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MỖI TUẦN MỘT ĐỀ TÀI – TUẦN 59 

NAM VÀ NỮ TƯƠNG ĐỒNG VÀ 
TƯƠNG KHẮC NHƯ THẾ NÀO? 

Trong bài học hỏi tuần trước, chúng ta đã nói sơ qua 

về sự bình đẳng về nhân phẩm giữa người nam và 

người nữ. Chúng ta biết rằng, con người có thể được 

nghiên cứu và định nghĩa từ những khía cạnh khác 

nhau: thể lý, tâm lý, sinh học, nhân triết học, nhân thần 

học, v.v. Khi nhìn từ những khía cạnh khác nhau, chúng ta sẽ khám phá ra những nét tương 

đồng và tương khác giữa người nam và người nữ. Ví dụ, về mặt thể lý [dễ dàng quan sát nhất] 

chúng ta thấy có sự tương đồng và tương khác rõ ràng giữa người nam và người nữ. Dưới cái 

nhìn Kitô giáo, giữa người nam và người nữ sẽ có những tương khắc và tương đồng nào? 

Chúng ta tìm thấy câu trả lời trong DOCAT như sau: 

Dưới cái nhìn của Chúa, nam và nữ đều có phẩm giá làm người như nhau. Thiên 

Chúa tạo ra con người cụ thể với nam và nữ, chứ không trừu tượng, với ý định để 

họ sống vì nhau, và cần đến nhau, mà không thống trị (thói gia trưởng) hay loại trừ 

nhau (nữ quyền cực đoan). Do đó, mang hình hài nam hay nữ không chỉ có nghĩa 

là nhận một vai trò cụ thể mà còn hơn thế nữa. Theo quan điểm của Kitô giáo, tình 

yêu thương giữa nam và nữ là biểu hiện của sự hiệp thông giữa các ngôi vị Thiên 

Chúa. 

Khi đọc câu trả lời của DOCAT, ấn tượng đầu tiên chúng ta có là hình như câu trả lời không 

tương đồng với câu hỏi vì nói không đưa ra những điểm tương đồng và tương khắc giữa người 

nam và người nữ. Câu trả lời trong DOCAT chỉ nhấn mạnh đến các điểm sau: (1) người nam 

và người nữ có phẩm giá như nhau trước mặt Chúa; (2) Chúa tạo dựng người nam và người nữ 

để ‘bổ sung’ cho nhau; (3) là nam là nữ không chỉ là một vai trò, mà là một ‘ơn gọi’; (4) tình 

yêu nam nữ là biểu hiện của sự hiệp thông giữa các ngôi vị Thiên Chúa. Nhìn những tiêu chí 

này, chúng ta thấy đề tài về tương đồng và tương khắc được ám chỉ trong đề tài (2) và (3). 

Chúng ta không đi tìm hiểu chi tiết từng điểm, vì chúng ta đã trình bày những điểm đó trong 

những bài học hỏi trước và sẽ tiếp tục khai triển trong những bài học hỏi tới. Trong bài học hỏi 

tuần này, chúng ta chỉ giới hạn trong việc khẳng định phẩm giá của người nam và người nữ 

được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa như là nền tảng cho sự bình đẳng giữa người nam và 

người nữ. Đồng thời, chúng ta nói đến sự bổ sung đến từ những điểm tương đồng và tương 

khắc giữa người nam và người nữ trong ý định của Thiên Chúa. 

Trước khi nói đến điểm tương đồng và tương khác giữa người nam và người nữ, chúng ta cần 

phải khẳng định sự bình đẳng về nhân phẩm giữa người nam và người nữ vì đây chính là nền 

tảng giữ cho sự tương đồng không bị lệch sang việc “đồng hoá” và tương khắc không lệch về 

“xung khắc.” Nói cách cụ thể, nếu không có sự bình đẳng là nền tảng để khẳng định giá trị bất 

khả xâm phạm của người nam và người nữ, thì những điểm tương đồng được tìm thấy nơi 

người nam và người nữ dễ dàng dẫn chúng ta đến nguy hiểm là đồng hoá người nam và người 

nữ với nhau: họ ‘giống nhau’ về mọi mặt, không có gì khác biệt. Hoặc ngược lại, những điểm 

tương khắc giữa người nam và người nữ sẽ dẫn đến tình trạnh nhấn mạnh đến sự khác biệt đến 

nỗi đặt người nam trong sự ‘xung khắc’ với người nữ. Giáo Hội là ‘thầy dạy về con người,’ 



nên Giáo Hội muốn chúng ta hiểu rằng, người 

nam và người nữ bình đẳng về mặt nhân phẩm, 

vì cả hai đều được tạo dựng ‘theo hình ảnh và 

giống Thiên Chúa’ (St. 1:26-27). Về điểm này, 

giáo huấn của Giáo Hội dạy như sau: “Khi tạo 

dựng con người có nam có nữ, Thiên Chúa cho 

họ bình đẳng về nhân phẩm” (x. FC 22, x. GS 

49:2). “Con người là một nhân vị, vì thế người 

nam và người nữ bình đẳng với nhau, cả hai 

được tạo dựng theo hình ảnh và giống Thiên 

Chúa” (x. MD 6).1 Người nam và người nữ bình đẳng với nhau dù có sự khác biệt về nhiều 

phương diện. Nhìn từ khía cạnh này, chúng ta nhận ra rằng sự tương đồng giữa người nam và 

người nữ hệ tại chính nhân phẩm bất khả xâm phạm của họ. Họ là những ‘nhân vị’ được dựng 

nên theo hình ảnh và giống Thiên Chúa. Còn việc tương khắc hệ tại ở việc phái tính – tạo dựng 

có nam, có nữ.  

Theo quan điểm của Giáo Hội, “phái tính ảnh hưởng trên toàn bộ con người, cả xác và hồn. 

Phái tính đặc biệt liên quan đến đời sống tình cảm, khả năng yêu thương và truyền sinh, nói 

chung mọi tương quan với người khác.”2 Trong những lời này, Giáo Hội chỉ ra sự lệch lạc của 

con người thời đại khi nói về giới tính, họ chỉ ám chỉ đến khía cạnh thể lý hoặc đúng hơn là về 

khía cạnh thân xác, chứ không liên quan gì đến linh hồn. Là một con người ‘cụ thể’ bao gồm 

cả xác và hồn, phái tính là ‘lối diễn tả’ của con người cụ thể đó. Vì vậy, phái tính không chỉ 
diễn tả vẻ đẹp thân xác, nhưng con nói lên vẻ đẹp của linh hồn.  

Khi nói đến vấn đề giới tính, một sự thật mà chúng ta phải chấp nhận là không ai trong chúng 

ta có thể tự chọn lựa giới tính cho chính mình. Chúng ta sinh ra với một giới tính mà ngay cả 

cha mẹ chúng ta cũng không thể thay đổi. Ở đây, chúng ta chỉ giới hạn đề tài trong hai giới tính 

là nam và nữ. Vấn đề liên quan đến đồng tính sẽ được trình bày trong một đề tài khác khi có 

thể. Theo giáo huấn của Giáo Hội, chúng ta phải nhìn nhận và chấp nhận phái tính của mình. 

Khi chúng ta làm điều đó, chúng ta chấp nhận chính mình. Chỉ những người chấp nhận chính 

mình và sống hạnh phúc với giới tính của mình mới có khả năng đi vào những mối tương quan 

liên vị mà trong đó sự bổ sung cho nhau là yếu tố không thể thiếu. Giáo Hội dạy về điều này 

như sau: “Mỗi người, nam cũng như nữ, phải nhìn nhận và chấp nhận phái tính của mình. Sự 

khác biệt và bổ sung cho nhau về thể xác, tinh thần và tâm linh hướng đến đời sống hôn nhân 

và gia đình. Sự hòa hợp của đôi vợ chồng và của xã hội tùy thuộc phần nào vào việc hai bên 

nam nữ bổ túc, đáp ứng và nâng đỡ lẫn nhau.”3 

Trong các mối tương quan liên vị, mối tương quan giữa người nam và người nữ trong hôn nhân 

phản chiếu cách trung thực nhất sự bổ sung giữa người nam và người nữ. Vì cùng bình đẳng 

trong nhân phẩm, nên người nam và người nữ có thể hiến thân cho nhau, tạo nên một cộng 

đoàn của những ngôi vị phục vụ cho sự sống, như Giáo Hội dạy:  

Người nam và người nữ có cùng phẩm chất như nhau và bình đẳng về giá trị, không 

phải chỉ vì cả hai tuy có những điểm khác biệt nhưng đều được tạo dựng theo hình 

ảnh Thiên Chúa, mà sâu xa hơn còn vì tác động lực tương tác đem lại sự sống cho 

ngôi vị, “chúng ta” giữa hai người, cũng chính là một hình ảnh của Thiên Chúa. 

Trong mối quan hệ hiệp thông với nhau, người nam và người nữ làm cho mình được 

                                                
1 Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, số 2334. 
2 Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, số 2332. 
3 Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, số 2333. 



sung mãn một cách hết sức sâu xa, khám phá thấy mình là những ngôi vị nhờ sự 

hiến thân chân thành ấy. Giao ước kết hợp giữa hai người được Thánh Kinh trình 

bày như hình ảnh Giao ước giữa Thiên Chúa với con người (x. Os 1–3; Is 54; Ep 

5:21-33), đồng thời như một cách phục vụ cho sự sống. Thật vậy, vợ chồng có thể 

tham gia vào hành động sáng tạo của Thiên Chúa: “Thiên Chúa chúc lành cho họ 

và nói với họ: “Hãy sinh sôi và nảy nở cho đầy mặt đất và hãy thống trị mặt đất” 

(St 1:28).4 

Trong tương quan liên vị giữa người nam và người nữ, đặc biệt trong hôn nhân, người này 

được trao cho người kia để chăm sóc. Nói cách khác, sự sống của người này được giao cho 

người khác chăm lo chứ không chỉ một vài khía cạnh của người khác. Đây chính là điều Giáo 

Hội chỉ ra cho con người ngày hôm nay. Chúng ta chỉ tập trung vào một vài lợi ích của một vài 

khía cạnh của người khác, mà chà đạp lên sự sống của những người được trao phó cho chúng 

ta. Thánh Irênê nói rằng: “Vinh quang Thiên Chúa là con người sống.” Giáo Hội dự trên lời 

dạy của Kinh Thánh dạy về việc chăm sóc sự sống của người khác như sau: 

Người nam và người nữ liên hệ với những người khác như những người được giao 

cho sự sống của người khác. “Ta sẽ đòi con người phải đền nợ máu… Ta sẽ đòi con 

người phải đền mạng sống của người anh em mình” (St 9:5). Đó là điều Chúa phán 

với Noê sau trận lụt. Nhìn trong viễn tượng ấy, quan hệ với Thiên Chúa đòi người 

ta phải coi mạng sống con người là linh thiêng và bất khả xâm phạm. Sở dĩ giới răn 

thứ năm có giá trị (“Ngươi không được giết người”: Xh 20:13; Đnl 5:17) là vì chỉ 
có Thiên Chúa mới là chủ tể sự sống và sự chết. Lòng kính trọng đối với sự sống 

bất khả xâm phạm và vẹn toàn lên tới cao điểm trong giới răn tích cực này: “Ngươi 

phải yêu thương người thân cận như chính mình” (Lv 19:18), qua đó, Đức Giêsu đã 

ràng buộc thêm bổn phận chăm lo cho các nhu cầu của người khác (x. Mt 22:37-

40; Mc 12:29-31; Lc 10:27-28).5 

Sự hiệp thông giữa người nam và người nữ được thể hiện qua việc bổ sung và chăm sóc sự 

sống của nhau phản chiếu sự hiệp thông giữa Ba Ngôi Thiên Chúa. Chính trong sự hiệp thông 

tình yêu và sự sống của Thiên Chúa mà con người được tạo dựng theo hình ảnh Ngài: “Thiên 

Chúa là tình yêu, Người sống mầu nhiệm hiệp thông và tình yêu nơi chính bản thân. Khi tạo 

dựng con người theo hình ảnh mình ... Thiên Chúa trao ban cho người nam và người nữ một 

thiên chức; do đó họ có khả năng và trách nhiệm sống yêu thương và hiệp thông” (x. FC, số 

11).6 Nhìn từ khía cạnh này, sự tương đồng giữa người nam và người nữ là khả năng yêu thương 

và hiệp thông và điểm tương khắc chính là cách thức và lối diễn tả tình yêu và sự hiệp thông. 

Khi sống đúng với thiên chức hay ơn gọi của mình, người nam và người nữ sẽ nhận ra rằng sự 

kết hợp của họ trong tình yêu và hiệp thông phản chiếu sự sống sung mãn và trao ban cách 

quảng đại và đầy tình yêu của Thiên Chúa. Giáo huấn của Giáo Hội dạy về điều này như sau: 

“Người nam và người nữ bình đẳng về phẩm giá, dù cách thức khác nhau, cả hai là hình ảnh 

của Thiên Chúa quyền năng và yêu thương. Sự kết hợp giữa người nam và người nữ trong hôn 

nhân mô phỏng nơi thân xác con người sự quảng đại và sung mãn của Đấng Sáng Tạo: ‘Người 

đàn ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương một thịt’ (St 2:24). Sự 

kết hợp này là nguồn gốc mọi thế hệ loài người” (St 4: 1-2.25-26; 5:1).7 

                                                
4 Toát Yếu về Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo, số 111. 
5 Toát Yếu về Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo, số 112. 
6 Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, số 2331. 
7 Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, số 2335. 



Mục đích của việc nhận biết những điểm tương đồng và tương khắc giữa người nam và người 

nữ là để mang lại cho họ sự hiệp thông sâu xa. Tuy nhiên, sự hiệp thông này chỉ đạt được khi 

người nam và người nữ biết đi đi vào trong chính mình để biết mình, hiểu mình, yêu mình và 

sở hữu mình. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II nói: “Chỉ có những ai có khả năng sở hữu chính 

mình cách hoàn hảo thì mới có khả năng trao ban trọn vẹn cho người khác.” Vì vậy, tương 

quan với chính mình và suy tư về chính mình là điều kiện cần thiết để bước vào bất kỳ mối 

tương quan liên vị nào, nhất là tương quan vợ chồng trong hôn nhân. Giáo Hội nói đến tầm 

quan trọng của việc đi vào trong chính mình như sau:  

Con người cũng quan hệ với chính mình và có khả năng suy tư về chính mình. Về 

điểm này, Thánh Kinh hay nhắc tới “tâm hồn con người.” Tâm hồn chỉ rõ sự thiêng 

liêng bên trong con người, phân biệt con người với các thụ tạo khác. Thiên Chúa 

“làm ra hết mọi sự tốt đẹp vào đúng thời đúng lúc của nó; Ngài cũng đặt vào tâm 

trí con người ý niệm vĩnh cửu, nhưng con người không thể nào hiểu biết được ý 

nghĩa công trình Thiên Chúa thực hiện từ khởi thuỷ đến cùng tận” (Gv 3:11). Sau 

cùng, tâm hồn biểu lộ những khả năng thiêng liêng riêng của con người, cũng là 

những đặc ân con người có được khi được tạo dựng theo hình ảnh Đấng Tạo Hoá, 

đó là lý trí, sự phân biệt tốt xấu, ý muốn tự do. Khi con người chú ý lắng nghe 

những khát vọng sâu xa của tâm hồn mình, con người không thể không thốt lên 

những lời rất thật sau đây của thánh Augustinô: “Chúa đã tạo dựng chúng con cho 

Chúa, lạy Chúa, nên tâm hồn chúng con mãi khắc khoải cho tới khi được nghỉ ngơi 

trong Chúa.”8 

Cuối cùng, sự bổ sung và hiệp thông của người nam 

và người nữ không chỉ giới hạn họ vào trong thế giới 

nhỏ bé của hai người hoặc của con người mà mở rộng 

con tim và con người của họ ra cho toàn vũ trụ. Thật 

vậy, trong tương quan với nhau, người nam và người 

nữ nhận ra những điểm tương đồng và tương khắc của 

họ nhằm mục đích làm giàu không chỉ cho nhau mà 

cho tất cả các thụ tạo khác. Chúng ta đọc thấy trong 

giáo huấn của Giáo Hội những lời sau: 

Chính với ơn gọi đặc biệt này đối với sự sống mà người nam và người nữ cũng thấy mình 

hiện diện với tất cả các thụ tạo khác. Họ có khả năng và bổn phận lấy các thụ tạo khác 

phục vụ mình và hưởng dùng chúng, nhưng việc chế ngự thế giới đòi hỏi họ phải thi hành 

trách nhiệm chứ không được tự do khai thác cách tuỳ tiện và ích kỷ. Thật vậy, mọi thụ 

tạo đều có giá trị và đều “tốt lành” (x. St 1:4.10.12.18.21.25) trước mặt Chúa, tác giả của 

chúng. Con người phải biết khám phá và tôn trọng giá trị của chúng. Đây là một thách 

thức lớn lao đối với trí khôn con người; chính trí khôn ấy sẽ nâng con người lên và đưa 

họ như bay lên tới chỗ chiêm ngắm sự thật của tất cả các thụ tạo của Thiên Chúa, tức là 

chiêm ngắm cái mà Thiên Chúa thấy là “tốt lành” nơi các thụ tạo ấy. Sách Sáng Thế dạy 

rằng con người thống trị thụ tạo chủ yếu bằng cách “đặt tên cho chúng” (x. St 2:19-20). 

Khi cho chúng những cái tên, hẳn con người đã nhìn ra chúng đúng như sự thật của chúng 

và đã có quan hệ trách nhiệm đối với chúng.9 

                                                
8 Toát Yếu về Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo, số 114. 
9 Toát Yếu về Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo, số 113. 


