
DOCATDOCATDOCATDOCAT    
MỖI TUẦN MỘT ĐỀ TÀI – TUẦN 56 

CON NGƯỜI CẦN TỰ DO ĐẾN ĐÂU? 

Giáo huấn của Giáo Hội dạy rằng: “Thiên Chúa 

đã sáng tạo con ngời có lý trí và ban cho họ phẩm 

giá của một nhân vị để hành động có sáng kiến và 

biết làm chủ các hành vi của mình. “Thiên Chúa muốn để con người tự định liệu, hầu con người 

tự mình đi tìm Đấng Sáng Tạo và nhờ tự do kết hiệp với Người, con người tiến tới sự hoàn 

thiện trọn vẹn và hạnh phúc” (x. GS, 17). “Con người có lý trí, nên giống Thiên Chúa; con 
người được dựng nên có tự do và làm chủ các hành vi của mình” (T. Irênê, chống lạc giáo 

4,4,3).1 Những lời trên cho chúng ta biết tự do là một trong hai cấu tố [lý trí và ý chí] làm cho 

con người khác biệt với những tạo vật khác trong vũ trụ, làm cho con người có khả năng tìm 

kiếm Thiên Chúa, kết hợp với Ngài và từ đó hoàn thiện chính mình là những hữu thể nhân linh 

thực sự. Nói cách khác, tự do là một trong hai cấu tố làm cho con người là người. Vì lý do này 

mà ai trong chúng ta cũng muốn mình có được tự do, và khi đã có tự do thì lại muốn có thêm 

tự do. Câu hỏi được đặt ra trong tuần này là con người cần tự do đến đâu?  

Tự do là giá trị căn bản. Được tự do và hành động tự do là quyền cơ bản của con 

người. Một khi tôi được tự do quyết định, tôi cũng chịu hoàn toàn trách nhiệm về 

hành vi của mình. Chỉ một người tự do mới có thể hướng đến Thiên Chúa trong yêu 

thương và đáp lại lời Ngài. Chỉ với tự do con người mới có thể tạo lập đời sống cá 

nhân và xã hội của mình. Tự do của con người không ngớt bị giới hạn bởi những 

điều kiện xã hội, chính trị, pháp lý, tài chính hoặc văn hoá. Tước đoạt quyền tự do 

của một con người, hay giới hạn quyền tự do đó một cách phi lý, là điều vô cùng 

bất công, vì gây thương tổn cho phẩm giá của người này, và cản trở sự phát triển 

của người ấy thành con người thật sự. 

Điều chúng ta cần nhận định đầu tiên là sự phù hợp giữa câu hỏi và câu trả lời trong DOCAT. 

Nếu lưu ý kỷ, chúng ta thấy trong khi câu hỏi ám chỉ đến mức độ [hay giới hạn] của tự do mà 

con người cần phải có thì câu trả lời hàm chứa hai ý, đó là tự do là gì và tự do mang lại gì cho 

con người hay tầm quan trọng của tự do trong đời sốnh con người. Chi tiết này cho thấy chúng 

ta phải đọc giới hạn của tự do con người trong bối cảnh của bản chất và tầm quan trọng của tự 

do trong đời sống con người. Khi đọc câu trả lời trong DOCAT, chúng ta nhận ra những ý 

tưởng sau cần được khai triển. 

Thứ nhất, tại sao tự do là giá trị căn bản của con người? Như chúng ta đã trình bày ở trên, tự 

do là một trong những cấu tố quan trọng làm cho con người là người. Tự do là gì? Giáo Hội 

dạy rằng: “Tự do là khả năng bắt nguồn từ lý trí và ý chí, để hành động hay không hành động, 

làm việc này hoặc việc nọ; nhờ đó, con người có thể thực hiện những hành vi có ý thức. Nhờ 

có ý chí tự do, con người tự quyết định về bản thân. Nhờ tự do, con người phát triển và trưởng 

thành trong chân lý và sự thiện. Tự do đạt tới mức hoàn hảo khi quy hướng về Thiên Chúa, 

nguồn hạnh phúc của chúng ta.”2 Trong định nghĩa này, chúng ta nhận ra những yếu tố quan 

                                                
1 Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, số 1730. 
2 Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, số 1731. 



trọng sau của tự do: (1) tư do là khả năng chọn lựa [để thực hiện hay không thực hiện một việc 

gì đó]; (2) tự do làm cho hành vi của con người trở nên hành vi có ý thức [hay còn gọi là hành 

vi nhân linh]; (3) tự do là yếu tố quan trong giúp con người tự quyết về bản thân mình – loại 

người nào tôi muốn trở thành; (4) tự do giúp con người trưởng thành trong chân lý và sự thiện, 

hay nói cách khác, tự do giúp con người sống thật và sống tốt; cuối cùng (5) sự hoàn hảo của 

tự do chỉ tìm thất trong Thiên Chúa, nguồn hạnh phúc đích thật.  

Nhìn trong tương quan với Thiên Chúa, tự do là món qua quý giá nhất mà Thiên Chúa ban cho 

con người để con người mong ước và thực hiện những điều tốt. Đây chính là điều làm cho con 

người giống Thiên Chúa. Giáo huấn của Giáo Hội trình bày điều này như sau:   

Con người chỉ có thể hướng đến điều tốt trong tự do, đó là ơn mà Chúa đã ban cho 

con người như một trong những dấu hiệu cao quý nhất cho biết con người giống 

Thiên Chúa. “Vì Thiên Chúa muốn con người cứ sống ‘dưới sự kiểm soát theo 

những quyết định của chính con người’ (Hc 15:14) để con người có thể tìm kiếm 

Đấng Tạo Hoá một cách tự nhiên và tự do khám phá ra sự hoàn thiện tuyệt vời nhờ 

trung thành với Ngài. Thế nên, chính phẩm giá con người buộc con người phải hành 

động phù hợp với sự lựa chọn có hiểu biết và tự do, nghĩa là được thúc đẩy và hướng 

dẫn một cách rất riêng tư từ bên trong, chứ không do sự thôi thúc của bản năng mù 

quáng hay bởi áp lực hoàn toàn bên ngoài’.”3 

Thứ hai, quyền cơ bản của con người là được tự do và hành động tự do: Tự do là quyền cơ bản 

của con người vì nếu không có tự do, con người không còn sống đúng với phẩm giá của mình. 

Chúng ta cần lưu ý ở điểm này rằng quyền cơ bản của con người là ‘được tự do’ và ‘hành động 

tự do.’ Nói cách khác, trước khi hành động có tự do, con người phải sở hữu tự do. Đây là hai 

khía cạnh không thể tách rời của tự do: khía cạnh hữu thể [là tự do] và khía cạnh hành động 

[hiện thực hoá tự do qua hành động]. Điều đáng buồn là con người ngày hôm nay quá quan 

trọng hoá khía cạnh ‘hành động tự do’ mà không lưu ý đến việc mình có phải là những con 

người thật sự tự do không. Nói cách khác, con người ngày hôm nay không quan tâm đến mối 

tương quan giữa hành động và hữu thể: Hành động này sẽ làm cho tôi trở thành con người như 

thế nào? [hay hành động này có giúp tôi trở nên một hữu thể tự do không? Một hữu thể muốn 

và làm điều thiện]. Họ chỉ quan tâm đến việc không bị áp lực nào khi thực hiện một hành động, 

dù cho hành động đó làm cho họ trở nên những người vô luân. Như vậy, khi nói đến tự do là 

quyền cơ bản của con người, chúng ta muốn nói rằng: Con người là một hữu thể có tự do và 

hành động cách tự do. Tuy nhiên, những hành động tự do của con người chỉ được xem là tự do 

khi chúng làm cho con người là người hơn. 

Thứ ba, tự do và trách nhiệm luôn đi đôi với nhau: Vì hành động tự do là hành động có ý thức, 

nên con người phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Tôi phải chịu trách nhiệm về 

hành động của tôi vì tôi sở hữu hành động đó – nó là của tôi, chính tôi làm chứ không ai khác. 

Trên bình diện luân lý [hành vi nhân linh], những người khác chỉ là những tác nhân ngoại tại 

có thể ảnh hưởng trên tôi, nhưng không thể thay thế tôi quyết định và thực hiện hành động cho 

tôi. Giáo huấn của Giáo Hội dạy rằng: “Có tự do, con người phải chịu trách nhiệm về các hành 

vi của mình theo mức độ chủ ý. Người càng đức hạnh, hiểu biết về sự thiện và sống khổ hạnh, 

ý chí càng làm chủ được các hành vi.”4 

                                                
3 Toát Yếu về Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo, số 135. 
4 Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, số 1734. 



Trong lãnh vực trách nhiệm, có nhiều yếu tố 

làm giảm hoặc xoá bỏ trách nhiệm luân lý của 

một người về hành vi của mình. Giáo Lý của 

Giáo Hội Công Giáo nêu ra những yếu tố sau: 

“Việc quy lỗi và trách nhiệm về một hành 

động có thể được giảm bớt hay xóa bỏ do 

thiếu hiểu biết, sơ suất, do áp lực, sợ hãi, do 

thói quen, do tâm lý bất ổn, do các nhân tố 

tâm lý hay xã hội.”5 Giáo huấn của Giáo Hội 

còn phân ra hai loại hành vi: trực tiếp và gián 

tiếp. Con người phải chịu trách nhiệm cho các hành vi trực tiếp chủ ý của mình và các hành vi 

gián tiếp chủ ý [tuỳ theo hậu quả gây ra trong hành vi gián tiếp]. Chúng ta đọc thấy trong Sách 

Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo lời dạy sau: “Con người phải chịu trách nhiệm về mọi hành 

vi trực tiếp chủ ý của mình: (1) Trong vườn địa đàng, sau khi con người phạm tội, Thiên Chúa 

chất vấn Evà: ‘Ngươi đã làm gì thế?’ (St 3:13). Chúa cũng hỏi Cain như vậy (x. St 4:10). Sau 

khi Vua Đavít phạm tội ngoại tình với vợ Uria và ra lệnh giết ông này (x. 2V 12:7-15), ngôn 

sứ Nathan cũng đặt câu hỏi tương tự với vua; (2) Một hành động có thể là gián tiếp chủ ý khi 

nó là hậu quả của sự chểnh mảng đối với điều phải biết hay phải làm; ví dụ: gây ra một tai nạn 
vì không biết luật đi đường.”6 

Tuy nhiên, khi một người không cố tình gây ra một hâu quả, thì người đó có thể được dung 

thứ. Liên quan đến điều này, giáo huấn của Giáo Hội dạy: “Một hậu quả, không do tác nhân cố 

tình gây nên, có thể được dung thứ; ví dụ: người mẹ kiệt sức vì chăm sóc đứa con đau yếu. Một 

hậu quả xấu sẽ không bị quy lỗi nếu nó không phải là mục đích hay phương tiện chủ ý của tác 

nhân; ví dụ: một người bị thiệt mạng vì muốn cứu người khác. Tác nhân bị quy lỗi khi có thể 

thấy trước hậu quả xấu và có thể tránh được; ví dụ: người say rượu lái xe cán chết người.”7 

Thứ tư, tự do giúp con người hướng đến Thiên Chúa trong tình yêu và đáp lại lời Ngài: Tự do 

là khả năng chọn lựa làm điều thiện. Và Thiên Chúa là sự Thiện Tuyệt Đối. Nên khi sống đúng 

với bản chất của tự do, con người được đưa đến gần Thiên Chúa. Nhưng nhiều người hôm nay 

xem tự do như là một yếu tố không liên quan gì đến Thiên Chúa. Họ dùng tự do của mình để 

chống lại Thiên Chúa và không muốn lệ thuộc vào Ngài. Giáo Hội dạy rằng sự lệ thuộc vào 

Thiên Chúa không làm cho con người mất đi tự do, nhưng càng làm cho giá trị của tự do trở 

nên trưởng thành và trọn vẹn. Giáo Hội dạy về điều này như sau:  

Tự do không phải là một điều gì ngược với sự lệ thuộc vào Thiên Chúa của con 

người, trong tư cách là một thụ tạo. Mạc khải dạy rằng quyền quyết định điều tốt 

hay xấu không thuộc về con người, mà chỉ thuộc về Thiên Chúa (x. St 2:16-17). 

‘Con người chắc chắn có tự do bao lâu con người hiểu biết và chấp nhận giới răn 

của Chúa. Con người cũng có một sự tự do hết sức rộng lớn vì con người được phép 

ăn ‘bất cứ cây nào trong vườn.’ Nhưng tự do của con người không phải là tự do vô 

hạn: nó phải dừng lại trước ‘cây biết lành biết dữ’, vì con người được mời gọi để 

biết chấp nhận luật luân lý do Thiên Chúa ban ra. Thật vậy, sự tự do của con người 

chỉ được thực hiện trọn vẹn và đầy đủ thật sự khi con người biết chấp nhận luật 

đó.”8 

                                                
5 Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, số 1735. 
6 Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, số 1736. 
7 Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, số 1737. 
8 Toát Yếu về Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo, số 136. 



Khi con người không gắn chặt đời mình vào Thiên Chúa, là suối nguồn của sự thiện cho hành 

vi tự do của con người, thì con người còn có thể chọn thực hiện những hành vi thay vì làm cho 

con người tự do, thì làm cho con người trở nên nô lệ của tội: “Càng làm điều thiện, con người 

càng trở nên tự do. Chỉ có tự do đích thực khi con người phục vụ cho điều thiện và công bằng. 

Khi bất tuân ý Chúa và chọn điều ác, con người lạm dụng tự do và trở nên “nô lệ tội lỗi” (x. 

Rm 6:17).9 Vì con người có tự do, nên con người sẽ phải đối diện với sự phán xét của Thiên 

Chúa cho các hành vi nhân linh của mình: “Bao lâu chưa dứt khoát gắn chặt vào Thiên Chúa 

là sự thiện hảo tối hậu của mình, thì tự do còn bao hàm khả năng lựa chọn giữa thiện và ác; do 
đó, con người có thể tiến tới trên đường hoàn thiện hoặc thoái lui và phạm tội. Tự do là đặc 

tính của hành vi nhân linh. Vì có tự do, nên con người được khen ngợi hay bị chê trách, có 

công hay có tội.”10 

Thứ năm, tự do giúp con người tạo lập đời sống cá nhân và xã hội: Khi hành động cách tự do, 

con người tạo cho mình loại người mình muốn trở thành. Nói cách khác, qua hành động của 

mình, con người khẳng định mình là ai. Giáo Hội dạy rằng tự do là yếu tố làm cho con người 

‘tự sinh ra mình’ và ‘sinh ra đời sống/trật tự xã hội’: “Con người có lý khi trân trọng tự do và 

say mê theo đuổi tự do: cũng có lý khi ao ước và khi phải tổ chức cũng như hướng dẫn đời 

sống cá nhân và xã hội của mình theo sáng kiến riêng, đồng thời dám chịu trách nhiệm về việc 

đó. Thật vậy, tự do không những giúp con người sửa chữa tình trạng của sự việc bên ngoài 

mình thế nào cho đúng, mà còn quyết định sự phát triển của con người thông qua những lựa 

chọn phù hợp với điều tốt thật sự. Có như thế, con người mới sinh ra mình, mới là cha của 

chính mình, mới xây dựng trật tự xã hội được.”11 Chỉ với những hành vi tốt về mặt luân lý, con 

người mới có thể xây dựng đời sống cá nhân và xã hội một cách lành mạnh. Ngược lại, khi lạm 

dụng tự do của mình để thực hiện những hành vi xấu, con người huỷ hoại đời sống cá nhân và 

đời sống xã hội. Liên quan đến điều này, Giáo Hội dạy: 

Khi thực hành tự do, con người thực hiện những hành vi tốt về mặt luân lý, có giá 

trị xây dựng con người và xã hội, nếu con người biết tuân theo sự thật, nghĩa là 

không tự coi mình là tạo hoá và là chủ nhân tuyệt đối của sự thật hay các chuẩn 

mực đạo đức. Thật vậy, tự do không ‘lấy mình làm nguồn gốc tuyệt đối và vô điều 

kiện…, nhưng nguồn gốc của nó là cuộc sống trong đó tự do được định vị và thể 

hiện để cùng lúc vừa là giới hạn vừa là khả năng cho tự do hoạt động. Chúng ta có 

tự do của con người trong tư cách là các thụ tạo; đó là tự do được ban cho như một 

quà tặng, con người đón nhận tự do như nhận một hạt giống mà mình có bổn phận 

phải gieo trồng với tinh thần trách nhiệm.’ Còn nếu ngược lại thì tự do sẽ chết, đồng 

thời huỷ hoại con người và xã hội.12 

Thứ sáu, tự do của con người có thể bị giới hạn bởi những điều kiện xã hội, chính trị, pháp lý, 

tài chính hoặc văn hoá: Tự do là một ý niệm không phải ở trong không khí, nhưng là một khả 

năng chọn lựa được hiện thực hoá trong những bối cảnh cụ thể. Chúng ta đọc thấy trong Toát 

Yếu về Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo những lời sau: 

Muốn thực hành đúng đắn sự tự do cá nhân, con người cần có những điều kiện đặc 

biệt liên quan đến trật tự kinh tế, xã hội, pháp lý, chính trị và văn hoá, là những điều 

kiện rất “hay bị coi thường hoặc vi phạm. Những tình trạng mù quáng và bất công 

như thế sẽ làm hại tới trật tự luân lý, lôi kéo cả người mạnh lẫn kẻ yếu vào vòng 

                                                
9 Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, số 1733. 
10 Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, số 1732. 
11 Toát Yếu về Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo, số 135. 
12 Toát Yếu về Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo, số 138. 



cám dỗ phạm tội chống lại đức bác ái. Khi đi trệch khỏi luật luân lý, con người làm 

hại chính sự tự do của mình, trở thành tù nhân của chính mình, phá hỏng tình thân 

hữu với tha nhân và chống lại sự thật của Thiên Chúa.” Việc loại trừ bất công làm 

thăng tiến tự do và phẩm giá con người: Tuy nhiên, “điều trước tiên cần làm là vận 

dụng các khả năng tinh thần và luân lý của cá nhân, cũng như nhắc nhở nhu cầu 

thường xuyên của con người là phải hoán cải nội tâm, nếu muốn thực hiện những 

sự thay đổi kinh tế và xã hội thực sự phục vụ con người.”13 

Trong phần này, chúng ta cần đề cập đến vấn đề tự do và luật tự nhiên vì trong bối cảnh khác 

nhau của trật tự kinh tế, xã hội, pháp lý, chính trị và văn hoá, chính luật tự nhiên là yếu tố quyết 

định [và thước đo] cho sự tự do của con người. Giáo Hội dạy rằng: “Trong tình trạng có nhiều 

nền văn hoá khác nhau như hiện nay, luật tự nhiên chính là điểm liên kết mọi dân tộc, thống 

nhất các nguyên tắc chung. Dù khi áp dụng các luật ấy chúng ta cần phải thích nghi cho phù 

hợp với các điều kiện sống khác nhau theo nơi chốn, thời gian và hoàn cảnh, nhưng luật tự 

nhiên vẫn bất biến “dưới làn sóng các tư tưởng và phong tục tập quán khác nhau, đồng thời hỗ 

trợ sự tiến triển của các tư tưởng và phong tục tập quán ấy… Ngay cả khi người ta chối bỏ các 

nguyên tắc của luật tự nhiên, luật tự nhiên vẫn không thể bị tiêu diệt hay bị khai trừ khỏi tâm 

hồn con người. Nó luôn luôn tái hiện trong đời sống các cá nhân và xã hội.”14 

Cuối cùng, DOCAT chỉ cho chúng ta thấy tác hại của việc tước đoạt quyền tự do của một con 

người: “Tước đoạt quyền tự do của một con người, hay giới hạn quyền tự do đó một cách phi 

lý, là điều vô cùng bất công, vì gây thương tổn cho phẩm giá của người này, và cản trở sự phát 

triển của người ấy thành con người thật sự.” Chúng ta chứng kiến điều này trong một vài thể 

chế chính trị độc tài hoặc trong những mô hình kinh tế đặt lợi nhuận lên hàng đầu. Thay vì xem 

con người là cùng đích của mọi phát triển, các thể chế chính trị và mô hình kinh tế này đối xử 

với con người như là một phương tiện. Giáo Hội luôn bảo vệ tự do của con người vì đó là yếu 

tố làm cho nên phẩm giá con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa: “Tự do được thể 

hiện trong các mối tương quan giữa người với người. Vì được tạo dựng theo hình ảnh Thiên 

Chúa, mỗi người đương nhiên có quyền được nhìn nhận như một con người tự do và có trách 

nhiệm. Mọi người có bổn phận tôn trọng quyền đó. Quyền sử dụng tự do là một đòi hỏi không 

thể tách rời khỏi phẩm giá con người, đặc biệt trong lãnh vực tâm lý và tôn giáo. Luật dân sự 

phải công nhận và bảo vệ quyền này, trong giới hạn công ích và trật tự công cộng.”15 

                                                
13 Toát Yếu về Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo, số 137. 
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