Despre copiii pierduţi prin avort
Ȋnvăţături ortodoxe
„De ce nu faceţi copii? […] toţi care vă feriţi de copii, o să suferiţi”;
*

„Altă durere pe care o aveţi voi mamelor, taţilor, sunt copiii lepădaţi (prin avort). Acesta este un păcat strigător la cer. Este uciderea la
mijloc. Nu este cu nimic mai uşoară. Ascultaţi toţi cu luare aminte:
Sângele lor cere răzbunare. Nu vei avea noroc nici cu ceilalţi copii, ci
numai plâns şi jale. Răzbunarea sângelui vărsat se face fără milă [...]
Altă supărare vei avea în casă, că îţi pierzi cumpătul şi uiţi de marea milă a lui Dumnezeu, ce o are cu toţi păcătoşii şi se apropie diavolul
de tine şi îţi bagă în cap gândul să-ţi iei lumea în cap şi să îţi faci capătul. Mare ispitire păţesc mamele care fac aşa, care au ucis copii. Iar dacă vrei să scapi trebuie să pui în loc atâţia copii ai altor femei sărace şi
să-i botezi (sau să-i iei în grijă şi botezaţi) şi să îngrijeşti de dânşii ca de
copiii tăi, cu îmbrăcăminte, cu încălţăminte, făină, bani de şcoală, până
ce sunt în stare să-şi câştige pâinea şi ce scoţi din copiii tăi, aceeia să iasă şi din aceia. Iar toate necazurile pe care le vei avea în vremea aceasta, fie pentru ei, fie de la ei, să le rabzi pe toate, nădăjduind în mila lui
Dumnezeu, că îţi va ierta păcatul, căci prin răbdare ispăşeşti păcatul.
Iar milostenia, cu osteneală, biruie înaintea judecăţii (lui Dumnezeu).
Acesta este un cuvânt de mângâiere pentru voi, dar faceţi întocmai, căci faţă de Dumnezeu nu te poţi plăti cu minciuni. Şi-ţi va spune
diavolul ca ai dat milostenie destul, aşa numai să te bage dator, ca să-i
fii şi lui datornic şi să nu-ţi plăteşti faţă de Dumnezeu datoria. Să înveţi
pe cele tinere să nu facă şi ele aşa cum ai făcut tu. Să vă pocăiţi (de
păcate) şi să nu mai păcătuiţi. Să alergaţi la spovedanie curată (sinceră
şi completă) căci altfel nu vine ocrotirea lui Dumnezeu asupra voastră
şi a avutului vostru. Dumnezeu nu păzeşte inimă şi minte cu vicleşug
[...] dacă ne îndreptăm, zilele se înseninează şi ne vom bucura”.
(Părintele Arsenie Boca „Ridicarea căsătoriei la înălţimea de Taină”, Edit. „Agaton”)
***

Afişul a fost întocmit la Biserica „Sfântul Apostol Toma”, din Iaşi (cartierul Alexandru cel Bun) şi îl puteţi
găsi, împreună cu pliante pe aceleaşi teme, pe site-ul: www.invataturicrestine.wordpress.com, pe site-ul:
www.bisericanastereadomnului.ro sau îl puteţi primi trimiţând un e-mail la: invataturi.ortodoxe@yahoo.com.
Ar fi de dorit să existe afişe şi pliante cu învăţături despre avort acolo unde pot fi citite de cei care doresc.
Vă rugăm să răspândiţi şi dumneavoastră acest afiş punându-le pe site-uri, facebook-uri, blog-uri şi/sau listate.
Alte informaţii despre urmările avortului şi gravitatea acestui păcat puteţi afla pe site-urile: www.cultu
ravietii.ro, www.stiripentruviata.ro, www.provitaiasi.ro, www.lifesitenews.com ş.a..

