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CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC GÌ ĐỂ GIÚP MỘT 
NGƯỜI PHỤ NỮ MANG THAI DO 

BỊ CƯỠNG HIẾP? 

Trong đời sống thường ngày, chúng ta thường đọc báo chí, xem tin tức trên tivi hay nghe 
chuyện từ người khác về những trường hợp cưỡng hiếp. Một số trong những cụ cưỡng 
hiếp, người phụ nữ đã mang thai. Nỗi đau bị cưỡng hiếp được nhân thêm với nỗi đau về 
sự cưu mang người con của người đã xâm hại mình. Trong hoàn cảnh này, những người 
phụ nữ thường đi tìm giải pháp phá thai. Ở đây, chúng ta cần lưu ý rằng, nhiều người  nói 
trong trường hợp này người phụ nữ có quyền phá thai vì người con chính là kết quả của 
một tội ác. Giáo Hội luôn khẳng định rằng phái thai với bất kỳ lý do nào đều là một tội ác:  

Ngay từ theH  kỷ thứ nhaH t, Hội Thánh đã xác định phá thai là một tội ác. Giáo huaH n 
aH y baH t bieHn, không heN  thay đoO i. Trực tieHp phá thai, dù là mục đı́ch hay phương 
tiện, đeNu vi phạm nghiêm trọng luật luân lý. “Không được phá thai cũng như 
không được gieH t trẻ sơ sinh” ( Didaché 2,2, x. Barnabé, ep - 19,5, Epitre à 
Diognetè 5,5; Tertullien, apol. 9). “Thiên Chúa là chủ sự soH ng, đã trao cho con 
người nhiệm vụ cao cả là bảo toN n sự soH ng, và họ phải chu toàn boO n phận đó như 
chı́nh Người đã làm. Do đó, sự soH ng phải được bảo vệ heH t sức caOn thận ngay từ 
lúc thụ thai: phá thai và gieH t trẻ sơ sinh là những tội ác ghê tởm” (x. GS 51,3).1 

Khi làm như thế, người phụ nữ nghĩ mình đã giải quyết được vấn đề, nhưng trong thực tế 
người phụ nữ sẽ bị lương tâm của mình lên án, sẽ bị dày vò, cắn rứt vì đã cướp đi sự sống 
của một người vô tội. Từ cái nhìn bình dân, chúng ta thấy hành động phá thai giết chết 
người con trong bụng, hậu quả của cưỡng hiếp, giống như là hành vi “trả thù” người đã 
xâm hại mình. Khi xét kỹ, điều này dường như thật vô lý, vì chúng ta trả thù một người 
không phạm tội. Nói cách cụ thể là “cha làm, con phải chịu.” Điều này thật thiếu công bằng 
cho đứa trẻ được thành hình trong lòng mẹ. Nói như thế không có nghĩa là người phụ nữ 
sẽ luôn sáng suốt nhận ra điều đó. Họ cần có những người thân, những người hữu trách 
trong xã hội về mặt chính quyền và giáo quyền giúp đỡ họ, để họ có thể vượt qua kinh 
nghiệm đau thương trong cuộc đời mình. Khi gặp trường hợp người phụ nữ mang thai vì 
cưỡng hiếp, chúng ta có thể làm gì để giúp họ? Chúng ta tìm thấy câu trả lời trong DOCAT 
như sau: 

Chúng ta phải phân biệt hai loại sự kiện - trong trường hợp một vụ cưỡng hiếp. 
Đầu tiên, đây là một tội ác khủng khiếp phạm tới một người nữ. Tội này phải bị 
truy tố và bị lên án về mặt đạo đức. Cả các cơ quan chính quyền lẫn những 
người có trách nhiệm chăm lo mục vụ phải giúp đỡ nạn nhân. Linh mục, hoặc 
nhân viên đã được huấn luyện nghiệp vụ, tại các bệnh viện do Giáo Hội sở hữu 
và các trung tâm tư vấn Công giáo, có khả năng giúp đỡ nạn nhân. Họ có thể an 
ủi và hướng dẫn cô ấy cách đối phó. Mặt khác, thai nhi hình thành từ vụ cưỡng 
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hiếp vẫn là một đứa trẻ được Thiên Chúa yêu thương và mong đợi. Thiên Chúa 
vẫn dành cho đứa trẻ này một kế hoạch trong đời, bất kể người bố sinh học của 
nó là ai. Cho dù người phụ nữ có thể bị chấn thương tinh thần trầm trọng tới 
mức nào, em bé vẫn có thể trở thành niềm an ủi và hy vọng mới mẻ cho cô ấy. 
Hoặc đứa trẻ có thể được nhận làm con nuôi. Dù bất kể chuyện gì xảy ra, Thiên 
Chúa vẫn quan tâm đến tất cả và muốn điều tốt lành. Vì con người có ý chí tự 
do, nên Thiên Chúa không thể ngăn chặn tội ác, nhưng Ngài quả quyết rằng vẫn 
có hy vọng mới và sự sống mới từ những tội ác đó. Đứa trẻ đó cần sự chăm sóc 
và tình thương của người mẹ. Thế nhưng, những người thân cận với người mẹ 
cũng phải làm sao cho người phụ nữ đó cảm thấy được chấp nhận, và được 
sống an toàn. 

Trong câu trả lời của DOCAT, chúng ta được cho biết rằng: Có hai sự kiện xảy ra trong một 
vụ cưỡng hiếp là: (1) tội ác khủng khiếp phạm đến người nữ và (2) một thai nhi “đáng 
thương” được hình thành từ vụ cưỡng hiếp. Hai sự kiện này mời gọi người phụ nữ và 
những người liên quan có những thái độ tương xứng: tố cáo tội ác và mở lòng đón nhận 
một sự sống vô tội đang được hình thành. Chúng ta cùng nhau chia sẻ chi tiết hơn về hai 
điều này. 

Trước tiên, chúng ta phải có thái độ nào với người phạm đến người phụ nữ? Để hiểu rõ 
vấn đề, chúng ta cùng nhau định nghĩa khái niệm cưỡng hiếp là gì. Trong Sách Giáo Lý của 
Giáo Hội Công Giáo, chúng ta đọc thấy định nghĩa sau:  

HieHp dâm là dùng bạo lực baz t kẻ khác quan hệ nhục dục với mı̀nh. Đây là tội 
phạm đeHn công ba{ ng và bác ái. HieHp dâm xúc phạm nặng neN  đeHn quyeN n được 
tôn trọng, quyeNn tự do và toàn vẹn theO  lý cũng như tinh thaN n của nạn nhân, gây 
thương toO n nghiêm trọng có theO  kéo dài cả cuộc đời của nạn nhân. HieHp dâm tự 
nó là một hành vi xaH u xa, tội này lại càng nặng neN  hơn nữa, khi cha mẹ hay 
người giáo dục lạm dụng thân xác các em được ủy thác cho họ.2 

Trước hành vi gây tổn thuơng nghiêm trọng này cho nạn nhân, DOCAT cho chúng ta biết, 
người phạm đến người phụ nữ “phải bị truy tố và bị lên án về mặt đạo đức.” Chúng ta thấy 
trong hành vi của người phạm đến người phụ nữ có hai bình diện cần thoã mãn: bình diện 
pháp lý – phải bị truy tố và bình diện luân lý – bị lên án về mặt đạo đức. Về bình diện pháp 
lý, người phạm đến người phụ nữ phải bị truy tố ra toà án dân sự và phải chịu bản án 
tương xứng cho hành vi bất công mình gây ra. Chúng ta thấy, không có quốc gia nào không 
có những bản án tương xứng dành cho nhữnng người cưỡng hiếp. Điều này cho thấy sự 
sai trái mang tính luân lý dường như nội tại trong chính hành vi, vì nó đi ngược với bản 
tính và phẩm giá con người. Trên bình diện đạo đức [Kitô giáo], người phạm đến người 
phụ nữ phải đối diện với toà án lương tâm và phải trả lẽ cho tội của mình đã gây ra.  

Sau khi lên án người xâm phạm đến người phụ nữ, chúng ta đặt ra câu hỏi: Ai có thể giúp 
đỡ nạn nhân? Như chúng ta biết, khi bị cưỡng hiếp, người phụ nữ đã bị tổn thương không 
chỉ về mặt thể lý, nhưng còn về mặt tinh thần. Nên họ cần được sự động viên, cảm thông 
và giúp đỡ thật nhiều từ mọi người. Điều này càng cần thiết hơn khi người phụ nữ mang 
thai do bị cưỡng hiếp. Người phụ nữ phải đối diện với một tâm lý rất nặng. Mỗi ngày phải 
nhìn thấy “đứa con” của kẽ xâm hại mình lớn lên trong bụng. Điều này càng nhắc nhớ thể 
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nỗi đau và thêm vào cho người phụ nữ thật nhiều sợ hãi. Biết được điều này, Giáo Hội mời 
gọi con cái của mình đồng hành với những phụ nữ sống trong nỗi ám ảnh sợ hãi của việc 
mang thai do cưỡng hiếp. Trong DOCAT, chúng ta đọc thấy những thành phần sau được 
xem là có vai trò quan trọng trong việc giúp đỡ nạn nhân: “Các cơ quan chính quyền lẫn 
những người có trách nhiệm chăm lo mục vụ phải giúp đỡ nạn nhân. Linh mục, hoặc nhân 
viên đã được huấn luyện nghiệp vụ, tại các bệnh viện do Giáo Hội sở hữu và các trung tâm 
tư vấn Công giáo, có khả năng giúp đỡ nạn nhân.” Những lời trích từ DOCAT cho thấy, việc 
giúp đỡ nạn nhân cần đến sự hợp tác giữa chính quyền và giáo quyền. Tuy nhiên, những 
người có thế giúp đỡ nạn nhân cách trực tiếp nhất là những người thân trong gia đình, 
những người bạn thân. Nạn nhân cần sự giúp đỡ không chỉ một sáng một chiều, nhưng 
đôi khi đến suốt cuộc đời.  

Trong khi giúp đỡ người phụ nữ, chúng ta một cách nào đó bàn về cách phải đối xử với 
thai nhi như thế nào? Để trả lời cho câu hỏi này, Chúng ta cần khẳng định cùng với Giáo 
Hội rằng: “Sự soH ng con người phải được tuyệt đoH i tôn trọng và bảo vệ từ lúc được thụ thai. 
Ngay từ giây phút baz t đaNu hiện hữu, con người phải được kẻ khác nhı̀n nhận các quyeNn 
làm người, trong đó có quyeNn được soH ng là quyeNn baH t khả xâm phạm của mọi người vô tội 
(x. CDF, instr. “Donum vitae” 1,1).3 Thật vậy, Kinh Thánh cho biết, sự sống mỗi người là 
thuộc về Thiên Chúa. Việc người con được hình thành trong bụng người mẹ do cưỡng 
hiếp cũng được Thiên Chúa yêu thương như những người con khác: “Trước khi cho ngươi 
thành hı̀nh trong dạ mẹ, Ta đã bieH t ngươi. Trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hóa 
ngươi” (Gr 1,5). Vì sự sống thuộc về Thiên Chúa, nên Giáo Hội dạy rằng:  

QuyeN n được soH ng là quyeNn baH t khả nhượng của mọi người vô tội. Đây là một 
yeHu toH  neNn tảng của xã hội dân sự và luật pháp: “Những quyeNn baH t khả nhượng 
của con người phải được xã hội dân sự và chı́nh quyeNn nhı̀n nhận và tôn trọng. 
Những quyeNn này không tùy thuộc vào các cá nhân, không tùy thuộc vào các 
bậc cha mẹ, cũng không phải là một nhân nhượng của xã hội và của Nhà Nước, 
nhưng thuộc veN  bản tı́nh con người và gaz n lieNn với con người do chı́nh hành 
động Thiên Chúa sáng tạo nên con người. Trong những quyeN n căn bản aH y, phải 
keO  đeHn quyeNn được soH ng và được toàn vẹn thân theO  của mọi người từ lúc được 
thụ thai đeHn khi cheH t” (x. CDF, instr. “Donum vitae” 3).4 

Những lời trên cho thấy, quyền được sống của người con, hậu quả của hành vi tội ác cưỡng 
hiếp, là bất khả nhượng. Quyền này không lệ thuộc vào quyết định của người mẹ. Vì vậy, 
người mẹ phải tôn trọng quyền sống của con mình: “Ngay từ lúc thành thai, phôi thai phải 
được đoH i xử như một nhân vị, nên phải được heH t sức bảo vệ toàn vẹn, chăm sóc và chữa 
trị như mọi con người khác.”5 Sự sống của người con phải được chăm sóc và bảo vệ cho 
đến khi sinh ra. Nếu người mẹ không muốn giữ người con để nuôi, thì có thể cho người 
khác nhận làm con nuôi. Điều này thường được thực hiện qua các tổ chức của nhà nước 
hoặc tôn giáo.  

Tóm lại, chúng ta cần phải làm hết khả năng của mình để giúp đỡ những người nữ mang 
thai do cưỡng hiếp về vật chất cũng như tinh thần. Những người phụ nữ như thế phải đối 
diện với một nỗi đau in hằn trong tim họ cho đến suốt đời. Chúng ta cần phải đồng hành 
với họ để họ có thể vượt qua khó khăn, đau khổ của mình để có đủ sức mạnh, can đảm và 
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lòng nhân ái để đón nhận người con là kết quả của “một tội ác.” Không có nỗi đau nào 
không thể xoa dịu. Những nỗi đau không thể xoa dịu là vì không có ai bên cạnh để cho 
chúng ta biết chúng ta không cô đơn trong nỗi đau. Chúng ta được mời gọi đồng hành với 
những người phụ nữ mang thai do cưỡng hiếp. Ít ra cũng với lời cầu nguyện của mình. 


