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nhận thức về cách thức Học thuyết này đƣợc liên kết với 

mọi phƣơng diện của đời sống và hoạt động của Giáo hội, 

nhƣ: các bí tích, phụng vụ, giáo lý, và hoạt động mục vụ. 

Học thuyết Xã hội của Giáo hội, “là một thành phần chủ 

yếu làm nên toàn bộ sứ điệp Kitô giáo” [11], phải đƣợc 

hiều biết, đƣợc quảng bá và đƣợc sống. Một khi, trong bất 

kỳ cách thức nào, ngƣời ta đánh mất ý thức sâu sắc rằng 

Học thuyết Xã hội này thuộc về sứ mệnh của Giáo hội, thì 

chính Học thuyết Xã hội sẽ bị lợi dụng, trở thành miếng 

mồi của nhiều hình thức hàm hồ và ứng dụng của các phe 

phái. 

Ở đây tôi xin nhắc lại diễn ngữ danh tiếng “Học thuyết Xã 

hội Công giáo là một thành phần thiết yếu của quan niệm 

Kitô giáo về sự sống”[12], với cách diễn đạt này, Chân 

phƣớc Giáo hoàng Gioan XXIII, trong thông điệp “Mater 

et Magistra” (“Mẹ và Thầy”) của ngài, đã mở đƣờng từ 

nhiều năm trƣớc cho những lời xác quyết kế tục, quan 

trọng và sâu sắc của Đức Gioan Phaolô II: “giảng dạy và 

quảng bá Học thuyết Xã hội của mình là thành phần của sứ 

mệnh rao giảng Tin mừng của Giáo hội”[13]; là một “khí 

cụ Tin mừng hóa”[14], Học thuyết Xã hội “công bố Thiên 

Chúa và mầu nhiệm cứu độ của Ngƣời trong Chúa Kitô 

cho mọi ngƣời”[15]. 

Học thuyết Xã hội càng ít bị giáng xuống thành những bài 

diễn văn về xã hội học hay chính trị học, thành những bài 

huấn đức, thành “một khoa học giả hiệu về hạnh phúc‟[16] 

hoặc đơn thuần thành “đạo lý cho những tình huống khó 

khăn”, nó sẽ càng có khả năng phục vụ tốt hơn cho những 

ngƣời nam và nữ trong cấu trúc xã hội và trong lĩnh vực 

kinh tế. Nó sẽ càng đƣợc hiểu biết, đƣợc giảng dạy, đƣợc 

sống và đƣợc thể hiện trong toàn thể “mối liên kết sống 
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việc với nhau để xóa bỏ các nguyên nhân xã hội và văn 

hóa gây ra chủ nghĩa khủng bố. Các tôn giáo có thể làm 

điều này bằng cách giảng dạy sự cao cả và phẩm giá của 

mỗi con ngƣời, và bằng việc loan truyền một ý nghĩa rõ 

ràng hơn về tính duy nhất của gia đình nhân loại. Đây là 

lĩnh vực đặc biệt của công cuộc đối thoại và hợp tác đại kết 

và liên tôn, một sự phục vụ khẩn cấp mà tôn giáo có thể 

cống hiến cho nền hòa bình của thế giới” [9]. 

Trong tƣơng lai gần, những lĩnh vực của các quyền con 

ngƣời, hòa bình, công bình xã hội và kinh tế, và sự phát 

triển sẽ ngày càng là trọng tâm của công cuộc đối thoại. 

Những ngƣời Công giáo đƣợc kêu gọi tham gia vào công 

cuộc đối thoại này cùng với Học thuyết Xã hội của họ, 

đƣợc hiểu nhƣ là “một sƣu tập học thuyết” nhằm thúc đẩy, 

nhƣng cũng đƣợc nuôi dƣỡng bởi, “hoạt động mang lại 

nhiều hoa trái của hằng triệu ngƣời đã và đang cố công làm 

cho giáo huấn này thành nguồn cảm hứng cho mối quan 

tâm dấn thân của họ trong thế giới” [10]. 

 

c) Thách đố thứ ba là một thách đố hoàn toàn về phƣơng 

diện mục vụ. Tƣơng lai của Học thuyết Xã hội của Giáo 

hội trong thế giới hiện đại sẽ tùy thuộc vào việc liên tục 

đổi mới sự nhận thức về Học thuyết Xã hội nhƣ là nó đang 

đƣợc đâm rễ sâu vào sứ mệnh riêng biệt của Giáo hội; liên 

tục đổi mới sự nhận thức về việc làm thế nào để Học 

thuyết này đƣợc sinh ra từ Lời Chúa và từ đức tin sống 

động của Giáo hội; liên tục đổi mới sự nhận thức về cách 

thức làm sao để nó trở thành một biểu hiệu cho việc phục 

vụ của Giáo hội đối với thế giới, trong đó ơn cứu độ của 

Chúa Kitô phải đƣợc công bố bằng lời nói và bằng việc 

làm. Do đó, Học thuyết Xã hội tùy thuộc vào sự đổi mới 
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nhƣ là những biệu hiện của những chọn lựa cá nhân, ngay 

cả là riêng tƣ nữa. Hơn nữa, sự tách biệt giữa đạo đức và 

chính trị cũng có chiều hƣớng áp dụng vào mối tƣơng quan 

giữa chính trị và tôn giáo, mà tôn giáo bị coi là thuộc phạm 

vi của những vấn đề riêng tƣ. 

Trong lĩnh vực này học thuyết xã hội của Giáo hội có một 

trách vụ cam go phải thực thi hôm nay và trong tƣơng lai 

gần, một trách vụ sẽ dễ dấn thân hơn nếu đƣợc thực hiện 

trong sự đối thoại với các niềm tin Kitô khác và ngay cả 

với những tôn giáo ngoài Kitô giáo. Sự hợp tác liên tôn sẽ 

là một trong những con đƣờng có giá trị chiến lƣợc lớn lao 

cho thiện ích của nhân loại và có tính quyết định trong 

tƣơng lai của học thuyết xã hội. Với đôi mắt của sự khôn 

ngoan Kitô giáo nhìn vào các biến cố của cuối thế kỷ 20 và 

bắt đầu ngàn năm mới, chúng ta có thể, nhƣ Đức Thánh 

Cha đã chỉ ra, chứng minh ít ra một lĩnh vực có tầm quan 

trọng hàng đầu mang tính lịch sử đối với công cuộc đối 

thoại liên tôn trong bầu khí xã hội nầy. Đây là lĩnh vực hòa 

bình và các quyền con ngƣời. Mọi ngƣời đều biết vô vàn 

những lời kêu gọi chân thành và sâu sắc của Đức Giáo 

hoàng về lĩnh vực này. 

Đọc kỹ lại các Diễn văn của Đức Gioan Phaolô II trƣớc 

các Ngoại giao đoàn đƣợc cử tới Tòa Thánh trong suốt 26 

năm qua dƣới triều giáo hoàng của ngài cũng đủ cho chúng 

ta một ý tƣởng về sự thƣờng xuyên và cƣơng quyết trong 

những lời kêu gọi của ngài gửi đến các tôn giáo trên thế 

giới để cùng nhau làm việc cho hòa bình, trong “tinh thần 

của Assisi”. Chỉ cần nhắc lại ở đây đoạn văn trích dẫn 

trong Sứ điệp gửi Ngày Thế giới Hòa bình 2002, trong đó 

Đức Thánh Cha đã viết: “Các niềm tin Kitô giáo khác 

nhau, cũng nhƣ các tôn giáo lớn trên thế giới, cần phải làm 
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LỜI NGỎ 
 

Bẩy (7) số GIÁO DÂN HỢP TUYỂN (GDHT) đã 

đề cập đến những chủ đề quan trọng và thiết yếu đối với 

đời sống đức tin của ngƣời giáo dân Việt Nam [Giáo dân 

trong Giáo hội và trong xã hội (1), Giáo dân với Công 

đồng Vatican II (2), Giáo dân sống đạo xƣa và nay (3), 

Giáo dân loan báo Tin Mừng (4), Giáo dân sống đức tin 

(5), Giáo dân cầu nguyện (6) và Giáo dân với Thánh Kinh 

là Lời mặc khải (7)]. Còn một chủ đề quan trọng và thiết 

yếu không kém, nhƣng lại dễ bị lãng quên: đó là “Giáo dân 

với giáo huấn xã hội của Giáo Hội”. 

 

Lý do khiến chủ đề «Giáo dân với giáo huấn xã hội 

của Giáo Hội» dễ bị lãng quên là giáo dân nói chung và 

giáo dân Việt Nam nói riêng, chƣa coi trọng «tính trần thế» 

là tính chất đặc thù và riêng biệt của ơn gọi giáo dân . Hiến 

Chế tín lý về Giáo Hôị của Công đồng Vatican II đã khẳng 

định:  

“Vì ơn goị riêng , người giáo dân có bổn phâṇ tìm 

kiếm Nước Thiên Chúa bằng  cách đảm nhâṇ các viêc̣ trần 

thế và xếp đăṭ chúng theo ý Thiên Chúa. Họ sống giữa trần 

gian, nghĩa là giữa tất cả cũng như từng công việc và 

nghĩa vụ của trần thế , giữa những cảnh sống thường ngày 

trong gia đình và ngoài xã hôị : tất cả những điều đó như 

dêṭ thành cuôc̣ sống của họ . Đó là nơi Thiên Chúa goị họ , 

để dưới sự hướng dẫn của tinh thần Phúc Âm , như men từ 

bên trong, họ thánh hóa thế giới bằng việc thi hành những 

nhiêṃ vu ̣của mình ; và như thế , với lòng tin câỵ mến sáng 

ngời, và nhất là với bằng chứng đời sống , họ bộc lộ Chúa 

Kitô cho kẻ khác . Chính họ là người có nhi ệm vụ đặc biệt 
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phải soi sáng và xếp đặt những thực tại trần gian có liên 

hê ̣mâṭ thiết với họ , để chúng không ngừng phát triển và 

ngày một phong phú hơn lên theo Thánh Ý Đức Kitô , hầu 

ca tuṇg Đấng Sáng Taọ và Cứu Đô”̣ (số 31). 

 

Ngƣời giáo dân Việt Nam chƣa coi trọng «tính trần 

thế», một phần vì cách giáo dục đức tin của chúng ta nhấn 

mạnh đến những việc làm trong nhà thờ hơn là những việc 

làm ngoài nhà thờ tức ngoài đời, một phần vì hoàn cảnh xã 

hội hiện nay không mấy thuận lợi cho việc giáo dân Việt 

Nam dấn thân vào các lãnh vực trần thế, nhất là lãnh vực 

chính trị là lãnh vực của mọi công dân trong đó có giáo 

dân. 

 

Trong số báo này, trƣớc hết bạn đọc sẽ tìm thấy một 

số bài có tính tổng quát và lịch sử nhƣ «Lịch sử học thuyết 

xã hội của Giáo Hội», «Các văn kiện về các vấn đề xã hội 

của các Vị Giáo Hoàng và Công Đồng Vatican II», «Giới 

thiệu quyển toát yếu học thuyết xã hội của Giáo Hội», 

«Bản chất học thuyết xã hội của Giáo Hội», «Những 

nguyên tắc cơ bản xây dựng học thuyết xã hội» và «Ba yếu 

tố quan yếu của học thuyết xã hội Công giáo» 

 

Kế đến các bạn sẽ có dịp đọc một số bài có tính thực 

hành và chuyên biệt nhƣ «Xây dựng xã hội công bằng theo 

học thuyết xã hội Công giáo», «Giáo hội không làm chính 

trị nhƣng Giáo hội có học thuyết về chính trị» và «Học 

thuyết chính trị của Giáo Hội».    

 

Và sau cùng là hai tài liệu của Ủy Ban Công Lý và 

Hòa Bình của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đƣợc phổ 
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lại gần hơn với nhau và trở nên hữu hiệu, thì Học thuyết 

Xã hội của Giáo hội có thể thi hành sứ mệnh của mình, đó 

là thúc đẩy hoạch định những chƣơng trình xã hội, kinh tế 

và chính trị mới mẻ, mà ở tại trung tâm của những chƣơng 

trình này là chính con ngƣời với tất cả mọi chiều kích của 

nó. 

Hầu nhƣ không cần phải nhận thấy làm thế nào mà một 

chiều kích liên ngành tri thức đƣợc định hƣớng theo 

phƣơng diện thần học (theologically oriented Interdisci-

plinary dimension) có thể đáp ứng hai nhu cầu đƣợc cảm 

nhận mạnh mẽ trong văn hóa ngày nay. Nền văn hóa hiện 

đại từ chối bất kỳ loại hệ thống “đóng kín” nào, nhƣng 

đồng thời nó đang đi tìm những giải thích hợp lý. Học 

thuyết Xã hội của Giáo hội không phải là “một hệ thống 

đóng kín” [5], và có hai lý do tại sao nó đƣợc nhƣ vậy: bởi 

vì nó mang tính lịch sử, nghĩa là nó “phát triển phù hợp với 

những hoàn cảnh chuyển biến của lịch sử” [6], và bởi vì nó 

bắt nguồn từ sứ điệp Tin mừng [7], là sứ điệp siêu việt, và 

rõ ràng vì lý do này, nó là “nguồn canh tân” [8] chủ yếu 

của lịch sử. Chiều kích liên ngành tri thức này cho phép 

Học thuyết Xã hội cống hiến sự chỉ dẫn mà không là một 

hệ thống và cũng không là một hệ thống dẫn đƣờng lầm 

lạc. 

 

b) Thách đố thứ hai nổi lên từ sự dửng dƣng về đạo đức và 

tôn giáo, và nhu cầu tái tục công cuộc hợp tác liên tôn. Ở 

bình diện xã hội, những khía cạnh quan trọng nhất của sự 

dửng dƣng phổ biến đó là sự tách biệt giữa đạo đức và 

chính trị, và quan niệm rằng những vấn đề đạo đức không 

có chỗ trong vũ đài công cộng, rằng chúng không có thể là 

đối tƣợng của tranh luận chính trị hợp lý, chúng bị xem 
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bày Học thuyết Xã hội của Giáo hội nhƣ là một học thuyết 

đƣợc sinh ra từ sự biện phân, nó cũng tự biện phân, và có 

mục đích giúp biện phân. 

Chính trong quan điểm cơ bản này, Quyển Toát yếu có kỳ 

vọng lớn lao là giúp mang lại một sự biện phân khả dĩ đáp 

ứng một số những thách đố mang tính quyết định rất có ý 

nghĩa và có tầm quan trọng đáng kể. 

 

a) Trƣớc hết đó là thách đố văn hóa mà học thuyết xã hội 

đề cập đến bằng việc nhắc lại chiều kích cấu thành liên 

ngành tri thức (constitutive interdisciplinary dimention) 

của nó. Qua Học thuyết Xã hội của mình, Giáo hội ”công 

bố sự thật về Chúa Kitô, về chính Giáo hội và về con 

ngƣời, bằng cách áp dụng sự thật này vào một hoàn cảnh 

cụ thể” [3]. Do đó, hiển nhiên khi nhìn về tƣơng lai, Học 

thuyết Xã hội sẽ luôn phải khai triển hơn nữa chiều kích 

liên ngành tri thức của nó [4]. Phƣơng diện liên ngành tri 

thức này không phải là một điều gì đến từ bên ngoài nhƣng 

là một chiều kích nội tại của Học thuyết Xã hội của Giáo 

hội, bởi vì nó liên kết chặt chẽ với mục đích thể hiện chân 

lý vĩnh cửu của Tin mừng vào trong những vấn đề lịch sử 

mà nhân loại phải đối diện. 

Chân lý của Tin mừng cần phải đƣợc gặp gỡ với những 

ngành tri thức khác nhau của con ngƣời, bởỉ vì đức tin 

không xa lạ với lý trí. Những hoa trái của công lý và hòa 

bình mang tính lịch sử sẽ phát triển khi ánh sáng của Tin 

mừng xuyên qua và đi vào cấu trúc của các nền văn hóa 

của con ngƣời, trong khi tôn trọng quyền tự quyết hỗ 

tƣơng giữa đức tin và tri thức, nhƣng cũng phải lƣu ý đến 

những mối liên hệ loại suy của chúng. Khi cuộc đối thoại 

với những ngành tri thức khác nhau lôi kéo các thành phần 
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biến trong năm 2012 và đƣợc đăng tải trên web của Ủy 

Ban này. Đó là bài «Nhận định về một số tình hình tại Việt 

Nam hiện nay» và «Bản Phúc Trình về tình hình công lý, 

hòa bình và nhân quyền trong xã hội Việt Nam hiện nay.» 

 

Rất mong quý độc giả «chịu thƣơng chịu khó» đọc 

kỹ những bài trong số 8 này, vì thật ra đó là những tải liệu 

có giá trị, nhƣng có phần khô khan khó nuốt. 

 

Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng con và 

cho công việc khiêm tốn của chúng con.  

 

Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho những ai đón 

nhận công trình nhỏ bé này và quảng bá nó hầu làm vinh 

danh Chúa!  

 

  

  

Sài-gòn, ngày 08 tháng 09 năm 2013 

[Lễ Sinh Nhật Đức Ma-ri-a] 

 

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội và Nhóm Bạn 
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đoàn sủng, chức vụ và sứ mạng công bố Tin mừng, phù 

hợp với phận vụ của mỗi ngƣời” (Compendium, 83). 

Học thuyết Xã hội cũng hàm chứa trách nhiệm liên quan 

đến việc xây dựng, tổ chức và điều hành xã hội: những bổn 

phận về chính trị, kinh tế và hành chính, hoặc những bổn 

phận mang tính trần thế thuộc về ngƣời giáo dân một cách 

đặc biệt, do bản chất trần thế, sống giữa đời (the secular 

nature) của bậc sống và ơn gọi của họ. Bằng cách thi hành 

trách nhiệm này, ngƣời giáo dân đem Học thuyết Xã hội ra 

thực hành và hoàn thành sứ mệnh trần thế của Giáo hội. 

Trong khi soạn thảo Quyển Toát yếu này, câu hỏi về vị trí 

của Học thuyết Xã hội của Giáo hội trong thế giới ngày 

nay không ngừng đƣợc nêu lên. Để trả lời rõ ràng và chính 

xác cho câu hỏi này, ngƣời ta quyết định rằng tiến hành 

theo con đƣờng phân tích xã hội học đơn thuần thì không 

cần thiết, và cũng không cần làm một bản liệt kê những ƣu 

tiên xã hội hoặc những vấn đề nổi bật. Đúng hơn, ngƣời ta 

nghĩ rằng Quyển Toát yếu nên trình bày một văn kiện 

nghiêm túc và rõ ràng, thích đáng để trợ giúp cho sự biện 

phân (đã nói) - một tác động nhận thức của Giáo hội và 

cộng đồng - đó là điều cần thiết biết bao cho ngày nay. 

Sự biện phân Kitô giáo đặt nền trên việc đọc các dấu chỉ 

của các thời đại, việc đọc này đƣợc thực hiện dƣới ánh 

sáng của Lời Chúa, và bộ sƣu tập chân lý này Huấn quyền 

Giáo hội đã xác nhận nhƣ là Học thuyết Xã hội của Giáo 

hội, nhằm mục đích hƣớng dẫn hành động của cộng đồng 

và các cá nhân. Với điều này, chúng ta đi đến chính cốt lõi 

của Học thuyết Xã hội của Giáo hội, chúng ta đụng chạm 

đến bản chất thâm sâu của nó nhƣ là “cuộc gặp gỡ giữa sứ 

điệp và những đòi hỏi của Tin mừng với những vấn đề 

xuất phát từ đời sống xã hội” [2]. Quyển Toát yếu trình 
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hóa trật tự xã hội, bởi vì “tất cả mọi phần tử của Giáo hội 

đều là những ngƣời dự phần trong chiều kích trần thế này” 

[1] (Compendium, 10). 

Một điểm đáng nhấn mạnh, vì nó đƣợc tìm thấy trong 

nhiều phần khác nhau của tài liệu này, đó là: bản văn đƣợc 

trình bày nhƣ là một văn kiện nhằm thúc đẩy công cuộc 

đối thoại đại kết và liên tôn về phía ngƣời Công giáo với 

tất cả những ai thành thật tìm kiếm thiện ích của nhân loại. 

Thật vậy, lời minh định đƣợc viết trong Số 12 rằng tài liệu 

này “cũng đƣợc đề nghị cho các anh em của các Giáo hội 

khác và các cộng đoàn Giáo hội, cho những ngƣời theo các 

tôn giáo khác, cũng nhƣ cho tất cả mọi ngƣời thành tâm 

thiện chí đang dấn thân phục vụ công ích”. 

Thật vậy, Học thuyết Xã hội nhằm gửi đến mọi ngƣời trên 

thế giới, trƣớc tiên và đặc biệt cho các con cái của Giáo 

hội. Ánh sáng Tin mừng mà Học thuyết Xã hội mang ra 

chiếu sáng trên xã hội, soi sáng cho mọi ngƣời; mỗi lƣơng 

tâm và mỗi trí tuệ có thể quán triệt đƣợc chiều sâu của ý 

nghĩa và các giá trị con ngƣời đƣợc trình bày trong học 

thuyết này, cũng nhƣ nhìn thấy rõ tính nhân đạo và nhân 

tính hóa chứa đựng trong những chuẩn mực hành động của 

học thuyết. 

Hiển nhiên, Quyển Toát yếu Học thuyết Xã hội của Giáo 

hội liên quan đến ngƣời Công giáo trƣớc tiên, vì “ngƣời 

đón nhận đầu tiên Học thuyết Xã hội của Giáo hội là cộng 

đoàn Giáo hội trong toàn thể mọi thành phần, bởi vì mỗi 

tín hữu đều có những trách nhiệm xã hội phải chu toàn. 

Trong những phận vụ rao giảng Tin mừng, nghĩa là giáo 

huấn, dạy giáo lý và đào tạo mà Học thuyết Xã hội của 

Giáo hội cảm hứng, Quyển Toát yếu này đƣợc gửi đến cho 

mỗi một Kitô hữu, mỗi ngƣời tùy theo khả năng, những 
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 LỊCH SỬ HỌC THUYẾT XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI 

Thƣ tịch : AA.VV. Manual de doctrina social de la 

Iglesia, obra coordinada por Alfonso A. Cuadron, 

BAC, Madrid 1993, pp.814. 

Sau khi nghiên 

cứu thần học về 

con ngƣời. Chúng 

ta nhận thấy rằng 

có ít là hai đƣờng 

hƣớng nghiên 

cứu: 1/ Một đàng 

thì bàn tới con 

ngƣời theo lịch sử 

cứu rỗi, với bộ 

môn 

“anthropologia 

theologica” (tại 

Việt nam, có nơi 

dịch là “nhân học 

đối thần"); 2/ 

Đàng khác thì chú 

trọng tới việc bảo vệ phẩm giá con ngƣời trong những điều 

kiện xã hội hiện tại, đƣa đến học thuyết xã hội của Giáo 

hội. Trong tháng này, mục thời sự thần học sẽ dành cho 

đƣờng hƣớng thứ hai, tức là học thuyết xã hội của Giáo 

hội. Chúng ta sẽ lần lƣợt theo dõi lịch sử của môn này, 

những đặc trƣng của nó, cũng nhƣ một vài vấn đề cụ thể 

liên can đến lãnh vực kinh tế, chính trị. Bài hôm nay giới 

hạn vào lịch sử của sự thành hình học thuyết xã hội của 

Giáo hội. 

 

Cha Giuse Phan Tấn Thành,O.P 

nguyên Khoa Trưởng Phân Khoa Thần 

Học đaị học Angelicum, Rôma 

(nguồn: www.daminh.net) 
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Phần thứ hai, gồm bảy chƣơng, đề cập đến các nội dung và 

các chủ đề cổ điển của học thuyết xã hội - gia đình, việc 

làm, đời sống kinh tế, cộng đoàn chính trị, cộng đoàn quốc 

tế, môi trƣờng và hòa bình. 

Phần thứ ba, khá ngắn, chỉ có một chƣơng, gồm một loạt 

những chỉ dẫn cho việc sử dụng Học thuyết Xã hội của 

Giáo hội trong hoạt động mục vụ của Giáo hội và trong đời 

sống của ngƣời Kitô hữu mà trƣớc tiên là ngƣời giáo dân. 

Phần kết luận có tiêu đề “Để xây dựng nền văn minh tình 

thƣơng” là một diễn ngữ ẩn chứa mục đích của toàn bộ tài 

liệu này. 

Công trình này có kèm theo bản danh mục phong phú, rất 

dễ dàng và hữu ích cho việc tra cứu. 

Quyển Toát yếu có một mục đích đặc thù và nổi bật tính 

cách đặc trƣng của một số mục tiêu đƣợc giải thích rõ 

trong Số 10 của phần dẫn nhập. Tài liệu “đƣợc trình bày 

nhƣ là một văn kiện chính thức giúp biện phân về phƣơng 

diện luân lý và mục vụ đối với những sự kiện phức tạp ghi 

dấu ấn lên thời đại chúng ta; nhƣ một hƣớng dẫn viên, ở 

mức độ cá nhân hay cộng đồng, khuyến khích những thái 

độ, những chọn lựa hầu cho mọi ngƣời nhìn vào tƣơng lai 

với niềm tin tƣởng và hy vọng lớn lao; nhƣ một trợ giúp 

cho ngƣời tín hữu liên hệ đến giáo huấn của Giáo hội trong 

lãnh vực đạo đức xã hội” (Compendium, 10). 

Hơn nữa, tài liệu này còn là một văn kiện đƣợc soạn ra đặc 

biệt nhằm mục đích cổ vũ “những kế hoạch hành động mới 

đáp ứng những đòi hỏi của thời đại chúng ta và hài hòa với 

những nhu cầu cơ bản của con ngƣời và các nguồn tài 

nguyên. Nhƣng trên hết có thể phát sinh ra động lực tái 

khám phá ơn gọi phù hợp với các đặc sủng khác nhau bên 

trong lòng Giáo hội, một Giáo hội có bổn phận Tin mừng 
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mang tính khoa học luận phức tạp (complex epistemo-

logical questions) vốn có trong bản chất của Học thuyết Xã 

hội của Giáo hội; c) cần phải trình bày một chiều kích phổ 

quát và thống nhất cho tài liệu này, cho dù có vô số những 

phƣơng diện và sự đa dạng không cùng của các thực tại xã 

hội trên thế giới và của thế giới; và d) ƣớc muốn cống hiến 

một giáo huấn luôn luôn sáng ngời vƣợt qua thời gian, 

trong một thời kỳ lịch sử ghi dấu ấn những thay đổi rất 

nhanh chóng và triệt để ở bình diện xã hội, kinh tế và 

chính trị. 

Quyển Toát yếu Học thuyết Xã hội của Giáo hội cống hiến 

một sự khái quát đầy đủ về hệ thống cơ bản của toàn bộ 

sƣu tập học thuyết về giáo huấn xã hội của Giáo hội. Trung 

thành với lời nhắn nhủ của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô 

II trong số 54 của tông huấn hậu thƣợng hội đồng giám 

mục “Giáo hội tại Mỹ châu” (“Ecclesia in America”), tài 

liệu này trình bày “một cách đầy đủ và hệ thống, cho dù 

bằng một sự khái quát, giáo huấn xã hội của Giáo hội: đây 

là hoa trái của sự suy tƣ nghiêm túc của Huấn quyền Giáo 

hội và là một bằng chứng của sự cam kết trung thành với 

ơn cứu độ đƣợc hoàn tất nơi Chúa Kitô và của mối quan 

tâm ƣu ái đối với vận mệnh của nhân loại” (Compendium, 

8).  

Quyển Toát yếu có cấu trúc đơn giản và trong sáng. Có ba 

phần theo sau phần dẫn nhập. Phần thứ nhất, gồm bốn 

chƣơng, đề cập đến những tiền đề cơ bản của Học thuyết 

Xã hội của Giáo hội - kế hoạch yêu thƣơng của Thiên 

Chúa dành cho nhân loại và xã hội, sứ mệnh của Giáo hội 

và bản chất của học thuyết xã hội, con ngƣời và các quyền 

con ngƣời, các nguyên tắc và các tiêu chuẩn của Học 

thuyết Xã hội của Giáo hội. 
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Theo một nghĩa rộng, thì có thể nói rằng học thuyết xã hội 

của Giáo hội ra đời cùng một lúc với Kitô giáo. Thực vậy, 

Kitô giáo không phải chỉ gồm những chân lý về mầu 

nhiệm Thiên Chúa nhƣng còn kèm theo rất nhiều đạo lý về 

mối tƣơng quan của con ngƣời với tha nhân, với gia đình 

và xã hội. Dọc theo dòng lịch sử, đã có bao nhiêu vị chủ 

chăn và thần học gia đã suy tƣ, nhắc nhở các tín hữu về 

những chiều kích của nghĩa vụ công bằng bác ái. Tuy 

nhiên, theo nghĩa chặt, thì học thuyết xã hội đƣợc thành 

hình từ một thế kỷ nay, và có thể lấy thông điệp “Rerum 

Novarum” của đức Lêo XIII (1891) làm khởi điểm. Bối 

cảnh lịch sử của nó là cuộc cách mạng kỹ nghệ tại Âu 

châu, lôi kéo theo rất nhiều cuộc thay đổi về những công 

cụ sản xuất, cũng nhƣ những mối tƣơng quan xã hội. 

Thực ra, xã hội tại Âu châu đã bị lay động từ nhiều thế kỷ 

trƣớc, do nhiều nhân tố khác nhau. Trƣớc tiên là các cuộc 

cách mạng chính trị, lật đổ các chế độ chuyên chế, đòi hỏi 

các quyền tự do bình đẳng cho hết mọi công dân (điển 

hình là cách mạng Pháp 1789). Tiếp theo cuộc cách mạng 

chính trị đòi hỏi các quyền tự do cho công dân, là thuyết tự 

do kinh tế, theo đó trong lãnh vực kinh tế, chính quyền 

phải để cho sáng kiến tƣ nhân hoạt động (laissez faire, 

laissez passer) chứ không đƣợc can thiệp vào guồng máy 

sản xuất (từ việc thiết lập cơ xưởng, cho tới khế ước thuê 

mướn nhân công, lẫn giá cả). (Vài học giả tiêu biểu : 

Adam Smith 1723-1790; David Ricardo 1772-1823). 

Chủ thuyết tự do cũng đề cao tƣ sản nhƣ là cái gì thánh-

thiêng ngang hàng với tôn giáo và gia đình. Những tiền đề 

của chủ thuyết tự do, khi đƣợc áp dụng vào cuộc cách 

mạng kỹ nghệ, không những đã làm thay đổi các điều kiện 
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làm việc (từ nông nghiệp sang kỹ nghệ, từ đồng quê lên 

thành thị), nhƣng còn tạo ra những giai cấp mới trong xã 

hội: một bên là lớp tƣ bản và một bên là lớp vô sản. Từ khi 

mà mức sống giữa đôi bên càng lúc càng chênh lệch, thì 

hai bên càng ngày càng trở nên đối thủ. 

Đứng trƣớc tình trạng bất công mà đa số dân nghèo phải 

chịu đựng, nhiều học giả tựa nhƣ Robert Owen (1771-

1858), Saint Simon (1760-1825), Proudhon (1809-1865)và 

nhất là Karl Marx (1818-1883), cho rằng nguồn gốc của 

các bất công xã hội là chủ nghĩa tự do kinh tế. Vì vậy 

muốn dẹp đi những bất công, thì chính quyền cần phải nắm 

giữ các bộ máy sản xuất. Không những Marx chỉ đề ra một 

lý thuyết nhƣng ông còn khơi lên một hiệp hội quốc tế các 

công nhân, từ năm 1866 mang tên là Đệ nhất Quốc tế, 

nhằm chuẩn bị cho giới lao động nắm chính quyền, dẹp tan 

chế độ tƣ sản. 

Học thuyết xã hội của Giáo hội đã ra đời trong hoàn cảnh 

đó. Tuy nhiên, cũng cần phải thêm rằng, Giáo hội không 

những chỉ phải đƣơng đầu với những lý thuyết tự do trong 

lãnh vực kinh tế. Thực vậy, từ thời cách mạng chính trị bên 

Pháp, giữa Giáo hội với chủ nghĩa tự do còn có những 

cuộc đụng độ trên những phạm vi khác nữa thí dụ nhƣ : về 

nguồn gốc quyền bính trong xã hội (từ trời, hay là từ nhân 

dân?), về tự do lƣơng tâm (ai muốn theo đạo nào thì theo, 

hay là phải theo đạo chân thật ?). Các Giáo hoàng 

Grêgoriô XVI (thông điệp “Mirari vos” 15-8-1832, 

“Singulari nos” 25-7-1834) và Piô IX ("Syllabus”, danh 

mục những sai lầm của thời đại, 8-12-1864) đã lên án 

những tiền đề của chủ thuyết tự do trong lãnh vực chính 

trị; nhƣng thái độ lên án mang tính cách tiêu cực. 
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GIỚI THIỆU QUYỂN TOÁT YẾU 

HỌC THUYẾT XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI 

 

 “Một bản văn chƣa từng có tiền lệ” 

Dƣới đây là bài giới thiệu của Đức Hồng Y Renato 

Martino, chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng đặc trách Công lý 

và Hòa bình về “Quyển Toát yếu (Compendium) Học 

thuyết Xã hội của Giáo Hội”, trong một cuộc họp báo vào 

ngày 25/10/2004. 

Hôm nay tôi rất vui mừng công bố tài liệu đã phải chờ đợi 

từ lâu này: “Quyển Toát yếu Học thuyết Xã hội của Giáo 

Hội”. Tài liệu này đã đƣợc Hội đồng Giáo hoàng đặc trách 

Công lý và Hòa bình soạn thảo - theo yêu cầu của Đức 

Thánh Cha, và sách này đƣợc đề tặng cho ngài - và Hội 

đồng hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung. Quyển Toát 

yếu này có giá trị cho tất cả mọi ngƣời - ngƣời Công giáo, 

các Kitô hữu khác, mọi ngƣời thiện chí - đang tìm kiếm 

những dấu chỉ chắc chắn của sự thật hầu cổ vũ mạnh mẽ 

hơn thiện ích xã hội của những con ngƣời và của những xã 

hội. Công trình này đã bắt đầu cách đây năm năm dƣới 

nhiệm kỳ của vị tiền nhiệm đáng kính của tôi, Đức Hồng y 

Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận. Công trình đã phải trì 

hoãn vì bệnh tật và cái chết của Đức Hồng Y Phanxicô 

Xaviê, và tiếp đến là sự thay đổi chức vụ chủ tịch của Hội 

đồng Giáo hoàng đặc trách Công lý và Hòa bình.  

Việc phát thảo Quyển Toát yếu Học thuyết Xã hội của 

Giáo hội đã không là một công việc đơn giản. Những vấn 

đề phức tạp nhất cần phải đƣợc đề cập đến, cơ bản là 

những vấn đề đƣợc quyết định bởi: a) việc soạn thảo một 

bản văn nhƣ thế thực sự chƣa từng có trƣớc đây trong lịch 

sử Giáo hội; b) nỗ lực tập chú vào một số những vấn đề 
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6 POPULORUM PROGRESSIO 

7 OCTOGESIMA ADVENIENS 

8 JUSTICIA IN MONDO 

9 EVANGELII NUNCTIANDI 

10 REDEMPTOR HOMINIS 

11 LABOREM EXERCENS 

12 SOLLICITUDO REI SOCIALIS 

13 CENTESIMUS ANNUS 

 

 
STT (1) TÊN VĂN KIỆN (VIỆT) (5) BAN HÀNH (6) 

 

1 CÁC VẤN ĐỀ MỚI 1891 

2 TỨ THẬP CHU NIÊN 1931 

3 MẸ VÀ THẦY 1963 

4 HOÀ BÌNH TRÊN TRÁI ĐẤT 1965 

5 VUI MỪNG & HY VỌNG 1965 

6 PHÁT TRIỂN CÁC DÂN TỘC 1967 

7 BÁT THẬP CHU NIÊN 1971 

8 CÔNG LÝ TRÊN THẾ GIỚI 1971 –72 

9 CẦN RAO GIẢNG TIN MỪNG 1974 

10 ĐẤNG CỨU ĐỘ NHÂN LOẠI 1979 

11 LAO ĐỘNG CỦA CON NGƢỜI 1981 

12 MỐI BẬN TÂM VỀ VẤN ĐỀ XÃ 

HỘI 

1987 

13 BÁCH CHU NIÊN 1991 

 

 

[Sƣu tầm của GDHT] 
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Đức Lêo XIII (1878-1903) bắt đầu tạo ra một học thuyết 

có tính cách tích cực và vững chắc về luân lý xã hội, để 

đáp lại những học thuyết tự do lẫn học thuyết cộng sản về 

nguồn gốc quyền bính trong xã hội, về ý nghĩa của tự do, 

về mối quan hệ giữa Giáo hội và Nhà nƣớc. Cách riêng, 

với thông điệp Rerum Novarum (15-5-1891), đức Lêo XIII 

giải quyết vấn đề mà sự kỹ nghệ hóa đã đặt ra, đó là: một 

thiểu số ngƣời giàu đã áp đặt ách nô lệ lên đại đa số ngƣời 

vô sản. Có thể coi đây nhƣ là khởi điểm của học thuyết xã 

hội của Giáo hội, tuy phải nhìn nhận rằng các văn kiện 

chính thức của Giáo hội đã đƣợc chuẩn bị trƣớc đó nhờ 

những nhà thần học hoặc các giáo dân đi tiên phong. 

Từ thông điệp Rerum Novarum trở đi, học thuyết xã hội 

của Giáo hội đƣợc bổ túc dần dần, do những vấn đề đƣợc 

gợi lên tùy thời thế và cũng do những cuộc tìm hiểu và suy 

tƣ càng ngày càng chín chắn hơn. Xét về những biến 

chuyển của thời thế, chúng ta có thể chia thành 6 giai đoạn 

nhƣ sau: 

1. Thời phác họa những vấn đề (1891-1931).  

2. Thời khủng hoảng của các chế độ kinh tế (1931-

1939).  

3. Thời thế chiến và chiến tranh lạnh (1939-1958).  

4. Thời lạc quan của thập niên 60 (1958-1969).  

5. Thời khủng hoảng trong Giáo hội và xã hội (1969-

1989).  

6. Từ 1989, với sự sụp đổ của bức tƣờng Bá linh. 

Chúng ta hãy lƣợc qua những nét chính của mỗi giai đoạn. 



 12 

I. Thời phác họa vấn đề (1891-1931) 

Không phải tất cả mọi giới công giáo đều hoan hỉ đón nhận 

thông điệp “Rerum Novarum”. Một nhóm trƣởng giả đã 

trách đức Lêo XIII là đã vƣợt quá thẩm quyền của mình 

khi can thiệp vào những vấn đề xã hội thay vì chú trọng 

đến chuyện cứu rỗi các linh hồn. Dù sao, thông điệp ấy đã 

thức tỉnh lƣơng tâm của nhiều tín hữu về vai trò của mình 

trong xã hội. Trong những thập niên đầu tiên của thế kỷ 

XX, ngƣời ta nhận thấy rất nhiều sáng kiến đã đƣợc xúc 

tiến về phía các chủ nhân cũng nhƣ các công nhân Kitô 

giáo, muốn đem ra áp dụng đạo lý của Hội thánh. Chính 

trong khi thực hành, ngƣời ta mới thấy nảy ra những vấn 

đề mới mà thông điệp chƣa nghĩ tới, nhƣng cũng nhờ vậy 

mà học thuyết xã hội dần dần đƣợc bổ túc và hoàn chỉnh. 

Vài thí dụ : ngƣời công giáo có nên thành lập một đảng 

chính trị để tranh đấu cho một chính sách hòa hợp với luân 

lý hay không ? Các công nhân công giáo nên lập ra nghiệp 

đoàn riêng hay là nên gia nhập những nghiệp đoàn khác 

tuy không đồng tín ngƣỡng ? Riêng về quyền lợi của các 

công nhân, các nhà thần học còn tranh luận xem vấn đề 

phụ cấp dành cho gia đình thuộc về công bằng hay thuộc 

đức bác ái ? 

II. Thời khủng hoảng của các chế độ (1931-1939) 

Thập niên 30 của thế kỷ XX đƣợc đánh dấu bằng nhiều 

khủng hoảng. Chế độ tƣ bản tự do gặp phải cơn khủng 

hoảng, điển hình với sự sụp đổ của thị trƣờng chứng khoán 

Nữu ƣớc (24-10-1929). Chế độ xã hội, sau cuộc cách mạng 

1917 bên Nga, cũng bị rạn nứt giữa khuynh hƣớng đệ nhị 
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CÁC VĂN KIỆN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI 

CỦA CÁC VỊ GIÁO HOÀNG  

& CÔNG ĐỒNG VATICAN II 

 

Chú thích: Vì khổ giấy nhỏ nên chúng tôi phải chia bảng 

liệt kê các văn kiện về các vấn đề xã hội thành nhiều bảng. 

Mong mọi ngƣời thông cảm. 

 
STT (1) TÁC GỈA (2) LOẠI  (3) 

 

1 LÊÔ XIII THÔNG ĐIỆP 

2 PIÔ XI THÔNG ĐIỆP 

3 GIOAN XXIII THÔNG ĐIỆP 

4 GIOAN XXIII THÔNG ĐIỆP 

5 CÔNG ĐỒNG HIẾN CHẾ 

6 PHAOLÔ VI THÔNG ĐIỆP 

7 PHAOLÔ VI THÔNG ĐIỆP 

8 PHAOLÔ VI TÔNG HUẤN 

9 PHAOLÔ VI TÔNG HUẤN 

10 GIOAN PHAOLÔ II THÔNG ĐIỆP 

11 GIOAN PHAOLO II THÔNG ĐIỆP 

12 GIOAN PHAOLO II THÔNG ĐIỆP 

13 GIOAN PHAOLO II THÔNG ĐIỆP 

 

 
STT (1) TÊN VĂN KIỆN  (LA TINH) (4) 

 

1 RERUM NOVARUM 

2 QUADRADESIMO ANNO 

3 MATER ET MAGISTRA 

4 PACEM IN TERRIS 

5 GAUDIUM ET SPES 
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biệt ở các số 2419-2425, đó là chƣa kể những bổn phận xã 

hội trong phần luân lý tổng quát (thí dụ 1878-1888) hay 

chuyên biệt (thí dụ 2443-2449). 

Linh mục Phan Tấn Thành, OP 

[Sƣu tầm của GDHT] 
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và đệ tam quốc tế. Đang khi đó tại Đức và Ý nảy ra chủ 

nghĩa quốc xã và phát xít. 

Thông điệp Quadragesimo anno của đức Pio XI (15-5-

1931), kỷ niệm 40 năm thông điệp Rerum Novarum, đã 

vạch ra những sai lầm của ba chủ nghĩa nói trên: 1) Chủ 

nghĩa tƣ bản bị lên án là bất công bởi vì hoàn toàn dựa trên 

định luật cung cầu ; mặc dù đề cao tự do nhƣng trên thực 

tế nó áp đặt sự thống trị của thiểu số có tiền lực. 2) Chủ 

nghĩa cộng sản bị kết án vì quan niệm đấu tranh giai cấp, 

gây ra căm thù trong xã hội. 3) Chủ nghĩa độc tài phát xít 

bị công kích vì dành cho Nhà nƣớc quá nhiều can thiệp 

vào đời sống xã hội đến nỗi bóp nghẹt những sáng kiến tƣ 

nhân. Nên biết là đức Pio XI đã dành ba thông điệp cho ba 

chế độ độc tài: “Non abbiamo bisogno” (29-6-1931) dành 

cho phát xít Ý; “Mit brennender Sorge” (14-3-

1937) hƣớng tới quốc xã Đức; bốn ngày sau đó, thông 

điệp “Divini Redemptoris” (19-3-1937) ra đời bàn về chế 

độ cộng sản. Đức Piô XI đã mạnh dạn tố cáo tất cả những 

chủ nghĩa nào,- dù hữu phái hay tả phái, dù thuộc khuynh 

hƣớng tự do hay xã hội-, khi chúng đe dọa sự tự do đích 

thực của con ngƣời. 

III. Thời chiến tranh thế giới và chiến tranh 

lạnh (1939-58) 

Triều đại của Đức Pio XII trùng với thời chiến tranh nóng 

và chiến tranh lạnh của thế giới. Chiến tranh nóng khởi sự 

với thế chiến thứ hai ngày 1-9-1939. Khi thế chiến vừa kết 

liễu thì cuộc chiến tranh lạnh bắt đầu giữa hai khối Nga 

Mỹ. Thêm vào đó, ngay tại nƣớc Nga, ngƣời ta cũng đã 

chứng kiến việc hạ bệ Staline năm 1956 đƣa tới sự lên án 

vào năm 1961, dƣới thời Kruschov, tuy ông này cũng làm 
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thế giới đứng tim với cuộc khủng hoảng Cuba năm 1962, 

sau khi đã xây bức tƣờng Bá linh năm 1961. 

Đức Piô XII không xuất bản một thông điệp nào về vấn đề 

xã hội, nhƣng Ngài đã viết hoặc tuyên bố trên đài phát 

thanh biết bao nhiêu bài diễn văn bàn về hòa bình trên thế 

giới. Không những ĐTC lên án chiến tranh, nhƣng còn 

vạch ra những nguyên nhân của nó, cũng nhƣ đề nghị 

những nguyên tắc xây dựng một trật tự hòa bình trên thế 

giới. Ngoài ra, Ngài cũng đề cập tới những vấn đề nhƣ 

quyền tƣ hữu, việc quốc hữu hóa xí nghiệp... 

IV. Thời lạc quan của thập niên 60 (1958-1969) 

Thập niên 60 đƣợc đánh dấu với những nét lạc quan về 

chính trị, kinh tế xã hội. Mặc dù chiến tranh lạnh giữa hai 

khối Nga Mỹ còn tiếp diễn, nhƣng lãnh tụ của hai phe đã 

có dịp gặp gỡ nhau để thảo luận về chính trị quốc tế. Mức 

sống của dân chúng tại Âu Mỹ đã đƣợc nâng cao nhờ sự 

phát triển kinh tế. Các công nhân và nghiệp đoàn đã có 

tiếng nói trong sinh hoạt chính trị và xã hội. Thập niên 60 

cũng còn đƣợc đánh dấu với sự dành độc lập của các nƣớc 

Á-Phi, làm thay đổi mối bang giao giữa các quốc gia, dần 

dần đƣa tới những khối trong cộng đồng chính trị thế giới. 

Về phía Giáo hội, giai đoạn này trùng hợp với triều đại của 

đức Gioan XXIII. Ngài đã để lại hai thông điệp xã hội 

: Mater et Magistra (15-5-1961) và Pacem in terris (14-4-

1963). Thông điệp thứ nhất kỷ niệm 70 năm thông 

điệp “Rerum Novarum”, đặt lại những vấn đề quyền tƣ 

hữu, lƣơng bổng, các cơ cấu kinh tế trong viễn tƣợng mới 

của thế giới. Thông điệp thứ hai phát biểu quan điểm của 

Giáo hội trƣớc các vấn đề chính trị quốc gia và quốc tế. 
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nhân. Chúng ta có thể xem sách Giáo lý Công giáo các số 

1878-1889. 

3) Trật tự xã hội chính trị cần đặt trên nền tảng là công 

ích. Công ích bao gồm toàn thể những điều kiện xã hội 

nhằm giúp đỡ sự phát triển toàn diện của con ngƣời và của 

hết mọi ngƣời. Khái niệm công ích đƣợc Sách Giáo Lý nói 

ở số 1905-1912. 

4) Đời sống xã hội cần đƣợc điều khiển bởi sự liên đới 

và hỗ trợ. Ý nghĩa của liên đới và hỗ trợ đƣợc Sách GL 

giải thích ở số 1883-1884; 1939-1942; 2437-2440. 

5) Xã hội là một khái niệm hữu cơ, gồm có nhiều cấp 

độ: gia đình, làng mạc, hiệp hội, quốc gia, cơ quan quốc tế. 

Con ngƣời có quyền đƣợc thiết lập, bảo vệ, cũng nhƣ bổn 

phận phải tham gia vào sinh hoạt của các cấp độ ấy. Sự 

tham gia vào sinh hoạt xã hội đƣợc sách GL nói đến ở các 

số 1913-1917. 

6) Cần phải nhìn nhận cho con ngƣời đƣợc quyền tƣ 

hữu. Lao động là một nguồn gốc của quyền tƣ hữu. Nên 

biết rằng quyền tƣ hữu không chỉ giới hạn vào đất đai hay 

tài sản vật chất, nhƣng còn bao hàm kiến thức, kỹ thuật. 

Mặt khác, quyền tƣ hữu không phải là quyền lợi cá nhân 

tuyệt đối, nhƣng phải lệ thuộc một nguyên tắc cao cấp hơn, 

đó là: nhằm tới ích lợi của toàn thể nhân loại. Vì thế, đôi 

khi ích chung có thể đòi hỏi sự truất hữu hay cải cách 

quyền tƣ hữu, ngõ hầu hết mọi ngƣời có thể hƣởng dụng 

những phƣơng tiện tối cần để sinh sống. 

Nhƣ quý vị có thể nhận thấy, một điểm mới của Sách Giáo 

lý Hội thánh công giáo (xuất bản năm 1992) là đã dành ra 

những mục riêng cho học thuyết xã hội của Giáo hội, đặc 
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những khuyết điểm của mỗi chế độ, chung quy ở chỗ quan 

điểm lệch lạc về phẩm giá của con ngƣời. Khuyết điểm 

chính của thuyết mác xít là cắt đứt con ngƣời khỏi chiều 

kích siêu việt, cũng nhƣ chủ trƣơng đấu tranh giai cấp. 

Khuyết điểm của chủ nghĩa tƣ bản là đề cao tự do cá nhân 

mà không đếm xỉa đến tình liên đới xã hội, hoặc đề cao 

một thứ tự do quá khích tách rời khỏi mọi giá trị luân lý. 

Tóm lại, trong vòng 100 năm qua, học thuyết xã hội của 

Giáo hội đã có sự tiến triển, do những vấn đề đƣợc đặt ra 

tùy theo tình thế mới. Mặt khác, với dòng thời gian, những 

suy tƣ càng ngày càng chín mùi hơn, từ những giải pháp lẻ 

tẻ nhất thời cho tới những nguyên tắc có tính cách bao 

quát. Chúng tôi sẽ trở lại với vấn đề bản chất của học 

thuyết xã hội trong bài tới. Lần này, để kết thúc mục lịch 

sử, chúng tôi muốn ghi nhận vài nguyên tắc coi nhƣ bền 

vững trải qua những biến chuyển của thời gian. Những 

nguyên tắc căn bản có thể tóm lại nhƣ sau : 

1) Tôn trọng phẩm giá của con ngƣời. Con ngƣời là chủ 

thể và trung tâm của mọi cơ cấu và hoạt động xã hội. Nói 

khác đi, tất cả sinh hoạt chính trị, kinh tế xã hội phải nhằm 

giúp con ngƣời phát triển phẩm giá của mình, chứ không 

phải để khuynh đảo, bóc lột con ngƣời. Việc tôn trọng 

phẩm giá của con ngƣời đƣợc thể hiện qua việc tôn trọng 

nhân quyền. Sách Giáo Lý Hội thánh công giáo nói tới 

phẩm giá con ngƣời tại các số 355-379 và 1700-1709. 

2) Con ngƣời cần có xã hội để phát triển; hậu nhiên 

những cơ cấu xã hội thực là cần thiết cho con ngƣời. Tuy 

nhiên, những cơ cấu cần đƣợc luôn luôn cải tiến để khỏi 

rơi vào nguy cơ là đè bẹp, chèn ép những sáng kiến cá 
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Thông điệp này gửi tới “hết mọi người thiện chí”, chứ 

không chỉ giới hạn vào các phần tử của Giáo hội. ĐTC đề 

cao các quyền lợi của con ngƣời (nhân quyền), cũng nhƣ 

đặt nền móng xây dựng hòa bình dựa trên bốn cột trụ của: 

chân lý, công bằng, yêu thƣơng và tự do. 

Nhƣ chúng ta đã biết, đức Gioan XXIII đã triệu tập công 

đồng Vaticano II. Công đồng này đã bàn tới các vấn đề xã 

hội, đặc biệt là trong hiến chế Vui mừng và Hy vọng 

(Gaudium et Spes, 7-12-1965), với những chƣơng nói về 

gia đình, văn hóa, kinh tế, chính trị, hòa bình. 

Trong công tác thực thi công đồng, Đức Phaolô VI đã để 

lại một văn kiện quan trọng cho HTXH, đó là thông 

điệp Populorum Progressio (26-3-1966) bàn về sự phát 

triển các dân tộc. Sự phát triển không thể chỉ giới hạn vào 

lãnh vực kinh tế, nhƣng cần đƣợc mở rộng tới sự phát triển 

toàn diện con ngƣời. Mặt khác, sự phát triển cũng đòi hỏi 

tình liên đới; vì thế vấn đề quyền tƣ hữu cần đƣợc lồng 

trong bối cảnh nhằm phục vụ lợi ích của toàn thể nhân loại. 

V. Thời khủng hoảng trong xã hội và Giáo hội (1969-

1989) 

Vào năm 1969, con ngƣời đã đặt chân lên cung trăng. 

Nhƣng thay vì mở màn cho những hy vọng vô bờ bến của 

nhân loại, thì nó lại đánh dấu một giai đoạn khủng hoảng. 

Trƣớc đó một năm, những cuộc biểu tình của sinh viên tại 

Paris và các thủ đô lớn ở Âu Mỹ đã cho thấy rằng thế hệ 

trẻ không hài lòng với những cơ cấu xã hội cổ truyền, và 

họ muốn phá đổ tất cả. Sự phát triển kinh tế bị đình trệ lại 

với cuộc khủng hoảng dầu lửa năm 1973. Hòa bình thế 

giới bị thƣơng tổn không những do những cuộc chiến tranh 
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sôi bỏng tại Việt nam, nhƣng còn có những cuộc chiến 

tranh du kích tại Nam mỹ nhằm đòi hỏi một trật tự xã hội 

công bình hơn. 

Trong nội bộ Giáo hội, luồng gió mới của công đồng 

Vaticano II đôi khi cũng gây ra những bão tố, điển hình là 

phản ứng tiếp theo thông điệp “Humanae vitae” của đức 

Phaolo VI (25-7-1968). 

Trong giai đoạn này, đừng kể những văn kiện liên quan tới 

việc canh tân Giáo hội sau công đồng, chúng ta có thể ghi 

nhận rất nhiều văn kiện về học thuyết xã hội của Giáo hội. 

Đức Phaolo VI, với tông thƣ Octogesima Adveniens (15-5-

1971), kỷ niệm 80 năm thông điệp Rerum Novarum, đã 

trình bày lập trƣờng của Giáo hội trƣớc những vấn đề mới, 

đặc biệt là sự tham gia của các tín hữu vào các ý thức hệ. 

Ngài đã phân tích hai ý thức hệ (tự do và mác xít), khác 

với ba phong trào lịch sử (chủ nghĩa xã hội, cộng sản, tư 

bản). 

Thƣợng hội đồng các Giám mục năm 1971 đã dành một 

văn kiện bàn về Sự Công bằng trên thế giới. Thƣợng hội 

đồng khóa 1974, đƣợc đức Phaolo VI đúc kết trong tông 

huấn Rao truyền Phúc âm (Evangelii Nuntiandi 8-12-

1975), đã dành nhiều khoản(số 29-39) để nói về mối liên 

hệ giữa việc rao truyền Phúc âm với sự thăng tiến con 

ngƣời. 

Đức Gioan Phaolô II khai trƣơng giáo huấn xã hội của 

triều đại với thông điệp Laborem exercens (14-9-1981) bàn 

về lao động, vào dịp kỷ niệm 90 năm thông điệp Rerum 

Novarum. Tiếp theo đó là thông điệp Sollicitudo rei 

socialis (30-12-1987) kỷ niệm 20 năm thông 

 17 

điệp Populorum Progressio. Những dịp kỷ niệm nhƣ vậy 

không phải chỉ để lặp lại chuyện cũ nhƣng là để bàn đến 

những vấn đề mà thời đại đặt ra. Thí dụ vào thời đại hôm 

nay, vấn đề lao động lôi kéo theo vấn đề nghiệp đoàn, lãng 

công, thất nghiệp, di dân, phụ nữ. Sự phát triển các dân tộc 

bị đình trệ vì nợ của các nƣớc nghèo: thế giới không phải 

chỉ chia thành hai khối tƣ bản và xã hội, nhƣng còn thêm 

những nƣớc thuộc thế giới thứ ba và thứ bốn. 

Bên cạnh giáo huấn của ĐTC, còn phải kể thêm hai huấn 

thị của Bộ Giáo Lý đức tin về thần học giải phóng (6-8-

1984 và 22-3-1986), một huấn thị của Bộ Giáo dục công 

giáo về việc dạy học thuyết xã hội trong các chủng 

viện (30-12-1988), đó là chƣa kể đến các văn kiện của Hội 

đồng Tòa thánh về “Công lý Hòa bình” và của các Hội 

đồng Giám mục. 

VI. Từ khi bức tƣờng Bá linh sụp đổ (1989) . 

Với sự sụp đổ của bức tƣờng Bá linh ngày 9-11-1989, một 

trang sử đƣợc lật qua với những ảnh hƣởng không riêng gì 

cho chính trị tại Âu châu mà còn cho trật tự của toàn thế 

giới. Bản đồ của nhiều quốc gia đã đƣợc vẽ lại. Ngƣời ta 

không còn lo sợ sự đụng độ giữa hai siêu cƣờng Nga-Mỹ 

nữa, (điển hình là hồi chiến tranh vùng vịnh Ba-tư).Tuy 

nhiên, những cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội vẫn còn trờ 

trờ ở đó: nạn thất nghiệp, nợ quốc tế, vv; đó là chƣa nói tới 

cuộc khủng hoảng của các giá trị luân lý tinh thần. 

Thông điệp Centesimus Annus (1-5-1991) không nhằm kỷ 

niệm 100 năm thông điệp Rerum Novarum cho bằng phác 

họa hƣớng đi cho tƣơng lai. Thông điệp ôn lại thái độ của 

Giáo hội đối với hai chế độ mácxít và tƣ bản, cho thấy 
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Quyền bính cần thiết để tạo ra sự thống nhất cho cộng 

đồng. Vai trò của nó là bảo đảm cho công ích xã hội. 

Quyền bính đích thực quy hƣớng mọi nỗ lực của con ngƣời 

về với công ích. 

Có quyền bính là do Thiên Chúa an bài, nhƣng việc định 

đoạt những thể chế chính trị hay cắt cử ngƣời cầm quyền, 

vẫn là quyền tự do của mọi công dân.  

Về mặt luân lý, không phải ngƣời cầm quyền làm gì cũng 

hợp pháp. Họ không đƣợc xử sự cách chuyên chế, nhƣng 

phải hành động cho công ích vì quyền bính là một sức 

mạnh tinh thần đặt nền tảng trên tự do và ý thức trách 

nhiệm: “luật pháp của loài ngƣời chỉ là luật khi phù hợp 

với lẽ phải” (Tôma Aquinô, I. II, 93, 3.2). 

Tốt nhất mọi quyền lực đều giữ quân bằng cho nhau trong 

những giới hạn chính đáng. Đó là nguyên tắc Nhà Nƣớc 

pháp quyền; theo đó luật pháp chi phối tất cả, chứ không 

phải ý muốn độc đoán của một số ngƣời (x. GLHTCG, các 

số 1897-1904). 

 

Công ích: 

Con ngƣời có tính xã hội, nên lợi ích cá nhân phải đặt 

trong tƣơng quan với lợi ích chung. Phải hiểu công ích là 

toàn bộ những điều kiện của đời sống xã hội cần thiết cho 

các tập thể cũng nhƣ cá nhân có thể phát triển đầy đủ và dễ 

dàng hơn (x. GS số 26). Công ích ngày hôm nay không chỉ 

dừng lại bình diện quốc gia, mà phải hiểu trên cả bình diện 

quốc tế. Công ích liên quan tới đời sống của mọi ngƣời, 

đòi hỏi mỗi ngƣời phải thận trọng, nhất là những ai đang 

cầm quyền (x. GLHTCG, số 1906). 

Dù mỗi cộng đồng xã hội nhằm một lợi ích chung để thể 

hiện chính mình, chỉ trong cộng đồng chính trị, công ích 
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động của nó với Tin mừng của Chúa”[17] tốt hơn nữa. 

Để kết luận bài giới thiệu Quyển Toát yếu Học thuyết Xã 

hội của Giáo hội với những dòng suy tƣ trên về vai trò của 

Học thuyết Xã hội của Giáo hội trong thế giới ngày nay 

khi phải đối diện với những thách đố mới của công cuộc 

rao giảng Tin mừng, tôi xin nhấn mạnh một chiều kích kép 

của sự hiện diện của các Kitô hữu trong xã hội, một hứng 

khởi kép đến với chúng ta từ chính Học thuyết Xã hội này, 

và trong tƣơng lai, hứng khởi kép này sẽ ngày càng cần 

đƣợc sống trong một sự bổ túc cho nhau, đem đƣợc nhiều 

khía cạnh khác biệt lại với nhau. 

Tôi muốn ám chỉ đến việc cần phải có chứng tá cá nhân 

một bên, và bên kia, cần phải hoạch định những chƣơng 

trình mới cho một chủ nghĩa nhân bản đích thực ảnh 

hƣởng tới những cấu trúc xã hội. Hai chiều kích này, cá 

nhân và xã hội, không bao giờ đƣợc tách riêng ra. Niềm hy 

vọng tha thiết của tôi là Quyển Toát yếu Học thuyết Xã hội 

của Giáo hội sẽ giúp phát triển những đặc điểm chân thực, 

đáng tin cậy và khiến chúng sản sinh đƣợc bằng chứng 

đáng tin có khả năng, bằng tƣ tƣởng và hành động, thay 

đổi những cơ chế của xã hội hiện đại. Cũng luôn cần có 

những chứng tá, những vị tử đạo và những vị thánh trong 

lĩnh vực xã hội. 

Các Đức Giáo hoàng đã thƣờng xuyên quy chiếu về những 

con ngƣời đã cống hiến sự hiện diện của họ trong xã hội 

khi “làm chứng cho Chúa Kitô Cứu Thế” [18]. Chúng tôi 

muốn kể ra đây tất cả những ngƣời mà thông điệp “Rerum 

Novarum” coi họ “xứng đáng mọi lời ca ngợi” [19] vì việc 

họ tích cực dấn thân cải thiện, trong thời đại đó, hoàn cảnh 

của các công nhân; chúng tôi muốn kể ra đây những con 

ngƣời, bằng chính những lời của thông điệp “Centesimus 
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Annus”: “đã nhiều lần tìm đƣợc những cách thức hiệu quả 

để làm chứng cho sự thật” [20]; những con ngƣời “nhờ 

đƣợc cổ vũ mạnh mẽ bởi Huấn quyền của Giáo hội về xã 

hội, đã và đang nỗ lực làm cho giáo huấn này thành nguồn 

hứng khởi cho sự dấn thân của họ trong thế giới. Hành 

động trong cách thức hoặc một mình hay liên kết với nhau 

thành nhiều nhóm khác nhau, các hiệp hội và các tổ chức, 

những ngƣời này biểu trƣng cho một phong trào to lớn 

nhằm bảo vệ con ngƣời và giữ gìn phẩm giá con ngƣời” 

[21].  

Chúng tôi muốn kể ra đây đông đảo các Kitô hữu, mà 

nhiều ngƣời trong số họ là giáo dân, những ngƣời “đã nên 

thánh trong những hoàn cảnh bình thƣờng nhất của cuộc 

sống” [22]. Chứng tá cá nhân - hoa trái của một đời sống 

Kitô hữu “trƣởng thành”, sâu xa và chín muồi - không thể 

xao lãng bổn phận phải xây dựng một nền văn minh mới, 

trong việc đối thoại với những ngành tri thức khác nhau 

của nhân loại, trong việc đối thoại với các tôn giáo khác và 

với tất cả mọi ngƣời thành tâm thiện chí, hầu mang lại một 

nền nhân bản toàn diện mang dấu ấn của sự liên đới. 

 

*** 

[1] Gioan Phaolô II, tông huấn hậu thƣợng đồng giám mục 

“Christifideles Laici”, số 15. 

[2] Bộ Giáo lý Đức tin, huấn thị “Libertatis Conscientia”, 

số 72.  

[3] Gioan Phaolô II, thông điệp “Sollicitudo Rei Socialis”, 

số 41. 

[4] “Giáo huấn xã hội của Giáo hội có một chiều kích liên 

ngành tri thức quan trọng. Để làm tốt hơn việc đƣa sự thật 

về con ngƣời vào trong những bối cảnh luôn thay đổi về 
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thể rất hữu ích cho con ngƣời, để giúp con ngƣời đạt 

những mục tiêu mà tự sức mình không thể đạt đƣợc. 

Nhƣng cũng có những tổ chức xã hội có những mục tiêu 

xấu, trái với luật luân lý và gây thiệt hại cho con ngƣời. 

Ngƣời công giáo không đƣợc phép tham gia những tổ chức 

xã hội đen. 

 

I. 6. Vai trò của Cộng đồng chính trị 

Khi đã sống cộng đoàn với nhau, thì cá nhân, gia đình 

cũng nhƣ các thứ tập thể, đều nhận thấy rằng: một mình 

không đủ sức để thể hiện đời sống con ngƣời cho thật đầy 

đủ. Họ thấy cần có một cộng đoàn rộng lớn hơn, để thƣờng 

xuyên phối hợp nỗ lực của mỗi ngƣời, nhằm mƣu cầu công 

ích ngày càng hoàn hảo hơn. 

Chính vì những lý do đó mà họ lập nên những cộng đồng 

chính trị dƣới nhiều hình thức khác nhau. Cộng đồng chính 

trị là để phục vụ công ích. Công ích là lý do tồn tại, là ý 

hƣớng và là căn bản pháp lý của cộng đồng chính trị. 

Quyền bính, Công ích và Trách nhiệm tham gia của mọi 

ngƣời dân là những yếu tố cơ bản làm nên Cộng đồng 

chính trị.  

 

Quyền bính:  
Xã hội loài ngƣời sẽ không có trật tự và phồn vinh, nếu 

thiếu những ngƣời cầm quyền hợp pháp để bảo tồn các 

định chế và phục vụ công ích cách đầy đủ.  

Quyền bính chỉ phẩm cách của những con ngƣời hay định 

chế, nhờ đó họ ban hành lề luật và mệnh lệnh cho con 

ngƣời, và buộc phải tuân phục. 

Mọi cộng đồng nhân loại đều cần có một quyền bính để 

quản trị. Quyền bính đặt nền tảng trên bản tính con ngƣời. 
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Ngôi Thiên Chúa và tình huynh đệ mà loài ngƣời phải kiến 

tạo cho nhau trong tình yêu và chân lý (x. GLHTCG, số 

1878). 

Từ khởi thuỷ loài ngƣời đã sống thành tập thể, hoặc là tập 

thể nhỏ nhƣ gia đình huyết tộc, hay là tập thể lớn hơn nhƣ 

làng xóm, tập thể lớn hơn nữa nhƣ quê hƣơng đất nƣớc. 

Con ngƣời không những sống chung với nhau thành tập 

thể, mà còn chung sống trong gia đình, ngoài xã hội, trong 

cùng một quốc gia. Chung sống là cùng nhau chia sẻ của 

cải vật chất, chia sẻ những giá trị tinh thần, những tình tự 

quê hƣơng, cùng nhau xây dựng đời sống chung. Và đó là 

đời sống xã hội. 

Con ngƣời cần đến đời sống xã hội. Đời sống này không 

phải là một cái gì thêm vào nhƣng là một đòi hỏi của bản 

tính con ngƣời. Nhờ trao đổi với ngƣời khác, nhờ phục vụ 

lẫn nhau và nhờ đối thoại với anh em, con ngƣời phát triển 

các tiềm năng; nhờ đó họ đáp trả lại ơn gọi làm ngƣời 

(x.GLHTCG số 1879).  

Xã hội là một cộng đồng vừa hữu hình, vừa thiêng liêng, 

tồn tại trong thời gian; tiếp nhận quá khứ và chuẩn bị 

tƣơng lai. Mỗi ngƣời đều là thừa tự, nhƣng phải đóng góp 

cho cộng đồng mà mình là thành viên, và phải tôn trọng 

các ngƣời cầm quyền có trách nhiệm mƣu cầu công ích (x. 

GLHTCG, số 1880). 

Mỗi cộng đồng đƣợc định nghĩa bởi mục đích của nó; do 

đó phải tuân theo những quy luật đặc thù, nhƣng nhân vị 

chính là và phải là nguyên lý, là chủ thể và là cứu cánh của 

mọi tổ chức xã hội (x. GLHTCG, số 1881). 

Có những thực thể xã hội, nhƣ gia đình và đất nƣớc, phù 

hợp tức thời với bản tính của con ngƣời. Những thực thể 

ấy cần thiết cho con ngƣời. Những tổ chức xã hội khác có 
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phƣơng diện xã hội, kinh tế và chính trị, giáo huấn này 

khởi sự đối thoại với những ngành tri thức khác nhau liên 

quan đến con ngƣời. Giáo huấn này tiếp thu những gì các 

ngành tri thức này góp phần, và giúp chúng mở mình ra 

cho một chân trời rộng lớn hơn, nhằm phục vụ mỗi một 

con ngƣời để họ đƣợc nhận biết và yêu mến trong tất cả sự 

trọn vẹn của ơn gọi của họ” (Gioan Phaolô II, thông điệp 

“Centesimus Annus”, số 59). 

[5] Bộ Giáo lý Đức tin, huấn thị “Libertatis Conscientia”, 

số 72. 

[6] Ibid. 

[7] Ibid. 

[8] Phaolô VI, tông thƣ “Octogesima Adveniens”, số 42. 

[9] Gioan Phaolô II, “Không có Hòa bình mà không có 

Công bình, Không có Công bình mà không có Tha thứ”, 

Sứ điệp cho Ngày Thế giới Hòa bình 2002, số 12. 

[10] Gioan Phaolô II, thông điệp “Centesimus Annus”, số 

3. 

[11] Gioan Phaolô II, thông điệp “Centesimus Annus”, số 

5. 

[12] Gioan XXIII, thông điệp “Mater et Magistra”, số 222. 

[13] Gioan Phaolô II, thông điệp “Sollicitudo Rei 

Socialis”, số 41. 

[14] Gioan Phaolô II, thông điệp “Centesimus Annus”, số 

54. 

[15] Ibid. 

[16] Gioan Phaolô II, thông điệp “Redemptoris Missio”, số 

11. 

[17] Gioan Phaolô II, thông điệp “Sollicitudo Rei 

Socialis”, số 3. 

[18] Gioan Phaolô II, thông điệp “Centesimus Annus”, số 
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5. 

[19] Lêô XIII, thông điệp “Rerum Novarum”, số 55. 

[20] Gioan Phaolô II, thông điệp “Centesimus Annus”, số 

23. 

[21] Gioan Phaolô II, thông điệp “Centesimus Annus”, số 

3. 

[22] Gioan Phaolô II, tông thƣ “Novo Millennio Ineunte”, 

số 31. 
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nhau, xã hội là bối cảnh của các tƣơng quan giữa cá nhân 

với nhau, giữa cá nhân và tập thể, giữa tập thể với tập thể. 

 

I. 5. Bản chất xã hội của con ngƣời 

Vì con ngƣời là một hữu thể tƣơng quan, nên là một hữu 

thể xã hội. Nếu muốn dựa vào ngôn ngữ tiếng Việt để suy 

tƣ triết học về con ngƣời, thì các chữ ngƣời đời và đời 

ngƣời, là những từ ngữ rất sâu sắc giúp cho chúng ta suy 

nghĩ về ý nghĩa của con ngƣời và xã hội, về tƣơng quan 

hữu cơ giữa con ngƣờì và xã hội.  

Không có con ngƣời nào, mà không là ngƣời đời, dù là tu 

sĩ hay linh mục, giám mục. Mọi ngƣời đều sinh ra ở đời, 

gắn bó với đời, hiện hữu ở đời. Đảo ngƣợc lại để nhìn cuộc 

đời, thì ta cũng nhận thấy đời đích thực phải là đời ngƣời. 

Đời phải có bộ mặt ngƣời, xã hội phải có bộ mặt ngƣời. 

Nếu xã hội không có bộ mặt ngƣời đúng nghĩa thì xã hội 

không còn là xã hội con ngƣời mà là địa ngục trần gian. 

Theo giáo lý công giáo, thì con ngƣời tự bản chất là một 

hữu thể xã hội, vì đƣợc Thiên Chúa sáng tạo theo hình ảnh 

của Ngƣời. Mà Thiên Chúa, tuy là Thiên Chúa Duy nhất, 

không là một vị Thiên Chúa cô đơn, lẻ loi một mình, 

nhƣng là Thiên Chúa Tam vị; Chúa Cha, Chúa Con và 

Chúa Thánh Thần. Từ muôn thuở đã có Tình Yêu giữa các 

ngôi vị Thiên Chúa (In the beginning is communion). Từ 

muôn thuở đã có yêu thƣơng nhau, gắn bó với nhau, kết 

hợp với nhau, và nên một với nhau. Tình yêu đó là nguồn 

gốc của mọi loài thụ tạo.  

Nhƣng chỉ có con ngƣời mới là hình ảnh của Thiên Chúa, 

chỉ con ngƣời mới có tình yêu nhƣ Thiên Chúa. Chính vì 

thế Tình Yêu là điều đẹp nhất, cao cả nhất nơi con ngƣời. 

Có một sự tƣơng đồng nào đó giữa sự Duy nhất giữa Ba 
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làm cho chúng tôi yêu ngƣời khác, nhất là những ngƣời 

hoạn nạn khổ đau, những con ngƣời nghèo khó và bất 

hạnh. Vì yêu Chúa, chúng tôi muốn giống Chúa, mà bản 

chất của Thiên Chúa là yêu thƣơng. Đảo ngƣợc lại, nhờ 

yêu ngƣời khác, yêu tha nhân, mà tình yêu của chúng tôi 

dành cho Chúa mới là chân thật, nhƣ nhà thần học Gioan 

đã viết: “Nếu ai nói; tôi yêu mến Thiên Chúa, mà lại ghét 

anh em mình, ngƣời ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu 

thƣơng ngƣời anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu 

mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy” (1 Ga 4, 20). 

Đối với chúng tôi, tƣơng quan chiều đứng là tƣơng quan 

tôn giáo, và tƣơng quan chiều ngang là tƣơng quan xã hội. 

Không thể loại trừ một trong hai loại tƣơng quan, mà phải 

duy trì và phát triển cả hai. 

Khoa tu đức hay linh đạo kitô giáo ngày nay nhấn mạnh 

nhiều đến tƣơng quan, thay vì quá lƣu tâm đến nội tâm của 

cá nhân. Bản chất của đời sống thiêng liêng hay đời sống 

đạo của ngƣời kitô hữu chính là sống tốt ba thứ tƣơng 

quan: tƣơng quan siêu vị (transpersonal relationship: với 

Chúa), tƣơng quan liên vị (interpersonal relationship: với 

tha nhân), tƣơng quan bản vị (intrapersonal relationship: 

với chính mình). Nên thánh là yêu Chúa và yêu ngƣời, và 

là yêu cho đến cùng (usque ad finem), yêu đến mức tự hiến 

chính mình, hy sinh chính mình cho Đấng mình yêu, cho 

những ngƣời mình yêu. Tình yêu là điều cao đẹp nhất nơi 

con ngƣời, lại là một tƣơng quan. Các hành vi nhân linh 

(hành vi có ý thức và tự do) của con ngƣời đều thể hiện 

trong tƣơng quan và tạo ra tƣơng quan. 

Chính các tƣơng quan dệt nên đời sống xã hội, đồng thời 

xã hội cũng tạo điều kiện cho ngƣời ta có tƣơng quan với 
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BẢN CHẤT HỌC THUYẾT XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI 

Thư tịch : CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE 

CATTOLICA, Orientamenti per lo studio e l'insegnamento 

della Dottrina Sociale della Chiesa nella formazione 

sacerdotale, Roma 1988. 

 

Trong bài trƣớc, 

chúng ta đã rảo 

qua bối cảnh lịch 

sử của học thuyết 

xã hội của Giáo 

hội, khởi điểm từ 

thông điệp Rerum 

Novarum năm 

1891. Chúng ta có 

dịp nhận thấy sự 

tiến triển của học 

thuyết xã hội do 

những vấn đề mà 

hoàn cảnh chính 

trị xã hội đặt ra 

trong thế kỷ 20. 

Ngoài lý do hoàn 

cảnh bên ngoài, ta cũng có thể nói tới sự tiến triển của học 

thuyết xã hội do những động lực bên trong, về phƣơng 

pháp suy tƣ và trình bày cũng nhƣ về chính bản chất của 

mình. Nhƣ chúng tôi đã có dịp nói tới, trong vòng 100 năm 

qua, học thuyết xã hội của Giáo hội đã nhiều lần thay đổi 

danh xƣng lẫn phƣơng pháp. 

 

Cha Giuse Phan Tấn Thành,O.P 

nguyên Khoa Trưởng Phân Khoa Thần 

Học đaị học Angelicum, Rôma 

(nguồn: www.daminh.net) 
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- Về danh xưng, nó đã mang nhiều tên khác nhau : “Học 

thuyết hay Đạo lý xã hội” (Doctrine sociale), “Triết học 

xã hội” (philosophie sociale), “Giáo huấn xã hội” 

(Enseignement social"). 

- Về phương pháp, thì lúc đầu nó đi theo đƣờng lối diễn 

dịch của triết học, áp dụng những nguyên tắc của luật tự 

nhiên vào những hoàn cảnh cụ thể; nhƣng gần đây thì nó đi 

theo phƣơng pháp kết nạp giữa quy nạp và diễn dịch dựa 

trên phƣơng thức : xem xét - phán đoán - hành động. Lần 

này, chúng tôi xin trình bày về bản chất của học thuyết xã 

hội của Giáo hội theo quan điểm hiện đại, dựa theo văn 

kiện của bộ Giáo dục Công giáo xuất bản năm 1988 về 

việc nghiên cứu và giảng dạy học thuyết xã hội trong các 

chủng viện. (Sách Giáo Lý Hội thánh Công giáo cũng đề 

cập tới vấn đề này ở các số 2419-2423). Chúng ta có thể 

tóm lại trong 6 điểm sau đây: 

1) Tiên vàn, học thuyết xã hội của Giáo hội không phải là 

một ý thức hệ cũng không phải là một triết học, nhƣng là 

một ngành của thần học luân lý. Những nguyên lý nền tảng 

của nó lấy từ mạc khải Kitô giáo về phẩm giá con ngƣời 

cũng nhƣ về những mối tƣơng quan giữa con ngƣời với xã 

hội. Xét về điểm này, ta thấy có sự tiến triển lớn trong 

quan điểm về bản chất của học thuyết xã hội : nó không 

phải là một ngành của triết học, hoàn toàn dựa trên luật tự 

nhiên ; nhƣng là một ngành của thần học dựa trên quan 

điểm Kitô giáo về phẩm giá và ơn gọi siêu việt của con 

ngƣời. Có thể nói đƣợc là sự chuyển hƣớng về quan điểm 

đã bắt đầu với Hiến chế Vui mừng và Hy vọng của công 

đồng Vatican II. 
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bao giờ trở thành phƣơng tiện cho bất cứ ai, bất cứ chƣơng 

trình hay kế hoạch nào, mà luôn là mục đích phải nhắm 

tới. Thiên Chúa sáng tạo muôn loài vì con ngƣời và cho 

con ngƣời.  

Con ngƣời là một nhân vị có ý thức và tự do, đƣợc sáng 

tạo vì chính mình, không vì ai khác. Thiên Chúa không cần 

con ngƣời để đƣợc vinh danh, mặc dù Ngài vui sƣớng khi 

làm bạn với con ngƣời. Con ngƣời sinh ra ở đời để đƣợc 

hạnh phúc ngay ở trần gian này. Nhƣng hạnh phúc cuối 

cùng và trọn vẹn nhất của con ngƣời là đƣợc trở về Cội 

Nguồn, trở về với Thiên Chúa. Vận mệnh cuối cùng của 

con ngƣời là đƣợc phục sinh vinh quang cùng với Chúa 

Kitô trong ngày hoàn tất lịch sử. 

 

I. 4. Con ngƣời là hữu thể tƣơng quan 

Con ngƣời là một hữu thể tƣơng quan. Đời sống con ngƣời 

dệt bằng các tƣơng quan. Con ngƣời lớn lên nhờ các tƣơng 

quan và trong các tƣơng quan (trong gia đình, ngoài xã hội, 

trên bình diện quốc gia và quốc tế). Con ngƣời là ngã vị 

trong tƣơng quan với các ngã vị khác. Cụ thể con ngƣời là 

tôi, là anh, là chị, là bạn, là ngƣời yêu, là vợ, là cha, là mẹ, 

là ông, là bà, là đồng nghiệp, là đồng môn. Mọi ngã vị đều 

là liên ngã vị. Không ai là một hòn đảo. 

Trong thần học kitô giáo, chúng tôi thƣờng phân biệt hai 

loại tƣơng quan, và hai thứ tƣơng quan này không loại trừ 

nhau, nhƣng nâng đỡ nhau và củng cố cho nhau, đó là các 

loại tƣơng quan chiều đứng (tƣơng quan với Thiên Chúa, 

với thế giới vô hình), và các loại tƣơng quan chiều ngang 

(tƣơng quan với tha nhân, với thế giới hữu hình). 

Xin ra một ví dụ: yêu Chúa là tƣơng quan chiều đứng, yêu 

tha nhân là tƣơng quan chiều ngang. Chính việc yêu Chúa 
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Tất cả đều là anh chị em, tất cả đều bình đẳng với nhau. 

Chúa Giêsu đã dạy đừng có gọi ai dƣới đất là cha, đừng 

đòi hỏi ai gọi mình là thầy hay là ngƣời chỉ đạo. Tất cả mọi 

ngƣời làm thành một gia đình nhân loại duy nhất có chung 

một ngƣời Cha là Thiên Chúa. Chúa Giêsu là Con Thiên 

Chúa, nhƣng cũng là con ngƣời, trong tƣ cách là ngƣời, 

ngài là Anh Cả của chúng ta. 

Không ai tự mình mà có, nhƣng đều do Thiên Chúa sáng 

tạo từ hƣ vô, vì trƣớc đó không có, và đƣợc Thiên Chúa 

làm cho có. Mọi ngƣời đƣợc tạo dựng theo hình ảnh của 

Thiên Chúa, giống Thiên Chúa (St 1, 26-27). Thiên Chúa 

tạo dựng con ngƣời có nam có nữ. Adam và Eva là đôi 

nam nữ đầu tiên, là gia đình đầu tiên, là xã hội đầu tiên 

theo hình ảnh của Thiên Chúa. Vì giống Thiên Chúa, nên 

mỗi ngƣời đều là một ngôi vị, một ngã vị có ý thức và tự 

do, trong tƣơng quan với Thiên Chúa và những ngƣời 

khác. Con ngƣời chỉ thực sự triển nở, lớn lên và đƣợc hạnh 

phúc trong tƣơng quan với Thiên Chúa và tha nhân. 

Đáng lẽ ra mọi sự nơi con ngƣời đều tốt, vì Thiên Chúa tạo 

dựng mọi sự tốt lành, nhất là con ngƣời. Nhƣng con ngƣời 

đã phạm tội từ thuở ban đầu, vì bị thần dữ cám dỗ mà bất 

tuân với Thiên Chúa. Tội lỗi ấy đã để lại hậu quả đen tối 

trong nhân loại, trong từng ngƣời, nên nơi mỗi ngƣời 

chúng ta, đều có sự nghiêng chiều về sự dữ. Chính vì thế, 

muốn nên tốt con ngƣời phải đƣợc gột rửa khỏi tội lỗi và 

không ngừng chiến đấu chống lại điều ác, chống lại sự dữ 

nơi bản thân mình và nơi môi trƣờng xã hội. 

Điều cần nhấn mạnh là con ngƣời, dù đã sa ngã phạm tội 

và không còn giống Thiên Chúa, nhƣng trong cái nhìn của 

Thiên Chúa, vẫn là chóp đỉnh của vũ trụ, vẫn là thụ tạo 

đáng yêu nhất, vẫn là hình ảnh của Thiên Chúa, nên không 
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2) Học thuyết xã hội  nằm trong sứ mạng của Giáo hội 

phải rao giảng Tin mừng cho muôn dân. Giáo hội có nhiệm 

vụ phải công bố sự thực về đức Kitô cũng nhƣ sự thực về 

con ngƣời. Giáo hội cần phải loan truyền tin mừng về 

phẩm giá của con ngƣời mà đức Kitô mặc khải. Giáo hội 

cũng phải theo gƣơng đức Kitô, đấng tuy giàu có nhƣng đã 

trở thành khó nghèo vì chúng ta, để đi sát với ngƣời nghèo, 

tố cáo những cơ chế bất công chèn ép con ngƣời. Mặt 

khác, Giáo hội không phải chỉ giới hạn vai trò của mình 

vào việc tố cáo những tội lỗi, những bất công; Giáo hội 

còn muốn đóng góp phần của mình vào việc kiến tạo một 

xã hội công bằng nhân đạo hơn. Thực vậy, học thuyết xã 

hội của GH chứa đựng những đạo lý về việc tổ chức xã hội 

sao cho hợp theo lẽ công bằng và bác ái. (Xem Sollicitudo 

rei socialis số 41). 

3) Học thuyết xã hội của Giáo hội là điểm gặp gỡ giữa 

Phúc âm với đời sống xã hội. Nói cách khác, học thuyết xã 

hội  một đàng dựa trên ánh sáng Phúc âm, nhƣng một đàng 

khác cũng dựa trên những nguyên tắc lành mạnh của lý trí, 

triết học, các khoa học nhân văn. Giáo hội sử dụng tất cả 

những nguồn tri thức vừa kể để có một nhận thức khách 

quan về thực tại xã hội. Khi trình bày học thuyết xã hội, 

Giáo hội không đề ra những giải pháp kỹ thuật cụ thể về 

kinh tế chính trị, nhƣng chỉ muốn vạch ra những tiêu chuẩn 

phán đoán cái gì thích hợp hay trái nghịch với nhân phẩm, 

với công bằng xã hội. Vì thế, vai trò của học thuyết xã hội  

thƣờng mang tính cách phê bình, nghĩa là nhận định xem 

những khuôn mẫu mà các chuyên gia về kinh tế chính trị 

xã hội đề ra có thực sự giúp cho con ngƣời phát triển hay 

không. 
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4) Học thuyết xã hội mang ba chiều kích : 

Lý thuyết - lịch sử - thực tiễn. 

a/ Lý thuyết, bởi vì đề ra những nguyên tắc luân lý về thực 

trạng của con ngƣời và đời sống xã hội. 

b/ Lịch sử, bởi vì nó gồm có những phán đoán về những 

thực tại và hoàn cảnh biến thiên của lịch sử. Xét vì những 

hoàn cảnh này biến đổi liên tục tùy nơi và tùy thời, nên 

những phán đoán về chúng cũng cần đƣợc xét đi xét lại để 

xem những gì là phù hợp hay tƣơng phản với nhân phẩm. 

c/ Thực tiễn, bởi vì Giáo hội không phải chỉ đứng ngoài 

cuộc để phê phán, nhƣng qua những phần tử của mình, 

Giáo hội muốn góp tay vào việc xây dựng một xã hội công 

bằng nhân đạo hơn khi mang ra áp dụng học thuyết xã hội. 

5) Phƣơng pháp. Để có thể nắm vững các vấn đề và nhận 

thức những nguyên nhân của chúng, học thuyết xã hội áp 

dụng phƣơng pháp vừa quy nạp vừa diễn dịch, tóm lại 

trong công thức: nhìn, xét và làm. 

a/ Nhìn, có nghĩa là học hỏi thực tại, nhờ những khoa học 

khác nhau: từ những khoa học nhân văn cho tới các khoa 

triết lý, và dĩ nhiên là không thể bỏ qua mặc khải Kitô học 

về con ngƣời. 

b/ Xét, có nghĩa là cắt nghĩa thực trạng xã hội dƣới ánh 

sáng của đức tin và của thực tại khách quan. 

c/ Làm, có nghĩa là lựa chọn đƣờng lối hành động, không 

những là qua việc thay đổi cơ cấu bên ngoài mà cả qua 

việc thay đổi tâm thức não trạng (tức là cải hoán theo tinh 

thần Phúc âm). 
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để có thể giác ngộ, nhận ra chân tƣớng của mình. Nhƣng 

con ngƣời không chỉ nhìn lên trên, mà còn phải nhìn ra 

chung quanh, để khám phá chỗ đứng của mình. 

Con ngƣời không là một hữu thể cá vị tuyệt đối (cá nhân 

chủ nghĩa), có do chính mình và dựa trên chính mình, 

không tuỳ thuộc vào ai khác, chỉ tuỳ thuộc vào chính mình. 

Con ngƣời cũng không giống một tế bào của một cơ quan, 

một bộ phận, đƣợc cơ quan ấy nhìn nhận chức năng và 

thực hiện chức năng ấy nội tại trong hệ thống hay guồng 

máy. 

Những quan niệm giản lƣợc về con ngƣời rất nguy hiểm và 

có hại, vừa cho con ngƣời, vừa cho xã hội. Chúng ta hãy 

luôn hƣớng tới chân lý toàn vẹn về con ngƣời, để khỏi làm 

thiệt hại cho bản thân, cho tha nhân và cho xã hội. Hãy học 

hỏi nơi mọi ngƣời: những gì tốt thì giữ lấy, những gì xấu 

thì tránh cho xa (1 Tx. 5, 21). 

Mỗi ngƣời sinh ra ở đời đều có trách nhiệm về chính mình 

và về tha nhân, có nghĩa vụ tìm cho ra lẽ sống, để sống 

xứng đáng là con ngƣời, có bổn phận đi tìm chân lý tối hậu 

của đời ngƣời. 

 

I. 3. Quan niệm kitô giáo về con ngƣời 

Theo niềm tin kitô giáo, Chúa Giêsu xuống thế làm ngƣời, 

để dạy cho loài ngƣời biết Thiên Chúa là ai, và con ngƣời 

là ai, bởi đâu và đi về đâu. Theo giáo huấn của Chúa 

Giêsu, thì mọi ngƣời trong nhân loại, sinh ra bất cứ ở đâu, 

bất cứ thời đại nào, không phân biệt màu da hay tiếng nói, 

không phân biệt dân tộc hay văn hoá, không phân biệt giàu 

hay nghèo, sang hay hèn… đều là con của một Cha trên 

trời.  
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ngƣời là ai, sống ở trần gian để làm gì. Nhận ra những giá 

trị cao cả nhất trong đời sống con ngƣời nhƣ là Tình yêu, 

là chân lý, là cái đẹp; nhận ra con ngƣời là nguồn gốc, là 

nguyên lý và là cứu cánh của xã hội, sẽ dẫn đến một quan 

niệm đúng đắn về xã hội. Một quan niệm đúng đắn về xã 

hội, sẽ giúp rất nhiều cho việc tổ chức xã hội, vì nó là một 

nền tảng lý thuyết cần thiết để ngƣời ta dựa vào mà xây 

dựng xã hội.  

Khi dựa trên một quan niệm đúng đắn về con ngƣời và xã 

hội, ngƣời ta giảm bớt đƣợc rất nhiều trục trặc cho xã hội, 

và nhất là những thiệt hại cho con ngƣời, ngƣời ta sẽ phục 

vụ tốt cho con ngƣời và xã hội. Một quan niệm đúng đắn 

về xã hội sẽ giúp cho xã hội thực hiện đƣợc chức năng của 

mình cách tốt đẹp, và nhờ đó có đƣợc trật tự xã hội, những 

ích lợi chung, sự phân phối hợp lý các ích lợi chung đó, có 

đƣợc công bằng xã hội. 

 

I. 2. Làm thế nào để có quan niệm đúng đắn về con 

ngƣời? 
Làm thế nào để có một quan niệm thật đúng đắn về con 

ngƣời? Chính kho tàng về sự khôn ngoan của nhân loại 

giúp cho chúng ta có câu trả lời về con ngƣời. Nhân loại 

cần phải học hỏi với nhau rất nhiều, trao đổi với nhau rất 

nhiều, mới có thể hiểu sâu rộng về con ngƣời, giúp nhau 

phát huy cái phẩm chất ngƣời. Chúng ta phải giúp nhau 

làm ngƣời. Trong cơ bản, sự liên đới nằm trong chính bản 

chất ngƣời của chúng ta. 

Thực sự nhân loại có biết về mình không? Chúng ta là ai? 

Con ngƣời là ai? Chúng ta cứ phải trả lời cho câu hỏi này 

mãi mãi, vì con ngƣời vừa biết về mình, vừa không biết. 

Con ngƣời cần phải đƣợc soi chiếu bởi ánh sáng bên trên 
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6) Giá trị. Từ thông điệp Mater et Magistra, các đức Giáo 

hoàng dần dần phân biệt trong HTXH những cấp độ giá trị 

khác nhau trong giáo huấn về các vấn đề xã hội, đƣợc Sách 

Giáo Lý Hội thánh Công giáo lặp lại ở số 2423. Có ba cấp 

độ chính: a/ nguyên tắc suy luận (principes de réflexion); 

b/ tiêu chuẩn phán đoán (critères de jugement); c/ chiều 

hƣớng hành động (orientations pour l'action). 

Thực ra không dễ gì phân biệt ba cấp độ đó. Đại khái, với 

hai cấp độ đầu tiên thì có thể nói nhƣ sau : những nguyên 

tắc thì có tính cách bền vững, còn những phán đoán thì tùy 

thuộc vào những hoàn cảnh nhất thời. Sự phân biệt này đã 

đƣợc công đồng Vaticano II nói tới ở đầu Hiến chế Vui 

mừng và Hy vọng. Văn kiện này đƣợc chia làm hai phần: 

phần đầu gồm có những nguyên tắc đạo lý về con ngƣời, 

về thế giới; phần thứ hai thì phát biểu thái độ trƣớc một vài 

vấn đề khẩn trƣơng của thời đại. Do đó việc giải thích 

phần thứ hai cần đƣợc đối chiếu với những thực trạng của 

thời buổi đƣơng thời, chứ không mang tính chất bất biến. 

Dĩ nhiên sự phân biệt này cũng đƣợc áp dụng trong toàn 

thể học thuyết xã hội của Giáo hội. Những nguyên tắc về 

phẩm giá con ngƣời, về trách nhiệm của con ngƣời đối với 

xã hội thì có tính cách bền vững. Còn những phán đoán về 

những vấn đề cụ thể thì thay đổi tùy theo hoàn cảnh xã hội. 

Thí dụ trong quá khứ, nhiều Giáo hoàng đã bênh vực 

quyền tƣ hữu chống lại những chủ nghĩa cộng sản; nhƣng 

dần dần, trƣớc những bất công của chế độ tƣ bản, Giáo hội 

cũng cho thấy những khuyết điểm của quyền tƣ hữu khi nó 

không đếm xỉa gì tới tình liên đới, dẫn tới sự bóc lột tha 

nhân. Từ đó, học thuyết về quyền tƣ hữu lần lần đƣợc bổ 
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túc bởi học thuyết về việc các tài sản đƣợc dành cho toàn 

thể nhân loại hƣởng dụng. 

Đến cấp độ thứ ba (những chiều hướng hành động) thì lại 

càng lỏng lẻo hơn nữa, theo nghĩa là có nhiều đƣờng 

hƣớng khác nhau để thực thi những nguyên tắc đạo lý. Do 

đó, các tín hữu công giáo không bắt buộc phải theo một 

đƣờng hƣớng nhất định (thí dụ không buộc phải gia nhập 

một nghiệp đoàn, một đảng phái nào đó) khi tìm cách diễn 

đạt những nguyên tắc xã hội Kitô giáo vào lãnh vực cụ thể 

của một chính sách kinh tế, chính trị. Vì thế, một tín hữu 

công giáo tại Hoa kỳ có thể bỏ phiếu hay gia nhập Đảng 

Cộng hòa hay đảng Dân chủ, tùy theo họ thấy đảng nào có 

đƣờng lối gần với học thuyết xã hội của Giáo hội hoặc là 

dễ có phƣơng thế để cải cách xã hội cho hợp với những 

nguyên tắc của học thuyết xã hội. 

Trong bài trƣớc, chúng tôi đã điểm qua vài nguyên tắc suy 

luận, tựa nhƣ : nhân phẩm và nhân quyền, công ích, 

nguyên tắc liên đới và hỗ trợ, nguyên tắc tham gia vào sinh 

hoạt xã hội. Trong những bài sắp tới đây, chúng tôi xin 

điểm qua một vài áp dụng của những nguyên tắc và phán 

đoán vào lãnh vực kinh tế, chính trị quốc gia và quốc tế. 

Thực ra, học thuyết xã hội của Giáo hội còn bao gồm 

những vấn đề về gia đình, văn hóa, khoa học kỹ thuật; 

nhƣng chúng tôi tạm gác qua một bên. 

Trƣớc khi kết thúc, thiết tƣởng nên thêm một câu hỏi: học 

thuyết xã hội của Giáo hội dành cho ai ? Dĩ nhiên, tiên vàn 

học thuyết xã hội dành cho các tín hữu công giáo. Nhƣng 

từ năm 1963, khi viết thông điệp Pacem in terris, đức 

Gioan XXIII đã muốn ngỏ lời với “hết mọi người thiện 

chí”. Việc Giáo hội công giáo muốn đối thoại với hết mọi 
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Đƣợc vinh dự góp phần trong cuộc hội thảo này, tôi xin 

đƣợc giới hạn nội dung bài thuyết trình vào cụm từ thứ 

nhất là “công bằng xã hội”. Và xây dựng công bằng xã hội 

ở đây đƣợc trình bày theo Học Thuyết Xã Hội Công Giáo. 

Tuy nhiên, học thuyết này không hiểu nhƣ là một ý thức 

hệ, một lý thuyết xã hội, một dự án riêng cho một hệ thống 

kinh tế hoặc xã hội, cũng không phải là một lý thuyết luân 

lý trừu tƣợng cho các tập thể con ngƣời, nhƣng là suy tƣ 

của Giáo hội về các thực tại con ngƣời và xã hội trong thời 

đại chúng ta nhờ lý trí và các ngành khoa học nhân văn, và 

dƣới ánh sáng của Phúc Âm, từ đó đề nghị những nguyên 

tắc chỉ dẫn đời sống thực tiễn cho xã hội. Vì thế bài thuyết 

trình này đƣợc trải dài trong ba phần cụ thể nhƣ sau:  

I. Con ngƣời và xã hội 

II. Giáo Hội và Nhà Nƣớc 

III. Các nguyên tắc lớn của Học Thuyết Xã Hội Công Giáo 

 

I. CON NGƢỜI VÀ XÃ HỘI  

I. 1. Quan niệm đúng đắn về con ngƣời đƣa tới quan 

niệm đúng đắn về xã hội 

Một quan niệm đúng đắn về con ngƣời sẽ đƣa đến một 

quan niệm đúng đắn về xã hội. Trái lại một quan niệm sai 

lạc về con ngƣời chắc chắn sẽ đƣa đến một quan niệm sai 

lạc về xã hội. Ví dụ có thứ triết học (Nieztsche) cho rằng 

điều cơ bản và quan trọng nhất nơi con ngƣời là ý chí 

quyền lực, con ngƣời sẽ thành công khi phát huy đƣợc tối 

đa ý chí quyền lực của mình. Một triết học nhƣ thế sẽ dẫn 

tới một quan niệm về xã hội xây dựng trên ý chí quyền lực. 

Kẻ mạnh sẽ thắng và ngƣời yếu sẽ phải phục tùng. 

Một quan niệm quân bằng, cởi mở về con ngƣời, biết nhận 

ra ý nghĩa đích thực của đời sống con ngƣời, biết rõ con 
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XÂY DỰNG XÃ HỘI CÔNG BẰNG 

THEO HỌC THUYẾT XÃ HỘI CÔNG GIÁO 

 

Bài thuyết trình của Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc tại Hội 

thảo khoa học quốc tế "Công bằng Xã hội, Tránh nhiệm 

Xã hội và Liên Đới Xã hội" do tổ chức Misereor của Giáo 

Hội Công giáo Đức cùng với Viện Khoa Học Xã Hội Việt 

Nam (Viện Triết Học) đồng tổ chức, diễn ra tại Hà Nội, 

trong hai ngày 15 và 16 tháng 10 năm 2007.  

Phần 1 

DẪN NHẬP 
Sống trong thời đại tin học và toàn cầu hoá, mỗi con 

ngƣời, mỗi tổ chức xã hội, mỗi đất nƣớc càng có nhiều cơ 

may để gặp gỡ nhau và càng có điều kiện để “nối vòng tay 

lớn”. Những chiếc cầu nối liên hai bờ sông cả. Những con 

đƣờng cao tốc nối gần những miền đất xa xôi. Những 

tuyến bay dài nối những phƣơng trời xa lạ. Những hợp 

đồng kinh tế nối kết đời sống các dân tộc. Những gặp gỡ 

nối kết con ngƣời. Những giao lƣu văn hoá nối kết các 

truyền thống. Những đối thoại tôn giáo nối kết niềm tin. 

Mọi cố gắng hợp tác và nối kết đều nhằm mục đích giúp 

con ngƣời xích lại gần nhau và sống chung với nhau. 

Chủ đề Hội thảo khoa học quốc tế “Công bằng xã hội, 

trách nhiệm xã hội và đoàn kết xã hội” của chúng ta là một 

cố gắng gặp gỡ và nối kết những quan điểm về xây dựng 

xã hội con ngƣời, từ đó mở ra cơ hội hợp tác với nhau 

nhằm mục đích phục vụ con ngƣời trong xã hội một cách 

hữu hiệu 
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ngƣời không phải chỉ vì lý do thực tiễn, tức là Giáo hội 

cũng sống trong một xã hội với cộng đoàn nhân loại và 

muốn xây dựng cộng đồng này chứ không phải cộng đồng 

trên cung trăng; nhƣng còn vì một lý do khác nữa, đó là 

Giáo hội không muốn áp đặt một ý thức hệ hay một chủ 

thuyết nào trên cộng đồng nhân loại nhƣng chỉ muốn cộng 

tác với mọi ngƣời khám phá ra cái gì phù hợp với lý lẽ 

chân chính, với khát vọng tự nhiên của con ngƣời. Giáo 

hội thâm tín rằng con ngƣời, dù theo tín ngƣỡng hay ý thức 

hệ nào đi nữa, cũng đều khát vọng tới những giá trị căn 

bản tựa nhƣ: chân lý, tự do, công bằng, liên đới, hòa bình, 

yêu thƣơng. Giáo hội muốn đồng hành với nhân loại để 

nhắm đạt tới những mục tiêu ấy. 

 

Linh mục Phan Tấn Thành, O.P. 

[Sƣu tầm của GDHT] 
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NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN XÂY DỰNG HỌC 

THUYẾT XÃ HỘI – QUYỂN  CẨM NANG  (Compen-

dium)  GIẢI THÍCH BỐI CẢNH 

 

Roma, 06/11/2004 (Zenit. org) - Giáo huấn Công giáo về 

xã hội thƣờng đề cập đến tầm quan trọng của con ngƣời, 

hoặc những khái niệm nhƣ là công ích, nhƣng không đi sâu 

vào nhiều chi tiết nhƣ đối với những gì chúng nhắm đến. 

Sau khi giải thích những yếu tố làm nền tảng xây dựng học 

thuyết xã hội của Giáo Hội, Quyển Cẩm Nang Học thuyết 

Xã hội của Giáo Hội vừa mới đƣợc công bố, đã dành riêng 

hai chƣơng bàn về con ngƣời và đƣa ra một loạt những 

nguyên tắc.  

“Giáo Hội nhìn thấy nơi những ngƣời nam và những ngƣời 

nữ, nơi mỗi một con ngƣời, hình ảnh sống động của chính 

Thiên Chúa”, số 105 khẳng định. Đức Kitô, bằng việc 

nhập thể của Ngài, đã kết hợp chính mình với nhân loại, 

tiếp nối sự gián đoạn, trao ban cho chúng ta “một phẩm giá 

khôn sánh và bất khả chuyển nhƣợng”. 

Điều này có liên quan đến xã hội, Quyển Cẩm Nang lƣu ý, 

bởi vì nhân vật chính của đời sống xã hội luôn là con 

ngƣời. Thật vậy, toàn bộ giáo huấn xã hội đƣợc Giáo hội 

cống hiến “khai triển từ nguyên tắc khẳng định phẩm giá 

bất khả xâm phạm của con ngƣời” (Số 107). 

Sách Sáng Thế nói về con ngƣời nhƣ là hữu thể đƣợc tạo 

dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Con ngƣời thụ tạo 

đƣợc đặt ở trung tâm và chóp đỉnh của tất cả tạo vật, và 

nhận lãnh từ Thiên Chúa hơi thở sự sống. Do đó, trong mỗi 
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“Khi phẩm giá con ngƣời không đƣợc tôn trọng, khi sự 

sống bị tấn công và tự do bị áp chế, điều phải dẫn đến là 

một não trạng và một nền văn hóa thù địch với hòa bình”. 

Trong phần kết luận, Đức Tổng Giám Mục Garcia-Gasco 

đã kêu gọi “sự tái thiết một nền văn hóa chân thực cho 

phẩm giá con ngƣời và các quyền căn bản”  

 

Đặng Tự Do  

[Sƣu tầm của GDHT] 
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mạnh rằng “sự tôn trọng vô điều kiện phẩm giá mỗi con 

ngƣời” phải đƣợc nuôi dƣỡng ở mọi cấp trong xã hội.  

 

Sau khi chỉ ra rằng chúng ta đƣợc mời gọi là “những 

ngƣời chăm sóc cho hồng ân sự sống đã nhận đƣợc từ 

Thiên Chúa”, Đức Tổng Giám Mục cảnh cáo rằng phẩm 

giá con ngƣời đang “bị chà đạp trong xã hội chúng ta ngày 

nay mỗi khi có cuộc tấn công vào sự sống”, dù là từ 

“những cuộc xung đột vũ trang, chủ nghĩa khủng bố và các 

hình thức bạo lực đa dạng” hay từ “những cái chết thầm 

lặng vì đói, vì phá thai và vì các thí nghiệm trên phôi thai 

ngƣời”. 

 

Đức Tổng Giám Mục kêu gọi ngƣời Công Giáo hãy thẳng 

thừng phản bác những ý thức hệ tƣơng đối “là những thứ 

lý thuyết đƣa sự sống con ngƣời đến những lúc khó khăn 

nhất trong sự tồn tại của nó vì chúng bắt nguồn từ những 

lợi nhuận hay những chính sách kinh tế coi con ngƣời là 

một gánh nặng khi ngƣời đó không còn khả năng sản 

xuất”. 

 

Liên quan đến tự do tôn giáo, Đức Tổng Giám Mục nhấn 

mạnh rằng hòa bình trên thế giới đang bị đe dọa khi “các 

tín hữu Kitô và các tín đồ của các tôn giáo khác phải 

đƣơng đầu với những khó khăn trong việc biểu lộ công 

khai và tự do xác tín tôn giáo của họ” và ngài cảnh cáo 

chống lại thứ “chủ nghĩa thế tục không khoan dung” đang 

tìm cách cấm mọi biểu hiện công khai của đức tin. 
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con ngƣời có một mối tƣơng quan nội tại với Thiên Chúa, 

là điều không bao giờ có thể bị loại bỏ, cho dù có thể bị 

ngƣời ta quên đi hay không nhìn nhận (Số 108-109). Sách 

Sáng Thế cũng thuật lại cách ngƣời nam và ngƣời nữ cùng 

đƣợc sáng tạo với nhau nhƣ thế nào, do đó chứng minh 

rằng con ngƣời không phải là một tạo vật đơn độc, nhƣng 

có một bản tính xã hội. 

Trình thuật Kinh Thánh cũng nói đến tội lỗi đã tác hại bản 

tính con ngƣời nhƣ thế nào và trở nên “cội rễ của những 

chia rẽ cá nhân và xã hội” (Số 116). Tội lỗi, tách lìa khỏi 

Thiên Chúa, cũng kéo theo việc tách lìa khỏi tha nhân và 

thế giới chung quanh mình. Cũng có những tội lỗi tạo nên 

một cuộc tấn cống trực tiếp vào đồng loại, nhất là chúng 

tác hại đến những vấn đề công bình, quyền đƣợc sống, và 

quyền tự do tin vào Thiên Chúa. 

Nhƣng cùng với thực tại tội lỗi vẫn luôn hiện diện, chúng 

ta đừng quên “tính phổ quát của ơn cứu độ trong Đức 

Giêsu Kitô”, Quyển Cẩm nang nhắc nhở (Số 120). Hơn 

nữa, ơn cứu chuộc do Đức Kitô mang lại có khả năng làm 

cho mỗi ngƣời thông phần bản tính của Thiên Chúa. 

Quyển Cẩm nang cũng cảnh giác trƣớc một vài sai lầm 

trong những ý niệm về con ngƣời. Chúng ta phải tránh 

những quan niệm giản lƣợc chủ trƣơng những cá nhân 

hoặc nhƣ là có quyền tự quyết tuyệt đối (absolutely 

autonomous) hoặc nhƣ chỉ là một tế bào trong một cơ thể 

to lớn. Một sai lầm khác đó là bỏ qua tính duy nhất giữa 

thân xác và linh hồn, lầm lẫn này có thể dẫn đến hoặc là 

chủ thuyết duy linh (spiritualism) khinh chê thân xác, hoặc 
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chủ thuyết duy vật không nhìn nhận linh hồn (Các số 125-

129). 

Một xã hội công bằng 

Dựa vào những hệ quả của quan niệm của Giáo Hội về con 

ngƣời, Quyển Cẩm nang khẳng định rằng chỉ có thể có một 

xã hội công bằng “khi nó đƣợc đặt nền tảng trên sự kính 

trọng phẩm giá siêu việt của con ngƣời” (Số 132). Bản văn 

cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tự do. Những nhà 

cầm quyền phải cẩn thận về những hạn chế mà họ đặt trên 

sự tự do (Số 133), và nhân phẩm của chúng ta đòi hỏi 

chúng ta phải hành động “theo khả năng lựa chọn có tự do 

và ý thức” (Số 135). 

Tuy nhiên, sự tự do này không phải là vô hạn, bởi lẽ chỉ 

mình Thiên Chúa mới có quyền quyết định điều gì là tốt 

hay xấu. Hơn nữa, sự tự do phải đƣợc sử dụng bởi một 

lƣơng tâm đƣợc luật luân lý tự nhiên hƣớng dẫn (Các số 

136-143). 

Những hệ quả khác là: 

- Phẩm giá bình đẳng của tất cả mọi ngƣời, bất luận giữa 

đàn ông hay đàn bà, hoặc những ngƣời thiểu năng 

(disabilities) (Các số 144-148). 

- Bản tính xã hội của mọi ngƣời có nghĩa là chúng ta lớn 

lên và thực hiện ơn gọi của mình trong mối tƣơng quan với 

những ngƣời khác (Các số 149-151). 

- Sự hiện hữu các quyền của con ngƣời đặt nền trên phẩm 
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BA YẾU TỐ QUAN YẾU CỦA HỌC THUYẾT  XÃ 

HỘI CÔNG GIÁO 

 

Valencia - Trong tuần lễ suy tƣ về học thuyết xã hội Công 

Giáo đang diễn ra tại Tây Ban Nha, Đức Tổng Giám Mục 

Agustin Garcia-Gasco của tổng giáo phận Valencia đã đƣa 

ra một lá thƣ mục vụ tựa đề “Dấn thân mà Đức Thánh Cha 

Bênêđíctô XVI đòi hỏi nơi chúng ta”. Trong thƣ này, Đức 

Cha Agustin nói với các tín hữu rằng “những giá trị căn 

bản của loài ngƣời đƣợc bảo vệ nếu ba thiện ích căn bản là 

phẩm giá con ngƣời, cuộc sống và tự do tôn giáo đƣợc 

bảo vệ”. 

“Chỉ khi nào chúng ta nhìn nhận những quyền không thể 

tƣơng nhƣợng này chúng ta mới ngăn cản nổi những cản 

trở không thể chấp nhận đƣợc đối với nhân quyền”. Đức 

Tổng Giám Mục cũng nhấn mạnh rằng khi những quyền 

này bị chà đạp, hòa bình thế giới cũng bị lâm nguy. 

 

Đặc biệt trong tình trạng đáng lo ngại hiện nay là quyền tự 

do tôn giáo của ngƣời Công Giáo giữa “một sự chế riễu 

có hệ thống về văn hóa đối với niềm tin tôn giáo”. Điều 

đáng lo là sự chế riễu này đang đƣợc thấy nhãn tiền không 

chỉ nơi các quốc gia Cộng Sản, Hồi Giáo mà còn tại “các 

nƣớc dân chủ nhƣ tại Tây Ban Nha là những nƣớc xem ra 

có sự tôn trọng vững chắc đối với quyền tự do của cá 

nhân”. 

 

“Nếu không có một thái độ tôn trọng, nếu không soi sáng 

công lý để cho phép chúng ta hiểu biết và trao cho mỗi 

ngƣời cái gì thuộc về họ, hòa bình bị đe dọa trong mọi khía 

cạnh của cuộc sống xã hội”. Đức Tổng Giám Mục nhấn 
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vì thiện ích của đồng loại. Tuy nhiên, đây không chỉ là một 

mối quan tâm có tính nhân ái (philanthropic). Đồng loại 

của chúng ta, Số 196 nói, không chỉ là một ai đó có những 

quyền lợi “nhƣng là hình ảnh sống động của Thiên Chúa 

Cha, đƣợc máu Đức Giêsu Kitô cứu chuộc và hằng đƣợc 

Chúa Thánh Thần tác động”.  

Lm. Gheg. Văn Ngọc Anh  

Nguồn : VietCatholic News (10/11/ 2004)  

[Sƣu tầm của GDHT] 
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giá của con ngƣời (Các số 152-155). 

“Chính trung tâm” 

Sau khi nghiên cứu kỹ lƣỡng về con ngƣời, Quyển Cẩm 

Nang tiếp tục xem xét những nguyên tắc cơ bản khác “cấu 

thành chính trung tâm của giáo huấn Công giáo về xã hội” 

(Số 160). Nguyên tắc cơ bản đầu tiên của chúng là công 

ích (common good). 

Công ích vƣợt lên trên tổng số đơn thuần những lợi ích của 

cá nhân trong xã hội. Nó là toàn thể những điều kiện cho 

phép ngƣời ta đạt đƣợc sự thành toàn của mình một cách 

đầy đủ và dễ dàng hơn (Số 164). Những điều kiện này thay 

đổi tùy theo những điều kiện lịch sử cụ thể, nhƣng bao 

hàm những yếu tố nhƣ là dấn thân cho hòa bình, một hệ 

thống pháp lý lành mạnh và cung cấp những dịch vụ thiết 

yếu. 

Nhà nƣớc phải có trách nhiệm bảo đảm công ích, nhƣng 

các cá nhân cũng có trách nhiệm trong việc giúp cho công 

ích phát triển, tùy theo khả năng cho phép mỗi ngƣời. Nhà 

nƣớc cũng có trách nhiệm điều hòa những thiện ích đặc thù 

của các nhóm ngƣời và các cá nhân với công ích. Đây là 

một nhiệm vụ tế nhị, Quyển Cẩm nang lƣu ý, và trong thể 

chế dân chủ, nhà cầm quyền phải cẩn thận giải thích công 

ích không chỉ theo ý muốn của thành phần đa số, nhƣng 

cũng phải tôn trọng thiện ích của các thành phần thiểu số. 

Chia sẻ của cải 

Nguyên tắc tiếp theo đó là mục đích chung của của cải 
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(Các số 171-184). Thiên Chúa muốn trái đất và tài nguyên 

của nó có ích cho tất cả mọi ngƣời. Điều này có nghĩa là 

mỗi ngƣời phải đƣợc quyền hƣởng đồng đều phúc lợi cần 

thiết cho sự phát triển đầy đủ. 

Nguyên tắc này, Quyển Cẩm nang giải thích, phải đƣợc 

thực thi tùy theo bối cảnh văn hóa và xã hội khác nhau, 

nhƣng không có nghĩa rằng mọi sự đều có sẵn cho mọi 

ngƣời sử dụng tùy ý. Quyền sử dụng tài nguyên của trái 

đất cần phải đƣợc thực hiện trong một đƣờng lối công bằng 

và trật tự, theo một trật tự pháp lý minh bạch. Nhƣng 

nguyên tắc này không loại trừ quyền tƣ hữu. Tuy nhiên, 

điều quan trọng đừng quên thực tại này là của cải chỉ là 

một phƣơng tiện, chứ không phảỉ là cùng đích nơi chính 

nó. 

Điều quan trọng cần ghi nhớ đó là: “Nguyên tắc của cải 

dành cho mọi ngƣời là một lời mời gọi phát triển một quan 

niệm về kinh tế đƣợc cảm hứng bởi những giá trị luân lý 

giúp cho mọi ngƣời không quên nguồn gốc và mục đích 

của của cải, hầu đạt đến một thế giới công bằng và liên 

đới, trong đó việc làm giàu của cải có thể nhận lấy một 

nhiệm vụ tích cực” (Số 174). 

Quyển Cẩm nang cũng nhấn mạnh nguyên tắc dành quyền 

ƣu tiên cho ngƣời nghèo, đƣợc thực thi bởi đức ái Kitô 

giáo, đƣợc cảm hứng từ sự khó nghèo của Đức Giêsu và 

việc Ngài quan tâm đến ngƣời nghèo. 

Tổ chức xã hội  

Một nguyên tắc khác xây dựng học thuyết xã hội đó là 
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nguyên tắc bổ trợ (subsidiarity). Xã hội dân sự đƣợc thành 

lập bởi nhiều nhóm ngƣời, nhà nƣớc không những chỉ nhìn 

nhận vai trò của họ và tôn trọng quyền tự do hành động 

của họ, nhƣng còn phải giúp đỡ để họ có thể thực hiện 

chức năng của mình. 

Mỗi ngƣời, mỗi gia đình và mỗi nhóm ngƣời đều có điều 

độc đáo để cống hiến cho cộng đồng, Quyển Cẩm nang lƣu 

ý (Số 187), và việc từ chối vai trò này sẽ giới hạn, hoặc 

thậm chí phá hủy, tinh thần tự do và sáng kiến. 

Do đó, nguyên tắc bổ trợ chống lại “một vài hình thức tập 

trung quyền lực, chế độ quan liêu bàn giấy, và sự trợ giúp 

phúc lợi cũng nhƣ sự hiện diện thái quá và không thể biện 

minh của Nhà nƣớc trong những cơ chế công quyền”.  

Một hàm ý của nguyên tắc bổ trợ là một nguyên tắc khác - 

đó là sự tham gia (participation). Thật là quan trọng khi tất 

cả mọi ngƣời đều cộng tác vào đời sống xã hội, văn hóa và 

chính trị (Số 189). Sự tham gia, Quyển Cẩm nang khẳng 

định, là một trong những cột trụ của hệ thống dân chủ. 

Một nguyên tắc khác liên quan đến đời sống xã hội đó là 

sự liên đới (solidarity). Trong thời hiện đại có một ý thức 

ngày càng mạnh mẽ hơn về sự phụ thuộc lẫn nhau 

(interdependence) giữa các cá nhân và các dân tộc. Sự liên 

đới vừa là một nguyên tắc của đời sống xã hội vừa là một 

nhân đức luân lý (Số 193). Nhờ việc thực thi sự liên đới, 

mỗi ngƣời sẽ dấn thân cho việc thực hiện công ích và phục 

vụ tha nhân. 

Do đó, sự liên đới nói lên ƣớc muốn trao tặng chính mình 
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cá nhân và những gì họ thực hiện trên danh nghĩa của Giáo 

hội, phối hợp với chủ chăn của họ. 

Ngài xác định: “ Nếu chính trị hành động coi nhƣ thể 

Thiên Chúa không hiện hữu, thì cuối cùng, chính trị sẽ trở 

thành khô cằn, và mất đi cái nhân tâm đối với đặc tính bất 

khả xâm của nhân phẩm ”. 

Đối với những ai thiên về dân chủ đa nguyên luận và các 

giá trị cơ bản, Hồng y Martino nhắc lại rằng “những quyền 

yêu sách có tính cách chủ nghĩa cá nhân và ích kỷ, ngoài 

khuôn khổ của sự thật, của tình đoàn kết và tinh thần trách 

nhiệm xói mòn ngay cả nền dân chủ và thay vào bằng 

những yếu tố rạn nứt và chống đối ”. 

Ở thời đại chúng ta nhƣ hiện nay, đƣợc đánh dấu bằng 

những thái độ chống chính trị, Đức hồng Y Martino đã xác 

nhận một lần nữa rằng một nền dân chủ chân thực cần bổ 

sung bằng tâm hồn, là giá trị vô điều kiện đƣợc ban cho 

con ngƣời, rộng mở với tha nhân, và với Thiên Chúa, trƣớc 

chân lý và điều thiện “. 

Anita S. Bourdin   (NVH chuyển ngữ) 

 

[Sƣu tầm của GDHT] 
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mới đƣợc thể hiện trọn vẹn nhất. Nhà Nƣớc có nhiệm vụ 

bảo vệ và thăng tiến công ích của xã hội dân sự, của các 

công dân và các tập thể nhỏ hơn.  

Con ngƣời trên địa cầu ngày càng lệ thuộc lẫn nhau. Gia 

đình nhân loại gồm những con ngƣời có phẩm giá bình 

đẳng, đòi phải có một nền công ích toàn cầu. Nền công ích 

này đòi hỏi phải có những tổ chức quốc tế liên kết nhiều 

quốc gia, để có khả năng đáp ứng những nhu cầu muôn 

mặt của con ngƣời trong xã hội.  

Công ích hƣớng tới việc thăng tiến con ngƣời; “trật tự của 

muôn vật phải lệ thuộc vào trật tự của các nhân vị chứ 

không ngƣợc lại”. Trật tự này đặt nền tảng trên chân lý, 

đƣợc thiết lập trong công bằng, đƣợc sinh động bởi tình 

yêu (x. GLHTCG, các số 1910-1912). 

 

Trách nhiệm và tham gia: 

Tất cả mọi ngƣời phải tham gia, tuỳ theo địa vị và vai trò 

của mình, để mƣu cầu công ích. Bổn phận này gắn với 

phẩm giá con ngƣời. 

Con ngƣời tham gia bằng cách làm tròn trách nhiệm cá 

nhân của mình: khi chăm lo giáo dục gia đình và làm việc 

có lƣơng tâm, con ngƣời góp phần mƣu ích cho tha nhân 

và xã hội. 

Các công dân phải tích cực tham gia càng nhiều càng tốt 

vào đời sống xã hội. Các phƣơng thức tham gia co thể thay 

đổi tuỳ từng Nƣớc, từng nền văn hoá.  

Thật là phù hợp với bản tính con ngƣời, nếu có đƣợc 

những cơ cấu chính trị và pháp lý giúp cho mọi công dân, 

không phân biệt ai, có thể mỗi ngày một có cơ hội tham 

gia cách tự do và tích cực vào đời sống của cộng đồng 

chính trị. Tham gia vào việc thiết lập nền tảng pháp lý cho 
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cộng đồng, cũng nhƣ việc điều hành quốc gia. 

Những ai để tâm lo việc Nƣớc và vì công ích, lãnh lấy 

trách nhiệm để phục vụ con ngƣời, thì đó là những hoạt 

động mà chúng ta hằng khuyến khích và quý trọng. 

Cũng nhƣ mọi bổn phận luân lý khác, việc mọi ngƣời tham 

gia vào công trình công ích, cũng đòi các thành viên của xã 

hội hoán cải không ngừng. Phải kết án nghiêm khắc những 

thủ đoạn dùng để tránh né luật pháp và tránh né trách 

nhiệm đối với xã hội, vì chúng trái với đòi hỏi của công 

bằng.  

Bổn phận của công dân là phải nuôi dƣỡng lòng yêu quê 

hƣơng, với một tâm hồn đại lƣợng và trung kiên mà không 

hẹp hòi. Làm sao để đồng thời vẫn yêu chuộng đƣợc lợi 

ích của toàn thể gia đình nhân loại bao gồm nhiều giống 

nòi, dân tộc và quốc gia. 

Những ngƣời cầm quyền có bổn phận củng cố các giá trị 

đem lại sự tín nhiệm nơi các thành viên trong cộng đồng 

và khuyến khích họ tham gia phục vụ đồng bào. Cũng cần 

phải chăm lo phát triển những định chế nhằm cải thiện 

điều kiện sinh sống của con ngƣời (x. GLHTCG, các số 

1913 - 1917; GS, các số 73-75). 

XÂY DỰNG XÃ HỘI CÔNG BẰNG THEO HỌC 

THUYẾT XÃ HỘI CÔNG GIÁO  

Phần 2 

II. GIÁO HỘI VÀ NHÀ NƢỚC  

II. 1. Giáo hội và Cộng đồng chính trị 

Tƣơng quan giữa Đạo và Đời, Tôn giáo và Chính Trị, 

Thần quyền và Thế quyền, Giáo hội và Nhà nƣớc từ trƣớc 
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GIÁO HỘI KHÔNG LÀM CHÍNH TRỊ NHƢNG 

GIÁO HỘI CÓ MỘT HỌC THUYẾT VỀ CHÍNH TRỊ 

 

Khai mạc một cuộc hội thảo ở Vatican 

ROMA, Thứ Sáu ngày 20 tháng 6 năm 2008 (Zenit.org) – 

Giáo Hội không làm chính trị nhƣng Giáo Hội có một học 

thuyết về chính trị, hầu có thể thực hiện sứ mệnh phục vụ 

lợi ích chung, Đức Hồng Y Renato R. Martino, Chủ tịch 

Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình đã xác nhận 

sáng nay tại Vatican khi khai mạc một cuộc hội thảo tầm 

vóc quốc tế quy tụ khoảng sáu mƣơi chuyên gia để thảo 

luận về “đạo đức và chính trị” dƣới chủ đề “Chính trị, hình 

thức thiết yếu của đức ái” (theo Zenith ngày 19 tháng 6, 

2008). 

Ngài giải thích việc bảo tồn và khuyến khích lƣơng tri về ý 

nghĩa nhân phẩm siêu việt của con ngƣời: phải chăng đó là 

đóng góp hàng đầu và thiết yếu mà Giáo Hội cống hiến 

cho cộng đồng chính trị.  

Đức Hồng Y Martino giải thích: “ Trong thông điệp của 

Đức Kitô do Giáo hội loan báo, cộng đồng nhân loại có thể 

tìm thấy động lực yêu thƣơng đồng loại nhƣ chính mình, 

để chiến đấu với những gì gây tác hại đến đời sống, để 

công nhận một sự bình đẳng giữa mọi ngƣời, để chống lại 

mọi hình thức kỳ thị đối xử, để vƣợt qua một tiêu chuẩn 

đạo đức chỉ vì chủ nghĩa cá nhân ”. 

Đối với những ai có liên quan đến vấn đề thế tục hóa, đôi 

khi đƣợc hiểu nhƣ sự loại trừ tôn giáo ra khỏi đời sống, vị 

Chủ tịch Hội đồng Công lý và Hòa bình đã bày tỏ niềm 

xác tín của ngài rằng đạo Công Giáo sẽ không bao giờ có 

thể từ bỏ vai trò trần thế của mình ra khỏi niềm tin, bằng 

cách phân biệt những gì mà các tín hữu làm với danh nghĩa 



 94 

RH Redemptor Hominis: Thông điệp “Đấng Cứu Chuộc 

con ngƣời” của ĐGH Gioan Phaolô II 

RN Rerum Novarum: Thông điệp “Tân sự” của ĐGH Leo 

XIII  

SRS Sollicitudo rei socialis: Thông điệp “Quan tâm đến 

vấn đề xã hội” của ĐGH Gioan Phaolô II 

TĐ/TCLTY Thông điệp “Thiên Chúa là Tình Yêu” của 

ĐGH Bênêđíctô XVI 

TYHTXHCG Toát Yếu Học Thuyết Xã Hội Công Giáo 

+GM. Phao-lô Bùi Văn Đọc  

[Sƣu tầm của GDHT] 
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đến nay vẫn là một vấn đề rất tế nhị, nhạy cảm. Trong lịch 

sử thế giới, cũng nhƣ lịch sử các tôn giáo, tác động qua lại 

giữa hai bên có những lúc rất tích cực, nhƣng cũng những 

giai đoạn đen tối.  

Những khó khăn thƣờng phát xuất từ sự lẫn lộn hai lãnh 

vực tôn giáo và chính trị, sự giẫm chân lên nhau giữa thần 

quyền và thế quyền, sự lợi dụng lẫn nhau vì ích lợi của mỗi 

bên. Tiến trình thế tục hoá đã góp phần giải thiêng nhiều 

lãnh vực trần thế, mà trƣớc đây ngƣời ta cứ lầm tƣởng là 

của tôn giáo.  

“Hãy trả cho César những gì của César, và cho Thiên Chúa 

những gì của Thiên Chúa” là câu nói thời danh của Chúa 

Giêsu, phải luôn là kim chỉ nam cho lập trƣờng và đƣờng 

lối của Giáo hội trong tƣơng quan với Nhà nƣớc. Từ câu 

nói đó của Chúa Giêsu, chúng ta có thể suy ra rằng không 

đƣợc lẫn lộn Giáo hội với bất cứ cộng đồng chính trị nào 

và không đƣợc trói cột Giáo hội vào bất cứ hệ thống chính 

trị nào. Cộng đồng chính trị và Giáo hội là hai thực thể tự 

trị và độc lập với nhau trong lãnh vực riêng của mình. Khi 

có sự phân biệt giữa tôn giáo và chính trị, thì mới có tự do 

tôn giáo (TYHTXHCG, số 50). 

Tại một số quốc gia trên thế giới, vì không có sự phân biệt 

giữa tôn giáo và chính trị, nên chƣa có tự do tôn giáo, nhất 

là đối với những tôn giáo thuộc thành phần thiểu số. Từ 

Công đồng Vatican II trở đi, Giáo hội Công giáo luôn 

khẳng định rõ rệt quyền tự do tôn giáo là quyền cơ bản 

nhất của con ngƣời, và không ngần ngại đấu tranh cho tự 

do tôn giáo. Quyền tự do tôn giáo trở thành tiêu chuẩn 

quan trọng nhất để cho nhân loại đánh giá về sự tự do đích 

thực của ngƣời công dân trên một đất nƣớc. 
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Càng ngày Giáo hội càng ý thức một cách rõ rệt công việc 

của Giáo hội là Công việc Mục vụ, chứ không phải là làm 

chính trị. Giáo hội không muốn xen vào nội bộ của bất cứ 

một quốc gia nào. Giáo hội đƣợc tổ chức theo những cách 

thức có thể đáp ứng các nhu cầu tâm linh của các tín hữu, 

còn các cộng đồng chính trị tạo ra các quan hệ và cơ chế 

nhằm phục vụ những gì có liên quan tới công ích trên trần 

gian. 

Vì tôn trọng tự do tôn giáo, cộng đồng chính trị phải bảo 

đảm cho tôn giáo có đủ không gian cần thiết để thi hành sứ 

mạng của mình. Về phần mình, Giáo hội không có thẩm 

quyền chuyên môn nào đối với các cơ chế của cộng đồng 

chính trị: Giáo hội tôn trọng sự tự trị chính đáng của trật tự 

dân chủ và không có tƣ cách nào để ủng hộ ƣu tiên cho 

giải pháp này hay giải pháp kia, liên quan tới định chế hay 

hiến pháp (Gioan Phaolô II, Centesimus Annus, số 47). 

Sự tự trị của Giáo hội và Cộng đồng chính trị không có 

nghĩa hai bên khai trừ nhau, không hợp tác. Dù với danh 

nghĩa khác nhau, nhƣng cả hai bên đều phục vụ thiên chức 

con ngƣời vừa mang tính cá nhân, vừa mang tính xã hội. 

Giáo hội và cộng đồng chính trị biểu hiện chính mình qua 

các cơ chế có tổ chức; các cơ chế này tự chúng không phải 

là mục đích, mà nhằm phục vụ con ngƣời, giúp con ngƣời 

thi hành các quyền của mình cách trọn vẹn, những quyền 

nằm trong chính con ngƣời vừa là công dân của một nƣớc, 

vừa là kitô hữu (x. TYHTXHCG, số 424 - 425).  

 

II. 2. Giáo hội và Nhà nƣớc trƣớc vấn đề Công bằng xã 

hội 
Giáo hội luôn quan tâm tới con ngƣời, vì xác tín rằng 

Thiên Chúa đã tạo dựng con ngƣời theo hình ảnh của Ngài 
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tƣơi sáng hơn, công bằng hơn. Chúng tôi đặt nền tảng của 

đối thoại trên tình yêu và chân lý: tình thƣơng dành cho 

con ngƣời và sự thật về con ngƣời toàn vẹn. Đó là niền hy 

vọng của chúng tôi.  

Niềm hy vọng của chúng tôi cũng là niềm hy vọng muốn 

chia sẻ với tất cả những ngƣời thiện chí muốn góp phần 

xây dựng xã hội công bằng hơn và văn minh hơn. Niềm hy 

vọng đó thúc đẩy chúng tôi đối thoại và hợp tác cùng với 

mọi ngƣời nhằm tìm ra hƣớng đi đúng đắn cho xã hội và 

đồng hành với mọi ngƣời để xây dựng xã hội.  

Để đối thoại chúng ta cần lắng nghe nhau. Chúng tôi xin 

cám ơn vì ý nghĩa của việc xây dựng xã hội công bằng 

theo Học Thuyết Xã Hội Công Giáo đƣợc lắng nghe trong 

Hội thảo này.  

NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT 

CA Centesimus Annus: Thông điệp “Năm thứ 100” của 

ĐGH Gioan Phaolô II 

GLHTCG Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo  

GS Gaudium et Spes: Hiến chế về mục vụ “Vui mừng và 

hy vọng” của Công đồng Vatican II  

LE Laborem exercens: Thông điệp “Lao động của con 

ngƣời” của ĐGH Gioan Phaolô II 

QR Quadragesimo Anno: Thông điệp “Tứ thập niên” của 

ĐGH Piô XI  
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Gioan Phaolô II nhấn mạnh đến những cải cách sau đây 

cần phải có: - cải cách hệ thống thƣơng mại quốc tế; - cải 

cách hệ thống tiền tệ quốc tế; - lƣu tâm nhiều hơn đến việc 

trao đổi kiến thức kỹ thuật; - xét lại cơ cấu của các tổ chức 

quốc tế hiện hữu (x. SRS, các số 41 - 45).  

KẾT LUẬN 

Xây dựng xã hội công bằng theo Học Thuyết Xã Hội Công 

Giáo không gì khác hơn là nhìn nhận, tôn trọng và thăng 

hoa phẩm giá của con ngƣời, bởi vì “Con ngƣời là con 

đƣờng của Giáo Hội” (x. RH, số 14). 

Mục đích chung của tất cả chúng ta là con ngƣời, khát 

vọng chung của chúng ta là mong muốn điều tốt nhất cho 

mỗi con ngƣời và mọi con ngƣời trong xã hội Việt Nam 

hôm nay. Tôi tin rằng định hƣớng này của chúng ta là thật. 

Và đây là một cơ may cho tất cả chúng ta để mở ra với 

viễn tƣợng hợp tác và phát triển bền vững ở hiện tại và 

trong tƣơng lai.  

Vấn đề đặt ra có thể là sự khác biệt giữa chúng ta trong 

cách nhìn về con ngƣời. Quan niệm rõ ràng và toàn vẹn về 

con ngƣời là hình ảnh Thiên Chúa theo kitô giáo làm biến 

đổi mọi khía cạnh của đời sống cá nhân và xã hội của con 

ngƣời. Và đó là động lực giúp chúng tôi dấn thân phục vụ 

con ngƣời trong xã hội qua việc đối thoại với nền văn hoá 

và xã hội Việt Nam hôm nay.  

Đối thoại là tên gọi mới của niềm hy vọng. Chúng tôi xác 

tín rằng chỉ có đối thoại mới mở đƣờng cho con ngƣời, cho 

xã hội, cho đất nƣớc, cho Giáo hội hƣớng tới một tƣơng lai 
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và thực sự muốn cho con ngƣời đƣợc hạnh phúc. Thiên 

Chúa yêu thƣơng con ngƣời đến nỗi đã hy sinh Ngƣời Con 

Một để cứu chuộc con ngƣời khỏi tội lỗi và sự chết. Chính 

vì thế Giáo hội luôn trân trọng mọi ngƣời, đặc biệt là 

những ngƣời nghèo khổ, không phải để duy trì sự nghèo 

khổ, nhƣng để thăng tiến họ, để xoá đói giảm nghèo, theo 

kiểu nói thƣờng xuyên của xã hội chúng ta.  

Các công việc bác ái từ thiện của Giáo hội không nhằm 

duy trì những cơ chế bất công nhƣ trong quá khứ đã bị ngộ 

nhận. Thánh giáo phụ Gioan Kim Khẩu, từ cuối thế kỷ IV, 

đã nói rằng “bố thí, giúp đỡ ngƣời nghèo đúng lúc, chƣa 

đủ, cần phải tạo ra một cơ chế mới, một mẫu xã hội mới”. 

Vì yêu thƣơng con ngƣời, Giáo hội luôn đả phá những bất 

công chống lại con ngƣời.  

Thật ra Bác ái không loại bỏ sự Công bằng, nhƣng nhằm 

cứu giúp những con ngƣời gặp hoạn nạn khổ đau. Bác ái 

kitô giáo còn giúp ngƣời ta khám phá ra những gì là công 

bằng, vì công bằng là tôn trọng những quyền lợi chính 

đáng của ngƣời khác. Tình yêu tha nhân giúp cho con 

ngƣời khám phá các nhu cầu, các quyền lợi của tha nhân 

để có thể tôn trọng. Về phƣơng diện này, phải công nhận 

tính xúc tác của bác ái kitô giáo đối với những khám phá 

mới mẻ và đúng đắn về công bằng. Tình yêu chân thực cho 

chúng ta “đôi mắt sáng” để nhận ra đòi hỏi của phẩm giá 

con ngƣời, nhất là nơi những ngƣời nghèo. 

Có ngƣời nói rằng: Điều gì hôm qua là bác ái, hôm nay là 

công bằng, và điều gì hôm nay là bác ái, sẽ là công bằng 

đối với những thế hệ mai sau. Khẳng định này có vẻ quá 

đáng, nhƣng thật ra có một ý nghĩa rất sâu sắc. Những cải 

cách đích thực trong xã hội đều tuân theo quy luật này, dù 

đôi khi ngƣời ta không minh nhiên ý thức. Lãnh vực công 
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bằng mỗi ngày một nới rộng, và ngày hôm nay hơn bao 

giờ hết, khi đề cập đến công bằng, ngƣời ta phải nói tới 

công bằng xã hội. 

Ngày trƣớc, ngƣời ta quan niệm “của ai trả cho ngƣời đó” 

là công bằng. Điều này đúng nhƣng chƣa đủ. Ngày nay, 

ngƣời ta khẳng định “mỗi ngƣời phải có phần của mình 

trong xã hội”, để sống xứng đáng là con ngƣời. Xã hội phải 

đƣợc tổ chức cách nào để bảo đảm cho con ngƣời quyền 

sinh tồn và phát triển.  

Thần học luân lý phân biệt công bằng giao hoán và công 

bằng phân phối. Hai thứ công bằng này phải đi đôi, không 

thể tuyệt đối hoá một thứ và tách rời khỏi thứ công bằng 

kia. Tuyệt đối hoá công bằng giao hoán, mà không lƣu tâm 

tâm đến hoàn cảnh nghèo đói của ngƣời khác là xúc phạm 

công bằng. Tuyệt đối hoá công bằng phân phối và coi 

thƣờng công bằng giao hoán cũng là bất công, vì khuyến 

khích sự lƣời biếng, do đó làm cho con ngƣời và xã hội 

chậm phát triển. 

Trong thông điệp “Thiên Chúa là Tình yêu”, phần bàn về 

tƣơng quan giữa Công bằng và Bác ái, Đức Thánh cha 

Bênêđictô XVI khẳng định rất rõ ràng và dứt khoát rằng 

Trật tự công bằng của xã hội và Nhà nƣớc là nhiệm vụ chủ 

yếu của chính trị (x. TĐ/TCLTY, 28). 

Công bằng là mục đích và từ đó cũng là tiêu chuẩn nội tại 

của chính trị. Chính trị không đơn thuần là một kỹ thuật 

sắp xếp trật tự công cộng: nguồn gốc và mục đích của 

chính trị là công lý, là sự công bằng, và công bằng thuộc 

bản chất đạo đức. Do đó ngƣời làm chính trị phải có đạo 

đức. Nhà nƣớc luôn phải đối diện với câu hỏi: trong thực tế 

phải thể hiện công bằng nhƣ thế nào? Nhƣng câu hỏi này 

giả thiết một câu hỏi khác cơ bản hơn: công bằng là gì? 
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giữa liên đới với bình đẳng, giữa liên đới với hoà bình trên 

thế giới. 

Thuật ngữ “liên đới” diễn tả cách tóm tắt sự cần thiết phải 

nhận ra trong những mối giây liên kết con ngƣời với nhau, 

các tập thể xã hội với nhau có cả một không gian cho con 

ngƣời đƣợc tự do xây dựng sự phát triển chung, trong đó ai 

ai cũng có phần và ai ai cũng tham gia. 

Nguyên tắc liên đới đòi con ngƣời hôm nay phải ngày càng 

nhận thức rõ hơn rằng họ chính là những ngƣời mắc nợ xã 

hội mà họ đang tham gia. Họ là những ngƣời “mắc nợ” vì 

tất cả những điều kiện đã làm cho cuộc sống của họ trở nên 

đáng sống, và vì những di sản không thể phân chia nhƣng 

rất cần thiết do văn hoá, do sự hiểu biết khoa học và kỹ 

thuật, do của cải vật chất và tinh thần mang lại (x. Ủy ban 

Giáo hoàng về Công lý và Hòa Bình, TYHTXHCG, các số 

194 - 195). 

Sự liên đới là con đƣờng đi tới hoà bình, và đồng thời cũng 

là con đƣờng đi tới phát triển. Mục tiêu của hoà bình mà 

mọi ngƣời hằng trông đợi, chắc chắn sẽ đạt đƣợc nhờ việc 

thực thi công bằng xã hội trên bình diện quốc gia và quốc 

tế, đồng thời cũng nhờ việc thực thi các nhân đức để 

khuyến khích “chung sống”.  

Sự quan tâm tích cực đến ngƣời nghèo phải đƣợc thể hiện 

ở mọi mức độ, bằng những hành vi cụ thể để đạt đƣợc một 

số những cải cách cần thiết. Tuỳ theo từng hoàn cảnh, 

ngƣời ta ấn định các cải cách cấp bách nhất, và những 

phƣơng tiện để thực hiện. Trên bình diện quốc tế, thông 

điệp Quan tâm đến vấn đề xã hội của Đức Thánh Cha 
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dựa trên nguyên tắc là của cải đƣợc tạo dựng dành cho mọi 

ngƣời: những gì mà công nghệ sản xuất bằng cách biến cải 

các nguyên liệu với sự đóng góp của lao động, cũng phải 

đƣợc để cho mọi ngƣời sử dụng (x. SRS, các số 38 - 40). 

Dƣới ánh sáng đức tin, sự liên đới không chỉ để mà liên 

đới, nhƣng còn hƣớng tới chiều kích đặc thù kitô giáo, đó 

là sự hoàn toàn vô vị lợi, sự tha thứ và hoà giải. Lúc đó tha 

nhân không chỉ là một ngƣời có những quyền lợi và đƣợc 

bình đẳng với mọi ngƣời, nhƣng còn là hình ảnh sống động 

của Thiên Chúa là Cha, đƣợc máu Chúa Kitô cứu chuộc, 

và là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Do đó, tuy thuộc 

phạm vi “công bằng xã hội”, liên đới có nhiều điểm tƣơng 

đồng với “bác ái kitô giáo”, mà ngày nay ngƣời ta nhấn 

mạnh nhiều đến khía cạnh xã hội (bác ái xã hội). 

Ngƣời có nhân đức liên đới luôn hƣớng tới công lý và ƣớc 

ao thiết lập công lý trên khắp mặt địa cầu, và đặc biệt là 

công lý dành cho những ngƣời nghèo khổ, không tiền bạc, 

không địa vị, không quyền lực, không tiếng nói. Nơi sự 

liên đới, bác ái và công bằng gặp gỡ nhau, và trở thành 

hiện thực trên bình diện xã hội. Dấu hiệu đáng mừng nhất 

của thế giới còn đầy dẫy những bất công và tranh chấp, 

chính là hiện tƣợng liên đới càng ngày càng lan rộng và 

thực sự trở nên toàn cầu. 

Liên đới và sự phát triển chung của nhân loại : 

Thông điệp của học thuyết xã hội công giáo về sự liên đới 

cho thấy rõ có một mối tƣơng quan mật thiết giữa liên đới 

và công ích, giữa liên đới và mục tiêu phổ quát của tài sản, 
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Đây là một vấn đề thuộc lý trí thực tiễn. Nhƣng để có thể 

hành động cách đúng đắn, lý trí thực tiễn cần phải đƣợc 

thanh luyện không ngừng, vì nó có thể trở thành mù quáng 

về mặt đạo đức, do những cám dỗ về lợi nhuận và quyền 

lực. 

Về điểm này, chính trị và đức tin (Công giáo) gặp nhau. 

Đức tin hay đạo đức tôn giáo là một sức mạnh tinh thần 

giúp thanh luyện lý trí. Đức tin giúp lý trí thực tiễn có khả 

năng thực hiện công việc của mình tốt hơn. Chính đây là 

chỗ đứng của học thuyết xã hội công giáo. Theo lời của 

Đức Thánh Cha, học thuyết này không nhằm tạo cho Giáo 

hội một quyền lực bên trên Nhà nƣớc; cũng không muốn 

áp đặt cho những ngƣời không cùng một niềm tin những 

quan điểm và những cách thức riêng của Giáo hội; nhƣng 

chỉ muốn đóng góp vào việc thanh luyện lý trí và giúp lý 

trí nhận ra điều gì là công bằng trong cụ thể. 

Học thuyết xã hội của Giáo hội lập luận dựa trên lý trí và 

luật tự nhiên, có nghĩa là từ những gì thích hợp với bản 

tính con ngƣời. Giáo hội không muốn áp đặt học thuyết xã 

hội này bằng chính trị, chỉ muốn phục vụ và giúp đỡ việc 

giáo dục lƣơng tâm trong chính trị, giúp nhận thức rõ ràng 

những đòi hỏi đích thực của công bằng. 

Giáo hội không thể và cũng không đƣợc phép dành quyền 

đấu tranh chính trị để thực hiện một xã hội công bằng nhất. 

Giáo hội không thể và không đƣợc phép thay thế vị trí của 

Nhà nƣớc. Nhƣng cũng không thể và không đƣợc phép 

đứng bên ngoài cuộc đấu tranh cho công bằng. Giáo hội 

phải dấn thân vào cuộc đấu tranh này bằng con đƣờng lý 

luận dựa trên lý trí và phải đánh thức những sức mạnh tinh 

thần, mà nếu không có thì sự công bằng, vốn luôn đòi hỏi 

những hy sinh từ bỏ, sẽ không đƣợc thực thi và phát triển. 
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Xã hội công bằng không thể là công trình của Giáo hội, 

nhƣng là công việc của chính trị (x. TĐ/TCLTY, 28). 

Tuy rất thực tế và khiêm tốn, Đức Thánh Cha Bênêđictô 

XVI vẫn mạnh dạn giới thiệu học thuyết xã hội công giáo 

cho thế giới, vì đó cũng là một phần quan trọng của Tin 

mừng Chúa Giêsu, là khía cạnh xã hội của Tin mừng. Đức 

Thánh Cha viết: “Trong hoàn cảnh khó khăn mà chúng ta 

đang sống vì việc toàn cầu hoá kinh tế, học thuyết xã hội 

của Giáo hội sẽ trở thành điểm quy chiếu căn bản, đề nghị 

các định hƣớng có giá trị vƣợt quá ranh giới của Giáo hội. 

Đối diện với sự phát triển càng ngày càng nhanh, các định 

hƣớng này cần đƣợc trao đổi với những ngƣời thực sự 

quan tâm đến con ngƣời và thế giới (x. TĐ/TCLTY, 27) 

Trách nhiệm trực tiếp hoạt động cho một trật tự công bằng 

trong xã hội là điều đặc thù của ngƣời giáo dân. Là công 

dân họ đƣợc kêu gọi tham gia cách cá nhân vào đời sống 

cộng đồng. Họ không đƣợc phép từ chối tham gia vào 

“những sáng kiến đa dạng và khác nhau trên những bình 

diện kinh tế, xã hội, luật pháp, hành chính và văn hoá, tất 

cả các bình diện này đều phục vụ cho việc thực thi công 

ích có tổ chức và cơ chế. 

Giáo hội không phải là cơ chế trực tiếp hoạt động cho công 

bằng xã hội. Nhƣng cơ chế để thực hiện công việc bác ái từ 

thiện thì Giáo hội phải có, vì nó là dấu chỉ hữu hình cho 

Tình yêu của Thiên Chúa mà Giáo hội muốn rao giảng và 

làm chứng.  

Đức Thánh cha viết: “Tình yêu vẫn luôn cần thiết, ngay cả 

trong xã hội công bằng nhất. Không có một trật tự công 

bằng nào của Nhà nƣớc có thể xem công tác bác ái là thừa 

thãi. Ai muốn loại bỏ tình yêu thì đồng thời không xem 

con ngƣời là con ngƣời nữa. Vẫn luôn có khổ đau cần đến 
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các cá nhân và các dân tộc cần phải có những nỗ lực kèm 

theo về phƣơng diện đạo đức xã hội, khẩn trƣơng không 

kém (x. TYHTXHCG, số 192). 

Liên đới là một nguyên tắc xã hội và là một nhân đức 

luân lý: 

Quan hệ lệ thuộc lẫn nhau giữa các cá nhân và các dân tộc, 

chính là những hình thức liên đới trong thực tế, phải đƣợc 

biến thành những quan hệ hƣớng về sự liên đới đích thực 

trên bình diện đạo đức xã hội. Đây là một đòi hỏi luân lý 

tiềm tàng trong mọi quan hệ con ngƣời. Bởi đó cần phải 

nhìn sự liên đới dƣới hai khía cạnh bổ sung cho nhau: liên 

đới là một nguyên tắc xã hội, cũng là một nhân đức luân 

lý. 

Trƣớc hết phải nhìn sự liên đời trong giá trị riêng của nó 

nhƣ là một nhân đức luân lý nhằm xác định trật tự của các 

cơ chế. Không phải cơ chế nào cũng tốt, có những cơ chế 

dung dƣỡng sự bất công và sự áp bức bóc lột, mà trên bình 

diện thần học, chúng ta gọi là “những cơ chế của tội”. Các 

cơ chế ấy cần đƣợc thanh lọc và biến thành “cơ chế liên 

đới”. Liên đới là một “nhân đức xã hội” cơ bản, vì đó là 

nhân đức nằm trong phạm vi của sự công bằng. Đó là một 

nhân đức ƣu tiên nhắm tới công ích và đƣợc gặp thấy nơi 

những ngƣời “dấn thân lo cho ích lợi của ngƣời khác” (x. 

TYHTXHCG, số 193). 

Giáo hội cảm thấy đƣợc mời gọi đứng về phía đám đông 

những ngƣời nghèo, công nhận tính cách chính đáng của 

những yêu sách của họ, góp phần thoả mãn những yêu 

sách đó. Sự “tuỳ thuộc lẫn nhau” phải biến thành liên đới, 
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của cải và hƣởng nhiều dịch vụ chung hơn, phải cảm thấy 

có trách nhiệm đối với những ngƣời yếu kém hơn, và phải 

sẵn sàng chia sẻ cho họ những gì mình có. Về phần mình, 

những ngƣời yếu kém hơn, trong cùng một hƣớng liên đới, 

không nên có một thái độ thuần tuý tiêu cực hoặc phá hoại 

xã hội, nhƣng hãy làm những gì thuộc về phần mình nhằm 

ích lợi cho mọi ngƣời, trong khi vẫn bênh vực những 

quyền chính đáng của mình (x. SRS, các số 38 - 39). 

Sự liên đới làm nổi bật cách hết sức đặc biệt bản chất xã 

hội của con ngƣời, sự bình đẳng của mọi ngƣời về phẩm 

giá và quyền lợi, cũng nhƣ con đƣờng chung cho các cá 

nhân và các dân tộc bƣớc vào để tiến tới sự thống nhất với 

một ý thức càng ngày càng cao hơn. 

Ngày nay hơn bao giờ hết, có một sự nhận thức phổ biến 

rộng rãi về sự lệ thuộc lẫn nhau (interdependence) giữa các 

cá nhân và các dân tộc. Sự tiến bộ nhanh chóng về phƣơng 

tiện truyền thông, về công nghệ điện toán, sự gia tăng của 

khối lƣợng thƣơng mại và thông tin, đã biến thế giới trở 

thành nhƣ một ngôi làng. Mặc dù ngƣời ta ở cách nhau rất 

xa và có khi không quen biết nhau, ngƣời ta vẫn có thể nói 

tới một ngôi làng thế giới.  

Đứng trƣớc hiện tƣợng “lệ thuộc lẫn nhau” càng ngày càng 

rộng lớn, ở mọi nơi ngƣời ta đều thấy vẫn còn sự bất bình 

đẳng sâu sắc giữa các nƣớc đã phát triển và các nƣớc đang 

phát triển, những sự bất bình đẳng do các hình thức bóc 

lột, đàn áp và tham ô gây ra, từng gây ảnh hƣởng tiêu cực 

trên đời sống quốc nội cũng nhƣ quốc tế của nhiều nƣớc. 

Chính vì thế mà việc gia tăng các quan hệ hỗ tƣơng giữa 

 73 

sự an ủi và trợ giúp. Vẫn luôn luôn còn có sự cô đơn. Vẫn 

luôn còn có những trƣờng hợp thiếu thốn vật chất, nơi mà 

sự trợ giúp theo nghĩa thể hiện tình yêu tha nhân là cần 

thiết” (x. TĐ/TCLTY, 28). 

 

XÂY DỰNG XÃ HỘI CÔNG BẰNG THEO HỌC 

THUYẾT XÃ HỘI CÔNG GIÁO  

Phần 3 

 

III. CÁC NGUYÊN TẮC LỚN CỦA HỌC THUYẾT 

XÃ HỘI CÔNG GIÁO  

Học thuyết xã hội công giáo là một toàn bộ, không thể tách 

ra từng mảng, hoặc đề cập đến một vài nguyên tắc riêng lẻ, 

và từ đó phê phán một cách riêng lẻ, hoặc lợi dụng một vài 

nguyên tắc và đƣa đến các chủ trƣơng cực đoan. Trái lại 

cần phải nhấn mạnh các đặc tính: thống nhất và liên tục, 

chứ không đứt đoạn hoặc mâu thuẫn nhau, luôn cởi mở và 

lƣu tâm tới các vấn đề thời đại, những điều mới mẻ. 

Học thuyết xã hội của Giáo hội là một tri thức đƣợc soi 

sáng bởi đức tin: các nguyên tắc cơ bản của nó đƣợc rút ra 

từ những suy tƣ vừa dựa trên lý trí, vừa dựa trên mạc khải 

thánh kinh và truyền thống của Giáo hội. Đối tƣợng và nội 

dung của suy tƣ này là đời sống con ngƣời trong xã hội, 

các tƣơng quan giữa con ngƣời và xã hội. Về lãnh vực này, 

có rất nhiều điều thiết thực để suy nghĩ. Do đó những 

nguyên tắc lớn của học thuyết xã hội công giáo không chỉ 

nằm trên bình diện lý thuyết suông, nhƣng chúng nhằm 

hƣớng dẫn đời sống thực tế của con ngƣời và xã hội. 
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III. 1. Nguyên tắc nhân vị và công bằng xã hội 

Nguyên tắc đầu tiên và cơ bản nhất là nguyên tắc nhân vị. 

Con ngƣời chính là trọng tâm và linh hồn của tƣ duy xã hội 

công giáo. Toàn bộ học thuyết xã hội công giáo chẳng qua 

chỉ là sự triển khai nguyên tắc: con ngƣời có phẩm giá bất 

khả xâm phạm. Giáo hội luôn cố gắng bênh vực phẩm giá 

con ngƣời mỗi khi có toan tính xác định lại hay bóp méo 

hình ảnh của phẩm giá ấy (x. TYHTXHCG, số 107). 

Ngƣời nam và ngƣời nữ có cùng một phẩm giá và ngang 

bằng nhau. Từng ngƣời và cùng nhau họ là hình ảnh của 

Thiên Chúa. Ngƣời nam và ngƣời nữ quan hệ với ngƣời 

khác trƣớc hết nhƣ những ngƣời chịu trách nhiệm về sự 

sống của ngƣời khác: “Ta sẽ đòi ngƣơi tính sổ về máu của 

anh em mình” (St 9, 5). Ngƣời nam và ngƣời nữ cũng đặt 

mình đối diện với các loài thụ tạo khác, dựa vào chính ơn 

gọi phải sống của mình, họ có quyền và bổn phận sử dụng 

chúng để phục vụ mình. Nhƣng việc con ngƣời làm chủ vũ 

trụ cũng đòi hỏi trách nhiệm, chứ không đƣợc quyền tuỳ 

tiện và khai thác cách ích kỷ (x. ibid. số 111 – 113). 

Con ngƣời đƣợc Thiên Chúa tạo dựng thành một thể thống 

nhất gồm xác và hồn. Nhân vị con ngƣời bao gồm cả thân 

xác, đƣợc trao phó trọn vẹn cho chính con ngƣời. Và con 

ngƣời với cả hồn lẫn xác là chủ thể chịu trách nhiệm về 

các hành vi luân lý của mình. Thông qua thân xác, con 

ngƣời thống nhất nơi mình các yếu tố của thế giới vật chất. 

Còn thông qua sự linh thiêng của mình, con ngƣời vƣợt lên 

trên thế giới các sự vật và đi vào nơi sâu thẳm nhất của 

thực tại. Bởi đó con ngƣời có hai đặc điểm khác nhau: là 
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Một hệ luận điển hình của nguyên tắc bổ trợ là sự tham 

gia, đƣợc thực hiện chủ yếu qua một loạt hoạt động mà 

nhờ đó các công dân - trong tƣ cách cá nhân hay liên kết 

với ngƣời khác- góp phần vào đời sống văn hoá, kinh tế, 

chính trị và xã hội của cộng đồng dân sự mà mình là thành 

viên. Tham gia là nghĩa vụ mà mọi ngƣời phải chu toàn 

một cách ý thức, với tinh thần trách nhiệm và nhắm tới 

công ích. 

III. 5. Nguyên tắc liên đới (principle of solidarity) 

Nguyên tắc liên đới là nguyên tắc hiện nay đƣợc nhấn 

mạnh nhiều nhất trong học thuyết xã hội công giáo, và 

cũng là nguyên tắc đƣợc đƣa vào ứng dụng thực tế nhiều 

nhất trên bình diện quốc gia cũng nhƣ quốc tế. 

Ý nghĩa của sự liên đới: 

Liên đới không chỉ là một đồng cảm mơ hồ hay xúc động 

hời hợt trƣớc những đau khổ của bao ngƣời xa gần. Nhƣng 

đó là quyết tâm chắc chắn và bền vững lo cho công ích, 

nghĩa là cho lợi ích của tất cả và của từng ngƣời, bởi vì tất 

cả chúng ta thực sự đều có trách nhiệm về mọi ngƣời. Đây 

là một thái độ hoàn toàn có tính chất phúc âm: dấn thân lo 

cho ích lợi của tha nhân, sẵn sàng nhƣ Tin mừng nói, “chết 

đi” cho ngƣời khác, thay vì bóc lột họ, “phục vụ” ngƣời 

khác thay vì đàn áp họ để mƣu lợi ích riêng (x. Mt 10, 40 - 

42; Mc 10, 42 - 45; Lc 22, 25 - 27). 

Việc thực thi tình liên đới trong mọi xã hội sẽ đạt đƣợc giá 

trị trọn vẹn của nó, khi mọi ngƣời biết nhìn nhận nhau nhƣ 

là những con ngƣời. Những ai có khả năng hơn vì có nhiều 
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- các xã hội thuộc trật tự thấp hơn. Nhờ nguyên tắc bổ trợ 

dân chúng có thể đƣợc bảo đảm khỏi những sự lạm quyền 

của chính quyền cấp cao hơn và chính quyền này cũng 

đƣợc mời gọi giúp đỡ các cá nhân, các gia đình và các tập 

thể trung gian chu toàn nghĩa vụ. Nguyên tắc này là bó 

buộc, vì mỗi con ngƣời, mỗi gia đình và tập thể trung gian 

đều có một điều gì độc đáo có thể đóng góp cho cộng 

đồng. 

Nguyên tắc bổ trợ chống lại một số hình thức trung ƣơng 

tập quyền, quan liêu giấy tờ, cũng nhƣ sự can thiệp vô lý 

và thái quá của Nhà nƣớc trong guồng máy công cộng. Để 

áp dụng nguyên tắc bổ trợ trong thực tế, có một nhu cầu 

tƣơng ứng cần thoả mãn: đó là tôn trọng và thăng tiến con 

ngƣời và gia đình; trân trọng ngày càng nhiều hơn các hiệp 

hội và các tổ chức trung gian trong những lựa chọn căn 

bản của họ; cổ võ các tổ chức tƣ nhân sao cho bất cứ đơn 

vị xã hội nào cũng phục vụ công ích, mỗi tổ chức với nét 

riêng của mình. 

Một số trƣờng hợp cụ thể có thể khiến Nhà nƣớc hỗ trợ 

thực hiện một vài chức năng. Có những tình huống mà 

trong đó Nhà nƣớc cần phải đích thân đứng ra khởi động 

nền kinh tế vì xã hội dân sự nơi đó không đủ sức hỗ trợ các 

sáng kiến kinh doanh. Cũng có thể có trƣờng hợp vì tình 

trạng mất cân đối xã hội hay bất công xã hội quá nghiêm 

trọng mà chính quyền cần can thiệp để tạo ra những điều 

kiện bình đẳng hơn, để có công lý và hoà bình. Tuy nhiên, 

theo nguyên tắc bổ trợ, sự thay thế mang tính cơ chế này 

không đƣợc tiếp tục khi không thực sự cần thiết nữa. 
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hữu thể vật chất có liên quan với thế giới này qua thân xác 

mình, và là hữu thể thiêng liêng, mở ra với siêu việt. 

Con ngƣời mở ra với Đấng Vô biên và với toàn thể các thụ 

tạo, mở ra với sự hữu viên mãn, với chân trời vô biên của 

sự hữu. Con ngƣời hiện hữu nhƣ một hữu thể độc đáo và 

không thể sao chép, nhƣ một cái “tôi‟ có khả năng hiểu 

chính mình, làm chủ chính mình và tự quyết về mình. Con 

ngƣời hiện hữu trƣớc hết nhƣ một thực thể làm chủ thể, 

nhƣ một trung tâm của ý thức và tự do. 

Một xã hội công bằng chỉ trở thành hiện thực khi đƣợc xây 

dựng trên việc tôn trọng phẩm giá siêu việt của con ngƣời. 

Con ngƣời là mục tiêu tối hậu của xã hội; xã hội đƣợc tổ 

chức là nhắm tới con ngƣời. Bởi đó không bao giờ ngƣời 

ta đƣợc lèo lái con ngƣời vào những mục tiêu xa lạ với sự 

phát triển của chính con ngƣời. Không thể lấy con ngƣời 

làm phƣơng tiện để thực hiện những dự án kinh tế, xã hội 

hay chính trị. 

Tự do đích thực không phải là “muốn làm gì thi làm‟, 

không cần để ý tới ai, không lƣu tâm tới điều gì khác. 

Muốn thực hành đúng đắn „tự do cá nhân”, đòi hỏi phải có 

những điều kiện đặc thù liên quan tới trật tự kinh tế, xã 

hội, luật pháp, chính trị và văn hoá. Thực thi tự do, con 

ngƣời làm những hành vi tốt về mặt luân lý, có giá trị xây 

dựng con ngƣời và xã hội, nếu con ngƣời biết tuân theo sự 

thật. Ngƣời ta nhận ra sự thật liên quan đến điều tốt xấu 

một cách hết sức cụ thể dựa vào phán đoán của lƣơng tâm 

khiến con ngƣời sẵn sàng chịu trách nhiệm về điều tốt và 

điều xấu đã làm.  
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Khi thực thi sự tự do, chúng ta gián tiếp liên hệ đến luật 

luân lý tự nhiên, có tính phổ quát, đi trƣớc và liên kết mọi 

quyền lợi và nghĩa vụ của con ngƣời. Luật tự nhiên “chẳng 

là gì khác hơn chính ánh sáng của trí khôn đƣợc Thiên 

Chúa dọi vào lòng chúng ta. Nhờ đó chúng ta biết phải làm 

điều gì và tránh điều gì. Trong tình trạng có nhiều nền văn 

hoá khác nhau, luật tự nhiên chính là điểm liên kết mọi dân 

tộc, thống nhất các nguyên tắc chung (x. ibid. các số 129 – 

141). 

Thiên Chúa không thiên vị ai, vì mọi ngƣời đều có cùng 

phẩm giá của những thụ tạo đƣợc tạo dựng theo hình ảnh 

Thiên Chúa và giống Thiên Chúa. Phẩm giá của mỗi ngƣời 

trƣớc mặt Thiên Chúa chính là nền tảng đem lại phẩm giá 

của con ngƣời trƣớc mặt ngƣời khác.Và đó cũng là nền 

tảng tối hậu đƣa tới sự bình đẳng và tình huynh đệ căn bản 

giữa mọi ngƣời, bất kể chủng tộc, giới tính, nguồn gốc, 

văn hoá hay giai cấp. 

Chỉ khi nào phẩm giá con ngƣời đƣợc nhìn nhận mới có 

thể có sự phát triển riêng và chung của mọi ngƣời (Gc 2, 1-

9). Để khuyến khích sự phát triển này, cần đặc biệt giúp đỡ 

những ngƣời kém nhất, bảo đảm cho cả nam lẫn nữ có 

những điều kiện phát triển đồng đều, cũng nhƣ sự bình 

đẳng khách quan giữa các giai cấp xã hội khác nhau trƣớc 

mặt luật pháp.  

Trong các quan hệ giữa các dân tộc và các quốc gia, cũng 

cần phải có những điều kiện bình đẳng và giống nhau thì 

cộng đồng quốc tế mới phát triển đích thực (x. ibid. các số 

143-145). 
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III. 4. Nguyên tắc bổ trợ (principle of subsidiarity) 

Nguyên tắc bổ trợ là một trong những định hƣớng bền 

vững và đặc thù nhất của học thuyết xã hội công giáo, đã 

có mặt trong học thuyết ấy ngay từ văn kiện xã hội đầu 

tiên (Lêô XIII, Rerum novarum).  

Để phát huy phẩm giá con ngƣời cần phải quan tâm tới gia 

đình, các tập thể, các hiệp hội, các thực thể địa phƣơng, 

phải quan tâm tới toàn bộ các biểu hiện kinh tế, xã hội, văn 

hoá, thể thao, giải trí, nghề nghiệp… mà dân chúng đã tự 

động tạo ra, vì chúng giúp họ thể hiện việc tăng trƣởng xã 

hội cách có hiệu quả. Đó chính là lãnh vực của xã hội dân 

sự, có thể hiểu là tổng số các mối quan hệ giữa các cá nhân 

với các tập thể xã hội trung gian. Nhờ mạng lƣới các quan 

hệ ấy, cơ cấu xã hội mới vững mạnh và cộng đồng các 

nhân vị mới có nền tảng. 

Giáo hội từng nhấn mạnh tới nhu cầu cần bảo vệ và phát 

huy các biểu hiện nguyên thuỷ của đời sống xã hội (x. 

Quadragesimo Anno). Giáo hội cũng cho thấy nguyên tắc 

bổ trợ là nguyên tắc quan trọng nhất của triết học xã hội.  

Thật là một sai lầm trầm trọng khi rút khỏi tay các cá nhân 

những gì họ có thể làm đƣợc dựa vào sáng kiến và sự 

chuyên cần của mình, để trao cho cộng đồng; cũng vậy thật 

là bất công và tai hại nghiêm trọng, làm trật tự đúng đắn bị 

xáo trộn, khi giao cho một tổ chức cao hơn và lớn hơn 

những gì mà tổ chức nhỏ hơn và cấp dƣới có thể làm đƣợc. 

Dựa trên nguyên tắc này, mọi xã hội thuộc trật tự cao hơn 

phải có thái độ giúp đỡ - tức là hỗ trợ, đẩy mạnh, phát triển 
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Nguyên tắc của cải vốn có mục tiêu phổ quát bắt chúng ta 

phải coi ngƣời nghèo, ngƣời bị gạt ra bên lề và ngƣời bị 

ngăn cản không phát triển đƣợc do các điều kiện sống của 

họ, là những tiêu điểm cần quan tâm đặc biệt. Muốn vậy 

cần phải tái xác nhận cách mạnh mẽ sự lựa chọn ƣu tiên 

dành cho ngƣời nghèo. Đây là một sự lựa chọn hay là một 

hình thức ƣu tiên trong khi thi hành đức ái kitô giáo, nhƣ 

toàn bộ truyền thống Giáo hội đã làm chứng. 

Hơn thế nữa, hiện nay, với chiều kích toàn cầu mà các vấn 

đề xã hội đều có, tình yêu ƣu tiên dành cho ngƣời nghèo và 

các quyết định rút ra từ đó chắc chắn bao trùm vô số ngƣời 

đói khát, túng thiếu, không nhà ở, ngƣời không đƣợc chăm 

sóc y tế và trên hết, ngƣời không hy vọng, sẽ có một tƣơng 

lai tốt đẹp hơn (Gioan Phaolô II, SRS, số 42). 

Lòng yêu thƣơng mà Giáo hội dành cho ngƣời nghèo đƣợc 

cảm hứng từ Tin mừng Tám mối phúc, từ đời sống khó 

nghèo của Chúa Giêsu và từ sự quan tâm của Ngƣời đối 

với ngƣời nghèo. Lòng yêu thƣơng này không những liên 

quan tới sự khó nghèo vật chất, mà còn liên quan tới nhiều 

hình thức khác nhau của sự nghèo nàn về văn hoá và tôn 

giáo (x. TYHTXHCG, các số 182 - 184). 

Trong giáo huấn của mình, Giáo hội thƣờng xuyên nhắc 

tới mối tƣơng quan giữa lòng bác ái và sự công bằng: “Khi 

chúng ta chăm lo các nhu cầu của những ngƣời đang cần là 

chúng ta trả lại cho họ cái của họ, chứ không phải của 

chúng ta. Chúng ta không chỉ làm các việc bày tỏ lòng 

thƣơng xót mà là đang trả một món nợ công bằng” (Thánh 

Grêgôriô Cả, Regula pastoralis, 3,21). 
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Ứng dụng nguyên tắc nhân vị vào đời sống xã hội đƣa tới 

đòi hỏi không thể thoái thác, là mọi ngƣời phải tôn trọng 

quyền làm ngƣời của nhau, xã hội và cộng đồng chính trị 

phải tôn trọng quyền con ngƣời. Giáo hội công giáo đánh 

giá rất cao bản tuyên ngôn nhân quyền của Liên hiệp quốc, 

đƣợc công bố ngày 10 tháng 12 năm 1948. Thật ra, nguồn 

gốc của các quyền con ngƣời nằm trong chính phẩm giá 

của mỗi một con ngƣời. Nhƣng nguồn gốc tối hậu của 

chúng không ở trong ý muốn thuần tuý của con ngƣời, 

trong thực thể quốc gia hay chính quyền, nhƣng là trong 

chính bản thân con ngƣời và trong Thiên Chúa, Đấng tạo 

dựng con ngƣời.  

Phải bảo vệ các quyền con ngƣời không chỉ một cách riêng 

lẻ mà còn nhƣ một tổng thể: bảo vệ chỉ một phần các 

quyền này thôi là một cách không công nhận chúng. Các 

quyền ấy tƣơng ứng với phẩm giá con ngƣời, và trên hết 

chúng đáp ứng các nhu cầu căn bản của con ngƣời, vật 

chất cũng nhƣ tinh thần của con ngƣời. Những quyền này 

áp dụng cho mọi giai đoạn của cuộc sống, mọi hoàn cảnh 

chính trị, xã hội, kinh tế và văn hoá. 

Thông điệp Bách chu niên (Centesimus annus) của Đức 

Thánh cha Gioan Phaolô II liệt kê một số quyền rất cụ thể: 

“Quyền đƣợc sống”, và phần bổ sung của quyền ấy là 

quyền của thai nhi đƣợc lớn lên trong bụng mẹ từ lúc thụ 

thai; quyền đƣợc sống trong một gia đình hợp nhất và 

trong một môi trƣờng luân lý giúp phát triển nhân cách của 

đứa trẻ; quyền đƣợc phát huy trí khôn, đƣợc tìm biết chân 

lý; quyền đƣợc chia sẻ công ăn việc làm, đƣợc sử dụng các 

thành quả rút ra từ đó để lo cho bản thân và những ngƣời 
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thân; quyền đƣợc tự do thành lập gia đình, quyền có con 

hoặc hoãn lại bằng việc sinh đẻ có trách nhiệm. Theo một 

nghĩa nào đó, nguồn gốc và tổng hợp các thứ quyền ấy là 

quyền tự do tôn giáo, đƣợc hiểu nhƣ là quyền sống trong 

chân lý đức tin của mình và phù hợp với phẩm giá siêu việt 

của một nhân vị” (Gioan Phaolô II, CA, số 47). 

Liên kết hết sức chặt chẽ với đề tài quyền lợi là vấn đề 

nghĩa vụ của con ngƣời. Trong xã hội loài ngƣời, quyền 

của ngƣời này là nghĩa vụ cho hết mọi ngƣời khác: cụ thể 

là quyền phải nhìn nhận và tôn trọng các quyền ấy. Khi 

khẳng định các quyền lợi mà không nhìn nhận các trách 

nhiệm tƣơng ứng là một sự mâu thuẫn nội tại.  

 

Phạm vi nhân quyền đƣợc mở rộng ra để bao gồm cả 

quyền lợi của các dân tộc và các quốc gia. Luật quốc tế 

dựa trên nguyên tắc phải tôn trọng một cách bình đẳng đối 

với các quốc gia, đối với quyền tự quyết của mỗi dân tộc 

và đối với sự hợp tác tự do nhằm đạt đƣợc công ích cao ơn 

cho cả nhân loại. Hoà bình đƣợc xây dựng không chỉ dựa 

trên quyền con ngƣời, mà còn trên sự tôn trọng các quyền 

của các dân tộc, nhất là quyền độc lập (x. ibid. các số 152-

157). 

III. 2. Nguyên tắc công ích và công bằng xã hội 

Nguyên tắc công ích là một nguyên tắc mà mọi khía cạnh 

trong đời sống xã hội đều có liên quan để có ý nghĩa trọn 

vẹn, xuất phát từ chính phẩm giá, sự duy nhất và bình đẳng 

giữa hết mọi ngƣời. 
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xuất, thậm chí còn giao các tài sản ấy cho những ngƣời nào 

có ƣớc muốn và khả năng đƣa chúng vào sản xuất. 

Giai đoạn lịch sử hiện nay xếp đăt cho xã hội sử dụng 

nhiều thứ của cải mới mẻ và trƣớc đây chƣa từng đƣợc biết 

đến. Tình hình này bắt chúng ta đọc lại nguyên tắc mục 

tiêu phổ quát của tài sản một cách mới mẻ và cần phải mở 

rộng nguyên tắc ấy cho nó bao gồm cả những sự phát triển 

mới nhất do các tiến bộ kinh tế và công nghệ mang lại. 

Phải đặt các hiểu biết mới mẻ về công nghệ và khoa học 

phục vụ các nhu cầu căn bản của con ngƣời, làm cho gia 

sản chung của nhân loại càng ngày càng tăng lên. 

Cần phải phá các hàng rào và các tổ chức độc quyền, đã 

khiến cho nhiều nƣớc phải đứng bên lề chƣơng trình phát 

triển, phải cung cấp cho các cá nhân và quốc gia các điều 

kiện căn bản, giúp họ tham gia vào sự phát triển (Gioan 

Phaolô II, CA, số 35).  

Đƣợc thi hành quyền làm chủ dƣới nhiều hình thức khác 

nhau sẽ giúp cho các chủ thể, cá nhân hay cộng đồng, 

hƣởng thêm nhiều lợi ích khách quan nhƣ điều kiện sống 

tốt hơn, tƣơng lai an toàn hơn, và khả năng để lựa chọn có 

nhiều hơn. Nhƣng của cải cũng có thể mang lại nhiều hứa 

hẹn hão huyền, nguồn gốc của nhiều cám dỗ. Những ngƣời 

nào và xã hội nào đi xa đến mức tuyệt đối hoá vai trò của 

của cải không sớm thì muộn sẽ kinh nghiệm thế nào là bị 

nô lệ một cách cay đắng nhất (x. TYHTXHCG, các số 176 

- 181). 

Mục tiêu phổ quát của tài sản và sự lựa chọn ƣu tiên dành 

cho ngƣời nghèo: 
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Mục tiêu phổ quát của tài sản và quyền tƣ hữu: 

Nhờ lao động và nhờ tận dụng khả năng trí tuệ, ngƣời ta có 

thể làm chủ trái đất và biến nó thành một nơi ở thích hợp, 

con ngƣời biến một phần trái đất thành của mình; đây 

chính là nguồn gốc của tƣ hữu. Nhờ tƣ hữu và các hình 

thái khác nhau trong việc làm chủ của cải cách cá nhân, 

con ngƣời bảo đảm cho mình có một không gian hết sức 

cần thiết để thực hiện sự độc lập của cá nhân và gia đình, 

có thể coi đó là sự nối dài của tự do… thúc giục con ngƣời 

thi hành trách nhiệm, và là một trong những điều kiện để 

có đƣợc sự tự do dân sự (x. GS, số 71). 

Học thuyết xã hội công giáo đòi việc làm chủ của cải phải 

đƣợc mở ra một cách đồng đều cho hết mọi ngƣời, để mọi 

ngƣời đều có thể trở thành chủ nhân, ít là trong một chừng 

mực nào đó, và tránh tình trạng phải chấp nhận những hình 

thức “làm chủ một cách chung chạ và hỗn độn”. 

Truyền thống kitô giáo chƣa bao giờ công nhận quyền tƣ 

hữu là quyền tuyệt đối, không đƣợc phép đụng chạm. 

Ngƣợc lại, truyền thống ấy luôn luôn hiểu quyền này trong 

khuôn khổ rộng lớn hơn là quyền của hết mọi ngƣời đƣợc 

sử dụng tài nguyên của toàn thể vũ trụ (Gioan Phaolô II, 

Laborem exercens, số 14). 

Học thuyết xã hội công giáo còn kêu gọi nhìn nhận vai trò 

xã hội của quyền tƣ hữu dƣới bất cứ hình thức nào, đó là 

một cách nhắc tới tƣơng quan tất yếu giữa tƣ hữu với công 

ích. Không đƣợc để tài sản mình đang giữ hoá thành vô 

ích, nhƣng phải làm sao hƣớng chúng đi vào hoạt động sản 
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Công ích không chỉ đơn giản là tổng cộng các của cải riêng 

(vật chất và tinh thần) của mỗi ngƣời trong xã hội. Dù là 

của mọi ngƣời và của mỗi ngƣời, công ích vẫn là ích lợi 

chung, vì nó không thể phân chia đƣợc và vì phải gộp 

chung nhƣ thế mới có đƣợc, phát triển và bảo vệ đƣợc cách 

hữu hiệu, đồng thời hƣớng về tƣơng lai. 

Một xã hội muốn và có ý định tiếp tục phục vụ con ngƣời 

ở mọi cấp độ là một xã hội phải lấy công ích - tức là lợi ích 

của hết mọi ngƣời và của con ngƣời toàn diện - làm mục 

tiêu tiên quyết của mình. Con ngƣời không thể tìm đƣợc sự 

phát triển mỹ mãn chỉ nơi bản thân mình, nếu bỏ qua sự 

kiện con ngƣời hiện hữu với ngƣời khác và cho ngƣời 

khác. 

Những đòi hỏi của công ích tuỳ thuộc vào những điều kiện 

xã hội của mỗi giai đoạn lịch sử và có liên quan chặt chẽ 

với việc tôn trọng và thăng tiến con ngƣời toàn diện cũng 

nhƣ các quyền căn bản của con ngƣời. Những đòi hỏi này 

trƣớc hết bao gồm việc dấn thân xây dựng hoà bình, tổ 

chức các cơ sở quyền lực của quốc gia, xây dựng một hệ 

thống tƣ pháp lành mạnh, bảo vệ môi trƣờng và cung cấp 

các dịch vụ thiết yêu cho hết mọi ngƣời. 

Công ích có liên quan tới mọi thành phần trong xã hội, 

không ai đƣợc miễn cộng tác vào việc thực hiện và phát 

huy công ích, tuỳ theo khả năng của mỗi ngƣời. Mỗi ngƣời 

cũng có quyền hƣởng những điều kiện của đời sống xã hội 

do công ích đem lại. Ngày nay tài sản của thế giới đang 

đƣợc phân phối dƣới ảnh hƣởng của những tệ đoan nặng 

nề xuất phát từ chỗ có sự chênh lệch khổng lồ giữa một 
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thiểu số giàu có quá mức và vô số ngƣời không có tài sản. 

Cần phải tổ chức lại sự phân phối ấy cách hiệu quả và phù 

hợp với các chuẩn mực về công ích, tức là công bằng xã 

hội. 

Trách nhiệm đạt tới công ích không những thuộc về các cá 

nhân, mà là trách nhiệm của Nhà nƣớc, vì công ích là lý do 

tồn tại của quyền bính chính trị. Nhà nƣớc phải bảo đảm 

cho xã hội dân sự đƣợc trật tự, thống nhất và có tổ chức, để 

công ích đƣợc thể hiện với sự cộng tác của mỗi công dân. 

Để bảo đảm công ích, chính phủ mỗi nƣớc 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. Điều hoà cách 

thích hợp các lợi ích của các tập thể với các lợi ích của cá 

nhân là một trong những nhiệm vụ tế nhị nhất của chính 

quyền. 

Công ích xã hội không phải là một mục tiêu tự thân; nó chỉ 

có giá trị khi có liên quan tới việc thực hiện các mục tiêu 

tối hậu của con ngƣời và ích lợi chung của toàn thể thụ tạo 

(x. ibid. các số 164 - 170) 

III. 3. Nguyên tắc mục tiêu phổ quát của của cải và 

công bằng xã hội 

Nguồn gốc và ý nghĩa của nguyên tắc mục tiêu phổ quát 

của của cải: 

Trong số những điều bao hàm trong nguyên tắc công ích, 

quan trọng nhất là nguyên tắc của cải có mục tiêu phổ 

quát. Thiên Chúa đã tiền định cho trái đất và tất cả những 

gì chứa đựng trong đó đều dành cho mọi ngƣời và mọi dân 
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tộc, ngõ hầu mọi sự vật đƣợc tạo thành đƣợc chia sẻ cách 

tốt đẹp cho hết mọi ngƣời dựa vào sự công bằng đƣợc điều 

tiết bởi đức ái (Vat. II, GS, số 69). 

Quyền sử dụng của cải trên trái đất là quyền dựa trên 

nguyên tắc “mục tiêu phổ quát” của của cải. Mỗi ngƣời 

phải đạt đƣợc mức an sinh cần thiết để có thể phát triển 

trọn vẹn. Quyền sử dụng chung các của cải là “nguyên tắc 

đầu tiên của toàn bộ trật tự đạo đức và xã hội” và là 

nguyên tắc tiêu biểu của học thuyết xã hội công giáo. 

Trƣớc hết đó là một quyền tự nhiên, đƣợc khắc ghi nơi bản 

tính con ngƣời, chứ không phải là một quyền do xã hội 

thiết định. Đó là một quyền bẩm sinh nơi mỗi ngƣời… có 

trƣớc bất cứ hệ thống pháp luật nào liên quan đến vấn đề 

này, có trƣớc bất cứ hệ thống kinh tế hay xã hội nào. 

Nguyên tắc mục tiêu phổ quát của của cải chính là một lời 

mời gọi chúng ta hãy triển khai một nhãn quan kinh tế, gợi 

hứng từ các giá trị luân lý, làm cho con ngƣời luôn nhìn 

thấy nguồn gốc và mục tiêu của của cải, để từ đó tạo ra 

một thế giới công bằng và liên đới (x. TYHTXHCG, các 

số 1171 - 175). 

Muốn thực hiện mục tiêu phổ quát của của cải, cần phải có 

nỗ lực chung hầu tạo cho mỗi ngƣời và mọi dân tộc những 

điều kiện cần thiết để phát triển toàn diện, hầu ai ai cũng 

có thể góp phần làm cho thế giới nhân bản hơn. “Trong thế 

giới ấy mỗi cá nhân có thể cho và nhận, sự tiến bộ của 

ngƣời này không cản trở sự phát triển của những ngƣời 

khác…” (Thánh bộ giáo lý đức tin, Libertatis conscientia, 

số 90, năm 1987). 
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HỌC THUYẾT XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI  VỀ CHÍNH 

TRỊ 

 

Kính thƣa quý vị và các bạn, 

Từ bài hôm nay, chúng tôi bƣớc sang học thuyết xã hội của 

Giáo hội liên can tới lãnh vực chính trị, bao gồm những 

nguyên tắc luân lý về hoạt động chính trị cũng nhƣ về mối 

tƣơng quan giữa Giáo hội với chính quyền; tiếp đó chúng 

ta sẽ nghiên cứu học thuyết xã hội về những vấn đề chính 
trị quốc tế. 

Trƣớc khi đi vào chi tiết, thiết tƣởng nên đánh tan vài ngộ 

nhận chung quanh hai tiếng “chính trị”. 

1) Theo nghĩa hẹp, chính trị bao gồm những hoạt động 

nhằm thi hành quyền bính trong cộng đồng dân sự (từ cấp 

làng xã cho đến cấp tỉnh, quốc gia và quốc tế); hiểu theo 

nghĩa này, chính trị gắn liền với quyền hành : làm chính trị 

có nghĩa tìm cách nào để nắm giữ quyền hành để giải 
quyết những vấn đề kinh tế, chính trị và xã hội. 

2) Theo nghĩa rộng hơn, chính trị có nghĩa là hoạt động 

nhắm đạt tới ích chung; nó bao trùm tất cả hoạt động 

hƣớng tới việc bảo đảm cho những mối tƣơng quan xã hội 

đƣợc tiến hành trong sự thuận hòa, tôn trọng quyền tự do 

và bình đẳng của hết mọi ngƣời dân. Hiểu theo nghĩa này, 

tất cả các công dân đều “làm chính trị” cách này hay cách 

khác. Thí dụ: trong một cuộc tuyển cử, dù một ngƣời công 

dân đi bỏ phiếu hay dù họ tẩy chay không đi bỏ phiếu thì 
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cả hai cũng đều là hành vi chính trị ; – hoặc đứng trƣớc 

cuộc cấm vận, thì ngƣời bênh hay chống nó cũng đều làm 

chính trị, và cả ngƣời lén lút nhập cảnh khí giới lẫn ngƣời 

tìm cách nhập cảnh thuốc men thóc lúa cũng là hành vi 

chính trị. 

Khi phát biểu học thuyết xã hội về các vấn đề chính trị, 

Giáo hội không làm chính trị theo nghĩa hẹp bởi vì Giáo 

hội có tham vọng tranh chấp để tranh dành quyền hành; 

Giáo hội can thiệp vào lãnh vực chính trị hiểu theo nghĩa 

rộng, với mục tiêu là để nhắc nhở những nguyên tắc luân 

lý mà những ngƣời cầm quyền cũng những công dân cần 

phải lƣu ý. Đối lại với những thành kiến cho rằng một khi 

đã tham gia chính trị thì phải ăn bẩn, tán tận lƣơng tâm, 

học thuyết xã hội đòi hỏi rằng ngƣời làm chính trị cũng 

phải tuân theo những quy tắc luân lý, và thậm chí có thể 

nên thánh nữa. Lịch sử của Giáo hội không thiếu những 
nhà vua hay chính khách thánh thiện. 

Trong bài này, sau khi điểm qua sự tiến triển của học 

thuyết xã hội về vấn đề chính trị chúng ta sẽ phân tích một 
vài nguyên tắc căn bản. 

I. Sự tiến triển của học thuyết xã hội về vấn đề chính trị  

Ngay từ những thế kỷ đầu tiên, các giáo phụ đã viết nhiều 

tác phẩm dành cho những nhà lãnh đạo xã hội. Vào thời 

Trung cổ, trong danh mục những tác phẩm triết lý và thần 

học của thánh Tommaso chúng ta thấy một tác phẩm tựa 

đề “De regimine principum” (hay: de Regno) bàn về chính 

quyền. Tuy nhiên ở đây chúng ta chỉ giới hạn vào những 
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dựng hòa bình. Cổ vũ hòa bình là một phần tất yếu trong 

sứ mạng của Giáo Hội khi tiếp tục công trình của Đức Kitô 

trên trần gian. Thật vậy, trong Đức Kitô, Giáo Hội là một 

bí tích, tức là dấu chỉ và công cụ của hòa bình trên thế giới 

và cho thế giới (x. TLGHXHCG Số 516). Ủy Ban CL&HB 

ƣớc mong nhận đƣợc những góp ý tích cực, hƣớng dẫn cụ 

thể và đầy tình hiệp thông của Đức Hồng Y và quí Đức 

Cha để có thể góp phần loan báo Tin Mừng trong lãnh vực 

chính trị, kinh tế, xã hội… đầy khó khăn và thách đố này.  

Lễ Các Thánh, ngày 1/11/2012 

ỦY BAN CÔNG LÝ & HÕA BÌNH / HĐGMVN 
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nhiên, các biện pháp kiểm soát, cấm đoán, phá hoại các 

trang web, các blog cá nhân, nhất là việc bắt bớ, kết án các 

Bloggers đã đi tới tình trạnh vi phạm nhân quyền nặng nề. 

Vụ án các Bloggers thuộc câu lạc bộ các nhà báo tự do đã 

bị xét xử vừa qua là ví dụ cụ thể cho tình trạng vi phạm 

quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí. 

7. Tự do tôn giáo 

Mặc dù hiến pháp, luật, pháp lệnh, nghị định và thông tƣ 

đã quy định về tự do tôn giáo, tự do tín ngƣỡng, nhƣng 

việc thực hiện các quy định trên tại nhiều địa phƣơng lại 

rất tùy tiện. Chính vì vậy, ở một số nơi, việc cử hành các lễ 

nghi tôn giáo và thiết lập các điểm sinh hoạt tôn giáo ngoài 

cơ sở thờ tự rất nhiêu khê và tùy thuộc nhiều vào cảm tính 

của giới chức chính quyền địa phƣơng. Đặc biêt, do lịch 

sử, có những “Xã” hay “Huyện anh hùng” mà ở đó có tiêu 

chí “vùng trắng tôn giáo”, thì việc cố gắng phục hồi các 

nhà nguyện và tổ chức các buổi cầu nguyện của các giáo 

hội địa phƣơng gặp rất nhiều khó khăn. Tình trạng này, tùy 

lúc, đã và đang diễn ra tại một số giáo phận nhƣ Kontum, 

Hƣng Hóa, Ban Mê Thuột, Vinh… 

Kính thƣa Đức Hồng y, quí Đức cha, 

Khi gửi Bản phúc trình này, Ủy Ban CLHB chỉ nêu lên 

một số hiện tƣợng tiêu biểu hoặc vấn đề đáng quan tâm. 

Làm nhƣ thế, chúng ta muốn chứng tỏ rằng ngƣời Công 

Giáo không hề thờ ơ với tình hình đất nƣớc, nhƣng luôn 

thể hiện một tình yêu nƣớc nồng nàn và nỗ lực kiếm tìm 

giải pháp tích cực dựa trên GHXH của Giáo hội để xây 
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văn kiện của Giáo hội trong thời gian gần đây bắt đầu từ 
đức Lêo XIII. 

1. Trƣớc khi đụng đến các vấn đề kinh tế xã hội trong 

thông điệp Rerum Novarum, đức Lêo XIII đã dành nhiều 

thông điệp bàn về vấn đề chính trị, thí dụ “Diuturnum 

illud” (29-6-1881) về nguồn gốc chính quyền, “Humanum 

genus (20-4-1884) về bè nhiệm, “Immortale Dei” (1-11-

1885), “Libertas praestantissimus” (20-6-1888) bàn về các 

tự do chính trị và mối liên hệ giữa tôn giáo với nhà nƣớc. 

Ngày 10-1-1890, với thông điệp “Sapientiae christianae” 

Ngài khuyến khích các tín hữu hãy tham gia vào các thể 

chế chính trị để tranh đấu cho các giá trị của tôn giáo. Sau 

khi ban hành thông điệp Rerum Novarum, đức Lêo XIII 

viết thông điệp “Au milieu des sollicitudes” (16-2-1892) 

dành cho các tín hữu bên Pháp đang phân vân giữa chính 

thể quân chủ và cộng hòa. 

2. Đức Bênêđictô XV đã để lại cho giáo huấn xã hội ba 

thông điệp về hòa bình viết ra trong thời thế chiến thứ 

nhất: “Ad beatissimi” (1-11-1914), “Dès le début” (1-8-
1917), “Pacem Dei” (23-5-1920). 

3. Đức Piô XI đã viết những thông điệp “Non abbiamo 

bisogno” (29-6-1931) dành cho phát xít Ý, “Mit 

brennender Sorge” (14-3-1937) dành cho quốc xã Đức, 

“Divini Redemptoris” (19-3-1937) dành cho chế độ cộng 

sản. Đứng trƣớc những chế độ độc tài, Đức Piô XI muốn 

trình bày vai trò của Nhà nƣớc và những giới hạn của nó. 
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4. Đức Piô XII tuy không viết thông điệp nào về vấn đề xã 

hội, nhƣng qua những sứ điệp truyền thanh và những bài 

diễn văn, đã nhiều lần phát biểu quan điểm của Giáo hội về 
hòa bình, về nhân quyền, về các thể chế dân chủ. 

5. Có thể nói là với thông điệp “Pacem in terris” (11-4-

1963), đức Gioan XXIII đã trình bày một cách có hệ thống 

toàn bộ giáo huấn của Giáo hội về chính trị, từ hòa bình 

cho tới nhân quyền. Đặc biệt ở số 159, Ngài phân biệt giữa 

ý thức hệ với phong trào : có thể rằng một phong trào tuy 

gắn với một ý thức hệ nhƣng đã tiến xa hơn những vấn nạn 

mà ý thức hệ đã gặp phải lúc ra đời, và xích lại gần với 

những chủ trƣơng hợp với lý trí hơn. (Deinceps par omino 

est, a falsis philosophorum placitis de natura, de origine, 

de fine mundi et hominis plane incepta distinguere, quae 

sive res oeconomicas et sociales, sive ingenii cultum, sive 

civitatis temperationem contingunt, etiamsi incepta hoc 

genus ab illis placitis originem et incitamentum ducant; 

quoniam, dum formula disciplinae, postquam definite 

descripta est, iam non mutatur, incepta illa utpote quae in 

mutabilibus rerum condiconibus versentur, his non 

possunt, quin sint admodum sane obnoxia. De reliquo quis 

eas infitias, in hisce inceptis, quatenus videlicet cum rectae 

rationis praeceptis congruant, et iustas hominis appeti-

tiones referent, posse aliquid boni et probandi inesse?). 

Nhiều ngƣời đã giải thích đoạn văn này ám chỉ đến sự tiến 

triển của thuyết mácxít từ ý thức hệ vô thần sang phong 
trào xã hội. 

6. Công đồng Vaticano II bàn tới vấn đề chính trị trong 

hiến chế “Vui mừng và Hy vọng” (số 73-76) và tuyên 
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nay, con ngƣời dễ bị tha hóa trở thành công cụ, hay bị coi 

là công cụ để phục vụ các mục tiêu chính trị, kinh tế hơn là 

một nhân vị, chủ thể của các thực tại xã hội. Lý do có thể 

giải thích là vì nền giáo dục Việt Nam hiện nay không 

những lạc hậu, mà còn lạc hƣớng, chạy theo hình thức và 

phô trƣơng thành tích nhằm tạo ra những con ngƣời chỉ có 

khả năng phục vụ cho những mục tiêu chính trị chứ không 

nhằm đào tạo con ngƣời có nhân cách, phát triển tâm và trí 

toàn diện. Nói cách khác, hệ thống giáo dục đang đào tạo 

con ngƣời công cụ hơn là con ngƣời nhân vị có tự do, có 

khả năng chịu trách nhiệm và sáng tạo. 

6. Tự do Ngôn luận  

Theo luật lệ Việt Nam hiện hành, truyền thông triệt để trực 

thuộc Nhà nƣớc. Vì vậy, mặc dù cả nƣớc có hơn 700 cơ 

quan báo chí và hầu nhƣ tỉnh nào cũng có truyền thanh và 

truyền hình, nhƣng tất cả bị kiểm duyệt và kiểm soát gắt 

gao. Trƣớc mắt, xã hội dân sự chƣa đƣợc xuất hiện và chƣa 

thực sự góp phần năng động cho truyền thông. 

Cuộc cách mạng thông tin đã bùng nổ qua các trang web 

và các blog cá nhân. Đây là một hình thức thông tin mới, 

tức thời, hấp dẫn, năng động, đa diện, vừa bằng chữ viết, 

vừa kèm theo hình ảnh hay minh họa. Với webblog các 

nhân, ngƣời đƣa tin chia sẻ và nối kết với nhau thành mạng 

xã hội, giải phóng sự thật khỏi những rào cản và quyền lực 

truyền thống, cũng nhƣ thách thức ngay cả các tập đoàn 

truyền thông vốn áp đặt thông tin ở quy mô quốc gia hay 

toàn cầu. Tất nhiên cái gì cũng có mặt trái của nó, cần phải 

đƣợc hƣớng dẫn và điều chỉnh các lạm dụng, sai trái. Tuy 



 120 

Trong bản Nhận định về một số tình hình hiện nay của 

Việt Nam, Ủy Ban CLHB đã nhấn mạnh: “Vào những thập 

niên cuối cùng của thế kỷ XX, Biển Đông đã một vài lần 

nổi sóng. Nhƣng trong những năm gần đây, sự căng thẳng 

đã lên đến mức độ nguy hiểm. Nhà cầm quyền Trung Quốc 

một mặt dùng lời lẽ hoa mỹ, với thông điệp rất êm tai, 

nhƣng mặt khác, các hành động của họ về chủ quyền trên 

Biển Đông ngày càng phản ánh rõ rệt chủ trƣơng Đại Hán. 

Trong khi đó phản ứng của Nhà cầm quyền Việt Nam quá 

yếu ớt, tạo cớ cho các lực lƣợng thù nghịch lấn tới. Khó 

hiểu hơn nữa là việc chính quyền đã mạnh tay đàn áp các 

tổ chức và các cá nhân yêu nƣớc phản đối hành động xâm 

lƣợc trắng trợn của Trung Quốc. Thái độ lập lờ, thiếu nhất 

quán của các nhà lãnh đạo trong vấn đề phân định lãnh thổ 

vùng biên giới và bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông đang gây 

bất bình trong dƣ luận.” 

5. Phẩm giá con ngƣời  

Phẩm giá con ngƣời bị chà đạp và xúc phạm nặng nề. Nạn 

buôn ngƣời và buôn bán phụ nữ chuyển từ tình trạng lén 

lút sang công khai, núp dƣới hình thức “hợp tác lao động”, 

“môi giới kết hôn với ngƣời ngoại kiều” qua trung gian các 

công ty có giấy phép kinh doanh. Đây là loại hình tội phạm 

đáng lo ngại với các thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, hoạt động 

xuyên quốc gia, siêu lợi nhuận, ngày càng gia tăng và thêm 

phức tạp. 

Hiện tƣợng ấy dƣờng nhƣ là hậu quả của một điều đã diễn 

ra từ lâu và rất đáng lo ngại. Trong xã hội Việt Nam hôm 
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ngôn về tự do Tín ngƣỡng. Sau công đồng, tông thƣ 

“Octogesima Adveniens” (1971) của đức Phaolo VI một 

đàng cho thấy rằng đức tin công giáo có thể đƣa tới những 

thể chế chính trị khác nhau (số 50), cũng nhƣ có thể có 

nhiều đƣờng lối để giải thích thuyết mácxít (số 30-34). 

7. Sau cùng, với đức Gioan Phaolo II, đừng kể những diễn 

văn đọc trong các buổi tiếp kiến ngoại giao đoàn hay tại 

các cơ quan Liên Hợp quốc, ta có thể thấy vài đƣớng 

hƣớng về chính trị trong chƣơng 5 của thông điệp 

“Centesimus Annus”. 

Trong khoảng 100 năm qua, ta thấy có nhiều sự tiến triển 

về các chế độ chính trị trên thế giới. Còn về phía các văn 

kiện của Giáo hội, ta thấy rằng vào lúc đầu, chúng còn bị 

bàng hoàng sau những cuộc cách mạng lật đổ chế độ quân 

chủ tại Âu châu và thiết lập nền cộng hòa: phải chờ đợi 

một thời gian thì Giáo hội mới nhận ra những giá trị của 

các chế độ dân chủ. Mặt khác, các chế độ độc tài ra đời tại 

Âu châu vào những thập niên đầu thế kỷ XX cùng với sự 

can thiệp ào ạt của nhà nƣớc vào các hoạt động quốc gia đã 

khiến các Giáo hoàng tìm cách dung hòa giữa những 

quyền lợi của con ngƣời với những yêu sách của trật tự xã 

hội. Mặt khác, càng ngày các văn kiện của Giáo hội càng 

tỏ ra trung lập trƣớc các thể chế chính trị đã đƣợc áp dụng 

trong lịch sử, xét vì mỗi thể chế đều có những giới hạn của 

nó (PT 52; 68; 73; OA 24; SRS 41; GL 1901). 
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II. Vài nguyên tắc luân lý căn bản của sinh hoạt chính 

trị 

Dĩ nhiên, học thuyết xã hội của Giáo hội giả thiết rằng con 

ngƣời cần phải sống trong xã hội, và xã hội cần có một 

quyền bính (GS 25). Chúng ta không thể nào chấp nhận 

thuyết vô chính phủ (anarchisme), vì nó dễ đƣa tới chế độ 

luật rừng. Những nguyên tắc phát biểu sau đây đặt ra 

những tiêu chuẩn trong việc tổ chức trật tự xã hội. 

A. Trật tự xã hội cần đƣợc dựa trên bốn cột trụ sau đây: 

chân lý, công bằng, tình yêu và tự do. Bốn cột trụ ấy 

đƣợc đức Gioan XXIII phát biểu trong thông điệp Pacem 

in terris (số 35,37,45,167), và đƣợc công đồng Vatican II 

lặp lại trong hiến chế Vui mừng và Hy vọng số 26. 

1/ Nói tới chân lý (sự thực) có nghĩa là tránh những gì 

gian dối, úp mở. Áp dụng vào lãnh vực chính trị, chân lý 

đòi hỏi phải hành động thẳng thắn sáng sủa, dƣới ánh sáng 

mặt trời, chứ không phải lén lút, âm mƣu xảo quyệt. Chân 

lý đòi hỏi quyền đƣợc thông tin trung thực (Vatican II, 
Tuyên ngôn về truyền thông xã hội số 5). 

2/ Công bằng, nghĩa là của ai thì phải trả cho ngƣời ấy. 

Công bằng xã hội không những chỉ đòi hỏi cấm trộm cắp 

nhƣng còn phải lƣu ý tới hạng ngƣời thấp cổ bé họng, đã bị 

tƣớc lột tất cả những quyền lợi căn bản của họ. Công bằng 

cũng bao hàm quyền của các công dân đƣợc tham gia vào 

việc điều hành quốc gia. 
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3. Tham nhũng thành quốc nạn  

Những diễn biến và xáo trộn trong mấy tháng vừa qua 

chứng tỏ mô hình kinh tế hiện tại đang làm giàu cho nhóm 

đặc quyền đặc lợi, đặc biệt là giới ngân hàng, hơn là cho 

toàn dân. Lạm phát gia tăng cũng làm tăng đói nghèo, 

không những gây khó khăn hơn cho cuộc sống của ngƣời 

dân, mà cho cả các doanh nghiệp. Từ đầu năm đến nay hơn 

40.000 doanh nghiệp phải giải thể. 

Việt Nam hiện nằm trong nhóm các quốc gia thiếu minh 

bạch nhất thế giới. Tham nhũng đã trở thành quốc nạn, mà 

nguyên nhân chủ yếu là do cơ chế điều hành, lãnh đạo. 

Chính vì vậy, không những nó nguy hiểm cho tiền đồ đất 

nƣớc mà hầu nhƣ bất khả loại trừ trong bối cảnh kinh tế – 

chính trị hiện nay. 

4. Chủ quyền đất nƣớc  

Khi ý thức rằng: “Việc chung sống giữa các dân tộc đƣợc 

xây dựng trên các giá trị từng làm nền tảng để kiến tạo các 

mối quan hệ giữa ngƣời với ngƣời: đó là sự thật, công lý, 

liên đới tích cực và tự do” (TLGHXHCG số 433) thì chúng 

ta thấy hiện nay nền tự do, độc lập, chủ quyền quốc gia của 

Việt Nam đang bị đe dọa nặng nề bởi sự gây hấn và xâm 

lƣợc của láng giềng Trung Quốc. Ngƣời dân không đƣợc 

biết sự thật về những “thỏa hiệp” hay “thỏa ƣớc” giữa 

chính quyền hai nƣớc, nhƣng lại phải gánh chịu nhiều hậu 

quả tai hại do “mối giao hảo” ấy gây nên cả về chính trị lẫn 

kinh tế. 
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định của bộ luật ấy, cũng nhƣ với các tuyên ngôn và công 

ƣớc quốc tế mà Việt Nam đã tham gia.” 

Tình hình đó chƣa thay đổi, thậm chí còn diễn ra xấu hơn. 

Điển hình là vụ xét xử ba thanh niên Công Giáo tại Vinh 

ngày 29/09/2012 và vụ xử các Bloggers ngày 24/9, tại TP. 

HCM với các bản án vô lý và đầy bất công. Để che đậy nó, 

ngƣời ta đã cho mở phiên tòa xét xử công khai, nhƣng lại 

không cho dân chúng tự do tham dự và ngay cả thân nhân 

của các bị cáo cũng bị ngăn chặn khi đến tòa án, thậm chí 

có những ngƣời còn bị tạm giữ hay bị khủng bố tinh thần. 

Bên cạnh đó, những vụ khiếu kiện đông ngƣời về đất đai 

ngày càng gia tăng hoặc kéo dài. Điều đó chứng tỏ cách 

giải quyết của chính quyền các cấp không thỏa đáng, có 

thể vì thiếu thiện chí giải quyết vấn đề đúng pháp luật và lẽ 

phải hay vì bênh vực quyền lợi của các nhà đầu tƣ và các 

nhóm đặc quyền. Để biện minh cho cách giải quyết này 

ngƣời ta thƣờng chụp lên đầu những ngƣời phản kháng cái 

mũ “bị kích động của thế lực thù địch”. 

2. Dùng bạo lực để giải quyết các tranh chấp dân sự  

Bạo lực ở đây là việc sử dụng “côn đồ” chứ không chỉ các 

biện pháp nghiệp vụ của cơ quan công an để vãn hồi trật 

tự. Biện pháp này đƣợc dùng ngày càng nhiều, để đàn áp 

các cá nhân lẫn các đám đông, từ đám tang riêng lẻ đến các 

vụ khiếu kiện tập thể hay biểu tình. Điều đó đang làm cho 

bạo lực ngự trị trong đời sống xã hội khi giải quyết tranh 

chấp. 
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3/ Tình yêu. Lịch sử cho thấy rằng tình yêu hay bác ái đã 

đi trƣớc dọn đƣờng cho công bằng. Một vài trợ cấp trƣớc 

đây đƣợc coi nhƣ là do lòng nhân đạo nhƣng dần dần đã 

trở thành quyền lợi xã hội. Dù vậy, công bằng không bao 

giờ nên tách rời khỏi bác ái : một xã hội chỉ biết có công 

bằng mà không đếm xỉa tới bác ái thì sẽ biến những tƣơng 

quan xã hội thành chế độ bàn giấy, thành những tranh chấp 
quyền hành hay quyền lợi. 

4/ Tự do. Trƣớc đây, các văn kiện học thuyết xã hội nhấn 

mạnh nhiều tới quyền bính trong xã hội. Nhƣng từ công 

đồng Vaticano II có sự chuyển hƣớng : cần phải nhìn nhận 

cho các công dân sự tự do đến mức tối đa ; sự tự do chỉ bị 

hạn chế khi công ích đòi hỏi (Tuyên ngôn tự do tín ngƣỡng 

7c; Hiến chế GS 75c). Sau khi bức tƣờng Bá linh sụp đổ, 

đức Gioan Phaolô II đã viết trong thông điệp Centesimus 

Annus số 25b nhƣ sau : Tự do là một yêu sách của phẩm 

giá con ngƣời; những chế độ hạn chế quyền tự do nhân 

danh một thứ trật tự mà chính họ áp đặt thì sớm muộn gì 

không những sẽ sụp đổ mà còn lôi cuốn theo sự băng hoại 

của xã hội nữa. Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể bỏ qua 

sự kiện lịch sử là chủ nghĩa cộng sản đã bành trƣớng trong 

quá khứ khi mà tại các nƣớc mệnh danh là tự do đã làm 

biến dạng ý nghĩa của từ ngữ này: hoặc là tự do chỉ nằm 

trong tay một thiểu số còn đa số thì làm nô lệ; hoặc là tự 

do đồng nghĩa với phóng túng lăng loàn không còn đếm 

xỉa gì đến chân lý, công bằng và yêu thƣơng (CA 46). Nhƣ 

chúng ta đã biết, sự tôn trọng tự do đƣợc phát biểu cụ thể 

qua sự bảo vệ nhân quyền. 
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B. Con ngƣời cần tới xã hội để phát triển; và mục tiêu của 

xã hội nhằm phụng sự con ngƣời. Con ngƣời phải là 

nguyên ủy, chủ thể và cứu cánh của các thể chế xã hội (GS 

25). Giao điểm giữa cứu cánh của con ngƣời với cứu cánh 

của xã hội là công ích. Khái niệm về công ích đƣợc diễn tả 

ở : MM 65; PT 53-57; GS 73-74; CA 47; Sách GL 1905-

1912. Công ích bao gồm ba yếu tố chính sau đây: 

1) tôn trọng và cổ võ các quyền căn bản của con ngƣời; 

2) việc phát triển những nhu cầu tinh thần và vật chất của 

xã hội; 

3) hòa bình và an ninh của xã hội và của các phần tử. 

C. Không thể hoàn toàn đồng hóa xã hội với quốc gia hay 

nhà nƣớc. Quốc gia là một cấp của xã hội, quen gọi là xã 

hội chính trị (société politique). Ngoài xã hội chính trị còn 

có những xã hội dân sự khác nữa, thí dụ gia đình, hiệp hội, 

tôn giáo. Trong các xã hội sơ khai cổ truyền (thí dụ nhƣ 

trong các bộ lạc) không có sự phân biệt ấy; nhƣng với 

những xã hội tân tiến và đa diện ngày nay, sự phân biệt ấy 

ngày càng rõ rệt. Sự phân biệt giữa quốc gia với nhà nƣớc 

cũng đã đƣợc các pháp chế dân chủ nhìn nhận : nhà nƣớc 

ám chỉ bộ máy pháp lý quyền hành của quốc gia; bộ máy 

ấy có thể thay ngôi đổi chủ hay biến dạng, còn quốc gia 

dân tộc là cái gì bền vững trƣờng tồn. Dù sao đi nữa, Giáo 

hội chống lại tất cả mọi chủ nghĩa toàn chế (totalitarisme), 

khi đặt nhà nƣớc làm tiêu chuẩn pháp lý tối thƣợng, không 

đếm xỉa gì tới Thiên Chúa, luật tự nhiên, lƣơng tâm con 

ngƣời; những chế độ định đoạt tất cả các sinh hoạt không 

chừa chỗ cho những xã hội khác (gia đình, hiệp hội). Đối 

lại, một đàng học thuyết xã hội khẳng định rằng còn có 
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BẢN PHÖC TRÌNH VỀ TÌNH HÌNH CÔNG LÝ, HÕA 

BÌNH VÀ NHÂN QUYỀN TRONG XÃ HỘI VIỆT 

NAM HIỆN NAY 

Posted by Ioannes on Tháng 11 5th, 2012 

 

Kính gửi: Đức cha Chủ tịch HĐGM/VN, 

Đức Hồng y và quý Đức cha, 

Để đáp ứng lời mời gọi của Thƣ Mục vụ Năm Đức Tin, Ủy 

Ban Công lý và Hòa bình (CLHB) xin phúc trình cùng 

Đức Hồng y và quí Đức cha một số tình hình xã hội Việt 

Nam hiện nay đang đƣợc dƣ luận quan tâm. Xin giản lƣợc 

vào mấy nét tiêu biểu dƣới đây: 

1. Án xử bất công  

Trong bản Nhận Định công bố ngày 15/05/2012, Ủy Ban 

CLHB đã nhận xét: “Việc áp dụng luật pháp chƣa nghiêm 

minh và tùy tiện (…) đã dẫn đến những oan sai và đôi khi 

đẩy ngƣời dân đến bƣớc đƣờng cùng. Bộ luật tố tụng hình 

sự đã quy định các thủ tục bắt ngƣời; vậy mà trong một số 

trƣờng hợp, vẫn có các công dân bị bắt sai trái với các quy 
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vì sợ văn bản này lại là môṭ bƣớc thuṭ lùi , so với Nghi ̣ điṇh 

nêu trên. Câu hỏi nền tảng là bao giờ các công dân có tôn 

giáo đƣợc đối xử bình đẳng với các công dân khác, theo 

Hiến pháp và Dân luật, mà không cần đến một Pháp lệnh 

Tín ngƣỡng tôn giáo nữa? 

* * * 

Những nhận định trên đây phát xuất từ niềm tin Kitô giáo 

và trách nhiệm công dân với ƣớc nguyện góp phần nhỏ bé 

của mình vào công cuộc xây dựng một đất nƣớc phát triển 

vững bền, dân chủ và nhân ái. Trong vấn đề này, huấn từ 

của Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI, ngày 27-06-2009, với 

các Giám mục Việt Nam vẫn là định hƣớng căn bản của 

Ủy ban Công lý và Hòa bình: “Giáo Hội không hề muốn 

thay thế Chính quyền, nhƣng chỉ mong rằng trong tinh 

thần đối thoại và hợp tác tôn trọng nhau, Giáo Hội có thể 

góp phần mình vào đời sống của đất nƣớc, nhằm phục vụ 

tất cả mọi ngƣời dân”. 

Ngày 15 tháng 5 năm 2012, kỷ niệm 121 năm Thông điệp 

Rerum Novarum (Tân Sự) 

ỦY BAN CÔNG LÝ & HÕA BÌNH / HĐGMVN 
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một thứ luật cao hơn luật nhà nƣớc (luật luân lý, luật tự 

nhiên: PT 81), đàng khác đề ra nguyên tắc hỗ trợ 

(subsidiarité) mà chúng tôi đã có lần nói tới. 

D. Sau cùng, nếu từ thời các giáo phụ luân lý công giáo đã 

đề cao việc tùng phục các nhà cầm quyền hợp pháp, thì 

trong thời cận đại HTXH phải giải quyết vấn nạn khi nào 

đƣợc bất tuân chính quyền bất hợp pháp thậm chí bằng sự 

kháng cự vũ trang: PT 161.162; GS 74; PP 11.31; OA 

3.4.15.26.28.43; SRS 44; Sách GL số 2242-2243. Thêm 

vào đó học thuyết xã hội còn nhấn mạnh quyền lợi và 

nghĩa vụ của các công dân đƣợc tham gia vào đời sống 

chính trị, nhƣ sẽ trình bày trong bài tới. 

Lm Phan Tấn Thành, O.P. 
http://www.ghxhcg.com/article.aspx?id=336 

[Sƣu tầm của GDHT] 
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NHẬN ĐỊNH VỀ MỘT SỐ TÌNH HÌNH 

TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY 

             Posted by wclhb on Tháng 5 15th, 2012    

 

Chủ trƣơng đổi mới đã giúp Việt Nam hòa nhập vào dòng 

chảy chung của nhân loại và đƣa đất nƣớc từ một nền kinh 

tế nghèo nàn đến một trong những nƣớc có tăng trƣởng 

kinh tế cao nhất châu Á. Tiến trình hội nhập đƣợc cụ thể 

hóa qua việc Việt Nam trở nên thành viên của khối 

ASEAN, tham gia APEC, gia nhập WTO. Việt Nam cũng 

đã thiết lập quan hệ ngoại giao với nhiều quốc gia, tham 

gia vào nhiều tổ chức quốc tế và thu hút đầu tƣ của nhiều 

tập đoàn nƣớc ngoài. Xã hội ngày càng trở nên năng động, 

sáng tạo và nhìn chung có vẻ giàu có hơn. Nhƣng tình hình 

gần đây cho thấy nền kinh tế Việt Nam đang mất định 

hƣớng, thiếu tính bền vững và nhân bản, vì đổi mới kinh tế 

không song hành đổi mới chính trị, cũng nhƣ tăng trƣởng 

kinh tế không nối kết với phát triển xã hội và phát triển con 

ngƣời toàn diện. 

Thƣ chung hậu Đại hội Dân Chúa năm 2010 mời gọi tất cả 

các thành viên của Giáo Hội Công giáo tại Việt Nam cố 
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tình trạng quá tải trầm trọng tại các bệnh viện Trung ƣơng 

và việc tăng viện phí ảnh hƣởng mạnh tới ngƣời nghèo, dƣ 

luận nói nhiều đến sự vô cảm, nhũng nhiễu, thiếu trách 

nhiệm và phẩm chất đạo đức của nhân viên y tế… 

Nhà nƣớc đã kêu gọi “xã hội hóa” giáo dục và y tế, thiết 

tƣởng nên tạo điều kiện để các tôn giáo trong nƣớc đƣợc 

tham gia trực tiếp vào hai lĩnh vực này. 

9.  Lĩnh vƣc̣ tôn giáo 

Trong thời gian qua, nhà cầm quyền đã tạo cơ hội thuận 

tiện cho các sinh hoạt tôn giáo, hầu hết các cơ sở tôn giáo 

bị tàn phá trong thời chiến tranh đã đƣợc trùng tu, nhiều cơ 

sở mới đã và đang đƣợc xây dựng. Tuy nhiên, qui định 

pháp luật liên quan đến các tôn giáo vâñ còn nhiều bất câp̣ 

và chƣa đáp ứng đƣợc nguyện vọng của các tín đồ , cụ thể 

nhất là về tƣ cách pháp nhân của các tổ chƣ́c tôn giáo. 

Điểm mấu chốt là các tôn giáo đa ̃đƣơc̣ nhìn nhâṇ , nhƣng 

lại chƣa có tƣ cách pháp nhân, nên không thể thƣc̣ thi và 

bảo vệ các quyền hiến định của mình , nhƣ các tổ chƣ́c xã 

hôị và nghề nghiêp̣ khác . 

Hiện nay, Nhà nƣớc dự định ban hành một Nghị định 

“Quy điṇh chi tiết và biêṇ pháp thi hành môṭ số điều của 

Pháp lệnh Tín ngƣỡng tôn giáo”, thay thế Nghi ̣ điṇh số 

22/2005/NĐ – CP ngày 01-03-2005. Thâṭ đáng hoan 

nghênh nếu văn bản này đƣơc̣ soạn thảo trên tinh thần đổi 

mới, thƣc̣ sƣ ̣cầu thi ̣ để taọ thuâṇ lơị cho tín đồ các tôn giáo 

đƣơc̣ tƣ ̣do hoaṭ đôṇg, góp phần vào việc phục vụ đồng bào 

và bảo vệ Tổ quốc. Nhƣng một số ngƣời đang băn khoăn 
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Bao giờ vai trò của xã hội dân sự đƣợc nhìn nhận và thực 

sự có cơ hội tích cực góp phần xây dựng đất nƣớc? 

8.  Giáo dục và Y tế 

Tƣơng lai của Dân tôc̣ tùy thuôc̣ phần lớn vào  giáo dục. 

Không thể phủ nhâṇ rằng nền giáo duc̣ quốc gia đa ̃sản 

sinh một số nhân tài và góp phần vào viêc̣ phát triển Đất 

nƣớc. Nhƣng nhìn chung, trong mấy thâp̣ niên qua, nền 

giáo dục của chúng ta có quá nhiều bất cập về nội dung, 

phƣơng pháp daỵ và hoc̣… Việt Nam đa ̃có nhiều nỗ lƣc̣ 

“cải cách giáo duc̣” nhƣng không đi đến nhƣ̃ng đôṭ phá 

thƣc̣ chất. Vì sao? Phải đau đớn mà nói rằng vì chúng ta 

thiếu hẳn môṭ triết lý giáo duc̣ mang tính nền tảng và chiế n 

lƣơc̣ lâu dài. 

Hậu quả thê thảm của thực trạng trên là những gì chúng ta 

đang nhìn thấy trƣớc mắt: Gia tăng các tệ nạn khủng khiếp 

trong học đƣờng, tội phạm tuổi học sinh sinh viên ngày 

càng nhiều,  gian dối trong thi cử trở thành bình thƣờng, 

bằng cấp giả hay nguy hiểm hơn nữa, bằng cấp thật mà 

kiến thức giả. Kết quả cay đắng là Đất nƣớc có nguy cơ bị 

tụt hậu về nhiều phƣơng diện. 

Nhờ áp dụng các công nghệ mới, y tế Việt Nam trong thời 

gian qua đã đạt đƣợc một số thành tựu trong việc khám 

chữa bệnh và y tế dự phòng. Nhân viên y tế ngày càng 

đƣợc đào tạo bài bản và có chuyên môn cao hơn. Nhƣng 

do hệ quả của nền giáo dục nói trên, cũng nhƣ  khuynh 

hƣớng tập trung vào sức khỏe thể chất và thiếu định hƣớng 

y tế toàn diện, nên hệ thống y tế đang bị sa lầy. Bên cạnh 
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gắng nhận diện và phân định “hiện trạng xã hội Việt Nam 

dƣới ánh sáng đức tin”. Chính trong viễn tƣợng đó, Ủy ban 

Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam 

muốn bày tỏ một vài thao thức, suy nghĩ và nhận định về 

tình hình Đất nƣớc, vừa với tƣ cách công dân, vừa với tƣ 

cách Kitô hữu. 

1. Nền kinh tế Viêṭ Nam 

Sau gần hai thâp̣ niên đaṭ tăng trƣởng kinh tế cao, Việt 

Nam đã ra khỏi nhóm các nƣớc có thu nhập thấp nhất, 

nhƣng tình trạng mấy năm gần đây cho thấy nền k inh tế 

Việt Nam đang bộc lộ nhƣ̃ng nguy cơ nghiêm troṇg , tác 

đôṇg trƣc̣ tiếp đến cuôc̣ sống của ngƣời dân và tƣơng lai 

của đất nƣớc. Biểu hiện rõ nhất là quản lý kinh tế yếu kém, 

các tập đoàn Nhà nƣớc thua lỗ nặng, doanh nghiệp phá sản 

càng nhiều ngân hàng lãi càng lớn, lạm phát tăng cao, 

chênh lệch giàu nghèo nới rộng , chất lƣợng cuộc sống của 

đại đa số dân chúng giảm sút, nhiều ngƣời rơi trở laị tình 

trạng nghèo trƣớc đây… Phải chăng mô hình kinh tế hiện 

tại đang làm giàu cho nhóm đặc lợi hơn là cho toàn dân? 

 

Định hƣớng kinh tế lấy quốc doanh làm chủ đạo đã tạo ra 

độc quyền và lạm quyền, làm méo mó sự vận hành cần có 

của nền kinh tế thị trƣờng. Doanh nghiệp nhà nƣớc đóng 

góp ít vào tăng trƣởng kinh tế nhƣng lại nhận nhiều đặc 

quyền đặc lợi, gây bất công và kìm hãm sự phát triển của 

khối tƣ nhân. Nợ nƣớc ngoài và thâm thủng mậu dịch đã 

và đang gia tăng khiến nền kinh tế bị suy yếu và lệ thuộc. 

Lạm phát gia tăng cũng làm tăng đói nghèo, gây khó khăn 

hơn cho cuộc sống của ngƣời dân và cả các doanh nghiệp. 
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Đình công tiếp tục tăng cao chứng tỏ quyền lợi của công 

nhân chƣa đƣợc bảo vệ thỏa đáng. Một số chủ trƣơng 

không hợp lòng dân mà vẫn đƣợc Nhà nƣớc tiến hành nhƣ 

vụ khai thác bô-xit Tây Nguyên hoặc dự án xây nhà máy 

điện hạt nhân ở tỉnh Ninh Thuận. 

2. Luật đất đai 

Luật đất đai hiện hành, vừa đi ngƣợc tự nhiên, vừa không 

tôn trọng Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền. Đó là 

nguyên nhân của khoảng 80% các khiếu kiện trong nƣớc. 

Các vụ khiếu kiện này đã đi từ khiếu nại cá nhân đến khiếu 

kiện tập thể; từ khiếu kiện bằng đơn từ đến tập họp phản 

đối và nay là dùng vũ khí chống lại việc thu hồi đất. 

 

Luật đất đai qui định đất đai thuộc sở hữu toàn dân, nhƣng 

do Nhà nƣớc quản lý đã làm cho hàng triệu ngƣời cảm 

thấy mất đất và chẳng có quyền tự do hành xử trên “mảnh 

đất ông bà tổ tiên”. Trên  thực tế, sở hữu toàn dân không 

phải là phƣơng thức quản lý đất đai tốt nhất, còn việc Nhà 

nƣớc làm chủ sở hữu đã phát sinh đặc quyền, đặc lợi của 

chính quyền các cấp trong việc quy hoạch và thu hồi đất 

cho các dự án, tƣớc mất quyền căn bản của ngƣời dân. 

 

Vấn đề gây bức xúc nhiều nhất trong việc thu hồi đất là giá 

đền bù. Muốn giải quyết tranh chấp về giá đền bù giữa 

ngƣời bị thu hồi đất và cơ quan chức năng hoặc các nhà 

đầu tƣ, thì phải làm sao để ngƣời bị thu hồi đất đƣợc đền 

bù ngang giá với tài sản của họ bị trƣng dụng và cuộc sống 

của họ phải tốt đẹp ngang hay hơn trƣớc khi bị trƣng dụng. 

Vì giá đất tăng gấp bội sau khi quy hoạch, nên ngƣời bị thu 
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Điều đáng quan ngại nhất là chúng ta vụng về và vội vàng 

trong khai thác tài nguyên. Những năm gần đây Nhà nƣớc 

đã cho nƣớc ngoài đầu tƣ nhiều dự án có nguy cơ hủy hoại 

môi trƣờng, thay đổi hệ sinh thái và làm biến đổi khí hậu: 

khai thác bô-xit tại Tây nguyên, cho thuê rất nhiều khu 

rừng đầu nguồn thuộc 18 tỉnh từ Bắc chí Nam, rất nhiều 

tỉnh đã khoanh biển và bờ biển cho các công ty ngoại quốc 

thuê để xây khách sạn, lập bãi tắm hoặc các dự án khác, 

mà không quan tâm đến môi trƣờng sinh thái. 

7. Vai trò của Trí thƣ́c 

Gần 1000 năm trƣớc, cùng với việc thành lập Quốc Tử 

Giám, tổ tiên chúng ta đa ̃nhâṇ thƣ́c sâu sắc rằng: “Hiền tài 

là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thiṇh thì thế nước 

mạnh mà hưng thiṇh, nguyên khí suy thì nước yếu mà thấp 

hèn” (Bia Văn Miếu). Điều này vâñ luôn đúng và càng 

đúng hơn cho kỷ nguyên chất xám, thời đaị của nền kinh tế 

tri thƣ́c hôm nay. 

Bỏ ra ngoài hiện tƣợng gia tăng đột biến số lƣợng  các tiến 

sĩ mà chất lƣợng còn đáng nghi ngại, Viêṭ Nam còn khá 

nhiều hiền tài đích thƣc̣, nhƣ̃ng trí thƣ́c thực tài và có tâm 

huyết với nƣớc, với dân. Chỉ tiếc rằng vai trò của họ chƣa 

đƣơc̣ coi troṇg, có khi còn bị gạt ra bên lề hoăc̣ bi ̣ kỳ thi ,̣ 

mà nguyên nhân, trong nhiều trƣờng hơp̣, chỉ là do sự khác 

biêṭ về quan điểm đánh giá hiêṇ thƣc̣ xa ̃hôị hoăc̣ về tầm 

nhìn tƣơng lai của Dân tộc. Phải chăng cơ chế Nhà nƣớc 

bất cập và chƣa đủ mở rộng để thu hút ngƣời tài, cũng nhƣ 

chƣa cải tổ cho phù hợp với đòi hỏi của xã hội tân tiến? 
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sự căng thẳng đã lên đến mức độ nguy hiểm. Nhà cầm 

quyền Trung Quốc một mặt dùng lời lẽ hoa mỹ, với thông 

điệp rất êm tai, nhƣng mặt khác, các hành động của họ về 

chủ quyền trên Biển Đông ngày càng phản ánh rõ rệt chủ 

trƣơng Đại Hán. 

Trong khi đó, bên Việt Nam, phản ứng của Nhà nƣớc xem 

ra quá yếu ớt, tạo cớ cho các lực lƣợng thù nghịch lấn tới. 

Khó hiểu hơn nữa là việc chính quyền đã mạnh tay đàn áp 

các tổ chức và các cá nhân yêu nƣớc phản đối hành động 

xâm lƣợc trắng trợn. Thái độ lập lờ, thiếu nhất quán của 

các nhà lãnh đạo trong vấn đề phân định lãnh thổ vùng 

biên giới và bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông đang gây bất 

bình trong dƣ luận. Nhiều nhân sĩ và các nhà trí thƣ́c tâm 

huyết đa ̃lên tiếng cảnh báo nhƣ̃ng nguy cơ về an ninh 

quốc gia do môṭ số dƣ ̣án cho nƣớc ngoài khai thác bô-xít 

và thuê đất, thuê rƣ̀ng. Mặt khác, các thông tin về lĩnh vực 

này không đầy đủ, chậm chạp và thiếu công khai. Điều 

trƣớc mắt đã xảy ra là “lao động phổ thông” nƣớc ngoài ồ 

ạt vào Việt Nam để thực hiện các dự án trên đang gây bất 

ổn cho xã hội hiện tại và về lâu dài. 

6.  Môi trƣờng sinh thái 

Theo dự báo của các cơ quan chuyên môn, Việt Nam sẽ là 

một trong bốn nƣớc phải gánh chịu hậu quả nghiệt ngã 

nhất của biến đổi khí hậu. Nguyên nhân một phần do tác 

đôṇg của biến đối khí hâụ toàn cầu, nhƣng một phần khác 

do chúng ta thiếu quan tâm đến môi trƣờng sinh thái và 

tính bền vững trong phát triển. 
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hồi đất cần đƣợc chia phần sự chênh lệch giá cả này bằng 

nhiều cách khác nhau. Điều cần thiết là nên cấp tốc sửa đổi 

Luật đất đai để ngƣời dân đƣợc quyền sở hữu đất và hạn 

chế tối đa quyền thu hồi đất của các cấp chính quyền. 

3. Môi trƣờng xã hội 

Xã hội Việt Nam đang bộc lộ nhiều hiêṇ tƣơṇg rất đáng 

quan ngaị. Nổi bâṭ nhất vâñ là hai tâṭ xấu đã đƣợc Hội 

đồng Giám mục Viêṭ Nam cảnh báo tƣ̀ năm 2008, đó là 

gian dối và baọ lƣc̣. Chúng không những phô bày nơi 

đƣờng phố, trên thƣơng trƣờng và các phƣơng tiêṇ thông 

tin đaị chúng, mà còn xâm nhập vào công sở và học 

đƣờng. Dƣ luận đang bức xúc vì hiện tƣợng lạ lùng là tại 

một số nơi, cơ quan công quyền lại sử dụng bạo lực phi 

pháp để giải quyết các khiếu kiện dân sự. 

Bên caṇh nhƣ̃ng tê ̣naṇ đang tác hại xã hội Việt Nam hôm 

nay, nhiều ngƣời âu lo vì khuynh hƣớng sống hƣởng thu,̣ 

chụp giựt, coi troṇg đồng tiền , vô cảm trƣớc nỗi đau của 

đồng loại… Hiện tƣợng này chƣ́ng tỏ tình traṇg thiếu vắng 

các giá trị đạo đức nền tảng làm chuẩn mực cho đời sống 

xã hội, vì vậy một số ngƣời đa ̃cảnh báo về một xã hội lệch 

chuẩn hay phi chuẩn. 

Tham nhũng đã đƣơc̣ coi là đaị hoạ của quốc gia, ngày 

càng tinh vi và nghiêm trọng hơn , nhƣng cho đến nay chƣa 

môṭ vu ̣án nào xƣ́ng tầm đƣơc̣ đƣa ra xét xƣ̉ để răn đe, làm 

giảm sút niềm tin của ngƣời dân nơi công quyền. 
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Các vụ khiếu kiện, chủ yếu liên quan đến đất đai, trong đó 

có đất tôn giáo, vâñ tiếp diễn phức tạp và ngày càng trầm 

trọng, gây bất an và căng thẳng xa ̃hôị. Vụ việc ở Tiên 

Lãng, Hải Phòng, và Văn Giang, Hƣng Yên, gây xúc động 

mạnh mẽ trên tất cả những ngƣời Việt Nam có tâm huyết, 

buộc Nhà nƣớc phải nhìn lại cách giải quyết vấn đề, mà cốt 

yếu là sửa đổi Luật đất đai về mặt hạn điền, thời hạn sử 

dụng đất và giá đền bù…, nếu chƣa đi đến chỗ nhìn nhận 

quyền tƣ hữu chính đáng của công dân. 

Một yêu cầu cấp bách khác là cần thay đổi lề lối làm việc 

cửa quyền, không minh bạch và thiếu chuyên môn của cán 

bộ. Biểu hiện rõ rệt nhất ở sự áp đặt của Nhà nƣớc về quan 

điểm và cách sống trong xã hội, đó là sự phân biệt đối xử 

trong chính sách công giữa các cá nhân làm việc cho Nhà 

nƣớc với các doanh nhân và ngƣời lao động tự do, giữa 

ngƣời dân thành thị và ngƣời nhập cƣ ngoại tỉnh. 

4.  Lĩnh vực pháp luật   

Hiến pháp và pháp luâṭ của mỗi quốc gia phản ánh tính đăc̣ 

thù và cá biệt theo truyền thống văn hóa dân tộc mình , 

nhƣng cũng không vì thế mà bất chấp nhƣ̃ng chuẩn mƣc̣ 

pháp lý quốc tế. Việt Nam có một hệ thống pháp luật đồ 

sộ, nhƣng không hiệu quả từ lập pháp đến hành pháp, vì 

thiếu sự công khai, minh bạch, và nhất là thiếu sự độc lập 

về tƣ pháp. 

Việc áp dụng luật pháp chƣa nghiêm minh và tùy tiện, nhất 

là ở cấp địa phƣơng, đã dẫn đến những oan sai và đôi khi 

đẩy ngƣời dân đến bƣớc đƣờng cùng. Bộ luật tố tụng hình 
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sự đã quy định các thủ tục bắt ngƣời; vậy mà trong một số 

trƣờng hợp, vẫn có các công dân bị bắt sai trái với các quy 

định của bộ luật ấy, cũng nhƣ với các tuyên ngôn và công 

ƣớc quốc tế mà Việt Nam đã tham gia. 

Việc giam giữ ngƣời không qua xét xử đƣợc che đậy dƣới 

từ ngữ “đƣa vào cơ sở giáo dục” có thời hạn và áp dụng 

cho những ngƣời bày tỏ sự bất đồng chính kiến là một hình 

thức vi phạm quyền cơ bản của con ngƣời. Hình thức “giáo 

dục” này thực ra là một biện pháp mà thực dân Pháp sử 

dụng ở nƣớc ta, sau đó đƣợc lập lại bằng Nghị quyết 

49/NQ-TVQH ngày 20/6/1961 của Ủy ban Thƣờng vụ 

Quốc hội và đã là cơ sở pháp lý cho việc tập trung cải tạo 

các công chức và quân nhân chính quyền Miền Nam cũ. 

Sau này có một chuyển biến tốt đẹp về biện pháp này khi 

Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ban hành năm 1989 

không sử dụng nó nữa. Nhƣng với Pháp lệnh năm 1995, nó 

lại đƣợc tái lập dƣới cái tên hiện nay và đƣợc Pháp lệnh 

năm 2002 nối tiếp. Hy vọng trong lần ban hành tới về xử 

lý vi phạm hành chính, kiểu “giáo dục” ấy sẽ đƣợc bãi bỏ. 

Căn bệnh trầm kha trong quản lý và điều hành của các cấp 

chính quyền chỉ đƣợc giải quyết khi Việt Nam xây dựng 

một Nhà nƣớc pháp quyền thực sự và hình thành một xã 

hội công dân năng động. Bất chấp những khó khăn hiện 

tại, đây là một xu thế không thể đảo ngƣợc. 

5. Biên cƣơng, hải đảo và chủ quyền quốc gia 

Vào những thập niên cuối cùng của thế kỷ XX, Biển Đông 

đã một vài lần nổi sóng. Nhƣng trong những năm gần đây, 



 
 
    
   HistoryItem_V1
   SimpleBooklet
        
     Create a new document
     Order: multiple bindings (signatures)
     Signature size: 32 pages
     Add blank pages: no
     Sheet size: scale to A4 (297 x 210 mm)
     Front and back: normal
     Align: centre each page in its half of sheet
      

        
     0
     CentrePages
     Inline
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     None
     1
     0.0000
     1
     0
     0
     32
     Multiple
     442
     330
    
     0
     A4Wide
            
       CurrentAVDoc
          

     1
      

        
     QITE_QuiteImposing2
     Quite Imposing 2 2.0
     Quite Imposing 2
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





