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Од сите благодетни дарови со кои Бог го дарувал
човекот, највозвишен е дарот на љубовта.

- Љубовта е најсвето, најблагопријатно, Најскапоцено
и најрадосно чувство, без кое човекот не може да го
замисли своето постоење и својот живот.

-Највозвишениот облик на љубов, достоен за секоја
пофалба и почит е љубовта на мајката кон своето
чедо. 



• Под поимот абортус се подразбира
процесот на прекинување
на бременоста, односно процесот на
отстранување на фетусот од матката. 
Абортусот може да биди намерен или
спонтан. Спонтаниот абортус има тeк
сличен на порoдувањето и ретко има
компликации. Во нашата средина под
абортуст често се подразбира само
намерен, со цел да се прекини
бременоста – arteficialis.



• Во светот годишно абортираат по околу 42 
милиони жени, односно секоја пета 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.



• Неинформираноста за сексуалното и
репродуктивното здравје е главна
причина за донесување на одлука за
абортус.

• Како последици од абортусот се
јавуваат траен стерилитет, Rh -
сензибилизација, трајно отстра-
нување на матката, а многу често
доаѓа и до смрт на бремената жена.



• Во Македонија годишно се раѓаат
толку дечиња колку и што се
абортираат. Лекарите велат дека
бројот на абортуси годишно се движи
околу 22.000, колку што е бројот на
новородени деца. 



• Кои се најчести причини кои што се користат како
изговор за абортус? 
* не е спремнa да стане мајка;
* не може да го одгледува детето;
* не сака да биде самохрана мајка;
* не сака да дознае никој дека

била сексуално активна или дека е 
трудна;

* премногу е млада или пак
незрела за да има дете;

* има веќе деца колку што сака;
* нејзиниот маж или партнер сака

да абортира;
* била жртва на силување. 



http://www.abortionno.org/Resources/AbortionPictures/05.html
http://www.abortionno.org/Resources/AbortionPictures/05.html
http://www.abortionno.org/Resources/AbortionPictures/21.html
http://www.abortionno.org/Resources/AbortionPictures/21.html




Ризици и компликации

-Ризиците и компликациите од абортус растат со
големината на бременоста,методата која се
применува,од искуството на гиникологот, од
однесувањето на жената по абортусот.

а. Непосредни компликации. 

Се случуваат за време на

интервенција и четири часа

По неа: -силни крварења, 

-повреди на грлото на матката (

пробивање) и на органите во малиот таз, 

-компликации од анестезијата, шок, смрт и др.

http://www.abortusne.org.mk/index.php/medicinski/138-rizici-i-komplikacii


б. Задоцнети компликации. (4 часа -28 ден по
интервенцијата). крварења, воспаление на
гениталните органи,), бременоста може да не е 
прекината, да постои вонматерична бременост, 
која за време на интервенцијата не е утврдена, 
воспаление на длабоките вени на нозете и др.

в. Касни компликации. Тие можат да настанат
еден месец по абортусот и подоцна: неможност
од повторно забременување, зголемен ризик од
спонтани абортуси и предвремени раѓања, Рх -
сензибилизација (ако жената која има негативен
Рх фактор не примила заштита по абортусот-
amp.arogam), различни пореметувања на
менструацијата,бело прање и др.



Зошто извршивме самоубиство?
– Бидејќи љубовта оладува помеѓу луѓето, особено

меѓу сопружниците кои стануваат туѓи и 
рамнодушни едни кон други. 

• Вистинската љубов, секогаш е подготвена на жртва и 
чувствува радост, ако оваа жртва е прифатена.

• Познатиот православен мислител од II век, св. 
Климент Александриски, вели: „Жената исфрлајќи
го својот плод, заедно со него исфрлува и сè што е 
човечно во неа.”На блудот и убиството како
последица на безбожниот живот најмногу им се
радуваат демоните, кои засекогаш се отпаднати од
Бога. Нивната омраза се проширува и врз човекот
кој е создаден како боголико битие, па затоа
скришум се обидуваат, преку разни помисли, да ги
наговорат мажот и жената на чедоморство. 



• Верски аспекти-По прашањето на убиството и 
чедоубиството пропишани се и црковни и државни 
закони. Што се однесува до христијанските канони, 
тие јасно го третираат абортусот како убиство со 
умисла или соучество од користољубие, за оној 
што го извршува. Луѓето во сите времиња 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 – самоубиството.

• 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. 



• Верски аспекти од светот-

Полициска акција во индискиот град
Ратлам откри масовна гробница на женски
новороденчиња и фетуси во дворот на
христијанска мисионерска болница. Околу
390 тела биле ставени во пластични ќеси и
закопани во болничкиот двор, а за да го
утврди точниот број на убиените и
илегално абортираните бебиња,
полицијата ги заплени болничките книги.
Акцијата фрли светлина на проблемот со
убивање деца и масовното абортирање на
женските фетуси.



• Во Индија е забрането да се утврдува
полот на децата, но родители, особено во
руралните средини, потплатуваат лекари да
направат преглед со ултразвук и да им
кажат дали нивното бебе е машко или
женско. Машките во селата се сметаат за
корисни деца, додека на женските често се
гледа како на непотребна уста за хранење и 
на голем трошок при венчавката, кога
семејството мора да и даде голем чеиз на
невестата.



• Родителите често ги оставаат своите
женски новороденчиња надвор, да
умрат од студ, глад или да бидат
изедени од животни.Така, се
проценува дека во изминатите 20 
години 10 милиони женски деца биле
убиени.

• УНИЦЕФ проценува дека во Индија
„недостигаат“ 50 милиони жени. Во
старосната група од 1 до 14 години, 
Индија има 9,6 милиони повеќе машки
од женски.



• Задоволувајќи се со симболично мајчинство -
жената си го реши својот проблем. Меѓутоа, 
општеството се најде во немила, непланирана и 
застрашувачка положба, на изумирање, преку
минималниот наталитет, кој фактички значи
морталитет. 

• Жената, тој столб, нежен и емоционален пол се
најде во немила улога на злосторник! Според
сведоштва на лекари-гинеколози, секоја жена
просечно е виновна за смрт на шест до осум
потенционални рожби, определувајќи се за како-
варварскиот акт на абортирање.



• За убиство на човек, кривичните закони
предвидуваат лишување од слобода во траење
од 10-15 години. 

• Ние ги осудуваме нацистите за масовни убиства
во крематориуми, а денес од Бога
благословената мајчинска утроба на секоја жена
се претвори во мал крематориум. Поради тие
невидени злочини на жената денес целото
општество преживува казна од Бога! Но во
одбрана на жената, сепак, можеме да речеме, 
дека таа не е главниот виновник за својата
кривица: таа само несвесно прифати една
доделена улога.



Обраќање на Патријархот Павле

• Верниците треба да покажат нелицемерна
љубов едни спрема други и спрема се друго, така
што секој ќе се победи себе си, да ја надминеме
сопствената себичност, да поминеме од
сопсвениот интерес во несебичнотот.

• Најголем грев правиме во врска со
чедоморството, а не сакаме да признаеме дека
убиството на дете е грев, мотивиран од
себичноста на недостојните родители. Тоа е 
најужасно убиство, одбивање на Божјиот
благослов и одземање на правото на живот на
новата личност. Нероденото дете не е безимен
фетус, тоа е човек-душа жива. 

http://www.abortusne.org.mk/index.php/religiozni-aspekti/106-2009-01-14-16-01-04


• Василиј Велики, зборувајќи во едно од своите
правила (2 правило) за оние што намерно убиле
плод зачнат во утробата, не прави никаква
разлика помеѓу потполно образуваниот плод и 
плодот кој уште не добил човечки облик. Свети
Василиј во тој престап гледа дупли грев: и 
чедоморство и обид за самоубиство, зашто со
насилниот обид за убиство на плодот се
изложува на опасност и животот на самата мајка. 
За жената што ја признава својата припадност на
Православната црква, вештачкиот прекин на
бременоста категорично е недопустлив и 
опростлив е само во исклучителни случаи, кога
носењето на плодот, заради здравствената
состојба, го загрозува нејзиниот живот.



• Светлина преку светата тајна
Крштение. Затоа, за Православната
Христова Црква, чедоморството
или абортусот претставува убиство
од најтежок вид, бидејќи на тој
начин се лишува од живот еден
човек кој немал можност да биде
удостоен да се очисти од
првородениот грев преку светото
Крштевање. 



• Чедоморството е нем крик на
беспомошните жртви кој од ден на ден
сè погласно и погласно ја потресува
земјата која се претвара во духовна
пустина. ,,Нема кој да ги чуе и утеши‘‘. 
Како што вели Спасителот: „слушаат и 
не чујат” (Мт. 13,13). Нивниот тажен
глас не допира до срцето на мажот –
убиец и жената – чедоморка, кои по
убиството на своето несакано чедо ја
изгубиле радоста, љубовта и совеста.



• Наместо досегашните едно или две деца во
христијанските семејства - да има по три или
четири. Во Светото Евангелие не се говори за
бројноста на децата. 

• Но се знае дека Господ Исус Христос ги сакал
децата: “Оставете ги децата и не пречете им
да доаѓаат при Мене, зашто на такви е 
царството небесно”(Мт.19,14). Светите Отци со
симпатии и надеж гледале во децата, како
услов за одржување и напредок на Божјиот
народ.

• Некои самонаречени заштитници ќе речат
дека црквата ги скратува човековите права и 
слободи, но треба да знаат дека Црквата
опоменува од љубов, без омаловажување.



• Додека кај нас бројот на христијанското насаление
рапидно опаѓа, кај припадниците на исламската
вероисповед најрапидно се зголемува, и библиските
зборови “Плодете се, и множете се, и наполнете ја
земјата, и господарете над неа”(1Мојс. 1,28) се
однесуваат само за нив. Бог како да повикува друг народ, 
кој како повеќе да му е оддаден. Во колкава мера
изумира веќе атеизираното македонско население, во
толкава, па и поголема мера се множи исламското
население.

• Во догледно време има тенденција, припадниците на
исламското население, бројно да се изедначат со
христијанското македонско население, а потоа да станат
мнозинство. Со тек на време да бидат доминантно, а 
најпосле и во апсолутно мнозинство, што ќе претставува
крај на животната драма на македонското население во
овој регион. Тоа ќе се потврди и во примерите што следат. 



• Нашето македонско семесјтво, денес, обично, брои
едно, а најмногу две деца, или 1,7 дете во просек. 
Од тој веќе дефицитарен број некое дете и умира, 
некое не стапува во брак, некое се разболува, и 
слично., па она 1,7 ќе се сведе на 1,3 дете. Тоа значи
на секој родител му припаѓа по 0,65, значи не цело
дете! Тоа говори дека нашето семејство е опфатено
со тешка смртоносна болест. Стануваме народ без
младост, народ на старци. Во домовите има повеќе
старци отколку деца! Личиме на сонце во зајдување
Тоа е нашиот поразитален биланс во повеќе
децениската непресметлива и безсмислена битка. 
Поради неприродното преквалификување на
жената, ние ги губиме и жената, и мажот, и децата. 



• Во крајна инстанца, вршиме масовно
самоубиство -национално самоистребување. 
Некој, ако повреди или убие макар и еден наш
државјанин, ние сме во состојба да ја бараме
интервенцијата дури ако треба и пред
меѓународни институции, иако на овој начин
сами го уништуваме поголемиот дел од
иднината на нашиот народ. Од друга страна, пак, 
за сметка на православното македонско
население, рапидно расте исламското
население.Исламските семејства имаат обично
од 6-8 деца или 2,75 деца на секој родител. 



• Наталитетот кај нашите соседи не е така голем како
кај поедини наши покраини, на пр. Во Албанија во
едно семесјтво има 3-5 деца, во Јапонија 3-4, во
Грција и Бугарија просечното семејство има 2 деца. 
А пак во Кина, како резултат на некогашното
стихиско и прекумерно раѓање, како сега кај
припадниците на исламското население на Косово и 
во западна Македонија, владее закон кој забранува
семејството да има повеќе од едно дете. За второ
дете се применуваат државни санкции.

• На тој начин државата се брани од општествените
зла, како што се: пренаселеност, глад, болест, 
сиромаштија, незадоволство и сл., што
претставуваат извор на потенцијални конфликти и 
немири кои водат во граѓански и државни војни -
тежнеејќи кон територијална експанзија. 



Митрополит Методиј Златанов

,,Храм на душата, како што целиот човек е Божји
храм, храм на Светиот Дух, и кој ќе Го разурне овој
храм него БОГ ќе Го разурне‘‘, според зборовите на
Светото писмо.По правилата на Анкирскиот Собор
(313год.) за намерно убиство на плод (абортус) се
налага забрана за причестување од 10 години. 
Убивањето на животните без потреба и нивното
мачење, исто така, е грев: Праведникот се Грижи и 
за животот на добитокот свој, а срцето на
Грешникот е жестоко (Изрек. 12, 10)

http://www.abortusne.org.mk/index.php/religiozni-aspekti/149-2009-10-12-17-56-39


• Онаа која се покајала при таа средба сигурно ќе
рече: 

„Направив голем грев кон тебе, но
затоа целиот мој живот се трудев да
направам за тебе сè што можев, 
жалам и се кајам за

тоа дело, те молам

прости ми, 

мое мило чедо.” 



• Човекољубив Господи, излеј ја својата
милост врз сите младенци неправедно
убиени во мајчината утроба и насели
ги во населбите на мачениците, зашто, 
ниту лош збор прозборија, ниту лоша
мисла помислија, ниту чекор
направија, ниту солза просолзија, а со
маченички венец се овенчаа, трнлив
венец кој беше исплетен од рацете на
нивните родители.Мали маченици! 



• Радувајте се во прегратките на
благиот Христос, заедно со сите
невини жртви паднати од Авел
до денес и молете се и за оние
кои по тело и крв ви беа
најблиски и најдраги, заедно со
ангелите и сите светии, сега и 
секогаш и во вечни векови, 
Амин.



Поради тоа, во името на Бога, би требало да се направи
усилба за зголемување на бројот на децата и во
македоснките семејства.

ВИ БЛАГОДАРАМ НА ВНИМАНИЕТО


