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TÔI CÓ QUYỀN QUYẾT ĐỊNH GIỜ CHẾT  

CỦA TÔI KHÔNG? 

Một trong những món quà quý giá nhất mà con người được Thiên Chúa trao ban là sự tự 
do. Như chúng ta đã trình bày trong những bài học hỏi trước: Tự do là khả năng chọn lựa 
những điều chân – thiện – mỹ. Đối với người Kitô hữu, tự do là chọn lựa đi theo đường lối 
của Thiên Chúa, đó là “tự do khỏi” những điều xấu và “tự do cho” những điều thiện hảo 
mà Thiên Chúa mời gọi chúng ta thực hiện. Với món quà tự do, chúng ta có thể quyết định 
cho cuộc sống của mình. Chúng ta có thể quyết định ăn gì, uống gì, mặc gì, làm công việc 
gì, v.v. Kinh nghiệm cuộc sống dạy chúng ta rằng, chúng ta có thể tự do quyết định về 
nhiều thứ, nhưng cũng có nhiều thứ chúng ta không thể quyết định vì chúng đi ngược với 
nguyên tắc luân lý, đi ngược với luân thường đạo lý con người. Ví dụ, dù cần tiền nhưng 
chúng ta không thể ăn cắp; dù ghét một ai đó, nhưng chúng ta không thể đánh hoặc giết 
họ. Nhìn từ khía cạnh này, chúng ta không nên có những quyết định đi ngược với bản chất 
con người hay không làm cho mình là người. Trong những bài học hỏi trước, chúng ta đã 
nói về quyền được sống là quyền bất khả xâm phạm của con người. Vậy, còn quyền quyết 
định giờ chết sẽ như thế nào? Tôi có quyền quyết định không? DOCAT trả lời cho chúng 
ta như sau: 

Không. Các Kitô hữu tin rằng “sự sống” không phải là tài sản cá nhân để bạn có 
thể làm theo ý bạn muốn. Vì Thiên Chúa là Đấng đã ban cho chúng ta sự sống, 
nên chúng ta không có quyền tự do tuyệt đối trong việc sử dụng quà tặng đã 
được tín thác cho chúng ta trong một khoảng thời gian. Mệnh lệnh “Ngươi 
không được giết người” cũng áp dụng cho mạng sống của bản thân. Khát vọng 
sống và được sống là khát vọng sâu xa nhất của một con người. Các y bác sĩ kể 
rằng ngay cả khi bệnh nhân yêu cầu được giết đi vì đau đớn không chịu nổi, thì 
thường đó cũng chính là tiếng cầu cứu cuối cùng xin được giúp đỡ trong cơn 
tuyệt vọng. Hơn nữa, chúng ta nên tự hỏi ý chí tự do của bệnh nhân thật sự đến 
đâu khi họ đòi an tử. Nơi nào an tử được cho phép, các bệnh nhân đau nặng 
thường đòi an tử để không trở thành gánh nặng cho những người khác. Do đó, 
cái gọi là quyền được “chết như mình muốn” hoá ra lại trở nên thứ nghĩa vụ mà 
bệnh nhân cảm thấy mình buộc phải thực hiện cho người thân nhẹ gánh. 

Câu trả lời trong DOCAT khẳng định cách tuyệt đối rằng không ai có quyền quyết định giờ 
chết của mình. Thật vật, kinh nghiệm sống cho thấy không ai biết trước khi nào mình chết. 
Khi ra nghĩa trang, chúng ta thấy con người chết theo nhiều độ tuổi khác nhau, với nhiều 
nguyên nhân khác nhau, trong những thời khắc khác nhau. Một điều hiển nhiên là mỗi 
ngày qua đi, con người bước tới cái chết một bước, nhưng không ai biết lúc nào thì cái 
chết sẽ xảy ra cho mình. 

Từ nhãn quan Kitô giáo, sự sống là một món quà quý giá nhấtđược ban cho con người. 
Không có món quà này thì con người không thể đón nhận những món quà khác. Điều 
chúng ta cần lưu ý ở đây là việc sử dụng từ ngữ, đó là việc xem sự sống là “món quà” chứ 



không phải là “tài sản cá nhân.” Dù được xem là tài sản cá nhân thì sự sống cũng không 
phải là thứ con người sử dụng thế nào tuỳ ý, nhưng phải sử dụng theo ý muốn của Thiên 
Chúa. Chỉ mình Thiên Chúa có “quyền tự do tuyệt đối” trên cuộc sống mỗi người. Còn 
“chúng ta không có quyền tự do tuyệt đối trong việc sử dụng quà tặng đã được tín thác 
cho chúng ta trong một khoảng thời gian.” Chúng ta chỉ hiểu rõ thêm về điều này khi nhìn 
từ khía cạnh nghệ thuật: Khi một nghệ nhân cho ra đời [trao ban sự sống, sự hiện hữu] 
cho một sản phẩm, ông ta đã có mục đích trong tâm trí mình. Như vậy, mục đích hiện hữu 
của một tác phẩm nghệ thuật không thể tìm thấy trong chính tác phẩm, mà phải tìm thấy 
trong tư tưởng hay ý định của nghệ nhân. Theo cách loại suy, khi trao ban cho mỗi người 
chúng ta sự sống, Thiên Chúa cũng có mục đích của Ngài. Mục đích đó không tìm thấy 
trong chính sự sống của chúng ta, nhưng trong ý định của Thiên Chúa. Liên quan đến điều 
này, giáo huấn của Giáo Hội dạy rằng:  

Moj i người chiụ trách nhiệm veo  sự sop ng của mı̀nh trước mặt Thiên Chúa là Đap ng 
ban sự sop ng. Chı́nh Người vajn là Chủ top i thượng của sự sop ng. Chúng ta có bot n 
phận đón nhận với lòng biep t ơn và gı̀n giữ sự sop ng đet  tôn vinh Thiên Chúa và 
được cứu độ. Chúng ta là người quản lý chứ không phải là chủ của sự sop ng mà 
Chúa đã trao ban. Chúng ta không có quyeon điṇh đoạt veo  mạng sop ng mı̀nh.1 

Trong những lời trên, chúng ta được cho biết sự sống được trao ban cho chúng ta để tôn 
vinh Thiên Chúa. Giáo Phụ Irênê nói: Vinh quang Thiên Chúa là con người [được] sống. 
Thiê Chúa là Đấng làm chủ sự sống, còn chúng ta là những người quản lý. Vì vậy, chúng ta 
không có quyền định đoạt về sự sống của mình. Điều này giúp chúng ta hiểu rằng mệnh 
lệnh “Ngươi không được giết người” cũng áp dụng cho mạng sống của bản thân.  Khi một 
người quyết định cướp đi sự sống của mình, thì người đó mắc tội tự sát hay còn gọi là tự 
tử. Ở đây chúng ta cần phân biện hai trường hợp: Trường hợp người tự tử, theo cách hiểu 
bình thường, tự mình quyết định và dùng phương tiện thích hợp để thực hiện quyết định 
của mình. Còn trong trường hợp an tử, người tự tử chỉ quyết định và người thực hiện 
quyết định là một người khác. Trong trường hợp này, chúng ta thấy có liên quan đến 
nguyên tắc luân lý “cộng tác hợp pháp trong hành động của người khác.”2 Chúng ta đọc 
thấy những lời sau trong giáo huấn của Giáo Hội:  

Tự sát nghic̣h với khuynh hướng tự nhiên muop n bảo too n và kéo dài sự sop ng của 
con người. Loj i phạm nặng neo  đepn tı̀nh yêu chı́nh đáng đop i với bản thân. Tự sát 
còn xúc phạm đepn tı̀nh yêu đop i với người thân cận vı̀ nó ca{ t đứt một cách bap t 
công những mop i dây liên đới với gia đı̀nh, quop c gia và nhân loại mà chúng ta có 
trách nhiệm. Tự sát đop i nghic̣h với tı̀nh yêu của Thiên Chúa ha|ng sop ng.3 

Nếu ý định tự sát là làm gương cho những người khác thì trách nhiệm luân lý trở nên nặng 
hơn. Chúng ta đọc thấy những lời sau trong sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo: “Nepu tự 
sát với ý điṇh nêu gương, nhap t là đop i với giới trẻ, thı̀ tội này lại càng nghiêm trọng hơn 
nữa, vı̀ là một gương xap u. Luân lý capm cộng tác vào việc tự sát. Người tự sát vı̀ những rop i 
loạn tâm thaon traom trọng, quá lo âu và sợ hãi trước một thử thách, trước đau khot  hoặc sợ 

                                                
1 Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, số 2280. 
2 Cộng tác trong hành động [xấu] của người khác có hai loại: Cộng tác mô thể [trực tiếp] xảy ra khi người 

cộng tác có cùng ý hướng với người thực hiện hành vi. Trong trường hợp này, cả hai đều chịu trách nhiệm luân 

lý như nhau. Cộng tác chất thể [gián tiếp] xảy ra khi ý hướng của người cộng tác khác với ý hướng của người 

thực hiện hành động. Trong trường hợp này, trách nhiệm luân lý tuỳ thuộc vào mức độ gần hoặc xa của cộng tác. 
3 Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, số 2281. 



bi ̣tra tapn, có thet  được giảm bớt trách nhiệm.”4 Những điều được nêu ở đây được thấy rõ 
ràng trong đời sống thường ngày của chúng ta. Những người tìm đến cái chết là những 
người bị bế tắc trong cuộc sống vì lý do này hay lý do khác. Họ bị chính khó khăn trong 
cuộc sống kiểm soát để rồi không còn nhìn thấy khát vọng thâm sâu của con người là được 
sống. Vì vậy, tự sát là đi ngược với khuynh hướng tự nhiên của con người. Chúng ta thấy 
ai trong chúng ta đói hoặc khát cũng bằng mọi cách để thoả mãn cơn đói cơn khát hầu bảo 
toàn sự sống. Chúng ta đọc thấy trong những lời trên của DOCAT rằng “khát vọng sống và 
được sống là khát vọng sâu xa nhất của một con người. Các y bác sĩ kể rằng ngay cả khi 
bệnh nhân yêu cầu được giết đi vì đau đớn không chịu nổi, thì thường đó cũng chính là 
tiếng cầu cứu cuối cùng xin được giúp đỡ trong cơn tuyệt vọng. Hơn nữa, chúng ta nên tự 
hỏi ý chí tự do của bệnh nhân thật sự đến đâu khi họ đòi an tử.” Chính vì lý do này mà Giáo 
Hội dạy chúng ta rằng: “Ta không được tuyệt vọng veo  phaon roj i đời đời của những người 
tự tử. Thiên Chúa có thet  thu xepp cho họ có cơ hội sám hop i đet  được ơn tha thứ, ba| ng những 
đường lop i mà chı̉ một mı̀nh Người biep t. Hội Thánh vajn cao u nguyện cho những người hủy 
hoại mạng sop ng mı̀nh.”5 

Điểm cuối cùng chúng ta cần nói đến là vấn đề hợp pháp hoá an tử. Có một vài quốc gia 
trên thế giới đã cho phép an tử. DOCAT chỉ ra rằng: “Nơi nào an tử được cho phép, các 
bệnh nhân đau nặng thường đòi an tử để không trở thành gánh nặng cho những người 
khác. Do đó, cái gọi là quyền được ‘chết như mình muốn’ hoá ra lại trở nên thứ nghĩa vụ mà 
bệnh nhân cảm thấy mình buộc phải thực hiện cho người 3thân nhẹ gánh.” Những lời này 
chỉ ra sự hoán chuyển từ “quyền được chết” thành “nghĩa vụ” mà bệnh nhân phải thực 
hiện. Như chúng ta biết, mỗi quyền được hưởng luôn đi theo một nghĩa vụ. Tuy nhiên, 
như chúng ta đã trình bày, không ai trong chúng ta có quyền được chết theo ý mình muốn, 
thì làm sao có nghĩa vụ tương xứng? Nhìn từ khía cạnh này, những người cầm quyền khi 
ra luật nên lưu tâm đến nhân phẩm cao quý của con người và luật tự nhiên. Giáo huấn của 
Giáo Hội dạy về điều này như sau: “Những người caom quyeon phải thực thi quyeon bı́nh như 
người phục vụ: ‘Ai muop n làm lớn giữa anh em thı̀ phải làm đao y tớ anh em’ (Mt 20, 26). Veo  
mặt luân lý, việc thực thi quyeon bı́nh phải căn cứ vào Thiên Chúa là Đap ng ban quyeo n, vào 
lý trı́ tự nhiên và đop i tượng đặc thù của quyeo n này.  Không ai được quyeon truyeo n lệnh hay 
thiep t lập đieo u gı̀ trái với nhân phat m và luật tự nhiên.”6 

Để kết thúc bài học hỏi tuần này, chúng 
ta thấy cần thiết trích dẫn ở đây lời giáo 
huấn từ Bộ Giáo Lý Đức Tin hầu giúp 
chúng ta hiểu rõ hơn những gì chúng ta 
đã trình bày ở trên. Thánh bộ dạy như 
sau: Sự sống con người là nền tảng của 
tất cả những lợi ích [điều thiện], và là 
nguồn và điều kiện cần thiết cho mọi 
hành động của con người và xã hội. Hầu 

hết mọi người xem sự sống như là một huyền nhiệm và cho rằng không ai có thể sử dụng 
nó theo ý muốn của mình, nhưng những người tin nhìn trong sự sống một cái gì đó vĩ đại 
hơn, đó là, món quà của tình yêu Thiên Chúa. Đây là món quà mà con người được mời gọi 
bảo vệ và làm sinh hoa kết trái. Để làm cho cuộc sống của mình sinh hạt đơm bông, chúng 
ta cần lưu ý đến những hệ quả sau: (1) Không ai có quyền quyết định lấy đi sự sống của 
                                                

4 Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, số 2282. 
5 Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, số 2283. 
6 Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, số 2235. 



một người vô tội mà không chống lại tình yêu của Thiên Chúa dành cho người đó, mà 
không xâm phạm quyền căn bản và như thế phạm một tội ác nặng nhất. (2) Mỗi người có 
bổn phận sống sự sống của mình theo kế hoạch của Thiên Chúa. Sự sống được trao cho cá 
nhân mỗi người như là món qua phải sinh hoa kết trái ngay trênn thế gian này, nhưng sự 
sống đó chỉ tìm thấy sự hoàn hảo trong đời sống vĩnh cửu. (3) Cố ý mang đến cái chết cho 
chính mình hoặc tự sát được xem như là giết người; hành động như thế được xem như là 
sự từ chối chủ quyền và kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa. Hơn nữa, tự sát cũng là một 
sự từ chối tình yêu dành cho chính mình, một sự chối bỏ khuynh hướng tự nhiên là được 
sống, một sự trốn chạy khỏi những bổn phận về công bình và bác ái mà một người nợ 
những người thân cận, những cộng đoàn khác nhau và toàn xã hội. Mặc dầu, như được 
nhiều người nhận ra, có những lúc những yếu tố tâm lý hiện diện có thể làm giảm đi trách 
nhiện và ngay cả hoàn toàn loại bỏ trách nhiệm luân lý. Tuy nhiên, chúng ta cần phải phân 
biệt rõ ràng giữa việc hy sinh chính mình cho một nguyên nhân cao hơn, ví dụ như là vinh 
quang Thiên Chúa, phần rỗi các linh hồn hoặc việc phục vụ anh chị em mình, một người 
có thể hiến dâng mạng sốnng mình hoặc đặt nó vào trong tình trạng nguy hiểm (x. Ga 
15:14).7 

                                                
7 Bộ Giáo Lý Đức Tin, Tuyên Ngôn về An Tử [Ngày 5 tháng 5 năm 1980. Bản dịch của người viết]. 


