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Sơ lược về Bí Tích 
 

 

I-   Đức Kitô trong các Bí Tích  
 

1)  Bí Tích là gì và do đâu mà có? 

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 sinh hiệu quả nơi những người lãnh nhận hội đủ điều kiện” (số 1131). 
Bí Tích là dấu chỉ bề ngoài, chuyển thông ơn cứu độ bên trong. 

2)   Hãy nêu lên những đặc điểm của Bí Tích? 

Đặc tính Bí Tích là một cái gì đó sâu xa bên trong linh hồn không thể xóa nhòa. Đặc tính ấy là 
thường hằng, là cái sẽ tồn tại muôn đời, sẽ không thể bị đánh mất. 
Nếu các Bí Tích là “cửa vào thánh thiêng”, thì đặc tính Bí Tích chính là một sự thay đổi sâu xa và lưu 
lại mãi mãi trong linh hồn người ta khi đã vào cửa thánh thiêng đó. 
Như vậy, việc lãnh nhận các Bí Tích nhờ sự biến đổi của Đức Kitô, người Kitô hữu được sinh vào 
trong chiều kích mới, chiều kích của sự hiện hữu, nghĩa là chiều kích của Thiên Chúa, một sự hiện 
hữu mà Chúa Kitô đã sống suốt cuộc đời trần thế của Ngài. 
Có bảy Bí Tích: Rửa tội, Thêm sức, Thánh Thể, Thống hối, Xức dầu bệnh nhân, Truyền Chức Thánh 
và Hôn phối. Các Bí tích này đều có sự liên hệ mật thiết với nhau, làm nên tính toàn thể trong mầu 
nhiệm cứu chuộc của Thiên Chúa. 

3) Điều gì giúp con người cảm nhận được Bí Tích? 

Tất cả các Bí Tích đều phải xử dụng dấu bên ngoài (nước, dầu, bánh, rượu ...). Vì thế, người lãnh 
nhận cần phải có một Đức Tin trưởng thành. 



 

 

II-  Các Bí Tích của Hội Thánh 
 

4)   Hãy kể ra những sự kiện liên hệ với việc Chúa thiết lập 7 Bí Tích? 

Hội Thánh dạy chúng ta rằng có 7 Bí Tích và những Bí Tích này “được Đức Giêsu Kitô thiết lập” 
(số 1114). Các Bí Tích bắt nguồn từ chính đời sống của Đức Kitô.  
 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. 
* Chúa truyền lệnh cho các tông đồ đi vào thế gian: (số 1223) “Ai tin và chịu Phép Rửa sẽ được 
cứu độ” (Mc 16, 16). 
* Trong bữa Tiệc Ly, Chúa thiết lập Bí Tích Thánh Thể (số 1337). 
* 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). 
 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 Kitô chạm đến người bệnh và chữa lành cho họ, thì 
Người vẫn làm như thế qua Bí Tích Xức dầu bệnh nhân. 
 

5)  Tại sao trong 7 bí tích, Bí Tích Thánh Thể là quan trọng nhất? 

Bí Tích Thánh Thể là trung tâm và cao điểm của đời sống Hội Thánh. 
Vì thế, Bí Tích này được gọi là: "Bí Tích của các Bí Tích". Thật vậy: "Tất cả các Bí Tích khác đều 
quy hướng về Bí Tích Thánh Thể như về cùng đích" (số 1211), và đời sống Đức Tin của chúng ta 
nơi Bí Tích Thánh Thể như là cứu cánh của mình. 
Vì thế, không có kinh nào, nghi thức nào và tổ chức nào cao trọng, quý mến cho bằng Thánh Lễ, 
bởi vì: 
- Trong Thánh Lễ sẽ diễn ra một cuộc trao đổi kỳ diệu dưới sự tác động của Chúa Thánh Thần, 
làm cho bánh và rượu trở nên Thịt và Máu Chúa Giêsu qua lời truyền phép của linh mục. 
Nơi Bí Tích Thánh Thể, Chúa Giêsu diễn tả tình yêu trọn vẹn khi trao hiến Thịt và Máu của mình 
làm của ăn, của uống cho nhân loại. 
- Qua Bí Tích Cực Thánh này, Chúa Giêsu hiện diện dưới hình bánh, hình rượu để trở nên lương 
thực nuôi dưỡng chúng ta, làm cho đời sống tinh thần của chúng ta được lớn mạnh không ngừng. 
Chính vì thế, Bí Tích Thánh Thể là "nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống Kitô hữu" 

6)  Bí Tích có liên hệ với Hội Thánh như thế nào? 

Đức Kitô đã để lại cho Hội Thánh những Bí Tích, là những dấu chỉ hữu hình diễn tả và đem lại ơn 
thánh cho các tín hữu. Các Bí Tích có mục đích thánh hóa con người, xây dựng thân thể Đức Kitô 
và thờ phượng Thiên Chúa. 
Bảy Bí Tích liên quan đến các giai đoạn và các thời điểm quan trọng của đời sống người Kitô hữu: 
Bí Tích sinh ra (Rửa tội), lớn lên (Thêm sức, Thánh Thể), chữa lành (Hoà giải, Xức dầu) và lãnh 
nhận sứ mạng xây dựng cộng đoàn (Truyền chức, Hôn phối). Nhờ lãnh nhận các Bí Tích, đời sống 
Kitô hữu được nuôi dưỡng và mỗi ngày một tăng trưởng hơn. 
Mục đích của các Bí Tích là thánh hóa đời sống người tín hữu. Đời sống được xem là một cuộc 
hành hương có một khởi đầu và một kết thúc đặc biệt. Với người Công Giáo, đời sống thiêng 
liêng bắt đầu từ Bí Tích Rửa Tội và được đạt đến sự viên mãn trọn vẹn trên thiên đàng, nơi Bí 
Tích Căn Nguyên (Primordial Sacrament) là chính Đức Ki-tô. Các Bí Tích nuôi dưỡng đời sống 
người tín hữu trong suốt hành trình này ngõ hầu họ không bị lạc lối. 



 

 
 

III-   Đức Tin và Bí Tích  
 
 
7)   Khi một người ngoại đạo xin lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội với mục đích lập gia đình 
với người Công Giáo, có nên ưng thuận hay không? 
 
Nếu biết chủ đích đó của người xin được Rửa Tội, thì nên khéo léo từ chối và hướng dẫn họ, vì họ 
sẽ dể bỏ đạo khi không có Đức Tin thật sự. Có thể làm phép chuẩn trong nhà thờ ngày hôn phối. 
 
8)   Có nên cho lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức vào tuổi trưởng thành hơn là tuổi 12-13? 
 
Vào tuổi 12-13, các trẻ nhỏ chưa ý thức nhiều về Bí Tích Thêm Sức. Các em có thể, vì theo bạn 
bè, thói quen hơn, để xin được ban Bí Tích Thêm Sức. Có thể không giúp ích được nhiều cho các 
em về đời sống thiêng liêng. 
 Chúa Thánh Thần rất cần thiết cho đời sống Kitô hữu, như Thánh Gioan đã nói: “Ta được tái sinh 
bởi nước và Thần Khí “.Vào tuổi trưởng thành, Kitô hữu ý thức hơn, thấu hiểu hơn, và Đức Tin 
cũng trưởng thành hơn.  
Nhưng điểm đáng buồn muốn nêu lên ở đây: tại Âu Châu, sau khi chịu phép Thêm Sức, rất nhiều 
Kitô hữu chỉ tham dự Thánh Lễ vào những dịp Lễ lớn, như Giáng Sinh, Phục Sinh, hôn phối hay 
tang chế. 
 
9)  Làm sao để Đức Tin lớn mạnh, khi ta lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể? 
 
Khi rước Lễ, là ta rước Chúa GiêSu vào lòng, là lúc có Chúa trong ta, là lúc hiệp thông với Chúa. 
Bánh Thánh không có mùi vị đặc biệt, không thay đổi về phẩm chất trước và sau khi được làm 
phép. Nhưng với cái nhìn của Đức Tin, ta tin chắc rằng đó là mình và máu Chúa Kitô. 
Đức Tin lớn mạnh hơn qua các nhân chứng, phép lạ, như mẫu bánh Thánh biến màu đỏ hay mẫu 
bánh Thánh trở nên thịt của quả tim con người được chứng nhận sau thí nghiệm…. 

 

 

IV- Các Bí Tích: cửa dẫn vào sự sống đời đời 
 

 10)  «Tất cả các Bí Tích đều nhắc nhớ một biến cố lịch sử cụ thể». 
 Hãy giải thích câu này. 
 
Mỗi Bí Tích đều gắn liền với một sự kịện trong cuộc đời của Chúa Giêsu, và xa hơn nữa đã đựợc 
báo trước qua những biến cố trong thời Cựu Ước. 

• Bí Tích Rửa Tội: 
* Chiếc tàu ông Noë, dân Do Thái vựợt qua biển đỏ, thoát cảnh nô lệ Ai Cập đều là hình 
bóng báo trước ơn cứu độ bởi Phép Rửa Tội. 



 
 
 *Những hình bóng báo trước trong giao ước cũ được Chúa Giêsu hoàn thành khi Ngài 
khởi đầu cuộc đời rao giảng bằng Phép Rửa trên sông Giođan. 

• Bí Tích Thêm Sức: 
* Tiên tri Isaïa đã loan báo trong Cựu Ước rằng: "Thần Khí của Chúa sẽ đậu trên Đấng 
Messia thiên hạ đợi trông"(Is 11, 2) và điều này đã đựợc thực hiện khi Chúa Thánh Thần 
ngự xuống trên Đức Giêsu khi Ngài để cho ông Gioan làm Phép Rửa cho Ngài. 
 *Sau khi Phục Sinh, trước khi về trời, Chúa Giêsu đã hứa ban Chúa Thánh Thần xuống. 
*Trong ngày lễ Ngũ Tuần Thánh Thể, trong Cựu Ước, Chúa đã nuôi dân Do Thái trên sa 
mạc bằng Mana từ trời rơi xuống. 
* Chúa Giêsu cũng đã làm phép lạ hoá bánh ra nhiều để cho những người theo Ngài ăn. 

• Bí Tích Thánh Thể: 
* Trước khi chịu chết, Chúa đã lập BTTT và truyền cho các môn đệ:" Hãy làm việc này 
mà nhớ đến Thầy" 

Cũng như thế, các Bí Tích khác cũng gắn liền với những biến cố liên quan đến lịch sử cứu độ và 
đặc biệt là với cuộc đời của Chúa Giêsu. 

11)  Bí Tích có ý nghĩa gì trong đời sống con người? 

Các Bí Tích là những "điểm nối kết" với cuộc đời Chúa Giêsu. Qua các Bí Tích, Chúa Giêsu 
"chạm" đến chúng ta để chữa lành và ban cho ta sự sống của Chúa. Trong mỗi Bí Tích, qua những 
dấu chỉ và biểu tượng bên ngoài, chúng ta gặp gỡ Đức Kitô như những người ngày xưa đã gặp gỡ 
Chúa nơi cuộc sống trần thế. Vì thế khi lãnh nhận các Bí Tích là chúng ta được gặp Chúa, được 
lãnh nhận ơn Chúa. 

12)  Các chiều kích của mỗi Bí Tích và chúng dẫn chúng ta đến đâu? 

Mỗi Bí Tích có ba chiều kích: quá khứ, hiện tại và tương lai. 
Qua mỗi Bí Tích, chúng ta nhớ lại những biến cố lịch sử (quá khứ) và ngày nay chính chúng ta trở 
thành những người tham dự vào những biến cố đó (hiện tại). Hoa trái của các Bí Tích là Chúa 
Giêsu ở với chúng ta và dẫn chúng ta về vui hưởng cuộc sống hạnh phúc đời sau trong nước Chúa 
(tương lai). 
Ví dụ: về Bí Tích Thánh Thể 
*Quá khứ: Bữa Tiệc Ly 
*Hiện tại: Thánh Lễ 
*Tương lai: đời sống cho Thiên Chúa trong Chúa Giêsu, cho tới ngày được gặp Chúa trong đời   
sống vĩnh cữu. 
 
 
 

V-   Dấu chỉ và biểu tượng 

13)  Dấu chỉ thiêng thánh là gì? 

Dấu chỉ thiêng thánh là dấu chỉ hữu hình và hữu hiệu do Chúa Giêsu thiết lập để thông chuyển ơn 
thiêng liêng cho chúng ta. 
Dấu chỉ hữu hình là những cử chỉ, biểu tượng có thể nghe được, thấy được, cảm nhận được bằng 
giác quan của con người và dấu chỉ ấy phải sinh hiệu quả do việc thừa tác viên hợp pháp cử hành 
đúng nghi thức của Hội Thánh (hữu hiệu). Qua đó thông chuyển ơn lành của Thiên Chúa, nghĩa là 
chúng ta tin rằng mình lãnh nhận được ơn thiêng liêng qua việc đón nhận các dấu chỉ hữu hình và 
hữu hiệu đó 



 

14)   Để nghe ngôn ngữ của các Bí Tích trước hết ta phải học ngôn ngữ gì? Tại sao? 

Để nghe ngôn ngữ của các Bí Tích trước hết ta phải học ngôn ngữ của sự vật. 
Chúng ta cần phải học nghe những sự vật đơn giản chung quanh chúng ta muốn nói lên điều gì. Vì 
khi không nghe và hiểu được những sự vật, chúng ta sẽ như người mù chữ không thể đọc được 
cuốn sách của tạo thành. 
Trong sinh hoạt của con người, những dấu hiệu, biểu tượng, những sự vật mà ta có thể cảm nhận 
được bằng những giác quan của mình đóng một vai trò rất quan trọng. Con người nhận thức và 
bày tỏ các thực tại tinh thần qua những dấu hiệu và biểu tưởng hữu hình. 
Vì thế Thiên Chúa cũng nói với con người qua vũ trụ hữu hình, chính là những sự vật. Qua những 
sự vật, chúng ta có thể cảm nhận được sự vĩ đại, cao cả của Chúa đồng thời sự gần gũi và yêu 
thương của Ngài.  
Ví dụ, nếu chúng ta không hiểu được nước có thể giúp chúng ta khỏi khát, rửa sạch và là nguồn 
sống cho mọi tạo vật chung quanh thì chúng ta không thể nào hiểu được ý nghĩa của việc dùng 
nước như một dấu chỉ hữu hiệu của Bí Tích Rửa Tội. 
 

15)  Dấu chỉ Bí Tích gồm có những dấu chỉ gì? Và được trình bày như thế nào? 

Bí Tích Dấu chỉ  Trình bày 
 
 

Rửa Tội 
 
 

Nước 
Rửa sạch tội tổ tông 

 và mọi tội 
Tái sinh 

Được làm con Chúa 

Tân tòng được đỗ nước trên 
đầu 

Vị thừa tác nói : « Cha rửa 
cho con, nhân danh Cha, và 

Con và Thánh Thần » 
 
 

Thêm Sức 

Dầu nguyên chất 
Tinh dầu 

Đón nhận Thánh Thần để 
sống tỏa sáng các nhân đức 

nhờ Thánh Thần 

Thừa tác viên xức trên trán 
Tân Tòng và nói : 

« Hãy nhận lấy ấn tín hồng 
ân Thiên Chúa là Chúa 

Thánh Thần » 
 
 

Thánh Thể 

Bánh và rượu 
Là lễ vật của Hội Thánh, do 
công lao của con người, là 

hoa màu ruộng đất, là những 
ân huệ của Đấng Sáng Tạo 

Hội Thánh làm lại điều Chúa 
đã làm ngày chịu nạn. 
Người cầm lấy bánh 

 và rượu …   

 
Giao Hòa 

 
Bí Tích này không có dấu chỉ 
hữu hình như các Bí Tích kia 

3 hành động : 
Người xưng tội thú tội, thống 

hối 
Linh mục đọc lời tha tội 

 
 
 

Xức dầu bệnh nhân  

 
Dầu 

Chữa lành thân xác, tinh thần 
Ban sức mạnh, an bình,  

tha thứ 
Chuẩn bị cho đời sau 

 

Thừa tác viên xức dầu lên 
trán và tay người bệnh và 

nói:  
“Nhờ việc xức dầu Thánh 
này và nhờ lòng từ bi nhân 
hậu của Chúa, Xin Chúa 
Thánh Thần giúp sức cho 

ông, bà …” 
 
 

Truyền  
Chức Thánh 

 
Dầu 

Xức dầu, thánh hóa lòng bàn 
tay vị tiến chức 

Đức Giám Mục đặt tay trên 
đầu người được lãnh chức, 
xin Chúa Thánh Thần ban 

quyền năng và ơn Thánh của 
Người 



 
Hôn phối 

Nước, nhẫn cưới 
Nước thánh hóa nhẫn trở nên 
dấu chỉ của lòng chung thủy 
của hai người trao cho nhau 

Bày tỏ lòng ưng thuận kết 
hôn với nhau, cùng với lời 
hứa chung thủy trọn đời 

Tóm lại những dấu chỉ nền tảng của các bí tích là nước, bánh, rượu, dầu, cùng với những cử chỉ, lời 
nói được cử hành theo nghi thức phụng vụ mà giáo hội đã quy định. Nhưng quan trọng nhất là phải 
chuẩn bị tâm hồn và cử hành với Đức Tin. 

 

 

  VI-  Bảy Bí Tích 

 

16)  Bảy Bí Tích đã ban tặng những gì cho Kitô hữu trong đời sống ? 

Bí tích là dấu chỉ của việc trao ban sự sống và tỏ bày lòng thương xót nên đòi hỏi tự do và tình 
yêu. 
 Chúng ta biết rằng, để đón nhận bất kỳ một tặng phẩm nào, người nhận cũng phải thể hiện tự do 
của họ trước tặng phẩm được trao cho họ, nghĩa là họ có chấp nhận đón nhận tặng phẩm được 
dành cho họ hay không ? 
 Bí Tích cũng là một tặng phẩm, tặng phẩm thần thiêng, ban ơn ích nhưng cũng đòi hỏi sự tự do 
đón nhận nơi người lãnh nhận. Người lãnh nhận phải thực sự tự do để đón nhận, nghĩa là không vì 
ép buộc hay một sự cả nể nào … bởi nếu vì ép buộc hay cả nể thì giá trị của Bí Tích thực sự sẽ 
không được trân trọng vì không hiểu biết một cách tường tận. Tự do ý thức của người lãnh nhận, 
cho họ biết trân trọng, gìn giữ và yêu mến tặng phẩm mà họ được ban tặng cho.  
Đi xa hơn nữa, 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 lãnh 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. 
Mặt khác, vì Bí Tích thường được gọi là Bí Tích Đức Tin, cho nên đón nhận Bí Tích đòi hỏi người 
lãnh nhận phải có niềm tin. Vì chính niềm tin ấy làm cho hiệu lực các Bí Tích được thể hiện nơi 
chính đời sống của họ một cách mãnh liệt và giúp cho đời sống của họ càng thêm vững bước hơn. 
 
 Các Bí tích đều là cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô, Đấng chính là nguồn gốc các Bí tích. 
• Bí Tích Khai Tâm dẫn đưa vào Đức Tin, đó là Bí Tích Rửa tội, Thêm Sức, Thánh Thể 
• Bí Tích chữa lành, đó là Bí Tích Giải Tội, Xức Dầu bệnh nhân 
• Bí Tích phục vụ cho sự hiệp thông và sứ vụ, đó là Bí Tích Hôn phối và Truyền Chức Thánh  
 
* BT Rửa tội: liên kết ta với Chúa Kitô. 
* BT Thêm Sức : ban cho ta Thánh Thần của Người. 
* BT Thánh Thể : hiệp nhất ta với Người. 
* BT Giao Hòa : giúp ta làm hòa với Chúa Kitô. 
* BT Xức Dầu Bệnh Nhân: Chúa Kitô chữa lành, ban sức mạnh, an ủi. 
* BT Hôn Phối: Chúa Kitô ban tình yêu Người cho tình yêu ta và ban sự trung tín của Người cho 

ta 
* BT Truyền Chức Thánh: các linh mục nhận lấy trách nhiệm hướng dẫn các Kitô hữu, nhận lấy         

quyền tha tội và cử hành Thánh Lễ. 
 

 



 

 

 

17)  Xin trình bày các tương ứng của đời sống tự nhiên với đời sống thiêng liêng của 
con người qua các Bí Tích : 

a -  Trong mối tương quan với chính bản thân 

• Sinh sản: con người hiện hữu và sinh sống  => Bí Tích Rửa Tội: con người được tái sinh 
một cách thiêng liêng. 

• Tăng trưởng: con người phát triển về tầm vóc, trí khôn, sức mạnh => Bí Tích Thêm Sức: 
Kitô hữu được Chúa Thánh Thần gia tăng sức mạnh. 

• Nuôi dưỡng: con người được nuôi sống nhờ lương thực => Bí Tích Thánh Thể: Kitô hữu 
được nuôi sống bằng của ăn thiêng liêng là Mình và Máu Chúa GiêSu. 

• Chữa bệnh: con người được cứu chữa khi đau yếu => Bí Tích Xức Dầu: Kitô hữu được 
ban ơn sức thiêng liêng khi đau ốm. 

• Chữa lành: con người được phục hồi sức khỏe => Bí Tích Hòa Giải: Kitô hữu được chữa 
trị lành tội khi được Chúa thứ tha lỗi lầm. 

b - Trong mối tương quan với cộng đoàn 

• Điều hành: con người lãnh trách nhiệm điều khiển => Bí Tích truyền Chức Thánh: thừa tác 
viên là mục tử dẫn dắt giáo dân. 

• Bảo tồn giống nòi: con người phối hợp để sinh con đẻ cái => Bí Tích Hôn Phối: Kitô hữu 
có bổn phận tự nhiên thành lập gia đình, nguyện thề trước mặt Thiên Chúa. 

 

 

VI- Các Bí Tích Khai Tâm 
 
18)  Việc khai tâm Kitô Giáo được thực hiện như thế nào? 
 
Việc khai tâm dẫn vào đời sống Kitô Giáo qua 3 Bí Tích: Rửa Tội, Thêm Sức và Thánh Thể. 
Tái sinh, củng cố, nuôi dưỡng tín hữu trong đời sống mới. 
3 Bí Tích đi liền với nhau trong tiến trình gia nhập Kitô Giáo. 
 
19)   Cho biết, một cách ngắn gọn, thể thức để lãnh nhận Bí Tích Khai Tâm nơi người 
lớn. 
 
Ngày nay, thời gian để chuẩn bị thông thường là 2-3 năm. 

• Giai đoạn 1-Thời gian dự tòng: sau thời gian tiền dự tòng (tiếp xúc và học giáo lý), với 
nghi thức tiếp nhận dự tòng (nghi thức trừ tà, cầu phúc và xức dầu tự tòng) 

• Giai đoạn 2-Thời gian thanh tẩy và soi sáng: bắt đầu vào Mùa Chay, với nghi thức tuyển 
chọn (ghi danh làm ứng viên), nghi thức khảo hạch, trao Kinh, trả Kinh. 



 
 
 
 
 

• Giai đoạn 3- Thời gian cử hành các Bí Tích gia nhập đạo: đêm Vọng Phục Sinh, với nghi 
thức Kinh cầu các Thánh, làm phép nước, tuyên xưng Đức Tin, nghi lễ Thanh Tẩy, mặc áo 
trắng, trao đèn sáng, Bí Tích Thêm Sức và Bí Tích Thánh Thể. 

 
20)   Tại sao Giáo Hội Tây Phương không duy trì việc ban cả 3 Bí Tích Khai Tâm nơi 
 trẻ nhỏ ? 

Giáo Hội Tây Phương tách Bí Tích Thêm Sức và Rước Lễ lần đầu khỏi việc Rửa Tội nơi các em 
nhỏ, vì nghĩ rằng: trong lịch trình tiến hóa của đời sống, các giai đoạn đào tạo, phát triển của một 
Kitô hữu nên đi song song với những giai đoạn tiến triển tự nhiên của một con người.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


