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LỢI ÍCH CHUNG XUẤT HIỆN NHƯ THẾ NÀO? 
Khi làm một điều gì, ai trong chúng ta cũng mong có được lợi ích. Lợi ích riêng thì dễ dàng nhận ra và nhắm đến, nhưng lợi ích chung thì khó nhận ra và nhắm đến. Trong bài học hỏi trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về bản chất của công ích, đó là “toàn bộ những điều kiện của đời sống xã hội cho phép những tập thể, và các phần tử riêng rẽ của tập thể, có thể đạt tới sự hoàn hảo của mình một cách đầy đủ và dễ dàng hơn” (GS 26). Vấn nạn được đặt ra tuần này là lợi ích chung xuất hiện như thế nào? Hay nói cách khác, làm thế nào để nhận ra lợi ích chung? Đâu là tiêu chuẩn để nhận ra lợi ích chung? Chúng ta tìm thấy những lời sau trong DOCAT: 

Mỗi người và mỗi tập thể có những lợi ích thích đáng ít nhiều được biện minh là phù hợp. Ước muốn “lợi ích chung” nghĩa là có khả năng nghĩ vượt hơn nhu cầu của bản thân. Chúng ta nên quan tâm đến điều tốt cho tất cả, ngay cả cho những ai mà người ta không muốn nhắc tới vì họ chẳng có tiếng nói cũng không có quyền thế. Tài nguyên trên trái đất là dành cho tất cả mọi người. Và nếu mỗi người chỉ biết nghĩ cho chính mình, việc chung sống hoá thành cuộc chiến giữa người với người. Lợi ích chung không chỉ gồm lợi lộc vật chất bên ngoài, mà còn cả lợi ích tinh thần, nghĩa là bao hàm lợi ích toàn diện của con người. Như vậy, sự lo lắng cho lợi ích tinh thần của con người cũng là một phần thuộc về mối bận tâm đối với công ích. Chúng ta không thể bỏ qua khía cạnh nào trong sự hiện hữu của con người. 
Câu trả lời của DOCAT bắt đầu với khẳng định rằng mỗi người và mỗi tập thể có những lợi ích tương xứng để biện minh cho sự hiện hữu của mình. Ở đây, chúng ta thấy hai khái niệm được giới thiệu, đó là “lợi ích mỗi người” và “lợi ích tập thể.” Làm thế nào để hiểu khái niệm lợi ích chung trong tương quan với lợi ích cá nhân và lợi ích tập thể? Khi nói đến việc tìm lợi ích chung, chúng ta nói đến khả năng suy nghĩ và hành động đi vượt hơn nhu cầu của bản thân. Như thế, lợi ích chung là phương thuốc để chữa lành căn bệnh “chủ nghĩa cá nhân,” là chủ nghĩa mà chỉ đi tìm lợi ích riêng cho chính mình, cho nhóm riêng hay quốc gia riêng của mình mà chà đạp lên lợi ích của người khác, của tập thể khác hoặc của nước khác. 
D0CAT cũng chỉ ra cho chúng ta thấy thuật ngữ “lợi ích chung” bao gồm hai đặc tính sau:  Thứ nhất, lợi ích chung bao hàm “điều tốt cho tất cả.” Thuật ngữ “tất cả” ám chỉ đến việc không ai bị loại ra khỏi giới hạn của lợi ích chung. Như chúng ta đã trình bày trong bài học hỏi trước, lợi ích chung liên quan đến tương quan liên vị và có liên hệ chặt chẻ với phẩm giá, sự bình đẳng và thống nhất của con người. Nhìn từ khía cạnh này, không ai bị loại trừ ra khỏi lợi ích chung. Để đạt được lợi ích chung, chúng ta cần một tổ chức có tính thống nhất đó là nhà nước. Giáo huấn của Giáo Hội dạy về điều này như sau:  

Trách nhiệm đạt tới công ích không những thuộc về các cá nhân, mà còn là trách nhiệm của Nhà Nước, vì công ích là lý do khiến quyền hành chính trị tồn tại. Thật vậy, Nhà Nước phải bảo đảm cho xã hội dân sự, mà Nhà Nước là một 



biểu hiện, được trật tự, thống nhất và có tổ chức, để công ích có thể được thực hiện với sự cộng tác của mỗi công dân. Cá nhân, gia đình hay các tập thể trung gian không thể tự mình phát triển bản thân trọn vẹn để sống một cuộc sống nhân bản thật sự. Vì thế, cần phải có các cơ quan chính trị giúp đỡ, vì mục đích của những cơ quan này là làm sao sẵn sàng cống hiến cho con người những thiện ích cần thiết cho đời sống vật chất, văn hoá, luân lý và tâm linh. Thật vậy, mục tiêu của đời sống xã hội là công ích mà người ta có thể đạt được trong thực tế lịch sử.1 
Chúng ta cần lưu ý ở đây là công ích chính là lý do chính để cho chính phủ hiện hữu. Nói cách khác, mục đích hiện hữu của bất kỳ cơ chế chính trị nào chính là công ích chứ không phải là ngược lại. Nhiệm vụ của chính phủ là làm thế nào để các quyền lợi của các thành phần trong xã hội được hài hoà với nhau và xứng hợp với đòi hỏi của công lý. Sự hài hoà giữa lợi ích cá nhân và lợi ích tập thể là nghĩa vụ quan trọng nhất của chính phủ. Chúng ta đọc thấy trong học thuyết xã hội của Giáo Hội những lời sau:  

Để bảo đảm công ích, chính phủ mỗi nước có nghĩa vụ đặc biệt là làm hài hoà các quyền lợi khác nhau của các thành phần xã hội với các đòi hỏi của công lý. Thật vậy, điều hoà cách thích hợp các lợi ích của các tập thể với các lợi ích của các cá nhân là một trong những nhiệm vụ tế nhị nhất của chính quyền. Ngoài ra, không được quên rằng trong các quốc gia dân chủ, nghĩa là trong các nước mà các quyết định thường được đưa ra do đa số các đại biểu được dân chúng bầu lên, những ai có trách nhiệm lãnh đạo đất nước đều phải biết thể hiện công ích của quốc gia, không chỉ theo hướng đi của đa số mà còn theo ích lợi thật sự của mọi thành phần trong cộng đồng, kể cả các nhóm thiểu số.2 
Bên cạnh nhiệm vụ của mỗi chính phủ bảo vệ lợi ích chung, Giáo Hội nhìn xa hơn trong bối cảnh toàn cầu hoá và đề nghị một tổ chức liên quốc gia [liên hiệp quốc đang hiện hữu] để đảm bảo lợi ích cho toàn cầu chứ không chỉ cho từng quốc gia riêng biệt: “Con người trên điạ cà̂u ngày càng lệ thuộc lã̂n nhau. Gia đı̀nh nhân loại gò̂m những con người có phả̂m giá bıǹh đả̆ng, một nè̂n công ı́ch toàn cà̂u. Nè̂n công ı́ch này cà̂n có một tỏ̂ chức hiệp nhá̂t và liên quó̂c gia, “có khả năng đáp ứng những nhu cà̂u muôn mặt của con người trong lãnh vực xã hội (như thực phả̂m, sức khỏe, giáo dục...) cũng như đẻ̂ đó̂i phó với bao hoàn cảnh đặc biệt có thẻ̂ xảy ra nơi này noi̛ khác (Cứu trợ những người ti ̣nạn, giúp đỡ cho những người di dân và gia đı̀nh họ...)” (x. GS 84,2 ).3 
Thứ hai, lợi ích chung bao hàm “lợi ích toàn diện của con người.” Giáo huấn của Giáo Hội dạy chúng ta: “Công ı́ch luôn hướng tới việc thăng tié̂n con người: “trật tự của muôn vật phải lệ thuộc vào trật tự của các nhân vi ̣chứ không ngược lại” (x. GS 26,3). Trật tự này đặt nè̂n tảng trên chân lý, được thié̂t lập trong công bı̀nh, được sinh động bởi tı̀nh yêu.”4 Như chúng ta biết, con người là một hữu thể thống nhất giữa hồn và xác. Để phát triển một cách toàn diện, con người cần phải lưu tâm đến tất cả các bình diện khác nhau chứ không chỉ nghĩ đến bình diện vật chất. Điều đáng buồn trong cuộc sống hôm nay là nhiều quốc gia [tập thể] hay nhiều cá nhân chỉ quan tâm đến lợi ích kinh tế hay vật chất của con người 
                                                      

1 Toát Yếu về Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo, số 168. 
2 Toát Yếu về Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo, số 169. 
3 Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, số 1911. 
4 Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, số 1912. 



– làm thế nào để mỗi người có được cuộc sống vật chất đầy đủ tiện nghi thoải mái. Nhưng càng tìm kiếm lợi ích “phiến diện,” con người càng rơi vào hố sâu của sự cô đơn và trống rỗng vì con người không phải là hữu thể chỉ có bình diện thân xác để thoả mãn mà còn có cả bình diện tâm lý và thiêng liêng để hoàn thiện chính mình. Như vậy, lợi ích chung không thể đạt đến khi chỉ nhắm đến một khía cạnh của con người mà bỏ quên những khía cạnh khác. Sự phát triển toàn diện của con người là một trong những đối tượng của lợi ích chung. 
DOCAT tóm lược cho chúng ta hai đặc tính căn bản của lợi ích chung mà chúng ta đã chia sẻ ở trên. Tuy nhiên, Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo trình bày cho chúng ta ba đặc tính quan trọng sau của công ích hay lợi ích chung:  
Thứ nhất, lợi ích chung phải được đặt nền tảng trên việc tôn trọng phẩm giá con người: “Công ı́ch phải tôn trọng con người với tư cách là người. Nhân danh công ıćh, chı́nh quyè̂n có bỏ̂n phận tôn trọng các quyè̂n căn bản và bá̂t khả nhượng của con người. Xã hội phải giúp cho các thành viên thực hiện on̛ gọi của mıǹh. Đặc biệt, công ı́ch cho con người thực thi các quyè̂n tự do tự nhiên không thẻ̂ thié̂u đẻ̂ phát triẻ̂n ơn gọi làm người “như quyè̂n hành động theo qui tá̆c ngay thả̆ng của lưon̛g tâm mı̀nh, quyè̂n bảo vệ đời tư và quyè̂n được tự do chı́nh đáng, cả trong phạm vi tôn giáo nữa” ( x. GS 26,2 ).5 
Thứ hai, lợi ích chung phải nhắm đến sự phát triển toàn diện của cá nhân và toàn xã hội: “Công ı́ch đòi phải có phúc lợi xã hội và sự phát triện của bản thân xã hội. Phát triển và tóm tá̆t của tá̂t cả các bỏ̂n phận của xã hội. Tá̂t nhiên quyè̂n bı́nh có nhiệm vụ làm trọng tài, nhân danh công ı́ch, đẻ̂ phân xử các tranh chá̂p quyè̂n lợi riêng tư. Nhưng quyè̂n bı́nh phải liệu cho mọi người có thẻ̂ đạt được những gı ̀mà mõ̂i người cà̂n phải có mà só̂ng một cuộc đời xứng đáng của con người, đó là: của ăn, áo mặc, sức khoẻ, công ăn việc làm, giáo dục và văn hoá, được thông tin xứng hợp, quyè̂n lập gia đı̀nh. v.v (xem GS 26, bài 2).”6 
Thứ ba, lợi ích chung phải mang lại hoà bình và trật tự trong xã hội: “Công ı́ch còn phải kié̂n tạo hòa bıǹh, bảo tò̂n một trật tự đúng đá̆n được lâu bè̂n và ỏ̂n điṇh. Điè̂u này giả thié̂t rà̆ng quyè̂n bıńh phải bảo đảm an ninh cho xã hội và cho các thành viên của xã hội bà̆ng những phương thé̂ liêm chıńh. Công ı́ch đặt nè̂n tảng cho quyè̂n tự vệ chıńh đáng của cá nhân và tập thẻ̂.”7 
Chúng ta kết thúc bài chia sẻ tuần này với khẳng định rằng Thiên Chúa [hay đời sống trong Thiên Chúa] chính là mục đích tối hậu của lợi ích cá nhân và ích lợi chung bởi vì Ngài là mục đích tối hậu của con người, những hữu thể có tính xã hội. Lợi ích chung chỉ có giá trị khi giúp mỗi cá nhân đạt đến mục đích tối hậu của mình, đạt đến Thiên Chúa. Theo Giáo Hội, chỉ trong Đức Kitô, chúng ta mới hiểu được ý nghĩa đích thật của công ích hay lợi ích chung là gì:  

Công ích của xã hội không phải là một mục tiêu tự thân: nó chỉ có giá trị khi có liên quan với việc thực hiện các mục tiêu tối hậu của con người và ích lợi chung của toàn thể thụ tạo. Thiên Chúa là mục tiêu tối hậu của các thụ tạo do Ngài dựng nên, và vì thế, không thể vì bất cứ lý do gì mà công ích mất đi chiều 
                                                      

5 Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, số 1907. 
6 Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, số 1908. 
7 Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, số 1909. 



hướng siêu việt, tức là chiều hướng vừa vượt lên trên lịch sử vừa hoàn thành lịch sử. Viễn cảnh này đạt đến sự viên mãn của nó nhờ tin vào cuộc Vượt Qua của Đức Giêsu, một mầu nhiệm cho chúng ta thấy rõ ích lợi chung thực sự của nhân loại đã được thực hiện như thế nào. Lịch sử của chúng ta – tức là nỗ lực cá nhân cũng như tập thể để nâng cao thân phận con người – bắt đầu và kết thúc nơi Đức Giêsu: nhờ Người, với Người và trong ánh sáng của Người, mọi thực tại, kể cả xã hội loài người, có thể được đưa tới Sự Thiện Tối Thượng, tới mức thành toàn của công ích. Một nhãn quan thuần tuý lịch sử và vật chất sẽ kết thúc bằng cách biến công ích thành một sự an vui đơn thuần về mặt kinh tế và xã hội mà không hướng tới một mục tiêu siêu việt nào, tức là không có lý do hiện hữu sâu xa nào của chính công ích.8 
Cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn khi mỗi người chúng ta không chỉ nghĩ đến chính mình, nhưng nhìn lên Đức Kitô, Đấng đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và trở nên giá máu cứu chuộc muôn người (x. Mc 10:45; Mt 20:28). Lời của Tổng thống Hoa Kỳ, John F. Kenny, trong diễn văn nhậm chức ngày 20 tháng 1 năm 1961 đáng để chúng ta lưu tâm: “Và như thế, hỡi các bạn đồng hương của tôi, đừng hỏi nước Mỹ có thể làm gì cho các bạn, mà hãy hỏi các bạn có thể làm gì cho đất nước. Hỡi các bạn công dân của tôi trên khắp thế giới, đừng hỏi nước Mỹ sẽ làm gì cho các bạn, nhưng là cùng với nhau chúng ta hỏi có thể làm gì cho quyền tự do của con người.” Chúng ta cũng cần nhớ rằng: “Điều gì bất lợi cho đàn ong, thì làm sao có lợi cho chú ong? [Charles-Louis de Montesquieu (1689-1755), triết gia về chính trị].  

                                                      
8 Toát Yếu về Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo, số 170. 


