Păcatele strigătoare la cer
pentru pedeapsă
Ȋnvăţături ortodoxe
1.Uciderea (şi uciderea pruncilor nenăscuţi), căci:
• „Biserica Ortodoxă ne învaţă că embrionul are suflet (dăruit de
Dumnezeu) din clipa zămislirii lui şi avortarea lui este ucidere, ucidere de om, oricând s-ar face avortul. Biserica Ortodoxă respinge şi refuză orice deosebire între embrionul închipuit (care are deja formă de
trup uman) şi neînchipuit supus avortării (este ucidere de om, oricând
s-ar face avortul)”. (Arhimandritul Epifanie Teodoropulos)
• „Câte mii de embrioni mor în fiecare zi! Avortul este un păcat înfricoşător. Este o ucidere, şi încă una mare, căci copiii mor nebotezaţi*”.
(Sfântul Paisie Aghioritul)
• „Crima de avort este mai mare decât crima simplă, pentru că se face
împotriva unui copil fără apărare”. (Părintele Arsenie Boca)

2. Păcate asemănătoare celor făcute de cei din Sodoma
şi Gomora
• Relaţiile trupeşti împotriva firii, homosexualitatea şi „alte feluri de
«înclinaţii necurate», care «au schimbat fireasca rânduială a trupului
cu cea împotriva firii» (Romani 1, 26)”. (Sfântul N. Velimirovici)

3. Oprirea (chiar şi numai în parte) a plăţii lucrătorilor.
4. Asuprirea văduvelor şi a orfanilor.
5. Batjocorirea şi asuprirea părinţilor.
• „Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să-ţi fie bine şi să trăieşti
ani mulţi pe pământ”. (Sfânta Scriptură, Ieşirea, cp. 20, vs. 12)
***

Afişul a fost întocmit la Biserica ortodoxă „Sfântul Apostol Toma” din Iaşi (cartierul Alexandru cel
Bun). Parantezele au fost adăugate de autori. Dacă doriţi acest afiş în format electronic, vă rugăm să accesaţi
site-ul: www.invataturicrestine.wordpress.com, site-ul: www.bisericanastereadomnului.ro sau să trimiteţi un
e-mail la: invataturi.ortodoxe@yahoo.com. Vă rugăm să răspândiţi şi dumneavoastră acest afiş în format
elec-tronic, punându-l pe site-uri, facebook-uri, blog-uri sau listat în biserici şi în alte locuri.
Alte informaţii despre urmările avortului şi gravitatea acestui păcat strigător la cer puteţi afla pe site-urile: www.cultu ravietii.ro, www.stiripentruviata.ro, www.provitaiasi.ro, www.lifesitenews.com ş.a..
*

Copiii decedaţi nebotezaţi şi cei omorâţi prin avort nu mai pot fi botezaţi.

