JAN PAWEŁ II O WARTOŚCI ŻYCIA

„Przybyliście do Rzymu kierowani wspólną troską o życie ludzkie, w
poszukiwaniu pełniejszego zrozumienia podstawowych kwestii dotyczących
ochrony życia człowieka - od chwili poczęcia po jego naturalny kres*. Skła
nia was do tego głębokie przekonanie o wielkiej godności i wartości każdej
ludzkiej osoby - także najsłabszych i tych, których nie chroni prawo.
Z prawdziwą radością korzystam z tej okazji, aby przekazać wam słowa
zachęty w tych doniosłych wysiłkach i zapewnić o mojej modlitwie.
Zadanie, które podjęliście, wymaga pełnego zrozumienia wszystkich
wiążących się z nim zagadnień, wymaga też wewnętrznej siły i cierpliwej
wytrwałości. Przybywacie z różnych środowisk i odmiennych warunków spo
łecznych, ale podejmując wysiłki zmierzające do zapewnienia ochrony pra
wa do życia, wszyscy spotykaliście się z krytyką i zorganizowanym oporem.
W wielu miejscach świata ruch w obronie życia jest całkowicie sprzeczny z
niektórymi obecnymi tendencjami społecznymi. W tym kontekście rada,
jaką św. Paweł przekazał Rzymianom w skierowanym do nich liście, nabiera
- jak sądzę - szczególnego znaczenia. Św. Paweł pisał: «Nie bierzcie [...]
wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyś
cie umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co jest Bogu przy
jemne i co doskonałe* (Rz 12, 2).
Potrzebna jest odwaga mówienia prawdy - jasno, szczerze i otwarcie,
ale nigdy z nienawiścią, nigdy z lekceważeniem ludzi. Musimy mieć mocne
przekonanie, że prawda wyzwala (por. J 8, 32). Bez względu na to, jak
bardzo pomocna mogłaby się okazać siła naszych argumentów czy osobista
elokwencja, to nie one, lecz właśnie prawda jest podstawowym źródłem
wolności i sprawiedliwości. Opowiadać się po stronie życia, bronić prawa do
życia znaczy zatem stawać w obronie prawdy, a zwłaszcza prawdy o pocho*Odwaga mówienia prawdy, „L’Osservatore Romano” 1986, nr 3, s. 3. Przemówienie wy
głoszone w Watykanie 1 III 1986 r. do członków Międzynarodowej Federacji Ruchów w Obro
nie Prawa do Życia (fragmenty).
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dzącej od Boga godności i wartości każdej ludzkiej istoty. Jest rzeczą bardzo
budującą, że tak wielu ludzi dobrej woli na świecie całym sercem przyjmuje
tę prawdę, gdy ukazuje się im fakty i przedstawia przekonywające argumen
ty moralne i naukowe.

II
Wiecie, że Kościół podziela Waszą troskę. Za doniosły element swojej

misji uważa działanie na rzecz ochrony i godności życia ludzkiego i przeci
wstawianie się skierowanej przeciwko życiu mentalności, która stanowi za
grożenie wszelkich praw człowieka. Jak powiedziałem w adhortacji apostol
skiej o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym, «Kościół
mocno wierzy, że życie ludzkie, nawet gdy słabe i cierpiące, jest zawsze
wspaniałym darem Bożej dobroci. Przeciw pesymizmowi i egoizmowi, zacie
mniającym świat, Kościół opowiada się za życiem: w każdym życiu ludzkim
umie odkryć wspaniałość owego T ak ’, owego ’Amen’, którym jest sam
Chrystus. Owemu ’Nie’, które zalewa i gnębi świat, przeciwstawia to żyjące
T ak ’, broniąc w ten sposób człowieka i świat przed tymi, którzy czyhają na
życie i zadają mu śmierć» (Familiaris consortio, nr 30).
Zapewniam was zatem o moim żywym zainteresowaniu waszym godnym
szacunku trudem i waszymi planami. Jestem przekonany, że rzeczywiste wy
miary znaczenia ruchu w obronie życia dla dzisiejszego świata i pełną war
tość wkładu, jaki ten ruch wnosi w życie ludzkości, będzie można w pełni
docenić dopiero wtedy, gdy zostanie napisana historia obecnego pokolenia.
Oby waszemu tak istotnemu wkładowi w to dzieło udzielał swego błogosła
wieństwa Bóg, w którym «żyjemy, poruszamy się i jesteśmy» (Dz 17, 28).
Oby umocnił was swoją łaską i swoją miłością. Oby obdarzył was i wasze
rodziny swoim pokojem”.

