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Randy Alcorn jest naukowcem i autorem świetnie sprzedających się ponad trzydziestu książek. Jego książki
oparte na faktach to Heaven, If God Is Good, The Grace and Truth Paradox, The Treasure Principle, and
ProLife Answers to ProChoice Arguments. Napisane przez niego powieści to Deadline, Dominion,
Deception, The Ishbane Conspiracy, i the Gold Medallion winner Safely Home.
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Randy jest ojcem dwóch zamężnych córek, Kariny Franklin i Angeli Stump i mieszka w Gresham w Oregon z
żoną Nanci, która jest też jego najlepszym przyjacielem. Są dumnymi dziadkami kilkorga wnuków.
Organizacja, z którą związany jest Randy, to Eternal Perspective Ministries, z którą można się skontaktować
przez stronę internetową: www.epm.org, mailowo: info@ epm.org, telefonicznie: 0015036685200 lub 39085
lub pod adresem: Pioneer Blvd., Suite, 206, Sandy, OR 97055.
„tę książkę koniecznie musi przeczytać każdy obywatel naszego kraju – zarówno zwolennik aborcji, jak i jej
przeciwnik.”
– CAROL EVERETT, były właściciel kliniki aborcyjnej i autor Blood Money:
Getting Rich Off a Woman’s Right to Choose
„Zwięzłe, ale wyczerpujące przedstawienie stanowiska obroń ców życia przez Randy’ego Alcorna jest
bezcennym źródłem dla wszystkich mających otwarte serce, ale nie krzykliwych, przeciwników aborcji.”
– Frederica Mathewes-Green Felietonistka, komentatorka i autorka Real Choices: Listening to Women,
Looking for Alternatives to Abortion
„Ta przykuwająca uwagę pozycja łamie stereotypy i pomoże zaleczyć rany powstałe w najpilniejszym
wewnętrznym konflikcie w Ameryce.”
– Rabbi Daniel Lapin Prezes Toward Tradition,państwowej koalicji Żydów Chrześcijan, Autor i gospodarz
programów radiowych talk show
„Frapujące przedstawienie najważniejszego zagadnienia naszego pokolenia. Nie mogłem oderwać się od tej
książki.”
– Andy Stanley North Point Community Church
„W tej niepozornej książce zostały zawarte istotne odpowiedzi na najczęściej przytaczane argumenty
zwolenników aborcji. Randy Alcorn w zdecydowany sposób przypomina nam, że wszystkie żywe istoty
zasługują na godność, wolność i równe prawa. Wierzę, że ta książka otworzy oczy i zmieni serca mi lionów
ludzi. Mocna książka, którą będziesz chciał podarować wszystkim swoim znajomym.”
– Nancy Stafford Aktorka i autorka, The Wonder of His Love oraz Beauty by the Book
„Żeby zmienić naszą kulturę, nie wystarczy stwierdzić, że jesteśmy przeciwnikami aborcji, musimy wyjaśnić,
dlaczego jesteśmy jej przeciwnikami. Książka ta jest wspaniałym źródłem, które dokładnie to wyjaśnia.”
– Fr. Frank Pavone
Dyrektor Krajowy, Priests for Life Prezes, National Prolife Religious Council
„Dobrze przemyślana i dogłębna analiza, dlaczego ochrona każdego ludzkiego życia jest nie tylko słusznym
stanowiskiem, ale jedynym stanowiskiem, jakie my, jako społeczeństwo, powinniśmy popierać. Wierzę, że
wiele osób zmieni zdanie po przeczytaniu tej książki.”
– Kristen Day Dyrektor Zarządzająca, Democrats for Life of America
„Dlaczego w obronie życia jest bezcennym źródłem dla każdego, kto chce pomóc przyjaciółce lub członkowi
rodziny zrozumieć perspektywę przeciwników aborcji. W prosty, fascynujący sposób Randy Alcorn
opowiada się przeciwko aborcji, używając zarówno siły argumentów, jak i emocji.”
– Charles W. Colson Wspólnota Więzienna, Waszyngton
„Wyczerpująca, dobrze udokumentowana i przykuwająca uwagę książka, szczególnie z tego powodu, że
dotyczy zagrożenia dla naszych dzieci.”
– Jennifer O’Neill, Aktorka, autorka i rzecznik prasowy Silent No More Awareness Campaign
wstęp od polskiego wydawcy
Ponad dwa lata temu miało miejsce wydarzenie, które poruszyło mnie do głębi i uczyniło mnie oddanym
obrońcą życia. Syn pokazał mi pierwszy film z badań USG, w którym moja jeszcze nienarodzona wnuczka,
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macha jakby na powitanie rączką z brzuszka mamy. Był to niesamowity widok – Viera miała wtedy zaledwie
kilka miesięcy. Trzy miesiące później, podczas pobytu w Kijo wie, Kinga (moja synowa) miała bardzo mocny
krwotok. Szymon błyskawicznie zawiózł ją do szpitala. Po godzinie, około 2:00 w nocy dzwoni do mnie
informując, że lekarze nie mogą wyczuć pulsu dziecka. Zaczęliśmy się razem z żoną gorąco modlić o Vierę i
Kingę. Trwało to jakby wieczność, gdy w końcu około 5 nad ranem Szymon zadzwonił ponownie z radosną
wieścią... wrócił puls, krwotok ustał i wszystko jest ok.
Wprawdzie lekarze ukraińscy i polscy stwierdzili dużą hipotrofię, jednak dzięki Bogu, Viera urodziła się
doskonale zdrowa. Dzisiaj ma już ponad dwa latka i jest naszą wielką radością i cennym darem od Boga.
Lubimy ją obserwować, gdy się bawi – jest przy tym tak bardzo kreatywna. Często z żoną cytujemy jej
zabawne wypowiedzi i śmiejemy się z nich. Wszyscy ją bardzo kochamy... a mogłoby jej już nie być.
Ileż dzieci nie miało takiego szczęścia jak Viera? Nikt o nie nie walczył w modlitwie, ani nie dał im szansy
przeżycia czy wyboru.
Wiem, że ta książka nie zmieni polskiego społeczeństwa ani większości zwolenników prochoice, ale może
uratuje jedno życie?
„Dlaczego w obronie życia?” jest prawdopodobnie najbardziej trzeźwą i zrównoważoną pozycją książkową
na temat aborcji na polskim rynku. To, co ją wyróżnia, to prawdziwa i szczera troska, nie tylko o dobro
dziecka, ale również matki. Randy Alcorn zabiera nas w emocjonującą podróż w kierunku transformacji i
odnowienia umysłu – jakby od śmierci do życia.
Prawdopodobnie najmądrzejszy z ludzi, kiedykolwiek żyjących na ziemi – król Salomon, napisał w jednej z
przypowieści: „Ratuj wydanych na śmierć, a tych, których wie- dzie się na zatracenie, zatrzymaj” (Przyp.
24:11). Słowa te, są jakby Bożym wołaniem i wezwaniem dla ludzi wierzących do obrony życia poczętego.
Autor książki odpowiada na to wezwanie, podając niezmiernie rzeczowe, a zarazem naukowe argumenty,
którym trudno się oprzeć i pozostać biernym wobec losu tysięcy nienarodzonych istnień. Ist nień
ukształtowanych i przeznaczonych przez Stwórcę, aby cieszyć się życiem, zwyciężać i zmieniać świat.
Gorąco zachęcam do zapoznania się z tą krótką rozprawą o największym cudzie, jakim jest dar życia.
prezes Fundacji Eurohelp, pastor i autor książek Tomasz Kmiecik
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