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5. A születésszabályozás elfogadható módjai. Csak akkor hozhatunk helyes 

erkölcsi döntéseket a különböző születésszabályozás használatával kapcsolatosan, 

ha megismerjük ezek hatását a testi és lelki egészségünkre, valamint a különböző 

tényezők működési módját, valamint anyagi ráfordítását is. A születésszabályozás 

különböző módjai – beleértve a mechanikai módszereket, spermicideket és a 

sterilizációt, megelőzik a fogamzást és erkölcsileg elfogadhatók. Más 

születésszabályozási módszerek megakadályozhatják a petesejt kilökődését 

(ovulációt), a petesejt és a spermium egyesülését (megtermékenyítés), ill. a már 

megtermékenyült petesejt beágyazódását (implantáció). Az afelől való 

bizonytalanság miatt, hogy az adott esetben hogyan fognak működni ezek a 

módszerek, azok, akik hisznek abban, hogy a védhető emberi élet a 

megtermékenyüléssel kezdődik, erkölcsileg megkérdőjelezhetik ezeket az 

eljárásokat. Mivel a megtermékenyült petesejtek többsége természetszerűleg sem 

ágyazódik be, vagy a beágyazódást követően elpusztul, akkor is ha nem használnak 

születésszabályozó módszereket, a hormonális fogamzásgátlás és a méhen belüli 

eszközök, melyek hasonló eljárást képviselnek, erkölcsileg elfogadhatónak 

tekinthetők. 

6. Visszaélés a születésszabályozással. A fogamzásgátlás és a nemi úton terjedő 

betegségekkel szembeni védekezés, számos lehetősége hasznos a házastársak 

számára. A születésszabályozással viszont vissza is lehet élni. Például helytelen, ha 

a jegyesek vagy más, házasságon kívüli nemi kapcsolatban alkalmazzák, csak azért, 

mert könnyen hozzáférhetők. Ezeknek a módszereknek alkalmazása csökkenti a 

nemi betegségek /és /vagy a terhesség kockázatát, a házasságon kívüli nemi élet 

során. Ennek ellenére a házasságon kívüli nemi élet káros és egészségtelen. 

7. Megváltó megközelítés. A születésszabályozási módszerek elérhetősége 

sürgetővé teszi a szexuális és erkölcsi nevelést. Kevesebbet kell foglalkozni az 

elítélő magatartással, és sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetni a nevelésre, és a 

megváltó megközelítésre. Ez utóbbi törekszik hozzásegíteni az egyéneket, hogy a 

Szentlélek mélyen megindító ereje győzze meg őket. 
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