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XƯNG TỘI LÀ GÌ?
Xưng tội (Cũng được gọi là phép hòa giải hay giải tội) là một Bí 
Tích được chính Chúa Giêsu Kitô lập ra vì tình thương và lòng 
nhân ái của Ngài để tất cả chúng ta có cơ hội được tha thứ và hòa 
giải với Chúa vì những tội lỗi chúng ta đã xúc phạm đến Ngài cũng 
như với anh em đồng loại. Tội lỗi đã ngăn cản chúng ta có đời 
sống tốt lành, lòng mến Chúa và yêu tha nhân. Qua Bí Tích hòa 
giải, chúng ta lại được chữa lành, tái lập lại những mối giây liên hệ 
mật thiết với Chúa, trong gia đình, trong xã hội và trong Hội Thánh 
Chúa.

Nếu chúng ta đã bỏ không đến toà hòa giải quá lâu, thì bây giờ 
là cơ hội chúng ta được hoan nghênh và tiếp đón để trở về cùng 
Chúa. Không một thánh nhân nào mà không có quá khứ cũng 
chẳng có người tội lỗi nào mà không có tương lai, vậy hãy trở về 
cùng Chúa vì tình yêu và sự tha thứ của Chúa luôn đợi chờ chúng 
ta. Ơn hòa giải là chính do Chúa ban tặng cho chúng ta. Chúng ta 
hãy mở rộng tâm hồn, nhìn lại chính con người chúng ta để xem 
nơi đâu đã bị trói buộc bởi bóng tối của sự dữ để xin Chúa chiếu 
rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, chữa lành các đau khổ và đưa ta ra 
khỏi tù ngục của tội lỗi đang bao phủ chúng ta.  Để làm được như 
vậy, chúng ta phải tự đặt những câu hỏi cho chính chúng ta: nơi 
nào trong cuộc đời của tôi cần ơn thay đổi, ơn chữa lành và sự tha 
thứ của Chúa? Nếu câu trả lời của tôi là “tôi không biết” thì chắc 
chắn là tôi phải tự xét lại chính mình như sau.

Hối nhân được tha tội qua Bí Tích giải tội, cần có 4 giai đoạn sau:
•  Xét mình và ăn năn tội: Phải biết mình đã phạm tội gì và tự dục 

lòng ăn năn thống hối vì đã lỗi phạm đến Chúa. Phép giải tội sẽ 
không thành nếu chúng ta không nhìn nhận tội lỗi chúng ta và 
dốc lòng ăn năn hối cải cùng xin Chúa giúp đỡ để không còn tái 
phạm nữa. 

•  Xưng tội: hãy đến tòa hòa giải đem hết những lỗi phạm đến trình 
lên trước nhan Thánh Chúa qua Cha giải tội.

•  Đền tội: Một việc vô cùng quan trọng để được tha tội đó là “việc 
đền tội” mà Cha giải tội đã cho như là một dấu chỉ của sự ăn năn, 
làm hòa cùng Chúa và với Anh Chị Em.

•  Ơn tha tội: Cha giải tội sẽ nói lên những gì đang xẩy ra trong 
chúng ta để tất cả được tẩy sạch bằng Máu mà Chúa Giêsu Kitô 
đã đổ ra cho chúng ta trên cây Thập giá.

NGHI THỨC HÒA GIẢI
1.  Cha Giải tội sẽ chào đón, ban phép lành. 
2.   Hối nhân sẽ làm dấu Thánh giá và đọc: “Lạy Cha xin Cha làm 

phép giải tội cho con vì con là kẻ có tội. Lần cuối cùng con 
xưng tội cách nay… (khoảng bao nhiêu tuần, tháng hay năm)

3.  Hối nhân sẽ xưng tất cả các tội đã phạm đến Chúa cũng như 
tha nhân với Cha giải tội. (Nếu chúng ta không rõ, cứ hỏi Cha 
đang giúp giải tội, ngài sẽ giúp cho.)

4.  Sau khi đã xưng hết các tội đã nhớ, hối nhân sẽ nói: “con xin 
hối hận về những việc con đã làm và tất cả những lỗi phạm 
mà con không nhớ.”

5.  Cha giải tội sẽ khuyên giải hối nhân những điều cần thiết phải 
làm để ngăn ngừa những lỗi phạm sẽ tái diễn, để ngày càng 
trở thành người tốt hơn, đồng thời cũng giao cho việc đền tội 
mà hối nhân phải làm để được ơn tha tội.

6.  Đọc kinh ăn năn tội.
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ĐỌC KINH ĂN NĂN TỘI

Lạy Chúa con, Chúa là đấng trọn tốt trọn lành vô 
cùng. Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra 
đời, chịu nạn, chịu chết vì con, mà con đã cả lòng 
phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa; thì con lo buồn 
đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi 
sự. Con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa thì con 
sẽ lánh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. 
Amen.
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TỰ VẤN LUƠNG TÂM- XÉT MÌNH
Lạy Chúa Thánh Thần xin Ngài ngự đến, soi trí mở lòng chúng 
con để chúng con biết nơi nào trong tâm trí chúng con cần được 

chữa lành, tha thứ. Lạy Chúa, xin Ngài hãy đưa chúng con trở lại 
với Ngài.

“Hãy mến yêu Thiên Chúa hết tâm hồn, hết trí khôn.”
•  Tôi có yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự trên thế gian, hay tôi 

vẫn còn lo nghĩ về những sự đời này trên Thiên Chúa (như tiền 
bạc, của cải, sắc đẹp, và danh vọng)? Tôi có bỏ thời gian trọn 
vẹn để cầu nguyện, thờ phượng, tham dự Thánh Lễ và những 
ngày Lễ buộc?

•  Tôi có bao giờ từ chối để Chúa ngự trong cuộc sống của tôi?
•  Tôi có luôn cầu nguyện, cảm tạ những hồng ân Chúa đã ban 

xuống cho tôi hàng ngày?
•  Tôi có thực sự tôn kính Danh Thánh Thiên Chúa, hay tôi dùng 

Danh Thánh Chúa để mưu ích lợi riêng?
•  Tôi có thờ phượng ngẫu tượng và tin tưởng vào nó hơn Thiên 

Chúa không?  Tôi có dựa vào những gì khác hơn là trông cậy 
vào Thiên Chúa không?

“Hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương các con.”
•  Tôi có thực sự thương yêu người láng giềng? hay tôi chỉ lợi 

dụng họ cho những nhu cầu của tôi, hoặc tôi đã làm cho họ 
những gì mà tôi không muốn họ làm cho tôi.

•  Trong đời sống gia đình, tôi có giúp phần vào việc tạo ra sự an 
sinh, vui vẻ và hạnh phúc cho từng cá nhân trong gia đình bằng 
tình yêu chân thật và sự nhẫn nại không? Tôi có vâng lời cha 
mẹ, kính trọng cũng như giúp đỡ các ngài về mặt vật chất cũng 
như tinh thần không? Tôi có luôn trung thành trong cuộc sống 
hôn nhân, làm tròn bổn phận và trách nhiệm trong đời sống hôn 
nhân và gia đình không?

•  Tôi có làm những hành động đưa tới đau khổ về tinh thần, cảm 
xúc và thân xác đến người khác không? Tôi có để sự cãi vã, hạ 
nhục, ghen ghét, tức giận, tham lam làm chủ tâm hồn tôi không? 
Tôi có truyền miệng nói xấu và cố tình làm mất danh dự người 
khác? hoặc tôi đã khuyến khích người khác làm như vậy?

•  Tôi có tôn trọng nhân cách mà Chúa đã ban cho người khác trên 
thân xác, trí tuệ cũng như tâm hồn (sự nghèo khổ, trẻ con, tuổi 
già nua, bất toàn hoặc những người kém may mắn)? tôi có vui 
vẻ chấp nhận  những gì mà Chúa đã ban cho tôi trên thân xác, trí 
tuệ và tâm hồn không?

•  Đời sống cá nhân và sự lựa chọn của tôi có phản ảnh những 
quan tâm của tôi đến người khác hay các lợi ích chung không? 
Tôi có chia sẻ những may mắn của tôi với những người kém 
may mắn không? Tôi có cố gắng hết mình để giúp đỡ những 
người bị áp bức, nghèo khổ trong gia đình tôi hay trong vùng tôi 
cư ngụ? 

•  Tôi có ăn cắp của người khác? Tôi có đòi hỏi một cách quá 
đáng? Tôi có làm hư hại vật liệu của người khác?

•  Ở sở làm tôi có đối xử công bình, thật tâm, và yêu thương người 
khác?

•  Tôi có vâng phục những người có thẩm quyền hợp pháp, với sự 
kính phục không?

•  Tôi có thành thật, công bằng hay tôi đã làm tổn thương họ bằng 
cách lừa dối, phán đoán một cách bất công, gièm pha, hoặc đã 
tiết lộ những điều bí mật của họ?

Lạy Chúa, xin tha thứ con và đưa con về bên Chúa trong tình yêu.

SỬA SOẠN CHO 
LẦN XƯNG TỘI HOÀN HẢO

Chính Chúa đã muốn và lập ra phép giải tội để cứu độ chúng ta. 
Chúng ta hãy sửa soạn tâm hồn để đón nhận ơn chữa lành trong 
bình an mà chỉ có Chúa mới có thể ban phát cho chúng ta. Ơn 
Chữa lành và ân sủng tùy thuộc vào sự sửa soạn và mở rộng tâm 
hồn của chúng ta để dón nhận.

Chúng ta nên bắt đầu với sự cầu ngyuện, đem hết trí khôn và 
linh hồn ta đến với Chúa, Cha tình yêu, Người mà không bao 
giờ muốn kết tội ta mà chỉ muốn chữa lành và cứu rỗi chúng ta. 
Nhờ vào sức mạnh thiêng liêng, tình thương và sự tha thứ của 
Chúa để thay đổi cuộc sống chúng ta, để chúng ta được thoát 
khỏi mọi sự dữ, và sống trong tình yêu và an bình.

Chúng ta tự kiểm điểm đời sống của chúng ta từ sau lần xưng tội 
sau cùng. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho chúng ta để chúng 
ta biết đâu là những lời nói cũng như những việc làm mà những 
hành động này đã cản trở hoặc từ chối tình yêu và ân sủng Chúa 
đã ban xuống trong đời sống chúng ta. Giới răn của Chúa (mến 
Chúa và yêu người) đã được chính Chúa Giêsu truyền dạy và 
tiếp tục truyề xuống các thế hệ chúng ta qua Chúa Thánh Thần 
trong Giáo Hội.

Sự xét mình của chúng ta dựa trên giới răn của Chúa được gọi là 
sự kiểm điểm của lương tâm.

CHÚNG TA XÉT 
MÌNH NHƯ THẾ NÀO

•  Bắt đầu bằng sự cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần giúp đỡ để 
ta nhận ra đâu là ý Chúa muốn tha thứ và chữa lành ta.

•  Nhìn lại đời sống ta với những câu hỏi hướng dẫn dựa theo 
những gì Chúa Giêsu đã phán dạy vì đó là luật của Chúa.

•  Thưa với Chúa ta đã thực tình thống hối ăn năn.

•  Với sự trợ giúp của Chúa, chúng ta hãy quyết tâm từ bỏ con 
đường tội lỗi đã súc phạm đến Chúa và quyết tâm thay đổi đời 
sống của chúng ta.




