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Door toedoen van de media wordt de overtuig-

de christen in de huidige maatschappij afge-

schilderd als iemand die geprangd zit in een

gesloten en dogmatisch systeem dat zijn han-

delen bepaalt. Het gaat om een zware vergis-

sing!

Een katholieke christen herleidt zich niet tot

iemand die een of andere voorgeschreven

praktijk aanvaardt of die zich onderwerpt aan

een of andere lijst van geboden en verplichtin-

gen; hij is iemand die in God gelooft, die van

Hem alles verwacht, die Hem liefheeft uit heel

zijn hart en die ook zijn naaste liefheeft.

“Geloven” vergt soms veel moed om door

twijfels een aarzelingen heen te geraken, goed

wetende dat dit enkel mogelijk is door de

Heilige Geest die onze zwakheid te hulp komt

(Rom. 8,26).

“Hopen” betekent vertrouwen hebben. De

hoop is ook een keuze die een inspanning

vergt. Het is trouwens gemakkelijker om te

twijfelen, zich te ontmoedigen of angst te heb-

ben dan om te hopen.

“Liefdadigheid” en “Liefde” vragen ook

beslistheid. Liefhebben uit begeerte, kan op

zich wel aangenaam zijn,  maar het beperkt

zich meestal tot het ervaren van een emotie,

wat oppervlakkig, soms egoïstisch is; in feite is

liefhebben in essentie, kiezen om bewust lief te

hebben, het goede van de naaste op een actie-

ve en belangloze manier na te streven, liefheb-

ben veronderstelt een reële inzet van onze vrij-

heid.

In elk geval is het dankzij de tussenkomst van

God dat liefde, hoop en liefdadigheid mogelijk

zijn.

Men is geen katholieke geneesheer, omdat er

geen bijzondere manier van arts zijn bestaat,

die specifiek katholiek zou zijn; er zijn echter

katholieken die de geneeskunde beoefenen 

en die voornamelijk opvallen door volgende

criteria :

Het eerste wordt gekenmerkt door het feit dat

het gaat om een man of een vrouw die leeft van

Christus.

Het tweede berust in de eenheid van leven, een

coherentie van alle aspecten van het leven.

Het derde berust in een degelijke en verant-

woorde professionele vorming.

Het vierde is niets anders dan de gerichtheid op

de menselijke persoon in haar geheel.

Het vijfde bestaat in een scherpe inleving  in

broosheid, het lijden en de gehandicapte mens.

De katholiek die de geneeskunde beoefent is

een man of een vrouw die  deze uitoefent in

volledige vrijheid, in het bijzonder de thera-

peutische vrijheid, met alle persoonlijke en

professionele verantwoordelijkheid; in een

vrijheid en verantwoordelijkheid die bijgevijld

wordt door het geloof.

Zo komt het dat de geneesheer die zich katho-

liek noemt  tegenstander is van euthanasie, van

abortus, niet omdat de Kerk dat verbiedt, maar

omdat zijn verstand hem hiertoe brengt,  hierin

gesteund door zijn geloof en  zijn overtuiging

bevestigd door het onderricht van de Kerk.

Een vraag stelt zich dan: waarom ziet de katho-

liek  zo vaak af van zijn evangelische verplich-

ting  te getuigen als “licht van de wereld” en

“zout van de aarde”?

- Sedert de culturele revolutie van 1968 in

naam van het pluralisme,  heeft de katholieke
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christen afgezien te evangeliseren om niet

beschuldigd te worden de wereld geweld aan

te doen. Hij is vaak meer bekommerd om zich

te distantiëren van het Magisterium van de

Kerk dan om de waarde ervan te bevestigen.

Hij is zodanig bekommerd om een misverstand

betreffende het respect voor de andere identi-

teiten dat hij ten slotte zijn eigen identiteit erbij

verliest.

- Tegelijk is de laïciteit, die de zware erfenis

van het dogma van de verlichtingsfilosofie

draagt, geëvolueerd van een werkmethode naar

een echte intolerante religie waarin het geloof

niet meer thuis hoort. In deze laïcistische filo-

sofie heeft de katholiek enkel recht op zijn

geloof, op voorwaarde dat hij afziet het  pro-

fessioneel, cultureel, sociaal en politiek te

belijden.

Helaas hebben veel christenen dit statuut aan-

vaard. We hebben met z’n allen de secularisa-

tie aanvaard in de praktijk van onze gebruiken,

dit alles gevulgariseerd onder invloed van de

media.

- Ten slotte, om terug te komen op de medische

praktijk, ondervindt de katholiek die de

geneeskunde beoefent grote moeilijkheden in

het “beoefenen van de geneeskunst”. Deze

heeft haar holistische dimensie verloren en

wordt dag aan dag meer en meer doordrongen

met technologie. Een dergelijke toepassing van

wetenschappelijke technieken, verre van de

kennis en het beroepsgeweten op te hemelen,

laat de technologische toepassing van deze

ontdekkingen tot haar recht komen, die vooral-

eer immoreel,  amoreel zijn, brengt vaak de

idee naar voren brengen alsof alles wat moge-

lijk is ook toegelaten is en dient geëxperimen-

teerd en gerealiseerd worden. De ethische

gevolgen van een dergelijke geneeskunde blij-

ken nog dramatischer te zijn, indien men

ermee rekening houdt dat vandaag de dag de

grenzen tussen leven en dood minder scherp

zijn en dat de laïcistische religie poneert dat

wetten primeren op de ethiek, waardoor de

verworvenheden van Nuremberg, waarbij de

ethiek primeert op de wet, omgekeerd worden.

De katholiek die de geneeskunde beoefent

moet echter overtuigd zijn dat hij een uitzon-

derlijke boodschap meedraagt; hij dient de

komst van Jezus Christus in de Geschiedenis

aan te kondigen.

Aangezien de genade van God, deze bovenna-

tuurlijke hulp die de mens in staat stelt de wil

en het heil van God te volbrengen, via hem

passeert, dient hij, weliswaar met beperkingen,

bewust te zijn van zijn identiteit.

In het verlengde van de menswording van

Christus, heeft God zijn volk, zijn Kerk uitver-

koren  als getuigen van Zijn aanwezigheid in

de geschiedenis. Het getuigenis van de katho-

liek die de geneeskunde uitoefent kan op diver-

se wijze plaats vinden:

- een eerste manier in zijn handelwijze ten

opzichte van zijn patiënten aan wie hij funda-

mentele antwoorden brengt over leven en dood

en over het lijden.

- een tweede manier bestaat in culturele en

sociale debatten over de problematiek van het

begin en het einde van het leven, evenals de

manipulatie ervan, over de toegankelijkheid tot

de gezondheidsdiensten en over de familie.

- Het derde luik is de opvoeding: een discrete

aanwezigheid in universitaire cursussen, een

reële en actieve aanwezigheid in para-universi-

taire activiteiten.

- de vierde manier handelt over liefdadigheid :

medische hulp in ontwikkelingslanden; hulp

bij verborgen armoede en hulpbehoevenden

van onze tijd; hulp aan ongehuwde moeders in

moeilijkheden…

Moge de christen die de geneeskunde in prak-

tijk brengt zijn identiteit niet verliezen. Mocht

hij ze echter voluit beleven!
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