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Eutanasi
Ordet eutanasi betyder dödshjälp. Termen eutanasi kommer från de grekiska ordstammarna eu
= gott väl och thanatos = död. Nationalencyklopedin förklarar på detta sätt: Lugn död som
inte föregås av smärta, ångest eller annan plåga.
Det medborgarinitiativ som hade inlämnats kring legaliseringen av eutanasi i Finland
förkastades av social- och hälsovårdsutskottet på våren 2018. Men diskussionerna och kravet
på förändring stannar inte där. Frågeställningen har också dykt upp i församlingsvalsdebatten
under hösten 2018. Frågeställningen synliggörs och bearbetas, vilket i och för sig är nödvändigt
i och med att den har aktualiserats.
Men det är synnerligen viktigt att komma ihåg respekten för den enskilda människan, och
respekten för livet. Livet är en gåva från Gud, livet är värdefullt och de ställningstaganden som
vi gör i den frågan bör i alla lägen utgå från det.
En människas liv är heligt. Den enskilda människans liv är oersättligt. Gud ger livet och han tar
också ifrån oss detta liv när tiden är mogen. Vi har inte fått den rätten att vi ensidigt kan
bestämma över våra egna liv, än mindre över någon annan människas liv. Det är
utgångspunkten, det sätter gränser för vårt tänkande och varande, det ger trygghet och i det får
vi vila, det ska vara så.
En människa som ligger på sitt yttersta, och som till synes inte visar ha någon kontakt med
omvärlden kan ibland uppfattas som ett problem av de anhöriga. Men vi vet aldrig vad som rör
sig i den människans inre liv och i hans eller hennes förhållande med Gud. Det kan vara så att
människan i de sista veckorna, dagarna eller ögonblicken kommer till avgörande i en dialog
eller genom att ropa till Herren, genom att be om Jesu befriande löfte om att sätta sitt liv i Guds
händer, be om förlåtelse för sina synder, beredelsetiden behövs.
Den sista tiden kan medföra kroppsliga smärtor och plågor, men med god terminalvård kan
detta lindras. Det kan göra det lättare för de anhöriga och på så sätt uthärda svårigheten av att
se en kär anhörig vara döende, att sakta tyna bort.
Vi får i alla lägen lita på Jesu löfte till oss människor (Evangeliet enligt Johannes 14:6‒7):
[...]: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Om ni har
lärt känna mig skall ni också lära känna min fader [...].

1

