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KHI NÀO THÌ MỘT SINH LINH BẮT 
ĐẦU LÀ NGƯỜI? 

Có một câu nói trong đời như sau: “Là người 

là vinh dự lớn nhất của con người.” Câu nói này dường như đi ngược lại với sự hiểu biết thông 

thường của con người ngày hôm nay. Trong kinh nghiệm thường ngày, chúng ta thường thấy 

nhiều người khi làm một điều gì sai, họ thường bào chữa rằng: “vì tôi là người.” Nói cách khác, 

chúng ta thường biện minh cho những cái sai của mình với việc tự nhận mình là người. Nhìn 

từ khía cạnh này, là người đồng nghĩa với “yếu đuối và lỗi phạm.” Chúng ta không phủ nhận 

việc là người là yếu đuối, là lỗi phạm, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta đồng hoá lỗi 

lầm với sự kiện chúng ta là người. Nếu chúng ta hiểu được ý định của Thiên Chúa khi tạo dựng 

con người và khi chúng ta có một cái nhìn đúng về con người, chúng ta sẽ nhận ra rằng: là 

người là vinh dự lớn nhất mà chúng ta có thể là.  

Một trong những vấn nạn liên quan đến huyền nhiệm con người mà biết bao triết gia, thần học 

gia, các nhà khoa học đã mất nhiều thời gian để tìm hiểu đó là “khởi đầu” của con người. Peter 

Seewald hỏi Đức Hồng Y Joseph Ratzinger [Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI] về con người 

trong một cuộc phỏng vấn như sau:  

Thần học gia Hans Urs von Balthasar – một cái tên tuyệt diệu cho một nhà thần 

học – nói rằng có hai cách để xem xét sự vật, đó là như một sự kiện hay như 

một mầu nhiệm. Nhìn từ sự kiện, con người là một hiện tượng bên lề của vũ 

trụ, được tạo nên cách ngẫu nhiên. Nhưng nhìn như một huyền nhiệm, con 

người được tạo dựng, cho chính mình, bởi ý định của Thiên Chúa. Đây có phải 

là cách hiểu nền tảng và chính yếu cho tất cả những lối tiếp cận nào của nhãn 

quan Kitô giáo về thế giới và con người không?1 

Như chúng ta biết, việc khám phá ra con người như là một “sự kiện trong vũ trụ” thuộc về khoa 

học, nhưng việc khám phá ra con người như “một huyền nhiệm” thì được bắt đầu với triết học 

và hoàn thành bởi thần học [bắt đầu với lý trí và hoàn thành với mạc khải]. Đây cũng là vấn 

nạn quan trọng trong đạo đức sinh học, đề tài mà chúng ta đang cùng nhau học hỏi trong những 

tuần vừa qua và sẽ tiếp tục trong những tuần tới. Để có một bức tranh toàn vẹn về con người, 

chúng ta cần phải nhìn vượt qua sự kiện [dữ liệu] để nhận ra rằng con người hiện hữu vì Thiên 

Chúa muốn và theo ý định của Ngài. Khi nhìn từ khía cạnh này chúng ta mới hiểu rằng sự sống 

con người bắt đầu từ Thiên Chúa. Để biết khởi đầu của con người, chúng ta phải trở về với 

Thiên Chúa. Đức Hồng Y Joseph Ratzinger trả lời cho câu hỏi của Seewald về huyền nhiệm 

con người như sau: 

Để bắt đầu, chúng ta ý thức về sự kiện. Sự kiện [nhữnng gì xảy ra trong cuộc 

sống] là điều luôn đúng trong lịch sử. Trong lịch sử, một cách nền tảng, mọi sự 

có thể khác biệt nhau. Dĩ nhiên, không ai có thể thoả mãn chỉ với “dữ liệu.” Nếu 

                                                
1 Joseph Cardinal Ratzinger, God and the World: Believing and Living in Our Time, trans. Henry Taylor 

(San Francisco: Ignatius Press, 2002), 75. 



vì lý do nào đó mà chúng ta chỉ là “dữ liệu,” và chúng ta biết rằng chúng ta có 

thể và trở thành một cái gì đó không chỉ hiện hữu cách ngẫu nhiên. 

Vì lý do này, điều quan trọng là nhìn vượt qua những thực tại mang tính dữ liệu 

và nhận ra rằng con người không chỉ bị ném vào trong thế giới bởi một vài chuyển 

biến của tiến hoá. Sự thật bên dưới sự hiện hữu của con người là mỗi người chúng 

ta “được [Chúa] muốn để hiện hữu.” Mỗi người trong chúng ta là ý tưởng riêng 

của Thiên Chúa. [Quan sát ngày sống, chúng ta nhận ra rằng], trong những thứ 

mà chỉ hiện hữu vài giây phút như một dữ kiện, có một kế hoạch và một ý tưởng 

đang hoạt động, luôn mang lại ý nghĩa cho sự tìm kiếm chính mình và sự cùng 

hiện hữu của tôi với vũ trụ và con đường bên trong lịch sử của chúng ta.2 

Như chúng ta đã trình bày, vấn nạn về khởi đầu của con người là một trong những vấn nạn khó 

khăn nhất và quan trọng nhất trong đạo đức sinh học. Nó liên quan đến quyền căn bản của mỗi 

người, đó là quyền được sống. Câu hỏi được đặt ra ở đây là: Sự sống con người được bắt đầu 

khi nào? Chúng ta tìm thấy trong DOCAT những lời sau nói về khởi đầu của sự sống con 

người: 

Một số kẻ cho rằng chỉ khi một đứa trẻ được sinh ra đời, thì nó mới là con người. 

Một số kẻ khác còn lập luận rằng: ai đó chỉ thật sự là người khi người đó có thể suy 

nghĩ và quyết định. Những kẻ khác nữa ấn định thời điểm bắt đầu làm người là khi 

tế bào não gốc hình thành, hay khi không còn khả năng phân chia đồng nhất. Giáo 

Hội bác bỏ tất cả các kiểu giải thích trên, và khẳng định rằng: Sự sống của mỗi con 

người bắt đầu ngay khi trứng kết hợp với tinh trùng thành tế bào đầu tiên; về điều 

này, quan điểm của Giáo Hội cũng tương hợp với khoa học và với trí phán đoán 

lành mạnh thông thường: Ngay tại thời điểm sớm nhất của giai đoạn phôi thai sau 

khi thụ tinh, sự sống phát sinh từ đó đã là của một con người hoàn chỉnh, và như 

vậy, được ban cho phẩm giá thuộc về con người. Phải thể hiện sự tôn trọng đối với 

phẩm giá này của thai nhi và của những thành viên yếu đuối nhất trong xã hội (x. 

DP 5). 

DOCAT đưa ra cho chúng ta những quan điểm khác nhau về ý niệm con người và quan điểm 

của Giáo Hội về sự khởi đầu của con người. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu về những quan điểm 

được nêu ra trong DOCAT và đồng thời có một vài nhận xét về từng quan điểm. 

Thứ nhất, một số người cho rằng “sự kiện sinh ra” là khởi đầu của con người. Theo quan niệm 

này, thời kỳ trong bụng mẹ không phải là khởi đầu của con người. Nói cách khác, con người 

chỉ là người khi được sinh ra trên thế gian này. Đây là một trong nhữnng quan niệm mà những 

người khuyến khích phá thai sử dụng làm luận chứng: Nếu con người chỉ khởi đầu sự sống khi 

được sinh ra, thì thời kỳ trong bụng mẹ không phải là con người. Như thế, phá thai không phải 
là giết người. Đây là luận chứng của những người sử dụng quan niệm này để biện minh cho 

việc phá thai. Nhưng nếu không có thời kỳ trong bụng mẹ, thì con người có thể là người khi 

được sinh ra không? Theo cái nhìn bình dân, những người làm mẹ khi mang thai sẽ cho biết là 

khi biết được một “hữu thể” hình thành và hiện hữu trong bụng mình, thi người mẹ đã ý thức 

được một “con người” đang hiện hữu mà người mẹ gọi là “con.” Thật vậy, hữu thể hiện hữu 

trong bụng mẹ chính là “con người được sinh ra.” Con người không thể là người nếu không là 

người ngay trong bụng mẹ. Điều này ngay cả những người có trí hiểu bình thường cũng có thể 
nhận ra.   
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Thứ hai, một số khác cho rằng suy nghĩ và quyết định là tiêu chuẩn khẳng định một người là 

con người. Theo quan niệm này, khi con người không quyết định và suy nghĩ thì con người 

không phải là người. Nói cách khác, con người là người chỉ khi biết sử dụng khả năng lý trí và 

ý chí của mình. Theo ngôn từ của triết học, quan niệm này được trình bày như sau: Chúng ta 

chỉ thật sự là con người khi chúng ta “hiện thực hoá” năng lực suy nghĩ của lý trí và quyết định 

của ý chí. Quan niệm này không chỉ phủ nhận thời gian trong bụng mẹ mà ngay cả lúc sinh ra 

[và cả thời kỳ ấu thơ] của một con người như là khởi đầu của con người. Chúng ta có nhận xét 

gì trên quan niệm này? Nếu con người chỉ là người thật khi suy nghĩ và quyết định, vậy khi 

nào con người mới thật sự biết suy nghĩ và quyết định? Đâu là móc thời gian quyết định con 

người biết suy nghĩ và quyết định? Khi ngủ, chúng ta không suy nghĩ và quyết định, vậy chúng 

ta còn là người không? Đây là những câu hỏi chỉ ra những yếu điểm và sai lầm trong quan 

niệm này. Chúng ta không từ chối việc lý trí và ý chí là hai cấu tố quan trọng làm cho con 

người là hữu thể khác với những tạo vật khác. Nhưng đây không phải là hai cấu tố duy nhất 
quyết định con người thật sự là người. Từ cái nhìn thông thường, chúng ta vẫn nhìn nhận những 

em bé, những người bị thiểu năng là những con người dù họ không “biết suy nghĩ hay quyết 

định” như chúng ta. Điều này cho thấy, khởi điểm của con người không phải hệ tại việc suy 

nghĩ và quyết định. 

Thứ ba, khi tế bào gốc hình thành hay khi không còn khả năng phân chia đồng nhất là sự sống 

con người bắt đầu. Quan niệm này từ chấp nhận sự sống bắt đầu trong bụng mẹ, nhưng từ chối 

sự sống bắt đầu trong giây phút thụ thai. Quan niệm này cũng được nhiều người sử dụng làm 

luận chứng biện minh cho việc phá thai, đó là sau khi trứng và tinh trùng kết hợp với nhau tạo 

thành tế bào đầu tiên cho đến khi tế bào gốc hình thành hay khi không còn khả năng phân chia 

đồng nhất, thì vẫn chưa phải là người, nên chúng ta có quyền huỷ bỏ. Để trả lời cho quan niệm 

này, chúng ta sử dụng cùng luận chứng trong trường hợp thứ nhất. Nếu không có giây phút thụ 

thai, thì sẽ không có con người nào hiện hữu sau đó. Vì vậy, khởi điểm của con người chính là 

giây phút thụ thai như Giáo Hội luôn dạy. 

Những quan niệm trên không được Giáo Hội chấp nhận. Theo Giáo Hội, như được trình bày 

trong DOCAT, đó sự sống con người bắt đầu tư giây phút thụ tinh: “Sự sống của mỗi con người 

bắt đầu ngay khi trứng kết hợp với tinh trùng thành tế bào đầu tiên; về điều này, quan điểm của 

Giáo Hội cũng tương hợp với khoa học và với trí phán đoán lành mạnh thông thường: Ngay tại 
thời điểm sớm nhất của giai đoạn phôi thai sau khi thụ tinh, sự sống phát sinh từ đó đã là của 

một con người hoàn chỉnh, và như vậy, được ban cho phẩm giá thuộc về con người. Phải thể 

hiện sự tôn trọng đối với phẩm giá này của thai nhi và của những thành viên yếu đuối nhất 
trong xã hội” (x. DP 5). Là những người con, 

chúng ta luôn theo lời dạy của Giáo Hội. Chúng 

ta cũng khẳng định rằng: Khởi đầu của con người 

chính là giây phút thụ tinh, khi trứng kết hợp với 

tinh trùng thành tế bào đầu tiên. Hơn nữa, khởi 

đầu của con người chính là Thiên Chúa, nên 

chúng ta cần phải tôn trọng từng sự sống vì vinh 

quang của Thiên Chúa chính là con người được 

sống và sống dồi dào. 


