
 



 

 

 

 



Верски аспекти кон  абортусот              

Г. Панова 

УГД-ФМН-Штип 

 

Вовед.Од сите благодетни дарови со кои Бог го дарувал човекот, највозишен 

е дарот на љубовта. Највозвишениот облик на љубов, достоен за секоја 

пофалба и почит е љубовта на мајката кон своето чедо. Оваа љубов со сета 

своја длабочина и нежност, е најдлабокото и најсвето чувство со кое Бог го 

благословил секое суштество на земјата. Неинформираноста за сексуалното и 

репродуктивното здравје е главна причина за донесување на одлука за 

абортус. Во Македонија бројот на абортуси е речиси ист како и бројот на 

новородени деца. Жртви во оваа невидена војна има повеќе од сите убиства 

и погубување заедно. Убивајќи ги своите деца, ние ја уништуваме својата 

земја, семејство и народ. Плодот како човечка личност треба да се заштити! 

Плодот како човечка личност не смее да биде уништен! Отсуството  на 

морална и правна заштита на плодот и гаранција на неговиот живот ги прави 

бесмислени сите декларации за заштита на животот. Во светот годишно 

абортираат по околу 42 милиони жени, односно секоја петта бременост 

завршува со абортус, а како последица на илегалните абортуси секоја седма 

минута умира по една жена. Според заедничкиот извештај на Канцеларијата за 

статистика на  Европската унија- Евростат и Европската Комисија, на секои 

30 секунди во Европа се врши по еден абортус. Канцерот и 

абортусот претставуваат основни причини за зголемена стапка на  смртност во 

Европа. Намалувањето на бројот на живородени во Европа доведува до 

стареење на населението, а со тоа и до нерамнотежа во опшествената 

пирамида.  

Цел.Да се едуцираат помладите генерации кон поголема репродукција на поколенија 

и опасностите кои се резултат од абортусите или било каков прекин на бременоста. 

Методи:Направенисе повеке истражувања кај младата популација во смисол од 

вообичаен и верски аспекти.По прашањето на убиството и чедоубиството 

пропишани  со црковни и државни закони. Зошто секое цивилизирано 

општество се сообразува со нив по мерата на своите концепции и ориентации. 

Што се однесува до христијанските канони, тие јасно го третираат абортусот 

како убиство со умисла или соучество од користољубие, за оној што го 

извршува.  

Заклучок.При анкетирање на поголема група жени  мислењата беа поделени 

во поглед на нормалниот начин на живот и абортусот како појава која мора да 

се направи и верскиот аспект кон абортусот од друга страна на животот.Луѓето 

во сите времиња од верски аспект сметале дека најстрашен грев е 

нарушувањето на шестата заповед - убиството - лишувањето на друг човек од 

најголемиот Господов дар - животот. Исто толку страшен грев е убиството на 



дете во утробата - абортус (чедоморство, детеубиство), а најстрашен грев 

од сите е - самоубиствотоПред сè, треба да стане свесна за тежината и 

големината на овој грев и да се покае.  
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Архимандритот Рафаил вели: „Крвта се измива само со солзи.” Покајничките солзи се 

почеток на еден нов христијански живот кој води во заедница со Бога и со Неговата 

милост. „Човечки е да се згреши, но демонски е да се остане во грев” − велат Светите 

Отци.  

 

 

 

 

 


