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CÁC TỔ CHỨC AN TỬ CÓ 
TÍNHTHƯƠNG MẠI NÊN ĐƯỢC 

NHÌN NHẬN NHƯ THẾ NÀO? 

Chúng ta đang sống trong một thế giới chịu nhiều sự ảnh hưởng từ chủ nghĩa vật chất, chủ 
nghĩa tương đối và chủ nghĩa cá nhân. Con người dường như chỉ nghĩ đến chính mình và 
những lợi ích riêng cho cá nhân của mình. Chúng ta chứng kiến trong đời sống thường 
ngày, nhiều người sử dụng người khác như công cụ để mang lại lợi nhuận cho mình. Một 
thực tế đau lòng là nhiều người hoặc nhiều tổ chức sử dụng những người vô tội, những 
người không có khả năng để bảo vệ chính mình như các phôi thai, những người đau ốm 
tàn tật, những người đang phải chiến đấu cho sự sinh tử của mình để thu lợi nhuận. Một 
cách cụ thể hơn, chúng ta thấy có các tổ chức thu lợi trên việc “giết chết” những người 
đang đối diện với đau đớn trên thân xác qua hình thức an tử. Đứng trước vấn nạn này, 
DOCAT trình báy cho chúng ta cách nhìn nhận xác thực đối với các tổ chức này như sau: 

Bất kỳ hình thức an tử thu tiền nào đều đáng lên án. Mạng sống của con người 
là vô giá, và cái chết không được phép trở thành đối tượng kinh doanh kiếm 
lời. Không lý lẽ nào có thể biện minh cho các công ty và tổ chức tiến hành an tử 
thu phí. Phải loại bỏ hình thức tự sát có bác sĩ trợ giúp. Một bác sĩ không được 
trở thành công cụ thực hiện mong muốn chủ quan của bệnh nhân đòi chết. 
Hành vi giúp an tử của một bác sĩ hay y tá biến người chuyên chữa lành thành 
kẻ sát nhân. Điều này không có nghĩa là chúng ta phớt lờ nỗi đau đớn rõ ràng 
của bệnh nhân. Các phương pháp dùng thuốc giảm đau ngày càng được cải 
thiện và dịch vụ chăm sóc đặc biệt dành cho người hấp hối là những cách quan 
trọng giúp thuyên giảm cơn đau của bệnh nhân. 

Điều đầu tiên chúng ta lưu ý từ câu trả lời của DOCAT là mọi hình thức kinh doanh từ an 
tử đều đáng lên án. Điều này được đặt trên nguyên tắc là mạng sống con người không thể 
trở thành phương tiện để thu lợi nhuận. Khi làm như thế, chúng ta đã đặt giá trị và nhân 
phẩm con người thấp hơn so với giá trị vật chất. Như chúng ta đã khẳng định trong những 
bài học hỏi trước, con người phải được đối xử như một chủ thể chứ không phải một đối 
tượng. Nói cách khác, con người phải được đối xử như một cùng đích [end] chứ không 
phải như một phương tiện để đạt đến cùng đích. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II có nói: 
Con người là một chủ thể được Thiên Chúa muốn trong chính nó. Vì vậy, chỉ có một cách 
đối xử tương xứng với phẩm giá con người là yêu. Để hiểu thêm về vấn đề, chúng ta cầnn 
biết rằng trong luân lý, nguyên tắc “mục đích không thể biện minh cho phương tiện” được 
áp dụng trong trường hợp an tử: Mục đích là làm cho người bệnh hết đau không thể biện 
minh cho hành động giết người. Hành động giết người tự bản chất là một hành vi xấu. Mục 
đích tốt không làm thay đổi bản chất của phương tiện xấu. Ở đây, chúng ta một lần nữa 
khẳng định với Giáo Hội rằng:  



Với bah t cứ lý do nào và bah t cứ phương theh  nào, việc trực tiehp gieh t cheh t đel  tránh 
đau vam n là nhan m chah m dứt sự soh ng của những người tật nguyeqn, đau yehu hoặc 
hah p hoh i. Veq  phương diện luân lý, việc này không thel  chah p nhận được. Do đó, có 
ý làm hoặc bỏ không làm một việc tự nó đưa đehn cái cheh t, đel  chah m dứt sự đau 
đớn của một người, là một tội coh  ý gieh t người, tội nghiêm trọng nghic̣h với 
phal m giá con người và với lòng tôn kı́nh Thiên Chúa Hanng Soh ng, Đah ng Tạo 
Thành con người. Một phán đoán sai laq m cách ngay tı̀nh không thay đol i bản 
chah t của hành vi sát nhân, một hành vi caqn phải bài trừ và cahm chı̉ veq  mặt luân 
lý.1 

Vấn đề thứ hai liên quan đến đề tài tuần này là đạo đức nghề nghiệp của các bác sĩ hay y 
tá. Nhìn từ khía cạnh nhân học, bác sĩ hay y tá phải biết rằng trước khi trở thành là một 
bác sĩ hay y tá, mình là một con người, một chủ thể. Vì vậy, một cách bị động, bác sĩ hay y 
tá không để cho mình bị biến thành dụng cụ để thực hiện ý muốn chủ quan của bệnh nhân, 
ý muốn mà biến bác sĩ hay y tá đi ngược lại ơn gọi cao quý của mình là cứu người. Một 
cách chủ động, khi bác sĩ hay y tá giúp an tử thì đã biến chính mình thành kẻ sát nhân chứ 
không còn là “lương y như từ mẫu.” Không có người mẹ nào muốn thấy con mình chết mà 
không tìm mọi cách chạy chữa và còn sẵn sàng chết thay cho con mình. Nếu bác sĩ hay y 
tá sống đúng với ơn gọi hay nghề nghiệp của mình, thì sẽ phải tìm mọi cách thích hợp để 
chữa chạy cho bệnh nhân, chứ không phải giết chết bệnh nhân.  

Liên quan đến vấn đề chữa bệnh cho các bệnh nhân, chúng ta không phớt lờ những đau 
đớn của bệnh nhân. Chúng ta được kêu gọi tìm ra ý nghĩa, đồng hành và giúp người bệnh 
hiểu được ý nghĩa của đau đớn. Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin đã viết về điều này như sau:  

Cái chết không luôn luôn đến trong những hoàn cảnh bi thảm sau nhiều đau 
đớn có thể chịu đựng. Chúng ta cũng không chỉ nghĩ đến những trường hợp 
đau đớn cực độ. Rất nhiều những chứng từ đã chứng thực cho nhau để đưa 
chúng ta đến kết luận rằng chính thiên nhiên đã dự phòng để làm cho những 
chia lìa trong thời khắc chết có thể chịu đựng được hơn là những chia lìa mang 
lại những đau thương cho một người trong lúc hoàn toàn khoẻ mạnh. Vì vậy, 
căn bệnh kéo dài, lớn tuổi hoặc tình trạng cô đơn hoặc bị lãng quên có thể mang 
lại những điều kiện tâm lý hầu tạo nên sự thuận tiện cho việc đón nhận sự chết. 
Tuy nhiên, sự thật còn đó chính là: sự chết, thường đi được đi trước hoặc đi 
kèm theo bởi một cơn đau kinh khủng và kéo dài, là một cái gì đó một cách tự 
nhiên làm cho con người đau đớn. Đau đớn thể lý dĩ nhiên là một yếu tố không 
thể tránh khỏi của điều kiện con người; trên bình diện sinh lý, đau đớn tạo ra 
một lời cảnh báo mà không ai có thể từ chối tính hữu dụng của nó; nhưng, bởi 
vì đau đớn ảnh hưởng đến bản chất tâm lý của con người, nó thường đi vượt 
qua tính hữu dụng mang tính sinh lý của con người và có thể trở thành quá 
trầm trọng để tạo ra ước vọng loại bỏ nó bằng mọi giá. Tuy nhiên, theo giáo 
huấn Kitô giáo, đau khổ, đặc biết đau khổ trong những thời khắc cuối cùng của 
cuộc đời, có một chỗ đặc biệt trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa; thật vậy, 
những đau khổ đó là một sự chia sẻ trong chính cuộc thương khó của Chúa 
Giêsu và là một sự kết hiệp mật thiết với hy tế cứu độ mà Chúa Giêsu đã dâng 
lên trong vâng phục thánh ý của Chúa Cha.2 

                                                
1 Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, số 2277. 
2 CDF, Tuyên Ngôn về An Tử [ngày 5 tháng 5 năm 1980]. 



Chúng ta đã nói về điều này trong bài học hỏi tuần trước, đó là chúng ta không bắt buộc 
phải tiếp tục phương thức tri ̣bệnh quá toh n kém, mạo hielm, di ̣thường hoặc không tương 
xứng với những keh t quả mong muoh n. Chúng ta đọc thấy điều này trong Sách Giáo Lý của 
Giáo Hội Công Giáo:  

Có thel  ngưng các phương thức tri ̣bệnh quá toh n kém, mạo hielm, di ̣thường hoặc 
không tương xứng với những keh t quả mong muoh n. Luân lý không đòi buộc phải 
chữa bệnh với bah t cứ giá nào. Chúng ta không muoh n gieh t người, nhưng chah p 
nhận không thel  ngăn cản được sự cheh t. Chı́nh bệnh nhân phải quyeh t điṇh nehu 
họ có thalm quyeqn và khả năng; neh u không, việc quyeh t điṇh phải do những 
người có quyeqn theo luật pháp nhưng luôn phải tôn trọng ý muoh n hợp lý và các 
quyeq n lợi chı́nh đáng của người bệnh.3 

Dù ngưng các “phương thức tri ̣bệnh quá toh n kém, mạo hielm, di ̣thường hoặc không tương 
xứng với những keh t quả mong muoh n,” chúng ta vẫn phải tiếp tục những chăm sóc bình 
thường như sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo viết:  

Dù bệnh nhân sa�p cheh t, vam n phải tiehp tục chăm sóc bı̀nh thường. Veq  mặt luân 
lý, việc sử dụng các loại thuoh c giảm đau, đel  làm diụ bớt sự đau đớn của người 
hah p hoh i, ngay cả khi có nguy cơ rút nga� n cuộc soh ng vam n được xem là xứng hợp 
với nhân phalm, miemn là không nha�m đehn cái cheh t như mục đı́ch hay như 
phương tiện, nhưng chı̉ được tiên đoán và chahp nhận như điequ không thel  tránh. 
Săn sóc người hah p hoh i là một hı̀nh thức đặc biệt của đức bác ái vô vi ̣lợi, caq n 
được khuyeh n khı́ch.4 

Cuối cùng, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về việc sử dụng thuốc giảm đau. Câu trả lời của 
DOCAT chỉ ra cho chúng ta rằng: Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, nhiều loại thuốc 
giảm đau được sản xuất và nhiều phương pháp giảm đau hiệu nghiệm. Chúng ta cần “dùng 
thuốc giảm đau ngày càng được cải thiện và dịch vụ chăm sóc đặc biệt dành cho người 
hấp hối là những cách quan trọng giúp thuyên giảm cơn đau của bệnh nhân.” Liên quan 
đến điều này, giáo huấn của Giáo Hội dạy: 

Thật vậy, chúng ta không nên ngạc nhiên nếu một vài Kitô hữu thích tiết độ 
trong việc sử dụng thuốc giảm đau, để chấp nhận một cách tự nguyện ít nhất là 
một phần những đau khổ của mình và như thế kết hiệp chính mình một cách ý 
thức với những đau khổ của Chúa Giêsu chịu đóng đinh (x. Mt 27:34). Tuy 
nhiên, điều thiếu khôn ngoan là áp đặt cách thế hành xử anh hùng này như là 
một luật chung. Ngược lại, sự khôn ngoan mang tính nhân bản và Kitô giáo đề 
nghị cho số đông những người đau ốm sử dụng thuốc có khả năng làm giảm 
hoặc chế ngự những đau đớn, mặc dù việc sử dụng thuốc này có thể là nguyên 
nhân của phản ứng phụ như trở nên không ý thức hoặc giảm sự sáng suốt minh 
mẫn của mình. Trong trường hợp những người trong tình trạng không thể diễn 
tả ước muốn của mình, chúng ta có thể cách hợp lý đoán biết rằng họ mong 
muốn dùng thuốc giảm đau, và cho họ uống thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ. 
Nhưng việc sử dụng thuốc giảm đau có dung lượng mạnh luôn tạo ra những 
khó khăn, bởi vì hiện tượng sử dụng thường xuyên một cách chung luôn dẫn 
đến việc phải gia tăng liều lượng để giữ hiệu quả giảm đau của thuốc. Ở điểm 

                                                
3 Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, số 2278. 
4 Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, số 2279. 



này, điều thích hợp là nhắc lại tuyên bố của Đức Thánh Cha Piô XII, lời tuyên 
bố mà vẫn giữ nguyên tính hiệu lực của nó; trả lời cho một nhóm các bác sĩ, 
những người hỏi ngài: “Việc chế ngự đau đớn và ý thức bởi việc sử dụng thuốc 
gây mê [thuốc ngủ]…có được cho phép bởi tôn giáo và luân lý để bác sĩ và bệnh 
nhân sử dụng [ngay cả trong thời khắc cái chết đang đến và nếu người đó nhìn 
thấy trước rằng việc sử dụng thuốc gây mê sẽ rút ngắn sự sống] không? Đức 
Thánh Cha nói: “Nếu không có phương tiện nào khác hiện hữu, trong một hoàn 
cảnh nhất định, điều này không ngăn cản việc thực hành những bổn phận luân 
lý và tôn giáo: Đúng.” Dĩ nhiên, trong trường hợp này, cái chết là điều không 
được nhắm đến và tìm kiếm, ngay cả khi mối nguy hiểm của nó được lưu ý đến 
một cách hợp lý; ý hướng đơn giản là làm giảm cơn đau một cách hiệu quả, sử 

cho mục đích này, thuốc giảm đau là 
phương thế y tế có sẵn. Tuy nhiên, thuốc 
giảm đau mà tạo ra sự mất ý thức cần phải 
lưu tâm cách cẩn thận. Bởi vì một người 
không chỉ hoàn thành những bổn phận luân 
lý của mình và những trách nhiệm gia đình; 
người đó còn phải chuẩn bị chính mình với 
sự ý thức hoàn toàn để gặp Đức Kitô. Vì vậy, 
Đức Thánh Cha Piô XII khuyến cáo: “Điều 
không đúng là lấy đi khỏi người hấp hối ý 
thức mà không có lý do nghiêm trọng.”5 

 

                                                
5 CDF, Tuyên Ngôn về An Tử [ngày 5 tháng 5 năm 1980]. 


