
ar fi ȋn interesul copilului nenăscut. Oare, 

pentru binele ei, o  persoană micuţă este ruptă 

membru cu membru, provocându-i-se astfel 

mari suferinţe? Astăzi oamenii spun: «Eu nu 

pot avea acest copil pentru că nu-i pot oferi o 

viaţă bună». Şi care este soluţia faptului de a  
nu fi capabil să-i dai o viaţă bună? Să-i iei ȋn 

chinuri inimaginabile şi viaţa pe care o are?”.  
 

      ○ MITUL (părerea greșită) nr. 9: 

      „Avortul este o procedură fără durere.” 

      Adevărul: „Diferitele proceduri de a- 

vort sunt adesea dificile şi dureroase.” 
       

      ○ MITUL (părerea greșită) nr. 10: 

      „Avortul eliberează femeile de stres şi de 

responsabilitate şi, prin urmare, ȋmbunătă-

ţeşte starea lor psihologică.”  

      Adevărul: „Avortul produce daune psi-

hologice (coşmaruri, depresii ş.a.) atât pe 

termen scurt, cât şi pe termen lung, uneori 

chiar pe ȋntreaga viaţă a femeii.” 
 

      ○ MITUL (părerea greșită) nr. 11: 

      „E nedrept ca o femeie să trebuiască să 

crească un copil cu handicap şi este mai bine 

pentru copil să nu aibă o viaţă chinuită.” 

      Adevărul: „Diagnosticul doctorului es-

te uneori greşit.” 

      „Mulţi părinţi şi-au ucis copiii prin avort, 

deoarece medicii le-au spus că aceştia vor 

avea un handicap sau un handicap grav. Altor 

părinţi, li s-a spus acelaşi lucru, dar au ales 

să-şi lase copiii să trăiască. Aceşti părinţi au 

fost uimiţi să dea naştere unor copii normali.” 

      Adevărul: „Copiii cu handicap nu sunt 

poveri sociale, iar oamenii normali nu sunt 

ȋntotdeauna valori sociale.” 
* 

      Metodele contraceptive au, de cele mai 

multe ori, acţiune avortivă, de ucidere a em-

brionilor (copiilor). Se produce astfel avortul 

timpuriu care este tot ucidere. Pentru a nu să-

vârşi avorturi sau avorturi timpurii există me-

tode naturale (metoda Billings, metoda ca-

lendarului etc.) prin care familia poate amâna 

aducerea pe lume a copiilor, dar este bine ca 

naşterile să nu fie amânate căci „Precum sunt 

săgeţile în mâna celui viteaz, aşa sunt copiii 

părinţilor tineri. Fericit este omul care-şi um-

ple casa de copii” (Psalmul 126, vs. 4-5). 
   *** 

      Ȋn cazul unei sarcini pentru care nu sunteţi pre-

gătită, puteţi cere sprijin la: 

- Departamentul Pro Vita al Arhiepiscopiei 

Iaşiului (din cadrul Mitropoliei Moldovei şi Buco-

vinei), la numărul gratuit 0800 800 116; 

- Biserica Naşterea Domnului - ȋn cadrul Ma-

ternităţii Cuza Vodă din Iași – nr. 0744 798 610 

sau la alte instituţii care acordă sprijin. 
                                                                                  *** 

     Informaţii despre metodele naturale de evitare a 

sarcinilor se găsesc la: http://www.profamilia.ro/ 

soti.asp?autofer, în cărţi şi broşuri pe această temă. 
*** 

     Pentru a cumpăra cartea „25 de mituri despre 

ȋntreruperea de sarcină” puteţi scrie la contact@ 

totuldespre avort.ro sau sunaţi la 0745 388 298. 

    Acest pliant și conţinutul cărţii de mai sus des-

pre avort le găsiţi pe www.totuldespreavort.ro 

şi/sau pe www.bisericanastereadomnului.ro.  

    Vă rugăm să răspândiţi şi dumneavoastră pli-

ante şi materiale despre avort, postându-le pe in-

ternet şi/sau listate. România este de multă vreme 

ȋntre ţările cu cele mai multe avorturi din lume.   

    Alte informaţii despre avort puteţi afla pe 

www.culturavietii.ro., www.provitaiasi.ro ş.a..     

    În cazul unei sarcini nedorite puteţi cere spri- 

jin pe www.provitaiasi.ro sau pe alte site-uri. 

PROTOPOPIATUL IAŞI 3 şi Parohia 

ortodoxă Sfântul Apostol Toma din Iaşi 
 

ȊNTRERUPEREA DE 
SARCINĂ 

Ce aţi vrut să ştiţi dar v-a fost  
frică să ȋntrebaţi! 

 

 

      „Este mult mai ușor să scoți un copil (fe-

tus sau embrion) din uterul unei mame decât 

din mintea și inima ei.” 
        

      Textele de mai jos au fost selectate din 

cartea „25 de mituri (neadevăruri) despre ȋn-

treruperea de sarcină”, editată la Centrul de 

Informare şi Cercetare ȋn Sănătate Repro-

ductivă, prin traducere din cartea „Pro-Life 

answers to pro - choice arguments” de Ran-

dy Alcorn, publicată ȋn S.U.A..  
       

     ○ MITUL (părerea greșită) nr. 1:  

      „Este incert când ȋncepe viaţa umană.” 

      Adevărul: „Manualele de medicină şi  

lucrările de referinţă (importante) ştiinţi- 

fice sunt, constant, de acord că viaţa uma- 

http://www.totuldespreavort.ro/
http://www.bisericanas/
http://www.culturavietii.ro/
http://www.provitaiasi.ro/
http://www.provitaiasi.ro/


nă ȋncepe la concepţie, nu la naştere.” 

      „Oamenii de ştiinţă, ȋntr-un procent co-

pleşitor, sunt de acord că viaţa umană ȋn-

cepe la concepţie (concepţia este momentul 

ȋn care ovulul este fecundat de spermatozoid; 

ȋn acel moment Dumnezeu creează şi dăruieş-

te sufletul şi aduce astfel la existenţă embrio-

nul, care este un individ distinct genetic, cu 

cod genetic propriu, diferit de codul genetic 

al tatălui şi de cel al mamei). J.F.Greenhill, 

E.A. Friedman ca şi mulţi alţi oameni de ştii-

nţă declară: «Zigotul (embrionul) astfel for-

mat reprezintă ȋnceputul unei noi vieţi».”1 
 

      ○ MITUL (părerea greșită) nr. 2:  

      „Fătul e o parte a corpului femeii gravi-

de, precum amigdalele sau apendicele.” 

      Adevărul: „Se poate dovedi foarte uşor 

faptul că mama gravidă şi copilul pe care ȋl 

poartă ȋn pântece sunt două persoane dis-

tincte: mama poate muri, ȋn timp ce copi-

lul este salvat şi trăieşte.” 

      „Există multe cazuri ȋn care o mamă a 

fost rănită mortal, după care medicii au scos 

ȋn siguranţă copilul din pântecele ei.” 
 

      ○ MITUL (părerea greșită) nr. 3: 

      „Nenăscutul este doar un embrion fără  

                                                 
1Ȋnvăţătura Bisericii despre începutul vieţii este 

exact la fel cu cea a oamenilor de ştiinţă. 

 „Biserica Ortodoxă ne învaţă adevărul revelat 

de Dumnezeu că zigotul (embrionul) are suflet 

din clipa concepţiei adică a zămislirii lui (a se 

citi Sfânta Evanghelie după Luca cp. 1, vs. 39-

44) şi avortarea lui este ucidere, uciderea unui 

om, oricând s-ar face avortul.”  

            (Arhimandritul Epifanie Teodoropulos)  

viaţă sau un fetus, o bucată de ţesut, un pro-

dus de concepţie.” 

      Adevărul: „Chiar ȋnainte ca avorturile 

să aibă loc, ȋn stagiile cele mai timpurii ale 

sarcinii, copilul are deja formată fiecare 

parte a corpului.”; Adevărul: „Copilul ne-

născut reprezintă o fiinţă umană chiar di-

nainte de naştere, adică de la zămislire.” 

      „La 18 zile de la concepţie, inima se for-

mează, iar ochii ȋncep să se dezvolte. La 21 

de zile, inima bate şi pompează sângele ȋn tot 

organismul. La 28 de zile, mânuţele şi picio-

ruşele nenăscutului deja sunt formate, iar la 

30 de zile, copilul nenăscut are creier.” 
 

      ○ MITUL (părerea greșită) nr. 4: 

      „Nenăscutul nu este o persoană. Are doar 

câţiva centimetri ȋn dimensiune şi nici măcar 

nu poate gândi.” 

      Adevărul: „Însuşirea de a fi o persoa-

nă nu este legată de mărimea, abilitatea 

sau inteligenţa persoanei”. „Creierul copilu-

lui nenăscut este funcțional deoarece pot fi 

detectate unde cerebrale ȋncepând cu a 40 a zi 

de la zămislire ceea ce  arată că este activ.”  
 

      ○ MITUL (părerea greșită) nr. 5: 

      „Ar fi nedrept să limitezi dreptul de a 

alege al unei femei, interzicându-i avortul.” 

      Adevărul: Libertatea de alegere a unei 

persoane e limitată ȋntotdeauna de afecta-

rea altei persoane. Persoanele care susţin 

avortul luptă pentru dreptul mamei de a-și 

ucide copilul, uitând de dreptul copilului 

de a trăi și de a avea o mamă. Acest lucru e 

profund injust. Dacă e profund injust, ar 

trebui să fie și ilegal.” 

      „A fi pentru dreptul de a alege cu privire 

la dreptul cuiva de a ucide prin avort, ȋn-

seamnă a fi anti-alegere ȋn privinţa dreptului 

altcuiva de a trăi (dreptul victimei de a trăi).”   
 

      ○ MITUL (părerea greșită) nr. 6: 

      „Avortul este o decizie luată ȋntre femeie 

şi medicul ei. Toată lumea are dreptul con-

stituţional la viaţă privată.”  

      Adevărul: „Tatăl copilului este respon-

sabil pentru copil şi ar trebui să aibă un 

rol important ȋn această decizie”. Un rol ȋn 

această decizie ar trebui să aibă şi bunicii 

sau alte persoane apropiate care vor să 

crească sau să ajute la creşterea copilului.  

      „Avortul permite şi chiar ȋncurajează băr-

batul să exploateze sexual femeia, fără teama 

de a trebui să-şi asume responsabilitatea pen-

tru copiii care sunt concepuţi.” 
 

      ○ MITUL (părerea greșită) nr. 7: 

      „Situația familială și socială a multor fe-

mei nu le lasă nici o alegere afară de avort.” 

      Adevărul: „Cei care sunt cu adevărat 

pentru ca femeia gravidă să poată alege 

trebuie să-i ofere un număr de opţiuni pen-

tru a nu face avort ȋn loc să insiste ca fe-

meia să aleagă numai avortul.” 
 

      ○ MITUL (părerea greșită) nr. 8: 

      „E nedrept pentru copii să-i aducem ȋntr-

o lume ȋn care nu sunt doriţi. Dacă copilul e 

nedorit vor exista abuzuri asupra lui.” 

      Adevărul: „Cea mai mare nedreptate şi 

cel mai mare abuz care se poate face unui  

copil nedorit este să fie omorât.” 

      „Unul dintre aspectele cele mai ȋnşelătoa-

re şi grave este că avortul este prezentat că  


