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Ngày 25 tháng 7 năm 1968, khi tôi chuẩn bị gia nhập đại 
chủng viện thì Ðức Giáo Hoàng Phao-lô VI ban hành Tông 
Thư về ”kiểm soát sinh sản” tựa đề là HUMANAE 
VITAE (về đời sống con người) mà ngày nay đã trở nên 
nổi tiếng. Nhiều nhà bình luận đã đưa ra ý kiến rằng Giáo 
Hội tại Hoa Kỳ đã bị Tông Thư quật nhào và từ đó đến 
nay chưa hoàn toàn hồi phục. Tôi tin rằng đây hiển nhiên 
là một lằn ranh phân định rõ rệt trong đời sống Công Giáo 
tại xứ này như một con đê ngăn chia hai dòng nước vậy. 
Sau đó đã nổi lên nhiều tiêu cực, nhưng không phải Tông 
Huấn có tính cách mơ hồ; trái lại với lợi thế nhìn lại 25 
năm kinh nghiệm đã trải qua, tôi tin rằng Ðức Thánh Cha 
đã phục vụ Giáo Hội  và thế giới trong cả hai tư cách là 
tiên tri và ngôn sứ. 

            Trước hết, Ðức Phao-lô VI đã nhìn thấy trước 
những thảm cảnh cá nhân và xã hội sẽ đổ xuống sau 
phong trào kiểm soát sinh sản bằng những phương pháp 
nhân tạo: bất trung trong hôn nhân, thanh thiếu niên nam 
nữ trà trộn hỗn độn, các tiêu chuẩn đạo đức xuống dốc 
thê thảm khắp nơi, giới phụ nữ bị đối xử như những món 
hàng mua vui, chính quyền tìm cách điều hòa gian xảo 
nhân số của những ”sắc dân không được ưa chuộng 
mấy”. Nói cho đúng ra thì tất cả những điều này đã xảy ra 
và còn tồi tệ hơn nữa: phá thai theo ”đơn” đặt hàng, lạm 
dụng sắc tính bằng đủ mọi cách vô luân đê tiện, và ngay 
cả đến ”lắp ráp” di thể nữa. Tại sao vậy? Bởi vì đa số 



quần chúng tại các nước Phương Tây đã tách rời tình yêu 
và sự sống ra khỏi nhau rồi. Chúng ta có nên không đề 
cập đến biết bao nhiêu bệnh tật (thường chỉ liên hệ đến 
phái nữ) đã hành hạ nữ giới một cách trực tiếp hay gián 
tiếp từ ngày “phát minh” ra các phương pháp ngừa thai 
không? 

            Ðức Phao-lô cũng đã đóng vai trò phát ngôn viên 
của Thiên Chúa khi ngài đề cập đến những giá trị đạo đức 
tuyệt đối, và thánh tính của sự sống con người. Tiếc thay, 
đã có những tiếng nói chống đối ngay trong Giáo Hội (đặc 
biệt là trong hàng giáo phẩm và giới khoa bảng) nhận 
chìm thông điệp của Ðức Thánh Cha, và kết quả là ngày 
nay, đa số những phụ nữ công giáo Mỹ trong lứa tuổi có 
thể sanh con đều thực hành ngừa thai nhân tạo mà 
không cảm thấy có lỗi, cũng dễ dàng như ta hỉ mũi mà 
thôi. Thử hỏi rằng gần đây có bao giờ vấn đề này được đề 
cập trên tòa giảng không? 

            Nhưng khước từ sự thật một cách tập thể như 
vậy không có nghĩa là tình trạng trở nên lành mạnh hơn, 
bởi vì chối bỏ sự thật không bao giờ đưa đến một thành 
quả tích cực. Vấn đề ”kiểm soát sanh sản” ngày nay vẫn 
nhức nhối giống hệt như cách đây 25 năm. Cách duy nhất 
mà cộng đoàn công giáo có thể hoạt động bình thường 
được là nhìn thẳng vào sự thật của Tông Thư HUMANAE 
VITAE và bắt đầu đem ”sự thật giải thoát” ấy vào đời sống 
giáo hội của chúng ta. 

            Xin cho tôi được phép cống hiến một vài đề nghị 
nhỏ mọn hầu chúng ta có thể đạt đến bình an nội tâm 
này:   



            Ðối với hàng giáo phẩm. 

Qúy vị đừng bắt đầu dành trọn một bài giảng để nói về 
vấn đề kiểm soát sinh sản, tuy nhiên hãy bắt dầu đề cập 
đến vấn đề, có thể như là một ví dụ của tánh ích kỷ con 
người, hoặc một chủ nghĩa duy vật. Hãy chú ý đến những 
người đã đính hôn và khuyến khích họ tự coi nhau như là 
những đồng tạo dựng quảng đại với Thiên Chúa. Qúy vị 
có thể sử dụng chính nếp sống độc thân của mình làm 
mẫu mực để kêu gọi các đôi hôn nhân chấp nhận hy sinh. 
Hãy giảng dạy về cái đẹp của đức trinh khiết, đặc biệt là 
với giới trẻ.  Hãy công khai ca ngợi những gia đình đông 
con và chúc mừng các bà sắp làm mẹ. 

             Ðối với các bậc hôn nhân.         

            Nếu hiện nay các bạn đang sử dụng lối ngừa thai 
nhân tạo, thì hãy kiếm lấy một bản HUMANAE VITAE để 
nghiên cứu. Rồi cố gắng tìm đọc Tông Dụ của Ðức Thánh 
Cha Gioan Phao-lô FAMILIARIS CONSORTIO (về sự kết 
hiệp gia đình) công bố năm 1981 và suy gẫm về viễn kiến 
của ngài liên hệ tới hôn nhân Công Giáo và đời sống gia 
đình. Các bạn hãy tự hỏi tại sao muốn hạn chế nhân số 
trong gia đình? Các bạn có cảm thấy hạnh phúc khi tậu 
được một chiếc xe hơi thứ hai hơn là có thêm một đứa 
con khác hay không? Liệu những đồ chơi dư thưà và 
những lớp học khiêu vũ mà các bạn bỏ tiền ra mua / hoặc 
cho phép con em, có thực sự đáng nên có hơn là một đứa 
em trai hoặc gái khác cho con các bạn không? 

            Các bạn hãy tìm gặp một linh mục trung tín hiền 
hậu để xin ngài chỉ giáo cho cách thức điều chỉnh lại cuộc 



đời và ý chí của các bạn cho phù hợp với thánh ý và luật 
Chúa không? Và như Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đã 
kêu gọi, chúng ta hãy thường xuyên tìm đến với các bí 
tích để có thêm sức mạnh cần thiết thay đổi hướng đi cho 
đời mình. 

            Kiểm soát sinh sản theo phương pháp nhân tạo 
không phải là nguyên nhân của tất cả mọi bất hạnh ngày 
nay trong Giáo Hội hoặc xã hội, nhưng não trạng từ đó 
phát sinh và được cổ võ là đầu mối của rất nhiều, nếu 
không nói là hầu hết mọi bất hạnh. Ước mong lòng can 
đảm của Ðức Phao-lô VI dám công bố một sự thật khó nói 
soi sáng cho chúng ta là hậu duệ tinh thần của ngài, cũng 
có can đảm như vậy để tái thẩm định cuộc đời của chúng 
ta, hầu cởi mở đón nhận ơn Chúa, sẵn sàng đổi hướng đi 
để ”Ý Chúa được thể hiện dưới đất cũng như trên trời.”  

  Thân mến đề nghị các bạn trẻ thuộc mọi lứa tuổi sao lại 
bài này 

càng nhiều càng tốt và phổ biến trong giới thanh thiếu 
niên công giáo chúng ta. 


