
58. GIỮA CON NGƯỜI CÓ NHỮNG KHÁC BIỆT CĂN BẢN NÀO KHÔNG? 

Khi chúng ta đi ra đường hay ngay cả trong gia đình của mình, chúng ta thấy mỗi người mỗi 

tính, mỗi người một vẻ khác nhau, không ai giống ai. Hai người sinh đôi cùng một trứng cũng 

có sự khác biệt. Khác biệt là một điều hiển nhiên và rõ ràng nhất mà chúng ta nhận ra khi quan 

sát người này với người kia. Nếu nhìn từ khía cạnh này, thì câu hỏi trên của DOCAT không có 

giá trị gì vì nó không có ý nghĩa gì. Điều làm chúng ta ngạc nhiên là câu trả lời của DOCAT 

khẳng định trái ngược với thực tế, đó là giữa 

con người không có sự khác biệt nào.  

Không. Thiên Chúa tạo dựng tất cả mọi 

người theo hình ảnh của Ngài, và vì thế, 

tất cả đều được ban tặng cùng một phẩm 

giá không thể bị tước đoạt, bất kể màu 

da, giới tính, dân tộc, tôn giáo. Đây là 

chân lý, nên cần khắc phục những điều 

bất công mà nữ giới và dân tộc phải 

chịu, để đảm bảo cơ hội bình đẳng cho 

tất cả, sự thăng tiến cho mỗi người, và 

như vậy cũng là bảo vệ phẩm giá của 

mọi người. 

 

 

Đọc câu trả lời của DOCAT, chúng ta tự hỏi: Điều DOCAT muốn khẳng định ở đây là gì? Tại 

sao lại không có sự khác biệt căn bản nào giữa con người? Như chúng ta đã trình bày ở trên, 

chúng ta không thể chối cãi việc con người tự căn bản khác biệt nhau về thể lý, tâm lý và ngay 

cả đời sống thiêng liêng. Nhưng đây không phải là những khía cạnh mà DOCAT nhắm đến. 

Khía cạnh DOCAT muốn khẳng định không có khác biệt giữa con người đó là phẩm giá. Nói 

cách khác, điều được khẳng định ở đây là mọi người đều có cùng một phẩm giá như nhau mà 

không ai có thể tước lấy, bất kể màu da, giới tính, dân tộc và tôn giáo. Trong câu trả lời của 

DOCAT, chúng ta nhận ra hai vấn đề cần được đào sâu hơn: (1) phẩm giá của con người, và 

(2) khắc phục những bất công để bảo vệ phẩm giá con người. 

Liên quan đến phẩm giá con người, Giáo Hội dạy rằng: Việc bình đẳng của mọi người dựa trên 

tình yêu không phân biệt của Thiên Chúa dành cho con người vì họ được dựng nên theo hình 

ảnh của Ngài. Bên cạnh đó, sự kiện Chúa Giêsu nhập thể đã mang lại sự bình đẳng cho hết mọi 

người vì Ngài mang ‘thân phận con người’ [hay đúng hơn ‘bản tính con người’] mà trong đó 

tất cả chúng ta được chia sẻ. Chúng ta đọc thấy lời dạy này trong giáo huấn của Giáo Hội như 

sau:  



“Thiên Chúa tỏ ra không thiên vị ai” 

(Cv 10,34; x. Rm 2,11; Gl 2,6; Ep 

6,9), vì mọi người đều có cùng 

phẩm giá của những thụ tạo được 

tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa 

và giống Thiên Chúa. Việc Nhập 

thể của Con Thiên Chúa cho thấy 

mọi người đều bình đẳng về phẩm 

giá: “Không có Do Thái hay Hy 

Lạp, không có nô lệ hay tự do, 

không có nam hay nữ, vì tất cả anh em đều là một trong Đức Kitô Giêsu” (Gl 3,28; 

x. Rm 10,12; 1 Cr 12,13; Cl 3,11). Vì vinh quang của Thiên Chúa đã sáng lên phần 

nào trên khuôn mặt của mỗi người, nên phẩm giá của mỗi người trước mặt Chúa 

chính là nền tảng đem lại phẩm giá của con người trước mặt người khác. Ngoài ra, 

đó cũng là nền tảng cuối cùng đưa tới sự bình đẳng và tình huynh đệ căn bản giữa 

mọi người, bất kể chủng tộc, quốc gia, giới tính, nguồn gốc, văn hoá hay giai cấp.1 

Trong Đức Kitô, chúng ta trở nên một. Bức tường ngăn cách vì sự khác biệt giữa nam và nữ, 

giữa những người thuộc các tầng lớp, dân tộc, văn hoá, tôn giáo khác nhau bị phá đổ. Trong 

những lời giáo huấn trên, điều đáng để chúng ta lưu tâm là “phẩm giá con người trước mặt 

Thiên Chúa là nền tảng đem lại phẩm giá của con người trước mặt người khác.” Nói cách khác, 

chúng ta chỉ chấp nhận sự bình đẳng và tôn trọng phẩm giá người khác khi chúng ta nhận ra 

rằng những người đó cũng có một phẩm giá trước mặt Thiên Chúa. Nhìn từ khía cạnh này, 

chúng ta nhận ra rằng, những người không tin Chúa sẽ khó để chấp nhận và tôn trọng phẩm 

giá của người khác. Nói cách cụ thể hơn, những chế độ vô thần sẽ không bao giờ biết tôn trọng 

phẩm giá của con người.  

Sự phát triển toàn diện của cá nhân và xã hội chỉ 

đạt được khi nhân phẩm con người được tôn 

trọng: “Chỉ khi nào nhìn nhận phẩm giá con 

người, cá nhân mới có thể phát triển riêng cho 

mình và chung với người khác (x. Gc 2:1-9). Để 

thúc đẩy sự phát triển này, cần đặc biệt giúp đỡ 

những người yếu kém nhất, bảo đảm cho cả nam 

lẫn nữ có những điều kiện phát triển đồng đều, 

cũng như sự bình đẳng khách quan giữa các giai 

cấp xã hội khác nhau trước luật pháp.”2 Trong 

những lời này, Giáo Hội chỉ ra rằng nhân phẩm 

của những người yếu kém thường không được 

công nhận và dễ bị chà đạp. Điều này được kiểm 

chứng trong đời sống thường ngày của chúng ta. 

Người nghèo thường bị bóc lột và đối xử như 

những phương tiện mang lại lợi nhuận cho những 

người có quyền thế và xem mình thuộc tầng lớp 

xã hội cao hơn. Dù luật pháp hiện hữu để bảo đảm 

sự bình đẳng giữa các giai cấp khác nhau, nhưng 

dường như điều này chưa được hiện thực hoá vì 

 
1 Toát Yếu về Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo, số 144. 
2 Toát Yếu về Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo, số 145. 



các tầng lớp khác nhau trong xã hội vẫn có một sự khác biệt rất rõ rệt trong cách đối xử và tôn 

trọng phẩm giá của nhau.  

Việc tôn trọng phẩm giá con người cũng đóng một vai trò quan trọng trong các mối quan hệ 

giữa các dân tộc và các quốc gia. Giáo huấn của Giáo Hội dạy về điều này như sau: “Trong các 

mối quan hệ giữa các dân tộc và các quốc gia, những điều kiện tiên quyết là các dân tộc và 

quốc gia phải được bình đẳng và coi trọng như nhau thì cộng đồng quốc tế mới phát triển đích 

thực. Về phương diện này, dù có tiến hành thế nào cũng không được quên rằng hiện nay vẫn 

còn nhiều điều bất bình đẳng và nhiều hình thức lệ thuộc nhau.”3 Trên lý thuyết, tất cả các mối 

quan hệ giữa các dân tộc và quốc gia được xây dựng trên sự bình đẳng. Nhưng trong thực tế, 

chúng ta nhận ra đa số các mối quan hệ giữa các dân tộc và quốc gia mang tính lệ thuộc hơn là 

bình đẳng, thậm chí còn có những mối liên hệ mang tính “nô lệ” – một dạng nô lệ mới của thời 

hậu hiện đại. Trong bối cảnh này, Giáo Hội chỉ ra rằng phẩm giá của mỗi con người và mỗi 

dân tộc chỉ có thể được bảo vệ và thăng tiến bởi cả cộng đồng và bởi toàn thể nhân loại. Đây 

không phải là công việc của mỗi cá nhân hoặc một dân tộc đơn nhất: “Bên cạnh việc nhìn nhận 

cách đồng đều phẩm giá của mỗi người và mỗi dân tộc, cũng cần phải nhận thức rằng người ta 

chỉ có thể bảo vệ và thăng tiến phẩm giá con người nếu việc ấy được thực hiện bởi cả cộng 

đồng và bởi toàn thể nhân loại. Chỉ khi hành động qua lại giữa các cá nhân và giữa các dân tộc, 

thật sự nhắm tới ích lợi của hết mọi người, thì tình huynh đệ đại đồng đích thực mới có được; 

bằng không tất cả chúng ta sẽ nghèo nàn hơn do các điều kiện bất bình đẳng nghiêm trọng vẫn 

còn.”4 

Chúng ta phải chân nhận rằng, một trong những vấn đề nghiêm trọng liên quan đến phẩm giá 

con người xảy ra trong mọi nơi, mọi thời là có sự phân biệt rõ ràng giữa phẩm giá người nam 

và người nữ. Chúng ta thấy người nữ luôn phải chịu thiệt thòi. Nhiều nơi phẩm giá của họ 

không được tôn trọng, chứ chưa nói là không được công nhận. Giáo Hội luôn dạy về sự bình 

đẳng của người nam và người nữ vì cả hai được tạo dựng theo hình ảnh và giống Thiên Chúa: 

“Thực vậy, Thánh Kinh dạy rằng con người đã được tạo dựng ‘theo hình ảnh của Thiên Chúa’ 

có khả năng nhận biết và yêu mến Ðấng Tạo Dựng mình, được Ngài đặt làm chủ mọi tạo vật 

trên trái đất
 
để cai trị và xử dụng chúng mà ngợi khen Thiên Chúa. Vì ‘thế nhân là chi để Ngài 

nhớ đến? hay con người là gì để Ngài phải bận tâm? So với thiên thần Ngài có để cho thua mấy 

tí. Vinh dự huy hoàng là triều thiên Ngài ban tặng. Ngài cho thống trị các kiệt tác tay Ngài làm, 

muôn sự Ngài đã đặt dưới chân’ (Tv 8:5-7). Nhưng Thiên Chúa đã không dựng nên con người 

cô độc: bởi vì từ khởi thủy ‘Ngài đã tạo dựng có nam và có nữ’ (Stk 1:2-7). Sự liên kết giữa họ 

đã tạo nên một thứ cộng đoàn đầu tiên giữa người với người. Thực vậy, tự bản tính thâm sâu 

của mình, con người là một hữu thể có xã hội tính và nếu không liên lạc với những người khác 

con người sẽ không sống và phát triển tài năng mình. Vì thế như ta lại đọc thấy ngay trang đầu 

của Thánh Kinh: ‘Thiên Chúa đã thấy tất cả những gì Ngài đã làm đều rất tốt đẹp’ (Stk 1:31).”5 

Vì vậy, Giáo Hội luôn khuyến khích các tổ chức xã hội và Giáo Hội tôn trọng và mời gọi sự 

đóng góp đặc biệt của người nữ cho sự phát triển của con người và xã hội.  Liên quan đến điều 

này, Giáo Hội dạy rằng: 

Dù phái “nam” và phái “nữ” là sự phân biệt hai cá thể có cùng phẩm giá, nhưng đó 

không phải là sự bình đẳng tĩnh, vì sự cá biệt của nữ giới khác với sự cá biệt của 

nam giới, sự khác biệt trong bình đẳng như thế sẽ làm phong phú và rất cần để giúp 

cuộc sống xã hội được hài hoà: “Tạo điều kiện để phụ nữ có mặt cách hợp lý trong 

Giáo Hội và xã hội chính là một sự quan tâm thấu đáo và sâu sắc hơn về nền tảng 

 
3 Toát Yếu về Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo, số 145. 
4 Toát Yếu về Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo, số 145. 
5 Vatican II, Hiến Chế Gaudium et Spes, số 12. 



nhân học làm nên nam tính và nữ tính trong con người, hầu minh định bản sắc riêng 

của người phụ nữ trong tương quan với nam giới, tức là khác nhau nhưng bổ túc 

cho nhau, không những trong các vai trò phải nắm giữ và chức năng phải thi hành, 

mà sâu xa hơn, cả trong cơ cấu và ý nghĩa làm cho người phụ nữ trở nên đúng là 

một ngôi vị.”6 

Phẩm giá của người phụ nữ chỉ được tôn trọng cách đúng mức khi chúng ta nhìn người nữ 

không như “hữu thể lệ thuộc,” nhưng là “hữu thể bổ sung” cho người nam. Nói cách khác, 

người nam sẽ không là một “hữu thể hoàn hảo,” không phải là chính mình nếu không có sự bổ 

sung của người nữ. Đây là mối tương quan mang tính hỗ tương. Giáo huấn của Giáo Hội dạy 

rằng:  

Người nữ là phần bổ sung cho người nam, cũng như người nam là phần bổ sung 

cho người nữ: người nam và người nữ bổ túc cho nhau, không chỉ về mặt thể lý và 

tâm lý, mà cả về mặt hữu thể. Chính vì tính cách có hai mặt “nam” và “nữ” mà hữu 

thể con người mới trở thành một thực tại đầy đủ. Con người là “thể thống nhất gồm 

hai mặt”, hay nói cách khác, là mối quan hệ “hai trong một,” nhờ đó mỗi người có 

thể trải nghiệm mối quan hệ liên vị và hỗ tương, vừa như một quà tặng vừa như một 

sứ mạng: “Thiên Chúa đã giao cho ‘thể thống nhất gồm hai mặt’ này không những 

việc sinh sản và đời sống gia đình, mà còn cả việc kiến tạo lịch sử.” “Người nữ là 

‘trợ tá’ cho người nam, cũng như người nam là ‘trợ tá’ cho người nữ!”: khi người 

nam và người nữ gặp nhau, thì nhận thức thống nhất của con người được hình thành, 

không dựa trên logic tập trung vào mình và khẳng định mình, mà là dựa trên logic 

yêu thương và liên đới.7 

Bên cạnh người nữ, những người khuyết tật và những người thiểu năng là những thành phần 

mà phẩm giá của họ cũng dễ bị chà đạp và không được tôn trọng. Dù khiếm khuyết về mặt tâm 

sinh lý, họ cũng là những chủ thể được tạo dựng theo hình ảnh và giống Thiên Chúa. Vì vậy, 

họ cũng có một phẩm giá bất khả xâm phạm. Là thành phần “thấp kém” nhất trong xã hội, 

những người khuyết tật cần đến sự ‘bổ sung’ của chúng ta. Họ cần đến bàn tay, đôi chân, ánh 

mắt, nụ cười, cõi lòng đầy yêu thương của chúng ta để mang lại cho họ niềm vui sống trong 

những đau khổ mà họ phải đối diện trong từng giây phút sống của họ. Giáo Hội luôn quan tâm 

và lên tiếng bảo vệ ‘kho tàng quý giá’ này. Vì vậy, Giáo Hội kêu gọi con cái mình cũng như 

tất cả mọi thành phần trong xã hội nhận ra và tôn trọng phẩm giá của những người khuyết tật 

như sau: 

Những người thiếu khả năng vẫn là những chủ thể con người trọn vẹn, với những 

quyền lợi và nghĩa vụ: “Dù có những giới hạn và đau khổ tác động lên thân thể và 

các khả năng của mình, họ vẫn cho thấy mình có đầy đủ phẩm giá và sự cao cả của 

con người.” Vì người khuyết tật vẫn là những chủ thể có đầy đủ quyền hạn, nên cần 

phải giúp họ tham gia vào đời sống gia đình và xã hội một cách đầy đủ về mọi chiều 

hướng ở bất cứ cấp độ nào họ có thể tham gia và tuỳ theo khả năng của họ. Cần 

phải đẩy mạnh các quyền lợi của những người khuyết tật bằng những biện pháp hữu 

hiệu và thích đáng: “Thật không xứng đáng chút nào với con người, thậm chí còn 

phủ nhận đặc tính chung của con người, khi chỉ nhận những người có đầy đủ chức 

năng vào sinh hoạt cộng đồng và ngành nghề. Làm như thế là kỳ thị một cách 

nghiêm trọng, phân biệt người mạnh khoẻ với người đau yếu.” Cần phải chú ý nhiều 

 
6 Toát Yếu về Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo, số 146. 
7 Toát Yếu về Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo, số 147. 



không những tới các điều kiện thể lý và tâm lý trong lao động, tới việc trả lương 

công bằng, tới khả năng thăng tiến và việc loại bỏ các trở ngại, mà còn cần chú ý 

tới những khía cạnh tình cảm và giới tính của những người khuyết tật: “Họ cũng 

cần yêu và được yêu, cần sự dịu dàng, gần gũi và thân mật,” tuỳ theo khả năng của 

họ, đồng thời vẫn tôn trọng trật tự luân lý, là trật tự chung cho cả người lành lặn lẫn 

người khuyết tật.8 

Tóm lại, từ cái nhìn Kitô Giáo, sự bình đẳng và phẩm giá cáo quý, bất khả xâm phạm của con 

người hệ tại ở việc mỗi người được tạo dựng theo hình ảnh và giống Thiên Chúa. Điều này 

được Công Đồng Vaticanô II dạy như sau: “Những kẻ tin cũng như những kẻ không tin dường 

như đồng quan điểm là mọi vật trên địa cầu phải được hướng về con người như là trung tâm 

và tột điểm của chúng. Vậy con người là gì? Con người đã và còn đang đưa ra nhiều quan niệm 

về chính mình, những quan niệm khác nhau và đôi khi trái ngược nhau. Theo những quan niệm 

đó, thường con người tán dương mình như một mẫu mực tuyệt đối hay lại chê bai đến độ tuyệt 

vọng, từ đó con người hoài nghi và lo lắng. Thông cảm sâu xa được những khó khăn này, Giáo 

Hội, vì được Thiên Chúa là Ðấng mạc khải dạy dỗ, có thể đem lại câu giải đáp cho những khó 

khăn ấy, nhờ đó diễn tả được thân phận đích thực của con người, giãi bày những yếu hèn, đồng 

thời có thể nhìn nhận xác đáng phẩm giá và thiên chức của con người.”9 

 
8 Toát Yếu về Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo, số 148. 
9 Vatican II, Hiến Chế Gaudium et Spes, số 12. 


