Pastorala Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la
Duminica Ortodoxiei din anul Domnului 2011*
(extras)

Preaiubitului cler, cinului monahal şi dreptmăritorilor creştini din cuprinsul
Patriarhiei Române,
Iubiţi credincioşi şi credincioase,
……………………………………..
Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul Său, suflând în faţa lui suflare de viaţă.
Aşa a devenit omul „fiinţă vie“ (Facerea 1, 26; 2, 7). Apoi primii oameni, Adam
şi Eva, au primit porunca: „Creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul şi-l
stăpâniţi” (Facerea 1, 28). Prin urmare, tot omul care vine în lume poartă în el
pecetea chipului lui Dumnezeu, care face din el o persoană unică şi irepetabilă,
plină de mister, o fiinţă ireductibilă la lumea materială şi având un destin
veşnic.

Viaţa persoanei umane este cel mai mare dar al lui Dumnezeu, iar această
viaţă începe în momentul conceperii, al apariţiei embrionului viu. Din acel
moment, omul este „suflet viu”, adică persoană care poartă în sine chipul lui
Dumnezeu Cel veşnic viu şi este chemată la viaţa veşnică. De la concepere până
la naştere şi apoi până la sfârşitul vieţii pământeşti, omul creşte, se
maturizează şi se împlineşte în comuniune cu Dumnezeu şi cu semenii săi, iar
după moartea trupului, sufletul omului rămâne viu, având conştiinţă şi
memorie spirituală, întrucât este chemat la viaţa veşnică.
Prin urmare, dacă suntem creştini, trebuie să afirmăm mereu că viaţa omului,
ca dar sfânt al lui Dumnezeu, îşi are începutul în momentul conceperii sau al
apariţiei embrionului viu. Ca atare, dreptul la viaţă începe cu dreptul
embrionului de a se dezvolta în pântecele mamei sale şi dreptul fătului de a se
naşte. Cine ucide viaţa embrionului sau a fătului săvârşeşte păcatul
omuciderii**.
Din nefericire, crima avortului, fie că este provocat prin medicamente, fie prin
operaţie chirurgicală, este astăzi foarte răspândită în lume, iar România se află,
din păcate, pe lista primelor ţări din lume în ceea ce priveşte rata avorturilor.
Păcatul acesta înfricoşător nu rămâne fără urmări asupra sănătăţii celor ce-l
săvârşesc, asupra familiei şi asupra societăţii umane. Fericirea întemeiată pe
crimă nu poate fi binecuvântată de Dumnezeu, deoarece prin crimă asupra
omului este ucisă iubirea de oameni.
…………………………
Preşedintele Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române,
†Daniel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
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