
Bài 26: Chào các bạn đến với giáo lý công giáo 3 phút. 

Chủ đề của chúng ta là : 

Bí tích HÔN PHỐI. 

 

 

               

Lưu ý : Ngoài đời khi bạn muốn kết hôn bạn chỉ việc đến cơ quan chính quyền địa phương 

đăng ký kết hôn và làm giấy hôn thú ! Sau này nếu không sống được thì ly dị. Trái lại với 

bí tích hôn phối trong đạo Thiên Chúa  ! Bạn sẽ thấy những điểm khác biệt  sau đây: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Do ai thiết lập? 

2. Lập để làm gì ? 

3. Ai làm và lãnh bí tích hôn phối ? 

4. Bí tích hôn phối buộc giữ điều gì? 

5. Muốn lãnh nhận bạn phải có điều kiện gì ? 

6. Kết luận 



1. Chính Thiên Chúa thiết lập  khi dựng nên 1 cặp vợ chồng đầu tiên Adam và Eva. 

Về sau Chúa Giesu nâng lên hàng bí tích có giá trị vĩnh cữu. 

2. Hai mục đích của hôn nhân gia đình là :  

a. Truyền sinh  

b.  Giúp đờ nhau hồn xác. 

3. Chính đôi tân hôn làm và lãnh bí tích hôn nhân. Khi họ trao cho nhau lời cam kết 

trung thành và chung thủy cùng các bổn phận khác trong hôn nhân( Bạn sẽ được cắt 

nghĩa rõ trong giáo lý hôn nhân) – còn linh mục và 2 nhân chứng là những người chứng 

giám cho lời thề của đôi hôn nhân mà thôi. 

4. Bí tích hôn phối buộc giữ 3 điều: 

a. Một vợ một chồng  

b. Chung sống với nhau 

c. Chung thủy trọn đời ( trừ phi một trong hai người qua đời.) 

5. Điều kiện cần và đủ để lãnh bí tích hôn phối 

a. Đủ tuổi ( theo luật quốc gia) 

b. Tự do  ưng thuận ( bày tỏ sự ưng thuận cách công khai) 

c. Không mắc ngăn trở ( học rõ  trong giáo lý hôn nhân) 

6. Kết luận  

Bạn thân mếm !  

Hôn nhân là việc hệ trọng ảnh hưởng cả một đời . Cần cân nhắc cẩn thận lựa chọn chu 

đáo và quyết định dứt khoác – Thiên Chúa và Giáo hội công giáo luôn bảo vệ hạnh phúc 

gia đình nên cấm ly dị. 

Lời nhắc quan trọng : Trước khi kết hôn bạn có quyền chọn lựa nhưng khi đã thành hôn 

bạn không được quyền thay đổi ! Bạn là người trưởng thành ở điểm này nhé ! 

……÷…… 



 

BÀI 27: Chào các bạn đến với giáo lý công giáo 3 phút. 

Chủ đề của chúng ta là : Bí tích TRUYỀN CHỨC THÁNH. 

Đây là bí tích dành riêng cho các ứng cử viên muốn lãnh chức vụ Linh mục. 

Nhưng bạn có thể tìm hiểu tổng quát. 

Nội dung : 

1. Chúa Giesu lập bí tích Truyền chức khi nào ? 

2. Muốn lãnh nhận phải làm gì ? 

3. Nhiệm vụ của chức vụ Linh mục 

4. Kết luận 

 

 

1. Sau khi Chúa Giesu nói lời truyền phép :” Này là Mình Ta … Này là Máu Ta 

Chúa tiếp tục nói : CÁC CON HÃY LÀM VIỆC NÀY MÀ NHỚ ĐẾN THẦY 

Như vậy rõ ràng Chúa muốn có kẻ tiếp tục công việc truyền phép nên Giáo hội gọi là Bí 

tích Truyền chức thánh. 

2. Để xứng đáng lãnh nhân bí tích này - Ứng viên phải được đào tạo kỹ lưỡng ,  có 

đủ điều kiện và được giám mục chấp thuận. Bí tích này chỉ chịu được một lần ! 

3. Ba nhiệm vụ chính yếu của linh mục là :              QUYỀN RAO GIẢNG – CỬ HÀNH BÍ 

TÍCH – CAI QUẢN DÂN CHÚA. 

4. Kết luận : 

Ơn gọi linh mục, tu sĩ là một ơn gọi cao trọng và quí hiếm ! kth phải cổ động, khích lệ và 

tích cực đóng góp cho việc đào tạo huấn luyện. Đồng thời kính trọng, vâng phục và cộng 

tác giúp đở các ngài vật chất cũng như tinh thần.  

Bài học đến đây là kết thúc xin chào và hẹn gặp bài sau. 

……÷…… 


