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Niet zelden worden zonden vermomd als deugd
Toespraak tot de Algemene Vergadering van de Pauselijke Academie voor het
Leven

3 maart 2016
Paus Franciscus
Beste broeders en zusters,
Ik heet u allen welkom, die hier bijeen bent voor de Algemene Vergadering van de pauselijke Academie van het
Leven. Het doet me bijzonder genoegen Kardinaal Sgreccio te ontmoeten, nog altijd op de been! Dank U! Deze
dagen zullen gewijd zijn aan de studie van de deugden in de ethiek van het leven, een onderwerp van
academisch belang dat een belangrijk boodschap afgeeft aan de hedendaagse cultuur: het goede dat de mens
doet is niet het resultaat van berekeningen of strategie, ook is het niet het product van genetische ordening of
maatschappelijke conditionering, maar het is de vrucht van een goed ingesteld hart, van de vrije keuze die tot
het werkelijk goede neigt. Wetenschap en technologie zijn niet voldoende; om goed te doen is de wijsheid van
het hart noodzakelijk.
De heilige Schrift zegt ons op verschillende manieren dat geode en kwade bedoelingen niet van buiten af in de
mens komen, voortkomen uit zijn “hart”. “Van binnenuit,” zegt Jezus tot ons, “uit het hart van de mens, komen
de kwade gedachten” (Mk 7, 21). In de Bijbel is het hart niet alleen het orgaan van de gevoelens, maar ook van
de geestelijke vermogens, het verstand en de wil. Het is de zetel van de besluiten, van de manier van denken
en handelen. Bij de keuzewijsheid, die openstaat om door de Heilige Geest bewogen te worden, is ook het hart
betrokken. Daar worden goede werken geboren, maar ook verkeerde, wanneer de waarheid en de ingevingen
van de Geest verworpen worden. Het hart is, alles bijeen genomen, de samenvatting van de menselijkheid,
vorm gegeven door de handen van God zelf (vgl. Gen 2, 7) en door de Schepper beschouwd met een voldoening
zonder weerga (vgl. Gen 1, 31). God stort Zijn eigen wijsheid in het hart van de mens.
In onze tijd herkennen sommige culturele richtingen het kenmerk van de goddelijke wijsheid in de geschapen
werkelijkheid niet meer en zelfs niet in de mens. De menselijke natuur wordt dan teruggebracht tot slechts stof,
om gevormd te worden naar elk gewenst ontwerp.
In plaats daarvan is de mensheid uniek en in Gods ogen zo kostbaar! Daarom is datgene in de natuur dat we
allereerst moeten beschermen onze eigen menselijkheid, zodat die vrucht kan dragen. We moeten haar de
zuivere lucht van de vrijheid en het leven gevende water van de waarheid geven; we moeten het beschermen
tegen de vergiften van egoïsme en leugens. Dan zal er op de bodem van onze menselijkheid een grote
verscheidenheid aan deugden kunnen opbloeien.
De deugd is de meest eigenlijke uitdrukking van het goede dat de mens met Gods hulp kan verwezenlijken. “Zij
maakt het voor de persoon niet alleen mogelijk om goede daden te stellen, maar om het beste van zichzelf te
geven” (Katechismus van de Katholieke Kerk, 1803). De deugd is niet een eenvoudige gewoonte; zij is de
voortdurend vernieuwde houding om het goede te kiezen. Deugd is geen emotie, het is geen vaardigheid die
wordt verworven door een opfriscursus en nog het minst van alles een biochemisch mechanisme, maar het is de
meest verheven uitdrukking van de menselijke vrijheid. Deugd is het beste wat het mensenhart te bieden heeft.
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Als het hart zich van het goede afkeert en van de waarheid die vervat is in het Woord van God, dan loopt het
zoveel gevaren, het blijft verstoken van oriëntatie en riskeert dat het goed kwaad noemt en kwaad goed. Dan
gaat de deugd verloren en neemt de zonde gemakkelijker haar plaats in en daarna de ondeugd. Wie aan dit
glibberige pad voedsel geeft vervalt in morele dwaling en wordt bedrukt door een groeiende existentiële angst.
De heilige Schrift toont ons de dynamiek van het verharde hart: hoe meer het hart neigt tot egoïsme en kwaad,
des te moeilijke wordt het om het te veranderen. Jezus zegt ons: “Wie zonde begaat is een slaaf van de zonde”
(Joh 8, 34). Als het hart bedorven is dan zijn de gevolgen voor het maatschappelijke leven ernstig en de profeet
Jeremias herinnert ons daaraan. Ik citeer: “Maar gij hebt geen oog en geen hart dan voor uw voordeel alleen,
voor het vergieten van onschuldig bloed, voor geweld en verkrachting” (Jer 22, 17). Deze toestand kan niet
veranderen bij machte van theorieën of door maatschappelijke of politieke hervormingen. Alleen het werk van
de Heilige Geest kan ons hart omvormen, als we meewerken: God zelf heeft inderdaad zijn werkzame genade
verzekerd aan wie Hem zoekt en zich bekeert “uit heel zijn hart” (vgl. Gal 2, 12 ev). Er zijn tegenwoordig veel
instellingen die zich wijden aan de dienst van het leven door middel van wetenschappelijk onderzoek en
ondersteuning; zij bevorderen niet alleen goede daden maar ook een hartstocht voor het goede. Toch zijn er
ook zoveel structuren die meer gericht zijn op economisch belang dan op het algemeen belang. Spreken over
de deugd betekent bevestigen dat de keuze voor het goede de hele persoon aangaat en opeist; het is geen
“cosmetische” zaak, geen uiterlijke verfraaiing, die geen vrucht zal dragen: op het terrein van de ethiek van het
leven gaat het er dan ook om de onwaarachtige verlangens van het hart uit te roeien en met oprechtheid het
goede te zoeken. Op het gebied van de ethiek van het leven is de noodzaak van normen die het respect voor de
persoon bevestigen op zichzelf niet voldoende om het goed van de mens volledig tot stand te brengen. Het zijn
de deugden van iemand die werkt aan de bevordering van het leven die de uiteindelijke garantie zijn dat het
goede werkelijk in acht zal worden genomen. Vandaag mankeert het niet aan wetenschappelijke kennis en
technische instrumenten waarmee het menselijk leven te ondersteunen in situaties waarin het op zijn zwakst is.
Maar de menselijkheid ontbreekt daarbij zo vaak. Een goede handeling is niet de juiste toepassing van ethische
wijsheid maar het veronderstelt een werkelijke interesse in de fragiele persoon. Artsen en alle werkers in de
gezondheidszorg mogen nooit nalaten om wetenschap, technologie en menselijkheid te combineren.
Daarom beveel ik de universiteiten aan dit alles in aanmerking te nemen in hun opleidingsprogramma’s, zodat
de studenten deze instelling van hart en geest kunnen doen rijpen, die noodzakelijk is om het menselijk leven
op te nemen en er zorg aan te geven in overeenstemming met de waardigheid die het onder alle
omstandigheden eigen is. Ik nodig de directeuren van instellingen van gezondheidszorg en –onderzoek uit om
hun medewerkers een menselijke behandeling te laten zien als een integraal deel van de dienstverlening die
hun bevoegdheid is. Mogen in alle gevallen zij die zich wijden aan de verdediging en de bevordering van het
leven vóór alles in staat zijn om daarvan de schoonheid te laten zien.. Inderdaad, zoals “de Kerk niet groeit door
proselitisme maar door ‘aan te trekken’ (Evangelii Gaudium, 14) zo kan het menselijke leven ook alleen worden
verdedigd en bevorderd wanneer het bekend is en zijn schoonheid wordt getoond. Door de beleving van een
waarachtig medeleven en van de andere deugden zult u de bevoorrechte getuigen zijn van de barmhartigheid
van de Vader van het leven.
De hedendaagse cultuur houdt nog vast aan het uitgangspunt dat stelt dat de mens, ongeacht zijn
levenssituatie, een waarde is die beschermd moet worden; die waarde valt echter vaak ten oﬀer aan morele
onzekerheid, die het onmogelijk maakt het leven doeltreﬀend te verdedigen. Het gebeurt dan ook niet zelden
dat onder de naam van deugd een “schitterende ondeugd” verborgen gaat. Daarom is het noodzakelijk dat de
deugden niet alleen de wijze van denken en handelen van de mens richting geven, maar dat zij worden
gecultiveerd door een voortdurend maken van onderscheid en door geworteld te zijn in God, die de bron van
alle deugd is. Ik zou hier graag iets herhalen dat ik al vaak gezegd heb: We moeten alert zijn op de nieuwe
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ideologische kolonisatie die het menselijke denken, ook het christelijke denken, aan het overnemen is onder het
mom van deugd, van moderniteit, van een nieuwe houding, maar dat is een kolonisatie, die de vrijheid
wegneemt, het is een ideologie, dat wil zeggen, zij is bang voor de werkelijkheid, zoals God die geschapen
heeft. Laten we vragen om de hulp van de Heilige Geest, zodat Hij ons verheft uit ons egoïsme en onze
onwetendheid: als we door hem vernieuwd zijn kunnen we denken en handelen naar Gods hart en Zijn
barmhartigheid tonen aan wie in lichaam en geest lijdt.
De wens die ik u wil overbrengen is dat het werk van deze dagen vruchtbaar moge zijn en u en allen die u in uw
werk ontmoet moge begeleiden op een weg van groei in de deugd. Ik dank u en ik vraag u, alstublieft, niet te
vergeten voor mij te bidden. Dank U.
Vertaling: dr. J.A. Raymakers
Address to participants in the Plenary Assembly of the Pontiﬁcal Academy for Life
Dear Brothers and Sisters,
I oﬀer my welcome to all of you, gathered for the General Assembly of the Pontiﬁcal Academy for Life. I am
especially pleased to meet Cardinal Sgreccia, always on his feet, thank you! These days will be dedicated to
studying the practice of virtue in the ethics of life, a theme of academic interest, which addresses an important
message to contemporary culture: the good that mankind accomplishes is not the result of calculations or
policies, nor is it the result of hereditary genetics or of social status. Rather, it is the fruit of a willing heart, of
free choice which seeks true goodness. Science and technology are not enough: doing good requires wisdom of
heart.
In various ways, Sacred Scripture tells us that good or evil intentions do not enter the person from without, but
come from within one’s ‘heart’. “From within”, Jesus said, “out of the heart of man, come evil thoughts” (Mk
7:21). In the Bible, the heart is the organ not only of feelings but of spiritual faculties, reason and will; it is the
seat of decisions, and of the manner of thinking and acting. The wisdom of choice, open to the prompting of the
Holy Spirit, also concerns the heart. From here are born good works but also mistakes when the truth and the
prompting of the Spirit are rejected. The heart, in other words, is the synthesis of humanity formed by the very
hands of God (cf. Gen 2:7) and beheld by its Creator with singular satisfaction (cf. Gen 1:31). God pours his own
wisdom into the heart of man.
In our time, certain cultural orientations no longer recognize the imprint of divine wisdom in created things, not
even in the person. Human nature is thus reduced to mere matter, pliable to any design. Our humanity,
however, is unique and very precious in the eyes of God! For this reason, the ﬁrst nature to safeguard, so that it
may bear fruit, is our very humanity. We must give it the clean air of freedom and the life-giving water of truth.
We must protect it from the poison of selﬁshness and falsehood. Then a great variety of virtues will be able to
blossom in the soil of our humanity.
Virtue is the most authentic expression of good that man, with God’s help, is capable of achieving. “It allows the
person not only to perform good acts, but to give the best of himself” (Catechism of the Catholic Church, n.
1803). Practising virtue is not a simple habit; it is the habit that is constantly renewed to choose to do good.
Virtue is not an emotion, nor is it an ability acquired in a training course, much less a biochemical mechanism. It
is the highest expression of human freedom. Virtue is the best that the human heart has to oﬀer. When the
heart moves away from goodness and from the truth contained in the Word of God, it is exposed to a multitude
of dangers. It is deprived of direction and risks calling good evil, and evil good; virtue is lost, more easily
replaced by sin, and then vice. Those who step onto this slippery slope fall into moral error and are burdened
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with an increasing sense of existential anguish.
Sacred Scripture shows us the dynamic of a hardened heart: the more the heart leans toward selﬁshness and
evil, the harder it is to change. Jesus says: “every one who commits sin is a slave to sin” (Jn 8:34). When the
heart is corrupted, the consequences in social life are grave, as the Prophet Jeremiah reminds us. I quote: “you
have eyes and heart only for your dishonest gain, for shedding innocent blood, and for practising oppression
and violence” (22:17). This situation cannot be changed by theories or by social or political reform. Only if we
cooperate can the work of the Holy Spirit reform our hearts. God himself, indeed, has assured his eﬃcacious
grace to those who seek him and to those who convert “with all their heart” (cf. Jl 2:12 ﬀ.).
Today there are many institutions committed to the service of life, whether in research or assistance; they
promote not only good actions, but also a passion for the good. But there are also many structures that are
more concerned with economic interests than with the common good. To talk about virtue means to aﬃrm that
choosing the good involves and engages the whole person; it is not a question of “cosmetics”, an exterior
adornment, which could not bear fruit. It is the uprooting of dishonest desires and the sincere quest for the
good.
Also in the sphere of the ethics of life, the necessary norms, which support respect of the person, are not
enough on their own to fully ensure man’s good. The virtue of one who works for the promotion of life is the
ultimate guarantee that the good will really be respected. Today scientiﬁc knowledge and technical instruments
are not lacking, its able to oﬀer support to human life in weakest aspects. But humanity is so often lacking.
Good actions are not the correct application of ethical wisdom, what is needed is a real interest in the frail
person. The doctors and all health workers must always combine science, technology and humanity.
Therefore, I encourage universities to consider all this in their programmes of formation, so that the students
can improve those dispositions of the heart and mind, which are indispensable to receive and take care of
human life, according to the dignity that belongs to it in any circumstance. I also invite the directors of health
structures and of research to ask their employees to consider human treatment an integral part of their
qualiﬁed service. In every case, may those who dedicate themselves to the defense and promotion of life be
able to show ﬁrst of all its beauty. In fact, as “it is not by proselytizing that the Church grows, but ‘by
attraction'” (Apostolic Exhortation Evangelii Gaudium, n. 15), so human life is safeguarded and promoted
eﬀectively only when it is known and its beauty is shown. By experiencing genuine compassion and practising
the other virtues, you will be privileged witnesses of the mercy of the Father of life.
While contemporary culture still keeps the premises that aﬃrm man, regardless of his condition of life, as a
value to be protected, it often falls victim to moral uncertainty, which does not enable it defend life eﬀectively.
Not infrequently then, it can happen that “splendid vices” parade themselves under the guise of virtue. Hence,
it is necessary not only that virtue inform man’s thought and action in a real way, but that the virtues be
cultivated continuously in discernment and that they be rooted in God, the source of all virtue. I would like to
repeat here something I have said many times: we must beware of the new ideological colonization that invades
human and Christian thought, under the pretense of virtue, modernity and new attitudes. It is actually
colonization, that is, it takes away freedom. And it is an ideology, afraid of reality as God has created it. Let us
ask the Holy Spirit for help, so that he will draw us out of egoism and ignorance. Renewed by him, we can think
and act according to God’s heart and show his mercy to those who suﬀer in body and spirit.
My wish for you is that your work in these days may bear fruit and accompany you and all those you meet in
your service on a path of virtuous growth. I thank you and I ask you, please, not to forget to pray for me. Thank
you.
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