
1- Tên gọi 

Bí tích này được gọi là Bí tích Thống hối, Giao hòa, Tha thứ, Xưng tội và Sám 

hối. (TYGL. 296) 

2- Người ban 

Đức Kitô đã ủy thác thừa tác vụ Giao hòa cho các Tông đồ của Người, cho các 

Giám mục kế nhiệm các ngài, và cho các linh mục, là những cộng tác viên của 

Giám mục. Như vậy, tất cả các vị ấy trở thành khí cụ của lòng thương xót và 

sự công chính của Thiên Chúa. Các ngài thực thi quyền tha thứ các tội lỗi 

nhân danh Cha, Con và Thánh Thần. (TYGL. 307) 

3- Người nhận 

Mọi tín hữu khi đến tuổi khôn buộc phải xưng các tội trọng của mình ít nhất 

một năm một lần và, trong mọi trường hợp, phải xưng các tội trọng trước khi 

rước lễ. (TYGL. 305) 

Chúng ta phải xưng tất cả các tội trọng nhớ được mà chưa xưng sau khi đã 

xét mình cẩn thận. Việc xưng thú các tội trọng là phương tiện thông thường 

duy nhất để được ơn tha tội. (TYGL. 304) 

Hội thánh tha thiết khuyên chúng ta xưng thú các tội nhẹ, mặc dầu điều này 

không phải là cần thiết theo nghĩa hẹp, bởi vì việc xưng thú như vậy giúp tạo 

nên lương tâm ngay thẳng và giúp chiến đấu chống lại những hướng chiều về 

đàng xấu, để chúng ta được Đức Kitô chữa lành và được tiến triển trong đời 

sống theo Thánh Thần. (TYGL. 306) 
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4- Nghi thức chính yếu 

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. (TYGL. 302) 

Những việc hối nhân phải làm là : xét mình cẩn thận; ăn năn tội cách trọn 

khi phát xuất từ lòng yêu mến Chúa và cách không trọn khi dựa vào những 

động lực khác, và quyết tâm không tái phạm nữa; xưng tội, tức là xưng thú 

tội lỗi với linh mục; đền tội, tức làm một số việc thống hối mà cha giải tội ấn 

định để đền bù những hậu quả do tội gây ra. (TYGL. 303) 

 5- Hiệu quả 

Hiệu quả của Bí tích Thống hối là : được giao hòa với Thiên Chúa, và như 

vậy, được tha thứ tội lỗi; được giao hòa với Hội thánh; được trở lại tình 

trạng ân sủng nếu như đã mất; được tha thứ hình phạt đời đời đáng phải 

chịu vì các tội trọng đã phạm và, ít nhất một phần, những hình phạt tạm là 

hậu quả của tội; được bình an thư thái trong lương tâm và được an ủi; được 

gia tăng sức mạnh thiêng liêng để chiến đấu trong cuộc lữ hành. (TYGL. 310) 

*Tìm hiểu thêm  

Việc xá giải một số tội đặc biệt nghiêm trọng (như những người bị vạ tuyệt 

thông) được dành riêng cho Tòa thánh hay vị Giám mục sở tại hay một số 

linh mục được các ngài ủy nhiệm. Trong trường hợp nguy tử, bất kỳ linh 

mục nào cũng có thể xá giải bất cứ tội lỗi hay vạ tuyệt thông nào. (TYGL. 308) 

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. (TYGL. 312; x. GLVD-trang 134-136) 
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