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Đức Kitô trong các Bí Tích  

1 Bí Tích là gì? 

Các bí tích là những dấu chỉ hữu hiệu của ân sủng do Chúa Kitô thiết lập và ủy thác cho 

Hội Thánh. Qua các bí tích, Thiên Chúa ban cho chúng ta sự sống thần linh. Các nghi 

thức hữu hình dùng để cử hành bí tích, biểu thị và thực hiện ân sủng riêng của từng bí 

tích. Các bí tích sinh hiệu quả nơi những người lãnh nhận hội đủ điều kiện. (GLHTCG số 

1131). 

2 Các bí tích được lập ra vào giai đoạn nào trong lịch sử cứu độ của Thiên Chúa? 

Nếu Đức Kitô không sống lại, có lẽ sẽ không có Hội Thánh và cũng chẳng có bí tích. Đức 

Kitô đang hành động nơi các bí tích của Người.  Bí tích là những dấu chỉ và khí cụ cho sự 

hiện diện của Chúa. Chúng ta không thể xác định thời điểm Chúa lập các bí tích, tuy 

nhiên tất cả các bí tích đều có “điểm cố định” trong cuộc đời Chúa Giêsu, qua lời nói và 

hành động của Người. Các bí tích được lập ra bởi chính Đức Giêsu Kitô trong thời gian 

công khai rao giảng về Nước Trời. 

3 Tại sao người Kitô hữu cần các bí tích? 

Hội Thánh khẳng định: để được cứu rỗi, người tín hữu cần đến các bí tích của Giao Ước 

Mới.  Ân sủng bí tích là ơn Thánh Thần được Chúa Kitô ban cho riêng từng bí tích. Chúa 

Thánh Thần chữa lành và biến đổi những ai đón nhận Người, bằng cách làm cho họ nên 

đồng hình đồng dạng với Con Thiên Chúa. Chính Thánh Thần tạo nên hiệu quả của đời 

sống bí tích khi cho người tín hữu thông phần vào bản tính Thiên Chúa, bằng cách liên 

kết đời sống của họ với đời sống Đức Kitô, Đấng Cứu Thế. (GLGHCG số 1129). 
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4 Ngoài mục đích thánh hóa con người, xây dựng Thân Thể Chúa Kitô và thờ phượng Thiên 

Chúa thì các bí tích còn đóng vai trò gì? 

Các bí tích có mục đích thánh hóa con người, xây dựng Thân Thể Chúa Kitô và sau cùng 

thờ phượng Thiên Chúa. Tuy nhiên vì là những dấu chỉ, các bí tích còn giữ vai trò giáo 

huấn nữa. Không những các bí tích giả thiết phải có đức tin, mà còn dùng lời nói và sự 

vật để nuôi dưỡng, củng cố và diễn tả đức tin đó. Do đó, được gọi là các bí tích đức tin. 

(SC 59) 

Ngoài ra, vì các bi tích diễn tả và phát huy sự hiệp thông đức tin trong Hội Thánh, nên 

“luật cầu nguyện” là một trong những tiêu chuẩn cốt yếu của cuộc đối thoại nhằm tái lập 

sự hiệp nhất các Kitô hữu. 

Hội Thánh khẳng định: để được cứu rỗi, người tín hữu cần đến các bí tích của Giao Ước 

Mới (CĐ Trentô: DS 1604). Ân sủng bí tích là ơn Thánh Thần được Chúa Kitô ban  cho  

riêng từng bí tích. Chúa Thánh Thần chữa lành và biến đổi những ai đón nhận Người, 

bằng cách làm cho họ nên đồng  hình  đồng  dạng  với  Con  Thiên  Chúa.  Chính  Thánh 

Thần tạo nên hiệu quả của đời sống bí tích khi cho người tín hữu thông phần vào bản tính 

Thiên Chúa (2 Pr 1,4), bằng cách liên kết đời sống của họ với đời sống Đức Kitô, Đấng 

Cứu Thế. 

5  Xin giải thích dấu chỉ bên ngoài là do quyền năng của Chúa hoạt động trong các bí tích? 

Cuộc cử hành bí tích được cấu thành bằng những dấu chỉ và biểu tượng. Theo đường lối 

sư phạm của Thiên Chúa, ý nghĩa của dấu chỉ và biểu tượng bắt nguồn từ trong công 

trình sáng tạo và trong nền văn hoá nhân loại, được xác định trong các biến cố của Cựu 

Ước và được mặc khải trọn vẹn trong con người và hoạt động của Ðức Kitô. (GLHTCG 

số 1145). 

Quyền năng của Đức Kitô trong các bí tích là quyền năng vô hình, vì thần tính Ngài ẩn 

dấu trong thân phận làm người.  

Biểu tượng quyền năng vô hình của Chúa Giêsu trong các bí tích là sức mạnh Chúa 

Thánh Thần phát ra từ thân thể sống động và làm cho sống của Chúa Kitô. (GLHTCG số 

1116). 

Thí dụ: khi Chúa chữa lành cho người đàn bà bị bịnh băng huyết. Bà ta chỉ chạm vào gấu 

áo Chúa, ngay lập tức được chữa lành. Ngay lúc đó, Chúa Giêsu liền thấy có một năng 

lực từ nơi mình phát ra (Mc 5,28-30). 

Các Bí Tích của Hội Thánh 

6 Hội Thánh và bí tích có liên hệ như thế nào?  

Các bí tích là “của Hội Thánh” theo hai nghĩa: “do Hội Thánh” và “cho Hội Thánh”.  

- Các bí tích là “do Hội Thánh” bởi vì Hội Thánh là bí tích của hành động của Đức   

Kitô, Đấng đang hoạt động trong Hội Thánh nhờ sứ vụ Chúa Thánh Thần. 

- Các bí tích là “cho Hội Thánh”, nhờ chúng mà Hội Thánh được xây dựng, bởi vì 

chúng biểu lộ và truyền thông cho con người, đặc biệt trong bí tích Thánh Thể, 

mầu nhiệm của sự hiệp thông của Thiên Chúa Tình Yêu, Đấng là Một Chúa Ba 

Ngôi. (GLHTCG số 1118). 
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7 Xin giải thích mối liên hệ giữa các bí tích của Hội Thánh với thừa tác vụ linh mục, Hội Thánh 

và Đức Kitô. 

Một trong những đặc điểm của bảy bí tích là tất cả đều có mối liên hệ nào đó với thừa tác 

vụ linh mục. Khi cử hành bí tích Thánh Thể trong thánh lễ Misa vị linh mục lập lại câu 

nói “... cho đến khi Chúa đến!” Đó chính là điều Chúa Giêsu truyền lại cho các tông đồ 

khi Ngài cùng các ông ăn lễ Vượt Qua: “Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy” (Lc 22,19). 

Việc ban phát các bí tích được trao phó cho các tông đồ và những người kế vị. Khi một 

linh mục giải tội cho ai thì không phải vị linh mục ấy tha tội, nhưng vị linh mục ấy nhân 

danh Đức Kitô, “trong tư cách của Đức Kitô” (GLHTCG số 1461, 1548). Không có các 

giám mục và linh mục (thừa tác vụ) thì không có bí tích. Riêng chỉ có bí tich Rửa Tội, 

trong trường hợp khẩn cấp, thì bất cứ người nào cũng có thể làm (GLHTCG số 1256). 

Chức linh mục cũng là một bí tích, qua đó chính Đức Kitô hành động nhờ Chúa Thánh 

Thần cho Hội Thánh. Đây là sợi dây mang tính bí tích nối kết hành động phụng vụ với 

những gì các tông đồ đã nói và đã làm, và qua các tông đồ, với những gì Đức Kitô, Đấng 

là nguồn mạch và nền tảng của các bí tích, đã nói và đã làm. (GLHTCG số 1120, 1547).  

8 Tại sao khi cử hành các bí tích nên có sự tham gia đông đảo của các tín hữu?  

Cộng đoàn cử hành phụng vụ là cộng đoàn của những người đã lãnh nhận bí tích Rửa 

Tội. Nhờ sự tái sinh và sự sức dầu bằng Chúa Thánh Thần, mọi Kitô hữu được thánh hiến 

và được tham gia vào chức tư tế của Đức Kitô, vị Tư Tế duy nhất. Vì thế khi cử hành các 

bí tích, toàn thể cộng đoàn là Thân Thể của Đức Kitô kết hợp với Đầu của mình cử hành 

phụng vụ chung, mỗi người tùy theo phận vụ của mình (linh mục, phó tế, tín hữu, v.v...). 

Sự cử hành chung nói lên tính chất phổ quát của Hội Thánh và sự hợp nhất trong Đức 

Kitô. (GLHTCG số 1140, 1141). 

Đức Tin và các Bí Tích 

9 Tại sao khi lãnh nhận bí tích phải có lòng tin trước? 

Vì bí tích không phải là ảo thuật. Bí tích chỉ sinh hiệu quả khi chúng ta hiểu biết và lãnh 

nhận với đức tin. Các bí tích không chỉ đòi có đức tin mà nó còn gia tăng và diễn tả đức 

tin nữa. (GLHTCG số 1122-1126). Chúa Giêsu truyền dạy cho các tông đồ phải khơi dậy 

đức tin cho những ai muốn theo đạo trước, sau đó mới rửa tội cho họ. Qua đó chúng ta 

nhận hai điều từ Hội Thánh: đức tin và bí tích. Ngày nay người muốn trở thành Kitô hữu 

không chỉ nhận một lễ nghi, nhưng bằng một đức tin chân thật từ Hội Thánh. Vì Hội 

Thánh diễn tả và đảm bảo đức tin trong phụng vụ, nên không một nghi lễ bí tích nào được 

thay đổi hoặc làm theo ý của bất cứ ai.  
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10 Ai là người hành động trong các bí tích và hiệu quả của bí tích có tùy thuộc vào sự thánh thiện 

của thừa tác viên không? 

“Hội Thánh dạy rằng các bí tích có hiệu quả do quyền năng của Chúa Kitô, do Thập Giá 

và sự Phục Sinh của Ngài và do bí tích được cử hành cách thành sự” (GLHTCG số 281, 

1221).  

Khi một linh mục (hay bất cứ ai trong trường hợp khẩn cấp) cử hành bí tích Rửa Tội, 

chính Đức Kitô rửa tội qua người ấy. Phép Rửa không lệ thuộc đức tin hay bất cứ điều gì 

của chúng ta, nhưng do quyền năng của mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô. Vì thế hiệu 

quả của bí tích không tùy thuộc vào sự thánh thiện của thừa tác viên.  

Kể cả khi một linh mục đang mắc tội ban phép Giải Tội, thì chính Thiên Chúa tha tội cho 

hối nhân qua vị linh mục ấy: “Chính Đức Kitô là Đấng hành động và thực hiện ơn cứu độ 

qua thừa tác viên có chức thánh, nên sự bất xứng của vị này không ngăn cản được Đức 

Kitô hành động”. (GLGHCG số 1584). 

11 Bằng cách nào người Kitô hữu lãnh nhận bí tích một cách trọn vẹn? 

Để lãnh nhận các bí tích một cách xứng đáng, chúng ta cần: 

- Lãnh nhận bí tích bằng đức tin 

Thí dụ: khi lên rước lễ, thừa tác viên trao Mình Thánh Chúa nói “Mình Thánh Chúa 

Kitô”, thì tôi thưa “Amen”. Tiếng Amen ấy là hành vi đức tin, khẳng định sự sẵn sàng 

của tôi để trong đức tin, tôi đón nhận ân sủng Đức Kitô ban cho tôi trong bí tích Thánh 

Thể. 

- Học hỏi về ý nghĩa của các bí tích 

Để nuôi dưỡng và củng cố đức tin chúng ta cần tìm hiểu và học hỏi về ý nghĩa của các 

bí tích. Giáo Hội có những khóa học và hình thức chuẩn bị cho mỗi bí tích. 

12 Xin cho biết những ân sủng được trao ban trong những bí tích mà bạn lãnh nhận? 

Khi một Kitô hữu nhận những bí tích là được tham dự tròn đầy vào thiên chức Ngôn sứ, 

Tư tế, Vương đế của Chúa Kitô như một trạng thái tích cực cho ân sủng, ơn phù trợ của 

Thiên Chúa lo việc phụng thờ Chúa và phục vụ Giáo Hội. (GLHTCG số 1121). 

Đời sống một Kitô hữu được hưởng các bí tích của Giao Ước Mới cần thiết cho ơn cứu 

độ của họ, được dự phần vào cuộc sống thần linh của Thiên Chúa. “Chúa Thánh Thần 

chữa lành và biến đổi làm cho họ nên giống Con Thiên Chúa”. (GLHTCG số 1129). 

Hoa trái của các bí tích vừa có tính cách cá nhân, làm tăng trưởng đời sống của người tín 

hữu trong Chúa Kitô. Vừa có tính cách Giáo Hội khi làm cho Giáo Hội tăng trưởng trong 

đức ái và trong sứ mạng làm nhân chứng của mình. (GLHTCG số 1134). 

Các Bí Tích 

13 Xin cho biết những bí tích nào chỉ lãnh nhận được một lần và tại sao?  

Ba bí tích Rửa Tội, Thêm Sức và Truyền Chức Thánh, ngoài việc trao ban ân sủng, 

còn mang một dấu ấn bí tích hoặc “ấn tín”, nhờ đó, người Kitô hữu được tham dự vào 

chức tư tế của Đức Kitô, với tính cách một ơn gọi để phụng thờ Thiên Chúa và phục vụ 
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Hội Thánh. Việc đồng hình đồng dạng như vậy với Đức Kitô và với Hội Thánh, do Chúa 

Thánh Thần thực hiện, không thể bị tẩy xóa, vì vậy bí tích này không thể được tái ban.  

14 Những bí tích nào bắt buộc có chức linh mục hữu hiệu để bí tích thành sự? 

Có năm bí tích: 

1. Bí tích Thánh Thể 

2. Bí tích Hòa Giải 

3. Bí tích Thêm Sức (linh mục cử hành được phép của Giám mục) 

4. Bí tích Xức Dầu Thánh  

5. Bí tích Truyền Chức Thánh (chỉ có Giám mục làm) 

Lưu ý: Thừa tác viên thông thường của bí tích Rửa Tội là giám mục, linh mục, riêng 

trong Giáo Hội La-tinh có cả phó tế; thừa tác viên ngoại thường trong trường hợp nguy tử 

là tất cả mọi người. 

15 Theo bạn những giây phút thinh lặng sau khi nhận bí tích tại sao là điều cần thiết? 

Sau khi lãnh nhận bí tích thời gian thinh lặng là lúc chúng ta ý thức và suy gẫm lại cuộc 

gặp gỡ với Đức Giêsu trong cầu nguyện, cộng đoàn cùng hiệp thông trong cầu nguyện. 

Luật cầu nguyện là luật đức tin, Hội Thánh tin như Hội Thánh cầu nguyện.Vì các bí tích 

diễn tả và phát huy sự hiệp thông đức tin trong Hội Thánh, nên "luật cầu nguyện" là một 

trong những tiêu chuẩn cốt yếu của cuộc đối thoại nhằm tái lập sự hiệp nhất các Kitô hữu 

trong Đức Kitô. (GLHTCG số 1126).  

16 Đâu là mối liên hệ giữa các bí tích? 

Các nhà thần học, trong đó có Alberto Cả và Bonaventura, có ba quan điểm khác nhau về 

sự liên hệ giữa các bí tích. 

Thánh Tôma Aquinô đã tổng hợp các quan điểm trên khi so sánh với đời sống tự nhiên:  

- Trong đời sống tự nhiên con người được sinh ra, tăng trưởng, được nuôi dưỡng; thì 

trong đời sống siêu nhiên đó là vai trò của ba bí tích: Rửa Tội, Thêm Sức, Thánh 

Thể. 

- Trong đời sống tự nhiên con người cần được chữa lành thì trong đời sống siêu 

nhiên đó là vai trò của hai bí tích: Thống Hối và Xức Dầu Bệnh Nhân. 

- Trong đời sống tự nhiên con người sống cần có cộng đoàn thì trong đời sống siêu 

nhiên đó là vai trò của hai bí tích: Truyền Chức Thánh và Hôn Phối.   

 

       Hội Thánh Công Giáo đã có ba lần giải thích về mối liên hệ giữa các bí tích:   

1. Theo Công Đồng Florence năm 1439: “Bảy bí tích là dấu chỉ của những gì đã được 

trao ban qua Cuộc Thương Khó của Đức Kitô”. (DS 1310). 

2. Công Đồng Trentô năm 1551: Mối liên hệ giữa các bí tích khi quy chiếu về bí tích 

Thánh Thể. (DS 1639). 

3. Giáo Lý Công Giáo 1992: Lấy lại lập trường của thánh Tôma: sự tương tự giữa đời 

sống thiêng liêng và đời sống tự nhiên. (GLHTCG số 1210). 
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Dấu Chỉ và Biểu Tượng 

17 Có những loại dấu chỉ nào trong các bí tích? 

Việc cử hành các bí tích được cấu thành bằng những dấu chỉ và biểu tượng. Nó bao gồm: 

- Những dấu chỉ tự nhiên: như nước, bánh và rượu, dầu là hoa mầu ruộng đất và 

lao công của con người. 

- Những dấu chỉ của Giao ước: như cắt bì, hy lễ, Lễ Vượt Qua. 

- Những dấu chỉ là Đức Kitô:  Đức Kitô dùng cả những dấu chỉ tự nhiên (ví dụ: khi 

chữa bệnh) và những dấu chỉ từ cựu ước (ví dụ: bữa tiệc ly) và cả hai mang một ý 

nghĩa mới: chúng trở thành những dấu chỉ của Người, chính Người nói và hành 

động trong những dấu chỉ ấy. (GLHTCG số 1145, 1146, 1150, 1151).  

 

Phương pháp sư phạm tốt nhất để hiểu các dấu chỉ bí tích là thực hành: khi ngọn nến 

phục sinh được thắp lên và tiến vào bóng tối đang bao trùm nhà thờ, thì chính kinh nhiệm 

ấy dẫn chúng ta đến với Đức Kitô, nguồn sáng của chúng ta. Dĩ nhiên là với đức tin.  

18 Vì sao trong mỗi bí tích, quá khứ, hiện tại và tương lai nối kết với nhau? 

Tất cả các bí tích đều nhắc nhớ một biến cố lịch sử cụ thể.  

Chẳng hạn như Phép Rửa trong Kitô giáo nhắc nhớ Phép Rửa của Chúa Giêsu tại sông 

Giođan, và xa hơn nữa, việc dân Israel băng qua Biển Đỏ. Chúng ta nhớ đến sự kiện này 

cách đặc biệt trong Đêm Canh Thức Vượt Qua (GLHTCG số 281, 1221), phải nghĩ mình 

như là người hiện nay đang ra khỏi đất Ai Cập.  

 

Khi chúng ta nhớ lại điều đã xảy ra một lần thay cho tất cả (GLHTCG số 1085) thì sự 

kiện ấy trở thành hiện tại cho hôm nay; chúng ta là những người tham dự vào chính biến 

cố đó. Trong cử hành Thánh Thể, khi chúng ta thực hiện điều Chúa Giêsu đã truyền lệnh 

cho chúng ta làm cho đến khi Chúa lại đến, thì những gì Chúa Giêsu đã nói và đã làm 

trong bữa Tiệc Ly trở thành hiện tại. Chúng ta có thể nói được rằng chúng ta là những 

người tham dự bữa Tiệc Ly ấy. Thời gian như biến mất. Hy lễ của Chúa trên Thánh Giá 

nay đang hiện diện. Chúng ta liên kết với Người tại bàn tiệc, trở thành “người cùng thời” 

với Người. 

 

Tuy nhiên, quá khứ và hiện tại không phải là những chiều kích duy nhất của bí tích. Các 

bí tích còn hướng chúng ta đến tương lai. Trong các bí tích, Hội Thánh nhận được bảo 

chứng gia tài của mình, nếm hưởng trước đời sống vĩnh cửu. Chúa Kitô hiện diện ngày 

nay trong hình thức khiêm tốn của các bí tích và mai ngày trong vinh quang của Thiên 

Chúa. 
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Bảy Bí Tích 

19 Những đặc biệt hay điểm quan trọng của bảy bí tích trong cuộc đời người Kitô hữu là gì?  

Các bí tích ban tặng cho đời sống Kitô hữu sự khởi đầu cũng như sự tăng trưởng, sự chữa 

lành cũng như sứ vụ phải hoàn thành. Các bí tích chạm đến mọi giai đoạn và mọi thời 

điểm quan trọng trong cuộc đời người Kitô hữu. Ở tự nó, đời sống tự nhiên nên hoàn hảo 

bằng ba nẻo đường. 

- Thứ nhất là bằng sinh sản, qua đó một con người bắt đầu hiện hữu và sống. Tương 

ứng với điều này trong đời sống thiêng liêng là bí tích Rửa tội, tức là sự tái sinh 

thiêng liêng. 

- Thứ hai là bằng sự tăng trưởng, nghĩa là con người phát triển đến tầm vóc và sức 

mạnh đầy đủ. Tương ứng với đời sống thiêng liêng là bí tích Thêm Sức, làm cho ta 

mạnh sức nhờ Thánh Thần. 

- Thứ ba là bằng lương thực, nhờ đó sự sống và sức khỏe của con người được bảo 

toàn. Tương ứng với điều này trong đời sống thiêng liêng là bí tích Thánh Thể. Và 

như thế coi như đã đủ cho con người, cả về thể xác lẫn tinh thần. 

- Tuy nhiên, lúc này lúc khác, con người bị đau yếu cả về thể xác lẫn linh hồn (do 

tội lỗi), cho nên con người cần được chữa lành. Việc chữa lành có hai mặt.  

- Thứ nhất, chữa lành theo nghĩa là hồi phục sức khỏe. Tương ứng với điều này 

trong đời sống thiêng liêng là bí tích Giao Hòa (Giải tội). 

- Thứ hai, chữa lành theo nghĩa là phục hồi sức khỏe và năng lực qua việc tập luyện 

và kiêng cữ. Tương ứng với điều này trong đời sống thiêng liêng là bí tích Xức 

Dầu Bệnh Nhân. 

- Trong mối tương quan với cộng đoàn, con người nên hoàn hảo qua hai mặt.  

- Thứ nhất là đảm nhận quyền bính để điều hành dân chúng và thực thi việc công. 

Trong đời sống thiêng liêng, điều này tương ứng với bí tích Truyền Chức Thánh. 

- Thứ hai là bảo tồn nòi giống. Điều này diễn ra trong bí tích Hôn Phối, cả về mặt tự 

nhiên lẫn thiêng liêng, vì đây không chỉ là một bí tích mà còn là bổn phận tự nhiên. 

- Dĩ nhiên đây chưa phải là câu trả lời trọn vẹn nhưng dẫu sao cũng cung cấp cho 

chúng ta một tầm nhìn về sự hiện diện của bảy bí tích trong đời sống Kitô hữu. 

20 Bảy bí tích được chia thành ba loại. Xin cho biết ba loại đó? 

Bảy Bí tích của Hội Thánh Công Giáo được phân chia thành 3 loại: 

1. Các bí tích khai tâm: Bí tích Rửa tội, bí tích Thêm sức và bí tích Thánh Thể. 

Bí tích Rửa Tội liên kết ta với Chúa Kitô. Bí Tích Thêm Sức ban cho ta Thánh 

Thần của Ngài. Bí tích Thánh Thể hiệp nhất ta với Người. 

Nhờ các bí tich này chúng ta nhận được sự sống mới của Ðức Kitô. (GLHTCG số 

1420). 

2. Các Bí tích chữa lành: Bí tích Hòa Giải và bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân. 

Bí tích Hòa Giải giúp ta làm hòa với Chúa Kitô. Chúa dùng bí tích Xức Dầu Bệnh 

Nhân để chữa lành, ban sức mạnh và an ủi chúng ta. Các bí tích này tái sinh, củng 

cố và nuôi dưỡng các tín hữu trong đời sống mới.  
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Ðức Kitô là thầy thuốc chữa lành linh hồn và thể xác chúng ta. Người muốn Hội 

Thánh, nhờ quyền năng Thánh Thần, tiếp tục công cuộc chữa lành và cứu độ. 

(GLHTCG số 1421). 

3. Các Bí tích phục vụ: Bí tích Truyền Chức Thánh và bí tích Hôn Phối. 

Nhờ bí tích Hôn Phối Chúa Kitô ban tình yêu Người cho tình yêu ta và ban sự 

trung tín của Người cho chúng ta. Nhờ bí tích Truyền Chức Thánh, các linh mục 

nhận lấy trách nhiệm hướng dẫn các Kitô hữu, nhận lãnh quyển tha tội và cử hành 

Thánh Lễ. Hai bí tích này được lập ra nhằm phần rỗi tha nhân. Tuy nhiên, khi phục 

vụ tha nhân, hai bí tích này cũng góp phần cứu rỗi bản thân. Hai bí tích này vừa 

trao ban một sứ mệnh đặc biệt trong Hội Thánh, vừa xây dựng cộng đoàn Dân 

Thiên Chúa. (GLHTCG số 1534). 

Các Bí Tích Khai Tâm 

21 Các bí tích khai tâm là gì? 

Các bí tích khai tâm là ba bí tích đặt nền tảng cho toàn bộ đời sống Kitô hữu:  

- Bí tích Thánh Tẩy (Rửa Tội)  

- Bí tích Thêm Sức 

- Bí tích Thánh Thể 

Cả ba bí tích tạo thành một thể thống nhất. 

Việc tham dự vào bản tính Thiên Chúa mà ân sủng của Đức Kitô ban cho con người, có 

một sự tương tự nào đó với đời sống tự nhiên, là được sinh ra, lớn lên, và được nuôi 

dưỡng. Thật vậy, được tái sinh bằng bí tích Rửa Tội, các tín hữu được củng cố bằng bí 

tích Thêm Sức, sau cùng được bồi bổ bằng Bánh trường sinh trong bí tích Thánh Thể. 

Như vậy, nhờ các bí tích khai tâm Kitô giáo, càng ngày họ càng được lãnh nhận những 

kho tàng của đời sống thần linh và tiến đến sự trọn hảo của đức mến. (GLHTCG số 1212). 

Về mặt lịch sử: 

- Vào thời sơ khai Giáo hội ban cả ba bí tích, đa số là người lớn, và có thời gian 

chuẩn bị cho tân tòng có khi kéo dài tới 3 năm.  

- Vào thế kỷ IV và V, khi con số trẻ sơ sinh được rửa tội chiếm đại đa số thì tiến 

trình chuẩn bị nói trên cũng bị dần rơi vào quên lãng.  

- Giáo Hội Đông phương vẫn duy trì việc ban cả ba bí tích cho trẻ nhỏ.  

- Giáo Hội Tây phương đi theo một hướng khác, tức là tách bí tích Thêm Sức và 

Thánh Thể ra khỏi việc bí tích Rửa Tội. Làm như thế để nối kết những giai đoạn 

khác nhau trong tiến trình phát triển của một người với những giai đoạn đào tạo 

đời sống Kitô hữu. 

 

Ghi chú những chữ viết tắt: 

GLHTCG: Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo 

SC 59 (Sacrosanctum concilium): Hiến chế về Phụng vụ của Công đồng Vaticanô II mục 59 

CĐ Trentô: DS 1604: Công Đồng Trentô: Tuyển tập các Tín Biểu, các Định Tín và tuyên bố 

về đức tin và luân lý, mục 1604.  


