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MỖI TUẦN MỘT ĐỀ TÀI – TUẦN 28
HỌC THUYẾT XÃ HỘI VÀ ĐỨC TIN
LIÊN QUAN VỚI NHAU NHƯ THẾ NÀO?

Thánh Giacôbê nói: “Đức tin không có việc làm là đức tin chết” (Gc 2:26). Từ những lời này,
chúng ta nhận ra rằng, đức tin của chúng ta không phải là “một mớ những tín điều,” nhưng là
“một nhân đức đối thần” đưa chúng ta vào trong tương quan với Thiên Chúa. Tương quan
này được dựa trên tình yêu chúng ta dành cho Thiên Chúa được diễn tả trong tình yêu dành
cho người khác: “vì khi các ngươi làm cho một trong những anh [chị] em bé nhỏ của ta là các
ngươi làm cho chính ta” (Mt 25: 40). Nhìn từ khía cạnh này, đức tin không chỉ đưa chúng ta
vào trong tương quan tình yêu với Thiên Chúa, nhưng còn với anh chị em của chúng ta.
Học thuyết xã hội của Giáo Hội được xem là sự diễn tả của “đức tin” công giáo qua đời sống
tương quan với người khác. Nói cách khác, khi chúng ta cùng nhau diễn tả đức tin của mình
qua việc sống đúng với bản tính xã hội của mình, chúng ta đã cùng nhau xây dựng một học
thuyết xã hội Kitô giáo. Như vậy, giữa học thuyết xã hội và đức tin có một mối tương quan
rất chặt chẽ, và chúng ta có thể nói là, không thể tách rời. Tương quan đó được diễn tả như
thế nào? Chúng ta đọc thấy trong DOCAT những lời sau:
Không phải ai hoạt động xã hội và tham gia chính trị mới là một Kitô hữu, nhưng
một người khó mà tự gọi mình là Kitô hữu nếu không dấn thân vào xã hội. Tin
Mừng dứt khoát dẫn người ta đến chỗ phải dấn thân cho tình yêu, công lý, tự do
và hoà bình. Khi Đức Giêsu tuyên bố Nước Trời đã đến, Ngài không chỉ chữa
lành và cứu mạng một số cá nhân, mà hơn thế, Ngài thiết lập một hình thức mới
của cộng đồng – một vương quốc của hoà bình và công lý. Chắc chắn chỉ một
mình Thiên Chúa mới có thể hoàn thành vương quốc ấy một cách trọn vẹn. Tuy
nhiên, các Kitô hữu cần phải góp phần kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Họ cần
phải xây dựng cho con người một thành phố “nhân đạo hơn vì đô thị này tương
hợp nhiều hơn với Nước Trời” (Tóm lược Học thuyết Xã hội, 63). Khi Đức Giêsu
so sánh Nước Trời với men làm dậy lên cả khối bột lớn (Mt 13,33), Người muốn
nói đến cách thức hành động của các Kitô hữu nên làm trong xã hội.
Câu trả lời trong DOCAT về mối tương quan giữa học thuyết xã hội và đức tin chứa đựng
những khẳng định sau: (1) bản chất của người Kitô hữu là dấn thân vào xã hội; (2) mạc khải
là nền tảng vững chắc của học thuyết xã hội; (3) hành động của người Kitô hữu phải được gợi
hứng bởi giá trị Tin Mừng hoặc giá trị của Nước Trời để xây dựng một thế giới dựa trên tình
yêu, công lý, tự do và hoà bình. Chúng ta cùng nhau đào sâu hơn về ba điểm này.

Như chúng ta đã biết từ những bài học hỏi trước,
con người là một chủ thể có tính xã hội. Trong ý
định của Thiên Chúa, chúng ta được sinh ra để
sống với và sống cho người khác. Chúng ta là
những hữu thể “phân biệt” nhưng không “tách
biệt.” Nói cách khác, chúng ta là những cá nhân
với những khác biệt của riêng mình. Tuy nhiên,
sự khác biệt đó không phải là lý do để tách chúng
ta ra khỏi tương quan với người khác, nhưng là lý
do để chúng ta liên đới, chia sẻ và bổ sung cho
nhau hầu làm cho cuộc sống trở nên phong phú và
tốt đẹp hơn. Nhìn từ khía cạnh này, chúng ta hiểu được câu khẳng định trong DOCAT, đó là
bản chất của người Kitô hữu là dấn thân vào xã hội.
Có một thời gian, Kitô giáo đã từng bị xem là tôn giáo chống lại sự phát triển của xã hội, và
những người Kitô giáo là những người sống trong “ảo tưởng” của một thiên đàng mai sau. Vì
lý do này, nhiều người xem Kitô giáo và khoa học là hai kẻ thù “không đội trời chung.”
Chúng ta không chối bỏ việc Giáo Hội trong quá khứ cũng có những sai lầm trong phán
quyết của mình về mối tương quan giữa đức tin và khoa học. Một ví dụ cụ thể là “vụ án
Galile Galileô.” Tuy nhiên, chúng ta cần phải xem xét “vụ án” này trong bối cảnh thời đó, bối
cảnh mà trong đó chính khoa học cũng chưa phát triển đủ để chứng minh những điều Galilê
nói là sự thật. Chúng ta có thể nói rằng, sai lầm đến từ những cá nhân lấy “danh nghĩa Giáo
Hội” để kết án người khác hơn là đến từ “niềm tin tông truyền” của Giáo Hội.
Chúng ta cần biết rằng: đối với Giáo Hội, khoa học và tôn giáo [Kitô Giáo] không đối kháng
nhau, nhưng bổ sung cho nhau vì hai lãnh vực hoạt động trên những nguyên tắc và định luật
khác nhau. Khoa học dựa trên những định luật cân, đo, đong, đếm. Trong khi đó tôn giáo lại
dựa trên định luật siêu hình và mạc khải. Thực sự khoa học và tôn giáo cần nhau như xác với
hồn, như Albert Einstein, nhà vật lý học được coi là vĩ đại nhất của thế kỷ 20, đã phát
biểu: “Khoa học không có tôn giáo là mù lòa, tôn giáo thiếu khoa học là què quặt.” Tôn giáo
gắn liền với lý trí con người như Đức Gioan Phaolô nói: “Đức tin và Lý trí được ví như đôi
cánh giúp tâm trí con người vươn cao lên trong sự chiêm nghiệm chân lý. Chính Thiên Chúa
đã in đặt nơi tâm khảm con người ước vọng tìm biết chân lý để cuối cùng con người được
nhận biết Thiên Chúa, ngõ hầu nhờ nhận biết và yêu mến Người, con người sẽ đạt thấu được
sự thật về mình cách đầy đủ” (Thông Điệp về Đức Tin và Lý Trí (“Fides et ratio”). Và như
Blaise Pascal (1623-1662) nói: “Tất cả mọi cố gắng của khoa học không thể làm suy yếu
những chân lý của tôn giáo, nhưng chỉ làm cho những chân lý ấy cất cánh cao hơn.” Nếu
chúng ta đọc lại lịch sử nhân loại, chúng ta không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra rằng, những
khám phá vĩ đại nhất của con người về mọi lĩnh vực được thực hiện bởi những người có một
đức tin sâu xa vào Thiên Chúa [hay thượng đế]. Một nhà khoa học vĩ đại cũng là một người
có đức tin vĩ đại.
Một người Kitô hữu nói chung và một nhà khoa học Kitô giáo nói riêng không phải là những
người sống ngoài xã hội, nhưng là những thành viên “tạo nên xã hội.” Là thành viên trong xã
hội, người Kitô hữu không thể không có ảnh hưởng trên xã hội và bị xã hội ảnh hưởng. Đây
là mối tương quan hai chiều. Khẳng định đầu tiên trong DOCAT, “không phải ai hoạt động
xã hội và tham gia chính trị mới là một Kitô hữu, nhưng một người khó mà tự gọi mình là
Kitô hữu nếu không dấn thân vào xã hội,” chỉ ra cho chúng ta thấy rằng: để tham gia vào hoạt
động xã hội và chính trị, chúng ta không cần phải là người Kitô hữu [vì quả thật nhiều anh
chị em thuộc tôn giáo khác cũng tham gia hoạt động xã hội và chính trị nhiều khi mạnh hơn

chúng ta]. Tuy nhiên, để là một người Kitô hữu thật sự, chúng ta không thể “nhắm mắt làm
ngơ” trước những vấn đề xã hội. Nói cách khác, tự bản chất, người Kitô hữu là những người
dấn thân vào xã hội. Thật vậy, trong đời sống thường ngày của mình, chúng ta là những
người làm việc trong những lãnh vực khác nhau của xã hội, có người là công nhân có người
là nông dân, có người là kỹ sư, có người là bác sĩ, có người làm chủ có người làm công, v.v.
Sự dấn thân của chúng ta trong các lãnh vực khác nhau của xã hội phải được gợi hứng bởi
đức tin của chúng ta. Nói cách cụ thể, chúng ta có thể làm những công việc giống với anh chị
em thuộc các tôn giáo khác, nhưng đức tin của chúng ta làm cho những gì chúng ta làm
thuấm nhuần những giá trị Kitô giáo. Thánh Tôma Aquinô nói: Người nghệ nhân luôn để lại
“dấu ấn” trên tác phẩm của mình. Người Kitô hữu cũng đóng “ấn Kitô giáo” trên tất cả những
gì mình làm, để người khác nhìn vào công việc chúng ta thực hiện và nhận ra đây là công
việc được thực hiện bởi một người Kitô hữu. Điều này diễn tả cách tuyệt diệu nguyên tắc triết
học sau: hữu thể nào, hành động đó. Nói cách khác, hành động phải có sự tương đồng với
hữu thể. Con người là một hữu thể có tính xã hội, thì hành động của con người cũng phải
mang tính xã hội. Người Kitô hữu cũng là người như bao nhiêu người khác, nhưng đồng thời
cũng là “người Kitô hữu” [người thuộc về Chúa Kitô]. Vì vậy, họ cũng là những hữu thể có
tính xã hội, nhưng xã hội tính của họ lại mang đặc tính Kitô giáo. Hệ quả là hành động của họ
cũng phải mang tính Kitô giáo.
Điểm thứ hai trong đề tài học hỏi tuần này là mối tương quan giữa học thuyết xã hội và mạc
khải. Nói theo lời của câu trả lời trong DOCAT là, mục đích của Tin Mừng [hay sứ điệp
Nước Trời] là mời gọi con người dấn thân để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Như chúng ta
đã chia sẻ trong DOCAT25, học thuyết xã hội của Giáo Hội được hình thành và phát triển
qua thời gian. Mục đích chính của học thuyết xã hội là “đọc các dấu chỉ của thời đại” dưới
ánh sáng của mạc khải. Liên quan đến điểm này, chúng ta tìm thấy những lời sau trong Toát
Yếu về Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo:
Học thuyết xã hội của Giáo Hội ban đầu không được dự tính là một hệ thống quy
củ, nhưng được thành hình theo dòng thời gian, qua nhiều lần can thiệp của Huấn
Quyền trước các vấn đề xã hội. Cách thức hình thành học thuyết ấy giúp chúng ta
hiểu rằng có thể đã có vài thay đổi xảy ra liên quan tới bản chất, phương pháp và
cơ cấu nhận thức của học thuyết. Với những lời ám chỉ đáng chú ý được đề cập
đến trong Thông điệp Laborem Exercens, có một chỗ minh định rất rõ về điều này
trong Thông điệp Sollicitudo Rei Socialis: học thuyết xã hội của Giáo Hội “không
thuộc về lĩnh vực ý thức hệ, mà thuộc về lĩnh vực thần học, hay nói rõ hơn là thần
học luân lý.” Vì thế, chúng ta không thể định nghĩa học thuyết này theo những
thông số của kinh tế và xã hội. Đó không phải là một hệ thống ý thức hệ hay một
hệ thống thực dụng nhằm định nghĩa và khai sinh ra các mối quan hệ kinh tế,
chính trị và xã hội, mà đó là một phạm trù riêng hoàn toàn. Đó là “một sự trình
bày chính xác những thành quả suy tư nghiêm túc về các thực tế phức tạp của đời
sống con người, trong xã hội và trong trật tự quốc tế, dựa vào ánh sáng đức tin và
truyền thống Giáo Hội. Mục đích chính của sự trình bày này là lý giải các thực tại
ấy, xác định xem chúng có phù hợp hay không với đường hướng giáo huấn của
Tin Mừng liên quan đến con người và thiên chức của con người, một thiên chức
vừa trần thế vừa siêu việt; mục đích là để hướng dẫn người Kitô hữu biết cách cư
xử cho đúng.”1

1

Toát Yếu về Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo, số 72.

Vì được phát triển theo dòng thời gian và dựa trên
những thực tại xảy ra trong đời sống thường ngày của
con người, học thuyết xã hội của Giáo Hội không phải
là một “mớ lý thuyết” hoặc là “một hệ thống hành
động” không có nền tảng vững chắc. Trái lại, học thuyết
xã hội của Giáo Hội được đặt nền tảng trên mạc khải
được tìm thấy trong Thánh Kinh và Thánh Truyền. Từ
mạc khải, “Giáo Hội rút ra ánh sáng và cảm hứng để
hiểu, để phê phán và để hướng dẫn các kinh nghiệm của
con người cũng như lịch sử. Trước tiên và trên hết là kế
hoạch của Thiên Chúa đối với thế giới thụ tạo, và cách
riêng, đối với đời sống và định mệnh của con người, đã
được Chúa mời gọi hiệp thông với Ba Ngôi.”2 Những
lời này chỉ ra cho chúng ta thấy rằng mục đích chính của học thuyết xã hội, hay cụ thể hơn,
mục đích của việc dấn thân vào xã hội của chúng ta là không chỉ hiệp thông với nhau, nhưng
sâu xa hơn là được hiệp thông vào đời sống thần linh của Ba Ngôi. Chính tại điểm này, chúng
ta nhận ra nét đặc biệt của đức tin của mình [tin vào Chúa Ba Ngôi] trong tương quan với xã
hội. Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo dạy chúng ta rằng: mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên
Chúa là nền tảng cho tất cả những mầu nhiệm khác. Chúng ta đọc thấy như sau:
Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm trọng tâm của đức tin và đời sống
Kitô hữu. Đây là mầu nhiệm về đời sống nội tại của Thiên Chúa, cội nguồn phát
sinh mọi mầu nhiệm khác của đức tin và là ánh sáng chiếu soi các mầu nhiệm ấy.
Đây là giáo huấn căn bản nhất và trọng yếu nhất theo “phẩm trật các chân lý đức
tin.” “Trọn lịch sử cứu độ chỉ là lịch sử về đường lối và các phương tiện mà Thiên
Chúa chân thật và duy nhất là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dùng
để tự mặc khải, để giao hòa và kết hợp với Người những ai từ bỏ tội lỗi.3
Như chúng ta biết, đức tin là một hồng ân siêu nhiên được Thiên Chúa ban cho tín hữu để họ
gắn bó trọn vẹn trong sự tự do và đón nhận những chân lý do Ngài mặc khải trong Đức Kitô.
Như sách Giáo Lý định nghĩa: “Đức Tin là sự gắn bó bản thân con người với Thiên Chúa, là tự
do ưng thuận tất cả chân lý mà Thiên Chúa đã mặc khải.”4 Như vậy, đức tin thuộc về siêu
nhiên, nghĩa là lấy siêu nhiên làm gốc, làm cơ sở để căn cứ, chứ không phải dựa trên lý trí
hay giác quan, mặc dù đức tin vẫn diễn tiến qua trí năng và cảm giác hay cảm tính của con
tim. Nhân đức siêu nhiên này được Thiên Chúa ban cho con người không điều kiện một khi
con người khao khát tìm kiếm, dù rằng chỉ một sự ước muốn tiềm tàng diễn ra trong vô thức,
trong một lương tâm ngay chính. Nó khác với niềm tin, là cái hoàn toàn lệ thuộc vào điều
kiện tự nhiên, điều kiện của giáo dục, văn hóa, diễn ra nơi tinh thần tự nhiên và nơi tâm lý
con người. Nhân đức siêu nhiên này được tiếp nạp qua trí tuệ (sự nhận thức), trong ý chí,
trong ý hướng, trong những cảm thức siêu hình (siêu thức phú bẩm) và trong sự tự do của con
người.
Dù đức tin thuộc lãnh vực siêu nhiên, nhưng nó không đối nghịch với lý trí. Đức tin và lý trí đều
có khởi nguồn từ Thiên Chúa. Nếu cả hai đến từ một nguồn, thì chúng không thể đối nghịch nhau
vì Thiên Chúa không thể đặt vào trong chúng ta hai “nguyên lý đối kháng,” vì như thế con người
sẽ bị huỷ diệt. Thật vậy, “đức tin tiếp nhận Lời Chúa và đem ra thực hành chính là đức tin đã
hoạt động cùng với lý trí một cách rất hữu hiệu. Sự hiểu biết của đức tin, nhất là một đức tin
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dẫn tới hành động cụ thể, được tổ chức nhờ lý trí và tận dụng tất cả những gì lý trí cung cấp.
Bao lâu còn là sự hiểu biết áp dụng vào hành động với những khía cạnh khác nhau tuỳ theo
hoàn cảnh và lịch sử, học thuyết xã hội cũng làm cho “đức tin và lý trí” xích lại gần nhau và
là bằng chứng hùng hồn về mối tương quan phong phú giữa đức tin và lý trí ấy.”5
Giáo Hội công giáo nhìn đức tin và lý trí như hai con đường nhận thức khác nhau của học
thuyết xã hội: con đường đức tin nhìn vấn đề xã hội dưới ánh sáng mạc khải, còn con đường
lý trí nhìn vần đề xã hội dựa trên bản tính con người [con người là một hữu thể có lý trí]. Hai
con đường nhận thức học thuyết xã hội này có tương quan mật thiết với nhau:
Sự “hiểu biết” của đức tin là sự hiểu biết thấu đáo hướng dẫn cuộc sống con người
theo ánh sáng của mầu nhiệm cứu độ trong lịch sử, theo mạc khải của Thiên Chúa
và theo việc Thiên Chúa hiến mình cho chúng ta trong Đức Kitô. Trong sự hiểu
biết này đã có sự can thiệp của lý trí, nhờ đó đức tin lĩnh hội được càng lúc càng
sâu xa các chân lý mạc khải và đưa chúng hoà nhập với sự thật của bản tính con
người, mà chúng ta có thể tìm thấy trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, phản
ánh nơi thụ tạo. Đây chính là sự thật toàn diện về con người, như là hữu thể vừa
thiêng liêng vừa xác thịt, có liên hệ với Thiên Chúa, với những người khác và với
các thụ tạo khác.6
Giáo Hội luôn mong ước các Kitô hữu diễn tả sự hiểu biết của đức tin qua những hành động
dấn thân cụ thể vào trong đời sống xã hội. Đây là điểm thứ ba của bài học hỏi. Gương mẫu
của lối dấn thân này chính là Đức Giêsu Kitô. Theo câu trả lời trong DOCAT, “khi Đức
Giêsu tuyên bố Nước Trời đã đến, Ngài không chỉ chữa lành và cứu mạng một số cá nhân,
mà hơn thế, Ngài thiết lập một hình thức mới của cộng đồng – một vương quốc của hoà bình
và công lý.” Qua lời nói và việc làm của mình, Chúa Giêsu muốn thiết lập một “vướng quốc”
mà trong đó con người sống trọn vẹn cho Thiên Chúa và cho nhau. Tuy nhiên, chúng ta phải
ý thức rằng, vương quốc của hoà bình và công lý này không phải là nỗ lực của con người,
nhưng là kỳ công của Thiên Chúa giữa con người. “Tuy nhiên, các Kitô hữu cần phải góp
phần kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Họ cần phải xây dựng cho con người một thành phố
“nhân đạo hơn vì đô thị này tương hợp nhiều hơn với Nước Trời.”7 Sự cộng tác của người
Kitô hữu trong việc xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn không phải như những tác nhân từ bên
ngoài, nhưng như là ánh sáng cho thế gian, và như men làm dậy lên cả khối bột lớn (x. Mt
13,33). Qua hình ảnh này, Chúa Giêsu muốn nói đến cách thức hành động của các Kitô hữu
nên làm trong xã hội. Đời sống tập trung vào tình yêu Thiên Chúa không làm cho người Kitô
hữu giảm đi tình yêu dành cho tha nhân. Trái lại, tình yêu dành cho Thiên Chúa càng mãnh
liệt, thì người Kitô hữu càng dấn thân cho anh chị em của mình với một tình yêu được kín
múc từ mầu nhiệm vượt qua.
Để kết luận bài học hỏi tuần này về mối tương quan giữa đức tin và học thuyết xã hội, chúng
ta mượn những lời sau trong Toát Yếu về Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo:
Việc tập trung vào mầu nhiệm Đức Kitô như thế sẽ không làm suy yếu hay loại bỏ
vai trò của lý trí, và từ đó không làm cho học thuyết xã hội của Giáo Hội mất đi lý
tính hay mất đi khả năng ứng dụng phổ quát. Vì mầu nhiệm Đức Kitô soi sáng
cho chúng ta hiểu mầu nhiệm con người, nên mầu nhiệm Đức Kitô cũng mang lại
ý nghĩa trọn vẹn cho phẩm giá con người và các đòi hỏi đạo đức học nhằm bảo vệ
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phẩm giá ấy. Học thuyết xã hội của Giáo Hội chính là sự hiểu biết được soi sáng
bởi đức tin, cho thấy khả năng hiểu biết rộng lớn hơn của con người. Học thuyết
xã hội giải thích cho mọi người biết những chân lý mà nó khẳng định và những
nghĩa vụ mà nó đòi hỏi; học thuyết đó có thể được mọi người đón nhận và chia
sẻ.8
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