DOI SONG MOI TRONG THAN KHI-PHAN DOI TU HINH

Đức hồng y của Myanmar ủng hộ lập trường phản đối án tử hình của ĐTC PHANXICO.

Đức Hồng y Bo nói lập trường này cần bao gồm việc phản đối các môn thể thao bạo lực

Ngày 15 tháng 8 năm 2018

Đức Hồng y Charles Bo của Yangon ở Myanmar khen ngợi việc Đức Thánh cha Phanxicô
tuyên bố áp dụng hình phạt tử hình là luôn ghê tởm.

Giáo hội Công giáo không bao giờ thay đổi niềm tin cơ bản vào quyền được sống, Đức Hồng y
Bo nói trong thông cáo phát hành hôm 10-8.

"Ngay cả những người phạm các tội cực kỳ tàn ác cũng có quyền được sống".

Đức hồng y nói tuyên bố của Đức Thánh cha Phanxicô về vấn đề này là sự khẳng định Giáo
hội theo quan điểm luân lý.

Hôm 2-8, Vatican thông qua phần thay đổi trong sách giáo lý Công giáo, vốn trước đây chấp
nhận án tử hình như là "sự lựa chọn cuối cùng".

Bản văn mới thừa nhận "phẩm giá của con người không bị đánh mất ngay cả sau khi phạm các
tội rất nghiêm trọng".

Đức Thánh cha Phanxicô khẳng định án tử hình cơ bản đi ngược lại giáo huấn của Đức
Kitô vì nó loại trừ khả năng chuộc tội, không mang lại công lý cho nạn nhân và nuôi
dưỡng tư tưởng báo thù.
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Đức Hồng y Bo, 70 tuổi, nói rõ trong thông cáo rằng nô lệ hóa con người, phân biệt đối xử
và xung đột bạo lực cũng như lạm dụng phụ nữ và trẻ em trong ngành mại dâm, có thể
tạo ra một hình thức tuyên án tử hình cho các nạn nhân.

Ngài giải thích thêm các môn võ thuật như kick boxing dẫn đến việc hợp pháp hóa bạo
lực như là môn thể thao và trò tiêu khiển cách vô lý.

Các xã hội văn minh cần tránh xa các môn thể thao man rợ này, khiêu khích hành vi bạo
lực, đặc biệt là nơi trẻ em, và có thể gián tiếp dẫn đến các vụ giết người hàng loạt, Đức
Hồng y Bo kêu gọi.
UCAN Vietnam
---------------------------------------
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