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TẠI SAO CHÚNG TA PHẢI CÓ 
TRÁCH NHIỆM TRONG 

NGÀNH ĐẠO ĐỨC SINH HỌC? 

Trong bài học hỏi tuần trước, chúng ta đã cùng nhau chia sẻ về khái niệm và đối tượng của đạo 

đức sinh học. Trong bài học hỏi tuần này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý do tại sao chúng 

ta phải có trách nhiệm trong ngành đạo đức sinh học. Như chúng ta biết, Giáo Hội đã từng bị 
lên án là chống lại sự phát triển của khoa học kỹ thuật, chống lại sự tiến bộ của công nghệ sinh 

học trong việc lằm cho sự sống của mọi loài được thăng tiến hơn. Chúng ta cần biết rằng, Giáo 

Hội không bao giờ chống lại sự phát triển cũng như sự can thiệp của khoa học kỹ thuật vào đời 

sống con người khi điều đó nhằm bảo vệ và thăng tiến nhân phẩm của con người, làm cho con 

người sống đúng với phẩm giá của mình và đạt đến sự thăng tiến toàn diện. Chúng ta đọc thấy 

điều này trong giáo huấn của Giáo Hội:  

Quan điểm Kitô giáo về thụ tạo đưa ra một phán đoán tích cực về khả năng chấp 

nhận việc con người can thiệp vào thiên nhiên, vốn cũng bao gồm các sinh vật khác, 

đồng thời kêu gọi mạnh mẽ về tinh thần trách nhiệm. Thật vậy, thiên nhiên không 

phải là một thực tại thiêng liêng hay thần linh mà con người không được can thiệp 

vào. Nhưng đúng hơn, thiên nhiên là một món quà được Tạo Hoá ban cho cộng 

đồng nhân loại, được giao phó cho trí khôn và trách nhiệm luân lý của con người, 

cả nam lẫn nữ. Vì thế, con người không hề hành động sai trái khi phải can thiệp để 
sửa đổi một vài đặc điểm hay tính chất của chúng do lòng tôn trọng trật tự, vẻ đẹp 

và sự hữu ích của các sinh vật, cũng như vai trò của chúng trong hệ sinh thái. Những 

sự can thiệp nào của con người mà làm hại các sinh vật hay môi trường thiên nhiên 

thì đều đáng bị lên án, còn những sự can thiệp nào giúp cải thiện chúng đều đáng 

ca ngợi.1 

Trong trích đoạn này, chúng ta thấy Giáo Hội luôn đặt việc sử dụng các kỹ thuật sinh học trong 

bối cảnh của đạo đức học. Những can thiệp của khoa học kỹ thuật vào sự sống là cần thiết. 

Nhưng những can thiệp này phải hợp với đạo đức, hợp với nhân phẩm của con người là một 

hữu thể có lý trí và có ý chí. Việc ám dụng công nghệ sinh học vào trong lãnh vực sự sống cần 

phải được thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao và với viễn cãnh đạo đức thật chuẩn mực 

trước mắc vì nó liên quan đến sự sống con người, liên quan đến quyền đầu tiên và căn bản nhất. 

Nếu không có sự sống, thì con người không được tận hưởng bất kỳ quyền lợi nào khác. Giáo 

Hội không bao giờ chống lại sự phát triển của khoa học kỹ thuật cũng như sự can thiệp của 

công nghệ sinh học vào sự sống con người. Giáo Hội chỉ lên án những hình thức can thiệp nào 

gây nên ảnh hưởng lớn trên sự sống con người và ngược với phẩm giá cao quý của con người:  

Việc sử dụng các kỹ thuật sinh học và sinh học di truyền sao cho có thể chấp nhận 

được chỉ là một phần trong vấn đề đạo đức: cũng như đối với mọi cách ứng xử của 

con người, người ta cũng cần đánh giá cho đúng những lợi ích thật cũng như những 

hậu quả có thể mang lại rủi ro. Mỗi khi có những sự can thiệp bằng khoa học và 
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công nghệ nào có thể tác động mạnh mẽ và phổ biến trên các cơ thể sống, thậm chí 

có khả năng tác động lâu dài, người ta không thể hành động một cách nhẹ dạ hay 

vô trách nhiệm.”2 

Trong đời sống thường ngày, chúng ta thường cân nhắc quyết định của mình. Vấn đề càng 

nghiêm trọng thì việc cân nhắc quyết định càng cẩn thận vì trách nhiệm luân lý cho những 

quyết định đó luôn lớn hơn những vấn đề không quan trọng. Ví dụ, quyết định cắt tóc theo kiểu 

nào thì không quan trọng cho bằng cắt một tay hay một chân; quyết định cắt đi một bộ phận 

của cơ thể thì không quan trọng cho bằng việc giết chết một mạng sống con người. Việc áp 

dụng công nghệ sinh học cần phải được lưu tâm cách đặc biệt và mọi người phải chịu trách 

nhiệm về việc này vì nó liên quan đến sự sống con người. Nhưng trách nhiệm trong đạo đức 

sinh học thuộc về những ai? Đứng trước câu hỏi này, DOCAT đưa ra cho chúng ta câu trả lời 

như sau: 

Trong nhiều vấn đề của đạo đức sinh học, ví dụ: người bệnh, thai nhi, người già có 

giá trị gì? Đấy không còn là vấn đề quyết định riêng tư của mỗi cá nhân nữa. Nhiều 

thứ đã được xác định ở cấp độ chính trị. Ví dụ, những công nghệ mới – nghiên cứu 

phôi người và tế bào gốc – làm dấy lên những câu hỏi khẩn thiết. Các Kitô hữu cần 

phải có kiến thức và năng lực để thi hành trách nhiệm xã hội của mình, và tham gia 

tích cực vào việc hình thành những tiêu chuẩn nhân đạo trong xã hội (x. DP 1). 

Câu trả lời của DOCAT chỉ ra cho chúng ta thấy rằng nhiều vần đề đạo đức sinh học thuộc cấp 

độ chính trị, chứ không còn là vấn đề thuộc cấp độ riêng tư mỗi cá nhân. Nói cách khác, các 

vấn đề của đạo đức sinh học ảnh hưởng đến xã hội, đến “bản chất xã hội” của con người. Vì 

vậy, đứng trước những vấn đề của đạo đức sinh học, người Kitô hữu được mời gọi thi hành 

trách nhiệm xã hội của mình:  

Các công nghệ sinh học hiện đại đều có ảnh hưởng mạnh mẽ trên bình diện xã hội, 

kinh tế và chính trị, ở cấp quốc gia và quốc tế. Người ta cần phải đánh giá chúng 

theo những tiêu chuẩn đạo đức, mà những tiêu chuẩn đạo đức này phải luôn luôn 

hướng dẫn các hoạt động và các mối quan hệ của con người trong lĩnh vực xã hội, 

kinh tế và chính trị. Nhất là phải xét đến các tiêu chuẩn của công lý và liên đới. Các 

cá nhân và các tập thể tham gia vào việc nghiên cứu và thương mại hoá lĩnh vực 

công nghệ sinh học cần phải tuân thủ đặc biệt các tiêu chuẩn ấy. Trong bất cứ trường 

hợp nào, người ta cũng phải tránh đừng để mình rơi vào sai lầm khi tin rằng chỉ có 

việc phổ biến các lợi ích có liên quan đến các kỹ thuật mới của công nghệ sinh học 

là có thể giải quyết được các vấn đề cấp bách như nghèo đói và chậm phát triển, là 

những vấn đề đang hành hạ nhiều quốc gia trên hành tinh này.3 

Điều chúng ta cần làm sáng tỏ ở đây là: Tại sao tôi phải chịu trách nhiệm trong ngành đạo đức 

sinh học nếu tôi không liên quan gì đến ngành này? Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta có thể 

dựa trên hai luận chứng không thể tách rời nhau sau: 

Thứ nhất, con người là một “tác nhân luân lý” vì con người được ban cho lý trí để biết và ý chí 

để chọn lựa. Trong tất cả các tạo vật trong vũ trụ, chỉ có con người [không phân biệt tôn giáo, 

văn hoá, giai cấp xã hội, v.v.] là một tác nhân luân lý, tức là biết phân biệt điều đúng điều sai. 

Trong tâm khảm của mỗi người, một luật luân lý phổ quát được đặt vào trong đó. Luật luân lý 
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phổ quát đó dạy con người “làm lành lánh dữ.” Nguyên tắc luân lý phổ quát này là nền tảng 

cho những luật khác được áp dụng vào trong những lãnh vực khác nhau của đạo đức. Vì là một 

tác nhân luân lý, nên con người phải sống đúng với bản chất của mình. Chúng ta đọc thấy trong 

triết học nguyên lý sau: “Hữu thể nào, hành động đó.” Mỗi hữu thể phải hành động cho tương 

hợp với cấp độ hoàn hảo của hữu thể mình. Con người không thể hành động như một con vật, 

vì con người có sự hoàn hảo cao hơn những thụ tạo khác. Nhìn từ khía cạnh này, con người 

phải chịu trách nhiệm về những hành động của mình trong tương quan với luật luân lý. Một 

cách cụ thể, con người phải chịu trách nhiệm về sự sống của mình và của người khác. Dù không 

làm việc trong lãnh vực nghiên cứu sinh học, những con người vẫn chịu trách nhiệm về đạo 

đức sinh học vì đây là lãnh vực liên quan đến sự sống con người như là một tác nhân luân lý 

và luôn sống trong tương quan với anh chị em mình. 

Thứ hai, sống đúng với bản chất “xã hội tính” của mình. Chúng ta sống trong sự liên đới với 

người khác vì chúng ta không thể là người cách trọn vẹn nếu chúng ta không sống trong tương 

quan với người khác. Sự kiện tôi sinh ra làm người đã đưa tôi vào thế giới của những người 

chia sẻ cùng với tôi bản tính con người. Trong triết học, con người được nhìn từ hai khía cạnh: 

Khía cạnh hữu thể và khía cạnh cá thể. Từ khía cạnh hữu thể, tôi được gọi là “người” như bao 

nhiêu người khác. Đây là điều tôi có chung với mọi người và cũng là nền tảng cho “xã hội tính” 

của tôi [làm cho tôi liên kết với người khác]. Từ khía cạnh cá thể, tôi là một cá nhân riêng biệt 
không giống bất kỳ ai và không bao giờ lặp lại trên thế gian này. Tính hữu thể [tương quan] và 

tính cá thể [độc nhất vô nhị] làm cho con người là một hữu thể tuyệt vời. Điều này làm cho con 

người có thể sống độc lập để khẳng định chính mình, nhưng cũng sống trong tương quan để 

thăng tiến và phát triển toàn diện chính mình. Mỗi quyết định con người thực hiện đều mang 

hai chiều kích, cá nhân và tập thể. Mỗi quyết định của tôi đều có ảnh hưởng trên cá nhân tôi và 

trên tập thể mà trong đó tôi đang sống. Vì tính liên đới trong bản tính con người, nên tôi cũng 

phải chịu trách nhiệm trong lãnh vực đạo đức sinh học.  

Chúng ta kết thúc bài học hỏi tuần này với giáo huấn của Giáo Hội kêu gọi các thành phần 

khác nhau thúc đẩy tinh thần trách nhiệm về đạo đức sinh học. Giáo Hội bắt đầu với tinh thần 

liên đới quốc tế. Trên bình diện quốc tế, Giáo Hội kêu gọi tạo “điều kiện để có sự trao đổi 

thương mại cách công bằng, không áp đặt những điều khoản bất công. Tuy nhiên, đẩy mạnh 

sự phát triển của các dân tộc bị thiệt thòi nhất sẽ không có kết quả hay sẽ không xác thực, nếu 

người ta rút gọn việc phát triển vào việc trao đổi các hàng hoá không hơn không kém. Cần cổ 

vũ việc phát huy sự tự trị cần thiết cho khoa học và công nghệ về phía các dân tộc ấy, đẩy 

mạnh sự trao đổi kiến thức công nghệ và khoa học, đồng thời chuyển giao công nghệ cho các 

nước đang phát triển.”4 Bên cạnh đó, Giáo Hội kêu gọi trong các nước đang phát triển “xúc 

tiến các chính sách thương mại có lợi cho người dân của họ và xúc tiến việc trao đổi công nghệ 

có thể giúp cải thiện các điều kiện cung cấp lương thực và sức khoẻ. Trong các quốc gia ấy, 

cần gia tăng đầu tư nghiên cứu, chú ý đặc biệt tới các đặc điểm riêng và nhu cầu riêng của lãnh 

thổ và dân cư của các quốc gia này, nhất là phải ghi nhớ rằng một số nghiên cứu trong lĩnh vực 

công nghệ sinh học, dù có thể có tiềm năng về lợi ích, nhưng chỉ cần đầu tư ở mức độ vừa phải. 

Để đạt mục đích này, nên thành lập các cơ quan quốc gia chịu trách nhiệm bảo vệ công ích 

bằng cách xử lý các rủi ro một cách cẩn thận.”5 

Trên bình diện cá nhân thì Giáo Hội quan tâm đến những người có trách nhiệm trực tiếp hơn 

trong lãnh vực công nghệ sinh học. Trước tiên là các nhà khoa học và kỹ thuật. Họ được mời 

gọi “hãy làm việc một cách thông minh và kiên trì để tìm ra những giải pháp tốt nhất cho các 
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vấn đề nghiêm trọng và khẩn cấp như vấn đề cung cấp lương thực và chăm sóc sức khoẻ. Họ 

không được quên rằng hoạt động của họ có liên quan đến các tài nguyên – sống động cũng như 

vô tri vô giác – thuộc về di sản của nhân loại và cũng được dành cho các thế hệ tương lai. Đối 

với người tín hữu, đây còn là một vấn đề liên quan đến quà tặng đã được Tạo Hoá ban cho và 

phó thác cho trí khôn và tự do của con người, và chính trí khôn và tự do này cũng là những 

món quà từ trời cao ban tặng.”6 Thứ đến là các chủ doanh nghiệp và các giám đốc của các cơ 

quan công cộng. Giáo Hội kêu gọi họ quan tâm “không chỉ tới lợi nhuận chính đáng mà cả tới 

công ích nữa…. Bằng những quyết định của mình, các chủ doanh nghiệp cũng như các giám 

đốc của các cơ quan công cộng tham gia vào lĩnh vực này có thể dẫn dắt những bước tiến triển 

trong lĩnh vực công nghệ sinh học, đưa chúng tới những mục tiêu đầy hứa hẹn, như chống lại 
nghèo đói, đặc biệt tại các nước nghèo hơn, chống lại bệnh tật và bảo vệ hệ sinh thái là gia sản 

chung của hết mọi người.”7 Thành phần kế đến mà Giáo Hội kêu gọi có trách nhiệm cao trong 

lãnh vực đạo đức sinh học là các nhà chính trị, lập pháp và quản lý hành chính. Họ phải là 

những người “chịu trách nhiệm về việc đánh giá các lợi ích tiềm tàng và rủi ro có thể xảy ra 

khi sử dụng công nghệ sinh học. Một điều không ai muốn là những quyết định của họ, ở cấp 

quốc gia hay quốc tế, bị áp đặt bởi sức ép từ những tập thể có đặc quyền đặc lợi. Chính quyền 

cũng phải tạo điều kiện cho có một công luận được thông tin đúng đắn, để đưa ra những quyết 

định phù hợp nhất với công ích.”8 Cuối cùng là các nhà lãnh đạo trong lãnh vực thông tin. Họ 

là những người có nhiệm vụ quan trọng. Họ được kêu gọi thi hành nhiệm vụ của mình một 

cách thận trọng và khách quan vì “xã hội chờ 

đợi những thông tin đầy đủ và khách quan, có 

thể giúp các công dân có được một dư luận 

đúng đắn về các sản phẩm của công nghệ sinh 

học, trước hết vì đây là một vấn đề có liên 

quan trực tiếp tới họ, với tư cách là người tiêu 

thụ có thể sẽ dùng các sản phẩm ấy. Cần phải 

tránh để không rơi vào cơn cám dỗ của những 

thông tin hời hợt, được thổi phồng lên do quá 

bồng bột hay do hốt hoảng vô cớ.”9 

 

                                                
6 Toát Yếu về Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo, số 477. 
7 Toát Yếu về Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo, số 478. 
8 Toát Yếu về Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo, số 479. 
9 Toát Yếu về Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo, số 480. 


