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MỖI TUẦN MỘT ĐỀ TÀI – TUẦN 61. 

CON NGƯỜI THUỘC VỀ MỘT CỘNG ĐỒNG, 

ĐIỀU ĐÓ CÓ Ý NGHĨA NHƯ THẾ NÀO? 

Kinh nghiệm sống thường ngày cho chúng ta thấy, 

nhà tù đáng sợ nhất của con người là sự cô đơn. Thế giới chúng ta đang sống là thế giới của 

những hiệp hội, những nhóm có chung lợi ích. Các bạn trẻ thì muốn thuộc về một nhóm bạn, 

những người lớn tuổi thì muốn thuộc về một hiệp hội đạo đức nào đó. Trên các trang mạng xã 

hội, chúng ta thấy có rất nhiều nhóm được tạo ra và những người có cùng sở thích cảm thấy 

mình thuộc về nhóm đó. Nhiều người cảm thấy tự hào vì mình có đến hàng ngàn người bạn 

trên facebook ở khắp năm châu. Những cơ cấu trong Giáo Hội hoặc giáo xứ cũng được tổ chức 

theo mô hình ban nghành hoặc hội đoàn. Nỗi sợ của mỗi người là mình bị loại trừ ra khỏi nhóm 

hoặc không còn được nhớ đến. Như chúng ta đã trình bày trong những bài học hỏi trước, tự 

bản chất, con người là một hữu thể có tính xã hội. Vì vậy, “con người ở một mình thì không 

tốt.” Con người luôn khao khát và sống trong cộng đồng. Tuy nhiên, chúng ta hiểu điều này 

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

Động vật sống theo đàn; chúng hình thành bầy đàn. Trái lại, con người sống trong 

xã hội thì bước vào mối hiệp thông. Thiên Chúa, ngay trong bản thể sâu xa của 

Ngài, chính là sự liên kết và hiệp thông, đã tạo nên con người là giống loài đặc biệt 

– biết sống liên đới với nhau: bằng sự lựa chọn tự do và có chủ ý, họ hình thành các 

cộng đồng, chịu trách nhiệm trong các cộng đồng, và để lại dấu ấn đặc biệt của 

riêng mình trong tập thể. Con người sống dựa vào nhiều mối tương quan; họ được 

gắn vào mạng lưới gồm những người khác, và nhận ra sự cần thiết phải hợp tác với 

nhau. Trong tất cả các cộng đồng, con người được kết nối với nhau theo nguyên tắc 

thống nhất (gia đình, dân tộc, liên đoàn thể thao, nhà thờ...); trong đó, họ xây dựng 

lịch sử và kiến tạo tương lai của mình. 

Trong câu trả lời của DOCAT, chúng ta thấy câu khẳng định đầu tiên là việc động vật cũng 

sống theo bầy đàn. Nói cách nào đó, mọi vật trong thiên nhiên dựa vào nhau để sống và phát 

triển: Cây có rừng và muôn vật có bầy đàn. Nhưng đâu là sự khác biệt giữa tính bầy đàn của 

động vật và mọi loài trong thiên nhiên và tính xã hội của con người? Mọi vật trong thiên nhiên 

đến với nhau hay tạo tính bầy đàn không theo sự chọn lựa, nhưng theo bản năng sinh tồn. 

Chúng thường không có sự hiệp thông với nhau mà chỉ sống ‘cạnh nhau.’ Còn con người khi 

bước vào đời sống cộng đồng hoặc một nhóm nào đó thì có tự do, có chọn lựa. Điều có thể xảy 

ra với con người là con người có thể đóng kín mình lại trước đời sống cộng đồng, nhưng trong 

tận thâm tâm của mình, con người vẫn khao khát tương quan. Càng đóng kín mình, con người 

càng khao khát mãnh liệt hơn để được nối kết, vì tự bản chất, con người luôn hướng đến đời 

sống cộng đồng trong sự hiệp thông. 

Sự hiệp thông của con người là hình ảnh của sự hiệp thông trong Ba Ngôi Vị của Thiên Chúa. 

Thiên Chúa của chúng ta không phải là một Thiên Chúa cô độc, nhưng là một Thiên Chúa của 

tình yêu, của hiệp thông. Nói đúng hơn, Thiên Chúa chúng ta tôn thờ không phải là Thiên Chúa 

đóng kín trong chính mình, nhưng là một Thiên Chúa của tình yêu trao ban chính mình trong 

sự hiệp thông Cha-Con-Thánh Thần: Chúa Cha trao ban mọi sự cho Chúa Con và Chúa Con 



trao ban mọi sự cho Chúa Cha, Chúa Cha và Chúa Con trao ban mọi sự cho Chúa Thánh Thần 

và Chúa Thánh Thần trao ban mọi sự cho Chúa Cha và Chúa Con. Theo hình ảnh nay con 

người được tạo dựng. Vì vậy, tự bản chất con người là một hữu thể xã hội, được mời gọi bước 

vào mối hiệp thông trao ban trong tình yêu cho người khác. Đây chính là ý nghĩa tối hậu của 

việc con người sống trong cộng đồng, đó là phản ánh mầu nhiệm Thiên Chúa mà theo hình ảnh 

Ngài con người được tạo dựng. 

Việc Thiên Chúa tạo dựng con người theo hình ảnh Ngài và là một hữu thể có xã hội tính để 

con người ‘đáp ứng nhu cầu’ của mình, nhất là nhu cầu ‘yêu và được yêu.’ Chỉ khi sống như 

một chủ thể có tương quan, con người mới sống trọn vẹn ơn gọi của mình. Giáo huấn của Giáo 

Hội dạy rằng:  

Tự bản chất, con người là một hữu thể xã hội vì Thiên Chúa – Đấng tạo dựng con 

người – muốn như thế. Thật vậy, bản tính con người biểu lộ ra như bản tính của 

một hữu thể tìm cách đáp ứng các nhu cầu của mình. Việc biểu lộ này dựa vào chủ 

thể tính có tương quan, nghĩa là theo cách của một hữu thể tự do có trách nhiệm, 

vừa nhìn nhận nhu cầu phải tham gia cộng tác với các hữu thể khác, vừa có khả 

năng hiệp thông với họ cả trong hiểu biết lẫn yêu thương. ‘Một xã hội là một tập 

thể gồm những con người sống liên kết với nhau một cách sống động do có chung 

một nguyên lý thống nhất, vượt lên trên mỗi người. Là một tập hợp vừa hữu hình, 

vừa thiêng liêng, xã hội tồn tại qua thời gian: vừa thu thập quá khứ vừa chuẩn bị 
tương lai’.”1 

Trong những lời này, Giáo Hội khẳng định con người là một chủ thể có tương quan. Nhưng vì 

con người là một hữu thể có lý trí và tự do để biết và chọn lựa tương quan của mình, nên con 

người có trách nhiệm trên các tương quan đó. Chúng ta thường nghe khuyên là ‘người khôn 

chọn bạn mà chơi.’ Khi chúng ta nói, chúng ta phải chịu trách nhiệm trên tương quan của mình, 

chúng ta ám chỉ rằng các mối tương quan của chúng ta phải là những mối tương quan tốt, là 

những mối tương quan làm cho mình sống đúng với ơn gọi là người của mình. Những tương 

quan đó thường là những tương quan mang tính hỗ tương và giúp nhau thăng tiến một cách 

toàn diện mọi mặt, nhất là trong lãnh vực tôn trọng và yêu thương nhau.  

Bên cạnh đó, Giáo Hội cũng chỉ ra rằng, đời sống xã hội hay cộng đồng của con người chỉ có 

thể phát triển chỉ khi mọi người được liên kết với nhau bằng tình yêu và được hướng dẫn bởi 

một nguyên lý và cùng đích chung mà không do họ đặt ra, nhưng đến từ Đấng đã tạo dựng nên 

họ theo hình ảnh và giống Ngài (x. St 1:26-27). Mỗi cộng đồng là một tập thể hữu hình, nhưng 

không chỉ đạt đến những mục đích mang tính vật chất, hữu hình, mà còn đạt đến những mục 

đích thiêng liêng. Điều này dựa trên sự kiện con người là một hữu thể có hồn và xác: xác là 

yếu tố hữu hình, còn hồn là yếu tố vô hình. Vì vậy, một tập thể hoàn hảo là một tập thể có thể 

mang lại sự thăng tiến toàn vẹn cả hồn và xác của con người hay nói đúng hơn là cả con người 

toàn vẹn. Bên cạnh đó, tập thể hiện hữu và tồn tại trong thời gian và không gian, nên mang 

trong mình một ‘kho tàng’ của quá khứ, hiện tại để hướng tới tương lai. Điều mà chúng ta 

thường gọi là ‘truyền thống.’ Nói cách khác, mỗi cộng đồng hay tập thể đều có những truyền 

thống tốt đẹp của mình để ‘chuyên chở’ các giá trị tốt đẹp qua các thời đại. 

Từ những gì chúng ta đã trình bày, nhất là từ sự kiện con người được tạo dựng theo hình ảnh 

và giống Thiên Chúa, con người được mời gọi sống trong sự hiệp thông và tương quan. Đây 

chính là điều làm cho ‘tính cộng đồng’ của con người khác với tính ‘bần đàn’ của các thụ tạo 

                                                
1 Toát Yếu về Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo, số 149. 



khác. Nói cách rõ ràng hơn, ‘tính cộng đồng’ của con người phản chiếu sự hiệp thông và tương 

quan ngôi vị của Thiên Chúa. Chúng ta kết thúc bài học hỏi tuần này với lời giáo huấn sau của 

Giáo Hội về ý nghĩa của việc con người sống trong cộng đồng. 

Bởi đó, cần phải nhấn mạnh rằng 

đời sống cộng đồng là một đặc 

điểm tự nhiên phân biệt con người 

với các thụ tạo khác trên trần gian. 

Chính hoạt động xã hội mang trong 

mình một dấu hiệu đặc biệt về con 

người và nhân loại, đó là con người 

luôn làm việc trong một cộng đồng 

gồm nhiều người: đây chính là dấu 

hiệu xác định các đặc điểm bên 

trong của con người, và theo một nghĩa nào đó, đây chính là cái làm nên bản tính 

của con người. Nhìn trong ánh sáng đức tin, đặc điểm đó còn có một ý nghĩa sâu xa 

và bền vững hơn. Được dựng nên theo hình ảnh và giống Thiên Chúa (x. St 1:26), 

và được dựng nên hữu hình trong vũ trụ để có thể sống thành xã hội (x. St 2:20.23), 

đồng thời để làm chủ trái đất (x. St 1:26.28-30), con người được mời gọi ngay từ 

đầu hướng đến đời sống trong xã hội: “Thiên Chúa không tạo dựng con người như 

một ‘hữu thể cô độc,’ nhưng Ngài muốn tạo con người thành một ‘hữu thể xã hội.’ 

Bởi đó, đời sống xã hội không phải là cái gì nằm ngoài con người: con người chỉ 
có thể tăng trưởng và thực hiện ơn gọi của mình trong tương quan với người khác.”2 

 

                                                
2 Toát Yếu về Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo, số 149. 


