


27. Niềm khao khát Thiên Chúa được

ghi khắc trong trái tim con người bởi vì

con người được tạo dựng bởi Thiên

Chúa và hướng về Thiên Chúa. Thiên

Chúa không ngừng lôi kéo con người

đến với Ngài, và chỉ nơi Thiên Chúa,

con người mới gặp được chân lý và

hạnh phúc mà họ không ngừng tìm

kiếm.

I. Con người khao khát Thiên Chúa



I. Con người khao khát Thiên Chúa

“Khía cạnh cao quý nhất của phẩm giá con người

là con người được kêu gọi hiệp thông với Thiên

Chúa. Ngay từ lúc mới sinh ra, con người đã được

mời gọi đối thoại với Thiên Chúa: thật vậy, con người

đã chẳng hiện hữu, nếu một khi đã được Thiên Chúa

vì tình yêu mà tạo dựng, nó không được Thiên Chúa

vì tình yêu mà luôn luôn bảo tồn; và con người cũng

chẳng sống theo chân lý cách trọn vẹn, nếu nó không

tự nguyện nhìn nhận tình yêu ấy và phó mình cho

Đấng Tạo Hóa của mình.”



I. Con người khao khát Thiên Chúa

28. Trong lịch sử của mình mãi đến ngày

nay, loài người đã diễn tả việc tìm kiếm

Thiên Chúa của mình bằng nhiều cách,

qua các tín ngưỡng và các hành vi tôn

giáo (cầu kinh, tế lễ, phụng tự, suy niệm,

v.v…).Các hình thức diễn tả này, mặc dù

có thể kéo theo chúng những nét hàm

hồ, vẫn là rất phổ quát đến nỗi con

người có thể được gọi là một hữu thể có

tôn giáo.



I. Con người khao khát Thiên Chúa

“Tuy nhiên, “sự liên kết thân mật và

sống động này với Thiên Chúa” có

thể bị con người bỏ quên, sao lãng

và thậm chí minh nhiên gạt bỏ.

Những thái độ như thế có thể phát

xuất do những nguyên nhân rất

khác nhau: Những thái độ như thế

có thể phát xuất do những nguyên

nhân rất khác nhau:



I. Con người khao khát Thiên Chúa

29. “Từ một người duy nhất, Thiên Chúa

đã tạo thành toàn thể nhân loại, để họ ở

trên khắp mặt đất; Ngài 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 Ngài, tuy rằng thật sự Ngài

không ở xa mỗi người chúng ta. Thật

vậy, chính ở nơi Ngài mà chúng ta sống,

cử động và hiện hữu” (Cv 17,26-28).



I. Con người khao khát Thiên Chúa

Do bất mãn trước sự dữ trên thế

giới, do không hiểu biết hoặc thờ ơ

về tôn giáo, do lo toan về thế gian

và tiền của, do gương xấu của các

tín hữu, do những trào lưu tư tưởng

chống tôn giáo, cuối cùng là do thái

độ của con người tội lỗi, vì sợ hãi

mà lẩn tránh Thiên Chúa và chạy

trốn khi nghe tiếng gọi của Ngài.



I. Con người khao khát Thiên Chúa

30. “Tâm hồn những ai tìm kiếm

Chúa, nào hoan hỉ!” (Tv 105,3).

Dù con người có thể quên lãng

hay chối từ Thiên Chúa, nhưng

chính Thiên Chúa vẫn không

ngừng kêu gọi mọi người tìm

kiếm Ngài để họ được sống và

đạt được hạnh phúc.



I. Con người khao khát Thiên Chúa

Nhưng việc tìm kiếm này đòi hỏi

con người phải có nỗ lực của trí

tuệ, sự ngay thẳng của ý chí,

“một tấm lòng thành”, và phải có

cả chứng từ của những người

khác để dạy con người tìm kiếm

Thiên Chúa.



I. Con người khao khát Thiên Chúa

“Lạy Chúa, Chúa vĩ đại và rất đáng

ca tụng: quyền năng của Chúa cao

cả và sự khôn ngoan của Chúa thật

khôn lường. Và con người, một

phần nhỏ bé trong các thụ tạo của

Chúa, con người trong thân phận

phải chết, mang nơi mình chứng

tích của tội lỗi mình và chứng tích

việc Chúa chống lại kẻ kiêu căng



I. Con người khao khát Thiên Chúa

Vậy mà con người như vậy, một

phần nhỏ bé trong các thụ tạo của

Chúa, muốn ca tụng Chúa.

Chính Chúa thúc giục để con người

vui thích ca tụng Chúa, bởi vì Chúa

đã dựng nên chúng con cho Chúa,

và tâm hồn chúng con không yên

nghỉ cho đến khi được yên nghỉ

trong Chúa.”



II. Những con đường giúp con người nhận biết Thiên Chúa

31. Được tạo dựng theo hình ảnh Thiên

Chúa, được mời gọi nhận biết và yêu mến

Thiên Chúa, con người tìm kiếm Thiên

Chúa sẽ khám phá ra một số “con đường”

giúp nhận biết Ngài. Những con đường này

còn được gọi là “những lý chứng về sự hiện

hữu của Thiên Chúa”, nhưng không theo

nghĩa lý chứng của các khoa học tự nhiên,

mà theo nghĩa những “lý chứng đồng quy

và có sức thuyết phục”,



II. Những con đường giúp con người nhận biết Thiên Chúa

nhưng không theo nghĩa lý chứng của

các khoa học tự nhiên, mà theo nghĩa

những “lý chứng đồng quy và có sức

thuyết phục”, giúp con người đạt tới

những sự chắc chắn thật sự.

Những “con đường” để đến với

Thiên Chúa như thế có khởi điểm là

các thụ tạo: thế giới vật chất và con

người.



II. Những con đường giúp con người nhận biết Thiên Chúa

32. Vũ trụ: Thiên Chúa có thể

được nhận biết như là nguồn

gốc và cùng đích của vũ trụ,

căn cứ vào sự vận hành và

chuyển biến của vũ trụ, vào

tính cách bất tất, vào trật tự

và vẻ đẹp của vũ trụ.



II. Những con đường giúp con người nhận biết Thiên Chúa

Quả vậy, những gì người ta không thể nhìn thấy được nơi

Thiên Chúa, tức là quyền năng vĩnh cửu và thần tính của

Ngài, thì từ khi Thiên Chúa tạo thành vũ trụ, trí khôn con

người có thể nhìn thấy được qua những công trình của

Ngài” (Rm 1,19-20).

32. Về người ngoại giáo, thánh Phaolô

khẳng định: “Những gì người ta có thể biết

về Thiên Chúa thì thật là hiển nhiên trước

mắt họ, vì chính Thiên Chúa đã cho họ thấy

rõ.



II. Những con đường giúp con người nhận biết Thiên Chúa

Quả vậy, những gì người ta không thể nhìn thấy được nơi

Thiên Chúa, tức là quyền năng vĩnh cửu và thần tính của

Ngài, thì từ khi Thiên Chúa tạo thành vũ trụ, trí khôn con

người có thể nhìn thấy được qua những công trình của

Ngài” (Rm 1,19-20).

32. Về người ngoại giáo, thánh Phaolô khẳng

định: “Những gì người ta có thể biết về Thiên

Chúa thì thật là hiển nhiên trước mắt họ, vì

chính Thiên Chúa đã cho họ thấy rõ.



II. Những con đường giúp con người nhận biết Thiên Chúa

32. Còn thánh Augustinô thì nói: “Bạn hãy

hỏi vẻ đẹp của trái đất, hãy hỏi vẻ đẹp của

biển khơi, hãy hỏi vẻ đẹp của không khí

đang dãn nở và lan tỏa, hãy hỏi vẻ đẹp

của bầu trời,… hãy hỏi những thực tại ấy.

Tất cả sẽ trả lời bạn: Này bạn xem, chúng

tôi quả là đẹp.

Vẻ đẹp của chúng là lời tuyên xưng của chúng. Ai đã làm

nên những vẻ đẹp có thể thay đổi đó, nếu không phải là

Đấng Toàn Mỹ không bao giờ thay đổi?”



II. Những con đường giúp con người nhận biết Thiên Chúa

33. Con người: với sự cởi mở đón nhận chân lý và

vẻ đẹp, với lương tri, với sự tự do và tiếng nói của

lương tâm, với niềm khát vọng sự vô biên và hạnh

phúc, con người tự hỏi về sự hiện hữu của Thiên

Chúa. Nhìn vào tất cả những điều kể trên, con

người nhận ra những dấu chỉ của linh hồn thiêng

liêng của mình. Là “hạt giống của sự vĩnh cửu mà

con người mang nơi mình, và không thể giản lược

vào vật chất mà thôi”, nên linh hồn con người

không thể có một nguồn gốc nào khác ngoài một

mình Thiên Chúa.



II. Những con đường giúp con người nhận biết Thiên Chúa

34. Vũ trụ và con người minh chứng rằng

chúng không phải là nguyên lý tiên khởi và

cứu cánh tối hậu của chính mình, nhưng

thông phần với “Hữu Thể Tự Tại”, vô thủy vô

chung. Như vậy, qua những “con đường”

khác nhau đó, con người có thể đạt tới việc

nhận biết sự hiện hữu của một thực tại là

nguyên lý tiên khởi và là cứu cánh tối hậu

của mọi sự, “mà mọi người gọi là Thiên

Chúa.”



II. Những con đường giúp con người nhận biết Thiên Chúa

34. Vũ trụ và con người minh chứng rằng

chúng không phải là nguyên lý tiên khởi và

cứu cánh tối hậu của chính mình, nhưng

thông phần với “Hữu Thể Tự Tại”, vô thủy vô

chung. Như vậy, qua những “con đường”

khác nhau đó, con người có thể đạt tới việc

nhận biết sự hiện hữu của một thực tại là

nguyên lý tiên khởi và là cứu cánh tối hậu

của mọi sự, “mà mọi người gọi là Thiên

Chúa.”



II. Những con đường giúp con người nhận biết Thiên Chúa

35. Các tài năng của con người làm cho con người

có thể nhận biết sự hiện hữu của một Thiên Chúa

có ngôi vị. Nhưng để con người có thể tiến đến

chỗ thân mật với Ngài, Thiên Chúa đã muốn mặc

khải chính mình Ngài cho con người và ban cho

họ ân sủng để nhờ đó họ có thể đón nhận mặc

khải này trong đức tin.

Tuy nhiên, các “lý chứng về sự hiện hữu của Thiên Chúa”

có thể chuẩn bị cho đức tin và giúp người ta thấy rằng đức

tin không đối nghịch với lý trí của con người.



III. Việc nhận biết Thiên Chúa theo quan niệm của Hội Thánh

36. “Mẹ Hội Thánh khẳng định và dạy rằng:

Từ những loài thụ tạo, nhờ ánh sáng tự

nhiên của lý trí con người, con người có thể

nhận biết cách chắc chắn về Thiên Chúa

như là nguyên lý và cùng đích của mọi loài.”

Không có khả năng này, con người không

thể đón nhận mạc khải của Thiên Chúa. Con

người có được khả năng đó là vì đã được

tạo dựng “theo hình ảnh Thiên Chúa” (St

1,27).



III. Việc nhận biết Thiên Chúa theo quan niệm của Hội Thánh

37. Tuy nhiên, trong những hoàn cảnh lịch sử mà

con người đã trải qua, con người gặp nhiều khó

khăn trong việc nhận biết Thiên Chúa nếu chỉ dựa

vào ánh sáng của lý trí.

“Nói một cách đơn giản, mặc dầu lý trí con người, nhờ sức lực và

ánh sáng tự nhiên của mình, thật sự có thể đạt tới sự nhận biết

đích thực và chắc chắn về một Thiên Chúa có ngôi vị, Đấng bảo

vệ và cai quản vũ trụ bằng sự quan phòng của Ngài, cũng như

nhận biết một luật tự nhiên được Đấng Tạo hóa đặt trong tâm hồn

chúng ta, nhưng có không ít những chướng ngại vật ngăn cản lý

trí sử dụng khả năng bẩm sinh đó của nó một cách hữu hiệu.



III. Việc nhận biết Thiên Chúa theo quan niệm của Hội Thánh

37. Vì những chân lý liên quan đến Thiên Chúa, liên

quan đến mối liên hệ giữa Thiên Chúa và con người, là

những điều hoàn toàn vượt quá lãnh vực những sự vật

hữu hình, và khi những chân lý đó được diễn ra bằng

hành động và tác động đến đời sống thì chúng đòi con

người phải hiến thân và từ bỏ mình. Để đạt được những

chân lý như vậy, trí tuệ con người phải làm việc một

cách khó khăn, một đàng vì sự thúc đẩy của các giác

quan và trí tưởng tượng, đàng khác vì những dục vọng

do nguyên tội gây nên. Cho nên trong những vấn đề đó,

con người dễ cho là dối trá hoặc ít nhất là mơ hồ, những

điều họ không muốn đó là những sự thật.”



III. Việc nhận biết Thiên Chúa theo quan niệm của Hội Thánh

38. Vì lý do đó, con người cần được

mạc khải của Thiên Chúa soi dẫn,

không những trong những gì vượt quá

trí khôn, mà cả trong “những chân lý

tôn giáo và luân lý tự chúng vốn không

vượt quá khả năng lý trí, để trong tình

trạng hiện thời của nhân loại, mọi

người có thể biết được cách dễ dàng,

chắc chắn và không lẫn lộn sai lầm.”



IV. PHẢI NÓI VỀ THIÊN CHÚA THẾ NÀO?

39. Khi bênh vực khả năng của lý trí

con người trong việc nhận biết Thiên

Chúa, Hội Thánh tin tưởng rằng mình

có thể nói về Thiên Chúa cho mọi

người và với mọi người. Niềm xác tín

này là khởi điểm cho việc đối thoại của

Hội Thánh với các tôn giáo khác, với

triết học và khoa học, và cả với những

người vô tín ngưỡng và những người

vô thần.



IV. PHẢI NÓI VỀ THIÊN CHÚA THẾ NÀO?

40. Vì sự hiểu biết của chúng ta về

Thiên Chúa có giới hạn, nên ngôn

ngữ chúng ta dùng để nói về Thiên

Chúa cũng bị giới hạn. Chúng ta

chỉ có thể nói về Thiên Chúa dựa

vào những gì chúng ta biết về các

thụ tạo và theo cách hiểu biết và

suy nghĩ hạn hẹp của loài người

chúng ta.



IV. PHẢI NÓI VỀ THIÊN CHÚA THẾ NÀO?

41. Mọi thụ tạo đều có một nét nào đó giống

Thiên Chúa, đặc biệt là con người được tạo

dựng theo hình ảnh Ngài và giống như Ngài.

Nhiều điều hoàn hảo của các thụ tạo (tính

chân, thiện, mỹ của chúng) phản chiếu sự hoàn

hảo vô biên của Thiên Chúa. Do đó, chúng ta

có thể nói về Thiên Chúa từ những sự hoàn

hảo nơi các thụ tạo của Ngài, “vì các thụ tạo

càng lớn lao đẹp đẽ thì càng giúp nhận ra Đấng

tạo thành” (Kn 13,5).



IV. PHẢI NÓI VỀ THIÊN CHÚA THẾ NÀO?

42. Thiên Chúa siêu việt trên mọi thụ tạo. Vì vậy,

chúng ta phải không ngừng thanh luyện ngôn

ngữ của chúng ta khỏi những gì là hạn hẹp, lệ

thuộc vào hình ảnh, và bất toàn, để Thiên Chúa,

Đấng loài người “không thể diễn tả được, không

thể hiểu thấu được, không thể nhìn thấy được,

không thể suy tới được”, không bị lẫn lộn với

những kiểu trình bày phàm nhân của chúng ta.

Ngôn ngữ phàm nhân của chúng ta không bao

giờ có thể diễn tả đầy đủ mầu nhiệm vô tận của

Thiên Chúa.



IV. PHẢI NÓI VỀ THIÊN CHÚA THẾ NÀO?

43. Khi nói như vậy về Thiên Chúa, ngôn ngữ của

chúng ta diễn đạt theo cách phàm nhân, nhưng

thật sự đạt tới chính Thiên Chúa, dù không thể

diễn tả được Ngài trong tính đơn thuần vô biên của

Ngài. Chúng ta phải nhớ rằng “giữa Đấng Tạo hóa

và thụ tạo, không thể ghi nhận sự giống nhau, mà

không bao hàm rằng sự khác nhau còn lớn hơn

nhiều”; hơn nữa, “chúng ta không thể nắm bắt

được Thiên Chúa là gì, nhưng chỉ có thể biết được

Ngài không phải là gì, và các hữu thể khác liên hệ

với Ngài như thế nào.”



Tóm lược

44. Tự bản tính và do ơn gọi, con

người là một hữu thể có tôn giáo.

Vì phát sinh từ Thiên Chúa và quy

hướng về Thiên Chúa, con người

chỉ sống cuộc sống nhân linh một

cách đầy đủ khi tự nguyện sống

liên kết với Thiên Chúa.



Tóm lược

45. Con người được tạo dựng để

sống hiệp thông với Thiên Chúa.

Nơi Ngài, họ tìm được hạnh phúc.

“Khi con gắn bó hết mình với

Chúa, con sẽ không bao giờ còn

phải đau đớn và vất vả nữa, và

được tràn đầy Chúa, đời con sẽ

trở nên sống động.”



Tóm lược

46. Khi lắng nghe sứ điệp của các

thụ tạo và tiếng nói của lương

tâm, con người có thể đạt đến

việc nhận biết chắc chắn về sự

hiện hữu của Thiên Chúa, là

nguyên nhân và cùng đích của

mọi sự.



Tóm lược

47. Hội Thánh dạy rằng, con người

có thể nhận biết cách chắc chắn

về Thiên Chúa duy nhất và chân

thật, là Đấng Tạo Hóa và Chúa

của chúng ta, qua các công trình

của Ngài, nhờ ánh sáng tự nhiên

của lý trí con người.



Tóm lược

48. Chúng ta thật sự có thể nói về

Thiên Chúa dựa trên những nét

hoàn hảo đa dạng của các thụ

tạo, vì đó là những điểm giống với

sự hoàn hảo vô biên của Thiên

Chúa, mặc dầu ngôn ngữ hạn hẹp

của chúng ta không diễn tả được

hết mầu nhiệm của Ngài.



Tóm lược

49. “Các thụ tạo tan biến nếu

không có Đấng Tạo Hóa.” Vì thế,

tín hữu biết rằng mình được tình

yêu Chúa Kitô thúc bách phải

mang ánh sáng của Thiên Chúa

hằng sống đến cho những ai

không biết Ngài hoặc chối từ Ngài.


