„Europa voor Christus!“
Nieuwsbrief januari 2006:

“Cultuur van het leven? Wat is dat?”
Een handomdraai kan de wereld veranderen.
Beste vrienden!
Wij wensen u een gezegend nieuw jaar! Dat we dit jaar allemaal een beetje dichter bij God
mogen komen!
Dikwijls horen we het begrip “cultuur van het leven”. Maar wat wil het eigenlijk zeggen? Een
Oekraïense professor overhandigde mij eens een stukje cake. Hij zei: “Kijk hoe je de cake
aanneemt. Jij houdt je hand open – en je grijpt er niet naar. Dat is de cultuur van het leven:
wij ontvangen het leven… in plaats van het naar ons te trekken. Een handomdraai kan de
wereld veranderen (The twist of the wrist changes the universe).”
Een eenvoudige formule: kinderen aanvaarden zoals en wanneer ze ons geschonken worden,
het levenseinde niet bespoedigen, de andere in zijn zwakheid en moeilijkheden respecteren
enz.
Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz is een van de meest veelzijdige hedendaagse filosofen. Ze houdt
zich vooral met de Duitstalige christelijke filosofie van de 20ste eeuw bezig. Ze is professor in
godsdienstfilosofie aan de Technische Universiteit Dresden en heeft voor ons haar gedachten
samengevat over de vraag wat de “cultuur van het leven” is.
Voor een nieuwe “cultuur van het leven”!
Uw “Europa voor Christus!” Team
P.S.: niet vergeten: het dagelijkse Onzevader voor een door christelijke waarden gedragen
Europa!
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“Cultuur van het leven? Wat is dat?”
or Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz
Wij leven allemaal. Maar vanwaar komt dit leven? Zijn het misschien de
ouders, zijn het de voorouders die net dit kind gewild en in hun
voorstellingen zo “gemaakt” hebben? Natuurlijk geven de ouders het
kind lichamelijke en geestelijke gaven mee, maar zeker niet doelgericht
en bewust. Deze eenvoudige gedachte wordt hierdoor duidelijk: ook
ouders moeten hun kind eerst als een onbekende leren kennen. Sterker
nog: ook het kind zelf moet zich later in een rijpingsproces leren
aanvaarden. Het moet zijn grenzen en zijn onvermogen evengoed leren kennen als zijn
mogelijkheden en kunnen.
“Cultuur van het leven” betekent: zijn leven als een geschenk beleven. Beter gezegd: als gave
van een bovennatuurlijk leven. “Cultuur van het leven” wil ook zeggen: anderen dit geschenk
gunnen. En wel vanaf het begin tot het levenseinde. Onder het mom van het vrijwillig afstand
nemen, worden oude mensen in de “vrijwillige” dood geduwd. Onder het mom zelf te mogen
kiezen, worden vrouwen aangezet hun eigen ongeboren kind te laten doden. Onder het mom
van de bevrijding van de vrouw, worden vaders van hun kinderen gescheiden, zonder ooit
gehoord te worden.
“Cultuur van het leven” betekent: leven mogen verder geven, kinderen mogen verwelkomen
op deze aarde, ondanks alle weerstand. Het betekent moeders en vaders steunen en
uiteindelijk ook graag grootouders worden.
“Cultuur van het leven” betekent: mogen sterven, wanneer de tijd er is, en de eigen dood als
overgang naar een nieuw, eeuwig leven te beschouwen. Het betekent de hiermee verbonden
pijn van het loslaten door te mogen komen met de hulp van anderen en het eigen lichamelijk
verval niet beschaamd te moeten wegsteken. Ons allen is de zorg voor de anderen
opgedragen.
Zulke woorden hebben slechts betekenis omdat wij ons leven aan een hoger Leven danken. De
Europese cultuur heeft lange tijd vanuit deze ervaring gedacht. Het wordt tijd om ons terug
open te stellen voor de horizon van die “cultuur van het leven”.
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