
Despre familiile cu mulţi copii 
 Învăţături ortodoxe 

 
       ○ „Tinerii fie nu se căsătoresc, fie se căsătoresc dar nu vor să 
nască copii, fie îşi omoară copiii prin avorturi şi astfel ei singuri îşi 
stârpesc neamul. Și vedem şi creştini famili şti, aducând la viaţă pe 
toţi copii dărui ţi lor de Dumnezeu şi crescându-i în frica Lui (frica 
duhovnicească). Iar toţi aceşti copii sunt echilibraţi, bucuroşi şi spo-
resc în toate, având asupra lor binecuvântarea lui Dumnezeu.   
         Dumnezeu iubeşte şi poartă de grijă mai mult de perechile ca-
re au mulţi copii. Într-o familie mare se pricinuiesc copiilor mai 
multe prilejuri ca ei să se dezvolte normal, atâta timp cât părin ţii le 
dau o educaţie bună (creştinească). Există sentimentul de dăruire şi 
tr ăiesc într-o atmosferă de jertfire de sine şi dragoste [...]  
         De aceea, atunci când în familie sunt doar unul sau doi copii, 
părin ţii trebuie să fie foarte atenţi cum să-i crească. De obicei, pă-
rin ţii acestor copii caută să nu le lipsească nimic, iar ei, având de 
toate, se netrebnicesc cu desăvârşire (devin egoişti) [...] copiii care 
cresc cu lipsuri materiale se obişnuiesc cu jertfirea de sine, şi astfel 
se gândesc cum să-i ajute pe părin ţii lor [...] Părin ţii cu mulţi copii 
au o inimă bună. Se poate ca familiile cu mulţi copii să înfrunte la 
început mari greutăţi, dar Dumnezeu nu le va lăsa”.  
                            (Cuviosul Paisie Aghioritul, VIAȚA DE FAMILIE, Editura Evanghelismos) 
 

       ○ „Odată, când eram împreună cu părintele (părintele Porfirie, 
un duhovnic grec cu viaţă sfântă) şi cu un frate (un creştin ortodox) 
care avea cinci copii, eu nevând decât doi, sfinţia sa îmi spuse: 
         – Uite, el este foarte bogat, pe când tu eşti foarte sărac! Pri-
cepi?” (Copiii sunt adevărata bogăţie a familiei ortodoxe).  
    (AMINTIRI DESPRE BĂTRÂNUL PORFIRIE PĂRINTELE NOSTRU DUHOVNICESC,  
STRĂVĂZĂTOR ŞI ÎNAINTEVĂZĂTOR, Editura Bunavestire) 

*** 

    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-l 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.. 


