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Ce câştig poate aduce căsniciei tale  

planificarea naturală a familiei?  
 

Multe cupluri n-au auzit niciodată o expli-

caţie adecvată cu privire la motivul pentru care 

Biserica se agaţă aşa de tare de problema con-

tracepţiei. În consecinţă, mulţi spun că Biseri-

ca n-are ce căuta în dormitor şi se întreabă ce 

pot să ştie o mână de bărbaţi celibatari despre 

cultivarea fericirii conjugale. Şi dacă Biserica 

permite metoda învechită a ―calendarului‖ ca 

mod de prevenire a sarcinilor – zic ei –, de ce 

nu permite şi pilula?  

Sunt întrebări legitime, deci merită analiza-

te serios – acesta este şi scopul prezentei bro-

şuri. Deşi nu toate cuplurile simt nevoia să 

controleze naşterile, poate că voi aveţi motive 

serioase pentru a amâna o sarcină. În acest caz, 

dacă ai şti că există o metodă de distanţare a 

naşterilor care să fie aprobată de Biserică, 99% 

eficientă1, care ar costa foarte puţin sau deloc, 

                                                           
1
 Cf. P. Frank-Herrmann et al., ―The Effectiveness of a 

Fertility Awareness Based Method to Avoid Pregnancy 
in Relation to a Couple‘s Sexual Behaviour During the 
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şi nu ar avea efecte secundare, presupun că ai 

lua-o în considerare. 

Poate te întrebi: ―Care-i şmecheria? Dacă 

metoda asta e atât de perfectă, n-ar folosi-o 

deja toate cuplurile?‖ Mulţi nu s-au gândit ni-

ciodată la Planificarea Naturală a Familiei 

(PNF) pentru că au confundat-o cu ineficienta 

metodă a ―calendarului‖. Alţii, auzind că pere-

chile care folosesc PNF practică abstinenţa în 

anumite zile ale lunii, nu vor să ştie mai mult. 

Ceea ce n-au auzit însă niciodată este diferenţa 

dintre PNF şi contracepţie când vine vorba de 

efectele pe care una sau cealaltă le au asupra 

persoanei, a căsniciei, a trupului şi a sufletului. 

 

„Ce este PNF?” 
  
Planificarea Naturală a Familiei este o me-

todă de evitare sau producere a unei sarcini 

ţinând seama de acele schimbări din corpul 
                                                                                           
Fertile Time: A Prospective Longitudinal Study‖, Hu-
man Reproduction doi:10.1093/humrep/dem003 (febru-
arie 2007), 1-10; R. E. J. Ryder, ―‗Natural Family Plan-
ning‘: Effective Birth Control Supported by the Catholic 
Church,‖ British Medical Journal 307 (1993), pg. 723-
726. 
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femeii care indică fertilitatea. Orice cuplu poa-

te identifica exact perioada de ovulaţie a feme-

ii şi poate evita o sarcină prin abţinerea de la 

sex în perioada fertilă. 

PNF este deseori confundată cu mai puţin 

eficienta metodă a ―calendarului‖ sau a ―rit-

mului‖, de la începutul anilor 1900. Aceste 

metode presupun socotirea unui anumit număr 

de zile începând cu prima zi de menstruaţie 

pentru a determina perioada care se presupune 

că este fertilă. Aceste metode de evitare a sar-

cinii aveau o rată de eşec ridicată pentru că nu 

luau în considerare faptul că multe femei au 

ciclu neregulat şi că ciclul fiecărei femei este 

unic. Metoda PNF, pe de altă parte, e mult mai 

de încredere. Conform publicaţiei British Me-

dical Journal, ―datele strânse confirmă faptul 

că metodele de Planificare Naturală a Familiei 

pot fi la fel de eficiente ca oricare altă metodă 

de planificare familială [contraceptivă].‖2 

Spre deosebire de metoda calendarului/ rit-

mului, PNF implică o monitorizare precisă a 

fertilităţii femeii. Ştiinţa modernă a descoperit 

                                                           
2
 Ryder, ―Natural Family Planning‖, pg. 725. 
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indicatori ai fertilităţii cum ar fi temperatura, 

poziţia cervixului şi consistenţa mucusului 

cervical. (Totuşi, nu toate tipurile de PNF fo-

losesc toţi aceşti indicatori deodată). 

Întrucât PNF oferă o înţelegere profundă a 

ciclului femeii, metoda poate fi folosită şi pen-

tru a detecta probleme de fertilitate. Dacă un 

cuplu are dificultăţi de concepere, informaţiile 

strânse prin monitorizarea ciclului fertil al fe-

meii îi va alerta despre anomaliile reproductive 

şi pot ajuta medicul să trateze aceste probleme. 

Chiar dacă nu au dificultăţi în a concepe, gra-

ficele PNF pot ajuta doctorul să descopere alte 

eventuale probleme de sănătate.  

Deoarece Biserica nu se aşteaptă ca soţii să 

aibă mai mulţi copii decât îşi pot permite fără 

a forţa nota, PNF oferă o metodă sigură, mora-

lă şi eficientă de planificare familială. 

 

„Cum îmi va influenţa PNF căsnicia?” 
 

Studiile au arătat că, spre deosebire de cu-

plurile care folosesc alte forme de contracep-

ţie, cele care folosesc PNF au o rată a divor-
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ţului sub 3%.3 Unii vor spune că această core-

laţie există pentru că perechile care folosesc 

Planificarea Naturală a Familiei sunt deseori 

compuse din oameni foarte credincioşi şi e mai 

puţin probabil ca asemenea cupluri să priveas-

că divorţul ca pe soluţia problemelor conjuga-

le. Deşi este o fărâmă de adevăr în această 

afirmaţie, există multe motive pentru care PNF 

întăreşte o relaţie, indiferent de gradul de an-

gajare religioasă a cuplului respectiv. 

În primul rând, PNF face ca intimitatea din-

tre soţi să fie mai profundă. O femeie care a 

trecut de la metode contraceptive la PNF spu-

nea: ―Acum înţeleg adevăratul sens al cuvântu-

lui intimitate‖4. Deoarece PNF înlătură ―barie-

rele‖ sexului contraceptiv, cuplul dobândeşte 

un grad mai mare de apropiere – atât fizic cât 

şi psihic.  

                                                           
3
 Cf. Mercedes Arzú Wilson, ―The Practice of Natural 

Family Planning Versus the Use of Artificial Birth Con-
trol: Family, Sexual, and Moral Issues‖, Catholic Social 
Science Review 7 (noiembrie 2002); Couple to Couple 
League, ―What‘s Wrong with Contraception?‖ 
4
 Nona Aguilar, No-Pill No-Risk Birth Control, New 

York, Rawson & Wade, 1980, pg. 102. 
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Fundaşul profesionist pro-PNF Philip Rivers 

sublinia că autocontrolul ―nu se termină când 

te căsătoreşti. Castitatea rămâne în continuare 

o parte a căsniciei tale‖. El şi soţia lui practică 

PNF, şi a remarcat faptul că ―uneori poate fi 

extrem de greu. Dar ne face mai puternici şi ne 

face să ne iubim mai mult. Îţi dă şansa să iu-

beşti în mai multe feluri... Această parte a rela-

ţiei noastre ne-a întărit‖.5 Cum PNF atrage du-

pă sine planificarea unor perioade de abstinen-

ţă, această metodă ajută perechea să găsească 

alte moduri de a-şi exprima reciproc afecţiu-

nea. Ca urmare, intimitatea dintre cei doi se 

adânceşte. Chiar şi actul de abţinere de la rela-

ţii sexuale poate fi o dovadă de iubire, când o 

nouă sarcină nu ar fi poate cel mai bun lucru 

pentru familie în acel moment. 

În al doilea rând, necesitatea practicării auto-

controlului îi împiedică pe soţi să creadă că so-

ţiile trebuie să le stea mereu la dispoziţie. Cum 

acestea nu sunt ―disponibile‖ sexual tot timpul, 

relaţia are timp să respire. Aşa cum a spus un 
                                                           
5
 Cyril Jones-Kellett, ―Charger Quarterback Lends Voice 

to Chastity Conference‖, The Southern Cross (iunie 21, 
2007), pg. 11. 



 

 9 

soţ, ―e ceva minunat pentru că aproape recreea-

ză luna de miere, iar şi iar‖6. O astfel de antici-

pare a actului conjugal intensifică bucuria. Con-

tracepţia nu oferă acest beneficiu, ci slăbeşte 

controlul şi promovează trândăvia, care e opu-

sul iubirii şi al sacrificiului. Alt soţ arăta că 

―[PNF] m-a învăţat să-mi preţuiesc soţia, nu 

doar s-o doresc‖7. Biserica susţine aceste păreri 

şi spune că PNF ―favorizează interesul pentru 

partener, ajută ambele părţi să scape de egoism 

– care este duşmanul iubirii adevărate –, şi le 

amplifică simţul responsabilităţii.‖8 

În al treilea rând, PNF încurajează comuni-

carea şi înţelegerea între soţi. Spre deosebire 

de alte forme de planificare familială, PNF ne-

cesită ca bărbatul şi femeia să-şi împartă res-

ponsabilităţile în acest aspect al vieţii conjuga-

le. În schimb, metoda oferă perechii prilejul să 

                                                           
6
 Charlotte Hays, ―Solving the Puzzle of Natural Family 

Planning,‖ Crisis, decembrie 2001, pg. 15. 
7
 Faithful to Each Other For Ever: A Catholic Hand-

book of Pastoral Help for Marriage Preparation 
(Washington D.C.: United States Catholic Conference, 
1989), pg. 46. 
8
 Humanae Vitae 21. 
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discute despre planurile şi speranţele legate de 

mărimea familiei lor. Cum PNF presupune un 

efort comun, bărbatul învaţă să aprecieze mai 

mult modul în care funcţionează trupul soţiei 

sale. În loc să reprime fertilitatea soţiei pentru 

a o face să se conformeze satisfacerii dorinţe-

lor sale, soţul care foloseşte PNF îşi confor-

mează dorinţele sexuale din respect pentru 

modul în care a fost creată soţia sa. 

În fine, dacă un cuplu respectă castitatea în 

căsnicie şi ascultă de învăţătura Bisericii des-

pre sexualitate, evită sentimentele de vinovăţie 

sau nelinişte care derivă din stilul de viaţă opus. 

Unirea sufletelor lor cu voinţa lui Dumnezeu le 

permite să-şi dezvolte viaţa spirituală şi să se 

iubească unul pe altul mai desăvârşit. 

 

„Nu ştiu dacă soţul/soţia mea  

va fi de acord cu asta...” 

 

E de înţeles că, la început, ideea de a te ab-

ţine uneori de la sex s-ar putea să nu-ţi cadă 

tocmai bine. Un soţ mi-a spus odată că într-o 

vreme când el şi soţia lui aveau probleme cu 

fertilitatea, doctorul i-a rugat să se abţină de la 
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sex timp de o lună, pentru a evalua situaţia mai 

bine. La care soţul a exclamat: ―O lună!?‖  

S-a întâmplat ca asistenta de serviciu să fie 

atunci o femeie de 70 de ani. Ea s-a uitat la 

soţ, a dat din cap şi l-a liniştit: ―N-o să păţeşti 

nimic‖. În acel moment, el şi-a dat seama că 

va putea supravieţui unei luni de abstinenţă. 

Abţinerea de la sex pentru o perioadă limi-

tată e ceva firesc într-o căsnicie şi se poate da-

tora unor călătorii, unei boli, unei naşteri sau 

pur şi simplu din consideraţie faţă de partene-

rul epuizat. Mariajele normale vor trece peste 

aceste perioade şi vor fi mai puternice, iar cu-

plurile PNF ştiu din experienţă că aceste pauze 

îi aduc mai aproape. De altfel, studiile de cer-

cetare au arătat că perechile PNF nu au relaţii 

intime mai rar decât alte cupluri. Doar că ei le 

programează altfel.9  

În ciuda temerilor pe care le au unele per-

soane căsătorite, PNF este lăudat atât de soţi cât 

şi de soţii. Un bărbat mi-a explicat că PNF 

                                                           
9
 Cf. Irit Sinai şi Marcos Arévalo, ―It‘s All in the Tim-

ing: Coital Frequency and Fertility Awareness-Based 
Methods of Family Planning‖, Journal of Biosocial 
Science 38:6 (noiembrie 2006), pg. 763-777. 

http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=517248%20\
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=517248%20\
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=517248%20\
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―menţine pasiunea vie!‖. Altul mi-a spus că este 

―cel mai bine păstrat secret‖. În multe cazuri, 

soţii constată că soţiile lor sunt chiar mai recep-

tive la dorinţele lor sexuale după ce au trecut la 

PNF. Am primit odată o scrisoare de la o soţie 

care mi-a spus că în prima căsătorie, pe când ea 

şi soţul ei foloseau contraceptive, ea se simţea 

ca o ―jucărie sau ca o maşină de distracţie.‖ În-

tre timp s-a recăsătorit şi ea şi soţul ei folosesc 

metoda PNF de ani de zile. Mi-a spus că ―o că-

sătorie castă este super!‖. Ei bine, când ai auzit 

ultima oară o femeie spunând că folosirea unui 

spermicid este ―super‖, ori că după o injecţie cu 

Depo Provera a aflat ce înseamnă cu adevărat 

intimitatea? N-ai să vezi un astfel de entuziasm 

pentru simplul fapt că, în adâncul sufletului, 

nicio femeie nu vrea să folosească contracepti-

ve. Sigur, poate-şi doreşte să amâne o sarcină, 

şi atunci poate părea că-i de acord cu metoda. 

Dar oricât de fericite ar părea femeile din re-

clamele pentru anticoncepţionale, majoritatea ar 

prefera să nu trebuiască să poarte un război cu 

arme chimice împotriva propriei lor fertilităţi.  

Dacă vrei dovezi, gândeşte-te la asta: una 

dintre cele mai bune metode de a evalua gradul 
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de satisfacţie legat de o metodă de planificare 

familială este să vezi câte cupluri o folosesc an 

după an fără să o schimbe cu altă metodă. Ast-

fel, spermicidele au o rată a continuităţii anua-

le de 42%; prezervativul, 53%; injecţiile, 56%, 

diafragma, 57%; pilula, 68%.10 Şi PNF? Un 

studiu făcut pe 1876 de cupluri ce foloseau 

Modelul Creighton al PNF a arătat o rată de 

continuitate anuală de 89% – mai mare decât 

rata oricărei alte forme de contracepţie rever-

sibilă11. 

 

„De ce nu permite Biserica  

folosirea anticoncepţionalelor?”  
 

Biserica nu va forţa niciodată un cuplu să 

folosească PNF. Mai degrabă, Biserica te invi-

tă delicat şi cert pe calea virtuţii. În cuvintele 

Papei Ioan Paul al II-lea, ―atât Biserica, cât şi 

                                                           
10

 Cf. R.A. Hatcher et al., Contraceptive Technology: 
Nineteenth Revised Edition, New York, N.Y.: Ardent 
Media, 2007. 
11

 Cf. Thomas Hilgers et al., ―Creighton Model NaPro-
Education Technology for Avoiding Pregnancy. Use 
Effectiveness‖, The Journal of Reproductive Medicine 
43:6 (iunie 1998), pg. 495-502. 
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lumea de azi au nevoie mai mult ca oricând de 

perechi căsătorite şi de familii care se lasă 

educate de Cristos‖12. 

Pentru a înţelege problema morală a contra-

ceptivelor, trebuie să afli câte ceva despre isto-

ria lor. Mulţi au impresia că au fost inventate 

în anii 1960, dar procedura nu era deloc nouă. 

De mai bine de 4.000 de ani se folosesc diferi-

te metode de contracepţie artificială. În trecut, 

oamenii luau poţiuni care cauzau sterilitate 

temporară. Alţii foloseau diferite materiale pe 

post de barieră, cum ar fi ţesături, lână, excre-

mente de crocodil sau piei de animale; sau 

afumau uterul femeii pentru ca ea să nu poată 

duce o sarcină. Şi în vremea lui Cristos roma-

nii practicau contracepţia. În Evul Mediu, se 

foloseau pe post de contraceptive orale arseni-

cul, plumbul, mercurul şi stricnina!13 La înce-

putul anilor 1930, revistele pentru femei reco-

mandau folosirea produselor pentru curăţenie 

                                                           
12

 Ioan Paul al II-lea, ―True Human Love Reflects the 
Divine‖, septembrie 25, 1993. 
13

 Cf. Baylor College of Medicine, ―Evolution and Revo-
lution: The Past, Present, and Future of Contraception‖, 
The Contraception Report 10:6 (febr. 2000), pg. 16. 
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sau creme antifungice pe post de spermicid!14 

Cu toate acestea, creştinii s-au remarcat întot-

deauna printre celelalte culturi pentru faptul că 

au refuzat să folosească anticoncepţionale.15 

Era o parte a credinţei creştine. 

Toate cultele creştine au condamnat folo-

sirea anticoncepţionalelor până în anul 1930, 

când Biserica Anglicană a hotărât să permită 

folosirea lor în anumite circumstanţe. Această 

hotărâre a fost urmată de o decizie asemănă-

toare din partea Consiliului Federal al Biserici-

lor din Statele Unite ale Americii. La acea 

vreme, până şi mass-media a fost şocată de 

ideea că bisericile creştine ar susţine contra-

cepţia. Ziarul Washington Post a prezis că o 

asemenea schimbare ―va însemna moartea că-

sătoriei ca instituţie sfântă prin introducerea 

unor practici degradante care vor încuraja imo-

ralitatea lipsită de discriminare. Sugestia ca 

folosirea contraceptivelor legalizate să se facă 

                                                           
14

 Cf. Andrea Tone, ―Contraceptive Consumers: Gender 
and the Political Economy of Birth Control in the 
1930s‖, Journal of Social History (Spring 1996). 
15

  Cf. ―Contraception and Sterilization‖ (www.catholic. 
com/library/contraception_and_sterilization.asp). 
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«cu grijă şi cumpătare» e absolut inutilă‖. Do-

uă zile mai târziu, acelaşi ziar adăuga: ―Ase-

menea abateri de la învăţămintele creştine sunt 

năucitoare.‖16 

Mulţi protestanţi, ca de pildă luteranii şi unii 

baptişti, erau de acord cu această părere şi au 

numit contracepţia ―o reînnoire în secolul XX a 

eşecului păgân‖, care se va dovedi ―un preju-

diciu grav pentru moralitatea naţiunii noastre‖.17 

Un episcop metodist a adăugat că decizia de a 

face din contracepţie un act moral ―cu siguranţă 

nu reprezintă Biserica Metodistă, şi mă îndoiesc 

că reprezintă oricare altă Biserică protestantă în 

această poziţie asupra subiectului.‖18 

Din nefericire, aceste proteste au avut viaţă 

scurtă, şi toate Bisericile protestante au cedat 

în această privinţă. Doar Biserica Catolică a 

rămas fermă pe poziţia care decurge din învă-

ţămintele creştinismului istoric.  

                                                           
16

 Patrick Fagan, ―A ‗Culture‘ of Inverted Sexuality‖, 
Catholic World Report (noiembrie 1998). 
17

Patrick Fagan, ―A ‗Culture‘ of Inverted Sexuality‖, 
Catholic World Report (noiembrie 1998). 
18

 Patrick Fagan, ―A ‗Culture‘ of Inverted Sexuality‖, 
Catholic World Report (noiembrie 1998). 
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„Dar de ce Biserica nu «merge cu valul»?” 
 

 

Lumea modernă nu poate accepta poziţia 

Bisericii cu privire la contracepţie pentru că nu 

înţelege adevăratul scop pentru care a creat 

Dumnezeu actul sexual. Frank Sheed remarca: 

―Omul modern nu se gândeşte aproape nicio-

dată la sex‖. Visează despre el, îl doreşte, şi-l 

imaginează, dar niciodată nu stă o clipă să se 

gândească despre sex. Şi continua Sheed: 

―Omul modern tipic, dacă se gândeşte vreo-

dată la sex, îl vede ca pe un lucru de care tre-

buie să profităm; şi toate problemele legate de 

sex îi apar ca una singură, şi anume cum să 

obţină cât mai multă plăcere de pe urma lui.‖19 

Noi creştinii ar trebui să zăbovim un pic 

mai mult asupra problemei şi să ne gândim la 

ce a dorit să facă Dumnezeu atunci când a in-

ventat sexul. La început, Dumnezeu a creat 

bărbatul şi femeia după chipul său. Dumnezeu 

înseamnă Dragoste, şi cu ajutorul trupurilor 

femeieşti şi bărbăteşti această realitate prinde 

                                                           
19

 Frank Sheed, Society and Sanity, New York, Sheed 
and Ward, 1953, pg. 107. 
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viaţă. Aşa cum spunea Papa Ioan Paul al II-lea 

cu mult înainte să devină papă:  
 

―Dumnezeu este Tatăl, El este Creatorul, şi 

a sădit o fărâmă din tăria sa creatoare şi din pu-

terea sa în om... Ar trebui să înălţăm imnuri de 

laudă lui Dumnezeu Creatorul pentru această 

fărâmă pe care ne-a dăruit-o – nu numai în su-

fletele noastre, ci şi în trupurile noastre.‖20 
 

Când Adam şi Eva au devenit un singur 

trup, fără să se ruşineze, şi au împlinit voia lui 

Dumnezeu de a ―creşte şi a se înmulţi‖, ei au 

devenit o reflectare pământească a dragostei 

dătătoare de viaţă a lui Dumnezeu. Cardinalul 

Carlo Martini spunea: ―În Biblie, cuplul băr-

bat-femeie nu are doar rolul de a perpetua spe-

cia mai departe, aşa cum se întâmplă la alte 

animale. Deoarece au fost chemaţi să devină 

chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, ei ex-

primă într-un mod trupesc, tangibil, chipul lui 

Dumnezeu, care este Iubire.‖21 

Din acest motiv, Biserica ne învaţă că sexul 
                                                           
20

 Karol Wojtyła, The Way to Christ, San Francisco, 
Harper, 1982, pg. 55–56. 
21

  Cardinal Carlo Martini, On the Body, New York, 
Crossroad, 2000, pg. 49. 
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reflectă dragostea dătătoare de viaţă a Sfintei 

Treimi. Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt reprezintă 

uniunea a trei persoane a căror iubire dă viaţă. 

Acelaşi lucru este valabil şi pentru soţ şi soţie. 

Această perspectivă, transmisă de Papa Ioan 

Paul al II-lea în cartea sa Teologia trupului, 

este un mod foarte frumos de a privi dragostea 

conjugală. Ea ne arată că planul lui Dumnezeu, 

şi anume să iubim aşa cum iubeşte El, este în-

tipărit în trupurile noastre. De aceea, în reali-

tate nu există decât o singură întrebare când 

vine vorba de moralitatea sexuală: exprim eu 

oare dragostea lui Dumnezeu cu trupul meu? 

Actul nupţial, aşa cum l-a creat Dumnezeu, 

permite soţului şi soţiei să devină o imagine a 

iubirii cereşti! Prin iubirea lor, ei dezvăluie 

iubirea lui Dumnezeu. 

Această temă – dragostea maritală ca reflec-

ţie a lui Dumnezeu – nu este nouă. Pe parcur-

sul întregii Biblii, dragostea lui Dumnezeu este 

comparată cu dragostea unui bărbat pentru so-

ţia lui. De exemplu, în Epistola către Efeseni 

Sfântul Pavel le spune soţilor să-şi iubească 

soţiile aşa cum Cristos a iubit Biserica, şi s-a 

sacrificat pe sine pentru ca ea ―să se înfăţişeze 
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înaintea Lui [...] glorioasă, fără să aibă vreo 

pată sau rid, sau ceva asemănător, ci să fie 

sfântă şi neprihănită‖ (Ef 5,27). Şi adaugă, ci-

tând cuvintele Evangheliei: ―De aceea îşi va 

lasă omul tatăl şi mama şi se va uni cu soţia sa 

şi cei doi vor fi un singur trup (cf. Mt 19,5). 

Misterul acesta este mare: eu o spun cu privire 

la Cristos şi la Biserică‖ (Ef 5,32). Aceste cu-

vinte ne fac să ne întrebăm: ―Dacă uniunea 

trupeasca dintre soţ şi soţie este reflectarea iu-

birii dintre Cristos şi Biserică, ce rol joacă 

contracepţia? Unde se plasează contracepţia 

faţă de iubirea lui Cristos?‖  

Dragostea lui Cristos este liberă, totală, fide-

lă şi dătătoare de viaţă. În acelaşi mod, în tim-

pul cununiei religioase mirele şi mireasa decla-

ră public că dragostea lor este oferită de bună-

voie, totală, fidelă, şi deschisă noilor vieţi. Când 

tânărul cuplu consumă căsătoria, cei doi îşi ros-

tesc jurămintele şi promisiunile prin trupurile 

lor. De acum înainte, fiecare act de dragoste 

trupească devine o reînnoire a acestor jurăminte 

de la cununie. Dar cum poate un cuplu să se 

dăruiască total unul altuia dacă îşi resping reci-

proc fertilitatea? Cum pot ei fi deschişi noii vie-
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ţi dacă iau medicamente sau folosesc aparate de 

sterilizare? Tocmai în clipa în care ar trebui să 

îşi reînnoiască jurămintele, ei le contrazic. 

Prin urmare, contracepţia nu ―vorbeşte lim-

bajul dragostei‖, un mesaj al dăruirii complete 

de sine. Prin însăşi natura ei ea respinge – iar 

asta nu va duce niciodată la o căsnicie bazată 

pe o relaţie de intimitate. De fiecare dată când 

ia anticoncepţionale, femeia spune: ―Vreau să 

fac dragoste cu tine, dar o să-ţi distrug toată 

sperma care îmi iese în cale.‖22 De fiecare dată 

când un bărbat foloseşte un prezervativ, el 

spune: ―Mă protejez de tine‖, sau: ―Îţi dăruiesc 

totul, dar nu paternitatea mea‖. Şi cum trupul e 

o revelare a persoanei, respingerea trupului 

înseamnă respingerea soţului sau a soţiei. 

Unele cupluri se vor lupta poate cu această 

idee, deoarece cultura noastră a cauzat o ruptură 

între cele două scopuri ale sexului: procreare şi 

uniune (copii şi armonie)23. Totuşi, ceea ce 

Dumnezeu a unit, nimeni nu trebuie să despartă 

(cf. Mt 19,6). Cuplul care sterilizează actul iubi-
                                                           
22

 Cf. Janet E. Smith, Contraception: Why Not?, Day-
ton, Ohio, One More Soul, 1999. 
23

 Cf. Catechismul Bisericii Catolice 2363. 
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rii şi caută numai unire e asemenea unui cuplu 

ce are relaţii intime numai de dragul de a pro-

crea şi evită orice fel de ataşament emoţional. 

Niciunul din cele două nu respectă planul lui 

Dumnezeu cu privire la darul sexualităţii. 

Puţine sunt cuplurile creştine care se căsă-

toresc cu intenţia de a nu avea deloc copii. Ma-

joritatea înţeleg că fiii fac parte din scopul că-

sătoriei. Şi totuşi, unii cred că asta înseamnă să 

încerci să ai copii la un moment dat, şi nu să-ţi 

orientezi fiecare act sexual spre procreare. 

Deşi scopul actului nupţial este atât unirea cât 

şi procrearea, unele perechi cred că este posibil 

să renunţi la unul dintre scopuri şi să-l îndepli-

neşti doar pe celălalt. Dar nu aşa a voit Dum-

nezeu sexul. 

În căsătoriile creştine, scopul actului nupţial 

merge mai departe de procreare, spre unire şi – 

în cele din urmă – spre sfinţire. Scopul sexului 

e să sfinţească perechile căsătorite. Poate suna 

ciudat, căci societatea noastră asociază greşit 

sexul cu ceva murdar, risqué şi interzis de 

Dumnezeu. Dar în cadrul căsătoriei, castitatea 

transformă sexul în ceva sacru şi sfinţeşte cu-

plul. Unirea celor doi într-un singur trup se 
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transformă într-un mijloc de consolidare a căs-

niciei şi ajută cuplul să-şi împlinească vocaţia 

primită de la Dumnezeu. O pereche cu inima 

curată umple de reverenţă actul nupţial. Numai 

un cuplu cast va putea să simtă toată puterea 

acestui tip de unire. Când cei doi onorează in-

tenţia cu care a creat Dumnezeu sexul, acesta 

îi ajută să devină sfinţi. 

 

„Dacă sexul e pentru naşterea de copii şi 

întărirea relaţiei dintre soţi, de ce e OK să 

faci sex în perioadele nefertile din lună?” 

 

Din cauză că Biserica se opune contracep-

ţiei, mulţi oameni presupun în mod greşit că 

Biserica consideră că sexul este permis numai 

de dragul de a avea copii. Dar Dumnezeu le-a 

pe făcut femei capabile să rămână însărcinate 

doar în câteva zile din lună. Acum, să presu-

punem că Dumnezeu ar vrea ca perechile căsă-

torite să aibă relaţii intime doar în perioada fer-

tilă. Asta înseamnă că cei doi ar trebui să se ab-

ţină în jur de 25 de zile pe lună, şi în cazul unei 

sarcini ar mai trebui să se abţină încă aproape 

un an după aceea. Iar când soţia ar ajunge la 
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menopauză, nemaifiind fertilă, cuplul nu ar mai 

putea întreţine relaţii intime niciodată. 

Însă Dumnezeu n-a rânduit lucrurile aşa, 

deoarece chiar şi atunci când o femeie nu este 

fertilă actul de a face dragoste întăreşte o căsă-

torie prin uniunea totală a soţilor. Independent 

de fertilitate, darul unuia pentru celălalt este 

reflectarea dragostei dătătoare de viaţă a Sfin-

tei Treimi, cu condiţia ca perechea să nu facă 

nimic pentru a steriliza, întrerupe ori împiedica 

unirea lor. Prin urmare, este OK din punct de 

vedere moral ca un cuplu să facă dragoste şi în 

perioadele infertile. Din moment ce prin acest 

act ei se apropie atât de Dumnezeu cât şi unul 

de celălalt, acest lucru îi va ajuta şi să fie nişte 

părinţi mai buni dacă Dumnezeu îi va binecu-

vânta cu urmaşi. 

 

„Chiar şi aşa, ar trebui să fie o decizie 

personală. În fond, nu implică pe nimeni 

altcineva” 

 

Deşi e adevărat că decizia e una personală, 

impactul alegerii tale depăşeşte cu mult pro-

pria ta persoană. Ca oricare alt păcat, con-
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tracepţia are consecinţe atât asupra familiei, 

cât şi asupra societăţii ca întreg. 

Gândeşte-te la efectele anticoncepţionalelor 

asupra societăţii. Pe măsură ce contracepţia a 

devenit din ce în ce mai acceptată în comuni-

tatea creştină, Biserica Catolică a avertizat 

oamenii despre daunele pe care mijloacele 

contraceptive le pot provoca relaţiilor dintre 

soţi. Adulterul va deveni mai frecvent pentru 

că partenerii vor putea înşela fără teama unei 

sarcini nedorite. Cum contraceptivele oferă o 

modalitate uşoară de a scăpa de consecinţele 

încălcării legilor morale, ele vor cauza şi o 

scădere a moralităţii, iar Biserica ―s-a temut că 

bărbatul, obişnuindu-se cu folosirea anticon-

cepţionalelor, ar putea în final pierde respectul 

pentru femeie, şi fără să-i mai pese de echili-

brul ei fizic şi psihic, va vedea în ea doar un 

instrument al plăcerii egoiste, şi nu pe partene-

ra sa respectată şi iubită.‖24 

Odată cu sporirea folosirii mijloacelor de 

contracepţie, va fi din ce în ce mai greu să pri-

vim sexualitatea ca pe un semn al dragostei lui 

                                                           
24

 Humanae vitae V 17. 
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Dumnezeu. Mai mult, dacă oamenii vor putea 

face o separare între a face dragoste şi a pro-

duce viaţă, interdicţiile asupra altor feluri de 

activităţi sexuale sterile (ca sexul homosexual 

sau masturbarea) nu ar mai avea rost. 

Mai mult, utilizarea contracepţiei slăbeşte 

capacitatea părinţilor de a-şi educa copii în spi-

ritul curăţiei trupeşti şi sufleteşti. În definitiv, 

cum pot ei să-i spună cinstit unui copil să res-

pecte învăţăturile Bisericii cu privire la sexul 

premarital, dacă ei înşişi nu vor să respecte în-

văţăturile Bisericii în căsătorie? Castitatea este 

o virtute şi – ca toate virtuţile – este deprinsă 

mai degrabă prin puterea exemplului decât prin 

predici. Dacă părinţii vor ca fiii lor să practice 

autocontrolul şi curăţia, cel mai eficient mod de 

a le transmite aceste valori este prin a le servi ei 

înşişi drept model. Căci e un fapt ştiut că, deşi 

nu-şi ascultă întotdeauna părinţii, copiii nu vor 

ezita niciodată să-i imite! 

Din toate aceste motive, contracepţia este 

un cancer al civilizaţiei. Pe de altă parte, dra-

gostea conjugală autentică ţine căsnicia laolal-

tă. O căsnicie puternică ţine familia laolaltă. 

Familiile puternice ţin societatea laolaltă, şi în 
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funcţie de asta o civilizaţie va prospera sau se 

va prăbuşi. ―Viitorul omenirii‖, în viziunea 

Bisericii, ―stă în mâinile familiei.‖25 

 

„Duhovnicul meu spune că folosirea con-

traceptivelor ţine de conştiinţa mea.”  

 

Dacă ăsta e sfatul pe care ţi l-a dat, atunci 

este incomplet. Conştiinţa te îndeamnă să faci 

ce e bine când ştii ce înseamnă binele. Nu e de 

ajuns să vrei să faci binele. Trebuie mai întâi 

să ştii ce e bine, şi apoi să-l faci. Aceşti 3 paşi 

– a vrea, a şti şi a face – sunt necesari şi 

niciunul nu poate fi omis. De exemplu, n-ai 

angaja niciodată un chirurg, un antreprenor, şi 

nici măcar un şofer de taxi care n-ar şti să-şi 

facă meseria, doar pentru că are intenţii bune 

şi chef de muncă. Aşa cum cunoştinţele sunt 

necesare în ducerea la bun sfârşit a muncilor 

pământeşti, tot aşa de necesare sunt şi pentru 

rezolvarea problemelor suprafireşti. 

Biserica insistă întotdeauna să asculţi ce-ţi 

spune conştiinţa şi să o urmezi. Totuşi, mai 
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 Familiaris Consortio nr. 86. 
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întâi trebuie să ne formăm conştiinţa în spirit 

de adevăr – adică în conformitate cu standar-

dele legilor lui Dumnezeu – şi să fim dispuşi 

să trăim conform cu exigenţele iubirii. Cristos 

ne va vorbi deschis dacă avem curajul să-l as-

cultăm. Dacă o persoană nu-şi formează con-

ştiinţa în lumina adevărului, se aseamănă cu un 

şofer care merge noaptea cu farurile stinse şi-şi 

doreşte sincer să nu facă accident. Sinceritatea 

e bună, dar nu e de ajuns. 

Christopher West, autoritate catolică res-

pectată în probleme de sexualitate umană, 

scrie: ―Dragostea nu este arbitrară. Dragostea 

nu este tot ce ne dorim noi să fie. Dragostea nu 

este doar o emoţie intensă sau o plăcere împăr-

tăşită. Dragostea înseamnă să trăieşti conform 

chipului după care am fost făcuţi. Dragostea 

înseamnă să te dăruieşti liber, total, devotat şi 

rodnic imitându-l pe Cristos. Relaţiile intime 

contraceptive contrazic toate aceste lucruri.‖26 
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 Christopher West, Good News about Sex and Mar-
riage, Ann Arbor, Mich., Servant Publications, 2000, 
pg. 110. 
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„Din moment ce Papa nu s-a pronunţat 

infailibil despre contracepţie, n-ar trebui să 

fie un subiect deschis dezbaterilor?” 

  

Unele doctrine ale Bisericii sunt definite ca 

infailibile printr-o declaraţie din partea Papei ex 

cathedra (adică ―de pe scaun‖, declaraţie rostită 

solemn de pe tronul papal). Altele sunt făcute 

infailibile de către Magisteriu.27 Imoralitatea 

contracepţiei e un exemplu de învăţătură a cărei 

infailibilitate a stabilit-o Biserica prin predarea 

ei constantă de către Magisteriu. Papa Ioan Paul 

al II-lea spunea: ―Învăţăturile Bisericii despre 

contracepţie nu-şi au locul printre subiectele 

deschise dezbaterilor libere dintre teologi. A 

învăţa contrariul echivalează cu a duce în eroare 

conştiinţa morală a soţilor.‖28 

Un alt document al Bisericii, Vademecum 

pentru confesori, clarifică de asemenea starea 

definitivă a învăţăturilor Bisericii în acest sens: 

―Biserica a vorbit întotdeauna despre răul in-

                                                           
27

 Cf. Lumen Gentium nr. 25. 
28

 Ioan Paul al II-lea, ―The Church‘s Teaching on Con-
traception is not a Matter for Free Discussion among 
Theologians‖, L’Osservatore Romano, 6 iulie 1987). 
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trinsec al contracepţiei, adică, al fiecărui act 

conjugal făcut în mod intenţionat nerodnic. 

Această învăţătură trebuie să fie luată drept 

definitivă şi irevocabilă.‖29 

 

„Cu ce autoritate poate Biserica să ne 

spună ce să facem în căsnicia noastră?” 

 

În spatele acestei întrebări se ascunde una şi 

mai mare: ―Ce drept are Biserica să-mi spună 

cum să trăiesc eu?‖. Dar, cinstit vorbind, pu-

tem noi spune că am ascultat vreodată în totali-

tate de Biserică? Unii catolici recunosc autori-

tatea Bisericii cu privire la ritualurile cununiei 

religioase atâta vreme cât Biserica nu se ames-

tecă în ce se petrece în apartamentul proaspeţi-

lor însurăţei. Dar, după cum remarca un băr-

bat, ―puţine sunt modurile mai bune decât se-

xualitatea pentru a testa dacă cineva trăieşte o 

viaţă de ascultare faţă de Dumnezeu. Sexul 

este o dorinţă atât de puternică şi însemnată, 

încât să renunţi la el şi să asculţi de Dumnezeu 
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 Vademecum for Confessors concerning Some Aspects 
of the Morality of Conjugal Life, 2:4, par. 33. 
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în privinţa asta este un adevărat semn de cre-

dinţă.‖30 Să asculţi de Dumnezeu când vine 

vorba de sexualitate este un semn că îl iubim şi 

că avem mai multă încredere în el decât ne iu-

bim şi ne încredem în noi înşine. 

Cum unele dintre poruncile lui Dumnezeu 

se referă la sex, iar Cristos a dat poruncă Bise-

ricii sale să păzească tot ce a poruncit el (Mt 

28,20), Biserica are datoria şi autoritatea de a 

ne învăţa cele dezvăluite de Dumnezeu cu pri-

vire la moralitatea sexuală. Din Scriptură reie-

se clar că Isus a instituit Biserica în acest scop. 

Am fi necredincioşi dacă nu am împlini voia 

lui Cristos. 

Când a venit vremea să aleagă apostoli care 

să meargă şi să transmită mesajul său, Isus a 

spus: ―Cine vă ascultă pe voi pe mine mă as-

cultă; şi cine vă nesocoteşte pe voi, pe mine 

mă nesocoteşte‖ (Lc 10,16). Cristos şi-a inves-

tit cu propria-i autoritate Biserica pentru că 

ştia că nu va putea rămâne pe pământ cu apos-

tolii pentru totdeauna. El a pus bazele unei Bi-
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 Henry Cloud şi John Townsend, Boundaries in Dat-
ing, Grand Rapids, Mich., Zondervan, 2000, pg. 252. 
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serici cu episcopi care ―să se ţină de Cuvântul 

adevărat, care e potrivit cu învăţătura‖ (Tit 

1,9). Credincioşii trebuie să se supună acestor 

lideri spirituali şi să asculte de ei (cf. Evr 13, 

17) pentru a nu fi corupţi de alte învăţături, 

diferite şi ciudate. Autoritatea apostolilor a 

fost transmisă episcopilor de-a lungul veacuri-

lor tot aşa cum a fost transmisă de Moise lui 

Iosua: prin impunerea mâinilor (cf. Dt 34,9). 

Porţile iadului nu vor birui această Biserică 

(cf. Mt 16,18) care e stâlpul şi temelia adevă-

rului (cf. 1Tim 3,15). Duhul Sfânt conduce Bi-

serica (cf. In 14,26), astfel încât ea ne învaţă 

ceea ce Dumnezeu i-a încredinţat. Biserica îşi 

păzeşte fiii aşa cum o mamă veghează asupra 

copiilor ei. Copiii nu înţeleg întotdeauna moti-

vele aflate în spatele regulilor impuse de ma-

mă, dar e spre binele lor să aibă încredere că 

poruncile ei vin dintr-o inimă iubitoare şi nu 

din mofturile unui dictator. 

 

„Scrie în Biblie despre contracepţie?” 

 

Deşi cuvântul ―contracepţie‖ nu e menţionat 

niciodată în Scriptură, actul în sine e blamat. De 
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exemplu, sterilizarea e blamată în Deuteronom 

23,1 iar în Geneză 38, în episodul cu Onan, e 

blamată retragerea înainte de ejaculare. 

Această relatare oferă cel mai clar caz bi-

blic împotriva contracepţiei. Urmând obiceiul 

vremii, Onan a luat-o de soţie pe văduva frate-

lui său cu scopul de a avea copii în numele fra-

telui său mort. Totuşi, el ―vărsa sămânţa pe 

pământ ori de câte ori se culca cu nevasta fra-

telui său‖ (Gen 38,9) pentru a se asigura că nu 

va exista nicio sarcină. Urmă-torul verset ne 

spune că acest lucru ―n-a plăcut Domnului‖, şi 

l-a omorât. În ciuda mesajului clar din text, 

unii spun că Dumnezeu l-a omorât pe Onan 

pentru că nu a îndeplinit legea leviratului (să 

aibă copii cu văduva fratelui său). Dar Scriptu-

ra spune că pedeapsa pentru încălcarea acestei 

legi era umilirea publică (cf. Dt 25,5-10), nu 

pedeapsa cu moartea. Dar dacă Onan nu şi-ar 

fi risipit sămânţa, ci pur şi simplu ar fi ales să 

nu aibă relaţii intime? I-ar fi luat Dumnezeu 

viaţa? Scriptura spune că nu. 

Acum, de ce ar lua Dumnezeu acest fapt 

atât de în serios? Pentru că irosirea darului se-

xualităţii este o problemă serioasă. În Biblie, 
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Dumnezeu se foloseşte de imaginea unui mire 

şi a unei mirese ca să ne dea un semn clar al 

dragostei Lui pentru noi. De aceea Biserica 

mai este numită şi ―mireasa lui Cristos.‖ Până 

la consumarea în Rai a acestei uniuni, cei căsă-

toriţi trebuie să facă dragostea lui Dumnezeu 

vizibilă pe pământ – prin dăruirea completă de 

sine. În cuvintele faimosului pictor Salvador 

Dali, ―singurul mod de a face dragoste este să 

o faci ca sacrament.‖31 

Primii creştini cunoşteau prea bine demni-

tatea relaţiilor conjugale şi luau foarte în serios 

porunca Scripturii ca ―patul să fie nespurcat‖ 

(Evr 13,4). Din această cauză, ei condamnau 

contracepţia. În jurul anului 195 d.C., Clement 

al Alexandriei scria: ―Datorită rânduielii dum-

nezeieşti de propagare a speciei, sămânţa nu 

trebuie ejaculată în zadar, nici nu trebuie dis-

trusă ori irosită.‖32 Iar Hippolytus din Roma îi 
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 Time (ediţia europeană), 10 nov.1980, pag. 64, apud 
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Dayton, OH, One More Soul, 1999, pag. 54. (Sacramen-
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numea în anul 255 pe cei care foloseau poţiuni 

pentru sterilitate ―falşi credincioşi‖.33 

În secolul cinci, Sfântul Augustin scria: ―Pre-

supun, aşadar, că, deşi nu te culci [cu soţia ta] de 

dragul de a procrea, nu distrugi intenţionat şan-

sele de reproducere de dragul poftelor trupeşti 

ori prin descântece sau fapte rele. Aceia ce fac 

asta îşi spun soţ şi soţie, dar nu sunt; aceştia nu 

au o căsătorie adevărată, ci încearcă să-şi acope-

re ruşinea sub un renume bun. Uneori, această 

poftă crudă, sau această cruzime pofticioasă, îi 

îndeamnă să folosească otrăvuri pentru sterilitate 

[adică contraceptive]... Dacă atât soţul cât şi so-

ţia sunt aşa, atunci ei nu sunt căsătoriţi, şi dacă 

au fost aşa dintru început, ei nu au fost uniţi în 

căsătorie, ci în seducţie.‖34 

Aceste învăţături creştine s-au transmis de-a 

lungul veacurilor, şi până şi protestanţii refor-

maţi şi alţi lideri religioşi au dezaprobat con-

tracepţia. Martin Luther spunea: ―Fapta extra-

ordinar de mişelească a lui Onan, cel mai jos-

nic nefericit... e un păcat dezgustător. Este 
                                                                                           
2:10:91:2. 
33

 Hippolytus of Rome, Refutation of All Heresies 9:12. 
34

 Augustin, Marriage and Concupiscence 1:15:17. 
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mult mai cumplit decât incestul şi adulterul. Se 

numeşte necurăţie, un păcat sodomit. Pentru că 

Onan se împreunează cu ea; adică, se culcă cu 

ea şi când vine timpul inseminării, acesta o 

iroseşte pentru ca femeia să nu rămână însăr-

cinată. Dar cu siguranţă că într-un astfel de 

moment ordinea naturii trebuie urmată aşa 

cum a stabilit-o Dumnezeu pentru procreare. 

Altfel e o crimă scandaloasă... Şi în conse-

cinţă, Onan merită să fie ucis de Dumnezeu. El 

a comis o faptă rea. De aceea, Dumnezeu l-a 

pedepsit.‖35 John Calvin l-a susţinut pe Luther, 

numind contracepţia ―ceva monstruos‖36, iar 

John Wesley a spus că oamenii care comit pă-

catul lui Onan îşi dezonorează trupurile şi ―îşi 

distrug sufletele‖.37  

Acest dispreţ faţă de contracepţie a trecut şi 

dincolo de graniţele lumii creştine. Ghandi 

                                                           
35

 Martin Luther, în Luther’s Works, vol. 7, pg. 20-21, 
apud Charles D. Provan, The Bible and Birth Control, 
Monogahela, Pa, Zimmer Printing, 1989, pg. 14. 
36

 John Calvin, Commentary on Genesis 38:8-10 (trad. 
lat.), apud Provan, The Bible and Birth Control, pg. 15. 
37

 John Wesley, Commentary on Genesis, 38:7, apud 
Provan, The Bible and Birth Control, pg. 91. 
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spunea: ―Omul a degradat destul femeia de 

dragul poftelor lui trupeşti; iar contracepţia, 

oricât de bine intenţionaţi ar fi cei care o pro-

pun, nu va face decât s-o degradeze şi mai 

mult.‖38 Şi adăuga: ―Folosirea anticoncepţio-

nalelor poate preveni naşterea unor copii, dar 

va secătui de vitalitate atât bărbaţii, cât şi fe-

meile, poate mai mult bărbaţii decât femeile‖.39 

 

„În ce fel diferă de contracepţie folosirea 

PNF pentru reglarea naşterilor?” 

 

Să presupunem că un cuplu căsătorit folo-

seşte anticoncepţionale din aceleaşi motive 

pentru care un alt cuplu practică PNF. Ambele 

cupluri au copii şi îşi mai doresc şi alţii pe vii-

tor. Dar din motive întemeiate, trebuie să mai 

aştepte câţiva ani până la următoarea sarcină. 

Ambele cupluri au acelaşi ţel. Totuşi, intenţiile 

                                                           
38

 West, Good News, pg. 119. 
39

 Mahatma Gandhi, Wisdom for all Time: Mahatma 
Gandhi and Pope Paul VI on Birth Regulation, edit. de 
A.S. Antonisamy, Pondicherry, India: Family Life Ser-
vice Center, 1978, pg. 26, apud DeMarco, New Pers-
pectives, pg. 86. 
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bune ale unui cuplu nu sunt de ajuns pentru a 

justifica imoralitatea actului. 

Pentru comparaţie, imaginaţi-vă două femei 

care îşi doresc să nu se îngraşe. Una va urma o 

dietă, cealaltă se va îndesa cu mâncare şi apoi 

va căuta să dea afară ce-a mâncat. Poate că 

amândouă vor rămâne slabe, dar una se va fo-

losi de virtutea cumpătării, pe când cealaltă va 

cupla viciul lăcomiei cu practica dăunătoare 

sănătăţii de a-şi induce vărsături.40 

La fel, Biserica respinge contracepţia nu 

pentru că oamenii ar avea intenţii rele – ci pen-

tru că mijloacele folosite pentru a-şi înde-plini 

ţelurile sunt imorale. Cuplurile sunt libere să 

aibă relaţii intime (ori să se abţină de la ele) în 

orice zi, indiferent de fertilitatea soţiei. Dar 

când se împreunează, soţul şi soţia nu trebuie să 

încalce rânduiala lui Dumnezeu. El e singurul 

care are puterea să creeze un suflet nemuritor ca 

rezultat al actului conjugal, şi să te împotriveşti 

înseamnă să spui că prezenţa lui Dumnezeu nu 

este binevenită. În loc să-i aduci cinste lui 

                                                           
40

 Cf. Couple to Couple League, ―What‘s Wrong with 
Contraception?‖; Smith, Contraception. 
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Dumnezeu drept ―Domnul şi de viaţă dătătorul‖ 

îi anulezi acest rol. E clar că o pereche care se 

abţine de la sex din acest motiv just (respect 

faţă de Creatorul vieţii) nu poate fi comparată 

cu o pereche care sterilizează relaţia pentru a 

beneficia numai de plăcerea actului sexual. 

Biserica nu se opune contracepţiei pentru că 

este artificială. În definitiv, Biserica permite 

folosirea a numeroase medicamente artificiale 

şi a altor tehnologii avansate. Totuşi, menirea 

lor e să vindece disfuncţii şi să trateze corpul. 

Contracepţia face exact invers: împiedică func-

ţionarea normală şi sănătoasă a trupului (siste-

mul reproductiv) prin inducerea sau stimularea 

unei stări disfuncţionale (sterilitatea). 

Prin urmare, există o vastă diferenţă morală 

dintre PNF şi contracepţie. Contracepţia între-

rupe, sterilizează intenţionat şi lucrează împo-

triva (contra) relaţiilor conjugale aşa cum le-a 

rânduit Dumnezeu, în timp ce PNF nu o face. 

Cuplurile care practică PNF respectă planul lui 

Dumnezeu în legătură cu relaţiile sexuale, in-

clusiv fertilitatea femeii, şi lucrează împreună 

cu acest plan pentru a planifica naşterile.  

Un soţ a remarcat că există motive legitime 
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pentru a amâna o sarcină, dar ―Dumnezeu s-a 

ocupat deja de asta. A lucrat atât de profund 

încât nu numai că trupul femeii rodeşte, ci are 

şi diferite anotimpuri... bune nu numai pentru 

zămislire, ci şi pentru planificarea sarcinilor. 

Nu-i nevoie să stricăm acest plan, să blocăm 

artificial fertilitatea într-o perioadă care în mod 

normal ar fi fertilă. Tot ce trebuie să faci este 

să aştepţi câteva zile. Dacă îţi vine prea greu, 

înseamnă că ceva nu-i în regulă.‖41 

Dacă ai impresia că nu este nicio diferenţă 

morală între cele două metode, de ce să nu 

practici PNF? Imediat, vei spune că anticon-

cepţionalele sunt mai uşor de folosit şi mai 

convenabile. Într-adevăr, PNF cere un pic mai 

mult. Cere disciplină, răbdare, sacrificiu şi an-

gajament. Dar cum felul în care PNF te poate 

ajuta să planifici sarcinile este atât de diferit de 

cel al contracepţiei, ar trebui să înţelegi că 

există de asemenea şi o mare diferenţă morală 

între cele două.42 

                                                           
41

 J. Budziszewski, în Sam şi Bethany Torode, Open 
Embrace, Grand Rapids, Mich., Eerdmans, 2002, xvi. 
42

 Cf. Janet E. Smith, Contraception: Why Not?, Day-
ton, OH, One More Soul, 1999.  
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Încă o diferenţă morală între anticoncep-

ţionale şi PNF este faptul că unele metode de 

prevenire pot cauza avorturi timpurii. De 

exemplu: DIU43 (dispozitiv intrauterin, sterilet 

– n.tr.), plasturele44, implantul45, inelul Nuva 

Ring46, Depo Provera47, ―pastila de a doua zi‖48 

                                                           
43

 Cf. ParaGard Patient Package Information, Duramed 
Pharmaceuticals, Inc, (mai 2006); J.B. Stanford şi R.T. 
Mikolajczyk, ―Mechanisms of Action of Intrauterine 
Devices: Update and Estimation of Postfertilization Ef-
fects,‖ American Journal of Obstetrics and Gynecology 
187:6 (decembrie 2002), pg. 1699-1708; Y.C. Smart et 
al., ―Early Pregnancy Factor as a Monitor for Fertiliza-
tion in Women Wearing Intrauterine Devices‖, Fertility 
and Sterility 37:2 (februarie 1982), pg. 201-204. 
44

 Cf. Physicians’ Desk Reference, Montvale, NJ, 
Thomson, 2006, 2402. 
45

 Cf. Implanon Patient Insert, Organon USA, Inc., (iul. 
2006), 1. 
46

 Cf. NuvaRing Physician‘s Insert, Organon USA Inc. 
(2005). 
47

 Cf. NuvaRing Physician‘s Insert, Organon USA Inc. 
(2005). 
48

 Cf. Physicians’ Desk Reference, Montvale, NJ, 
Thomson, 2006, pg. 1068; Chris Kahlenborn et al., 
―Postfertilization Effect of Hormonal Emergency Con-
traception‖, The Annals of Pharmacotherapy 36 (martie 
2002), pg. 465-470; Department of Health and Human 
Services, Federal Register Notice 62:37 (25 februarie 
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şi pilulele anticoncepţionale49 pot uneori să 

prevină ataşarea de uter a fătului deja con-

ceput. Rezultatul este un avort în primul tri-

mestru – iar mama nici măcar nu ştie.  

Din păcate, nu toţi doctorii ştiu că aceste 

metode pot duce la avort. Dr. Walter Larimore 

a recunoscut că a prescris pilula timp de peste 

20 de ani – şi o folosea în propriul mariaj – 

înainte să afle de aceste efecte secundare. 

Când un alt doctor i-a spus despre acestea, el a 

declarat că nu mai auzise aşa ceva şi că i se 

părea ceva ―bizar, excesiv şi inexact‖.50 Aşa că 

a început să studieze literatura medicală ―pen-

tru a demonstra falsitatea afirmaţiilor acelui 

doctor, mie, şi tuturor pacienţilor care l-ar fi 

putut întreba despre asta‖. Totuşi, cele desco-

                                                                                           
1997), pg. 8611. 
49

 Cf. Larimore et al., ―Postfertilization Effects of Oral 
Contraceptives and Their Relationship to Informed 
Consent‖, Archives of Family Medicine 9 (2000), pg. 
126-133; Physicians’ Desk Reference, Montvale, NJ, 
Thomson, 2006, pg. 2414. 
50

 Walter Larimore şi Joseph Stanford, ―Postfertilization 
Effects of Oral Contraceptives and Their Relationship to 
Informed Consent‖, Archives of Family Medicine 9 (fe-
bruarie 2000), pg. 133. 

http://archfami.ama-assn.org/cgi/content/full/9/2/126%20/%20REF-FSA8035-2%20%20/%20_new
http://archfami.ama-assn.org/cgi/content/full/9/2/126%20/%20REF-FSA8035-2%20%20/%20_new
http://archfami.ama-assn.org/cgi/content/full/9/2/126%20/%20REF-FSA8035-2%20%20/%20_new
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perite l-au convins să nu mai folosească pilula 

nici în viaţa profesională şi nici în viaţa perso-

nală. În căutarea lui de informaţii, şi-a putut da 

seama cu exactitate câţi doctori (şi pacienţi) nu 

ştiau nimic despre potenţialul abortiv al pilu-

lei. A fost o descoperire care l-a spăsit, dat fi-

ind că încă din anii 1970 prospectele din cutii-

le de anticoncepţionale menţionau că acestea 

reduc şansele de nidare a fătului.51 După ce şi-a 

informat colegii, dr. Larimore a menţionat că 

―mulţi au fost de părere că modul în care me-

dicii de familie îşi vor informa pacienţii despre 

pilulă şi despre eventualele ei efecte se va 

schimba‖.52 

În fine, contraceptivele au şi un număr mare 

de efecte secundare pe care PNF nu le are. Fi-

ecare metodă contraceptivă atrage riscul efec-

telor secundare, însă multe dintre acestea sunt 

minimalizate. Un exemplu ar fi legătura dintre 

pilulă şi cancerul la sân. Unele riscuri sunt mai 

                                                           
51

 Cf. Federal Register 41:236 (7 decembrie 1976). 
52

 Walter Larimore şi Joseph Stanford, ―Postfertilization 
Effects of Oral Contraceptives and Their Relationship to 
Informed Consent‖, Archives of Family Medicine 9 (fe-
bruarie 2000), pg. 133. 
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frecvente decât altele, dar bărbaţii şi femeile 

trebuie să fie avertizaţi dinainte de toate aceste 

posibile consecinţe. 

 

„Doctorul ne-a spus că anticoncepţiona-

lele sunt sigure. De ce ne-am îndoi?‖  

 

Gândeşte-te la următoarele posibile conse-

cinţe ale contracepţiei şi apoi pune-ţi întreba-

rea dacă aceste metode sunt ―sigure‖:  
 

Pilula anticoncepţională 

● Conform revistei Clinicii Mayo, 21 din 

23 de studii realizate pe femei care au folosit 

pilula înainte să nască primul lor copil au ară-

tat că ele aveau un risc crescut de a face cancer 

la sân.53 Legătura cu cancerul la sân a fost re-

cunoscută şi de companiile care fabrică pilula, 

şi de Organizaţia Mondială a Sănătăţii.54 

                                                           
53

 Cf. Chris Kahlenborn et al., ―Oral Contraceptive Use 
as a Risk Factor for Premenopausal Breast Cancer: A 
Meta-analysis,‖ Mayio Clinic Proceedings 81:10 (oc-
tombrie 2006), pg. 1290-1302. 
54

 Cf. Physicians’ Desk Reference, Montvale, NJ, 
Thomson, 2006 2415; World Health Organization, 
―IARC Monographs Programme Finds Combined Estro-
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● Pilula creşte riscul femeii de a face cancer 

cervical55, cancer la ficat56 sau cheaguri de 

sânge care pot fi fatale.57 

                                                                                           
gen-Progestogen Contraceptives and Menopausal Ther-
apy are Carcinogenic to Humans‖, International Agency 
for Research on Cancer, Press Release 167 (29 iulie 
2005). 
55

 Cf. Smith et al., ―Cervical Cancer and Use of Hor-
monal Contraceptives: A Systematic Review‖, Lancet 
361 (2003), pg.1159–1167. 
56

 Cf. World Health Organization, ―IARC Monographs 
Programme Finds Combined Estrogen-Progestogen 
Contraceptives and Menopausal Therapy are Carcino-
genic to Humans‖, International Agency for Research 
on Cancer, Press Release 167 (29 iulie 2005); La Vec-
chia, ―Oral contraceptives and cancer‖, Minerva Gine-
cologica 58:3 (iunie 2006), pg. 209-214.  
57

 Cf. Physicians’ Desk Reference, 2415; Kemmeren et 
al., ―Third Generation Oral Contraceptives and Risk of 
Venous Thrombosis: Meta Analysis‖, British Medical 
Journal 323 (iulie 2001), pg. 131-134; Parkin et al., 
―Oral Contraceptives and Fatal Pulmonary Embolism‖, 
The Lancet 355:9221 (iunie 2000), pg. 2133-2134; He-
denmalm et al., ―Fatal Venous Thromboembolism As-
sociated with Different Combined Oral Contra-
ceptives‖, Drug Safety 28:10 (2005), pg. 907-916; Sa-
meuelsson et al., ―Mortality from Venous Thrombo-
embolism in Young Swedish Women and its Relation to 
Pregnancy and Use of Oral Contraceptives‖, European 
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● O reclamaţie comună a celor care folo-

sesc pilula este că îţi reduce apetitul sexual. 

Aceasta se datorează în parte faptului că pilula 

măreşte nivelul hormonului sexual globulină 

de legare (SHBG)58 al femeii, care micşorează 

nivelul testosteronului din corpul ei. Se credea 

că acest efect secundar nedorit poate fi rever-

sibil. Totuşi, studii publicate în The Journal of 

Sexual Medicine au arătat că nivelurile SHBG 

erau duble faţă de normal la un an după ce fe-

meile încetaseră să mai folosească pilula.59 

Într-un articol numit ―Poate pilula să tocească 

definitiv dorinţa femeii?‖, aceiaşi oameni de 

ştiinţă îşi exprimau teama că ―pilula poate să 

                                                                                           
Journal of Epidemiology 20:6 (2005), pg. 509-516. 
58

 Cf. Physicians’ Desk Reference, Montvale, NJ: 
Thomson, 2006, 2414; Julia Warnock et al., ―Compa-
rison of Androgens in Women with Hypoactive Sexual 
Desire Disorder: Those on Combined Oral Contracep-
tives (COCs) vs. Those not on COCs‖, The Journal of 
Sexual Medicine 3:5 (septembrie 2006), pg. 878-882. 
59

 Cf. Panzer et al., ―Impact of Oral Contraceptives on 
Sex Hormone-Binding Globulin and Androgen Levels: 
A Retrospective Study in Women with Sexual Dys-
function,‖ Journal of Sexual Medicine 3:1 (ianuarie 
2006), pg. 104-113. 
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lase o amprentă asupra femeilor pentru tot res-

tul vieţii lor.‖60 
 

Prezervativul 

● Oameni de ştiinţă de la Universitatea de 

Stat din New York au descoperit că femeile ale 

căror parteneri nu folosesc prezervativ sunt 

mai puţin susceptibile să facă depresie. Studii-

le au relevat că mai mulţi dintre hormonii 

transmişi de bărbat, care influenţează starea de 

spirit, inclusiv testosteronul, se absorb în cor-

pul femeii şi pot fi detectaţi în sângele ei chiar 

şi la câteva ore de la raportul sexual.61 

● Potrivit publicaţiei The Journal of the 

American Medical Association, femeile care 

folosesc bariere contraceptive sunt mai expuse 

riscului de preeclampsie în timpul naşterii.62 Şi 

                                                           
60

 ―Can Taking the Pill Dull a Woman‘s Desire 
Forever?‖ New Scientist (27 mai 2005), 17. 
61

 Cf. G.G. Gallup Jr. et al., ―Does Semen Have Anti-
depressant Properties?‖, Archives of Sexual Behavior 
31:3 (iunie 2002), pg. 289-93; ―Hormones in Semen 
Shown to Make Women Feel Good‖, Reuters (16 iunie 
2002). 
62

 Cf. H.S. Klonoff-Cohen et al., ―An Epidemiologic 
Study of Contraception and Preeclampsia‖, The Journal 
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iată de ce: în timpul raportului sexual, sistemul 

imunitar al femeii dezvoltă o toleranţă la 

sperma şi lichidul seminal al bărbatului.63 

Timp de câteva ore după raportul sexual, celu-

lele sistemului imunitar al femeii vor colecta şi 

transfera proteinele luate de la bărbat, precum 

şi întregi spermatozoizi, către ganglionii limfa-

tici unde sistemul ei imunitar învaţă să recu-

noască genele bărbatului.64 Dacă perechea de-

cide să folosească o barieră contraceptivă pen-

tru o perioadă îndelungată de timp înainte de a 

avea copii, uterul nu va fi obişnuit cu sperma 

şi e posibil ca sistemul imunitar al femeii să o 

trateze ca pe ceva străin. Acest lucru poate dis-

truge echilibrul delicat al hormonilor şi poate 

cauza contracţii ale vaselor de sânge, fapt care 

                                                                                           
of the American Medical Association 262:22 (8 decem-
brie 1989), pg. 3143-3147. 
63

 Cf. S.A. Robertson et al., ―Transforming Growth Fac-
tor Beta—A Mediator of Immune Deviation in Seminal 
Plasma‖, Journal of Reproductive Immunology 57:1-2 
(octombrie/noiembrie 2002), pg. 109-128. 
64

 Cf. Douglas Fox, ―Gentle Persuasion‖, New Scientist 
(9 februarie 2002); Douglas Fox, ―Why Sex, Really?” 
U.S. News and World Report (21 octombrie 2002), pg. 
60-62. 
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poate duce la rândul său la o tensiune arterială 

mare la femeia însărcinată.65 Această stare 

(preeclampsia) este printre primele trei cauze 

de mortalitate în timpul naşterii.66 

Sperma partenerului în schimb poate oferi o 

protecţie eficientă împotriva preeclampsiei, 

deoarece sistemul imunitar al femeii poate re-

cunoaşte mai uşor copilul lui. Deci, într-un 

anumit grad, perechile care folosesc prezer-

vativul fac sex neprotejat, pentru că bărbatul 

nu protejează trupul femeii cu efectele benefi-

ce ale spermei sale.67 

                                                           
65

 Cf. S.A. Robertson et al., ―The Role of Semen in In-
duction of Maternal Immune Tolerance to Pregnancy‖, 
Seminars in Immunology 13 (2001), pg. 243; John B 
Wilks, A Consumer’s Guide to the Pill and Other Drugs  
ed. a 2-a, Stafford, VA, American Life League, Inc., 
1997, 136. 
66

 Cf. A. Hirozawa, ―Preeclampisa and Eclampsia, While 
Often Preventable, Are Among Top Causes of Preg-
nancy-Related Deaths,‖ Family Planning Perspectives 
33:4 (iulie/august 2001), 182; Andrea Mackay et al., 
―Pregnancy-Related Mortality From Preeclampsia and 
Eclampsia‖, Obstetrics & Gynecology 97 (2001), 533-
538. 
67

 Cf. S.A. Robertson et al., ―Seminal ‗Priming‘ for Pro-
tection from Preeclampsia – A Unifying Hypothesis‖, 
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Depo Provera (injecţia)  

● Multe femei au dat în judecată inventato-

rii injecţiei şi au cerut despăgubiri în valoare 

totală de 700 de milioane de dolari68. Unul din-

tre motive este faptul că injecţia subţiază oase-

le femeii.69 După ani de făcut injecţii, oasele 

                                                                                           
Journal of Reproductive Immunology 59:2 (august 
2003), pg. 253-265; G.R. Verwoerd et al., ―Primi-
paternity and Duration of Exposure to Sperm Antigens 
as Risk Factors for Preeclamsia,‖ International Journal 
of Gynaecology and Obstetrics 78:2 (august 2002), pg. 
121-126; J. I. Einarsson et al., ―Sperm Exposure and 
Development of Preeclampsia‖, American Journal of 
Obstetrics and Gynecology 188:5 (mai 2003), pg. 1241-
1243; M. Hernandez-Valencia et al., ―[Barrier Family 
Planning Methods as Risk Factors Which Predisposes to 
Preeclampsia]‖, Ginecologia y Obstetrica de Mexico 68 
(august 2000), pg. 333-338; Dekker et al., ―Immune 
Maladaptation in the Etiology of Preeclampsia: A Re-
view of Corroborative Epidemiologic Studies‖, Ob-
stetrical and Gynecological Survey 53:6 (iunie 1998), 
pg. 377-382. 
68

 CTV.ca News, ―Class Action Suit Filed Over Birth 
Control Drug‖, (19 decembrie 2005). 
69

 Cf. U.S. Food and Drug Administration, ―Black Box 
Warning Added Concerning Long-Term Use of Depo-
Provera Contraceptive Injection‖, FDA Talk Paper (17 
noiembrie 2004). 
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unei femei tinere pot ajunge ca ale unei femei 

de 50 sau 60 de ani. 

● Din acest motiv, FDA (Food and Drug 

Administration – Administraţia de Control a 

Alimentelor şi Medicamentelor – n. tr.) a im-

pus să se treacă un avertisment tip „Black 

Box‖ pe ambalajul injecţiei, cel mai grav aver-

tisment care se poate pune pe un medicament 

eliberat pe bază de reţetă medicală.70 

● Conform firmei care produce injecţia an-

ticoncepţională, copiii născuţi din femei care 

au folosit Depo Provera prezintă mai multe 

riscuri de a veni pe lume cu degetele de la 

mâini ori picioare lipite, ori cu anomalii ale 

cromozomilor. Băieţii sunt de două ori mai 

expuşi riscului de a se naşte cu malformaţii 

genitale, iar fetele pot suferi efecte masculini-

zatoare din cauza chimicalelor din injecţie, şi 

pot avea anomalii genitale.71 

                                                           
70

 Cf. U.S. Food and Drug Administration, ―Black Box 
Warning Added Concerning Long-Term Use of Depo-
Provera Contraceptive Injection‖, FDA Talk Paper (17 
noiembrie 2004). 
71

 Cf. prospectul medicamentului, Depo-Provera CI, 
Pharmacia & Upjohn Company (nov. 2004); Patient 
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● Datorită legăturii cu cancerul la sân, vete-

rinarii au încetat să mai prescrie Depo Provera 

la câini72. Totuşi, injecţiile încă mai sunt pres-

crise femeilor, şi sunt adesea aplicate bărbaţilor 

care molestează copii; e ca un fel de pedeapsă, 

deoarece le anihilează apetitul sexual!73 

Ortho Evra (plasturele) 

● Associated Press a înaintat în anul 2005 o 

petiţie către FDA privind o bază de date cu 

16.000 rapoarte diferite despre reacţiile adver-

se ale plasturelui. Rapoartele  menţionau 23 de 

decese asociate cu plasturele, dintre care 17 

datorate formării de cheaguri de sânge.74 

                                                                                           
Labeling, Pharmacia & Upjohn Company, oct. 2004. 
72

 Cf. ―The Case Against Depo-Provera: Problems in the 
U.S.‖, Multinational Monitor 6:2-3 (februarie/martie 
1985); Depo-Provera, Patient Labeling, Pharmacia & 
Upjohn Company (octombrie 2004).  
73

 Cf. T.A. Kiersch, ―Treatment of Sex Offenders with 
Depo-Provera‖, The Bulletin of the American Academy 
of Psychiatry and the Law 18:2 (1990), pg. 179-187; 
Assembly Bill 3339, ―An act to repeal and add Section 
645 of the Penal Code, relating to crimes‖, California 
State Senate, amendamentul din 20 august 1996; 2005; 
California Penal Code, 645. 
74

 Cf. Associated Press, ―Birth Control Patch Linked to 
Higher Fatality Rate‖, MSNBC (17 iulie 2005). 
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● Din cauza numeroaselor efecte secundare 

pe care le are plasturele75, companiile produ-

cătoare se confruntă cu procese intentate de 

mii de femei pentru deces şi alte vătămări.76 

Sterilizarea  

● Bărbaţii cu vasectomie sunt de 2,5 ori 

mai expuşi riscului de a face pietre la rinichi.77 

● După vasectomie, testiculele bărbatului 

continuă să producă milioane de spermatozoizi 

zilnic. Totuşi, pentru că vasa deferentia (vasele 

cordonului spermatic – n.tr.) au fost tăiate sau 

blocate, sperma nu mai are cum să fie eliminată 

natural. Dacă vasele sunt blocate, presiunea 

spermei produce adesea o explozie a 

epididimului, care poate fi foarte dureroasă. 

Inevitabil, sperma ajunge în fluxul sanguin, un-

de se formează anticorpi împotriva ei.  

                                                           
75

 Cf. U.S Food and Drug Administration, ―Ortho Evra 
(norelgestromin/ethinyl estradiol) Information‖, Depart-
ment of Health and Human Services (20 septembrie 
2006).  
76

 Cf. Johnson & Johnson, SEC Filing, Annual Report for 
Period Ending 12/31/07; Associated Press, ―Birth control 
patch linked to higher fatality rate‖, 20 iulie 2005. 
77

 Cf. R.A. Kronmal et al., ―Vasectomy and Uro-
lithiasis‖, The Lancet 331 (1988), pg. 22-23. 
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● Operaţiile de sterilizare prezintă mai mul-

te riscuri pentru femei decât pentru bărbaţi 

pentru că procedura este mult mai invazivă. Şi 

nu e o surpriză faptul că, cu cât o femeie este 

mai educată, cu atât e mai puţin probabil ca ea 

să se sterilizeze.78 

● Bărbaţii şi femeile care recurg la steriliza-

re suferă adesea de vinovăţie şi regretă că şi-au 

mutilat corpurile. Şi nu rareori sunt afectaţi şi 

de o reducere a satisfacţiei conjugale. 

Pentru mai multe informaţii despre aceste 

metode – şi altele – de contracepţie, vizitaţi 

www.anticonceptionale.ro. 
 

„Dacă alegem PNF, cum ştim că motivele 

noastre pentru a amâna o sarcină sunt vala-

bile şi din perspectiva Bisericii?”  

 

Deoarece PNF este atât de eficientă în re-

glarea sarcinilor, e posibil ca perechile care o 

practică să capete o ―mentalitate contracepti-
                                                           
78

 Cf. William Mosher et al., ―Use of Contraception and 
Use of Family Planning Services in the United States: 
1982-2002‖, Advance Data From Vital and Health Sta-
tistics 350, Centers for Disease Control (10 decembrie 
2004), pg. 10. 

http://www.anticonceptionale.ro/
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vă‖ şi să renunţe cu totul la ideea de a da viaţă. 

De aceea PNF trebuie folosită cu responsa-

bilitate, amânând o sarcină doar atunci când 

există un motiv întemeiat. 

Mărimea ideală a unei familii poate fi hotă-

râtă numai de către fiecare cuplu în parte. 

Aşadar, nici Biserica şi nici statul nu pot im-

pune o limită, şi nu pot avea aşteptări în legă-

tură cu numărul de copii. Totuşi, Biserica în-

curajează cuplurile să amâne sarcinile doar 

dacă au motive întemeiate şi le recomandă să 

fie siguri că decizia lor nu este ―condusă de 

egoism, ci în conformitate cu generozitatea 

adecvată a unor părinţi responsabili‖.79 

Când îşi fac planuri pentru o familie, soţii 

ar trebui să se gândească la interesele familiei 

lor, la societate ca întreg, şi la Biserică. Aveţi 

în vedere faptul că aceste interese includ nu 

numai nevoile materiale, ci şi nevoile spiri-

tuale. Papa Ioan Paul al II-lea spunea: 
 

    ―Deciziile privind numărul de copii şi 

sacrificiile ce trebuiesc făcute pentru ei nu 

trebuie luate gândindu-te numai la confort 

                                                           
79

 Catehismul Bisericii Catolice, paragr. 2368. 
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şi la asigurarea unei existenţe liniştite. Re-

flectând asupra acestei chestiuni în faţa 

Domnului, cu harurile primite în Sacra-

ment şi călăuziţi de învăţăturile Bisericii, 

părinţii îşi vor reaminti că e cu siguranţă 

mult mai puţin grav să le refuze copiilor 

anumite facilităţi sau avantaje materiale, 

decât să le refuze prezenţa unor fraţi sau 

surori care i-ar putea ajuta să crească şi să 

conştientizeze frumuseţea vieţii la orice 

vârstă şi în toată varietatea ei.‖80 
 

Aşa cum spunea şi Sfântul Părinte, darul fra-

ţilor e de neînlocuit. Într-un parc, mama unui 

copil de patru ani a observat că eu aveam doi 

copii sub vârsta de patru ani şi m-a întrebat: 

―Cum reuşeşti? Noi avem doar o fetiţă şi mă 

extenuează.‖ În timp ce băieţii mei se alergau 

unul pe altul în jurul toboganului, am gândit în 

sinea mea: ―Poate că eşti aşa obosită pentru că 

trebuie să fii mamă şi în acelaşi timp să joci şi 

rolul unei surori de doi ani, cât e ziua de lungă.‖  

                                                           
80

 Ioan Paul al II-lea, predică la Washington Mall, 7 
octombrie 1979, apud John F. Kippley, Marriage Is for 
Keeps, Cincinnati, OH, Foundation for the Family, 
1994, 73. 
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Din nefericire, cultura modernă este supra-

saturată de o mentalitate contraceptivă care 

priveşte copiii ca pe nişte piedici şi nu ca pe 

nişte completări. Nu demult, când am spus cui-

va că eu şi soţia mea urma să avem o fiică, 

persoana a remarcat: ―E bine atunci. Ai băieţi, 

şi acum ai şi fată!‖. Am fost tentat să-i spun: 

―Da. Acum am un set complet, deci pot să mă 

opresc aici cu colecţia‖. M-a făcut să mă întreb 

câţi oameni fac copii doar din amor propriu.  

Cu altă ocazie, i-am spus unei cunoştinţe că 

eu şi soţia mea aşteptam cel de-al treilea copil. 

Cu ochii mari, m-a întrebat: ―Trei?! Deci, cu 

asta aţi terminat, nu?‖. Dacă i-aş fi spus că 

urma să ne cumpărăm o a treia maşină sau o 

casă cu trei etaje, nici n-ar fi clipit. Dar trei 

copii?! Asta e pură neglijenţă şi iresponsa-

bilitate! Chiar aşa? Daca eu şi soţia mea putem 

avea grija de ei – şi  reuşim să ne păstrăm mă-

car o urmă de sănătatea mintală – nu există dar 

mai mare pe care li l-am putea face copiilor 

noştri ca darul vieţii. În schimb, ei ne salvează 

de noi înşine, ne aduc bucurii inimaginabile şi 

ne învaţă să iubim. 

Pe măsură ce un cuplu înaintează în vârstă, 
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ei nu par a se plânge de faptul că au avut prea 

mulţi copii. Îţi poţi imagina o mamă sau un 

tată care să spună: ―Da, probabil ar fi trebuit să 

ne oprim la doi. De la numărul trei la cinci si-

gur calitatea vieţii noastre a scăzut.‖ În realita-

te, cuplurile deseori regretă că au avut prea 

puţini. Am citit odată despre o mamă în vârstă 

de patruzeci de ani care nu avea o familie prea 

numeroasă. Pe când stătea la masă împreună 

cu copiii ei, se gândea că parcă lipsea cineva. 

De-ar fi ştiut încă de tânără cât de nepreţuită 

va fi fiecare viaţă. ar fi fost probabil bucuroasă 

să mai sacrifice câţiva ani de nopţi nedormite 

ca să mai aibă un copil. 

 

„De ce e greşit faptul că vreau să deţin 

controlul asupra trupului meu?” 

 

Biserica ne recunoaşte dreptul de a avea 

control asupra trupurilor noastre. Doar prin 

controlul asupra propriului trup poate o per-

soană să se dăruiască. 

Din nefericire, industria contraceptivă ar 

vrea ca oamenii să creadă că anticoncepţi-

onalele le oferă control asupra corpurilor şi 
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relaţiilor lor, precum şi libertate în viaţa sexua-

lă. Dar adevărul e că anticoncepţionalele nu 

pot fi considerate cu nimic mai ―eliberatoare‖ 

decât castrarea. Libertatea poate fi obţinută 

numai prin autocontrol. 

Contracepţia nu va elibera niciodată femeia. 

Să tratezi sarcina ca pe o boală ar însemna că 

modul în care femeile au fost create are o 

anomalie – că fertilitatea femeii este o povară. 

Or asta nu e o experienţă foarte eliberatoare 

pentru nicio femeie. PNF este o alternativă 

frumoasă deoarece nu tratează trupul femeii de 

parcă ar trebui să fie supus sau înrobit prin 

droguri, ori înconjurat cu bariere de latex. Îl 

invită pe bărbat să trateze fertilitatea femeii cu 

veneraţie, şi nu cu dispreţ. Aceasta este adevă-

rata eliberare sexuală. 

Christopher West scrie: ―Dacă adevărata 

problemă care se ascunde în spatele oprimării 

femeilor este eşecul bărbaţilor de a le trata ca 

persoane, contracepţia este un mod sigur de a 

ţine femeile prizoniere în continuare‖81 Cele 

dintâi feministe se opuneau contracepţiei toc-

                                                           
81

 West, Good News, 122. 
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mai pentru acest motiv, şi unele feministe mo-

derne încă îşi mai dau seama că anticon-

cepţionalele sunt duşmanul emancipării lor.82 

Ca să fim corecţi, trebuie să spunem şi că 

nu toate femeile care folosesc anticoncep-

ţionale se simt folosite de soţii lor, iar cuplu-

rile PNF se mai confrunta şi ele cu egoismul. 

Chiar şi aşa, numai cuplul care trăieşte cast – 

adică respectă planul lui Dumnezeu cu privire 

la sex – poate fi cu adevărat liber. Doar virtu-

tea te eliberează de întrebări importante cum ar 

fi: ―Îi fac rău soţiei mele?‖, ―Îl supărăm noi 

prin asta pe Dumnezeu?‖ 

Eliberaţi de aceste constrângeri şi cu conşti-

inţa liniştită, cei doi soţi sunt liberi să-i dea 

slavă lui Dumnezeu prin trupurile lor şi să tră-

iască bucuria de a aduce în mijlocul lor iubirea 

lui Dumnezeu ori de câte ori îşi exprimă unirea 

dintre ei devenind un singur trup . 

Dacă vrei să fii liber, o poţi face numai 

printr-o viaţă virtuoasă. Dumnezeu ne-a dat 

libertatea pentru a o folosi ca să iubim, nu pen-
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 Cf. Donald DeMarco, ―Contraception and the Trivi-
alization of Sex‖ (www.cuf.org/july99a.htm).  

http://www.cuf.org/july99a.htm
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tru a scăpa de exigenţele iubirii. Papa Ioan Pa-

ul al II-lea spunea: ―Dacă li se refuză oame-

nilor adevărul, e o iluzie să încerci să-i elibe-

rezi. Adevărul şi libertatea ori merg împreună 

mână în mână, ori mor împreună în mizerie.‖83 

Să crezi că omul e liber atunci când acţio-

nează împotriva legilor lui Dumnezeu echiva-

lează cu a crede că un şofer e liber dacă ignoră 

semnele de circulaţie şi se aruncă cu maşina de 

pe un parapet în prăpastie. Fericirea iluzorie ne 

văduveşte de prezenţa lui Dumnezeu în vieţile 

noastre. Numai când vom face voinţa noastră 

să se supună adevărului iubirii vom deveni cu 

adevărat liberi. 

 

„Ce spune Biserica despre tratarea infer-

tilităţii prin medicamente, fertilizarea in-

vitro sau inseminarea artificială?”  

 

Tehnologiile medicale există pentru a susţine 

buna funcţionare a trupurilor noastre. Din mo-

ment ce infertilitatea este o disfuncţie a siste-

mului reproductiv, folosirea medicamentelor şi 
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 Fides et Ratio 90. 
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chiar a operaţiilor pentru a ajuta sistemul repro-

ductiv să funcţioneze poate fi aprobată moral. 

Totuşi, acestea trebuie folosite responsabil. De 

exemplu, deşi folosirea medicamentelor este 

permisă, cuplul trebuie să ia în considerare toa-

te posibilele rezultate. Dacă este fertilizat mai 

mult de un ovul, ducerea acestei sarcini multi-

ple până la capăt este bună şi îngăduită. Nu e 

îngăduită în schimb distrugerea unora dintre 

ovulele fertilizate prin ―reducere selectivă‖ (un 

alt mod de a spune ―avort‖). 

Deşi unele persoane se aşteaptă ca fertili-

tatea să poată fi oprită şi pornită ca un bec, 

nimeni în afară de Dumnezeu nu are control 

absolut asupra vieţii. Când perechile pierd 

acest lucru din vedere, câteodată iau problema 

în propriile mâini şi încep să vadă copiii ca pe 

un drept. Urmează deseori încercări nesfârşite 

de a da viaţă, chiar şi pe seama copiilor lor ne-

născuţi. Pentru a obţine un singur copil, dese-

ori mulţi alţii sunt sacrificaţi. 

Într-o scrisoare către Preşedintele George 

W. Bush, Papa Ioan Paul al II-lea arăta că 

omul trebuie să fie ―stăpânul, nu rezultatul 
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tehnologiei‖84. Deşi Biserica recunoaşte că 

unele metode sunt permise pentru a vindeca 

sistemul reproductiv, procedurile medicale 

cum ar fi fertilizarea in vitro şi inseminarea 

artificială nu sunt. Iată câteva motive: 

- încalcă demnitatea copilului şi uniunea 

conjugală. Inseminarea artificială presupune 

colectarea spermei de la un bărbat şi injectarea 

în uterul femeii, sau punerea ei în cervixul fe-

meii. Dar orice copil trebuie adus pe lume ca 

rezultat al dragostei părinţilor lui, şi nu prin 

experimentul rece de laborator al unui doctor 

oarecare. Când este luată sperma unui bărbat 

care nu este soţul femeii, se încalcă dreptul 

copilului de a fi crescut de un tată şi o mamă 

cunoscuţi lui; de asemenea, se încalcă jură-

mântul soţilor de a deveni tată şi mamă numai 

unul prin celălalt. (În plus, multe locuri nu cer 

donatorilor de spermă teste pentru depistarea 

eventualelor boli cu transmitere sexuală, deci 

este posibilă infectarea cu HIV sau alţi viruşi.) 

- omoară mulţi copii nenăscuţi. Fertilizarea 
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 Cuvânt către Preşedintele Bush la Castel Gandolfo 
(23 iulie 2001).  
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in vitro înseamnă să concepi viaţă într-un labo-

rator şi să transferi ovulele fecundate în uterul 

femeii. Acest proces omoară mulţi copii ne-

născuţi. În timpul procedurii, sunt concepuţi 

mai mulţi embrioni deodată, care deseori sfâr-

şesc prin a fi îngheţaţi şi păstraţi pentru încer-

cări viitoare, donaţi sau folosiţi pentru experi-

mente, distruşi. Alteori, embrionii plasaţi în 

mamă folosind fertilizarea in vitro nu reuşesc 

să se implanteze şi mor. E evident că este imo-

ral să creezi şi să distrugi atât de multe vieţi în 

încercarea de a da naştere uneia singure. 

- în viaţa sexuală, produce o separare între 

aspectul uniunii şi cel al procreării. Tehnologia 

reproductivă poate ajuta la producerea unei noi 

vieţi, dar niciodată nu trebuie s-o înlocuiască. 

Cu alte cuvinte, la fel cum anticoncepţionalele 

ajută oamenii să facă dragoste fără să facă co-

pii, fertilizarea in vitro şi inseminarea artificia-

lă ajută oamenii să facă copii fără să facă dra-

goste. Niciunul dintre aceste acte nu este moral 

deoarece viaţa şi dragostea sunt inseparabile. 
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„Dacă aceste metode sunt imorale, de ce 

îngăduie Dumnezeu ca ele să existe?” 
 

Dumnezeu ne-a dăruit sexualitatea şi nu ne 

va împiedica să facem abuz de ea. De exem-

plu, dacă un copil este conceput în afara căsă-

toriei, actul este imoral, totuşi El permite for-

marea vieţii. Doar pentru că femeia a rămas 

însărcinată nu putem spune că modul în care 

acest lucru s-a întâmplat a fost bun. De fapt, 

dintre toate modurile de a aduce viaţă pe lume 

(relaţii conjugale, desfrânare, adulter, viol, in-

cest, fertilizare in vitro, inseminare artificială 

etc.), numai una (dragostea conjugală) respectă 

întru-totul demnitatea fiinţei omeneşti şi darul 

sexualităţii oferit de Dumnezeu. 

 Lumii i se spune că fertilizarea şi insemi-

narea artificială sunt singurele opţiuni pentru ca 

un cuplu infertil să poată avea un copil. Dar nu 

este adevărat, pentru că există mulţi doctori 

specializaţi în găsirea cauzei infertilităţii şi vin-

decarea femeii sau bărbatului, în loc să le înlo-

cuiască infertilitatea cu tehnologia. (vezi de 

exemplu, Institutul de Reproducere Umană 

„Paul al VI-lea‖, prezentat la sfârşitul cărţii). 
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Cuplurile care nu pot zămisli nu trebuie să 

renunţe la speranţa de a deveni părinţi. Adopţia, 

atât cea naţională cât şi cea internaţională, e un 

lucru frecvent. Asistenţa maternală e o altă op-

ţiune, mai puţin costisitoare şi care aduce viaţă 

şi speranţă unor copiii care au nevoie disperată 

de un cămin iubitor. Catehismul Bisericii Cato-

lice încurajează cuplurile infertile să ―se alăture 

crucii Domnului, izvorul oricărei rodnicii spiri-

tuale. Aceşti soţi îşi pot exprima generozitatea 

adoptând copiii orfani sau abandonaţi.‖85 
 
 

„Pot folosi contraceptive în scopuri 

 strict medicale?” 
 

Contraceptivele pe bază de hormoni au 

scopuri medicale îndreptăţite şi care nu au 

nicio legătură cu contracepţia. Pilula, de 

exemplu, este deseori prescrisă pentru endo-

metrioză, chisturi ovariene, ciclu neregulat şi 

crampe. În unele cazuri, femeile care suferă de 

aceste afecţiuni pot folosi pilula în ciuda efec-

telor contraceptive dacă efectele nu sunt inten-
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ţionate. Totuşi, pentru aceste afecţiuni pot 

exista remedii alternative fără efectul contra-

ceptiv sau efectele secundare dăunătoare ale 

pilulei. Dacă există un remediu alternativ, ar 

trebui folosit. Institutul pentru Cercetarea Re-

producerii Umane „Paul al VI-lea‖ este specia-

lizat în asemenea alternative şi poate fi contac-

tat pentru mai multe informaţii. Site-ul 

www.omsoul.com te poate ajuta, de asemenea. 
 
 

„Ce trebuie să fac de acum înainte?”  
 

 

În primul rând, dacă foloseşti anticoncep-

ţionale, opreşte-te. Roagă-te, spovedeşte-te şi 

arată aceasta broşură soţului/soţiei tale. Dacă el 

sau ea este dispus(-a) să înveţe despre PNF, 

mergeţi împreună la un curs. Parohia sau diece-

za ta ţină probabil asemenea cursuri pentru oa-

menii interesaţi, şi poţi întreba parohul unde se 

fac înscrieri. Dacă, dintr-un motiv sau altul, nu 

există asemenea cursuri în zona ta, sună la unul 

din numerele de telefon de la sfârşitul cărţii, ori 

consultă unul din siturile indicate. 

Dacă soţul/soţia ta refuză să înceteze folo-
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sirea contraceptivelor, atunci nu eşti respon-

sabil moral pentru alegerea sa. Cât timp nu 

faci nimic imoral, poţi, de dragul căsniciei tale, 

să continui relaţiile intime. Continuă să te rogi 

şi să discuţi cu el/ea, şi poate se va răzgândi.86 

PNF poate cere sacrificii, uneori, dar făcând 

voia lui Dumnezeu cu siguranţă vei fi răsplătit: 

―Daţi, şi vi se va da; ba încă, vi se va turna în 

sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care se 

va vărsa pe deasupra. Căci cu ce măsură veţi 

măsura, cu aceea vi se va măsura‖ (Lc 6,38). 

Este într-adevăr un sacrificiu, dar Papa Ioan 

Paul al II-lea a spus: ―Prin această cruce, fami-

lia poate atinge împlinirea ei totală şi dragos-

tea desăvârşită.‖87 

 

Fie ca Domnul să vă binecuvânteze cu o 

căsnicie fericită şi o familie sfântă! 
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 Pentru mai multe informaţii vezi Vademecum for 
Confessors, Pontifical Council for the Family, 13:3 (12 
februarie1997). 
87

 Familiaris consortio 86. 
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ANEXE 
 

Adrese pentru PNF: 

● Billings Ovulation Method Association, SUA 

www.boma-usa.org 

● Couple to Couple League www.ccli.org 

● Institutul Papa Paul al VI-lea pentru Studiul Re-

procucerii Umane, Italia www.popepaulvi.com şi 

www.naprotechnology.com  

● www.chastity.com 

● www.provita.ro 

● www.darulvietii.ro 

● www.anticonceptionale.ro 

● www.pureloveclub.com 
 

Resurse pentru a-ţi întări căsnicia:  

● Catehismul Bisericii Catolice (CBC), Editura 

ARCB, Bucureşti 1993 

● Ignacio Larranaga, Căsnicia fericită, Pauline, 

Bucureşti 2006 

● Anna Capella, După natură. Metoda 

Billings, Sapientia, Iaşi 2007  

● Tomka Ferenc, Calea sigură. Despre dra-

goste, despre sexualitate – în mod înţelept,  

Reşiţa 2011 

http://www.boma-usa.org/
http://www.ccli.org/
http://www.popepaulvi.com/
http://www.naprotechnology.com/
http://www.chastity.com/
http://www.provita.ro/
http://www.darulvietii.ro/
http://www.anticonceptionale.ro/
http://www.pureloveclub.com/

