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KHI NÀO 

 MỘT CON NGƯỜI LÂM NGUY? 

Ông bà chúng ta thường nói: “Sông có khúc, người có lúc.” Sống ở trên đời, ai trong chúng ta 
cũng trãi qua những giây phút vui cũng như buồn, thịnh vượng cũng như khó khăn, khoẻ mạnh 
cũng như bệnh tật. Tất cả những thời khắc này tạo nên kiếp nhân sinh của con người. Trong 
đạo đức sinh học, một trong những vấn nạn được đặt ra là những thời khắc nào trong cuộc sống 
mà con người cảm thấy bị lâm ngụy. Đứng trước vấn nạn này, chúng ta tìm thấy trong DOCAT 
những lời sau: 

Đặc biệt vào lúc bắt đầu đời sống và khi sắp lìa đời, con người không thể hay khó 
có thể tự bảo vệ quyền sống, phẩm giá và tính toàn vẹn của mình. Họ cần đến người 
khác, những ai nhận biết phẩm giá bất khả xâm phạm và tính thiêng liêng cao quý 
của con người, những ai yêu thương và chấp nhận sự sống của con người, những ai 
giúp đỡ và chăm sóc, bảo vệ, nuôi dưỡng và hỗ trợ sự sống đó. Sự sống của người 
khuyết tật hay người bệnh cũng có một phẩm giá bất khả nhượng; không thể tưởng 
tượng phẩm giá ấy trong bất cứ trường hợp nào lại có khi bị xem như ít giá trị hơn, 
hoặc chẳng chút giá trị nào (x. EV 11-12). 

Câu trả lời trong DOCAT chỉ ra cho chúng ta hai thời khắc mà trong đó con người thấy cuộc 
sống của mình bị lâm nguy nhất vì trong hai thời khắc này, con người nhận ra rằng cuộc sống 
của họ hoàn toàn lệ thuộc vào người khác. Hai thời khắc đó là “lúc mới bắt đầu sự sống và khi 
sắp lìa đời.” Khi nói đến sự sống, chúng ta nói đến “sự sống mà chúng ta được kêu gọi để thăng 
tiến và bảo vệ không phải là một khái niệm trừu tượng, nhưng nó luôn hiện hiện nơi một người 
bằng xương bằng thịt: một em bé vừa được thụ thai, một người nghèo khổ, một bệnh nhân cô 
đơn và chán nản hay đang ở giai đoạn cuối, một người bị thất nghiệp hoặc không thể tìm được 
việc làm, một người di cư bị từ chối hoặc bị giam trong những trại tập trung… Sự sống con 
người được tỏ hiện cách cụ thể nơi con người.”1 

Khi sự sống một con người hoàn toàn lệ thuộc vào quyết định của người khác, thì sự sống của 
con người đó đứng trước một nguy bị loại trừ rất lớn. Nếu người đó bị xem là một gánh nặng, 
một cái gì đó ngăn cản sự tự do hoặc xâm chiếm cuộc sống bình thường của người khác, thì 
người đó sẽ bị loại trừ. Chúng ta thấy điều này qua nạn phá thai. Khi một bào thai bị xem là 
một cái gì đó “không được muốn,” hoặc một cái gì đó làm xáo trộn hoặc ngay cả làm mất “danh 
giá” của một người, thì bào thai đó tất nhiên sẽ bị loại trừ. Điều tương tự cũng có thể xảy ra 
cho những người bị bệnh hoặc già nua mà được xem là vô dụng và gánh nặng của xã hội thì sự 
sống của ngưới đó sẽ bị xâm hại. Trong hai thời khắc này, con người mong được đón nhận và 
yêu thương. Điều cần thiết trong hai thời khắc này là phẩm giá của con người phải được tôn 
trong như bao nhiêu người khoẻ mạnh khác. Điều này chỉ xảy ra khi con người có tình yêu 
thương dành cho những người yếu đuối. Tóm lại, con người lâm nguy khi họ không thể tự 
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quyết định [cách sáng suốt] cho chính mình mà hoàn toàn lệ thuộc vào quyết định của người 
khác. Và hai thời điểm mà con người thường lâm nguy là lúc “bắt đầu sự sống và khi sắp lìa 
đời.” 

Bên cạnh trình bày hai thời khắc mà trong đó con người lâm nguy, DOCAT cũng chỉ ra những 
ai có thể bảo vệ quyền sống, phẩm giá và tính toàn vẹn của người khác. Những người này là 
những người “nhận biết phẩm giá bất khả xâm phạm và tính thiêng liêng cao quý của con 
người, những ai yêu thương và chấp nhận sự sống của con người, những ai giúp đỡ và chăm 
sóc, bảo vệ, nuôi dưỡng và hỗ trợ sự sống đó.” Từ những lời trong trích đoạn trên, chúng ta rút 
ra được những đặc tính cần thiết giúp loại trừ tình trạng đặt người khác chỗ lâm ngụy. Những 
đặc tính đó là: (1) Chúng ta phải nhận biết phẩm giá của người khác. Có một định luật trong 
cuộc sống như sau: Chúng ta đối xử với người khác theo cách thức chúng ta nhận biết họ. Nếu 
chúng ta xem họ là kẻ thù, chúng ta sẽ đối xử với họ như kẻ thù; nếu chúng ta xem họ như anh 
chị em, chúng ta sẽ đối xử như anh chị em, v.v. Khi chúng ta nhận ra phẩm giá bất khả xâm 
phạm và tính thiêng liêng cao quý của con người vì phẩm giá đó đến từ Thiên Chúa, thì chúng 
ta sẽ đối xử theo cách thức mà Thiên Chúa muốn. (2) Chúng ta phải yêu thương và chấp nhận 
sự sống của con người. Không ai trong chúng ta được tự do chọn lựa sinh ra với sự sống như 
thế nào. Chúng ta không tự chọn lựa cho mình một sự sống khoẻ mạnh và giàu có; chúng ta 
cũng không tự chọn cho mình một sự sống an bình thư thái. Anh trong chúng ta đến trong thế 
gian này với ước muốn của Thiên Chúa. Như vậy, mỗi sự sống dù thế nào cũng có một vị trí 
quan trọng trong kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa. Điều này cho chúng ta thấy, dù sự sống 
của anh chị em mình có thế nào, thì vẫn có giá trị cao quý trước mặt Thiên Chúa. Chúng ta cần 
chấp nhận và yêu thương sự sống của anh chị em mình như Thiên Chúa chấp nhận và yêu 
thương họ. (3) Chúng ta phải giúp đỡ và chăm sóc, bảo vệ, nuôi dưỡng và hỗ trợ sự sống. Mỗi 
người chúng ta khi sinh ra không phải là một con người hoàn hảo [về mọi mặt]. Chúng ta cần 
phát triển cách toàn diện. Để đạt được điều này, chúng ta cần đến sự giúp đỡ và chăm sóc, nuôi 
dưỡng và hỗi trợ của những người khác. Mỗi người chúng ta cũng có bổn phận giúp đỡ và 
chăm sóc người khác, nhất là những người được trao cho chúng ta chăm sóc. Những người nào 
mà phẩm giá của họ dễ dàng lâm nguy thì phải được chúng ta bảo vệ và chăm sóc nhiều hơn. 
Đức Thánh Cha Phanxicô nói về tầm quan trọng của việc yêu thương, chăm sóc và bảo vệ sự 
sống như sau: 

Anh chị em thân mến, mỗi sự sống con người, duy nhất và không thể lặp lại, có giá 
trị bởi chính nó, là một giá trị vô giá. Điều này phải luôn luôn được tái loan báo, 
với những lời nói và hành động can đảm. Điều này đòi hỏi sự liên đới và tình yêu 
huynh đệ đối với gia đình nhân loại vĩ đại và cho mỗi thành viên của nó. Bởi thế, 
cùng với thánh Gioan Phaolô II, người đã viết Thông điệp này, tôi tái khẳng định 
với xác tín lời kêu gọi của ngài dành cho tất cả hai mươi lăm năm trước đây: "Tôn 

trọng, bảo vệ, yêu thương và phục vụ sự sống, 
mọi sự sống, mọi sự sống con người! Chỉ trên 
con đường này, bạn sẽ tìm thấy công lý, phát 
triển, tự do, hòa bình và hạnh phúc!” (Tin 

Mừng sự sống, 5).2 

Trong đời sống thường ngày, chúng ta nhận ra rằng 
có nhiều người bị loại ra bên ngoài xã hội vì bị xem 
là gánh nặng cho gia đình [và xã hội]. Những 
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người này thường là những người khuyết tật hay người bệnh. Chúng ta chỉ có thể nhận biết, 
chấp nhận phẩm giá của những người khuyết tật và người bệnh để yêu thương giúp đỡ họ đối 
diện với đau khổ của họ khi chúng ta biết được ý nghĩa của đau khổ. Chúng ta sống trong một 
xã hội đang bị ảnh hưởng mạnh bởi chủ nghĩa vật chất, chủ nghĩa tiêu thụ, chủ nghĩa cá nhân 
và chủ nghĩa tương đối. Giá trị của con người được đánh giá trên sự hữu dụng và những của 
cải vật chất cũng như tiện nghi thừa hưởng. Những người “không có giá trị hữu dụng” hay 
đúng hơn “không mang lại lợi nhuận” [hay thu nhập] thì bị xem là vô dụng cần phải bị loại ra 
ngoài. Như thế, những người khuyết tật và người bệnh được xem là những người “phá hoại tài 
sản” được làm ra. Họ là những gánh nặng và là những “ký sinh trùng ăn bám” chứ không phải 
là những người có phẩm giá như những người khác “hữu dụng” vì làm ra của cải vật chất.  

Tóm lại, phẩm giá của con người luôn luôn không bao giờ thay đổi dù con người sống bất kỳ 
nơi đâu và trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Dù khoẻ mạnh hay đau yếu, dù trẻ trung hay già nua, 
dù nam hay nữ, dù giàu hay nghèo, dù có học vấn hay thất học, dù có quyền cao chức trọng 
hay dân thường, con người đều có cùng phẩm giá cao quý và bất khả xâm phạm Thiên Chúa 
ban. Chúng ta kết thúc bài học hỏi tuần này với lời của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân kỷ niệm 
25 năm thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II ban hành Thông điệp Tin Mừng sự sống. Trong buổi 
tiếp kiến chung sáng thứ Tư 25/03/2020, Đức Thánh Cha Phanxicô đã dành bài giáo lý để nhắc 
lại giáo huấn của thánh Gioan Phaolô II về sự sống, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch đang đe 
dọa sự sống con người trên toàn thế giới. 

Mỗi con người được Thiên Chúa gọi để tận hưởng cuộc sống viên mãn; và khi sự 
sống được ủy thác cho sự chăm sóc hiền mẫu của Giáo hội, mọi mối đe dọa đối với 
phẩm giá và sự sống con người không thể không gây nên những xung động trong 
trái tim Giáo hội, trong dạ của người mẹ. Đối với Giáo hội, bảo vệ sự sống không 
phải là một ý thức hệ, nhưng là một thực tại, một thực tại con người, liên quan đến 
tất cả các Kitô hữu, bởi vì họ là Kitô hữu và cũng là con người. Nó không phải là 
một ý thức hệ. Những tấn công vào nhân phẩm và sự sống của con người, thật không 
may, vẫn tiếp tục ngay cả trong thời đại của chúng ta, là thời đại của nhân quyền 
phổ quát; ngược lại, chúng ta phải đối mặt với những mối đe dọa mới và chế độ nô 
lệ mới, và luật pháp không phải lúc nào cũng bảo vệ sự sống của con người yếu 
nhất và dễ bị tổn thương nhất. 


