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HỌC THUYẾT XÃ HỘI CỦA
GIÁO HỘI HÌNH THÀNH RA
SAO?
Mỗi học thuyết thuộc bất kỳ lãnh vực nào đều
mất thời gian để hình thành và phát triển.
Không có một học thuyết nào mà hình thành
theo kiểu “mì ăn liền” hay “trên trời rơi xuống.”
Học thuyết xã hội của Giáo Hội cũng trải qua
thời gian dài để hình thành, phát triển và được hệ thống hoá. Câu trả lời trong DOCAT trình
bày cách ngắn gọn cho chúng ta về việc hình thành của học thuyết xã hội của Giáo Hội như
sau:
Ai đã nghe Tin Mừng, đều thấy hiện ra trước mắt bao nhiêu thách đố của xã hội.
Tuy nhiên, thuật ngữ “học thuyết xã hội” nói đến những tuyên ngôn về các vấn nạn
xã hội mà Huấn quyền của Hội Thánh đã đưa ra từ Thông điệp Rerum Novarum của
Giáo hoàng Lêô XIII. Với tiến trình công nghiệp hoá vào thế kỷ 19, một “vấn nạn
xã hội” hoàn toàn mới đã phát sinh. Phần lớn người dân đều không còn được làm
việc trong ngành nông nghiệp, mà thay vào đó, phải tham gia vào ngành công
nghiệp. Lúc ấy không có quy định an toàn lao động, bảo hiểm y tế, bảo đảm ngày
nghỉ, và còn phát sinh cả vấn đề lao động trẻ em. Các công đoàn được thành lập để
đấu tranh cho quyền lợi của giới công nhân. Giáo hoàng Lêô XIII nhận thấy rõ ngài
phải đáp lại với mức độ mạnh mẽ khác thường trước hiện trạng này. Trong Thông
điệp Rerum Novarum, ngài phác thảo một trật tự xã hội đúng đắn. Từ đó, các giáo
hoàng hết lần này tới lần khác đáp lại những “dấu chỉ của thời đại,” và đã đưa ra
biện pháp giải quyết những vấn đề xã hội cấp bách, theo truyền thống của Thông
điệp Rerum Novarum. Những bản tuyên ngôn như vậy tích luỹ dần qua thời gian
hình thành nên học thuyết xã hội của Giáo Hội. Ngoài các văn kiện của Giáo hội
Hoàn vũ (nghĩa là những bản trình bày ý kiến của giáo hoàng, hội đồng giáo hoàng,
hay Giáo triều Rôma), những quan điểm được đưa lên từ các giáo hội địa phương,
ví dụ, thư mục vụ của hội đồng giám mục về các vấn đề xã hội, cũng có thể là một
phần của học thuyết xã hội của Giáo Hội.
Trong câu trả lời của DOCAT, chúng ta thấy học thuyết xã hội của Giáo Hội được hình thành
từ việc đọc các vấn nạn của xã hội dưới ánh sáng Tin Mừng. Học thuyết này được bắt đầu với
Thông điệp Rerum Novarum [ngày 15 tháng 5 năm 1891] của Đức Thánh Cha Lêô XIII như là
giáo huấn của Giáo Hội trước nhừng vấn nạn được đặt ra bởi cuộc cách mạng công nghiệp vào
thế kỷ 19. Bên cạnh đó, chúng ta còn tìm thấy trong câu trả lời của DOCAT chỉ dẫn để tìm ra
giáo huấn của Giáo Hội trên các vấn đề xã hội, đó là (1) các văn kiện của Giáo Hội Hoàn Vũ
[ý kiến của giáo hoàng, hội đồng giáo hoàng, hay Giáo triều Rôma] và (2) những quan điểm
được đưa lên từ các giáo hội địa phương [thư mục vụ của hội đồng giám mục về các vấn đề xã

hội]. Giờ đây, chúng ta cùng nhau tìm hiểu chi tiết hơn sự hình thành của học thuyết xã hội của
Giáo Hội.1
Như chúng ta biết, thuật ngữ “học thuyết xã hội” được Đức
Giáo Hoàng Piô XI sử dụng nhằm ám chỉ tập hợp giáo huấn
của Giáo Hội liên quan đến vần đề xã hội. Giáo huấn này
được bắt đầu với Thông điệp Rerum Novarum (“Các Sự
Kiện Mới”) của Đức Giáo Hoàng Lêô XIII. Thông điệp này
đánh dấu sự khởi đầu của lộ trình mới của học thuyết xã hội
của Giáo Hội. Một trong những ưu tiên hàng đầu của Giáo
Hội là việc phát triển toàn diện của con người. tuy nhiên,
những yếu tố của xã hội ảnh hưởng rất lớn trên việc phát
triển toàn diện của con người. Vì vậy, Giáo Hội luôn lưu ý
đến những sự thay đổi của môi trường xã hội, hầu có được
những giáo huấn và hướng dẫn thích hợp để con người
không đi sai khỏi ý định của Thiên Chúa và có được một
cuộc sống ấm no và hạnh phúc với mọi người. Trong khi lưu
tâm đến điều kiện sống của con người trong xã hội qua từng
giai đoạn lịch sử, Giáo hội “đã tích luỹ được cả một kho tàng
giáo lý phong phú. Kho tàng này có gốc rễ trong Thánh
Kinh, nhất là trong các sách Tin Mừng và các bút tích của các Tông đồ, được thành hình và
hoàn chỉnh bắt đầu từ các Giáo phụ và các vị Tiến sĩ thời Trung Cổ, rồi làm thành một học
thuyết, mà dù trong đó không có những lời tuyên bố minh bạch và trực tiếp của Huấn Quyền,
Giáo Hội vẫn dần dần nhận ra thẩm quyền chuyên môn của mình.”
Học thuyết xã hội của Giáo Hội được bắt đầu cách hệ thống vào thế kỷ XIX khi nền kinh tế thị
trường thế giới được biến động vì những phát minh công nghệ dẫn đến cuộc cách mạng công
nghiệp. Cuộc cách mạng này đã đặt ra “những vấn đề công bằng rất nghiêm trọng, trong đó
vấn đề xã hội đầu tiên có tầm cỡ là vấn đề lao động, được cấp tốc nêu lên do cuộc xung đột
giữa phe tư bản và giới lao động.” Đứng trước vần đề này, Giáo Hội cảm thấy cần phải can
thiệp để mang lại sự công bình cho giới lao động. Thật vậy, cục diện xã hội thay đổi, công việc
mục vụ của Giáo Hội cũng bị thách đố để tìm ra những giải pháp thích hợp hầu bảo vệ và thăng
tiến đời sống và nhân phẩm của con người.
Đứng trước vấn nạn mới được đặt ra bởi cuộc cách mạng công nghiệp, Đức Giáo Hoàng Lêô
XIII ban hành thông điệp xã hội đầu tiên là Rerum Novarum. “Thông điệp này xem xét tình
trạng của các người lao động ăn lương, một tình trạng hết sức đáng buồn đối với các người lao
động trong ngành công nghiệp đang vất vả trong cảnh cùng khốn phi nhân. Thông điệp đã đề
cập đến vấn đề lao động về các khía cạnh khác nhau. Vấn đề này đã được khảo sát qua tất cả
các biểu hiện của nó trên bình diện chính trị và xã hội, nhờ đó ta có thể đưa ra sự đánh giá đúng
đắn dựa vào các nguyên tắc giáo lý, căn cứ trên mạc khải, luật tự nhiên và luân lý.” Bên cạnh
đó, “Thông điệp Rerum Novarum liệt kê các sai lầm, mà từ đó phát sinh biết bao tệ nạn xã hội;
Thông điệp không thừa nhận chủ nghĩa cực quyền, phủ định quyền tư hữu và ngôi vị cá thể
của con người, không lấy đó làm phương dược điều trị, rồi trình bày một cách chính xác và
theo ngôn ngữ đương thời ‘học thuyết Công giáo về lao động, về quyền tư hữu, về nguyên tắc
hợp tác thay vì lấy việc đấu tranh bạo động làm phương thế căn bản để thay đổi xã hội, về
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quyền lợi của những người yếu kém, về phẩm giá của người nghèo và nghĩa vụ của người giàu,
về việc đức ái kiện toàn công lý, quyền thành lập các hiệp hội ngành nghề’.”
Thông điệp Rerum Novarum đã đưa ra
những nguyên tắc cần thiết cho việc sắp
xếp trật tự đúng đắn cho xã hội và đồng
thời xác định những tiêu chuẩn phê phán
để giúp đánh giá các hệ thống chính trị.
Những nguyên tắc và tiêu chuẩn phê
phán trong Thông điệp này được lấy lại
và nghiên cứu sâu xa hơn trong các
thông điệp tiếp theo của Giáo Hội. Nhìn từ khía cạnh này, chúng ta có thể nói rằng toàn bộ học
thuyết xã hội của Giáo Hội là “hành động cập nhật hoá, một sự phân tích sâu sắc hơn và như
môt sự triển khai rộng rãi hơn phần cốt lõi ban đầu là các nguyên tắc đã được trình bày
trong Rerum Novarum.”
Đầu thế kỷ 20, lịch sử thế giới bắt đầu với một cuộc thế chiến đẫm máu, đó là Thế Chiến Thứ
Nhất [bắt đầu ngày 28 tháng 7 năm 1914 và kết thúc ngày 11 tháng 11 năm 1918]. Sau thế
chiến này, thế giới bước vào cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng bắt đầu năm 1929. Chúng
ta có thể nói rằng, cuộc khủng hoảng kinh tế này có góp phần tạo ra Thế Chiến Thứ Hai [19391945]. Đứng trước cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng này, Đức Giáo hoàng Piô XI ban hành
Thông điệp Quadragesimo Anno (“Năm thứ 40”), kỷ niệm năm thứ 40 Thông điệp Rerum
Novarum. Trong Thông điệp này, Đức Giáo Hoàng Piô XI đọc “lại quá khứ dựa vào tình hình
kinh tế và xã hội lúc bấy giờ, trong đó, bên cạnh những hậu quả của việc công nghiệp hoá còn
có sự kiện các tập thể tài chính đang mở rộng ảnh hưởng, cả trên bình diện quốc gia lẫn quốc
tế. Đó còn là thời kỳ hậu chiến, trong đó các chính thể độc tài đang ra sức khống chế châu Âu
dù cuộc đấu tranh giai cấp ngày càng trở nên quyết liệt. Thông điệp cảnh cáo mọi người về tình
trạng thiếu tôn trọng tự do trong việc thành lập các hiệp hội và nhấn mạnh tới nguyên tắc liên
đới và hợp tác để khắc phục các mâu thuẫn xã hội. Các quan hệ giữa giới tư bản và giới lao
động phải có tính cách hợp tác.”
Một trong những phát triển tìm thấy trong Thông điệp Quadragesimo Anno so với Rerum
Novarum là vấn đề lương bổng cho người lao động. Đức Giáo Hoàng Piô XI tái xác nhận việc
công bằng trong lương bổng cho người lao động, nhưng ngài kêu gọi không dừng lại ở đó mà
còn kêu gọi phải quan tâm đến “các nhu cầu của gia đình người lao động.” Nói cách khác, luân
lý xã hội Kitô Giáo mời gọi chúng ta đi vượt qua đức công bình để đạt đến đức ái. Trong Thông
điệp này, chúng ta sẽ tìm thấy một trong những nguyên tắc của học thuyết xã hội của Giáo Hội,
đó là nguyên tắc bổ trợ. Hơn nữa, “thông điệp bác bỏ chủ nghĩa tự do, được quan niệm như
một chủ nghĩa chủ trương cạnh tranh vô giới hạn giữa các lực lượng kinh tế, và tái khẳng định
giá trị của tư hữu, nhưng không quên vai trò xã hội của tư hữu.”
Một đóng góp khác của Đức Giáo Hoàng Piô XI cho học thuyết xã hội là việc ngài lên tiếng
phản đối chế độ độc tài đang tìm cách thống trị Châu Âu.

Ngay từ ngày 29-6-1931, ngài đã phản đối
sự lạm quyền của chế độ độc tài phátxít ở
Italia qua Thông điệp Non Abbiamo
Bisogno. Ngài còn ban hành Thông điệp Mit
Brennender Sorge đề cập đến tình hình
Giáo hội Công giáo dưới thời Đức Quốc Xã,
ngày 14-3-1937. Văn kiện này đã được đọc
trên giảng đài các nhà thờ Công giáo Đức,
sau một thời gian được phân phát hết sức
kín đáo. Thông điệp ra đời sau những năm
chính phủ lạm quyền và bạo lực. Thông điệp
này đã được chính các giám mục Đức yêu
cầu Đức Giáo hoàng Piô XI ban hành, sau khi Đức Quốc Xã thi hành những biện
pháp mang tính áp bức và cưỡng ép nhiều hơn nữa vào năm 1936, nhất là đối với
thanh niên, bắt buộc họ tham gia làm hội viên Phong trào Thanh niên Hitler. Đức
Giáo hoàng đã ngỏ lời trực tiếp với các linh mục, tu sĩ và giáo dân, động viên và
kêu gọi họ phản kháng cho tới khi hoà bình thực sự giữa Giáo Hội và Nhà Nước
được vãn hồi. Năm 1938, trước sự lan tràn của chủ nghĩa bài Do Thái (antiSemitism), Đức Giáo hoàng Piô XI đã khẳng định: “Về mặt tinh thần, tất cả chúng
ta đều là người sêmít.”
Đóng góp quan trọng cuối cùng của Đức Thánh Cha Piô XI cho học thuyết xã hội được trình
bày trong Thông điệp (“Đấng Cứu Chuộc Thần linh”). Trong Thông điệp này, ngài lên án chủ
nghĩa cộng sản vô thần vì nó “tự bản chất khác biệt với Giáo Hội về thế giới quan.” Ngài đưa
ra phương thế để sửa sai chủ nghĩa cộng sản, đó là “canh tân đời sống Kitô hữu, thực hành bác
ái theo Tin Mừng, chu toàn các nghĩa vụ công bằng cả trên bình diện tương quan con người
lẫn xã hội nhằm mưu cầu công ích, và thể chế hoá các tập thể chuyên nghiệp và liên hiệp các
ngành nghề.”
Học thuyết xã hội của Giáo Hội bước sang một giai đoạn phát triển mới với triều đại giáo hoàng
của Đức Piô XII. Triều đại của ngài trùng vào những năm kinh khủng của Thế chiến Thứ Hai
và những năm tái thiết khó khăn. Trên thực tế, ngài không công bố một thông điệp xã hội nào,
nhưng trong những tình huống khác nhau, ngài tỏ ra quan tâm cách đặc biệt đến trật tự quốc
tế, đến nỗi “trong thời kỳ chiến tranh và hậu chiến, nhiều người trên các châu lục và hàng triệu
tín đồ tôn giáo hay không tôn giáo đã coi giáo huấn xã hội của Đức Piô XII như tiếng nói của
lương tâm thế giới… Với thẩm quyền và uy tín tinh thần, Đức Giáo hoàng Piô XII đã mang
ánh sáng của sự khôn ngoan Kitô giáo đến cho biết bao người thuộc đủ mọi hạng và tầng lớp
xã hội.” Một trong những đóng góp quan trọng của ngài là việc ngài nêu ra mối tương quan
giữa luân lý và luật pháp. “Ngài nhấn mạnh vào khái niệm luật tự nhiên, coi đó là linh hồn của
một hệ thống xã hội cần thiết lập cả trên bình diện quốc gia lẫn quốc tế. Một khía cạnh quan
trọng khác trong giáo huấn của Đức Piô XII là ngài chú ý tới các giới chuyên môn và kinh
doanh, mời gọi họ hãy cộng tác với nhau cách đặc biệt để phục vụ ích chung. “Nhờ sự nhạy
bén và thông minh trong việc nắm bắt các ‘dấu chỉ thời đại,’ Đức Piô XII có thể được coi là
người tiên phong trực tiếp của Công đồng Vatican II và của giáo huấn xã hội do các giáo hoàng
kế vị ngài đưa ra.”
Thập niên 1960 đã chứng kiến một sự thay đổi lớn trong Giáo Hội với Công Đồng Vatican II.
Chính sự thay đổi này đã mang lại một luồng sinh khí [và Thần Khí] mới vào trong Giáo Hội
nói chung và lãnh vực luân lý xã hội của Giáo Hội nói riêng. Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII
đã đọc được các dấu chỉ của thời đại một cách sâu sắc và cập nhật các văn kiên đã có của Giáo

Hội và tiến “xa thêm một bước trong tiến trình đưa toàn thể cộng đồng Kitô hữu hội nhập vào
thế giới.” Trong Thông điệp Mater et Magistra (“Mẹ và Thầy”), chúng ta tìm thấy những từ
khoá thường được sử dụng trong học thuyết xã hội là “cộng đồng” và “xã hội hoá.” Trong
Thông điệp này, Thánh Gioan XXIII nêu lên nhiệm vụ của Giáo Hội là hợp tác với mọi người
hầu “xây dựng một sự hiệp thông đích thực trong chân lý, công bằng và bác ái. Có như thế, sự
tăng trưởng kinh tế sẽ không bị giới hạn trong việc chỉ nhằm thoả mãn các nhu cầu của con
người, mà còn giúp thăng tiến phẩm giá con người.”
Học thuyết xã hội của Giáo Hội đi ra khỏi giới hạn của những người tin [Kitô hữu] với Thông
điệp Pacem in Terris (“Hoà Bình Trên thế Giới”). Đây là văn kiện đầu tiên của Giáo Hội cũng
được gởi cho “mọi người thiện chí, mời gọi mọi người tham gia vào một nhiệm vụ cao cả là
“lập ra những phương pháp mới để quan hệ với nhau trong xã hội loài người trong chân lý,
công bằng, yêu thương và tự do.” Với Thông điệp này, Thánh Gioan XXIII “nêu lên hàng đầu
vấn đề hoà bình trong một kỷ nguyên được đánh dấu bằng việc phát triển vũ khí hạt nhân.”
Đồng thời, ngài cũng nhấn mạnh đến quyền của Giáo Hội. “Nó tiếp nối và bổ sung cuộc tranh
luận trong Thông điệp Mater et Magistra. Và cũng theo chiều hướng mà Đức Lêô XIII đã vạch
ra, thông điệp nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác giữa mọi người.”
Công Đồng Vaticanô II là một sự đáp ứng quan trọng của Giáo Hội trước sự chờ mong của thế
giới đương thời. Với Hiến chế Mục vụ Gaudium et Spes (“Vui mừng và Hy vọng”), Giáo Hội
đã trình bày “một quan niệm mới về việc làm thế nào để trở thành cộng đồng các tín hữu và
cộng đồng dân Chúa. Nó thúc đẩy người ta quan tâm lại nền giáo huấn chứa đựng trong các
văn kiện trước về việc làm chứng và đời sống của các Kitô hữu, được coi như những phương
thế đích thực làm cho Thiên Chúa hiện diện trong thế giới hữu hình này.” Qua văn kiện này,
Giáo Hội khẳng định cho mọi người biết rằng Giáo Hội cùng đi chung một hành trình với nhân
loại và cùng chia sẻ số phận trần gian với thế giới, nhưng đồng thời cũng cố gắng ‘làm chút
men và làm linh hồn của xã hội loài người đang muốn được Đức Kitô canh tân và biến đổi
thành gia đình Thiên Chúa’.”
Gaudium et Spes trình bày một cách hệ thống các chủ đề về văn hoá, về đời sống
kinh tế và xã hội, hôn nhân và gia đình, về cộng đồng chính trị, về hoà bình và cộng
đồng các dân tộc, dựa trên quan điểm nhân học Kitô giáo và sứ mạng Giáo Hội.
Mọi sự đều được xem xét bắt đầu từ con người và hướng tới con người, “thụ tạo
duy nhất mà Thiên Chúa muốn vì chính nó.” Xã hội, cơ cấu và sự phát triển xã hội
phải được hướng tới chỗ giúp “con người tiến bộ.” Lần đầu tiên, Huấn Quyền Giáo
Hội, ở cấp cao nhất, nói nhiều về các khía cạnh thế trần khác nhau của đời sống
Kitô hữu: “Phải công nhận rằng sự quan tâm của Hiến chế đối với những sự thay
đổi về xã hội, tâm lý, chính trị, kinh tế, luân lý và tôn giáo càng ngày càng thúc
đẩy… mối quan tâm mục vụ của Giáo Hội đối với các vấn đề của con người và việc
đối thoại với thế giới.”
Bên cạnh Hiến Chế Mục Vụ Gaudium et Spes, một văn kiện quan trọng khác của Công đồng
Vatican II trong tổng hợp giáo huấn xã hội của Giáo Hội là Tuyên ngôn Dignitatis
Humanae (“Phẩm giá Con người”). Trong Tuyên ngôn này, “Công đồng công bố rất minh
bạch quyền tự do tôn giáo. Văn kiện trình bày đề tài này trong hai chương. Chương thứ nhất,
có tính cách tổng quát, khẳng định rằng tự do tôn giáo là quyền xây dựng trên phẩm giá con
người và phải được phê chuẩn như một quyền dân sự trong trật tự pháp lý của xã hội. Chương
thứ hai cũng bàn về chủ đề ấy nhưng dưới ánh sáng Mạc khải và tìm cách làm sáng tỏ những
kết luận mục vụ rút ra từ chủ đề ấy, đồng thời chỉ ra rằng đó là một quyền liên quan đến con
người không chỉ trong tư cách cá nhân mà cả trong tư cách các cộng đồng con người khác nữa.”

Là người tiếp nối và đưa Công Đồng Vaticanô II đến kết thúc, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI
cũng có nhiều thao thức về vần đề xã hội. Ngài là người gọi “sự phát triển toàn diện là tên gọi
mới của hoà bình trong Thông điệp Populorum Progressio (“Phát Triển các Dân Tộc”). Thông
điệp này được xem là “sự khai triển của chương nói về đời sống kinh tế và xã hội trong Hiến
chế Mục vụ Gaudium et Spes, dù thông điệp có đưa thêm vào một số yếu tố mới rất có ý nghĩa.”
Một điểm đáng để chúng ta lưu ý trong thông điệp này là định nghĩa của ngài về phát triển.
Theo ngài, phát triển là “sự chuyển tiếp từ những điều kiện kém nhân bản sang những điều
kiện nhân bản hơn,’ đồng thời cho thấy những đặc tính của sự phát triển ấy. Sự chuyển tiếp này
không chỉ diễn ra trong các lĩnh vực kinh tế và công nghệ, mà còn gợi ý cho mỗi người trong
việc tiếp thu nền văn hoá, việc tôn trọng phẩm giá người khác, việc nhìn nhận ‘điều thiện cao
đẹp nhất, nhận ra chính Chúa là tác giả và là cùng đích của những ơn ích ấy’.”
Một đóng góp nổi bật khác của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI là việc ngài thành lập Hội đồng
Giáo hoàng về Công lý và Hoà bình (Justitia et Pax). Ngài coi đây là cơ hội thuận tiện nhất để
thành lập một cơ quan của Giáo Hội toàn cầu, hầu có thể triển khai công lý và tình yêu của
Đức Kitô đối với người nghèo ở khắp nơi. Vai trò của cơ quan ấy sẽ là thúc đẩy cộng đồng
Công giáo đẩy mạnh sự tiến bộ tại các nơi nghèo đói và đẩy mạnh công lý xã hội trên thế giới.”
Hơn nữa, “đầu năm 1968, theo sáng kiến của Đức Giáo hoàng Phaolô VI, Giáo Hội cử hành
ngày đầu tiên trong năm là Ngày Thế giới Hoà bình. Cũng chính vị Giáo hoàng này khởi sự
truyền thống viết thông điệp hằng năm bàn về một chủ đề được chọn cho Ngày Thế giới Hoà
bình ấy. Các thông điệp này triển khai và làm phong phú thêm cho tập hợp giáo huấn xã hội
của Giáo Hội.”
Đóng góp cuối cùng của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI cho học thuyết xã hội của Giáo Hội là
Tông thư Octogesima Adveniens (“Tiến đến 80 năm”), nhân kỷ niệm 80 năm Thông Điệp
Rerum Novarum. Trong Tông thư này, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI “đã trở lại với giáo huấn
xã hội của Đức Lêô XIII và cập nhật giáo huấn ấy.” Ngài “suy nghĩ về xã hội thời hậu công
nghiệp cùng với tất cả các vấn đề phức tạp của nó, nhìn nhận sự thật là các ý thức hệ không đủ
khả năng đáp ứng các thách đố sau đây: hiện tượng đô thị hoá, tình trạng của giới trẻ, tình trạng
của phụ nữ, tình trạng thất nghiệp, nạn kỳ thị, tình trạng di dân, sự gia tăng dân số, ảnh hưởng
của các phương tiện truyền thông xã hội, vấn đề sinh thái.” Đây là những vấn đề mà hôm nay
chúng ta đang phải đối đầu và tìm ra những cách thức mới mẻ để tiếp cận mỗi ngày.
Học thuyết xã hội của Giáo Hội được cập nhật và hệ thống hoá vào thời của Thánh Giáo Hoàng
Gioan Phaolô II. Vấn nạn xã hội đầu tiên mà ngài suy tư là vấn đề lao động. Ngài trình bày vần
đề này trong Thông điệp Laborem Exercens (“Người lao động”). Trong Thông Điệp này, ngài
nêu rõ lao động là “giá trị căn bản của con người, là nhân tố trên hết của hoạt động kinh tế và
là chìa khoá của toàn bộ vấn đề xã hội.” Nói tóm lại, “Thông điệp Laborem Exercens vạch ra
một nền linh đạo và đạo đức cho việc lao động trong toàn bộ suy tư thần học và triết học sâu
sắc. Lao động được hiểu không chỉ theo nghĩa khách quan và vật chất, mà còn phải ghi nhớ
chiều kích chủ quan của lao động, như một sự biểu hiện bản thân con người. Bên cạnh vai trò
là một hệ biến hoá mang tính quyết định cho đời sống xã hội, lao động còn có giá trị ở chỗ nó
là khung cảnh trong đó thiên chức tự nhiên và siêu nhiên của con người được hoàn thành.”

Vấn đề xã hội thứ hai mà Thánh Gioan Phaolô II
quan tâm là chủ đề phát triển [xã hội và con người].
Thật vậy, “với Thông điệp Sollicitudo Rei
Socialis (Quan tâm đến Vấn đề Xã hội), Đức Giáo
hoàng Gioan Phaolô II kỷ niệm 20 năm Thông
điệp Populorum Progressio và một lần nữa bàn tới
chủ đề phát triển theo hai hướng căn bản: ‘một đàng
là tình hình bi đát của thế giới hiện nay với sự thất
bại của Thế giới Thứ Ba trong việc phát triển, và
đàng khác là ý nghĩa của những điều kiện và những
đòi hỏi để có được sự phát triển xứng đáng với con
người.’ Thông điệp này cho thấy những sự khác nhau giữa tiến bộ và phát triển, đồng thời nhấn
mạnh rằng “phát triển thực sự không phải chỉ là gia tăng của cải và dịch vụ – gia tăng những
gì người ta có – mà còn phải là góp phần làm cho người ta được ‘làm người’ cách sung mãn.
Có như thế, bản chất luân lý của một sự phát triển đích thực mới được biểu lộ rõ ràng.”
Toàn bộ sự hình thành và phát triển của học thuyết xã hội được trình bày trong dịp kỷ niệm
100 năm Thông điệp Rerum Novarum. Nhân dịp này, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã
ban hành thông điệp xã hội thứ ba của mình, mang tên Centesimus Annus (“Bách Chu Niên”),
nhằm cho thấy sự liên tục về mặt giáo lý của Huấn quyền Xã hội Công giáo suốt 100 năm. Lấy
lại một trong những nguyên tắc căn bản trong quan điểm Kitô giáo về tổ chức xã hội và chính
trị, đã từng là chủ đề chính của Thông điệp trước đó, Đức Giáo hoàng viết: “Cái mà ngày nay
chúng ta gọi là nguyên tắc liên đới… đã từng là điều mà Đức Giáo hoàng Lêô XIII thường
xuyên muốn nói khi dùng từ ngữ ‘hữu nghị’… Đức Piô XI cũng liên tưởng đến điều ấy khi
dùng thuật ngữ hết sức ý nghĩa là ‘bác ái xã hội’. Còn Đức Phaolô VI đã mở rộng khái niệm
này để tóm gọn nhiều khía cạnh khác nhau của vấn đề xã hội, khi nói đến ‘văn minh tình yêu’.”
Trong thông điệp này, Thánh Gioan Phaolô II đã “chứng minh làm thế nào giáo huấn xã hội
của Giáo Hội có thể phát triển theo trục qua lại giữa Thiên Chúa và con người: nhận ra Chúa
nơi mọi người và nhìn mọi người trong Chúa chính là điều kiện để phát triển con người cách
đích thực.”

