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TÍNH THỐNG NHẤT CỦA CON NGƯỜI BAO 
HÀM ĐIỀU GÌ? 

Con người là hữu thể mà có nhiều định nghĩa nhất vì con 
người là một huyền nhiệm mà chính con người đôi khi còn 
không hiểu được chính mình cách rõ ràng. Con người 
được xem là “một con vật có lý trí” hay “một hữu thể sở 
hữu một đời sống nội tâm và tương quan”; con người cũng có thể được xem là “một hữu thể 
có tính xã hội” hay “một cá vị độc lập”; con người cũng là “một hữu thể siêu việt” [đi vượt qua 
khỏi chính mình] hay “một hữu thể luôn hướng đến Đấng Tuyệt Đối” [Thiên Chúa]. Dù được 
định nghĩa thế nào, theo nhiềm tin Kitô giáo, con người vẫn là một hữu thể được tạo dựng nên 
“theo hình ảnh và giống Thiên Chúa” (St 1:26-27). Như vậy, để có được một định nghĩa hay 
sự hiểu biết đúng về con người, chúng ta phải trở về với “lúc khởi đầu,” trở về với ý định của 
Thiên Chúa xem Ngài muốn tạo dựng nên con người là một hữu thể như thế nào.  

Khi trở về với ý định của Thiên Chúa khi Ngài sáng tạo con người “theo hình ảnh và giống 
Ngài” trong sách sáng thế, chúng ta nhận ra có hai câu chuyện về sáng tạo. Thứ nhất là trình 
thuật sáng tạo tư tế (x. St 1:1-2:4a) và thứ hai là trình thuật sáng tạo Yawist (x. St 2:4b-25). 
Trong trình thuật sáng tạo tư tế, chúng ta chỉ tìm thấy sự kiện Thiên Chúa tạo dựng con người 
“theo hình ảnh và giống” Ngài chứ không trình bày cho chúng ta việc con người được tạo dựng 
nên bằng gì. Điều này chúng ta tìm thấy trong trình thuật sáng tạo Yawist. Trong trình thuật 
này, chúng ta thấy con người được nắn lên từ bùn đất như bao nhiêu sinh vật khác, nhưng con 
người vẫn chưa có sự sống. Sách Sáng Thế trình bày cho chúng ta điều này như sau: “Đức 
Chúa là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở 
nên một sinh vật. Rồi Đức Chúa là Thiên Chúa trồng một vườn cây ở Êđen, về phía đông, và 
đặt vào đó con người do chính mình nặn ra” (St 2:7-8). Trong những lời này, chúng ta thấy con 
người chỉ trở nên sống động khi có “sinh khí của Thiên Chúa.” Như vậy, con người chỉ là một 
hữu thể sinh động khi có “bùn đất” và “sinh khí của Thiên Chúa.” Đây chính là hai cấu tố 
không thể tách rời nơi một con người. Và hai cấu tố này chúng ta gọi là xác và hồn. Giáo huấn 
của Giáo Hội nói về sự kiện này như sau: “Được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, con người 
là một hữu thể vừa thể xác vừa tinh thần. Trình thuật Thánh Kinh diễn tả thực tại đó với một 
ngôn ngữ biểu tượng khi khẳng định rằng “Thiên Chúa lấy đất sét nặn ra con người, thổi sinh 
khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật” (St 2:7). Con người toàn diện được dựng 
nên do ý muốn của Thiên Chúa.”1 

Một con người thực thụ bao gồm cả xác và hồn: Hồn không xác là một “bóng ma”; xác không 
hồn là một “thây ma.” Con người là một thể thống nhất của xác và hồn. Điều này có nghĩa là 
gì? Chúng ta tìm thấy câu trả lời trong DOCAT cho vấn nạn này như sau: 

Con người có thân xác và linh hồn; xác và hồn không tách rời nhau, mà thống 

nhất với nhau nơi một con người. Chủ nghĩa duy vật xem linh hồn chỉ như một chức 
năng của thể xác vật chất; trái lại, chủ nghĩa duy tâm lại đánh giá linh hồn quá cao 

                                                
1 Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, số 362. 



mà xem thường thân xác. Giáo Hội bác bỏ cả hai lầm lẫn trên. Cơ thể không phải 
là nhà tù của linh hồn, và linh hồn là phần thiết yếu của một con người đang sống. 
Nhờ thân thể, con người nối kết với trái đất, và là một phần của thế giới tự nhiên. 
Con người không chỉ tìm thấy bản thể của riêng mình (“cái tôi” của người ấy) nơi 
linh hồn mình; linh hồn của một người còn biết Thiên Chúa, và linh hồn mãi mãi 
được Thiên Chúa nhìn đến. Linh hồn thì bất tử. Thế nhưng chúng ta không được 
khinh miệt thân xác, vì Thiên Chúa tạo dựng thân xác như một điều tốt đẹp, và định 
cho thân xác được sống lại trong ngày Tận thế. Đức Giêsu đã nhận thấy những nỗi 
đau đớn trong thân xác của nhiều người, và chữa lành họ. Con người vừa là một 
sinh thể vật chất vừa đồng thời là một sinh vật tinh thần. 

Trong câu trả lời của DOCAT, chúng ta nhận ra những yếu tố sau cần được chia sẻ cách chi 
tiết hơn: (1) tính thống nhất của xác và hồn nơi con người, (2) những trường phái “tách rời” 
tính thống nhất của xác và hồn, (3) giáo huấn của Giáo Hội về tính thống nhất của xác và hồn.  

Điểm đầu tiên chúng ta quan tâm ở đây là tính thống nhất của xác và hồn nơi con người. Kinh 
nghiệm sống hằng ngày dạy chúng ta rằng không chỉ Kitô giáo là tôn giáo tin vào việc con 
người là một hữu thể có hồn và xác. Tự bản chất, mỗi người chúng ta biết rằng mình không chỉ 
là thân xác, nhưng cũng không chỉ là linh hồn. Nhiều người lo cho thân xác thật đầy đủ, nhưng 
vẫn không thấy hoàn toàn hạnh phúc. Họ vẫn cảm thấy cuộc sống chưa trọn vẹn vì họ còn thiếu 
việc chăm sóc cho khía cạnh ‘tinh thần’ của mình. Hoặc ngược lại, một người đời sống ‘tâm 
linh’ rất đầy đủ, nhưng về thân xác không mấy xung túc vẫn bị ‘dằn vặt’ vì những thiếu thốn 
về vật chất. Theo niềm tin Kitô giáo, khi nói đến con người, chúng ta nói đến tính thống nhất 
của xác và hồn. Nhiều người cho đến ngày hôm nay vẫn cho rằng, Kitô giáo là tôn giáo đề cao 
linh hồn chứ không quan tâm đến thân xác. Nói cách cụ thể hơn, những người Kitô hữu họ cố 
gắng sống tốt để linh hồn “là giống thiêng liêng” sẽ không bị luận phạt đời đời trong lửa hoả 
ngục, nhưng sẽ được hưởng nhan thánh Chúa trên thiên đàng. Kitô giáo [đúng hơn là Công 
Giáo] luôn quan tâm đến con người trong tính toàn diện của nó, đó là xác và hồn. Xác và hồn 
không phải là hai yếu tố đặt cạnh nhau để tạo nên con người, nhưng là hai yếu tố không thể 
tách rời để tạo nên con người. Nói cách khác, khi nói đến con người là chúng ta nói đến hồn 
và xác. Chúng ta sẽ chia sẻ điều này chi tiết hơn khi chúng ta nói đến giáo huấn của Giáo Hội 
về tính thống nhất của con người.  

Như chúng ta đã khẳng định, con người được cấu tạo bởi hai yêu tố không thể tách rời. Nhưng 
trong lịch sử, đã có những trường phái phân tách hai yếu tố của con người bằng cách từ chối 
một trong hai yếu cố cấu thành con người. Có hai trường phái [hay hệ tư tưởng] thực hiện sự 
từ chối này, đó là chủ nghĩa duy vật [từ chối khía cạnh linh hồn của con người] và chủ nghĩa 
duy tâm [từ chối khía cạnh thân xác của con người. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu cách ngắn 
gọChủ nghĩa duy tâm là trường phái triết học khẳng định rằng mọi thứ đều tồn tại bên trong tâm 
thức và thuộc về tâm thức. Là một cách tiếp cận tới hiểu biết về sự tồn tại, chủ nghĩa duy tâm 
thường được đặt đối lập với chủ nghĩa duy vật, cả hai đều thuộc các trường phái trình bày con 

người từ khía cạnh bản thể học nhất nguyên 
chứ không phải nhị nguyên hay đa nguyên. 
Chủ nghĩa duy tâm có hai khuynh hướng: (1) 
Chủ nghĩa duy tâm chủ quan phủ nhận sự tồn 
tại của thế giới khách quan và coi nó là một 
cái gì đó hoàn toàn do tính tích cực của chủ 
thể quy định. (2) Chủ nghĩa duy tâm khách 
quan coi cơ sở của hết thảy mọi sự vật tồn tại, 
cái bản chất sâu sắc nhất của thế giới là những 



nguyên lý “khách quan,” tồn tại độc lập với con người, có trước tự nhiên và có trước loài người, 
luôn luôn vận động và biến đổi được gọi là “ý niệm tuyệt đối,” “tinh thần tuyệt đối,” “lý tính 
thế giới.” Chủ nghĩa duy tâm xem từ chối hoặc xem thân xác như là nhà tù, chứ không phải là 
“người bạn đồng hành” của linh hồn. 

Cách tiếp cận tới chủ nghĩa duy tâm của các triết gia Tây phương khác với cách tiếp cận của 
các nhà tư tưởng phương Đông. Trong nhiều tư tưởng phương Tây, (tuy không có trong tư 
tưởng của một số triết gia lớn của phương Tây như Plato và Hegel) ý niệm có quan hệ với tri 
thức trực tiếp của các hình ảnh hoặc quan niệm trí óc chủ quan. Khi đó nó thường được đặt 
cạnh chủ nghĩa hiện thực mà trong đó sự thực được xem là có sự tồn tại tuyệt đối trước tri thức 
của con người và độc lập với tri thức của con người. Các nhà duy tâm nhận thức luận có thể 
khẳng định rằng những thứ duy nhất mà có thể được “biết chắc” một cách trực tiếp là các ý 
niệm. Trong tư tưởng phương Đông, như được phản ánh trong chủ nghĩa duy tâm Ấn Độ Giáo, 
khái niệm chủ nghĩa duy tâm sử dụng ý nghĩa ý thức, về cốt yếu là ý thức sống động của 
một thượng đế có mặt ở mọi nơi, làm nền tảng cho mọi hiện tượng, mọi sự mà con người nhìn 
thấy.  

Trong triết học, chủ nghĩa duy vật là một hình thức của chủ nghĩa duy vật lý (physicalism) với 
quan niệm rằng thứ duy nhất có thể được thực sự coi là tồn tại là vật chất; rằng, về căn bản, 
mọi sự vật đều có cấu tạo từ vật chất và mọi hiện tượng đều là kết quả của các tương tác vật 
chất. Khoa học sử dụng một giả thuyết, đôi khi được gọi là thuyết tự nhiên phương pháp luận, 
rằng mọi sự kiện quan sát được trong thiên nhiên được giải thích chỉ bằng các nguyên nhân tự 
nhiên mà không cần giả thiết về sự tồn tại hoặc không tồn tại của cái siêu nhiên. Với vai trò 
các học thuyết bản thể học dựa trên thuyết nhị nguyên hay thuyết đa nguyên. Xét các giải thích 
đặc biệt cho thực tại hiện tượng, chủ nghĩa duy vật đứng ở vị trí đối lập hoàn toàn với chủ nghĩa 
duy tâm. Chủ nghĩa duy vật hoàn toàn chối bỏ sự hiện hữu của linh hồn và thế giới thiêng liêng, 
biến con người thành một “khối vật” chất có thể trở thành đối tượng của lạm dụng, chứ không 
phải như một chủ thể đáng được tôn trọng vì mang trong mình một ‘giá trị’ bất tử. 

Cuối cùng, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về giáo huấn của Giáo Hội về tính thống nhất của xác 
và hồn. Giáo huấn của Giáo Hội dạy về sự thống nhất của con người như sau: “Sự thống nhất 
xác hồn thâm sâu đến độ ta phải coi linh hồn như là “mô thể” của thân xác (x. Cđ Vienne 1312: 
DS 902); nghĩa là, nhờ linh hồn thiêng liêng mà thân xác được cấu tạo từ vật chất, thành một 
thân xác của con người sống động. Trong con người, tinh thần và vật chất không phải là hai 
bản tính được nối kết lại, nhưng sự kết hợp của chúng tạo thành một bản tính duy nhất.”2 Vì là 
một hữu thể được cấu tạo bởi xác và hồn, nên con người không thể chú trọng đến cấu tố này 
mà bỏ quên cấu tố kia. Trong phần này, điều cần thiết là chúng ta có được một sự hiểu biết 
đúng đắn về giáo huấn của Giáo Hội về xác và hồn.  

Đã có thời gian trong lịch sử của Giáo Hội, nhiều Kitô hữu khinh miệt thân xác. Họ xem thân 
xác là rào cản của đời sống thiêng liêng. Điều này vẫn còn xảy ra ngày hôm nay. Khi nói đến 
thân xác, nhiều người cho rằng nó là một thứ gì đó “không thanh sạch.” Nhưng trong ý định 
của Thiên Chúa có như thế không? Nếu đọc Kinh Tin Kính, chúng ta thấy có một khoản nói 
về thân xác, đó là “tôi tin xác loài người ngày sau sống lại.” Nếu thân xác là một thứ gì dơ bẩn, 
không thanh sạch thì tại sao Thiên Chúa lại cho nó sống lại trong ngày sau hết? Hơn thế nữa, 
nếu thân xác là thứ đáng khinh miệt, thì Chúa Giêsu đã không “nhập thể làm người trong cung 
lòng Đức Trinh Nữ Maria.” Trong ý định của Thiên Chúa, thân xác rất đẹp. Chỉ vì con người 
không hiểu được vẻ đẹp của thân xác mình, nên đã có lúc khinh miệt thân xác. Theo Công 

                                                
2 Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, số 365. 



Đồng Vatican II, nhờ thân xác mà con người đưa những yếu tố thuộc về thế giới vật chất cất 
vang lời ca tụng Thiên Chúa. Công Đồng dạy về thân xác rằng:  

Xét về thể xác, con người là một tổng hợp những yếu tố thuộc thế giới vật chất. Vì 
thế nhờ con người mà những yếu tố ấy đạt tới tuyệt đỉnh của chúng và tự do dâng 
lời ca tụng Ðấng Tạo Hóa. Vậy con người không được khinh miệt đời sống thể xác. 
Nhưng trái lại con người phải coi thân xác mình là tốt đẹp và đáng tôn trọng vì thân 
xác ấy do Chúa tạo dựng và phải được sống lại ngày sau hết. Tuy nhiên, mang 
thương tích do tội lỗi gây nên, con người cảm nghiệm nơi chính mình những nổi 
loạn của thân xác. Vậy chính phẩm giá con người đòi hỏi con người ca tụng Thiên 
Chúa nơi thân xác của mình chứ đừng để thân xác ấy nô lệ cho những xu hướng 
xấu xa của lòng mình.3 

Những lời này cho thấy phẩm giá cao quý của thân xác con người. Đây là điều giúp chúng ta 
sống trong thế giới đang tôn vinh thân xác như là “chúa.” Chúng ta chăm sóc cho thân xác 
mình đến độ xem chính mình chỉ có một yếu tố để quan tâm. Nhiều người tốn rất nhiều tiền để 
lo cho thân xác, còn những gì liên quan đến linh hồn, dù không mất tiền cũng chẳng quan tâm. 
Chúng ta phải nhớ rằng, thân xác của chúng ta cũng được tạo dựng nên theo hình ảnh và giống 
Thiên Chúa. Hơn thế nữa, Thánh Phaolô gọi thân xác chúng ta là đền thờ của Chúa Thánh 
Thần. Giáo huấn của Giáo Hội dạy rằng: “Thân xác cũng được dự phần vào phẩm giá của con 
người là “hình ảnh của Thiên Chúa”: nó là thân xác con người chính vì được linh hồn thiêng 
liêng làm cho sinh động. Và chính con người toàn diện được đặt định trở nên đền thờ Chúa 
Thánh Thần, trong Thân Thể Chúa Kitô (x. 1Cr 6:19-20; 15: 44 - 45).”4 

Dù con người có thân xác, yếu tố làm cho con người ‘giống’ các yếu tố thuộc thế giới vật chất, 
con người ý thức rằng mình ‘không giống’ với các yếu tố vật chất. Điều này con người nhận 
ra qua việc biết mình là một hữu thể có linh hồn thiêng liêng. Công Đồng Vaticanô II dạy:  

Thực vậy, con người không lầm lẫn khi họ nhận biết mình cao cả hơn vũ trụ vật 
chất và không coi mình chỉ như một mảnh vụn của thiên nhiên hay như một phần 
tử vô danh trong xã hội loài người. Bởi vì nhờ có nội giới, con người vượt trên mọi 
vật. Khi con người quay về với lòng mình tức là họ trở về với nội giới thâm sâu 
này, ở đó Thiên Chúa, Ðấng thấu suốt tâm hồn, đang chờ đợi họ, và cũng nơi đó 
chính con người tự định đoạt về vận mệnh riêng của mình dưới con mắt của Thiên 
Chúa. Như vậy, khi nhìn nhận mình có một linh hồn thiêng liêng, bất tử, con người 
không phải là bị mê hoặc bởi một thứ ảo tưởng phát sinh do những điều kiện vật lý 
và xã hội. Trái lại, nhìn nhận như thế là con người đã đạt tới chính chân lý sâu xa.5 

Theo niềm tin Kitô Giáo, linh hồn là “nguyên lý sự sống” nơi con người. Chúng ta thấy điều 
này trong sách Sáng Thế như chúng ta đã trình bày ở trên. Thân xác được nhào nặn từ bùn đất 
chỉ trở nên sinh động khi có “hơi thở của Thiên Chúa.” Giáo huấn của Giáo Hội dạy rằng: 
“Thánh Kinh thường dùng thuật ngữ linh hồn để chỉ sự sống con người (x. Mt 16:25-26; Ga 
15:13) hoặc toàn diện con người (Cv 2:41). Nhưng cũng dùng để chỉ cái thâm sâu nhất (Mt 26-
38), giá trị nhất nơi con người (x. Mt 10:28; 2Mca 6:30), nhờ đó con người là hình ảnh Thiên 
Chúa cách đặc biệt: “linh hồn” là nguyên lý thuần linh nơi con người.”6 

                                                
3 Vatican II, Hiến Chế Mục Vụ Gaudium et Spes, số 14. 
4 Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, số 364. 
5 Vatican II, Hiến Chế Mục Vụ Gaudium et Spes, số 14. 
6 Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, số 363. 



Tóm lại, con người là một hữu thể thống nhất bao gồm xác và hồn. Chúng ta có thể nói rằng, 
con người là một chiếc cầu nói giữa thế giới vật chất và thế giới thiêng liêng. Nói cách khác, 
con người là sự “tổng hợp của hai thế giới: vật chất và thiêng liêng.” Đây chính là điều mà sự 
thống nhất giữa xác và hồn đem lại cho con người và cũng là yếu tố xác định vị trí ‘độc nhất 
vô nhị’ của con người trong vũ trụ. 

 


