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MỖI TUẦN MỘT ĐỀ TÀI – TUẦN 53. 

TẠI SAO CON NGƯỜI NGHĨ ĐẾN NHỮNG 
ĐIỀU VƯỢT TRÊN CHÍNH MÌNH? 

Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta thường 
chứng kiến việc chính mình và người khác đi 
vượt trên chính mình trong nhiều lãnh vực. Có 
những việc ban đầu chúng ta nghĩ mình không thể làm được, nhưng với sự cố gắng và nỗ lực 
của bản thân, chúng ta thực hiện được những công việc đó cách thành công, để rồi khi nhìn lại 
chúng ta ngạc nhiên và tự hỏi: không biết tại sao tôi có thể làm được điều đó. Thật vậy, trong 
tận cõi thâm sâu của mỗi người, chúng ta luôn khao khát ‘có hơn’ những gì chúng ta có hôm 
nay: nhiều của cải vật chất, nhiều bạn bè, nhiều tình yêu, hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn, v.v. Tất 
cả những điều này xảy ra cho con người vì con người được tạo dựng cách ‘đặc biệt’ không như 
những tạo vật khác, đó là con người được tạo dựng “theo hình ảnh và giống Thiên Chúa” (St 
1:26-27). Vì vậy, con người là một hữu thể có khả năng vươn đến Thiên Chúa, Đấng Tuyệt 
Đối. Nói cách khác, hạnh phúc đích thật của con người không thể tìm thấy trong những tạo vật 
hữu hạn, nhưng chỉ tìm thấy trong Thiên Chúa mà thôi. Thánh Augustinô đã diễn tả điều này 
cách tuyệt vời trong câu nói nổi tiếng của Ngài: “Lạy Chúa, Chúa dựng con nên con cho Ngài, 
và linh hồn con khắc khoải cho đến khi nó được nghỉ yên trong Chúa.”  

Giáo Huấn của Giáo Hội dạy về con người như sau: “Vì con người được dựng nên theo hình 
ảnh của Thiên Chúa, nên có phẩm giá là một nhân vị. Không phải là một sự vật mà là một con 
người. Con người có khả năng tự biết mình, tự làm chủ chính mình và tự do tự hiến và thông 
hiệp với những người khác. Do ân sủng, mỗi nguời được mời để giao ước với Đấng Sáng Tạo, 
dâng lên Người một lời đáp trả tin yêu mà không ai có thể thay thế được.”1 Trong những lời 
này, Giáo Hội chỉ ra cho chúng ta thấy đâu là nền tảng của phẩm giá và những khả năng của 
con người. Như vậy, khả năng đi vượt qua chính mình có nền tảng trong việc con người được 
tạo dựng nên “theo hình ảnh và giống Thiên Chúa.” Vì vậy, con người luôn hướng tới Thiên 
Chúa là cùng đích tối hậu của cuộc đời mình. Câu trả lời trong DOCAT trình bày điều này như 
sau: 

Trong tất cả mọi loài thụ tạo vật chất, chỉ mỗi con người mở ra đến vô biên; chỉ con 
người mới có thể có một khái niệm về Thiên Chúa, và khát khao đi tìm những câu 
trả lời tối thượng. Triết học nói đó là con người có khả năng siêu việt, nghĩa là có 
thể vượt lên trên chính mình. Con người chỉ thật sự trở thành mình cách trọn vẹn 
khi nhận biết một điều gì hay một Đấng nào đó khác 
với mình, cao cả hơn mình, và quan trọng hơn chính 
mình: đó là Thiên Chúa, nguồn mạch của sự sống 
muôn loài. Vì con người mở ra hướng đến Thiên 
Chúa, nên cũng có thể cởi mở với những người khác, 
và thể hiện lòng tôn trọng họ. Đời sống cộng đồng, 
việc đối thoại và nhận biết người khác lại dẫn con 
người đến gần chính mình hơn. 

                                                
1 Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, số 357. 



Câu khẳng định đầu tiên trong DOCAT là việc con người có khả năng mở ra đến vô biên, “chỉ 
con người mới có thể có một khái niệm về Thiên Chúa, và khát khao đi tìm những câu trả lời 
tối thượng.” Tuy nhiên, có những luận chứng từ chối khả năng mở ra đến vô biên của con 
người. Những luận chứng này được nêu ra như sau: “Thiên Chúa là Đấng tuyệt đối và con 
người là hữu thể có giới hạn, làm sao cái giới hạn có thể biết được cái vô hạn [tuyệt đối]? Nói 
cách khác, nếu thần học là ‘đức tin tìm kiếm sự hiểu biết’ về Thiên Chúa, làm thế nào một con 
người, một hữu thể giới hạn hiểu được Thiên Chúa? Làm thế nào con người có thể hiểu Thiên 
Chúa khi không nhìn thấy Ngài vì Thiên Chúa là Đấng vô hình? Làm sao con người có thể hiểu 
được những gì vượt trên giới hạn của mình. Con người có thể biết Thiên Chúa không? 

Để giải quyết vấn nạn trên, chúng ta trước tiên nại đến Thánh Tôma Aquinô. Theo thánh nhân, 
con người cũng được mời gọi đến học trong những gì ‘Thiên Chúa đã mặc khải,’ bên cạnh 
những điều mà triết học đã cố gắng giải quyết liên quan đến Thiên Chúa. Hơn nữa, con người 
được dựng nên cho một cùng đích siêu nhiên, một cùng đích đi vượt xa ngoài sự hiểu biết của 
lý trí. Sự thật của lý trí về Thiên Chúa đạt được bởi suy tư của triết học có thể chỉ được hiểu 
bởi một số ít người trí thức và thường phải mất nhiều thời gian và đôi khi lẫn lộn với nhiều sai 
lầm. Nhưng chúng ta biết rằng sự thật về Thiên Chúa một cách tuyệt đối phải liên quan đến 
hạnh phúc của mọi người, chứ không phải là một số ít. Vì vậy, bên cạnh nỗ lực của lý trí con 
người, Thiên Chúa đã mặc khải chính mình cho con người, để con người có thể đạt đến Ngài. 

Khái niệm triết học về khả năng siêu việt của con người, có nghĩa là con người có thể đi vượt 
trên chính mình. Chúng ta có thể nói rằng, khả năng siêu việt của con người là sự đáp trả lại 
lời mời gọi của Chúa Giêsu: “Hãy nên hoàn thiện như Cha của anh em trên trời là Đấng hoàn 
thiện” (Mt 5:48). Karl Rahner nói về khả năng siêu việt của con người như sau: Thiên Chúa 
kêu gọi con người tưởng tượng [nghĩ đến] những khả thể đạt đến điều tốt. Những khả thể này 
giúp con người hiện thực hoá những tiềm năng của mình và như thế siêu việt chính mình. Điều 
này có nghĩa là bất kỳ khi nào con người khẳng định rằng tôi có thể đặt vấn nạn về sự vật, ngay 
cả khi đây là một câu hỏi giới hạn, thì người đó đang đi vượt qua sự giới hạn của chính mình: 
đi từ ‘chưa biết’ đến ‘biết.’ Ví dụ, khi một người nhìn thấy một loài hoa mà mình không biết, 
liền tự hỏi loại hoa này là gì và đi tìm câu trả lời cho vấn nạn mình đặt ra. Trong quá trình tìm 
câu trả lời và khi có được câu trả lời, con người diễn tả khả năng siêu việt của mình, đó là đi 
vượt qua giới hạn ‘vô tri’ của mình. Tại sao điều này xảy ra? Rahner trả lời rằng vì phạm vi 
của sự giới hạn của con người luôn luôn bị rút ngắn lại khi con người càng khám phá nhiều 
hơn. Và khi phạm vi giới hạn bị rút ngắn, con người sẽ cảm nghiệm được chính mình như là 
một ‘hữu thể thiêng liêng,’ không bị giới hạn vì vật chất. Nói cách khác, mỗi khi con người 
nhận ra sự giới hạn của mình, hành động nhận biết đó chỉ cho biết người đó đã đi vượt qua giới 
hạn của chính mình, ít là trong khả thể. Nói cách cụ thể, khi chúng ta nhận ra mình không biết 
một điều gì đó, chúng ta sẽ có khát vọng để biết, và chính khát vọng này đưa chúng ta đi ra 
khỏi sự giới hạn của bản thân, đó là sự vô tri, để biết những điều mà trước kia chúng ta không 
biết vì giới hạn của mình.  

Chúng ta biết chúng ta là những hữu thể giới hạn. Nhưng sự giới hạn của chúng ta nối kết 
chúng ta với Đấng Tuyệt Đối, đó là chính Thiên Chúa. Vì vậy, biết Thiên Chúa là điều có thể 
bởi vì biết Thiên Chúa không có nghĩa là học biết về Ngài như Ngài là. Nhưng biết Thiên Chúa 
là việc giải thích và trình bày một cách ý thức và có phương pháp về mặc khải mà chúng ta đã 
đón nhận và nắm bắt với đức tin. Biết Thiên Chúa hoặc ‘làm thần học’ theo cách thức này là 
có thể bởi vì ‘sự chính thức’ của Lời Chúa luôn chứa đựng yếu tố mang tính khái niệm và giả 
định cho đức tin. Từ yếu tố này, chúng ta đáp lại với yếu tố đức tin qua việc giải thích, suy tư 
và đối diện với sự thật mà Thiên Chúa mạc khải. 



Truyền thống Công Giáo dạy chúng ta rằng chúng ta không thể biết Thiên Chúa như Ngài là 
nếu Thiên Chúa không mặc khải chính mình cho chúng ta. Vì lý do này, theo Rahner, Kitô 
Giáo là tôn giáo của Thiên Chúa tự thông ban chính mình. Thiên Chúa đã chọn mặc khải mầu 
nhiệu sâu thẳm nhất của Ngài qua Người Con của Ngài, Đấng “khi thời gian tới hồi viên mãn, 
Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người phụ nữ, và sống dưới Lề 
Luật, để chuộc những ai sống dưới Lề Luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử” (Gl 4:4-
5). Thật vậy, trong Đức Kitô, “tất cả sự viên mãn của thần tính hiện diện cách cụ thể, và trong 
Người, anh em được sung mãn: Người vốn là đầu mọi quyền lực thần thiêng” (Cl 2:9-10). 
Trong Ngài, Thiên Chúa đã mặc khải mầu nhiệm sâu thẳm của mình, đó là Thiên Chúa là sự 
“trao đổi muôn đời của tình yêu giữa Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, và Ngài đã 
định cho chúng ta được chia sẻ trong tình yêu đó.”2 Qua mầu nhiệm nhập thể, mầu nhiềm mà 
qua đó Chúa Giêsu mặc lấy thân phận con người, Thiên Chúa đã được nhìn thấy, được đụng 
chạm đến và mặc khải chính mình.  

Giá Hội dạy chúng ta như thế nào về khả năng đạt đến Thiên Chúa của con người. Nếu chúng 
ta đọc Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, chúng ta tìm thấy ở đó những khẳng định của Giáo 
Hội về khả năng của con người để siêu việt chính mình và đạt đến Thiên Chúa. Điều này xảy 
ra là vì con người được tạo dựng cho Thiên Chúa và con người luôn luôn khao khát Thiên 
Chúa, Đấng Tuyệt Đối, nên không có tạo vật nào dó thể thỏa mãn con người cách hoàn hảo. 
Khát khao Thiên Chúa được viết trong con tim của con người: “Tận đáy lòng, con người khao 
khát Thiên Chúa vì con người được tạo dựng do Thiên Chúa và cho Thiên Chúa. Thiên Chúa 
không ngừng lôi kéo con người đến với mình, và chỉ nơi Thiên Chúa, con người mới tìm gặp 
chân lý và hạnh phúc mà họ không ngừng tìm kiếm.”3 Những lời này cũng được tìm thấy trong 
Giáo Huấn của Công Đồng Vaticanô II như sau: 

Ý nghĩa cao cả nhất của phẩm giá con người là con người được kêu gọi tới kết hiệp 
với Thiên Chúa. Ngay từ lúc mới sinh ra, con người đã được mời gọi đối thoại với 
Thiên Chúa: thực thế, sở dĩ con người hiện hữu là do Thiên Chúa đã vì yêu thương 
mà tạo dựng con người, và cũng vì yêu thương mà luôn luôn bảo tồn con người; và 
con người chỉ sống hoàn toàn theo chân lý một khi tự ý nhìn nhận tình yêu ấy và 
phó thác đời mình cho Đấng tạo dựng mình.4 

Khả năng đạt đến Thiên Chúa làm cho con người trở thành một hữu thể tôn giáo. Không biết 
cuộc sống của mình như thế nào, con người vẫn tìm ra những phương tiện và cách thức để đối 
thoại với Thiên Chúa. Điều này được khẳng định bởi Kinh Thánh, đặc biệt là sách Công Vụ 
Các Tông Đồ. Trong sách đó, chúng ta đọc được những lời sau:  

Từ một người duy nhất, Thiên Chúa đã tạo thành toàn thể nhân loại, để họ ở trên 
khắp mặt đất; Người đã vạch ra những thời kỳ nhất định và những ranh giới cho nơi 
ở của họ. Như vậy là để họ tìm kiếm Thiên Chúa; may ra họ dò dẫm mà tìm thấy 
Người, tuy rằng thật sự Người không ở xa mỗi người chúng ta. Thật vậy, chính ở 
nơi Người mà chúng ta sống, cử động, và hiện hữu, như một số thi sĩ của quý vị đã 
nói: “Chúng ta cũng thuộc dòng giống của Người” (Cv 17:26-28). 

Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo diễn tả bình diện tôn giáo của con người như sau: “Trong 
lịch sử loài người và cho tới ngày nay, loài người đã diễn đạt việc tìm kiếm Thiên Chúa bằng 
nhiều cách qua các tín ngưỡng và các thái độ tôn giáo (cầu khẩn, cúng tế, tịnh niệm, phụng tự, 
                                                

2 Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, số 221. 
3 Ibid., no. 27. 
4 GS, no. 19. 



v.v...). Mặc dù có khi còn mơ hồ bất minh, những hình thức này quá phổ biến, đến nỗi có thể 
gọi con người là một hữu thể tôn giáo.”5 Nhưng đáng buồn thay là nhiều khi mối tương quan 
mật thiết và sống còn giữa con người với Thiên Chúa có thể bị lãng quên, không biết tới hoặc 
có thể bị từ chối cách minh nhiên. “Cho dù con người có thể quên lãng hay chối từ Thiên Chúa, 
Thiên Chúa vẫn không ngừng kêu gọi mỗi người tìm kiếm Người để được sống và được hạnh 
phúc. Nhưng sự tìm kiếm này đòi hỏi con người vận dụng tất cả trí tuệ, ý chí chính trực, “một 
lòng ngay thẳng,” và phải có cả chứng từ của người khác hướng dẫn họ kiếm tìm Thiên Chúa.”6 

Vì con người có thể từ chối, lãng quên khả năng siêu việt của mình, nên Thiên Chúa đã ban cho 
con người nhiều cách thức khác nhau để qua đó con người có thể đến với Ngài. Sách Giáo Lý 
của Giáo Hội Công Giáo trình bày cho chúng ta những cách thức để đến với Thiên Chúa như 
sau:  

Được tạo nên theo hình ảnh Thiên Chúa, được mời gọi nhận biết và yêu mến Thiên 
Chúa, người tìm Thiên Chúa sẽ khám phá ra một số “con đường” giúp nhận biết 
Người. Những con đường này còn được gọi là “bằng chứng về sự hiện hữu của 
Thiên Chúa,” không theo nghĩa bằng chứng khoa học tự nhiên, nhưng theo nghĩa 
những “luận cứ đồng qui và có sức thuyết phục,” giúp con người biết chắc có Thiên 
Chúa. Những “con đường” đến với Thiên Chúa xuất phát từ thụ tạo: thế giới vật 
chất và con người.7 

Cuối cùng, khả năng siêu việt của con người được diễn ta qua 
việc con người chỉ thật sự trở thành mình cách trọn vẹn khi 
nhận biết một điều gì hay một Đấng nào đó khác với mình, 
cao cả hơn mình, và quan trọng hơn chính mình: đó là Thiên 
Chúa, nguồn mạch của sự sống muôn loài. Đồng thời sống cởi 
mở với những người khác, và thể hiện lòng tôn trọng họ. 
Chính trong bản tính xã hội của mình được thể hiện qua việc 
đối thoại và nhận biết người khác mà con người đến gần 
chính mình hơn. Nói cách khác, con người chỉ sống trọn 
vẹn ơn gọi làm người của mình khi sống giới răn yêu thương: 
““Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, 
hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn 
quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai, 
cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân 
cận như chính mình. Tất cả Luật Môsê và các sách ngôn sứ 
đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy” (Mt 22:” 37-40). 

                                                
5 Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, số 28. 
6 Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, số 30. 
7 Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, số 31. 


