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CHỦ NGHĨA VĂN HÓA TƯƠNG ĐỐI
Chủ nghĩa tương đối ném chúng ta trở lại theo chủ thể riêng của mình, một sự tự huyễn: 
Bạn có chân lý của bạn, tôi có chân lý của tôi.

Sự hy vọng của chủ nghĩa luân lý tương đối sẽ đưa xã hội đến một cuộc sống bấp bênh 
không bền vững với những hậu quả khó lường như: 



ĐỨC GIÊSU
 LÀ

SỰ HY VỌNG VÀ NGUỒN HẠNH PHÚC ĐÍCH THỰC
 

Chúng ta hãy đem nền văn hóa của mình trở lại với chân lý 

vĩnh cửu…



Điều vẫn có Ngay từ lúc khởi đầu, 

Điều chúng tôi đã nGhe,

điều chúng tÔi đã thấy tận mắt,

điều chúng tôI đã chiêm ngưỡng,

đó là Lời sự sống. Chúng tôi loan 

đờI.
báo cho anh em sự sống đƠì 

1 Ga 1:1-9



“Ta là ĐƯỜNG, là sự THẬT và là sự SỐNG”

Ga 14:6



LỜI MỞ ĐẦU

Trước khi họ chết,

Muhammad nói: ‘Tôi không biết mục đích của cuộc sống.’

Buddha nói: ‘Hãy đi tìm sự thật.’

Đức Khổng Tử nói: ‘Tôi không phải là con đường sống.’

ĐỨC KITÔ nói: “Ta là ĐƯỜNG, là sự THẬT và là sự SỐNG” (Ga 14:6)

Chỉ có Đức Giêsu Kitô là người duy nhất đã sống lại từ cõi chết. 

Ba nhân vật kia thân xác vẫn còn nằm yên trong phần mộ.



LỜI MỞ ĐẦU (TIẾP)

ĐỨC KITÔ LÀ TẤT CẢ! 

Chỉ duy Ngài là sự Thật là con Đường và chính là sự Sống! 

Do đó, Đức Tin mà các Tông đồ đã rao truyền và mang đến tận cùng trái đất là sự sống trong Chúa Kitô. 

Đây chính là sự sống của Giáo Hội. Và con đường dẫn vào sự sống này, theo cách Kitô giáo, là Bí tích Rửa 
tội. Bí tích Rửa tội cho ta niềm hy vọng ơn cứu độ đời đời nhờ Mầu Nhiệm Nhập Thể, sự chết và sự phục 
sinh của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.  (SGLCHTCG/CCC #1212-1225).

 



PHẦN I: ĐỨC KITÔ LÀ AI?

Đức Kitô là Ngôi Lời (Logos) có nghĩa gì? (Ga 1:1-18)

A. Ngôi Lời là Thiên Chúa.

B. Biểu Tượng (Icon) và trong Ngài tất cả mọi tạo vật liên kết theo cách chúng ta hiểu thực tế.

C. Ngài là Thiên Chúa Nhập Thể, là một con người có xác thịt - như Thánh sử Gioan đã chứng thực 
bằng mắt thấy và tay chạm.

D. Biểu Tượng đã trở nên hữu hình và đó là con đường mà chúng ta thấy tất cả thực tại, hiện sinh.

E. Vì Ngài là Ngôi Lời (Logos), tất cả sáng tạo (logoi) của Ngài có thể tìm thấy mối tương quan nơi 
Ngài.

F. Hình ảnh Thiên Chúa vô hình, là Trưởng Tử (1 Col. 15).



PHẦN I: CÁCH THỨC NÓI VỀ THIÊN CHÚA
A. Cách xưng hô (Proper name)

A. Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần; Thiên Chúa Ba Ngôi (CCC #221)

B. Chúa Con - Đấng Cứu Chuộc. T. Thomas Aquinas, sự cứu chuộc là sự cứu rỗi và tôn vinh. Tôn vinh là 
gì? là con cái Chúa, ta được chia sẻ vào cuộc sống vĩnh cửu của Ngài.

B. Thiên Tính (8 Attributes, XH 34:6)

C. Hoạt Động (Divine Activities) - công trình của Chúa, cách Chúa hành động như thế nào - qua sáng tạo

D. Biểu tượng- Metaphors (Symbols)  - “Thiên Chúa là ánh sáng” (1 Ga 1:5); “mục tử tốt lành” (Ga 10:11); 
“Thiên Chúa là Thần Khí” (Ga 4:24).

Khi chúng ta biết Đức Kitô là ai, là Thiên Chúa Nhập Thể, là Ngôi Lời, chúng ta sẽ ‘biết cách’ để yêu Ngài, biết 
‘lý do tại sao’ về những gì chúng ta làm, hiểu Đấng ta tin là ‘AI,’ tại sao ta tôn thờ Người, và tại sao ta hy vọng 
vào Người.



PHẦN II: SỰ THẬT LÀ GÌ?
 Theo trình thuật Tin Mừng Gioan và thư thứ nhất Gioan: “thuộc về Thiên Chúa, thuộc về Đức Giê-su là thuộc về 

sự thật”.

 Toàn bộ giáo huấn của Đức Giêsu là sự thật (Ga 8:45-46).

 Lời Thiên Chúa là sự thật (Ga 17:17).

 Sự thật là chính Đức Giêsu vì Người là Lời (Logos) Thiên Chúa (Ga 1:1) và Người là sự thật (Ga 14:6).

 Ga 18: 37, Đối thoại giữa quan Philatô và Đức Giêsu cho thấy mục đích sứ vụ của Đức Giêsu là “làm chứng cho 
sự thật”.

 Thánh Thomas Aquinas nói, sự thật là sự tương hợp giữa trí năng - lý trí - phán đoán của chúng ta về bên ngoài 
của sự việc. 

 Cuộc sống của con người không chỉ có những sự thật mà chúng ta nhìn thấy bằng mắt, nghe được bằng tai, 
cảm nhận bằng giác quan… mà còn có những sự thật siêu hình. Sự thật vượt lên trên thế giới hình tượng này. 



PHẦN II: SỰ THẬT LÀ GÌ? (TIẾP)

 Làm sao tôi biết được? Chẳng hạn chúng ta đặt ra những câu hỏi mà chúng ta thường gọi là những vấn nạn của 
con người. Những vấn nạn mà ở trong bất cứ thời đại hay trong chân trời văn hóa nào,  người ta cũng tự đặt ra  
câu hỏi cho mình.

 Tôi từ đâu đến? Cuộc Đời tôi sẽ đi đến đâu? Cuộc đời này có ý nghĩa gì? Sau cuộc sống trần gian này, còn có thế 
giới nào khác nữa không? Thế giới này tự hình thành một cách ngẫu nhiên hay có một ai tạo thành nó? 

 Câu trả lời sẽ mang tính cách siêu nhiên. Đối với những câu hỏi này, chúng ta đi tìm sự thật ở đâu? Làm sao lý 
trí của chúng ta sẽ có câu trả lời đúng với thực tại? 

 Đối với Kitô Giáo, câu trả lời được kết tụ nơi một Đấng chúng ta tin và chúng ta gọi Người là: Đức Giêsu Kitô. 

 Người vừa là Thiên Chúa Thật vừa là Người Thật, chỉ có Người mới có thể đem lại cho chúng ta một sự giải đáp 
trọn vẹn về những vấn nạn sâu xa nhất của con người. 

 Sự thật là khi tôi vận dụng khả năng của lý trí, để nó đưa ra một phán đoán phù hợp với sự vật khách quan. 
Cộng với sự thật về mặt siêu nhiên tôi tìm được nơi Đức Giêsu Kitô, Đấng từ trời xuống trần gian và mang thân 
phận loài người như chúng ta.  



PHẦN III: CON ĐƯỜNG VÀ SỰ SỐNG ĐỨC KITÔ
 Chúa trả lời cho Tôma, ““Ta là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống”. 

 Người là Đường, Sự Thật bởi Người là Chân Lý. 

 T. Thomas Aquinas, “Chân lý của Chúa là thước đo của mọi chân lý.”

 Đường, Sự Thật đó là toàn thể cuộc sống, lời nói, việc làm của Người trong ý nghĩa cứu độ. 

 Người là cội nguồn Sự Sống, phát sinh các sự sống khác trong công trình sáng tạo, và mọi sự sống khác phải 
tìm về Cội Nguồn Sự Sống trong công cuộc tái tạo của ơn cứu độ. 

 Cuộc sống của chúng ta không dừng lại hay kết thúc kiếp người ở cái chết mà sẽ còn nối dài vĩnh viễn trong sự 
hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa là Cha, là cội nguồn sự sống.

 Con đường Chúa mở ra cho chúng ta là một chân lý sống động và khả tín, nó làm nền tảng và hướng đi cho 
tất cả cuộc đời.

 Làm sao có thể loại bỏ được chủ nghĩa văn hóa tương đối đang đe dọa đời sống luân lý tuyệt đối? Chúng ta 
cần khai mở con đường mới bằng liên kết với Chúa qua Chân Lý và Sự Sống.



PHẦN IV: HY VỌNG
1. Hy vọng là gì? Một trong 3 nhân đức đối thần. 

2. Điều gì cần thiết để có Hy vọng?  Đức Tin (SGLCHTCG/CCC #1236).

 Đức tin sẽ bảo đảm cho những điều chúng ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy  
(Heb. 11:1). 

  Thánh Thomas Aquinas giải nghĩa, qua đức n, bản chất đã có trong ta, sẽ đem đến cho ta ngay cả 
những phần của thực tại chúng ta đang trông chờ, và thực tại này đem đến cho chúng ta một “bằng 
chứng” về những điều còn chưa thấy. Đức tin kéo tương lai về với hiện tại đến mức tương lai không 
còn đơn thuần là một điều gì đó “chưa đến”. Sự việc tương lai này đang hiện hữu thay đổi hiện tại; 
hiện tại này được thực tại trong tương lai tác động đến, và vì thế những gì của tương lai tuôn trào vào 
những gì của hiện tại và những gì của hiện tại tuôn trào vào những gì của tương lai (Hr 10:34-38).

3. Hy vọng sẽ cho chúng ta điều gì?

 Hy vọng cho chúng ta sự cứu rỗi đời đời từ Thiên Chúa. Không có Thiên Chúa thì không có hy vọng. 
Nếu như thế, tất cả mọi thứ trong cuộc sống đều là hư vô và trống rỗng (Eph 2:12).

4. Chúng ta hy vọng vào ai? Chúng ta hy vọng vào Con Người là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta (Eph 2:13).



PHẦN IV: HY VỌNG (TIẾP)

Thông Điệp “Chúng ta đã được Cứu Độ Trong Hy Vọng”, Đức Giáo Hoàng Benedictô XVI  nói 
(Spe Salvi; Saved by Hope), 

“Theo niềm tin Kitô, “ơn cứu chuộc” – hay ơn cứu độ – không chỉ đơn giản là một điều được 
trao ban. Ơn cứu chuộc được ban cho chúng ta theo nghĩa là chúng ta đã được trao cho hy 
vọng – một niềm hy vọng đáng tin cậy, qua đó, chúng ta có thể đối diện với thực tại của chúng 
ta: thực tại mà cho dù là cam go đi nữa cũng có thể sống được và chấp nhận được nếu nó dẫn 
đến một mục đích, nếu chúng ta có thể được bảo đảm về mục đích này, và nếu mục đích này 
cao cả đến mức biện minh được cho nỗ lực cam go của cuộc hành trình. Giờ đây, một câu hỏi 
được đặt ra là: niềm hy vọng nào có thể đảm bảo? Niềm hy vọng đó có tồn tại không? Niềm 

hy vọng đó có thực đem lại sự cứu chuộc? Và mức độ chắc chắn là bao nhiêu?  



PHẦN V: NỀN TẢNG HY VỌNG
NỀN TẢNG ĐỂ HY VỌNG:

 Điều kiện cần thiết và yếu tố quan trọng cho nền tảng hy vọng là cầu nguyện. Kinh Lạy Cha (Mt 6:9-
13; CCC #2558-2622).

 Khi không còn ai lắng nghe tôi nữa, Chúa vẫn lắng nghe tôi. 

 Khi không còn ai giúp tôi giải quyết nhu cầu vượt quá khả năng hy vọng của con người, Chúa là 
người duy nhất có thể giúp tôi.

 Đức Cố Hồng-Y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận đã dựa vào hy vọng như lời cầu nguyện của ngài, "Con 
Đường Hy Vọng."

Đức Phanxicô trích lời Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận trong Tông huấn Vui mừng và Hân hoan 
(Gaudete et Exsultate): Đức Hồng Y “đã không lãng phí thì giờ chờ ngày được trả tự do, chọn lựa của 
ngài là sống giây phút hiện tại với tràn ngập yêu thương.” Ngài quyết định: “Tôi lợi dụng những cơ hội 
hội xảy ra mỗi ngày, để làm các công việc bình thường một cách ngoại thường”.



PHẦN VI: HÀNH ĐỘNG TRONG HY VỌNG 

HÀNH ĐỘNG TRONG HY VỌNG:

 Hy vọng của chúng ta được dựa trên lời hứa của Chúa qua Mầu Nhiệm Nhập Thể của Đức Giêsu.

 Đau khổ cuộc sống sẽ phát sinh không ngừng. Là người Kitô Giáo, bổn phận căn bản của chúng ta là 
chia sẻ và xoa dịu những nỗi đau với những người kém may mắn trong sự bác ái và yêu thương. 

 Chúng ta không thể phá tan tất cả những khổ đau vì nó không nằm trong khả năng của chúng ta. 
Nhưng chúng ta có thể hy vọng qua việc cầu nguyện. 

 Chủ nghĩa luân lý tương đối đã đem lại những hậu quả của sự khổ đau.

 Ai có thể ngăn chặn những khái niệm sai lầm của chủ nghĩa luân lý tương đối?

 Duy chỉ có Chúa! Chỉ có Thiên Chúa đấng đã đi vào lịch sử của con người qua Mầu Nhiệm Nhập Thể 
và đã chịu đau khổ thời Phongxiô Philatô. Chúng ta biết Thiên Chúa đã hiện hữu và Ngài có quyền 
“xoá bỏ tội trần gian” (Ga 1: 29). 



PHẦN VI: HÀNH ĐỘNG TRONG HY VỌNG (TIẾP)
1. NHÂN ĐỨC (Virtues)

2. TÁM MỐI PHÚC THẬT (Mt. 5:3-12)

NHÂN ĐỨC:
Nhân đức là một xu hướng thường xuyên và kiên trì để làm điều thiện.  Thánh Gregory Nyssênô nói "mục đích của một đời 
sống nhân đức là trở nên giống Thiên Chúa.“

Nhân Đức Đối Thần (1 Cr 13:13; CCC # 1814-1829)

1. Đức Tin

2. Đức Cậy

3. Đức Mến

Nhân Đức Nhân Bản 'cốt trụ' (KN 8:7; CCC #1804-1811)
1. Khôn Ngoan (Wisdom)
2. Công Bằng (Justice)
3. Can Đảm (Fortitude)
4. Tiết Độ  (Temperance)



PHẦN VI: HÀNH ĐỘNG TRONG HY VỌNG (TIẾP)

TÁM MỐI PHÚC THẬT (Mt. 5:3-12)

Tám Mối Phúc Thật công bố mặc khải Nước Trời cho những ai đi tìm hạnh phúc thật. 

Giáo huấn của Chúa Giêsu đi ngược với suy nghĩ của thời hiện đại về chủ nghĩa luân lý tương đối. 
Giáo huấn của Ngài dạy trong sự khiêm nhường, bác ái và yêu thương.

Ngài dạy chúng ta biến đổi từ cốt lỗi bên trong tâm hồn.

Chúa Giêsu dạy chúng ta tám mối phúc thật, là những nhân đức giúp chúng ta trong cuộc sống. Đó 
là "những gì chân thật, cao quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại 
danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen" (Phil 4:8).

Nhờ thế, tình yêu trở thành động lực sống cho người Kitô hữu.

Hơn thế nữa, Tám mối phúc thật mang ý nghĩa cánh chung (eschatological meaning), đó là, hạnh 
phúc thật và ơn cứu độ cho chúng ta không hẳn ở đời này thôi, mà đời sau nữa.  



PHẦN VI: HÀNH ĐỘNG TRONG HY VỌNG (TIẾP)
TÁM MỐI PHÚC THẬT (Mt. 5:3-12)

Mối Phúc Thật là gì? Là Hạnh phúc vĩnh cửu.

Hạnh phúc vĩnh cửu có nghĩa gì? Là ến trình của tự do Tuyệt Đối.

Ta cần phân biệt ý nghĩa của hạnh phúc trong thế giới cổ đại và thế giới hiện tại. Người xưa định nghĩa hạnh 
phúc phát xuất từ bên trong tâm hồn chứ không phải từ thể xác và các vật chất bên ngoài. Hạnh phúc phát 
xuất từ bên trong mới tồn tại mãi mãi.

Thế giới cổ đại định nghĩa ‘phúc’ là cùng đích tuyệt vời cuối cùng, Telos (Aristotle). Đó là Đức Kitô. Ngài là 
Tình yêu Tuyệt Đối.

Trước khi chúng ta chia sẻ khái niệm hạnh phúc của Thiên Chúa, trước hết chúng ta hãy quan sát cách nhìn và 
quan điểm hạnh phúc của thế giới hiện tại. Nào là sự giàu sang, thú vui, chiếm đoạt, lạc thú, quyền lực, ham 
muốn đam mê dục vọng, địa vị, sự tiếp rước.

Còn Đức Kitô, các mối Phúc Thật tóm lược giá trị đích thực của Nước Trời, nguồn hạnh phúc. Chính Ngài là hạnh 
hạnh phúc, là Tình Yêu!



PHẦN VI: HÀNH ĐỘNG TRONG HY VỌNG (TIẾP)

TÁM MỐI PHÚC THẬT (Mt. 5:3-12)
1. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó / vì Nước Trời là của họ.

2. Phúc thay ai khóc than / vì sẽ được an ủi.

3. Phúc thay ai hiền lành / vì Chúa dành đất hứa cho họ.

4. Phúc thay ai khao khát sống đời chính trực / vì sẽ được thỏa dạ no lòng. 

5. Phúc thay ai biết xót thương người / vì chính mình sẽ được xót thương. 

6. Phúc thay ai xây dựng hòa bình / vì sẽ được gọi là con Thiên Chúa.

7. Phúc thay ai có lòng trong sạch / vì sẽ được ngắm nhìn Thiên Chúa.

8. Phúc thay ai bị người đời ngược đãi, mà vẫn sống chính trực ngay lành / vì Nước trời đã 
dành cho họ.



PHẦN VI: HÀNH ĐỘNG TRONG HY VỌNG (TIẾP)

TÁM MỐI PHÚC THẬT (Mt. 5:3-12)

Chúa Giêsu giảng dạy tám mối phúc thật và kêu gọi mọi người sống những mối phúc ấy. Nếu 
chúng ta ước ao sống tốt theo ý Thiên Chúa thì sẽ được hưởng những ơn lành của Thiên Chúa 
(nói cách khác: được sống trong Nước Trời); bản văn này cho chúng ta một tiêu chí rõ ràng mà 
chúng ta sẽ được đánh giá trong giờ phán xét chung. “xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta 
khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi 
đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han (Mt 
25:35-36).

Và bây giờ, chính Người vác thập giá của mình đến đồ Can-vê, lại thách đố và qủa quyết với 
chúng ta "ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta nhẹ nhàng" (Mt 11:28-30).

Thiên Chúa không ép buộc chúng ta nhưng Ngài sẽ chờ đợi mỗi người chúng ta mau mắn đáp 
lại lời mời gọi yêu thương của Ngài.



PHẦN VI: HÀNH ĐỘNG TRONG HY VỌNG (TIẾP)

TÁM MỐI PHÚC THẬT (Mt. 5:3-12)

Làm thế nào để chúng ta dung hòa tình yêu Thiên Chúa và ý chí tự do của con người?

 Thần học gia Balthazar nói, hiện giờ, chúng ta không thể làm gì hơn ngoài việc giữ vững sự 
dung hòa của hai nguyên tắc; đồng thời chấp nhận sự huyền bí ngoài tầm hiểu biết của 
chúng ta.

 Thánh Phaolô khuyên dậy thánh ý nhiệm mầu của Chúa, là hãy kiên trì chờ đợi và đừng dễ 
nản trí, “Sự giàu có, khôn ngoan và thông suốt của Thiên Chúa sâu thẳm dường nào! Quyết 
định của Người, ai dò cho thấu! Đường lối của Người, ai theo dõi được!” (Rm. 11:33)

 Điều chúng ta cần là hãy hành động các Mối Phúc để làm sáng danh Chúa, làm nổi bật thiên 
nh của Ngài là Chân, Thiện, Mỹ.



PHẦN KẾT: ĐỨC MARIA - NGÔI SAO SÁNG 
ĐỨC MARIA – LUÔN TRÔNG CẬY VỚI LỜI THƯA XIN VÂNG: 

Bài thánh ca sáng tác vào thế kỷ VIII – IX , trong hơn một ngàn năm, Giáo hội đã ca tụng Mẹ Maria, Mẹ của Thiên 
Chúa: “Lạy Mẹ là Ngôi Sao Sáng” (“Star of the Sea”).

Cuộc sống của con người là một hành trình. Hướng đến đích điểm nào? Làm sao chúng ta biết đường đi?

Đức Giêsu Kitô là ánh sáng đích thực. Chúng ta cần có được ánh sáng của Đức Kitô chiếu sáng và soi dẫn cho 
chúng ta trên đường đời. 

Chúng ta cũng có thể tìm được ánh sáng đích thực đó qua Mẹ Maria.

Cuộc đời của Mẹ Maria đã có biết bao nhiêu những buồn vui đan xen, có thể Mẹ không hiểu và thậm 
chí còn có nhiều những nỗi lo âu, sợ hãi … nhưng Mẹ vẫn luôn hy vọng, vẫn mãi tin tưởng và sẵn sàng 
thưa lời Xin Vâng để cộng tác với Thiên Chúa, nhờ đó công trình cứu độ của Đức Giêsu Kitô được mở 
ra cho nhân loại. 

Mẹ Maria: Mẹ là ngôi sao sáng, là niềm hy vọng … chúng ta hãy dõi bước theo Mẹ.



PHẦN GIẢI ĐÁP 
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