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Xin chúc mừng lễ Phục Sinh đến anh chị em. 

  Cùng với việc đón mừng Đức Tân Giáo Hoàng, Giáo phận Saitama cũng có các tân phó tế và 

tân linh mục trong năm nay. Chúng ta thực sự đón mừng lễ Phục Sinh với nhiều niềm vui.  

  Năm nay là năm thứ 50 kể từ khi Đức Giáo Hoàng Gio-an XXIII ra Tông huấn "Pacem in Terris" 

vào năm 1963. Đây là Tông huấn đầu tiên của Giáo hội về học thuyết xã hội đề cập đến hòa 

bình và việc tôn trọng con người được gửi tới tất cả những người thiện chí. Nhân kỷ niệm này, 

ủy ban Giám mục đặc trách các vấn đề xã hội đang thực hiện bản dịch mới. Bản dịch này sẽ 

được xuất bản trước khi bước vào tuần lễ cầu cho hòa bình trong năm nay. Tông huấn "Rerum 

Novarum" được Đức Giáo Hoàng Lê-ô XIII ban hành vào năm 1892 là học thuyết Giáo hội về xã 

hội đầu tiên, sau đó lần lượt có nhiều học thuyết khác. 

 

  Chúng ta nên nắm bắt học thuyết Giáo hội về xã hội như thế nào ? 

  Học thuyết Giáo hội về xã hội được ban hành nhằm để cho Tin Mừng thấm sâu vào xã hội và 

làm cho xã hội trở nên phong phú hơn cả về mặt thiêng liêng và về mặt con người. Nghĩa là, 

tạo nên một xã hội phong phú bằng việc bảo vệ, giải thoát và trả tự do cho con người là những 

phần tử cấu thành xã hội. Bởi vì, học thuyết Giáo hội về xã hội được dựa trên quyền Giáo huấn 

thực sự và những lời dạy đạo đức, nên các mục tử và giáo dân chúng ta có nghĩa vụ đón nhận 

và tuân thủ. Để thực hiện điều này, trước hết chúng ta bắt đầu bằng việc đọc các học thuyết 

ấy. 

 

  Thời đại ban hành học thuyết "Pacem in Terris" 

  Nguy cơ tại Cuba xảy ra vào năm 1962. Trong tình thế đối lập giữa Mỹ và Liên Bang Xô Viết 

(lãnh chiến Đông Tây) , Liên Bang Xô Viết đã bắt đầu xây dựng căn cứ tên lửa hạt nhân tại 

Cuba. Trước nguy cơ ấy, Mỹ đã bắt đầu phong tỏa đường biển và kiểm tra các tàu chở hàng 

hóa, v.v...Bên cạnh ấy, máy bay do thám của Mỹ bị bắn hạ, dẫn đến tình trạng thế chiến III gần 

như bùng nổ, nhưng đã tránh được. 

  Mặt khác, lúc ấy cũng là thời kỳ tràn đầy hy vọng được độc lập của các quốc gia bị thuộc địa 

hóa tại Châu Phi và Châu Á. Thế nhưng, khoảng cách kinh tế giữa Âu Mỹ và các nước đang 

phát triển lại trở thành một vấn đề lớn (vấn đề Nam Bắc). 

  Đức Giáo Hoàng đã đọc ra "dấu chỉ thời đại" ấy, nên trong học thuyết Giáo hội về xã hội, các 

vấn đề về vũ khí hạt nhân, về nhân quyền, về cuộc đối thoại giữa các quốc gia và về hòa bình 

đã được nêu lên. 
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  Thời đại ngày nay như thế nào ? 

  Nếu nhìn ở góc độ quốc tế, vấn đề Nam Bắc, khoảng cách kinh tế giữa Âu Mỹ với Châu Á và 

Châu Phi, cũng như sự bất bình đẳng ngày một gia tăng. Không màng đến lời yêu cầu của 

chúng ta về việc loại bỏ vũ khí hạt nhân, vấn nạn phát triển vũ khí hạt nhân vẫn đang xảy ra. 

Ngoài ra, Đông Á là khu vực duy nhất vẫn còn vấn đề lãnh chiến Đông Tây. 

  Nếu nhìn ở góc độ quốc nội, hiện nay vẫn còn thể chế kỳ thị đối với những người di dân, 

mặc dù đất nước đang được đa quốc tịch hóa. Khoảng cách kinh tế cũng đang rộng dần. Căn 

cứ quân sự của Mỹ tại Okinawa và sự cố lò hạt nhân đang làm rộng thêm khoảng cách cơ cấu 

vẫn còn giữa các thành thị và địa phương. Bên cạnh ấy, vấn đề biên giới và tình trạng căng 

thẳng với các nước lân cận vẫn tiếp diễn. 

  Vấn đề cơ bản không có gì thay đổi so với thời đại ban hành học thuyết "Pacem in Terris". 

Trái lại, có thể nói vấn đề ấy đang trở nên xấu hơn. 

 

  Cần sự chính nghĩa trong xã hội 

  Điều cần thiết cho thế giới ngày nay là sự chính nghĩa trong xã hội. Sự chính nghĩa này 

không có nghĩa là sự chính nghĩa của một cuộc khởi nghĩa đấu tranh mà các nước đã giương 

cao, nhưng có nghĩa là để cho Thánh ý của Chúa được thể hiện trên trái đất này. Điều quan 

trọng trong xã hội chính là sự tôn trọng và quyền lợi của con người, sự bình đẳng, sự hòa 

thuận giữa các tập đoàn và con người với nhau. Chưa có thời đại nào cần những điều ấy như 

thời đại ngày nay về cả phương diện quốc tế lẫn quốc nội. 

  Ngoài học thuyết "Pacem in Terris", có nhiều học thuyết Giáo hội về xã hội, cũng như có sách 

"yếu lược học thuyết Giáo hội về xã hội" giải thích các học thuyết Giáo hội được phát hành bởi 

Hiệp hội trung ương vào năm 2009. Các mục tử và giáo dân chúng ta hãy cùng nhau đọc các 

học thuyết ấy, chia sẻ với nhau và ngỏ lời với xã hội. Đó chính là công việc quan trọng trong 

công cuộc rao giảng Tin Mừng nhằm làm cho xã hội hiện nay thấm nhuần Tin Mừng và chính 

nghĩa trong xã hội. 

 


