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Loài người được Tạo Hóa tác 

thành hơn và khác loài vật ở chỗ có lý 

trí và tự do. "Tự do là khả năng biểu 

lộ ý chí, hành động theo ý muốn của 

mình" (Đại Tự Điển Tiếng Việt – 

Hà Nội 1999, trang 1762), đây là 

quyền căn bản của mỗi người. Có tự 

do thì cũng có trách nhiệm, nghĩa là có 

thưởng và phạt tùy theo lựa chọn đúng 

hay sai. 

Người viết tập này chỉ muốn trình 

bày sự thật mà mình đã cảm nghiệm, 

còn quý độc giả đồng tình hay không, 

hoặc đồng tình một phần nào thì hoàn 

toàn thuộc quyền tự do của quý vị. 
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Lời đầu 
Đọc tên tập sách, người ta phải nghĩ 

ngay, tưởng tượng ngay ra những gì trúc 
trắc trục trặc, đầu chẳng xuôi, đuôi chẳng 
lọt của cuộc sống hàng ngày. 

Ở đây còn hơn thế nữa vì dù sao 
những khúc mắc của đời sống còn có thể 
được giải quyết bằng những biện pháp 
dung hòa : cắt bên này một tí, xén bên kia 
một tẹo để rồi cuối cùng cũng đạt yêu 
cầu, chẳng được 100% thì cũng 60%, chí 
ít cũng vớt vát được 30%. Nhưng những 
vướng mắc trong đời sống tâm linh, cụ 
thể là đời sống đạo Công giáo, đời sống 
đức tin của con cái Chúa, của môn đệ 
Đức Giêsu thì phải dứt khoát trong lựa 
chọn theo nguyên tắc ngàn đời của Đức 
Giêsu : "Không ai có thể làm tôi hai chủ, 
vì hoặc nó sẽ ghét chủ này mà yêu chủ 
kia, hoặc nó sẽ gắn bó với chủ này mà 
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khinh dể chủ nọ" (Mt 6,24). 

Ví dụ trong đời sống gia đình có 
những lúc người ta bị áp lực phải nói dối 
để "êm cửa êm nhà", bác sĩ phải nói 
không đúng sự thật để bệnh nhân "an 
lòng" … Làm như thế thì "được" lòng 
người nhưng lại "mất" lòng Chúa vì 
nguyên tắc ngàn đời của Chúa Giêsu : 
"Có thì nói có, không thì nói không, thêm 
thắt điều gì là do ác quỷ" (Mt 5,37). 
Chính thánh Phaolô  cũng đã nói rõ lập 
trường của mình : "Nếu tôi chỉ lo làm đẹp 
lòng người đời, thì tôi không còn là môn 
đệ của Đức Kitô" (Gl 1,10). 

Những điều sẽ nói sau đây đương 
nhiên không phải những gì bất hợp pháp, 
không ai được phép làm mà là những 
điều luật thành văn cho phép mọi công 
dân, đồng thời luật bất thành văn, tức là 
thói quen xã hội cũng tán đồng và hơn 
nữa còn tán dương. Người tín hữu có 
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quyền làm như mọi người với tư cách là 
công dân nhưng lại không được phép làm 
vì là môn đệ Đức Kitô. Rõ là ngược đời ! 

Trong hành trình đức tin hẳn không ít 
lần người tín hữu rơi vào tình trạng bức 
bối như khách lạ giữa ngã ba đường 
không biết xử trí ra sao, muốn trung 
thành với lý tưởng của Tin Mừng thì phải 
can đảm sống ngược với đời : "Người đời 
làm được, người Công giáo không được 
làm". Quả thật ở thời đại này, người tín 
hữu Công giáo phải có sức mạnh của một 
vị anh hùng tử vì đạo, mới có thể sống 
đúng lý tưởng Tin Mừng : Ngược đời là 
như thế đó. 

Nói về một khuynh hướng trong Giáo 
hội đòi cho những người đã ly dị và tái 
hôn được phép xưng tội, rước lễ, Đức 
Hồng Y Muller – Bộ trưởng Bộ Giáo lý 
Đức tin tuyên bố : "Các lý thuyết ấy sai 
lầm triệt để", ngài tiếp tục phát biểu : 
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"Chỉ một việc 'thích nghi' đơn giản thực 
tại hôn nhân cho phù hợp với những niềm 
mong chờ của thế giới sẽ không mang lại 
kết quả nào, trái lại còn phản tác dụng : 
Giáo hội không thể đáp ứng những thách 
đố của thế giới hiện nay bằng một việc 
thích nghi mang tính thực dụng. Bởi vì 
khi chúng ta chống lại sự thích nghi dễ 
dãi và thực dụng này, chúng ta sẽ lấy Tin 
Mừng làm chứng cho sự thánh thiện của 
hôn nhân. Hơn nữa, một ngôn sứ không 
nhiệt tâm với Thiên Chúa lẫn Giáo hội, 
và muốn sống phù hợp với tinh thần của 
thời đại, người ấy sẽ tìm kiếm sự giải cứu 
cho riêng mình, chứ không phải ơn cứu 
độ mà chỉ Thiên Chúa mới ban tặng cho 
chúng ta" (Viết Hiệp – Báo CG&DT số 
1973 ngày 6-11/9/2014). 

Thượng Hội đồng Giám mục Roma về 
những thách đố trong đời sống gia đình 
(từ ngày 5-19/10/2014), cũng đã bác bỏ 
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yêu cầu cho người ly dị tái hôn được 
xưng tội rước lễ, dù rất cảm thông và 
ngăn cấm thái độ kỳ thị, loại trừ. 

 Tân Bình, ngày 01/11/2014 

 Lm. Giuse Nguyễn Hữu Triết 
 

*** 
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 1. NGUYỄN TẮC 

LUÂN LÝ CÔNG GIÁO 

Nguyên tắc luân lý Công giáo cơ bản : 
"Muốn đạt mục đích tốt phải dùng 
phương tiện tốt". Mục đích và phương 
tiện phải luôn tương hợp với nhau. 
Không bao giờ được dùng những phương 
tiện xấu để đạt mục đích tốt. Đây là 
nguyên tắc luân lý căn bản mà người tín 
hữu phải tuân thủ nếu muốn làm môn đệ 
trung tín của Chúa Giêsu. 

Nguyên tắc này dường như không phù 
hợp với trào lưu thực dụng của xã hội 
ngày nay. Con người ngày nay đồng ý 
trên nguyên tắc với quy luật "phải dùng 
phương tiện tốt để đạt mục đích tốt", thế 
nhưng trong rất nhiều hoàn cảnh, luật xã 
hội cũng cho phép sử dụng nguyên tắc : 
"Mục đích biện minh cho phương tiện", 
nghĩa là trong nhiều trường hợp luật 
thành văn cũng như luật bất thành văn 
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(thói quen) cho phép dùng phương tiện 
trái luân lý để đạt một mục đích tốt nào 
đó. Ví dụ chẳng có cặp vợ chồng nào mà 
tránh được câu nói dối nhau hay nói dối 
con cái để cho êm cửa êm nhà cho mọi 
người vui vẻ. 

Cái khó khăn, cái cám dỗ của người 
Công giáo là ở chỗ luật pháp thì mở cửa 
cho phép, thiên hạ thì cứ theo nhau mà 
thực hành, người Công giáo chuyên chăm 
giữ luật Chúa thì làm ngược lại, họ cứ 
như là kẻ độc hành, đơn côi, chẳng giống 
ai, cho nên phải chân thật mà nhận rằng 
nhiều người Công giáo sa chước cám dỗ : 

"Cũng liều nhắm mắt đưa chân 
Mà xem Con Tạo xoay vần đến đâu" 

(Kiều) 

Ví dụ một cặp vợ chồng Công giáo 
ban đầu thì sống tốt đẹp, ít năm sau nảy 
sinh mâu thuẫn rồi "cơm chẳng lành, 
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canh chẳng ngọt", họ muốn tìm lại bình 
an, hạnh phúc cho mình, đó là mục đích 
tốt nhưng không phải bằng phương tiện 
tốt là thương lượng, nhường nhịn, tu sửa, 
mà bằng những phương tiện không tốt, 
quá tầm thường, quá dễ dàng, luật pháp 
xã hội cho phép đó là ly dị, họ dễ dàng 
chấp nhận lý luận của người đời : Hôn 
nhân dựa trên tình yêu, còn yêu thì còn 
hôn nhân, hết yêu thì cũng hết hôn nhân. 
Xã hội mở rộng cửa cho họ tìm lại hạnh 
phúc đó là ly dị và tái hôn. 

Kinh nghiệm mục vụ của các mục tử 
cho hay càng ngày số vợ chồng Công 
giáo ly dị càng nhiều, bất chấp hậu quả 
vô cùng khốc liệt, bất chấp lời thề long 
trọng trước Bàn thờ Chúa và cộng đoàn 
phụng vụ (dự Lễ cưới). Bất chấp lý tưởng 
của Tin Mừng là câu Lời Chúa thường in 
trên thiệp cưới làm châm ngôn, ý lực 
sống : "Sự gì Thiên Chúa liên kết, loài 
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người không được phân ly" (Mt 19,6). 

2. BẰNG CHỨNG CỤ THỂ 

Trong lãnh vực hôn nhân và gia đình. 

2.1 Vấn đề đa thê : 

Thời đại "bộ lạc" xa xưa, dân số là vấn 
đề sống còn, bộ lạc nào đông dân nhất là 
"suất đinh" (con trai) thì bộ lạc đó tồn tại 
và có cơ phát triển thành quốc gia, bộ lạc 
nào ít người thì có nguy cơ bị xóa sổ. 
Trong những cuộc chiến, bộ lạc, dòng họ 
nào bại trận thường bị "thần tru", nghĩa là 
bị hủy diệt hoàn toàn, hiến tế cho Thần cả 
người lẫn vật. Bộ lạc nào thắng trận mà 
nhân đạo hơn thì giết hết đàn ông, con 
trai, còn phụ nữ thì cho sống để làm vợ 
các chiến binh. Cho nên dân số là nhu 
cầu hàng đầu. Chính vì thế mà mọi xã hội 
thời xưa đều đa thê nhằm mục đích đẻ 
thật nhiều để tồn tại lâu dài. 

Bước sang thời hái lượm, trồng trọt, 
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tức là thời nông nghiệp nguyên thủy kéo 
dài tới đầu thế kỷ 20 thì nhu cầu bức thiết 
là lao động, gia đình nào có nhiều lao 
động sẽ giàu có, vững mạnh. Muốn có 
nhiều lao động cần sinh nhiều con, muốn 
thật nhiều con thì cũng phải đa thê : "Trai 
năm thê bảy thiếp". 

Nói về nhu cầu thêm nhiều lao động 
để tồn tại nơi núi rừng heo hút, anh Đỗ 
Ngọc Nam và chị Huỳnh Thị Lạc, ở thôn 
Ba Hương, xã Trà Đông, huyện Bắc Trà 
My (Quảng Nam), dù chỉ một vợ một 
chồng (theo luật hôn nhân và gia đình), 
chỉ tiêu của nhà nước được có 2 con, 
nhưng anh chị đã "vượt rào" đẻ một hơi 
14 đứa con. Anh Nam nói : "bởi vì ở cái 
đất ni nhà ai thiếu sức người thì khó làm 
ăn lắm" (Huỳnh Văn Mỹ, báo Tuổi Trẻ 
Cuối Tuần số 1585, ngày 20/4/2014). 

Cho tới cuối thời nhà Nguyễn (1945), 
giấy giá thú vẫn còn để những dòng chữ 
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bằng ba thứ tiếng : Hán, Việt, Pháp : 

- Vợ chính hay vợ lẽ. 

- Nếu là vợ lẽ thì vợ chính có đồng ý 
không ? 

Và cho tới ngày nay, luật pháp của các 
nước Hồi giáo vẫn cho phép một người 
đàn ông được cưới 4 vợ chính thức ! 

Người Công giáo sống trong các nước 
Hồi giáo hoặc sống trong thời đại phong 
kiến xa xưa thì dù luật pháp có cho phép 
họ cũng vẫn sống lý tưởng của đạo là một 
vợ một chồng cho dù có rơi vào những 
hoàn cảnh éo le như là không có con hoặc 
chỉ có con gái cũng không được phép lấy 
thêm vợ. 

Một trong những trở ngại lớn cho vấn 
đề truyền giáo tại Việt Nam nói riêng và 
các nước Đông Nam Á nói chung là vấn 
đề những người đa thê mà trở lại đạo 
Công giáo thì buộc phải bỏ các vợ khác, 



 

 15 

chỉ chọn một vợ chính thức mà thôi. 
Đúng là ngược đời ! 

2.2 Vấn đề ly dị và tái hôn : 

Đã có hôn nhân thì cũng nảy sinh ly 
dị, xã hội nào cũng có và ngày nay luật 
pháp của tất cả các nước trên thế giới (trừ 
nước Vatican), đều chấp nhận ly dị và tái 
hôn. Ngôi sao điện ảnh nổi danh Liz 
Taylor đã ly dị và tái hôn tới 8 lần ! 
Người Công giáo chân chính thì dù hoàn 
cảnh nào đi nữa cũng không ly dị và tái 
hôn, vì "Sự gì Thiên Chúa đã liên kết loài 
người không được phân ly" (Mt 19,6). 
Đúng là ngược đời ! 

2.3 Vấn đề hôn nhân đồng tính : 

Một số nước trên thế giới đã hợp pháp 
hóa hôn nhân đồng tính. Việt Nam thì 
còn đang thăm dò, chính thức thì chưa 
cho phép nhưng nơi này nơi kia tổ chức 
những đám cưới đồng tính thì chính 
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quyền làm thinh, xã hội thì có người phản 
đối, có người ủng hộ mà xem ra phe ủng 
hộ thắng thế. Trong một chương trình 
trên truyền hình cách nay vài năm, người 
viết có theo dõi, sau đám cưới hai người 
đồng tính nữ tổ chức rình rang ở Hà Nội 
(đám cưới đồng tính nữ công khai đầu 
tiên), một bà thạc sĩ tâm lý chuyên tư vấn 
hôn nhân và gia đình đã phát biểu trên 
truyền hình lập trường ủng hộ của mình, 
bà không tiếc lời ca ngợi đôi hôn nhân 
đồng tính đó đã mạnh mẽ, can đảm vượt 
qua mọi rào cản của gia đình và dư luận 
xã hội, … (đại khái là như vậy, hẳn trên 
cả nước và cả thế giới nhiều người xem 
buổi tường thuật này chứ không chỉ mình 
người viết). 

Hôn nhân đồng tính, một vấn đề mà 
luật hôn nhân và gia đình Việt Nam chưa 
chính thức thừa nhận nhưng đã chấp nhận 
tình trạng sống chung như một hợp đồng. 
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Trong Nam, ngoài Bắc báo chí có đưa tin 
những cuộc hôn nhân đồng tính được tổ 
chức công khai. Btv. Nguyễn Huệ và 
Trung Hiếu (báo Công Lý Trái Tim số 23 
ngày 29/9/2014) cho biết : Đám cưới 
đồng tính nam đầu tiên giữa Nguyễn 
Hoàng Bảo K. và Trương Văn H. được tổ 
chức tại Hà Tiên (Kiên Giang) ngày 
16/5/2012. Sau đó nơi này, nơi kia vẫn tổ 
chức đám cưới đồng tính nam hay nữ, 
cũng không thấy ai tới "dẹp", có nghĩa là 
vấn đề vẫn còn bỏ ngỏ. 

Kể từ ngày 12/11/2013, Chính phủ đã 
chính thức mở cửa cho việc sống chung 
giữa những người đồng giới. Theo Nghị 
định số 110/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi 
hành luật hôn nhân và gia đình khi đề cập 
tới hôn nhân đồng giới thì sẽ không còn 
việc loại bỏ kết hôn giữa người cùng giới 
tính. Điều này đồng nghĩa với việc tổ 
chức tiệc cưới (nhưng không đăng ký kết 
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hôn) giữa những người thuộc giới tính 
thứ ba là hoàn toàn hợp pháp và không bị 
xử phạt hành chính như trước đây. Thêm 
vào đó, những cặp vợ chồng đồng tính sẽ 
có quyền sống chung và tự do sinh hoạt 
trong cộng đồng. 

Ngày 19/6/2014, Quốc hội đã biểu 
quyết thông qua dự thảo Luật hôn nhân 
và gia đình (sửa đổi). Đạo luật vừa được 
thông qua đã bỏ quy định cấm kết hôn 
giữa những người cùng giới tính. Và 
trong luật cũng quy định rõ Nhà nước 
không thừa nhận hôn nhân giữa những 
người cùng giới tính. Tuy nhiên, đây là 
một điều đáng mừng cho những người 
thuộc giới tính thứ ba. (Nguyễn Huệ - 
Trung Hiếu, báo Công Lý Trái Tim số 23 
ngày 29/9/2014). 

Một vài nơi còn đối xử rất khắc nghiệt 
với người đồng tính. Tại Uganda (châu 
Phi), trước đây quan hệ đồng tính bị kết 
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án tử hình. Ngày 24/2/2014, tổng thống 
Uganda, Yoweri Museveni ký luật phạt 
tù chung thân những người quan hệ đồng 
tính (Báo KTNN số 872, ngày 1/11/14). 

Người Công giáo chân chính không 
bao giờ đặt vấn đề hôn nhân đồng tính, vì 
nó trái với luật tự nhiên của Chúa và luật 
Giáo hội. Không bao giờ được phép có 
lời lẽ, bài viết hay thái độ ủng hộ hôn 
nhân đồng tính nói riêng, và tất cả những 
gì trái với luật lệ và truyền thống của Hội 
thánh nói chung. 

Trường hợp một người Công giáo 
chẳng may rơi vào tình trạng á nam, á nữ 
thì có thể nhờ y học giải phẩu để xác định 
rõ phái tính (đây chỉ là làm rõ phái tính 
chứ không phải chuyển giới theo nghĩa 
đen). Vạn bất đắc dĩ không thể giải quyết 
được thì tự nguyện chấp nhận cuộc sống 
độc thân theo tinh thần của Tin Mừng : 
"Có những người không thể lập gia đình 
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vì khuyết tật bẩm sinh, vì bị người ta 
thiến, nhưng cũng có những người tự 
nguyện sống độc thân vì Nước Trời" (Mt 
19,10-13). 

Họ có thể hiến thân cho các công việc 
từ thiện bác ái (tất cả Ban Giám đốc và 
các nhân viên phục vụ tổ chức làng SOS 
trên toàn thế giới, một tổ chức chăm sóc 
các trẻ mồ côi phải nói là tốt nhất, uy tín 
nhất trên thế giới, toàn là những người tự 
nguyện độc thân). Họ có thể nhận một, 
hai đứa con nuôi, liên hệ bạn bè  gần xa, 
sinh hoạt trong các nhóm văn hóa nghệ 
thuật … chứ không giải quyết cuộc đời 
bằng hôn nhân đồng tính. Đây cũng sẽ là 
điều ngược đời ! 

2.4 Vấn đề chuyển giới tính : 

Đó là một chuyện một người con trai 
100% nay muốn trở thành con gái, hoặc 
ngược lại. Họ sẽ nhờ phẫu thuật để thực 
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hiện điều đó. Các nước tiên tiến trên thế 
giới đều có dịch vụ này. Việt Nam hiện 
nay chưa có nhưng Thái Lan là "Thiên 
Đường" của dịch vụ chuyển giới. Việt 
Nam hiện nay có nhiều người chuyển 
giới nhờ các dịch vụ ở Thái Lan, họ đang 
gặp rắc rối về vấn đề lý lịch. Báo Thanh 
Niên ngày 30/8/2014, trang 14-15 có bài 
"Những công dân bốn không" của btv 
Như Lịch – Ngọc Bi, trong đó có đoạn 
viết như sau : "Ngoài những người 
chuyển giới hoạt động trong lãnh vực 
nghệ thuật, không ít thanh thiếu niên 
đường phố là người đồng tính, chuyển 
giới lo âu về tình trạng không có giấy tờ 
tùy thân, không việc làm, không nơi tạm 
trú, không được đi học". 

Ca sĩ chuyển giới Cindy Thái Tài trải 
lòng : "Từ những năm 14-16 tuổi, tôi 
không dám đi làm CMND vì nghĩ rằng 
mình nam không ra nam, nữ không ra nữ, 
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sau đó tôi nhận thấy phải có CMND mới 
có được quyền nhân thân". Còn người 
mẫu, diễn viên Lan Phương thì tâm sự : 
"Việc mang ngoại hình phụ nữ nhưng 
giấy tờ lại là đàn ông khiến chúng tôi hết 
sức bất lợi". 

Cũng trên báo Thanh Niên nói trên, 
btv Thái Sơn cho biết : "Một trong những 
tín hiệu vui cho người chuyển giới là 
trong dự thảo sửa đổi bộ luật dân sự năm 
2005 do Bộ Tư pháp chủ trì đã đưa ra 
quy định cho phép thay đổi họ, tên của 
người được xác định lại giới tính, và dự 
kiến sẽ trình Quốc hội cho ý kiến vào 
tháng 10 tới". 

Báo Đời Sống Hôn Nhân ngày 
21/8/2014, trang 18, btv Đường Thảo có 
bài : Người đầu tiên được công nhận thay 
đổi giới tính ở Việt Nam : "Phạm Lê 
Quỳnh Trâm (30 tuổi) quê ở Bình Phước 
… gần 3 năm sau khi phẫu thuật chuyển 
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giới, cô được UBND tỉnh Bình Phước ra 
quyết định xác định lại giới tính từ nam 
thành nữ và chuyển từ tên Phạm Văn 
Hiệp sang tên Phạm Lê Quỳnh Trâm". 

Nhận định : 

Theo lương tâm Công giáo thì trường 
hợp một trẻ sinh ra "á nam, á nữ", cha mẹ 
có thể nhờ y khoa xác định xem em bé 
nghiêng về giới tính nào nhiều hơn rồi 
dùng phẫu thuật, dùng các hormon để xác 
định hẳn giới tính là nam hay nữ. Còn 
trường hợp đã rõ ràng là nam hay nữ 
100%, bây giờ thích đổi giới tính nên nhờ 
phẫu thuật tạo bộ phận sinh dục giả để 
đạt sở thích thì vi phạm luật Chúa : hủy 
hoại thân thể toàn vẹn, lành lặn đổi lấy 
những bộ phận giả tạo mà không có lý do 
chính đáng, đồng thời những người này 
có kết hôn thì hôn phối cũng không 
thành. 
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2.5 Vấn đề hiến tặng và kinh doanh 
mẩm sống là trứng và tinh trùng : 

Báo Thanh Niên ngày 12/8/2014 : 
Theo bác sĩ Hồ Mạnh Tường, về quy 
định, người cho trứng không quá 35 tuổi 
(nhằm đảm bảo trứng tốt, khỏe), không có 
bệnh truyền qua đường tình dục, bệnh 
truyền nhiễm,có sức khỏe tốt … Việc lấy 
trứng phải vào bệnh viện hoặc các trung 
tâm có chuyên khoa điều trị hiếm muộn 
vô sinh để làm các thủ tục, và các thủ 
thuật đúng quy định, quy trình, trong đó 
có việc hai bên làm cam kết việc cho – 
nhận trên tinh thần tự nguyện, không 
mua bán. Các phòng mạch, ngay cả 
phòng mạch của bác sĩ sản khoa, cũng 
không được lấy trứng. Hai người cho và 
nhận trứng được phép biết nhau (khác 
với cho tinh trùng, người cho và nhận 
quy định không được biết nhau). (Đỗ 
Trường – Thanh Tùng).  
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Việt Nam chưa có ngân hàng trứng 
phụ nữ nhưng đã có ngân hàng tinh trùng 
từ lâu rồi. Đã có ngân hàng tức là luật 
pháp đã cho phép lưu trữ tinh trùng để 
thực hiện thụ thai trong ống nghiệm. Tại 
Việt Nam có cả ngàn trẻ đã chào đời do 
kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm. Đối 
với người Công giáo chân chính, việc 
hiến, tặng trứng, tinh trùng hoặc việc ký 
gửi ngân hàng để sử dụng lúc nào tùy ý là 
sai luật Chúa và Hội thánh. Kinh doanh 
mầm sống (mua, bán) càng nặng tội hơn. 

Luân lý đạo Chúa dạy : Chúa là chủ 
của sự sống, "Chúa là Đấng cầm quyền 
sinh tử", việc sinh sản phải theo tiến trình 
tự nhiên là vợ chồng kết hợp rồi sinh con. 
Không thể dùng kỹ thuật khoa học tạo 
bào thai mà loại bỏ sự kết hợp vợ chồng : 
Giới hạn khoa học kỹ thuật chỉ dừng lại ở 
việc giúp khai thông những bế tắc của 
tiến trình tự nhiên. Ví dụ người vợ tắc vòi 
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dẫn trứng, có thể phẫu thuật khai thông, 
bị u nang buồng trứng có thể phẫu thuật 
cắt bỏ u nang và chữa lành buồng trứng. 
Người chồng tinh yếu có thể dùng thuốc 
kích thích cho  mạnh, để rồi vợ chồng ăn 
ở tự nhiên mà sinh con. Tất cả những 
việc thụ tinh ống nghiệm dù noãn, tinh là 
của chính vợ chồng, việc sử dụng tinh 
của người khác hay noãn của người khác 
đều bị cấm ngặt, kể cả những bác sĩ, 
những y tá thực hiện việc thụ tinh ống 
nghiệm đều mắc lỗi. 

Có con là mục đích tốt nhưng đòi 
phương tiện phải tốt là sự kết hợp vợ 
chồng. Ngoài phương tiện này, tất cả đều 
phi luân lý Công giáo. 

Nhận định : 

a. Trong hôn nhân, ngoại tình là một tội 
rất nặng, đối với Do Thái và Hồi giáo, 
tội ngoại tình bị kết án tử hình bằng 
cách ném đá cho chết. 



 

 27 

Một phụ nữ có chồng mà có thai với 
người đàn ông không phải chồng mình 
tức là ngoại tình, đứa con đó là con ngoại 
hôn. Trường hợp ngược lại cũng tương 
tự, tinh trùng của chồng nhưng trứng của 
người phụ nữ không phải vợ mình thì 
cũng là một hình thức ngoại tình. Trường 
hợp dùng một phôi mà trứng và tinh đều 
của người khác, không phải của vợ hay 
chồng thì người vợ đó chỉ là người đẻ 
mướn. 

b. Trường hợp thụ tinh ống nghiệm mà 
"chất liệu" hoàn toàn của đôi vợ chồng 
cũng vẫn không được phép vì trái luật 
tự nhiên của Chúa, hơn nữa còn có yếu 
tố giết người trong quá trình thụ tinh 
ống nghiệm. Vì thụ tinh ống nghiệm 
luôn đa phôi, cần phải chọn lọc phôi 
nào mạnh thì cấy vào tử cung người 
mẹ, các phôi khác phải hủy đi. Giáo lý 
đạo Chúa dạy ngay từ khi tinh và noãn 
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kết hợp phát triển thành phôi thì đã là 
người có linh hồn và thân xác rồi. Hủy 
phôi dư, yếu là phá thai, là giết người. 
Để sinh một đứa con mà lại giết đi bốn 
hoặc năm đứa khác, lương tâm ngay 
chính cho phép làm như vậy không ? 

c. Vấn đề thụ tinh ống nghiệm làm nảy 
sinh nhiều chuyện tiêu cực khác, cụ 
thể là chuyện mua bán tinh, trứng : 

Báo Thanh Niên ngày 12/8/2014 có 
bài "Điều tra vụ mua bán trứng phụ nữ" 
của btv Đỗ Trường & Thanh Tùng : Ngày 
11/8/2014, công an thị xã Thuận An 
(Bình Dương) cho biết đang tạm giữ hình 
sự Nguyễn Thị Phương Thảo (32 tuổi 
ngụ tại Tp.HCM), để điều tra về hành vi 
chống người thi hành công vụ đồng thời 
mở rộng điều tra hành vi môi giới mua 
bán trứng phụ nữ. 

Báo Thanh Niên ngày 26/8/2014 có 
bài "Hoa hậu cũng bán trứng" của btv 
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Vinh Sơn : Bên cạnh mang thai và sinh 
hộ, bán trứng hoặc tinh trùng cũng là 
"ngành" ăn nên làm ra trong dịch vụ đẻ 
thuê ở Thái Lan. Khách hàng rất đa dạng 
: các cặp vợ chồng hiếm muộn, những 
người muốn đơn thân có con, các cặp 
đồng tính … Theo tờ The Nation, khách 
hàng đặc biệt là người nước ngoài rất 
thích trứng của "hot girl" người đẹp vì 
muốn con sau này sẽ đẹp giống họ trong 
khi tinh trùng thì phải của người tốt 
nghiệp đại học trở lên. 

Trứng hoa hậu giá 700 triệu (theo tờ 
báo The Nation). The Nation dẫn lời một 
cô gái 25 tuổi giấu tên cho hay, thông qua 
một đường dây trọn gói, cô đã (bán 
trứng) góp phần sinh ra 7 đứa trẻ có cha 
đến từ Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, 
Nhật Bản và cả Việt Nam, giờ thì cô đã 
ngưng bán trứng vì sợ … hết và chuyển 
sang làm cò, dắt mối cho các mỹ nhân 
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khác cung cấp hàng cho các khách nước 
ngoài. Lại còn chuyện hàng giả, lừa gạt 
… Tờ báo Asian One dẫn lời một cô gái 
khác tự xưng tên là Irene cho biết nhờ 
khuôn mặt đẹp, thân hình thon gọn, cô 
chuyên làm đại diện nhãn hàng cho các 
Công ty kiêm bán trứng, cô từng bị một 
cựu y tá cầm đầu dịch vụ lừa đảo, quỵt 
tiền, bà này còn lợi dụng hình ảnh của cô 
để làm "hàng mẫu". Cũng theo cô này, 
chuyện lừa gạt tráo trứng cũng đã từng 
xảy ra. 

d. Chuyện dùng tinh, trứng từ ngân hàng 
hoặc qua dịch vụ mua bán như vừa nêu 
trên, còn vi phạm trắng trợn nhân 
quyền và quyền của trẻ em. Đứa trẻ 
chào đời có quyền được hưởng tình 
cha nghĩa mẹ, mồ côi cha hay mẹ hoặc 
cả hai là nỗi bất hạnh lớn nhất mà nó 
phải chịu ngoài ý muốn của nó và của 
mọi người. 
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Ví dụ bố chết sớm, mẹ chết sớm hay 
cả bố và mẹ chết sớm do tai nạn, bệnh 
tật, chiến tranh … là nỗi đau, sự mất mát 
không gì bù đắp được nhưng ngoài ý 
muốn của đương sự và của mọi người. 
Không ai muốn một đứa trẻ phải sống 
cảnh mồ côi. Trẻ con còn quyền được 
giáo dục trong sự chân thật. Trường hợp 
xin trứng, mua tinh, thụ tinh nhân tạo … 
không đáp ứng được các quyền của đứa 
trẻ. Mua trứng, tinh ở ngân hàng cho thụ 
tinh rồi đẻ thì đứa trẻ bị người ta cố ý áp 
đặt tình trạng mồ côi của nó trước khi nó 
chào đời, và ngay cả những người liên hệ 
cũng không biết bố mẹ nó là ai. Suốt đời 
nó sẽ không được biết sự thật về nguồn 
cội của mình, nó luôn phải sống trong sự 
lừa gạt của kẻ được gọi là "cha, mẹ" nó 
và những người khác. 

Trường hợp mẹ có trứng mà đi xin tinh 
người khác hay mua tại ngân hàng là tình 
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trạng đứa bé bị áp đặt cảnh mồ côi cha. 
Trường hợp bố có tinh mà mua trứng của 
người khác là tình trạng đứa bé bị áp đặt 
cảnh mồ côi mẹ ngay từ giây phút đầu 
đời … đứa trẻ đó suốt đời sẽ sống trong 
sự lừa dối của người lớn. Đặt trường hợp 
sau này nó lớn lên, bằng cách nào đó nó 
biết được tình cảnh thật của nó, nó sẽ 
nghĩ gì và tâm lý nó sẽ ra sao ? 

Kết luận vấn đề thụ tinh ống nghiệm 
để giúp cho các đôi vợ chồng hiếm muộn 
có một mụn con xem ra có vẻ nhân đạo 
được xã hội ủng hộ nhưng sự thật đó là 
một điều trái đạo Chúa và trái đạo lý làm 
người. Do đó người tín hữu chân chính 
không bao giờ làm cho dù cả thế giới vẫn 
làm. Rõ là ngược đời ! 

Đài truyền hình VTV1, 12g ngày 
18/10/2014 đưa tin : Hai tập đoàn Apple 
và Facebook đã bắt đầu thực hiện chương 
trình hỗ trợ 20.000USD cho nữ công 
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nhân để đông lạnh trứng hầu có thể sinh 
con vào thời điểm mình muốn nhờ thụ 
tinh ống nghiệm. Mục đích của các Công 
ty này là để các công nhân nữ yên tâm 
cống hiến sức lao động cho Công ty 
không còn phải bận tâm về vấn đề sinh 
đẻ và nuôi con. 

(Đây chẳng qua là một hình thức vắt 
kiệt sức lao động nữ để làm lợi cho Công 
ty). 

Người Công giáo không thể nhận hỗ 
trợ kiểu này. 

2.6 Vấn đề ngừa thai : 

Theo Thông điệp "Sự sống con người" 
(Humanae Vitae) của Đức Thánh Cha 
Phaolô VI, các vợ chồng Công giáo phải 
sinh đẻ có trách nhiệm và phải tuyệt đối 
tôn trọng sự sống ngay từ những giây 
phút đầu tiên. 

Ai cũng đồng ý rằng thời buổi này khó 
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khăn nhiều mặt : dân số tăng nhanh, 
lương thực cạn kiệt, khôn gian sống và 
sinh hoạt bị hạn chế và muôn vàn vấn đề 
xã hội khác phát sinh khi người ta quá 
đông, nơi ở lại chật chội … Sinh con là 
một việc cần thiết nhưng nuôi con khỏe, 
dạy con ngoan sau này thành công dân tốt 
và tín hữu tốt là việc quan trọng hơn. 

Vợ chồng tính toán dự trù số con phù 
hợp với khả năng nuôi dạy của mình là 
điều tốt đẹp phải làm nhưng phương thế 
nào đây để không vỡ kế hoạch là điều 
dằn vặt lương tâm vợ chồng. 

Theo xã hội thì quá đơn giản và dễ 
dàng chỉ cần sử dụng những phương tiện 
khoa học cung cấp là bảo đảm đúng dự 
trù, đối đế có vỡ kế hoạch thì đã có 
những biện pháp phá thai đủ kiểu từ viên 
thuốc postinor cho tới điều hòa rồi hút 
nạo … (hoàn toàn hợp pháp). 

Còn theo Chúa và Giáo hội thì chỉ 
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được dùng phương pháp hợp với tiến 
trình tự nhiên mà thôi. Dĩ nhiên phương 
pháp tự nhiên tốt cho sức khỏe nhưng lại 
không hiệu quả lắm. Muốn hiệu quả 90% 
thì những ngày "kiêng khem" hơi bị 
nhiều, mấy vợ chồng nào giữ được ! 

Ngày thứ tư trong Thượng Hội đồng 
các Giám mục Roma về gia đình (từ 5-
19/10/2014) các nghị phụ đã nghe cặp vợ 
chồng Arturo – Hermelinda As 
Zamberline (Brazil) chia sẻ về những khó 
khăn trong việc áp dụng phương pháp tự 
nhiên nhằm sinh đẻ có kế hoạch nên 
nhiều cặp vợ chồng trẻ đã tìm đến biện 
pháp khác mà không lưu tâm đến khía 
cạnh luân lý của việc sử dụng này. Ông 
bà có 3 con và 1 cháu nội, hiện ông bà 
đang hoạt động trong Hội Đức Bà ở 
Brazil. Hội này có mặt tại 70 quốc gia, số 
hội viên là 137.000 người, riêng tại 
Brazil là 45.500 người. Hội Đức Bà là 
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một phong trào thăng tiến hôn nhân và 
gia đình có mục đích cổ võ việc học hỏi 
và thực hành những nguyên tắc trình bày 
trong thông điệp Sự Sống Con Người 
(Humanae Vitae). 

Ông bà Oliver Christilla Roussy 
(Pháp) kết hôn 20 năm hiện có 7 con. Họ 
đã trải qua những ngày tháng rất khó 
khăn trong việc chọn biện pháp kế hoạch 
hóa gia đình. Ông bà rút ra kết luận : "Ta 
có thể sống đời sống tính dục và sinh con 
theo chương trình của Thiên Chúa đã xếp 
đặt (biện pháp tự nhiên) trong niềm tin 
và phó thác nơi Chúa, không theo cái 
logic của chủ nghĩa tiêu thụ và ích kỷ của 
thế gian". 

[Kế hoạch theo tự nhiên là điều khó vì 
đòi vợ chồng phải tiết dục cách nghiêm 
ngặt nhưng là Kitô hữu chân chính, 
chúng ta sẵn sàng chấp nhận, không có 
lựa chọn nào khác] 
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2.7 Vấn đề phá thai : 

A. Khi nào phôi là người ? 

Đây là vấn đề lớn, ngay trong giới 
khoa học cũng còn nhiều ý kiến khác 
nhau. Theo giáo huấn của Giáo hội Công 
giáo thì phôi người ngay từ lúc trứng thụ 
tinh đã khởi đầu sự sống của một con 
người, là một thụ tạo đặc biệt cao quý 
gồm hai phần : xác do tinh của cha và 
noãn của mẹ kết hợp với nhau mà tạo ra. 
Còn linh hồn được Chúa trực tiếp dựng 
nên cho kết hợp với xác đó. Vì thế phôi 
phải được tôn trọng và đối xử như một 
con người, nhân quyền của phôi phải 
được nhìn nhận. 

Bộ Giáo Lý Đức Tin dạy : "Từ lúc 
trứng thụ tinh một đời sống mới bắt đầu, 
không phải của người cha cũng không 
phải của người mẹ, đúng hơn là một con 
người mới với khả năng tăng trưởng 
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riêng của mình. Hữu thể người này không 
bao giờ có thể là người nếu nó không 
phải đã là người" (Declaration on 
Procured Abortion, 12). "Khoa sinh học 
con người nhìn nhận rằng trong hợp tử 
phát xuất từ trứng thụ tinh, căn tính sinh 
học của một cá thể người mới đã được 
cấu thành" (Huấn Thị Donum Vitae – 
DV.1,1). Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II 
giải thích thêm : "Bộ gen di truyền xuất 
hiện như yếu tố cấu thành và tổ chức của 
cơ thể … nó có ảnh hưởng quyết định 
trên cấu trúc của sự hiện hữu thể lý từ 
lúc khởi đầu thụ tinh cho đến lúc chết tự 
nhiên (người mẹ chỉ bảo vệ và cung cấp 
chất dinh dưỡng cho phôi chứ không chủ 
động tạo ra mắt, mũi, tim, gan, tay, chân, 
móng tay, móng chân của thai nhi). 
Chính vì vậy mà Giáo hội có bổn phận 
bảo vệ phẩm giá của mỗi người ngay từ 
lúc khởi đầu sự hiện hữu của người ấy" 
(L'Observatore Romano 25/2/1998, 5). 
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B. Định nghĩa phá thai. 

"Phá thai là sự giết cố ý và trực thiếp 
một con người trong giai đoạn khởi đầu 
sự hiện hữu từ khi thụ thai cho đến khi 
sinh ra, thực hiện bằng bất cứ phương 
tiện nào" (Evangelium Vitae – EV.S.58). 

"Việc phá thai trong bối cảnh luân lý 
của nó bao gồm cả giai đoạn giữa khi 
trứng thụ tinh và phôi thai làm tổ" (S.45). 

Theo Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ : 
"Phá thai là việc trực tiếp và cố ý kết 
thúc việc mang thai" (Các chỉ dẫn đạo 
đức và tôn giáo cho các dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe Công giáo). 

Có hai loại chấm dứt thai kỳ : 

 Loại 1 : trực tiếp giết phôi thai bằng 
bất cứ phương tiện nào để chấm dứt 
thai kỳ như đã định nghĩa ở trên. 

 Loại 2 : do ảnh hưởng của thuốc chữa 
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bệnh người mẹ mang thai hay do tác 
động chữa trị (như cắt u, xơ …) mà 
phôi thai bị ảnh hưởng, thai kỳ phải 
chấm dứt (chủ ý chữa bệnh chứ không 
chủ ý giết phôi thai, cũng không phải 
cố ý lựa chọn giết con để cứu mẹ). 

Trường hợp này có thể xảy ra khi 
người mẹ đang mang thai mà bị bệnh 
nguy hiểm như ung thư máu, ung thư vú, 
u xơ buồng trứng, tử cung … cần phải 
dùng thuốc đặc trị ung thư, nhưng thuốc 
đặc trị lại có ảnh hưởng xấu tới phôi thai. 

Trường hợp này cũng có thể xảy ra khi 
thai ngoài tử cung mà lại gây viêm 
nhiễm, vỡ, bể đến nỗi phải cắt bỏ những 
bộ phận ấy, như trường hợp thai làm tổ ở 
ống dẫn trứng gây vỡ ống, thay vì làm tổ 
ở niêm mạc tử cung. Có khi thai ở cổ tử 
cung, thai ở buồng trứng, thai trong ổ 
bụng và có cả trường hợp trong gan (rất 
hiếm, tỷ lệ 1/10.000 ca thai ngoài tử 
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cung. Việt Nam cho tới nay ghi nhận 3 ca 
: 1 ở Huế, 1 ở Tp.HCM sản phụ được cứu 
sống do phát hiện sớm, 1 ca ở Kiên 
Giang tử vong trong khi phẫu thuật lấy 
thai. Năm 2003 một thai nhi người Nam 
Phi đã lớn lên trong gan mẹ đến lúc ra 
đời song cho đến nay đây là trường hợp 
may mắn đầu tiên và duy nhất). 

C. Quan điểm của Giáo hội Công giáo 
về vấn đề phá thai. 

1. Phá thai trực tiếp, chủ ý bất cứ bằng 
phương tiện nào đều là tội ác chống lại 
Thiên Chúa và loài người. Tình trạng 
phá thai trên thế giới càng ngày càng 
gia tăng. Việt Nam là đất nước vốn có 
truyền thống hiếu sinh lâu đời của Phật 
giáo nhưng rất tiếc ngày nay cũng theo 
trào lưu thế giới phá thai rất nhiều và 
với đủ mọi lý do. 

Theo báo cáo ngày 11/7/2014 của Hội 
Kế hoạch hóa gia đình VN, tỷ lệ phá thai 
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sớm là 300.000 ca/năm, chiếm 20%, còn 
80% là phá thai muộn, cao nhất so với 
các nước Đông Nam Á và xếp thứ 5 so 
với thế giới (Hoàng Mai – "Tỷ lệ phá thai 
VN cao nhất Đông Nam Á", 11/7/2013, 
http.tuoitre.vn/chinhtrixahoi/song-
khoe/558619/300.000-ca-nam-ti-le-pha-
thai-cua-VN-cao-nhat-dong-nam-a.html). 
Những con số "biết nói" này khiến những 
ai "có cái tâm" cũng phải băn khoăn. 

2. Phá thai trực tiếp với các lý do sau : 

 Phá thai trị liệu tức là chấm dứt thai kỳ 
do sức khỏe của thai phụ cũng gọi là vì 
ly do y khoa. Hành động này thường 
được hiểu là phá thai để bảo tồn sức 
khỏe và tính mạng của mẹ. 

Phải nhìn nhận khuynh hướng thông 
thường khi có nguy cơ không cứu được 
cả mẹ lẫn con thì người ta thường chọn 
giết con để cứu mẹ. Kiểu này cũng được 
gọi là phá thai "trị liệu". 
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 Phá thai kế hoạch : Nghiêm trọng hơn 
nữa phá thai được tuyên truyền giảng 
dạy chính thức như là một trong những 
biện pháp kiểm soát dân số, gọi là 
"phá thai kế hoạch". Người ta còn "phá 
thai kế hoạch" trong trường hợp có 
thai ngoài ý muốn do lỡ lầm, quan hệ 
ngoài hôn nhân, khó khăn  kinh tế, thai 
phụ nhỏ tuổi hay bị hiếp dâm … (sách 
Sản Phụ Khoa, Nxb. Y Học chi nhánh 
Tp.HCM, 2011, tập 2, trang 1013-23). 
Có khi phá thai vì chưa muốn (do học 
tập, công tác, thăng tiến nghề nghiệp 
…) (Sản Phụ Khoa, tập 2, trang 1013-
23). 

 Phá thai chọn lọc hay ưu sinh : Các 
nước trên thế giới cũng như VN ngày 
nay chấp nhận và ngay cả khuyến 
khích phá thai khi phát hiện khuyết tật, 
có khi chọn lọc giới tính (ở VN, Trung 
Quốc, Ấn Độ … hàng triệu thai nhi gái 
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bị giết mỗi năm). 

Chương trình truyền hình VTV1 lúc 
12g ngày 28/9/2014 chiếu hình ảnh một 
cuộc tuần hành lớn chống mất cân bằng 
giới đòi quyền bình đẳng của con trai hay 
con gái được sinh ra "cách tự nhiên" 
(không có lựa chọn giới tính) được nuôi 
dưỡng và được giáo dục. 

Thống kê tỷ lệ nam/nữ hiện nay là 114 
bé trai/100 bé gái. Dự báo tới năm 2050 
sẽ có hơn 3 triệu thanh niên không tìm 
được vợ và sẽ nảy sinh nạn buôn bán phụ 
nữ, bắt cóc và nhiều tệ nạn khác. 

Báo Thanh Niên ngày 14/9/2014 cũng 
đưa tin tương tự và dự báo số đàn ông dư 
thừa từ 2,3 – 4,3 triệu người vào năm 
2050. Trung Quốc đi đầu với chính sách 
nghiêm ngặt mỗi gia đình 1 con. Với tâm 
lý chung cần con trai nối dõi tông đường 
"rất nhều gia đình Trung Quốc đã lựa 
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chọn giải pháp phá thai khi xác định được 
thai nhi là gái" (Lan Chi). 

Số liệu cho biết đồng bằng sông Hồng 
115,4 trai/100 gái, Trung Quốc 117,6 
trai/100 gái. Có nơi 130 trai/100 gái. 

Ngoài ra ngày nay "bùng nổ việc thụ 
tinh ống nghiệm. Đa thai là hậu quả của 
thụ tinh nhân tạo, để bảo đảm thai phát 
triển tốt, người ta đã loại bỏ các phôi yếu 
hay khuyết tật, thậm chí phải hủy bớt 
những phôi khỏe mạnh để bảo đảm sự 
phát triển tốt của một thai còn lại, người 
ta quen gọi "phá thai chọn lọc". 

 Phá thai ngoài tử cung : Thông thường 
phôi làm tổ và lớn lên ở nội mạc thân 
tử cung, nếu phôi làm tổ ở bất cứ nơi 
nào ngoài tử cung là thai ngoài tử 
cung. Y khoa xử lý thai ngoài tử cung 
bằng cách loại bỏ bào thai nhằm mục 
đích giảm tối đa tỷ lệ tử vong cho thai 
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phụ (các trường hợp thai ngoài tử cung 
đã nói ở trên). 

Luân lý Công giáo không cho phép 
chọn lựa giết con để cứu mẹ hay giết mẹ 
để cứu con, trường hợp song sinh dính 
nhau cũng không được phép giết một đứa 
trẻ để cứu đứa kia. 

Với các trường hợp thai ngoài tử cung 
cũng không được phép trực tiếp, chủ ý 
giết phôi thai bằng cách chích thuốc 
methotrexate hoặc dùng phẫu thuật cắt bỏ 
phôi thai. 

Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ tóm kết 
nguyên tắc xử trí thai ngoài tử cung như 
sau : "Không can thiệp nào được coi là 
hợp luân lý nếu như gây ra việc phá thai 
trực tiếp" (HĐGM Hoa Kỳ, Ethical and 
religious Directives for Catholic Health 
cara services fifth Edition, tháng 
11/2009, n.48). 
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Nhưng nếu vì chữa bệnh cho thai phụ 
mà do tác dụng phụ của thuốc đặc trị (thí 
dụ thai phụ bị ung thư buộc phải xạ trị 
hay hóa trị) mà phôi thai bị sẩy hay 
trường hợp tử cung bị ung thư mà buộc 
phải cắt bỏ, trong đó có phôi thai, phần 
vòi dẫn trứng bị bể phải cắt đi trong đó 
có phôi … thì không phải là trực tiếp giết 
thai nhi mà chủ đích là chữa bệnh và cắt 
đi một phần cơ thể nhiễm bệnh đến độ 
không thể duy trì được. Đây là việc chấm 
dứt thai kỳ cách gián tiếp và được luân lý 
Công giáo chấp nhận (trường hợp thai dị 
tật, không bao giờ được phép phá bỏ). 

Thông thường các bác sĩ hiện nay hễ 
phát hiện thai bị dị tật, thai ngoài tử cung 
là họ yêu cầu hủy thai. Người Công giáo 
phải tỉnh táo phân biệt giải pháp nào có 
thể chấp nhận, giải pháp nào không thể 
chấp nhận. Nếu bối rối không phân biệt 
được hãy tìm đến các linh mục và những 
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chuyên gia Công giáo để tư vấn. 

"Dù trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn 
đến đâu, chính sự kiện phá hủy sự sống 
con người vô tội, đặc biệt là khi sự sống 
ấy còn chưa có khả năng bảo vệ chính 
mình, vẫn luôn là sự xấu nghiêm trọng" 
(x. EV 18,58). 

Đồng cảm với thử thách mà nhiều cặp 
vợ chồng phải đối phó, Giáo hội thừa 
nhận đôi khi cần nhân đức "anh hùng" để 
tuân giữ các chân lý luân lý vốn gắn liền 
với Đức tin về phẩm giá nội tại của con 
người. 

Điều đáng lo ngại hơn ở đây là ngày 
nay vấn đề vượt ra ngoài khuôn khổ các 
hoàn cảnh tự nhiên riêng tư mà tồn tại ở 
tầm mức văn hóa, xã hội, chính trị và ở 
triết lý sống nền tảng, quan niệm về tự 
do. Thái độ chọn lựa chống lại sự sống 
ngày nay càng được chấp nhận như là tự 
do cá nhân (x. EV 18). 
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Hệ thống giá trị luân lý đã và đang bị 
đảo lộn giá trị vật chất, tiện lợi được đặt 
lên giá trị tinh thần và giá trị thiêng liêng. 

"Chúng ta đang đứng trước đe dọa 
khổng lồ về khuynh hướng chống lại sự 
sống : Không chỉ sự sống cá nhân mà 
còn của chính nền văn minh". Chúng ta 
đang đứng trước những điều có thể gọi là 
"cơ cấu của tội lỗi chống lại sự sống con 
người chưa sinh ra" (EV 3.39). 

"Giáo hội ủng hộ các tiến bộ y khoa 
phục vụ sự sống tuy nhiên lịch sử y khoa 
cho thấy nhiều lần các tiến bộ sinh học 
thay vì phục vụ sự sống lại quay ra hủy 
hoại sự sống nhân danh một cuộc sống 
hạnh phúc hơn. Thí dụ việc chẩn đoán 
tiền sản thay vì phát hiện sớm khiếm 
khuyết của bào thai để chữa trị lại trở 
thành cơ sở sàng lọc chỉ chấp nhận bào 
thai khỏe mạnh, loại bỏ ngay sự sống bị 
khiếm khuyết, tật nguyền hay bệnh tật 
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nào đó" (EV 14). 

Ngày nay các cặp vợ chồng có khuynh 
hướng chọn lựa phương pháp ngừa thai 
khoa học nhân tạo ; Kể cả những biện 
pháp phá thai sớm nhất như là vòng xoắn 
postinor RU 486 (mifestad 5mg) hoặc 
"điều hòa" để tận hưởng "hạnh phúc lứa 
đôi" không bận tâm vấn đề thai nghén. 

Về trách nhiệm luân lý của việc cố ý 
phá thai hiệu quả. Những người Công 
giáo tham gia trực tiếp hay gián tiếp đều 
phạm tội nặng và bị vạ tuyệt thông tiền 
kết. 

Tại Tây Ban Nha : Nhiều luật sư ký 
tuyên bố ủng hộ quyền của thai nhi – 
Trong những ngày vừa qua hơn 280 luật 
gia Tây Ban Nha ký tên kêu gọi bảo vệ 
quyền căn bản của các thai nhi. Lời kêu 
gọi trong tuyên bố nói trên đã được đề ra 
trong khuôn khổ các giới trí thức tại 
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Madrid và Barcelona, được truyền đi qua 
mạng Internet. Chỉ trong vòng 3 tuần lễ, 
đã có hơn 280 luật gia tên tuổi ký tên ủng 
hộ. Trong số này, có hơn 100 giáo sư 
thuộc 39 đại học Tây Ban Nha, cùng với 
nhiều nghị sĩ và nhân vật nổi bật trong 
ngành lập pháp và hành pháp. Các luật 
gia yêu cầu chú trọng đến việc nhìn nhận 
và bảo vệ các quyền căn bản của sự sống 
con người ngay cả trong giai đoạn tiên 
khởi của nó, khi còn trong lòng mẹ (Tuần 
báo Người Công Giáo VN số 1429 ngày 
14/9/2014). 

Báo Dân Chúa Âu Châu số tháng 
5/2010 đưa tin về sự kiện bà Gioanna 
Molla được phong Hiển thánh. Thánh 
nhân sinh vào gần giữa thế kỷ 20, tháng 
9/1955 thành hôn với P. Molla, một tín 
hữu đạo đức, 18 tháng sau sinh con đầu 
lòng. Năm 1957 sinh con thứ hai, năm 
1959 sinh con thứ ba và cuối năm 1961 
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mang thai con thứ tư đồng thời có bướu 
trong tử cung. Bà từ chối giải pháp "bỏ 
thai", và khước từ thuốc men và cách 
chữa trị có hại cho thai nhi. Bà phó thác 
hoàn toàn cho Chúa, chấp nhận đau đớn, 
nguy hiểm tính mạng, bằng mọi giá bảo 
vệ sự sống của con. Tháng 4/1962 
Gioanna Emanuela chào đời mạnh khỏe 
nhưng 1 tuần sau người mẹ Joanna Molla 
qua đời. Giáo hội đã ghi nhận đời sống 
thánh thiện và đức can đảm anh hùng của 
bà trong việc bảo vệ sự sống, chống lại 
văn minh sự chết, đã tôn phong Chân 
phước cho bà vào năm 1994 và 2004 thì 
tuyên phong Hiển thánh, trước sự hiện 
diện của chồng và các con. 

Tấm gương hy sinh của cô Caroline 
Aigle làm xúc động lòng người : 
Caroline, nữ phi công lái máy bay chiến 
đấu đầu tiên của không lực Pháp, đang 
được huấn luyện để trở thành phi hành 
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gia vũ trụ, đã qua đời ở tuổi 33 còn nhiều 
mộng ước. Cô mang thai 5 tháng thì được 
biết minh bị ung thư, là một người Công 
giáo sống đức tin mạnh mẽ cô đã cầu 
nguyện cùng với chồng, anh Christopher 
Deketelaere. Caroline đã gạt bỏ lời 
khuyên phá thai của các bác sĩ, hơn nữa 
cô còn lựa chọn hoãn trị bệnh ung thư để 
không ảnh hưởng tới sự sống của thai 
nhi. Đầu tháng 8/2010 Caroline cho đứa 
bé chào đời sớm 3 tháng rưỡi tuy nhiên 
đứa bé vẫn phát triển tốt. Người chồng 
cho biết : "Caroline không thể ngưng một 
sự sống mà nàng đã cưu mang 5 tháng, 
nàng nói với tôi rằng : Đứa bé phải có cơ 
may mà em đã có". Anh mô tả việc mang 
thai của Caroline như trận chiến sau cùng 
của cô và cô đã chiến thắng (Vietcatholic 
News 1/10/2007). 

[Những gì liên quan tới thai, phá thai, 
được viết theo tư liệu của Nữ tu bác sĩ 
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Trần Ý Lan, Hiệp Thông số 84 tháng 9-
10/2014, trang 99-114). 

Tại Thượng Hội đồng giám mục Roma 
(5-19/10/2014) ông bà George và 
Cynthia Campos (Philippines) chia sẻ 
khó khăn trong đời sống vợ chồng : "Khi 
mang thai đứa con thứ tư, các bác sĩ 
chuẩn thai bị tiểu đường và nhiễm độc 
máu, phải lựa chọn phá thai hay chịu 
nguy hiểm mạng sống của hai mẹ con, 
chúng con đã chọn theo ý Chúa. Cám ơn 
Chúa ; mẹ tròn còn vuông và cháu 
Christen hiện nay khỏe mạnh, đầy sức 
sống" (Internet 18g, 20/10/2014). 

2.8 Vấn đề đẻ mướn : 

Báo Xa Lộ Pháp Luật ngày 21/6/2014 
có bài "Chính thức cho phép mang thai 
hộ" của Đặng Kim : Nội dung "gai" nhất 
trong dự thảo luật Hôn nhân & Gia đình 
sửa đổi về việc cho phép mang thai hộ đã 
đủ số phiếu quá bán khi Quốc hội biểu 
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quyết thông qua luật này chiều 
19/6/2014. Vấn đề hôn nhân đồng giới 
được đưa ra ngoài phạm vi điều chỉnh 
của luật. Kết quả có 59,1% đại biểu tán 
thành việc cho phép mang thai hộ. Việc 
cho phép mang thai hộ là biện pháp nhân 
đạo giúp cho những cặp vợ chồng mà 
người vợ không thể mang thai, sinh con 
được ngay cả khi đã áp dụng các biện 
pháp hỗ trợ sinh sản để có cơ hội làm cha 
mẹ. Các quy định đảm bảo việc mang 
thai hộ đúng với mục đích nhân đạo, 
không bị thương mại hoá, quy định về 
hợp đồng, về xử lý các tranh chấp phát 
sinh … được giao cho Chính phủ quy 
định chi tiết. Quốc hội cũng biểu quyết 
riêng về Điều 95 -  Điều kiện mang thai 
hộ vì mục đích nhân đạo (gồm 5 khoản) 
này. Kết quả, có 298/431 đại biểu tham 
gia biểu quyết tán thành (tương đương 
59,64% tổng số đại biểu). Điều luật này 
như vậy đạt đủ điều kiện để được thông 
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qua. Vấn đề gây nhiều tranh luận khác là 
việc không cấm hôn nhân đồng giới, báo 
cáo giải trình tiếp thu nêu nhận định, việc 
chung sống giữa hai người cùng giới tính 
không gọi là hôn nhân. Vì vậy, UB 
Thường vụ Quốc hội cho rằng việc này 
không thuộc phạm vi điều chỉnh của dự 
án luật. 

Điều kiện mang thai hộ gồm : điều 95 
của luật mang thai hộ quy định : 

- Phải thực hiện trên cơ sở tự nguyện 
của các bên và lập thành biên bản. 

- Có xác nhận của tổ chức y tế có thẩm 
quyền về việc người vợ không thể 
mang thai ngay cả khi có hỗ trợ bởi kỹ 
thuật sinh sản. 

- Vợ chồng không có con chung, đã 
được tư vấn về y tế, pháp lý và tâm lý. 

- Người được nhờ mang thai hộ phải có 
đủ các điều kiện : 
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a. Là người thân thích cùng hàng của 
bên vợ hay bên chồng nhờ mang thai 
hộ. 

b. Đã từng sinh con và chỉ được mang 
thai hộ một lần. 

c. Ở độ tuổi phù hợp và có xác nhận 
của tổ chức y tế thẩm quyền về khả 
năng mang thai hộ. 

d. Trường hợp người mang thai hộ có 
chồng thì phải có sự đồng ý của 
người chồng bằng văn bản. 

e. Việc mang thai hộ vì mục đích nhân 
đạo, không được trái với quy định 
của pháp luật về sinh con bằng kỹ 
thuật hỗ trợ sinh sản. 

Ngoài ra luật Hôn nhân & Gia đình 
cũng quy định về việc giải quyết hậu quả 
trong trường hợp có tai biến sản khoa, hỗ 
trợ để bảo đảm sức khỏe sinh sản cho 
người mang thai hộ trong thời gian mang 
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thai và sinh con. Việc nhận con của bên 
nhờ mang thai hộ. Quyền và nghĩa vụ của 
hai bên đối với con trong trường hợp 
chưa được giao cho bên nhờ mang thai 
hộ. Các quyền và nghĩa vụ khác có liên 
quan. 

Điều 97 và 98 cũng quy định các nghĩa 
vụ và quyền lợi của hai bên, giải quyết 
các tranh chấp sẽ do tòa án. Nếu chưa 
giao con mà hai vợ chồng bên nhờ mất đi 
hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì bên 
mang thai hộ có quyền nhận nuôi đứa trẻ. 

2.9 Những tiêu cực khôn lường phát 
sinh từ việc mang thai hộ : 

a. Luật cho phép mang thai hộ vì mục 
đích nhân đạo (cấm mua bán), người 
mang thai hộ phải là chị em bên vợ 
hay bên chồng (của cặp vô sinh) có 
cùng huyết thống. Luật này có bảo 
đảm tránh được "thỏa thuận ngầm" 
thuê mướn dưới danh nghĩa "bồi 
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dưỡng" trong quá trình mang thai và 
sinh nở không ? 

Báo Đời Sống và Pháp Luật số 100 
ngày 20/8/2014 có bài : Nhìn từ vụ điều 
tra hành vi môi giới mua bán noãn, trứng 
phụ nữ ở Bình Dương : "Nhân đạo và 
thương mại – Ranh giới mong manh" : 

Nhu cầu của nhiều chị em phụ nữ cần 
noãn hay trứng để có con, ở nhiều cặp vợ 
chồng vô sinh hoặc hiếm muộn là có thật. 
Tuy nhiên, đây là nhu cầu không dễ đáp 
ứng và khả năng nảy sinh những biến 
tướng khó lường … Một số chuyên gia 
pháp lý cho rằng, sau hơn 10 năm thi 
hành, các quy định của Nghị định số 
12/2003/NĐ-CP ngày 12/2/2003 của 
Chính phủ về sinh con theo phương pháp 
khoa học đến nay bộc lộ bất cập, cần 
được rà soát để sửa đổi, bổ sung cho phù 
hợp với tình hình hiện nay … Trên thực 
tế đã có nhiều trường hợp cho – nhận quá 
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dễ dàng mà không có sự lựa chọn, sàng 
lọc. Khi có vấn đề phát sinh giữa hai bên 
hay những bất cập sau quá trình mua bán 
dẫn đến kiện cáo thì sẽ rất phức tạp. 

Ts. Nguyễn Huy Bạo, nguyên Giám 
đốc bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết : 
"Nếu người phụ nữ không có khả năng 
sinh con và gặp các vấn đề như buồng 
trứng bị teo, mãn kinh sớm thì có thể xin 
noãn của người khác hiến tặng. Đây là 
việc đã được pháp luật cho phép nên 
không cần phải mua bán vì mua bán là 
trái pháp luật. Tuy nhiên, nếu giữa hai 
bên có thỏa thuận mua bán ngầm với 
nhau thì rất khó kiểm soát". Ông Bạo 
cũng cho rằng, việc xin noãn của một 
người khác đồng nghĩa với việc người 
cho sẽ phải chịu những tác động nhất 
định về mặt sinh học như phải được tiêm 
thuốc và can thiệp bằng biện pháp y học. 
Người cho noãn phải đến bệnh viện lấy 
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máu làm những xét nghiệm cần thiết. Sau 
đó, các bác sĩ chuyên khoa sẽ dùng thuốc 
kích thích phóng noãn, theo dõi bằng siêu 
âm cho đến ngày đủ tiêu chuẩn lấy noãn 
thì phải dùng biện pháp nghiệp vụ để hút 
noãn ra. Chưa nói đến nguy cơ quá khích 
buồng trứng là rất lớn. Bởi vậy, trong vấn 
đề này, nếu nói mua bán rạch ròi cũng 
không thỏa đáng. Rõ ràng, việc nhờ đến 
một người để xin lấy noãn của người ta 
thì phải có sự bồi dưỡng. Sự bồi dưỡng ở 
đây là bồi dưỡng cho những thiệt thòi về 
mặt sinh học cơ thể. "Như vậy, việc bồi 
dưỡng theo tôi là việc làm quá bình 
thường. Tôi cho rằng chúng ta không nên 
làm rạch ròi trong chuyện này và kết 
luận nó thành chuyện mua bán", ông Bạo 
nhấn mạnh. 

Ông Quản Hoàng Lâm, Giám đốc 
Trung tâm Công nghệ phôi học viện 
Quân y cho biết, hiện nay, ngân hàng tinh 
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trùng của nam giới đã có nhưng thực tế 
cũng còn nhiều người e ngại khi hiến 
tặng. Còn việc thành lập một ngân hàng 
noãn là khó vì noãn dễ chết, dễ hỏng 
không thể bào quản lâu dài được. 

VTV1, 6 giờ sáng ngày 8/8/2014 đưa 
tin : Thái Lan – Thiên đường mang thai 
hộ, các cặp vợ chồng đặt hàng thường 
đến từ Hồng Kông, Trung Quốc, và Úc. 
Thái Lan chưa hợp pháp hóa dịch vụ 
mang thai hộ, và hiện đang lúng túng về 
vụ việc một cặp vợ chồng người Úc từ 
chối đứa con đặt mang thai hộ bị hội 
chứng down, nhưng lại nhận đứa em song 
sinh của bé này, hiện bé bị down đang 
được mẹ mang thai hộ nuôi nhưng gia 
đình cô nhất định từ chối ! Thái Lan đang 
phải đưa ra dự thảo luật : Liên hệ sinh lý 
sẽ xác nhận cha mẹ của đứa bé chứ 
không phải người mang thai hộ, cô 
Chanbua nói họ đòi cô phá thai nhưng cô 
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giữ lại vì trái đạo Phật. 

Internet BBC 14/8/2014 : Vợ chồng 
nguòi Úc David và Wendy Famell sẽ 
nhận đứa con bị down : bé Gammy về 
Úc. 

Từ vụ này, các chuyên gia đã chỉ ra 
những lỗ hổng lớn trong luật về mang 
thai hộ của Thái, đặc biệt là liên quan tới 
quyền lợi của em bé và người mang thai 
hộ (Vinh Sơn – Thanh Niên ngày 
25/8/2014, trang 19 : "Những ngôi làng 
đẻ thuê ở Thái Lan". 

Báo Chuyện Đời số 66 ngày 16/8/14, 
btv. Anh Hiến có bài : Người đẻ thuê 
xuyên quốc gia kể chuyện bị khách hàng 
ép phá thai. 

 Sinh con có tật bị bỏ rơi : Cô Patthara 
Mon Chabua 21 tuổi, hợp đồng 16.000 
USD để mang thai hộ cho vợ chồng 
người Úc David và Wendy Famell. 
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Tháng 12 năm ngoái cô sinh đôi một 
nam, một nữ, vợ chồng người Úc chỉ 
nhận bé gái, còn bé trai bị down nên bị 
bỏ lại, chính quyền Thái Lan phải vào 
cuộc. 

 Bỏ trốn để bảo vệ thai nhi khuyết tật, 
cô Crystal Kelley 29 tuổi, ở bang 
Connecticut (Mỹ) được trả 22.000 
USD để mang thai hộ một cặp vợ 
chồng lớn tuổi. Thai 5 tháng thì phát 
hiện dị tật, cô bị ép phá thai. Tuy nhiên 
cô Crystal là người Công giáo, quyết 
liệt phản đối. Họ khuyên cô nếu muốn 
làm đúng ý Chúa thì hãy cho nó đầu 
thai kiếp khác, thế nhưng dù thế nào 
"Tôi cũng không thể làm việc độc ác 
này", cô Crystal nói. Để chạy trốn 
cuộc chiến pháp lý, Crystal đã trốn 
sang Michigan để có quyền được giám 
hộ hợp pháp … Ngày 25/6/2012, một 
bé gái đã chào đời, nặng 2,7 kg nhưng 
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không thở được, các bác sĩ đã cứu 
sống bé, và một cặp vợ chồng tại 
Michigan đã đồng ý nhận bé Swift làm 
con nuôi. 

 Mang song thai bị đề nghị phá bỏ : 
Helen Beasley 26 tuổi, ở Midlands 
(Anh) đã nhận đẻ thuê cho một cặp vợ 
chồng hiếm muộn người Mỹ : Wheeler 
và Berma. Hợp đồng 14.000 bảng 
Anh. Cô đã mang thai (tinh của 
Wheeler, trứng của một người khác 
…). Thai được 8 tuần tuổi, cô phát 
hiện song thai và đã báo cho vợ chồng 
này, nhưng 13 tuần tuổi họ mới trả lời 
đòi phá thai, bởi theo hợp đồng đã ký 
nếu có hơn một quả trứng thụ tinh thì 
sẽ đồng ý phá bỏ. Cô đã sang sống ở 
San Diego và đã kiện vợ chồng này vì 
đã vi phạm hợp đồng. Cô nói : "tôi 
không thể phá thai, tôi không thể 
không gắn bó với các con tôi". 
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 Vụ thuê đẻ 21 đứa con của một doanh 
nhân Nhật Bản : Mitsutoki Shigeta 24 
tuổi, đã thuê nhiều phụ nữ Thái Lan đẻ 
con. Theo tờ The Straitstime, giới điều 
tra Thái Lan phát hiện anh ta thuê đẻ 
21 đứa trẻ chứ không phải 16 đứa như 
thông tin ban đầu, và đã đưa được 9 bé 
khỏi Thái Lan. Trứng để thụ tinh 
không phải của phụ nữ Thái mà đến từ 
những người cung cấp thuộc nhiều 
quốc gia như Thụy Điển, Tây Ban 
Nha, Malaysia, Brazil, Úc, Israel, Mỹ 
và Trung Quốc (Vinh Sơn, báo Thanh 
Niên ngày 26/8/2014). 

2.10 Đẻ con với tinh người đã chết : 

Báo Thanh Niên số 6581 ngày 
29/12/2013 đưa tin : Hai bé trai ra đời 
nhờ tinh trùng của người bố đã mất – 
Ngày 28/12/2013, Ts. Vương Văn Vệ, 
Giám đốc bệnh viện Nam học và Hiếm 
muộn Hà Nội cho biết : hai bé trai sinh 
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đôi nặng 2,4kg và 2,6kg là kết quả của 
tinh trùng người đã chết 3 năm trước và 
noãn của vợ anh này. Năm 2010, bố của 
hai đứa trẻ tử nạn vì tai nạn giao thông, 
theo yêu cầu của người vợ, bác sĩ Vệ lấy 
một tinh hoàn bảo quản đông lạnh … Sau 
3 năm lấy ra làm thụ tinh ống nghiệm, kết 
quả hai bé trai ra đời. Nghe tin này một 
số gia đình có chồng mắc bệnh hiểm 
nghèo cũng đã đề nghị lấy tinh lưu trữ … 
(Nam Sơn). 

Nhận định : 

Về việc sinh con bằng "chất liệu" của 
người chồng hoặc vợ đã chết nói chung 
chúng ta có nhận xét như sau : Sinh thêm 
con cho gia đình, dòng tộc với trách 
nhiệm là mục đích tốt, nhưng phương 
tiện thụ tinh ống nghiệm do tinh của 
người chồng hoặc noãn của người vợ đã 
chết nhiều năm trước, rồi cấy vào tử cung 
người vợ góa hoặc người mang thai hộ để 



 

 68 

sinh con là một việc trái luật tự nhiên của 
Chúa, Giáo Hội cấm con cái mình thực 
hiện dù xã hội đồng tình, ca ngợi, tung hô 
"quyền phép của khoa học, của loài 
người". Rõ là ngược đời vậy ! 

Lý do người tín hữu không được làm 
là vì hành động trên đã theo nguyên tắc 
của xã hội "mục đích biện minh cho 
phương tiện", chứ không theo nguyên tắc 
luân lý của đạo Chúa : "Mục đích tốt đòi 
phương tiện tốt". 

Ngoài ra cứ lương tâm ngay thẳng mà 
xét, chúng ta cũng thấy có cái gì đó 
không ổn. 

a. Theo luật đời cũng như đạo, hai vợ 
chồng có hôn thú, có phép đạo mà một 
bên chết đi thì hôn nhân chấm dứt, 
không còn ràng buộc về pháp lý nữa. 
Người chồng có thể lấy vợ khác, người 
vợ có quyền lấy chồng khác, tất cả đều 
hợp pháp. 
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Cách nay khoảng gần 20 năm, một võ 
sĩ Hàn Quốc bị tử vong ngay trên võ đài 
tại Mỹ. Anh đã có người yêu đính hôn, cô 
này đưa xác anh về nước và tổ chức đám 
cưới, cũng rước đâu, tiệc tùng như thể 
anh còn sống. Báo chí cũng cảm thông 
với sự đau buồn của cô dâu, cũng khen 
ngợi như là một mẫu người chung thủy, 
nhưng thử hỏi chính quyền Hàn Quốc có 
dám cấp hôn thú cho cô này không ? 

Trở lại trường hợp nói ở trên, nếu đã 
không còn là vợ chồng nữa thì đứa con 
đẻ với chất liệu của xác họ có khác nào 
con ngoài hôn thú, đấy là tình trạng gốc 
pháp lý của đứa bé. 

b. Theo luân lý Công giáo, vợ chồng còn 
sống kết hợp với nhau trong tình yêu 
thương, đúng luật tự nhiên của Chúa là 
một việc tốt đẹp, trong sạch và thánh 
thiện, nhưng nếu người vợ đã chết mà 
chồng còn giao hợp với xác chết này 
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thì không còn phải là "việc vợ chồng" 
nữa mà là tội dâm ô đáng ghê tởm 
(những người đàn ông phụ trách nhà 
xác dễ bị cám dỗ về tội ác này). Không 
biết xã hội có chấp nhận, có ca ngợi là 
chung thủy tuyệt vời trường hợp một 
người chồng nào đó vợ chết mà nhờ 
khoa học ướp xác mềm mại, không 
phân hủy trong một thời gian dài rồi 
cứ "ngủ" với xác chết vợ như vậy 
không ? Hay là lại kết án người này 
bệnh hoạn ? Mọi người thử lấy lương 
tâm ngay thẳng mà xét xem, việc cho 
thụ tinh trong ống nghiệm bằng chất 
liệu của một xác người đã chết cũng là 
một hình thức kết hợp vợ chồng với 
một người chết. 

Trường hợp này hoàn toàn khác với 
trường hợp cấy ghép tạng của người chết 
hiến tặng. Thí dụ chị A phải cắt bỏ tử 
cung vì u xơ, sau đó may mắn đón nhận 
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tử cung của chị B đã chết hiến tặng. Rồi 
chị A ăn ở với chồng và có con, thì đứa 
con này hoàn toàn là con của chị A và 
chồng chị vì phần thân thể được cấy ghép 
cho chị A đã sát nhập với ngôi vị của chị 
A, được nuôi dưỡng và hoạt động bằng 
sự sống của chị A. 

c. Sinh con phải do tác động của tình yêu 
và ý thức trách nhiệm của cha mẹ mới 
thật sự tốt đẹp. Con cái là hoa quả tình 
yêu của cha mẹ, người ta vẫn nói như 
vậy. Nếu không có sự đồng thuận mà 
một bên buộc phải chịu vậy thì đứa 
con ra đời có khác gì do người nữ bị 
buộc làm nô lệ tình dục mà có, đứa bé 
đâu có vẻ vang gì ? 

Hành động thụ tinh ống nghiệm với 
chất liệu còn tươi của một xác chết thì đã 
tiên thiên loại bỏ ý thức tự do, tình cảm, 
tình yêu của một bên (cha hoặc mẹ). Chỉ 
theo ý muốn, tình cảm của một bên mà 
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thôi, như thế việc sinh con này có đầy đủ 
tính nhân linh và nhân văn không ? 

(Một hành động gọi là nhân linh đòi 
phải có ý thức, tự do và tinh thần trách 
nhiệm. Người đã chết không còn ba khả 
năng đó). 

d. Xét về nhân quyền nói chung và quyền 
trẻ em nói riêng, con cái có quyền 
được hưởng sự thương yêu, chăm sóc, 
dạy dỗ của cả cha lẫn mẹ từ khi tượng 
thai cho tới chết, trừ trường hợp rủi ro 
ngoài ý muốn mà bố, mẹ hay cả hai 
bên vì tai nạn, chiến tranh hay bệnh tật 
mà qua đời, đứa trẻ phải chịu cảnh mồ 
côi, chỉ biết sống nhờ người thân trong 
gia đình hay những tổ chức nhân đạo 
của xã hội. 

Ở đây hành vi cho thụ tinh ống nghiệm 
với "chất liệu" của người đã chết hoặc 
với tinh, noãn lấy từ ngân hàng, chẳng 
biết của ai, thì tình trạng "mồ côi" của 
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đứa bé đã được áp đặt từ trước khi nó 
thành hình. Như vậy có bất công với nó 
không ? Có giá trị nào có thể bù thế được 
tình trạng này không ? 

Dựa vào khoa học để sinh con cho 
thỏa lòng mình mà không nghĩ tới quyền 
lợi căn bản, thiêng liêng, không gì bù đắp 
được của đứa trẻ, hỏi như thế có tốt 
không ? 

e. Ảnh hưởng về phương diện tâm lý, 
giáo dục, hình thành nhân cách và 
tương lai của đứa trẻ sẽ như thế nào 
khi sự thật về nguồn gốc đứa trẻ được 
phơi bày ? 

f. Xét về phẩm giá con người, dường 
như việc sinh sản theo khoa học hạ 
thấp phẩm giá cao quý của con người, 
khi thay thế việc giao phối với tình yêu 
ý thức tự do và trách nhiệm của cha 
mẹ bằng những hình thức khác. Đứa 
con lúc này trở nên một sản phẩm của 
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công nghệ sinh sản theo khoa học. 
Những người làm công tác khoa học 
trong lãnh vực này như những ông chủ 
nhà máy, sẵn sàng đáp ứng đơn đặt 
hàng : Bao nhiêu trẻ cần sinh ra ? Bao 
nhiêu con trai ? Bao nhiêu con gái ? 
Giữ cái phôi nào, bỏ những phôi nào ? 
Không đạt yêu cầu ? Bỏ đi làm lại … y 
như một quá trình công nghệ sản xuất 
sản phẩm tiêu dùng vậy. 

Thành ngữ ngàn đời của nước ta vẫn 
nói "Cha sinh mẹ dưỡng", sinh một đứa 
con tức là cha mẹ cộng tác với Chúa, với 
Ông Trời để tác sinh một con người, một 
ngôi vị độc nhất trong vũ trụ, không thể 
trùng lấp với bất kỳ một ngôi vị nào trên 
thế gian từ tạo thiên lập địa cho đến tận 
thế. Địa vị con người cao quý như vậy, 
theo luật tự nhiên phải do hai ngôi vị : 
cha và mẹ hợp tác qua việc giao phối mà 
thành. 
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Tinh, trứng xin của người khác hoặc 
mua của ngân hàng nơi lưu trữ chỉ là 
"chất liệu người", còn chính con người 
hiến tinh, bán noãn … cũng không được 
làm rõ lý lịch, họ vô trách nhiệm. Trứng 
hoặc tinh của một xác chết cũng chỉ là 
chất liệu của một thân xác đã chết còn 
tươi chứ không còn là một phần trong 
bản vị của một người đàn ông, đàn bà 
đang sống. Sự thụ tinh trong ống nghiệm 
chỉ là sự phối hợp vật lý, hóa học do một 
chuyên gia thao tác có tính máy móc nhờ 
chất liệu của người nam và người nữ, chứ 
không phải tác động của hai nhân vị nam 
và nữ thực hiện để sinh ra ngôi vị thứ ba 
là đứa con. Thực chất của việc thụ tinh 
ống nghiệm là như vậy ! 

2.11 Vấn đề người mẹ đơn thân : 

Nhiều bài báo lên tiếng đòi quyền làm 
mẹ của bất cứ phụ nữ nào. Đó là những 
trường hợp phụ nữ "ế" chồng mà muốn 
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có con. Phụ nữ không muốn bị ràng buộc 
với một người đàn ông dù có cơ hội lấy 
chồng, nhưng lại muốn có con. Họ sẽ tìm 
cách đạt nguyện vọng bằng việc xin tinh 
của một người hiến tặng hoặc mua ở 
ngân hàng, rồi dùng kỹ thuật thụ tinh ống 
nghiệm, sau đó cấy vào tử cung để mang 
thai hoặc tự nguyện đến với một người 
đàn ông nào đó "tình một đêm", xong rồi 
thôi, không có ràng buộc trách nhiệm gì 
hết, miễn là để lại cho họ một cái bầu ! 
Đây là vấn đề đụng chạm tới luân lý, đạo 
đức xã hội và cũng phải đối đầu với tất cả 
những khúc mắc đã nêu trên. Đứa con 
không biết cha là ai phải kể như đứa con 
hoang, thật tội nghiệp ! Ấy là chưa kể 
đến những trường hợp người mẹ đơn 
thân, không đủ sức nuôi con, lại phải bỏ 
rơi hoặc gởi con vào viện mồ côi, cũng 
không loại trừ trường hợp đứa con là nữ 
có thể vô tình kết hôn với chính cha hay 
anh em của nó và trở thành loạn luân, 
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đồng huyết hoặc ngược lại đứa con là 
nam sau này có thể kết hôn với chị em 
ruột của nó … Tham vọng, ích kỷ của bà 
mẹ đơn thân đã làm đứa con khổ sở biết 
chừng nào. 

2.12 Sinh sản vô tính : Lấy nhân tế bào 
cơ thể thay cho tinh trùng. 

Ngày 5/7/1996, một con cừu cái tên 
Dolly (đặt theo tên nữ ca sĩ đồng quê nổi 
tiếng của Mỹ, Dolly Parton, người có 
vòng 1 đồ sộ), đã ra đời theo công nghệ 
sinh sản vô tính tại Học viện Roslin của 
Scotland (United Kingdom). Quá trình 
sinh sản vô tính như sau : 

Lấy nhân tế bào sinh dưỡng từ tuyến 
vú cừu cái giống Finnish Dorset bơm vào 
noãn chưa thụ tinh của cừu cái giống 
Blackface, sau khi phôi phát triển lại đặt 
vào tử cung cừu cái thứ ba – Dolly sinh 
ra giống hệt cừu mẹ Dorset. Người tạo ra 
Dolly là nhà sinh vật học Wilmut và 
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Keith Campbell cùng với một số cộng sự 
viên tại Viện Roslin. 

Trước khi Dolly ra đời đã có 300 quái 
vật ra đời qua nhân bản mà không con 
nào hoàn hảo và sống sót. 

Trong quá trình sinh sản Dolly, 277 
trứng đã được dùng chỉ có 29 phôi được 
tạo ra, 3 cừu con được sinh ra nhưng chỉ 
có Dolly là sống sót. Ngày 14/2/2003 
Dolly chết vì bệnh phổi. Trong 7 năm 
sống tại Viện Roslin, Dolly sinh 3 lần 
được 6 con (giống cừu Dorset sống từ 12-
15 năm, Dolly chỉ sống được 7 năm). Dù 
thành công với cừu Dolly, ông Wilmut 
tuyên bố không tạo ra phôi người. Các 
nhà khoa học cũng cho biết nhân bản 
người là công nghệ nguy hiểm và không 
phù hợp quan điểm đạo đức, không ai có 
thể bảo đảm rằng người vô tính sẽ không 
có khuyết tật lớn và sẽ có những lạm 
dụng công nghệ này. Hiện nay tất cả các 
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nước trên thế giới đều cấm nhân bản vô 
tính người. Nhưng biết đâu lại chẳng có 
những bác học vẫn đang hì hục thử 
nghệm để hy vọng đạt danh hiệu "nhà 
bác học nhân bản vô tính người đầu tiên 
trên thế giới" ! 

Thực tế những lạm dụng đã bắt đầu và 
thật khó kiểm soát. 

 Sau 15 năm thất bại, các nhà sinh vật 
học Mỹ cuối cùng đã tìm ra cách nhân 
bản người vô tính, bằng cách tạo ra tế 
bào gốc của người với kỹ thuật giống 
như cừu Dolly 1996. Họ đã lấy gen 
của tế bào trưởng thành bơm vào trứng 
đã loại bỏ ADN để tạo phôi. 

 Cừu lai người : Các nhà khoa học Anh, 
Mỹ cho biết con quái vật Chimera của 
thần thoại Hy Lạp đã ra đời, đó là một 
con cừu có các cơ quan nội tạng phân 
nửa giống người. Giáo sư Esmail 
Zanjani Đại học Nevada (Mỹ), mất 7 



 

 80 

năm và 5 triệu bảng Anh để thử 
nghiệm tiêm tế bào người vào bào thai 
cừu, sinh ra cừu lai người đầu tiên với 
15% tế bào cơ thể là người, 85% tế 
bào là cừu. Tim, gan, phổi, não tương 
đối giống người, sẵn sàng cho việc cấy 
ghép ở người. 

 Dựa trên thành quả thụ tinh ống 
nghiệm sinh ra cô bé Louis Brown 
năm 1978 ở Anh, Giáo sư John 
Gurdon, nhà sinh học Anh vừa đoạt 
giải Nobel y học năm 2012 tuyên bố : 
"Nửa thế kỷ tới, những phụ huynh mất 
con từ tai nạn có thể chi tiền tạo một 
đứa con giống hệt đứa con đã chết … 
Phương pháp nhân bản vô tính người 
cũng sẽ được cả thế giới công nhận". 

 Công ty công nghệ sinh học Act (Mỹ) 
vừa phát triển kỹ thuật có thể cho ra 
đời những em bé như ý muốn từ nhân 
noãn là tế bào da. Phương pháp được 
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cho là hiệu quả hơn Dolly. 

 Các nhà khoa học Nhật Bản đã cho ra 
đời 581 chuột con từ một con chuột 
mẹ với 25 lần nhân bản vô tính (tư liệu 
Wikipedia – Internet). 

 Hiện nay các nhà khoa học nghiên cứu 
về nhân bản vô tính đều nhất trí rằng 
việc nhân bản người là một công nghệ 
nguy hiểm và không phù hợp với quan 
điểm đạo đức. Biết đâu trong tương lai 
gần người ta sẽ tuyên bố ngược lại và 
rồi theo "lương tâm đám đông", Quốc 
hội cũng bỏ phiếu thuận cho một luật 
nhân bản vô tính người, như nhiều nơi 
đã chấp nhận hợp pháp hóa mại dâm, 
hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính, hợp 
pháp hóa an tử … 

 Trong quá trình sinh sản vô tính cừu 
Dolly, Wilmut đã phải dùng tới 277 
trứng cho thụ "nhân" thay vì tinh, thu 
được 29 phôi, nhưng chỉ 3 cừu con 



 

 82 

được sinh ra và duy nhất Dolly sống 
sót và sống được 7 năm trong điều 
kiện nuôi dưỡng nghiêm ngặt tại Viện 
Roslin (không dám thả ra đồng cỏ 
trong môi trường tự nhiên). Như thế 
thì để có một con cừu Dolly, các nhà 
khoa học đã trực tiếp hoặc gián tiếp 
gây ra cái chết của 276 con cừu. 

 Nếu nhân bản vô tính con người cũng 
như vậy, thì thử hỏi để có được một 
hài nhi mà phải hủy sinh mạng của 
276 hài nhi, liệu có hợp với tiêu chuẩn 
đạo đức không ? Hay người ta lại dựa 
vào nguyên tắc "Mục đích biện minh 
cho phương tiện". 

 Người Công giáo chân chính tuyệt đối 
không thực hiện điều này, không cổ võ 
cũng không tham gia quá trình nhân 
bản vô tính, thụ tinh ống nghiệm người 
bất cứ dưới hình thức nào, danh nghĩa 
nào, dù là nhà khoa học hay chỉ là một 
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nhân viên chuẩn bị dụng cụ, hay là 
một người làm công rửa hình, rửa lọ, 
rửa dụng cụ cho những người thực 
hiện nhân bản vô tính người, cho dù có 
bị đuổi việc cũng cam chịu chứ không 
làm. Rõ là ngược đời vậy ! 

"Đừng cộng tác vào những việc vô ích 
của con cái bóng tối, phải vạch trần 
những việc ấy ra mới đúng" (Ep 5,11). 

 Tình trạng của đứa trẻ sinh ra do kỹ 
nghệ nhân bản vô tính, xét về nhân 
chủng học và tâm lý học còn tồi tệ hơn 
cả trường hợp con của người mẹ đơn 
thân hoặc những đứa con do xin trứng, 
xin tinh rồi thụ tinh ống nghiệm, vì ít 
ra những đứa trẻ này căn bản vẫn 
chính thức có cha có mẹ (dù thực tế 
chẳng biết cha mẹ là ai), còn đứa con 
do sinh sản vô tính thì duy nhất chỉ có 
mẹ. Cái ý niệm về người cha đã bị loại 
khỏi cuộc đời nó ngay từ khi tượng 
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thai cho đến chết. Như vậy liệu có quá 
bất công đối với nó không ? Có phải là 
một tội ác đối với nó không ? Trên 
phương diện luân lý, bất cứ hành vi vô 
trách nhiệm nào trong việc hình thành 
đứa con đều là tội ác đối với Thiên 
Chúa và con người. Ví dụ trường hợp 
chơi điếm, hiếp dâm mà có bầu, xin 
mua trứng, tinh để có con, ly dị bỏ 
mặc con, bỏ rơi con ở đầu đường xó 
chợ … Tất cả đều là tội ác chống lại 
Thiên Chúa và loài người. Người 
Công giáo chân chính tuyệt đối không 
làm, không tham gia dưới bất kỳ hình 
thức, danh nghĩa nào. 

3. VẤN ĐỀ HIẾN TẠNG, AN TỬ 

VÀ TẾ BÀO GỐC 

3.1 Vấn đề hiến tạng : 

Chuyện hiến tặng một phần thân thể vì 
đức bác ái hay hiến xác cho mục đích 
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nghiên cứu khoa học là việc thiện, đáng 
khuyến khích, nhưng động tới mua bán 
thì nó trở thành tội ác : tội hủy hoại thân 
thể. Ví dụ : bán máu, bán thận … Theo 
báo chí nhiều trường hợp người nghèo đã 
bán thận thật tội nghiệp ! 

Năm 1941, trong trại tập trung 
Auschwitz của Đức Quốc Xã tại Ba Lan, 
cha Maximilianô Kolbê đã tình nguyện 
chết thay cho một bạn tù. Tấm lòng hy 
sinh bác ái cao cả này đã được Giáo hội 
ghi nhận và đã tôn phong Linh mục 
Kolbê lên hàng hiển Thánh. 

3.2 Vấn đề an tử : 

Một số nước trên thế giới có luật cho 
phép an tử, đó là trường hợp những bệnh 
nhân mắc bệnh nan y, các bác sĩ bó tay 
không cứu chữa được nữa, bệnh nhân đau 
đớn, gia đình vất vả, tốn kém tiền bạc của 
gia đình và xã hội … Bệnh nhân có thể tự 
nguyện yêu cầu được an tử. Các bác sĩ 
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theo đúng luật đã ra sẽ đáp ứng nguyện 
vọng của bệnh nhân bằng một mũi thuốc 
độc để được ra đi êm ái ! 

Vụ an tử của cô Brittany Maynard 
khiến dư luận ở Mỹ và thế giới đặc biệt 
chú ý. Cô Brittany Maynard 29 tuổi ở 
bang California mới lập gia đình chưa 
được 1 năm, bị ung thư não … sau khi 
giải phẫu lại tái phát, cô quyết định 
không chữa trị thêm và đã cùng chồng là 
Dan Diaz dọn sang bang Oregan (bang 
cho phép an tử) để thành cư dân hợp 
pháp, có đủ thẩm quyền được an tử. 

Ngày 1/11/2014 như đã định, cô 
Brittany Maynard sử dụng liều thuốc bác 
sĩ cho để kết liễu đời mình bên cạnh 
những người thân. 

Điều đáng nói là trước khi chết, cô đã 
được Đức cha Alexander Sample, Tổng 
giám mục Giáo phận Portland sở tại an 
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ủi, kêu gọi cô và những người khác ở 
trong tình cảnh tương tự đừng từ bỏ hy 
vọng : "Thay vì làm cho cái chết đến 
sớm, chúng tôi khuyến khích tất cả mọi 
người đón nhận những khó khăn nhưng 
quý giá vào cuối đời. Vì nhiều khi chính 
trong lúc ấy, chúng ta hiểu được đâu là 
điều quan trọng nhất đối với cuộc sống. 
Những ngày cuối cùng chuẩn bị cho 
chúng ta bước vào vận mệnh vĩnh cửu". 

Trong thông báo công bố ngày 
2/11/2014, bà Janet A. Morana, giám đốc 
điều hành tổ chức linh mục ủng hộ sự 
sống (Priests for Life) ở Mỹ nói rằng : 
"Chúng tôi đau buồn vì sự kiện người 
phụ nữ trẻ này từ bỏ hy vọng và nay 
chúng tôi quan tâm đến những người 
khác bị bệnh ở giai đoạn cuối vì họ có 
thể theo gương của cô Maynard. Chúng 
tôi cầu nguyện để những người ấy tìm 
được can đảm sống mỗi ngày một cách 
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sung mãn nhất cho đến khi Chúa gọi về. 
Cái chết của cô Brittany Maynard không 
phải là chiến thắng, nhưng đó là một 
thảm kịch được sự hỗ trợ của nền văn 
minh sự chết đang lan tràn tại đất nước 
Hoa Kỳ". 

Tại Vatican, Đức cha Carasco De 
Paula, người Tây Ban Nha, vốn là một 
bác sĩ y khoa thuộc giáo hạt tòng nhân 
Opus Dei, Chủ tịch Hàn lâm viện Tòa 
Thánh về sự sống, tuyên bố rằng : 
"Chúng ta không xét đoán con người, 
nhưng phẩm giá là điều khác với việc tự 
kết liễu mạng sống của mình". Theo Đức 
cha Carasca De Paula, sự kiện cô 
Maynard tự tử khiến mọi người suy tư về 
điều này, đó là nếu một ngày kia người ta 
thi hành dự án cho tất cả các bệnh nhân 
tự kết liễu mạng sống của họ, thì những 
bệnh nhân sẽ hoàn toàn bị bỏ rơi. Nguy 
cơ này thật là viễn tượng có thể xảy ra, vì 
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xã hội không muốn trả phí tổn chữa trị 
bệnh tật. Việc để cho các bệnh nhân tự tử 
có nguy cơ trở thành giải pháp. 

Đức cha Carasco De Paula nói thêm : 
"Theo kinh nghiệm của tôi như một bác 
sĩ, nhiều bệnh nhân ở giai đoạn cuối đời 
có ý định tự tử. Nhưng ở Ý hay Tây Ban 
Nha chẳng hạn, không ai thi hành ý định 
đó. Dẫu sao đi nữa trong đời tôi, không 
bao giờ tôi khuyên ai tự tử. Tôi không 
nghĩ cô Maynard tự tử vì hèn nhát, hay vì 
một suy nghĩ nào đó. Những người chung 
quanh cô không giúp cô làm như thế, 
nhưng là do một nhóm ủng hộ cái chết 
êm dịu". 

Đức Tổng giám mục Vincenzo Paglia, 
Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia 
đình được giới báo chí phỏng vấn khi đến 
Tây Ban Nha để tham dự một hội nghị, 
nhận định : "Vụ cô Maynard tự tử là một 
điều đau buồn và là một thất bại lớn cho 
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tất cả chúng ta. Điều hiển nhiên, đau đớn 
làm cho mọi người sợ hãi. Đúng là chúng 
ta phải tìm mọi cách để đẩy xa sự đau 
đớn, chiến thắng và đánh bại nó. Nhưng 
chúng ta biết rằng không một tí đau khổ 
nào của chúng ta bị mất đi. Đứng trước 
cử chỉ tuyệt vọng của cô Maynard, tất cả 
chúng ta hãy suy sư về mầu nhiệm sự 
chết và sự sống" (Khánh Thi, Báo CG & 
DT tuần lễ từ 14-20/11/2014, trang 19). 

Đối với người Công giáo chân chính, 
đây là hình thức tự tử và là một tội ác. 
Người Công giáo không được thực hiện 
cũng không tham gia với bất kỳ danh 
nghĩa nào. Ví dụ bác sĩ tiêm thuốc, ý tá 
giúp bác sĩ, người cung cấp thuốc độc … 
tất cả đều bị cấm. 

3.3 Vấn đề tế bào gốc : 

Vấn đề này có hai cách hiểu, một là 
dùng những tế bào gốc nơi người, tức là 
một phần chất liệu người rồi nhờ khoa 
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học nuôi dưỡng, phát triển để có thể cấy 
ghép cho những bộ phận hư hỏng của 
bệnh nhân. 

Ví dụ lấy tế bào da rồi nuôi dưỡng, 
phát triển tới tầm cỡ có thể ghép những 
nơi bị phỏng, hoặc lấy tế bào giác mạc 
nuôi dưỡng, phát triển để ghép giác mạc 
cho bệnh nhân cần ghép. Trường hợp này 
không có gì trái đạo đức, luân lý của 
Công giáo vì chỉ dùng một phần thể xác 
với lý do chính đáng chứ không đụng tới 
mạng sống con người (tức là một ngôi vị 
có cả xác lẫn hồn). 

Lưu trữ dây rốn điều trị bệnh ác tính : 
Lần đầu tiên tại VN đã có ngân hàng tế 
bào gốc máu cuống (dây) rốn cộng đồng. 
Tại đây tiếp nhận và lưu giữ miễn phí 
nguồn tế báo gốc cho điều trị bệnh ác 
tính hệ tạo máu. "Máu dây rốn là nguyên 
liệu ban đầu để tách lấy tế bào gốc máu 
cuống rốn. Tế bào gốc này được sử dụng 
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cho các trường hợp bị bệnh ác tính hệ 
tạo máu có chỉ định ghép tế bào gốc", 
Viện trưởng Viện Huyết Học cho biết, 
"Theo chuyên gia, dây rốn tốt sẽ thu được 
nhiều máu, từ đó tách chiết lấy tế bào 
gốc để dành cho điều trị bệnh nhân bị 
ung thư máu có chỉ định ghép tế bào gốc" 
(Nam Sơn, báo Thanh Niên ngày 
26/9/2014). 

Trường hợp thứ hai là cho trứng thụ 
tinh trong ống nghiệm rồi khi phôi phát 
triển thì dùng thủ thuật y học tách những 
cơ phận riêng ra để nuôi dưỡng. Ví dụ lấy 
những tế bào tạo thành gan, phổi, thận, 
tim … phần còn lại hủy đi, như vậy là tạo 
thành bào thai rồi tách lấy những gì cần 
lấy để đi ghép cho bệnh nhân có nhu cầu 
… như vậy là giết đi một người để lấy 
các bộ phận của nó mà ghép cho các 
bệnh nhân cần đến. Đó chính là tội ác 
giết người lại được ngụy trang bằng một 
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thuật ngữ khoa học rất đẹp "phát triển tế 
bào gốc". 

Người Công giáo không được phép 
yêu cầu cấy ghép bộ phận này và cũng 
không được tham gia với tư cách là nhà 
khoa học, bác sĩ, y tá, người giới thiệu 
môi giới … 

Nhận định chung về những gì liên quan 
tới đời sống và gia đình : 

Có một độ vênh lớn không thể san 
bằng được trong vấn đề luân lý giữa 
người Công giáo và những người ngoài 
Công giáo nói chung là những người đời. 
Người Công giáo tin và chấp nhận Thiên 
Chúa là Đấng dựng nên trời, đất, muôn 
vật, làm chủ sự sống và sự chết, chính 
Ngài thiết lập hôn nhân và gia đình để vợ 
chồng thương yêu giúp đỡ nhau và để 
sinh sản con cái, duy trì nòi giống. Con 
người có hồn, có xác nhưng không phải 
là chủ nhân của thân xác (muốn làm gì 
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thì làm), xác hồn đều thuộc về Chúa, bổn 
phận con người là sống theo quy luật của 
Chúa trong việc sinh sản con cái cũng 
như trong cách cư xử với thân xác mình 
và đồng loại. 

Cha mẹ cộng tác với Chúa sinh con, có 
trách nhiệm, bổn phận với con nhưng 
không có quyền trên thân xác và linh hồn 
nó từ khi nó thành hình trong lòng mẹ 
cho đến chết. 

Người không tin Chúa thì không chấp 
nhận, tuân thủ những định luật này. 

Báo Chuyện Đời số 72 ngày 6/9/2014, 
trang 12, btv. Nguyễn Luật đưa tin : Chị 
Trần Thị Hương Mai (sinh 1987), trú tại 
Bến Gót, thành phố Việt Trì, đã cột đứa 
con trai 2 tuổi vào người (và chính chị 
cũng đang có thai 3 tháng), rồi ra trụ cầu 
nhảy xuống sông Lô đang chảy xiết, vào 
lúc 12 giờ trưa ngày 1/9/2014, ngày 3/9 
mới tìm thấy xác cách đó 20km. Lý do tự 
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tử là vì mâu thuẫn gia đình. 

Dư luận bà con cho rằng chị Mai thật 
đáng thương nhưng cũng thật đáng trách, 
vì đã tự giết mình và bắt cả hai đứa con 
vô tội phải chết ! 

 Báo chí cũng đã đăng tải một số 
trường hợp vợ chồng giận nhau rồi 
một trong hai cho các con uống thuốc 
độc với mình để cùng chết. 

 Báo Thanh Niên ngày 20/9/2014, trang 
19 : Don charles Spirit, 51 tuổi, ở thị 
trấn Bell bang Florida (Mỹ), đã bắn 
chết con gái và 6 cháu ngoại trước khi 
tự sát. Cảnh sát chưa cho biết nguyên 
do gây án (Thụy Miên). 

 Còn ở Trung Đông hoặc Ấn Độ, với 
những hủ tục chưa bị đẩy lùi, chính 
cha mẹ và anh chị em giết đứa con 
trong gia đình "vì danh dự", trong 
trường hợp đứa con gái tự ý lấy người 
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mà gia đình không đồng ý hoặc có bầu 
trước hôn nhân … 

 Tin Pakistan : Các tổ chức nhân quyền 
chống lại luật Hồi giáo "Giết người vì 
danh dự" – Cảnh sát đã thản nhiên 
đứng nhìn một phụ nữ đang mang thai 
bị đánh đập và ném đá đến chết bởi gia 
đình mình trước một tòa án tối cao 
Pakistan tại Lahore mới đây vì tội đã 
dám kết hôn với người đàn ông mà cô 
yêu thương, không theo sự dàn xếp 
của gia đình, đã gây bất bình trong dư 
luận. Các tổ chức nhân quyền tại đây 
đã lên tiếng tố cáo những nội dung luật 
pháp vô nhân đạo và hành động ác độc 
của một số nước, ngay cả với người 
thân của mình. Quan chức cảnh sát 
Naseem Butt cho biết gần 20 thành 
viên trong gia đình của Farzana 
Parveen, 25 tuổi, trong đó có cha và 
các anh em của cô, đã tấn công cô và 
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chồng cô bằng gậy gộc và gạch đá 
giữa ban ngày trước một đám đông 
ngay trước cửa của Tòa án tối cao 
Lahore (Báo Người Công Giáo VN số 
25-26/2014, trang 46). 

Các cơ quan lập pháp thì dựa trên số 
đông để ban hành những luật lệ cho phép 
người ta hủy diệt sự sống như luật phá 
thai, luật "an tử", … Sở dĩ có tình trạng 
này là do xã hội loài người không tin 
Thiên Chúa nên không thấy có bổn phận 
chấp hành luật chính đáng, thánh thiện, 
cố định và vĩnh viễn của Thiên Chúa. Xã 
hội tự lập ra luật (cơ quan lập pháp) theo 
quan điểm thực dụng của mình, "mục 
đích biện minh cho phương tiện". Trong 
khi người Công giáo chấp hành mọi luật 
lệ vĩnh cửu của Chúa cho nên mỗi khi có 
xung khắc giữa luật Chúa và luật xã hội, 
người Công giáo phải chọn luật Chúa. 
Chính vì thế mà phải sống ngược đời ! 
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Người Công giáo chân chính phải ghi 
tâm khắc cốt luật của Chúa : "Mạng sống 
nào cũng thuộc về Ta, mạng sống của 
cha mẹ cũng như mạng sống của con 
cháu đều thuộc về Ta. Ai vi phạm, kẻ ấy 
phải chết" (Ed 18,4). 

Bất cứ trường hợp nào trực tiếp hay 
gián tiếp liên quan tới mạng sống con 
người thì người Công giáo phải căn cứ 
vào luật trên để ứng xử. 

4. VĂN HÓA ỨNG XỬ : 

TÔN TRỌNG SỰ THẬT 

Theo đạo đức Khổng Mạnh, một người 
đàn ông quân tử thì phải có Tam Cương, 
Ngũ Thường. Một phụ nữ chỉn chu phải 
có Công-Dung-Ngôn-Hạnh. Những tiêu 
chí ấy ngày nay vẫn còn giá trị của một 
nền văn hóa truyền thống, nhưng với 
những đổi thay của xã hội, nam cũng như 
nữ cần phải được bổ sung bằng nét văn 
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hóa ứng xử nữa. Rất tiếc hiện nay với cái 
nhìn thực dụng thì chỉ cần ứng xử sao 
cho "đẹp", có nghĩa là hai bên cùng có lợi 
là được. 

 Báo Tuổi Trẻ Cười số 453 ngày 
1/6/2012 : Nịnh không đúng chỗ 
(Hoàng Diệp) – A nói với B : 

- Vợ tôi ghen quá ! Cứ mỗi lần tôi đi 
làm về trễ, bả tra hỏi đủ thứ, toàn 
những lời khó nghe. 

Anh B nói : 

- Vợ ai chả thế ! Nhưng họ có điểm 
yếu là khoái nịnh, cho dù họ biết 
những lời nịnh đầm đó hoàn toàn 
giả dối. Anh nên xoa dịu bằng cách 
đó xem sao. 

Lần này anh A đi làm về trễ hơn mọi 
khi. Bà vợ đầu tóc bù xù, áo quần xốc 
xếch ra mở cửa. Nghe lời bạn, anh A 
liền nịnh bợ : 
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- Hôm nay em đẹp quá ! 

- Đẹp cái đầu của anh ! Anh đi đâu, 
giờ mới chịu mò về, hả ??? 

- … ?!! 

 Báo Phụ Nữ Chủ Nhật số 2 ngày 
12/1/2014, trang 39, Thanh Duy có bài 
Chi Bảo nói dối : Lần đầu nhận vai lỡ 
cỡ "nửa chính nửa tà" trong Dọc 
đường đen trắng (đạo diễn Nguyễn 
Trần) với Chi Bảo là một thách thức 
lớn. Hóa thân thành ông Bảo, người 
đàn ông trung niên đã vợ con đùm đề 
nhưng còn đèo bồng thêm cô tình nhân 
trẻ đẹp, Chi Bảo phải thích ứng với 
chuyện nói dối như … Cuội. Anh còn 
thêm "mắm giặm muối" vào nhiều tình 
huống cho ly kỳ. Nhờ vậy, anh cùng 
Lý Thanh Thảo và Phan Thị Mơ diễn 
ngon ơ. 

 Btv Nguyễn Văn Cái trong báo Tuổi 
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Trẻ Cười số 460 ngày 15/9/2012 : Bố 
dặn bé : 

- Có ai vô nhà tìm bố, con nói bố 
không có nhà nhé ! 

- Dạ ! 

- Một lúc sau, chú Tâm bạn bố đến 
nhà hỏi : 

- Bố có nhà không con ? 

- Dạ ! Bố con đi vắng, chú tìm bố con 
… 

- Không có gì. Rủ bố đi nhậu … 

- Bé gọi lớn ra nhà sau : 

- Bố ơi ! Chú Tâm rủ, có đi nhậu 
không nè ? 

 Internet ngày 23/9/2014, đài BBC – 
Tin thế giới : Hàng chục ngàn người 
tuần hành ở Moscow treo cờ Nga và 
Ukraine, hô khẩu hiệu "Không chiến 
tranh" và "Hãy ngưng nói dối" 
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 Báo Thanh Niên ngày 23/9/2014 : Khi 
cha mẹ nói dối – Mẹ nói dối sức khỏe 
tốt để con không phải lo lắng. Cha nói 
dối là xe ôm vì không muốn con bẽ 
mặt với bạn bè. Mẹ nói dối bảo đã no 
chỉ vì nhường cho con miếng ăn ngon 
… Những nghĩa cử cao cả thay ! Sự 
thương yêu của cha mẹ dành cho con 
cái khiến người xem không nén nổi 
nước mắt. Đoạn phim được dân mạng 
chia sẻ rất nhiều. Không ít bình luận 
cho rằng sau khi xem phim đã biết yêu 
thương cha mẹ nhiều hơn (Nguyễn 
Thanh Nam). 

 Báo Tuổi Trẻ Cười số 453 ngày 
1/6/2012, mục Nghệ thuật sống : 
Những điều chớ nói với vợ – Không 
nên nói dối nàng những chuyện lặt vặt 
để dành việc đó cho những vụ nghiêm 
trọng khác (Hải Phòng). 

 Bộ phim tâm lý của Việt Nam "Bao 
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giờ cho đến tháng mười", do đạo diễn 
Đặng Nhật Minh sản xuất năm 1984, 
đã đạt nhiều giải thưởng, được tôn 
vinh là phim kinh điển. Khán giả cũng 
như những cơ quan có thẩm quyền 
không ngớt lời ca ngợi về nội dung, 
kịch bản, tài diễn xuất của các diễn 
viên … Thế nhưng đứng ở góc độ luân 
lý, đạo đức, giáo dục, đây lại là "một 
lời nói dối ngọt ngào", một hình thức 
"mục đích biện minh cho phương 
tiện". 

Khung cảnh là một làng quê nông 
nghiệp ở đồng bằng Bắc bộ. Trần Đình 
Nam, chồng của Duyên (Lê Vân nhập 
vai), đi B chiến đấu. Duyên ở nhà với 
đứa con trai chừng 4 tuổi và bố chồng đã 
già yếu (chắc bà cụ đã mất). Hằng ngày 
Duyên làm công việc đồng áng để nuôi 
bố, nuôi con. Chị gái của Nam đã lấy 
chồng cán bộ công tác ở xa. Bố chồng 
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Duyên tuổi già mỗi ngày một yếu, luôn 
nhắc tới Nam và chỉ khao khát nhận được 
thư Nam gửi về. Một lần Duyên sắp xếp 
công việc để đi thăm chồng, tới nơi thì 
nhận được tin sét đánh, Nam đã hy sinh. 
Duyên đau khổ tột cùng, ra về với tờ giấy 
báo tử trong tay. Qua đò chẳng may gió 
lốc thổi bay cả nón và tờ giấy xuống 
sông. Một chàng thanh niên đi cùng 
chuyến đò có lòng hào hiệp, nhảy xuống 
vớt được tờ giấy báo tử, trao lại cho 
Duyên với lời chia buồn chân thành. 
Duyên xin anh giữ bí mật tin này, chỉ hai 
người biết thôi, và anh chính là Giáo 
Khang hứa giữ điều đó. Về nhà, Duyên 
làm bộ vui vẻ thông báo cho bố và họ 
hàng biết rằng Nam vẫn bình an, mạnh 
khỏe, lại còn trao quà của Nam cho con, 
cho bố và các bác, các thím … 

Bố ngày càng yếu, thỉnh thoảng lại 
nhắc Duyên : "Sao lâu quá không có thơ 
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thằng Nam, không biết nó có bình an 
không ?". Bí quá Duyên phải tới gặp 
Giáo Khang, nhờ giả làm Nam viết thơ 
về thăm bố và vợ con cùng họ hàng. Ban 
đầu Khang từ chối nhưng thương Duyên 
quá nên nhận làm dùm. Để quen với lối 
viết của Nam cũng như tên những người 
họ hàng gần mà Nam vẫn thăm hỏi … 
Duyên đã đưa một xấp thơ cũ của chồng 
cho Khang điều nghiên. Bức thơ đã về 
đúng lúc ông bố đang buồn phiền, mong 
mỏi, nó như một làn gió mát giữa trưa hè 
oi bức. Ông cụ bắt mở thơ ngay, đọc to 
cho cả nhà nghe … Duyên đứng lặng vừa 
cố nén cơn thổn thức trong tim và dòng 
nước mắt muốn trào ra, vừa thán phục 
Giáo Khang "giả" thư Nam như thật vậy. 
Gặp gỡ chớp nhoáng, nhờ vả lén lút đôi 
lần đã khiến hai người "kết" nhau. Khang 
thầm yêu Duyên và đã đánh liều viết thơ 
tỏ tình, nhưng rủi thay ông đưa thơ lại 
trao vào tay chị chồng của Duyên hôm đó 
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ở huyện về thăm bố. Thế là chuyện nổ ra 
um xùm, mọi người kết án Khang vô đạo 
đức, không tôn trọng vợ của người chiến 
binh xa nhà, và Giáo Khang đã bị kỷ luật, 
đổi đi công tác miền xa … 

Bố già càng ngày càng mỏi mòn, nay 
đau mai yếu rồi tới một ngày đổ bệnh 
nặng liệt giường. Mọi người tất bật lo 
chuẩn bị hậu sự, ông cụ còn ú ớ gọi tên 
Nam liên tục chưa nhắm mắt được, chắc 
là cố đợi con về … Thằng Tuấn biết 
chuyện người lớn nói với nhau làm thế 
nào lên tỉnh điện cho Nam về được, 
nhưng mọi người thất vọng vì lính đi B 
nay đây mai đó, thời chiến tranh ác liệt, 
biết làm sao. Đang lúc mọi người tất bật, 
bối rối, cu Tuấn lẻn chạy ra đường, gặp 
một xe bộ đội đi qua, thấy thằng bé chạy 
một mình liền dừng lại hỏi : 

- Cháu đi đâu ? 
- Cháu lên tỉnh gọi điện cho bố Nam 
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về, ông nội sắp chết. 
- Lên xe các chú chở đi gọi điện ! 
- Các chú nói dối. 
- Không ! Bộ đội không biết nói dối. 

Tuấn lên xe, xe chạy tuột về nhà giữa 
lúc ông cụ hấp hối, quờ quạng gọi tên 
Nam, một chú bộ đội xấn lại nắm tay ông 
cụ nói : 

- Con đây bố ! Con đã về đây ! 

Thế là ông cụ nấc lên, buông tay chú 
bộ đội và tắt thở êm ái ! 

Nhận định : 

1. Xuyên suốt bộ phim là một sự "lừa dối 
ngọt ngào" do Duyên và Khang chủ 
mưu với mục đích để bố già được yên 
lòng, bà con họ hàng cũng an vui, hy 
vọng. 

2. Ông bố đã mãn nguyện được gặp con 
trước khi trút hơi thở cuối cùng (dù 
đây cũng là tình huống giả). 
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3. Vì không dám can đảm sống đúng sự 
thật (Nam đã hy sinh) nên Khang và 
Duyên lẽ ra có thể hạnh phúc đến với 
nhau hợp pháp, hợp tình, lại phải ngậm 
đắng nuốt cay, chịu tai tiếng, bị kỷ luật 
và buộc phải chia cách dù tâm hồn đã 
khăng khít nên một. 

4. Dù việc làm cho bố già hạnh phúc là 
hiếu thảo, cho bà con hy vọng là điều 
tốt đẹp, nhưng phương tiện dùng là cố 
tình che giấu sự thật để ngụy tạo 
những tình huống tốt đẹp cho vừa lòng 
mọi người. Xã hội cho đó là một sự 
"lừa dối ngọt ngào", nhưng với luân lý 
Công giáo "mục đích tốt đòi phương 
tiện tốt", người Kitô hữu trưởng thành 
không được phép làm. 

Rõ là ngược đời ! 

5. PHẠM VI NGHỀ NGHIỆP 

Người Công giáo cũng là một công 



 

 109 

dân như mọi công dân khác trên thế giới, 
cũng có bổn phận kiếm cơm ăn áo mặc 
để bảo đảm cuộc sống của mình, của gia 
đình mình và còn có khả năng đóng góp 
trong việc xây dựng xã hội nữa, do đó 
nghề nghiệp là điều tối quan trọng, thất 
nghiệp đồng nghĩa với việc ăn bám gia 
đình và xã hội. 

Trên nguyên tắc, tất cả những ngành 
nghề hợp pháp thì người lương hay giáo 
đều được phép làm để kiếm sống. Tuy 
nhiên người Công giáo sống đạo hẳn hoi 
thì phải chấp nhận một giới hạn nào đó 
trong việc chọn lựa nghề nghiệp. 

5.1 Có những ngành nghề tuyệt đối bị 
cấm đối với người Công giáo : 

 Thí dụ một số nước đã công nhận mại 
dâm là một nghề hợp pháp, có kiểm 
soát, có đóng thuế … Chẳng những 
nghề mại dâm mà các nghề khác có 
liên hệ xa, gần tới mại dâm, tình dục 
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như massage, cà phê, nhà hàng ăn 
uống có hoạt động nhạy cảm … người 
tín hữu cũng không được phép làm, dù 
rằng nghề đó hái ra tiền. 

Thí dụ : Tại Hàn Quốc trước 1988, 
mại dâm được coi hợp pháp. Đến năm 
2004, Chính phủ Hàn Quốc cấm mại 
dâm, các phố đèn đỏ bị dẹp, nhưng lại 
mở cửa cho nhập các "đào búp bê" từ 
Nhật để thay thế, khách sạn Hàn Quốc lại 
tấp nập khách ra vào. Búp bê tình yêu là 
búp bê được sản xuất với hình dạng và 
kích thước y như phụ nữ thật, chức năng 
chính của nó là dành cho những người 
đàn ông cần giải quyết nhu cầu sinh lý, 
nhưng không có điều kiện quen bạn gái 
và không muốn tìm đến gái mại dâm. 
Chính phủ Nhật không cấm việc sản xuất, 
kinh doanh và sử dụng búp bê tình dục và 
cho rằng đó là biện pháp giảm thiểu vấn 
nạn hiếp dâm … Các khách sạn, nhà nghỉ 
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ở Hàn Quốc đua nhau mua "đào Nhật" 
(Anh Tú, báo Dòng Đời số 10 ngày 
28/9/2014). 

 Công ty Ly Dị ăn nên làm ra : Tình 
trạng ly dị gia tăng tại Trung Quốc 
giúp các Công ty phục vụ các cặp vợ 
chồng gặp cơn khủng hoảng mọc lên 
như nấm sau mưa. Một Công ty ở 
Thượng Hải, được biết đến như là 
"Công ty Ly Dị" đầu tiên tại Trung 
Quốc, vừa mở văn phòng thứ 28 tại 
Hàng Châu … (T. Trung – theo Ap. 
SF Chronicle, báo Tuổi Trẻ ngày 
12/1/2007). 

Những công việc "nhạy cảm" như đã 
nói ở trên, người Công giáo chân chính 
không bao giờ được làm dù là cộng tác xa 
như góp vốn cho người khác kinh doanh 
để chia lãi cũng không được phép. 

5.2 Những ngành nghề trái luân lý 
Công giáo : 
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Tin Nhà nước cho mở Casino : Ngày 
13/8/2014, Bộ Tài Chánh hoàn thiện dự 
thảo Nghị định kinh doanh Casino, người 
Việt có thể vào chơi nếu có đủ năng lực 
và nộp các lệ phí … (Tin qua truyền 
thông báo chí). 

Sòng bài, dù có phép đối với người 
Công giáo cũng là "dịp tội" không được 
phép đến, không trực tiếp kinh doanh hay 
gián tiếp bằng cách góp cổ phần để chia 
lãi, không làm bảo vệ, phục vụ ăn uống 
trong sòng bài. 

5.3 Nghề hai mặt : 

Có một nghề mà người thực hành nghề 
đó phải thường xuyên sống như đóng 
kịch. Họ được tôn vinh khi hoàn tất vai 
diễn. Họ sẽ bị tiêu diệt khi sự thật bị 
khám phá. Đó là nghề làm gián điệp, 
người Công giáo chân chính không thể 
làm nghề này. Chúa là Đấng chân thật, 
người Công giáo phải sống thật. 
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5.3 Nghề liên quan tới mê tín dị đoan : 

Kinh doanh, sản xuất hàng mã, tiền âm 
phủ dành cho hoạt động báo hiếu người 
âm và nói chung tất cả những gì liên quan 
tới mê tín dị đoan. Người tín hữu không 
được phép làm. 

5.4 Nghề làm người mẫu để vẽ và chụp 
hình khỏa thân : 

Nghề này luôn núp dưới danh nghĩa 
"nghệ thuật", nhưng thực chất là rất 
"nhạy cảm" và dễ nên "cớ" cho người ta 
vấp phạm. Hãy nhớ lại Lời Chúa Giêsu : 
"Tất nhiên phải có những cớ gây sa ngã, 
nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta 
sa ngã" (Mt 18,7). Người Công giáo chân 
chính không làm những nghề "nhạy cảm" 
này. 

5.5 Nghề thông thường : 

Những nghề rất thông thường nhưng 
khi thực hành có khi phải đối đầu với đức 
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tin hoặc luân lý Công giáo.  

 Thí dụ nghề luật sư, bênh vực công lý 
là điều tốt, nhưng tìm kẽ hở của luật để 
bênh vực tội phạm, gây bất công cho 
đối phương là điều trái lương tâm, 
không được phép làm. Hãy nhớ trường 
hợp Thánh Alphongsô Maria Ligôri 
(+1787), ngài là luật sư trước khi làm 
Linh mục, làm Giám mục, chỉ vì thấy 
sự phũ phàng, tính bất công của nghề 
này, nên ngài mới dứt bỏ để theo 
Chúa, lập Dòng Chúa Cứu Thế. 

 Nghề dạy học bản chất là rất tốt, 
nhưng trong hoàn cảnh bắt buộc phải 
dạy những điều nghịch đức tin cho học 
trò, thì bằng mọi giá phải xin chuyển 
đổi môn dạy hoặc công tác khác. Nếu 
không được thì theo lương tâm buộc 
phải xin nghỉ việc, kiếm việc khác mà 
làm. 

 Nghề bác sĩ, y tá bản chất là cứu người 
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rất tốt, nhưng nếu bắt buộc phải công 
tác trong ngành phá thai, triệt sản … 
thì buộc phải xin chuyển ngành khác, 
dù lương ít hơn … Còn nếu bệnh viện 
buộc phải chọn lựa hoặc làm công tác 
đó hoặc nghỉ, thì người tín hữu chân 
chính sẵn sàng nghỉ việc. 

 Bác sĩ sản khoa không được thực hiện 
hay cộng tác trong việc thụ tinh ống 
nghiệm hoặc sinh sản vô tính, … Dược 
sĩ bào chế thuốc cho các bệnh nhân 
chữa trị là điều tốt đẹp, dược tá bán 
thuốc cho người có nhu cầu cũng là 
việc tốt, nhưng dược sĩ Công giáo 
chính chuyên không pha chế thuốc an 
tử, thuốc ngừa và phá thai. Dược tá 
không được bán những dụng cụ, thuốc 
men liên quan tới việc ngăn ngừa hoặc 
hủy diệt sự sống. 

Tóm lại bất cứ ngành nghề nào, hay 
một công đoạn của ngành nghề đó mà trái 
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với luân lý và đức tin Công giáo, có nguy 
cơ tác hại tinh thần, thể xác người ta thì 
người tín hữu chân thành buộc phải tránh 
hoặc phải bỏ nghề đó đi tìm một nghề 
"lành mạnh" hơn, an toàn hơn đối với 
lương tâm ngay chính. 

Đối với người đời, thái độ đó quả thật 
là dại dột. Đó chính là cái ngược đời mà 
chúng ta, những môn đệ Chúa Giêsu sẵn 
sàng chấp nhận. Đức Thánh Cha 
Phanxicô trong bài diễn văn 10 phút kết 
thúc Thượng Hội Đồng Giám mục Roma 
về những thách đố trong đời sống gia 
đình hiện nay, đã phát biểu : Giáo hội 
không nên "ném đá" người tội lỗi, người 
yếu đuối và người bệnh hoạn, mà cũng 
không nên "xuống khỏi thập giá" bằng 
cách tự thỏa hiệp với "tinh thần thế gian" 
(tin Internet). 

Hãy nhớ lời Thánh Phaolô : "Anh em 
hãy ăn ở như con cái ánh sáng, đừng 
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cộng tác vào những việc vô ích của con 
cái bóng tối" (Ep 5,11). 

Chân phước Alvaro Del Portillo được 
tuyên phong 27/9/2014 tại Madrid 
khuyến khích chúng ta : "Không sợ đi 
ngược lại trào lưu thế gian, sẵn sàng 
chịu đựng để loan báo Tin Mừng" 
(BGCN số 11/2014, trang 39). 

Hãy nhớ lời Thánh Phêrô : "Nghe lời 
các ông hơn là nghe lời Thiên Chúa, xin 
hỏi : Trước mặt Thiên Chúa điều ấy có 
phải lẽ không ?" (Cv 4,19). 

Hãy nhớ lại chính lời Chúa Giêsu : "Vì 
nếu người ta được cả thế giới mà phải 
thiệt mất mạng sống (mất linh hồn) thì 
nào có lợi gì ?" (Mt 16,26). 

Quả thật thời đại này để giữ được Đạo 
phải có đức dũng cảm của một Anh hùng 
tử vì Đạo. 

*** 
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LỜI TÂM NIỆM 

- Lạy Đấng thiêng liêng Tối cao, 

- Lạy Đấng Tạo Hóa, 

- Lạy Đấng Tuyệt Đối, 

- Lạy Thượng Đế, 

- Lạy Ông Trời, 

Chúng con đây là những thọ tạo đứng 

trên muôn vật trong vũ trụ. Chúng con đã 

được Ngài tạo dựng nên giống hình ảnh 

của Ngài là Thiên Chúa, vì chúng con có 

trí nhớ, có trí tuệ, có ý muốn, có tự do. 

Chúng con luôn thao thức trước những 

vấn đề: 

1. Bởi đâu có vũ trụ này? 

2. Bởi đâu có bản thân chúng con? 

3. Đâu là mục đích của cuộc đời? 

4. Chết rồi sẽ đi về đâu? 
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5. Làm điều thiện, ai sẽ thưởng công 

cho? (theo ai, thờ ai thì sẽ lãnh 
thưởng nơi người ấy, nếu người ấy 
to hơn Ông Trời) 

6. Làm điều ác, ai sẽ phạt tội? 

7. Ai sẽ thỏa mãn khát vọng hạnh phúc 

tuyệt đối của chúng con? 

Chúng con muốn đi tìm chân lý, tìm ý 

nghĩa đích thực cho cuộc đời. Xin Ngài 

soi trí mở lòng cho chúng con, để chúng 

con được tìm thấy Ngài, và được niềm 

vui gọi Ngài là Cha, như hơn hai tỉ Kitô 

hữu trên thế giới – Amen. 

(Tiến sĩ Phan Như Ngọc, 
Email: pnngoc@gmx.net – Trích Bài Giảng 

Chúa Nhật - TGM, số 4/2007, trang 74) 
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