
Isten Szolgája, II János Pál az emberi élet védelmében 

 

„Az életet megvédeni és támogatni, tisztelni és szeretni - ez a feladat, amelyet az Isten 
minden emberre bíz...” 

       (Evangelium Vitae) 

 

„Sürgősen szükségünk van egy nagy imádságra az életért, amely az egész világot 
áthatolja”. 

       (Evangelium Vitae) 

 

„Küzdjetek azért, hogy minden ember számára biztosítva legyen a megszülési joga... 
Ne riasszatok el a nehézségektől, a kifogásoktól, vagy frusztrációktól, amelyekkel talál-
kozhattok ezen az úton. Az emberről van szó, és nem szabad ebben a helyzetben passzív 
lemondásban elzárkózni. 

Mint Krisztus helytartója, a megtestesült Isten Igéje, azt mondom Nektek: Higgyetek az 
Istenben, minden emberi lény Teremtőjében és Atyjában. Bízzatok az emberben, aki Isten 
képére és hasonlatosságára lett létrehozva és arra van kinevezve, hogy Isten gyermeke 
legyen. 

A Halott és Feltámadott Krisztus személyében az ember ügye már megkapta a végső 
ítéletét: AZ ÉLET LEGYŐZI A HALÁLT!” 

       (Róma, 1979.02.26) 

 

„És azt kívánom, és azért imádkozom állandóan, hogy a lengyel család életet adjon, 
hogy hű legyen a szent élet törvényéhez. Ha megsértik az emberélethez való jogát abban 
a pillanatban, amelyben emberként az anya méhében megfogamzik, ez köz vetetve kiha-
tással bír az egész erkölcsi rendre, amely biztosítja az ember megsérthetetlen jogait. Az 
élet az első ezek közül a jogok közül. Az egyház nem csak a Teremtő fenségessége miatt 
védi az élethez való jogot, aki az élet első Adakozója, hanem ugyanakkor az ember 
alapvető érdeke miatt.” 

       (Nowy Targ, 1979.06.08) 

 

„Egy meg nem született gyermek is ember: mi több, Krisztus kiváltságos módon 
azonosul „a legkisebbekkel”; hogy lehetne az, hogy ne lássuk a különleges jelenlétét egy 
még meg nem született lényben, amely minden lény közül valóban a legkisebb, leginkább 
rászoruló, hátrányos helyzetű, bármilyen védekezési lehetőségtől megfosztott, még 
a hangtól is - aki nem tud tiltakozni azok ellen a csapások ellen, amelyek megsértik 
a legalapvetőbb jogait.” 

       (Róma, 1980.01.28) 

 

„Az élet ajándékához való viszony az ember Istenhez és másik emberhez való 
viszonyának kifejezése és eredeti és alapvető vizsgája, tehát a való vallásosság és az 
erkölcsösség kifejezése és vizsgája.” 

       (Czestochowa, 1983.06.19) 


