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MỖI TUẦN MỘT ĐỀ TÀI – TUẦN 47 

KHI CHÚNG TA NÓI VỀ CON NGƯỜI, CHÚNG 
TA MUỐN NÓI ĐIỀU GÌ? 

Tuần này, chúng ta bắt đầu bước sang phần thứ ba của 
DOCAT [từ câu hỏi 47-83]. Trong phần này, chúng ta tìn hiểu về giá trị duy nhất và vô cùng 
của con người. Nói một cách cụ thể hơn, chúng ta cùng nhau tìm hiểu trong phần này lý do tại 
sao con người có phẩm giá bẩm sinh – một giá trị không thể quy ra tiền. Vì con người có giá 
trị siêu việt nên con người có những quyền mà chúng ta gọi là nhân quyền. Những quyền có 
cơ sở vững chắc cả trong đức tin lẫn trong lý trí. Cuối cùng trong phần này, chúng ta cũng học 
hỏi với nhau về lý do tại sao chỉ Thiên Chúa mới có thể bảo vệ con người khỏi rơi vào bẫy của 
nhau. 

Như chúng ta biết, một trong những thách đố cho con người ngày hôm nay là chính căn tính 
của minh: Tôi là ai? Tôi đến từ đâu và tôi sẽ đi về đâu? Đây là một sự thật mà con người thời 
đại khắc khoải. Khoa học và các lãnh vực khác phục vụ đời sống con người càng phát triển, 
nhất là các phương tiện truyền thông, dường như càng làm cho con người lún sâu vào khủng 
hoảng về căn tính của mình. Chúng ta lấy một ví dụ để minh họa điều này. Với sự phát triển 
kinh kế, văn hoá, chúng ta đang sống trong một thế giới được gọi là “toàn cầu hoá.” Hệ quả là 
một người Việt sống lối sống như một người Mỹ hoặc ăn mặc và hành xử như một người Hàn 
Quốc. Trên một bình diện khác, một người Việt sinh ra tại Úc, có hộ chiếu Úc và là công dân 
Úc. Nhưng khi ra giao tiếp và làm việc ngoài xã hội, người này có được xem là một người da 
trắng như người Úc không, hay họ vẫn được xem [và bị đối xử] là những người việt. Đây là 
điều chúng ta nhìn thấy trong đời sống thường ngày. Dù muồn dù không, chúng ta vẫn còn đối 
xử với người khác với thái độ “kỳ thị.” Ngay cả người trong một nước, chúng ta cũng phân ra 
người miền bắc, người miền trung và người miền nam. Rồi ngay cả trong một miền, chúng ta 
lại phân ra người thuộc huyện hoặc làng nào. Chính cái nhìn “kỳ thị” này đôi khi làm cho chúng 
ta không nhìn nhận đúng phẩm giá của anh chị em mình. Vì lý do này, chúng ta cần có một 
quan niệm đúng về chính mình và anh chị em mình như những con người bình đẳng trước mặt 
Thiên Chúa và đều được Ngài yêu thương như nhau. Vậy, khi nói về con người, chúng ta muốn 
nói điều gì? Chúng ta tìm thấy câu trả lời trong DOCAT như sau: 

Với từ “người”, chúng ta diễn tả sự thật rằng mỗi người có một phẩm giá bất khả 
xâm phạm. Con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa (Imago Dei) 
(St 1,27). Vì thế con người là thụ tạo duy nhất thể hiện chính Đấng Tạo Hoá trong 
công trình tạo dựng, và là “sinh vật duy nhất trên trái đất mà Thiên Chúa muốn có 
mặt, vì lợi ích riêng của chính họ” (GS 24). Vì là con người do Thiên Chúa tạo 
dựng, nên mỗi người không phải là một thứ gì đó, mà là một ai đó, và có giá trị độc 
nhất. Vì là người nên con người có khả năng nhận biết bản thân và suy ngẫm về 
chính mình, đưa ra những quyết định tự do, và bước vào mối tương quan với những 
người khác. Người này cũng được kêu gọi để đáp lời Thiên Chúa trong đức tin. Do 
đó, sự thật con người được tạo dựng theo hình ảnh và giống với Thiên Chúa, có 
nghĩa là con người luôn có mối liên hệ với Thiên Chúa, và chỉ trong Chúa người đó 
mới có thể phát triển trọn vẹn tiềm năng làm người của mình. 



Như chúng ta biết, con người có thể được định nghĩa dựa trên những lãnh vực khác nhau. Nhìn 
từ khía cạnh sinh học, nhất là theo thuyết tiến hoá, con người là một “biến cố ngẫu nhiên” trong 
vũ trụ; còn theo hoá học, con người là một tổng thể của những cấu tố hoá học, đặc biệt là nước. 
Theo Aristotle, một triết gia Hy Lạp, con người là một “con vật có lý trí.” Theo định nghĩa này, 
điều làm cho con người khác với con vật là lý trí. Đây là yếu tố giúp con người suy nghĩ và 
chọn lựa. Một cách cụ thể hơn, con vật thường sống theo bản năng của mình: đói thì ăn, khát 
thì uống, đến thời kỳ sinh sản thì tìm kiếm “bạn đường” [không cần phân biệt tương quan ruột 
thịt]. Con người thì không như vậy, việc ăn việc uống của con người có thể nói cũng theo bản 
năng, nhưng bản năng tự nhiên này lại được chi phối bởi lý trí và ý chí của con người. Con 
người ăn hoặc uống không chỉ để thoả mãn nhu cầu thân xác, nhưng con người biết lý do mình 
ăn. Một người rất đói, nhưng nếu vì một bữa ăn mà bị xỉ nhục, người đó sẽ không ăn. Điều này 
làm con người khác với con vật. Khi con vật rất đói mà để đồ ăn trước mặt, dù chúng ta nói 
những lời xúc phạm hoặc có những cử chỉ xỉ nhục nó, nó vẫn ăn.  

Câu trả lời trong DOCAT mang tính thần học. Chúng ta có thể xem đây là bản tóm tắt giáo 
huấn của Giáo Hội về con người. Phân tích câu trả lời của DOCAT, chúng ta nhận ra những 
điềm sau cần đào sâu:  

Thứ nhất, con người là một hữu thể “độc nhất 
vô nhị” và có “phẩm giá bất khả xâm phạm.” 
Điều làm chúng ta ngạc nhiên là trên thế giới 
hôm nay có đến 6 tỷ người, nhưng không có 
ai giống ai. Trong suốt lịch sử con người, biết 
bao nhiêu người sinh ra và chết đi, không ai 
giống ai. Từ giống ở đây được hiểu theo nghĩa 
là “không ai hiện hữu hai lần.” Việc người 
này nhìn giống người kia chỉ giới hạn trên 
bình diện thể lý. Còn trên bình diện “toàn bộ 

con người,” mỗi người là một “sự hiện hữu một lần không lặp lại.” “Tính duy nhất” của con 
người đến từ sự kiện rằng con người được tạo dựng theo hình ảnh và giống Thiên Chúa. Đây 
là điểm thứ hai chúng ta cần tìm hiểu khi nói đến con người. 

Thứ hai, con người “được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa” (Imago Dei) (St 1:27). Khi 
đọc những trang đầu tiên của Kinh Thánh, chúng ta đã nhận ra khẳng định cao quý này về con 
người. Rút ra từ Kinh Thánh, linh hồn của thần học, Giáo Hội dạy rằng:  

Thông điệp căn bản của Thánh Kinh cho biết con người là thụ tạo của Thiên Chúa 
(x. Tv 139:14-18), và theo thông điệp ấy, hình ảnh Thiên Chúa nơi con người chính 
là yếu tố định tính và phân biệt con người: “Thiên Chúa sáng tạo con người theo 
hình ảnh mình, Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa; Ngài 
sáng tạo con người có nam có nữ” (St 1:27). Thiên Chúa đặt con người vào trung 
tâm và chóp đỉnh của trật tự sáng tạo. Con người (theo tiếng Hipri là “adam”) được 
tạo dựng từ đất (adamah) và Thiên Chúa thổi hơi sự sống vào mũi Ađam (x. St 2,7). 
Bởi đó, “được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, con người có phẩm giá của một 
ngôi vị, không phải chỉ là một cái gì đó mà là một ai đó.”1 

Theo niềm tin Kitô giáo, ngay từ những ngày học giáo lý khai tâm, chúng ta được dạy rằng 
mỗi người chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh và giống với Thiên Chúa. Điều chúng ta cần 

                                                
1 Toát Yếu về Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo, số 108. 



lưu ý ở đây là hai yếu tố: “theo hình ảnh” và “giống” Thiên Chúa. Giải thích theo ngôn từ thông 
thường, khi nói đến “theo hình ảnh,” chúng ta nói đến một “bản sao.” Còn khi nói về “giống,” 
chúng ta nói về sự “tương đồng” trong đặc tính [nhưng bản chất thì khác nhau]. Một cách cụ 
thể hơn, từ “theo hình ảnh” ám chỉ một sự hoàn toàn “rập khuôn” – nhìn hình ảnh chúng ta 
nhận ra [liên tưởng đến] người được hình ảnh “chụp lại” hay “sao lại.” Còn từ “giống” chỉ gợi 
cho chúng ta một vài nét tương đồng chứ không giúp “sao lại” chính xác người có những đặc 
tính tương đồng. Theo giáo huấn của Giáo Hội, chữ “giống” ám chỉ đến tương quan mật thiết 
giữa con người với Thiên Chúa. Liên quan đến điều này, Giáo Hội dạy rằng:  

Giống Thiên Chúa, điều này chứng tỏ bản chất và hiện hữu của con người có liên 
quan đến Thiên Chúa một cách hết sức sâu xa. Đây là một mối quan hệ tự thân, vì 
thế không phải là một cái gì đó đến sau và được thêm vào từ bên ngoài. Toàn thể 
cuộc sống con người chẳng qua chỉ là một sự tìm kiếm Thiên Chúa. Mối quan hệ 
này của con người với Thiên Chúa có thể không được người ta biết, thậm chí bị bỏ 
quên hay từ chối, nhưng không bao giờ bị loại bỏ hẳn. Thật vậy, trong số các thụ 
tạo hữu hình của thế giới, chỉ có con người mới “có khả năng tìm Chúa” (homo est 

Dei capax). Con người là một ngôi vị do Chúa tạo dựng để liên hệ với Ngài; chỉ 
trong mối liện hệ này, con người mới tìm được sự sống, mới thể hiện chính mình 
và hướng về Thiên Chúa một cách tự nhiên.2 

Khi bàn đến việc con người được tạo dựng theo hình ảnh và giống Thiên Chúa, chúng ta phải 
khẳng định rằng cả người nam lẫn người nữ được tạo dựng nên theo hình ảnh và giống Thiên 
Chúa. Khẳng định này nhằm mục đích sửa lại quan điểm xem chỉ người nam được tạo dựng 
theo hình ảnh Thiên Chúa [và người nữ được tạo dựng theo hình ảnh người nam]. Thật vậy, 
Giáo Hội dựa trên Kinh Thánh để khẳng định sự bình đẳng về nhân phẩm giữa người nam và 
người nữ vì cả hai đều được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa. Cho nên, 

Giáo Hội nhìn thấy nơi mỗi người, nam cũng như nữ, hình ảnh sống động của chính 
Thiên Chúa. Hình ảnh này mỗi ngày được triển khai thêm một cách trọn vẹn và sâu 
sắc hơn nơi mầu nhiệm Đức Kitô, hình ảnh tuyệt hảo của Thiên Chúa, Đấng duy 
nhất đã mạc khải Thiên Chúa cho con người và mạc khải con người cho chính con 
người. Những con người đã nhận được phẩm giá khôn sánh và bất diệt nơi Thiên 
Chúa ấy chính là những con người mà Giáo Hội muốn ngỏ lời, muốn đem đến cho 
họ sự phục vụ cao cả nhất và đặc biệt nhất, bằng cách kiên trì nhắc nhở họ về ơn 
gọi cao quý đó để họ luôn nhớ và sống cho xứng đáng. Đức Kitô, Con Thiên Chúa, 
“qua sự nhập thể của mình đã tự kết hợp chính mình một cách nào đó với mỗi một 
con người”; vì thế, Giáo Hội nhìn nhận nghĩa vụ căn bản của mình là trông coi sao 
cho mối kết hợp ấy luôn được thực hiện và canh tân. Trong Đức Kitô là Chúa, Giáo 
Hội chỉ cho người ta thấy và cố gắng làm người đầu tiên bước vào lộ trình ấy – tức 
là con người, đồng thời mời gọi mọi người hãy nhìn nhận mỗi người – dù gần hay 
xa, quen hay lạ, nhất là những người nghèo và đau khổ – là anh chị em của mình, 
những người “mà Đức Kitô đã chết cho họ” (1 Cr 8:11; Rm 14:15).3 

Thứ ba, chỉ có con người mới được tạo dựng theo hình ảnh và giống Thiên Chúa, nên con 
người là thụ tạo duy nhất thể hiện chính Đấng Tạo Hoá trong công trình tạo dựng, và là “sinh 
vật duy nhất trên trái đất mà Thiên Chúa muốn có mặt, vì lợi ích riêng của chính họ.”4 Điều 
làm cho con người “thể hiện Đấng Tạo Hoá” trong công trình tạo dựng hệ tại “hình ảnh Thiên 
                                                

2 Toát Yếu về Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo, số 109. 
3 Toát Yếu về Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo, số 105. 
4 Vaticanô II, Hiến Chế Gaudium et Spes, số 24. 



Chúa” nơi con người. Ở đây, chúng ta tự hỏi: Hình ảnh Thiên Chúa trong con người là gì? Dựa 
vào hai trình thuật sáng tạo trong Sách Sáng Thế, chúng ta có thể đưa ra một vài điểm sau: 
Trong trình thuật sáng tạo thứ nhất hay còn gọi là trình thuật sáng tạo tư tế [St 1:1-2:4], hình 
ảnh Thiên Chúa nơi con người chính là khả năng (1) bá chủ và thống trị mọi loài, (2) khả năng 
“trở nên một” với người khác, và (3) khả năng sinh sôi nảy nở. Dù trình thuật sáng tạo thứ hai, 
còn gọi là trình thuật sáng tạo Yawist [St 2:4-25], không nói cách trực tiếp về hình ảnh Thiên 
Chúa, nó chỉ cho chúng ta cách gián tiếp rằng hình ảnh Thiên Chúa nơi con người là khả năng 
“biết mình là ai” và “biết mình biết gì.” Trên hết, trong trình thuật sáng tạo này, hình ảnh Thiên 
Chúa nơi con người được phản ánh cách rõ ràng nhất qua sự “hiệp thông ngôi vị” giữa Adam 
và Eva. 

Thứ tư, vì là tạo vật duy nhất thể hiện chính Đấng Tạo Hoá nên con người là “sinh vật duy nhất 
trên trái đất mà Thiên Chúa muốn có mặt, vì lợi ích riêng của chính nó.” Điều này cho thấy, 
phẩm giá con người hệ tại việc “con người là” chứ không hệ tại “cái con người có.” Chúng ta 
đọc thấy trong câu trả lời của DOCAT rằng: “Vì là con người do Thiên Chúa tạo dựng, nên 
mỗi người không phải là một thứ gì đó, mà là một ai đó, và có giá trị độc nhất. Những lời này 
khẳng định tính “chủ thể” của con người. Nói cách khác, vì con người là “chủ thể” nên phải 
được đối xử cách tôn trọng. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II nói rằng: Chỉ có một cách duy 
nhất để đối xử với con người như một chủ thể, đó là yêu thương. Tình yêu luôn được xây dựng 
trên sự hiệp nhất của hai chủ thể bình đẳng trên phương diện nhân phẩm. Vì vậy, chúng ta 
không thể bị biến người khác thành một đối tượng để mang lại “lợi nhuận” cho chính mình. 
Mỗi người phải được tôn trọng cách tuyệt đối. Chính Thiên Chúa cũng tôn trọng những quyết 
định của con người vì Ngài đã ban cho họ sự tự do để chọn lựa, để định hướng cho cuộc sống 
của mình. Điều này đưa chúng ta đến điểm cuối cùng của bài học hỏi tuần này, đó là con người 
có khả năng nhận biết chính mình và nhận biết người khác như anh chị em mình. 

Thứ năm, con người có khả năng “nhận biết bản thân và suy ngẫm về chính mình, đưa ra những 
quyết định tự do, và bước vào mối tương quan với những người khác. Người này cũng được 
kêu gọi để đáp lời Thiên Chúa trong đức tin.” Những lời này chỉ ra điều làm cho con người trở 
thành tạo vật cao quý nhất trong công trình sáng tạo của Thiên Chúa, đó là con người có khả 
năng biết mình. Ngay từ khi con người hiện hữu, hành trình dài nhất mà con người phải đi là 
tìm cách để biết và hiểu chính mình. Triết gia Socrates nói: “Hãy biết chính mình.” Chỉ những 
ai biết mình cách đúng đắn thì mới có khả năng biết người khác và như thế biết Thiên Chúa. 
Khi thật sự biết mình con người nhận ra rằng họ có khả năng “làm chủ mình, tự do hiến mình 
và tự nguyện hiệp thông với người khác. Hơn thế nữa, con người được ơn Chúa mời gọi ký kết 
giao ước với Đấng Tạo Hoá của mình, lấy đức tin và tình yêu đáp trả Ngài, một sự đáp trả mà 
không thụ tạo nào có thể làm thay con người.”5 Theo Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, chỉ có 
những người có khả năng biết mình, khẳng định mình và sở hữu mình thì mới có khả năng trao 
ban chính mình như một món quà cho Thiên Chúa và tha nhân. 

Tóm lại, “sự thật con người được tạo dựng theo hình ảnh và giống với Thiên Chúa, có nghĩa là 
con người luôn có mối liên hệ với Thiên Chúa, và chỉ trong Chúa người đó mới có thể phát 
triển trọn vẹn tiềm năng làm người của mình.” Liên qua đến điều này, Giáo Huấn của Giáo Hội 
dạy rằng:  

Giống Thiên Chúa, điều này chứng tỏ bản chất và hiện hữu của con người có liên 
quan đến Thiên Chúa một cách hết sức sâu xa. Đây là một mối quan hệ tự thân, vì 
thế không phải là một cái gì đó đến sau và được thêm vào từ bên ngoài. Toàn thể 

                                                
5 Toát Yếu về Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo, số 108. 



cuộc sống con người chẳng qua chỉ là một sự tìm kiếm Thiên Chúa. Mối quan hệ 
này của con người với Thiên Chúa có thể không được người ta biết, thậm chí bị bỏ 
quên hay từ chối, nhưng không bao giờ bị loại bỏ hẳn. Thật vậy, trong số các thụ 
tạo hữu hình của thế giới, chỉ có con người mới “có khả năng tìm Chúa” (homo est 

Dei capax). Con người là một ngôi 
vị do Chúa tạo dựng để liên hệ 
với Ngài; chỉ trong mối liện hệ 
này, con người mới tìm được sự 
sống, mới thể hiện chính mình 
và hướng về Thiên Chúa một 
cách tự nhiên.6 

                                                
6 Toát Yếu về Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo, số 109. 


