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BÍ TÍCH THÁNH TẨY 
 

 

 

167. Bí tích Thánh Tẩy là gì?  

 

Là Bí tích Đức Giêsu Kitô đã thiết lập để tái sinh (sinh lại, sinh ra thêm một lần nữa) tôi làm con Thiên Chúa và 

làm con trong gia đình Giáo Hội.  

 

168. Vì sao Bí tích Thánh Tẩy tái sinh tôi làm con Thiên Chúa và làm con trong gia đình Giáo Hội?  

 

Vì Bí tích Thánh Tẩy xóa tội Nguyên tổ, ban ơn thánh hóa và đóng dấu riêng trong tâm hồn, biến tôi thành chi 

thể của mầu nhiệm Chúa Kitô (xin xem thêm thư gởi tín hữu Roma 6, 4-11, ở phần cuối bài này)  

 

169. Bí tích Thánh Tẩy có tha tội riêng mà tôi đã phạm không?  

 

Bí tích Thánh Tẩy cũng tha hết các tội riêng mà tôi đã phạm và mọi hình phạt do các tội ấy gây ra.  

 

170. Bí tích Thánh Tẩy có cần thiết, để tôi được rỗi linh hồn không?  

 

Bí tích Thánh Tẩy rất cần thiết để tôi được rỗi linh hồn, vì Đức Giêsu Kitô đã dạy: "Ai không tái sinh bởi nước 

và Chúa Thánh Thần, thì không được vào Nước Trời" (Gioan 3, 5).  

 

171. Vậy những người không lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy thì không được rỗi linh hồn sao?  

 

Thưa không. Tuy nhiên, ai ao ước làm con Chúa mà không lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy được, cũng như những 

người đã chết vì đạo, thì cũng được rỗi linh hồn - Hai trường hợp này được gọi là Thánh Tẩy bằng lửa và bằng 

máu. Ngoài ra, những người dù chưa biết đến Tin Mừng của Chúa và Giáo Hội, nhưng vẫn sống ngay lành theo 

tiếng lương tâm thì Chúa cũng sẽ lo liệu cho họ có đủ phương tiện để được rỗi linh hồn.  

 

172. Cha mẹ có phải lo cho con cái lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy sớm không?  

 

Cha mẹ phải lo cho con cái được lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy càng sớm càng tốt.  

 

173. Những ai được ban Bí tích Thánh Tẩy cho người khác?  

 

Trong trường hợp bình thường, các giám mục, linh mục, phó tế (thầy sáu) mới được ban Bí tích ấy. Tuy nhiên, 

trong trường hợp khẩn cấp thì mọi người đều có quyền ban Bí tích ấy cho người khác, miễn là làm theo cách 

thức và theo ý hướng của Giáo Hội.  

 

174. Khi ban Bí tích Thánh Tẩy cho người khác, phải làm thế nào?  

 

Phải lấy nước tự nhiên (*) đổ trên đầu kẻ muốn lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy, vừa đổ nước vừa đọc rằng: "Tôi 

rửa (ông, bà, anh, chị, em, cháu...) nhân danh Cha và Con và Thánh Thần."  

 

175. Khi không thể đổ nước trên đầu người muốn lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy (thí dụ: đầu người đó bị 

băng bó) thì phải đổ nước vào chỗ nào?  

 

Thưa, phải chọn một chỗ nào xứng đáng trên thân thể người đó mà đổ nước.  

 



 

 

176. Người đến tuổi khôn lớn, muốn được lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy, phải làm những việc gì? 

 

Phải làm 3 việc này:  

 

- Một là học giáo lý  

- Hai là canh tân đời sống theo tinh thần Tin Mừng của Chúa.  

- Ba là thật lòng sám hối về những tội mà mình đã phạm, đồng thời muốn lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy một 

cách thành tâm.  

 

177. Người lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy thề hứa những gì?  

 

Người lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy thề hứa tin theo Đức Giêsu Kitô, tuân giữ giới luật của Ngài cùng tìm cách 

tránh xa tội lỗi.  

 

178. Khi lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy, có cần tìm người đỡ đầu (parrain, marraine) không?  

 

Khi lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy một cách trọng thể, nghiã là khi làm đủ lễ nghi, thì phải có người đỡ đầu làm 

cha mẹ thiêng liêng, mục đích là để nêu gương sáng và dìu dắt kẻ mình đã đỡ đầu luôn sống xứng đáng là người 

con của Chúa.  

 

 Chú thích:  
 

Thư gởi tín hữu Roma 6, 4-11: "Vì được dìm vào trong cái chết của Ngài (Đức Giêsu Kitô), chúng ta đã 

cùng được mai táng với Ngài. Bởi thế, cũng như Ngài đã được sống lại từ cõi chết, nhờ quyền năng, 

vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới.  

 

Thật vậy, vì chúng ta đã được nên một với Đức Kitô, nhờ được chết như Ngài đã chết, thì chúng ta cũng 

được nên một với Ngài, nhờ được sống lại như Ngài đã sống lại. Chúng ta biết rằng: con người cũ nơi 

chúng ta đã bị đóng đinh vào thập giá với Đức Kitô, như vậy, con người do tội lỗi thống trị đã bị hủy 

diệt, để chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Quả thế, ai đã chết thì thoát khỏi quyền lực của tội 

lỗi.  

 

Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Ngài: đó là niềm tin của chúng 

ta. Thật vậy, chúng ta biết rằng: một khi Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết, thì không bao giờ Ngài chết 

nữa, cái chết chẳng còn quyền lực gì đối với Ngài. Ngài đã chết, là chết đối với tội lỗi, và một lần là đủ. 

Nay Ngài sống là sống cho Thiên Chúa. Anh chị em cũng vậy, hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi, 

nhưng nay lại sống cho Thiên Chúa, trong Đức Giêsu Kitô."  

 

(*) Nước dùng để ban Bí tích Thánh Tẩy là nước tự nhiên: như nước mưa, nước sông, nước giếng, nước 

ao hồ, nước biển. 

  

 

 

 

  


