
74. TẠI SAO TRÊN NGUYÊN TẮC CĂN BẢN, GIÁO HỘI CẤM PHÁ THAI? 

Chúng ta có thể nói rằng, chúng ta đang sống 
trong một thế giới có nhiều “mâu thuẫn”: Một 
mặt, nhiều người mất tiền bạc để có được một 
đứa con qua thụ tinh nhân tạo, nhưng mặt khác 
lại có hàng triệu đứa trẻ bị giết mỗi ngày trong 
các bệnh viện hay trung tâm y tế qua nạn phá thai. 
Thật vậy, trong thời gian gần đây, những con số 
về phá thai đáng làm chúng ta kinh ngạc. Chúng 
ta có thể nói, con số gia tăng theo cấp độ số nhân. 
Mỗi ngày qua đi, việc phá thai không còn là một 
hành vi “dấu giếm” đáng bị lên án, nhưng đã được 
nhiều quốc gia ra luật cho phép và khuyến khích 
thực hiện vì một vài lợi ích cá nhân. Đứng trước 
vấn nạn ngày càng nhiều quốc gia ra luật cho 

phép phá thai, Giáo Hội luôn đứng về phía những người vô tội để bảo vệ và kêu gọi 
mọi thành phần xã hội, nhất là những nhà lập pháp tôn trọng giá trị bất khả xâm phạm 
của sự sống con người. Đối với Giáo Hội, quyền được sống là quyền bất khả nhượng 
của mỗi con người: Anh hoặc chị có thể giúp cho sự sống của tôi phát triển chứ anh 
hoặc chị không thể sống thay tôi. Điều này chính phải là nên tảng cho luật dân sự trong 
việc bảo vệ sự sống con người. Liên quan đến điều này Giáo Hội dạy rằng:  

Những quyèn bát khả nhượng của con người phải được xã ho ̣ i da n sự và 
chińh quyèn nhiǹ nha ̣n và to n trọng. Những quyèn này kho ng tùy thuo ̣c vào 
các cá nha n, kho ng tùy thuo ̣c vào các ba ̣c cha mẹ, cũng kho ng phải là mo ̣ t 
nha n nhượng của xã ho ̣ i và của Nhà Nước, nhưng thuo ̣c vè bản tińh con 
người và gán lièn với con người do chińh hành đo ̣ng Thie n Chúa sáng tạo 
ne n con người. Trong những quyèn căn bản áy, phải kẻ đén quyèn được 
sóng và được toàn vẹn tha n thẻ của mọi người từ lúc được thụ thai đén khi 
chét.1 

Trong những lời này, Giáo Hội đã đưa ra lý do nền tảng để chống lại việc phá thai. Giáo 
Hội cho thấy, quyền được sống là quyền “thuộc về bản tính” con người chứ không phải 
là quyền “được thêm vào” cho con người từ những người đúng ra phải tôn trọng và 
bảo vệ quyền này. Chúng ta cũng tìm thấy lý do tương tự trong câu trả lời của DOCAT: 

Mỗi người có phẩm giá bất khả xâm phạm và những quyền tuyệt đối, ngay 
từ khi còn là phôi thai. Do đó, giết phôi thai luôn luôn là một điều đáng lên 
án về mặt luân lý – bất kể đứa trẻ được thụ thai trong tình huống nào, đang 
ở giai đoạn phát triển nào, hay có khả năng mắc bệnh hay khuyết tật gì khi 
lớn lên. Một phôi thai không phát triển thành người, mà phát triển như một 
con người. Do đó, trong bất kỳ trường hợp nào, phá thai là hành vi cố ý giết 
người vô tội. Tuy nhiên, nếu các Kitô hữu không làm mọi thứ có thể để giúp 
các thai phụ đang gặp khó khăn, và tạo điều kiện dễ dàng hơn để họ có thể 
đưa ra quyết định có lợi cho thai nhi, thì việc họ cam kết chống phá thai, và 

 
1 Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin, Văn Kiện Donum Vitae, số 3. 
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phản đối những điều luật bỏ qua hành vi phá thai, sẽ không được người 
khác tin cậy. Quyền tự do của người mẹ, mà thường được cân nhắc theo 
chiều hướng bất lợi cho quyền được sống của đứa con, thì nằm ở bình diện 
khác, và không được đặt ở vị thế chống lại quyền được sống của đứa trẻ. 

Chúng ta có thể thảo luận trên những điểm sau được đưa ra trong câu trả lời của 
DOCAT. Thứ nhất là “phẩm giá bất khả xâm phạm và những quyền tuyệt đối” của một 
con người ngay từ khi được thụ tinh. Như chúng ta đã trình bày trong những bài học 
hỏi trước, sự sống con người liên quan đến sự sáng tạo trực tiếp của Thiên Chúa. Cha 
mẹ là những người cộng tác với Thiên Chúa trong công trình sáng tạo này. Thánh Kinh 
nói về sự hình thành của con người hoàn toàn lệ thuộc vào Thiên Chúa: “Trước khi 
cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, 
Ta đã biét ngươi. Trước khi ngươi 
lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hóa ngươi” 
(Gr 1,5). Hoặc Thánh Vịnh Gia nhìn 
thấy sự kỳ diệu của sự sống con 
người và thốt lên: “Xương cót con, 
Ngài kho ng lạ lãm gì, khi con được 
thành hiǹh trong nơi bi ́ ản, được 
the u de ̣t trong lòng đát thảm sa u” 
(Tv 139,15). Đứng trước giá trị bất 
khả xâm phạm của sự sống con 
người, Giáo Hội dạy rằng: “Sự sóng 
con người phải được tuye ̣ t đói to n 
trọng và bảo ve ̣  từ lúc được thụ thai. Ngay từ gia y phút bát đàu hie ̣n hữu, con người 
phải được kẻ khác nhìn nha ̣n các quyèn làm người, trong đó có quyèn được sóng là 
quyèn bát khả xa m phạm của mọi người vo  to ̣ i (x. CDF, instr. “Donum vitae,” 1,1).2 

Thứ hai, phá thai là “hành vi đáng lên án về mặt luân lý” và là “hành vi cố ý giết người 
vô tội.” Ngay từ buổi đầu, Giáo Hội luôn bảo vệ sự sống con người. Chúng ta tìm thấy 
những lời sau trong những chứng từ đầu tiên thời các Giáo Phụ chống lại việc phá thai: 
“Kho ng được phá thai cũng như kho ng được giét trẻ sơ sinh” (Didaché 2,2, x. Barnabé, 
ep - 19,5, Epitre à Diognetè 5,5; Tertullien, apol. 9). Thật vậy, “ngay từ thé kỷ thứ nhát, 
Ho ̣ i Thánh đã xác định phá thai là mo ̣ t to ̣ i ác. Giáo huán áy bát bién, kho ng hè thay đỏi. 
Trực tiép phá thai, dù là mục đićh hay phương tie ̣n, đèu vi phạm nghie m trọng lua ̣ t 
lua n lý.”3 Công Đồng Vaticanô II đã trình bày cái nhìn của Giáo Hội về hành vi phá thai 
như sau: “Thie n Chúa là chủ sự sóng, đã trao cho con người nhie ̣m vụ cao cả là bảo tòn 
sự sóng, và họ phải chu toàn bỏn pha ̣ n đó như chińh Người đã làm. Do đó, sự sóng phải 
được bảo ve ̣  hét sức cản tha ̣n ngay từ lúc thụ thai: phá thai và giét trẻ sơ sinh là những 
to ̣ i ác ghe  tởm (x. GS, 51,3). Vì là hành vi sai phạm luân lý nghiêm trọng, những ai liên 
quan [trực tiếp] đến việc phá thai đều chịu trách nhiệm về mặt luân lý như nhau:  

Co ̣ng tác vào chińh vie ̣c phá thai là mo ̣ t lõi nặng. Theo giáo lua ̣ t, Ho ̣ i Thánh 
ra vạ tuye ̣t tho ng cho kẻ phạm to ̣ i này. “Ai thi hành vie ̣c phá thai, và vie ̣c phá 
thai có két quả, thi ̀mác vạ tuye ̣t tho ng tièn két” (x. CIC, can. 1398), “do chińh 

 
2 Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, số 2270. 
3 Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, số 2271. 
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hành vi phạm to ̣ i” (x. CIC, can, 1314) và theo những đièu kie ̣n đã được giáo 
lua ̣ t dự lie ̣u (x. CIC, can. 1323-1324). Như thé, Ho ̣ i Thánh kho ng có ý giới 
hạn lòng thương xót của Thie n Chúa, nhưng muón nhán mạnh tińh cách 
nghie m trọng của to ̣ i ác đã phạm, sự thie ̣t hại kho ng sửa chữa được đã ga y 
ra cho trẻ vo  to ̣ i bi ̣giét chét, cho cha mẹ của em và cho toàn xã ho ̣ i.4 

Liên quan đến tính luân lý của hành vi phá thai là vấn đế khám thai và can thiệp trên 
phôi thai. Giáo Hội dạy gì về hai vấn đề liên quan này? Về việc khám thai, chúng ta đọc 
trong Sách Giáo Lý của Giáo Hội công giáo như sau:  

Ngay từ lúc thành thai, pho i thai phải được đói xử như mo ̣ t nha n vi,̣ ne n phải 
được hét sức bảo ve ̣  toàn vẹn, chăm sóc và chữa tri ̣như mọi con người khác. 
Vè mặt lua n lý, khám thai là đièu được phép làm, néu nó to n trọng sự sóng 
và sự toàn vẹn của pho i thai và của thai nhi, và néu nó được nhám tới sự 
bảo tòn hay chữa tri ̣chińh pho i thai hay thai nhi. Vie ̣c khám thai nghịch với 
lua ̣ t lua n lý cách nghie m trọng, khi có ý khám thai đẻ căn cứ vào két quả có 
thẻ dãn đén phá thai. Khám thai kho ng thẻ trở thành phie n tòa tuye n án tử 
hiǹh (x. CDF, instr “Donum vitae,” 1,2).5 

Những lời trên cho thấy, Giáo Hội cho phép khám thai, nhưng việc khám thai là nhằm 
mục đích tôn trọng, bảo tồn hay chữa trị, chứ không nhằm mục đích loại trừ những 
thai như “không như ý muốn.” Về việc can thiệp trên phôi thai, Giáo Hội dạy như sau: 
“Chi ̉được phép can thie ̣p tre n pho i thai con người, với đièu kie ̣n phải to n trọng sự 
sóng và sự toàn vẹn của pho i thai, và kho ng ga y những rủi ro kho ng ca n xứng cho pho i 
thai, nhưng phải nhàm tới vie ̣c chữa tri,̣ cải thie ̣n sức khỏe, hoặc đẻ cứu sóng chińh 
pho i thai.”6 Can thiệp trên phôi thai có thể xay ra theo hai hướng: (1) sản xuất phôi 
thai con người cho những mục đích khác nhau. Giáo Hội lên án hành vi này: “Sản xuát 
những pho i thai con người với dụng ý khai thác như mo ̣ t va ̣ t lie ̣u sinh va ̣ t học tie ̣n 
dụng là phản đạo đức.”7 Và (2) thử nghiệm can thiệp trên bộ nhiễm sắc thể hoặc gen 
di truyền không với mục đích trị liệu. Giáo Hội cũng lên án hành vi can thiệp này: “Đã 
có mo ̣ t vài thử nghie ̣m can thie ̣p tre n bo ̣  nhiẽm-sác-thẻ hoặc gien di truyèn kho ng phải 
đẻ tri ̣lie ̣u, nhưng muón tạo ra những con người được tuyẻn lựa theo phái tińh hoặc 
với những tińh chát điṇh sãn. Những hành vi đó nghic̣h lại với phảm giá của nha n vi,̣ 
sự toàn vẹn và căn tińh “duy nhát, kho ng trùng láp” của con người.”8 

Thứ ba, người Kitô hữu phải làm mọi thứ mình có thể để giúp các thai phụ đang gặp 
khó khăn. Lời mời gọi này làm chúng ta nhìn lại những gì mình làm được để giúp 
những thai phụ. Trong cuộc sống, chúng ta phải chân nhận rằng rất dễ để lên án những 
người phá thai, nhưng rất khó để hiểu được những gì những người đó đã trải qua, 
những khó khăn và nỗi sợ hãi họ phải đối diện. Chúng ta tự hỏi, mình đã làm được gì 
để giúp họ? Đức ái Kitô giáo được thể hiện qua những hành động rất cụ thể. Tôi rất 
cảm phục những dòng tu hoặc những cá nhân đã chăm lo cho những thai phụ cơ nhỡ 

 
4 Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, số 2272. 
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8 Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin, Văn Kiện Donum Vitae, số 1,6. 



để họ không rơi vào con đường phá thai. Giáo Hội luôn động viên con cái mình đồng 
hành với những thai phụ bằng những hành động cụ thể và cảm thông, nâng đỡ cho 
những người sai lỗi. 

Bên cạnh kêu gọi con cái mình làm mọi cách để nâng đỡ các thai phụ đang gặp khó 
khăn, nhất là đang bị những sợ hãi làm cho họ không thấy cách giải quyết nào tốt hơn 
là phá thai, Giáo Hội còn kêu gọi những tổ chức xã hội, tôn giáo, nhất là những nha lập 
pháp phải tìm mọi cách để không ra những luật chống lại sự sống của những kẻ vô tội: 
“Khi ra mo ̣ t đạo lua ̣ t tước quyèn được lua ̣ t pháp bảo ve ̣  của mo ̣ t hạng người, thi ̀Nhà 
Nước đã phủ nha ̣n sự biǹh đảng của mọi người trước lua ̣ t pháp. Khi Nhà Nước kho ng 
phục vụ quyèn của mọi co ng da n, đặc bie ̣t những kẻ yéu kém nhát, thi ̀chińh nèn tảng 
của mo ̣ t Nhà Nước pháp quyèn bi ̣đe dọa...Vi ̀phải to n trọng và bảo ve ̣  trẻ em ngay từ 
bào thai, lua ̣ t pháp phải dự lie ̣u những hiǹh phạt tương xứng cho ai có ý vi phạm các 
quyèn lợi của trẻ em.”9  

Cuối cùng, quyền tự do của người mẹ không nằm trong phạm vi chống lại quyền được 
sống của đứa trẻ. Tự do của người mẹ thường là luận chứng để biện minh cho việc phá 
thai, nhất là trong những trường hợp mà người mẹ xem sự hiện diện của thai nhi trong 
bụng mình như là một “hữu thể” [hoặc một cái gì đó] đang xâm phạm sự tự do của 
mình. Trường hợp người mẹ sử dụng tự do của mình để tước đi quyền được sống của 
thai nhi cũng giống với trường hợp một người dùng tự do của mình để giết một người 
được xem là “xâm chiếm sự tự do” của người đó. Nếu một người sử d ụng tự do của 
mình để giết người khác mà mình 
“xem” là mối đe doạ cho tự do của 
mình, thì chắc chắn thế giới này sẽ 
bất ổn và sẽ không còn ai sống sót. Tự 
do, theo đúng nghĩa, là khả năng chọn 
lựa làm điều thiện. Theo khái niệm 
này, nếu người mẹ sử dụng tự do 
đúng cách, sẽ chọn lựa đem lại sự 
sống cho người con. Trong trường 
hợp phá, thai người mẹ không tự do, 
vì bị những nỗi sợ hãi cho cuộc sống 
tương lai cản trở nên không có cái 
nhìn sáng suốt để chọn lưa cho đứa 
con có quyền được sống. Chính vì 
điều này, mà chúng ta cần phải nâng đỡ và giúp những thai phụ trong những giây phút 
khó khăn nhất, để họ quyết định đúng đắn hầu tôn trọng quyền được sống của người 
con mà họ cưu mang. 

 
9 Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin, Văn Kiện Donum Vitae, số 3. 

Hình3 https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fm.baophapluat.vn%2Fsong-

khoe%2Fhe-luy-khon-luong-sau-lenh-cam-pha-thai-o-dominica-

428993.html&psig=AOvVaw0l357XlnIvp50mAbVjqB63&ust=1592391870234000&source=images&

cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCID0_JKYhuoCFQAAA 


