
Bài 11: 

Chủ đề : CỨU CHUỘC NỐI DÀI … 

 

Chào các bạn đến với giáo lý công giáo 3 phút. 

 Công trình cứu chuộc của Thiên Chúa Ngôi Hai được tiếp nối bởi công trinh gọi là 

CỨU CHUỘC NỐI DÀI 

Công trình cứu chuộc nối dài được thực hiện bởi CHÚA THÁNH THẦN và GIÁO 

HỘI SƠ KHAI 

Công trình cứu chuộc nối dài được tiến triển như sau 

10 ngày sau khi Chúa Giesu lên trời thì Chúa Thánh Thần ngự xuống trên Mẹ Maria 

và các Tông đồ ( gọi là giáo hội sơ khai) 

 

Với sự tác động mạnh mẽ của Chúa Thánh Thần,  Giáo hội sơ khai bắt đầu ra đi rao 

giảng đạo trời khắp nơi.  

 



Từ ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống – Giáo hội công giáo tồn tại đến nay trên 2.000 

năm ! và vẫn còn tồn tại mãi mãi cho đến tận thế!  

 

Điều đặc biệt trong giáo hội công giáo là bạn phải gia nhập vào giáo hội công giáo qua 

bí tích Rửa tội  để được THÔNG CÔNG với các thành phần trong giáo hội  với nhau:  

Gọi là GIÁO HỘI THÔNG CÔNG. Thông công là sao ? Tôi chưa hiểu ? Vâng tôi xin 

cắt nghĩa rất dễ 

Giáo hội công giáo chia ra 3 thành phần : 

1. Hội Thánh khải hoàn ( Các Kito hữu chết được lên thiên đàng) 

 

2. Hội Thánh đau khổ. ( các Kito hữu chết phải vào    thanh luyện nơi luyện ngục) 

 

3. Hội Thánh chiến đấu. ( các kth hữu đang sống ) 



 

 

Ba thành phần này có thể thông công nghiệp cho nhau như sau : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các Kyto hữu còn sống thông công nghiệp cho nhau  

                Các Kyto hữu cầu xin với các thánh 

                Các Kyto hữu cầu bầu cho các linh hồn 

  Các thánh cầu bầu cùng Chúa cho các kth còn sống 

Các đẳng sau khi được lên thiên đàng nhờ lời cầu   bầu của các kth sẽ cầu bầu lại cho 

các kth.  

Kết luận : Các Kyto hữu còn sống hay đã qua  đời hoặc đã lên thiên đàng hoặc còn 

phải ở trong luyện ngục đều có thể thông truyền  công nghiệp cho nhau.. 

÷÷÷ 
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Ngoài ra, nét độc đáo nhất của Giáo hội công giáo là sự THA TỘI – Chỉ có Thiên Chúa 

mới có quyền Tha tội nhưng Thiên Chúa qua Chúa Giesu đã trao quyền ấy cho các 

tông đồ ( giáo hội sơ khai ) Các tông đồ tiếp tục trao quyền tha tội cho các vị kế vị cho 

đến ngày nay – Kyto hữu gọi là Bí tích giải tội ( chúng ta tìm hiểu sau) 

 

Còn một điểm cuối cùng trong kinh tin kính là SỰ SỐNG ĐỜI SAU – Tiếp nối sự sống 

đời này là sự sống đời sau - Sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi, lúc con người 

nằm yên giấc ngủ, mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai. Trọn kiếp người nay không còn 

nước mắt nụ cười, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa, chẳng có nỗi buồn, đẹp 

mãi niềm vui. 

 

 

     

       

           

 

 

 

Xin bạn thuộc câu cuối cùng của kinh tin kính  

Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. 

 Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này. Các Thánh thông công  

 Tôi tin phép tha tội.  

 Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại  

 Tôi tin hằng sống vậy. Amen. 

 

 
 



 

Bài học đến đây xin được kết thúc – hẹn gặp bạn bài kế tiếp về chữ Giữ . Xin chào! 

 

KINH TIN KÍNH  

Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. (1) 

Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi 

(2) 

bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai sinh bởi Bà Maria Đồng 

Trinh (3)  

chịu nạn đời quan Phongxiô Philatô, chịu đóng đanh trên cây Thánh giá, chết và táng 

xác (4)  

xuống ngục Tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại (5) 

lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng (6) 

ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết (7) 

 Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần (8) 

 Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này. Các Thánh thông công (9) 

 Tôi tin phép tha tội. (10) 

 Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại (11) 

 Tôi tin hằng sống vậy (12). Amen. 

 


