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MỖI TUẦN HỌC HỎI MỘT ĐỀ TÀI – TUẦN 4 

4. Chúng ta có thể cảm nghiệm được Thiên Chúa không? 

Một trong những vấn nạn về thần học được đặt 

ra là: con người là hữu hạn và Thiên Chúa là vô 

hạn, làm sao con người có thể đạt đến Thiên 

Chúa vì cái hữu hạn không thể đạt đến cái vô 

hạn? Hơn nữa, Thiên Chúa là Đấng thiêng liêng, 

còn con người là tạo vật có thân xác vì vậy con 

người sẽ không thể cảm nghiệm hay có kiến thức 

về bất kỳ cái gì nếu không qua giác quan. 

Trước tiên, chúng ta tìm hiểu xem ý nghĩa của từ “cảm nghiệm” là gì? Theo định nghĩa thông 

thường, cảm nghiệm là sự ý thức (kiến thức) hoặc làm chủ một sự kiện hoặc một chủ thể qua 

tương quan hoặc tiếp cận với sự kiện hoặc chủ thể. Ví dụ, cảm nghiệm nóng chỉ có được khi 

chúng ta tiếp xúc với lửa hoặc sức nóng của mặt trời. Theo tâm lý học, cảm nghiệm là một kiến 

thức “thực tiễn.” Như thế, cảm nghiệm ở đây chỉ xảy ra với một sự kiện mà chúng ta có ý thức, 

hoặc với một nội dung mà chúng ta đang ý thức, hoặc một sự kiện là kết của của việc chúng ta 

sỡ hữu được. 

Chúng ta có thể chia cảm nghiệm ra làm hai loại: “cảm nghiệm tự thân” và “cảm nghiệm tự 

nhân.”1 Cảm nghiệm tự thân là cảm nghiệm mà chính bản thân mình đụng chạm đến sự kiện, 

sự vật hoặc một chủ thể nào đó. Con cảm nghiệm tự nhân là cảm nghiệm mình có được từ sự 

chia sẻ của người khác. Dựa trên sự phân biệt này, chúng ta có thể cảm nghiệm về Thiên Chúa 

cách tự nhân, vì chúng ta đã nghe và đọc thật nhiều về Thiên Chúa. Tuy nhiên, chúng ta chưa 

chắc đã có những cảm nghiệm tự thân về Thiên Chúa vì cảm nghiệm này đòi hỏi một sự “tiếp 

xúc và gặp gỡ thật cá vị giữa chúng ta với Thiên Chúa. Chúa Giêsu phân loại cho chúng ta về 

hai loại cảm nghiệm này khi Ngài hỏi các tông đồ: “Người ta gọi Con Người là ai?” (cảm 

nghiệm tự nhân); “còn anh em, anh em gọi thầy là ai?” (cảm nghiệm tự thân) (xem Mt 16:13-

16). 

Đời sống Kitô hữu cần phải có những cảm nghiệm tự thân về Thiên Chúa vì chỉ có những cảm 

nghiệm này mới có thể biến đổi cuộc đời chúng ta. Cái gì được cảm nghiệm cách trực tiếp cá 

vị thì mang lại nhiều biến đổi về cảm xúc và hiểu biết hơn là nghe nói về nó. Nghe nói về một 

ngọn núi thật đẹp khác với nhìn thấy tận mắt vẻ đẹp của ngọn núi ấy. Tuy nhiên, làm thế nào 

để chúng ta có thể cảm nghiệm được Thiên Chúa? Và thật sự chúng ta có thể cảm nghiệm được 

Ngài hay không? 

Bạn tìm thấy câu trả lời cho vấn nạn trên trong cuốn 

DOCAT là: 

Nếu bạn suy tư về bản thân, bạn sẽ sớm nhận ra rằng 

mình không thể tự thân mà có. Không ai hỏi liệu bạn 

thật sự có muốn hiện hữu hay không. Muốn hay 

không, thì bạn đã có mặt rồi, một cách thật bất ngờ. 

                                                      
1 Tôi đặt những điển ngữ này [“cảm nghiệm tự nhân” và “cảm nghiệm tự thân”] để chúng ta dễ dàng 

phân biệt và gọi tên hai loại cảm nghiệm hay đúng hơn là hai loại tri thức mà chúng ta có về một sự kiện, sự vật, 

hay một con người. 
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Điều tiếp theo là bạn nhận ra rằng mình hữu hạn. Hôm nay, ngày mai, hay ngày kia, 

đời bạn sẽ chấm dứt. Và một ngày nào đó mọi thứ quanh bạn cũng sẽ tiêu vong. 

Dẫu sao bạn cũng vẫn có thể nghĩ đến điều gì đó vô hạn: một điều đang hiện hữu 

nhưng sẽ không mất đi. Giữa bao thứ nay còn mai mất đang bao quanh, bạn hướng 

đến điều vô hạn và vĩnh cửu. Bạn ước điều gì đó nơi mình là trường cửu. Buồn thay 

nếu cả thế giới tươi đẹp này chỉ như một ảnh chụp vô nghĩa từ chiếc máy chụp ảnh 

thoáng qua, để sau đó chìm vào hư vô. Chỉ trong trường hợp thật sự có Thiên Chúa 

tồn tại, thì bạn mới được gìn giữ an toàn bên Ngài, và mọi thụ tạo mới giữ được 

hiện hữu. Là người, ai cũng có ý nghĩ về Thượng Đế, và hướng về Ngài. Lòng mong 

mỏi điều vô hạn và tuyệt đối được tìm thấy trong mọi nền văn hoá. 

Câu trả lời các bạn tìm thấy trong DOCAT chỉ đơn thuần chứng minh cho bạn biết rằng: Thiên 

Chúa hiện hữu để thoả mãn khát vọng thâm sâu và vô hạn của con người. Nhưng câu trả lời 

không trực tiếp nói cho các bạn về việc chúng ta có thể cảm nghiệm được Thiên Chúa không. 

Nói một cách khác, câu trả lời gián tiếp nói cho bạn biết rằng, bạn chỉ có thể cảm nghiệm được 

Thiên Chúa khi bạn biết đặt vấn nạn về những giá trị vĩnh cửu, về ý nghĩa của cuộc đời của 

bạn: tôi từ đâu đến và tôi sẽ đi về đâu? Cái gì sẽ tồn tại khi tôi chết đi? Tôi sẽ để lại gì cho đời 

vì tất cả những của cải vật chất và danh vọng tôi đạt được sẽ theo tôi xuống nấm mồ: tay trắng 

tôi sinh vào trong thế gian và tay trắng tôi sẽ xuống mồ. 

Thật vậy, câu trả lời tìm thấy trong DOCAT làm cho bạn suy nghĩ về sự hư vô và hữu hình của 

bạn, về ý nghĩa của cuộc đời của bạn, về sự hữu hạn của vạn vật chung quanh bạn nay còn mai 

mất, về những giá trị vĩnh cửu mà con người luôn khát khao mong mỏi. Trong cuộc sống 

thường ngày bạn thấy rất rõ điều này: những gì chóng qua sẽ mang lại cho chúng ta những cảm 

giác chóng qua. Ví dụ, nước uống có thể làm cho chúng ta hạnh phúc trong cơn khát, nhưng 

chỉ trong một thời gian ngắn chúng ta bị khát lại; hoặc những tình cảm trong những mối tình 

qua đường sẽ không làm cho bạn thoả mãn được khát vọng để yêu và được yêu cách chân thật. 

Ngược lại, những giá trị vĩnh cửu sẽ mang lại cho chúng ta thứ hạnh phúc trường tồn. Và thông 

thường, những giá trị này lại không được nhìn thấy và đụng chạm cách hữu hình mà chỉ được 

cảm nghiệm qua tiếp xúc với những sự kiện và những chủ thể. Ví dụ, yêu là một giá trị vô hình.  

Chúng ta không bao giờ thấy “tình yêu đi lang thang ngoài đường phố” mà chúng ta chỉ thấy 

“những người yêu nhau đi lang thang ngoài đường phố.”  

Chính ví lý do này mà chúng ta hiểu tại sao Chúa Giêsu lại nhập thể làm người. Vì Thiên Chúa 

yêu thế gian, Ngài muốn con người có thể cảm nghiệm được sự hiện diện của Ngài, đụng chạm 

đến Ngài, nên Ngài sai Con Một của Ngài nhập thể, mặc lấy xác phàm con người: trở nên giống 

chúng ta trong mọi sự ngoại trừ tội lỗi (xem Heb 4:15). Qua sự kiện nhập thể, những gì là hữu 

hạn được đưa vào trong cõi vô hạn, và những gì là vô hạn được hiện diện và cảm nghiệm thấy 

trong cái hữu hạn. Nói một cách cụ thể, chính việc Chúa Giêsu nhập thể giúp chúng ta nhìn 

thấy và cảm nghiệm được tình yêu vô hình của Thiên Chúa vì ai nhìn thấy Ngài là nhìn thấy 

Chúa Cha (xem Ga 14:9). Như thế, chúng ta chỉ có thể cảm nghiệm được Thiên Chúa khi chúng 

ta đến với Chúa Giêsu. 
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Đức Thánh Cha Benedict XVI nói về sự hiện hữu tuyệt vời của Thiên Chúa trong Đức Giêsu 

Kitô như sau: 

Thiên Chúa không đơn thuần là một vực thẳm vô tận không đáy hoặc độ cao vô hạn 

mà chỉ nâng đỡ mọi vật [từ bên ngoài] và chính Ngài không bao giờ đi vào tầm ảnh 

hưởng của cái hữu hạn. Thiên Chúa không đơn thuần là một khoảng cách vô tận; 

Ngài cũng là sự gần gũi vô tận. Con người có thể tin cậy vào Ngài và nói chuyện 

với Ngài: Ngài nhìn thấy, lắng nghe và yêu thương. Mặc dù Ngài không ở trong 

thời gian, Ngài có thời gian: ngay cả cho tôi [và cho bạn]. Ngài diễn tả chính mình 

trong Con Người Giêsu, dù cho cách diễn tả này không được tường tận, bởi vì Chúa 

Giêsu, dù là một vời Thiên Chúa, vẫn gọi Ngài là “Cha.” Thiên Chúa vẫn là Đấng 

tuyệt đối hơn tất cả mọi vật hữu hình. Chỉ trong lời cầu nguyện khi Chúa Giêsu ở 

một mình với Chúa Cha, chỉ trong lời gọi Thiên Chúa là “Cha” của Chúa Giêsu, 

mà Thiên Chúa được biết đến. Tuy nhiên, cùng lúc đó Chúa Giêsu đến rất gần 

chúng ta trong lời kêu “Cha ơi.”2 

Trong những lời của mình, Đức Thánh Cha Benedict XVI chỉ ra đặc tính tuyệt diệu của Thiên 

Chúa: Ngài là Đấng vô hạn, nhưng luôn ở gần con người; Ngài ở ngoài thời gian, nhưng Ngài 

có thời gian cho bạn và cho tôi. Quả thật, Ngài là Đấng siêu việt, nhưng rất gần gũi với bạn vì 

Ngài luôn nhìn thấy, lắng nghe và yêu thương bạn một cách tuyệt đối: Dù bạn có thế nào đi 

nữa, cuối ngày sống của bạn, bạn phải tin biết rằng, Chúa yêu bạn một cách tuyệt đối vô điều 

kiện. Bạn có thể cảm nghiệm được điều đó khi bạn chắp tay lại và nói với Ngài về những niềm 

vui, khó khăn và đau khổ bạn đang gặp trong ngày sống của bạn. 

Tuy nhiên, khi chúng ta cảm nghiệm được sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời của 

chúng ta thì đồng thời chúng ta cũng được mời gọi để làm cho người khác cảm nghiệm được 

sự hiện diện của Thiên Chúa trong chính cuộc đời của chúng ta. Đức Thánh Cha Benedict XVI 

nói cho chúng ta biết rằng, vì được tạo dựng theo hình ảnh và giống Thiên Chúa (xem St 1:26-

27), nên chúng ta có khả năng để diễn tả chính Thiên Chúa cho người khác. Ngài viết: 

Cùng với sự hiểu biết [về sự siêu việt nhưng gần gũi của Thiên Chúa] là một sự 

hiểu biết khác, [đó là], Con người là hữu thể mà có khả nẳng diễn tả chính Thiên 

Chúa. Con người được tạo thành một cách tuyệt vời đến nỗi Thiên Chúa có thể đi 

vào sự hiệp thông với con người. Con người, hữu thể mà dường như với cái nhìn 

ban đầu là một loại quái vật bất hạnh được sinh ra bởi sự tiến hoá, đồng thời tượng 

trưng cho một khả thể cao nhất mà trật tự được tạo dựng có thể đạt đến. Và khả thể 

này trở thành thực tại, ngay cả khi nó dường như ở giữa một sự thất bại đau buồn 

nhất về phía nhân loại.3 

Thật vậy, con người là một hữu thể tuyệt vời vì con người, nhất là những người Kitô hữu, được 

mời gọi hoạ lại cuộc đời của Chúa Giêsu trong chính cuộc đời của mình: “Cứ dấu này mà người 

ta biết các con là môn đệ của ta, là các con yêu thương nhau” (Ga 13:35). Đức Giêsu muốn 

chúng ta cảm nghiệm được sự hiện diện của Thiên Chúa trong những người khác, đặc biệt là 

những người nghèo khổ và bị bỏ rơi. Hoặc chúng ta phải làm cho chính cuộc đời của chúng ta 

trở thành nơi mà người khác có thể cảm nghiệm được sự hiện diện của Thiên Chúa. Chính vì 

vậy mà trong ngày phán xét, Thiên Chúa không hỏi chúng ta giàu hay nghèo; Ngài cũng không 

                                                      
2 Joseph Ratzinger (Benedict XVI), Tín Lý và Giảng Dạy, dịch bởi Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Dũng 

(Lưu hành nội bộ), trang 6. 
3 Ratzinger, Tín Lý và Giảng Dạy, 7. 
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hỏi đến chức vụ và công việc. Ngài chỉ đơn thuần hỏi chúng ta có nhìn thấy Ngài trong những 

người cần giúp đỡ không: Vì khi ta đói các ngươi đã cho ta ăn, khi ta khát các ngươi đã cho ta 

uống …. Vì khi các ngươi làm những điều này cho một trong những kẻ bé mọn của Ta đây là 

các ngươi đã làm cho chính Ta (xem Mt 25:35-40). 

Đối với người Kitô Giáo, Thiên Chúa không được gặp thấy 

và cảm nghiệm trong những triết học và các học thuyết thần 

học về Thiên Chúa, nhưng trong chính đức tin của Giáo Hội: 

Đức tin mà trong đó bạn được rửa tội; đức tin mà qua đó Đức 

Ki tô đã bước vào trong cuộc đời của bạn. Bạn có thể tự hỏi 

rằng: Con đường mà Đức Giêsu Kitô bước vào trong cuộc 

đời của tôi là gì? Tôi gặp gỡ Ngài lần đầu tiên ở đâu?   

Lần đầu tiên tôi gặp gỡ [Đức Giêsu] không phải ở trong 

triết học hoặc thần học nhưng trong đức tin của Giáo 

Hội. Điều này có nghĩa là ngay từ buổi ban đầu tôi biết 

Ngài không phải là một hình ảnh vĩ đại của quá khứ 

(như Plato hoặc Thánh Thomas Aquinas), nhưng như 

một người đang sống và làm việc ngày hôm nay [bên 

cạnh tôi], như một người mà mọi người có thể gặp gỡ ngày hôm nay. Trên hết, điều 

này có nghĩa là tôi sẽ biết Ngài trong lịch sử của đức tin, một đức tin mà có nguồn 

gốc của nó trong Ngài.4 

Ở đây, chúng ta lại phải đi thêm một bước xa hơn nữa và tự hỏi: Nhưng Chúa Giêsu đã phục 

sinh và lên trời hơn 2000 năm về trước. Ngài không còn hiện diện cách hữu hình với chúng ta 

nửa. Làm sao chúng ta có thể cảm nghiệm được sự hiện diện của Ngài và của Thiên Chúa? 

Thánh Phaolô trả lời vấn nạn này bằng cách nói về sự bất khả phân chia giữa Đức Ki tô và Hội 

Thánh: Đức Kitô là đầu của Hội Thánh và Hội Thánh là Thân Thể của Ngài (xem Col 1:18). 

Như thế, chúng ta sẽ cảm nghiệm được sự hiện diện của Thiên Chúa trong Giáo Hội. 

Suy cho cùng, mọi thứ khác theo sau nguyên lý này: Trước tiên, sự kiện là đối với 

tôi Chúa Giêsu và Giáo Hội thì không thể tách rời; [điều này] lớn hơn sự kiện là 

Chúa Giêsu và Giáo Hội đơn thuần được đồng hoá. Chúa Giêsu luôn luôn vượt trên 

Giáo Hội một cách tuyệt đối. … Chúa Giêsu là tiêu chuẩn của Giáo Hội. … Tôi đã 

luôn cảm nghiệm được con người Chúa Giêsu như là sự giải phóng và suối nguồn 

của sự lạc quan [trong Giáo Hội].5 

Những người Kitô hữu là những người tin với Giáo Hội. Giáo Hội gặp gỡ Chúa Giêsu trực tiếp 

trong cầu nguyện và trong các bí tích, đặt biệt là trong bí tích Thánh Thể. Nhưng bất kỳ ai bắt 

đầu nói về cầu nguyện và các bí tích sẽ nhanh chóng nhận ra rằng: những “kỷ luật về sự bí 

mật” của Giáo Hội sơ khai thì tốt hơn nhiều so với những áp dụng mang tính thói quen đương 

thời.6 Con người đương thời chỉ đến với Chúa theo thói quen, hay có thể là vì “sợ phạm tội.” 

Họ không đến với Chúa với lòng yêu mến chính vì vậy mà họ khó cảm nghiệm được Thiên 

Chúa. “Thiên Chúa là tình yêu” (1 Ga 4:8, 16). Cho nên, chúng ta chỉ có thể cảm nghiệm đươc 

Ngài khi chúng ta đến với Ngài với con tim tràn đầy yêu thương và sống ngày sống của chúng 

                                                      
4 Ratzinger, Tín Lý và Giảng Dạy, 7. 
5 Ratzinger, Tín Lý và Giảng Dạy, 8. 
6 Xem Ratzinger, Tín Lý và Giảng Dạy, 10. 
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ta với giới răn mới của Đức Kitô: “Thần ban cho anh em một giới răn mới, là anh em hãy yêu 

thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13:34). 

Suy cho cùng, Thiên Chúa chỉ được cảm nghiệm khi chúng ta trở nên “nhạy cảm” với sự hiện 

diện của Ngài trong từng biến cố của ngày sống và trong những người chúng ta gặp gỡ, trong 

những lời kinh nguyện và thánh lễ chúng ta cử hành hoặc tham dự với trọn con tim. Và một 

cách cụ thể, Thiên Chúa cũng chỉ được cảm nghiệm cách sâu xa khi cuộc đời chúng ta để cho 

Đức Kitô bước vào và để Ngài biến đổi chúng ta từ bên trong: từ thái độ sống, từ cách ăn nết 

ở, từ cách tương quan với Thiên Chúa và người khác. Để rồi chúng ta có thể thốt lên như thánh 

Phaolô rằng: “Tư nay không phải là tôi sống mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gal 2:20). 


