
Giáo Lý 3 Phút (Giáo Lý Dự Tòng): Bài 20 & 21 

Bài 20: Chào các bạn đến với giáo lý công giáo 3 phút. 

Đến đây bạn đã học xong 10 điều răn Chúa và 6 điều răn Hội thánh. 

 

Từ hôm nay chúng ta học về chữ : CHỊU

( CHỊU hay LÃNH NHẬN các bí tích ) 

Chủ đề :  BÍ TÍCH  

Nội dung : 

1. Bí tích là gì ? 

2. Có mấy bí tích ? 

3. Những điều cần hiểu biết khi học về bí tích? 

 

 

 

1) Bí tích là gì ? 

Hai từ BÍ TÍCH ( từ chuyên biệt trong đạo Chúa)  Ghép bởi 2 tự Bí và Tích.  

 Bí là ơn thiêng liêng 

 Tích là dấu tích hay 

   Tích còn có thể hiểu là Chứa, Đựng như thể tích = vật chứa – (thể tích hình vuông là sức 

chứa đựng của  hình vuông ) 

Định nghĩa một cách nô na là : Dấu chỉ bên ngoài chứa đựng những ơn siêu nhiên bên trong. 

2) Bạn cần phải thuộc lòng tên 7 bí tích nhé !  

1.Bí tích Rửa tội   

2.Bí tích Giải tội   

3.Bí tích Thêm sức.  

4.Bí tích Thánh thể .  

5.Bí tích Hôn phối.  

 6.Bí tích Xức dầu bệnh nhân.  



7. Bí tích Truyền chức thánh. 

Lưu ý :  

Khi học về  Bí tích,  bạn cần nhớ   cho  4 điểm sau đây : 

1. Mọi bí tích đều do  Chúa Giesu thiết lập ( trừ bí tích hôn phối do Thiên Chúa Cha 

thiết lập lúc tạo dựng con người và Chúa Giesu nâng lên bí tích Hôn nhân ) 

2. Dấu bên ngoài ( mỗi bí tích đều có dấu chỉ bên ngoài (danh từ chuyên môn gọi là : 

Chất thể và Mô thể sau này có dịp bạn sẽ tìm hiểu sâu hơn)  

3. Ơn thiêng liêng bên trong.( mỗi bí tích đều ban những ơn thiêng liêng  khớp với từng 

bí tích, từng nhu cầu của người lãnh nhận) 

4. Muốn lãnh nhận phải làm gì ? 

 

Kết luận: 

 Bí tích là những dấu bên ngoài chuyển thông ơn thiêng liêng bên trong cho người 

lãnh nhận. 

 Có 7 bí tích và do Chúa Giesu thiết lập để giúp ta sống thánh thiện xứng danh con 

Chúa. 

Bài học đến đây xin được dừng lại hẹn bạn bài sau nhé! 

…÷… 

 

Bài 21 

 

Hôm nay chúng ta đi vào bí tích đầu tiên là : BÍ TÍCH RỬA TỘI 

 

 
 

1. Do Chúa Giêsu thiết lập 

 



2. Dấu hiệu bề ngoài của các bí tích gồm có hai phần là vật thể và ngôn từ (res et 

verbum hay elementum và verbum). (SF)  Vật thể đó là NƯỚC và Lời ban bí tích “ Ta rửa con 

nhân danh Cha và Con và Thánh thần” 

3. Người chịu sẽ lãnh nhận: 

a) Ơn Thánh hóa ( ơn làm con Chúa ) 

b) Ơn Tha tội tổ tông ( cả tội mình làm nếu là người lớn) 

4. Chỉ chịu một lần (bởi vì mỗi người chỉ được sinh ra làm con Chúa một lần trong đời 

mà thôi) 

5. Người trưởng thành muốn lãnh bí tích Rửa tội phải học biết giáo lý công giáo – tin 

nhận Thiên Chúa là Cha  – và quyết tâm từ bỏ các niềm tin khác – tuân giữ 10 điều răn. (xa 

lánh tội lỗi.) 

Bài học đến đây kết thúc – xin chào và hẹn gặp bạn lại bài sau. 

 

…÷… 

 

 


