
66. SỰ LIÊN HỆ GIỮA QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ LÀ GÌ? 

Quyền và nghĩa vụ là hai khái niệm khác nhau nhưng không bào giờ tách nhau. Chúng như hai 

mặt của một đồng tiền. Chúng ta có thể nói rằng mỗi quyền luôn có một nghĩa vụ tương đồng. 

Ví dụ, quyền được sống đi đôi với nghĩa vụ bảo về và thăng tiến sự sống; quyền tự do ngôn 

luận đi đôi với nghĩa vụ nói và làm chứng cho sự thật. Khi nói đến quyền, chúng ta nói đến 

điều một người được tận hưởng cho lợi ích cá nhân của mình. Khái niệm nghĩa vụ đưa một 

người vào trong tương quan với Thiên Chúa và với người khác, hầu thực hiện những điều cần 

thiết để giữ và làm cho các mối tương quan được phát triển trong công bình và bác ái. DOCAT 

trình bày sự liên hệ giữa quyền và nghĩa vụ như sau: 

Một người được sử dụng nhân quyền, thì cũng phải đảm nhận nghĩa vụ và chịu 

trách nhiệm đối với người khác. Trong Thông điệp Pacem in Terris (30), Đức Giáo 

hoàng Gioan XXIII nói: “Đòi hỏi quyền mà lại bỏ qua nghĩa vụ, hay chỉ thực hiện 

một nửa, giống như xây nhà bằng một tay, và tay kia phá bỏ nó.”  

Trong câu trả lời của DOCAT, chúng ta chỉ 

tìm thấy được một câu trả lời đơn giản là chỉ 

ra mối tương quan mật thiết giữa quyền và 

nghĩa vụ: Quyền và nghĩa vụ gắn chặt với 

nhau như hai bàn tay chung vào để thực thi 

một công việc. Bên cạnh đó, DOCAT cũng 

chỉ ra mối liên hệ giữa quyền, nghĩa vụ và tinh 

thần trách nhiệm đối với anh chị em của mình. 

Chúng ta cùng nhau chia sẻ chi tiết hơn về 

mối liên hệ giữa quyền và nghĩa vụ dựa trên 

huấn quyền của Giáo Hội.  

Như chúng ta biết, con người là một hữu thể cá vị, đặc biệt nhất trong công trình sáng tạo của 

Thiên Chúa: mỗi người là một chủ thể độc nhất vô nhị không lặp lại tro ng toàn vũ trụ, nhưng 

chỉ có thể phát triển tất cả các tiềm năng của mình chỉ khi đi vào trong mối tương quan với 

những anh chị em khác. Là thầy dạy về con người, Giáo Hội đã nhiều lần nhắc nhở con cái 

mình cũng như khi có cơ hội đã nhấn mạnh đến sự liên kết chặt chẽ giữa quyền lợi và nghĩa vụ 

của con người: “Liên kết hết sức chặt chẽ với đề tài quyền lợi là vấn đề nghĩa vụ của con người, 

điều này cũng đã được nhấn mạnh cách thích đáng trong các lần can thiệp của Huấn Quyền. 

Sự bổ túc cho nhau giữa quyền lợi và nghĩa vụ – liên kết với nhau một cách hết sức chặt chẽ – 

đã được nhắc nhở vài lần, nhất là đối với người sở hữu những quyền lợi và nghĩa vụ ấy.”1 Điều 

đáng lưu ý ở đây là sự liên kết giữa quyền và nghĩa vụ dường như chỉ được hiểu trên bình diện 

cá nhân, đó là mỗi cá nhân được hưởng những quyền nào và có những nghĩa vụ nào. Mối dây 

liên kết giữa quyền và nghĩa vụ cũng có chiều kích xã hội bởi vì con người không phải là một 

hữu thể đóng kín trong chính mình nhưng mở ra với Thiên Chúa, với anh chị em mình và với 

vũ trụ. Con người là một hữu thể có bản tính xã hội như chúng ta đã trình bày trong những bài 

học hỏi trước. Giáo huấn của Giáo Hội nói về điều này như sau: 

Mối liên kết này cũng có chiều hướng xã hội: “Trong xã hội loài người, quyền của 

người này là nghĩa vụ cho hết những người khác: cụ thể là nghĩa vụ phải nhìn nhận 

và tôn trọng quyền ấy.” Huấn Quyền đã lưu ý sự mâu thuẫn nội tại khi khẳng định 

các quyền lợi mà không nhìn nhận các trách nhiệm tương ứng. “Bởi đó, những ai 

 
1 Toát Yếu về Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo, số 156. 
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đòi hỏi quyền lợi mà quên hay bỏ qua không thi hành các nghĩa vụ của mình là 

những người tay này xây dựng nhưng lại tay kia phá hoại.”2 

Trên bình diện xã hội, điều để chúng ta nhấn mạnh đến là mối tương quan giữa chính quyền 

dân sự và mỗi người công dân vì đây là hai tác nhân quan trọng trong quá trình nhận ra, tôn 

trọng và bảo vệ quyền và nghĩa vụ của mỗi người. Về phía chính quyền dân sự, họ được đặt 

lên để bảo đảm quyền của con người được nhận ra, tôn trọng và bảo vệ, đồng thời nghĩa vụ của 

mỗi cá nhân phải được thực hiện. Họ thực hiện việc này trong tinh thần phục vụ và theo đúng 

với luật tự nhiên. Đây là bổn phận đầu tiên của chính quyền dân sư. Họ không được ra lệnh 

hay thiết lập một điều gì trái với nhân phẩm con người. Giáo Hội dạy về điều này như sau: 

“Những người cầm quyền phải thực thi quyền bính như người phục vụ:  ‘Ai muốn làm lớn giữa 

anh em thì phải làm đầy tớ anh em’ (Mt 20, 26). Về mặt luân lý, việc thực thi quyền bính phải 

căn cứ vào Thiên Chúa là Đấng ban quyền, vào lý trí tự nhiên và đối tượng đặc thù của quyền 

này. Không ai được quyền truyền lệnh hay thiết lập điều gì trái với nhân phẩm và luật tự 

nhiên.”3 

Bổn phận thứ hai của chính quyền dân sự là bảo đảm cho 

người dân sống trong tự do và với tinh thần trách nhiệm. 

Nói cách khác, chính quyền dân sự phải giúp cho người 

dân hiểu rằng tự do luôn đi đôi với trách nhiệm. Bên cạnh 

đó, chính quyền dân sự phải lưu tâm đến sự hài hoà trong 

trật tự xã hội, giữa công ích và lợi ích từng cá nhân. 

Chúng ta đọc thấy những lời sau trong giáo huấn của 

Giáo Hội: “Phải thực thi quyền bính theo trật tự chính 

đáng các giá trị giúp mọi người dễ dàng sử dụng tự do và 

trách nhiệm. Cấp trên phải khôn ngoan thực thi công bằng 

phân phối bằng cách quan tâm đến nhu cầu và phần đóng góp 

của mỗi người, để tạo sự hòa thuận. Họ phải lưu tâm đừng để 

cho các luật lệ và các qui định được ban hành tạo ra nguy cơ đối nghịch 

lợi ích cá nhân với lợi ích tập thể” (x. CA 25).4 

Cuối cùng, chính quyền dân sự có bổn phận tôn trọng các quyền căn bản của con người với sự 

lưu tâm tập trung vào việc thực thi đức công bình và nhân đạo với từng cá nhân và gia đình nơi 

từng cá nhân được sinh ra và nuôi dưỡng. Chính quyền dân sự phải luôn ý thức rằng sự hưng 

thịnh và suy tàn của các thể thế chính trị gắn liền với sự hưng thịnh hay suy tàn của từng công 

dân và gia đình của họ. Giáo Hội kêu gọi chính chuyền dân sự trong lãnh vực này như sau: 

Chính quyền phải tôn trọng các quyền căn bản của con người. Phải thực thi công 

bình với lòng nhân đạo khi tôn trọng quyền của từng người, nhất là quyền của các 

gia đình và những người khốn cùng. Các quyền chính trị gắn liền với tư cách công 

dân, có thể và phải được công nhận theo các đòi hỏi của công ích. Các quyền ấy 

không thể bị công quyền đình chỉ khi không có lý do chính đáng và tương xứng. 

Việc thực thi các quyền chính trị nhằm mưu cầu lợi ích chung của quốc gia và của 

cộng đồng nhân loại.5 

 
2 Toát Yếu về Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo, số 156. 
3 Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, số 2235. 
4 Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, số 2236. 
5 Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, số 2237. 
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Sau khi đã trình bày về bổn phận của chính quyền dân sự, chúng ta nói đến bổn phận công dân. 

Bổn phận thứ nhất là tôn trọng những người được đặt lên để cầm quyền. Giáo huấn của Giáo 

Hội dựa trên nền tảng Kinh Thánh dạy chúng ta về vấn đề này như sau: 

Những người phục tùng quyền bính phải coi cấp trên như người đại diện Thiên 

Chúa, Đấng đã đặt họ làm người phân phát các ân huệ của Người (x. Rm 13,1-2): 

“Vì Chúa, anh em hãy tuân phục mọi thể chế do loài người đặt ra. Hãy hành động 

như những con người tự do, không phải như những người lấy tự do làm màn che 

đậy sự gian ác, nhưng như những tôi tớ của Thiên Chúa” (1 Pr 2,13.16). Sự cộng 

tác trung thực của người công dân bao hàm quyền, đôi khi là bổn phận, phải lên 

tiếng phê phán những gì họ cho là có hại cho nhân phẩm và lợi ích của cộng đồng.6 

Bổn phận thứ hai của người công dân là cộng tác với chính quyền dân sự để xây dựng một đất 

nước phồn thịnh được xây dựng trên công bằng và tình bác ái: “Người công dân phải góp phần 

với chính quyền để mưu ích cho xã hội trong tinh thần tôn trọng chân lý, công bằng, liên đới 

và tự do. Lòng yêu mến và phục vụ Tổ Quốc phát xuất từ bổn phận tri ân và đòi hỏi của đức 

ái. Nhiệm vụ tùng phục quyền bính hợp pháp và phục vụ công ích đòi hỏi người công dân chu 

toàn vai trò của mình trong đời sống của cộng đồng chính trị.”7 

Bổn phận thứ ba của người công dân là phục vụ và bảo vệ quê hương: 

Bổn phận tùng phục quyền bính 

và có trách nhiệm đối với công 

ích buộc người công dân phải 

đóng thuế, bầu cử và bảo vệ quê 

hương: “Anh em nợ ai cái gì, hãy 

trả cho người ta cái đó: nộp sưu 

cho người đòi sưu, trả thuế cho 

người đòi thuế, sợ người phải sợ, 

kính người phải kính” (Rm 13,7) 

“Người Kitô hữu cư ngụ trên quê 

hương mình, như những ngoại 

kiều thường trú. Họ chu toàn mọi 

bổn phận công dân và gánh chịu 

tất cả như ngoại kiều... Họ vâng 

phục luật pháp hiện hành nhưng 

đời sống của họ vượt trên luật 

pháp... Thiên Chúa đã cho họ 

một địa vị cao quí đến độ họ 

không bỏ đi được” (Epitre à Diognète 5,5.19; 6,10 ).8 

Trong khi người công dân phục vụ và bảo vệ quê hương, những người cầm quyền có trách 

nhiệm tạo cho người dân được an cư lạc nghiệp: “Thánh Phaolô tông đồ cũng khuyến dụ chúng 

ta phải cầu nguyện và tạ ơn Chúa cho “vua chúa và tất cả những người cầm quyền, để chúng 

ta được an cư lạc nghiệp mà sống thật đạo đức và nghiêm chỉnh” (1Tm 2,2).9 

 
6 Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, số 2238. 
7 Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, số 2239. 
8 Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, số 2240. 
9 Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, số 2240. 
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Khi nói đến quyền và bổn phận, những người nhập cư thường là những người phải chịu nhiều 

thiệt thòi. Liên quan đến điều này, Giáo Hội đã kêu gọi những nước phát triển và giàu có cưu 

mang những người kém may mắn đến nước họ để sinh sống. Đồng th ời, Giáo Hội cũng tha 

thiết kêu gọi những người nhập cư đóng góp tích cực cho công ích của quốc gia cưu mang 

mình và đón nhận mình như những người con của quê hương họ. Liên quan đến điều này, 

chúng ta đọc thấy trong giáo huấn của Giáo Hội những lời sau:  

Những quốc gia giàu hơn có bổn phận đón nhận theo khả năng, những người nước 

ngoài đến tìm kiếm an ninh và sinh kế mà họ không có được nơi chính quê hương 

họ. Chính quyền phải để tâm tôn trọng luật tự nhiên vốn đòi hỏi phải bảo vệ những 

khách kiều cư. Vì công ích, chính quyền có thể quy định một số điều kiện pháp lý 

cho quyền nhập cư, nhất là đòi hỏi các người di dân phải tôn trọng các bổn phận 

đối với quốc gia tiếp nhận họ. Người dân nhập cư phải biết ơn và tôn trọng di sản 

vật chất và tinh thần của xứ sở tiếp nhận họ, tuân thủ luật pháp và chia sẻ các trách 

vụ trong nước ấy.10 

Dù có bổn phận phải vâng theo mệnh lệnh cũng như những luật lệ của chính quyền dân sự đưa 

ra, người công dân có quyền và sự bó buộc của lương tâm ngay thẳng không tuân theo những 

luật lệ nào đi ngược lại các đòi hỏi luân lý cũng như các quyền căn bản của con người. Giáo 

Hội dạy về điều này như sau:  

Theo lương tâm, người công dân không được tuân theo những luật lệ của chính 

quyền dân sự khi chúng ngược lại các đòi hỏi luân lý, nghịch với các quyền cơ bản 

của con người hay giáo huấn của Tin Mừng. Khi những đòi hỏi của chính quyền 

nghịch với đòi hỏi của lương tâm ngay thẳng, Kitô hữu từ chối vâng phục chính 

quyền, vì phải phân biệt giữa việc phục vụ Thiên Chúa và việc phục vụ cộng đồng 

chính trị. “Của Xêda, trả về Xêda; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa” (Mt 22,21). 

“Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời loài người” (Cv 5,29): “Khi công quyền 

vượt quá quyền hạn của mình mà đàn áp công dân, thì lúc đó chính công dân cũng 

không nên từ chối những gì khách quan xét thấy phù hợp với đòi hỏi công ích. Họ 

được phép bênh vực các quyền lợi riêng của mình cũng như của đồng bào, chống 

lại những lạm dụng của công quyền, nhưng phải tôn trọng các giới hạn của luật tự 

nhiên cũng như luật Tin Mừng” (GS 74,5).11 

Cuối cùng, chúng ta nói đến hình thức chống lại những chính quyền áp bức, không tôn trọng 

quyền của con người. Tinh thần Phúc Âm luôn mời gọi chúng ta là những người xây dựng hoà 

bình. Vũ khí chống lại sự bất công, đàn áp của chúng ta là tình yêu và sự tha thứ. Trong những 

hoàn cảnh bình thường, chúng ta không được sử dụng vũ khí để chống lại một chính quyền áp 

bức. Tuy nhiên, trong trường hợp ngoại thường, chúng ta phải sử dụng vũ khí để chống lại hầu 

bảo vệ sự sống cũng như những quyền căn bản của con người. Trường hợp ngoại thường này 

xảy ra [chúng ta có thể sử dụng vũ khí để chống lại] khi “hội đủ các điều kiện sau: (1) Có bằng 

cớ chắc chắn chính quyền vi phạm nghiêm trọng và lâu dài các quyền căn bản; (2) sau khi đã 

dùng mọi phương thế khác; (3) Không gây ra những xáo trộn tệ hại hơn; (4) có đủ cơ sở để hy 

vọng thành công; (5) nếu không tìm được giải pháp nào khác tốt hơn.”12 

 
10 Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, số 2241. 
11 Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, số 2242. 
12 Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, số 2243. 


