
 
 

      

                                                                      ễ ă ưở

gày 26 tháng 8 vừa qua, Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi tuyên 

bố việc hạn chế phá thai là “tội lỗi” vào Ngày Bình đẳng của Phụ nữ. 

Tuyên bố nầy trái với đức tin Công Giáo của bà nghĩa là câu tuyên bố 

trên không thể là câu nói của một người công giáo.  

Giáo huấn luân lý Kitô giáo luôn luôn coi phá thai là một trọng tội : Sách 

Giáo lý Hội thánh Công giáo số 2270 (1703 357) viết : Sự sống con người 

phải được tuyệt đối tôn trọng và bảo vệ từ lúc được thụ thai. Ngay từ giây 

phút bắt đầu hiện hữu, con người phải được kẻ khác nhìn nhận các quyền 

làm người, trong đó có quyền được sống là quyền bất khả xâm phạm của 

mọi người vô tội (x. CDF, instr. "Donum vitac" 1,1) 

Vì Giáo hội Công giáo luôn coi phá thai là trọng tội nên việc tuyên bố 

hạn chế phá thai là tội lỗi thì không thể coi đó là diễn tả lập trường của 

người có niềm tin vào Thiên Chúa.  

Giáo hội Công giáo tôn trọng sự sống con người từ lúc thụ thai. Bào thai 

được hình thành trong lòng người mẹ và lớn dần lên theo tháng ngày. Đến 

khi đủ lớn thì ra khỏi lòng mẹ và bắt đầu cuộc sống với thế giới bên ngoài. 

Đó là một tiến trình bình thường của tất cả mọi người chúng ta. Chúng ta có 

cuộc sống bên trong lòng mẹ và sau đó có cuộc sống với thế giới bên ngoài. 

Giáo hội Công giáo mời gọi mọi người tôn trọng cả hai cuộc sống đó vì cả 

hai đều là cuộc sống của một con người. Những người chủ trương phá thai 

thường cho rằng cuộc sống bên trong bụng mẹ chưa phải là cuộc sống của 

con người nên có thể giết thai nhi mà không phạm tội giết người. Nhiều 

người chủ trương có quyền giết thai nhi theo chọn lựa của họ. 

Đứng trước sự dữ lớn lao nầy của thời đại chúng ta, người công giáo cần 

xác tín rằng con người là hình ảnh Thiên Chúa và người công giáo chúng ta 

cần làm hết cách để mọi người, kể cả thai nhi được phát triển toàn vẹn.  
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ĐIỀU NHỎ BÉ 

“Ai trung tín trong việc nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn. Ai bất 

lương trong việc rất nhỏ thì cũng bất lương trong việc lớn.” (Lc 16,10) 

Suy niệm: Một sợi tơ mỏng manh nhỏ bé dường như chẳng làm nên tích sự 

gì. Nhưng bạn nên nhớ rằng tấm lụa mượt mà kia được dệt bằng những sợi tơ 

như thế. Cuộc đời chúng ta được kết dệt bằng biết bao việc nho nhỏ được trải 

trong khắp cả đời sống thường ngày. Từng giây, từng phút trong đời, những 

cử chỉ yêu thương, một lời nói dịu dàng, một hy sinh kín đáo, một cái nhìn 

cảm thông, một ý tưởng ngay lành, tất cả những điều đó, từng chút, từng chút 

một, sẽ dệt nên cuộc sống tươi đẹp, hào hùng nhuốm đầy ơn phúc của Thiên 

Chúa. Chính Chúa Giê-su nhắc nhở chúng ta: “Ai trung tín trong việc rất nhỏ 

thì cũng trung tín trong việc lớn, ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất 

lương trong việc lớn.” 

Mời Bạn: Hãy nhìn ngắm Chúa Giê-su tại Na-da-rét, Chúa đã trung tín với 

bổn phận hằng ngày để chu toàn thánh ý Chúa Cha. Chúa cũng mời bạn hôm 

nay và trong cả cuộc đời hãy làm những việc tầm thường của bổn phận với 

lòng yêu mến Chúa. 

Chia sẻ: Bạn có cảm nhận được niềm hạnh phúc cao thượng khi bạn có một 

việc giúp ích nho nhỏ để đem lại niềm vui và hạnh phúc cho tha nhân? 

Sống Lời Chúa: Để sống Lời Chúa mời gọi hôm nay tôi sẽ cố gắng chu toàn 

bổn phận hằng ngày, bổn phận đối với Chúa và đối với những người thân yêu 

của tôi. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su đáng mến, xin cho con biết trung thành với 

Chúa khi làm những việc tầm thường nhỏ mọn trong đời sống hằng ngày của 

con để chứng tỏ lòng con yêu mến Chúa. 

 



 California chặn việc buộc các bác sĩKitô Hữu hỗ trợ các vụ tự tử. 

Một tòa án quận liên bang ở California đã ra phán quyết rằng các bác sĩ phản 

đối việc hỗ trợ tự tử vì lý do tôn giáo hoặc đạo đức không bị buộc phải tham 

gia vào thủ tục này. 

California hợp pháp hóa việc tự tử do bác sĩ hỗ trợ và sau đó đã thông qua dự 

luật yêu cầu các bác sĩ phản đối hỗ trợ tự tử phải “ghi lại” yêu cầu của bệnh 

nhân và chuyển người muốn tự tử đến một bác sĩ khác. 

Cùng với việc chuyển hồ sơ bệnh nhân cho bác sĩ khác, bác sĩ phản đối sẽ 

phải “giáo dục” cho bệnh nhân về thuốc và các thủ thuật có thể giúp giải 

quyết các nỗ lực tự sát. 

Trước đây, California yêu cầu rằng người muốn tự tử phải thông báo yêu cầu 

của mình trong hai dịp khác nhau, cách nhau tối thiểu là 15 ngày. 

Đạo luật, được gọi là Dự luật Thượng viện California 380 và có hiệu lực vào 

tháng Giêng, đã cắt ngắn thời gian giữa hai lần thông báo này xuống còn 48 

giờ. 

Các luật sư của Hiệp hội Y khoa và Nha khoa Kitô giáo và Tiến sĩ Leslee 

Cochrane, một bác sĩ chăm sóc sức khỏe tốt, đã tìm cách ngăn chặn việc thực 

thi luật trong khi họ đệ trình một vụ kiện hồi tháng Hai về dự luật này. 

“Khách hàng của chúng tôi tìm cách sống bằng niềm tin vào thực hành y tế 

của họ, và điều đó bao gồm việc đánh giá cao mọi mạng sống con người được 

giao phó cho sự chăm sóc của họ.” 

Kevin Theriot, cố vấn cấp cao của công ty luật vì lợi ích công cộng Alliance 

Defending Freedom, gọi tắt là ADF, nói trong một tuyên bố. 

Theo quan điểm của tòa án, việc yêu cầu bác sĩ ghi lại yêu cầu của bệnh nhân 

về bản chất là yêu cầu một bác sĩ phản đối phải “tham gia” vào quy trình. 

Vào năm 2018, Tòa án Tối cao đã phán quyết rằng các trung tâm trợ giúp 

mang thai ở California phải cung cấp thông tin về các nhà cung cấp dịch vụ 

phá thai. 

Ông Theriot cho biết phán quyết của tòa án quận phản ánh quyết định của tòa 

án cấp cao năm 2018. 

Theo quan điểm của tòa án quận, việc yêu cầu các bác sĩ “ghi lại” yêu cầu của 

bệnh nhân có nghĩa là “các nhà cung cấp không muốn tham gia bị buộc phải 

tham gia vào Đạo luật, mặc dù họ phản đối việc hỗ trợ tự tử.” 

Luật sư Christy Hirsch của ADF nói với The Washington Times rằng “khi 

bạn buộc các bác sĩ phải lựa chọn giữa vi phạm lương tâm của họ hoặc rời bỏ 

việc hành nghề y, điều này chắc chắn không có lợi cho bất kỳ ai.” 



Qua email, văn phòng Bộ trưởng Tư pháp California Ron Bonta cho biết, 

“Chúng tôi đang xem xét phán quyết của Tòa Án.” 

 

 Tại Kazakhstan, Đức Giáo Hoàng đến thăm một giáo hội đang phát 

triển. 

Kazakhstan, trung tâm của Trung Á, là một bức tranh ghép của các dân tộc 

với các sắc tộc, ngôn ngữ và tôn giáo khác nhau. Những dấu vết đầu tiên của 

Kitô giáo xuất hiện vào thế kỷ thứ ba, với các phong trào thương mại và văn 

hóa do Con đường tơ lụa mang lại. Khoảng 1.000 năm sau, các nhà truyền 

giáo Dòng Phanxicô và Đa Minh đã đến những vùng đất này, truyền bá Phúc 

Âm, và xây dựng các tu viện. Trong những năm này, các mối quan hệ ngoại 

giao đầu tiên đã được thiết lập giữa Tòa thánh, Thành Cát Tư Hãn, và các nhà 

cầm quyền khác của các quốc gia Trung Á. 

 

Một số cấu trúc cổ điển nhất định cũng được tạo ra, vì vị giám mục đầu tiên 

được biết đến trong khu vực này là vào năm 1278. Sau đó, các Kitô hữu trong 

khu vực bị đàn áp cho đến thời Xô Viết, nhưng nghịch lý là Stalin đã gián 

tiếp cho phép Giáo hội địa phương được tái sinh, khi ông ta đưa những người 

Âu Châu bị trục xuất, thường là người Công Giáo như người Ba Lan, người 

Đức, người Ukraine, hoặc người Lithuania, đến các thảo nguyên hoang vắng. 

Nhiều người đã chết, nhưng những người khác đã định cư và biến Kazakhstan 

trở thành quê hương của họ. 

 

Đất nước này giành được độc lập vào năm 1991 và thiết lập quan hệ ngoại 

giao với Tòa thánh vào năm 1992. Giáo hội đã có thể phát triển cơ cấu và 

hiện có khoảng 182.000 người Công Giáo, chiếm khoảng 1% dân số. Ngoài 

nhiều người Công Giáo đến từ cộng đồng thiểu số, ngày càng có nhiều người 

Kazakhstan xin được rửa tội. Giáo Hội Công Giáo hiện là nhóm thiểu số Kitô 

giáo lớn thứ hai sau Giáo Hội Chính thống tại một quốc gia có đa số là người 

Hồi giáo. 
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