Prohlášení Matky Terezy, adresované Mezinárodní konferenci o populaci a vývoji, která
se konala v Káhiře 9. září 1994
„Dnes k vám mluvím ze srdce – ke každému ze všech národů na světě, k lidem, kteří mají
moc dělat velká rozhodnutí, stejně jako ke všem matkám, otcům a dětem ve městech
i vesnicích.“
„Každý z nás je dnes zde, protože jsme milováni Bohem, který stvořil nás a naše rodiče,
kteří nás přijali a postarali se, aby nám dali život. Život je nejkrásnější dar do Boha. Proto je
tak bolestné vidět, co se dnes děje na tak mnoha místech na světě: život je úmyslně ničen
válkou, násilím, potratem. A my jsme byli stvořeni Bohem pro větší věci – abychom milovali
a byli milováni.“
„Často říkám a jsem si tím jista, že největším ničitelem míru na světě je dnes potrat. Když
matka může zabít své vlastní dítě, co pak může zastavit vás a mě před zabíjením jeden
druhého? Jediný, kdo má právo vzít život, je Ten, kdo ho stvořil. Nikdo jiný nemá to právo:
žádná konference, žádná vláda.“
„Jsem si jista, že v hloubi své duše víte, že nenarozené dítě je lidská bytost milovaná
Bohem, stejně jako vy nebo já. Jak někdo, kdo si je toho vědom, může úmyslně takový život
ničit? Děsí mě myslet na všechny ty lidi, kteří ubíjí své svědomí, aby mohli provádět potrat.
Až zemřeme, staneme tváří tvář před Bohem, Tvůrcem života. Kdo vydá počet Bohu za
miliony dětí, které neměly šanci žít, zakusit lásku?“
„Bůh stvořil svět dostatečně velký pro všechny životy, které chtěl, aby se narodily. Jsou
to pouze naše srdce, která nejsou dostatečně velká, aby je chtěla a přijala je. Kdyby všechny
peníze, které jsou vynakládány na hledání způsobu, jak zabíjet lidi místo toho sytily, dávaly
domov a vzdělávaly – jak krásné by to bylo. Příliš často se bojíme obětí, které bychom možná
museli podstoupit. Ale tam, kde je láska, je vždy oběť. A kde milujeme, až to bolí, tam je
radost a pokoj.“
„Pokud existuje dítě, které nechcete nebo které nemůžete uživit nebo dát mu vzdělání,
dejte to dítě mně. Neodmítnu žádné dítě. Dám domov nebo najdu milující rodiče pro něho či
pro ni. Bojujeme proti potratu adopcí a tisíce dětí jsme dali do pečujících rodin. A je krásné
vidět lásku a jednotu, kterou dítě přináší do rodiny.
„Dítě je nejkrásnější dar Boha rodině, národu. Nikdy neodmítejme tento dar od Boha. Má
prosba ke každému z vás je, abyste vždy měli víru vidět a milovat Boha v každé osobě,
nenarozené včetně. Bůh Vám žehnej.“
Zdroj: http://www.ewtn.com/New_library/population.htm

