
Despre cei care nu pot avea copii 
 

    ○ Este de dorit ca cei care nu pot avea 
copii să nu deznădăjduiască. 
     Ȋnvăţătura de credinţă ortodoxă ne po-
văţuiește astfel: cei care nu pot avea copii 
este bine să devină naşi de Botez grijulii ai 
unor copii orfani, ai unor copii abandonaţi 
de părinţi sau săraci şi să fie astfel părinţi 
spirituali ai lor, ori să se îngrijească de ei, 
la fel de mult, ca nişte buni părinţi după ce 
au fost botezaţi.  
     Deci, să le ofere astfel şansa să fie bine 
crescuţi şi educaţi, îngrijindu-se de creşte-
rea şi formarea lor atât material cât şi spi-
ritual - duhovnicească. 
     Ȋn anii de şcoală să-i ajute cu cele ne-
cesare până ce vor fi în stare să-şi câştige 
singuri cele necesare existenţei. 
 

     ○ Ȋn multe cazuri, cei care nu puteau 
avea copii, au primit darul naşterii de 
prunci după ce au adoptat copii orfani. O 
jertfă deosebită o fac cei care adoptă copii 
care au handicap şi/sau care sunt bolnavi. 

 
Despre naşterea de prunci 

 

     ○ „O constrângere de care trebuie ţinut 
seama la femei e estrona, hormon toxic şi 
cancerigen. Toxic la nivelul creierului, 
dând continuie dureri de cap foarte intense; 
cancerigen la nivelul sânului sau uterului 
[...] De cleştele (de efectele) acestui hor-
mon nu este scăpare decât de la 3-4 copii  

 

în sus, cu sarcinile în mod natural cum 
apar ele normal. Această ordine naturală a 
sarcinii e singura cale care asigură sănăta-
tea copiilor [...] Ȋn însăşi constituţia endo-
crină a femeii e pusă obligativitatea naşte-
rii de mai mulţi copii.” (Pr. Arsenie Boca) 
 

    ○ „– Părinte Paisie, astăzi mulţi oameni 
tineri nu vor să facă copii, deoarece se 
gândesc în ce fel de lume vor aduce pe co-
piii lor. Poluare de la chimicale, de la cen-
trale nucleare, viaţă plină de stres, societa-
te sălbatică, războaie. 
      – Nu, nu este aşa! [...] Creştinii din 
timpul prigoanelor împotriva lor nu se că-
sătoreau? Nu făceau copii? Se căsătoreau 
şi făceau şi copii! Îşi aveau nădejdea în 
Hristos, iar nu în oameni.  
      Acest gând arată puţină credinţă, 
Dumnezeu într-o clipă le poate îndrepta pe 
toate; le poate şterge pe toate cele rele. Oa-
menii îşi fac planuri, dar şi Dumnezeu are 
planurile Lui.” (Atanasie Rakovalis, Părin-
tele Paisie mi-a spus...). 

 
    Vă rugăm să răspândiţi şi dumneavoastră acest 
pliant postându-l pe pagini de Facebook, site-uri etc..    
    Vă rugăm să-l răspândiţi şi în format listat în bise-
rici şi în alte locuri pentru a fi citite de cei interesaţi.  
    Ȋl puteţi descărca de pe site-ul: www.biserica 
nastereadomnului.ro sau îl puteţi primi trimiţând un 
e-mail la: invataturi.ortodoxe@yahoo.com. 

Biserica ortodoxă Sfântul Apostol Toma 
din Iaşi, cartierul Alexandru cel Bun 

 

Darul sfânt al naşterii 
de prunci 

Copiii sunt adevărata bogăţie 
 a familiei creştine 

 

 
 

Învățături ortodoxe 
 

     Zămislirea unei ființe umane este un 
dar sfânt de la Dumnezeu. Domnul nostru 
Iisus Hristos ne învaţă: 
     „Lăsaţi copiii să vină la Mine şi nu-i 
opriţi, căci a unora ca aceştia este îm-
părăţia lui Dumnezeu.” (Marcu 10, 14-16)    
 
     ○ Atunci când Pururea Fecioara a vizi-
tat-o pe ruda sa, Elisabeta, imediat după 
Buna - Vestire, adică cu puţine zile după 



zămislire, ce purta în pântecele ei?1, Purta 
materie organic neînsufleţită de circa un 
milimetru? Desigurcă nu! Ci purta înlăun-
trul ei pe Cel Ce a luat firea omenească, 
adică trup cu suflet raţional, pe Domnul Ii-
sus Hristos. De aceea şi Elisabeta înalţă 
slavă embrionului Celui de câteva zile (ea 
rosteşte cuvintele: „binecuvântat este Ro-
dul pântecelui tău”) şi numeşte pe Maria 
„Maica Domnului meu...!” (Luca 1, 39)  
 

     ○ Biserica Ortodoxă a considerat întot-
deauna că este de datoria ei să protejeze 
copiii nenăscuți. 
     Soții creștini trebuie să-și amintească 
faptul că naşterea de prunci este unul din-
tre scopurile principale ale Tainei Căsăto-
riei instituite de Dumnezeu. 
     Avortul trebuie evitat cu orice preţ. Sin-
gura situaţie în care este acceptat avortul 
este atunci când menţinerea sarcinii pune 
în pericol viaţa mamei. 
 

     ○ „Fericit este omul care-şi umple casa 
de copii”. (Psalmul 126, 5) 
 

     ○ „Femeia se va mântui prin naştere de 
prunci, dacă va stărui, cu înţelepciune, în 
credinţă, în iubire şi în sfinţenie.” (Episto-
la 1 către Timotei 2, 14 - 15), după cum i-a 
descoperit Dumnezeu Sfântului Ap. Pavel. 
     Conform credinţei ortodoxe, naşterea,  
creşterea şi educarea morală a pruncilor  

 
1Buna – Vestire este o sărbătoare dedicată 
Zămislirii Domnului nostru Iisus Hristos.  

are, pentru femeie, soţie şi mamă o valoare 
mântuitoare, fiind o cale de iertare a păca-
telor şi sfinţire a vieţii.  
     Dumnezeu răsplăteşte foarte mult îm-
plinirea voii Sale, în problematica naşterii 
de prunci, tuturor celor care contribuie în 
vreun fel la îndeplinirea acesteia (a se citi 
în Sfânta Scriptură, cartea Ieşirea, capito-
lul 1 şi în alte cărţi duhovniceşti despre bi-
nefacerile dăruite de Dumnezeu persoane-
lor şi popoarelor care nu îşi ucid pruncii 
care se zămislesc, ci îi nasc şi îi cresc). 
 
     Sfinţii şi duhovnicii cu viaţă sfântă 
afirmă: 
 

     ○ „Există oare mai mare minune, decât 
minunea conceperii unui copil? Cu sigu-
ranţă, nu!” (Sf. Porfirie Kavsokalivitul) 
 

     ○ „Naşterea de copii a fost cea mai ma-
re mângâiere dăruită oamenilor după pier-
derea Raiului.” (Sfântul Ioan Gură de Aur) 
 

     ○ Părintele Arsenie Boca, ca şi alţi du-
hovnici mari îndrumători de suflete, le dă-
dea tinerilor care doreau să se căsătorească 
următorul sfat: „... înainte de căsătorie să 
vă precizaţi poziţia sufletească faţă de roa-
dele binecuvântate de Biserică ale Tainei 
Căsătoriei: copiii. Ei sunt roadele dragos-
tei; evitarea lor nu e dragoste, ci crimă”. 
      Poporul nostru şi alte popoare creştine 
se sting, încetul cu încetul, din cauza scă-
derii drastice a natalităţii. Părintele Arsenie 
Boca spunea că pruncii sunt cea mai mare 

binecuvântare pentru o familie, căci ei în-
tăresc dragostea şi armonia în familie, o 
fac indestructibilă. Cu fiecare naștere, să-
nătatea mamei se înnoiește şi se întărește, 
tocmai pentru că dând viaţă, se împărtășeș-
te ea însăși de tot mai multă viaţă. 
 

    ○ „Naşterea de copii mulţi este mai mult 
o chestiune de jertfă (pentru a-i naşte şi a-i 
creşte) şi mai puţin de mijloace materiale.” 
 

Familiile creştine cu mulţi copii 
 

    ○„Tinerii, fie nu se căsătoresc, fie se că- 
sătoresc, dar nu fac copii şi astfel ei singuri 
îşi stârpesc neamul lor. Şi vedem creştini 
familişti, aducând la viaţă pe toţi copiii dă-
ruiţi lor de Dumnezeu şi crescându-i în 
evlavie. Iar toţi aceşti copii sunt echilibraţi, 
bucuroşi şi sporesc în toate, având asupra 
lor binecuvântarea lui Dumnezeu.” 
             (Sfântul Paisie Aghioritul - †1994) 
 

    ○ „Naşterea de mulţi copii este mărturi-
sire a credinţei ortodoxe şi mucenicie. 
Mărturisire deoarece creştinul ortodox cu 
mulţi copii, în fiecare zi mărturiseşte cre-
dinţa noastră, căci împlineşte porunca lui 
Dumnezeu referitoare la naşterea de copii. 
Mucenicie deoarece continuu suferă batjo-
curile şi ironiile acestei lumi, dar şi pentru 
faptul că se consumă neîncetat în grijile fa-
miliale.” (Părintele Epifanie Teodoropulos) 
     Este de dorit ca porunca referitoare la 
naşterea de prunci să fie mai bine cunos-
cută, însuşită şi acceptată. 


