
 
 

 

 

 

 

 

Đức Hồng Y Thomas Collins lên tiếng quan tâm đến ViệcTrợ Tử --  

Ngày 1 tháng Ba, năm 2016 

 

“Tôi sẽ không trao thuốc độc cho bất kỳ ai, kể cả khi họ yêu cầu và cũng không tự mình gợi ý cho họ…” 

Trích Lời Tuyên Thệ của người Thầy Thuốc. 

  

“Ngươi không được giết người.” Trích Sách Xuất Hành 20,13 

 

 “Có phải bạn đang toan tính tự vẫn? Chúng tôi có thể giúp đỡ!” Đã có một thời khi một câu quảng 

cáo như thế nhắm thẳng vào ranh giới khủng hoảng, tại nơi mà ai đó đang đứng cạnh để tư vấn và trao ban hy 

vọng cho bạn trong tình trạng đau đớn khôn tả. Chúng ta hiện đang ở trong một thời đại rất khác lạ. Trong vài 

tháng ngắn ngủi nữa thôi việc trợ tử, thực tại tàn nhẫn của nó, đàng sau những cụm từ dối trá như “Trợ giúp y tế 

trong lúc chết”, sẽ được công bố là một phương cách có thể chấp nhận được trong đất nước chúng ta, được luật 

pháp bảo vệ. Trong lúc chính quyền liên bang đang chuẩn bị phê chuẩn hiến pháp để thi hành quyết định của 

Toà Án Tối Cao, thì việc quan tâm đến những ảnh hưởng từ sự thay đổi cơ bản này trong các điều luật của 

chúng ta là điều rất khẩn thiết. 

 

Cái chết đến với tất cả chúng ta, có lúc bất thình lình, có khi là từ từ. Mặc dù các bệnh nhân được xoa 

dịu từ các thuốc giảm đau, họ hoàn toàn chính đáng trong việc từ chối cách chữa trị quá nặng nhọc và không 

cân xứng cốt chỉ để kéo dài tiến trình của một cái chết không thể tránh khỏi. Nhưng sự chết thì không giống như 

việc bị giết. Chúng ta biết ơn các bác sĩ, y tá và những người cung cấp trợ giúp y tế cho những bệnh nhân đang 

tiến gần tới sự chết, nhưng không bao giờ chính đáng cho họ để giết một bệnh nhân. 

 

Các y sĩ trên toàn đất nước chúng ta, những người đã và đang cống hiến cả đời để chữa lành bệnh nhân, 

sẽ sớm được yêu cầu để làm điều hoàn toàn trái ngược. Họ sẽ không được yêu cầu để làm giảm sự đau đớn của 

các bệnh nhân qua cách chữa trị và chăm sóc ân cần, mà là bằng cách giết họ. Trên thực tế, việc giết một bệnh 

nhân sẽ không còn bị xem như một tội ác, nhưng sẽ thật sự được xem như một loại chăm sóc sức khoẻ, hoàn 

chỉnh với quy định của hiến pháp hẳn hoi. 

 

Vào ngày 25 tháng 2 năm 2016, một hội đồng nghị viên đã đệ trình lên những nhà làm luật để thảo ra 

điều luật đáng lo ngại này với 21 khuyến nghị. Chúng phải gây chấn động sâu đậm đến tận tâm khảm chúng ta, 

đặc biệt nếu chúng ta tin, một cách tự mãn và lệch lạc, rằng điều luật đổi thay chỉ ảnh hưởng đến một số người 

với căn bệnh thể xác nan y, đã trường thọ, và đang gần cái chết. Thật ra, các khuyến nghị bao gồm: 

 

• Một mong muốn cho trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi có quyền chọn được chết không đau đớn/trợ tử; bắt 

đầu trong ba năm. 

• Khả năng được chọn trước ngày giờ chết, cho những người mang các chứng bệnh như mất trí nhớ.. 

• Nhấn mạnh rằng những ai mắc bệnh tâm thần được phép chọn chết không đau đớn/trợ tử. 

• Một đòi hỏi rằng bất cứ cơ quan nào đang nhận tài trợ công chúng, kể cả các bệnh viện Công Giáo, các 

cơ sở chăm sóc y tế dài hạn và các nhà tế bần, phải cung cấp dịch vụ chết không đau đớn/trợ tử, như thế 

buộc họ từ bỏ các nguyên tắc cơ bản về sứ mạng cao cả mà họ đang phục vụ tất cả chúng ta. 

• Một đòi hỏi rằng những bác sĩ từ chối giết một bệnh nhân phải đoan chắc rằng một ai khác sẽ làm việc 

đó. Không một quốc gia nào khác trên thế giới đòi hỏi một sự vi phạm lương tâm như vậy. 

 



Thật là bất công khi bắt buộc người ta hành động trái với lương tâm của họ để được tiếp tục hành nghề 

lương y hoặc, trong trường hợp một cơ sở chăm sóc sức khoẻ, để đủ điều kiện được chính phủ tài trợ. Nó không 

khoan nhượng với hoàn cảnh tôn giáo đa dạng. Đó là một sự kỳ thị tôn giáo, trừng phạt những ai kiên trung 

phục vụ mọi người đến với họ, như họ đã và đang làm kể từ trước khi đất nước Canada hiện hữu. Nó rất là bất 

công đối với những người, vì lương tâm ngay lành, mà không thể thực hiện vài việc làm, như giúp giết bệnh 

nhân của họ. 

 

Khi quốc gia vượt khỏi vai trò hợp pháp nhưng giới hạn của nó, và đàn áp những quyền thuộc lương tâm 

bằng cách này, tôi lại nhớ đến một người công nhân khi ông chủ bảo anh ta làm một việc trái với lương tâm. 

Anh ta can đảm trả lời: “Ông mướn tôi làm việc; ông không sở hữu tôi.” 

 

Dịch vụ chăm sóc cuối đời (chăm sóc làm dịu đau) hiện chỉ có thể được cấp cho 30% người dân Canada. 

Đây là một thảm họa, và không thể chấp nhận được. Thay vì cung cấp các phương pháp làm cho mau chết, 

chúng ta nên cung cấp dịch vụ chăm sóc làm dịu đau cho mọi người dân Canada, nâng đỡ những người bệnh 

tâm thần nhiều hơn nữa, và giúp đỡ những ai bị đang bị cám dỗ để tự vẫn. 

 

Một số người trở nên tin rằng, đến một thời điểm nào đó, không còn có  “giá trị” gì trong đời sống của 

họ nữa, vì họ không thể sinh hoạt như xưa. Đúng ra quan tâm của họ đáng được chúng ta để ý và cảm thông, 

nhưng thực ra đó lại là một nền móng không vững chắc cho chính sách xã hội. Giá trị con người của chúng ta 

không đến từ những gì chúng ta có thể làm được, mà đến từ sự kiện chúng ta là ai. Nó đến từ trong sâu thẳm của 

con người, từ phẩm chất vốn có của con người. Một khi chúng ta làm cho cảm giác đáng được sống của con 

người lệ thuộc vào khả năng sinh hoạt của họ, là lúc xã hội đã vượt qua biên giới đi vào vùng đất nguy hiểm nơi 

con người được đối xử như đồ vật và có thể bị loại bỏ vì vô dụng. 

 

Suy nghĩ về phẩm chất vốn có của mỗi con người, đã đến lúc các gia đình trên toàn quốc cần trao đổi 

một cuộc đối thoại tuy khó khăn nhưng cần thiết về hiện thực của sự chết. Chúng ta cần hiểu biết về những hậu 

quả huỷ hoại của các sự thay đổi luât pháp này, và thay vào đó bằng những phương thức thực sự yêu thương và 

khoan dung. Và các Ki-tô hữu nên được hướng dẫn bằng những lời này của Chúa Giê-su, những lời đã thúc đẩy 

và tạo năng lực cho những việc làm bác ái anh dũng suốt 2000 năm qua: “Bất cứ điều gì các ngươi đã làm cho 

một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.” (Mát-thêu 25,40) 

 

  

Hồng y Thomas Collins 

Ngày 1 tháng 3 năm 2016 

 

Hãy Cho Các Nghị Viên Biết Bạn Cảm Thấy Thế Nào 

 

Những ai quan tâm về luật này xin vào xem trang mạng CanadiansforConscience.ca và tham gia Liên 

Minh về Chăm Sóc Sức Khoẻ và Lương Tâm. Liên minh này được hình thành bởi vô số thành viên, trong đó có 

hơn 5000 bác sĩ Canada, và được thành lập để giáo dục và kêu gọi những ai đồng quan điểm hãy hành động. 

 

Bạn có thể sử dụng trang mạng này để trực tiếp viết cho nghị sĩ, kính cẩn bày tỏ quan tâm của bạn. Xin 

hãy hối thúc đại diện được đắc cử 1) để bảo vệ những người có yếu thế cô thân; 2) để bảo đảm rằng mọi cá nhân 

và mọi cơ chế đều có thể cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ mà không cần tổn hại đến niềm tin và luân lý 

đạo đức của họ. 


