Bài 10
Chào các bạn đến với giáo lý công giáo 3 phút.
Chủ đề : Phần 2 : Công trình cứu độ
Có nhiều chi tiết hơn.
Chia làm 3 giai đoạn
1.
2.

3.

Giai đoạn Ngôi Hai nhập thể làm người ( sống ẩn dật thời gian
30 năm)
Giai đoạn ra đi rao giảng đạo trời và làm nhiều phép lạ ( thời
gian 3 năm)
Giai đoạn tử nạn và phục sinh và lên trời ( thời gian 40 ngày)

÷÷÷
Chúng ta đi vào giai đoạn I
1) Tin Thiên Chúa Ngôi hai xuống thế làm người Tên là Giesu như thế
nào ?
Ảnh truyền tin

Cách thức
Thiên Chúa Ngôi hai xuống thế làm người qua con đường tự nhiên nhưng
rất
Đặc biệt là : Thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần ( chứ không bởi
người nam) trong cung lòng trinh nữ Maria. Đủ 9 tháng 10 ngày thì
chào đời
( Xin bạn học thuộc câu này )

Tôi tin kính Một Chúa Giesu Kitô là Con Một Chúa Cha cùng là Chúa
chúng con ! Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần Người đã thụ thai trong
lòng Trinh Nữ Maria đồng trinh.

– sinh ra trong cảnh nghèo nàn thiếu thốn – được đặt tên là Giesu.

2) Sống ẩn đật tuổi thơ tại Nazaret. ( thời gian 30 năm)

3) Năm 30 tuổi ra đi rao giảng đạo trời – kèm theo nhiều dấu lạ điềm
thiêng chứng minh Ngài là Thiên Chúa. Tuyển lựa được 12 đồ đệ lập
thành Giáo hội tiên khởi-

4) Cuối cùng năm 33 tuổi bị các đạo trưởng Do thái đạo cũ căm thù ghen
ghét đưa đến cái chết thê thảm trên thập giá
chịu nạn đời quan Phongxiô Philatô, chịu đóng đanh trên cây Thánh
giá, chết và táng xác. Xuống ngục tổ tông ngày thứ ba bởi trong kẻ
chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Thiên Chúa Cha phép tắc vô
cùng. Ngày sau lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. ( Bạn thuộc
đoạn này nhé )

5) Nhưng ngày thứ ba Chúa Giesu sống lại và hiện ra cho các đồ đệ -

6) 40 ngày sau khi sống lại Ngài lên trời và hẹn tái xuất hiện vào ngày thế
mạt để phán xét chung toàn thể nhân loại.

Phần còn lại của kinh tin kính, tôi xin hẹn gặp bạn bài sau nhé – Giờ xin chào !

