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LÀM SAO CÓ THỂ CHIA SẺ TRÁCH NHIỆM 

MÀ TRÁNH SỰ PHỤ THUỘC GÂY HẠI? 

Có thể nói, chúng ta đang sống trong một thế giới của sự giằng co: Một mặt chúng ta 
thường nghe nói đến tinh thần đồng trách nhiệm; mặt khác chúng ta nhìn thấy sự phân 
cấp giữa các nước giàu với nước nghèo, giữa tầng lớp thượng lưu và hạ lưu càng ngày 
càng trở nên rõ ràng hơn. Sự lệ thuộc của các nước yếu vào các cường quốc, các nhóm nhỏ 
vào các nhóm lớn hơn để tồn tại càng ngày càng trở nên không thể tránh. Mối nguy hiểm 
xảy ra khi lệ thuộc vào nhau là sự lạm dụng như chúng ta đã nói trong những bài chia sẻ 
trước: những nhóm cấp cao hoặc những người có thẩm quyền can thiệp vượt quá “giới 
hạn’ đến độ những nhóm cấp dưới hoặc những cá nhân thuộc quyền không thể có tiếng 
nói của mình. Sự lệ thuộc như thế có thể dẫn tới thái độ “dựa dẫm,” hoặc “ngồi chờ cấp 
trên ra lệnh.” Chính trong bầu khí đó, thái độ “đỗ lỗi cho nhau” khi thất bại trở nên thịnh 
hành. Làm thế nào để chúng ta có thể vẫn phụ thuộc nhau như nguyên tắc bỗ trợ mời gọi 
mà không dẫn đến mối nguy hại chúng ta đưa ra ở trên? Làm thế nào để mọi người có thể 
cảm thấy mình có trách nhiệm trên những gì đang xảy ra trong các mối tương quan xã 
hội? Trước vấn nạn này, chúng ta đọc thấy những lời sau trong DOCAT: 

Bằng sự tham gia. Sự tham gia của công dân là đá tảng góc tường xây nên nền 
dân chủ, và do đó, cũng quan trọng đối với người Kitô hữu. Các Kitô hữu thể 
hiện sự liên đới bằng cách tìm dịp tham gia vào xã hội dân sự và tác động lên 
số phận của nó. Như thế, họ quan tâm đến trách nhiệm định hình thế giới của 
mình. Quyền tham gia của mọi công dân phải được đảm bảo, để mang đến sự 
công bằng tham gia. 

Câu trả lời của DOCAT chỉ ra cho chúng ta thấy “tham gia” là phương cách giúp cho gia 
tăng việc chia sẻ trách nhiệm mà tránh được sự phụ thuộc gây hại. Tuy nhiên, chúng ta tự 
hỏi: Chúng ta phải hiểu thuật ngữ “tham gia” theo nghĩa nào? Giáo huấn của Giáo Hội định 
nghĩa “tham gia” như sau: “Tham gia là sự daa n thân tự nguyện và quảng đại của con người 
vào những giao dic̣h xã hội. Taa t cả mọi người phải tham gia, tùy theo điạ vi ̣và vai trò của 
mı̀nh, đef  mưu cagu công ı́ch. Bof n phận này gai n với phafm giá con người.”1 Trong định nghĩa 
này, chúng ta nhận ra rằng yếu tố cốt lõi của tham gia là “sự dấn thân.” Nhưng sự dấn thân 
này mang hai đặc tính: tự nguyện vào quảng đại. Tự nguyện ám chỉ đến tự do của con 
người, còn quảng đại ám chỉ đến việc không mưu cầu ích lợi cho mình trong khi tham gia. 
Sự tham gia phải được mở rộng đến hết mọi người. Theo giáo huấn của Giáo Hội, sự tham 
gia này không phải là một đặc ân mà con người được ban cho, nhưng là một “bổn phận 
gắn với phẩm giá con người.” Nói cách khác, vì con người là một hữu thể có tính xã hội, 
nên con người có bổn phận tham gia vào các mối tương quan xã hội để mưu cầu công ích 
và đạt đến sự trưởng thành toàn diện. 

                                                        
1 Sách Giáo Lý Của Giáo Hội Công Giáo, số 1913. 



Sau khi trình bày cho chúng ta khái niệm về 
tham gia, giáo huấn của Giáo Hội cũng chỉ ra 
cho chúng ta cách thức cụ thể để tham gia vào 
đời sống của xã hội: “Con người tham gia ban ng 
cách làm tròn các trách nhiệm cá nhân của 
mı̀nh: khi chăm lo giáo dục gia đı̀nh mı̀nh và 
làm việc có lương tâm, con người góp phag n 
mưu ı́ch cho tha nhân và xã hội.”2 Theo quan 
niệm của Giáo Hội, sự tham gia của chúng ta 
vào đời sống xã hội được bắt đầu với việc chu 

toàn trách nhiệm cá nhân của mình, bắt đầu từ trong gia đình ra đến ngoài xã hội. Điều 
này cũng giống như điều chúng ta thường nghe nói: “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên 
hạ.” Bên cạnh việc chu toàn trách nhiệm cá nhân bắt đầu trong gia đình, Giáo Hội mời gọi 
chúng ta khi đảm nhận những trách nhiệm ngào xã hội, chúng ta phải thực hiện chúng với 
lương tâm. Nhưng lương tâm là gì? Trong Hiến Chế “Ánh Sáng và Hy Vọng” của Công Đồng 
Vaticanô II chúng ta đọc thấy những lời sau:  

Con người khám phá ra tận đáy lương tâm một leg  luật mà chı́nh con người 
không đặt ra cho mı̀nh, nhưng vavn phải tuân theo, và tieang nói của lương tâm 
luôn luôn kêu gọi con người phải yêu mean và thi hành điegu thiện cũng như 
tránh điegu ác. Tieang nói aa y âm vang đúng lúc trong tâm hog n của chı́nh con 
người: hãy làm điegu này, hãy tránh điegu kia. Quả thật con người có leg  luật được 
Chúa khai c ghi trong tâm hog n. Tuân theo leg  luật aa y chı́nh là phaf m giá của con 
người và chı́nh con người cũng sẽ bi ̣xét xử theo leg  luật aa y nữa. Lương  tâm là 
tâm điefm sâu kı́n nhaa t và là cung thánh của con người, nơi đây con người chı̉ 
hiện diện một mı̀nh với Thiên Chúa và tieang nói của Ngài vang dội trong thâm 
tâm họ leg  luật được thực hiện trong sự yêu mean Thiên Chúa và anh em, và được 
biefu lộ cách kỳ diệu Trung thành với lương tâm, người Kitô giáo liên kea t với 
những người khác đef  tı̀m kieam chân lý và giải quyea t trong chân lý biea t bao vaa n 
đeg  luân lý được đặt ra trong đời soa ng cá nhân cũng như trong giao tieap xã hội. 
Bởi vậy lương tâm ngay thawng càng thaing thea  thı̀ những cá nhân và cộng đoàn 
càng tránh được độc đoán mù quáng và càng nov  lực tuân phục những tiêu 
chuaf n khách quan của luân lý. Tuy nhiên, lương tâm nhiegu khi lag m lạc vı̀ vô tri 
baa t khả thai ng, nhưng cũng không vı̀ thea  mà maa t hea t phaf m giá. Nhưng không 
thef  nói như vậy khi con người ı́t lo laing tı̀m kiea m điegu chân và điegu thiện cũng 
như khi vı̀ thói quen phạm tội mà lương tâm dag n dag n trở nên mù quáng.3 

Điều đáng để chúng ta lưu ý là việc lương tâm của con người có thể trở nên mù quáng dẫn 
đến những lạm dụng và sai trái trong đời sống xã hội. Vì lý do này, Giáo Hội luôn lên án 
những bất công và kêu gọi mọi người phải hoán cải liên tục. Liên quan đến điều này, chúng 
ta đọc thấy những lời sau trong Sách Giáo Lý của Giá Hội Công Giáo: “Cũng như mọi bof n 
phận luân lý khác, việc mọi người tham gia vào công trı̀nh công ı́ch, cũng đòi hỏi các thành 
viên của xã hội hoán cải không ngừng. Phải kea t án nghiêm khai c những thủ đoạn dùng đef  
tránh né luật pháp và tránh né trách nhiệm đoa i với xã hội, vı̀ chúng trái với những đòi hỏi 

                                                        
2 Sách Giáo Lý Của Giáo Hội Công Giáo, số 1914. 
3 Vatican II, Hiến Chế Gaudium et Spes, số 16. 



của công bı̀nh. Cagn chăm lo phát triefn những điṇh chea  nhanm cải thiện đieg u kiện sinh soa ng 
của con người (x. GS 30,1).4 

Để mọi người tham gia vào trong đời sống xã hội, những người có thẩm quyền phải 
khuyến khích và tạo điều kiện cho các công dân tham gia vào đời sống xã hội. Tuy nhiên, 
sự tham gia của công dân vào đời sống xã hội cũng tuân theo bối cảnh và nền văn hoá 
riêng biệt của mỗi nước như giáo huấn của Giáo Hội nêu ra để tránh tình trạng áp đặt hoặc 
“đồng hoá” trong việc tham gia: “Các công dân phải tı́ch cực tham gia càng nhiegu càng toa t 
vào đời soa ng xã hội. Các phương thức tham gia có thef  thay đof i tùy từng nước, từng neg n 
văn hóa. “Phải ca tụng đường loa i của những quoa c gia đang đef  cho các công dân được tham 
gia càng đông càng toa t vào việc nước trong sự tự do đı́ch thực” (x. GS 31,3).5 Những lời 
này giúp chúng ta hiểu hơn điều DOCAT trình bày ở trên, đó là sự tham gia của công dân 
là đá tảng góc tường xây dựng nên nền dân chủ. Là những người Kitô hữu và cũng là 
những công dân của một nước, chúng ta cần phải tham gia một cách tích cực vào đời sống 
xã hội trong dấn thân tự do và quảng đại.  

Về phía những người hữu trách, Giáo Hội chỉ ra cho họ biết rằng bổn phận quan trọng 
nhất của họ là mời gọi và khuyến khích mọi người tham gia vào trong đời sống xã hội, đặc 
biệt là trong lãnh vực giáo dục và văn hoá. Bên cạnh đó, họ phải xây dựng sự tín nhiệm 
của mình, đồng thời xây dựng tinh thần đồng trách nhiệm giữa mọi người. Giáo huấn của 
Giáo Hội dạy về điều này như sau: “Những người cagm quyegn có bof n phận củng coa  những 
giá tri ̣đem lại sự tı́n nhiệm nơi các thành viên trong cộng đog ng và khuyean khı́ch họ tham 
gia phục vụ đog ng bào. Sự tham gia bai t đagu từ công tác giáo dục và văn hóa. Chúng ta có lý 
do chı́nh đáng đef  nghı̃ ranng: ‘tương lai nhân loại nan m trong tay những người có khả năng 
trao cho hậu thea  ý nghı̃a cuộc soa ng và những cơ sở đef  hy vọng’ (x. GS 31,3).6 

Chúng ta kết thúc bài học hỏi tuần này bằng việc trích dẫn những lời từ Toát Yếu về Học 
Thuyết Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo như là bản tóm tắt cho những gì chúng ta đã cùng 
nhau chia sẻ ở trên: 

Tham gia vào đời sống cộng đồng không chỉ là một 
trong những ước nguyện lớn lao nhất của người 
công dân, đã được mời gọi thi hành vai trò công dân 
của mình cùng với người khác và vì người khác một 
cách tự nguyện và có trách nhiệm, mà đó còn là một 
trong những cột trụ nâng đỡ mọi trật tự dân chủ và 
là một trong những bảo đảm quan trọng cho hệ 
thống dân chủ luôn được bền vững. Thật vậy, một 

chính phủ dân chủ, được xác định trước tiên là một chính phủ do nhân dân uỷ 
thác quyền hành và nhiệm vụ, thi hành các điều ấy nhân danh nhân dân, quan 
tâm đến nhân dân và thay mặt nhân dân. Bởi đó, rõ ràng là chế độ dân chủ nào 
cũng phải là chế độ có sự tham gia. Nói thế có nghĩa là các chủ thể của cộng 
đồng dân sự ở bất cứ cấp nào cũng phải được thông tin, được lắng nghe và 
tham gia vào việc thi hành các chức vụ.7 

                                                        
4 Sách Giáo Lý Của Giáo Hội Công Giáo, số 1916. 
5 Sách Giáo Lý Của Giáo Hội Công Giáo, số 1915. 
6 Sách Giáo Lý Của Giáo Hội Công Giáo, số 1917. 
7 Toát Yếu về Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo, số 190. 


