
NHÂN ĐỨC 
ĐỐI THẦN

“Chúng ta thuộc về ban ngày, 

nên hãy sống tiết độ, mặc áo 

giáp là đức tin và đức mến, 

đội mũ chiến là niềm hy vọng 

ơn cứu độ”

(1 Tx 5,8)



CHÂN PHƯỚC CARLO ACUTIS

“Cùng đích của chúng ta phải

là ở sự vô cùng chứ không

phải hữu hạn.

Vĩnh cửu mới là quê hương.

Chúng ta phải luôn thấy hứng

thú khi nghĩ về Thiên Đàng.”



Nhân đức là thói quen tốt và bền vững giúp ta làm sự thiện

cách dễ dàng hơn.

NHÂN ĐỨC LÀ GÌ?

NHÂN ĐỨC NHÂN BẢN

Có nhiều nhân đức nhân bản, trong đó 4

nhân đức chính : khôn ngoan, công bằng,

dũng cảm và tiết độ.



Nhân Đức Đối Thần bắt nguồn từ chính Chúa,

do chính Chúa ban khi ta lãnh nhận bí tích

Rửa tội.

NHÂN ĐỨC ĐỐI THẦN

Nhờ ân sủng qua ba nhân đức tin, cậy, mến,

giúp họ có khả năng sống, hành động như con

cái Thiên Chúa trong lời nói, cử chỉ và hành

động, và đáng hưởng sự sống muôn đời



NHÂN ĐỨC ĐỐI THẦN

ĐỨC TIN

ĐỨC CẬY

ĐỨC MẾN



ĐỨC TIN

Đức Tin giúp ta trao phó trọn bản thân

và cuộc đời cho Thiên Chúa

Đức Tin giúp ta đón nhận mặc khải

của Thiên Chúa

"Đức tin là bảo đảm cho những điều ta

hi vọng, là bằng chứng cho những điều

ta không thấy.“ – Dt 11,1



ĐỨC CẬY

Đức Cậy là ơn Thiên Chúa ban giúp ta dựa vào sức mạnh Chúa Thánh Thần 

mà vững lòng mong đợi hạnh phúc Nước Trời Chúa Giêsu đã hứa ban. 

“Đối với  Ki-tô hữu, lòng cậy trông giống như không khí để hít thở” – ĐTC Phanxicô



Đức 
mến

Đức Mến là ơn Thiên Chúa ban, giúp ta kính mến Thiên Chúa và yêu thương

tha nhân.

“Có được tất cả đức tin đến chuyển núi dời non,

mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì.” (1Cr 13, 2)

Đức Mến là hoa trái của Thánh Thần và là sự viên mãn của lề luật.
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