
Tänkvärda ord för livet

“Life is the most beautiful gift of God. 
That is why it is so painful to see what is 

happening today in so many places around 
the world: life is being deliberatelydestroyed 

by war, by violence, by abortion… I have 
often said, and am sure of it, that the grea-
test destroyer of peace in the world today           

is abortion.” 
Mother Teresa of Calcutta

“In Germany they came first for the Communists and 
I didn’t speak up because I wasn’t a communist. Then 
they came for the Jews and I didn’t speak up because I 
wasn’t a Jew. Then they came for the trades unionists and 
I didn’t speak up because I wasn’t a trades unionist. Then 
they came for the Catholics and I didn’t speak up be-
cause I was a Protestant. Then they came for me and by 
that time no one was left to speak up for me.”  

Pastor Martin Niemoller



Den bibliska grunden

”Du har skapat mina njurar, du 
sammanvävde mig i moderlivet. Jag tackar 
dig för att jag är så underbart skapad. Ja, 
underbara är dina verk, min själ vet det så 
väl. Benen i min kropp var inte osynliga för 
dig, när jag formades i det fördolda, när jag 
bildades i jordens djup… 
…Dina ögon såg mig när jag ännu var ett 
outvecklat foster. Alla mina dagar blev 
skrivna i din bok, de var bestämda innan 
någon av dem hade kommit. Hur 
outgrundliga är inte för mig dina tankar, 
Gud, hur stor är inte deras mångfald!” 
Psalm 139:13-17

”När Elisabet hörde Marias hälsning 
sparkade barnet till i henne, och hon fylldes 
av helig ande. Hon ropade med hög röst: 
Välsignad är du mer än andra kvinnor, och 
välsignat det barn du bär inom dig. Hur kan 
det hända mig att min herres mor kommer 
till mig? När mina öron hörde din hälsning 
sparkade barnet till i mig av fröjd.”
Lukas 1:41-43



Kända citat

  ”Var och en har rätt
till liv, frihet och personlig
säkerhet."Artikel 3 i FN:s allmänna 
förklaring om de mänskliga rättigheterna

"Abortion is a skillfully marketed product sold to women at a crisis time in 
their life. If the product is defective, she can’t return it for a refund."
Meister Eckhart (1260-1327)

"The biggest disadvantage for the 
unborn child has always been that 
there is no window to the womb. 
Their fate is in the hands of those 
who cannot see them."
Randy Alcorn

”Vad får oss att tro att vår visdom och vår förståelse är så mycket djupare nu än hos 
någon tidigare generation, så att vi nu vill erbjuda dödshjälp, precis i samma tid då 
vi har större förmåga att lindra smärta än någonsin tidigare?” 
Tony Abbott, tidigare premiärminister i Australien

”Jag har lagt märke till att det endast 
är personer som redan blivit födda, 
som är för abort.” Ronald Reagon

”White people decided that black 
people were less human. Men 
decided that women had fewer 
rights. Nazis decided that Jews’ 
lives weren’t meaningful. Now big 
people have decided that little 
people aren’t meaningful enough 
to have rights” 
Randy Alcorn 



"I Tyskland kom de för att hämta kommunisterna, men jag höjde inte 
min röst, för jag var ju inte kommunist. 

Sen kom de för att hämta judarna, men jag försvarade dem inte, för jag 
var ju inte jude. 

Sen kom de för att hämta fackföreningsfolket, men jag höjde inte min 
röst, för jag tillhörde ju ingen fackförening. 

Sen kom de för att hämta katolikerna, men jag höjde inte min röst, för 
jag var ju protestant. 

Sen kom de för att hämta mig – men vid det laget fanns det ingen som 
kunde höja sin röst för mig."

Pastor Martin Niemoller

”Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina 
bröder, det har ni gjort för mig.” Jesus (Matt 25:40)



“Livet är Guds vackraste gåva. Det är därför 
det är så smärtsamt att se vad som händer 
idag på så många platser världen över; livet 
förstörs medvetet genom krig, våld och 
abort. Jag har ofta sagt, och jag är säker på 
det, att den största förstöraren av fred i 
världen idag är abort.”  Moder Teresa

"Fattigt är det land som inte kan ta emot sina 
ofödda barn."
Moder Teresa

Moder Teresa tillhörde de människor som allra mest kärnfullt uttryckt kopplingen 
mellan abort, som liggande i strid med det absoluta människovärdet, och konsekvenserna 
för samhället och världen i stort. När moder Teresa mottog Nobels fredspris 1979 sa hon 
bland annat: ”Det är en sak jag känner att jag måste dela med er alla. Det största hotet 
mot freden i dag är det oskyldiga ofödda barnets rop. För om en mor kan döda sitt eget 
barn i sitt eget sköte, hur mycket mer kan då inte du och jag döda varandra?” 

”Erkännandet av det ineboende                 
värdet h - 

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna

>>

"Erkännandet av det inneboende värdet hos alla 
som tillhör människosläktet och av deras lika och 
obestridliga rättigheter är grundvalen för frihet, 
rättvisa och fred i världen."

                 

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna




