
 
 

PHẦN  THỨ  NHẤT 
KHAI  MẠC  TRỌNG  THỂ  ĐÊM  CANH  THỨC 

NGHI  THỨC  THẮP  NẾN  PHỤC  SINH 
 

LÀM  PHÉP  LỬA  VÀ  CHUẨN  BỊ  NẾN 
 

1.   Tắt  hết  đèn  trong  nhà  thờ 
(Chuẩn  bị  sẵn  một  bếp  lửa  nơi  xứng  hợp  ngoài  nhà  thờ.  Dân  chúng  tụ  
họp  quanh  bếp  lửa.  Linh  mục  và  các  người  giúp  lễ  tiến  đến,  một  người  
cầm  nến  phục  sinh.) 

Linh  mục:  Anh  Chị  Em  thân  mến, 
Trong  đêm  Thánh  này,  đêm  Đức  Giêsu  Kitô,  Chúa  chúng  ta,  đã  hoàn  
tất  mầu  nhiệm  Vượt  Qua,  tức  là  từ  cõi  chết  sống  lại,  Hội  thánh  kêu  
mời  con  cái  ở  khắp  nơi  trên  hoàn  cầu,  cùng  họp  nhau  lại  mà  canh  thức  
cầu  nguyện. 
Vậy  chúng  ta  hãy  cùng  nhau  chăm  chú  nghe  lời  Chúa,  và  sốt  sáng  cử  
hành  những  bí  tích  tưởng  niệm  mầu  nhiệm  Vượt  Qua  của  Đức  Kitô,  
với  niềm  hy  vọng  sẽ  được  cùng  Người  chiến  thắng  sự  chết,  và  cùng  
Người  luôn  sống  kết  hợp  với  Chúa  Cha. 

 
2.   Làm  phép  lửa 

   Linh  mục  đọc Lời  Nguyện: 
     Lạy  Chúa,  Chúa  đã  sai  Con  Một  đến  giải  ánh  vinh  quang  rực  rỡ  
của  Chúa vào  lòng  tín  hữu,  xin  thánh  + hóa  ngọn  lửa  mới  này,  và  trong  
suốt  thời  gian  mừng  Lễ  Vượt  Qua,  xin  cho  niềm  khao  khát  nước  trời  
cũng  bừng  lên  thiêu  đốt  lòng  chúng  con,  và  thanh  tẩy  muôn  ngàn  tội  
lỗi,  để  mai  sau  chúng  con  xứng  đáng  vào  Thiên  quốc  tham  dự  lễ  ánh  
sáng  muôn  đời. 
   Chúng  con  cầu  xin  nhờ  Danh  Đức  Giêsu  Kitô  Chúa  chúng  con. 
(Lấy  lửa  mới  thắp  nến  phục  sinh) 

   (Nếu  xét  là  nên  dùng  một  vài  biểu  hiệu  để  làm  nổi  bật  ý  nghĩa  và  vẻ  
trang  trọng  của  nến  phục  sinh  thì  có  thể  làm  theo  nghi  thức  sau  đây: 
   Làm  phép  lửa  xong,  người  giúp  lễ hoặc  một  phụ  tế  cầm  nến  phục  sinh  
đứng  trước  Chủ  tế.  Chủ  tế  dùng  mũi  nhọn  vẽ  hình  Thánh  giá  trên  nến, 
rồi  viết  chữ  An-pha  phía  trên,  và  chữ  Ô-mê-ga  ở  phía  dưới  hình  Thánh  
giá,  đoạn  viết  bốn  con  số  chỉ  năm  đó  ở  bốn  góc  Thánh  giá,  vừa  viết  vừa  
đọc  những  lời  sau  đây:) 
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KIỆU  NẾN  PHỤC  SINH 

 
(Phó  tế  hoặc  chính  Linh  mục  cầm  nến  phục  sinh  nâng  cao  và  hát  một  mình ) 
 
Linh  mục :   ÁNH SÁNG CHÚA KITÔ 
Cộng  đoàn :         TẠ  ƠN  CHÚA 
 
(Người  cầm  nến  đi  đầu,  mọi  người  theo  sau  tiến  vào  nhà  thờ.  Nếu  có  hương,  
người  cầm  bình  hương,  có  bỏ hương,  đi  trước  người  cầm  nến  phục  sinh. 
Đến  trước  cửa  nhà  thờ,  người  cầm  nến  phục  sinh  đứng  lại,  giơ  cao  cây  nến  và  
hát  lần  thứ  hai) 
  
Linh  mục :   ÁNH SÁNG CHÚA KITÔ 
Cộng  đoàn :         TẠ  ƠN  CHÚA 
 
(Sau  đó  mọi  người  lấy  lửa  từ  nến  phục  sinh  thắp  nến  của  mình  và  tiếp  tục  đi 
Khi  đến  trước  bàn  thờ,  người  cầm  nến  đứng  lại,  quay  về  phía giáo dân và hát 
lần  thứ  ba)  
 
Linh  Mục :   ÁNH SÁNG CHÚA KITÔ 
Công  đoàn :         TẠ  ƠN  CHÚA 
 
(Đến  đây  thắp  hết  các  nến trong  nhà  thờ.  
Linh  mục  xông  hương  nến  phục  sinh) 
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CÔNG  BỐ  TIN  MỪNG  PHỤC  SINH 
 

(Khi  đến  bàn  thờ,  người  cầm  nến  phục  sinh,  đặt  nến  trên  giá  đèn  đã  dọn  sẵn  
giữa  cung  thánh  hoặc  gần  giảng  đài.  Linh  mục  về  ghế,  bỏ  hương  vào  bình  
hương  như  khi  đọc  tin  mừng  trong  lễ  trọng,  nếu  là  phó  tế,  thì  xin  Linh  mục  
chủ  tế  ban  phép  lành)  
 
(Linh  mục  : 
Xin  Chúa  ngự  nơi  tâm  hồn  và  môi  miệng thầy,  để  thầy  có  thể  công  bố  Tin  
Mừng  Phục  Sinh  của  Chúa  cho  xứng  đáng   
Nhân  danh  Chúa  Cha  và  Chúa  Con  +  và  Chúa  Thánh  Thần) 
 
(Mọi  người  đứng  tay  cầm  nến  sáng) 
 

(Phó  tế  hoặc  Linh  mục  công  bố  Tin  Mừng  Phục Sinh) 
(Nếu được công bố bởi một ca viên, thì phải bỏ câu: vậy  giờ  đây cho  đến 
hết  câu  thật  là  chính  đáng) 

 
Mừng  vui  lên  hỡi  chư  thần  chư  thánh 
Cấp  thừa  hành  của  Chúa  cõi  thiên  cung 
Trời  vang  lên,  kèn  loan  ơn  cứu  độ 
Kính  chào  Đức  Vua  chiến  thắng  oai  hùng, 
Mừng  vui  lên,  hỡi  khắp  miền  dương  thế, 
Bốn  bể  đang  rực  rỡ  ánh  hào  quang : 
Vua  vĩnh  cửu  nay  rạng  ngời  chiếu  sáng, 
Đẩy  lui  xa  bóng  tối  của  trần  gian. 
Mừng  vui  lên,  hỡi  Hội  Thánh  mẹ  hiền, 
Lộng  lẫy  trong  ánh  huy  hoàng  của  Chúa.   
Thánh  đường  này  hãy  rộn  rã  vang  lên, 
Tiếng  ca  hát  của  toàn  dân  hoan  hỷ 
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(Vậy  giờ  đây,  anh  chị  em  thân  mến,  anh  chị  em  đang  được  ánh  sáng  kỳ  diệu  
này  chiếu  soi,  xin  hãy  cùng  với  tôi  khấn  cầu  Thiên  Chúa  toàn  năng  đầy  nhân  
hậu,  Người  đã  thương  chọn  tôi  vào  số  những  kẻ  phục  vụ  Người,  dù  tôi  
không  xứng  đáng,  thì  xin  Người  chiếu tỏa  ánh  sáng  và  hoàn  tất việc  ca  tụng  
nến  phục  sinh  này 
Linh  mục :  Chúa  ở  cùng  Anh  Chị  Em 
Cộng  đoàn :  Và  ở  cùng  Cha 
Linh  Mục :  Hãy  nâng  tâm  hồn  lên 
Cộng  đoàn :  Chúng  con  đang  hướng  về  Chúa 
Linh  Mục :  Hãy  tạ  ơn  Chúa  là  Thiên  Chúa  chúng  ta 
Cộng  đoàn :  Thật  là  chính  đáng.) 
 
Thật  là  chính  đáng  và  phải  đạo,  
khi  chúng  ta  đem  hết  tâm  hồn  và  muôn  lời  hoan  hỷ,  
để  ca  tụng  Thiên  Chúa  vô  hình  là  Cha  toàn  năng,   
và  ca  tụng  Đức  Giêsu  Kitô,  
là  con  một  Thiên  Chúa,  và  là  Chúa  chúng  ta.   
Người  đã  thay  chúng  ta  dâng  lên  Cha  hằng  hữu  giá  chuộc  tội  A-đam 
Người  đã  đổ  máu  đào  xoá  bản  án  nguyên  tội  xưa  truyền  lại 
Vì  đây  chính là  lễ  Vượt  Qua,   
là  hiến  tế  Con  Chiên đích  thực   
là  Con  Chiên  đã  lấy  máu  đào  thánh  hiến  cửa  nhà  người  tín  hữu 
Chính  đêm  nay,  lạy  Cha  nhân  từ,   
Cha  đã  giải thoát cha ông chúng con  
là dân Ít-ra-en  ra  khỏi  Ai  Cập,  
và  đưa  họ  đi  qua  biển  đỏ  ráo  chân. 
Chính  đêm  nay  cột  lửa  sáng  rực  cả  bầu  trời 
đẩy  lui  xa  bóng  tối  tăm  tội  lỗi.   
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Chính đêm  nay,  tín  hữu  Đức  Kitô  trên  khắp  mặt  địa  cầu,   
được  tách  khỏi  thói  đời  sa  đoạ  và  thoát  vòng  tội  lỗi  bủa  vây,   
được  trả  về  tình  trạng  ơn  nghĩa  và  hiệp  thông  với  nguồn  thánh  thiện. 
Chính  đêm  nay  Đức  Kitô  toàn  thắng  hiển  vinh,   
diệt  tử  thần,  từ  âm  phủ  trổi  dậy. 
Ôi !  ân  tình  Cha  kỳ  diệu ! 
Ôi !  ân  phúc  Cha  thật  khôn  lường ! 
Để cứu  dân  lầm  than  nô  lệ,  Cha  đã  thí  Con  Một    quý  yêu. 
Ôi !  tội  A-đam  quả  là  cần  thiết,  tội  được  xoá  bỏ  nhờ  cái  chết  của  Đức  Kitô. 
Ôi !  tội  đã  hóa  thành  hồng  phúc,  nhờ  tội,  chúng  con  mới  có  được   
Đấng  Cứu  Tinh  cao  cả  dường  này ! 
Đêm  cực  thánh  khử  trừ  muôn  tội  vạ,  
Đêm  vạn  năng  thanh  tẩy  hết  lỗi  lầm,   
Biến  tội  nhân  thành  con  người  công  chính,   
Đem  vui  mừng  cho  hồn  nặng  sầu  thương. 
Ôi !  đêm  thật  diễm  phúc,   
Trời  cùng  đất  kết  giao,  Chúa  với  người  gặo  gỡ. 
Lạy  Cha  chí  thánh,  đêm  nay,  đêm  đầy  tràn  ân  sủng,   
Cúi  xin  Cha  vui  nhận  lễ  tán  tạ  chiều  hôm   
Mà  Hội  Thánh  chân  thành  cung  tiến  qua  tay  thừa  tác  viên   
trong  nghi  lễ  long  trọng  hiến  dâng  cây  nến  tháp  ong  này,                              
Vậy  xin  Cha  cho  cây  nến  này 
chúng  con  đã  thắp  lên  để  tôn  vinh  Danh  thánh,   
được  cháy  mãi  không  ngừng  hầu  xua  đuổi  bóng  tối  đêm  nay. 
Xin  Cha  chấp  nhận  ánh  lửa  này  như  hương  trầm  nghi  ngút   
và  cho  nhập  hội  hoa  đăng  với  tinh  tú  bầu  trời. 
Ước  chi  ngọn  lửa  còn  cháy  mãi,  lúc  xuất  hiện Sao Mai : 
Một  vì  sao  không  bao  giờ  lặn,   
là  Đức  Kitô,  Con  yêu  quý  của  Cha,   
Đấng  từ  cõi  chết  sống  lại  đem  ánh  sáng  thanh  bình  soi  chiếu  vạn  dân. 
Người  hằng  sống  và  hiển  trị  muôn  đời. 
Amen 
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PHẦN  THỨ  HAI 
       PHỤNG  VỤ  LỜI  CHÚA 

 
(Trong  đêm  vọng  này  là  mẹ  các  đêm  vọng.  Hội  Thánh  đề  nghị  đọc  chín  bài  
đọc :  bẩy  bài  trích  từ  Cựu  Ước,  hai  bài  trích  trong  Tân  Ước  Thánh  thư  và  Tin  
mừng. 
Nếu  hoàn  cảnh  mục  vụ  đòi  buộc,  có  thể  bớt  số  bài  đọc  Cựu  Ước,  nhưng  phải  
luôn  luôn  ghi  nhớ  rằng  việc  đọc  Lời  Chúa  là  phần  căn  bản  của  đêm  Canh  Thức  
Vượt  Qua.  Phải  đọc  ít  nhất  là  ba  bài  đọc  Cựu  Ước  và  trong  trường  hợp  gấp  rút  
thì  đọc  ít  nhất  là  hai  bài.  Nhưng  không  bao  giờ  được  bỏ  bài  trích  sách  Xuất  
Hành  chương  14. 
Mọi  người  tắt  nến  ngồi  nghe.)  
 
Linh  mục:   
Anh  Chị  Em  thân  mến, 
Chúng  ta  đã  long  trọng  khai  mạc  đêm  Canh  Thức  Vượt  Qua,  giờ  đây  
chúng  ta  hãy  lắng  nghe  Lời  Chúa.  Chúng ta  hãy  ngẫm  xem  trong  
thời  Cựu  Ước,  Chúa  đã  cứu  chuộc  dân  Người  làm  sao,  và  trong  thời  
đại  cuối  cùng  này,  Người  lại  sai  Con  Một  đến  cứu  chuộc chúng  ta  thế  
nào. Chúng  ta  hãy  xin  Chúa  hoàn  tất  công  trình  cứu  độ  mà  Người  đã  
khởi  sự  trong  mầu  nhiệm  Vượt Qua. 
 
(Sau  đó  là  các  bài  đọc.  Sau  mỗi  bài  đọc,  hát  đáp  ca,  cộng  đoàn  hát  câu  đáp,  rồi  
mọi  người  đứng  lên, Linh  mục  đọc :Chúng  ta  hãy  cầu  nguyện ) 
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BÀI  ĐỌC  1 

Lòi  Chúa  trong  sách  Sáng  Thế.                                                                       
Lúc  khởi  đầu,  Thiên  Chúa  sáng  tạo  trời  đất.   
Thiên  Chúa  phán:  "Chúng  ta  hãy  làm  ra  con  người  theo  hình  
ảnh  chúng  ta,  giống  như  chúng  ta,  để  con  người  làm  bá  chủ  cá  
biển,  chim  trời,  gia  súc,  dã  thú,  tất  cả  mặt  đất  và  mọi  giống  vật  
bò  dưới  đất." 
Thiên  Chúa  sáng  tạo con  người  theo  hình  ảnh  mình, 
Thiên  Chúa  sáng  tạo  con  người  theo  hình  ảnh  Thiên  Chúa, 
Thiên Chúa sáng  tạo  con  người  có  nam  có  nữ. 
Thiên  Chúa  ban  phúc  lành  cho  họ,  và  Thiên  Chúa  phán  với  họ:  
"Hãy  sinh  sôi  nảy  nở  thật  nhiều,  cho  đầy  mặt  đất,  và  thống  trị  
mặt  đất.  Hãy  làm  bá  chủ  cá  biển,  chim  trời,  và  mọi  giống  vật  
bò  trên  mặt  đất."  Thiên  Chúa  phán:  "Đây  Ta  ban  cho  các  
ngươi  mọi  thứ  cỏ  mang  hạt  giống  trên  khắp  mặt  đất,  và  mọi  
thứ  cây  có  trái  mang  hạt  giống,  để  làm  lương  thực  cho  các  
ngươi.  Còn  đối  với  mọi  dã  thú,  chim  trời  và  mọi  vật  bò  dưới  
đất  mà  có  sinh  khí,  thì  Ta  ban  cho  chúng  mọi  thứ  cỏ  xanh  tươi  
để  làm  lương  thực.  Liền  có  như  vậy."  Thiên  Chúa  thấy  mọi  sự  
Người  đã  làm  ra  quả  là  rất  tốt  đẹp!   
Đó  là  lời  Chúa 
 
                                           (Ca  đoàn  hát  đáp  ca)                                                                                                           
Linh  mục :                                                                                                             
Chúng  ta  hãy  cầu  nguyện :                                                                                   
Lạy  Thiên  Chúa  toàn  năng  hằng  hữu,  mọi công  trình  của  Chúa  
thật  kỳ  diệuphi  thường.  Xin  làm  cho  chúng  con  là  những  kẻ  
được  Chúa  cứu  chuộc  luôn  luôn  hiểu  biết  rằng :                                                                                        
Công  trình  tạo  thành  vũ  trụ  thuở  ban  đầu  tuy  đã  kỳ  diệu,  
nhưng  công  trình 
cứu  độ  của  Đức  Kitô,  Đấng  hy  sinh  làm    Chiên  lễ  Vượt  Qua  
của  chúng  con  trong  thời  sau  hết,  còn  kỳ  diệu  hơn  nữa. 
Chúng  con  cầu  xin  nhờ  Danh  Đức  Giêsu  Kitô  Chúa  chúng  con. 
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BÀI  ĐỌC  2 

Bài trích sách Xuất hành 

     ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê: "Có gì mà phải kêu cứu Ta? Hãy bảo 
con cái Ít-ra-en cứ nhổ trại. Phần  ngươi,  cầm gậy  lên,  giơ  tay  trên  mặt biển, 
rẽ nước ra cho có lối  đi  khô  ráo  ngay  giữa lòng biển,  để con cái Ít-ra-en  đi  
vào. Còn Ta, Ta sẽ làm  cho  lòng  người Ai-cập ra  chai  đá.  Chúng  sẽ tiến vào 
theo  sau  các  ngươi.  Bấy giờ Ta sẽ được vẻ vang hiển  hách  khi  đánh  bại Pha-
ra-ô cùng toàn thể quân lực, chiến xa và kỵ binh của vua ấy.  Người Ai-cập sẽ 
biết rằng  chính  Ta  là  ĐỨC  CHÚA,  khi  Ta  được vẻ vang hiển  hách  vì  đã  đánh  
bại Pha-ra-ô cùng chiến xa và kỵ binh của vua ấy."  

    Thiên sứ của  Thiên  Chúa  đang  đi  trước  hàng  ngũ  Ít-ra-en, lại rời chỗ mà 
xuống  đi  đàng  sau  họ. Cột mây bỏ phía  trước  mà  đứng về phía sau, chen vào 
giữa  hàng  ngũ  Ai-cập   và  hàng  ngũ   Ít-ra-en. Bên kia, mây toả mịt mù, bên 
này, mây lại  sáng  soi  đêm  tối, khiến cho hai bên suốt  đêm  không  xáp  lại gần 
nhau  được. Ông Mô-sê  giơ  tay  trên  mặt biển,  ĐỨC CHÚA cho một  cơn  gió  
đông   thổi mạnh suốt  đêm,  dồn biển lại, khiến biển  hoá   thành  đất khô cạn. 
Nước rẽ ra, và con cái Ít-ra-en  đi  vào  giữa lòng biển khô cạn,  nước sừng sững 
như  tường thành hai bên tả hữu. Quân Ai-cập  đuổi theo; toàn thể chiến mã, 
chiến xa và kỵ binh của Pha-ra-ô tiến vào giữa lòng biển,  đằng sau dân Ít-ra-
en. Vào lúc gần sáng, từ cột lửa  và  mây,  ĐỨC CHÚA nhìn xuống  hàng  ngũ  
Ai-cập,  Người gây rối loạn  trong  hàng  ngũ  chúng.  Người làm cho chiến xa kẹt 
bánh, khiến chúng phải vất vả mới di chuyển nổi.  

    Quân Ai-cập bảo nhau: "Ta phải trốn bọn Ít-ra-en,  vì  ĐỨC CHÚA chiến 
đấu chống lại  người Ai-cập  để giúp họ."  ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê: 
"Hãy   giơ   tay   trên  mặt biển,   nước sẽ ập xuống trên quân Ai-cập cùng với 
chiến xa và kỵ binh của chúng." Ông Mô-sê  giơ  tay  trên  mặt biển, và biển ập 
lại  như  cũ,  vào  lúc  tảng sáng. Quân Ai-cập  đang  chạy trốn thì gặp  nước biển, 
ĐỨC CHÚA xô ngã quân Ai-cập giữa lòng biển. Nước ập xuống, vùi lấp 
chiến xa và kỵ binh, vùi lấp toàn thể quân lực của Pha-ra-ô  đã  theo  dân  Ít-ra-
en  đi  vào  lòng  biển. Không một tên nào sống sót.  
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    Còn con cái Ít-ra-en   đã   đi   giữa lòng biển khô cạn,   nước sừng sững   như 
tường thành hai bên tả hữu.  Ngày  đó,  ĐỨC  CHÚA  đã  cứu Ít-ra-en khỏi tay 
quân Ai-cập. Ít-ra-en thấy quân Ai-cập  phơi  thây  trên  bờ biển. Ít-ra-en thấy 
ĐỨC  CHÚA  đã  ra  tay  hùng  mạnh  đánh  quân  Ai-cập. Toàn dân kính sợ ĐỨC 
CHÚA,  tin  vào  ĐỨC CHÚA, tin vào ông Mô-sê, tôi trung của  Người. Bấy giờ 
ông Mô-sê cùng với con cái Ít-ra-en hát mừng  ĐỨC  CHÚA  bài  ca   sau  đây.  
Họ ca rằng: 

(Ca  đoàn  hát  đáp  ca) 

Linh mục  đọc : Chúng ta hãy cầu nguyện :                                                       
Lạy Chúa, những công trình kỳ diệu  Chúa  đã  làm thuở trước  nay  còn  như  
xuất hiện rõ ràng.                                                                                               
Quả vậy,  xưa  Chúa  đã  ra  oai  thần lực cứu một mình dân It-ra-en khỏi bàn 
tay Pha-ra-ô áp bức.                                                                                          
Ngày  nay  Chúa  cũng  dùng  nước Thánh tẩy  để cứu  độ muôn dân khắp hoàn 
cầu. Xin cho mọi  người trên thế giới  được lòng tin mạnh mẽ như  tổ phụ     
Ap-ra-ham,  và  đạt tới  địa vị làm dân riêng của Chúa. 

Chúng con cầu xin nhờ Danh  Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con                                                                                                                  
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B ÀI  Đ ỌC 3 

Bài trích sách Tiên Tri Isaia 

Đức Chúa phán với thành Giê-ru-sa-lem: Quả thế,   Đấng   cùng   ngươi   sánh  
duyên cầm sắt chính   là  Đấng  đã   tác   thành  ngươi,   tôn  danh  Người   là  ĐỨC 
CHÚA  các  đạo binh; Đấng chuộc  ngươi  về,  chính  là  Đức Thánh của Ít-ra-en, 
tước hiệu  Người là Thiên Chúa toàn  cõi  đất. Phải,  ĐỨC  CHÚA  đã  gọi  ngươi  
về, như  người  đàn  bà  bị ruồng bỏ, tâm thần sầu muộn. "Người vợ cưới lúc 
thanh xuân, ai mà rẫy  cho  đành?  ", Thiên  Chúa  ngươi  phán  như  vậy. Trong 
một thời gian ngắn,  Ta  đã  ruồng bỏ ngươi,  nhưng  vì  lòng  thương  xót  vô  bờ, 
Ta sẽ đón  ngươi  về tái hợp. Lúc lửa giận bừng bừng, Ta  đã  một thời ngoảnh 
mặt chẳng   nhìn   ngươi,   nhưng   vì   tình   nghĩa   ngàn   đời, Ta lại chạnh lòng 
thương  xót,  ĐỨC  CHÚA,  Đấng cứu chuộc  ngươi,  phán  như  vậy.  

Ta  cũng   sẽ làm  như   thời Nô-ê:   lúc  đó,  Ta  đã   thề rằng hồng thủy sẽ không 
tràn ngập mặt  đất nữa, cũng  vậy, nay Ta thề sẽ không còn nổi giận  và  hăm  
doạ ngươi  đâu.  Núi có dời  có  đổi,  đồi có chuyển có lay, tình  nghĩa  của  Ta  đối 
với  ngươi  vẫn  không  thay  đổi, giao  ước hoà bình của  Ta  cũng  chẳng chuyển 
lay, ĐỨC CHÚA  là  Đấng  thương  xót  ngươi  phán  như  vậy. Hỡi  thành  đô  khốn 
đốn, ba chìm bảy nổi,  không  người ủi an! Này,  đá  của  ngươi,  Ta   lấy phẩm 
màu   tô   điểm, nền   móng   ngươi,   Ta   đặt trên lam ngọc, lỗ châu   mai   tường 
thành, Ta xây bằng hồng ngọc, các cửa  thành  ngươi,  bằng pha lê, tường trong 
luỹ ngoài,   toàn   đá   quý. Con   cái   ngươi,  ĐỨC CHÚA  đều dạy dỗ, chúng sẽ 
được  vui  hưởng thái bình. Nền tảng vững bền của  ngươi  sẽ là  đức công chính; 
ngươi  sẽ thoát khỏi áp bức, không còn phải sợ chi, sẽ thoát khỏi kinh hoàng, 
vì kinh hoàng sẽ không  đến gần  ngươi  nữa. 

Đó  là  lời Chúa 

(Ca  đoàn  hát  đáp  ca) 
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Linh  mục 
Chúng  ta  hãy  cầu  nguyện: 
Lạy  Thiên  Chúa  toàn  năng  hằng  hữu,  để  đáp  lại  niềm  tin  của  các  tổ  
phụ      Chúa  đã  hưá  ban  cho  các  Ngài  một  dòng  tộc  đông  đảo. 
Nay  xin  thực  hiện  lời  hứa  ấy  mà  làm  cho  số  nghĩa  tử  ngày  càng  thêm  
đông,   để  mọi   người   tôn   vinh  Danh   thánh,   và  Giáo   hội   được   thấy  
thực  hiện  điềucác  tổ  phụ vẫn  tin  tưởng  đợi  chờ 
Chúng  con  cầu  xin  nhờ  Danh  Đức  Giêsu  Kitô,  Chúa  chúng  con 
 
 
 

(ĐÈN  TRONG  NHÀ  THỜ  BẬT  SÁNG 
CA  ĐOÀN  HÁT KINH VINH DANH. 

RUNG CHUÔNG) 
  

 
 
 
 
Linh  mục: (đọc  lời  nguyện  nhập  lễ) 
Lạy  Chúa,  Chúa  đã  dùng  ánh  sáng  vinh  quang  của  Đức  Kitô  sống  lại  
làm  cho  đêm  thánh  này  rực  sáng. 
Xin   cử  Thánh  Thần  đến  đổi  mới và làm cho chúng con thêm lòng 
hiếu  thảo  để  phục  vụ  Chúa  tận tình.  
Chúng  con  cầu  xin  nhờ  Danh  Đức  Giêsu  Kitô,  Chúa  chúng  con 
 

(Rồi  người  đọc  sách  đọc  bài  Thánh  thư:  Rm  6:3-11) 
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Bài  trích  thư  Thánh  Phao  Lô  Tông  Đồ  gởi  tín  hữu  Rôma 
Anh  em  thân  mến,   
Anh   em   không   biết   rằng:   khi   chúng   ta   được   dìm   vào   nước   thanh   tẩy,   để  
thuộc  về  Đức  Ki-tô Giê-su,  là  chúng  ta  được  dìm  vào  trong  cái  chết  của  Người  
sao?  Vì  được  dìm  vào  trong  cái  chết  của  Người,  chúng  ta  đã  cùng  được  mai  
táng   với  Người.  Bởi   thế,   cũng  như  Người   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  nên  một  với  Đức  Ki-tô  nhờ  được  chết  như  Người  đã  
chết,  thì  chúng  ta  cũng  sẽ  nên  một  với  Người,  nhờ  được  sống  lại  như  Người  
đã  sống  lại.  Chúng  ta  biết  rằng:  con  người  cũ  nơi  chúng  ta  đã  bị  đóng  đinh  
vào  thập  giá  với  Đức  Ki-tô,  như  vậy,  con  người  do  tội  lỗi  thống  trị  đã  bị  huỷ  
diệt,  để  chúng  ta  không  còn  làm  nô  lệ  cho  tội  lỗi  nữa.  Quả  thế,  ai  đã  chết,  thì 
thoát  khỏi  quyền  của  tội  lỗi.  Nếu  chúng  ta  đã  cùng  chết  với  Đức  Ki-tô, chúng 
ta  cũng  sẽ  cùng  sống  với  Người:  đó  là  niềm  tin  của  chúng  ta.  Thật  vậy,  chúng  
ta   biết   rằng:  một   khi  Đức  Ki-tô   đã   sống   lại   từ   cõi   chết,   thì   không   bao   giờ  
Người  chết  nữa,  cái  chết  chẳng  còn  quyền  chi  đối  với  Người.  Người  đã  chết,  là  
chết  đối  với  tội lỗi,  và  một  lần  là  đủ.  Nay  Người  sống,  là  sống  cho  Thiên  Chúa.  
Anh  em  cũng  vậy,  hãy  coi  mình  như  đã  chết  đối  với  tội  lỗi,  nhưng  nay  lại  sống  
cho  Thiên  Chúa,  trong  Đức  Giê-su kitô, Chúa chúng ta. 
 

Đó  là  lời  Chúa 
 

(Ca  đoàn  hát  đáp  ca) 
 
 

(Linh  mục  hoặc  phó  tế  xướng  :  ALÊLUIA!    ALÊLUIA!    ALÊLUIA! 
Và  mọi  người  lập  lại.  Hát  ba  lần,  mỗi  lần  lên  giọng  cao  hơn.  Giáo  dân  hát  theo  
giọng  được  xướng.  Rồi  ca  đoàn  hát  Thánh  vịnh  đáp  ca  va  giáo  dân  hát  Alêluia  
đáp  lại. 
Khi  đọc  tin  mừng,  không  mang  đèn  nến,  nhưng  nếu  có  xông  hương  thí  mang  
bình  hương  mà  thôi. 
Sau  bài  Phúc  Âm  và  giảng  thuyết,  Phụng  Vụ  Thánh  Tẩy  được  cử  hành  tiếp 
theo.) 
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Bài Phúc Âm 

Tin  mừng  Chúa  Giêsu  Kitô  theo  Thánh  Lu  Ca 

    Ngày   thứ  nhất   trong   tuần,  vừa   tảng  sáng,  các  bà  đi  ra  mộ,  mang  
theo  dầu  thơm  đã  chuẩn  bị  sẵn.  Họ  thấy  tảng  đá  đã  lăn  ra  khỏi  mộ.  
Nhưng  khi  bước  vào,  họ  không  thấy  thi  hài  Chúa  Giê-su  đâu  cả.  Họ  
còn  đang  phân  vân,  thì  bỗng  có  hai  người  đàn  ông  y  phục  sáng  chói,  
đứng  bên  họ.  Đang  lúc  các  bà  sợ  hãi,  cúi  gầm  xuống đất,  thì  hai  người  
kia  nói:  "Sao  các  bà  lại  tìm  Người  Sống  ở  giữa  kẻ  chết?  Người  không  
còn  đây  nữa,  nhưng  đã   trỗi  dậy  rồi.  Hãy  nhớ   lại  điều  Người  đã  nói  
với   các   bà   hồi   còn   ở   Ga-li-lê,   là   Con   Người   phải   bị   nộp   vào   tay  
phường   tội   lỗi,   và   bị   đóng   đinh   vào   thập   giá,   rồi   ngày   thứ  ba   sống  
lại." 
    Bấy  giờ  các  bà  nhớ  lại  những  điều  Đức  Giê-su  đã  nói.  Khi  từ  mộ  
trở  về,  các  bà  kể  cho  Nhóm  Mười  Một  và  mọi  người  khác  biết  tất  cả  
những  sự  việc  ấy.  Mấy  bà  nói  đây   là  bà  Ma-ri-a Mác-đa-la, bà Gio-
an-na, và bà Ma-ri-a, mẹ  ông  Gia-cô-bê.  Các  bà  khác  cùng  đi  với  mấy  
bà   này   cũng   nói   với   các   Tông   Đồ   như   vậy.   Nhưng   các   ông   cho   là  
chuyện  vớ  vẩn,  nên  chẳng  tin. 
    Dầu  vậy,   ông   Phê-rô   cũng   đứng   lên   chạy   ra  mộ.  Nhưng   khi   cúi  
nhìn,  ông  thấy  chỉ  còn  có  những  khăn  liệm  thôi.  Ông  trở về  nhà,  rất  
đỗi  ngạc  nhiên  về  sự  việc  đã  xảy  ra. 
 
Đó  là  lời  Chúa 

          (  Bài  giảng  của  Linh  mục  chủ  tế  hay  người  được  chỉ  định)  
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PHẦN  THỨ  BA 
       PHỤNG  VỤ  THÁNH  TẨY 

 
(Linh  mục  cùng  các  người  giúp  lễ  đi  đến  giếng  rửa  tội,  nếu  giếng  này  ở  trước  
mặt giáo dân. 
Nếu  có  người  dự  tòng  thì  kêu  gọi  họ  đến  cùng  với  người  đỡ  đầu  đưa  tới  trước  
mặt  cộng  đoàn.  Nếu  là  trẻ  em    thì  cha  mẹ  dẫn  hoặc  ẵm  đến  cùng  với  những  
người  đỡ  đầu.) 
(Người  hướng  dẫn  dự  tòng  giới  thiệu  các  dự  tòng  đến  cha  Chủ  tế  và  cộng  đoàn  
dân  Chúa,  các  anh  chị  em  đã  được  chuẩn  bị  để  lãnh  nhận  Bí  tích  gia  nhập  
đoàn  chiên  Chúa.Các  dự  tòng  đứng  lên) 
 
 
           NGHI  THỨC  GIA  NHẬP  KITÔ  GIÁO  CHO  DỰ  TÒNG   
 
(Giới  thiệu  thỉnh  viên) 
 
Trưởng  ban  Giáo  lý  dự  tòng: 
Kính  thưa  quý  Cha,  cùng  quý  Ông  Bà  và  Anh  Chị  Em 
Con  xin  giới  thiệu  các  Anh  Chị  Em  sắp  được  lãnh  nhận  các  Bí  tích  
gia  nhập  Hội  Thánh 
(tên  các  thỉnh  viên) 
sẽ  lãnh  nhận  Bí  Tích  nhập  đạo  và  (những  người) Đã  được  được  
thanh  tẩy  mà  bây  giờ  sẽ  được  nhận  Bí  tích  thêm  sức  và  Rước  lễ  lần  
đầu  qua  lòng  quyết  tâm  tuyên  nhận Đức  tin  Hội  Thánh  Chúa cùng 
các  Bí  tích  của  Hội Thánh  Người.  Các  Anh  Chị  Em  đã  được  chuẩn  bị  
qua  việc  học  hỏi  giáo  lý,  cầu  nguyện,  và  các  nghi  lễ  trong  suốt  tám  
tháng qua.  
Xin  mời  các  anh  chị  em  Tuyển  nhân  đứng  lên. 
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Linh  mục:   
Anh  Chị  Em  thân  mến, 
Chúng  ta  hãy  hợp  ý  cầu  nguyện  cùng  Thiên  Chúa  toàn  năng  cho các 
Anh  Chị  Em  được  tuyển  chọn này  được  vững  lòng  trông  cậy. 
Chính  Người  đã  kêu  gọi  họ  và  đưa  dẫn  họ  đến  đây.  Xin  Người  ban  
cho  họ  ánh  sáng  và  sức  mạnh  để  họ  quyết  tâm  đi  theo  Chúa  Kitô  và  
tuyên  xưng  đức  tin  của  Hội  Thánh. 
Xin  Người  ban  cho  họ    sự  sống  mới  của  Chúa  Thánh  Thần,  Đấng  mà  
chúng  ta  sẽ  xin  Ngài  ngự  xuống    trên  nước  thanh  tẩy  này.   

 
(Hai  ca  viên  hát  kinh  cầu.  Mọi  người  đứng  (vì  là  mùa  Phục  sinh) và  đáp  lại. 
Kinh  cầu  có  thể  hát  đang  khi  đi  kiệu,  nếu  đường  dài.  Trong  trường  hợp  này  
phải  mời  tất  cả  những  người  sắp  lãnh  nhận  bí  tích  Thánh  tẩy  cùng  đi  kiệu.  Khi  
đi  kiệu,  người  cầm  nến  Phục  sinh  đi  đầu,  tiếp  đó  là  những  dự  tòng  cùng  các  
người  đỡ  đầu,  rồi  đến  Linh  mục  và  những  người  giúp  lễ.) 

 
Người  dẫn  lễ  : 
Xin  mời  các  anh  chị Tuyển  nhân  quỳ  gối,  và  xin  mời  cộng  đoàn  dân  
Chúa  cùng  đứng 
 
 

KINH  CẦU  CÁC  THÁNH 
 

X     :  Xin  Chúa  thương  xót  chúng  con 
Đ          :  Xin  Chúa  thương  xót  chúng  con 
X          :  Xin  Chúa  Kitô  thương  xót  chúng con                                                
Đ          :  Xin  Chúa  Kitô  thương  xót  chúng  con 
X          :  Xin  Chúa  thương  xót  chúng  con 
Đ          :  Xin  Chúa  thương  xót  chúng  con 
X     : Thánh  Maria  Đức  Mẹ  Chúa  Trời 
Đ          :  Cầu  cho  chúng  con  (sau  mỗi  câu  xướng) 
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X       Thánh  Micaen,  tổng  lãnh  thiên  thần.   

  Các  Thiên  sứ  của  Chúa   
   Thánh Gio-an  tẩy  giả 
   Thánh Giuse 
   Thánh Phê-rô và Thánh Phao-lô 
   Thánh An-rê 
   Thánh Gio-an 
   Thánh  nữ  Ma-ri-a Ma-đa-lê-na, 
   Thánh Tê-pha-nô, 
   Thánh I-nha-xi-ô An-ti-ô-khi-a, 
   Thánh Lô-ren-xô, 
   Thánh  nữ  Pe-pê-tu-a  và  Thánh  nữ  Phê-li-xi-ta, 
   Thánh  nữ  An-nê, 
   Thánh Ghê-gô-ri-ô, 
   Thánh Âu-tinh, 
   Thánh A-tha-na-xi-ô, 
   Thánh Ba-xi-li-ô, 
   Thánh Mác-ti-nô, 
   Thánh  Biển-đức, 
   Thánh  nữ  Tê-rê-xa  Hài  Đồng  Giêsu, 
   Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê 
   Thánh Gio-an Ma-ri-a Vi-a-nê, 

  Thánh  nữ  Ca-ta-ri-na Xi-ê-na, 
   Thánh  nữ  Te-rê-xa Giêsu 
          Thánh Patriciô 
 
                (có  thể  xướng  tên  các  Thánh  bổn  mạng  của  các  người  sắp     
                  được  rửa  tội nếu  thời  gian  cho  phép) 
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          Các  Thánh  Tử  Đạo  nước Việt  Nam 
   Các  Thánh  nam  nữ  của  Thiên  Chúa 
X.      Lạy  Chúa,  xin  tỏ  lòng  khoa dung, 
Đ.            Xin  Chúa  cứu chữa chúng  con  (lập  lãi  sau  mỗi  câu  xướng) 
X.            Xin  giải  thoát  chúng  con  khỏi  mọi  sự  dữ, 
          Xin  giải  thoát  chúng  con  khỏi  vòng  tội  lỗi, 
          Xin  giải  thoát  chúng  con  khỏi  án  chết  đời  đời, 
   Vì  Chúa  đã  xuống  thế  làm  người, 
   Vì  Chúa  đã  chịu  chết  và  sống  lại, 
   Vì Chúa ban Chúa Thánh  Thần  xuống. 
X.      Chúng  con  là  kẻ  tội  lỗi, 
Đ.           Xin  Chúa  nghe  lời  chúng  con.(lập  lại  sau  mỗi  câu  xướng) 

  Xin  Chúa  thương  dùng  phép  thánh  tẩy  mà  ban  ơn  tái  sinh  cho     
  những  người  được  tuyển  chọn  đây. 
  Lạy  Chúa  Giêsu  Con  Thiên  Chúa  Hằng  sống 
  Lạy  Đức  Kitô,  Xin  nge  lời  chúng  con 
  Lạy  Chúa  Giêsu,  xin  nhận  lời  chúng  con 

 
              Người  dẫn  lễ: 

Mời  cộng  đoàn  dân  Chúa  ngồi,  các  tuyển  nhân  đứng 
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LÀM  PHÉP  NƯỚC 
 

Linh  Mục: 
    Lạy  Chúa,  Chúa  dùng  quyền  năng  vô  hình  mà  làm  cho  các  bí  tích  
trở  nên  hữu  hiệu  lạ  lùng.  Và  qua  dòng  lịch  sử  cứu  độ,  Chúa  đã  bao  
lần   dùng   nước   do   chính   Chúa   tạo   thành   để   bày   tỏ   hiệu   năng   của  
phép   thánh   tẩy.   Quả   vậy   ngay   từ   lúc   vũ   trụ   khởi   nguyên,   Thánh  
Thần  Chúa  đã  bay  là  trên  mặt  nước,  để  từ  đó  nước  hàm  chứa  năng  
lực  thánh  hóa  muôn loài. 
    Chúa   lại   dùng   nước   hồng   thủy   làm   hình   ảnh   tiên   báo   phép   rửa  
ban  ơn   tái   sinh,   vì   thời   đó   cũng  như  bây   giờ,   nước  biểu   thị   quyền  
năng  Chúa  vừa  tiêu  diệt  tội  lỗi  lại  vừa  khai  mở  một  đời  sống  mới. 
   Chúa  đã  giải   thoát   con  cháu  Ông  Ap-ra-ham  khỏi  vòng  nô   lệ  mà  
dẫn  qua  biển  đỏ  ráo  chân,  để  họ  tượng  trưng  cho  một  dân  tộc  mới,  là  
những  người  được  thánh  tẩy  sau  này.  Và  sau  hết,  khi  đến  thời  đến  
buổi,   chính   Con   Một   Chúa   đã   nhận   phép   rửa   của   thánh   Gio-an 
trong   dòng   nước   sông   Gio-đan   và   được   Chúa   Thánh   Thần   ngự  
xuống  trên  mình. 
      Lúc   bị   treo   trên   thập   giá,   Người   đã   để   cho  máu   cùng   nước   từ  
cạnh  sườn  chảy  ra.  Và  sau  khi  sống  lại,  Người  đã  truyền  cho  các  môn  
đệ  rằng:  “  Anh  em  hãy  đi  giảng  dạy  và  làm  phép  rửa  cho  muôn  dân  
nhân Danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa  Thánh  thần.”.  Vậy  giờ   
đây,   lạy  Chúa,  xin   thương  nhìn  đến  giáo  Hội  và  khơi   lên  giữa   lòng  
Giáo  Hội  nguồn  nước  thánh  tẩy. 
    Xin  cho  dòng  nước  này  được  thấm  nhuần  Thần  Khí  của  Đức  Kitô,  
để  nhân  loại  Chúa  đã  dựng  nên  theo  hình  ảnh  Chúa  được  thanh  tẩy   
khỏi  mọi  vết  nhơ  con  người  cũ  và  tái  sinh làm  người  mới  nhờ  nước  
và  Thánh  Thần.  
 
(Linh  mục  có  thể  nhúng  cây  nến  phục  sinh  vào  nước  một  hoặc ba  lần  và  đọc  
tiếp:) 
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Lạy  Chúa,  nhờ  công  ơn  Con  Một  Chúa,  xin  cho  nước  này  đầy  tràn  
sức  mạnh  của  Chúa  Thánh  thần để  những  ai  được  dìm  trong  nước  
thánh  tẩy  này  nghĩa  là  cùng  chết  và  chịu  mai  táng  với  Đức  Kitô,  
cũng  được  sống  lại  với  Người  để  hưởng  phúc  trường  sinh. 
Người  hằng  sống  và  hiển  trị  muôn  đời. 
Đáp:  Amen 
 
(Trong  lúc  Linh  mục  lấy  nến  phục  sinh  ra  khỏi  nước  thì giáo  dân  tung  hô  bằng  
lời  sau  đây): 
 

Chúc  tụng  Chúa  đi,  suối  mạch  nước  tràn  đầy, 
Muôn  ngàn  đời,  hãy  ca  tụng  suy  tôn. 

 
 
Từ  bỏ  tà  thần 
 
Linh  mục:      Anh  Chị  Em  tuyển  nhân  thân  mến,  trước  khi  được  gia     
                       nhập  Hội  Thánh,  Anh  Chị  Em  hãy  nói  lên  quyết  tâm    
                       từ  bỏ  nếp  sống  cũ  và  sống  theo  niềm  tin  vào  Thiên    
                       Chúa Để  sống  trong  tự  do  của  con  cái  Thiên  Chúa,    
                       Anh  Chị  Em  có  từ  bỏ  tội  lỗi  không? 
Tuyển  nhân:  Thưa  từ  bỏ 
 
Linh mục:     Để  khỏi  làm  nô  lệ  tội  lỗi,  Anh  Chị  Em  có  từ  bỏ    
                       những  quyến  rũ  bất  chính  không? 
Tuyển  nhân:  Thưa  từ  bỏ. 
 
Linh  mục:     Anh  Chị  Em  có  từ  bỏ  ma  quỷ  là  kẻ  gây  ra  và  cầm    
                       đầu tội  lỗi  không? 
Tuyển  nhân:  Thưa  từ  bỏ 
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Tuyên  xưng  Đức  tin 
 
Linh  Mục:      Anh  Chị  Em  có  tin  kính  Thiên  Chúa  là  Cha  toàn                                 
                         năng,  Đấng  tạo  thành  trời  đất  không? 
Tuyển  nhân:      Thưa  tin 
 
Linh  mục  :      Anh  Chị  Em  có  tin  kính  Đức  Giêsu  Kitô,  Con  Một     
                         Thiên  Chúa,  Chúa  chúng  ta,  sinh  bởi  Đức  Trinh     
                          Nữ  Maria,  đã  chịu  khổ  hình  và  mai  táng,  đã  sống     
                          lại  từ  cõi  chết  và  đang  ngự  bên  hữu  Đức  Chúa     
                          Cha không? 
Tuyển  Nhân:      Thưa  tin 
 
Linh  mục:       Anh  Chị  Em  có  tin  kính  Đức  Chúa  Thánh  Thần,    
                         tin Hội  Thánh  Công  Giáo,  tin  các  Thánh  Thông    
                         Công,  tin  phép  Tha  tội,  tin  xác  loài  ngưòi  ta  sống    
                         lại,  và  sự  sống  vĩnh  cửu không? 
Tuyển  nhân  :  Thưa  tin   

 
NGHI  THỨC  THÁNH  TẨY 

 
(Người  hướng  dẫn  Tuyển  nhân  gọi  tên  các  tuyển  nhân  đến  giếng  rửa  
tội  cùng  với  người  đỡ  đầu  để  từng  người  một  được  thanh  tẩy.  Nếu  dự  
tòng  là  người  lớn  thì  sau khi  đã  hoàn  tất  thanh  tẩy,  họ  sẽ  được  lãnh  
nhận  bí  tích  Thêm  sức) 
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Người  dẫn  lễ: 
Xin  mời  các  Anh  Chị  Tuyển  nhân  và  người  đỡ  đầu  từng  người  tiến  
về  giếng  rửa  tội. 
 
(Cha  Chủ  tế  hay  thầy  Phó  tế  sẽ  ban  phép  Rử  tội  cho  từng  người) 
 
Linh  mục: 
(tên thánh),  tôi  rửa  (anh/chị)  nhân  Danh  Cha  và  Con  và  Thánh  Thần 
 
(  Ca  đoàn  có  thể  hát  những  bài  thánh  ca  thích  hợp  trong  khi  tuyển  nhân  lãnh  
nhận  Bí  tích  Thánh  tẩy) 
(Sau  khi  nhận  phép  Rửa  tội,  Anh  Chị  Em  tân  tòng  vào  phòng  thay  quần  áo.  
Trong  khi  đó  thì  cộng  đoàn dân  Chúa  đốt  nến  cầm  tay  đứng  lên  tuyên  xưng 
Đức  tin.) 

 
 

CỘNG  ĐOÀN  LẬP  LẠI  LỜI  TUYÊN  HỨA 
KHI  LÃNH  NHẬN  BÍ  TÍCH  THÁNH  TẨY 

 
Từ  bỏ  tà  thần 
 
Linh  mục: 
Anh  chị  em  thân  mến, 
Nhờ  mầu  nhiệm  vượt  qua,  chúng  ta  được  mai  táng  với  Đức  Kitô  
trong  bí  tích  thánh  tẩy,  để được  cùng  Người  sống  đời  sống  mới.  Bởi  
thế,  giờ  đây,  thời  gian  thanh  luyện  của  Mùa  Chay  đã  kết  thúc,  chúng  
ta  cùng  nhau  lập  lại  những  điều  đã  tuyên  hứa khi  lãnh  nhận  bí  tích  
thánh  tẩy:  là  từ  bỏ  sa-tan  với  tất  cả  những  gì  thuộc  về  nó,  và  trung  
thành  phụng  sự  Chúa  trong  Hội  Thánh  công  giáo. 

 
Linh mục:   Vậy  anh  chị  em  có  từ  bỏ  Sa-tan không? 
Cộng đoàn: Thưa từ bỏ 
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Linh mục:   Anh  chị  em  có  từ  bỏ  mọi  hành  vi  do  Sa-tan  xúi  giục   
                     không? 
Cộng đoàn: Thưa từ bỏ 
Linh mục:   Anh  chị  em  có  từ bỏ  những  quyến  rũ  của  Sa-tan không? 
Cộng đoàn: Thưa từ bỏ 

 
Tuyên  xưng  Đức  tin 
 
Linh mục:   Anh  chị  em  có  tin  kính  Thiên  Chúa  là  Cha  toàn  năng,    
                     Đấng  tạo  thành  trời  đất  không? 
Cộng  đoàn:  Thưa  tin 
Linh  mục:   Anh  chị  em  có  tin  kính  Đức Giêsu  Kitô  là  Con  Một  của    
                     Chúa  Cha  và  là  Chúa  chúng  ta,  đã  được  đức  Trinh  Nữ    
                     Maria  sinh  ra,  đã  chịu  khổ  hình  và  mai  táng,  đã  từ  cõi    
                      chết  sống  lại  và  đang  ngự  bên  hữu  Chúa  Cha  không? 
Cộng  đoàn:  Thưa  tin 
Linh mục:    Anh  chị  em  có  tin  kính  Chúa  Thánh  Thần,  tin  kính   
                      Giáo  Hội  thánh  thiện  và  công  giáo,  tin  mầu  nhiệm  hiệp    
                      thông  trong  dân  thánh,  tin  có  ơn  tha  tội,  tin  xác  phàm    
                      sẽ  sống  lại,  và  tin  có  sự  sống  đời  đời  không? 
Cộng  đoàn:  Thưa  tin 
 
Linh mục: Thiên  Chúa  toàn  năng  là  Cha  Đức  Giêsu  Kitô,  Chúa      
                    chúng  ta,  đã  giải  thoát  chúng  ta  khỏi  vòng  tội  lỗi,  và  cho    
                    chúng  ta  được  tái  sinh nhờ  nước  và  Thánh  thần.  Nguyện    
                    xin  Người  ban  ơn  gìn  giữ  chúng  ta  luôn  kết  hiệp  với  Đức    
                    Kitô,  để  được  sống  muôn  đời. 
Cộng  đoàn:  Amen 
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Ca đoàn ca: Tôi đã thấy dòng nước từ cửa đông đền thờ chảy ra.  
                      All êluia và tất cả những người được nước ấy thanh tẩy 
                      đều hưởng ơn cứu độ và cất tiếng reo mừng: Allêluia!    
                      Allêluia! 

(Linh  mục  đi  rẩy  nước  Thánh  trên  giáo  dân  cả    nhà    thờ  ) 
        (Các  người  tân  tòng  tiến  vào  nhà  thờ  và  đứng  trước  cung  Thánh) 
 

Người  dẫn  lễ: 
Xin mời các Anh Chị Em tân tòng và người đỡ đầu tiến lên đứng 
trước  cung Thánh. 
 
Linh  mục: 
Anh Chị Em đã trở nên tạo vật mới và đã mặc lấy Chúa Kitô. 
Vậy Anh Chị Em hãy nhận lấy những dây này, thay cho áo Rửa tội, 
tượng trưng cho phẩm giá người Kitô hữu, và hãy giữ nó tinh tuyền 
cho đến khi ra trước toà phán xét của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng 
ta, để Anh Chị Em được sống muôn đời. 
Cộng  đoàn: Amen 
 
Người  dẫn  lễ: Giờ đây những người đỡ đầu sẽ nhận dây trắng  
(  sau  khi  mọi  người đỡ  đầu  đã nhận dây trắng)  
Xin những người đỡ đầu choàng dây lên vai người vừa được rửa tội. 
 
Linh  mục: 
Anh  Chị  Em  đã  trở lên Ánh Sánh Chúa Kitô. 
Anh Chị Em hãy nhận cây nến sáng để nhớ rằng mình phải luôn 
sống như con cái sự sáng, để được bền vững trong Đức tin, hầu khi 
Chúa đến, Anh Chị Em xứng đáng nghêng đón Người với toàn thể 
các Thánh trên trời 
Người  dẫn  lễ: Giờ đây, những người đỡ đầu sẽ nhận nến sáng 
(Sau  khi  tất  cả  người  đỡ  đầu  đã  nhận  nến  sáng) 
Xin những người đỡ đầu trao cây nến cho người mới được rửa tội. 
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NGHI  THỨC  THÊM  SỨC 
Linh mục: (với  Tân  tòng) 
Anh Chị Em tân tòng thân mến, Anh Chị Em đã được tái sinh trong 
Chúa Kitô, được trở nên chi thể và thành phần dân tư tế của Người. 
Giờ đây Anh Chị Em được lãnh nhận Thánh Thần mà Đức Kitô đã 
ban cho các Tông đồ trong ngày lễ Ngũ tuần. 
Vậy cácAnh Chị Em hãy lãnh nhận sức mạnh Thánh Thần mà Thiên 
Chúa đã hứa ban, nhờ đó Anh Chị Em nên giống Đức Kitô và làm 
chứng về cuộc khổ nạn và phục sinh của Người, cũng như được thêm 
sức để trở thành những chi thể hoạt động của Hội thánh và xây dựng 
Nhiệm thể của Đức Kitô trong Đức tin và Đức mến. 
 
Linh  Mục:  (  với  cộng  đoàn) 
Anh  Chị  Em  trong  cộng  đoàn  thân  mến, Chúng ta hãy cầu xin Thiên 
Chúa toàn năng đoái thương ban tràn đầy Thánh Thần xuống trên 
những người Anh Chị Em chúng ta đây, để làm cho họ thêm vững 
mạnh nhờ những ân huệ của Thánh Thần và xức dầu để họ nên 
giống Đức Kitô, Con Thiên Chúa hơn. 
 

(Mọi  người  thinh  lặng  cầu  nguyện  trong  giây  lát) 
(Linh mục giơ tay hướng về phiá các Tân tòng và đọc) 

Linh  mục: 
Lạy  Thiên  Chúa  toàn  năng,  là  Cha  đức  Giêsu  Kitô,  Chúa  chúng  con,  
Chúa  đã  tái  sinh  các  tôi  tớ  Chúa  đây  bởi  nước  và  Thánh  Thần  khi  
giải  thoát  họ  khỏi  tội  lỗi.  Thì  lạy  Chúa,  xin  ban  Thánh  Thần,  Đấng  
an  ủi,  đến  trong  các  tôi tớ  Chúa  đây. 
Xin  ban  cho  họ  thần  khí  khôn  ngoan  và  thông  hiểu,  thần  khí  lo  liệu  
và  sức  mạnh,  thần  khí  suy  biết  và  đạo  đức,  xin  ban  cho  tôi  tớ  Chúa  
đây  thần  khí  kính  sợ  Chúa.   
Nhờ  Đức  Kitô,  Chúa  chúng  con. 
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Người  dẫn  lễ: Xin  mời  các  anh  chị  Tân  tòng  cùng  với  người  đỡ  đầu  
tiến  lên trước  bàn  Thánh. 

 
Linh mục:  (tên thánh), hãy nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần 
Tân tòng:   Amen 
Linh mục:  Bình an của Chúa ở cùng (anh/chị) 
Tân tòng:    Và ở cùng Cha. 
 
Người  dẫn  lễ: Xin mời các anh chị Tân tòng cùng người đỡ đầu trở   
                        về đứng tại hàng ghế của mình. 
 
 
 

 
 

LỜI  NGUYỆN  GIÁO  DÂN 
 

Linh mục: 
Chúng ta hãy cầu nguyện cho những Anh Chị Em vừa nhận lãnh 
các Bí tích gia nhận Hội Thánh hôm nay, và hết thảy chúng ta 
được trung thành với Chúa Kitô, theo sự hướng dẫn của Chúa 
Thánh Thần, Đấng đã hiện xuống trên các Tông đồ năm xưa trong 
nhà tiệc ly. 
 
Người  đọc  lời  nguyện  giáo  dân 

1. Chúng  ta  hãy  cầu  xin  cho  Hội Thánh Chúa và mỗi người 
đang hiện diện nơi đây, là những kẻ đã được sự sống mới 
nhờ Bí tích Thánh tẩy, trở nên ánh sáng và những dấu chỉ 
của Chúa Kitô trong cuộc sống hàng ngày cho mọi người. 

        Chúng con cầu xin Chúa    
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2. Chúng ta hãy cầu xin cho các quốc gia trên thế giới biết 
đón nhận  ánh  sáng  của  Chúa  Kitô  để  tìm  được  bình  an  của  
Chúa  Kitô  Phục  sinh  và  bước  đi  theo  đường  lối  của  Người. 

            Chúng con cầu xin Chúa 
 

3. Chúng ta hãy cầu xin cho các đoàn chiên của Chúa đây, 
nhờ Bí tích Thánh tẩy, được chết cho tội lỗi và luôn sống 
cho Chúa Kitô để ngày sau được chung hưởng gia nghiệp 
vinh quang của Chúa muôn đời. 
 

            Chúng con cầu xin Chúa 
4. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời được 

cùng với các Thánh vui hưởng hạnh phúc muôn đời nơi 
bàn tiệc Thiên quốc. 

            Chúng con cầu xin Chúa. 
Linh  mục: 
Lạy Chúa, xin đáp lại niềm hy vọng của con cái Chúa và dùng ơn 
Thánh Thần Chúa mà làm cho đời sống chúng con ngày càng 
thêm bền vững trung kiên. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. 
Amen 

(Thánh  lễ  tiếp  tục  như  bình  thường) 
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