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ĐIỀU GÌ KHIẾN CON NGƯỜI  
LÀ ĐỘC NHẤT? 

Chúng ta đã trình bày về con người trong những 

bài học hỏi trước. Trong bài học hỏi này, chúng ta 

cùng nhau nói về tính độc nhất của con người. Câu hỏi chúng ta thường đặt ra là: Con người là 

ai? Con người là thiên thần hay ác quỷ? Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta thấy con người 

đứng ở giữa thiên thần và ác quỷ. Có lúc con người là thiên thần, nhưng lúc khác thì con người 

là một ác quỷ. Về điều này, José Kuttianimattathil nói:  

Con người có khẳ năng để làm những hành động không thể tưởng tượng được như hy sinh, can 

đảm, chịu đựng, tình yêu, tình bạn…. Con người cũng có khả năng đạt được những sáng chế 

tuyệt vời về khoa học và phát triển kỹ thuật; con người cũng có thể thực hiện những hành động 

gợi hứng một cách kinh ngạc cho người khác trong các lãnh vực nghệ thuật và thể thao, và 

trong rất nhiều hành động mang tính sáng tạo. Nhìn những sự vĩ đại của con người trong tương 

quan với các tạo vật khác, tác giả các Thánh Vịnh đã trả lời cho câu hỏi của chính mình: “Con 

người có là chi mà Chúa cần nhớ đến; phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm? …. Ngài đã 

dựng nên con người không thua kém thần minh là mấy, ban vinh quang danh dự làm mũ triều 

thiên…” (Tv 8:5). Tuy nhiên, có một mặt khác của con người, đó là con người là hữu thể chịu 

trách nhiệm về các cuộc chiến tranh, tra tấn, nô lệ, áp bức và lạm dụng… Tất cả những tội ác 

này làm chúng ta suy nghĩ không biết con người có phải là ác quỷ không.1 

Con người là thiên thần hay ác quỷ? Đây chính là câu hỏi tuyệt đối về con người khi con người 

đối diện với chính mình trong cõi thâm sâu của con tim mình. Cũng chính trong giây phút đối 

diện với chính mình, con người nhận ra rằng mình là một hữu thể độc nhất mà Thiên Chúa đã 

tạo dựng. Nói cách khác, khi trở về với chính mình, con người nhận ra rằng mình chỉ xuất hiện 

trong vũ trụ này chỉ một lần: trước và sau khi mình hiện hữu, không ai giống mình. Đứng trước 

sự kiện này, con người tự hỏi: điều gì làm cho tôi trở thành một hữu thể độc nhất? Chúng ta 

tìm thấy câu trả lời trong DOCAT như sau: 

Mỗi người là độc nhất, vì được Thiên Chúa muốn họ hiện hữu như một cá thể không 

thể lặp lại, được hình thành nhờ tình yêu, và được cứu chuộc nhờ một tình yêu còn 

lớn lao hơn. Điều này cho chúng ta thấy phẩm giá của con người cao quý biết bao, 

và việc giữ thái độ nghiêm túc và lòng tôn trọng đối với tất cả mọi người quan trọng 

dường nào. Đòi hỏi trên cũng áp dụng cho các hệ thống chính trị và thể chế. Các hệ 

thống qua thể chế này không những phải tôn trọng tự do và phẩm giá của con người, 

mà còn phải góp phần vào sự phát triển toàn diện của mỗi người. Một cộng đồng 

không được phép loại trừ các cá nhân hay cả nhóm khỏi lộ trình phát triển. 

Chúng ta nhận ra trong câu trả lời của DOCAT ba yếu tố sau làm cho người trở nên độc nhất 

trong vũ trụ này: 
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Thứ nhất, con người là độc nhất vì được Thiên Chúa 

muốn họ hiện hữu như một cá thể không thể lặp lại. 

Trong một cuộc đối thoại với Hồng Y Giuse Ratzinger 

(ĐTC Bênêđictô XVI), một trong những câu hỏi được 

đặt ra cho ngài bởi Peter Seewald là: “Thần học gia 

Hans Urs von Balthasar – một cái tên quá tuyệt vời cho 

một nhà thần học! đã nói rằng mọi sự có thể được nhìn 

bằng hai cách, đó là: như là một dữ kiện và như một 

huyền nhiệm. Nhìn như một dữ kiện, con người là một 

‘hiện tượng bên lề’ trong vũ trụ, được sản sinh bởi sự ngẫu nhiên. Nhưng nhìn như một huyền 

nhiệm, con người được tạo thành cho chình mình bởi thánh ý của Thiên Chúa. Đây có phải là 

sự hiểu biết căn bản mang tính cốt yếu cho tất cả những lối tiếp cận của Kitô giáo thế giới và 

con người?  

Để khám phá con người như một dữ kiện thuộc về lãnh vực khoa học, nhưng để khám phá ra 

con người như huyền nhiệm thì được bắt đầu bởi triết học và hoàn thành bởi thần học với sự 

mặc khải của Thiên Chúa. Để có một tấm hình hoàn thiện về con người, chúng cần nhìn vượt 

qua những dữ kiện để nhận ra rằng con người được ‘ước muốn’ bởi Thiên Chúa để hiện hữu 

và là ý tưởng riêng của Thiên Chúa như Hồng Y Ratzinger trả lời cho câu hỏi trên của Seewald: 

Để bắt đầu với, chúng ta ý thức được dữ kiện của về con người, đó là trường hợp 

chúng ta đang nói đến. Điều này đúng trong lãnh vực lịch sử. Một cách căn bản, 

trong lịch sử mọi sự có thể khác biệt. Dĩ nhiên, không ai có thể thoả mãn với những 

gì là dữ kiện. Nếu chỉ vì lý do là chúng ta chỉ là dữ kiện, và chúng ta biết rằng chúng 

ta có thể và không hơn gì chỉ là một cái gì đó hiện hữu bởi sự ngẫu nhiên. Vì lý do 

này, điều quan trọng là chúng ta phải biết nhìn vượt qua những gì chỉ là dữ kiện và 

nhận ra rằng con người không chỉ bị ném vào trong thế giới này bởi một tiến trình 

tiến hoá. Sự thật bên dưới sự tiến hoá này là mỗi con người được mời gọi vào trong 

sự hiện hữu. Mỗi con người là ý tưởng riêng của Thiên Chúa. Bên trong mỗi sự vật 

chỉ hiện hữu mang tính dữ kiện trong giây phút là một kế hoạch, một ý tưởng đang 

làm việc và điều này mang lại ý nghĩa cho sự tìm kiếm ý tưởng của tôi về chính 

mình và sự hiện hữu của tôi cùng với thế giới và với con đường của lịch sử.2 

Qua những lời trên, Đức Hồng Y Ratzinger cho thấy, con người không phải là một cái gì bị 
đẩy vào trong vũ trụ bởi sự ngẫu nhiên hay nói đúng hơn con người không phải là kết quả ngẫu 

nhiên của quá trính tiến hoá. Mỗi con người được Chúa muốn vì chính nó. Chính vì điều này, 

Giáo Hội dạy rằng: “Trong tất cả các thụ tạo hữu hình, chỉ con người là ‘có khả năng hiểu biết 

và yêu mến Tạo Hóa’ (x.GS 12,3). Con người là ‘thụ tạo duy nhất trên trái đất được Thiên 

Chúa dựng nên cho chính họ’ (x.GS 24,3); chỉ con người, nhờ sự hiểu biết và tình thương, 

được mời gọi chia sẻ sự sống của Thiên Chúa. Con người được tạo dựng vì mục đích ấy, và đó 

là lý do căn bản của phẩm giá con người.”3 Không những thế, vì con người được dựng nên theo 

hình ảnh và giống với Thiên Chúa, nên con người có phẩm giá cao nhất trong các tạo vật. Như 

chúng ta đã trình bày, con người không phải là một cái gì đó, nhưng là một nhân vị: “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 

                                                
2 Joseph Cardinal Ratzinger, God and the World: Believing and Living in Our Time, trans. Henry Taylor 

(San Francisco: Ignatius Press, 2002), 75. 
3 Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, số 356. 



để giao ước với Đấng Sáng Tạo, dâng lên Người một lời đáp trả tin yêu mà không ai có thể 

thay thế được.”4 

Thứ hai, con người được hình thành [tạo dựng] nhờ tình yêu. Một cách tự nhiên [trong những 

trường hợp bình thường], mỗi người được cưu mang là hoa trái của tình yêu giữa người nam 

người nữ. Nói cách khác, tình yêu của hai người tìm thấy ‘sự hoàn thiện’ trong chính con người 

mới được hình thành trong lòng người mẹ. Tuy nhiên, theo giáo huấn của Giáo Hội, người nam 

người nữ là những người cộng tác vào ‘công trình sáng tạo của Thiên Chúa.’ Chính Thiên Chúa 

là người tạo dựng nên con người trong lòng mẹ. Vì con người là một nhân vị được Thiên Chúa 

tạo dựng, chứ không phải là ý muốn của ‘đàn ông hoặc đàn bà,’ nên con người có một giá trị 
tuyệt đối không được xâm phạm. Giáo huấn của Giáo Hội dạy rằng: “Vì sao Ngài đã dựng con 

người với phẩm giá cao trọng như vậy? Với tình thương vô biên, Ngài đã nhìn ngắm thụ tạo 

nơi chính mình và say mê nó. Vì thương yêu, Ngài đã tạo ra nó; vì thương yêu, Ngài cho nó 

khả năng hưởng phúc vĩnh cửu” (Th. Catarina thành Sienna, dial 4,13).5 Thánh Gioan định 

nghĩa: “Thiên Chúa là tình yêu” (1 Ga 4:8,16). Điều này cho thấy tự bản chất Thiên Chúa là 

tình yêu. Vì vậy, tất cả những gì đến từ Ngài là ‘hoa trái’ của tình yêu. Như Thánh Tôma 

Aquinô nói: khi một nghệ nhân làm ra một sản phẩm, thì nghệ nhân đó để lại dấu ấn của mình 

trên sản phẩm đó để ai nhìn vào có thể biết được người làm ra nó. Điều này chúng ta vẫn thường 

thấy trong đời sống ngày hôm nay: một phát minh, một sáng chế, một bài thơ, một bản nhạc, 

một bức hoạ đều có ghi tên của người đã tạo ra nó. Nhìn từ khía cạnh này, con người được 

Thiên Chúa tạo dựng nên mang trong mình dấu ấn của Ngài. Và dấu ấn đó được khắc ghi lên 

con người bởi tình yêu của Thiên Chúa. Vì được Thiên Chúa ghi dấu ân trên mình, con người 

trở thành hữu thể được Thiên Chúa quan tâm nhất trên cõi dương gian. Tư tưởng này được 

diễm tả trong giáo lý của Giáo Hội Công Giáo như sau:  

Thiên Chúa đã sáng tạo mọi sự cho con người (x. GS 12,1; 24,3; 39,1); còn con 
người được sáng tạo để phụng sự, yêu mến Thiên Chúa và dâng lên Người tất cả 

thụ tạo: Hữu thể nào trong cõi dương gian được quan tâm dường ấy? Đó là con 

người, một khuôn mặt sống động lớn lao, kỳ diệu, mà dưới mắt Thiên Chúa còn quí 

giá hơn cả toàn thể vạn vật. Đó là con người, vì con người mà trời, đất, biển rộng 

và toàn thể vạn vật được hiện hữu, và vì tha thiết muốn cứu độ con người, nên Thiên 

Chúa đã không tiếc ban cả Con duy nhất của Người cho họ. Thiên Chúa không 

ngừng điều động mọi sự để nâng con người lên tới Thiên Chúa và đặt con người 

ngồi bên hữu Thiên Chúa (Th. Gioan Kim khẩu, bài giảng St 2,1).6 

Thứ ba, con người được cứu chuộc nhờ một tình yêu còn lớn lao hơn. Tư tưởng này ám chỉ 
việc con người sinh ra trong thân phận yếu hèn tội lỗi. Sự độc nhất của con người chỉ được làm 

sáng tỏ trong mầu nhiệm nhập thể của Chúa Giêsu. Liên quan đến điều này, Giáo Hội dạy rằng:  

“Chỉ có mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể mới có thể làm sáng tỏ mầu nhiệm con 

người” (GS 22,1): Thánh Phaolô cho chúng ta biết có hai người là nguồn gốc của 

nhân loại: Ađam và Đức Ki-tô... “Ađam thứ nhất được tạo dựng như là một con 

người lãnh nhận sự sống. Còn Người kia là Đấng thiêng liêng ban sự sống. Người 

thứ nhất được tạo dựng do bởi người kia, do Đấng này, người thứ nhất lãnh nhận 

linh hồn làm cho sống... Khi tạo thành Ađam thứ nhất, Ađam thứ hai đã khắc ghi 

hình ảnh mình trong đó. Do đó Ađam thứ hai đã lãnh nhận vai trò và tên của Ađam 

thứ nhất, để không bỏ mất những gì đã được tạo dựng theo hình ảnh của mình. 
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Ađam đầu, Ađam cuối: người trước đã có khởi đầu, người sau sẽ tồn tại mãi mãi. 

Vì Người sau mới thực là Người đầu, như chính Người đã nói về mình: “Ta là Đầu 

và là Cuối” (T. Phêrô Kim Ngôn, bài giảng 117).7 

Những lời giáo huấn trên chỉ cho chúng ta thấy rằng qua mầu nhiệm nhập thể, Chúa Giêsu 

mang lại cho con người điều mà khi được tạo dựng con người chưa được ân ban, đó là ơn làm 

con Thiên Chúa và là đồng thừa tự với Chúa Giêsu. Lúc khởi đầu, con người chỉ là một tạo vật 

được tạo dựng theo hình ảnh và giống Thiên Chúa. Nhưng khi Chúa Giêsu mặc lấy thân phận 

con người, thì Ngài nâng thân phận đó lên thành ‘thân phận con Thiên Chúa.’ Các Giáo Phụ 

dạy rằng: điều gì không được mặc lấy thì không được cứu độ. Con người được cứu độ vì chính 

Chúa Giêsu đã mặc lấy thân phận con người. Thiên Chúa thực hành việc cứu độ con người 

không có một động lực nào khác ngoài tình yêu. Thánh Gioan nói về điều này như sau: “Thiên 

Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết 

nhưng được sống muôn đời” (Ga 3:16). 

Từ ba điều trên, chúng ta thấy điều làm cho con người là độc nhất hệ tại ba điều, đó là được 

Chúa muốn [chứ không phải con người muốn], là hoa trái của tình yêu [Thiên Chúa], và được 

cứu độ. Nói theo nhân thần học, điều làm cho con người trở nên độc nhất là: Con người là một 

tạo vật được Thiên Chúa dựng nên theo hình ảnh và giống Ngài, được trở nên con Thiên Chúa 

và đồng thừa tự với Chúa Kitô và được mời gọi để hưởng hạnh phúc vĩnh cửu với Thiên Chúa. 

Chính vì con người là độc nhất nên hệ quả tất yếu là con người có một phẩm giá cao quý cần 

được tôn trọng một cách nghiêm túc. Sự tôn trọng này cũng được áp dụng cho các hệ thống 

chính trị và thể chế vì mục đích hiện hữu của các hệ thống chính trị và thể chế là bảo vệ phẩm 

giá con người. Các hệ thống và thể chế này không những phải tôn trọng tự do và phẩm giá của 

con người, mà còn phải góp phần vào sự phát triển toàn diện của mỗi người. 

Tư tưởng cuối cùng của bài chia sẻ tuần này liên quan đến mối tương quan giữa cộng đồng và 

cá nhân hoặc một nhóm. Chúng ta đọc thấy trong DOCAT những lời sau: “Một cộng đồng 

không được phép loại trừ các cá nhân hay cả nhóm khỏi lộ trình phát triển.” Chúng ta tự hỏi: 

Đâu là nguồn gốc của sự tôn trọng, không loại trừ này mà một cộng đồng phải có cho các cá 

nhân hoặc nhóm? Giáo huấn của Giáo Hội cho biết, vì chúng ta có cùng một nguồn gốc chung, 

nên mỗi người bình đẳng trong nhân vị và tất cả tạo thành một thể thống nhất, một cộng đoàn 

nhân loại mà trong đó ai cũng tìm thấy chỗ đứng độc nhất của mình. Chúng ta đọc thấy những 

lời sau trong Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo: 

Vì cùng xuất phát từ một nguồn gốc chung, nhân loại tạo thành một thể thống nhất. 

“Từ một người duy nhất, Thiên Chúa đã tạo thành toàn thể nhân loại” (Cv 17:26) 

(x.Tb 8:6): Thật là kỳ diệu, khi ta nhìn ngắm nhân loại cùng có chung một nguồn 

gốc nơi Thiên Chúa...; cùng có chung một bản tính, được cấu tạo như nhau và một 

thể xác vật chất và một linh hồn thiêng liêng; cùng có chung một mục đích trực tiếp 
và một sứ mệnh trong thế giới; cùng có chung một nơi cư ngụ là trái đất với những 

của cải, mà mọi người, do quyền tự nhiên của mình đều có quyền sử dụng để nuôi 

dưỡng và phát triển sự sống; cùng có chung về một cùng đích siêu nhiên là chính 
Thiên Chúa, mà tất cả đều phải qui hướng về Người; cùng có chung những phương 

thế để đạt tới cùng đích đó; cùng có chung ơn cứu độ mà Đức Kitô đã thực hiện cho 

mọi người.”8 

                                                
7 Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, số 359. 
8 Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, số 360. 



Tóm lại, con người là một hữu thể độc nhất, không lặp lại lần thứ hai trong vũ trụ. Chính vì 

vậy, con người được mời gọi sống yêu thương như là nét độc nhất của mình. Đức Thánh Cha 

Gioan Phaolô II nói: Vì con người là một nhân vị, nên chỉ có một cách đối xử xứng hợp với 

con người, đó là yêu thương. Sự độc nhất của con người cũng mời gọi con người sống liên đới 

với nhau, để làm cho thế giới trở nên một nơi đầy yêu thương và tha thứ:“‘Luật liên đới và bác 

ái này đảm bảo rằng mọi người thực sự đều là anh em’ cho dù có nhiều khác biệt phong phú 

giữa các con người cá nhân, các nền văn hóa, các dân tộc.9 

                                                
9 Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, số 361. 


