
Bài 29: Phụ trương 

Chủ đề : Tội lỗi 

 

                               

 

Nội dung : 

1. Tội là gì ? 

2. Có mấy loại tội ? Thế nào là tội trọng và tội nhẹ ? 

3. Có mấy thứ tội? 

4. Tìm hiểu về cám dỗ? 

5. Kết luận 

 

1. Tội là gì ?  

Là sự vi phạm luật Chúa hay luật Giáo hội trong tư tưởng, lời nói và việc làm!  

Lưu ý : Ngoài xã hội người ta chỉ quy thành tội khi bạn vi phạm bên ngoài có chứng cớ ... 

Nhưng trong đạo thì khác bởi vì Thiên Chúa thấu suốt tận tâm can nên dầu bạn chỉ cần suy 

tính trong lòng điều bất chính là đã có tội. 

2. Có 2 loại tội : 

a. Tội trọng : hội đủ 3 yếu tố sau đây : 

1. Vi phạm điều luật quan trọng ( giết người – cướp của….) 

2. Cố tình lỗi phạm 

3. Có hiểu biết và ý thức đầy đủ  



b. Tội nhẹ : khi thiếu một trong ba yếu tố trên. 

3. Có mấy thứ tội?  

 Ngoài các tội có liên quan đến điều răn Chúa và Giáo hội – còn có 7 loại tội có liên quan đến 

dục vọng con người mà bên nhà Phật gọi là THAM – SÂN – SI . 

1. Kiêu ngạo : tự đề cao mình và khinh dễ người khác một cách quá đáng 

2. Hà tiện : keo kiệt và ích kỷ. Không rộng rãi đối với người kém may mắn. 

3. Dâm dục liên quan đến điều răn 6 và 9 luật Chúa. 

4. Mê ăn uống: Ăn uống không chừng mực vô độ vô lượng và say sưa quá chén. 

5. Hờn giận : Giận hờn trách móc bản thân cũng như than phiền người khác. 

6. Ghen ghét: ganh tị  chê trách người vô lý. 

7. Lười biếng: uể oải trong việc đạo đức, kinh sách. 

4.Cám dỗ: 

 Lằn ranh giữa Tội và Phước là cám dỗ. Cám dỗ là nhưng quyến rủ bất chính nếu ta nghe theo 

là tội còn nếu ta vượt qua là công phúc. 

Có nhiều dạng cám dỗ : cám dỗ từ môi trường thiếu lành mạnh.( những nơi ăn chơi sa dọa) 

Cám dỗ bởi con người như bạn bè xấu. 

Cám dỗ bởi tệ nạn xã hội phim ảnh đồi trụy... 

5.Kết luận: 

Sống trong một xã hội có quá nhiều cám dỗ ! Nếu không chuẩn bị cho mình những hành trang 

cần thiết như lòng đạo đức – sự kính sợ Chúa – lòng tự trọng thì dễ bị lôi cuốn vào cơn lốc 

đen ! Châm ngôn : Đào tẩu mã vi thượng sách nghĩa là bạn hãy tránh xa các dịp tội – gần mực 

thì đen gần đèn thì sáng nhé bạn !  

Bài học đến đây kết thúc xin chào và hẹn gặp lại bài sau ! 

 


