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Az Élet Evangéliuma

(Evangélium vitae), 1995.

A határok feloldódása

2J. F. Malherbe: Pour
une éthíque de

la médecine, 1990.

A méltósággal
megélt haiá] előtt,

után, helyett
A harmadik évezredbe lépve a tudomány és a technika, az emberi
találékonyság látványos eredményei láttán érzett örömet a riasztó
jelenségek sokasodása zavarja meg vagy teszi kétségessé. A bioló
gia, az informatika ámulatba ejtő újdonságai mellett a környezet
ben, az élővilágban, és az emberi életben olyan drámai események
történnek, amelyek sürgős orvoslást igényelnek. Ebben a tanul
mányban az emberi élet végével kapcsolatos kérdésekkel és prob
lémákkal kívánok foglalkozni. A kérdés horderejét és időszerűségét

legjobban talán II. János Pál pápa 1995. március 25-én kibocsátott,
Evangélium vitae (EV) kezdetű enciklikája mutatja.

" ...Az a tény, hogy sok ország törvényhozása - annak ellené
re, hogy ezzel eltávolodtak a saját alkotmányaik alapelvétől - el
fogad ta az élet elleni cselekmények büntetlenségét, vagy egyene
sen törvényesítette ezeket, egyszerre aggasztó jele és nem rnellé
kes oka a súlyos erkölcsi romlásnak: olyan döntések, amelyeket
az erkölcsi közvélemény egyöntetűen vétkesnek tekintett és el
ítélt, lassan társadalmilag elfogadottakká válnak. Maga az orvos
tudomány, mely hivatása szerint az emberi élet védelmére és gyó
gyítására van rendelve, bizonyos szakágaiban egyre gyakrabban
követ el személy elleni cselekményeket, így eltorzítja a maga ar
cát, ellentmond önmagának, és lealacsonyítja azok méltóságát,
akik végrehajiják."l

Az "A határok feloldódása" kifejezést J. F. Malherbe művéből2

(1990) kölcsönöztem. A filozófus az emberi élet határait, az élet
kezdetét és végét vizsgálja könyve egyik fejezetében. Megállapítja,
hogy a vizsgálati, gyógyítási illetve beavatkozási lehetőségek bő

vülésével ezek a határok kitolódtak. Világosabbá kezd válni, mi
teszi nehézzé az emberi élet kezdetének vagy végének biológiailag
élettanilag pontos meghatározását.

Korábban az emberi élet végének megállapítását az elmúlt évszá
zadok, évezredek hagyománya határozta meg: a légzés és a szívmű

ködés tartós, helyrehozhatatlan leállása, megszűnése és a test moz
dulatlansága. Ma e tünetek mellett - sőt, sokszor helyettük is, hi
szen a légzés és a vérkeringés már mesterségesen is fenntartható 
az agyműködés mai ismereteink szerinti helyrehozhatatlan megszű

nése vált a halál megállapításának perdöntő kritériumává.
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A méltósággal megélt
halál helyett

Az eutanázia

Nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy a halál beállta nem
csak a személy biológiai és/vagy pszichikai funkcióinak helyreál
líthatatlan, végleges megszűnését jelenti, hanem a társadalmi szfé
rára is kiható esemény. Szociokulturálisan az egyén akkor halálo
zik el, amikor az arra felhatalmazottak holttá nyilvánítják. Amed
dig ez nem történik meg, addig az egyén nem tekinthető a közös
ség, a társadalom számára halottnak, bármennyire nyilvánvalóak le
gyenek is a halál bekövetkeztének jelei. Így szociokulturális szinten
a halál már nem is diagnózis, hanem döntés, ítélet vagy címke.

Az emberi élet vége pontos megállapításának a nehézségeire is
- paradox módon - éppen a nagyon súlyos betegek gyógyítási
lehetőségeinek a fejlődése mutat rá, amely az ötvenes években in
dult el diadalútjára. Ma már tíz olyan beteg közül, aki elhalálo
zott volna, hét személy gyógyultan, jó életkilátásokkal hagyhatja
el az intenzív terápiás osztályt.

A halál bekövetkeztének kérdéséről összefoglalóan az mondha
tó el, hogy az élet végén is elmosódtak a hagyományos határok.
Az emberi élet biológiai, pszichikai befejeződésének és szociokul
turális végének a problematikája - ami korábban egymással
meglehetősen közeli kérdéskört alkotott - mára sok esetben je
lentősen eltávolodott egymástól, és ez mind szakmai, mind etikai,
mind jogi szempontból nehezen megoldható.

Az emberi élet nyugalomban, emberi és keresztény méltósággal
megélt végének időpontjához két súlyos hiba társulhat. Ellenük
mind az erkölcs, mind az orvostudomány nevében tiltakozni kell.

Az egyik a halál időpontjának szándékos előbbrehozatala,más
szóval az eutanázia. E kérdéskörről számtalan tanulmány és állás
foglalás jelent meg. A másik, ma még kevésbé ismert, de egyre je
lentősebbé váló etikai probléma: az élet végének, ahaldoklásnak
vagy bizonyos vegetatív életfunkciók fenntartásának a méltóság
gal megélt halál időpontján túlra történő áthelyezése. Ezt a hazai
források terápiás túlbuzgóságnak, terápiás makacsságnak nevezik.
Az eutanázia és a terápiás túlbuzgóság bizonyos értelemben véve,
az élet végével kapcsolatos két "szimmetrikus" etikai hibának te
kinthető. Ha ugyanis az élet emberi és keresztény méltósággal
megélt végének időpontját egyfajta etikai szimmetriatengelynek
tekintjük, akkor elmondható, hogy az eutanázia korábban törek
szik kioltani az életet, a terápiás túlbuzgóság viszont az emberi
élet végét ezen időpont utánra igyekszik - sajnos alaptalan illú
zióktól vezetve - áterőltetni.

Az eutanázia a Magyar Orvosi Kamara Etikai Kódexe szerint "az
orvosnak foglalkozási körében megvalósított szándékos ténykedé
se, amely a gyógyíthatatlan szenvedő beteg halálára irányul, a be
teg kérésére. Az aktív eutanázia esetén tevőleges, passzív eutaná
zia esetén mulasztással megvalósuló magatartásról van szó, Az
eutanáziát végző orvos a halál bekövetkeztének idejét a termé
szetes végnél korábbra helyezi át. Az orvos gyógyításra és a beteg
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Költséges betegellátás?

A szenvedés és a
fájdalom közti

különbség

A szenvedés
kiküszöbölésének

szándéka

szenvedésének enyhítésére tett esküt és kapott felhatalmazást, és
nem arra, hogy más ember életét kioltsa. Az ember életének kiol
tását célzó tevékenység mind az orvosi hivatással, mind az orvosi
etikával összeegyeztethetetlen."

Az alábbiakban néhány olyan szempontot vetek fel, amelyekre
hivatkozva egyes etikai felfogások, némely egészségügyi szakága
zatok és azok képviselői az eutanázia büntethetetlenségét, sőt/

törvény általi engedélyezését szorgalmazzák.
Ez a szemléletmód akkor válik az eutanázia valóságos kikény

szerítőjévé, amikor nemcsak a rendkívüli (aránytalan), a hiábava
ló/ a hatástalan kezeléseket nem szándékozzák biztosítani, finan
szírozni az élete végéhez feltartóztathatatlanul közeledő beteg
számára, hanem a rendes (arányos) kezelést, sőt/ még az ételt és
italt is meg akarják vonni a betegtől. Megjegyezzük, hogy a pénz
központú szemlélet számára mindazok értéktelenek, akik nem já
rulnak hozzá közvetlenül a fogyasztói társadalom céljaihoz, akik
nem hoznak közvétlenül hasznot (magzatok, gyermekek, betegek,
idősek, szociális támogatásból élők).

Sokszor a tűrhetetlen szenvedés megszüntetésére való hivatko
zással szorgalmazzák az eutanázia engedélyezését. Ám sem a tör
vényhozás/ sem az etikai forrásmunkák többsége, sem az orvostu
domány nem tárgyalja kellő alapossággal a fájdalom és a szenve
dés közötti lényeges különbséget. A fájdalom a test, a szenvedés
a lélek kínja. Más szavakkal - a Gabriel Marcel, és őt követően

Erich Fromm nyomán elterjedő szemléletmód szerint - a fájda
lom a birtokolt, a szenvedés a létezést jelentő test kínja. Ennek a
megkülönböztetésnek a jelentőségét az adja, hogy a fájdalom
megszüntetésére, illetve megfelelő csillapítására, mérséklésére az
orvostudomány már hatásos eszközökkel rendelkezik. Valójában a
fájdalom csillapítása tartozik az orvoslás illetékességi körébe, a
szenvedésé nem. A fájdalom természetesen többnyire együtt jár
szenvedéssel. Ilyen esetekben a fájdalom csillapítása a szenvedést
is mérsékli. Előfordulhat azonban, hogy a fájdalom nem jár
együtt szenvedéssel. A jó orvos mindig együtt kezeli a fájdal
mat/betegséget és a szenvedést: előbbit szakmai ismereteivel,
utóbbit emberségével, a szenvedő beteg iránt tanúsított szere
tetével. Akik a szenvedés elkerülésére való hivatkozással szorgal
mazzák az eutanáziát, azok nincsenek tudatában a fájdalom és a
szenvedés közötti lényeges különbségnek, és elsősorban saját
szenvedésük, a beteg szenvedése által okozott elkeseredésük vagy
tehetetlenségérzetük miatt oltanák ki a páciens életét.

A szenvedésnek akár a beteg élete árán történő megszüntetésé
re törekvő szemléletmódot a mai kornak a pénzszerző hatékony
ságot/ a testi élvezeteket és kielégülést bálványozó, gyorsan terje
dő és kizárólagosságra törekvő felfogás módja magyarázza. Ettől

az önző/ individualista felfogástól idegen a másik ember, sőt/ a
szenvedő ember iránti szeretet, az önzetlen segítőkészség, a má-
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Az élet minősége

Az "életkorizmus'

3r. L. Beauchamp, J. F.
Childress: Principles of

Biomedical Ethics,
4th ed., 1994.

A halálhoz való jog

sokról való gondoskodás, mindaz, ami a szenvedést mérsékelhet
né, megszüntethetné. Ebből a szemléletmódból az következik,
hogy vallói számára a pénzszerzésben, a testi élvezetekben való
tartós korlátozottság vagy akadályozottság egyetlen lehetséges
megoldása a szenvedő ember elpusztítása.

Gyakran elhangzó érv az eutanázia mellett, hogy olyanok ese
tében szükséges megengedni és alkalmazni, akikről saját maguk
vagy mások úgy vélik, hogy életük minősége számukra elfogad
hatatlan.

Az "élet minősége" kifejezés először 1964-ben, az amerikai el
nök politikai beszédében hangzott el, és ennek nyomán terjedt el
világszerte. Eredetileg ez a kifejezés azt jelentette, hogy jól élni
egy fejlett országban. Később árnyaltabb jelentéstartalmakat ka
pott, beleértették a betegségmentességet, a biológiai, lelki! pszichi
kai és gazdasági! társadalmi jólétet. Helyeselhető, ha az életminő

ség megvalósulására irányulnak az adott személy vagy a közös
ség törekvései, de súlyosan kifogásolható, ha az életminőségnek

az ideálistól való eltérése indokká válhatna az ember életének
szándékos kioltására.

Szomorú jelenség korunkban az életminőséggel együtt tárgyal
ható "életkorizmus", az "ageism".3 Életkorizmusról akkor beszé
lünk, amikor valaki az életkora miatt részesül előnyben, vagy
életkora miatt szenved hátrányt. Ma az életkorizmus a dinami
kus, sikeres, igen gyorsan nagy vagyonokat szerző, fiatal, a tőzs

dén vagy a pénzvilág más területein fényes karriert befutó pénz
embert tekinti ideálnak. Ez a szemlélet nagyjából a felnőttkor első

négy-öt évét tekinti példaképének. Akik ezen kívül esnek, azokra
az életkorizmus felfogását vallók szánandó lényekként tekintenek:
"leírják" a 30-as "öregeket", a 40-es szánalmas "aggastyánokat", a
még ennél is idősebb korosztályokról nem is beszélve.

A nem "ideális" korban és pénzügyi helyzetben lévőkre már
nemcsak e felfogás hívei, hanem a kívülrekedők is mint haszna
vehetetlen lényekre, tárgyakra kezdenek tekinteni. Ez a szemlélet
azt eredményezi, hogy. az idősebbekre sokan úgy gondolnak,
hogy csak terhet jelentenek a társadalom számára.

Az életkorizmus hatalmas üzlet is. Nemcsak azért, mert az
ideálisnak kikiáltott, tehetős társadalmi- és korcsoport számára kí
nál méregdrága fogyasztási javakat és szolgáltatásokat, hanem
azért is - és ez az üzlet nagyobb része -, mert a nem ebbe a
korcsoportba tartozók számára is olyan árukat és szolgáltatásokat
ajánl, amelyekkel azt szeretné velük elhitetni, hogy valójában az
életkorizmus felfogása szerinti ideális korcsoportba tartoznak.

A szélsőséges individualizmus szemlélete szerint az egyénnek
joga van saját haláláról korlátlanul rendelkeznie. Ez a szemlélet
irracionális, mert egyoldalú, az egyénnek ugyanis nincs sem kor
látlan döntési szabadsága, sem lehetősége a halála időpontjának

szabad megválasztására. Senki sem tudja életét tetszőlegesen
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4Római chkumentllOOk IX;
az Egészségügyi Pápai
Tanács Dokumentuma:

Az egészségügyben
Dolgozók Chartája.

1998 (EDC).

Az asszisztált
öngyilkosság

A terápiás túlbuzgóság

meghosszabbítani, vagy befejezésének időpontját megválasztaní.
mindössze önmaga elpusztítására van lehetősége. Azért is irracio
nális, mert figyelmen kívül hagyja azt a tényt, hogy az egyénnek
másokkal és a közösséggel szemben is vannak kötelességei, köte
lezettségei. Jognak csupán a fentebb már említett, "a teljes nyuga
lomban, emberi és keresztény méltósággal megélt halál jogát"
(EDC 119)4 lehet tekinteni.

Van valami alattomosan képmutató az "asszisztált öngyilkos
ság" fogalmában. Az eutanáziának ez a fajtája azt jelenti, hogy az
amúgy döntés- és cselekvőképes beteg közelében az orvos és az
egészségügyi dolgozók elhelyezik mindazt, ami ahhoz szükséges,
hogy a beteg az életét saját maga oltsa ki. Például a keze ügyébe
helyeznek egy kapcsolót, amivel a lélegeztető gépét kikapcsolhat
ja, vagy az infúziós kezelésben részesülő beteg mellé egy méreg
gel megtöltött injekciós fecskendőt tesznek, hogy az oldat beadá
sára szolgáló csővezetékbe beadhassa magának a mérget.

Az asszisztált öngyilkosság kieszelői, valahol a tudatuk mé
lyén, homályosan felismerik, hogy az eutanázia, az élet szándékos
kioltása ellentétes az orvosi hivatással, az egészségügy alapvető

feladataival. Ezért az asszisztált öngyilkossággal a beteg vállára
kívánják ráhelyezni nem csupán a döntés, hanem a végrehajtás
teljes felelősségét és súlyát is.

A terápiás túlbuzgóság (terápiás makacsság, túlbuzgó kezelés)
sokkal rejtettebb szakmai és etikai hiba, mint az eutanázia. Ellent
mondásai napjainkban bontakoznak ki. Elmondható, hogy míg az
eutanázia az emberi élet ellen irányul, a terápiás túlbuzgóság el
sősorban az emberi méltóságot fenyegeti. A katolikus felfogás
pontos elemzést ad erről a kérdésről: "A mai orvostudomány
ténylegesen rendelkezik olyan módszerekkel, amelyek mestersé
gesen késleltethetik a halált, anélkül, hogy bármi reális előnye is
származnék a betegnek. További súlyos szenvedés árán pusztán
csak életben tartunk valakit, vagy egy időre meghosszabbítjuk
életét. Ez az úgynevezett »terápiás makacsság (túlbuzgó keze
lés)«, ami »olyan módszerek alkalmazásából áll, amelyek különö
sen kimerítőek és fájdalmasak a betegek számára, és valójában
mesterségesen meghosszabbított haldoklásra ítélik őket«.

Ez ellentétes a haldokló személy méltóságával és azzal az er
kölcsi kötelezettséggel. hogy elfogadjuk a halált és hagyjuk végül
a maga útján lezajlani. »A halál az emberi élet elkerülhetetlen té
nye«: nem lehet értelmetlenül késleltetni, menekülve előle min
denáron" (EDe 119).

Az eutanázia alábecsüli, a terápiás tudomány viszont túlbecsüli
mind a beteg, mind a gyógyítók tényleges lehetőségeit. További
problémát jelent, hogy a terápiás túlbuzgóságra tisztelettel tekint
a közvélemény. "mindent megtettek szegényért!" mondják, és el
ismeréssel méltatják a valójában szükségtelen, irracionális erőfe

szítéseket. A terápiás túlbuzgóság elkerülése ezért kétszeresen is
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Aterápiás túlbuzgóság
elkerülése nem

eutanázia

Az élő végrendelet

nehéz. Először azért, mert minden orvost, még a legreménytele
nebb esetekben is ösztönzi a segíteni akarás, a "csodatevő" szán
dék. Másodszor azért, mert mind a közvélemény. mind a haldok
ló környezete el is várja, és kimondva, kimondatlanul nyomást is
gyakorol a beteget gyógykezelőkre, hogy tegyenek meg minden
lehetőt, lehetetlent is szeretteikért, akkor is, amikor szemmel lát
ható, hogy semmilyen módon sem szolgál a beteg javára.

Az életvéggel kapcsolatos fogalmi tisztázatlanságok miatt kü
lön kell szólnunk arról, hogy a terápiás túlbuzgóság elkerülése
nem eutanázia. Vannak ugyanis olyan források, amelyek a terápi
ás túlbuzgóság, a hiábavaló, a hatástalan, az aránytalan kezelés
kerülésében eutanáziát, passzív eutanáziát látnak. Az eddig tár
gyaltak alapján nyilvánvaló, hogy a terápiás túlbuzgóság kerülése
nem eutanázia, hanem tárgyában illetve tartalmában a lehető leg
teljesebb mértékben különbözik az eutanáziától: erkölcsileg érté
kes cselekedet. Kétszeresen is. Egyfelől azért, mert képes a beteg
és a gyógyítók tényleges lehetőségeit elfogadni és a hamis illúzi
óktól mentes valósággal szembesíteni. Másfelől azért, mert a terá
piás túlbuzgóságra - amint erre már fentebb utaltam - nemcsak
tisztelettel tekint a közvélemény. hanem sokszor még igyekszik
nyomást is gyakorolni ennek érdekében a gyógykezelőkre. A túl
buzgóságból fakadó nyomásgyakorlás emberileg természetesen
teljes mértékben megérthető, és szeretteink esetében magunk is
nehezen fogadnánk el a lemondást.

Az élő végrendelet (living will) a betegnek olyan, cselekvőké

pes állapotában meghozott rendelkezése, amely arról intézkedik,
hogy mi történjen vele (mit hagy jóvá, mit utasít el) súlyos beteg
sége, súlyos egészségkárosodása, testi épségének súlyos károsodá
sa, közeli halála, cselekvőképtelensége esetén. Azért nevezik élő

végrendeletnek, mert a végrendelet szokványos értelmezésben a
halál bekövetkezte utáni rendelkezéseket tartalmazza, az élő vég
rendelet viszont még a rendelkező életében alkalmazandó eljárá
sokról, tiltásokról intézkedik. Pozitív vonása, hogy az élő végren
delet készítője számára kívánja biztosítani méltóságteljes halála
feltételeinek elvárt körülményeit, vannak azonban rejtett vagy
nyíltabb kockázatai is.

Az egyik, hogy olyan egészségi körülményekre is kiterjeszthe
tő, amelyek ugyan nem betegség- vagy rokkantságmentes állapo
tot jelentenek, de fennállásuk esetén a beteg életkilátásai és cse
lekvőképessége valójában nem korlátozottak (például súlyos bal
esetek utáni állapotok). A másik, hogy a beteg súlyos betegségé
ben esetleg már másként döntene. mint korábban, amikor az élő

végrendeletet megfogalmazta. A harmadik, hogy az élő végrendelet
valamiképpen kifejezi modem karunk új problémáit. Az élő végren
deletet készítő személy nem kíván élni a technika minden lehetősé

gével, mert tapasztalatai azt a félelmet keltik benne, hogy a tudo
mány és a technika fejlődése sokszor nem azt nyújtja, ami a javát
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A legjobb fenntartó
kezelés

5J. F. Malherbe: Pour
une éthique de la
médecine, 1990.

szolgálná. Nem bízik tehát a tudományban és a technikában.
Nem bízik a gyógykezelőkben, hogy az ő személyes javát segítik elő

a számára legeLfogadhatóbb módon. Attól tart, hogy gyógykezelőit

vagy optimízmusuk, vagy a defenzív medicina olyan beavatkozá
sokra ösztönözné, amiből ő nem kér. Attól fél, hogy súlyos állapotá
ban nem vennék emberszámba, és meg sem kísérelnék sorsának ve
le magával személyesen egyeztetett, személyes méltóságát, szándé
kait, realitásait és értékeit tisztelő megbeszélését, nem kísérnék végig
élete útján, nem születne bennük együttérzés szenvedésében, bajában.

Az élete végéhez közeledtével az angol orvosi nyelv szerint
.best supportive care" az az orvosi szemlelet- és ellátásmód,
amely a beteg személye és emberi méltósága teljes tiszteletben
tartása mellett, a közérzetét javítva, fájdalmát csillapítva és keze
léseit biztositva, ápolja, gondozza, kíséri élete végéhez. Gondosan
ügyel arra, hogy élete ne károsodjon, halála ne következzen be
korábban, de ugyanilyen gonddal ügyel arra is, hogy a terápiás
túlbuzgóság miatt emberi méltósága ne sérülhessen. Ez valósul
me9 a hospice ellátás keretei között is.

Erdemes idéznünk ezzel kapcsolatban a katolikus egyház állás
foglalását. "Az élelem és folyadék adagolása, még mesterségesen
is, része a betegeket mindig megillető normális kezelésnek, ha ez
nem terhes számukra: jogtalan beszüntetésük egyenlő lehet a szó
szoros értelmében vett eutanáziával" (EDe 120). Megszívlelendők
a következő idézetben foglaltak is: "Amire a betegnek, az orvosi
ellátáson kívül valóban szüksége van, az a szeretet, az emberi és ter
mészetfölötti melegség, amellyel körül vehetik, és kell, hogy körülve
gyék a hozzá közelállók, szülők, gyermekek, orvosok és ápolók. A
beteg ember, ha szeretetteljes emberi és keresztény jelenléttel érzi
magát körülvéve, nem adja át magát az elkeseredettségnek és gyöt
rődésnek, ami akkor következnék be, ha szenvedésben és halálban
egyedül hagyva kívánna, hogy érjen véget az élete" (EDC 149)."

Az élet méltósággal megélt végéhez hozzátartozik a beteg
megfelelő tájékoztatása is, annak érdekében, hogy lezárhassa
ügyeit, elbúcsúzhasson szeretteitől, kinyilváníthassa végakaratát,
hogya vallás vigaszában és a betegek szentségében részesűlhes

sen. Ha ez nem történik meg, amikor megtörténhetne, hanem tit
kolódzás, hazugságok, megtévesztések lepleivel körülvéve kezelik
a beteget, akkor valójában "elveszik tőle a saját halálát".5

Az egészségügyben dolgozóknak ügyelniük kell arra, hogy so
ha ne feledkezzenek meg ezekről a lényeges tanításokról. E nél
kül munkájuk könnyen mechanikussá, lélektelenné válhat, és a
betegtől lélekben elfordulva csupán oLyat nyújthatnak számára a
méltósággal megélt halálig való kísérés helyett, ami az életvég e
kritikus időszakában szakmailag talán nem is marasztalható el,
de messze elmarad attól, ami a beteg lelki épülése szempontjából
szükséges lenne.
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Halálaink és
újjászületéseink

A mai ember keveset gondol arra, hogy élete során valójában
hányszor "kezd új életet", hányszor "születik újjá". És arra sem
gondolunk, hogy újjászületéseinkkel milyen radikálisan és vissza
vonhatatlanul lezárulnak létünk korábbi szakaszai. E "halálaink
kal és újjászületéseinkkel" kapcsolatban elegendő csak a mind
annyiunk számára legismertebb körülményekre utalnunk.

Az általános iskola elvégzésekor általános iskolai tanulói lé
tünk szűnik meg visszavonhatatlanul. Ezen "vég" után mint mes
terséget tanulók vagy középiskolai diákok születünk újjá. Az
érettségi bizonyítvány megszerzésével visszavonhatatlanul véget
ér középiskolás diák létünk, és mint érettségizett fiatalok szüle
tünk újjá. A képesítésűnk, oklevelünk, diplománk megszerzésekor
is ez történik. A képzésünket lezáró formális aktus visszavonha
tatlanul lezárja a diákéveket. és megszületünk mint friss diplomá
sok, szakemberek.

Ez történik a családi életben is. A szerelmesek a jegyességgel
visszavonhatatlanul maguk mögött hagyták legény/leány életü
ket, és vőlegénnyé/menyasszonnyá válnak. Házasságkötéskor a
jegyességet hagyják maguk mögött, "meghalnak" mint jegyesek,
és mint házastársak, mint férj és feleség születnek újjá. Gyermekük
fogantatása és világrajövetele a férjet és a feleséget édesapává és
édesanyává formálja át, szüleiket pedig nagyszülőkké. A papi, és
szerzetesi hivatások is ilyen örvendetes, visszavonhatatlan, nagy
horderejű befejezések és újjászületések.

Sajnos, nem csak ilyen örvendetes változások történhetnek. A
bűn például egy csapásra véget vet valaminek, és bekövetkezik
az új minőségű vétkes állapot. Hála a Megváltónak, ennek véget
lehet vetni, és lehetőség van a világban a megtérésre és a lélekben
megújuIásra.

A "halálok és újjászületések" az élet vége felé közeledő ember
létében egy új minőséget vetítenek előre, amelyre fel kell készül
nie mindenkinek, így készítve elő minden veszély közepette is az
életnek humánus befejezését és a vég utáni feltámadást.

Az eutanázia és a terápiás túlbuzgóság fenyegetése nélküli, a
ráhagyatkozással, emberi és keresztény méltósággal megélt halál
és az ehhez való jogunk, az élet kultúráj ának elválaszthatatlan része.
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