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Este o morală aplicată la ştiinta 

viului. 



 

 

Să vedem cum s-au rezolvat sau nu s-au 

rezolvat în Europa câteva din problemele 

grele (grave) ale bioeticii: 



  

1.Eutanasia activă: a omorî o persoană la cererea ei „din milă”, 

 pentru o suferinţă pe care nu o mai poate îndura. 

 

Ţări europene unde eutanasia este legiferată: 

 Olanda - lege (din 2001) (2,5% din decese sunt prin eutanasiere); 

 Belgia – lege; 

 Elveţia - convenţie notarială între cele două părţi (Asociaţia Exitus şi   

cel care solicită eutanasia). 

 

Învăţătura de credinţă creştină este împotriva actului eutanasic pentru că: 

 e o crimă pentru cel care o execută; 

 e şi o sinucidere pentru cel care o cere; 

 scurtează în mod periculos timpul pocăinţei; 

 ceea ce este incurabil azi, poate fi vindecat mâine; 

 medicul nu poate fi şi salvator şi ucigaş în acelaşi timp. El a jurat  

pentru viaţă. 



2.Eutanasierea copiilor: 

 

 Belgia - prima ţară din lume care a legiferat eutanasierea 
copiilor de toate vârstele; 

 Votul politic al unui copil nu e valabil pentru că nu are 
maturitate şi discernământ, dar dacă copilul zice că vrea 
să moară părerea lui e luată în considerare; 

 Parlamentul belgian care a votat eutanasierea copiilor e 
format din adulţi;  

 Părinţii sunt ucigaşi pentru că hotărăsc în locul copilului; 

 Doctorul care practică eutanasia este ucigaş; 

 Pe măsură ce copilul creşte şi devine conştient, el este 
sinucigaş. 



3.Prostituţia: 

 

 3 tentative de legiferare în România 

 

Motivaţiile propunerilor legislative în România: 

 pentru că oricum există o prostituţie clandestină, de ce să nu o 
legiferăm? 

 scade numărul de boli cu transmitere sexuală (BTS); 

 casele de „prestării servicii” ar aduce venituri fiscale deloc 
neglijabile pentru stat. 

 

Argumente împotriva legiferării: 

 dacă un fenomen există nu înseamnă că trebuie să-l şi 
legiferăm;  

 BTS nu vor scădea, ci vor crește după legiferare;  

 veniturile la fisc cresc nesemnificativ. 



4.Avortul: 

   

 între  1958 şi 2013 în România – 21.500.000 avorturi; 

 Decret nr.1 în Decembrie 1989: liberalizarea avorturilor; 

 Astăzi mii de embrioni umani sunt păstraţi sau folosiţi cu 
uşurinţă pentru cercetări medicale; 

 În Apocalipsa 21, 24-26 scrie că împăraţii pământului vor 
aduce  în „cetatea sfântă”….., „slava şi cinstea neamurilor”. 

 Desigur cu 21.500.000 de avorturi, 3 tentative de legiferare a 
prostituţiei, o tentativă de excludere a religiei din şcoală, încă 
una de alungare a icoanelor din şcoli şi încă una de legiferare 
a parteneriatelor civile între persoane de acelaşi sex, 
ocârmuitorii noştri pot merge la judecata divină mai degrabă 
cu lipsă de slavă a neamului nostru. 



5. Păcatul:  

 

Din punctul  de vedere al teologiei vechitestamentare  

şi noutestamentare, al moralei creştine şi iudiace, 

practicarea avortului, prostituţiei şi homosexualităţii, 

zoofiliei, pedofiliei, desfrânării, sunt păcate. 

Legiferarea lor, adică legiferarea păcatului este tot 

un păcat, adică un alt păcat.  



6.Pierderea identităţii de gen: 

  

În unele ţări europene se promovează politici sociale care au drept scop 

distrugerea identităţii de gen; 

certificatul de naştere are trei rubrici Masculin, Feminin, Neutru şi părinţii 

declară ce rubrică vor;  

băieţii sunt îmbrăcaţi în fustiţe; 

fetiţele sunt îmbrăcate în pantaloni; 

trebuie să spună sunt „copil”, nu „băiat” sau „fetiţă”, nici „mama” sau „tata”; 

Este un atac periculos la adresa antropologiei creştine; 

În Biblie,în primul capitol al Genezei, se spune clar că Domnul i-a făcut 

„bărbat şi femeie”. 

 Să nu uităm că în momentul când ai distrus identitatea şi credinţa de gen a 

unei persoane umane, poţi să faci cu ea ce vrei.  



Biserica lui Hristos este întemeiată pe LEGEA 

IUBIRII în numele Lui. 

Este un spital, nu un tribunal. 

Este un spital care adăposteşte în el persoane 

umane în curs de vindecare. 



 

Biserica ii iubește pe toți: 

 creştini 

 iudei 

 păgâni 

 eretici 

 atei 

 sfinţi 

 împăraţi 

 robi 

 vameşi 

 săraci 

 bogaţi 

 mireni 

 clerici 

 monahi    

 mincinoşi 

 desfrânaţi 

 hoţi 

 sodomiţi 

 

 

 

 răufăcători 

 vicleni 

 trădători 

 împietriţi 

 asupritori 

 asupriţi 

 bolnavi 

 orfani 

 pe cei din închisori 

 

 

Și mai ales pe CEI CE SE POCĂIESC. 

 

 

 

 



Căci Împărăţia lui Dumnezeu….este dreptate şi 

pace şi bucurie în Duhul Sfânt. 
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