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CÁC BÍ TÍCH KITÔ GIÁO 

 

1. Nguồn gốc các Bí tích 

Có thể nói Giáo Hội luôn dựa vào bản văn Ga 19, 

31-34 làm nền tảng để khẳng định sự có mặt của các 

Bí tích. Chính bản văn Kinh Thánh theo thánh Gioan 

cho thấy, Đức Giêsu đã thiết lập các Bí tích. Chính từ 

nơi cạnh sườn Chúa Kitô 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. 

Họ xin ông Philatô 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 Giêsu. Khi đến gần Đức Giêsu 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). 
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2. Đức Kitô là Bí tích của Thiên Chúa 

Chúa Kitô không chỉ là hành vi của Bí tích mà 

còn là chính Bí tích, bởi trong khi cử hành Bí tích, 

chính là lúc chúng ta cử hành việc tưởng niệm cuộc 

thương khó của Người như là nguyên nhân trao ban ân 

sủng. Chính Người là nguyên nhân ân sủng và là chính 

Đấng ban ân sủng: “Từ cạnh sườn bị đâm thủng, 

Người đã để máu và nước chảy ra, hầu khơi nguồn các 

Bí tích của Hội Thánh.”1 Ngài vừa là “chất thể” vừa là 

“mô thể” được phối hợp để làm nên Bí tích thực sự 

ban ân sủng cho con người mọi nơi và mọi thời. 

3. Định nghĩa 

Bí tích là dấu bề ngoài, do Chúa Giêsu đã lập để 

ban ơn bề trong cho ta. Vậy, trở thành một Bí tích cần 

có 3 điều kiện sau đây: 

- Phải do Chúa Giêsu Lập. 

- Dấu bề ngoài (Mô thể – Chất thể). 

- Ơn bề trong. 

* Do Chúa Kitô thiết lập, có ý nói tất cả các Bí 

tích đều do Chúa Kitô thiết lập, đồng thời Ngài còn 

hiện diện và hoạt động mỗi khi cử hành Bí tích. 

                                                 
1 Lời tiền tụng của thánh lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. 
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* Dấu bề ngoài: tức nghi thức mà giác quan có 

thể nhận thức được (nước, dầu, bánh, rượu ...) đồng 

thời còn biểu thị một thực tại vô hình giác quan không 

nhìn thấy. Vì thế, người lãnh nhận cần phải có một đức 

tin trưởng thành. 

* Dấu hữu hiệu của ơn thánh, có ý nói Bí tích là 

nguyên nhân dụng cụ tác sinh ơn thánh. 

Ta có thể đưa ra một định nghĩa trên tuy đầy đủ 

nhưu sau: ‘Bí tích là những hành động của Chúa Kitô, 

nhờ quyền lực Thánh Thần, được thể hiện bằng những 

dấu chỉ hữu hình có khả năng biểu thị và tác sinh ơn 

thánh, đồng thời cũng là dấu chỉ đức tin của Giáo Hội, 

và là yếu tố chính của phụng tự Kitô giáo. 

Có bảy phép Bí Tich trong Hội Thánh Công Giáo, 

đó là: Bí tích Rửa Tội, Thêm Sức, Mình Thánh Chúa, 

Giải Tội, Xức Dầu Thánh, Truyền Chức Thánh, và 

Hôn Phối. Các Bí tích trên được chia làm 3 loại: 

- Bí tích khai tâm: Rửa Tội, Thêm Sức, Mình 

Thánh Chúa:  bắt đầu cuộc sống Kitô hữu (GLHTCG, 

1212). 

- Bí tích chữa lành: Giải Tội và Xức Dầu Thánh 

(GLHTCG, 1420). 
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- Bí tích xây dựng cộng đoàn: Truyền Chức 

Thánh và Hôn Phối (GLHTCG, 1534). 

Mục đích của Bí tích là: Làm cho con người được 

thánh thiện;  Xây dựng Giáo Hội, là Nhiệm Thể của 

Chúa Kitô; và để tôn kính, thờ lạy Chúa. 

Trong bảy Bí tích, Bí tích Mình Thánh Chúa là Bí 

tích cao trọng nhất vì 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 chiếm địa vị độc tôn vì là “Bí tích 

trên các Bí tích. Tất cả các Bí tích khác đều quy hướng 

về Bí tích Thánh Thể như cùng đích của mình” 

(GLHTCG, 1211;  x. Thánh Tôma Aquinô, Tổng Luận 

Thần Học 3,65,3). 
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I. BÍ TÍCH RỬA TỘI 

Khi nói với ông Nicôđêmô: “Không ai có thể vào 

Nước Thiên Chúa nếu không sinh ra bởi nước và Thần 

Khí” (Ga 3, 5), Chúa Giêsu khẳng định rằng phép Rửa 

Tội cần thiết cho ơn cứu độ. Hơn nữa, trước khi lên 

trời, Chúa Giêsu đã truyền dạy các tông đồ đi loan 

báoTin Mừng và Rửa Tội cho muôn dân:  “Anh em 

hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng 

cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép Rửa, sẽ được 

cứu độ; còn ai không tin sẽ bị kết án….” (Mt 28, 19-

20; Mc 16, 15-16). 

Như vậy, Bí tích Rửa Tội là nền tảng của đời 

sống Kitô hữu, là cửa mở vào sự sống trong Chúa 

Thánh Thần là lối dẫn vào các bí tích khác. Nhờ phép 

Rửa, chúng ta được giải thoát khỏi tội lỗi, được sinh lại 

làm con của Thiên Chúa, trở thành các chi thể của 

Chúa Kitô trong gia đình Hội Thánh (GLHTCG, 

1213). 
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1. Bí Tích Rửa Tội là gì? 

Là Bí tích Chúa Giêsu đã lập để ta được sinh lại 

vào đời sống mới trong Chúa Kitô, trở thành con Thiên 

Chúa và con Hội Thánh. 

2. Bí tích Rửa Tội được diễn tả bằng những hình 

ảnh tượng trưng nào trong Cựu Ước? 

Trong Cựu Ước, người ta gặp nhiều hình ảnh 

tượng trưng khác nhau về Bí tích Rửa Tội : nước, được 

coi như nguồn gốc của sự sống và sự chết; tàu Nôe cứu 

thoát con người nhờ nước; cuộc vượt qua Biển Đỏ giải 

phóng dân Israel khỏi ách nô lệ Ai Cập; việc băng qua 

sông Giođan tiến vào đất hứa, là hình ảnh của sự sống 

đời đời (GLHTCG, 1217-1222). 

3. Ai đã kiện toàn những hình ảnh tượng trựng đó? 

Những hình ảnh tượng trưng trong Cựu Ước được 

hoàn thành trong Đức Giêsu Kitô, Đấng ngay lúc khởi 

đầu đời sống công khai, đã để cho Gioan Tẩy giả làm 

phép rửa cho mình tại sông Giođan. Trên thập giá, từ 

cạnh sườn của Người bị đâm thâu, máu và nước đã 

tuôn trào, là dấu chỉ của Bí tích Rửa Tội và Thánh Thể. 

Sau khi Phục sinh, Người đã ủy thác cho các Tông đồ 

sứ vụ sau đây : “Anh em hãy đi giảng dạy muôn dân, 
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làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh 

Thần” (Mt 28,19-20; GLHTCG, 1223-1224).  

4. Ai có thể ban Bí tích Rửa Tội? 

Linh Mục và (giáo dân cũng được khi trong 

trường hợp khẩn cấp). 

5. Có mấy cách Rửa Tội? 

Có 3 cách rửa: bằng nước, bằng máu và bằng lòng 

muốn. Cụ thể, những ai chết vì đức tin “Rửa Tội bằng 

máu”, những người dự tòng và cả những người, dưới 

tác động của ân sủng, dù không biết Đức Kitô cũng 

như Hội Thánh của Người, nhưng đã thành tâm tìm 

kiếm Thiên Chúa và cố gắng chu toàn thánh ý Người 

“Rửa Tội bằng lòng ước ao” (GLHTCG, 1258-1261. 

1281-1283). 

6. Nghi thức chính yếu của Bí tích Rửa Tội là gì ? 

Nghi thức chính yếu của Bí tích này gồm việc 

dìm ứng viên xuống nước hay đổ nước trên đầu họ 

trong khi kêu cầu: nhân Danh Cha và Con và Thánh 

Thần (GLHTCG, 1229-1245. 1278). 
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7. Ai có thể nhận Bí Tích Rửa Tội? 

Bất cứ ai chưa được Rửa Tội. Nếu là người lớn 

thì phải: Có lòng muốn, phải có lòng tin và cải thiện 

đời sống, phải học giáo lý. 

8. Chúng ta lãnh nhận gì khi chịu Bí tích Rửa Tội? 

Chúa ban cho ta ơn thánh sủng, các nhân đức đối 

thần: tin, cậy, mến. 

9. Trong Bí tích Rửa Tội, Chúa Giêsu tha tội nào 

cho chúng ta? 

Tha tội nguyên tổ và tội riêng ta phạm. 

10. Trong Bí tích Rửa Tội, ta hứa sự gì? 

- Hứa từ bỏ ma quỷ, những quyến rũ của ma quỷ, 

và những cám dỗ. Hứa sống theo giáo huấn của Chúa 

Kitô và Giáo Hội. 

11. Bí tích Rửa Tội có cần thiết không? 

Bí tích Rửa Tội cần thiết vì tha tội nguyên tổ mà 

tổ tông đã truyền lại cho chúng ta để ta vào thiên đàng. 
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12. Mô thể của bi tích Rửa Tội là gì? 

“Tôi rửa …T….. nhân danh Cha và Con và Thánh 

Thần”. Lời đọc nói lên rằng con người đang bước vào 

sự thông hiệp vĩnh cửu với Ba Ngôi Thiên Chúa là Cha 

và Con và Thánh Thần. 

13. Chất thể của Bí tích Rửa Tội là gì? 

Nước: nói lên việc rửa sạch tội và ban cho đời 

sống mới tức là ơn thánh. 

14. Tại sao ta phải lấy tên Thánh khi chịu phép Rửa 

Tội? 

Khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, người Kitô hữu 

nhận một tên gọi đặc biệt trong Hội Thánh, ưu tiên nên 

chọn tên của một vị thánh, vị này là gương mẫu thánh 

thiện cho người nhận tên, và ngài sẽ chuyển cầu cho 

họ nơi Thiên Chúa.  

15. Tại sao phải cần người đỡ đầu khi chịu phép 

Rửa Tội? 

Ðể người đỡ đầu có thể giúp đỡ kẻ đã chịu phép 

Rửa Tội về đàng thiêng liêng. 
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16. Tạo sao Hội Thánh Rửa Tội cho các em bé? 

Bởi vì  các em bé được sinh ra trong tội nguyên 

tổ, nên cần được giải thoát khỏi quyền lực Ác thần và 

đưa dẫn vào Vương quốc của sự tự do của con cái 

Thiên Chúa ” (GLHTCG, 1250).  

17. Trẻ em chết khi chưa được Rửa Tội sẽ ra sao? 

Giáo Hội chỉ còn biết phó thác các em cho lòng 

thương xót của Thiên Chúa từ bi” (GLHTCG, 1261). 

Tuy nhiên, các bậc cha mẹ phải lo liệu cho con cái 

mình được lãnh Bí tích Rửa Tội càng sớm càng hay. 

18. Bí tích Rửa Tội ban gì cho ta? 

Bí tích Rửa Tội xoá bỏ tội tổ tông bằng cách cho 

ta đời sống ân sủng. Nó làm ta trở nên con cái Chúa và 

phần tử của Giáo Hội Ngài. 

19. Tại sao phép Bí tích Rửa Tội là một tái sinh đối 

với ta? 

Bí tích là một tái sinh vì nó cho ta thông phần vào 

đời sống của Ðức Kitô phục sinh. 
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20. Ấn tín Bí tích làm gì cho ta? 

Ấn tín Bí tích ghi dấu trên ta để ta trở nên phần tử 

của Giáo Hội, ban cho ta khả năng lãnh nhận các bí 

tích khác và thông phần vào đời sống của Giáo Hội. 

21. Ðức tin ban cho ta khả năng nào? 

Ðức tin ban cho ta khả năng tin Thiên Chúa phán 

dạy ta qua Con Ngài, và dâng hiến ta cho Ngài. 

22. Bí tích Rửa Tội kêu gọi ta làm gì? 

Bí tích kêu gọi ta sống như con Chúa. 

23. Ðức cậy cho ta khả năng gì? 

Ðức cậy cho ta khả năng hướng về Chúa với lòng 

trông cậy sẽ được thiên đàng và những gì ta cần đến để 

tới thiên đàng. 

24. Ðức ái cho ta khả năng gì? 

Ðức ái cho ta khả năng yêu Thiên Chúa trên hết 

mọi sự vì Ngài rất tốt lành, và yêu mọi người vì Ngài. 
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II. BÍ TÍCH THÊM SỨC 

Bất cứ Bí tích nào cũng ban ơn Chúa Thánh Thần, 

nhưng trong Bí tích Thêm Sức, Chúa Thánh Thần 

xuống tràn đầy trên các người lãnh nhận, cũng như xưa 

đã xuống trên các Tông đồ ngày lễ Ngũ Tuần.  

Như vậy, Bí tích Thêm Sức đào sâu và làm cho 

lớn lên ân sủng của Bí tích Thánh Tẩy: “Ơn làm con 

cái Thiên Chúa nhờ Thánh tẩy, được sâu xa và bảo 

đảm hơn; Kết hợp mật thiết hơn với Chúa Kitô; Làm 

tăng thêm những ân huệ của Chúa Thánh Thần; Gắn 

bó với Hội Thánh cách hoàn hảo hơn; Và làm thành 

chứng nhân của Chúa Kitô, để bảo vệ và ban truyền 

đức tin bằng lời nói và việc làm, để can đảm tuyên 

xưng Chúa Kitô trong mọi hoàn cảnh” (GLHTCG, 

1285; 1302-1303). 

1. Bí tích Thêm Sức là gì? 

Là bí tích Ðức Chúa Giêsu đã lập cho ta nhận lấy 

Chúa Thánh Thần cách đặc biệt, để ta giữ đạo nên và 

trở thành chiến Sĩ Chúa Kitô. 
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2. Bí tích  Thêm sức có vị trí nào trong Nhiệm cục 

Cứu độ? 

Trong Giao ước cũ, các tiên tri đã loan báo việc 

tuôn đổ Thánh Thần của Chúa trên Đấng Mêsia đang 

được mong đợi, và trên toàn dân của Đấng Mêsia. 

Trọn đời sống và sứ vụ của Đức Kitô diễn ra trong sự 

hiệp thông trọn vẹn với Chúa Thánh Thần. Các Tông 

đồ nhận lãnh Chúa Thánh Thần trong ngày lễ Ngũ tuần 

và loan báo “những kỳ công của Thiên Chúa” (Cv 2, 

11). Qua bao thế kỷ, Hội Thánh liên tục sống nhờ 

Chúa Thánh Thần và thông ban Chúa Thánh Thần cho 

con cái mình (GLHTCG, 1285-1288. 1315).  

3. Ai có thể lãnh nhận Bí tích Thêm Sức? 

Bất cứ ai đã được Rửa Tội đều có thể nhận Bí tích 

Thêm Sức. Tuy nhiên, Giáo Hội khuyến khích tất cả 

mọi tín hữu nên học hỏi về đức tin cho chắc chắn hơn 

trước khi chịu phép này vì bí tích này đòi hỏi ta phải 

sống với tinh thần đức tin. 

4. Muốn lãnh Bí tích Thêm Sức thì cần gì? 

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. 
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5. Bí tích Thêm Sức được lãnh nhận nhiều lần 

không? 

Không, vì Bí tích này in dấu thiêng liêng trong 

linh hồn ta không thể mất được. 

6. Chất thể của Bí tích Thêm Sức là gì? 

Việc đặt tay trên đầu người chịu bí tích này cùng 

với việc vẽ hình Thánh Giá trên tránh bằng dầu thánh. 

7. Mô thể của Bí tích Thêm Sức là gì? 

“Hãy nhận lấy ấn tín Chúa Thánh Thần, ân huệ 

của Chúa Cha.” Ấn tín: Chỉ việc ban ấn tích thiêng 

liêng, làm cho người chịu phép Thêm Sức nên giống 

Chúa Kitô hơn. Ân Huệ: Nghĩa là chỉ chính Chúa 

Thánh Thần, “Chúng con hãy nhận lấy ân huệ của 

Chúa Thánh Thần”. 

8. Ai có quyền ban Bí tích Thêm Sức? 

Thông thường là Ðức Giám Mục. Và những linh 

mục được tòa thánh hay Giám Mục cho phép thì mới 

có quyền ban Bí tích này mà thôi. 
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9. Dầu tượng trưng cho sự gì? 

Dầu tượng trưng cho việc ban Chúa Thánh Thần, 

vì việc Chúa Thánh Thần ngự xuống trên Chúa Kitô 

(Mc 1:10) được gọi là việc xức dầu thiêng liêng. Ngày 

xưa dầu được xức để tăng sức mạnh cho các lực sĩ, nên 

dầu ám chỉ sức mạnh thiêng liêng được xức trong Bí 

tích Thêm Sức. 

10. Việc đặt tay chỉ sự gì? 

Việc đặt tay chỉ việc ban thần lực của Chúa 

Thánh Thần. Việc đặt tay cũng gợi lại tình phụ tử và 

ơn phúc lành của Thiên Chúa. 

11. Xức dầu theo hình Thánh Giá tượng trưng gì? 

Là ấn tích thiêng liêng Chúa ban. Thánh Giá 

tượng trưng ơn cứu rỗi của Chúa Kitô, người mạch 

mọi bí tích. Thánh Giá nói lên là chúng ta muốn chia 

sẻ những đau khổ của Chúa Kitô và trung thành với 

Ngài. 

12. Cha mẹ đỡ đầu có bổn phận gì? 

Cha mẹ đỡ đầu bảo đảm với với Giáo Hội về ý 

hướng ngay lành của người mà mọ đại diện. Cha me 

đỡ đầu giới thiệu người chịu Bí tích Thêm Sức cho 
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Ðức Giám Mục. Sau này bằng lời cầu nguyện, bằng lời 

nói, và bằng gương lành, cha mẹ đỡ đầu phải lo liệu 

cho con thiêng liêng chu toàn những bổn phận của 

người Kitô. 

13. Ai có thể làm cha mẹ đỡ đầu? 

Cha mẹ đỡ đầu phải là người Công Giáo ngoan 

đạo đã chịu phép Rửa Tội. Ngày nay, Giáo Hội ước 

mong rằng cha mẹ đỡ đầu Rửa Tội cũng làm cha mẹ 

đỡ đầu Thêm Sức luôn. Tuy nhiên vẫn có quyền chọn 

cha mẹ đỡ đầu riêng. Cha mẹ ruột không có thể làm 

người đỡ đầu cho con cái. 

14. Hiệu quả chính của Bí tích Thêm Sức là gì? 

Hiệu quả chính của Bí tích Thêm Sức là được 

tăng thêm sức sống Thần Linh do ơn Thánh Hóa ban 

cho ta. Ngoài ra còn có dấu ấu thiêng liêng không hề 

mất. 

15. Hoa quả của Chúa Thánh Thần là gì? 

Là những tác động của nhân đức các việc lành, 

những ước vọng và tâm tình mà Chúa Thánh Thần gợi 

lên trong ta. 
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* Bí tích Thêm Sức ban sức mạnh đặc biệt của 

Chúa Thánh Thần để chúng ta truyền bá và bảo vệ đức 

tin bằng lời nói và hành động như những chứng nhân 

đích thực của Đức Kitô, để anh dũng tuyên xưng danh 

thánh Chúa Kitô và không bao giờ hổ thẹn vì thập giá 

(GLHTCG, 1303; LG 11; 12). 
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III. BÍ TÍCH THÁNH THỂ 

Chúa Giêsu khẳng định: “Tôi là Bánh Hằng Sống 

từ trời xuống. Ai ăn Bánh này, sẽ được sống muôn 

đời... Ai ăn Thịt và uống Máu Tôi, thì được sống đời 

đời... người ấy luôn kết hợp với Tôi và Tôi luôn kết 

hợp với người ấy” (Ga 6,51.54.56; GLHTCG, 1406). 

Vì thế mà Giáo Hội luôn xác tín, Bí tích Thánh 

Thể là Bí tích cao trọng nhất vì 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 chiếm địa vị độc tôn vì là 

“Bí tích trên các bí tích. Tất cả các bí tích khác đều 

quy hướng về Bí tích Thánh Thể như cùng đích của 

mình” (GLHTCG, 1211). 

1. Thánh Thể là gì? 

Bí tích Thánh Thể là chính hy tế Mình và Máu 

của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu thực sự hiện diện dưới 

hình bánh rượu, làm của nuôi linh hồn ta. Bí tích 

Thánh Thể là dấu chỉ hợp nhất, dây bác ái, bữa tiệc 

vượt qua, nơi chúng ta lãnh nhận Đức Kitô, linh hồn 
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được tràn đầy ân sủng và được bảo đảm cho đời sống 

vĩnh cửu (GLHTCG, 1322-1323. 1409).  

2. Chúa Giêsu thiết lập Bí tích Thánh Thể khi nào? 

Người đã thiết lập Bí tích Thánh Thể vào ngày 

Thứ Năm tuần thánh, “trong đêm bị trao nộp” (1Cr 11, 

23), khi Người ăn bữa tiệc cuối cùng với các Tông đồ 

của Người (GLHTCG, 1323. 1337- 1340). 

3. Ngài thiết lập Bí tích Thánh Thể cách nào? 

Sau khi qui tụ các Tông đồ trong nhà Tiệc ly, 

Chúa Giêsu cầm lấy bánh trong tay, bẻ ra và trao cho 

các ông mà nói : “Anh em hãy nhận lấy mà ăn : này là 

Mình Thầy bị nộp vì anh em”. Rồi Người cầm trong 

tay chén đầy ruợu và nói với họ : “Anh em hãy nhận 

lấy mà uống: này là chén Máu Thầy, Máu Giao ước 

mới và vĩnh cửu, đổ ra cho anh em và nhiều người 

được tha tội. Anh em hãy làm việc này mà nhớ đến 

Thầy” (GLHTCG, 1337-1340. 1365, 1406). 

4. Thánh Thể khác với các Bí tích khác ở chỗ nào? 

Bí tích này khác là dưới hình bánh rượu, Chúa 

Giêsu thực sự hiện diện đầy đủ là Thiên Chúa và là 
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con người, còn các bí tích khác Chúa Giêsu chỉ hiện 

diện bằng quyền năng và ân sủng. 

5. Chất thể của Bí tích Thánh Thể là gì? 

Là rượu, bánh và nước. 

6. Mô thể của Bí tích Thánh Thể là gì? 

Là lời truyền phép: “Này la Mình Ta sẽ bị nộp vì 

các con.. Này là chén Máu Ta, máu sẽ đổ ra vì các 

con..” 

7. Ai là thừa tác viên của Bí tích Thánh Thể? 

Thừa tác viên Bí tích Thánh Thể là vị tư tế (Giám 

mục hay linh mục) đã được truyền chức thành sự; vị 

này cử hành trong cương vị (in Persona) Đức Kitô, 

Thủ lãnh và nhân danh Hội Thánh (GLHTCG, 1348 

1411). 

8. Khi lập Bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu nói gì? 

Ngài cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các 

môn đệ mà phán: “Hãy cầm lấy mà ăn, này la Minh 

Ta.., hãy cầm lấy mà uống, này la Máu Ta…” 
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9. Khi nào bánh và rượu trở nên Mình và Máu 

Chúa Kitô? 

Trong Thánh Lễ, khi linh mục đọc lời truyền 

phép: “Này là Mình Ta, Này là Máu Ta.” 

10. Khi linh mục đọc lời truyền phép thì bản thể 

hay chất thể của tấm bánh trở nên Mình Thánh 

Chúa. Tại Sao? 

Biến đổi bản thể. Vì chất thể của tấm bánh là tròn, 

trắng mùi vị nên không thay đổi. 

11. Biến đổi bản thể nghĩa là gì? 

Biến đổi bản thể nghĩa là sự biến đổi trọn vẹn bản 

thể bánh thành bản thể Mình Thánh Đức Kitô, và biến 

đổi trọn vẹn bản thể rượu thành bản thể Máu Thánh 

Người. Sự biến đổi này được thực hiện trong Kinh 

Nguyện Thánh Thể, nhờ tính hữu hiệu của lời Đức 

Kitô và tác động của Chúa Thánh Thần. Tuy nhiên, 

những đặc tính khả giác bên ngoài của bánh và rượu, 

nghĩa là các “hình bánh rượu,” vẫn không thay đổi 

(GLHTCG, 1376-1377. 1413).  
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12. Chúa Giêsu đã làm gì cho các tông đồ trong Bữa 

Tiệc Ly? 

Chúa Giêsu cho các tông đồ làm Linh Mục và 

truyền cho các ông phải dâng Hy Lễ và truyền chức 

Linh Mục lại cho người khác. 

13. Bàn thờ có ý nghĩa gì? 

Bàn thờ là biểu tượng của chính Đức Kitô, Đấng 

đang hiện diện như của lễ hiến tế (bàn thờ - hy tế thập 

giá) và như lương thực thần thiêng được ban tặng cho 

chúng ta (bàn thờ – bàn tiệc Thánh Thể) (GLHTCG, 

1383-1410. 

14. Tại sao thánh lễ lại là hy tế Thánh Giá? 

Thánh lễ là hy tế Thánh Giá bởi chính Chúa 

Giêsu vừa là Linh Mục vừa là Của Lễ. 

* Nơi Thánh Thể, Chúa Kitô ban tặng cho chúng 

ta chính thân thể Người đã hiến mạng trên thập giá, 

chính máu Người đã đổ ra cho nhiều người được ơn 

tha tội (Mt 26, 28; Lc 22, 19-20;  GLHTCG, 1365). 
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15. Tại sao nói Bí tích Thánh Thể là việc tưởng 

niệm hy tế của Đức Kitô? 

“Bí tích Thánh Thể là việc tưởng niệm hy tế Mình 

và Máu của Chúa Giêsu, mà Người đã thiết lập để lưu 

tồn hy tế thập giá của Người qua bao thế kỷ cho đến 

khi Người lại đến. Như thế, Người ủy thác cho Hội 

Thánh việc tưởng nhớ cái Chết và cuộc Phục sinh của 

Người (GLHTCG, 1362-1367).  

16. Hội Thánh tham dự vào hy tế Thánh Thể theo 

cách nào? 

Trong Bí tích Thánh Thể, hy tế của Đức Kitô 

cũng trở thành hy tế của các chi thể trong Thân Thể 

Người. Đời sống của các tín hữu, lời ca ngợi, hoạt 

động, cầu nguyện, lao động của họ được kết hợp với 

Đức Kitô. Vì là hy tế, Bí tích Thánh Thể cũng được 

dâng lên thay cho tất cả các tín hữu, người còn sống 

cũng như kẻ đã qua đời, như của lễ đền tội cho tất cả 

mọi người, để đón nhận được từ Thiên Chúa những ích 

lợi thiêng liêng và trần thế. Hơn nữa, Hội Thánh trên 

trời cũng hiện diện trong lễ dâng của Đức Kitô 

(GLHTCG, 1368-1372. 1414).  
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Bí tích Thánh Thể còn minh định như là dấu chỉ 

hợp nhất, dây bác ái, bữa tiệc vượt qua, nơi chúng ta 

lãnh nhận Đức Kitô, linh hồn được tràn đầy ân sủng và 

được bảo đảm cho đời sống vĩnh cửu” (GLHTCG, 

1323;1409; SC 47). 

17. Việc bẻ bánh có phân chia Đức Kitô không? 

Việc bẻ bánh không phân chia Đức Kitô. Người 

hiện diện trọn vẹn và toàn phần trong mỗi hình dạng 

Thánh Thể, và trong mỗi phần nhỏ của cả hai hình 

dạng đó (GLHTCG, 1368-1377). 

18. Tại sao Thánh Thể là bảo chứng cho vinh quang 

mai sau? 

Vì Bí tích Thánh Thể đổ tràn trong chúng ta tất cả 

mọi ân sủng và sự chúc lành của trời cao, nên Bí tích 

này củng cố chúng ta nên mạnh mẽ trên đường lữ hành 

trần gian, và làm cho chúng ta thêm lòng khao khát đời 

sống vĩnh cửu, khi đã liên kết chúng ta với Đức Kitô, 

Đấng đang ngự bên hữu Thiên Chúa Cha, với Hội 

Thánh thiên quốc, với Đức Trinh Nữ Maria diễm phúc 

và với tất cả các thánh (GLHTCG, 1402-1405). 
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IV. BI TICH GIẢI TỘI 

Vì Chúa Kitô đã trao cho các vị tông đồ của 

Người thừa tác vụ hòa giải (Ga 20:23; 2Cor 5:18), mà 

các vị giám mục là thừa kế của các tông đồ, và các vị 

linh mục là cộng tác viên của giám mục, mới là thành 

phần tiếp tục thi hành thừa tác vụ này. Thật vậy, bởi Bí 

tích Truyền Chức Thánh, các vị giám mục và linh mục 

có quyền nhân danh Cha và Con và Thánh Thần thứ 

tha tất cả mọi tội lỗi" (GLHTCG, 1461). 

1. Bí tích Giải Tội là gì? 

Là Bí tích do Chúa Giêsu lập để tha tội riêng ta 

phạm qua quyền hành Chúa ban cho các linh mục, 

cùng giao hòa ta với Chúa và Hội Thánh. 

2. Bí tích này được gọi như thế nào? 

Bí tích này được gọi là Bí tích Thống hối, Giao 

hòa, Tha thứ, Xưng tội và Sám hối (GLHTCG, 1422-

1424). 
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3. Đức Kitô thiết lập Bí tích này khi nào? 

Đức Kitô sống lại đã thiết lập Bí tích này khi 

Người hiện ra với các Tông đồ vào chiều ngày Phục 

sinh và nói với họ : “Anh em hãy nhận lấy Thánh 

Thần; anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh 

em cầm giữ  ai, thì người ấy bị cầm giữ” (Ga 20,22-23; 

GLHTCG, 1485).  

4. Ai có thể ban Bí tích Giải Tội? 

Linh Mục hoặc Ðức Giám Mục hành động nhân 

danh Chúa Giêsu trong Bí tích Giải Tội. 

5. Tội là gì? 

Tội là bất tuân cùng Chúa và luật Hội Thánh. 

6. Có mấy thứ tội riêng? 

Tội trọng và tội nhẹ. 

7. Ðể một việc xấu thành tội phải có mấy điều? 

Có luật cấm hay luật buộc. Biết hoặc cố tình và ý 

chí tự do để làm. 
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8. Ai có thể lãnh nhận Bí tích Giải Tội? 

Bất cứ ai được Rửa Tội rồi. 

9. Để được xưng tội nên phải có mấy điều? 

Xét mình, ăn năn tội, dốc lòng chừa, xưng tội, và 

đền tội. 

10. Xét mình là gì? 

Là nhớ lại các tội mình đã phạm từ lúc xưng tội 

lần trước đến giờ và mỗi tội phạm bao nhiêu lần. 

11. Ăn năn tội là gì? 

Là thật lòng thống hối vì những tội mình đã làm 

mất lòng Chúa. 

12. Dốc lòng chừa là gì? 

Là quyết tâm chừa cải và không phạm tội nữa. 

13. Có mấy cách ăn năn tội? 

Cách trọn và chẳng trọn. 

14. Ăn năn tội cách trọn là gì? 

Là thực lòng mến Chúa và ghét tội. 
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15. Ăn năn tội cách chẳng trọn là gì? 

Là vì xấu hổ hay là sợ hình đời này và đời sau. 

16. Xưng tội là gì? 

Là kể các tội của mình ra cùng linh mục có 

quyền giải tội và tha tội cho ta. 

17. Các yếu tố chính yếu của Bí tích Giao hòa là gì? 

Có hai yếu tố chính : hành vi của người sám hối, 

dưới tác động của Chúa Thánh Thần, và lời xá giải của 

linh mục, nhân danh Đức Kitô, trao ban ơn tha thứ và 

xác định cách đền tội (GLHTCG, 1440-1449). 

18. Ðền tội là gì? 

Là làm các việc linh mục dạy làm mà đền vì các 

tội xưng. 

19. Chúng ta lãnh nhân gì khi chịu Bí tích Giải Tội? 

Ðược tha tội; linh hồn lấy lại được ơn thánh; được 

tha hình phạt đời đời và ít nhất một phần phạt đời này 

bởi tội mà ra; được trợ giúp để sống thánh thiện hơn. 
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20. Trong Bí tích Giải Tội, Chúa Giêsu tha tội nào 

cho chúng ta? 

Tha tội riêng ta phạm. 

21. Ta phạm tội vì những lý do nào? 

Kiêu ngạo là tự phụ vô lối, không đúng cách; hà 

tiện là ước muốn của đời này thái quá; dâm dục là 

không kiềm chế được ước muốn lạc thú; hờn giận là 

một cảm xúc tức bực mạnh và không làm chủ được; 

mê ăn uống là ăn uống quá chừng mực; ghen ghét là 

buồn sầu khi người khác được may mắn hơn; lười 

biếng là trễ nải việc thiêng liêng, tinh thần hay thể xác, 

là ta chểnh mảng việc bổn phận. 

22. Sáu tội phạm đến Chúa Thánh Thần là gì? 

Thất vọng về phần rỗi. 

Tự phụ có thể được rỗi mà không cần nhờ công 

nghiệp và sám hối. 

Chống lại sự thật tỏ tường. 

Ghen tị về ơn Chúa ban cho người khác. 

Cố chấp trong đàng tội. 

Không hối cải trong giờ sau hết. 
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23. Mô thể của Bí tích Giải Tội là gì? 

Lời xá giải: “Cha tha tội cho con. Nhân danh Cha 

và Con và Thánh Thần. Amen.” 

24. Chất thể của Bí tích Giải Tội là gì? 

Là lòng ăn năn, dốc lòng chừa của tội nhân. 

25. Hiệu quả thiêng liêng của Bí tích Hòa Giải là gì? 

- “giao hòa với Thiên Chúa, nhờ đó hối nhân lại 

được ân nghĩa với Chúa;  

- giao hòa với Hội Thánh;  

- tha hình phạt đời đời đáng chịu vì tội trọng;  

- tha, ít là một phần, các hình phạt tạm do tội;  

- lương tâm được bình an thư thái và được an ủi 

thiêng liêng;  

- tăng cường sức mạnh thiêng liêng cho người 

Kitô hữu để họ chiến đấu” (GLHTCG, 1496). 

26. Trong một số trường hợp, có thể cử hành Bí tích 

này bằng việc xưng tội chung và xá giải tập thể 

không? 

Trong những trường hợp thật sự khẩn cấp (như có 

nguy cơ sắp chết) người ta có thể cử hành chung Bí 
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tích Giao hòa, gồm có việc xưng tội chung và xá giải 

tập thể, nhưng vẫn phải tuân giữ các luật lệ của Hội 

Thánh và với quyết tâm sẽ xưng riêng các tội trọng vào 

thời gian sớm nhất (GLHTCG, 1480-1484).  

27. Ân xá là gì? 

Ân xá là việc tha thứ trước mặt Thiên Chúa khỏi 

những hình phạt tạm đáng chịu vì những tội lỗi đã 

phạm, dù đã được tha thứ. Với những điều kiện được 

Hội Thánh quy định, người tín hữu có thể lãnh nhận ơn 

tha thứ này cho chính mình hay cho những người đã 

qua đời, nhờ thừa tác vụ của Hội Thánh, như là người 

phân phát ơn cứu chuộc và chia sẻ kho tàng công phúc 

của Đức Kitô và các thánh (GLHTCG, 1471-1479. 

1498).  
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V. BÍ TÍCH XỨC DẦU THÁNH  

Bí tích Xức Dầu được ban cho những ai bị bệnh 

nặng, bằng việc xức trên trán và trên tay của họ với 

loại dầu thánh xứng hợp, với lời nguyện rằng: “Qua 

việc thánh thiện xức dầu này, xin Chúa lấy tình yêu và 

lòng xót thương của Ngài mà trợ giúp anh chị em bằng 

ơn Chúa Thánh Linh. Xin Chúa là Đấng giải thoát anh 

chị em khỏi tội lỗi cứu độ anh chị em và phục hồi anh 

chị em (GL 847,1; GLHTCG, 1513). 

Giáo Hội thời các tông đồ đã cử hành lễ nghi 

riêng cho bệnh nhân, như lời Thánh Giacôbê làm 

chứng: “Có ai trong anh em bị bệnh ư? Họ hãy mời các 

kỳ lão (giáo sĩ) của Giáo Hội đến để các vị ấy cầu 

nguyện cho mình, bằng việc các vị nhân danh Chúa mà 

xức dầu; lời cầu nguyện tin tưởng sẽ cứu bệnh nhân và 

Chúa sẽ phục hồi họ; nếu đã sa ngã phạm tội, họ sẽ 

được thứ tha” (Gc 5:14-15; GLHTCG, 1510. 1526). 
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1. Bí tích Xức Dầu Thánh là gì? 

Là Bí tích do Chúa Giêsu đã lập để ban ơn nâng 

đờ sức mạnh phần hồn xác cho những người đang yếu 

liệt nặng vì lý do bệnh tật, thương tích hay tuổi già. 

2. Trong Cựu Ước, người ta quan niệm thế nào về 

bệnh tật? 

Trong Cựu Ước, con người, trong khi bị đau yếu, 

cảm nghiệm được sự hữu hạn của mình,  đồng thời 

cũng nhận ra bệnh tật có liên hệ cách bí nhiệm với tội 

lỗi. Các tiên tri đã thoáng nhận ra rằng bệnh tật cũng 

có thể có một giá trị cứu chuộc các tội lỗi cá nhân của 

mình và của người khác. Vì thế người ta đón nhận 

bệnh tật trước tôn nhan Thiên Chúa và kêu cầu Ngài  

chữa lành (GLHTCG, 1499-1502). 

3. Lòng trắc ẩn của Chúa Giêsu đối với các bệnh 

nhân có ý nghĩa gì? 

Lòng trắc ẩn của Chúa Giêsu đối với các bệnh 

nhân và nhiều việc chữa lành Người đã thực hiện là 

một dấu chỉ chứng tỏ, nơi Người, Nước Thiên Chúa đã 

đến, và như vậy, đã đến lúc chiến thắng tội lỗi, đau 

khổ và cái chết. Bằng cuộc khổ nạn và cái chết của 

Người, Chúa  Giêsu đem lại cho đau khổ một ý nghĩa 
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mới, đó là, nếu được kết hợp với sự đau khổ của 

Người, thì đau khổ có thể trở thành một phương tiện 

thanh luyện và cứu độ cho chúng ta và cho những 

người khác (GLHTCG, 1503-1505).  

4. Hội Thánh đối xử thế nào đối với các bệnh nhân? 

Khi nhận nơi Chúa mệnh lệnh chữa lành các bệnh 

nhân, Hội Thánh cố gắng chăm sóc và cầu nguyện cho 

các bệnh nhân. Đặc biệt, Hội Thánh có một Bí tích đặc 

biệt dành cho các bệnh nhân, do chính Đức Kitô thiết 

lập và thánh Giacôbê chứng nhận : “Ai trong anh em 

đau yếu ư ? Người ấy hãy mời các kỳ mục trong Hội 

Thánh đến và họ sẽ cầu nguyện cho người ấy, sau khi 

xức dầu nhân danh Chúa,” (GLHTCG, 1506-1513. 

1526-1527; Gc 5, 14-15). 

5. Ai có thể ban Bí tích Xức Dầu Thánh? 

Chỉ có các tư tế (Giám mục hay linh mục) mới có 

thể trao ban Bí tích này (GLHTCG, 1516 và 1530). 

6. Mô thể của Bí tích Xức Dầu Thánh là gì? 

Lời đọc trong Bí tích Xức Dầu Thánh có nghĩa là 

chúng ta xin Chúa ban sức mạnh, chữa lành và ban ơn 

thánh của Ngài. 
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7. Chất thể của Bí tích Xức Dầu Thánh là gì? 

Dầu thánh tượng trưng cho sự chữa lành phần hồn 

và phần xác. Xức dầu trên trán và tay bệnh nhân và đặt 

tay trên bệnh nhân. 

8. Ai có thể nhận Bí tích Xức Dầu Thánh? 

Bất cứ ai đã được Rửa Tội, đang yếu liệt nặng 

hoặc vì bệnh tật, thương tích hay tuổi già. 

9. Bí tích này mang lại những hiệu quả gì? 

- “Kết hiệp bệnh nhân với Ðức Kitô chịu khổ nạn, 

vì lợi ích cho họ và toàn thể Hội Thánh; 

- Được ơn sức mạnh, bình an và can đảm đón 

nhận theo tinh thần Kitô giáo những đau khổ do bệnh 

tật hay tuổi già ; 

- Tha tội trong tường hợp bệnh nhân không xưng 

tội được; 

- Hồi phục sức khoẻ nếu hữu ích cho phần rỗi; 

chuẩn bị bước vào đời sống vĩnh cửu” (GLHTCG, 

1520-1523. 1532). 
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10. Những Bí tích sau hết là gì? 

Bí tích Giải Tội, Xức Dầu Thánh và Mình Thánh 

Chúa. Trong bí tich Xức Dầu Thánh, chúng ta được 

thông phần vào sự đau khổ với Chúa Kitô. 

11. Bí tích này được cử hành thế nào? 

Việc cử hành Bí tích này chính yếu là việc 

xức dầu, nếu có thể được là dầu do Giám mục làm 

phép, trên trán và hai bàn tay của bệnh nhân (trong 

nghi thức Rôma) và trên các phần thân thể khác (trong 

các nghi thức khác). Việc xức dầu có kèm theo lời 

nguyện của vị tư  tế cầu xin ân sủng đặc biệt của Bí 

tích này (GLHTCG, 1517-1519. 1531).  

12. Của Ăn đàng là gì? 

Của Ăn đàng là Bí tích Thánh Thể được trao ban 

cho những người sắp rời bỏ cuộc sống trần gian và 

đang chuẩn bị cho cuộc vượt qua tiến vào đời sống 

vĩnh cửu. Được lãnh nhận vào lúc sắp rời bỏ thế gian 

để về với Chúa Cha, việc rước Mình và Máu Đức Kitô 

tử nạn và phục sinh là mầm giống cho đời sống vĩnh 

cửu và sức mạnh phục sinh (GLHTCG, 1524-1525). 
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VI. BÍ TÍCH TRUYỀN CHỨC THÁNH 

Bí tích Truyền Chức Thánh là Bí tích qua đó, sứ 

vụ Đức Kitô đã ủy thác cho các Tông đồ của Người, 

được tiếp tục thực thi trong Hội Thánh, cho đến ngày 

tận thế. Bí tích Truyền Chức Thánh gồm có ba cấp bậc, 

không thể thay thế trong cơ cấu tổ chức của Hội 

Thánh,  đó là chức Giám mục, chức linh mục và chức 

phó tế (GLHTCG, 1536). 

1. Các Bí tích nào dành cho việc xây dựng cộng 

đoàn và phục vụ sự hiệp thông và sứ vụ? 

Có hai Bí tích, Truyền Chức Thánh và Hôn Phối, 

đem lại một ân sủng riêng cho một sứ vụ đặc biệt trong 

Hội Thánh, để phục vụ việc xây dựng dân Thiên Chúa. 

Cả hai đóng góp một cách đặc biệt cho sự hiệp thông 

trong Hội Thánh và cho ơn cứu độ của những người 

khác (GLHTCG, 1533-1535). 

2. Bí tích Truyền Chức Thánh là gì? 

Là Bí tích qua đó, sứ vụ Đức Kitô đã ủy thác cho 

các Tông đồ của Người, được tiếp tục thực thi trong 

Hội Thánh, cho đến ngày tận thế (GLHTCG, 1536).  
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3. Tại sao gọi là Bí tích Truyền Chức Thánh 

(Ordo)? 

Từ Ordo chỉ một phẩm trật của Hội Thánh; người 

gia nhập vào phẩm trật đó phải được thánh hiến đặc 

biệt (Ordinatio). Nhờ hồng ân đặc biệt của Chúa Thánh 

Thần, việc thánh hiến này cho phép người thụ phong 

được thực thi một quyền thánh chức nhân danh và với 

thẩm quyền của Đức Kitô để phục vụ Dân Thiên Chúa 

(GLHTCG, 1537-1538).  

4. Bí tích Truyền Chức Thánh có vị trí nào trong kế 

hoạch cứu độ của Thiên Chúa? 

Trong Cựu Ước, có những hình ảnh tượng trưng 

về Bí tích này : việc phục vụ của chi tộc Lêvi, cũng 

như chức tư tế của ông Aaron và thể chế bảy mươi kỳ 

lão (x. Ds 11,25). Các hình ảnh này được kiện toàn nơi 

Đức Kitô Giêsu, nhờ hy tế thập giá, là “Đấng Trung 

gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người” (1 Tm 

2,5), là “vị thượng tế theo phẩm trật Melkisedec” (Dt 

5, 10). Chức tư tế duy nhất của Đức Kitô được hiện 

diện qua chức tư tế thừa tác (GLHTCG, 1539-1546. 

1590-1591). 
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5. Chúa Giêsu lập Bí tích Truyền Chức khi nào? 

Trong bữa tiệc ly, Thứ Năm Tuần Thánh. 

6. Trong Bí tích Truyền Chức Thánh, Chúa Giêsu 

trao quyền gì cho các Linh Mục? 

Rao giảng Lời Chúa và chúc lành. 

Dâng Thánh Lễ. 

Ban các Bí tích. 

Cai trị và phục vụ dân Chúa. 

7. Tại sao Linh Mục không được lập gia đình? 

Noi gương Chúa Giêsu. Linh Mục của tất cả gia 

đình, không bị ràng buộc bởi ai, cứu vớt mọi linh hồn, 

phục vụ mọi người. 

8. Bổn phận của người tín hữu đối với Linh mục 

như thế nào? 

Cầu nguyện cho các Linh mục. Tôn trọng, vâng 

lời các điều hợp với luật Chúa và Hội Thánh vì Ngài 

thay mặt Chúa. Cộng tác, đóng góp tinh thần và vật 

chất để xây dựng Nước Chúa. 
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9. Có mấy cấp bậc của Bí tích Truyền Chức? 

"Thừa tác vụ do Thiên Chúa thiết lập trong Hội 

Thánh được thi hành bởi những người có chức vụ khác 

nhau mà từ xưa được gọi là: Giám mục, Linh mục và 

Phó tế" (GLHTCG, 1554; LG 28). 

10. Ai ban Bí tích Truyền Chức Thánh? 

Chỉ có Giám mục mới đủ thẩm quyền phong ba 

cấp bậc của Bí tích Truyền Chức” (GLHTCG, 1600). 

11. Ai được lãnh Bí tích Truyền Chức Thánh? 

Là người nam, độc thân, Công Giáo tốt, đã chuẩn 

bị bằng học hỏi, tự do, có ý muốn lãng nhận và được 

Ðức Giám mục chấp thuận (GLHTCG, 1598). 

12. Dấu Bí tích Truyền Chức Thánh là gì? 

Gồm việc đặt tay và lời cầu nguyện đặc biệt. Ðức 

Giám mục đặt tay trên đầu người được lãnh chức, nói 

lên việc ban Chúa Thánh Thần cùng với quyền năng và 

ơn thánh của Người. Bí tích Truyền Chức in ấn tín 

vĩnh viễn (GLHTCG, 1597). 
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13. Công việc của Phó Tế là gì? 

Các phó tế phục vụ dân bằng sự Rửa Tội, tuyên 

đọc và rao giảng Lời Chúa, cho rước lễ, làm phép cho 

các đôi tân hôn trong Bí tích Hôn Phối. 

14. Có máy loại Phó Tế? 

Có hai loại phó tế. Những phó tế đang chuẩn bị 

lên chức linh mục. Họ chỉ là phó tế tạm thời. Ngoài ra 

còn có những phó tế vĩnh viễn. Họ là những người độc 

thân hoặc có gia đình, và là những phó tế suốt đời. 

15. Người lãnh nhận Bí tích Truyền Chức Thánh có 

buộc phải sống độc thân không? 

Hàng Giám mục luôn bị buộc phải sống độc thân. 

Đối với hàng linh mục, trong Giáo Hội La tinh, theo 

cách thông thường chỉ chọn các tín hữu phái nam đang 

sống độc thân và muốn giữ luật độc thân “vì Nước 

Trời” (Mt 19, 12). Trong các Giáo Hội Đông Phương, 

một người sau khi đã được truyền chức linh mục thì 

không được phép kết hôn. Những người đã lập gia 

đình có thể lãnh nhận chức phó tế vĩnh viễn 

(GLHTCG, 1579-1580. 1599). 



45 

 

16. Bí tích Truyền Chức Thánh có những hiệu quả 

nào? 

Bí tích Truyền Chức Thánh đem lại sự tràn đầy ân 

sủng đặc biệt của Chúa Thánh Thần, Đấng làm cho 

người được thánh hiến, thích ứng với từng cấp bậc của 

Bí tích, nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô trong 

phận vụ của Người là Tư tế, Tiên tri và Vương đế 

(GLHTCG, 1581).   

“Như Bí tích Rửa Tội và Thêm Sức, Bí tích 

Truyền Chức Thánh in ấn một dấu thiêng liêng vĩnh 

viễn không thể xóa bỏ và không thể tái ban hay tạm 

ban” (Công Đồng Triđentinô: DS 1767; LG, 21, 28, 

29; LM, 2; GLHTCG, 1582). 
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VII. BÍ TÍCH HÔN PHỐI 

"Do hôn ước, người nam và người nữ tạo nên một 

cộng đồng sống chung suốt đời, tự bản tính hôn ước 

hướng về thiện ích của đôi vợ chồng và việc sinh sản 

cùng giáo dục con cái. Ðức Kitô đã nâng hôn ước giữa 

những người đã chịu phép Thánh Tẩy lên hàng Bí tích" 

(GLHTCG, 1601; CIC, 1055, 1). 

1. Bí Tích Hôn Phối là gì? 

Là Bí tích Chúa Giêsu đã lập để kết hợp một nam 

một nữ thành vợ chồng trước mặt Chúa và Hội Thánh 

và ban ơn đặt biệt để giúp họ sống chu toàn nghĩa vụ. 

2. Bí tích Hôn Phối được lập khi nào? 

“Thiên Chúa đã tạo dựng người nam và người nữ” (St 

1, 26-27), nên ơn gọi hôn nhân được ghi khắc ngay 

trong bản tính của họ. Thánh Kinh khẳng định: "Con 

người ở một mình thì không tốt". ... Thiên Chúa ban 

người nữ cho người nam như một "trợ tá". "Vì thế, 

người nam lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả 

hai thành một xương một thịt" (St 2,24). Sự hợp nhất 

bền vững giữa hai người nam nữ được Ðức Kitô nói rõ 



47 

 

khi nhắc lại ý định "từ nguyên thủy" của Ðấng Sáng 

Tạo và sự gì Thiên Chúa đã liên kết thì loài người 

không được phân ly" (Mt 19, 6; GLHTCG, 1603-1605). 

3. Mục đích của Hôn Phối là gì? 

Sinh sản và giáo dục con cái theo đạo Công Giáo. 

Trung thành, yêu thương và nâng đỡ nhau. 

4. Hôn nhân Công Giáo có tầm quan trọng nào? 

Tình yêu vợ chồng biểu hiệu tình yêu Chúa và 

Hội Thánh. Sinh sản con cái để thời phượng Chúa. 

5. Chất thể và mô thể của Bí tích Hôn Phối là gì? 

Chất thể: người nam và người nữ. 

Mô thể: biểu lộ sự tự do ưng thuận bằng lời nói 

lời cam kết.  

6. Chúa Giêsu dạy gì về Bí tích Hôn Phối? 

Hợp nhất: phải giữ một vợ một chồng. Không 

được ly dị và phải sống hoà thuận với nhau cho đến 

chết, “sự gì Thiên Chúa đã liên kết thì loài người 

không được phân ly” (Mt 19, 6). 
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7. Ai hành động nhân danh Chúa kitô trong Bí tích 

Hôn Phối? 

Người nam và người nữ tự trao ban. Linh mục 

hay phó tế chỉ chứng giám nghi thức Hôn Phối, nhân 

danh Hội Thánh nhận lời ưng thuận và chúc lành cho 

đôi tân hôn thôi (GLHTCG, 1630). 

8. Đức Kitô đem lại điều mới mẻ nào cho hôn nhân? 

Đức Giêsu Kitô không những tái lập quy định từ 

ban đầu do Thiên Chúa muốn, mà Người còn ban ân 

sủng để con người có thể sống hôn nhân trong phẩm 

giá mới của Bí tích, là dấu chỉ về tình yêu phu thê của 

Người đối với Hội Thánh : “Người làm chồng hãy yêu 

thuơng vợ mình như Đức Kitô đã yêu thương Hội 

Thánh” (Ep 5, 25; (GLHTCG, 1612-1617. 1661). 

9. Có buộc tất cả mọi người phải kết hôn không? 

Hôn nhân không phải là một sự bắt buộc cho hết 

mọi người. Đặc biệt, Thiên Chúa kêu gọi một số người 

nam và người nữ, để theo Chúa Giêsu trong đời sống 

khiết tịnh và độc thân vì Nước Trời, giúp họ từ bỏ 

thiện ích to lớn của hôn nhân để lo toan những công 

việc của Chúa và tìm cách làm đẹp lòng Người. Như 

thế, họ trở thành dấu chỉ cho sự ưu tiên tuyệt đối của 
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tình yêu Đức Kitô và sự sốt sắng mong chờ ngày 

Người đến trong vinh quang (GLHTCG, 1618-1620). 

10. Điều kiện để lãnh Bí tích Hôn Phối thành sự? 

Người ký kết giao ước hôn nhân phải là một 

người nam và một người nữ đã Rửa Tội, tự do để kết 

hôn và công khai bày tỏ sự ưng thuận kết hôn. "Tự do" 

nghĩa là:  

- không bị ép buộc; 

- không bị ngăn trở theo luật tự nhiên hay giáo 

luật. Cả hai người bày tỏ sự ưng thuận kết hôn là yếu 

tố cần thiết "làm nên hôn nhân" (CIC 1057, 1). Thiếu 

sự ưng thuận này thì không có hôn nhân (GLHTCG, 

1625-1626). 
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* Tóm lại, sự khác biệt giữa chất thể và mô thể 

trong từng Bí tích: 

 

CÁC BÍ 

TÍCH 
CHẤT THỂ MÔ THỂ 

BÍ TÍCH 

RỬA TỘI 

- Nước tự nhiên - Lời khẩn cầu 

Chúa Ba Ngôi : 

Tôi rửa T, Nhân 

danh Cha và Con 

và Thánh Thần. 

 

BÍ TÍCH 

THÊM SỨC 

-  Chất thể xa: 

dầu thánh hiến 

SC 

- Chất thể gần: 

Việc đặt tay và 

Xức Dầu Thánh 

SC trên trán theo 

hình thánh giá. 

- Lời khẩn cầu 

Chúa Thánh 

Thần: T…. Hãy 

lãnh nhận ấn tín 

ơn Chúa Thánh 

Thần. 

- Bình an của 

Chúa ở cùng con. 

- và ở cùng Cha. 

 

BÍ TÍCH 

THÁNH 

THỂ 

- Bánh không nem. 

- Rượu nho tinh 

tuyền 

- Lời truyền phép 

của hàng Giáo sĩ 

ngoại trừ phó tế. 

 -  “… Này là 

Mình Ta…” 

 -  “…Này là Máu 

Ta...” 
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BÍ TÍCH 

HÒA GIẢI 

- Việc thống hối 

và xưng thú tội 

của hối nhân 

(nặng, nhẹ). 

- Công thức xá 

giải: .…Vậy 

(Cha) tha tội cho 

(con) nhân danh 

Cha và Con và 

Thánh Thần 

 

BÍ TÍCH 

SỨC DẦU 

BỆNH 

NHÂN 

- Chất thể xa: 

Dầu bệnh nhân 

OI 

- Chất thể gần: 

xức dầu bệnh 

nhân trên trán và 

2 bàn tay của 

bệnh nhân. 

- Lời cầu nguyện 

của Linh mục: 

bằng việc Xức 

Dầu Thánh này, 

xin Chúa nhân 

từ…... 

BÍ TÍCH 

TRUYỀN 

CHỨC 

THÁNH 

- ĐGM thinh 

lặng đặt tay trên 

đầu tiến chức 

trước khi đọc lời 

nguyện Thánh 

Hiến. 

- Lời nguyện 

phong chức của 

GM. 

BÍ TÍCH 

HÔN PHỐI 

- Một người nam 

và một người nữ 

muốn yêu nhau, 

trở nên vợ chồng 

theo chương 

trình của Thiên 

Chúa 

- Việc hai người 

bày tỏ sự ưng 

thuận. 
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Kết luận: 

Chúa Giêsu Kitô chính là Bí Tích hoàn hảo của 

một Thiên Chúa Ba Ngôi. Từ nơi Đức Giêsu Kitô, mọi 

Bí tích được cử hành trong đời sống và sứ vụ của Giáo 

Hội, bởi vì các Bí tích như là nguồn suối ân sủng vô 

biên có sức mạnh cứu độ nhân loại. Do đó, tự bản chất 

các Bí tích Kitô giáo khi cử hành trong Giáo Hội luôn 

mang trong mình một sức mạnh sáng tạo và cánh 

chung của Lời Thiên Chúa. Lời đó được thực hiện 

trong Đức Giêsu Kitô và làm cho các Bí tích trở nên 

Lời ngợi khen ân sủng Thiên Chúa.  

Việc cử hành các Bí tích có một tương quan sống 

động với Thiên Chúa, và tương quan này đặt nền tảng 

nơi Đức Kitô Ân Sủng vô song mà Thiên Chúa đã tặng 

ban cho nhân loại. Thần học ngày nay cũng đã khám 

phá các Bí tích qua lăng kính “con đường”, trong đó 

Đức Kitô là Con Đường duy nhất dẫn chúng ta đến với 

Thiên Chúa Cha và từ nơi Ngài, Thiên Chúa tuôn đổ 

tràn trào muôn vàn ơn phúc xuống cho con người.  

Giá trị của các Bí tích ở ngay trong tương quan 

Giao Ước sống động giữa Thiên Chúa với dân Người. 

Giao Ước này được thực hiện cách tuyệt hảo nơi Đức 

Giêsu Kitô qua Bảy Bí tích mà phụng tự Công Giáo cử 

hành suốt dòng lịch sử nhân loại. Amen! 



53 

 

                                

                    SÁCH THAM KHẢO 

 

Bộ Giáo Luật 1983. 

Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo 1997. 

Vaticano II,  Hiến Chế Tín Lý về Hội Thánh - Lumen 

Gentium, 1964. 

Vaticanô II, Hiến Chế Mục Vụ về Giáo Hội trong Thế 

Giới Ngày Nay - Gaudium et Spes, 1965. 

Vaticano II, Sắc Lệnh về Truyền Giáo - Ad Gentes, 

1965. 

Vaticanô II, Sắc Lệnh về việc Canh Tân Thích Nghi   

Đời Sống Dòng Tu - Perfectae Caritatis, 1965. 

 



54                                                                

 

                          

                       CHỮ VIẾT TẮT 

 

AG:  Sắc Lệnh về Truyền Giáo 

GL: Giáo Luật Giáo Hội Công Giáo 

GLHTCG: Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo 

GS:  Hiến Chế Mục Vụ về Giáo Hội trong Thế Giới  

Ngày Nay. 

LG:  Hiến Chế Tín Lý về Giáo Hội 

PC:  Sắc Lệnh về Canh Tân Thích Nghi Dòng Tu 

 

 


