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1. Punerea problemei

Chestiunea de care ne vom ocupa în eseul de faþã este cât se poate de bine
determinatã: raportul dintre sexualitate ºi procreare vãzut din perspectiva
credinþei creºtine transmise de magisteriul Bisericii Catolice. Ceea ce poate
surprinde este însã publicul pe care l-am avut în vedere atunci când am gândit,
elaborat ºi scris acest articol. Cei cãrora le destinãm rândurile de faþã sunt, în
primul rând, anumiþi credincioºi creºtini, membrii fie ai Bisericii de Rãsãrit,
fie ai celei de Apus, credincioºi care, aºa cum am constatat cu întristare din
proprie experienþã, nesocotesc (aproape) întru totul învãþãtura Bisericii asupra
acestui subiect.

Beneficiind de o „educaþie” sexualã preponderent pornograficã, dobânditã
prin intermediul revistelor ºi filmelor, sau, în ultimul deceniu, prin intermediul
imaginilor softcore sau hardcore ce inundã Internetul, majoritatea
adolescenþilor se aflã în situaþia tragicã de a trãi o viaþã sexualã dezordonatã,
dominatã de perversiuni, homosexualitate, lesbianism ºi excese nenumãrate.
Conducând în multe cazuri la pruncuciderea sãvârºitã prin avort, toate aceste
fenomene negative au la bazã „o idee coruptã a sensului ºi experienþei libertãþii,
conceputã nu ca o capacitate de realizare a adevãrului planului lui Dumnezeu
despre cãsãtorie ºi familie, ci ca o forþã de afirmare autonomã, nu rareori
împotriva altora, pentru propria bunãstare egoistã” .1

Atunci când, mai devreme sau mai târziu, convertirea unor astfel de tineri
(mai) are loc, ei sunt puºi în situaþia de a-ºi reconsidera complet perspectiva
asupra raporturilor dintre sexe. În asemenea momente de cumpãnã apar o serie
de probleme, care, nerezolvate corect, pot duce la grave devieri în evoluþia
spiritualã a multor suflete. Toate dificultãþile sunt cauzate de uriaºa deosebire
dintre o viaþã des- sau ne-înfrânatã ºi viaþa de ascezã, de înfrânare, de
mortificare pe care o presupune trãirea credinþei. 

 IOAN PAUL AL II-LEA, Exortaþia apostolicã despre obligaþiile familiei creºtine în lumea de1

astãzi Familiaris Consortio, Editura Presa Bunã, Iaºi 1994 (1981).
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Învãþãtura Mântuitorului Isus Cristos ridicã în faþa noastrã exigenþe care,
atunci când nu par ridicole vãzute din perspectiva „lumii acesteia”, pur ºi
simplu, apar ca fiind imposibil de îndeplinit. Din aceastã ultimã categorie fac
parte toate recomandãrile de naturã moralã ºi eticã referitoare la sexualitate,
mai cu seamã interdicþia asupra utilizãrii oricãror mijloace prin care procrearea
poate fi împiedicatã.

Spre a numi scurt ºi cuprinzãtor diferenþa esenþialã dintre „morala” lumeascã
ºi cea creºtinã privitoare la sexualitate, vom spune cã: în timp ce pentru lumea
de azi sexualitatea este un mijloc egocentric de a dobândi plãcere, pentru
credinciosul creºtin, sexualitatea este unul dintre acele aspecte ale vieþii
umane care implicã cel mai înalt grad de responsabilitate („iubire ºi
responsabilitate”, spune papa Ioan Paul al II-lea), fiind indisolubil legatã de
exigenþa naºterii ºi creºterii pruncilor în cadrul familiei. 

Deºi clarã ºi neechivocã, aceastã învãþãturã fundamentalã a Bisericii este cu
greu asimilatã, atunci când ea nu este respinsã categoric. Nenumãrate dovezi
în acest sens ne-au menþinut atenþia treazã, provocându-ne sã aprofundãm, dupã
puteri, teologia moralã în cãutare de noi ºi noi rãspunsuri. ªi cum am putea
rãmâne indiferenþi atunci când am întâlnit: 1) credincioºi creºtini (de cele mai
multe ori ortodocºi, dar ºi protestanþi sau catolici) care afirmau cã folosirea
diverselor mijloace contraceptive e licitã, iar sexul premarital trebuie îngãduit
deoarece este benefic; 2) preoþi duhovnici (ortodocºi) ce recomandau folosirea
prezervativelor; 3) credincioºi (neoprotestanþi) care susþineau procedeul
sterilizãrii soþului sau a soþiei în vederea evitãrii naºterii de noi prunci? Toþi
aceºtia sunt – atenþie! – persoane din imediata noastrã apropiere, creºtini
declaraþi ºi practicanþi, care au reuºit sã ne surprindã prin uºurinþa cu care
susþineau practici contrare învãþãturii Bisericii întemeiate de Isus Cristos. Lor
le dedicãm textul de faþã, cu speranþa cã le va oferi prilejul de a regândi câteva
probleme cu adevãrat importante, despre viaþã, credinþã ºi sexualitate.

2. Învãþãtura magisterialã

Nicicând în Biserica lui Cristos nu au existat dubii în ceea ce priveºte
normele morale care circumscriu viaþa sexualã. Acceptatã exclusiv în viaþa
familiei binecuvântate prin sfântul sacrament al Cãsãtoriei, sexualitatea a
constituit, începând cu Conciliul al II-lea din Vatican, obiectul unei adevãrate
avalanºe de documente magisteriale, vãdindu-se ºi prin acest aspect, al
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cantitãþii textelor normative , grava crizã moralã ce afecteazã modernitatea2

târzie. Cu referire strictã la subiectul articolului nostru – raportul dintre
sexualitate ºi procreare – învãþãtura magisterialã, expusã cu claritate de diferiþi
papi sau în varii documente cu caracter oficial, este urmãtoarea:

Biserica, chemând oamenii la observarea legii naturale, interpretatã prin doctrina
sa constantã, învaþã cã fiecare act matrimonial trebuie sã rãmânã deschis
transmiterii vieþii (papa Paul al VI-lea, Humanae Vitae [1968], II, 11 );3

Aceastã doctrinã, de mai multe ori prezentatã de magisteriu, e bazatã pe legãtura
indisolubilã pe care a voit-o Dumnezeu ºi pe care omul nu o poate rupe din
iniþiativa sa, între cele douã semnificaþii ale actului conjugal: unire ºi procreare
(Ibidem, II, 12);
Dupã planul lui Dumnezeu, cãsãtoria este fundamentul celei mai ample comunitãþi
a familiei, pentru cã instituþia însãºi a cãsãtoriei ºi iubirea conjugalã sunt rânduite
pentru procrearea ºi educarea copiilor, care sunt cununa cãsãtoriei (papa Ioan Paul
al II-lea, Familiaris consortio [1981], II, 14);

 Dacã situaþia ar fi cât de cât normalã, nu ar mai fi nevoie de atâtea ºi atâtea documente,2

care nu fac decât sã repete, în toate formele, sub toate aspectele, câteva învãþãturi simple ºi

clare. Deºi au existat ºi înainte de Conciliul al II-lea din Vatican texte semnificative dedicate

sexualitãþii (în special enciclica Casti connubii din 1930 a papei Pius al XI-lea), textele post-

conciliare sunt cu mult mai numeroase. Iatã-le (în ordine cronologicã): papa PAUL AL VI-LEA,

Enciclica Humanae Vitae despre reglementarea naºterilor, Roma 1968 (ediþia româneascã: Iaºi

1994); SFÂNTA CONGREGAÞIE PENTRU DOCTRINA CREDINÞEI, Declaraþia Persona Humana

referitoare la anumite chestiuni privind etica sexualã, Roma 1975; papa IOAN PAUL AL II-LEA,

Exortaþia apostolicã despre obligaþiile familiei creºtine în lumea de astãzi Familiaris Consortio,

Roma 1981 (ediþia româneascã: Iaºi 1994); papa IOAN PAUL AL II-LEA, Scrisoare cãtre familii,

Roma 1994 (ediþia româneascã: Bucureºti 1994); papa IOAN PAUL AL II-LEA, Scrisoarea

enciclicã despre valoarea ºi inviolabilitatea vieþii umane Evangelium Vitae, Roma 1995 (ediþia

româneascã: Bucureºti 1995); CONSILIUL PONTIFICAL PENTRU FAM ILIE, Sexualitatea umanã:

adevãr ºi semnificaþie. Orientãri pentru educaþia în familie, Roma 1995 (ediþia româneascã:

Bucureºti 2001); CONSILIUL PONTIFICAL PENTRU FAM ILIE, Vademecum pentru confesori privind

anumite aspecte ale moralitãþii vieþii conjugale, Roma 1997. La toate aceste texte trebuie

adãugate documentele conciliare (în special capitolul I din cea de a doua parte a Constituþiei

pastorale despre Biserica în lumea contemporanã Gaudium et Spes, Roma 1965) ºi, mai ales,

monumentala operã care este Catehismul Bisericii Catolice, Roma 1992 (ediþia româneascã:

Bucureºti, 1993). Ar mai putea fi menþionate ºi alte texte, tangente problematicii noastre, cum

ar fi acea Scrisoare cãtre femei a papei Ioan Paul al II-lea, sau recentul document al Consiliului

Pontifical pentru Comunicaþiile Sociale: Pornografia ºi violenþa în mijloacele de comunicare.

Nu în ultimul rând, pentru o serie de probleme specifice cãsãtoriei, poate fi consultat cu mult

folos Codul de drept canonic, Roma 1983 (ediþia româneascã: Iaºi 1995).

 Pentru citatele în limba românã am folosit ediþiile româneºti ale textelor specificate în nota3

2.
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În momentul actului conjugal, bãrbatul ºi femeia sunt chemaþi sã confirme în mod
responsabil dãruirea reciprocã de sine pe care au fãcut-o în legãmântul cãsãtoriei.
Or, logica dãruirii totale de sine faþã de celãlalt comportã deschiderea potenþialã
cãtre procreaþie: cãsãtoria este astfel chematã sã se realizeze ºi mai deplin în
familie (papa Ioan Paul al II-lea, Scrisoare cãtre familii, I, 12).

Toate citatele de mai sus, extrase din texte pontificale, exprimã una dintre
axiomele enunþate în cadrul celui de-al doilea Conciliu de la Vatican cu privire
la sexualitate ºi procreare: „Prin însãºi natura lor, instituþia cãsãtoriei ºi iubirea
conjugalã sunt orânduite în vederea procreãrii ºi educãrii copiilor, ºi prin
aceasta îºi aflã încununarea” (GS 48 § 2 ). Fãrã a reduce multitudinea funcþiilor4

sexualitãþii exclusiv la aceea procreativã, învãþãtura magisterialã subliniazã
caracterul indisolubil al legãturii dintre sexualitate ºi naºterea, respectiv
creºterea pruncilor; de aceea, orice act sexual care nu este deschis procreãrii
este o faptã moralã intrinsec negativã, rea, având caracterul unui pãcat deosebit
de grav . Aflând poziþia Bisericii în aceastã chestiune atât de delicatã, este5

firesc sã ne întrebãm ce anume motiveazã respingerea utilizãrii prezevativelor
ºi a contraceptivelor. Reiterând interogaþia lui Paul Evdokimov (cel mai subtil
critic al învãþãturii catolice care poate fi citit asupra acestui subiect) referitoare
la responsabilitatea cuplului în faþa transmiterii vieþii, mulþi credincioºi
considerã, asemenea teologului francez, cã: „Întrucât copilul poate fi în mod
liber voit, trebuie sã fie datã ºi o posibilitate de a nu-l avea” . Constatând cu6

 Textul conciliar a fost citat ºi în Catehismul Bisericii Catolice, articolul 1652.4

 Papa Paul al VI-lea explicã de ce chiar ºi atunci când cuplul foloseºte mijloace5

contraceptive ocazional, acceptând în rest zãmislirea pruncilor, soþii se aflã, de asemenea, sub

incidenþa pãcatului: „Nu se pot invoca drept motive valabile pentru a justifica actele conjugale

fãcute în mod intenþionat nefecunde, cã trebuie ales un rãu mai mic sau faptul cã aceste acte ar

constitui un tot cu actele fecunde care au precedat sau care vor urma, bucurându-se de una ºi

aceeaºi corectitudine moralã. Într-adevãr, dacã uneori e permis sã tolerezi un rãu moral mai mic

pentru a evita un rãu mai mare sau pentru a promova un bine mai mare, nu este permis nici

pentru cele mai grave motive sã faci rãul, pentru ca din el sã rezulte un bine, adicã sã faci obiect

al unui act pozitiv al voinþei ceea ce este din firea sa o dezordine ºi, în consecinþã, un lucru

nedemn de persoana umanã, chiar când este intenþia de a apãra sau promova bunuri individuale,

familiale sau sociale. E, deci, o greºealã a crede cã un act conjugal fãcut în mod voluntar

nefecund ºi, în consecinþã în esenþa sa rãu, poate fi fãcut bun prin ansamblul unei vieþi

conjugale fecunde” (Humane Vitae, II, 14).

 Paul EVDOKIM OV, Taina iubirii. Sfinþenia unirii conjugale în lumina tradiþiei ortodoxe,6

Asociaþia Medicalã Creºtinã Christiana, Bucureºti 1994, 239. Subliniem – fãrã intenþii

polemice – cã, cel puþin în ceea ce priveºte etica sexualitãþii responsabile, concepþia lui

Evdokimov, din pãcate, pare a NU fi conformã tradiþiei ortodoxe. Dintr-un text oficial, elaborat
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surprindere tonul hotãrât cu care textele magisteriale denunþã aceastã poziþie,
favorabilã contracepþiei, ca fiind contrarã învãþãturii creºtine, de obicei, prima
reacþie este aceea de respingere a ei. Totuºi, dincolo de reacþiile de moment,
este necesar sã aprofundãm motivele pentru care învãþãtura creºtinã postuleazã
caracterul indisolubil al legãturii dintre sexualitate ºi procreare. Care sunt, deci,
aceste motive?

În primul rând, Dumnezeu creatorul, el însuºi autor al cãsãtoriei, a înzestrat
unirea conjugalã cu „multiple valori ºi scopuri” . Astfel, „prin însãºi natura lor,7

instituþia cãsãtoriei ºi iubirea conjugalã sunt orânduite în vederea procreãrii ºi
educãrii copiilor” . Totuºi, trebuie sã reþinem cã instituþia cãsãtoriei „nu a fost8

instituitã numai în vederea procreãrii; însãºi natura ei de legãmânt indisolubil
între persoane ºi binele copiilor cere ca ºi dragostea reciprocã dintre soþi sã se
exprime în modul cuvenit, sã sporeascã ºi sã se maturizeze” . În aceastã9

perspectivã, a unei legi înscrise în firea omului de însuºi Creatorul lumii, lege
care stabileºte legãtura dintre sexualitate ºi procreare, orice intervenþie cu
scopul de a o încãlca este ilegitimã: „Fiilor Bisericii, întemeiaþi pe aceste
principii, nu le este îngãduit, în reglementarea procreãrii, sã meargã pe cãi ce
sunt condamnate de magisteriu în interpretarea legii divine” . 10

Pe scurt, acesta ar fi motivul principal al interdicþiei asupra contracepþiei:
legãtura dintre sexualitate ºi procreare nu este una arbitrarã, aflatã la bunul
plac al fiecãrui cuplu, ci este o lege divinã înscrisã în însãºi firea omului. A
acþiona împotriva unei asemenea legi înseamnã a acþiona împotriva voinþei lui
Dumnezeu însuºi. 

de pãrintele Ilie Moldovan ºi publicat sub egida Institutului Biblic ºi de Misiune al Bisericii

Ortodoxe Române în cursul anului 1997 – Darul sfânt al vieþii ºi combaterea pãcatelor

împotriva acestuia. Aspecte ale naºterii de prunci, în lumina moralei creºtine ortodoxe, aflãm

cã învãþãtura ortodoxã respinge categoric utilizarea oricãror mijloace contraceptive.

 GS 48.7

 GS 48. Spre folosul credincioºilor ortodocºi, precizãm cã învãþãtura Bisericii de Rãsãrit8

este, în ciuda anumitor diferenþe, similarã celei catolice. Iatã, de exemplu, ce ne spune

Învãþãtura de credinþã creºtinã ortodoxã, Editura Institutului Biblic ºi de Misiune al Bisericii

Ortodoxe Române, Bucureºti 1992, 401, articolul 221: „Dupã învãþãtura sfintei noastre

Biserici, scopul familiei este: 1) Naºterea de copii, spre înmulþirea neamului omenesc ºi a

credincioºilor sfintei Biserici; 2) Ajutorarea soþilor întreolaltã, pentru uºurarea vieþii; 3)

Ocrotirea moralitãþii soþilor”.

 GS 51.9

 GS 51.10
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În al doilea rând, existã un alt motiv, la fel de important, pentru care
contracepþia este ilicitã. Exprimat concis de marele Catehism al Bisericii
Catolice, acest motiv accentueazã misterul cel mai profund al rodniciei
cuplului: „Chemaþi sã dãruiascã viaþa, soþii se împãrtãºesc din puterea creatoare
ºi din paternitatea lui Dumnezeu” .11

Dezvoltând învãþãtura catehismului, papa Ioan Paul al II-lea aratã: „Deºi
biologic asemãnãtoare cu cele ale altor fiinþe ale naturii, paternitatea ºi
maternitatea umanã au în ele însele, într-un mod esenþial ºi exclusiv, o
«asemãnare» cu Dumnezeu, pe care este întemeiatã familia înþeleasã drept
comunitate de viaþã umanã, drept comunitate de persoane unite în dragoste
(communio personarum)” . Din aceastã asemãnare a omului cu Dumnezeu12

decurge o consecinþã cu adevãrat extraordinarã: „în paternitatea ºi în
maternitatea umanã, Dumnezeu însuºi este prezent, într-un mod diferit decât
în orice altã generare” . Prezenþa discretã, tainicã, a lui Dumnezeu în miezul13

unirii conjugale a soþilor este accentuatã de Ioan Paul al II-lea cu referire la
cooperarea dintre aceºtia ºi Creator: 

Întrebând „Sunteþi hotãrâþi?”, Biserica aminteºte noilor soþi cã se aflã în faþa
puterii creatoare a lui Dumnezeu. Ei sunt chemaþi sã devinã pãrinþi, adicã sã
coopereze cu Creatorul pentru a da viaþã. A coopera cu Dumnezeu pentru a chema
noi fiinþe umane la viaþã înseamnã a contribui la transmiterea chipului ºi
asemãnãrii dumnezeieºti, pe care le reflectã oricine este „nãscut din femeie” . 14

Pomenita colaborare dintre pãrinþi ºi Dumnezeu Creatorul este, în fond,
motivul cel mai profund pentru care contracepþia – sub orice formã – nu poate
fi decât ilicitã. Practic, utilizând mijloace prin care doresc sã se opunã legii
naturale rupând legãtura dintre sexualitate ºi procreare, soþii se opun direct
voinþei ºi puterii creatoare a lui Dumnezeu. Gravitatea unui asemenea gest nu
mai trebuie subliniatã. Cauzat, în primul rând, de lipsa completã de educaþie ºi
catehezã, el este mult prea frecvent pentru a ne lãsa indiferenþi. Analizând
dialogurile pe asemenea teme cu prieteni ºi cunoscuþi, am realizat cã cei care
cunosc aceastã învãþãturã sunt cu adevãrat excepþii rarisime. Mai rãu încã,

 Catehismul Bisericii Catolice, Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice, Bucureºti 1993,11

492, art. 2367.

 IOAN PAUL AL II-LEA, Scrisoare cãtre familii, Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice,12

Bucureºti 1994, 14, art. 6.

 IOAN PAUL AL II-LEA, Scrisoare cãtre familii, 23, art. 9.13

 IOAN PAUL AL II-LEA, Scrisoare cãtre familii, 22, art. 8.14
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atunci când erau puºi în faþa învãþãturii Bisericii, am întâlnit pãrinþi care, în loc
sã reflecteze asupra doctrinei ecleziale, ajungeau sã-l condamne pe Dumnezeu
pentru modul în care a binevoit sã ne creeze! Motivul unei asemenea reacþii?
„Pierderea simþului supranaturalului”, fenomen pe care papa Ioan Paul al II-lea
l-a denunþat în repetate rânduri, referindu-se la cultura ºi civilizaþia moderne.

3. Dileme ºi dificultãþi

Complet insensibili la voinþa divinã, incapabili de meditaþie, lipsiþi de
efectele benefice ale unui dialog REAL ºi DIRECT cu Dumnezeu, ne opunem
de cele mai multe ori voinþei sale cu aceeaºi uºurãtate cu care în adolescenþã ne
iniþiam în practicarea pãcatelor de tot felul. Cuvintele „facã-se voia ta” din
rugãciunea adresatã Tatãlui ceresc s-au banalizat pe buzele noastre, rostite prea
adesea mecanic, fãrã înþelegere, fãrã iubire, fãrã a avea conºtiinþa Cui ne
adresãm folosindu-le. În loc sã cãutãm soluþii de a ne schimba viaþa radical,
dupã exemplul sfinþilor, conformându-ne cu adevãrat evangheliei, cãutãm
subterfugii lejere pentru a ne proteja egoismul dezvoltat sub umbrela
hedonismului. Atraºi de idoli ºi zei de celuloid, care salveazã singuri lumea
înconjuraþi de trombe de foc ºi fum izbucnite din armele lor copleºitoare, sau
atraºi de mode intelectuale de tot felul, de la psihanalizã ºi metode terapeutice
de ultimã orã, la sociologie, magie, chiromanþie ºi astrologie, uitãm cã Cel
cãruia ne închinãm a murit scârbavnic, atârnat între doi tâlhari ca o zdreanþã
lepãdatã de toþi. În faþa crucii Celui Rãstignit, înþelegem cã nimic nu ne este
mai greu decât sã acceptãm suferinþa, supãrãrile ºi privaþiunile de tot felul,
privind þintã la Ierusalimul ceresc. „Ierusalimul ceresc”? Care Ierusalim...?

Într-un text remarcabil intitulat „Bucuria la martirii din secolul al II-lea” ,15

Élise-Marie Pinchon analizeazã unul dintre misterele martirilor creºtini din
primele veacuri ale Bisericii lui Cristos: bucuria în faþa morþii. Dupã ce, mai
întâi, cercetãtoarea francezã aratã prin numeroase exemple (Agatonica,
Policarp, Apollonius, Perpetua, Felicitas etc.) cã „bucuria martirilor este
strãlucitoare” , ea surprinde paradoxul acestei atitudini: deºi se bucurã în faþa16

morþii, „martirului nu-i place suferinþa în ea însãºi” ! Cum poate fi explicat un17

asemenea contrasens? Rãspunsul este dezarmant de simplu: „Martirii nu doresc

 Élise-Marie PINCHON , „Bucuria la martirii din secolul al II-lea”, Altarul Banatului 11/4-615

(2000) 6-20.

 Élise-Marie PINCHON , „Bucuria la martirii din secolul al II-lea”, 6.16

 Élise-Marie PINCHON , „Bucuria la martirii din secolul al II-lea”, 9.17
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nici suferinþa, nici moartea: ei sunt convinºi cã merg spre viaþã, pe care cred cã
au descoperit-o” . Bucuria martirilor, a întregii comunitãþi creºtine în faþa18

morþii, se explicã deci prin conºtiinþa deplinei realitãþi a vieþii viitoare, loc al
convieþuirii eterne cu îngerii, cu sfinþii, cu Dumnezeu însuºi. Considerând cã
este unit cu Mântuitorul Cristos deoarece îl imitã prin chiar patimile sale,
martirul merge cu bucurie spre jertfã în ciuda fricii, a mâhnirii care-l pot
cuprinde în momente de slãbiciune. Profund uman, el are puterea sã treacã prin
moarte nu bizuindu-se pe forþe proprii, ci datoritã harului izvorât din credinþa
în atotputernicia divinã ºi în viaþa veºnicã. Refuzând sã nesocoteascã voia lui
Dumnezeu, el priveºte spre modelul apostolilor, vrednici urmaºi ai lui Cristos
care nu au refuzat moartea martiricã.

Comparându-ne cu creºtinii primelor veacuri, constatãm, de multe ori, cât
de departe suntem de exemplul lor. Înconjuraþi de pseudo-valorile unei culturi
consumiste promovate cu ajutorul tuturor mijloacelor de comunicare în masã,
animatã de acei „negustori ai pãmântului” zugrãviþi atât de plastic în
Apocalipsul sfântului Ioan Teologul (18,11-16), preferãm confortul unei vieþi
lipsite de greutãþi angajamentelor creºtine. Cele mai multe familii, atunci când
acceptã unul dintre copii pe care Cel Preaînalt binevoieºte sã-l aducã la lumina
zilei, îl transformã deseori într-un soi de pãpuºã de lux, în care sunt ambalate
toate ambiþiile ºi dorinþele de mãrire deºartã ale pãrinþilor. Privind cu
resentiment spre familiile numeroase, pretinºii familiºti se angajeazã alãturi de
iresponsabilii medici ginecologi în propovãduirea contracepþiei, pãrându-li-se
de-a dreptul monstruos exemplul unor cupluri angajate cu adevãrat în primirea
ºi creºterea vieþii. Zdrobite sub tirul apãsãtor al propriilor soþi sau mame, multe
tinere soþii recurg la soluþia ultimã, ucigându-ºi în pântec pruncii nenãscuþi. ªi
cum ar putea face altfel, lipsite de nãdejde, de credinþã, de dragoste? 

Dar sã nu dãm vina numai pe lumea „din afarã”. O greºealã la fel de gravã
apasã asupra acelor preoþi ºi credincioºi care, dorind sã evite punctele „tari” ale
învãþãturii Bisericii, trec cu repeziciune peste tot ceea ce ar putea deranja
tânãrul cuplu: caracterul indestructibil al cununiei, ilegitimitatea mijloacelor
contraceptive, grijile ºi necazurile pentru care trebuie sã fie pregãtitã familia.
Cum s-ar explica altfel faptul cã, dintre toþi prietenii ortodocºi cu care am
discutat, aproape nimeni nu recunoºtea în sexualitatea conjugalã lucrarea
creatoare a Dumnezeului celui viu? Sau cum s-ar putea explica uºurinþa cu care
unii credincioºi catolici, pretinºi practicanþi, trãiesc o viaþã de familie în care
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absenþa sau numãrul redus al pruncilor indicã demisia de la exigenþele unei
vieþi sexuale fertile?

În faþa învãþãturii magisteriale se pot invoca ºi inventa felurite contra
argumente. Datã fiind libertatea cu care Dumnezeu a binevoit sã ne înzestreze,
conºtiinþa omului nu poate fi forþatã sã admitã nici o învãþãturã, oricât de
sãnãtoasã ar fi ea. În fond, singurul „argument” în favoarea respectãrii
învãþãturii sacre rãmâne credinþa. În lipsa acesteia, de obicei, orice discuþie este
sterilã. 

Conclusiv, reluând în termenii dreptei credinþe învãþãtura Bisericii
referitoare la relaþia indisolubilã dintre sexualitate ºi procreare, vom reþine
urmãtoarele: înzestraþi de Dumnezeu cu puterea sa creatoare, manifestatã sub
forma zãmislirii ºi a naºterii pruncilor, soþii creºtini trãiesc în credinþa
conlucrãrii tainice dintre ei ºi Creator în momentul concepþiei. De altfel,
conform unei învãþãturi antropologice mai subtile, în timp ce pãrinþii oferã prin
aºa-numita „concepþie activã” suportul trupesc, natural, al apariþiei unei noi
vieþi omeneºti, Dumnezeu contribuie decisiv la zãmislirea fãtului prin
„concepþia pasivã”, care, simultan cu acþiunea pãrinþilor, insemineazã sufletul
noii fãpturi . Dincolo de orice subtilitãþi teologice, reflectând la toate aceste19

aspecte dramatice ale vieþii noastre de familiºti, nu ne rãmâne decât sã
încercãm a înþelege mãreþia procreaþiei aºa cum este ea prezentatã în textele
Conciliul al II-lea din Vatican: „Sã le fie limpede tuturor cã viaþa omului ºi
îndatorirea de a o transmite nu sunt limitate la lumea aceasta ºi nici nu pot fi
mãsurate ºi înþelese numai în cadrul ei, ci se referã mereu la destinul veºnic al
oamenilor” .20
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