PRO-ALEGERE
NU ESTE
LIBERTATE
DE ALEGERE
DR. ADRIAN ROGERS

Pastorul, învățătorul și autorul Dr. Adrian
Rogers a făcut cunoscută dragostea
lui Isus Hristos oamenilor din lumea
întreagă și a inﬂuențat nenumărate vieți
prezentând adevărul biblic profund cu
o așa simplitate încât un copil de 5 ani
îl poate înțelege și totuși continuând să
vorbească inimii unui adult de 50 de ani.
Dragostea de Mare Preț (Love Worth Finding)
a luat ființă în 1987 ca lucrarea de misiune
prin radio și televiziune a Dr. Adrian Rogers
și rămâne sursa exclusivă de transmitere a
tuturor învățăturilor lui astăzi. Conectându-i
pe alții cu înțelepciunea lui biblică, simplu
rostită și neschimbătoare, prin resurse precum
cărți, materiale video și înregistrări audio,
conținut digital și alte mijloace media, căutăm
nu doar să le oferim speranța lui Isus celor
care nu sunt creștini, ci și să-i încurajăm și să-i
consolidăm în credință pe creștinii practicanți.

DR. ADRIAN ROGERS

AD EVĂR U L C E M E RI TĂ Î M PĂ RTĂ Ș I T
Împlinind ultimele cuvinte pe care ni le-a
lăsat ca învățătură Domnul Isus în Matei
28:19, colecțiile Adevărul ce Merită Împărtășit
ale organizației Dragostea de Mare Preț
sunt destinate pentru a fi folosite atât în
creșterea ta personală cât și, mai important, în
misiunea ta de a ”merge și a face ucenici...”

Dumnezeu te poate folosi cu
ceea ce ai, acolo unde ești. Și El îți
va purta de grijă fiecărei nevoi.
DR. ADRIAN ROGERS

Pro-Alegere Nu Este
Libertate De Alegere
Auzim astăzi o mulțime de oameni vorbind despre
”libertatea de alegere”. Răspunsul meu este:
”Termină propoziția. Care este această alegere
pe care ești așa de liber să o faci?” Pentru așanumita mișcare pro-alegere, libertatea de alegere
înseamnă libertatea de a ucide bebeluși nenăscuți.
Am inima grea cu cât realizez mai mult că,
începând din 1973, au fost omorâți prin avort mai
mulți bebeluși decât toată populația din New
York, Los Angeles, San Francisco, Dallas, Chicago,
Philadelphia, Detroit, St. Louis și Atlanta pusă
laolaltă! Rugăciunea și dorința mea este ca ceea ce
spun în această broșură să salveze cel puțin câteva
dintre aceste vieți nevinovate.
Am auzit odată de un bărbat care se plimba pe
plajă într-o zi în timpul refluxului. Fusese o furtună
și plaja era acoperită cu steluțe de mare. În timp
ce bărbatul mergea de-a lungul plajei, a văzut pe
un alt bărbat în fața lui care se apleca, culegea
steluțele și le arunca înapoi în apă.
Problema era că erau milioane de steluțe de
mare, iar omul arunca numai sute înapoi în apă.
Omul care se plimba l-a oprit pe al doilea bărbat și
l-a întrebat: ”Ce faci?”
”Încerc să salvez aceste steluțe de mare”, a
răspuns el.
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Plimbărețul a răspuns: ”Dar sunt atât de multe
încât ce faci tu este nesemnificativ.
Cel de-al doilea bărbat a ridicat o steluță și a
răspuns: ”Pentru aceasta, contează!”

Atacul Asupra Vieții
Dacă Dumnezeu salvează un singur bebeluș ca
rezultat a ceea ce spun, merită! Inima mea se
îndreaptă spre acești bebeluși scumpi. În fiecare
zi, în așa-numita Americă binecuvântată de
Dumnezeu, mai mult de 3 300 nenăscuți sunt uciși.
Aceasta înseamnă în jur de 1.21 milioane de bebeluși
în fiecare an! Aceștia sunt oameni adevărați care
vor suferi pedeapsa capitală fără proces și fără a
beneficia de consiliere înainte de a fi executați
într-un mod crud și inuman.
Cine sunt complicii la această atrocitate
incredibilă? Mai întâi, judecătorii Curții Supreme
a Statelor Unite ce au votat în cauza Roe v. Wade
decizia absurdă din 22 ianuarie 1973, legalizând
avortul în America. În al doilea rând, planificatorii
sociali ai guvernului nostru. În al treilea rând,
doctorii care fac pentru bani ceea ce nu ar trebui
să facă niciodată- cu bună știință să curme o viață
de om. În al patrulea rând, proprietarii clinicilor
de avort, camere ale morții unde bebelușii sunt
măcelăriți.
În cele din urmă și cel mai trist, printre complicii
la acest dezastru al morții se numără tații și mamele
care, de bunăvoie, își dau consimțământul pentru a
curma viața bebelușului lor înainte de naștere.
Cât de rău este acest lucru? Faraon, care a
ucis bebeluși evrei și Adolf Hitler, care a măcelărit
milioane în camerele de gazare, rămân pe locurile
2

3

din urmă față de avortiști! Intră în umbră, pentru că
pe 22 ianuarie 1973, judecători în robe negre au dat
un decret care este rușinea națională a Americii.
Gândiți-vă la aceasta. În America este legal
să ucizi un bebeluș! Singurele condiții sunt ca
bebelușul să fie în viață în pântecele mamei, mama
să vrea uciderea bebelușului și să existe un doctor
dispus să realizeze uciderea. Este legal să omori un
prunc dacă poți să îndeplinești aceste condiții.
Spui: ”Asta sună macabru”. Este macabru. Știai
că este legală uciderea unui prunc chiar în luna a
noua de sarcină? Mama poate să fie în travaliu și
acel bebeluș încă poate fi dat la moarte. Nu cu mult
timp în urmă, un tată sadic l-a luat pe proaspătul
nou-născut și l-a izbit de perete în camera de
nașteri, omorându-l.

Acel tată a fost arestat pentru crimă, și pe
drept. Dar cu numai câteva ore înainte de naștere,
tatăl ar fi putut plăti un medic să ucidă pruncul în
locul lui. Aceasta înseamnă pro-alegere!

E logic? Bineînțeles că nu. Unii ar argumenta
că avortul poate fi permis pentru a salva viața
mamei. Dar Curtea Supremă s-a pronunțat în Roe
v.Wade că ”Unui stat nu îi este permis să interzică
avortul oricând înainte de naștere dacă în opinia
unui medic atestat un avort este necesar pentru a
proteja viața sau sănătatea mamei”.
Oricând înainte de naștere! Puțini ar
argumenta împotriva protejării vieții mamei, dar
cum rămâne cu sănătatea mamei? Ce vor să spună
prin sănătatea mamei? În definiția sănătății dată
de instanță se precizează: ”Raționamentul medical
poate fi exercitat în lumina tuturor factorilor:
fizici, emoționali, psihologici, familiali precum și
vârsta femeii, relevanți în ce privește bunăstarea
pacientei”. Toți aceștia sunt factori care au legătură
cu sănătatea unei mame.
Să vă explic și mai clar. O femeie însărcinată
poate să solicite un avort, conform Curții Supreme,
dacă nașterea bebelușului (1) ”ar forța-o la o viață
nefericită în viitor”; (2) i-ar produce ”vătămare
psihologică”; (3) ”ar afecta sănătatea mentală și
fizică a mamei prin îngrijirea copilului”; sau (4) ”ar
aduce suferința asociată cu un copil nedorit”.
Când eram în Washington, D.C. ca Președinte al
Convenției Baptiste de Sud și depuneam mărturie
înaintea unei comisii a Senatului, am afirmat ce are
Biblia de spus, după părerea mea, despre avort.
Când am ieșit pe holul acelei camere a Senatului,
m-a abordat o doamnă. Era diaconiță într-o
biserică din Washington și era și avocat. Și-a pus
mâinile în șolduri și a spus: ”Nu vă înțeleg”.
Am întrebat-o: ”Ce vreți să spuneți?”
”Nu văd cum dumneavoastră, un bărbat,
puteți înțelege. Dumneavoastră nu înțelegeți ce ar
însemna pentru o femeie să aibă o sarcină nedorită.
Ce traumă ar fi, ce suferință ar fi!”
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În cele din urmă și cel mai
trist, printre complicii la
acest dezastru al morții
se numără tații și mamele
care, de bunăvoie, își dau
consimțământul pentru a
curma viața bebelușului
lor înainte de naștere.

Așa că i-am spus: ”Așteptați o clipă. Dați-mi
voie să înțeleg. Vreți să spuneți că dacă oamenii vă
traumatizează sau vă provoacă suferință, ar trebui
să îi ucideți? Aceasta vreți să spuneți? Pentru că,
doamnă, dumneavoastră mă traumatizați pe mine!”
Apoi am spus: ”Să presupunem că eu îmi înfig
degetele la gâtul dumneavoastră chiar acum și vă
strangulez!”
S-a dat înapoi și eu am spus: ”Cel
puțin dumneavoastră puteți fugi! Cel puțin
dumneavoastră puteți striga după ajutor. Pentru
acești bebeluși, cine va lupta?!”
Sunt sigur că acea doamnă s-a întors și a spus:
”Acel om m-a amenințat că mă sugrumă”. Ei bine, nu
am făcut-o. Dar, vedeți, Roe v.Wade spune că dacă
suferința e asociată cu un copil nedorit, atunci acel
bebeluș poate fi ucis.
De asemenea, Roe v. Wade permite avortul
dacă nașterea ”îl va aduce pe copil într-o familie
aflată deja în incapacitate psihologică sau de
orice alt fel pentru a avea grijă de el”. Sau, ”dacă
(nașterea copilului) va aduce dificultăți continue și
”stigmatul” de mamă necăsătorită”.
Aceasta înseamnă că o femeie necăsătorită
însărcinată trebuie doar să afirme: ”Nu vreau
stigmatul de a avea un copil în afara căsătoriei”
și își poate condamna copilul la moarte. Dar
vorbim despre prunci adevărați care au deja mâini,
picioare, ochi, păr și unghii? Da!
De fapt, auzim istorisiri după istorisiri despre
bebeluși care se nasc vii pentru că doctorul a ratat
un avort. Să vă povestesc despre un băiețel corean
pe nume John DeHass care a apărut la un program
de televiziune.
Doctori din Coreea au încercat să realizeze un
avort al lui John, dar au dat greș. În loc de aceasta,
el s-a născut cu capul răsucit și corpul dezarticulat,
cu cicatrici unde ei l-au sfâșiat, răsucit și rupt.

Dar respira și cineva a avut milă de acest așa
numit fetus avortat. Micuțul John a fost salvat- și
printr-un șir miraculos de evenimente, Reverendul
și Doamna John DeHaas l-au adoptat și l-au crescut
pe băiețelul corean. Acum John este perfect
sănătos. În cadrul acestui program, John a citat
din Scriptură, a cântat și a manifestat o dragoste
adâncă pentru Domnul Isus Hristos.
Poate cineva să vă convingă pe dumneavoastră
sau pe mine că John DeHaas nu a fost un bebeluș
real, viu? Cum rămâne cu mulțimea de bebeluși care
se nasc prematur și totuși trăiesc? Sunt ei numiți
fetuși sau bebeluși? Sunt bebeluși, bineînțeles!
Orice altceva ar fi ridicol.
Nu ai cum să ocolești acest lucru. Un bebeluș
nenăscut este viață omenească! Când ovulul și
spermatozoidul se unesc, produsul devine viață
umană! Da, este doar o viață foarte micuță care va
continua să se dezvolte și să se schimbe, dar este
o viață care se dezvoltă și se schimbă. Nimic nu se
mai adaugă cu excepția hranei și a apei.
Dar cei care sunt pro-alegere și cei care
susțin avortul spun: ”Un fetus nu este încă viață
omenească”. Dacă nu este viață omenească, ce
fel de viață este? Este viață animală? Este viață
vegetală? Poate cineva spune: ”Ei bine, nu suntem
siguri”.
Haideți să urmărim acel raționament pentru
un moment. Să presupunem că am o mitralieră
și știu că cineva stă în spatele unei uși. Dacă în
mod intenționat trag cu mitraliera și ucid acea
persoană, aceasta este crimă, nu-i așa? Da, este.
Acum, presupunem că știu că nimeni nu se află în
spatele ușii și eu trag cu mitraliera. Aceasta nu este
crimă, nu-i așa?
Dar dacă trag nefiind sigur că cineva este în
spatele ușii? Sunt eu vinovat dacă moare cineva?
Da, sunt. Ce trebuie să fac este să mă asigur. Așa
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că atunci când aud pe cineva spunând: ”Nu putem
fi siguri”, răspunsul meu este acesta: ”Prietenul
meu, de vreme ce nu ești sigur, dacă vei greși
atunci mai bine ai greși de partea vieții!” Un copil
nenăscut este o viață omenească și acea viață e de
la Dumnezeu.

Când Începe Viața
În Ieremia 1:5, Dumnezeu i-a spus profetului: ”Mai
înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei
tale te cunoșteam și mai înainte ca să fi ieșit tu
din pântecele ei, Eu te pusesem deoparte și te
făcusem proroc al neamurilor.”
Când Ioan Botezătorul era încă în pântecele
mamei lui, Elisabeta, Maria a venit s-o viziteze.
Luca 1:41 ne spune: ”Cum a auzit Elisabeta urarea
Mariei, i-a săltat pruncul în pântece și Elisabeta
s-a umplut de Duhul Sfânt.” Chiar și prunc
nenăscut, Ioan Botezătorul, în mod supranatural,
a recunoscut prezența lui Isus în pântecele Mariei.
Apropo, cuvântul grecesc folosit aici pentru
”prunc” este brephos. Lexiconul Thayer GrecEnglez afirmă că acest cuvânt folosit în acest
context înseamnă ”un copil nenăscut, un embrion,
un fetus, un copil nou-născut, un infant, un prunc”.
Ceea ce înseamnă că este un cuvânt folosit pentru
un prunc, fie născut, fie nenăscut. Nu există
distincție; copilul este numit, simplu, un prunc.
Una dintre cele mai puternice pledoarii pentru
viața înainte de naștere se găsește în Psalmul 139.
Vă sugerez să citiți întregul psalm, dar pentru
scopurile noastre vom avea în vedere versetele
13-16:
Tu mi-ai întocmit rărunchii [părțile
interne]: Tu m-ai țesut[pe mine] în
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pântecele mamei mele: Te laud că sunt o
făptură așa de minunată. Minunate sunt
lucrările Tale și ce bine vede sufletul
meu lucrul acesta! Trupul meu nu era
ascuns de Tine când am fost făcut întrun loc tainic, țesut în chip ciudat, ca în
adâncimile pământului. Când nu eram
decât un plod fără chip, ochii Tăi mă
vedeau și în cartea Ta erau scrise[acesta
este codul genetic sau ADN] toate zilele
care-mi erau rânduite, mai înainte de a fi
fost vreuna din ele.
Începutul vieții umane este atunci când vin
împreună acei cromozomi. Biblia nu face diferență
între viața prenatală și cea postnatală. Psalmul 139
spune că pruncii nenăscuți sunt subiectul dragostei
și grijii lui Dumnezeu. De asemenea, spune că ceea
ce se întâmplă în pântecul mamei este lucrarea
lui Dumnezeu, grozavă și minunată, pentru că El
formează un copil în interiorul acelei mame.

De Ce Pro-Alegere
Nu Este Libertate
De Alegere
Permiteți-mi să vă ofer cel puțin șase motive care
demonstrează că pro-alegere nu este libertate de
alegere! De fapt, sunt șase motive pentru a alege
viața.
PRO-ALEGERE PERMITE
CURMAREA VIEȚII INOCENTE

Proverbe 6:17 spune că Dumnezeu urăște ”mâinile
care varsă sânge nevinovat”. Cei pro-alegere(
n. tr. pro-avort) pot folosi tot felul de argumente
întortocheate, care sună bine pentru poziția lor.
Dar, după un timp, instinctele umane- chiar și pe
aceia care nu cunosc Cuvântul lui Dumnezeu- ne
învață că aici este ceva intrinsec și fundamental
greșit.
Dr. Bernard N. Nathanson este un obstetrician
și fost profesor asistent la Universitatea Medicală
Cornell. De asemenea, el a fost directorul primei și
celei mai mari clinici de avort din Lumea Vestică.
Dr. Nathanson a realizat sau a supravegheat 60 000
de avorturi în optsprezece luni. Apoi, dintr-o dată,
a demisionat! De ce? Pentru că, a spus el : ”Sunt
profund tulburat de propria mea certitudine din
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ce în ce mai mare că, de fapt, am supervizat peste
60 000 de decese”.
În prezent, Dr. Nathanson este un lider al
Asociației Naționale pentru Abrogarea Legilor
Avortului. El spune că trebuie să eliminăm toate
aceste legi privind avortul. Acesta este un doctor
în medicină care acum lucrează din greu pentru
a opri ceea ce se întâmplă în America. De ce ProAlegere nu este libertate de alegere? Deoarece
curmă vieți inocente!
PRO-ALEGERE ÎNCALCĂ REGULA DE AUR

”Ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi
la fel”. Există vreo mamă care ar vrea să fie ucisă
prin dezmembrare? Există vreun doctor care ar
vrea să fie prins într-o cameră și cineva să-i toarne
fluid coroziv peste trup, forțându-i pătrunderea în
plămâni și stomac, și apoi să fie lăsat în convulsii
până la moarte? Există vreun judecător căruia
i-ar plăcea să fie smuls din casa lui și sfâșiat de
un dispozitiv puternic de aspirare? Ați vrea să vi
se întâmple așa ceva? Atunci nu o faceți unui copil
neajutorat!
PRO-ALEGERE ESTE FUNDAMENTAL
CONTRARĂ NATURII ȘI
INSTINCTULUI UMAN

trebui să moară pentru copiii ei, nu să-i dea la
moarte. Încurajarea avortului este chiar contrară
instinctelor noastre umane naturale.
PRO-ALEGERE ESTE
ÎNRĂDĂCINATĂ ÎN EGOISM

Susținătorii pro-alegere vor să crezi că avortul este
chiar un act de milă pentru cei deja împovărați și
pentru săraci. Dar adevărul este că 97% dintre
avorturile din America sunt avorturi motivate de
confort. Și asta nu e tot. Șaizeci și șapte de procente
dintre femeile care fac avort sunt necăsătorite;
39% nu mai au alți copii. Iar aproximativ 47% dintre
toate femeile care au făcut un avort se întorc
pentru a doua, a treia și chiar a patra oară.
Acestea pot fi femei care au avut relații sexuale
ilicite, femei de profesie care nu vor să-și întrerupă
carierele sau oameni care pur și simplu nu vor să fie
deranjați de un copil. Iată de ce spun că mișcarea
pro-alegere este înrădăcinată în egoism.

Când iei decizii fiind determinat
de confort, în scurt timp
vei deveni inconfortabil

Chiar și pentru cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu,
avortul este contrar modului în care sunt concepute
ființele umane. Biblia vorbește despre apogeul
păcatului în Romani 1:31. Acolo, Pavel vorbește
despre o generație ”fără pricepere, călcători de
cuvânt”.
Apoi, spune că acești oameni sunt ”fără
dragoste firească”, o frază ciudată care înseamnă
literalmente ”o lipsă de dragoste și afecțiune
naturală față de propriii copii”. Instinctul matern
ar trebui să fie atât de puternic încât o mamă ar

Mi s-a spus că un doctor poate primi între
350-900 $ pentru un avort. Înmulțiți acele cifre cu
1.21 milioane de avorturi pe an și puteți să vedeți că
avortul este o mare afacere în America. Sunt aceia
ale căror reședințe sunt construite cu sângele
copiilor drept mortar și cu oasele copiilor drept
cărămizi!
Cum rămâne cu argumentul că viața nu începe
la concepție, ci la naștere? Unii oameni chiar susțin
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că Adam nu a devenit un suflet viu până când
Dumnezeu n-a suflat suflare de viață în nările lui.
Dar Adam nu a experimentat niciodată concepția
înainte de naștere! Un prunc în pântecul mamei lui
este viu și respiră deja prin cordonul ombilical.
Un alt argument spune că avortul poate fi
necesar pentru a salva viața mamei. Mai înainte am
spus că aproape oricine ar consimți că avortul ar
fi permis atunci când bebelușul devine, involuntar,
un ”agresor” și amenință viața mamei.
Dar ceea ce a spus un doctor despre aceasta
îmi pare mai logic decât aproape orice am auzit.
El a spus: ”Niciodată nu voi ataca, nici nu voi ucide
un copil nenăscut”. La ce se referea el era că în
această situație scopul lui ar fi să salveze mama, nu
să ucidă pruncul nenăscut. Dacă copilul moare în
procesul salvării mamei, aceasta este într-adevăr
trist, dar el niciodată ”nu ar ataca, nici nu ar omorî
copilul nenăscut”.
”Cum rămâne cu incestul sau violul?” întreabă
altcineva. Răspunsul meu este că noi nu putem să
ne jucăm de-a Dumnezeu în aceste cazuri! Una
dintre cele mai pline de grație doamne pe care a
cunoscut-o vreodată lumea a fost o mare cântăreață
de muzică gospel numită Ethel Waters. Poate nu
știți că Ethel s-a născut dintr- o sarcină în urma
unui viol! Rut este una dintre cele mai minunate
femei din Biblie și un strămoș al Domnului Isus. Dar
Rut descindea din Moab, care se născuse dintr-o
relație incestuoasă. O spun din nou. Nu ne putem
juca de-a Dumnezeu!
Rareori violul are ca rezultat concepția. Dar
dacă apare sarcina, da, un rău tragic a fost făcutdar rezultatul este totuși o viață umană! Cum poate
îndrepta răul curmarea unei vieți inocente?
Cum rămâne cu pericolul de diformitate la un
copil nenăscut? Dacă un cuplu face un test care
arată că bebelușul lor se va naște cu malformații?

Uciderea acelui copilaș în pântec nu ar fi mai degrabă
un act de milă decât să se îngăduie nașterea, iar
copilul să înfrunte viața cu malformații?
Permiteți-mi să vă răspund la aceasta cu o
întrebare. Avem de gând noi, ca societate, să-i
eliminăm pe cei pe care îi considerăm ca având
defecte? Dacă acest lucru este adevărat, cum
rămâne cu oamenii care dobândesc handicap sau
defecte după ce se nasc? Cât de perfectă trebuie
să fie o persoană pentru a i se permite să trăiască?
Următoarea scrisoare imaginară sugerează
care ar putea fi rezultatul logic al politicii de
eliminare a oamenilor nedoriți:
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Dragă Mamă,
Îți vine să crezi că este deja anul 2023?
Încă scriu ’22 pe orice. Parcă ieri eram în
clasa întâi și sărbătoream un nou secol. Știu,
mama, că nu am prea vorbit de la Crăciun,
scuze. Oricum, am niște vești foarte delicate
și chiar nu am vrut să te sun sau să vorbim
față în față.
Ted a fost promovat și eu ar trebui să
avansez anul acesta dacă continui să lucrez
peste program acele ore ciudate. Știi cât
de mult lucrez la asta! Da, încă ne luptăm
cu facturile. Timmy s-a descurcat bine la
grădiniță, deși se plânge de mersul acolo.
Dar n-a fost fericit nici la creșă. Deci, ce
pot să fac? Dintotdeauna a fost o problemă
reală, mamă. Este un copil bun, dar, sinceră
să fiu, este o povară nedreaptă pentru noi
în această perioadă din viața noastră. Eu și
Ted am tot vorbit despre asta și în cele din
urmă am făcut o alegere.
O mulțime de alte familii au decis același
lucru și sunt bine mersi astăzi. Pastorul
nostru ne susține în decizia noastră. Familia

este un sistem și n-ar trebui ca solicitărilor
unui membru să li se îngăduie să ruineze
întregul.
Pastorul ne-a spus să ne rugăm, să luăm
în considerare toți factorii și să facem ceea ce
este bine ca familia noastră să funcționeze.
El spune că, deși el însuși nu ar face asta,
decizia ne aparține exclusiv. A fost destul de
amabil să ne recomande o clinică de copii
aproape, așa că măcar această parte este
ușoară.
Nu sunt o mamă nepăsătoare; chiar îmi
pare rău pentru micuț. Cred că el ne-a auzit
pe Ted și pe mine vorbind despre asta seara
trecută; m-am întors și l-am văzut stând la
capătul scării în pijamale, cu ochii umflați
de plâns, având sub braț ursulețul pe care
i l-ai dat. Mamă, modul în care m-a privit
mai că mi-a frânt inima.
Dar, sincer, cred că este mai bine și
pentru Timmy. Nu e drept să îl forțăm să
trăiască într-o familie care nu-i poate oferi
timpul și atenția pe care le merită. Și, te rog,
să nu mă încarci cu același fel de amarăciune
cu care te-a încărcat bunica atunci când ai
făcut tu avorturile! Înțelegi, e același lucru.
Nu este nicio diferență. I-am spus lui Timmy
că va intra pentru un vaccin. Oricum, ei
spun că procedura de exterminare nu este
dureroasă.
Bănuiesc că te ajută că nu prea ai apucat
să îl vezi.
Transmite dragostea mea tatei.

societate, vor fi duși în clinici și, fără durere,
înlăturați din cale!
Dacă vom elimina copii nenăscuți nedoriți,
ce urmează? Infanticidul? Eutanasia? Genocidul?
Cineva poate spune: ”Stai o clipă. Corpul unei femei
este al ei. Ea are dreptul să facă ce vrea cu corpul
ei”. Acesta este un argument îndoielnic, în special
pentru creștini (1 Corinteni 6:19-20). Dar aici nu
vorbim doar de trupul unei femei. Vorbim despre
corpul unui bebeluș, o viață umană clar separată.
PRO-ALEGERE ESTE LIBERTATEA
DE A ALEGE SĂ UCIZI

Pură ficțiune, da. Dar mă întreb dacă nu cumva
va veni vremea când cei nedoriți, fie ei copilași
sau oameni în vârstă care sunt o povară pentru

Susținătorii mișcării pro-alegere spun: ”Bebelușul
trăiește în interiorul mamei”. Dar să presupunem
că am un musafir nedorit în casa mea. Am eu
dreptul să ucid acea persoană? Bineînțeles că nu!
Să o spunem tare, clar și răspicat; nicio mamă nu
are dreptul să-și ucidă copilul nenăscut, indiferent
de felul alegerii pe care pretinde că o susține.
Când susținătorii pro-alegere vorbesc despre
libertatea de a alege, ei se referă, de fapt, la
libertatea de a alege să ucidă. O femeie pro-alegere
poate să susțină: ”Este corpul meu”. Dar nu avem
cu adevărat chiar așa mare drept asupra corpurilor
noastre. Spre exemplu, aveți libertatea de a vă
injecta heroină? Nu, avem legi care să vă oprească
din a face aceasta.
Să presupunem că eu iau un topor și îmi retez
un deget. Apoi retez un altul. Să presupunem că ați
încerca să mă opriți dar eu aș obiecta: ”Lăsați-mă
în pace. Acesta este corpul meu!”
Probabil ați spune: ”Nu poți să faci asta. Suntem
o societate civilizată. Este barbar să te mutilezi
astfel.” O femeie într-o societate civilizată nu are
control nelimitat asupra propriului corp și cu
atât mai mult asupra corpului acelui bebeluș care
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trăiește în ea! Deci, o spun din nou, pro-alegere nu
este libertate de alegere.
PRO-ALEGERE NU ESTE
RĂSPUNSUL LA NEDREPTATE

Țineți-vă bine. Susținătorii avortului spun că ei
cred în alegere pentru că legile împotriva avortului
sunt nedrepte față de cei săraci. Aceasta înseamnă
că cei bogați pot face avorturi, chiar ilegal, dar cei
săraci nu pot.
Ce fel de argument este acesta? E adevărat,
probabil pentru o persoană bogată este mai ușor să
încalce legea. Ea dispune de mai multe posibilități
de a se ascunde și își poate permite o apărare legală
mai bună. Dar doar pentru că ar fi mai ușor pentru
o persoană bogată să încalce legea, înseamnă că
nu ar trebui să mai avem legi? Asta este absurd.
Să vă dau încă un exemplu al erorii acestui tip
de logică. Oamenii bogați nu doar că au acces mai
mare la avort decât săracii, dar, de asemenea, ei
au acces mai ușor și la heroină! Înseamnă aceasta
că ar trebui să promulgăm o lege care să forțeze
guvernul să pună la dispoziția săracilor heroină?
Nu!
Este dureros faptul că cei săraci duc lipsă de
ajutor medical. Trebuie să facem tot ce putem
să ne asigurăm că ei primesc tot ajutorul de care
au nevoie, dar aceasta nu include uciderea celor
nenăscuți. O spun cu toată convingerea sufletului
meu, pro-alegere nu e libertate de alegere!
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Cum Să Apărăm Viața
Ce ar trebui să facem cu privire la plaga avortului
care ne afectează națiunea? Iată câteva sugestii
practice.
FII INFORMAT
Cunoaște faptele. E mai ușor să lăsăm ca acest
lucru să ne treacă pe lângă ureche. Am încercat să
vă prezint realități relevante în privința chestiunii
pro-alegere și avort. Vă pot asigura că nu veți primi
acest fel de statistici și rapoarte de la cei care fac
avorturi!
LUCREAZĂ ȘI ROAGĂ-TE PENTRU UN
AMENDAMENT CONSTITUȚIONAL
Avem nevoie de un amendament care să răstoarne
Roe v. Wade. Problema o constituie acei politicieni
care spun: ”Sunt împotriva avortului, dar aceasta
este o chestiune religioasă”. Sau: ”Sunt împotriva
avortului, dar cred, de asemenea, că ceea ce face o
femeie cu propriul corp e treaba ei”. Parcă aud pe
careva spunând, în Germania lui Adolf Hitler: ”Eu,
însumi, sunt împotriva uciderii evreilor, dar orice
face Hitler în camerele sale de gazare este treaba
lui.”
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Parcă aud pe careva spunând,
în Germania lui Adolf Hitler:
”Eu, însumi, sunt împotriva
uciderii evreilor, dar orice
face Hitler în camerele sale
de gazare este treaba lui.”

PREDĂ MORALITATEA SEXUALĂ
Avem nevoie, de asemenea, să predăm moralitatea
sexuală și puritatea în biserică și acasă- nu în
clinici bazate pe sexualitatea învățată în școli, care
predau sexul fără nicio valoare și promovează așa
numitul sex-sigur, unul dintre cele mai mari mituri
ale generației noastre.
MANIFESTĂ COMPASIUNE PENTRU
MAMELE NECĂSĂTORITE
Multe fete însărcinate, necăsătorite se tem să le
spună părinților sau pastorilor lor. Trebuie să le
spunem acestor tinere: ”Există speranță, există
ajutor, există iertare”. Trebuie să le oferim o
alternativă la avort.
Biserica mea susține o organizație numită
Alegerile Vieții, unde fetelor care experimentează
o sarcină neplanificată li se oferă consiliere și
servicii medicale gratuite. Le sprijinim în a lua
decizii în favoarea recunoașterii vieții, fie că au în
20

plan să fie mame sau să-și încredințeze copilul unei
familii creștine iubitoare. Sunt mii de oameni care
își doresc cu disperare un copil. Nu e nevoie ca acel
copil să fie ucis. Trebuie să arătăm compasiune
mamelor necăsătorite.
VORBEȘTE CLAR
Creștinii din această națiune trebuie, de asemenea,
să vorbească fără bâlbâieli, fără ezitări și fără
justificări. Isaia 58:1 spune: ”Strigă în gura mare,
nu te opri! Înalță-ți glasul ca o trâmbiță și
vestește poporului Meu nelegiuirile lui, casei
lui Iacov păcatele ei!” Trebuie să strigăm în gura
mare împotriva acestui holocaust, acest masacru
al inocenților!
REFUZĂ SĂ FII MANIPULAT
Nu vă lăsați atrași de argumentele răsunătoare ale
liberalilor, umaniștilor, planificatorilor sociali și
așa numitor experți. Acești oameni nu se sprijină
pe o bază morală. Isaia 5:20 afirmă: ” Vai de cei
ce numesc răul bine și binele, rău, care spun că
întunericul este lumină și lumina, întuneric, care
dau amărăciunea în loc de dulceață și dulceața în
loc de amărăciune!” Nu vă lăsați manipulați de acești
oameni, nici de argumentele lor întortocheate și
contorsionate. Gândiți drept!
ROAGĂ-TE PENTRU ÎNDURAREA LUI
DUMNEZEU FAȚĂ DE AMERICA
Rugați-vă ca Dumnezeu să intervină în rușinea
națională a avortului și să ne dea vreme să ne
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pocăim. Avem nevoie de o trezire națională! Ce se
întâmplă în America zilelor noastre se întâmplă
pentru că mulți dintre noi care Îl iubim pe Domnul
am eșuat în a fi sarea și lumina care trebuia să fim.
Știu că poate chiar printre cititorii mei au fost
atinși de avort. Vă rog, nu gândiți că încerc să vă
fac să vă simțiți vinovați. Mulți, în mod inconștient
și fără să fie înștiințați, au îngăduit un avort. Li
s-a spus de către vreun doctor că nu este diferit
de o operație de extirpare a amigdalelor. ”Doar
îndepărtăm țesut nedorit din trupul tău” li s-a
spus. Dar aceea a fost o minciună, și acum nu se
pot întoarce, nu pot schimba ce s-a făcut.
Dacă ți s-a întâmplat aceasta, îți pot spune că
Dumnezeu te iubește și El te va ierta. Pune aceasta
sub îndurarea și harul lui Dumnezeu. Cere-i Lui să
vindece acea amintire. Și dacă vrei să faci ceva în
onoarea acelui bebeluș avortat, de ce nu lucrezi
pentru a ajuta și alte mame să evite comiterea
aceleiași greșeli.
Dumnezeule Tată, ajută-ne să înțelegem
dragostea Ta pentru bebeluși și pentru
prunci. Și, Doamne, dă-ne și nouă aceeași
dragoste. În Numele Sfânt al lui Isus. Amin.
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RECUNOAȘTE PREȚUL PLĂTIT DE HRISTOS

O Rugăminte de Final...
Prietenul meu, ți-ai dat viața Domnului? Ai tu
siguranța că, dacă ar fi să mori chiar acum, ai
merge direct în rai? Dacă nu, te rog oferă-mi
oportunitatea de a-ți spune cum poți fi salvat, pe
baza Cuvântului lui Dumnezeu.
RECUNOAȘTE-ȚI PĂCATUL

Mai întâi, trebuie să înțelegi și să recunoști că
ești un păcătos. Biblia spune: ”Nu este niciun
om neprihănit, niciunul măcar” (Romani 3:10).
”Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui
Dumnezeu” (Romani 3:23). Păcatul este o ofensă
împotriva lui Dumnezeu, ofensă care atrage o
pedeapsă severă: ”Fiindcă plata păcatului este
moartea (separarea veșnică de dragostea și mila lui
Dumnezeu), dar darul fără plată al lui Dumnezeu
este viața veșnică în Isus Hristos, Domnul nostru”
(Romani 6:23).
RENUNȚĂ LA EFORTURILE PERSONALE

În al doilea rând, trebuie să abandonezi orice efort
de a te salva singur. Dacă ne-am fi putut mântui
noi înșine, moartea lui Isus nu ar fi fost necesară!
”A fi religios” nu te poate duce în rai. Biblia spune
că ” El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de
noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui (a lui
Dumnezeu)” (Tit 3:5). Mântuirea este prin harul
lui Dumnezeu, ”... nu prin fapte, ca să nu se laude
nimeni” (Efeseni 2:8-9).

În al treilea rând, trebuie să crezi că Isus Hristos,
Fiul lui Dumnezeu, a murit pentru păcatele tale.
”Dar Dumnezeu Își arată dragostea față de noi
prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși,
Hristos a murit pentru noi” (Romani 5:8). Aceasta
înseamnă că El a murit în locul tău. Datoria păcatului
tău a fost plătită de sângele lui Isus Hristos care ”ne
curățește de orice păcat” (1 Ioan 1:7).
ACCEPTĂ-L PE HRISTOS CA MÂNTUITOR AL TĂU

În al patrulea rând, trebuie să te încrezi în Isus
Hristos și numai în El pentru mântuirea ta. ”Crede în
Domnul Isus și vei fi mântuit” (Faptele apostolilor
16:31). Mântuirea este darul lui Dumnezeu pentru
tine! ”Darul fără plată al lui Dumnezeu este viața
veșnică în Isus Hristos, Domnul nostru” (Romani
6:23). ”În nimeni altul nu este mântuire, căci nu
este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în
care trebuie să fim mântuiți” (Faptele apostolilor
4:12). Roagă-te sincer această rugăciune simplă:
Dragă Doamne, știu că sunt un păcătos. Știu că
Tu mă iubești și vrei să mă salvezi. Știu că nu mă
pot mântui singur. Cred că Tu ești Fiul lui Dumnezeu
care a murit pe cruce ca să plătească pentru
păcatele mele. Cred că Dumnezeu Te-a înviat din
morți. Renunț acum la păcatul meu și, prin credință,
Te primesc ca Domn și Mântuitor. Iartă-mi păcatele
și mântuiește-mă, Doamne Isus. În Numele Tău mă
rog, Amin.
Dacă te-ai rugat această rugăciune astăzi, te
rugăm spune-ne și nouă, contactându-ne la adresa
de pe spatele acestei broșuri. Apoi, caută în zona ta
o biserică ce Îl onorează pe Hristos și care crede
Cuvântul Bibliei. Mergi la pastorul acelei biserici
și spune-i ce a făcut Dumnezeu pentru tine. Se va
bucura împreună cu tine, și noi ne vom bucura de
asemenea!

Îndrumă-i pe oameni
spre Scriptură
apoi dă-te din drum.

DR. ADRIAN ROGERS

VRE I SĂ SU SȚII
DRAGOSTE A DE MARE PRE Ț
( LOVE WORTH F IN DIN G) ?
Această lucrare este susținută în principal prin
generozitatea creștinilor dedicați să împărtășească
Cuvântul Domnului cu oameni din orice
context care sunt pierduți și care suferă.

Dacă această resursă ți-a fost de folos, te
invităm să ni te alături spre a-i binecuvânta
pe alții cu Evanghelia lui Isus Hristos.

dragosteademarepret.org
lwf.org/give
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În lumea egocentrică de azi, aﬂată în ritm alert,
este dificil să găsești învățătură biblică de calitate,
cu atât mai mult învățătură care să prezinte adevăr
profund într-un mod simplu, în așa fel încât să
poată fi aplicat în viața de zi cu zi. Dragostea de
Mare Preț (Love Worth Finding) înțelege această
luptă și caută să-i ajute pe creștini să crească în
credință prin învățăturile neschimbătoare prezentate
de pastorul și învățătorul Dr. Adrian Rogers.
Preocuparea noastră este aceea de a facilita
accesul necreștinilor, precum și al creștinilor mai
noi sau mai vechi în credință la înțelepciunea
biblică, simplu prezentată de-a lungul vieții sale.
În timp ce răspândim Evanghelia Domnului
Isus, dorința noastră este aceea ca toți oamenii
să consolideze relația lor cu Dumnezeu.
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