Павло VI. Енцикліка Humanae Vitae:

А ВИ ЗНАЄТЕ, ЩО...
Безпосередні побічні ефекти, які можуть
виявитися за короткий час від початку приймання гормональних таблеток: сонливість,
нудота, дратівливість, запаморочення, біль
голови, порушення зору, збільшення ваги тіла, нагрубання молочних залоз, корчі ніг, послаблення статевого потягу. При тривалому
застосуванні можуть виникати:
• Порушення в системі кровообігу, зокрема
тромбози вен, підвищення артеріального
тиску, крововиливи в мозок, інфаркт міокарда, ураження коронарних судин, параліч;
• Ушкодження печінки й жовтяниця;
• Зростання ризику раку шийки матки;
• Патологія вагітності й вади розвитку плоду, якщо зачаття відбулося під час приймання таблеток;
• Тривала неплідність (особливо в молодому віці);
Куріння цигарок у кілька разів збільшує
ризик виникнення цих ускладнень.

Література
І. Бойко. Біоетика: скрипт для студентів. Львів: видавництво УКУ, 2008.
Венедикт ХVІ. Сіль землі. Львів: Місіонер, 2007.
О. Кука, З. Городенчук, О. Сокальська. Вчимося розпізнавати
плідність. Львів: Свічадо, 2007.

«Часто стверджується, що контрацепція, якщо вона безпечна і доступна для всіх, є найдійовішим засобом проти переривання вагітности. Католицькій Церкві закидають, що вона, вперто відстоюючи свою доктрину про моральну негідність контрацепції, сприяє
поширенню абортів. Така аргументація насправді
виявляється необґрунтованою. Можливо, багато хто і
вдається до контрацепції, аби пізніше не наражатися
на спокусу аборту. Однак антивартості, властиві
“контрацептивній ментальності”, роблять саме цю
спокусу ще сильнішою, коли доходить до зачаття
“небажаного” життя. Проабортивна культура набула
найбільшого поширення саме в тих прошарках, де
заперечують навчання Церкви про контрацепцію. Безумовно, контрацепція і перери-вання вагітности з погляду моралі є двома принципово різними видами
зла: один суперечить повній правді статевого акту як
правильного вияву любови між чоловіком і жінкою,
інший – знищує життя людської істоти; перший суперечить чесноті подружньої чистости, другий – чесноті
справедливости і безпосередньо ламає Божу заповідь “не вбивай”» .
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Що таке контрацепція?
Контрацепція використовується для неуможливлення появи нового людського життя. Слово контрацепція походить від двох латинських слів: contra
і ceptio, що означає «проти зачаття». Суть контрацептивних засобів полягає в тому, щоб уникнути
зачаття. Використання контрацепції робить статеве
життя людини невпорядкованим. Від такого життя
появилися вислови: «небажана вагітність» та
«небажані діти».
Деякі контрацептиви мають абортивну дію. Це
означає, що під час статевого акту відбувається зачаття, але через дію контрацептиву це життя нової
людини помирає.
Тому гріх контрацепції – це фактично порушення 5-ї Божої заповіді «Не вбий».
Контрацептиви бувають різних видів:

• гормональні таблетки,
•

бар’єрні контрацептиви (сперміциди, губки, презервативи, діафрагми, ковпачки)

• внутрішньо маткові (спіралі, кільця)
• перерваний статевий акт.

Дія контрацепції
Окрім того, що контрацепція не дозволяє зачаття
та вбиває, вона також має згубний вплив на здоров’я
та психіку людини. Часто контрацепція стає залежністю.
Гормональні таблетки приймаються протягом 72
годин після статевого акту, тобто відбувається вбивство дитини, яка щойно отримала від Бога дар життя.
Бар’єрні контрацептиви не дають змоги з’єднатися
чоловічій і жіночій статевим клітинам, чим заперечується подружня єдність. Також існує міф, що презерватив захищає від венеричних хвороб, зокрема від
СНІДу. Але на науковому рівні вже доведено, що це
не так.
Внутрішньоматкові засоби в своєму складі мають
різні хімічні домішки – це мідь, срібло, золото або гормони. Хімічні елементи знищують зародок. Контрацептиви цієї групи також негативно впливають на здоров’я жінки. Вони можуть пошкодити статеві органи
жінки, а вплив міді загалом негативно впливає на здоров’я. Це є засіб контрацептивної дії. Дуже часто використання контрацепції, а особливо цієї групи, призводить до безпліддя.
Перерваний статевий акт є виявом егоїзму та
простого використання іншої людини. В такому випадку чоловік просто користується жінкою для власного задоволення. Жінка ж під час такого акту не відчуває жодного задоволення. В Старому Завіті ми читаємо про цей гріх (Бт. 38, 8–10). Бог покарав Онана за це
смертю.

Позиція Церкви
Церква не дозволяє використання контрацепції і вважає це гріхом. З погляду Церкви використання контрацепції – це відмова чоловіка і жінки
співпрацювати з Богом у творенні нового життя, це
витіснення Бога з життя власної сім’ї. Це є причиною руйнування сімей. Бо не може втриматися
сім’я, яка живе без Бога. Використання контрацепції руйнує основу подружнього життя – жертовну
любов обидвох подругів.
Вийнятком може бути лише використання гормональних засобів у лікувальних цілях, приписаних лікарем і лише на деякий час. Під час цього
лікування подружжю слід утримуватися від статевих стосунків у плідні дні.
Митрополит Андрей Шептицький писав:
«Подібними до убивства дітей, хоч і цілком
іншого роду гріхами, є вчинки, якими
батьки обмежують число потомства.
Народ, у якого жінки не хочуть піддатися
обов’язкам материнства, у якому мужчини шукають сексуального вдоволення
без огляду на обов’язки і тягарі родинного життя, без огляду на ціль подружжя, – той нарід засуджений на загладу
[знищення, смерть]».

