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„Prezentarea concisă şi atotcuprinzătoare a poziţiei pro-viaţă pe care Randy
Alcorn o face în cartea de faţă, este o resursă deosebit de valoroasă pentru
inimoşii apărători ai dreptului la viaţă – care adesea nu îndrăznesc să-şi exprime
opinia.”

Frederica Mathewes-Green,
jurnalistă, comentatoare şi autoare a cărţii
Real Choices: Listening to Women,
Looking for Alternatives to Abortion

„Această lucrare convingătoare va risipi stereotipurile şi va ajuta la vindecarea
rănilor provocate de cel mai evident conflict intern al Americii.”

Rabbi Daniel Lapin,
Preşedinte al Toward Tradition,
o coaliţie naţională evreo-creştină,
autor şi realizator de emisiuni radiofonice

„O abordare imperativă a celei mai importante probleme a generaţiei noastre.
Nu am putut s-o las din mână.”

Andy Stanley,
Biserica North Point Community, Alpharetta, Georgia

„Toate dovezile de care ar avea nevoie cineva. Condensate în această carte de
dimensiuni reduse, sunt răspunsuri clare la cele mai invocate argumente proalegere. Randy Alcorn ne reaminteşte, într-o manieră deosebit de convingătoare,
faptul că toate fiinţele create merită să se bucure de demnitate, libertate şi
drepturi egale. Cred că lucrarea de faţă are capacitatea de a deschide ochii şi de
a schimba inimile a milioane de oameni. O carte deosebită pe care veţi dori să o
oferiţi tuturor celor pe care îi cunoaşteţi.”
Nancy Stafford,
actriţă şi autoare a cărţilor
The Wonder of His Love şi Beauty by the Book

„Pentru a schimba cultura noastră, nu e suficient să afirmăm că apărăm dreptul
la viaţă; trebuie să şi explicăm de ce facem asta. Această carte reprezintă o resursă
excelentă în acest scop.”
Fr. Frank Pavone,
Director naţional al Organizaţiei Priests for Life,
Preşedinte al National Pro-life Religious Council

„O analiză temeinică şi bine gândită a faptului că protejarea vieţii umane
în general, nu este numai poziţia corectă, ci singura poziţie pe care noi, ca şi
societate, ar trebui s-o sprijinim. Cred că minţile vor fi schimbate în urma citirii
acestei cărţi.”
Kristen Day,
Director executiv, Organizaţia Democrats for Life of America

„De ce pro-viaţă? este un instrument deosebit de valoros pentru oricine care
încearcă să-şi ajute un prieten sau un membru al familiei să înţeleagă perspectiva
pro-viaţă. Folosind un limbaj clar şi convingător, Randy Alcorn apără cauza
vieţii folosind atât puterea raţiunii, cât şi pe cea a emoţiilor.”
Charles W. Colson,
Organizaţia Prison Fellowship, Washington D.C.

„O carte completă, bine documentată şi persuasivă, în special în privinţa
prezentării situaţiei bebeluşilor care sunt în pericol.”
Jennifer O’Neill,
actriţă, autoare şi purtătoare de cuvânt a
Silent No More Awareness Campaign
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Secțiunea 1

ELEMENTE DE BAZĂ

INTRODUCERE
În cadrul dezbaterii privind avortul sunt multe în joc. Dacă apărătorii
dreptului la alegere (pro-choice*, în lb. engleză, n. trad.) au dreptate,
atunci sunt puse în pericol libertăţi preţioase. Dacă apărătorii dreptului
la viaţă (pro-life**, în lb. engleză, n. trad.) au dreptate, atunci mulţi
copii nevinovaţi sunt privaţi de dreptul cel mai elementar – viaţa. Deşi
mesajele publicitare lipite pe maşini abundă, faptele sunt rareori expuse.
Avem nevoie de răspunsuri clare la problemele centrale pe care le ridică
dezbaterea avortului. Pentru acele femei care au avut deja un avort sau
pentru cele care se gândesc să opteze pentru unul, pentru apărătorii
dreptului la alegere, ca şi pentru cei aflaţi în cumpănă, cartea De ce proviaţă? oferă răspunsuri la aceste întrebări, într-o manieră concisă, directă
şi neofensatoare.
Nicio chestiune nu produce aşa dezbinare şi neînţelegeri cum produce
chestiunea avortului. Mulţi consideră că avem de ales între a ajuta femeile
şi a ajuta copiii. Această carte arată cât de important este să ajutăm
ambele tabere. Într-un mod concis şi fără să ofenseze, Randy Alcorn oferă
răspunsuri clare, pline de compasiune, la chestiunile importante pe care
dezbaterea avortului le ridică.
Randy Alcorn este cercetător şi autor de excepţie, având publicate
peste treizeci de cărţi. Printre lucrările sale se numără Legea răsplătirilor,
50 de zile despre cer, Banii, posesiunile şi veşnicia, Răspunsuri pro-viaţă la
argumente pro-alegere. Romanul său În sfârşit acasă a primit trofeul Gold
Medallion pentru literatură creştină.
Este tatăl a două fete căsătorite, Karina Franklin şi Angela Stump, şi
locuieşte în Gresham, Oregon, cu soţia lui, Nanci, care îi este şi cel mai
bun prieten. De asemenea, sunt fericiţii bunici a patru nepoţei. Autorul
este fondatorul și directorul organizației Eternal Perspective Ministries.
* pro-choice, mişcare socio-politică de sprijinire a acţiunilor şi legislaţiei pro-avort (n. trad.).
** pro-life, mişcare socio-politică orientată împotriva avortului.(n. trad.).

Capitolul 1
De ce să vorbim
despre avort?

U

n reprezentant al Ligii naţionale a dreptului la avort* (NARAL) le-a
vorbit unor elevi de liceu despre beneficiile avortului. Unul dintre
elevi l-a întrebat pe profesor dacă aş putea fi şi eu invitat pentru a exprima
poziţia pro-viaţă. Când am venit, după o săptămână, instructorul care
promova dreptul la alegere, m-a informat că elevii lui au votat pentru
opţiunea pro-alegere cu un scor de 23-1.
Eu am pledat pentru umanitatea şi drepturile copiilor nenăscuţi. Am
prezentat imagini intrauterine, demonstrând cât este de dezvoltat copilul
nenăscut în cele mai timpurii stadii ale sarcinii atunci când se efectuează
avorturile.
La sfârşitul orei profesorul mi-a spus: „Dacă ar fi să votăm din nou,
rezultatul ar fi diferit. Opiniile s-au schimbat.” Apoi a adăugat ceva
remarcabil: „Ştii, până azi eu nu am auzit niciodată despre această poziţie,
a apărării dreptului la viaţă.”
Ne mândrim că avem minţi deschise şi că oferim o educaţie corectă,
bazată pe fapte reale. Şi totuşi, aici era un profesor de ştiinţe sociale, în
vârstă de 55 de ani, cu diplome universitare care nu auzise niciodată
despre apărarea dreptului la viaţă al copiilor nenăscuţi. El acceptase fără
rezerve poziţia celor care promovează dreptul la alegere, iar elevii lui au
făcut la fel.

* NARAL, organizaţie pro-alegere, înfiinţată în S.U.A. în 1969, activă din punct de vedere politic,
militând pentru ridicarea restricţiilor şi lărgirea accesului la avort (n. trad.).

16

De ce pro-viață?

TENDINŢE SUrPRINZĂTOARE
Nu cu mulţi ani în urmă, se părea că poziţia pro-viaţă va muri de
bătrâneţe. Tinerii păreau aşa de cufundaţi în societatea caracterizată de
relativism moral şi mânată de toleranţă, încât s-ar fi putut crede că vor
deveni cu toţii, în cele din urmă, adepţii liberei alegeri. Dar tendinţa
actuală indică, în mod surprinzător, că mult mai mulţi tineri resping azi
avortul în comparaţie cu părinţii lor.
Un recent sondaj Gallup în rândul adolescenţilor, arată că 72% dintre
ei cred că avortul este greşit din punct de vedere moral. Doar 19% cred
că avortul trebuie să fie permis în orice circumstanţe, comparativ cu 26%
dintre adulţi. În jur de 32% dintre adolescenţi, comparativ cu 17% dintre
adulţi, cred că avortul nu trebuie permis deloc.1
Acest sondaj a fost confirmat de un altul făcut la nivel naţional2 şi
evidenţiat de un mare număr de adolescenţi care au participat la Marşul
pentru viaţă.3 Astăzi, sunt multe site-uri pe internet care li se adresează
tinerelor femei, încurajându-le să aleagă viaţa.4 Mulţi tineri refuză să
accepte ideea avortului pe care societatea în care trăiesc o promovează.
În De ce pro-viaţă? voi prezenta motivele reale şi pline de compasiune
care explică şi validează această mişcare, delimitându-mă de punctul de
vedere pro-alegere în favoarea perspectivei pro-viaţă.
PROBLEMA DEFINITORIE A GENERAŢIEI NOASTRE
În S.U.A., avortul este cea mai frecventă intervenţie chirurgicală
suportată de femei. Unul din patru copii concepuţi este avortat pe cale
chirurgicală, iar un număr necunoscut, dar în continuă creştere, este cel
al avorturilor provocate de diverse substanţe şi medicamente.5 Având în
vedere că 50% dintre sarcini sunt neplanificate, înseamnă că jumătate
dintre acestea sfârşesc prin avort. În fiecare an, în Statele Unite, sunt
raportate 1,37 milioane de avorturi.6 Tot în Statele Unite, 43% dintre
femeile apte să conceapă, au avortat deja sau intenţionează să avorteze.7
Teoretic, fiecare familie, într-un fel sau altul, a fost atinsă de avort.
Interesele în această chestiune sunt teribil de mari. Dacă poziţia
pro-alegere este cea corectă, înseamnă că libertatea de a alege este un
drept civic de bază. Dacă poziţia pro-viaţă este cea corectă, atunci cele
3.753 de avorturi efectuate zilnic numai în Statele Unite, sunt de fapt

Randy Alcorn
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victime umane al căror număr depăşeşte vieţile pierdute la 11 septembrie
2001, când s-a distrus World Trade Center.
Avortul este o temă deosebit de sensibilă. Chiar cuvântul în sine
stârneşte emoţii puternice. În topul subiectelor faţă de care oamenii
manifestă emoţii puternice, avortul se situează pe primul loc – înaintea
anti-semitismului, abuzului de alcool, problemei celor fără adăpost,
pedepsei cu moartea, pornografiei şi incendierii steagurilor.8
Un alt studiu Gallup realizat recent, indică faptul că 26% dintre
americani se declară apărători fermi ai dreptului la liberă alegere, în timp
ce 29% spun că sunt total de partea celor ce apără viaţa. Luaţi împreună,
înseamnă că 55% dintre americani au opinii puternice cu privire la avort,
fiind împărţiţi în tabere aproape egale în privinţa aceasta.9
Având în vedere că ceilalţi 45% nu au o poziţie fermă şi că sunt mulţi
care odată au avut convingeri puternice, dar care şi-au schimbat ulterior
opiniile, e foarte probabil că mai mult de jumătate dintre americani pot fi
încă influenţaţi cu privire la chestiunea avortului.
O PERSPECTIVĂ CREŞTINĂ
Unii cititori creştini s-ar putea gândi: „Această carte nu e pentru noi
– doar cei care nu frecventează nicio biserică optează pentru avorturi.”
Dar de fapt, 43% dintre femeile care au avortat se declară protestante şi
27% catolice. Astfel că, două treimi dintre avorturi au fost făcute de femei
care aparţin unei denominaţii creştine. 18% dintre avorturile din Statele
Unite au fost ale femeilor care s-au declarat creştine născute din nou sau
evanghelice.10 Asta înseamnă aproape un sfert de milion de avorturi
anual în bisericile care se declară fidele Bibliei.
În chestiunea avortului nu se pune problema ca biserica să-i vorbească
lumii. Ci trebuie ca biserica să-şi vorbească mai întâi sieşi şi apoi lumii.
Deşi sunt creştin, nu voi aduce multe argumente biblice în această
carte. (Am făcut deja acest lucru într-o altă lucrare.11) Cercetarea mea se
bazează pe studii de încredere din medicină şi psihologie. Aceste surse ar
trebui să fie tot aşa de credibile pentru un agnostic care respectă adevărul,
precum sunt şi pentru creştini. Este adevărat şi faptul că mulţi oameni,
care nu sunt creştini, se opun avortului.
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Personal, cred ferm în drepturile femeilor. Am un respect profund
pentru soţia mea şi fiicele mele, pe care le-am crescut amândoi cultivândule respectul de sine şi învăţându-le să fie recunoscătoare că Dumnezeu
le-a făcut femei. Nu vreau să subestimez trauma prin care au trecut
femeile care au avortat. Nimeni nu poate înţelege suferinţa mai bine ca
Isus Hristos care este plin de milă şi de adevăr. Capitolul despre aflarea
iertării lui Dumnezeu (capitolul 18) este unul de care şi eu am nevoie ca
oricare altă persoană.
Această carte prezintă lucruri concrete şi are un fir logic, e impregnată
cu milă şi compasiune şi ne ajută să ne înrădăcinăm crezurile noastre în
adevăr.
RUGĂMINTEA MEA CĂTRE CITITORI
Dacă sunteţi adepţii libertăţii de alegere şi citiţi o astfel de carte
intitulată De ce pro-viaţă?, faceţi un lucru bun. Consider că aveţi o minte
deschisă. Dacă în urma citirii cărţii, opţiunea pro-viaţă se dovedeşte a fi la
fel de lipsită de sens şi iraţională precum aţi crezut până acum, e în regulă.
Puteţi să o respingeţi fără nicio problemă. Dar dacă se dovedeşte a fi una
sensibilă, atunci v-aş încuraja să vă reconsideraţi poziţia.
Dacă sunteţi cumva unii dintre aceia care stau în cumpănă, având
sentimente amestecate, vă rog să faceţi din această carte un mijloc de
căutare a adevărului. Despre poziţia pro-alegere puteţi auzi oriunde –
trebuie doar să daţi drumul la televizor sau să citiţi ziarul. Dar cartea
aceasta s-ar putea să fie singura voastră posibilitate de a examina poziţia
pro-viaţă.
Dacă sunteţi apărători ai dreptului la viaţă al copilului nenăscut, vă
rog să citiţi cartea prin prisma poziţiei voastre. Nu e suficient să spuneţi:
„Ştiu că am dreptate, dar nu ştiu sigur de ce.” Noi trebuie să ne bazăm
crezurile pe argumente. Dacă cumva am greşit undeva, haideţi să ne
revizuim poziţia prin orice mijloace. Dacă avem dreptate, trebuie să
învăţăm cum să-i informăm şi pe alţii, într-un mod inteligent şi delicat.
Un lucru este sigur: dacă avortul ucide într-adevăr copiii şi face rău
femeilor, atunci trebuie să înţelegem că sunt prea multe lucruri puse în joc
pentru a sta deoparte şi a nu face nimic.

