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AZ EUTANÁZIA
2276 Különös tiszteletet igényelnek azok, akiknek élete fogyatékos vagy meggyengült.
A beteg vagy fogyatékos személyeket támogatni kell, hogy a lehetőségekhez képest
normális életet élhessenek.
2277 Bármi legyen is indítéka vagy eszköze, a közvetlen eutanázia azt jelenti, hogy a
fogyatékos, beteg vagy halál közelében lévő személyek életének véget vetnek. Ez
erkölcsileg elfogadhatatlan.
Ezért minden olyan cselekedet vagy mulasztás, amely akár önmagában, akár
szándékosan halált okoz azért, hogy megszüntesse a fájdalmat, az emberi természet
méltóságával és Teremtőjének, az élő Istennek tiszteletével súlyosan ellenkező
gyilkosság. A téves ítélet, amelyet jóhiszeműen hozhat az ember, nem változtatja meg
e mindig elítélendő és elkerülendő gyilkos tett természetét.
2278 Indokolt lehet azonban a költséges, veszélyes, rendkívüli vagy a várt
eredményekhez képest aránytalan orvosi beavatkozások abbahagyása. Ilyen esetben a
"túlbuzgó gyógyítás" visszautasításáról van szó. Nem ölni akarnak, hanem elfogadják a
föltartóztathatatlan halált. A döntéseket a betegnek kell meghoznia, ha alkalmas
(competens) és képes (capax) rá, egyébként a jogilag illetékeseknek, mindenkor
tiszteletben tartva a beteg ésszerű akaratát és törvényes érdekeit.
2279 A beteg személynek általában kijáró gondoskodás akkor sem szüntethető meg, ha
a halál bekövetkezése várható. Erkölcsileg megfelelhet az emberi méltóságnak a kábítás
(morfium) alkalmazása a haldokló szenvedésének csökkentésére, még azzal a
kockázattal is, hogy napjait megrövidítik, ha a halált sem célként, sem eszközként nem
akarják, csak előre látják és mint elkerülhetetlen eseményt elviselik. A
fájdalomcsillapító kezelés az önzetlen szeretet kiváltságos formája. Ilyen
meggondolással támogatni kell.
AZ ÖNGYILKOSSÁG
2280 Mindenki felelős a saját életéért Isten előtt, aki azt neki adta. Ő az élet szuverén
Ura. A mi feladatunk, hogy hálával elfogadjuk és megőrizzük az Ő dicsőségére és
lelkünk üdvösségére. Az Isten által ránk bízott élet kezelői, de nem birtokosai vagyunk.
Nem rendelkezünk vele.
2281 Az öngyilkosság ellenkezik az emberi lénynek azzal a természetes törekvésével,
hogy megőrizze és továbbadja az életet. Súlyosan ellenkezik a helyes önszeretettel is.
Ugyanakkor sérti a felebaráti szeretetet is, mert jogtalanul megszakítja a szolidaritás
kapcsolatát a családi, nemzeti és emberi közösségekkel, melyekkel szemben
kötelességeink vannak. Az öngyilkosság ellenkezik az élő Isten szeretetével.

2282 Ha azzal a céllal követik el, hogy példaként szolgáljon, mégpedig az ifjúság
számára, az öngyilkosság a botránkoztatással súlyosbodik. Az öngyilkosságban való
önkéntes együttműködés ellenkezik az erkölcsi törvénnyel.
Súlyos pszichés zavarok, a megpróbáltatástól, szenvedéstől vagy kínzástól való súlyos
szorongás vagy félelem csökkenthetik az öngyilkos erkölcsi felelősségét.
2283 Nem kell elveszítenünk a reményt az öngyilkosok örök üdvösségének kérdésében.
Isten olyan utakon, melyeket csak Ő ismer, alkalmat adhat nekik az üdvösséges
bűnbánatra. Az Egyház imádkozik azokért, akik öngyilkosságot követtek el.

