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155. Bí tích là gì?  

 

Bí tích là dấu chỉ bề ngoài mà Chúa Giêsu Kitô đã thiết lập, để chỉ ý nghiã và chuyển thông ơn bên trong giúp 

tôi được nên thánh.  

 

156. Đức Giêsu Kitô đã thiết lập các Bí tích để làm gì?  

 

Đức Giêsu Kitô đã thiết lập các Bí tích, để tiếp tục công cuộc cứu độ loài người, xây dựng Giáo Hội và thờ 

phượng Thiên Chúa.  

 

157. Đức Giêsu Kitô tiếp tục công cuộc cứu rỗi qua các Bí tích như thế nào?  

 

Trong các Bí tích do Giáo Hội cử hành, chính Đức Giêsu Kitô tiếp tục ban ơn để cứu độ nhân loại.  

 

158. Các Bí tích xây dựng Giáo Hội như thế nào?  

 

Các Bí tích xây dựng Giáo Hội bằng cách qui tụ loài người trong Giáo Hội và giúp họ tham dự vào sự sống của 

Đức Giêsu Kitô trong Giáo Hội của Ngài.  

 

159. Trong các Bí tích, chúng ta thờ phượng Thiên Chúa như thế nào?  

 

Trong các Bí tích, chúng ta dùng cử chỉ và kinh nguyện để bầy tỏ lòng tin, trông cậy, kính mến, ca tụng và cảm 

tạ Thiên Chúa.  

 

160. Tại sao lại gọi các Bí tích là Bí tích Đức tin?  

 

Vì khi lãnh nhận các Bí tích tôi phải có lòng tin, và nhờ các Bí tích mà Đức tin của tôi càng thêm mạnh mẽ và 

sắt đá hơn.  

 

161. Có mấy Bí tích?  

 

Thưa, có 7 Bí tích:  

 

1) Bí tích Thánh Tẩy (ngày xưa gọi là Bí tích Rửa tội)  
 

2) Bí tích Thêm Sức (Confirmation)  

 

3) Bí tích Thánh Thể (Eucharist- ngày xưa gọi là Bí tích Mình Thánh Chúa)  

 

4) Bí tích Hòa Giải (Reconciliation - ngày xưa gọi là Bí tích Giải tội, việc xưng tội)  

 

5) Bí tích Xức dầu Bệnh nhân  

 

6) Bí tích Truyền Chức thánh  

 

7) Bí tích Hôn Phối  



162. Những Bí tích nào chỉ được lãnh nhận một lần trong đời mà thôi?  

 

Thưa, có 3 Bí tích này:  

 

Thánh Tẩy, Thêm Sức và Truyền Chức thánh. Vì 3 Bí tích ấy in vào linh hồn một dấu thiêng liêng không thể 

phai nhòa được.  

 

 

163. Trong 7 Bí tích, có Bí tích nào cần thiết hơn?  

 

Thưa, có hai Bí tích này: Thánh Tẩy và Hòa Giải.  

 

Bí tích Thánh Tẩy cần cho tất cả mọi người; còn Bí tích Hòa Giải cần cho những người đã phạm tội trọng từ khi 

họ lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy trở về sau.  

 

164. Trong 7 Bí tích, có Bí tích nào quý trọng hơn? 

 

Thưa, có Bí tích Thánh Thể, vì Bí tích này ban cho tôi chính Đức Giêsu Kitô là nguồn mạch mọi ơn thánh.  

 

165. Những Bí tích nào ban ơn thánh hóa cho tôi?  

 

Có 2 Bí tích này, đó là Bí tích Thánh Tẩy và Bí tích Hòa Giải.  

 

Còn 5 Bí tích kia chỉ ban thêm ơn thánh hóa mà thôi, cho nên những ai không có tội trọng mới được lãnh nhận 5 

Bí tích ấy; bằng không sẽ phạm sự thánh.  

 

(Hai Bí tích Thánh Tẩy và Hòa Giải cũng gọi là "Bí tích kẻ chết", vì 2 Bí tích ấy làm cho những ai chưa có ơn 

thánh hóa hoặc đã làm mất ơn thánh hóa được Chúa ban cho hoặc trả lại ơn ấy.  

 

Trái lại, 5 Bí tích kia cũng gọi là "Bí tích kẻ sống", vì chỉ những ai sống trong ơn thánh hóa mới được lãnh nhận 

các Bí tích này mà thôi.)  

 

166. Để lãnh nhận ơn Bí tích, tôi phải làm thế nào?  

 

Tôi phải có lòng tin, phải thành thật ước muốn được lãnh nhận và phải dọn mình xứng đáng trước khi lãnh 

nhận. 

 

 

 

 


