Giáo lý Công Giáo
PHẦN II
ƠN CHÚA VÀ BÍ TÍCH (SACRAMENTS)
THIÊN CHÚA BAN SỰ SỐNG CỦA NGÀI CHO TÔI
Đức Giêsu Kitô nói rằng: "Tôi đến, để họ được sống và được sống dồi dào" (Ga 10, 10)
BÀI THỨ I
ƠN CHÚA
144. Tôi có thể sống đạo và rỗi linh hồn, nhờ sức tự nhiên của tôi không?
Nếu không có ơn Chúa giúp sức, tôi không thể sống đạo và rỗi linh hồn, như lời Chúa Giêsu Kitô đã nói:
"Không có Thầy, chúng con không thể làm được gì" (Ga 15, 5).
145. Ơn Chúa là gì?
Là ân huệ siêu nhiên mà Thiên Chúa ban cho tôi - vì công nghiệp của Đức Giêsu Kitô - để tôi được cứu độ.
146. Có mấy thứ ơn Chúa?
Thưa, có 2 thứ:
1) ơn thánh hóa
2) ơn trợ giúp
147. Ơn thánh hóa là gì?
Ơn thánh hóa là sự sống của Chúa Ba Ngôi thông ban cho tôi, làm cho tôi trở nên giống Đức Giêsu Kitô, thành
người con hiếu thảo của Thiên Chúa, vàđược hưởng phần gia tài của Ngài trên trời.
148. Thiên Chúa dùng phương thế nào để ban ơn thánh hóa cho tôi?
Thưa, Ngài dùng Bí tích Thánh tẩy để ban ơn thánh hóa cho tôi.
149. Tôi có thể mất ơn thánh hóa khi nào?
Khi phạm tội trọng, tôi sẽ mất ơn thánh hóa.
150. Tôi phải làm gì để được lại ơn thánh hóa đã mất?
Tôi phải lãnh Bí tích Hòa giải hay ăn năn tội cách trọn, khi không thể lãnh bí tích ấy.

151. Ơn trợ giúp là gì?
Là ơn soi sáng, thúc giục, giúp tôi làm lành lánh dữ để tăng thêm ơn thánh hóa, rồi khi nào tôi phạm tội thì giúp
tôi ăn năn trở lại cùng Chúa.
152. Chúa có ban cho tôi đủ ơn cần thiết để tôi được rỗi linh hồn không?
Thưa, Ngài luôn sẵn sàng ban cho tôi những ơn cần thiết, để giúp tôi được rỗi linh hồn.
153. Tôi có thể từ chối ơn Chúa được không?
Tôi có thể từ chối ơn Chúa, vì Chúa để cho tôi được hoàn toàn tự do trong việc đón nhận hay là từ chối ơn
Ngài.
154. Chúa thường ban ơn trợ giúp cho tôi khi nào?
Chúa thường ban ơn trợ giúp cho tôi, khi tôi cầu nguyện, làm việc lành và lãnh các Bí tích (sacraments).

