
 

Care este 

soluŃia? 
 

SoluŃia este să ne iubim copiii, să 

conştientizăm faptul că ei devin 

membri ai familiilor noastre 
încă  din momentul concepŃiei.  

 

Dacă Dumnezeu a hotărât să ne 

dăruiască un copil, să fim 

convinşi că îi va purta de grijă şi 

în continuare.  

 

Trebuie să înŃelegem că nu avem 

dreptul să luăm viaŃa unui copil 
indiferent dacă este născut sau 

încă este în pântecele mamei sale. 

Omul este o fiinŃă vie, este fetiŃă 

sau băiat, chiar din momentul 

conceperii sale. 

 

Sfântul Vasile cel Mare 

avertizează: „Cei care dau 

medicamente abortive, sunt 

ucigaşi şi ei precum şi cele ce 

primesc otrăvuri ucigătoare de 
embrioni” (canonul al 8-lea). 

 

Cea mai mare bucurie a unei 

familii sunt copiii. Ei ne 

înfrumuseŃează şi ne îmbogăŃesc 

viaŃa. Să fim gata să ne jertfim 

pentru a ne învrednici de această 

bucurie.  

 

Orice copil care se naşte este o 

reuşită a vieŃii, o intenŃie divină 

împlinită, o garanŃie de încredere 

şi optimism, este o ascensiune, o 

pace pentru conştiinŃe, un 

„AMIN!” plin de emoŃie 

creatoare, pe care mama şi soŃul 

ei îl rostesc voinŃei lui 

Dumnezeu! 
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ŞtiaŃi că … 
 

 

 

� Pilulele anticoncepŃionale 

provoacă avort timpuriu? 

 

Ele sunt cunoscute ca o 

combinaŃie de hormoni artificiali 

care au rolul de a împiedica 

ovulaŃia (eliberarea ovulului). 

 

Ceea ce se cunoaşte mai puŃin 

este faptul că, de multe ori 

ovulaŃia se produce în ciuda 
pilulelor de orice fel.  

 

Prin hormonii artificiali, pilula 

Anti-Baby are efect asupra mai 

multor organe din corpul feminin 

– adesea NU împiedicând sarcina, 

ci provocând avort timpuriu: 

 



• asupra ovarelor, împie-

dicând eliberarea ovulelor 

(inhibitor al ovulaŃiei); 

 

• asupra consistenŃei muco-

zităŃii cervixului în colul uterin, 
îngroşând mucusul şi astfel 

îngreuind sau chiar împiedicând 

înaintarea spermatozoizilor spre 

uter şi trompele uterine; 

 

• asupra Ńesutului mucoasei 

uterine, care se subŃiază, având 

loc atrofierea glandelor, 

reducându-se astfel resursele de 

hrană (glycogen) pentru copil. 

(inhibarea implantării, deci efect 

de avort timpuriu). Astfel, fetiŃa 

sau băieŃelul conceput moare de 

foame, în timp ce mama sa poate 

că râde, mănâncă, se plimbă, sau 

participă la Sfânta Liturghie. 

 

• asupra trompelor uterine, în 

sensul că ovulul fecundat este 

transportat atât de lent, încât  nu 

mai ajunge la timp la implantarea 

salvatoare şi piere (factorul tubar, 

tot efect de avort timpuriu). 

Având în vedere faptul că 

fecundarea are loc aproximativ cu 

două săptămâni înaintea 

menstruaŃiei aşteptate şi că 

pilulele omoară copilul chiar în 

aceste două săptămâni, men-

struaŃia totuşi va avea loc şi 

femeia nici nu va şti că a fost 

însărcinată. 

 

� Steriletul (spirala sau firul 

uterin) are  în primul rând efect 

abortiv? 

 

După testele folosite pentru 

stabilirea sarcinii timpurii (beta 

HCG), în ciuda folosirii spiralei, 

fecundaŃia se petrece de câteva 

ori pe an. Prin producerea 

intenŃionată a unei congestii de 

iritaŃie în Ńesutul conjunctiv 

uterin, fixarea fătului este 

împiedicată şi acesta moare, de 

cele mai multe ori, după una sau 

două săptămâni. 

 

Ca şi pilulele, steriletul ucide 

pruncul, cel mai adesea înainte de 

menstruaŃia aşteptată când femeia 

care fusese însărcinată poate 

crede că, de fapt, n-a fost.  

 

Argumentele amintite mai sus 

arată, aşadar, că există diferite 

mijloace incorect  numite 

„anticoncepŃionale”. Chiar dacă 

sunt folosite, fecundarea poate 

avea loc, iar pruncii sunt omorâŃi 

în primele zile ale vieŃii lor.  

 

Prin intermediul acestor metode 

sunt ucişi aproximativ acelaşi 

număr de copii ca şi prin 

metodele chirurgicale. 

 

S-a căutat ani de zile să se 

ascundă efectul de avort timpuriu 

al pilulelor şi al steriletului, 

ştiindu-se foarte bine că o 

divulgare promptă a acestui 

adevăr ar fi determinat multe 

femei să se abŃină de la folosirea 

lor. 
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