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CON NGƯỜI TỰ DO RA SAO? 

Khi một nhà sáng chế sáng tạo ra một kiệt tác, mỗi 

chức năng trong kiệt tác đó luôn có một mục đích để 

làm cho kiệt tác được hoàn chỉnh và hoạt động. 

Cũng vậy, khi sáng tạo ra con người, Thiên Chúa đã 

ban cho con người lý trí để biết và ý chí để muốn. Ngài ban cho con người tự do để chọn lựa. 

Như vậy, tự do của con người trong ý định của Thiên Chúa là để chọn lựa những gì là chân, 

thiện, mỹ. Nhìn từ khía cạnh này, con người phải sống sự tự do của mình như thế nào? Chúng 

ta tìm thấy câu trả lời sau trong DOCAT: 

Con người được tự do, nhưng sự tự do của con người có một mục đích. Suy cho 

cùng, tự do có mặt để chúng ta có thể làm được những gì thật sự tốt đẹp bằng ý chí 

tự do và sự hiểu biết của chúng ta. Về mặt này, tự do được định hướng nhờ vào luật 

tự nhiên và trật tự sáng tạo (= cách thức Thiên Chúa xếp đặt thế giới theo ý định 

của Ngài). Bằng lương tâm của mình, chúng ta có thể biết sự thật về điều đúng đắn 

và điều sai trái. Đúng hơn, lương tâm là tiếng nói chân lý cất lên từ nội tâm, là luật 

tự nhiên được khắc ghi vào tâm khảm của tất cả mọi người (Rm 2:15). Thông qua 

lý trí, chúng ta có thể lĩnh hội từ lương tâm những chân giá trị luôn luôn đúng ở mọi 

thời. Chúng ta biết lừa dối, trộm cắp, giết người là sai trái. Tuy nhiên, lương tâm 

cũng có thể lầm lẫn. Tự do không luôn nghiêng về điều tốt thật sự, mà lại thường 

chệch sang những gì chỉ tốt bề ngoài, vì đã bị tính vị kỷ chi phối. Đó là lý do tại sao 

chúng ta phải luôn rèn luyện lương tâm, và học theo sự chỉ dẫn đúng đắn về những 

giá trị chân thực. Chính tự do cũng cần được Đức Kitô giải phóng, để có thể hoàn 

thành những gì thật sự tốt đẹp. 

Câu trả lời trong DOCAT nêu ra cho chúng ta những vấn đề sau: (1) tự do của con người có 

một mục đích; (2) tự do phải được định hướng bằng hai yếu tố: luật tự nhiên và luật sáng tạo 

và lương tâm. Chúng ta cùng nhau chia sẻ cách chi tiết hơn hai vấn đề trên.  

Như chúng ta đã trình bày trong bài chia sẻ trước [DOCAT56), con người là một hữu thể có tự 

do. Tự do là một trong hai cấu tố làm cho con người khác với các thụ tạo khác. Khi sử dụng tự 

do để chọn lựa những hành vi không tương xứng là một hữu thể nhân linh, con người đã đi sai 

khỏi mục đích của tự do mà Thiên Chúa ban cho con người. Thật vậy, tự do là yếu tố làm cho 

con người quyết định sẽ trở nên hữu thể tốt hoặc xấu. Trong ý định của Thiên Chúa, tự do của 

con người có một mục đích, đó là giúp con người làm những gì thật sự là tốt đẹp. Để đạt được 

điều này, con người phải để cho Thần Khí sự thật của Thiên Chua hướng dẫn, vì chỉ có sự thật 

mới có thể làm cho con người được tự do. Về điểm này, Đức Thánh Cha Phanxicô viết trong 

Evangelii Gaudium (số 280) như sau: “Không có tự do nào lớn hơn tự do để cho mình được 

Chúa Thánh Thần hướng dẫn, qua việc từ bỏ nỗ lực hoạch định và kiểm soát mọi sự đến từng 

chi tiết, thay vào đó để cho Chúa Thánh Thần soi sáng, định hướng, chỉ bảo, dẫn đưa chúng ta 

đến bất cứ nơi nào Ngài muốn.” Để nói về mục đích và sự cao cả của tự do, không có giáo 

huấn nào tuyệt đẹp cho bằng giáo huấn của Công Đồng Vaticanô II. Chúng ta đọc thấy những 

lời sau:  



Con người chỉ có thể quay về với sự thiện một cách tự do. Sự tự do ấy những người 

đương thời với chúng ta rất ngưỡng mộ và hăng say theo đuổi, và họ thực có lý. 

Tuy nhiên, lắm lúc họ cổ võ tự do một cách lệch lạc như có thể làm bất cứ điều gì 

mình thích, cả điều xấu. Nhưng tự do đích thực là dấu chỉ cao cả nhất của hình ảnh 

Thiên Chúa trong con người. Bởi vì Thiên Chúa đã muốn để con người tự định liệu, 

hầu con người tự mình đi tìm Ðấng Tạo Dựng và nhờ kết hợp với Ngài con người 

tiến tới sự hoàn thiện trọn vẹn và hạnh phúc. Vậy phẩm giá của con người đòi họ 

phải hành động theo sự chọn lựa ý thức và tự do, nghĩa là chính con người được 

thúc đẩy và hướng dẫn tự bên trong, chứ không do bản năng mù quáng hay cưỡng 

chế hoàn toàn bên ngoài. Con người sẽ đạt tới phẩm giá ấy một khi nhờ tự giải thoát 

khỏi mọi kiềm tỏa của đam mê, con người theo đuổi cùng đích của mình trong sự 

tự do chọn lấy điều thiện và khôn khéo cũng như thực sự tạo cho mình những 

phương tiện thích ứng. Tự do của con người vì bị tội lỗi làm tổn thương nên chỉ nhờ 

ơn Chúa trợ lực mới có thể thực hiện việc hướng về Thiên Chúa cách hoàn toàn 

sống động. Vậy trước tòa án Thiên Chúa, mỗi người sẽ phải trả lẽ về đời sống của 

mình tùy theo chính họ đã làm điều thiện hay điều ác.1
 
 

Trong lời giáo huấn của Công Đồng Vaticanô II, tự do có một giá trị cao cả. Nhưng vì con 

người là một hữu thể yếu đuối và tội lỗi, nên tự do của con người cần được hướng dẫn và soi 

sáng bởi luật tự nhiên và lương tâm. Chúng ta đã trình bày phần nào mối tương quan giữa tự 

do và luật tự nhiên trong bài chia sẻ tuần trước. Chúng ta sẽ tiếp tục trình bày thêm trong bài 

chia sẻ tuần này. Bên cạnh đó, chúng ta nói về vấn đề của lương tâm trong tương quan với tự 

do. Như chúng ta đã trình bày, khi sử dụng tự do cách đúng đắn, con người thực hiện những 

hành vi tốt về mặt luân lý. Nói cách khác, khi con người sống theo sự thật, con người nhận ra 

rằng họ không phải là chuẩn mực đạo đức, nhưng phải sống theo một tiêu chuẩn đạo đức được 

đặt ra cho họ. Về điều này, Giáo Hội dạy như sau:  

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.2 

Như chúng ta biết, quyền được tự do là một trong những quyền căn bản nhất của con người. 

Nhưng Giáo Hội lo ngại rằng, khi con người sử dụng sai quyền này, thì hậu quả để lại về mọi 

mặt trong đời sống xã hội thật đáng lo ngại. Thật vậy, quyền tự do là một thứ quyền đáng sợ, 

nhưng đồng thời là nguyên nhân khiến con người nên cao quí thật sự. Do đó con người có thể 
lấy tình yêu đáp ứng lại tình yêu Thiên Chúa, nhưng cũng có thể phản nghịch. Con người cao 

cả không phải vì có thể theo sở thích, vì có thể phản nghịch hay vì có thể chiều theo những xu 

hướng mù quáng của dục vọng trái với lý trí và đức tin, nhưng chính là vì có thể tự ý đón nhận 

ý muốn của Thiên Chúa. Ðược tạo nên giống như hình ảnh của Thiên Chúa, con người thật cao 

trọng khi tự ý cố gắng tới gần và giống như Thiên Chúa hơn. Ðiều đó không phải là dễ dàng. 

                                                
1 Vatican II, Hiến Chế Gaudium et Spes, số 17. 
2 Toát Yếu về Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo, số 138. 



Quyền tự do bị ảnh hưởng bởi nhiều sức lực thúc đẩy, không những sức lực bên ngoài (như 

giáo dục - hay là việc thiếu giáo dục - khung cảnh sống, dư luận, hoàn cảnh xã hội v.v...) mà 

còn cả sức lực bên trong (như tính tình, sức khỏe, dục vọng, mặc cảm và xu hướng tiềm thức). 

Nếu con người không được đào tạo và giáo dục để biết xử dụng quyền tự do thì con người có 

thể sống lâu mà ít khi hoạt động tự do thật sự, nghĩa là ít khi đạt tới mức độ cao cả của mình 

theo như ý Chúa.3 

Tiêu chuẩn đạo đức mang tính phổ quát đầu tiên mà con người khi sử dụng tự do của mình 

phải tuân theo là luật tự nhiên. Đây là tiêu chuẩn mang tính khách quan mà một con người phải 
tuân theo khi sử dụng tự do của mình. Luật tự nhiên là gì? “Luật tự nhiên không gì khác hơn 

là chính ánh sáng của trí khôn được Thiên Chúa phú bẩm trong chúng ta. Nhờ đó, chúng ta biết 
phải làm gì và phải tránh gì. Thiên Chúa đã ban ánh sáng hay luật này cho thụ tạo.”4 Tại sao 

chúng ta gọi là luật tự nhiên? Chữ ‘tự nhiên’ ở đây có nghĩa là gì? Theo nguyên từ, chữ ‘tự 

nhiên’ ở đây được hiểu theo nghĩa ‘bản chất’ hay ‘bản tính.” Theo nghĩa này, “luật được gọi là 

luật ‘tự nhiên’ vì lý trí ban bố luật này là lý trí của bản tính con người.” Một trong những đặc 

điểm chính yếu của luật tự nhiên là ‘phổ quát’ – áp dụng cho mọi người, mọi nơi và mọi thời. 

“Những mệnh lệnh chính của luật này, cũng là luật Thiên Chúa và luật tự nhiên, được trình bày 

trong Mười Điều Răn, cho biết những chuẩn mực tiên quyết và thiết yếu điều khiển đời sống 

luân lý…. Luật tự nhiên phản ánh phẩm giá con người và đặt nền tảng cho các nghĩa vụ căn 

bản của con người.”5  

Dù luật tự nhiên mang tính phổ quát, nhưng “các mệnh lệnh của luật tự nhiên không được mọi 

người nhận thức rõ ràng và ngay từ đầu. Các sự thật tôn giáo và luân lý chỉ có thể được nhận 

thức ‘bởi mọi người một cách dễ dàng, chắc chắn và không trộn lẫn với sai lầm’ là nhờ sự trợ 

giúp của ơn Chúa và Mạc khải. Luật tự nhiên là nền tảng mà Chúa dọn sẵn để chúng ta tiếp 

nhận luật mạc khải và ân sủng, trong việc phối hợp hài hoà với hoạt động của Thánh Thần.”6 

Ở đây, chúng ta cần phải lưu ý rằng, vì cũng là luật Chúa, nên không thể bị huỷ bỏ bởi con 

người. Nói cách khác, với tự do của mình, con người chỉ có thể không tuân theo luật tự nhiên 

chứ không thể huỷ bỏ luật tự nhiên. Ví dụ, con người có thể chọn giết người, nhưng không vì 

thế mà luật không giết người bị bải bỏ. Từ khía cạnh phổ quát của luật tự nhiên, chúng ta nhận 

ra tầm quan trọng của luật tự nhiên trong việc xây dựng cộng đồng nhân loại và thiết lập dân 

luật. Giáo huấn của Giáo Hội dạy về điều này như sau:  

Luật tự nhiên là nền tảng luân lý thiết yếu để con người xây dựng cộng đồng nhân 

loại và thiết lập dân luật, tức là những kết luận có tính cụ thể và phụ thuộc rút ra từ 

những nguyên tắc của luật tự nhiên. Nếu nhận thức của con người về tính phổ quát 

của luật luân lý trở nên mù mờ thì người ta không thể nào xây dựng sự hiệp thông 

bền bỉ và chân chính với người khác, vì lúc đó không có sự tương ứng giữa sự thật 

và điều tốt, “dù có tội hay không, hành vi của chúng ta cũng làm tổn thương sự hiệp 

thông giữa người với người, và làm hại mỗi người.” Thật vậy, chỉ khi nào ăn rễ sâu 

vào bản tính chung, sự tự do mới làm con người trở nên có tinh thần trách nhiệm 

và mới giúp con người biện minh được đời sống luân lý công khai của mình. Ai tự 

xưng là chuẩn mực duy nhất để đo lường các thực tại và sự thật, kẻ đó không thể 
sống bình an trong xã hội với đồng loại và không thể nào hợp tác với họ.7 

                                                
3 Xem footnnote và giải thích của Hiến Chế Gaudium et Spes, số 16. 
4 Toát Yếu về Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo, số 140. 
5 Toát Yếu về Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo, số 140. 
6 Toát Yếu về Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo, số 141. 
7 Toát Yếu về Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo, số 142. 



Tiêu chuẩn luân lý quan trọng thứ hai mang tính chủ 

quan mà một người phải tuân theo là “lương tâm.” Theo 

Công Đồng Vaticanô II, “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.”8 Trong những lời này, chúng ta nhận ra lương tâm là nơi “chứa 

đựng” một luật lệ mà con người không tự đặt ra cho mình, nhưng con người phải tuân theo. 

Lương tâm luôn mời gọi con người làm điều thiện và tránh điều ác. Đây là điều chúng ta thường 

cảm nghiệm khi chúng ta chọn lựa giữa một sự thiện và một sự dữ. Chúng ta nghe bên trong 

mình một tiếng nói hãy chọn và làm điều thiện. Khi chúng ta nghe theo tiếng nói lương tâm, 

chúng ta sẽ được bình an. Nhưng khi chúng ta không tuân theo tiếng nói lương tâm mà làm 

điều lương tâm không cho phép, chúng ta sẽ bị lương tâm khiển trách. Từ cái nhìn Kitô Giáo, 

lương tâm được định nghĩa như sau: “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.”9 Tóm lại, trong những lời trên, Công Ðồng 

Vaticanô II nhắc lại những điểm chính trong thần học Công Giáo. Những lời trên diễn tả lương 

tâm luân lý theo phương pháp hiện tượng thuyết bao gồm những điểm chính yếu sau: (1) lương 

tâm như tiếng nói trong nội tâm từng người, (2) chỉ dẫn về điều lành điều dữ, (3) và đòi hỏi 

phải tránh điều ác, làm điều thiện, (4) đòi hỏi như ra lệnh, (5) giống như một lề luật đã được 

khắc ghi vào thâm tâm, (6) không phải do chính mình lập ra. Bên cạnh đó, khi sử dụng hiện 

tượng thuyết để nói về lương tâm luân lý, Công Đồng Vaticanô II khẳng định những điều sau 

liên quan đến phẩm giá con người: (1) Phẩm giá con người hệ tại việc vâng theo tiếng nói đó, 

(2) bởi vì đó là lề luật cuối cùng đối với từng người: theo đó con người sẽ bị xét xử, (3) do đấy 

lương tâm cũng là nơi sâu kín nhất trong đó con người gặp Chúa một mình, (4) và ở đó con 

người tìm thấy luật sinh hoạt là luật được thực hiện trong giới răn mến Chúa yêu người, (5) vì 

mọi người đều có lương tâm nên tín hữu và mọi người khác có thể gặp nhau và hiểu nhau trong 

khi tìm chân lý. 

Khi sống 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.10 

Khi nói về lương tâm, Công Đồng Vaticanô II nói về lương tâm ngay thẳng (của người cố gắng 

trung thành với tiếng nói đó) giúp con người hoạt động theo qui tắc khách quan chứ không tự 

                                                
8 Vatican II, Hiến Chế Gaudium et Spes, số 16. 
9 Vatican II, Hiến Chế Gaudium et Spes, số 16. 
10 Vatican II, Hiến Chế Gaudium et Spes, số 16. 



ý mù quáng. Sự sai lầm không làm cho lương tâm ấy hết giá trị: thực sự vì ngay thẳng nghĩ 
rằng hoạt động như thế hợp với ý Chúa, được Chúa bằng lòng. Chỉ khi nào cố ý từ bỏ chân lý 

và ý muốn của Chúa, hay là khi lương tâm trở nên lu mờ vì tội lỗi, lúc ấy giá trị của nó mới bị 
tổn thương. Khi trường hợp thứ hai xảy ra cho mình, chúng ta cần phải đào luyện lương tâm 

của mình bằng cách soi chiếu đời mình vào gương của Chúa Giêsu được tìm thấy trong lời 

Chúa, trong Truyền Thống [và giáo huấn] của Giáo Hội. 


