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Bài tập 
 

Giả thiết anh chị em đang soạn bài Giáo Lý Sơ Lược về Bí Tích. 

Trước hết anh chị em đọc kỹ bài ở dưới và đặt ra khoảng 20 - 25 câu hỏi và các 

câu trả lời.  Mục đích để chuẩn bị hỏi và đối thoại với những người tham dự 

Lớp Giáo Lý. 

Ngoài ra, anh chị em nên tham khảo thêm phần nói về các Bí Tích trong Sách 

Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo (GL HTCG), từ số 1113 đến số 1155. 

 

Các câu hỏi và câu trả lời xin gởi đến linh mục hướng dẫn! 

 

(Nếu nhóm muốn, có thể chia làm đôi. Một bên đặt câu hỏi và một bên trả lời.  

Như vậy sẽ sống động và cũng giúp ích cho việc học trong nhóm). 
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 ĐỨC KI-TÔ TRONG CÁC BÍ TÍCH 

01.Hỏi: Bí tích là gì?  
Đáp: Sách Giáo Lý Hội Thánh Công giáo dậy: “Các bí tích là những dấu chỉ hữu hiệu của ân 

sủng do Chúa Ki-tô 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 sinh hiệu quả 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 Giê-su 

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. 

02.Hỏi: Các bí tích bắt nguồn từ đâu?  
Đáp: Các bí tích bắt nguồn từ chính đời sống của Đức Ki-tô. Trong cuộc sống trần thế, Chúa 

Giê-su thường sử dụng những dấu chỉ và hành động biểu tượng để minh họa cho lời rao giảng 

của Người (số 1151). Chẳng hạn trong các phép lạ chữa lành, chúng ta gặp được nguyên mẫu 

của các bí tích (số 547). Hãy đọc lại phép lạ chữa lành cho người phụ nữ mắc bệnh loạn 
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huyết. Thánh Mar-cô kể rằng bà ta chạm đến gấu áo Chúa và ngay lập tức được chữa lành. 

Còn Chúa Giê-su ghi nhận “quyền năng từ nơi Người phát ra” (Mc 5,30). Các bí tích tiếp tục 

điều mà Chúa Giê-su đã làm (số 1115).  

03.Hỏi: Các bí tích cho ta điều gì?  
Đáp: Qua các bí tích, Chúa Giê-su “chạm” đến chúng ta để chữa lành và ban cho ta sự sống 

của Chúa. Các bí tích là quyền năng phát xuất từ Thân Thể Đức Ki-tô (số 1116). Trong mỗi bí 

tích, chúng ta gặp gỡ Đức Ki-tô như những người ngày xưa đã được gặp Chúa trong cuộc 

sống trần thế. Người thiết lập các bí tích để ngày nay, trong tư cách là Đấng Phục Sinh, Người 

vẫn tiếp tục ở với chúng ta qua những dấu chỉ bí tích. 

04.Hỏi: Mục đích của bí tích là gì? 
Đáp: Thánh Tô-ma dạy rằng: “Bởi lòng thương yêu lạ lùng, Người đã chịu treo trên thập giá, 

đã nộp mình vì chúng con và từ cạnh sườn bị đâm thâu Người đã đổ máu và nước ra, từ đó 

phát sinh các bí tích của Hội thánh để khi mọi người đã được lôi cuốn đến cùng trái tim rộng 

mở của Đấng Cứu Thế thì luôn được vui mừng uống nước nơi nguồn suối cứu độ”. Như thế, 

chính bởi lòng yêu thương vô ngần của Thiên Chúa, của Đức Giê-su Ki-tô đối với chúng ta 

mà Người đã thiết lập các bí tích để hết thảy những ai tin nhận thì đều được hưởng ơn cứu độ 

từ nguồn bí tích đó. Chính từ nơi cạnh sườn Chúa Ki-tô bị treo trên thập giá, nguồn ân sủng 

được trao ban: “Hôm đó là ngày áp lễ Vượt qua, người Do Thái không muốn để xác chết trên 

Thập giá trong ngày Sabát mà ngày Sabát đó là ngày đại lễ. Nên họ xin ông Phi-la-tô cho 

đánh dập ống chân các người bị đóng đinh và lấy xác xuống. Quân lính đến đánh dập ống 

chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Đức Giê-su. Khi đến gần Đức 

Giê-su và thấy Người đã chết, họ đánh dập ống chân Người, nhưng một người lính lấy giáo 

đâm cạnh sườn Người. Tức thì máu cùng nước chảy ra” (Ga 19, 31-34). 

05.Hỏi: Có bao nhiêu bí tích? Xin nêu tên. 
Đáp: Hội Thánh dạy chúng ta rằng có bảy phép bí tích. Đó là Thánh Tẩy, Thêm Sức hay Xức 

Dầu Thánh, Thánh Thể, Hòa Giải, Xức Dầu Bệnh Nhân, Truyền Chức Thánh, Hôn Phối (số 

1113). 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). 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). 

06.Hỏi: Ai lập nên các bí tích này? 
Đáp: Hội Thánh dạy chúng ta rằng có bảy Bí Tích và những bí tích này “được Đức Giê-su 

Ki-tô thiết lập” (số 1114). Với một số bí tích, sự kiện Chúa Giê-su thiết lập bí tích và Người 

thiết lập như thế nào, mọi sự đã rõ. Chẳng hạn, Chúa truyền lệnh cho các tông đồ làm Phép 

Rửa (số 1223), và trong bữa Tiệc Ly, Chúa thiết lập bí tích Thánh Thể (số 1337). 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 Giê-su, qua lời nói và hành động của Người. Ví dụ cụ thể là bí tích 

Xức dầu bệnh nhân. Chúa Giê-su thường dùng những dấu chỉ khả giác để chữa lành: Người 

chạm đến người bệnh và đặt tay trên họ (số 1504). Ngay từ thời đầu, khi tiếp xúc với các bệnh 

nhân, Hội Thánh đã có nghi thức cầu nguyện riêng và xức dầu cho bệnh nhân (1510). Cũng 

như Đức Ki-tô chạm đến người bệnh và chữa lành cho họ, thì Người vẫn làm như thế qua bí 

tích Xức dầu bệnh nhân. 
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 CÁC BÍ TÍCH CỦA HỘI THÁNH  

07.Hỏi: Đức Ki-tô thiết lập các bí tích để làm gì?  
Đáp: Người thiết lập các bí tích để ngày nay, trong tư cách là Đấng Phục Sinh, Người vẫn 

tiếp tục ở với chúng ta qua những dấu chỉ bí tích và làm tăng đức tin của ta. 

Mầu nhiệm Vượt Qua là nền tảng đức tin của chúng ta: “Chúng con loan truyền Chúa chịu 

chết và tuyên xưng Chúa sống lại”. Đức Ki-tô đã chết vì và cho chúng ta. Người sống lại thật. 

Người đang hiện diện. Những gì Người đã làm trong cuộc sống trần thế, Người vẫn tiếp tục 

làm, cách riêng qua các bí tích. 

Cũng như đối với nhiều người ngày xưa, Đức Ki-tô chỉ là con ông thợ mộc, chẳng có gì đáng 

quan tâm (số 423), thì ngày nay, những ai không nhìn các bí tích với cặp mắt đức tin, cũng 

thấy nó vô nghĩa. Bởi lẽ thần tính của Đức Ki-tô bị ẩn giấu trong thân phận làm người, và 

cũng thế, quyền năng thần linh trong các bí tích là quyền năng vô hình. Chúng ta nhìn thấy 

nước khi làm Phép Rửa, nhìn thấy bánh và rượu trên bàn thờ khi cử hành Thánh Thể, nhưng 

chính nơi những dấu chỉ hữu hình này mà quyền năng thần linh của Đức Ki-tô hoạt động. 

Thực ra, chúng ta chỉ có thể chạm đến thực tại vô hình của ân sủng được ban trong các bí tích 

khi chúng ta tin vào Đức Ki-tô. Cách nào đó, Đức Ki-tô là Bí Tích nguyên thủy (số 774) vì 

nơi lời nói và hành động nhân loại của Người, thần tính của Người đang hiện diện và hoạt 

động. Càng tin vào Đức Ki-tô mạnh mẽ bao nhiêu, chúng ta càng trân trọng các bí tích bấy 

nhiêu. 

08.Hỏi: Hội Thánh giữ vai trò gì trong các bí tích? 
Đáp: Công đồng Vatican II nói rằng Hội Thánh cũng như là bí tích (số 775): “Hội Thánh có 

đặc điểm là vừa mang tính nhân loại vừa mang tính thần linh, vừa hữu hình vừa hàm chứa 

những thực tại vô hình”. Nhìn từ bên ngoài, có những lúc xem ra Hội Thánh thật mong manh, 

kể cả nhiều thiếu sót, thế nhưng sự sống thần linh đang chảy trong mạch máu của Hội Thánh, 

vì Hội Thánh là “khí cụ của Đức Ki-tô” và là “bí tích của ơn cứu độ”, qua đó Đức Ki-tô chữa 

lành và giải thoát chúng ta. 

09.Hỏi: Từ lúc nào và như thế nào Hội Thánh đã khẳng định rõ ràng 07 bí tích?  
Đáp: 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). 

10.Hỏi: Các thừa tác vụ linh mục có vai trò và liên hệ thế nào với các bí tích? 
Đáp: 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. Điều này đặc biệt rõ ràng khi nói về bí tích Thánh Thể. Cử hành Thánh Thể 

“cho đến khi Chúa đến” là mệnh lệnh các tông đồ nhận lãnh từ nơi Chúa: “Hãy làm việc này 

mà nhớ đến Thầy”. 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 ngài tha tội nhân danh ngài nhưng là 

nhân danh Đức Ki-tô, “trong tư cách của Đức Ki-tô” (số 1461, 1548). Không có thừa tác vụ 

thánh chức (giám mục và linh mục) thì không có bí tích, ngoại trừ trong trường hợp khẩn cấp, 

ví dụ rửa tội, khi đó bất cứ ai cũng được làm (số 1256). Chức linh mục thừa tác ở tự nó cũng 
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là một bí tích, qua đó Đức Ki-tô kiến tạo và dẫn dắt Hội Thánh (số 1547). Chức linh mục này 

“bảo đảm rằng trong các bí tích, chính Đức Ki-tô 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 Ki-tô, Đấng là nguồn mạch và nền 

tảng của các bí tích, đã nói và đã làm” (số 1120). 

11.Hỏi: Người Ki-tô hữu chúng ta có vai trò gì trong các bí tích?  
Đáp: Nếu Đức Ki-tô không sống lại, có lẽ sẽ không có Hội Thánh và cũng chẳng có bí tích. 

Đức Ki-tô đang hành động nơi các bí tích của Người. Bí tích là những dấu chỉ và khí cụ cho 

sự hiện diện của Chúa. Thế nhưng bí tích không hoạt động nếu không có chúng ta. Như Đấng 

Phục Sinh đã nói khi sai các môn đệ đi vào thế gian: “Ai tin và chịu Phép Rửa sẽ được cứu 

độ” (Mc 16,16). Các bí tích không chỉ được trao ban mà còn được lãnh nhận. Việc thông ban 

ân sủng và sự sống của Thiên Chúa không tùy thuộc nơi chúng ta, thế nhưng có đón nhận và 

để cho ân sủng ấy trổ sinh hoa trái hay không, việc ấy lại tùy thuộc chúng ta. 

12.Hỏi: Hiệu quả của các bí tích do đâu mà có? 
Đáp: Hội Thánh dạy rằng các bí tích có hiệu quả do sự (ex opere operato), “do chính hành 

động bí tích được thực hiện” (số 1128), nghĩa là do quyền năng của Chúa Ki-tô, do quyền 

năng của Thập Giá và sự Phục Sinh của Chúa, và do bí tích được cử hành cách thành sự. Khi 

một người làm phép Rửa tội, không phải người ấy rửa tội bằng quyền năng của riêng mình mà 

là chính Đức Ki-tô rửa tội qua người ấy. Phép Rửa không mang lại hiệu quả do cảm tính của 

chúng ta, cũng không do đức tin của chúng ta, nhưng do quyền năng của mầu nhiệm Vượt 

Qua của Đức Ki-tô. 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 Ki-tô 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 Ki-tô hành động” (số 

1584). 

 

 ĐỨC TIN VÀ BÍ TÍCH 

13.Hỏi: Sau khi Chúa sống lại và về trời Người hiện diện với chúng ta bằng cách 

nào? 
Đáp: Đức Ki-tô đang hiện diện và hành động nơi các bí tích của Người. Bí tích là những dấu 

chỉ và khí cụ cho sự hiện diện của Chúa. 

14.Hỏi: Điều kiện để bí tích thành sự là gì? 
Đáp: Điều kiện để bí tích thành sự là Đức Tin. Vì Các bí tích không chỉ được trao ban mà còn 

được lãnh nhận. Việc thông ban ân sủng và sự sống của Thiên Chúa không tùy thuộc nơi 

chúng ta, thế nhưng có đón nhận và để cho ân sủng ấy trổ sinh hoa trái hay không, việc ấy lại 

tùy thuộc chúng ta. 

15.Hỏi: Đức tin đó có cần được nuôi dưỡng không? 
Đáp: Đức tin ấy cần được dưỡng nuôi và củng cố. Do đó học hỏi về ý nghĩa của các bí tích là 

điều cần thiết. Có những hình thức chuẩn bị thích hợp cho từng bí tích: học giáo lý để chịu 

phép Thêm Sức cũng quan trọng như những năm đào tạo để chịu chức thánh (số 1309 và 
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1589). Nếu không được chuẩn bị đầy đủ về ý nghĩa của bí tích hôn phối, làm sao các đôi vợ 

chồng hiểu được rằng họ đang cử hành bí tích cho nhau, Thiên Chúa đóng ấn dây hôn phối 

của họ, và Đức Ki-tô hiện diện giữa họ qua bí tích này (số 1632)? Việc chuẩn bị cũng cần 

thiết đối với những bí tích chúng ta lãnh nhận thường xuyên như bí tích Thánh Thể và bí tích 

Giao Hòa… Để toàn bộ đời sống chúng ta đều góp phần vào việc lãnh nhận các bí tích cách 

phong phú và hiệu quả nhất. 

 

CÁC BÍ TÍCH: CỬA DẪN VÀO SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI 

16.Hỏi: Tại sao nói các bí tích: cửa dẫn vào sự sống đời đời? 
Đáp: Vì 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. Phép Rửa trong Ki-tô giáo nhắc nhớ Phép Rửa của 

Chúa Giê-su tại sông Gio-đan, 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 (số 281, 1221). Lại càng 

rõ ràng hơn nữa khi cử hành bí tích Thánh Thể: mệnh lệnh của Chúa là “Hãy làm việc này mà 

nhớ đến Thầy” (số 1341). Cũng có thể nói như thế về mọi bí tích.  

Khi chúng ta nhớ lại điều đã xảy ra một lần thay cho tất cả (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 Giê-su đã truyền lệnh cho chúng ta làm cho đến 

khi Chúa lại đến, thì những gì Chúa Giê-su 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.  

Các bí tích còn hướng chúng ta đến tương lai. Nói theo ngôn ngữ của thánh Nicolaus 

Cabasilas, các bí tích là “cửa thiên đàng”, qua đó Đức Ki-tô đến gặp gỡ chúng ta. Trong tác 

phẩm sâu sắc và tuyệt đẹp của ngài về ba bí tích khai tâm: Rửa Tội, Thêm Sức, Thánh Thể, vị 

thầy thiêng liêng của thế kỷ 14 này đã mô tả các bí tích dẫn chúng ta vào tương lai ra sao, và 

nơi bí tích, thiên đàng mở ra cho chúng ta như thế nào. Thánh Phaolô nói về Chúa Thánh 

Thần như “hoa quả đầu mùa” của vinh quang sẽ tới. Chúng ta có thể áp dụng những từ này 

cho các bí tích: trong các bí tích, Hội Thánh nhận được bảo chứng gia tài của mình, nếm 

hưởng trước đời sống vĩnh cửu (số 1130) 

17.Hỏi: Tại sao lại là 7 chứ không phải 8 hay 10? 
Đáp: Các bí tích ban tặng cho đời sống Ki-tô hữu sự khởi đầu cũng như sự tăng trưởng, sự 

chữa lành cũng như sứ vụ phải hoàn thành. Tương ứng giữa đời sống tự nhiên và thiêng liêng 

có thể tạm đối chiếu như sau: 

 Thứ nhất: bằng sinh sản để hiện hữu và sống. Tương ứng với bí tích Rửa tội, tức 

là sự tái sinh thiêng liêng. 

 Thứ hai:  là sự tăng trưởng, phát triển đến tầm vóc và sức mạnh đầy đủ. Tương 

ứng với bí tích Thêm sức. 

 Thứ ba: sự cần thiết của lương thực con người được bảo toàn. Tương ứng với 

điều này trong đời sống thiêng liêng là bí tích Thánh Thể.  

 Thứ bốn: con người bị đau yếu cả về thể xác lẫn linh hồn (do tội lỗi), cho nên 

con người cần được chữa lành. Tương ứng với điều này trong đời sống thiêng 

liêng là bí tích Giao Hòa (Giải tội).  
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 Thứ năm: 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.  

 Thứ sáu:  trong mối tương quan với cộng đoàn, 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 bảy: là bảo tồn nòi giống. Điều này diễn ra trong bí tích Hôn Phối. 

18.Hỏi: Bí tích nào quan trọng nhất? 
Đáp: Bí Tích Thánh Thể là suối nguồn và là đỉnh cao của đời sống Giáo Hội. 

Giáo Hoàng Bê-nê-đic-tô XVI nhắc nhở chúng ta về sự hiệp nhất của bảy bí tích bằng những 

lời như sau, để chúng ta nhận ra được tầm quan trọng của bí tích Thánh Thể: «Nếu bí tích 

Mình Máu Thánh thực sự là cội nguồn và tột đỉnh của đời sống và sứ mạng Giáo Hội, thì phải 

kết luận rằng quá trình gia nhập Ki-tô giáo phải liên tục quy về lãnh nhận bí tích này… vậy 

thì bí tích Mình Máu Thánh đem sự gia nhập Ki-tô giáo đến chỗ thành toàn và diễn tả trung 

tâm mục đích của toàn bộ đời sống bí tích».  

19.Hỏi: Là người Ki-tô hữu, chúng ta phải lãnh nhận các bí tích như thế nào? 
Đáp: Trước hết phải lãnh nhận bí tích bằng Đức Tin. Khi lên rước lễ, thừa tác viên trao Mình 

Thánh Chúa nói «Mình Thánh Chúa Ki-tô», và tôi thưa «Amen». Tiếng Amen ấy là hành vi 

đức tin, khẳng định sự sẵn sàng của tôi trong đức tin, tôi đón nhận ân sủng Đức Ki-tô ban cho 

tôi trong bí tích. Các bí tích rất thiết thực với đời sống đức tin và thiết thực với đời sống con 

người. Các bí tích nuôi dưỡng đời sống đức tin, làm cho chúng ta lớn lên, làm cho chúng ta 

trưởng thành, làm cho chúng ta cảm thấy có niềm vui trong đời sống đức tin. Đức tin cần 

được dưỡng nuôi và củng cố. Do đó học hỏi về các ý nghĩa của các bí tích là điều cần 

thiết. «Đức Ki-tô hiện diện giữa chúng ta qua những bí tích». 

 

20.Hỏi: Tại sao các bí tích của Giáo Hội phải được ban phát và cử hành cẩn thận, 

để dấu chỉ trọn vẹn của bí tích được hiện diện và mục đích cứu rỗi của nó được 

thành đạt ? 
Đáp: Bởi vì các bí tích là những hành động biểu tượng với những hiệu quả có thật, cần phải 

cẩn thận ban phát các bí tích cách hiệu lực, nghĩa là theo cách thế mà dấu chỉ đầy đủ được 

hiện diện và mục đích của nó được thành đạt. Đối với mọi hành động biểu tượng, ngay cả 

những hành động thế tục, quan tâm về hiệu lực tính là điều căn bản. Nếu một hành động biểu 

tượng không hiệu lực, nó trở thành vô ích và vô ý nghĩa. Nó có thể phản ảnh ý định thành 

thật, nhưng nó không đạt được hiệu quả mong muốn. 

Thí dụ: khi người ta mua nhà, hành động biểu tượng ký hợp đồng có những luật quan trọng để 

có hiệu lực, ví dụ có thể là một điều thiết yếu để cho hợp đồng là một dụng cụ hiệu lực đó là 

việc ký kết có nhân chứng và có ghi ngày tháng. 

21.Hỏi : Bằng cách nào chúng ta có thể đào sâu sự gặp gỡ của chúng ta với Đức 

Giê-su Ki-tô nhờ và trong các bí tích? 
Đáp: Sự gặp gỡ trong bí tích của chúng ta với Thiên Chúa nhờ qua Đức Giê-su Ki-tô là một 

sự gặp gỡ bị che phủ. Tuy nhiên, đó là sự gặp gỡ bày tỏ ra bởi vì các yếu tố bí tích biểu tượng 

tính cách của hành động Thiên Chúa trên chúng ta. Nước biểu tượng sự tẩy rửa và sự sống. 
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Bánh và rượu mang ý nghĩa nuôi dưỡng. Dầu có ý nghĩa chữa lành và sức mạnh. Và theo 

Giáo Huấn Công Giáo, chúng là dấu chỉ của những gì mà Đức Ki-tô tạo ra nhờ qua chúng. 

Vậy thì, mặc dù sự gặp gỡ của chúng ta với Thiên Chúa trong phụng vụ bị che phủ, đó vẫn là 

sự gặp gỡ đích thật. Nhờ qua sự gặp gỡ đó mà trong tất cả nghi thức bí tích chúng ta được lôi 

kéo vào mầu nhiệm sự chết, sống lại và lên trời của Chúa. 

Trong mỗi bí tích chúng ta vươn lên Thiên Chúa bằng ca tụng, cầu xin và cảm tạ. Đồng thời 

Thiên Chúa đến với chúng ta mang theo sự sống và những ơn huệ khác. 

22.Hỏi: Tại sao Bí Tích các Chức Thánh (Bí Tích Truyền Chức Thánh) hệ trọng 

đối với đời sống bí tích của Giáo Hội? 
Đáp: Bằng việc thiết lập bí tích Mình Máu Thánh (bí tích Thánh Thể), Ngài đã tạo ra những 

gì sẽ là việc tái diễn sống động sự chết và sự sống lại của chính Ngài. Đồng thời Ngài cũng đã 

giao phó và ban xuống chức linh mục trên các tông đồ vào ngày thứ Năm Thánh đầu tiên, 

ngày mà Ngài đã thiết lập bí tích Mình Máu Thánh: « Hãy làm việc này mà nhớ đến Ta». Các 

chức Thánh và hy tế vượt qua vĩ đại của Ki-tô giáo không thể tách rời nhau. Đức Ki-tô Tư Tế 

đã dâng hiến chính Ngài vì sự cứu rỗi của chúng ta. Mình Máu Thánh là sự tiếp tái diễn tiếp 

tục của hy tế đó, chức linh mục là sự tham dự đặc biệt của con người vào công việc thiên linh 

đó. Chức Linh Mục đặt nền tảng trên bản thân và sứ mạng của Đức Ki-tô. Nhờ qua chức linh 

mục, Ngài sẽ tiếp tục làm thành hữu hình việc cứu rỗi của Ngài.  

Vào ngày Lễ Phục Sinh đầu tiên, Đức Ki-tô Phục Sinh đã thở hơi trên các tông đồ của Ngài 

và đã ban cho họ quyền tha tội: «Hãy lãnh nhận Thánh Thần, các ngươi tha tội cho ai, thì tội 

họ được tha, các ngươi cầm giữ tội ai, thì tội họ bị cầm buộc» (G 20,22-23). 

Đức Ki-tô đã thiết lập bí tích các Chức Thánh để nhờ qua các Giám Mục và các Linh Mục của 

Ngài, Ngài có thể canh giữ trong Giáo Hội sự hiện diện Mình Máu Thánh và ban xuống trên 

chúng ta những ơn huệ cứu rỗi của Ngài. Chỉ có những linh mục được truyền chức hiệu lực 

mới có thể hiến dâng Thánh Lễ và cử hành các bí tích mà Đức Ki-tô đã dành riêng cho thừa 

tác vụ của các vị. 

23.Hỏi : Những hiệu quả của Bí Tích Truyền Chức Thánh? 
Đáp: Bí tích này làm cho người thụ phong nên đồng hình đồng dạng với Đức Ki-tô nhờ ân 

sủng đặc biệt của Chúa Thánh Thần, để họ trở thành dụng cụ của Đức Ki-tô hầu phục vụ Hội 

Thánh Người. Nhờ việc truyền chức, họ nhận được khả năng hành động với tư cách là người 

đại diện Chúa Ki-tô, Đấng là đầu Hội Thánh, trong ba nhiệm vụ của Người là Tư Tế, Tiên Tri 

và Vương Đế. 

Bí tích Truyền Chức Thánh cũng in một ấn tín thiêng liêng không thể tẩy xóa nên không thể 

ban bí tích lại, cũng như không thể ban để thi hành trong một khoảng thời gian giới hạn. 

Ân sủng của Chúa Thánh Thần do bí tích này trao ban là ơn được đồng hình đồng dạng với 

Đức Ki-tô là Tư Tế, là Thầy và là Mục Tử, mà người thụ phong được thiết đặt làm thừa tác 

viên của Người. 

24.Hỏi: Tại sao bí tích Thống Hối và Giao Hoà được ban cho chúng ta sau bí tích 

Thanh Tẩy? 
Đáp: Ai đã phạm tội sau khi thanh tẩy, thì cần thiết lãnh nhận bí tích này để phục hồi ơn sủng 

và tình bạn với Thiên Chúa. Những ai đến với bí tích Thống Hối thì nhận được sự tha thứ từ 

lòng thương xót của Thiên Chúa đối với những xúc phạm đến Ngài. Đồng thời họ được hoà 

giải với Giáo Hội mà họ đã làm tổn thương do những tội của mình. «Anh em được tẩy rửa, 
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được thánh hóa, được nên công chính nhờ danh Chúa Giê-su Ki-tô và nhờ Thần Khí của 

Thiên Chúa chúng ta» (1 Cr 6,11). Phải ý thức sự cao cả của hồng ân Thiên Chúa đã ban cho 

chúng ta trong các bí tích Khai Tâm Ki-tô giáo, thì mới hiểu được rằng tội lỗi là một điều đối 

nghịch lại với một người đã mặc lấy Đức Ki-tô. Chính Chúa cũng đã dạy chúng ta cầu 

nguyện: «Xin tha tội cho chúng con» (Lc 11,4), và Người kết hợp việc chúng ta tha thứ cho 

nhau những xúc phạm lẫn nhau với ơn Thiên Chúa tha thứ các tội lỗi chúng ta. 

25.Hỏi: Tại sao lại xưng tội chúng ta với linh mục? 
Đáp: Xưng tội (bí tích Giao Hòa), có hai yếu tố cốt yếu như nhau: một đàng, là các hành 

động của con người hối cải dưới sự tác động của Chúa Thánh Thần: thống hối, thú tội và đền 

tội; đàng khác, là hành động của Thiên Chúa qua sự can thiệp của Hội Thánh. Hội Thánh qua 

các Giám mục, các Linh mục của Ngài, nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô, ban ơn tha tội và ấn 

định việc đền tội, Hội Thánh cũng cầu nguyện cho tội nhân và cùng làm việc thống hối với 

họ. Như vậy tội nhân được chữa lành và được hiệp thông lại với Hội Thánh. 

26.Hỏi: Bí tích Hôn Phối và những hiệu quả của bí tích này? 
Đáp: Chúa Ki-tô ban tình yêu Người cho tình yêu chúng ta và ban sự trung tín của 

Người. «Do giao ước hôn nhân, một người nam và một người nữ tạo thành một sự hiệp thông 

trọn cả cuộc sống, tự bản chất giao ước ấy hướng về lợi ích của đôi bạn, cũng như đến việc 

sinh sản và giáo dục con cái, Chúa Ki-tô đã nâng giao ước hôn nhân giữa hai người đã được 

Rửa Tội lên hàng bí tích». Sự ưng thuận, qua đó hai người phối ngẫu tự hiến cho nhau và đón 

nhận nhau, được chính Thiên Chúa đóng ấn. Từ hôn ước của họ phát sinh một định chế vững 

chắc theo ý định của Thiên Chúa và có giá trị trước mặt xã hội. Hôn ước của đôi phối ngẫu 

được lồng vào trong giao ước giữa Thiên Chúa với nhân loại. «Tình yêu phu phụ đích thực 

được đón nhận vào trong tình yêu Thiên Chúa». 

Ân sủng của bí tích Hôn Phối: «Các đôi phối ngẫu Ki-tô hữu có hồng ân riêng cho bậc sống 

của mình trong dân Thiên Chúa». Ân sủng riêng biệt này của bí tích Hôn Phối là để kiện toàn 

tình yêu phu phụ, củng cố sự hợp nhất bất khả phân ly của họ. Nhờ ân sủng này họ giúp nhau 

nên thánh trong đời sống hôn nhân và trong việc đón nhận và giáo dục con cái. Đức Ki-tô là 

nguồn mạch ân sủng này. Các đặc tính chính yếu của hôn nhân là duy nhất, bất khả phân ly và 

đón nhận con cái. Tục đa thê đi ngược lại tính duy nhất của hôn nhân. Ly dị phân ly điều 

Thiên Chúa đã phối hợp. Từ chối sinh sản, đời sóng hôn nhân mất đi «hồng ân cao quý nhất» 

là con cái. 

27. Hỏi:Ba bí tích khai tâm nói lên điều gì? 
Đáp: Ba bí tích khai tâm dẫn vào đời sống Ki-tô giáo là Rửa Tội, Thêm Sức, Thánh Thể 

(Rước lễ lần đầu). Ngày nay người Ki-tô hữu thường quên mất điều này là cả ba bí tích trên 

tạo thành một thể thống nhất. Khi chúng ta tham dự nghi thức rửa tội cho người lớn, sẽ thấy 

sự duy nhất này cụ thể hơn. Thông thường, các dự tòng lãnh nhận cùng lúc cả ba bí tích: được 

rửa tội, chịu phép Thêm sức và rước lễ. 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 Rước lễ lần đầu khỏi việc 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 Ki-tô hữu. Các mục 

tử có nhiệm vụ phải giải thích cho anh chị em tín hữu hiểu biết về sự duy nhất nội tại của ba 

Bí Tích này như Đức Phao-lô VI diễn tả: “Việc tham dự vào bản tính Thiên Chúa mà ân sủng 

của Đức Ki-tô ban cho con người, có một sự tương tự nào đó với đời sống tự nhiên, là được 
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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 Ki-tô 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” (số 1212). 

 

__________________________________________________________ 

Nguồn: * Sơ lược về Bí Tích. 
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