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Paus over orgaandonatie
Het Vaticaan heeft een brief gepubliceerd van paus Joannes Paulus II over orgaandonatie. Daarin onderstreept
de paus dat de katholieke Kerk orgaandonatie aanmoedigt, maar wel van oordeel is dat daarvoor enkele
ethische voorwaarden moeten vervuld worden en dat ze met respect voor het leven en de menselijke persoon
moet plaatsvinden.

Levensverlengende behandelingen en vegetatieve
toestand: wetenschappelijke vorderingen en ethische
dilemma’s
Toespraak tot de deelnemers aan het Congres “Life-sustaining Treatments and
Vegetative State: Scientiﬁc Advances and ethical Dilemmas”
Paus Johannes Paulus II
20 maart 2004

Geachte dames en heren,
Hartelijk begroet ik u, de deelnemers aan het congres “Life-sustaining Treatments and Vegetative State:
Scientiﬁc Advances and ethical Dilemmas” (“Leven behoudende behandelingen en vegetatieve toestand:
wetenschappelijke vorderingen en ethische dilemma’s”). Een bijzondere groet richt ik tot Msgr. Elio Sgreccia,
vice-president van de Pauselijke Academie voor het Leven, en aan de heer prof. Gian Luigi Gigli, President van
de Internationale Federatie van Katholieke Artsenverbanden en zeer toegewijde verdediger van de
basiswaarden van het leven, die op vriendelijke wijze de wensen van iedereen tot uitdrukking heeft gebracht.
Dit belangrijke congres, dat door de Pauselijke Academie voor het Leven en de Internationale Federatie van
Katholieke Artsenverbanden is georganiseerd, behandelt een uiterst belangrijk onderwerp: het klinische beeld
van een zogenaamde “vegetatieve toestand” of “waakcoma”. Deze complexe wetenschappelijke, ethische,
sociale en pastorale aspecten van deze toestand behoeven een diepgaande reﬂexie en een vruchtbare
interdisciplinaire dialoog, zoals u volgepakte en rijke arbeidsprogramma bewijst.
2
Met bijzondere waardering en grote hoop bemoedigt de Kerk het werken van de wetenschappers, die zich
dagelijks en vaak onder grote opoﬀeringen aan hun studie- en onderzoeksopgaven zetten, om de diagnostiek,
therapie, prognostiek en revalidatie mogelijkheden voor dergelijke patiënten te verbeteren, die volledig moeten
terugvallen op artsen en verplegend personeel. Want de zieke mens geeft geen herkenbare tekenen van
bewustzijn van zichzelf of van de omgeving en schijnt niet in staat om interactie met anderen te hebben of te
reageren op speciﬁeke stimulansen.
De geleerden wijzen met name op de noodzakelijkheid, om te komen tot een exacte diagnose, die normaal
gesproken een lange en een zorgvuldige observatie in gespecialiseerde centra vraagt, dit ook met het oog op
de hoge aantallen fouten die in de vakliteratuur beschreven zijn. Niet weinige van de patiënten kunnen later
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door aangepaste behandeling en gerichte revalidatieprogramma’s uit hun coma ontwaken. Vele anderen
daarentegen blijven helaas gevangen in hun toestand, ook voor langere tijd en zonder technologische
ondersteuning.
In het bijzonder werd voor diegenen die meer dan een jaar in de “vegetatieve toestand” blijft de vakterm
“blijvende vegetatieve toestand” ontwikkeld. In werkelijkheid geeft deze deﬁnitie geen andere diagnose, echter
alleen een conventionele prognose met betrekking tot het feit, dat de verbetering in de toestand van de patiënt,
statistisch gezien, steeds moeilijker wordt, naargelang de vegetatieve toestand aanhoud.
We moeten echter niet vergeten of onderwaarderen dat er een aantal gevallen zijn, die zeer goed
gedocumenteerd zijn, waarbij sprake is van tenminste een gedeeltelijke genezing, soms zelfs pas na jaren; we
kunnen dus alleen bevestigen dat de stand van de medische wetenschap tot nu toe niet in staat is, met
zekerheid te voorspellen welke patiënt vanuit deze toestand geneest en welke niet.
3
Met betrekking tot patiënten die in dergelijke klinische omstandigheden zijn, zijn er die twijfelen aan het
voortbestaan van “menselijke eigenschappen” op zich, haast alsof de uitdrukking “vegetatief” (welk gebruik
inmiddels algemeen is geworden), dat haast een symbolische beschrijving is van de klinische toestand, kan of
moet echter eerder toegepast worden op degene die ziek is waardoor inderdaad zijn waarde en zijn persoonlijke
waardigheid verminderd wordt. In deze zin moet opgemerkt worden dat, ook al wordt de term tot de klinische
toestand beperkt, het zeker niet zo is dat het gebruik op de mens zelf niet de meest gelukkige is.
Om een tegenwicht te geven aan deze gedachtestroming zie ik het als mijn plicht met nadruk te bevestigen, dat
de innerlijke waarde en zijn persoonlijke waardigheid van iedere mens zich niet wijzigt, wat ook immer zijn
concrete levensomstandigheden zijn. Een mens is en blijft steeds een mens en wordt nooit een plant of een
dier, zelfs niet wanneer hij ernstig ziek is of gehinderd is in de uitoefening van zijn hogere functies.
Ook onze broeders en zusters, die zich in een klinische “vegetatieve toestand” bevinden, behouden ten volle
hun menselijke waardigheid. De liefdevolle blik van God de Vader rust blijvend op hun en erkent hen als Zijn
kinderen, die heel bijzonder zijn hulp nodig hebben.
4
De artsen en verplegenden, de maatschappij en de Kerk hebben morele verplichtingen naar deze mensen, die
ze niet mogen ontlopen, zonder de verplichtingen te verzaken die zowel professionele ethiek en menselijke en
christelijke humaniteit van hun verlangen.
De zieke in een vegetatieve toestand, die of een herstel of het natuurlijke einde verwacht, heeft dus recht op de
basiswaarden van verzorging door een arts (verzorging met voeding en drank, hygiëne, warmte etc.) en op de
voorzorg tegen complicaties, die met bedlegerigheid verbonden zijn. Hij heeft ook het recht op een doelmatige,
de rehabilitatie bevorderende ingrepen en op de monitoring van de klinische tekenen die duiden op een
eventuele verbetering.
In het bijzonder wil ik de benadrukken dat het toedienen van water en voeding, ook wanneer dit langs
kunstmatige wegen gebeurt, steeds een natuurlijk middel van behoud van leven en geen medische handeling
is. Haar toepassing is daarom principieel als normaal en gepast en daarmee als moreel verplichtend te
beschouwen, voorzover en tot dat dit gezien kan worden dat het haar eigen doelstelling bereikt, dat in het
voorliggende onderwerp daarin bestaat dat de patiënt voeding en vermindering van de pijn krijgt.
Want de plicht “de zieke in dergelijke situaties de geboden normale behandelingen” niet onthouden mogen
worden (1) omvat ook de verzorging met voeding en water (2) Een waarschijnlijkheidsberekening, die op de
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beperkte hoop op verbetering zich baseert, wanneer de vegetatieve toestand meer dan een jaar duurt, kan
ethisch het afbreken of onderbreken van minimumbehandeling van de patiënt, inclusief de voeding en
waterverzorging, niet rechtvaardigen. Want de dood door verhongering en dorst is het enige mogelijke resultaat
van de onderbreking. In deze zin wordt uiteindelijk – wanneer deze bewust en met voorbedachte rade nabij
gebracht – tot een feitelijke euthanasie door niet handelen.
Met dit voor ogen heb ik in de encycliek Evangelium Vitae duidelijk gemaakt: “Onder euthanasie in haar
eigenlijke betekenis verstaat men een handelen of nalaten, dat van nature en bedoeld de dood veroorzaakt, om
zo alle lijden te beëindigen” Een dergelijke handeling is altijd “een zware aantasting van de Goddelijke wet
inzoverre het zich om gewilde dood van een menselijke persoon gaat, wat zedelijk niet te accepteren is”. (3)
Overigens is de morele uitgangspositie bekend, waarna ook de minste twijfel verdwijnt, wanneer men zich weet
tegenover een levende persoon te staan, dat men zich alleen al daardoor verplicht voelt deze ten volle te
respecteren en iedere handeling achterwege te laten die een voortijdige dood tot gevolg heeft.
5
Overwegingen over de “kwaliteit van het leven”, vaak gedicteerd door psychologische, sociale en economische
druk, kunnen nooit de algemene basisbeginselen overheersen.
Een afweging van de kosten kan niet opwegen tegen de waarde van het basisbegrip van het goede dat het
menselijke leven bestemt en dat men wil beschermen. Wanneer men namelijk toegeeft, dat beslissingen over
het leven van een mens gebaseerd kunnen worden op externe kennis van zijn kwaliteit, is hetzelfde inzicht dat
toenemende of afnemende niveaus van kwaliteit van leven, en dus van menselijke waardigheid, kan worden
bepaald vanuit externe waarnemingen van een subject, en dat daarmee een discriminatoire en eugenetische
principe in de sociale betrekkingen geïntroduceerd wordt.
Het is ook “a priori” uit te sluiten dat het nalaten van voeding en het toedienen van water, zoals het in
belangwekkende studies heet, bij zieken zeer grote pijnen teweeg brengen, ook wanneer men deze reacties
alleen op het niveau van het autonome of mimische zenuwstelsel kan waarnemen. De moderne technieken van
de klinische neurofysiologie en hersendiagnose door scans schijnen daadwerkelijk daarop te wijzen, dat de
patiënt elementaire vormen van communicatie en analyse van stimulansen heeft.
6
Toch is het niet voldoende om de algemene basisprincipes te bevestigen, waarbij de waarde van het leven van
een mens niet ondergeschikt gemaakt kan worden aan welk oordeel dan ook over haar kwaliteit door een
andere mens; het is noodzakelijk om een positief handelen te bevorderen om tegen de druk stand te houden,
die het achterwege laten van watertoediening en van voeding een middel zien om het leven van een patiënt te
beëindigen.
Vooral moet de familie ondersteund worden, die een geliefde hebben, die door een dergelijke verschrikkelijke
klinische situatie getroﬀen is. Ze mogen zich niet alleen gelaten voelen met deze zware menselijke,
psychologische en ﬁnanciële belasting. Hoewel de behandeling van een dergelijke patiënt in het algemeen geen
bijzondere kosten met zich meebrengt, moet de maatschappij voldoende middelen ter beschikking stellen voor
de behandeling van deze soort van handicap, opdat ze met gepaste en concrete initiatieven komt, bijvoorbeeld
– het oprichten van centra waar mensen in een waakcoma met speciale programma’s behandeld en
gerevalideerd kunnen worden;
de ﬁnanciële ondersteuning en verzorging van families thuis, wanneer de patiënt, na beëindiging van het
programma van de intensieve revalidatie naar huis terugkeert;
– het ontwikkelen van structuren van hulp voor die gevallen, waarbij de verwanten niet in staat zijn, om het
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probleem aan te kunnen, of wanneer de familie een “pauze” in de verzorging mogelijk gemaakt wordt, om
daardoor hun psychologische en morele druk te verminderen.
Een gepaste behandeling van deze patiënten en de verzorging van de familie moet tevens de aanwezigheid en
de getuigenis van artsen en verpleging kennen, die de opgave hebben, aan de verwanten hun medeleven en
het aan hun zijde strijden duidelijk maakt; ook de deelname van vrijwilligers betekent een belangrijke steun
voor de familie, opdat zij uit het isolement komen en zich als waardevolle en niet alleen gelaten groep van het
sociale netwerk voelen.
In deze situatie spelen de geestelijke ondersteuning en de zielzorg een belangrijke rol als hulp voor het opnieuw
ontdekken van de diepste zin bij een schijnbaar uitzichtloze toestand.
7
Dames en heren, afsluitend roep ik u op, als mensen van de wetenschap, die verantwoordelijk bent voor het
beroep van een arts, om het basisprincipe streng te bewaken, omdat de werkelijke opgave van de geneeskunst
hierin bestaat “waar mogelijk te genezen, maar immer zorg te dragen” (to cure if possible, always to care)”.
Ter bezegeling van uw waarlijk humanitaire missie van bijstand en hulp voor de lijdende broeder en zuster roep
ik de woorden van Jezus in herinnering: “Amen, zeg ik u: wat gij voor de geringsten van Mij gedaan hebt hebt,
hebt gij aan Mij gedaan” (Mt. 25, 40)
In dit licht roep ik de steun af van Diegene, die met de belangrijke patristische woorden als “Christus medicus”
aangeduid wordt en terwijl ik uw arbeid aan de schutse van Maria toevertrouw, de Troosterin van de bedroefden
en Sterkte van de stervenden, deel ik u allen van ganser harte mijn bijzondere Apostolische Zegen.
Paus Johannes Paulus II
Noten
1. Congregatie van de Geloofsleer, Iuar et Bona, hfd. 4
2. Vgl. Pauselijke Raad ‘Cor Unum’, Dans le cadre 2.4.4; Pauselijke Raad voor de werkers in de
Gezondheidszorg, Handvest voor de werkers in de Gezondheidszorg nr. 120.
3. Johannes Paulus II, Encycliek Evangelium Vitae, nr. 65
Vertaling: R.K. Documenten, Stichting Interkerk Wassenaar, © 2005

Kunstmatige voortplanting
Address of John Paul II to the members of the Pontiﬁcal Academy For Life

Pope John Paul II
Saturday, 21 February 2004
Dear Brothers and Sisters,
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1. I am pleased to be able to personally meet all of you, members of the Pontiﬁcal Academy for Life, on this
special occasion when you are celebrating the 10th anniversary of the Academy’s foundation. You are
commemorating all the people who contributed to its birth, with a special thought for the distinguished and
meritorious Prof. Jérôme Lejeune, your ﬁrst President, whose memory I cherish with gratitude and love.
I thank Prof. Juan de Dios Vial Correa, President, for his kind words, and I also greet the Vice-President, Bishop
Elio Sgreccia, and the members of the Administrative Council, expressing to one and all my appreciation for the
great dedication with which you support the Academy’s activity.
2. You are now taking part in two “Study Days” devoted to the topic of artiﬁcial procreation. The subject is
proving full of serious problems and implications which deserve careful examination. Essential values are at
stake, not only for the Christian faithful but also for human beings as such.
What emerges ever more clearly in the procreation of a new creature is its indispensable bond with spousal
union, by which the husband becomes a father through the conjugal union with his wife, and the wife becomes a
mother through the conjugal union with her husband. The Creator’s plan is engraved in the physical and
spiritual nature of the man and of the woman, and as such has universal value.
The act in which the spouses become parents through the reciprocal and total gift of themselves makes them
cooperators with the Creator in bringing into the world a new human being called to eternal life. An act so rich
that it transcends even the life of the parents cannot be replaced by a mere technological intervention, depleted
of human value and at the mercy of the determinism of technological and instrumental procedures.
3. Rather, it is the scientist’s task to investigate the causes of male and female infertility, in order to prevent
this situation of suﬀering in spouses who long to ﬁnd “in their child a conﬁrmation and completion of their
reciprocal self-giving” (Donum Vitae, II, A, n. 1). Consequently, I would like to encourage scientiﬁc research that
seeks a natural way to overcome the infertility of the spouses, and likewise to urge all specialists to perfect
those procedures that can serve this end. I hope that the scientiﬁc community – I appeal particularly to those
scientists who are believers – may advance reassuringly on the road to true prevention and authentic
treatment.
4. The Pontiﬁcal Academy for Life will not fail to do everything in its power to encourage every valid initiative
which aims to avoid the dangerous manipulation that is part of the processes of artiﬁcial procreation.
May the community of the faithful itself strive to support authentic research channels and, when making
decisions, resist technological possibilities that replace true parenthood and is therefore harmful to the dignity
of both parents and children.
In support of these wishes, I cordially impart my Blessing to you all, which I willingly extend to all your loved
ones.

Orgaantransplantatie (2000)
Toespraak tot de deelnemers aan het 18e Internationale Congres van het Transplantatie
Genootschap
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H. Paus Johannes Paulus II
29 augustus 2000
1. Geachte dames en heren,
Ik ben blij u allen te begroeten op dit Internationale Congres, waar we bijeen gekomen zijn om ons te beraden
over het complexe en delicate thema transplantatie. Ik dank u allen hartelijk voor uw vriendelijke uitnodiging
om deel te mogen nemen aan deze bijeenkomst en ik waardeer zeer de serieuze aandacht die u geeft aan de
morele leer van de Kerk. Met respect voor de wetenschap en door boven alles aandachtig te zijn voor de Wet
van God, heeft de Kerk geen ander doel dan het integrale welzijn van de mens.
Transplantatie is een grote stap voorwaarts in de wetenschap ten dienste van de mensheid en vele mensen
danken hun leven aan een orgaantransplantatie. In toenemende mate heeft de techniek van transplantatie
bewezen een waardige manier te zijn om het allereerste doel van alle medici te bereiken – de dienstbaarheid
aan het menselijk leven. Dat is waarom ik in de Encycliek Evangelium Vitae opmerkte dat een manier tot het
koesteren van een waardige manier van leven “de donatie van organen is, uitgevoerd op een ethische
acceptabele manier met uitzicht op een betere gezondheid en zelfs levensverwachting van de zieken die soms
geen andere hoop hebben”. (1)
2. Zoals met alle menselijke vooruitgang kent dit bijzondere gebied van de medische wetenschap, naast de
hoop op gezondheid en leven die zij aan velen biedt, ook zekere kritische punten die getoetst moeten worden in
het licht van een scherpziende antropologische en ethische beschouwing.
Ook op dit gebied van de medische wetenschap moet het fundamentele criterium de verdediging en
bevordering van het integrale welzijn van de mens zijn, strokend met die unieke waardigheid die ons eigen is
krachtens onze mensheid. Bijgevolg is het dus duidelijk dat iedere medische handeling die op de mens wordt
uitgevoerd aan beperkingen is gebonden: niet alleen beperkingen door wat technisch mogelijk is, maar ook
beperkingen bepaald door het respect voor de menselijke natuur, gezien in zijn volheid: “wat technisch mogelijk
is, is daarom niet om die reden ook moreel toegestaan”. (2)
3. Het moet allereerst worden benadrukt, zoals ik reeds bij een andere gelegenheid opmerkte, dat elke
orgaantransplantatie zijn bron vindt in een besluit van grote ethische waarde: “het besluit om zonder beloning
een deel van zijn eigen lichaam voor de gezondheid en welzijn van een ander persoon te oﬀeren. (3) Precies
hier ligt de edelmoedigheid van het gebaar, een gebaar dat een zuivere daad van liefde is. Het is niet alleen
maar een zaak van iets weggeven dat ons toebehoort, maar van iets van onszelf weggeven, daar “krachtens
zijn wezenlijke eenheid met de geestelijke ziel, het menselijke lichaam niet louter beschouwd kan worden als
een geheel van weefsel, organen en functies.. maar het een wezenlijk deel van de persoon is die zich hierdoor
manifesteert en uit. (4)
Dienovereenkomstig moet elke handeling die neigt naar het commercialiseren van menselijke organen of die
organen beschouwt als ruilmiddel of handel, beschouwt worden als moreel onacceptabel, omdat het als “object”
gebruiken van een lichaam, geweld doet aan de waardigheid van de mens.
Dit eerste punt heeft een directe consequentie van grote ethische importantie: de behoefte aan goed ingelichte
toestemming. De menselijke “echtheid” van zo’n doorslaggevend gebaar vereist dat elk individu juist
geïnformeerd wordt over de hiermee gepaard gaande procedures, om zo toe te stemmen of te weigeren op een
vrije en gewetensvolle wijze. De toestemming van bloedverwanten heeft zijn eigen ethische waardigheid bij
afwezigheid van een beslissing van de kant van de donor. Natuurlijk moet een overeenkomstige toestemming
gegeven worden door de ontvangers van de gedoneerde organen.
4. Beantwoording aan de unieke waardigheid van de mens heeft een andere fundamentele consequentie: vitale
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organen die afzonderlijk voorkomen in het lichaam mogen pas na de dood verwijderd worden, dus van het
lichaam van iemand die zeker dood is. Deze eis is vanzelfsprekend, daar anders handelen zou betekenen het
opzettelijk veroorzaken van de dood van de donor door het verwijderen van zijn organen. Dit geeft aanleiding
tot “één van de meest besproken zaken in de hedendaagse bio-ethiek, evenals tot oprechte zorg in de
gedachten van de alledaagse mens. Ik verwijs hier naar het vaststellen van de dood. Wanneer kan een mens
met totale zekerheid dood beschouwd worden?
In dit opzicht is het behulpzaam zich te herinneren dat de dood van een mens een enkelvoudige gebeurtenis is,
bestaande uit de totale desintegratie van de eenheid en de volledigheid die de persoon zelf is. Het resulteert in
de scheiding van ziel en lichaam van de mens. De dood van de mens, begrepen volgens deze elementaire wijze,
is een gebeurtenis die niet door een wetenschappelijk technische of empirische methode direct kan worden
vereenzelvigd.
Wel toont de menselijke ervaring dat wanneer de dood zich voordoet bepaalde biologische tekens onvermijdelijk
volgen, die de medici met toenemende precisie hebben geleerd te herkennen. Op deze wijze moeten de
“criteria” voor het vaststellen van de dood die de medici tegenwoordig gebruiken, niet begrepen worden als de
technisch-wetenschappelijke bepaling van het exacte moment van iemands dood, maar als een
wetenschappelijke zekerheidsstelling ter vaststelling van de biologische tekenen dat een persoon inderdaad
gestorven is.
5. Het is een bekend feit dat een tijdlang zekere wetenschappelijke benaderingen voor het vaststellen van de
dood de nadruk hebben verlegd van de traditionele hart-ademhalingstekenen naar de zogenoemde
“neurologische criteria”. Speciﬁeker gezegd, houdt dit in het constateren, volgens duidelijk vastgelegde
parameters gewoonlijk aangehouden door de internationale wetenschappelijke gemeenschap, van de totale en
onomkeerbare stilstand van alle hersenactiviteiten (in de hersenen, de kleine hersenen en de hersenstam). Dit
wordt dan beschouwd als het teken dat het individuele organisme zijn volledigheid verloren heeft.
Ten aanzien van de parameters die tegenwoordig gebruikt worden voor het vaststellen van de dood – of dit nu
de tekens ten aanzien van de hersenactiviteiten of de tekenen van de meer traditionele hartademhalingsactiviteiten zijn – neemt de Kerk geen technische besluiten. Zij beperkt haarzelf tot de
Evangelische taak van het vergelijken van de gegevens van de medische wetenschap met het Christelijke
begrip van de eenheid van de mens, en brengt naar voren de overeenkomsten en de mogelijke conﬂicten die
het respect voor de menselijke waarheid in gevaar kunnen brengen.
Hier kan worden gezegd dat de criteria die tegenwoordig gehanteerd worden bij het vaststellen van de dood,
namelijk de totale en onomkeerbare stilstand van alle hersenactiviteiten, indien streng toegepast, niet in
conﬂict lijken te komen met de wezenlijke elementen van de antropologie. Daarom kan een professionele
gezondheidswerker die verantwoordelijk is voor het vaststellen van de dood deze criteria in elk individueel geval
als basis gebruiken om tot die mate van zekerheid te komen in een ethisch oordeel die de morele leer beschrijft
als “morele zekerheid”. Deze morele zekerheid wordt beschouw als de noodzakelijke en toereikende basis voor
een ethisch correcte wijze van handelen. Alleen waar zo’n zekerheid bestaat en waar welingelichte
toestemming reeds is gegeven door de donor of door de wettelijke vertegenwoordigers van de donor, is het
moreel juist om een begin te maken met de technische procedures die noodzakelijk zijn voor de verwijdering
van organen ter transplantatie.
6. Een andere vraag van grote ethische betekenis is die van de toewijzing van gedoneerde organen aan
wachtlijsten en de prioriteitenstelling. Ondanks pogingen om de praktijk van orgaandonatie te bevorderen, zijn
de beschikbare bronnen in vele landen onvoldoende om te voldoen aan de medische behoefte. Vandaar de
noodzaak om een wachtlijst voor transplantatie samen te stellen op basis van duidelijke en goed beredeneerde
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criteria.
Vanuit moreel standpunt vereist een duidelijk rechtvaardigheidsprincipe dat de criteria voor de toewijzing van
gedoneerde organen op geen enkele wijze “discriminerend” mogen zijn (d.w.z. gebaseerd op leeftijd, sekse, ras,
religie, sociale status enz.) of met het oog op de “nuttigheid” (d.w.z. gebaseerd op werkcapaciteit, sociale
dienstigheid enz.). In plaats daarvan moet het besluit wie voorrang krijgt in het ontvangen van een orgaan
genomen worden op basis van immunologische en klinische factoren. Elk ander criterium zou totale willekeur en
subjectiviteit bewijzen en zou falen in het herkennen van de intrinsieke waarde van elke menselijke persoon als
zodanig, een waarde die onafhankelijk is van enige uiterlijke omstandigheden.
7. Een ander punt behelst een mogelijke alternatieve oplossing voor het probleem van het vinden van
menselijke organen voor transplantatie, iets wat nog steeds in de experimentele fase is, namelijk
xenotransplantatie, dat is orgaantransplantatie van andere diersoorten.
Het is niet mijn bedoeling in detail de problemen verbonden aan deze vorm van interventie, uit te diepen. Ik zou
alleen in herinnering willen roepen dat Paus Pius XII reeds in 1956 de vraag over de rechtmatigheid hiervan
heeft gesteld. Hij deed dit als commentaar op de wetenschappelijke mogelijkheid die toen voorgesteld werd,
voor het transplanteren van het hoornvlies van een dier aan de mens. Zijn antwoord is nog steeds verhelderend
voor ons nu:om een xenotransplantatie toe te staan, zo zei hij, mag het getransplanteerde orgaan in principe
geen afbreuk doen aan de psychologische en genetische identiteit van de persoon die het ontvangt; en er moet
ook een bewezen biologische mogelijkheid zijn dat de transplantatie kans van slagen heeft en de ontvanger niet
blootstelt aan buitensporige risico’s. (5)
8. Ter afsluiting druk ik mijn hoop uit dat, dankzij het werk van zovele edelmoedige en hoogopgeleide mensen,
het wetenschappelijke en technische onderzoek op het gebied van transplantatie voortgang zal blijven vinden
en zich uitbreidt naar experimenten met nieuwe therapieën die orgaantransplantaties kunnen vervangen, zoals
recente ontwikkelingen in protheses lijken te beloven. In ieder geval moeten methodes die het respect van de
waardigheid en de waarde van de mens ondermijnen altijd vermeden worden. Ik denk in het bijzonder aan de
pogingen van het menselijke klonen met het zicht om zo organen ter transplantatie te verkrijgen; deze
technieken, voor zoverre zij de manipulatie en de vernietiging van de menselijke embryo’s behelzen, zijn niet
moreel acceptabel, zelfs wanneer het doel op zich goed is. De wetenschap moet zich richten op andere vormen
van therapeutische interventie die niet het klonen of het gebruik van embryonale cellen insluiten, maar moet
meer gebruik maken van de stamcellen van volwassenen. Dit is de richting die het onderzoek moet volgen als
zij het respect van ieder en elk menselijk wezen willen respecteren, zelfs in de embryonale fase.
Met verwijzing naar deze diverse punten is de bijdrage van ﬁlosofen en theologen heel belangrijk. Hun
zorgvuldige en bekwame beschouwing op deze ethische problemen gepaard gaande met transplantatietherapie
kan helpen om de criteria te verhelderen voor het toekennen welke transplantaties moreel acceptabel zijn en
onder welke condities, speciaal gericht op de bescherming van de persoonlijke identiteit van elk individu.
Ik vertrouw erop dat sociale, politieke en opvoedkundige leiders hun engagement willen vernieuwen om een
oprechte cultuur van generositeit en solidariteit te koesteren. Er is behoefte om in het hart van de mens,
speciaal in het hart van de jongeren, een oprecht en diep begrip te kweken voor de broederlijke liefde, een
liefde die zich kan uiten in de beslissing orgaandonor te worden.
Moge de Heer ieder van u bijstaan in uw werk, en u begeleiden in de dienst van de authentieke menselijke
voorgang. Deze wens gaat gepaard met mijn zegen.
Noten
1. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de waarde en de onaantastbaarheid van het menselijk leven,
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Evangelium Vitae (25 mrt 1995), 86
2. Curie, Congregatie voor de Geloofsleer, Over het beginnend menselijk leven en waardigheid van de
voortplanting, Donum Vitae (22 feb 1987), 4
3. Paus Johannes Paulus II, Lezing aan de deelnemers van een Congres voor orgaantransplantatie, 20 juni 1991,
No 3
4. Curie, Congregatie voor de Geloofsleer, Over het beginnend menselijk leven en waardigheid van de
voortplanting, Donum Vitae (22 feb 1987), 3
5. Vgl. Paus Pius XII, Toespraak tot een groep oogspecialisten, Over de overplanting van menselijke weefsels (15
mei 1956)

Wees als de barmhartige Samaritaan
Homily of the Holy Father Jubilee of the Sick and Health-care workers

11 February 2000
Pope St. John Paul II
1. “The day shall dawn upon us from on high” (Lk 1: 78). With these words Zechariah foretold the Messiah’s
imminent coming into the world.
In the Gospel passage just proclaimed, we relived the episode of the Visitation: Mary’s visit to her cousin
Elizabeth, Jesus’ visit to John, God’s visit to man.
Dear brothers and sisters who are sick and have gathered in this Square today to celebrate your Jubilee, the
event we are observing is also the expression of a special visit from God. With this in mind, I welcome you and
greet you warmly. You are in the heart of Peter’s Successor, who shares your every concern and anxiety:
welcome! Today I deeply share this celebration of the Great Jubilee of the Year 2000 with you and with the
health-care workers, family members and volunteers who are at your side with loving devotion.
I greet Archbishop Javier Lozano Barragán, President of the Pontiﬁcal Council for Pastoral Assistance to HealthCare Workers, with his staﬀ, who have organized this Jubilee meeting. I greet the Cardinals and Bishops present,
as well as the prelates and priests who have accompanied groups of the sick to today’s celebration. I greet the
Health Minister of the Italian Government and the other authorities here. Lastly, a grateful greeting goes to the
many professionals and volunteers who have made themselves available to serve the sick during these days.
2. “The day shall dawn upon us from on high”. Yes! Today God has visited us. In every situation he is with us.
But the Jubilee is the experience of a very special visit from him. In becoming man, the Son of God came to visit
every person, and for each one he has become “the Door”: the Door of life, the Door of salvation. Man must
pass through this Door if he wants to ﬁnd salvation. Each person is invited to cross this threshold.
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Today you especially are invited to cross it, dear sick and suﬀering people gathered in St Peter’s Square from
Rome, from Italy and from the whole world. The invitation is extended to you who are connected by a special
television link-up and are united with us in prayer from the shrine of Czestochowa in Poland: I oﬀer you my
cordial greeting and gladly extend it to everyone who is following our celebration on radio and television in Italy
and abroad.
Dear brothers and sisters, some of you have been conﬁned to a bed of pain for years: I pray God that today’s
meeting will bring you extraordinary physical and spiritual relief! I would like this moving celebration to oﬀer
everyone, the healthy and the sick, an opportunity to meditate on the saving value of suﬀering.
3. Pain and sickness are part of the human mystery on earth. It is, of course, right to ﬁght illness, because
health is a gift of God. But it is also important to be able to discern God’s plan when suﬀering knocks at our
door. The “key” to this discernment is found in the Cross of Christ.
The incarnate Word embraced our weakness, taking it upon himself in the mystery of the Cross. Since then all
suﬀering has a possibility of meaning, which makes it remarkably valuable. For 2,000 years, since the day of the
Passion, the Cross shines as the supreme manifestation of God’s love for us. Those who are able to accept it in
their lives experience how pain illumined by faith becomes a source of hope and salvation.
Dear sick people, called at this moment to carry an even heavier cross, may Christ be the Door for you. May
Christ also be the Door for you, dear friends who accompany them and care for them.
Like the Good Samaritan, every believer must oﬀer love to those who live in suﬀering. It is not right to “pass by”
those who are tried by sickness. Instead, it is necessary to stop, to bend down to their illness and to share it
generously, thus alleviating their burdens and diﬃculties.
4. St James writes: “Is any among you sick? Let him call for the elders of the Church, and let them pray over
him, anointing him with oil in the name of the Lord; and the prayer of faith will save the sick man, and the Lord
will raise him up; and if he has committed sins, he will be forgiven” (Jas 5: 14-15). We will relive the Apostle’s
exhortation in a particular way when, in a little while, some of you dear sick people will receive the sacrament of
the Anointing of the Sick. By restoring spiritual and physical vigour, this sacrament shows clearly that for the
suﬀering Christ is the Door that leads to life.
Dear sick people, this is the crowning moment of your Jubilee! In crossing the threshold of the Holy Door, you
are joining all those in every part of the world who have already crossed it and those who will be crossing it
during the Jubilee Year. May passing through the Holy Door be a sign of your spiritual entry into the mystery of
Christ, the cruciﬁed and risen Redeemer, who for love bore “our griefs and carried our sorrows” (Is 53: 4).
5. The Church enters the new millennium, clasping to her heart the Gospel of suﬀering, which is a message of
redemption and salvation. Dear sick brothers and sisters, you are exceptional witnesses to this Gospel. The third
millennium awaits this witness from suﬀering Christians. It also awaits it from you who work in the health-care
apostolate and in various ways carry out a mission to the sick that is highly signiﬁcant and most appreciated.
May the Immaculate Virgin, who came to visit us at Lourdes, as we recall with joy and gratitude today, bend
down to each of you. In the cave of Massabielle, she entrusted to St Bernadette a message which brings us to
the heart of the Gospel: to conversion and penance, to prayer and trustful abandonment into God’s hands.
With Mary, the Virgin of the Visitation, let us too praise the Lord with the Magniﬁcat, the hymn of hope for all the
poor, the sick and the suﬀering of this world, who exult with joy because they know that God is beside them as
their Saviour.
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So, together with the Blessed Virgin, let us proclaim: “My soul magniﬁes the Lord” and turn our steps towards
the true Jubilee Door: Jesus Christ, who is the same yesterday, today and for ever!
At the end of the liturgy the Holy Father greeted the pilgrims in various languages.
I warmly greet the English-speaking pilgrims taking part in this special Jubilee Celebration for the Sick and for
Health-Care Workers. Commending all of you to the powerful intercession of the Blessed Virgin Mary, Help of
Christians and Comfort of the Aﬄicted, I invoke upon you strength and peace in her Son, our Lord Jesus Christ.
I extend a very cordial greeting to the sick and to those accompanying them. You have come to celebrate this
Jubilee together and you form a magniﬁcent community of faith and hope. Your witness and prayer are a
precious treasure and constitute an essential mission for the Church and the world. In fact, every prayer, even
the most hidden, helps to raise the world to God. To serve one’s brothers and sisters is to serve Christ. May the
Virgin Mary guide you each day!
I now address the Spanish-speaking pilgrims taking part in this Jubilee Celebration for the Sick. May the Jubilee
grace help you to bear courageous witness to Jesus Christ by oﬀering your lives, your joys and your sorrows with
him for the salvation of all.
I very warmly greet all the German-speaking pilgrims who have come to Rome to celebrate the Jubilee of the
Sick. I express my esteem to all who are dedicated to the care and assistance of the sick. May the celebration of
this liturgy help to strengthen your faith, so that you can draw from it new courage for living.
I extend a friendly greeting of solidarity to all the Portuguese-speaking sick who are taking part physically and
spiritually in this Jubilee pilgrimage. I wish to assure you that I entrust your calvary each day to the God and
Father of all consolation, so that your faith and hope in the divine Cruciﬁed One will never fail. He can change
your aﬄiction into joy and your pain into a remedy of salvation for those you love.
I cordially greet the sick and suﬀering who have come from Poland, as well as those who are accompanying
them and attending this gathering for the Great Jubilee of the Year 2000. Through your suﬀering you are
especially close to Christ. In this suﬀering may Christ always be your strength, he who redeemed the world
through his passion and death on the Cross. Dear suﬀering brothers and sisters, we are indebted to you. The
Church is indebted to you, as is the Pope! Pray for us.

Encycliek “Fides et Ratio”
Over de verhouding van Geloof en Rede

Paus Johannes Paulus II
14 september 1998
[url=www.medische-ethiek.nl/documenten/ﬁdesetratio.htm]Klik hier voor de onoﬃciële vertaling van Fides et
Ratio uitgegeven door het Katholiek Nieuwsblad[/url]
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Overgenomen met toestemming van Katholiek Nieuwsblad.

Over “Beratungsscheine” bij een verzoek om abortus
Brief van H. Paus Johannes Paulus II aan de Duitse bisschoppen over de “Beratugsscheine” die katholieke
instellingen afgaven, ook als vrouwen met dergelijke scheien alsnog abortus wilden laten plegen.

Evangelium Vitae en de Wet
Tot de deelnemers aan het symposium over “Evangelium Vitae en de Wet” en het
Elfde Internationale Colloquium over Kerkelijk Recht

24 mei 1996
H. Paus Johannes Paulus II
Heren Kardinalen, Vereerde Broeders in het Episcopaat, Doorluchtige Heren,
1. Ik ben blij dat ik tot ieder van u mijn hartelijk welkomstwoord kan toesturen. Allereerst richt ik welwillend mijn
gedachten tot allen die deelnemen aan het Symposium over ‘Evangelium Vitae en Recht’, dat georganiseerd
wordt door de Pauselijke Raden voor het Gezin en voor de Interpretatie van de Wetgevende Teksten, in
samenwerking met de Pauselijke Academie voor het Leven.
Ik groet de Heer Alfonso Lopez Kardinaal Trujillo en dank hem voor de gevoelens, die hij uitdrukte, ook in naam
van alle deelnemers aan de werken. Verder groet ik Mgr. Julian Herranz en Mgr. Elio Sgreccia, de bekwame
vertegenwoordigers van de Pauselijke Athenea van de Stad, evenals de doorluchtige Docenten en Onderzoekers
van de meer dan 200 Universiteiten en Faculteiten van Rechtswetenschappen uit de hele wereld, die de
Bijeenkomst bijwonen.
Ik druk mijn levendige voldoening uit voor het verenigd initiatief van de drie Pauselijke Instituten die de
ontmoeting mogelijk maakten om samen een fundamenteel aspect uit te diepen van het onderricht, dat in de
Encycliek Evangelium Vitae voorgesteld wordt; meer bepaald dat van de verhoudingen tussen ‘cultuur van het
leven’ en het domein van het Recht vanuit het standpunt van het ﬁlosoﬁsch onderzoek, van de
onderwijsmethode en van de wetgevende toepassingen. Het is een complex thema, waarvoor het nodig is met
zorg te reﬂecteren.
2. Verder groet ik Mgr. Angelo Scola, Rector van de Pauselijke Lateraanse Universiteit en de bekwame
academici uit elk continent, die elkaar rendez-vous hebben gegeven om van gedachte te wisselen over de
relatie tussen Ethiek en Recht, in de geestessfeer waarin de moderne rechtsorde overal tot stand komt.
Dit thema behelst een van de fundamentele kwesties die in elk tijdsgewricht de beste krachten van het
menselijk denken op de proef stelden. Nochtans leidt de studie van de moderne rechtsordes ertoe, een gepaste
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en ontegenzeggelijke samenhang tussen ethiek en recht opnieuw op heldere wijze te formuleren, en daarbij
voortdurend te verwijzen naar de grondbeginselen van de menselijke persoon, zoals die in de Encycliek
Evangelium Vitae klaar naar voren werden gebracht.
3. De Encycliek had immers de bedoeling, opnieuw een visie op het menselijk leven te bevestigen, zoals die in
haar volheid aan de christelijke openbaring ontspringt maar in haar wezenskern ook voor het menselijk verstand
bereikbaar is. Daarbij werd ook rekening gehouden met de verrijkende inzichten die door rationele beschouwing
in de loop van de eeuwen stilaan gerijpt zijn. Inderdaad, de erkenning van de waarde van het menselijk leven
vanaf de conceptie tot aan zijn natuurlijk einde, is een verovering van elke beschaafde rechtsorde, die als
elementair goed van de persoon en van de maatschappij moet worden beschermd. Nochtans maken wij
vandaag in heel wat samenlevingen niet zelden een soort beschavingsverval mee, dat door een onvolledige en
bij wijlen verwrongen opvatting van de menselijke vrijheid wordt veroorzaakt. Deze opvatting vindt vaak een
publieke rechtvaardiging in de rechtsorde van de staat. Het komt namelijk voor, dat tegenover de verschuldigde
eerbied voor het onvervreemdbaar recht op leven van elk menselijk wezen men een subjectivistische opvatting
van de vrijheid stelt, los van de morele wet. Deze opvatting is gebaseerd op ernstige misvattingen in verband
met de natuur zelf van de persoon en van zijn rechten, maar door de meerderheidsregel doorgeslikt, is zij niet
zelden erin geslaagd, het recht op leven van ongeboren menselijke wezens die onschuldig zijn, wettelijk op te
heﬀen en dit zo in de rechtsorde in te voeren. Daarom is het nuttig, zowel vanuit ﬁlosoﬁsch als juridisch
oogpunt, de nadruk te leggen op de nauwe relatie, die er bestaat tussen de Encyclieken Veritatis Splendor en
Evangelium Vitae: in de eerste wordt gewezen op de invloed die bij de omverwerping van de moraal en van de
rechtsorde uitgeoefend wordt door “denkrichtingen, die uiteindelijk de menselijke vrijheid van haar inworteling
in de voor haar essentiële en haar bepalende relatie tot de waarheid beroven” (1). In Evangelium Vitae, waar
men het heeft over de dringende noodzaak een “nieuwe cultuur ven het leven” op te bouwen en over “de
onlosmakelijke verbinding tussen leven en vrijheid”, wordt de noodzaak herhaald van de herontdekking van “de
fundamentele band, die de vrijheid verenigt met de waarheid”, omdat “wanneer de vrijheid losgemaakt wordt
van de objectieve waarheid, het onmogelijk wordt om de rechten van de persoon te vestigen op een sterke
rationele basis” (2) .
Aan de persoon een recht op vrijheid toekennen, los van de objectieve waarheid over dezelfde persoon, maakt
de opbouw zelf van een intrinsiek rechtvaardige rechtsorde de facto onmogelijk, omdat juist de menselijke
persoon – zoals die geschapen is – grondslag en einddoel is van het sociale leven, waartoe het Recht dienstbaar
moet zijn.
4. De centrale plaats van de menselijk persoon in het Recht wordt trefzeker uitgedrukt door de klassieke spreuk:
“Hominum causa omne ius constitutum est” (elk recht werd omwille van de mensen ingesteld). Dit staat gelijk
met te zeggen dat het Recht gefundeerd is, indien en in de mate dat het de mens in zijn waarheid tot grondslag
neemt. Wie ziet niet in, hoe dit basisprincipe van elke rechtvaardige rechtsorde ernstig bedreigd wordt door
beperkende opvattingen over het wezen van de mens en over zijn waardigheid, opvattingen die door
immanentisme en agnosticisme worden geïnspireerd? Dergelijke opvattingen hebben in de eeuw die nu ten
einde loopt, een rechtvaardiging geleverd voor ernstige schendingen van de rechten van de mens, in het
bijzonder van het recht op leven.
Om de 10de verjaardag te vieren van de afkondiging van de nieuwe Codex van het Kerkelijk Recht werd hier
een juridisch “Symposium” ingericht. Bij die gelegenheid heb ik opgemerkt dat “zoals de door Christus verloste
mens, die door het doopsel een persoon binnen de Kerk geworden is, in het centrum van de kerkelijke
rechtsorde staat, … dat zo ook de burgerlijke maatschappijen door het voorbeeld van de Kerk uitgenodigd
worden om de menselijke persoon in het centrum van hun rechtsordeningen te plaatsen en zich nooit aan de
postulaten van het natuurrecht te onttrekken om niet in de opvattingen van valse ideologieën te vervallen.
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Inderdaad, de postulaten van het natuurrecht zijn op elke plaats en voor elk volk geldig, vandaag en altijd,
omdat ze door de recta ratio (het geordend verstand) werden ingegeven; want daarin bestaat juist het wezen
van het natuurrecht, zoals Sint Thomas het uitlegt: « omnis lex humanitus posita intantum habet de ratione
legis, inquantum a lege naturae derivatur » (elke wet heeft slechts een menselijke grondslag als basis van de
wet, voor zover ze uit de natuurwet voortkomt – (3)” (4). Deze opvatting was reeds van te voren door het
klassieke juridisch denken goed begrepen. Cicero drukte het zo uit: “Est quidem vera lex recta ratio, naturae
congruens, diﬀusa in omnibus, constans, sempiterna quae vocet ad oﬃcium iubendo, vetando a fraude
deterreat, quae tamen neque probos frustra iubet aut vetat, nec improbos iubendo aut vetando movet” –
“Waarachtige wet is inderdaad het geordend verstand overeenkomstig de natuur die aan iedereen meegedeeld
is, die constant is en voortdurend oproept tot plicht met een bevel en aﬂeidt van misdaad met een verbod; wie
staat, beveelt noch verbiedt zij niet zonder resultaat, en zij brengt de boze evenmin tot daden door haar
bevelen of verboden” (5).
5. De samenstellende elementen van de objectieve waarheid over de mens en van zijn waardigheid zijn diep
geworteld in de recta ratio (het geordend verstand), in de ethiek en in het natuurrecht: het zijn waarden die elke
positieve rechtsorde voorafgaan en die de wetgever in de rechtsstaat altijd moet beschermen door hen aan het
oordeel van de enkelingen en aan de verwaandheid van de machtigen te onttrekken.
Het menselijk bestaan is wezenlijk verbonden met zijn goddelijke oorsprong en zijn eeuwige bestemming; maar
dat aspect wordt door het atheïstisch humanisme miskend of gewoonweg geloochend. Tegen deze achtergrond
is het de taak van de christen en vooral van de Pastores en de theologen, om het evangelie van het leven te
verkondigen volgens het onderricht van het Tweede Vaticaans Concilie, dat met een kernachtige zin de grond
van het probleem heeft aangeraakt: “In werkelijkheid vindt het mysterie van de mens alleen klaarheid in het
licht van het mysterie van het mens geworden Woord” (6).
Zulke dringende opdracht interpelleert op eminente wijze de christelijke juristen en spoort hen aan om, in de
sectoren van hun competentie, de intrinsiek zwakke aard van een soort Recht te doen uitkomen dat elke
transcendente dimensie van de persoon verspert. De stevigste grondslag van elke wet, die de
onschendbaarheid, de integriteit en de vrijheid van de mens beschermt, bestaat immers in zijn geschapen zijn
naar Gods beeld en gelijkenis (7).
6. In dat verband werpt zich een probleem op dat onmiddellijk het debat tussen biologen, moralisten en juristen
kan stoﬀeren: het probleem van de fundamentele rechten van de persoon, die aan elk menselijk subject
toegekend moeten worden voor heel zijn levensduur, in het bijzonder vanaf zijn ontstaan.
“Het menselijk wezen moet” – zoals de Instructie ‘Donum Vitae’ ertoe aanspoorde en de encycliek ‘Evangelium
Vitae’ nog bevestigd heeft – “geëerbiedigd worden en behandeld als een persoon vanaf zijn conceptie; en
daarom moeten vanaf datzelfde moment zijn rechten als persoon erkend worden, waaronder in de eerste plaats
het onaantastbaar recht op leven van ieder onschuldig menselijk wezen” 8 9 .
Deze bevestiging komt volledig overeen met de essentiële rechten, die eigen zijn aan het individu en erkend en
beschermd worden in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (art. 3).
Hoewel we onderscheid moeten maken tussen de betrokken wetenschappen en aanvaarden dat de toekenning
van het begrip persoon tot de competentie van de ﬁlosoﬁe behoort, kunnen wij geen ander vertrekpunt nemen
dan het biologisch statuut van het embryo, dat een menselijk individu is en de kwaliteit en de waardigheid
heeft, die eigen zijn aan de persoon.
Het menselijk embryo heeft fundamentele rechten, het is namelijk bezitter van essentiële eigenschappen die
onmisbaar zijn om de natuurlijke activiteit van een wezen te laten ontplooien volgens zijn eigen vitaal principe.
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Het bestaan van het recht op leven als eigenschap die in het biologisch statuut van het menselijk individu vanaf
de bevruchting intrinsiek aanwezig is, vormt daarom het vaste punt van de natuur, ook voor de bepaling van
het ethisch en juridisch statuut van de toekomstige mens.
In het bijzonder is de juridische normbepaler ertoe geroepen, het juridisch statuut van het embryo als een
subject van rechten te erkennen, terwijl men toch een gegeven erkent, dat biologisch de facto onweerlegbaar is
en dat in se waarden oproept die noch door de morele orde noch door de juridische orde kunnen verwaarloosd
worden.
Om dezelfde reden blijf ik erbij dat ik mij nogmaals tot vertolker moet maken van deze onschendbare rechten
van het menselijk wezen vanaf zijn verwekking; dit geldt voor alle embryo’s, die niet zelden aan
invriestechnieken onderworpen worden (cryopreservatie) en zo in vele gevallen louter voor proefnemingen
gebruikt worden of, erger nog, dankzij de wetgevende borgtocht tot een geprogrammeerde vernietiging
bestemd worden.
Omwille van de waardigheid van het menselijk wezen en van zijn roeping tot het leven bevestig ik op gelijke
wijze dat het totaal ongeoorloofd is, voortplantingsmethoden aan te wenden die de Instructie Donum Vitae als
onaanvaardbaar voor de morele doctrine bestempeld heeft.
De ongeoorloofdheid van deze interventies op het begin van het leven en op menselijke embryo’s had ik reeds
bevestigd (10), maar het is noodzakelijk dat ook op wettelijk niveau de principes gaan verwerkt worden, waarop
de morele reﬂectie zelf steunt.
Derhalve doe ik een beroep op het geweten van de verantwoordelijken van de wetenschappelijke wereld en in
het bijzonder op de artsen om de productie van menselijke embryo’s stop te zetten, omdat men geen moreel
geoorloofde uitweg ziet voor het menselijk lot van duizenden en duizenden ‘ingevroren’ embryo’s, daar deze
nog altijd dragers zijn en blijven van essentiële rechten en dus als menselijke personen juridisch moeten
beschermd worden.
Mijn oproep richt zich ook tot alle Juristen, om zich in te spannen opdat de Staten en de Internationale
Instellingen de natuurlijke rechten van het ontstaan zelf van het menselijk leven juridisch zouden erkennen, en
tevens beschermers zouden worden van de onvervreemdbare rechten, die de duizenden ‘ingevroren’ embryo’s
vanaf het moment van hun bevruchting intrinsiek verworven hebben De Bestuurders zelf kunnen zich aan deze
inspanning niet onttrekken, willen zij de waarde van de democratie vanaf zijn oorsprong beschermd zien
worden; want de democratie vestigt haar eigen wortels in de grond van de onschendbare rechten, die aan elke
menselijk individu toegekend worden.
Doorluchtige Heren, deze korte aanbevelingen volstaan om te onderstrepen hoe kostbaar uw bijdrage is voor de
vooruitgang niet alleen van de burgerlijke samenleving maar ook en vooral van de Kerkgemeenschap, die zich
inzet voor de nieuwe evangelisatie, nu reeds op de drempel van het derde millennium van de christelijke era.
Dat is de grote uitdaging, die aan de verantwoordelijkheid van de gelovigen voorgesteld wordt vanwege de
ethische verarming van de burgerlijke wetten ter bescherming van sommige aspecten van het menselijk leven.
De positivistische opvatting van het recht berooft, samen met het ethisch relativisme, de burgerlijke
samenleving van een veilig referentiepunt; maar bovendien verlagen beiden de waardigheid van de persoon en
bedreigen zelfs de fundamentele structuren van de democratie. Ik ben er zeker van dat elkeen met de nodige
moed en helderheid zijn taak voor zover als mogelijk weet te vervullen opdat de burgerlijke wetten de waarheid
over de persoon zouden eerbiedigen, met name zijn werkelijkheid als intelligent en vrij wezen, evenals zijn
spirituele dimensie en het transcendent karakter van zijn bestemming.
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In uw symposia zullen de resultaten samenvloeien van de opsporingen die in de betreﬀende Dicasteries en
Academische Instituten verricht werden; van harte wens ik dat beide symposia beter zouden laten begrijpen
hoe de leer van de Kerk aangaande de verhouding tussen Ethiek en Recht, in het licht van de Encycliek
Evangelium Vitae, uitsluitend ten dienste staat van mens en maatschappij. Eveneens wens ik dat de Kerk
dankzij de inzet van allen “het Evangelie van het leven naar het hart van iedere man en vrouw kan brengen en
het doen binnendringen in elke hoek van de samenleving” (11).
Samen met deze wensen verleen ik van harte aan u, die hier bent samengekomen, aan uw medewerkers en aan
al uw dierbaren mijn apostolische zegen.
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