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CON NGƯỜI CẦN NHỮNG LOẠI  

CỦA CẢI NÀO ĐỂ CÓ THỂ SINH LỢI? 

Trong Tin Mừng, chúng ta thường nghe về 
những dụ ngôn nói về việc sinh hoa lợi như dụ ngôn vườn nho (x. Mt 20:1-16), dụ ngôn 
người gieo giống (x. Mc 4:1-20; Mt 13:1-23; Lc 8:4-15) hay dụ ngôn các nén bạc (x. Mt 
25:14-30; Lc 19:11-27). Như chúng ta đã trình bày trong bài học hỏi tuần trước, chúng ta 
là những người “quản gia,” những người được Thiên Chúa trao cho những nén bạc để sinh 
lợi đang khi còn sống trên dương thế này. Chúng ta cũng ý thức rằng mỗi người được 
Thiên Chúa ban cho những món quà khác nhau tuỳ theo khả năng của mình. Điều quan 
trọng là chúng ta nhận ra những khả năng mình có để sinh lợi hầu góp phần xây dựng một 
xã hội công bằng và bác ái hơn. Tuy nhiên, vấn nạn chúng ta đối diện ở đây là: Trong 
những món quà hay nén bạc Thiên Chúa trao cho tôi, tôi cần loại nào để sinh lợi? Chúng 
ta đọc thấy câu trả lời trong DOCAT như sau: 

Ngày nay nghĩa vụ phải làm cho tài sản sinh lời và hữu ích không chỉ áp dụng 
đối với đất đai và tiền vốn, mà càng ngày càng mở rộng thêm đối với kiến thức 
chuyên ngành, nói cách khác, là tài sản trí tuệ. Thật ra, sự thịnh vượng của các 
quốc gia công nghiệp ngày càng dựa trên loại tài sản trí tuệ đó, trong khi việc 
sở hữu đất đai và nguyên vật liệu thô đang trở nên ngày càng ít quan trọng hơn 
(Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, CA 32). Một ví dụ là cơ hội tiếp cận các loại 
hạt giống đặc biệt siêu năng suất có nguy cơ bị các tập đoàn lớn kiểm soát. Nếu 
mọi quốc gia không được quyền tiếp cận các loại tài sản trên, thì không thể nào 
đạt tới công ích. Lợi ích chung toàn cầu hàm ý rằng dân chúng tại các nước 
nghèo cũng được chia sẻ những phát minh cải tiến như thế. 

Điều đầu tiên DOCAT khẳng định là những của cải được trao cho chúng ta sinh lợi và làm 
cho trở nên hữu ích không chỉ là đất đai và tiền vốn, nhưng còn mở rộng đến tài sản trí 
tuệ. Cũng như tài sản đất đai và tài nguyên, tài sản trí tuệ phải được sử dụng cách đúng 
nghĩa trong tương quan với nguyên tắc mục tiêu phổ quát của của cải trên trái đất. Liên 
quan đến điều này, chúng ta đọc thấy những lời sau trong học thuyết xã hội của Giáo Hội:  

Trong giai đoạn lịch sử hiện nay, có nhiều của cải mới để cho xã hội sử dụng 
mà trước đây xã hội hoàn toàn không biết đến. Tình hình này kêu gọi chúng ta 
phải đọc lại nguyên tắc mục tiêu phổ quát của của cải trên trái đất theo một 
cách mới và cần phải mở rộng nguyên tắc ấy sao cho nó bao gồm được cả những 
sự phát triển mới nhất do các tiến bộ kinh tế và công nghệ mang lại. Quyền làm 
chủ các tài sản mới mẻ – như các kết quả của kiến thức, công nghệ và kỹ năng 
thực hành – càng ngày càng trở nên có tính quyết định, vì “sự thịnh vượng của 



các quốc gia công nghiệp được xây dựng dựa trên hình thức sở hữu loại này 
hơn là dựa trên các tài nguyên thiên nhiên.”1 

DOCAT cũng khẳng định rằng sự thịnh vượng của 
một quốc gia hệ tại rất lớn ở tài sản trí tuệ để phát 
triển ngành công nghiệp, trong khi đó quyền sở hữu 
đất đai và nguyên liệu thô sơ cần thiết cho nền nông 
nghiệp ngày càng trở nên thứ yếu. Chúng ta chứng 
kiến trong những năm gần đây, chúng ta thấy, với 
sự đầu tư phát huy “tài sản trí tuệ” con người khám 
phá ra những nguồn tài nguyên mà mấy thập niên 
trước đây con người không biết đến. Chính những 

nguồn tài nguyên mới này tạo ra một bước phát triển về khoa học kỹ thuật nhanh chóng 
trong thời đại hôm nay mang lại cho con người một đời sống tiện nghi hơn. Điều đáng làm 
chúng ta lo ngại là con người ngày càng trân trọng nguồn tài nguyên mới mà lãng quên 
hoặc xem thường những nguồn tài nguyên truyền thống. Về phần mình, Giáo Hội mời gọi 
chúng ta trong khi trân trọng các nguồn tài nguyên mới thì không được quên các nguồn 
tài nguyên truyền thống: “Nếu có nhiều hình thức sở hữu không được biết đến trong quá 
khứ, thì nay chúng lại trở nên quan trọng đặc biệt trong tiến trình phát triển kinh tế và xã 
hội. Tuy vậy, không được quên các hình thức tư hữu truyền thống.”2 

Bên cạnh đó, nguồn tài nguyên trí tuệ cũng đặt ra vấn đề về quyền sở hữu riêng tư như 
nguồn tài nguyên của cải vật chất. Của cải trí tuệ cần được sinh lợi, nhưng quan trọng hơn 
là được chia sẻ vì điều này là yếu tố cần thiết để đạt tới công ích. Nói cách khác, khái niệm 
“công ích” bao hàm khái niệm “chia sẻ” giữa các quốc gia những phát minh mới. Nguy 
hiểm chúng ta thấy xảy ra trong đời sống thường ngày là sự ích kỷ, đóng cửa lòng không 
chia sẻ cho nhau những phát minh mới. Điều này đã, đang và tiếp tục tạo nên một khoảng 
cách lớn giữa các nước nghèo và nước giàu trên thế giới. Việc các công ty lớn sở hữu 
những phát minh mới và sử dụng chúng để thu lợi nhuận qua việc bóc lột sức lao động 
hoặc tài nguyên của những nước nghèo. Vì có sự lạm dụng tài sản trí tuệ, nên chúng ta cần 
có những hành động mang tính quốc tế hầu khuyến khích và bảo đảm sự chia sẻ cách hợp 
lý những tài sản trí tuệ cho những nước nghèo. Giáo huấn của Giáo Hội dạy về điều này 
như sau:  

Phải đưa các kiến thức mới mẻ về công nghệ và khoa học phục vụ các nhu cầu 
căn bản của con người, để dần dần gia tăng di sản chung của nhân loại. Bởi đó, 
muốn cho nguyên tắc phân phối phổ quát của cải này mang lại hiệu quả đầy đủ, 
cần phải có những hành động ở cấp quốc tế và phải đưa ra những chương trình 
làm việc có sự góp phần của mọi nước. “Cần phải phá bỏ các rào cản và các tổ 
chức độc quyền, đã khiến cho rất nhiều nước phải đứng bên lề cuộc phát triển, 
và phải cung cấp cho các cá nhân và quốc gia những điều kiện căn bản, giúp họ 
tham gia vào sự phát triển.”3 

Liên quan đến mối tương quan giữa tư hữu và sở hữu chung, Giáo Hội mời gọi có một sự 
lượng giá và tôn trọng những hình thức sở hữu của dân tộc bản địa một mặt để tránh việc 

                                                        
1 Toát Yếu về Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo, số 179. 
2 Toát Yếu về Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo, số 180. 
3 Toát Yếu về Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo, số 179. 



áp đặt một lối sở hữu xa lạ với văn hoá bản địa và mặt 
khác không rơi vào tình trạng trói buộc chính mình vào 
kiểu sở hữu gây tổn hại cho sự phát triển của xã hội. Giáo 
Hội dạy về điều này như sau:  

Tài sản cá nhân không phải là hình thức hợp pháp 
duy nhất cho người ta làm chủ. Hình thức sở hữu 
chung ngày xưa cũng có tầm quan trọng đặc biệt; dù 
người ta cũng có thể tìm thấy hình thức này tại các 
nước tiến bộ về kinh tế, nhưng đó là hình thức điển 
hình trong cơ cấu xã hội của nhiều dân tộc bản địa. 
Đây là một hình thức sở hữu có ảnh hưởng sâu xa 
trên đời sống kinh tế, văn hoá và chính trị của những dân tộc ấy, đến nỗi đó 
chính là nhân tố căn bản giúp họ tồn tại và sống tốt đẹp. Tuy nhiên, không được 
vì bảo vệ và đánh giá cao việc sở hữu chung mà quên rằng kiểu sở hữu này cũng 
phải thay đổi. Nếu làm nhiều cách chỉ để duy trì hình thức hiện tại của kiểu sở 
hữu này, sẽ có nguy cơ trói buộc kiểu sở hữu chung này với quá khứ và như 
vậy sẽ làm cho nó bị tổn hại.4 

Tóm lại, con người cần những loại của cải khác nhau để sinh lợi. Câu trả lời của DOCAT 
đưa ra cho chúng ta thấy hai loại của cải chính, đó là tài sản vật chất và tài sản trí tuệ. Hai 
loại tài sản này được trao cho con người để sở hữu và chia sẻ trong tương quan với anh 
chị em. Tuy nhiên, Giáo Hội khuyến cáo chúng ta không để cho mình lệ thuộc vào cách 
tuyệt đối vào hai loại tài sản này. Chúng ta còn có một loại tài sản khác, đó là tài sản thiêng 
liêng mà Thiên Chúa ban cho chúng ta để qua loại tài sản này chúng ta biết mọi sự thuộc 
quyền sở hữu của Thiên Chúa và như thế chúng ta cần sử dụng tài sản vật chất và tài sản 
trí tuệ cách khôn ngoan:  

Việc thi hành quyền làm chủ dưới những hình thức khác nhau sẽ giúp cho các 
chủ thể, cá nhân hay cộng đồng, được hưởng thêm nhiều lợi ích khách 
quan như điều kiện sống tốt hơn, tương lai được an toàn hơn, và có khả năng 
lựa chọn nhiều hơn. Nhưng của cải cũng có thể mang lại nhiều hứa hẹn hão 
huyền, là nguồn cám dỗ nhiều người. Những dân tộc và xã hội nào đi xa tới mức 
tuyệt đối hoá vai trò của của cải không sớm thì muộn sẽ kinh nghiệm được thế 
nào là bị nô lệ một cách cay đắng nhất. Thật vậy, không có loại của cải nào được 
cho là không có ảnh hưởng gì đối với cá nhân và cơ chế. Chủ nhân nào biến của 
cải thành ngẫu tượng một cách thiếu thận trọng (x. Mt 6,24; 19,21-26; Lc 16,13) 
sẽ bị của cải làm chủ và biến họ thành nô lệ. Chỉ khi nào nhìn nhận mọi của cải 
đều lệ thuộc Thiên Chúa Tạo Hoá và sử dụng chúng cho công ích, mới có thể trả 
lại cho của cải vật chất chức năng đúng đắn của chúng, tức là công cụ hữu ích 
giúp cá nhân và dân tộc phát triển.5 

                                                        
4 Toát Yếu về Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo, số 180. 
5 Toát Yếu về Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo, số 181. 


