
Штучні запліднення: «за» чи «проти» людського життя. 

Плодом любові подружжя є нове життя людини, яке є унікальне і неповторне.  

- А як говорити про штучне запліднення? 

- Церковне вчення каже «проти». - Чому? 

- В чому моральна проблема? – спробуємо з’ясувати! 

1) Здебільшого безпліддя штовхає людей шукати виходу і вирішення таких проблем. 

- Тут слід зрозуміти, що не кожна подружня пара, яка не має дітей є повністю безплідна. Є 

поняття часткової або обмеженої плідності у чоловіка або дружини (причиною: наслідки хворіб, 

життя у стресі, конфлікти, травми, гормональні збої тощо). Суть полягає у тому, щоб 

діагностувати причину і лікувати недугу. 

- Проведу приклад з автомобілем, якщо він зранку не заводиться, то не треба поспішати 

викидати мотор. Спершу слід зрозуміти причину несправності. 

2) Цьому напрямку відповідають НАТУРАЛЬНІ ПРОКРЕАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ. 

Коротко НаПРО технології. 

- Це: сучасний, етичний, ефективний напрямок діагностики, обстеження і лікування 

подружніх пар. (Це спостереження – ретельний пошук причин недуги і їх ефективне усунення). 

Часто-густо вони не дорогі у коштах, але ефективні. 

- Передбачає природнім шляхом зачаття, виношення і народження здорової дитини. 

- Дуже індивідуальний підхід цих технологій до корекції розладів плідності. 

- Систематичний підхід до лікування репродуктивних розладів. 

- Узгоджуються із моральним вченням і Заповідями Божими. 

- ЦЕ «ЗА» ЖИТТЯ. 

Дещо з історії цих технологій: 

Ці технології досліджувалися і веріфікувалися з 1970-х років. З 1985 року ці дослідження були 

зосереджені у новоствореному Інституті досліджень репродукції людини імені Папи Павла VI 

місто Омаха США. 

Напротехнології з’явилися в Україні у 2010 році. Спеціалісти цих технологій постійно 

співпрацюють  з Єрархією Католицької Церкви. 

- ЦЕЙ НАПРЯМОК ЗАВЖДИ  ГОЛОСУЄ «ЗА»  ЛЮДСЬКЕ ЖИТТЯ. 

3) Інша справа із штучним заплідненням. (Штучні репродуктивні технології). Морально 

недопустимі. 

- Це: різні штучні маніпуляції із статевими клітинами (за відсутності природного співжиття) 

з метою зачаття нового людського життя. 

- Зачаття в пробірці (ін. вітро), маніпуляція і підсадка ембріонів, кріоконсервація (швидка 

заморозка) клітин і ембріонів, донорство мітохондрій тощо… 

Можливі великі побічні наслідки:  

- Ускладнення перебігу вагітності; 



- Велика статистика материнських ускладнень; 

- Багатоплодова вагітність; 

- Занизька маса тіла плоду для термінів вагітності; 

- Передчасні пологи; 

- Частіше є вроджені вади розвитку; 

- Селекція, заморозка, експерименти та СВІДОМЕ знищення ембріонів; 

-  Тощо… 

(Часто-густо це досить коштовні технології із ризиками для життя і здоров’я матері і дитини). 

- З моральної сторони це кари гідно.  

- ЦЕЙ НАПРЯМОК Є «ПРОТИ» ЛЮДСЬКОГО ЖИТТЯ.  

- Суперечить природі подружжя і гідності людини. В багатьох випадках порушує заповідь 

«НЕ ВБИЙ». Це також своєрідна скрита війна проти найменших наших братів і сестер. І цю війну 

слід неодмінно зупинити. 

Підсумок:  Перед нами дві дороги дорога життя і дорога смерті.  

Яку дорогу вибереш ти і я?  Питання для нас відкрите? 

Якщо буде міцна родина, то буде й Україна!!! 


