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ĐỐI VỚI NGƯỜI TÍN HỮU, LÝ DO SÂU XA NHẤT 
CỦA VIỆC THỰC HÀNH TÌNH LIÊN ĐỚI LÀ GÌ? 

Những tuần vừa qua chúng ta đã cùng nhau học hỏi 
về bản chất và tầm quan trọng của tình liên đới. Vì là 
hữu thể xã hội, nên con người luôn sống liên đới với 
nhau nếu con người muốn phát triển chính mình 
cách toàn diện. Người Kitô hữu, ngoài việc chia sẻ với anh chị em của những tôn giáo khác 
bản tính con người, là những người được mời gọi chia sẻ trong đời sống thần linh của 
Thiên Chúa. Sự chia sẻ trong đời sống thần linh của Thiên Chúa đã đưa tình liên đới của 
người tín hữu lên một cấp độ khác. Đây chính là lý do sâu xa nhất của việc thực hành tình 
liên đới của người tín hữu. Trong câu trả lời của D0CAT chúng ta đọc thấy những lời sau 
nói về lý do của việc thực hành tình liên đới của người tín hữu: 

Là tình liên đới của Đức Giêsu. Không ai thực hành tình liên đới cao cả hơn Đức 
Giêsu. Ngài được gửi đến như dấu hiệu sống động cho tình liên đới của Thiên 
Chúa với loài người, loài người chẳng thể giúp nổi bản thân mình. Con Thiên 
Chúa không chỉ công bố tình liên đới của mình với toàn thể loài người mà còn 
từ bỏ mạng sống vì họ nữa. Sự tự hiến tận cùng như thế vì người khác thể hiện 
mức độ cao nhất của tình yêu và tình liên đới, và phải trở thành chuẩn mực cho 
hành động của các tín hữu Kitô giáo. 

Trong câu trả lời của DOCAT, chúng ta đọc thấy khẳng định đầu tiên là nền tảng của việc 
thực hành tình liên đới của người tín hữu là tình liên đới của Đức Giêsu, là trở nên giống 
Đức Kitô. Đây chính là lý do xâu xa nhất của việc thực hành tình liên đới của người tín 
hữu. Nói cách khác, Đức Giêsu là gương mẫu của tình liên đới của người tín hữu: “Tột đỉnh 
của viễn tượng mà chúng ta đang nói đến ở đây [tình liên đới của con người] là chính cuộc 
đời Đức Giêsu Nazareth, Con Người Mới, Đấng đã kết hợp với nhân loại sâu xa tới mức 
“chết trên thập giá” (Pl 2,8). Nơi Người, chúng ta luôn luôn nhận ra dấu chỉ sống động của 
một tình yêu khôn lường và siêu việt của “Thiên-Chúa-với-chúng-ta,” Đấng đã mang lấy 
những tật bệnh của dân mình, cùng đồng hành với họ, cứu thoát họ và hợp nhất họ thành 
một. Trong Người và nhờ Người, cuộc sống xã hội, dù có đầy mâu thuẫn và mơ hồ, cũng 
trở thành nơi chan chứa sự sống và hy vọng: đó là dấu hiệu của ân sủng không ngừng 
được ban tặng cho mọi người, và đó cũng là lời mời gọi con người chia sẻ cuộc sống ấy 
bằng những hình thức ngày càng cao cả và tích cực hơn.”1  

Qua mầu nhiệm nhập thể, Chúa Giêsu đã tỏ cho con người biết thế nào là tình liên đới. 
Thánh Phaolô đã nói về sự liên đới này trong Bài Ca Kenosis [Tự Huỷ] như sau: 
“Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang 
hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên 
giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi 

                                                        

1 Toát Yếu về Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo, số 196. 



bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự” (Pl 2:6-8). Đối với người tín hữu, qua phép rửa 
tội, họ được tháp nhập vào Hội Thánh, là thân mình của Chúa Giêsu. Chính trong Đức Kitô 
người tín hữu liên đới với nhau và cũng chính trong Ngài mà người tín hữu hiểu được ý 
nghĩa đích thật của tình liên đới. Giáo huấn của Giáo Hội nói về điều này như sau: 

Đức Giêsu Nazareth đã làm cho mối dây liên kết sự liên đới với bác ái được 
sáng tỏ trước mặt mọi người, bằng cách làm sáng lên ý nghĩa của mối dây liên 
kết này: “Trong ánh sáng đức tin, sự liên đới tìm cách vượt lên trên chính nó, 
mang lấy chiều hướng điển hình của Kitô giáo là trao ban hoàn toàn vô điều 
kiện, tha thứ và hoà giải. Lúc ấy, người thân cận của chúng ta không phải chỉ là 
một con người có những quyền lợi và sự bình đẳng căn bản cùng với hết mọi 
người, mà còn là hình ảnh sống động của Thiên Chúa Cha, đã được máu Đức 
Giêsu Kitô cứu chuộc và được đặt dưới tác động trường kỳ của Thánh Thần. 
Thế nên, phải yêu thương tha nhân, dù đó là kẻ thù, bằng cùng một tình yêu 
như tình yêu mà Thiên Chúa yêu thương họ; và chính vì ích lợi của người ấy 
mà người ta sẵn sàng hy sinh, thậm chí tới mức cuối cùng là hy sinh tính mạng 
vì anh em (x. 1 Ga 3,16).”2 

Theo giáo huấn của Giáo Hội, tình liên đới của 
người tín hữu được thể hiện trong nhiều khía 
cạnh khác nhau trong cuộc sống. Trước hết, 
chúng ta nói đến sự liên kết trong đức tin. Sách 
Giáo Lý Công Giáo nói về sự hiệp thông này như 
sau: “Trong cộng đoàn tiên khởi ở Giêrusalem, 
các môn đệ “đã chuyên ca| n nghe các tông đo|  
giảng dạy, luôn hiệp thông với nhau, siêng năng 
tham dự le~  bẻ bánh và ca|u nguyện không ngừng” 
(Cv 2,42). Đức tin của các tı́n hữu là đức tin của 
Hội Thánh nhận từ các tông đo| , đó là kho tàng sự 

so� ng sẽ trở thành phong phú khi được chia sẻ.”3 Người Kitô hữu cùng chia sẻ với anh chị 
em mình kho tàng đức tin của Hội Thánh mang tính tông truyền. Đức tin này được diễn tả 
cách phong phú qua đời sống riêng biệt của từng cá nhân. Đây chính là nét đẹp của đức 
tin công giáo khi được chia sẻ và sống trong tình liên đới: một đức tin, nhưng có nhiều 
cách diễn tả khác nhau. 

Thứ hai, người Kitô hữu liên đới với nhau nhờ các bí tích: “Mọi người đe|u được hưởng 
nhờ hiệu quả của các bı́ tı́ch. Các bı́ tı́ch ke� t hiệp chúng ta với nhau và với Đức Kitô, đặc 
biệt phép Thánh Ta� y là cửa đón mọi người vào Hội Thánh. Hiệp thông trong dân Thánh là 
hiệp thông nhờ các bı́ tı́ch... Bı́ tı́ch nào cũng tạo sự hiệp thông, vı̀ ke� t hiệp chúng ta với 
Thiên Chúa...Hơn mọi bı́ tı́ch khác, bı́ tı́ch Thánh The�  đưa chúng ta vào sự hiệp thông trọn 
vẹn” (Sách Giáo Lý Rô-ma 1,10,24).4 

Thứ ba, người tín hữu liên đới với nhau nhờ các đặc sủng: “Trong sự hiệp thông của Hội 
Thánh, Chúa Thánh Tha|n “còn ban các ân sủng đặc biệt cho mọi thành pha|n tı́n hữu...” đe�  

                                                        

2 Toát Yếu về Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo, số 196. 
3 Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, số 949. 
4 Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, số 950. 



xây dựng Hội Thánh (x. LG 12). Và “Thánh Tha|n tỏ mı̀nh ra nơi mo~ i ngƣời một cách là vı̀ 
ı́ch chung” (1 Cr 12,7).5  

Thứ tư, người tín hữu tỏ tình liên đới với nhàu qua việc chia sẻ của cải vật chất cho nhau: 
“Họ đe�  mọi sự làm của chung” (x. Cv 4,32): “Kitô hữu chân chı́nh phải coi ta� t cả những gı̀ 
mı̀nh có như là tài sản chung của mọi người, luôn sa�n sàng và nhiệt thành cứu giúp kẻ 
kho� n cùng” (x. Sách Giáo lý Rôma 1,10,27). Kitô hữu là người quản lý tài sản của Chúa” (x. 
Lc 16,1.3).6 

Cuối cùng, người Kitô hữu thực hiện tình liên đới qua đời sống đức ái: “Trong ma|u nhiệm 
các thánh hiệp thông, “không ai trong chúng ta so� ng cho mı̀nh cũng như không ai che� t cho 
chı́nh mı̀nh” (x. Rm 14,7). “Ne�u có một bộ phận nào đau thı̀ mọi bộ phận cùng đau. Ne�u 
một bộ phận nào được vẻ vang thı̀ mọi bộ phận cũng vui chung. Và anh em là Thân The�  
Đức Kitô và mo~ i ngƣời là một bộ phận” (x. 1Cr 12,26-27). “Đức ái không tı̀m tư lợi” (x. 1Cr 
13,5). Mo~ i việc nhỏ nha� t làm trong đức ái đe|u hữu ı́ch cho mọi người, vı̀ mọi người dù 
so� ng hay che� t đe|u liên đới với nhau trong ma| u nhiệm các thánh hiệp thông. Mọi tội lo~ i 
đe|u làm to� n thương sự hiệp thông này.7  

Chúng ta kết thúc bài học hỏi tuần này với những lời của 
Thánh Phaolô gởi cho các tín hữu Philipphê sau: “Nếu quả 
thật sự liên kết với Đức Kitô đem lại cho chúng ta một 
niềm an ủi, nếu tình bác ái khích lệ chúng ta, nếu chúng ta 
được hiệp thông trong Thần Khí, nếu chúng ta sống thân 
tình và biết cảm thương nhau, thì xin anh em hãy làm cho 
niềm vui của tôi được trọn vẹn, là hãy có cùng một cảm 
nghĩ, cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý 
hướng như nhau. Đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, 
nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn 
mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng 
hãy tìm lợi ích cho người khác. Giữa anh em với nhau, anh 
em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô Giêsu” (Pl 
2:1-5) 

                                                        

5 Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, số 951. 
6 Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, số 952. 
7 Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, số 953. 


