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Magis - Quý III 

Bài tập 01 

 Sơ lược về các Bí Tích 

Câu hỏi và câu trả lời 

Nhóm 07 

  

 Bí Tích: 

1. Bí tích là gì? 

 Sách Giáo Lý Hội Thánh Công giáo dạy: “Các Bí tích là những dấu chỉ hữu hiệu 

của ân sủng do Chúa Kitô thiết lập và uỷ 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 

mang lại hoa trái nơi những người lãnh nhận hội đủ điều kiện” (số 1131). Một 

cách đơn giản chúng ta có thể nói rằng: “Bí tích là dấu chỉ bề ngoài, chuyển thông 

ơn cứu độ bên trong”. 

Dấu chỉ thì hữu hình, chúng ta xem thấy như: lời nói, cử chỉ, sự vật … và chúng 

thông chuyển ơn sủng được ban cho ta bởi chính Đức Giêsu và qua Linh mục hay 

Thừa tác viên mà chúng ta thấy ngày nay. Ân sủng ấy chính là đời sống Thần Linh 

mà khi ở đời này chúng ta đã được tham dự và mai sau sẽ tham dự một cách trọn 

vẹn trong Vương Quốc Thiên Chúa. 

 

 Bí tích là một tặng phẩm Thiên Chúa ban cách nhưng không, song cũng đòi hỏi sự 

tự do đón nhận nơi người lãnh nhận. Tự do ấy chính là ý thức của người lãnh 

nhận, khiến cho họ biết trân trọng, gìn giữ và yêu mến tặng phẩm mà họ được ban 

tặng cho. Đi xa hơn chúng ta phải nói đến khía cạnh của tình yêu nơi Bí tích. 

Chính trong tình yêu mến mà làm cho ý nghĩa của tặng phẩm càng thêm giá trị. Tự 

nó, nơi tặng phẩm là Bí tích đã có giá trị sung mãn rồi, nhưng nếu người đón nhận 

đón nhận với tất cả tình yêu và sự tri ân thì chính tình yêu nơi người lãnh nhận 

khiến cho tặng phẩm thêm đẹp và ân nghĩa hơn nhiều. (nguồn:  

https://www.conggiao.org/glvd-cac-bi-tich-trong-hoi-thanh/) 

https://www.conggiao.org/glvd-cac-bi-tich-trong-hoi-thanh/
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2. Xin cho biết tên các bí tích Hội Thánh dạy? 

 

 Tên của các bí tích hội thánh dạy: 

 (1)Bí tích rửa tội 

  (2)Bí tích thêm sức 

 (3)Bí tích Thánh Thể 

 (4)Bí tích hòa giải 

 (5)Bí tích xức dầu 

 (6)Bí tích truyền chức Thánh 

 (7)Bí tích hôn phối 

 

3. Các bí tích nào thuộc về bí tích khai tâm? 

 Bí tích Rửa Tội, bí tích Thêm Sức và bí tích Thánh Thể. Các bí tích này tái sinh, 

củng cố và nuôi dưỡng các tín hữu trong đời sống mới 

 Bí Tích Rửa Tội: làm cho ta được trở nên con cái Thiên Chúa và chúng 

ta trở thành một phần của Giáo Hội. Khi rửa tội, chúng ta được rửa sạch 

tội nguyên tổ và tất cả các tội ta đã phạm trước đó (trong trường hợp một 

người rửa tội đã đủ tuổi khôn, nghĩa là trên 7 tuổi).  

 Bí Tích Thêm Sức: cho ta nhận lấy Chúa Thánh Thần cách đặc biệt, để 

ta giữ đạo nên và trở thành chứng nhân cho Chúa Kitô bằng lời nói và 

việc làm của chúng ta. Bí tích Thêm sức phải được Đức Giám mục đặt 

tay của ngài trên thụ nhân và xức dầu cho người ấy (dầu S.C – Dầu thánh 

hiến), trong khi ghi hình Thánh giá trên trán người chịu phép Thêm sức, 

ngài nói: “Hãy lãnh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần.” (nguồn: 

https://www.conggiao.org/bi-tich-them-suc/) 

 Bí Tích Thánh Thể: là bí tích Chúa Giêsu hiến ban Mình và Máu Người 

cho chúng ta, để chúng ta cũng hiến mình ta cho Người trong tình yêu và 

kết hợp với Người khi rước lễ. Nhờ rước lễ, chúng ta được liên kết với 

một Thân Mình Chúa Kitô là Hội thánh Công giáo. [1322, 1324, 1409]. 

Dưới hình bánh rượu, Chúa Giêsu thực sự hiện diện đầy đủ là Thiên 

Chúa và là con người, còn các bí tích khác Chúa Giêsu chỉ hiện diện bằng 

quyền năng và ân sủng. (https://www.conggiao.org/dao-cong-giao/7-

phep-bi-tich/) 

 

4. Bí Tích nào là quan trọng nhất? 

 

 Bí tích Rửa Tội là bí tích quan trọng nhất, bởi vì đây là bí tích „cửa ngõ” để mở ra 

cho các bí tích khác. Nhờ Bí tích Rửa Tội ta mới được lãnh nhận các bí tích tiếp 

theo. Chính Chúa Giêsu khẳng định Bí tích Rửa tội là cần thiết để được cứu độ : 

“Không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thánh 

https://www.conggiao.org/dao-cong-giao/7-phep-bi-tich/
https://www.conggiao.org/dao-cong-giao/7-phep-bi-tich/
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Thần” (Ga 3,5). Và Hội Thánh cũng quả quyết theo như lời Chúa Giêsu, vì Hội 

Thánh không có phương thế nào khác ngoài Bí tích Rửa tội, để bảo đảm cho con 

người được hưởng hạnh phúc đời đời. Vì thế, Bí tích Rửa tội được coi là Bí tích 

quan trọng nhất và cần thiết nhất, mặc dù không cao trọng bằng Bí tích Thánh 

Thể. 

 

 Tuy vậy,  bí tích Thánh Thể được coi là Bí Tích cao trọng hơn hết vì có liên quan 

mật thiết đến ơn cứu độ của Đức Giêsu Kitô. Ngài đã chịu hiến tế - trả giá máu để 

cứu chuộc chúng ta. 

Và đây cũng chính là bí tích ban sự sống mà Đức Giêsu đã thiết lập để cho ai “ăn 

thịt Ta và uống máu Ta thì được sống muôn đời” như Chúa đã hứa cho những ai 

lãnh nhận bí tích này.(Ga 6, 54) 

Chính vì thế mà Bí Tích Thánh Thể được coi là trung tâm của đời sống Kitô Giáo 

nói chung, và của đời sống Giáo Hội nói riêng. 

 

Qua bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu ban cho chúng ta chính bản thân Ngài là Thịt 

và Máu Ngài làm của nuôi linh hồn ta. Bởi vậy, bí tích Thánh Thể là bí tích cao 

trọng nhất, là “Bí tích của các bí tích”: “Tất cả các bí tích khác đều quy hướng về 

bí tích Thánh Thể như cùng đích đời mình”. 

                     

5. Mọi dấu chỉ bí tích đều hàm chứa ba chiều kích nào? 

 

 Chiều kích: các khía cạnh trong nội hàm của một vấn đề, một công việc. 

Mọi dấu chỉ của bí tích đều chứa ba chiều kích: 

- Dấu chỉ tự nhiên: nước, bánh, rượu và dầu. 

- Đã diễn ra trong lịch sử của Dân Chúa: tất cả các bí tích đều bắt nguồn từ 

những việc Chúa Giê-su đã thực hiện trong thời gian Ngài đi rao giảng công 

khai. Vd: Bí tích rửa tội gắn với biến cố Chúa chịu phép rửa ở sông Gio-đan. 

- Là dấu chỉ của Chúa(sự hiện diện của Chúa): Các bí tích là do chính Chúa nói 

và hành động trong các dấu chỉ đó. 

 Những dấu chỉ nền tảng trong các bí tích là nước, bánh và rượu, dầu.  

 Chiều kích đầu tiên, hướng về “hoa mầu ruộng đất và lao công của con người”. 

Đó là những dấu chỉ tự nhiên, những dấu chỉ của thế giới loài người.  

 Kế đến dấu chỉ tự nhiên ấy được đưa vào lịch sử của Dân Chúa (số 1150). Thiên 

Chúa ban cho Dân Ngài những “dấu chỉ của Giao Ước” như cắt bì, việc xức dầu 

và việc thánh hiến các vua và các tư tế, các hy lễ và đặc biệt là Lễ Vượt Qua (số 

1150). 

 Sau cùng là những dấu chỉ được Đức Kitô sử dụng. Người 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. 
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6. Xin tường thuật ngắn gọn về các Bí Tích mà Chúa Giê-su đã thực hiện qua đời 

sống của Ngài. 

 

 Trong cuộc sống trần thế, Chúa Giêsu thường sử dụng những dấu chỉ và hành 

động biểu tượng để minh họa cho lời rao giảng của Người (số 1151) 

Với một số bí tích, sự kiện Chúa Giêsu thiết lập bí tích và Người thiết lập như thế 

nào, mọi sự đã rõ. 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.  

Chẳng hạn, Chúa truyền lệnh cho các tông đồ làm Phép Rửa (số 1223), và chính 

Ngài đã chịu Phép Rửa tại sống Gio-đan (Mt 3, 12-17). Trong ngày lễ ngũ tuần, 

Chúa Giê-su đã hiện đến và thổi hơi trên các tông đồ, qua đó Ngài thiết lập bí tích 

Thêm Sức (Ga 20, 19-35). Trong bữa Tiệc Ly, Chúa thiết lập bí tích Thánh Thể và 

bí tích truyền chức Thánh (số 1337) (Ga 13, 1-15). Bí tích Xức dầu bệnh nhân: 

Chúa Giêsu thường dùng những dấu chỉ khả giác để chữa lành: Người chạm đến 

người bệnh và đặt tay trên họ (số 1504). Thánh Marco kể câu chuyện người phụ 

nữ  bị băng huyết, người đàn bà đã ”chạm ” vào gấu áo Chúa và ngay lập tức được 

chữa lành. (Mc 5, 25-30). Và bí tích Hôn Phối: Chúa đã làm phép lạ tại tiệc cưới 

Cana. (Ga 2,1-12) 

7. Chúa Giêsu tiếp tục công việc cứu chuộc như thế nào qua các bí tích? 

 

 Qua các bí tích Chúa Giêsu chạm đến chúng ta để chữa lành và ban cho chúng ta 

sự sống của Chúa. Chúng ta gặp gỡ Chúa Giêsu như những người ngày xưa đã 

được gặp Chúa. Người thiết lập các bí tích để qua đó Người vẫn tiếp tục ở với 

chúng ta trong tư cách là Đấng Phục Sinh. 

 

8. Lãnh nhận bí tích như thế nào mới gọi là lãnh nhận cách xứng đáng? 

 

 Lãnh nhận Bí tích cách xứng đáng là sự lãnh nhận với một đức tin; bằng sự ý 

thức; sự khẳng định sẵn sàng và sự chuẩn bị đầy đủ để đón nhận ân sủng của 

Đức Ki tô ban tặng trong các bí tích.  

 

9. Hội Thánh có những đặc điểm gì ? 

 

 Những đặc điểm của Hội Thánh là vừa mang tính nhân loại vừa mang tính thần 

linh, vừa hữu hình vừa hàm chứa những thực tại vô hình. Nếu theo quan sát bên 

ngoài thì Hội Thánh có vẻ mong manh và có nhiều thiếu sót nhưng ngược lại bên 

trong là sự sống thần linh đang chảy trong mạch máu của Hội Thánh. Chính Hội 



5 
 

Thánh là “khí cụ của Đức Kitô” và là “bí tích của ơn cứu độ”, qua đó chúng ta 

được Đức Kitô chữa lành và giải thoát. 

 

10. Hội Thánh khẳng định rõ ràng bảy Bí Tích vào khi nào? 

 

 Đến thế kỷ 12, Hội Thánh khẳng định rõ ràng bảy bí tích. Việc này cũng giống 

như việc xác định Quy Thư Kinh Thánh (số 120). Trong những thế kỷ đầu, Hội 

Thánh đã xem xét, phân định, và cuối cùng xác định những sách nào được viết ra 

dưới sự linh hứng của Chúa Thánh Thần, và do đó là Lời Thiên Chúa. Cũng vậy, 

“theo dòng thời gian, Hội Thánh xác định trong số các cử hành phụng vụ của 

mình, có bảy cử hành là những bí tích, theo nghĩa hẹp của từ này, do Chúa thiết 

lập” (số 1117). 

 

11. Dựa vào đâu cộng đồng Vatican 2 nói rằng. Hội Thánh cũng là bí tích? 

 

 Thưa Chúa Giêsu đã thiết lập Hội Thánh sau khi  từ cõi chết sống lại. Qua sự trợ 

giúp của Chúa Thánh Thần.  

 Chúa Giêsu là đầu Hội Thánh và Hội Thánh là chi thể của Chúa Giêsu. Vậy nếu 

Chúa Giêsu là đầu Hội Thánh và Chúa Giêsu cũng là BÍ TÍCH NGUYÊN THỦY, 

thì Hội Thánh là chi Thể của Chúa Giêsu, là trái tim của Chúa Giêsu. Như vậy 

Hội Thánh cũng là bí tích. 

 Nhận thức và giới thiệu Giáo hội là một bí tích quả là một điểm khám phá tốt đẹp 

và hữu ích của công đồng Vaticanô II , giúp mô tả rõ mối tương quan giữa Giáo 

hội và Ðức Kitô. Tương tự như Ðức Kitô là bí tích của Chúa Cha (Ngài là hình 

ảnh hữu hình của Thiên Chúa vô hình : Cl 1: 15), thì cũng vậy, Giáo hội là thực tại 

hữu hình làm biểu tượng cho Ðức Kitô, là dấu chỉ cho thấy sự hiện diện của Ngài, 

và là dụng cụ Ngài dùng để thực hiện công trình cứu độ suốt giữa dòng lịch sử 

loài người (hội thánh là một bí tích: http://conggiao.info/giao-hoi-la-mot-bi-tich-d-

33463) 

 

 Bí Tích Rửa Tội: 

 

12. Do đâu phép Rửa mang lại hiệu quả cho chúng ta? 

 

 Phép Rửa tội mang lại hiệu quả nhờ quyền năng của mầu nhiệm vượt qua của 

Chúa Giê-su. Phép Rửa được thực hiện bởi những thừa tác viên, là những 

người đại diện cho Chúa Giê-su, như là các Linh Mục, mục sư, hoặc qua 

những người giáo dân bình thường trong các trường hợp khẩn thiết, nhưng 

chính Đức Giê-su là người làm cho phép Rửa mang lại hiệu quả trên người 

lãnh nhận. 

http://conggiao.info/giao-hoi-la-mot-bi-tich-d-33463
http://conggiao.info/giao-hoi-la-mot-bi-tich-d-33463
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 Bí Tích Thêm Sức: 

 

13. Để lãnh nhận bí tích Thêm sức, ta cần chuẩn bị gì? 

 Có những hình thức chuẩn bị thích hợp  cho từng bí tích.  

Bí Tích Thêm Sức: 

 Ðã lãnh nhận bí tích Rửa Tội. 

 Học biết giáo lý căn bản trong đạo, những bổn phận đối với đức tin đặc 

biệt về bí tích Thêm Sức. 

 Sạch tội trọng và có lòng ước ao. 

Việc chuẩn bị cũng cần thiết đối với bí tích Thánh Thể và bí tích Giao Hòa, để 

chúng ta rước lễ một cách có ý thức 

 

14. Đâu là điều kiện tiên quyết để lãnh nhận các bí tích?  

 Điều kiện tiên quyết để lãnh nhận các bí tích phải là người còn sống ở trần 

gian. Những người đã chết không thể lãnh các bí tích. Ngoài ra, bí tích thánh 

tẩy là điều kiện để lãnh các bí tích khác. 

 Đức tin là điều kiện tối thiểu để có thể lãnh các bí tích cho thành sự (valide). 

 Ý ngay lành, là tự nguyện, có ý thức và có ý muốn lãnh nhận bí tích. 

 Lòng yêu mến Chúa (lòng đạo đức)giúp cho việc lãnh nhận bí tích có kết quả 

tốt, chứ không cần để thành sự. (https://gxdaminh.net/luan-ly-chuyen-biet-35-

dieu-kien-de-lanh-nhan-cac-bi-tich-p-2/ ) 

 

 Bí Tích Thánh Thể: 

15. Trong mỗi bí tích, quá khứ, hiện tại và tương lai nối kết với nhau. Xin triển khai 

ý tưởng này qua bí tích Thánh Thể? 

 

 Khi cử hành bí tích thánh thể, chúng ta đang ở trong cả ba thì quá khứ, hiện tại 

và tương lai (ba trong một!). Chúng ta không chỉ kỷ niệm lại, nhớ lại điều 

Chúa Giê-su đã làm, nhưng chúng ta đang tham dự vào chính biến cố ấy và 

được nếm hưởng đời sống vĩnh cửu. Như vậy đã có đủ ba trong một: thì hiện 

tại – ta đang cử hành bí tích Thánh Thể; quá khứ - ta tham dự vào chính biến 

cố đó; tương lai – ta được nếm hưởng cuộc sống mai sau ở ngay trần gian này. 

 

https://gxdaminh.net/luan-ly-chuyen-biet-35-dieu-kien-de-lanh-nhan-cac-bi-tich-p-2/
https://gxdaminh.net/luan-ly-chuyen-biet-35-dieu-kien-de-lanh-nhan-cac-bi-tich-p-2/
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 Bí Tích Giao Hoà: 

 

16. Khi linh mục đang mắc tội thì vị linh mục ấy có được phép tha tội cho người 

Kitô Hữu hay không ? 

 

 Khi một người đi xưng tội với một linh mục đang mắc tội, thì tội người ấy vẫn 

được tha như thường. Vì quyền tha tội đến từ Thiên Chúa, chứ không đến từ 

cha giải tội. Cho nên, khi đi xưng tội với bất kỳ một linh mục nào, dù ngài có 

thánh thiện hay không, thì tội vẫn được tha – trong bài đọc, ở trang số 4: 

„....Đó là lý do tại sao hiệu quả của bí tích không tùy thuộc sự thánh thiện của 

cá nhân thừa tác viên. Kể cả khi một linh mục đang mắc tội – mà ai trong 

chúng ta không có tội – ban phép Giải tội, thì chính Thiên Chúa tha tội cho tôi 

qua vị linh mục ấy: “Bởi vì xét cho cùng, 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” (số 1584).” 

 

17. Về bí tích giải tội, xin giải thích vai trò của Linh mục và sự tương quan giữa 

Thiên Chúa, Hội thánh, Linh mục giải tội và người xưng tội. 

 

 Linh mục là thừa tác viên của Thiên Chúa, cũng có thể hiểu là người thừa kế các 

vị Tông Đồ tiên khởi. Qua Bí Tích Giao Hòa linh mục có quyền, nhân danh Đức 

Giê-su Ki-tô, tha tội cho những ai xin ơn tha tội. Chúa Giê-su đã ban quyền năng 

đó cho thừa tác vụ Tông Đồ, và cũng qua vị Tông Đồ, Thiên Chúa khuyên bảo và 

nài xin: ”Hãy làm hòa với Thiên Chúa”(2 cr 5,20) SGLHTCG 1441, 1442. Thiên 

Chúa cũng cho các Tông Đồ quyền giao hòa các tội nhân với Hội Thánh. Việc 

giao hòa với Hội Thánh không thể tách biệt khỏi sự giao hòa với Thiên Chúa. 

(SGLHTCG) 

 

 Bí Tích Xức Dầu: 

 

18. ”Tất cả các bí tích đều có “điểm cố định” trong cuộc đời Chúa Giêsu”. Xin giải 

thích thêm về ý tưởng này qua Bí Tích Xức Dầu Thánh?  

 

 Trong suốt thời gian rao giảng công khai, Chúa Giê-su đã nhiều lần và bằng nhiều 

cách cứu chữa các bệnh nhân. Trước khi về với Chúa Cha, Ngài đã truyền cho các 

Tông Đồ đi rao giảng Tin Mừng và ban cho các ngài quyền chữa lành các bệnh 

nhân: “Nhân danh Thầy, các con hãy đặt tay chữa lành các bệnh nhân” (Mc 

16:18).  
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 Ngài cứu chữa bà nhạc gia Thánh Phêrô (Mt 8:15)  (Mc 1:29-31; Lc 4:38 -39) 

 Cứu người bị quỉ ám (Mt 8:28-34) (Mc 5:1-20; Lc 8:26 -39) 

 Chữa kẻ bất toại (Mt 9:1-8) (Mc 2:1-12; Lc 5:17 -26) 

 Chữa người phụ nữ bị bệnh băng huyết (Mt 9:20-22) (Mc 5:21-34; Lc 8:43-48) 

 Cho người mù được sáng mắt (Mt 9:27-31)  

 Ngoài ra Chúa Giếu còn trao quyền trừ quỷ và chữa lành cho các Nhóm Mười 

Hai, khi sai các ông đi rao giảng (Mc 6:13). (Nguồn tham khảo> 

https://dongcong.us/nhiem-tich-xuc-dau-thanh/) 

 

 Bí Tích truyền chức Thánh: 

 

19. Trong cuốn giáo lý hội Thánh có đề cập đến chức Linh Mục Thừa Tác, ở tự nó 

cũng là một bí tích  ( 1547) xin giải thích và phân tích ý tưởng này? 

 

 Tại sao có thừa tác vụ trong Giáo Hội. Thưa lý do quan trọng nhất là " không ai 

có thể tự ban cho chính mình Ân sủng, Ân Sủng phải được ban tặng " điều này 

giả thiết phải có các Thừa Tác Viên Ân Sủng. Được Đức Kitô ban cho quyền 

bính và tư cách để hành động trong cương vị Đức Kitô là đầu  (số 875) bởi vì 

đây là sự ủy thác đặc biệt, nên được ban bởi một bí tích riêng. Bí tích Truyền 

Chức Thánh. (Số 1547) 

 

 Bí Tích Hôn Phối: 

 

20. Giáo lý hôn nhân giúp cho đời sống gia đình Ki-tô hữu thế nào? 

       

 Giáo lý hôn nhân đóng một vai trò rất quan trọng trong hành trình giúp đôi bạn 

trẻ xây dựng một đời sống gia đình Ki-tô hữu. Ngoài việc giúp các bạn trẻ 

hiểu rằng họ đang cử hành Bí Tích cho nhau; Thiên Chúa đóng ấn dây hôn 

phối của họ và Đức Kitô ở giữa họ qua Bí Tích Hôn Phối, thì giáo lý hôn nhân 

còn giúp đôi bạn trẻ hiểu được ý nghĩa sâu xa của bí tích này.  

Chính Thiên Chúa đã thiết lập Bí tích Hôn Phối và đã định những lề luật cho 

nó từ khởi đầu. Sau cùng, Chúa Cha đã sai chính Chúa Con đến thế gian để 

hoàn thiện Bí tích này qua hình ảnh về „tiệc cưới Con Chiên“ (Kh 19,9). Toàn 

bộ Kinh Thánh đã nói về hôn nhân và mầu nhiệm hôn nhân. Nếu ta được hiểu 

sâu xa về Bí tích này thì đời sống hôn nhân sẽ như là một cuốn Tin Mừng 

sống động vậy và cũng sẽ giống như một Giao Ước Mới của Đức Ki-tô và của 

Hội Thánh. (GLHT số 1601-1603)  

http://www.memaria.net/TanUoc_02Macco.html#1
http://www.memaria.net/TanUoc_03Luca.html#4
http://www.memaria.net/TanUoc_02Macco.html#5
http://www.memaria.net/TanUoc_03Luca.html#8
http://www.memaria.net/TanUoc_02Macco.html#2
http://www.memaria.net/TanUoc_03Luca.html#5
http://www.memaria.net/TanUoc_02Macco.html#2
http://www.memaria.net/TanUoc_03Luca.html#8
https://dongcong.us/nhiem-tich-xuc-dau-thanh/
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„Bởi thế, người đàn ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình và cả hai thành một 

xương một thịt“ (St 2,24). 

„Như vậy họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt“ (Mt 19,6).  

Nếu đôi phối ngẫu hiểu và sống theo những Lời này thì hôn nhân Ki-tô giáo là 

hoa quả của Thập Giá Đức Ki-tô. (GLHT 109-1615)    

 

21. Tại sao phải có người làm chứng khi cử hành Bí tích hôn phối và người làm 

chứng có những trách nhiệm ra sao? 

 

 Phải có người làm chứng để cho sự hữu hiệu của thể thức kết hôn. Phải có 2 

nhân chứng. Nếu thiếu vắng một hay hai nhân chứng này, sự cử hành kết hôn 

vô hiệu. Vai trò của họ là làm chứng cho sự cử hành kết hôn hợp pháp. Họ 

không phải là người đứng ra bảo đảm rằng đôi bạn không có ngăn trở kết hôn, 

cũng không phải là người đỡ đầu hay trợ giúp đức tin cho đôi bạn. Giáo Luật 

không quy định những điều kiện phải có đối với hai vị chứng này. Tuy nhiên, 

theo nguyên tắc làm chứng, họ phải biết sử dụng trí khôn và hiểu biết được 

việc mình làm, đủ 14 tuổi (tông thư De concordia inter Codices, đ. 1550§1) 

(http://giaoluatconggiao.com/bi-tich-hon-phoi/cam-nang-5-cu-hanh-ket-hon-

jb-le-ngoc-dung-159.html ) 

 

Nhóm 07 : 

Maria Lại Thị Kim Lan 

Inhaxio Lý Khung Liễng 

Têrêsa Ngô Hà Bảo Trâm 

Têrêsa Huỳnh Thị Thúy Hằng 

Maria Phạm Thị Phương Uyên 

Maria Goretti Hồ Thị Mỹ Trang 

Đa Minh Nguyễn Trung Tuấn Tú 

 

http://giaoluatconggiao.com/bi-tich-hon-phoi/cam-nang-5-cu-hanh-ket-hon-jb-le-ngoc-dung-159.html
http://giaoluatconggiao.com/bi-tich-hon-phoi/cam-nang-5-cu-hanh-ket-hon-jb-le-ngoc-dung-159.html

