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GIÁO HỘI LÊN TIẾNG NHƯ THẾ NÀO 

TRƯỚC SỰ KỲ THỊ NGƯỜI KHUYẾT TẬT? 

Theo giáo huấn của Giáo Hội, công bằng xã hội chỉ có thể đạt được khi phẩm giá của mỗi con 

người được nhìn nhận và tôn trọng: “Chỉ có được công bằng xã hội khi phẩm giá siêu việt của 

con người được tôn trọng. Con người là mục đích tối hậu của xã hội, vì xã hội nhằm phục vụ 

con người: “Đấng Tạo Hóa đã trao cho chúng ta trách nhiệm bảo vệ và thăng tiến phẩm giá 

con người. Trong mọi hoàn cảnh lịch sử, mọi người nam cũng như nữ, đều phải đảm nhận trọng 

trách này” (x. SRS 47).1 Trong xã hội của mọi thời, những người cần được tôn trọng về phẩm 

giá là những người kém may mắn về thể lý, tâm lý, kinh tế, chính trị, v.v. Giáo Hội luôn xem 

những con người yếu kém đó là ‘kho tàng’ của mình. Trong số những người kém may mắn, 

những anh chị em khuyết tật thường là những người bị lãng quên và không được tôn trọng. Họ 

thường bị loại ra bên lề xã hội và nhiều nơi không được tham gia vào các sinh hoạt xã hội của 

cộng đồng. Giáo Hội luôn đồng hành với những anh chị em khuyết tật và gia đình của họ không 

chỉ bằng việc nâng đỡ về vật chất và tinh thần, nhưng còn qua những giáo huấn mời gọi con 

cái mình và anh chị em của những tôn giáo khác tôn trọng những anh chị em khuyết tật. 

DOCAT tóm tắt lời dạy của Giáo Hội về việc tôn trọng những anh chị em khuyết tật như sau: 

Công bằng xã hội, theo học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo, đạt được khi tất 

cả mọi người trong xã hội có thể tham gia vào các hoạt động xã hội, văn hoá, kinh 

tế, chính trị chủ chốt. Các hình thức kỳ thị loại trừ người ta tham gia, đều là sự bất 

công. Vì vậy, Nhà nước và xã hội có nhiệm vụ tạo điều kiện cho người khuyết tật 

tham gia vào các hoạt động đó. Suy cho cùng, phẩm giá của con người không tuỳ 

thuộc vào năng lực thể xác và trí óc, và sự tôn trọng dành cho mỗi người cũng không 

thể bị giới hạn trên tiêu chí thành tựu và hiệu năng của người ấy. 

Câu trả lời của DOCAT đưa ra cho chúng ta một ‘bản đồ’ để đi vào giáo huấn của Giáo Hội về 

việc tôn trọng phẩm giá những anh chị em khuyết tật. Đích điểm đầu tiên cần đạt đến trong 

giáo huấn của Giáo Hội là mọi người bình đẳng và có quyền tham gia vào các hoạt động xã 

hội, văn hoá, kinh tế, chính trị và tôn giáo. Nói cách khác, tôn trọng nhân vị một người là tôn 

trọng tất cả các quyền mà người đó có. Giáo Hội dạy về điểm này như sau: “Tôn trọng nhân vị 
gồm cả việc tôn trọng các quyền phát sinh từ phẩm giá của thụ tạo là con người. Các quyền 

này không do xã hội ban cho và xã hội phải công nhận chúng. Các quyền ấy là cơ sở để mọi 

quyền bính có được hợp pháp về mặt luân lý (x. PT 65). Khi chà đạp hay phủ nhận các quyền 

ấy trong luật pháp hiện hành của mình thì xã hội tự phá hoại tính hợp pháp về mặt luân lý của 

chính mình. Không có sự tôn trọng nhân vị, quyền bính chỉ có thể dựa trên sức mạnh hay bạo 

lực, để bắt buộc các thành viên phải tùng phục. Hội thánh có bổn phận nhắc nhở những người 

thiện chí về những quyền này và phân biệt chúng với những đòi hỏi quá đáng hay sai lầm.”2 Ở 

đây, chúng ta cần làm sáng tỏ ba quyền căn bản mà mỗi con người được hưởng là: (1) Quyền 

được sống; (2) quyền có một cuộc sống tự do; (3) quyền được sống hạnh phúc. Trong ba quyền 

trên, quyền được sống của những người khuyết tật là quyền bị xâm phạm nhiều nhất. Trên 

                                                
1 Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, số 1929. 
2 Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, số 1930. 



nhiều quốc gia hôm nay, với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, sự sống trong bụng mẹ có thể 

được biết đến cách dễ dàng. Điều này là con dao hai lưỡi: Một mặt để giúp bảo vệ cũng như 

nuôi dưỡng sự sống trong bụng mẹ cách tốt hơn; nhưng mặt khác sẽ loại trừ sự sống đó khi 

khám phá ra là một ‘gánh nặng’ cho gia đình vì mang khuyết tật hay dị dạng. Rất nhiều sự sống 

của những người khuyết tật bị xâm phạm ngay giây phút đầu tiên hiện hữu.  

Đối với những người khuyết tật, Giáo Hội tôn trọng họ như bất kỳ một con người ‘nguyên vẹn’ 

nào khác vì theo cái nhìn nhân học của mình, Giáo Hội nhìn mọi người như hình ảnh và con 

cái Thiên Chúa: “Mọi người có cùng một bản tính và cùng một nguồn gốc, vì được tạo dựng 

theo hình ảnh Thiên Chúa duy nhất, và được ban cho một linh hồn. Nhờ hy tế của Đức Kitô 

cứu chuộc, mọi người được mời gọi đến hưởng vinh phúc của Thiên Chúa, nên bình đẳng về 

phẩm giá.”3 Bên cạnh đó, để tôn trọng nhân vị của mỗi người, chúng ta cần phải chân nhận 

rằng tất cả chúng ta được chia sẻ trong cùng một bản tính, bản tính người. Vì vậy, mỗi người 

khác không chỉ là đồng loại với tôi, nhưng còn là những chủ thể như tôi. Chỉ có đức ái Kitô 

giáo mới giúp con người đạt đến sự tôn trọng này. Giáo Hội dạy về điều này như sau: “Để tôn 

trọng nhân vị phải tôn trọng nguyên tắc: ‘Mỗi người đều phải xem người đồng loại, không trừ 

một ai, như ‘cái tôi thứ hai,’ nên phải quan tâm đến sự sống của họ và những phương tiện cần 

thiết giúp họ sống xứng đáng nhân phẩm (x. GS 27,1). Không một luật pháp nào tự mình có 

thể xóa bỏ được các nỗi sợ hãi, những thành kiến, những thái độ kiêu căng và ích kỷ, ngăn trở 

việc xây dựng những xã hội thực sự huynh đệ. Chỉ có đức ái Kitô giáo mới có thể lướt thắng 

những thái độ đó, vì giúp chúng ta đón nhận người khác như một người “thân cận,” một người 

anh em.”4 

Đức ái Kitô giáo sẽ giúp chúng ta đón nhận và tôn trọng những anh chị em khuyết tật như 

“những chủ thể con người trọn vẹn, với những quyền lợi và nghĩa vụ: ‘Dù có những giới hạn 

và đau khổ tác động lên thân thể và các khả năng của mình, họ vẫn cho thấy mình có đầy đủ 

phẩm giá và sự cao cả của con người.’ Vì người khuyết tật vẫn là những chủ thể có đầy đủ 

quyền hạn, nên cần phải giúp họ tham gia vào đời sống gia đình và xã hội một cách đầy đủ về 

mọi chiều hướng ở bất cứ cấp độ nào họ có thể tham gia và tuỳ theo khả năng của họ.”5 Theo 

cái nhìn này, những người khuyết tật bình đẳng với những người được xem là lành lặn khác vì 

sự bình đẳng của con người không dựa trên một vài bộ phận của thể lý hay tâm lý, nhưng dựa 

trên nhân phẩm và các quyền xuất phát từ nhân phẩm: “Con người bình đẳng với nhau chủ yếu 

dựa trên nhân phẩm và các quyền phát xuất từ nhân phẩm: ‘Phải vượt lên trên và loại bỏ mọi 

hình thức kỳ thị về những quyền lợi căn bản của con người, trong phạm vi xã hội hoặc văn hóa, 

phái tính, chủng tộc, màu da, địa vị xã hội, ngôn ngữ hay tôn giáo, vì như vậy là trái với ý định 

của Thiên Chúa’” (x. GS 29,2).6 

Giáo Hội luôn bảo vệ những người khuyết tật vì họ cũng là những nhân vị được Thiên Chúa 

tạo dựng nên theo hình ảnh của Ngài để làm con cái của Ngài. Từ kinh nghiệm thực tế, những 

người khuyết tật được xem là những gánh nặng cho xã hội, họ là những người ‘ăn bám’ và lệ 

thuộc vào người khác để sống sót và lớn lên. Nhưng chúng ta phải chân nhận rằng, ai trong 

chúng ta ít nhất cũng có một thời gian khuyết tật, đó là lúc trẻ thơ. Trong thời gian đó, chúng 

ta cũng ‘ăn bám’ và hoàn toàn lệ thuộc vào người khác để tồn tại và phát triển. Dù khi đã lớn 

và trưởng thành, chúng ta cũng không thể thoát ra khỏi ‘mạng lưới lệ thuộc nhau. Giáo Hội 

nhắc nhở chúng ta rằng: “Khi chào đời, con người không có sẵn trong tay tất cả những gì cần 

thiết để phát triển đời sống thể xác và tinh thần của mình. Con người cần đến tha nhân. Con 

                                                
3 Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, số 1934. 
4 Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, số 1931. 
5 Toát Yếu về Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo, số 148. 
6 Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, số 1935. 



người khác nhau về tuổi tác, thể lực, những năng lực trí tuệ và tinh thần, những cơ hội mỗi 

người có được và của cải được phân phối. Thiên Chúa không trao cho mỗi người số ‘nén bạc’ 

như nhau.”7 Chính vì lý do này, những người khuyết tật cũng là những người cách này hay 

cách khác có những nén bạc riêng của họ để làm giàu cho xã hội. 

Giáo Hội luôn mời gọi con cái của mình chăm sóc 

cách đặc biệt hết mọi người, đặc biệt là những anh 

chị em kém may mắn vì mỗi khi họ làm như thế, họ 

làm cho chính Chúa Giêsu: “Bổn phận ‘trở nên 

người thân cận’ của tha nhân và hết lòng phục vụ họ 

khẩn thiết hơn khi có người gặp khốn khổ trong bất 

kỳ lãnh vực nào. “Mỗi lần các ngươi làm như thế 

cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta 

đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (x. Mt 

25:40).8 Thật vậy, đối với Giáo Hội, những anh chị 
em khuyết tật, 

nằm trong chương trình của Thiên Chúa. Thiên Chúa muốn mỗi người đón nhận 

điều mình cần từ người khác. Ai lãnh được những “nén bạc” đặc biệt, phải biết 

thông truyền những lợi ích của các tài năng đó cho những ai cần đến. Các dị biệt 

khuyến khích và thường đòi buộc mọi người sống độ lượng, hảo tâm và chia sẻ, 
kích thích các nền văn hóa trao đổi, làm phong phú cho nhau: “Ta không ban cho 

mọi người các đức tính như nhau, nhưng kẻ này được đức tính này, kẻ khác được 

đức tính khác... Ta ban cho người này đức ái, kẻ khác được đức công chính, sự 

khiêm nhường hay đức tin sống động... Còn về những điều cần thiết cho đời sống 

con người, Ta đã không phân phối đồng đều, không muốn mỗi người có đủ mọi sự, 

để buộc họ phải thực thi đức ái. Ta muốn họ cần đến nhau và trở thành những thừa 

tác viên của Ta để phân phát những ân sủng và mọi thứ Ta đã quảng đại ban cho 

họ” (T. Catarina thành Siênna 1,7).9 

Dù Giáo Hội luôn kêu gọi và khuyến khích mọi người đón nhận và tôn trọng các anh chị em 

khuyết tật, nhưng đây kia vẫn còn có nhiều anh chị em khuyết tật bị loại trừ và kỳ thị. Họ bị 
đối xử cách bất công. Theo Giáo Hội, khi đối xử bất công với anh chị em khuyết tật là chúng 

ta đã ‘phản bội’ lại Tin Mừng của Chúa Giêsu:  Tuy nhiên có hàng triệu người nam cũng như 

nữ bị đối xử bất bình đẳng. Điều này rõ ràng nghịch với Tin Mừng. “Sự bình đẳng về nhân 

phẩm đòi hỏi người ta phải tiến tới mức sống nhân đạo hơn và xứng hợp với con người hơn. 

Thực vậy, những chênh lệch quá đáng về kinh tế và xã hội giữa những thành phần hay giữa 

những dân tộc trong cùng một gia đình nhân loại thực là những gương xấu và đi ngược với 

công bằng xã hội, lẽ phải, nhân phẩm và nền hòa bình xã hội cũng như quốc tế” (x. GS 29,3).10 

Đứng trước sự bất công qua lối sống nghịch với Tin Mừng, Giáo Hội mời gọi con cái mình đẩy 

mạnh các quyến lợi của các anh chị em khuyết tật và chăm sóc họ như đang chăm sóc chính 

Chúa Giêsu, chỉ có như thế, trật tự xã hội mới được thiết lập và đạt đến sự viên mãn của nó:  

Cần phải đẩy mạnh các quyền lợi của những người khuyết tật bằng những biện pháp hữu 

hiệu và thích đáng: “Thật không xứng đáng chút nào với con người, thậm chí còn phủ 

nhận đặc tính chung của con người, khi chỉ nhận những người có đầy đủ chức năng vào 

                                                
7 Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, số 1936. 
8 Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, số 1932. 
9 Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, số 1937. 
10 Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, số 1938. 



sinh hoạt cộng đồng và ngành nghề. Làm như thế là kỳ thị một cách nghiêm trọng, phân 

biệt người mạnh khoẻ với người đau yếu.” Cần phải chú ý nhiều không những tới các 

điều kiện thể lý và tâm lý trong lao động, tới việc trả lương công bằng, tới khả năng thăng 

tiến và việc loại bỏ các trở ngại, mà còn cần chú ý tới những khía cạnh tình cảm và giới 

tính của những người khuyết tật: “Họ cũng cần yêu và được yêu, cần sự dịu dàng, gần 

gũi và thân mật,” tuỳ theo khả năng của họ, đồng thời vẫn tôn trọng trật tự luân lý, là trật 
tự chung cho cả người lành lặn lẫn người khuyết tật.11 

 

                                                
11 Toát Yếu về Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo, số 148. 


