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3. Thiên Chúa muốn chúng ta hành động ra sao? 

Sau khi chúng ta đã cùng nhau học hỏi về việc Thiên Chúa tạo 

dựng vũ trụ và con người theo một kế hoạch đầy yêu thương của Ngài 

và chúng ta cũng đã khám phá ra Thiên Chúa của chúng ta là ai: Ngài là 

một Thiên Chúa yêu thương trong sự hiệp thông Ngôi Vị, hôm nay, 

chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về mong ước của Thiên Chúa cho chúng 

ta, những ngôi vị được tạo dựng theo hình ảnh và giống Ngài (xem St 

1:26-28): Chúng ta phải hành động như thế nào cho đẹp lòng Thiên 

Chúa. 

Chúng ta tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi trên trong DOCAT 

như sau: 

Vì Thiên Chúa là 

nguồn gốc của toàn thể 

vũ trụ, Ngài cũng là chuẩn 

mực cho mọi thứ. Tất cả 

mọi hành động đều 

được lượng định theo 

Ngài và kế hoạch của 

Ngài. Dựa vào điều này, 

chúng ta có thể nhận ra 

đâu là hành vi tốt. Có thể 

nói theo trực giác như sau: Thiên Chúa thiết kế chuỗi DNA cho cuộc 

đời chúng ta; nếu chọn làm theo những chỉ dẫn mà Ngài đã đặt sâu 

trong trí và tâm của chúng ta, chúng ta có thể hoàn thành kế hoạch tiềm 

năng mà Chúa đã dự tính cho chúng ta. Điều Chúa muốn cho chúng ta, 

và vì chúng ta, là quy tắc và chuẩn mực của một đời sống công chính, 

tốt đẹp. Các Kitô hữu hành động với tình liên đới vì Thiên Chúa đã đối 

xử đầy yêu thương với họ trước. 

Trong câu trả lời này chúng ta đơn thuần thấy rằng, chúng ta 

phải quy chiếu mọi hành động của chúng ta theo “tiêu chuẩn và kế 

hoạch” của Thiên Chúa. Điều này có nghĩa là: Thiên Chúa là chuẩn mực 

cho những hoạt động của chúng ta. Nói một cách khác, tiêu chuẩn để 

đánh giá một hành vi tốt hay xấu chính là Thiên Chúa hoặc hành vi đó 

có đi đúng với chuẩn mực mà Ngài đã đặt sâu trong trí và tâm của chúng 

ta, điều mà chúng ta thường gọi là lương tâm không. Tuy nhiên, ở đây 

chúng ta lại gặp nhiều trở ngại và các bạn có thể hỏi: Nhưng con người 

khác với Thiên Chúa. Nếu lấy tiêu chuẩn của Thiên Chúa để đo lường 

hành vi của con người thì có thích hợp và chuẩn xác không? Thánh kinh 
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nói rằng: Nếu Chúa chấp tội, nào ai rỗi được chăng? (xem Tv 130:3). 

Thêm vào đó, nếu chúng ta phải làm theo tiếng nói của lương tâm liệu 

chúng ta có bị rơi vào chủ nghĩa chủ quan không vì đôi khi lương tâm 

của chúng ta cũng bị “mù quáng và sai lạc”? Để hiểu rõ hơn về vấn nạn 

chúng ta đang học hỏi, chúng ta cần phải làm rõ hai điều: vấn đề của 

hành vi con người và vần đề về lương tâm. 

Khi nói đến hành vi con người, chúng ta thường phân hành vi 

con người thành hai loại: Hành vi nhân linh (“actus humanus”) và hành 

vi nhân sinh (“actus homini”). Hành vi nhân linh là những hành vi con 

người làm với ý thức, hiểu biết và ước muốn (cố ý); còn hành vi nhân 

sinh là những hành vi con người làm mà không ý thức, đôi khi chỉ theo 

thói quen, theo bản năng, như đi, đứng, ăn uống…. Trong hai loại hành 

vi của con người, chỉ có hành vi nhân linh mới mang tính chất luân lý, 

nghĩa là mang tính tốt hoặc xấu; còn hành vi nhân sinh, vì chia sẽ với 

thế giới loài vật, nên nó chỉ là những hành vi không mang tính luân lý 

hoặc dửng dưng. Chỉ có hành vi nhân linh mới làm cho con người khác 

với những tạo vật khác (nhất là với thú vật).  

Chúng ta tìm thấy nguyên lý sau trong triết học và thần học Kitô 

Giáo: “hữu thể nào, hành động đó” (hay chúng ta có thể nói: “hành động 

đi theo hữu thể”). Ví dụ, khi chúng ta nghe tiếng sủa, chúng ta biết ngay 

đó là con chó; hoặc cá thì bơi, chim thì bay, …. Hành vi giúp chúng ta 

biết được sự vật thuộc loại nào. Theo nguyên tắc đó, nhìn những gì con 

người làm thì chúng ta biết được người đó thuộc loại người nào (tốt hay 

xấu), hoặc chúng ta biết nghề nghiệp của người đó là gì. Ở đây, chúng 

ta cần lưu ý rằng: chúng ta đang nói đến trường hợp thông thường, chứ 

chúng ta không nói đến trường hợp lưa dối (tức là một người hành động, 

nhìn bên ngoài có vẻ tốt nhưng bên trong thì lại có những dự tính xấu 

xa khác).  

Để hiểu hơn vấn đề luân lý của hành vi nhân linh con người, 

chúng ta cần biết đến những cấu tố để quyết định tính luân lý của hành 

vi con người. Theo luân lý, ba cấu tố (hay còn gọi là “nguồn”) sau quyết 

định tính luân lý của hành vi con người: (1) đối tượng được chọn lựa; 

(2) ý hướng của người hành động; (3) hoàn cảnh chi phối hành động. 

Trong ba cấu tố này, hai cấu tố đầu (đối tượng và ý hướng) quyết định 

tính luân lý của hành vi con người đúng hay sai, còn cấu tố thứ ba (hoàn 

cảnh) chỉ làm tăng hoặc giảm tính tốt xấu của một hành vi. Ví dụ: một 

người lấy 100,000 ngàn. Đối tượng chọn lựa là 100,000 ngàn; ý hướng 

là “ăn cắp.” Hai yếu tố này quyết định tính luân lý của hành vi lấy 

100,000 là sai. Nhưng tại sao người này lấy 100,000 ngan? Điều này 
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chính là hoàn cảnh: Nếu người đó lấy 100,000 ngan để đi ăn chơi thì 

tính luân lý của hành vi sẽ tắng (tức là xấu hơn), còn nếu người đó lấy 

100,000 ngan để mua thứa ăn cho gia đình đang chết vì đói, thì tính luân 

lý của hành vi sẽ giảm (tức là bớt xấu). 

Bây giờ chúng ta trở lại với vấn đề hành vi nhân linh làm cho 

con người khác với thú vật. Quả vậy, chỉ có con người mới biết và hiểu 

lý do tại sao mình thực hiện một hành vi. Tức là, khi thực hiện một hành 

vi (nhân linh), con người luôn nhắm đến một mục đích. Còn một con 

vật không thể biết và hiểu lý do tại sao nó ăn, hoặc “yêu.” Chúng làm 

mọi sự theo bản năng sinh tồn của chúng. Chúng không phân biệt được 

đâu là hành vi có luân lý hay không có luân lý. Chúng ta thấy trong đời 

sống thương ngày, có những hành vi động vật làm mà con người không 

làm, vì nếu làm thì nó sẽ đi ngược lại với bản chất con người của mình. 

Ví dụ, khi đến mùa giao phối, thú vật không phân biệt đâu là cha mẹ 

hoặc anh chị em của mình. Chúng chỉ đến với nhau và giao phối theo 

bản năng của chúng. Con người không làm thế vì con người có tương 

quan và con người có khả năng phân biệt các tương quan và nhận biết 

những hành vi nào xứng hợp với bản chất của mình. Hoặc một ví dụ 

khác để làm rõ hơn sự khác biệt: Một con vật (như chó) bị đói, khi bỏ 

thức ăn trước mặt nó, dù chúng ta có chửi rủa nó thậm tệ thì nó vẫn ăn. 

Còn một người bình thường thì không làm thế, vì con người có sĩ diện 

và nhân phẩm. Họ không vì bửa ăn mà hạ phẩm giá của mình. Quả thật, 

“hữu thể nào thì hành động đó” – hành động phải tương xứng với hữu 

thể. 

Thật vậy, con người thì hoàn toàn khác với con vật vì con người không 

làm theo bản năng. Con người được trao ban cho một lý trí để hiểu biết 

và tìm kiếm sự thật; một ý chí để ước muốn sự thiện và sự đẹp. Chính 

hai khả năng này, theo Giáo Huấn của Giáo Hội, mà con người có một 

nhân phẩm cao quý 

không một tạo vật nào 

có được. Chính lý trí và 

ý chí làm cho con người 

giống hình ảnh của 

Thiên Chúa và nhờ 

chúng con người đươc 

thông phần vào ánh sáng 

trí tuệ của Chúa như 

Thánh Công Đồng 

Vatican II xác quyết: 
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Dự phần vào ánh sáng của trí tuệ Thiên Chúa, con người có lý để 

nhận định rằng nhờ trí tuệ họ vượt trên mọi tạo vật. Qua các thời đại, 

nhờ chuyên cần trau dồi tài năng của mình, chính con người đã thực sự 

tiến bộ trong những khoa học thực nghiệm, những khoa kỹ thuật và nghệ 

thuật. Trong thời đại chúng ta, con người đã đạt được những thành công 

phi thường, nhất là trong việc khám phá và chế ngự thế giới vật chất. 

Tuy nhiên con người đã luôn luôn tìm kiếm và đã khám phá ra chân lý 

sâu xa hơn. Thực vậy, trí khôn con người không hẳn chỉ giới hạn trong 

những hiện tượng mà thôi, nhưng còn có thể thấu triệt thực tại siêu hình 

một cách thực sự chắc chắn, cho dù trí tuệ phần nào đã bị mờ tối và suy 

nhược do hậu quả của tội lỗi. 

Cuối cùng bản chất tri thức của nhân vị được kiện toàn và phải 

được kiện toàn nhờ sự “hiểu biết.” Chính sự hiểu biết lôi kéo một cách 

dịu dàng tâm trí con người tìm kiếm và ái mộ những gì là chân, là thiện, 

[là mỹ]. Rồi nhờ thấm nhuần sự hiểu biết mà con người được đưa từ thế 

giới hữu hình tới thế giới vô hình. 

Hơn hẳn những thế kỷ trước, thời đại chúng ta càng cần đến sự 

hiểu biết để tất cả những khám phá mới của con người mang tính chất 

nhân bản hơn. Bởi vì vận mệnh tương lai của thế giới sẽ lâm nguy, nếu 

thế giới không phát sinh ra những bậc thông thái lỗi lạc. Hơn nữa, phải 

lưu ý rằng, nhiều quốc gia tuy nghèo nàn về kinh tế, nhưng lại giàu có 

về phần hiểu biết, nên vẫn có thể trợ giúp những quốc gia khác rất đắc 

lực.1 

Đến đây, chúng ta đã 

phần nào hiểu hơn tại sao Thiên 

Chúa muốn chúng ta hành động 

theo chuẩn mực của Ngài. Như 

chúng ta đã chia sẽ trong câu 

hỏi số 1 của DOCAT, khi một 

sản phẩm được tạo ra, thì người 

sáng tạo ra nó đã có trong đầu 

mục đích và nguyên lý để cho 

sản phẩm đó vận hành để đạt đến mục đích của nó. Khi sản phẩm đó 

không vận hành theo đúng nguyên lý nội tại thì sản phẩm đó sẽ “bị hư” 

hoặc “đi sai mục đích.” Theo lối suy luận này, chúng ta mới hiểu lý do 

tại sao những hành động của chúng ta phải đi theo tiêu chuẩn mà Thiên 

Chúa đặt ra, vì đó là “nguyên lý nội tại” để chúng ta trở thành hữu thể 

                                           

1 Vatican II, Gaudium et Spes, số 15. 
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mà Chúa muốn chúng ta là và từ đó giúp chúng ta đạt đến mục đích tối 

hậu mà Chúa định cho chúng ta khi tạo dựng nên chúng ta. Như thế, 

những hành động nào làm cho chúng ta là “người” hơn là những hành 

động đẹp lòng Chúa. Tuy nhiên, ở đây khi nói đến “là người hơn,” chúng 

ta phải hiểu rằng, chỉ có Đức Kitô là “con người hoàn hảo, “con người 

thật.” Nên khi nói những hành vi nào làm cho mình là người hơn có 

nghĩa là những hành vi nào làm cho con người giống Đức Kitô hơn là 

những hành vi mà Chúa muốn chúng ta thực hiện vì đó là điều đẹp lòng 

Thiên Chúa, vì chúng ta đang làm điều mà Chúa Giêsu đã làm: “Lương 

thực của thầy là làm theo ý muốn của Đấng đã sai thầy” (Ga 4:34). 

Vấn đề thứ hai mà chúng ta nói đến trong câu hỏi này là vấn đề 

lương tâm. Trong đời sống thường ngày, khi chúng ta quyết định thực 

hiện một hành động nào đó, chúng ta nghe từ trong thẳm của cõi lòng 

một “tiếng nói,” nói cho chúng ta nghe mình có nên thực hiện hay không 

thực hiện hành vi dự định. Hoặc trong trường hợp khác, sau khi thực 

hiện xong hành vi, cũng “tiếng nói” trong thẳm sâu của cõi lòng đó “lên 

án” hoặc “tán thưởng,” để rồi chúng ta cảm thấy “hối hận” hoặc “bình 

an” về hành động của mình. Công đồng Vatican II dạy cho chúng ta biết 

rằng, có một lề luật “chi phối tính luân lý” của hành vi con người được 

đặt trong cõi thâm sâu của cõi lòng con người. Khi chúng ta tuân theo 

lề luật đó, chúng ta sống đúng theo phẩm giá của mình. Công đồng dạy 

rằng: 

Con người khám phá ra tận đáy lương tâm một lề luật mà chính 

con người không đặt ra cho mình, nhưng vẫn phải tuân theo, và tiếng 

nói của lương tâm luôn luôn kêu gọi con người phải yêu mến và thi hành 

điều thiện cũng như tránh điều ác. Tiếng nói ấy âm vang đúng lúc trong 

tâm hồn của chính con người: hãy làm điều này, hãy tránh điều kia. Quả 

thật con người có lề luật được Chúa khắc ghi trong tâm hồn. Tuân theo 

lề luật ấy chính là phẩm giá của con người và chính con người cũng sẽ 

bị xét xử theo lề luật ấy nữa (xem Rom 2:14-16).2 

Lề luật được đặt trong cõi thâm sâu của tâm hồn con người được 

gọi là lương tâm. Chúng ta đọc thấy trong Hiến Chế Mục Vụ Về Giáo 

Hội Trong Thế Giới Ngày Nay, Gaudium et Spes (“Vui Mừng và Hy 

Vọng”) định nghĩa tuyệt vời sau đây về lương tâm: 

                                           

2 Ibid., 16 
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Lương tâm là tâm điểm sâu kín nhất và là cung thánh của con 

người, nơi đây con người chỉ hiện diện một mình với Thiên Chúa và 

tiếng nói của Ngài vang dội trong thâm tâm họ. Nhờ lương tâm, lề luật 

được thực hiện trong sự yêu mến Thiên Chúa và anh em, và được biểu 

lộ cách kỳ diệu (Mt 22:37-40).3 

Vì là tiếng nói của Thiên Chúa trong cung thánh của con người, 

con người cần phải lắng nghe và mang ra thực hành vì đó là mối phúc 

của con người: “Phúc cho ai nghe lời Ta và đem ra thực hành” (Lk 

11:28). Như vậy, chúng ta được mời gọi sống theo tiếng nói của Thiên 

Chúa trong lương tâm của mình. Chính khi chúng ta sống theo lương 

tâm, chúng ta được nối kết với hết mọi người, ngay cả những người 

không tin Chúa nhưng sống theo lương tâm ngay thẳng của mình như 

Công Đồng dạy rằng: 

Trung thành với lương tâm, người Kitô giáo liên kết với những 

người khác để tìm kiếm chân lý và giải quyết trong chân lý biết bao vấn 

đề luân lý được đặt ra trong đời sống cá nhân cũng như trong giao tiếp 

xã hội. Bởi vậy lương tâm ngay thẳng càng thắng thế thì những cá nhân 

và cộng đoàn càng tránh được độc đoán mù quáng và càng nỗ lực tuân 

phục những tiêu chuẩn khách quan của luân lý. Tuy nhiên, lương tâm 

nhiều khi lầm lạc vì vô tri bất khả thắng, nhưng cũng không vì thế mà 

mất hết phẩm giá. Nhưng không thể nói như vậy khi con người ít lo lắng 

tìm kiếm điều chân và điều thiện cũng như khi vì thói quen phạm tội mà 

lương tâm dần dần trở nên mù quáng.4 

Vì lương tâm có thể trở nên mù quáng nên chúng ta phải đào 

luyện lương tâm của chúng ta. Để có được lương tâm đúng và ngay 

thẳng, chúng ta cần thực hiện hai điều sau: (1) Vượt thắng sự vô tri của 

mình về luật Thiên Chúa và Giáo Hội, vì “cánh tay hướng dẫn” lương 

tâm chính là luật Thiên Chúa; (2) vượt thắng những nghi ngờ về các vấn 

đề luân lý bằng cách tập cho mình những thói quen tốt và bàn hỏi với 

những người khôn ngoan, hiểu biết. 

Tóm lại, Thiên Chúa muốn chúng ta hành động không chỉ giống 

như những người thuộc tôn giáo khác – hay đúng hơn là hành động như 

những “con người.” Tuy nhiên, chúng ta không chỉ đơn thuần là những 

                                           

3 Ibid. 

4 Ibid. 
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con người, chúng ta còn là “con Thiên Chúa.” Nếu chúng ta là con Thiên 

Chúa, thì chúng ta phải hành động giống Ngài vì ông bà ta thường nói: 

“Cha nào thì con nấy” hoặc “Con nhà tông không giống lông thì cũng 

giống cánh.” Và Thiên Chúa của chúng ta là tình yêu, chính vì vậy, đời 

sống của chúng ta cũng phải thấm nhuần tình yêu của Ngài vì “cứ dấu 

này mà người ta nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là các con yêu 

thương nhau” (Ga 13:35). 

 


