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MỖI TUẦN MỘT ĐỀ TÀI – TUẦN 51 

CÓ PHẢI TỘI LỖI CŨNG CÓ CHIỀU KÍCH 
XÃ HỘI? 

Như chúng ta đã trình bày trong những bài học hỏi 

trước, con người tự bản chất là một hữu thể có tính xã 

hội. Theo triết học, bản tính xã hội của con người đến 

từ sự kiện là tất cả mọi người chia sẻ trong “bản tình 

người.” Chính vì lý do này mà chúng ta sống trong sự liên đới với nhau một cách chặt chẽ như 

ông bà ta thường nói: “Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ.” Nhìn từ khía cạnh liên đới này chúng 

ta có thể nói rằng một người làm việc tốt sẽ có tác động trên người khác. Cũng vậy, khi chúng 

ta làm một hành vi tội ác, thì nó cũng có tác động trên người khác. Đây chính là nội dung của 

bài học hỏi tuần này, đó là chiều kích xã hội của tội lỗi.  

Trong câu trả lời của DOCAT chúng ta đọc thấy những lời sau: 

Tội ác luôn là hành vi của một người có ý thức và tự do, nhưng nó còn tác động tới 

nhiều mối quan hệ, và lan ra cả xã hội. Do đó, mỗi tội ác có chiều kích cá nhân, và 

đồng thời có cả chiều kích xã hội: tội lỗi đã là tồi tệ đối với kẻ phạm phải, mà còn 

làm tổn thương những người khác, và tác hại đến xã hội. “Và cứ thế tội lỗi càng 

bành trướng, càng bạo tàn, trở thành nguồn cơn của các tội khác, và như vậy, gây 

tác hại lan tràn lên hành vi của nhiều người” (Gioan Phaolô II, SRS 36). Ví dụ, 

chúng ta hãy nghĩ đến những hệ thống chính trị sử dụng bạo lực, hoặc không lo bảo 

vệ người dân thiểu số. Tội ác không bao giờ là một số phận định trước, và các thể 

chế độc ác vẫn có thể bị thay thế. Nhận ra và gọi đích danh tội lỗi là bước đầu tiên 

để giải thoát chính mình khỏi mạng lưới của nó. Đức Giêsu đến để mang chúng ta 

ra khỏi sự giam hãm của tội lỗi. Muôn loài thụ tạo cho đến nay bị tội giăng bẫy, 

được Đức Kitô giải thoát, để yêu thương và làm theo lẽ phải. “Nền văn minh tình 

yêu” khởi đầu bằng sự hối cải của mỗi cá nhân, và sự hoà giải của người đó với 

Thiên Chúa. 

Điều đầu tiên chúng ta cần giải thích là câu khẳng định “tội ác luôn là hành vi của một người 

có ý thức và tự do.” Khẳng định này giả định rằng hành vi này là một hành vi nhân linh. Hành 

vi nhân linh gồm những yếu tố sau: hoàn toàn hiểu biết, hoàn toàn tự do và hoàn toàn cố ý. 

Chúng ta có thể nhóm ba yếu tố này thành hai, đó là hoàn toàn hiểu biết và hoàn toàn tự do vì 

tính cố ý được bao hàm trong sự tự do. Nói cách khác, một hành vi cố ý là một hành vi nhân 

linh xuất phát từ ý chí [ước muốn] với một sự hiểu biết về cùng đích được nhắm đến. Chúng 

ta cùng nhau phân tích ngắn gọn các yếu tố cấu thành của hành vi nhân linh. Khi nói đến sự 

hiểu biết, chúng ta nói đến việc tác nhân hoặc người thực hiện hành vi ý thức được những gì 

mà mình sẽ thực hiện. Tuy nhiên, biết hành động là gì thì chưa đủ, nhưng còn phải ý thức được 

ý nghĩa của hành động. Ví dụ, trước khi thực hiện hành vi giết người, thủ phạm chỉ biết hành 

vi giết người không thì không đủ, nhưng còn phải biết lý do tại sao mình giết người đó: vì trả 

thù hay vì muốn cướp tài sản của người đó. Khi nói về sự tự do trong hành vi luân lý, chúng ta 

không có ý nói đến sự tự do khỏi cưỡng bức hay thống trị của thế lực nước ngoài. Chúng ta có 

ý nói đến việc hành vi được thực hiện cách tự do. Hay nói cách khác, một hành vi tự do là hành 

vi được thực hiện mà không bị một áp lực bên ngoài hoặc bên trong kiểm soát và tác động đến. 



Chỉ có một điều kiểm soát hành vi là ý chí của người 

thực hiện hành vi, đó là người đó quyết định làm 

hay không làm. Cuối cùng, khi nói đến tính cố ý của 

hành vi, chúng ta nói đến ý hướng muốn thực hiện 

hành vi. 

Câu khẳng định thứ hai trong DOCAT là hành vi tội 

ác có hai chiều kích: chiều kích cá nhân và chiều 

kích xã hội. Như chúng ta biết, con người là một chủ 

thể cá vị, chỉ hiện hữu “một lần” trên trái đất. Đây 

là một hữu thể độc nhất vô nhị, không hiện hữu lần 

thứ hai. Vì vậy, tất cả những gì người đó thực hiện đều được quy về cho người đó. Dù người 

đó làm một hành vi dưới sự ra lệnh của người khác, nhưng hành vi đó không quy về người ra 

lệnh mà quy về người thực hiện hành vi đó. Ví dụ, khi tôi được sai viết một biên bản họp. Sau 

khi viết xong, không ai nói là cấp trên tôi viết [dù rằng đó là người ra lệnh], mà nói rằng tôi là 

người viết. Điều này giải thích tại sao mỗi người chúng ta phải chịu trách nhiệm về hành vi của 

mình, dù có bị tác động từ người ngoài hoặc hoàn cảnh bên ngoài. Thật vậy, vì là những hữu 

thể độc nhất vô nhị, nên mỗi hành động tôi thực hiện sẽ ảnh hưởng trên tôi cách cá vị. Nhìn từ 

khía cạnh này, chúng ta hiểu tại sao tội ác [tội lỗi] có chiều kích cá nhân, vì hành vi tội ác là 

hành vi của cá nhân tôi thực hiện dù cho tôi bị tác động từ bên ngoài.  

Ngoài việc là một hữu thể cá vị [tôi là một con người cụ thể], mỗi người còn là một hữu thể 

mang tính xã hội, đó là sống trong sự liên đới với những người khác qua sự kiện cùng chia sẻ 

với họ bản tính người [tôi là người như bao nhiêu người khác]. Điều này cho thấy mỗi hành vi 

tôi thực hiện không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân tôi, nhưng còn ảnh hưởng đến những người 

khác và đến môi trường sống. Ví dụ, một người sống dối trá sẽ biến mình thành người dối trá 

và đồng thời biến những người khác thành nạn nhân của sự dối trá của mình. Một hành vi có 

hai chiều kích: chiều kích cá nhân [biến mình thành người dối trá] và chiều kích xã hội [biến 

người khác thành nạn nhân của sự dối trá]. Như vậy, một hành vi tội ác làm tổn thương chính 

người thực hiện hành vi và sau đó là tổn thương đến những người khác và tác hại đến xã hội.  

Như được trình bày trong DOCAT, theo Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, hành vi tội ác có thể 

trở thành nguồn của những hành vi tội ác khác và từ đó tác động trên hành vì của nhiều người. 

Điều này xảy ra là vì con người là một hữu thể sống tương quan. Trong các mối tương quan 

của mình, con người có tác động lên nhau. Ví dụ, trong tương quan vợ chồng, nếu một trong 

hai người sống không trung thành, sẽ có ảnh hưởng trên người kia; hoặc trong tương quan bạn 

bè, một người “trở mặt” với bạn mình, sẽ có tác động lớn trên người đó; hoặc trong tương quan 

công sở, khi một nhân viên không thực hiện đúng chức năng của mình, sẽ gây tác hại cho công 

ty. Những ví dụ này được đưa ra nhằm mục đích cho biết mỗi hành vi chúng ta thực hiện luôn 

có tác động vượt qua bình diện cá nhân. Vì sống trong tương quan, nên mỗi hành vi chúng ta 

thực hiện có thể sẽ trở thành nguyên nhân hoặc nguồn khơi dậy một chuỗi những hành động 

tương tự. Ví dụ, hành động nói những lời thiếu tế nhị khi nóng giận của chúng ta có thể trở 

thành nguyên nhân và nguồn của những lời thiếu tế nhị và sự bất bình của nhiều người. Nhìn 

từ khía cạnh này, chúng ta hiểu được lời của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II.  

Khi nói đến sự tác động của một hành vi xấu trên hành vi của nhiều người, chúng ta cũng cần 

nói đến sự hỗ tương giữa những luật nhà nước mà có thể trở thành nguồn và tác động trên hành 

vi của nhiều người. Ở đây chúng ta chỉ giới hạn mình trong tương quan hỗ tương, chứ không 

có tính cách giải quyết vấn đề vì nó nằm ngoài giới hạn của bài học hỏi tuần này. Như chúng 

ta biết, có nhiều quốc gia đã ra những luật đi ngược lại với luân lý, ví dụ như luật tự do phá 



thai, ngừa thai, hôn nhân đồng tính hoặc mại dâm. Những luật này được đưa ra nhìn chung chỉ 
dựa trên những “giả định” mang tính lợi ích chóng qua. Chúng ta có thể nói rằng những lợi ích 

này khuyến khích phong trào “giảm phẩm giá” con người. Vì thấy nhiều người phá thai [bất 
hợp pháp], và giả định đưa ra là nếu đi phá thai những nơi không hợp pháp sẽ không an toàn 

cho tính mạng, nên cần phải hợp pháp hoá để người phá thai được đảm bảo tính mạng. Gia 

định này nghe qua rất hợp lý. Tuy nhiên, đây chỉ là tình trạng “dùng mục đích biện minh cho 

phương tiện.” Chúng ta có thể nói rằng chính hành vi hợp pháp hoá này là nguyên nhân và 

đồng thời khuyến khích một lối sống phóng khoáng vô luân, và cũng có thể nói là một nền văn 

hoá “ngoại tình” trong đời sống con người ngày hôm nay. Những chi tiết trên cho thấy một 

hành vi xấu [nhất là khi biến nó thành luật], nó sẽ có tác hại rất lớn trên xã hội vì nó khuyến 

khích con người làm điều xấu mà không cảm thấy tội lỗi. Điều này dần giết chết lương tâm 

con người. Như vậy, trong chính trị, những thể chế độc ác có thể bị thay thế. Nhìn lại lịch sử 

nhân loại, có những thể chế chính trị độc tài đã chà đạp nhân phẩm con người. Những thể chế 

chính trị đó sẽ không tồn tại mãi. Nó được thay thế bởi những thể chế chính trị, dù không hoàn 

hảo, nhưng biết tôn trọng nhân phẩm con người. Chúng ta thường nghe người ta nói rằng: Sự 

thiện luôn chiến thắng sự dữ. Trong cuộc sống ngày hôm nay, chúng ta chứng kiến sự dữ xảy 

ra mỗi ngày. Nhưng bên cạnh đó, mãnh lực sự thiện đang hoạt động cách âm thầm để mang lại 
cho con người một niềm hy vọng vào một thế giới tốt đẹp hơn. Giống như một điều ác có tác 

động trên người khác và trên xã hội, thì một hành động tốt cũng mang lại niềm vui và hạnh 

phúc cho người khác và xã hội.  

Phần cuối cùng của bài chia sẻ tuần này tập trung vào thái độ và niềm tin Kitô Giáo trước chiều 

kích xã hội của tội lỗi. Sống trong thế giới ngày hôm nay, dù muốn dù không người Kitô hữu 

cũng chịu tác động bởi những ảnh hưởng tiêu cực của trào lưu vô thần và tục hoá. Nhiều người 

trong chúng ta đã chạy theo một lối sống như không có Thiên Chúa. Hoặc nếu còn “đi đạo,” 

chúng ta cũng chỉ là những người mang tên Kitô hữu, chứ trong thực tế chúng ta sống hoàn 

toàn khác với sứ điệp Tin Mừng của Kitô Giáo. Chúng ta vẫn sống một lối sống như không có 

Thiên Chúa. Chúng ta sống trong tình trạng tội lỗi mà không biết mình đang sống trong tội. 

Giống như những người sống quen bên bãi rác lâu ngày sẽ quen với mùi thối của rác và không 

còn nhận ra mùi thối nữa. Cũng vậy, càng sống trong “môi trường tội lỗi,” chúng ta dần đánh 

mất cảm thức về tội. Chúng ta dần “bình thường hoá” những cái không bình thường. Nói cách 

cụ thể hơn, chúng ta “luân lý hoá” những hành vi “không luân lý.” Để giải thoát mình khỏi 

mạng lưới tội lỗi, điều trước tiên chúng ta cần phải làm là nhận ra và gọi đích danh những tội 

ác đó. Trong tâm lý học, người ta thường nói về những cảm xúc của mình rằng: “Những gì 

chúng ta có thể gọi tên, chúng ta mới có thể chế ngự [hay thuần hoá] nó.” Nhiều khi chúng ta 

không gọi tên được tội của mình vì chúng ta bị làm cho lẫn lộn bởi những người khác. Ban đầu 

chúng ta biết nó là điều xấu, nhưng rồi thấy nhiều người cũng làm như thế, nên chúng ta an 

tâm là điều đó là điều được phép làm và không có tội. Nhận ra và gọi chính xác tên tội của 

mình là bước đầu trong quá trình huấn luyện lương tâm và cũng là quá trình sám hối [metanoia].  

Tuy nhiên, chúng ta cần phải ý thức rằng nhận ra và gọi tên tội của mình chỉ là bước đầu tiên. 

Theo niềm tin Kitô giáo, chúng ta không thể tự cứu mình. Chính Chúa Giêsu là Đấng đến giải 
thoát chúng ta khỏi sự giam hãm của tội lỗi. Ngài đến mang lại cho chúng ta “nền văn minh 

tình yêu.” Khởi đầu của nền văn minh này là sự hối cải của cá nhân, và sự hoà giải của người 

đó với Thiên Chúa. Chúng ta kết thúc bài học hỏi tuần này với lời dạy của Công Đồng Vaticanô 

II về ơn gọi của con người trong Chúa Giêsu như sau:  

Con người Kitô hữu khi trở nên giống hình ảnh Chúa Con là Trưởng Tử trong 

đoàn anh em đông đúc, họ nhận được “những hoa trái đầu mùa của Thánh Thần” 

(Rm 8:23), nhờ đó họ có thể chu toàn lề luật yêu thương mới. Nhờ Thánh Thần làm 



“bảo chứng cho quyền thừa tự” (Eph 1:14), toàn thể con người được canh tân từ nội 

tâm cho tới khi “thân xác được cứu rỗi” (Rm 8:23): “Nếu Thánh Thần Chúa là Ðấng 

đã khiến Chúa Giêsu từ kẻ chết sống lại cư ngụ trong anh em, chính Ðấng đã khiến 

Chúa Giêsu Kitô từ kẻ chết sống lại đó cũng sẽ làm sống động thân thể hay hư nát 

của anh em nhờ Thánh Thần Ngài ở cùng anh em,” (Rm8,11). Người Kitô hữu chắc 

chắn cần thiết và có bổn phận chiến đấu chống sự dữ khi phải trải qua nhiều gian 

nan cũng như phải chết nữa. Nhưng vì được dự phần vào mầu nhiệm phục sinh,
 

được đồng hóa với cái chết của Chúa Kitô, được mạnh mẽ nhờ đức cậy, họ sẽ được 

sống lại.  

Ðiều nói trên không phải chỉ có giá trị cho các tín hữu nhưng cho tất cả những 

ai có thiện chí được ơn thánh hoạt động một cách vô hình trong tâm hồn. Thực vậy, 

vì Chúa Kitô đã chết cho mọi người
 
và vì ơn gọi cuối cùng của con người thực ra 

là duy nhất, nghĩa là do Thiên Chúa, cho nên ta phải tin chắc rằng Chúa Thánh Thần 

ban cho mọi người khả năng tham dự vào mầu nhiệm Phục Sinh ấy, cách nào đó 

chỉ có Chúa biết thôi.1 

 

                                                
1 Vatican II, Hiến Chế Mục Vụ Gaudium et Spes, số 22. 


