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MỖI TUẦN MỘT ĐỀ TÀI - TUẦN 49. 

SỐNG TRONG XÃ HỘI NGHĨA LÀ GÌ? 

Tuần trước chúng ta đã cùng nhau học hỏi về bản 

tính xã hội của con người và đã khẳng định rằng: Mỗi người là một chủ thể có tính xã hội. Cụ 

thể hơn, chúng ta luôn sống trong các tương quan xã hội. Điều đáng làm chúng ta suy gẫm là 

ai cũng phải sống trong xã hội, nhưng sống như thế nào cho đúng, sống như thế nào để xã hội 

được thăng tiến. Đây chính là đề tài học hỏi của chúng ta tuần này. Đứng trước vấn nạn này, 

DOCAT cung cấp cho chúng ta câu trả lời sau: 

Đời sống xã hội, ngay từ cội nguồn, được trải nghiệm từ đời sống gia đình. Gia đình 

sống dồi dào khi các thành viên thường xuyên trò chuyện với nhau, khi ươm lối 

sống quan tâm đến nhau, khi lợi lộc cá nhân được đặt sau hạnh phúc của cộng đồng. 

Cũng như Đấng Tạo Hoá, gia đình giàu tính sáng tạo, không chỉ vì sinh được những 

đứa con. Là những sinh vật xã hội có nhiều mối tương quan, con người chúng ta 

chia sẻ khả năng sáng tạo của Thiên Chúa. Do đó, chúng ta cũng phải chịu trách 

nhiệm về việc tạo dựng và với từng người khác. Mỗi một người đều có giá trị thiêng 

liêng và bất khả xâm phạm, luôn luôn và ở bất cứ đâu. Trách nhiệm xã hội của 

chúng ta còn trải rộng ra cho muông thú: chúng ta phải đối xử tử tế với loài vật. 

Chúng ta còn phải chịu trách nhiệm với thiên nhiên: không được tận diệt, mà phải 

khai thác chừng mực và gìn giữ cẩn thận. Tuy nhiên, trọng tâm của giáo huấn xã 

hội Công giáo là con người. Con người là nền tảng đích thực của xã hội; vì thế, mọi 

điều được thực hiện trong xã hội phải đặt con người ở vị trí ưu tiên. 

Trước khi phân tích câu trả lời của DOCAT, điều chúng ta cần làm sáng tỏ ở đây là bản tính 

xã hội của con người mang những đặc tính gì. Trước tiên, chúng ta cần phải khẳng định rằng, 

đời sống xã hội là một “đặc điểm tự nhiên phân biệt con người với các thụ tạo khác trên trần 

gian.” Nói cách khác, chỉ có con người mới có đời sống xã hội [khác với thú vật là đời sống 

bầy đoàn], tức là sống và làm việc trong một mạng lưới gồm nhiều tương quan khác nhau. Đây 

chính là “dấu hiệu đặc biệt về con người và nhân loại.” Liên quan đến điều này, giáo huấn của 

Giáo Hội dạy rằng: “Chính hoạt động xã hội mang trong mình một dấu hiệu đặc biệt về con 

người và nhân loại, đó là con người luôn làm việc trong một cộng đồng gồm nhiều người: đây 

chính là dấu hiệu xác định các đặc điểm bên trong của con người, và theo một nghĩa nào đó, 

đây chính là cái làm nên bản tính của con người.”1 Nếu nhìn trong ánh sáng đức tin, đời sống 

xã hội tạo nên phẩm giá cao quý của con người vì nó phản chiếu hình ảnh của Thiên Chúa mà 

từ đó mà con người được tạo dựng nên. Giáo Hội dạy rằng: 

Nhìn trong ánh sáng đức tin, đặc điểm đó [bên trong của con người] còn có một ý 

nghĩa sâu xa và bền vững hơn. Được dựng nên theo hình ảnh và giống Thiên Chúa 

(x. St 1:26), và được dựng nên hữu hình trong vũ trụ để có thể sống thành xã hội 

(x. St 2:20.23), đồng thời để làm chủ trái đất (x. St 1:26.28-30), con người được 

mời gọi ngay từ đầu hướng đến đời sống trong xã hội: “Thiên Chúa không tạo dựng 

con người như một ‘hữu thể cô độc’, nhưng Ngài muốn tạo con người thành một 

‘hữu thể xã hội.’ Bởi đó, đời sống xã hội không phải là cái gì nằm ngoài con người: 
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con người chỉ có thể tăng trưởng và thực hiện ơn gọi của mình trong tương quan 

với người khác.”  

Điều thứ hai liên quan đến bản tính xã hội 

của con người là bản tính xã hội “không tự 

động đưa họ tới hiệp thông với nhau, dâng 

hiến bản thân cho nhau.” Dù là một hữu thể 

có tính xã hội, nhưng nếu con người không 

mở cõi lòng của mình hoặc đi ra khỏi chính 

mình để đến với người khác và thiết lập với 

họ những tương quan chặt chẽ với họ thì con 

người vẫn chưa “hiện thực hoá bản tính xã 

hội của mình. Theo ngôn ngữ triết học, bản 

tính xã hội của con người là một cái gì đó “nội tại” bên trong con người, nó cần được tỏ lộ ra 

qua các hoạt động và các mối tương quan. Giống như một người được phú ban cho khả năng 

âm nhạc, nhưng không trau dồi và tỏ lộ ra ngoài thì khả năng đó trở nên vô nghĩa. Bản tính xã 

hội của con người cũng thế, phải được trau dồi bằng việc “quên mình để phục vụ anh chị em.” 

Giáo Hội chỉ ra cho chúng ta thấy rằng,  

Vì tự phụ và ích kỷ, con người khám phá nơi bản thân mình có nhiều mầm mống 

thích cư xử phi xã hội, thúc giục họ tới chỗ tự giam mình trong cá tính riêng của 

mình và tìm cách thống trị người khác. Xã hội nào muốn xứng với tên gọi của mình 

đều phải tin chắc rằng mình sẽ là xã hội đích thực khi tất cả mọi thành phần trong 

xã hội có thể theo đuổi điều tốt cho mình và cho người khác, nhờ nhận biết đâu là 

điều tốt. Chính vì yêu quý điều có ích cho mình và cho người khác mà người ta quy 

tụ thành những tập thể bền vững nhằm tìm kiếm ích lợi chung. Các xã hội loài người 

khác nhau cũng phải tạo ra nơi mình những quan hệ liên đới, liên lạc và cộng tác 

với nhau để phục vụ con người và công ích.2 

Điểm cuối cùng về bản tính xã hội của con người là tính đa dạng trong diễn tả. Ở đây, chúng 

ta cần lưu ý đến tính “đồng nhất” và tính “đa dạng” của bản tính xã hội của con người. Nói 

cách cụ thể hơn, ai trong chúng ta cũng sở hữu [chia sẽ] trong bản tình xã hội của con người 

[nói chung] – là người, ai cũng có bản tính xã hội. Nhưng bản tính xã hội này “hoạt động” hoặc 

được tỏ lộ cách khác nhau trong từng người. Chúng ta có thể lấy một ví dụ để làm sáng tỏ điều 

này: Ai trong chúng ta cũng được gọi là người. Nhưng không ai trong chúng ta hoàn toàn giống 

nhau và có tính cách như nhau. Điều này xảy ra vì tất cả chúng ta chia sẻ cùng “bản tính người.” 

Nhưng “bản tính người” này lại “diễn tả” chính nó trong những “con người cụ thể” khác biệt 

về màu da, chiều cao, văn hoá, ngôn ngữ, v.v. Giáo huấn của Giáo Hội trình bày cho chúng ta 

về điểm này như sau:  

Bản tính xã hội của con người không chỉ có một hình một dạng, nhưng được bộc lộ 

ra bằng nhiều cách. Thật vậy, công ích có được là tuỳ ở chỗ sự đa nguyên về xã 

hội có lành mạnh hay không. Mọi thành phần khác nhau của xã hội đều được mời 

gọi xây dựng một tập thể thống nhất và hoà hợp, trong đó mỗi thành phần đều có 

thể duy trì và phát triển những đặc tính riêng và sự tự trị của mình. Một số thành 

phần – như gia đình, cộng đồng dân sự và cộng đồng tôn giáo – đáp ứng trực tiếp 

hơn bản tính sâu xa của con người, nhưng cũng có những thành phần khác xuất hiện 

dựa trên căn bản tự nguyện nhiều hơn. “Để đẩy mạnh sự tham gia càng nhiều người 
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càng tốt vào đời sống xã hội, cần khuyến khích thành lập các hiệp hội và các tổ 

chức tự nguyện ‘trên cấp quốc gia và quốc tế, có liên quan tới các mục tiêu kinh tế 

và xã hội, các hoạt động văn hoá và giải trí, thể thao, chính trị và các ngành nghề 

khác.’ Việc xã hội hoá này cũng cho thấy khuynh hướng tự nhiên của con người, là 

nhằm thực hiện các mục tiêu mà các cá nhân tự mình không làm được. Điều này sẽ 

giúp phát triển các đức tính của con người, nhất là khả năng sáng tạo và ý thức trách 

nhiệm, đồng thời giúp bảo đảm các quyền lợi của con người.”3 

Như chúng ta biết, đời sống xã hội và đời sống của mỗi cá nhân ảnh hưởng lên nhau. Nếu đời 

sống cá nhân của mỗi người lành mạnh, thì đời sống xã hội lành mạnh; còn nếu đời sống cá 

nhân mỗi người vẩn đục, thì xã hội cũng sẽ bị lu mờ những nhân chứng của tình yêu và tha 

thứ. Xã hội cũng có một ảnh hưởng lớn trên đời sống cá nhân con người. Ví dụ, sống trong 

một xã hội tự do, thì con người dễ dàng phát triển và sống sự tự do của mình. Hoặc nếu sống 

trong một xã hội mà các gia trị đạo đức bị từ chối hoặc bóp méo, thì những ai sống trong đó sẽ 

bị ảnh hưởng cách này hay cách khác. Công Đồng Vaticanô II nhận định về vần đề này như 

sau:  

Trong thời đại chúng ta, nhiều nguyên nhân làm cho những mối tương quan và lệ 

thuộc nhau mỗi ngày một tăng thêm; do đó phát sinh nhiều hiệp hội và những tổ 
chức khác nhau, công hay tư xét về phương diện pháp lý. Sự kiện này được mệnh 

danh là xã hội hóa, không phải là không có những nguy hại, tuy nhiên cũng đem lại 

nhiều lợi ích lớn lao để củng cố cũng như làm gia tăng những đức tính của con 

người và bảo đảm những quyền lợi của con người. Nhưng nếu đời sống xã hội giúp 

nhiều cho con người chu toàn sứ mệnh của mình kể cả sứ mệnh tôn giáo nữa, thì ta 

cũng không thể phủ nhận rằng con người vì những hoàn cảnh xã hội họ đang sống 

và tiêm nhiễm ngay từ thuở thiếu thời, nên nhiều khi xa lánh không làm điều thiện 

và bị lôi kéo làm điều ác. Chắc chắn những xáo trộn rất thường xảy ra trong phạm 

vi xã hội một phần phát sinh từ chính tình trạng căng thẳng giữa những tổ chức kinh 

tế, chính trị và xã hội. Nhưng sâu xa hơn, những xáo trộn trên phát sinh do ích kỷ 

và kiêu căng của con người, đó cũng là những nguyên nhân làm cho môi trường xã 

hội ra vẩn đục. Một khi trật tự xã hội bị đảo lộn do hậu quả của tội lỗi, thì con người, 

bẩm sinh đã nghiêng chiều về sự xấu, lại gặp phải những cám dỗ mới để phạm tội. 

Những cám dỗ này nếu không có cố gắng liên lỉ và không có ơn thánh trợ giúp sẽ 

không thể lướt thắng được.4 

Sau khi đã trình bày và hiểu về đặc tính xã hội của con người, giờ đây, chúng ta cùng nhau 

phân tích câu trả lời của DOCAT. Điều đầu tiên chúng ta nhận ra trong câu trả lời của DOCAT 

là cội nguồn của đời sống xã hội là gia đình. Điều này không ai trong chúng ta có thể từ chối. 

Chính trong gia đình mà mỗi người trong chúng ta học bước đi đầu đời, học nói tiếng đầu tiên. 

Gia đình dạy ta “học ăn, học nói, học gói, học mở.” Công Đồng Vaticanô II dạy rằng: “Sự lành 

mạnh của con người cũng như xã hội nhân loại và Kitô giáo liên kết chặt chẽ với tình trạng tốt 

đẹp của cộng đoàn hôn nhân và gia đình.”5 Điều này có nghĩa là xã hội nhân loại và Giáo Hội 

sẽ có một sự liên kết với đời sống hôn nhân và gia đình: Khi đời sống hôn nhân và gia đình trải 

qua khủng hoảng thì xã hội và Giáo Hội cũng sẽ bị ảnh hưởng sâu xa vì gia đình là “tế bào” 

của xã hội và Giáo Hội. Nếu tế bào sống khoẻ mạnh thì xã hội và Giáo Hội sẽ khoẻ mạnh; còn 

ngược lại, nếu gia đình là tế bào ung thư, thì toàn thân [xã hội và Giáo Hội] sẽ bị ảnh hưởng. 
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Đời sống gia đình nằm trong ý định của Thiên Chúa, được xây dựng trên đời sống yêu thương 

của vợ chồng:  

Ðấng Tạo Hóa đã thiết lập và ban những định luật riêng cho đời sống chung thân 

mật và cho cộng đoàn tình yêu vợ chồng. Ðời sống chung này được gầy dựng do 

giao ước hôn nhân, nghĩa là sự ưng thuận cá nhân không thể rút lại. Như thế, bởi 

một hành vi nhân linh, trong đó, hai vợ chồng tự hiến cho nhau và đón nhận nhau, 

nhờ sự an bài của Thiên Chúa, phát sinh một định chế vững chắc có giá trị trước 

mặt xã hội nữa. Vì lợi ích của lứa đôi, của con cái và của xã hội, nên sợi dây liên 

kết thánh thiện này không lệ thuộc sở thích của con người. Chính Thiên Chúa là 

Ðấng tác tạo hôn nhân, phú bẩm những lợi ích và mục tiêu khác nhau; những điều 
ấy hết sức quan trọng đối với sự tiếp nối nhân loại, sự phát triển cá nhân và phần 

rỗi đời đời của mỗi thành phần trong gia đình, quan trọng đối với phẩm giá, sự vững 

chãi, an bình và thịnh vượng của chính gia đình và của toàn thể xã hội loài người.6 

Bên cạnh gia đình, cộng đoàn chính trị cũng có một sự ảnh hưởng lớn đến bản tính xã hội của 

con người. Thật vậy, ngoài thời gian sống trong gia đình, mỗi người dành hầu hết thời gian của 

mình cho các mối tương quan khác trong xã hội. Theo Công Đồng Vaticanô II, “giữa những 

mối liên hệ xã hội cần thiết để con người được phát triển, có những mối liên hệ đáp ứng được 

bản tính sâu xa của con người một cách trực tiếp hơn, đó là gia đình và cộng đoàn chính trị; 
cũng có những mối liên hệ phát sinh do ý muốn tự do của con người.”7 

Chi tiết thứ hai mà chúng ta tìm thấy trong câu trả lời của DOCAT là làm thế nào để có được 

một gia đình hạnh phúc. Để được tăng trưởng, các thành viên trong gia đình cần làm ba điều 

sau: (1) thường xuyên trò chuyện với nhau, (2) ươm lối sống quan tâm đến nhau, (3) đặt lợi ích 

của các thành viên khác lên trên lợi ích của riêng mình. Ba điểm này mời gọi mỗi thành viên 

trong gia đình đi ra khỏi chính mình. Trong ba điểm này, chúng ta cần lứu ý đến điểm thứ nhất. 

Sống trong thời đại công nghệ hôm nay, các thành viên dường như ít trò chuyện với nhau [cách 

cá vị]. Trong những bữa cơm hay thời gian với gia đình, mỗi thành viên chỉ tập trung vào điện 

thoại hoặc các phương tiện truyền thông khác. Các câu chuyện dường như chỉ dừng lại ở mặt 

“xã giao” cho xong chuyện rồi ai nấy trở về với thế giới riêng của mình. 

Điểm cuối cùng DOCAT trình bày cho chúng ta 

là vị trí ưu việt của con người trong vũ trụ: “trọng 

tâm của giáo huấn xã hội Công giáo là con người. 

Con người là nền tảng đích thực của xã hội; vì 

thế, mọi điều được thực hiện trong xã hội phải 

đặt con người ở vị trí ưu tiên.” Trách nhiệm xã 

hội không chỉ giới hạn trong tương quan với con 

người, nhưng còn trong tương quan với những 

tạo vật khác và với vũ trụ. Trong vũ trụ, con 

người có vị trí siêu việt, hay đúng hơn là một 

phẩm giá bất khả xâm phạm, vì con người được tạo dựng theo hình ảnh và giống Thiên Chúa. 

Sứ mệnh của Giáo Hội là dạy cho con người biết về phẩm giá cao quý của mình. Không những 

thế, Giáo Hội còn bảo vệ phẩm giá này khỏi những thẩm quyền tìm cách chà đạp và hạ giá trị 
con người xuống thành những món đồ vật để mưu lợi. Giáo Hội và xã hội có tồn tại hay không 

                                                
6 Vatican II, Hiến Chế Mục Vụ Gaudium et Spes, số 48. 
7 Vatican II, Hiến Chế Mục Vụ Gaudium et Spes, số 25. 



đều lệ thuộc vào việc con người nhận thức đúng giá trị và vị trí của mình trong xã hội, như giáo 

huấn của Giáo Hội dạy:  

Toàn bộ đời sống xã hội đều là sự biểu hiện của một nhân vật chính không thể lầm 

lẫn được, đó chính là con người. Giáo Hội đã nhiều lần nhiều cách làm trạng sư có 

thẩm quyền giúp người ta hiểu, nhìn nhận và khẳng định con người là trọng tâm 

của mọi lĩnh vực và mọi biểu hiện trong xã hội: “Bởi đó, xã hội loài người chính là 

đối tượng của giáo huấn xã hội của Giáo Hội, vì Giáo Hội không đứng ngoài cũng 

chẳng đứng trên những con người liên kết thành xã hội, mà Giáo Hội chỉ tồn tại nơi 

những con người, và bởi đó, Giáo Hội tồn tại vì những con người.” Nhận thức quan 

trọng này được phản ánh trong lời khẳng định sau đây: “Thay vì làm đối tượng hay 

làm nhân tố thụ động của đời sống xã hội,” con người “nên và phải luôn luôn là chủ 

thể, là nền tảng và là mục tiêu của đời sống xã hội.” Vì thế, nguồn gốc của đời sống 

xã hội là chính con người, và xã hội không thể nào không nhìn nhận chủ thể tích 

cực và hữu trách của mình; mọi biểu hiện của xã hội đều phải quy hướng về con 

người.8 

                                                
8 Toát Yếu về Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo, số 106. 


