
BÀI THỨ IV 

 

BÍ TÍCH THÊM SỨC 
 

 

179. Bí tích Thêm Sức là gì?  

 

Là Bí tích Đức Giêsu Kitô đã thiết lập, để tôi lãnh nhận Chúa Thánh Thần và các ơn của Ngài, giúp tôi sống đạo 

và trở thành nhân chứng của Đức Giêsu Kitô.  

 

180. Đức Chúa Thánh Thần ban cho tôi những ơn nào? 

 

Thưa, 7 ơn này: 

 

- Một là ơn khôn ngoan  

- Hai là ơn hiểu biết  

- Ba là ơn thông minh  

- Bốn là ơn lo liệu  

- Năm là ơn sức mạnh  

- Sáu là ơn đạo đức  

- Bảy là ơn giúp tôi biết kính thờ Thiên Chúa.  

 

181. Bí tích Thêm Sức có cần cho tôi được rỗi linh hồn không?  

 

Thưa, không cần. Tuy nhiên, nếu khinh thường hoặc vì lười biếng mà không lãnh nhận Bí tích Thêm Sức thì 

mắc lỗi, đồng thời không được lãnh nhận những ơn ích do Bí tích ấy sinh ra.  

 

182. Những ai có quyền ban Bí tích Thêm Sức cho người khác?  

 

Chỉ có các giám mục và những linh mục đã được Giáo Hội hoặc giám mục giáo phận cho phép mới có quyền 

ban Bí tích ấy cho người khác mà thôi.  

 

183. Khi ban Bí tích Thêm Sức, phải làm những lễ nghi nào?  

 

Khi ban Bí tích Thêm Sức, Đức giám mục làm những lễ nghi này:  

 

- Một là cho người muốn lãnh nhận Bí tích Thêm Sức lập lại lời hứa khi lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy. 

- Hai là giơ tay trên đầu người đó và cầu nguyện cho họ.  

- Ba là lấy dầu thánh ghi hình Thánh giá trên trán mà đọc lời ban Bí tích Thêm Sức.  

 

184. Khi xức dầu thánh trên trán, Đức giám mục đọc những lời nào?  

 

Đức giám mục gọi tên người muốn lãnh nhận Bí tích Thêm Sức và đọc những lời này: "Hãy lãnh nhận ấn tín 

(con dấu, cái mộc: sceau) ơn Chúa Thánh Thần." (bằng tiếng Pháp: "Sois marqué de l'Esprit Saint, le don de 

Dieu")  

 

185. Những ai được lãnh nhận Bí tích Thêm Sức?  

 

Những người đã lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy cách thành phép (valide) và đã hội đủ điều kiện thì được lãnh 

nhận Bí tích Thêm Sức.  

 

 



186. Những người muốn lãnh nhận Bí tích Thêm Sức phải làm những gì?  

 

Thưa, phải làm 3 điều này: 

 

- Học hỏi cho biết rõ những mầu nhiệm trong đạo, cách riêng về Bí tích Thêm Sức.  

- Sạch tội trọng.  

- Có lòng ước ao và đã chuẩn bị tâm hồn một cách xứng đáng để lãnh nhận Bí tích đó.  

 

187. Khi lãnh nhận Bí tích Thêm Sức có cần người đỡ đầu không?  

 

Thưa cần. Người nam chọn người nam, người nữ chọn người nữ. Người đỡ đầu có nhiệm vụ nâng đỡ, hướng 

dẫn người mới lãnh nhận Bí tích Thêm Sức trong việc sống đạo và trong hoạt động tông đồ sau này. 

 

188. Người đã lãnh nhận Bí tích Thêm Sức có bổn phận nào?  

 

Thưa, có những bổn phận này:  

 

- Can đảm sống đạo  

- Thẳng thắn bênh vực Đức tin  

- Hăng hái làm việc tông đồ.   

  

  


