
BÀI THỨ IV 

LOÀI NGƯỜI VÀ TỘI TỔ TÔNG 

 

 

38. Tổ tông loài người là ai?  

Tổ tông loài người là ông Ađam (Adong) và bà Evà.  

39. Thiên Chúa đã ban cho ông Ađam và bà Evà sự sống nào?  

Thiên Chúa đã ban cho ông Ađam và bà Evà sự sống tự nhiên và sự sống siêu nhiên. 

40. Sự sống siêu nhiên là gì?  

Là sự sống Chúa ban cho tôi, để tôi được làm con cái Chúa và sau này cùng được hưởng hạnh phúc với Ngài.  

41. Tổ tông loài người còn được Chúa ban cho những đặc ân nào nữa không? 

Tổ tông loài người còn được ban cho những đặc ân này: trí khôn sáng suốt, lòng hướng về điều thiện, không 

phải đau khổ và không phải chết.  

42. Tổ tông loài người có được hưởng mãi những ơn ấy không?  

Thưa không, vì tổ tông loài người đã nghe ma quỷ cám dỗ, phạm tội trái lệnh Thiên Chúa.  

43. Tội ấy có truyền lại cho con cháu không?  

Thưa có, tội ấy truyền lại cho con cháu từ đời này tới đời kia, nên gọi là tội tổ tông truyền.  

44. Tội tổ tông đã gây ra những thiệt hại nào?  

Tội đó đã làm cho ông Ađam và bà Evà cũng như tất cả con cháu sau này mất sự sống siêu nhiên, mất cả những 

đặc ân Chúa đã ban: Từ đó, lòng trí con người trở thành yếu đuối, tối tăm, họ phải đau khổ và phải chết.  

45. Sau khi tổ tông phạm tội như thế, Chúa có bỏ rơi loài người không? 

 Thưa không, Thiên Chúa đã không bỏ rơi loài người, mà còn hứa ban một Đấng Cứu Thế để cứu chuộc loài 

người. (Nên đọc thêm: Sách Sáng Thế (Khởi Nguyên) 2, 4b - 3, 24: Thử thách, sa ngã.) 

 

 

 

 

 

 

 

 


