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MỖI TUẦN MỘT ĐỀ TÀI – TUẦN 55 

XÃ HỘI NỢ MỖI NGƯỜI ĐIỀU GÌ? 

Tổng thống John F. Kenedy trong lễ tuyên thệ của 

mình có nói: “Đừng đất nước làm gì cho bạn, nhưng bạn phải tự hỏi bạn đã làm gì cho đất 

nước.” Câu nói này thường được nhiều lãnh đạo quốc gia trích dẫn để thách đố các công dân 

của mình. Khi đọc qua câu này, chúng ta thấy nó rất hợp lý vì trách nhiệm của mỗi công dân 

là đóng góp để xây dựng đất nước. Tuy nhiên, khi phân tích kỹ câu này, chúng ta nhận ra nó 

mang tính một chiều chứ không mang tính hỗ tương mà bản chất của tất cả các tương quan đòi 

hỏi. Nói cách khác, trong tất cả các mối tương quan, chúng ta cần phải có sự hỗ tương. Trong 

tương quan giữa xã hội và con người cũng thế, con người ‘nợ’ xã hội và xã hội ‘nợ’ con người. 

Nếu không có sự hỗ tương, thì một trong hai phía sẽ bị thiệt hại: Nếu con người hiện hữu như 

là công cụ cho xã hội, thì nhân phẩm và giá trị của con người dễ bị chà đạp và không tôn trọng. 

Ngược lại, nếu xã hội hiện hữu như là công cụ cho con người đạt được điều mình mong ước 

cách chủ quan, thì xã hội sẽ rơi vào tình trạng bất ổn. Vậy, xã hội ‘nợ’ con người điều gì? 

Một xã hội ngay chính phải tôn trọng và thăng tiến phẩm giá con người. Trật tự xã 

hội tồn tại là vì lợi ích của con người, và phải được định hướng theo những gì một 

người cần để sống một cuộc đời đúng phẩm cách. Điều này loại bỏ mọi hình thức 

khai thác, bóc lột, biến con người thành phương tiện cho mục tiêu kinh tế, xã hội, 

và chính trị. Không bao giờ được phép biến con người thành một thứ phương tiện 

chỉ để đạt tới các mục tiêu nào đó, vì con người là cùng đích nơi chính mình. 

Câu trả lời trong DOCAT đưa ra cho chúng ta những điều sau khi nói về những gì xã hội nợ 

con người: (1) tiêu chuẩn của một xã hội ngay chính; (2) lý do để cho trật tự xã hội tồn tại; (3) 

những điều cần loại bỏ để con người có một cuộc sống đúng với nhân phẩm; và (4) tiêu chuẩn 

để đối xử với con người. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu chi tiết từng điểm trên. 

Thứ nhất, tiêu chuẩn để đánh giá một xã hội lành mạnh và ngay chính là tôn trọng phẩm giá 

con người và thăng tiến phẩm giá con người. Tiêu chuẩn đầu tiên là ‘tôn trọng phẩm giá con 

người.’ Khi nói đến tôn trọng, chúng ta muốn nói đến điều gì? Nếu xem trong từ điển 

[Cambrige], chúng ta nhận thấy có nhiều nghĩa khác nhau. Nhưng để hợp với bài chia sẻ, chúng 

ta chọn nghĩa sau: “tôn trọng là sự tử tế [tế nhị], kính trọng và chăm sóc mà chúng ta dành cho 

một ai đó hoặc một vật nào đó mà được xem là quan trọng.” Trong cuộc sống thường ngày, 

chúng ta thường theo đúng định nghĩa này về việc tôn trọng, đó là chỉ tôn trọng những người 

có địa vị và nổi tiếng trong xã hội và Giáo Hội, còn những người kém may mắn hơn thì không 

nhận được sự tôn trọng mà họ có vì sự kiện họ là con người như bao nhiêu người khác. Theo 

giáo huấn của Giáo Hội, tất cả mọi người phải được tôn trọng như nhau, không phân biệt giai 

cấp, văn hoá, tôn giáo hay địa vị trong xã hội và Giáo Hội. Tiêu chuẩn để được tôn trọng đến 

từ sự kiện là con người là tạo vật duy nhất được tạo dựng nên theo hình ảnh và giống Thiên 

Chúa (x. St 1:26-27). Thật vậy, giáo huấn của Giáo Hội dạy rằng: “Con người là chóp đỉnh của 

công trình sáng tạo. Trình thuật Sáng Thế diễn tả điều đó, khi phân biệt rõ ràng việc sáng tạo 

con người với việc sáng tạo các loài khác (x. St 1,26).1  

                                                
1 Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, số 343. 



Vì được tạo dựng nên theo hình ảnh và 

giống với Thiên Chúa, nên con người có 

một phẩm giá khác với các tạo vật khác vì 

được gọi là nhân vị: “Vì con người được 

dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa, nên 

có phẩm giá là một nhân vị. Không phải là 

một sự vật mà là một con người. Con người 

có khả năng tự biết mình, tự làm chủ chính mình và tự do tự hiến và thông hiệp với những 

người khác. Do ân sủng, mỗi nguời được mời để giao ước với Đấng Sáng Tạo, dâng lên Người 

một lời đáp trả tin yêu mà không ai có thể thay thế được.”2 

Tuy nhiên, dù được tạo dựng theo hình ảnh và giống Thiên Chúa, con người đã phạm tội nên 

hình ảnh Thiên Chúa trong con người bị lu mờ. Chính vì lý do này mà chúng ta cần phải thăng 

tiến phẩm giá của mình. Sự thăng tiến ở đây được hiểu theo nghĩa là chúng ta sống đúng với 

ơn gọi làm người, làm con Thiên Chúa để hình ảnh Thiên Chúa trong chúng ta được chiếu sáng 

qua đời sống thường ngày. Đây là nhiệm vụ tiên quyết của Giáo Hội và xã hội. Giáo Hội dạy 

về điều này như sau:  

Giáo Hội nhìn thấy nơi mỗi người, nam cũng như nữ, hình ảnh sống động của chính 

Thiên Chúa. Hình ảnh này mỗi ngày được triển khai thêm một cách trọn vẹn và sâu 

sắc hơn nơi mầu nhiệm Đức Kitô, hình ảnh tuyệt hảo của Thiên Chúa, Đấng duy 

nhất đã mạc khải Thiên Chúa cho con người và mạc khải con người cho chính con 

người. Những con người đã nhận được phẩm giá khôn sánh và bất diệt nơi Thiên 

Chúa ấy chính là những con người mà Giáo Hội muốn ngỏ lời, muốn đem đến cho 

họ sự phục vụ cao cả nhất và đặc biệt nhất, bằng cách kiên trì nhắc nhở họ về ơn 

gọi cao quý đó để họ luôn nhớ và sống cho xứng đáng.3 

Trước khi rời khỏi điểm thứ nhất là điểm quan trong nhất trong bài học hỏi tuần này, chúng ta 

cần lưu ý rằng, việc tôn trọng và thăng tiến phẩm giá con người là một sự tôn trọng và thăng 

tiến toàn diện. Thông thường, sự phát triển con người trong xã hội ngày hôm nay không được 

cân bằng vì chỉ nhắm đến một khía cạnh của con người: Giáo Hội thì dường như nhắm đến 

khía cạnh thiêng liêng, trong khi đó xã hội thì nhắm đến khía cạnh vật chất. Một con người 

toàn diện không chỉ sống bằng cơm bánh, nhưng còn bằng mọi lời do miệng Thiên Chúa phán 

ra (x. Mt 4:4). Chúa Giêsu đến để cứu độ toàn bộ con người chứ không chỉ cứu độ linh hồn. 

Nói cách khác, sự cứu độ mà Chúa Giêsu mang lại là sự cứu độ phổ quát và toàn diện – dành 

cho hết mọi người và cho toàn bộ con người. Liên qua đến điều này, chúng ta đọc thấy trong 

giáo huấn của Giáo Hội những lời sau: 

Sự cứu độ do sáng kiến của Chúa Cha được gửi tặng cho con người một cách sung 

mãn trong Đức Giêsu Kitô, rồi được thực hiện và truyền lại cho chúng ta nhờ hoạt 

động của Thánh Thần, là sự cứu độ dành cho hết mọi người và là sự cứu độ toàn 

diện con người: đó là sự cứu độ phổ quát và toàn diện. Nó liên quan đến con người 

trong hết mọi chiều hướng: chiều hướng cá nhân lẫn xã hội, thể lý lẫn tâm linh, lịch 

sử lẫn siêu việt. Nó đã bắt đầu trở thành một hiện thực trong lịch sử vì bất cứ điều 

gì được tạo dựng đều tốt và đều do Chúa muốn, cũng như vì Con Thiên Chúa đã trở 

nên một người giữa chúng ta.4 

                                                
2 Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, số 357. 
3 Toát Yếu về Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo, số 105. 
4 Toát Yếu về Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo, số 38. 



Thứ hai, lý do để cho trật tự xã hội tồn tại là vì lợi ích của con người hầu giúp con người có 

được một cuộc sống hợp với phẩm cách. Như chúng ta biết, mỗi hữu thể được sáng tạo trong 

vũ trụ này có sự tốt lành và nét đẹp riêng của nó. Vì con người có một phẩm giá là một nhân 

vị, nên con người là hữu thể được tạo dựng ‘cho chính nó.’ Tự trong bản chất của mình, con 

người là một hữu thể có xã hội tính. Con người đến với nhau tạo nên các tương quan và một 

trật tự trong xã hội. Tuy nhiên, trật tự trong xã hội tồn tại không cho chính mình, mà cho con 

người vì con người chính là tác nhân khởi đầu và cùng đích của xã hội: Không có con người 

thì không có xã hội. Như vậy, xã hội hiện hữu và tồn tại là vì con người và cho con người. Chỉ 
trong ánh sáng mặc khải của Kitô giáo, chúng ta mới hiểu được giá trị đích thật của con người 

và lý do tại sao trật tự xã hội tồn tại vì lợi ích của con người. Giáo huấn của Giáo Hội trình bày 

cho chúng ta điểm này như sau: 

Mạc khải Kitô giáo đã chiếu ánh sáng mới mẻ cho chúng ta hiểu bản sắc, ơn gọi và 

định mệnh cuối cùng của con người và của nhân loại. Mỗi người đều do Thiên Chúa 

tạo dựng, đều được Thiên Chúa yêu thương và cứu độ trong Đức Giêsu Kitô, và sẽ 

tự hoàn thành chính mình bằng cách thiết lập mạng lưới quan hệ yêu thương, công 

bằng và liên đới với những người khác, khi tiến hành các việc làm khác nhau trong 

thế giới. Bất cứ hoạt động nào của con người mà giúp phát huy phẩm giá và ơn gọi 

đầy đủ của con người, đẩy mạnh các điều kiện sống cho có chất lượng và giúp các 

dân tộc, các quốc gia liên đới với nhau, đều là những hoạt động phù hợp với kế 

hoạch của Thiên Chúa, Đấng không ngừng bày tỏ tình yêu và sự quan tâm lo lắng 

cho con cái mình.5 

Thứ ba, những điều cần loại bỏ để con người sống đúng với nhân phẩm là mọi hình thức khai 

thác, bóc lột, biến con người thành phương tiện cho mục tiêu kinh tế, xã hội, và chính trị. Chúng 

ta vẫn thường chứng kiến trong ngày sống của mình nhiều hình thức khai thác và bóc lột khác 

nhau, từ trẻ em đến phụ nữ, từ người trẻ đến người cao niên. Cụ thể lá chúng ta chứng kiến nạn 

bóc lột sức lao động của trẻ em, nạn buôn bán người, và các tệ nạn xã hội khác. Các hình thức 

khai thác và bóc lột càng ngày càng tinh vi hơn. Tuy nhiên, theo giáo huấn của Giáo Hội, con 

người có một giá trị bất khả xâm phạm dưới mọi hình thức. Vì vậy, “trong tất cả những nghĩa 

cử đa dạng bày tỏ nhận thức ấy, Giáo Hội luôn cố gắng bênh vực phẩm giá con người mỗi khi 

có toan tính xác định lại hay bóp méo hình ảnh ấy; Giáo Hội cũng thường xuyên tố cáo những 

sự xâm phạm phẩm giá con người. Lịch sử đã xác nhận rằng chính cơ cấu hình thành nên các 

quan hệ xã hội nổi lên một số khả năng thăng hoa con người, nhưng cũng chính trong cơ cấu 

ấy lại tiềm tàng những loại bỏ ghê tởm nhất đối với phẩm giá con người.”6 

Đứng trước tình trạng nhiều cá nhân và tổ chức vẫn tiếp tục tìm ra những cách thức tinh vị để 

xâm phạm phẩm giá cao trọng của con người, Giáo Hội là người thầy về con người vẫn đứng 

về phía con người để bảo vệ quyền bất khả xâm phạm của con người. Theo quan điểm nhân 

học Kitô Giáo, không ai và không có tổ chức nào có quyền “lèo lái con người vào những mục 

tiêu xa lạ với sự phát triển của con người, một sự phát triển chỉ có thể hoàn thành mỹ mãn trong 

Thiên Chúa và trong kế hoạch cứu độ của Ngài.”7 Vì con người là một hữu thể tuyệt đẹp nhất 

được mời gọi để đạt đến sự toàn mỹ trong Thiên Chúa và trong kế hoạch cứu độ của Ngài, nên 

Giáo Hội dạy rằng: 

Không thể lấy con người làm phương tiện để thực hiện các dự án kinh tế, xã hội 

hay chính trị, những dự án do một chính quyền nào đó áp đặt, kể cả khi nhân danh 

                                                
5 Toát Yếu về Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo, số 35. 
6 Toát Yếu về Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo, số 107. 
7 Toát Yếu về Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo, số 133. 



một sự tiến bộ của một cộng đồng dân sự nói chung hay của những người khác, bất 

kể đó là sự tiến bộ trong hiện tại hay trong tương lai. Bởi đó, chính quyền cần cẩn 

thận theo dõi để những hạn chế đối với tự do hay một gánh nặng áp đặt trên một 

hoạt động nào đó của con người không bao giờ làm phương hại tới phẩm giá con 

người, có như thế mới bảo đảm cho các quyền của con người được thực thi cách 

hữu hiệu. Tất cả những điều này một lần nữa đều dựa trên quan điểm coi con người 

là một ngôi vị, tức là một chủ thể tích cực và có trách nhiệm về quá trình tăng trưởng 

của chính mình, cùng với cộng đồng mà mình là thành viên.8 

Cuối cùng, tiêu chuẩn để đối xử với con người là đối xử với họ như là một chủ thể, chứ không 

như một đối tượng vì con người là cùng đích nơi chính mình. Trong phần trên, chúng ta đã 

trình bày việc con người có thể bị đối xử như là một phương tiện để đạt đến một mục đích ích 

kỷ nào đó của con người. Khi làm như thế, phẩm giá của con người bị hạ xuống thành một đối 

tượng, chứ không như một chủ thể với lý trí để biết và với ý chí để chọn cho mình một ‘định 

mệnh’ hợp với thánh ý Chúa. Liên quan đến điều này, chúng ta đọc thấy trong giáo lý của Giáo 

Hội Công Giáo những lời đầy ý nghĩa sau: 

Trong tất cả các thụ tạo hữu hình, chỉ con người là “có khả năng hiểu biết và yêu 

mến Tạo Hóa” (x. GS 12,3). Con người là “thụ tạo duy nhất trên trái đất được Thiên 

Chúa dựng nên cho chính họ” (x. GS 24,3); chỉ con người, nhờ sự hiểu biết và tình 

thương, được mời gọi chia sẻ sự sống của Thiên Chúa. Con người được tạo dựng 

vì mục đích ấy, và đó là lý do căn bản của phẩm giá con người: Vì sao Ngài đã dựng 

con người với phẩm giá cao trọng như vậy? Với tình thương vô biên, Ngài đã nhìn 

ngắm thụ tạo nơi chính mình và say mê nó. Vì thương yêu, Ngài đã tạo ra nó; vì 
thương yêu, Ngài cho nó khả năng hưởng phúc vĩnh cửu (Th. Catarina thành Sienna, 

dial 4,13).9 

Vì con người được tạo dựng bởi tình yêu của Thiên Chúa, nên không có cách thức nào đối xử 

với con người cho đẹp bằng con đường tình yêu. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II nói: Không 

có cách thức nào tuyệt đẹp để đối xử với con người cho bằng tình yêu. Chính triết gia Kant 

cũng nói: Hãy đối xử với con người như là một chủ thể, chứ không phải như một đối tượng. 

Là một chủ thể nên con người là tác nhân chính trong việc thiết lập và xây dựng xã hội. Nói 

cách khác, con người là nhân vật chính trên sân khấu xã hội. Chúng ta kết thúc bài học hỏi của 

chúng ta bằng việc cùng với Giáo Hội khẳng định rằng:  

Toàn bộ đời sống xã hội đều là sự biểu hiện của một 

nhân vật chính không thể lầm lẫn được, đó chính là con 

người. Giáo Hội đã nhiều lần nhiều cách làm trạng sư có 

thẩm quyền giúp người ta hiểu, nhìn nhận và khẳng định 

con người là trọng tâm của mọi lĩnh vực và mọi biểu 

hiện trong xã hội: “Bởi đó, xã hội loài người chính là đối 

tượng của giáo huấn xã hội của Giáo Hội, vì Giáo Hội 

không đứng ngoài cũng chẳng đứng trên những con 

người liên kết thành xã hội, mà Giáo Hội chỉ tồn tại nơi 

những con người, và bởi đó, Giáo Hội tồn tại vì những 

con người.” Nhận thức quan trọng này được phản ánh 

trong lời khẳng định sau đây: “Thay vì làm đối tượng 

                                                
8 Toát Yếu về Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo, số 133. 
9 Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, số 356. 



hay làm nhân tố thụ động của đời sống xã hội,” con người “nên và phải luôn luôn 

là chủ thể, là nền tảng và là mục tiêu của đời sống xã hội.” Vì thế, nguồn gốc của 

đời sống xã hội là chính con người, và xã hội không thể nào không nhìn nhận chủ 

thể tích cực và hữu trách của mình; mọi biểu hiện của xã hội đều phải quy hướng 

về con người.10 

                                                
10 Toát Yếu về Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo, số 106. 


