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Mulțumesc lui Dumnezeu pentru bunătatea Sa.
Mulțumesc părinților mei, care m-au primit și mi L-au 

arătat pe Dumnezeu. 
Mulțumesc soției mele credincioase.

Mulțumesc cititorilor care își vor face curajul să deschidă 
aceste fărâme de gânduri.
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Prefaţă 

Gândurile de față se adresează în exclusivitate celor 
ce au privilegiul, dar și responsabilitatea, de a se 

numi creștini, urmași ai lui Hristos.
Scopul primordial al prezentei expuneri are un caracter 

recuperator, dincolo de evidența aspectelor real-prezentate, 
cotidiene, dureroase.

Privind atent la viața mea, îmi exprim totala nevrednicie 
de a lăsa scris semenilor mei câteva frânturi din lumina pe 
care am primit-o. Totuși, curajul exprimării gândurilor care 
urmează a fost generat de o binecuvântată zi de noiembrie. 
Atunci, copleșit de dragostea lui Dumnezeu, într-un moment 
de cercetare a inimii mele pribege, m-am întors Acasă, în 
semn de mulțumire și recunoștință față de Cel ce S-a jertfi t 
și pentru păcatele mele pe cruce. 

Toate versetele citate sunt preluate din Biblia tipărită sub îndrumarea și 
cu purtarea de grijă a PF Teoctist, cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii 
Ortodoxe Române.
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Introducere

Aceste gânduri sunt scrise în exclusivitate pentru 
adulții și părinții credincioși, cei ce cred într-un 

Salvator viu, cu mențiunea că sunt prea grele pentru umerii 
fi ravi ai copiilor. Sunt o pledoarie pentru viață, pentru 
normalitate.

Sufl ete preaiubit, doresc ca în parcurgerea acestei 
expuneri să dai dovada de o minimă sinceritate și să citești 
aceste rânduri fără idei preconcepute. Consideră aceste 
gânduri ca o destăinuire de inimă, care îți pot face doar bine.

Cele ce urmează au un caracter de bază, la care te invit 
să medităm puțin împreună. Nu vei găsi aici elemente de 
învățătură, de dogmă sau de morală.

Te rog, liniștește-te un moment din zbuciumul și haosul 
vieții. Hai, dragul meu prieten, să ne deschidem inimile. 
Este posibil să poți lua, din aceasta, ceva bun pentru tine.

Doresc ca cele de mai jos să fi e un motiv de refl ecție 
sinceră, deschisă.

Intenționez să vorbesc cu tine, dragul meu, de la inimă 
la inimă. Nu îți voi prezenta predici moralizatoare. Să 
vedem împreună cum privește Dumnezeu, în viața de cuplu, 
un aspect ce ne frământă atât de mult pe toți.

Expunerea de față nu se vrea un model, conștient fi ind 
de multele imperfecțiuni ce se regăsesc în aceasta, dar poate 
fi  o sursă de meditație, de cercetare. 

Cele de mai jos nu se vor a fi  nici aspecte exclusive, ci 
sunt mai mult câteva meditații, frământări personale.
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Drag cititor, Dumnezeu ne cheamă la o cugetare 
personală, pentru a ne trăi viața, scurtul timp eligibil pe care 
îl avem la dispoziție, într-un mod cu sens. Avem o singură 
viață și cred că trebuie să fi m conștienți de acest lucru, de 
aceea, este foarte important ca tot ceea ce facem, în viața 
ce ni s-a oferit, să o facem cu gândul privilegiului pe care 
l-am primit. 
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Capitolul I

PLANIFICAREA FAMILIALĂ

Motto:
„Eu sunt Lumina lumii”

I.1. Ce este planifi carea familială?

Defi niție Dex: „Planifi carea familială reprezintă 
controlul nașterilor într-o familie”.

Planifi carea familială este lucrul primordial al vieții 
noastre de familie, și suntem foarte preocupați de aceasta. 

I.2. Istoria planifi cării

Încă din cele mai vechi timpuri ale istoriei, începând 
de la Onan, a existat în om dorința de a controla, de a 
gestiona numărul copiilor născuți, întotdeauna determinat 
de motivații dintre cele mai diverse. Iar dorința de a avea 
plăceri trupești, dar fără copii și responsabilități, a dus la 
apariția metodelor contraceptive.

În ciuda pericolelor la care se expun, oamenii au 
dorit, cu orice preț, un maxim de plăcere, cu un minim de 
responsabilități. 
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I.3. Metode pentru planifi care sau contracepţie

Printre cele mai bizare și absurde încercări folosite în 
istorie putem contura o listă prea lungă, ilară și jenant a fi  
prezentată: coitus întreruptus, carapace de broască țestoasă, 
suc de lămâie cu nisip, mercur cald, hârtie cu ulei, suc de 
usturoi, pietricele, frunze de urzici, bureți cu oțet, plante 
otrăvitoare (pelin, mușcată), infanticid, ș.a., ajungând, 
în prezent, la metodele moderne: steriletul, plasturele 
contraceptiv, prezervativele, pilulele de fi ecare zi și de a 
doua zi, ligatura chirurgicală a trompelor uterine, avortul, 
calendarul ș.a. 

În defi nitiv, metodele contraceptive și efectele lor sunt 
de două tipuri:

a. metoda defensivă, cea a calendarului (păcat prin 
omitere împotriva lui Dumnezeu);

b. metode ofensive, prin agresiune și medicație (păcat 
prin comitere împotriva lui Dumnezeu și a umanității).

I.4. Când începe planifi carea? 

Primul lucru după căsătorie: stabilirea metodei de 
planifi care familială. Poate că un tânăr spune: „fi indcă 
suntem așa de fericiți, hai, scumpa mea, să întocmim acum 
și un plan, astfel încât să nu ne stricăm bucuria”, punând 
astfel piatra de temelie pe care vor construi „trainicul și 
fericitul lor cămin”.

Și, fără să-și dea seama, l-au luat la drum și pe cel ce le-a 
sugerat aceasta (cel rău). Acesta este drumul binecuvântat?

După ce se căsătoresc, tinerii spun: „Nu suntem 
pregătiți!”, „Să ne mai gândim!”, „Nu e momentul!”, 
„Acum trebuie să ne ferim...!” 
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Ce-ai zice însă dacă Dumnezeu ar spune: “Să mă mai 
gândesc dacă te mai las în viață, nu e chiar momentul 
potrivit să trăiești, prezența ta și existența ta pe pământ, în 
familie, între oameni, mă cam încurcă, ești cam în plus”?!

Dumnezeu are și așa prea multă treabă și grijă pentru 
ceilalți, mai are și alți copii, vreo șapte miliarde, tu chiar nu 
contezi, ești o cantitate neglijabilă, poate scăpa ușor de tine, 
mai are destui. Slavă Lui că nu face așa!

Tinerii, după căsătorie și după nuntă, spun: „De ce să 
începem să avem copii de acum? Hai să mai copilărim, încă 
nu suntem copți, ne-ar încurca un copil”…

Sunt copți pentru căsătorie, dar nu pentru ceea ce 
decurge din ea?

Pornind cu păcatul, cu ce se continuă?
„Nu am timp acum, nu e momentul acum” înseamnă, 

de fapt: „Nu mă interesează!”… Și nu te interesează, nu ai 
timp, pentru că nu îți faci timp...

Argumente pentru amânare: imaturitate (fi zică, 
fi nanciară, emoțională și duhovnicească).

Motivații nesincere: nu primesc copiii, momentan, 
pentru că nu sunt sufi cient de matur.

Cuvântul acesta, „momentan”, e introdus cu multă 
viclenie. Tinerii căsătoriți vor să lase să se înțeleagă că 
ei caută voia lui Dumnezeu, doar că, acum, în momentul 
acesta, au o scuză. E ca și cum hoțul, prins în casa ta, 
încearcă să-ți explice faptul că el doar „momentan” se afl ă 
acolo, în rest el este un om de treabă, familist, stă de obicei 
în casa lui și că doar câte cinci minute dintr-o săptămână 
(din mii de minute) stă în casa altora! Și mai este un lucru: 
chiar nu fură tot, ci doar câte ceva, așa mai deosebit! 
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Nu facem și noi, asemănător, când afi rmăm că „doar 
momentan” Îl refuzăm pe Dumnezeu cu darul Lui? În rest, 
noi suntem oameni care acceptăm voia lui Dumnezeu.

Doamne, ai milă de noi! 
 

I.5. Cauza planifi cării. Fuga de responsabilităţi

Dragi creștini, înțeleg, din numele frumos pe care îl 
purtăm, că suntem ai lui Hristos, urmași de-ai Lui, iar cei ai 
Lui vor locui doar cu El, doar la El, în Cer, în Rai. 

Adevărata noastră casă, și adevărata noastră patrie 
pentru vecie, este sus, în Cer, aici suntem doar pelerini, 
străini și călători. Oricine, în mod fi resc, natural, ar vrea să 
meargă spre casa lui.

Acasă, ce dulce cuvânt, chiar și rândunica vine spre 
cuibul ei, cu dor și precizie. 

Calul, atunci când își vede adăpostul, își ciulește 
urechile de bucurie, dar noi, creștinii, am face orice, doar-
doar să nu se întâmple “marea greșeală”, marele eveniment 
de a ajunge Acasă.

Suntem în stare de orice, doar să rămânem puțin mai 
mult aici, căutând să ne protejăm în această țară străină 
și să lungim cât mai mult timpul petrecut aici, în pustiu, 
paradoxal, spunând, în același timp, că dorim țara noastră 
cerească. 

Și, în timp ce planifi căm cu lux de amănunte familia, 
spunem: „Noi ne bizuim pe Domnul!”…

Pe care domn ne bizuim? 
Nu cumva ne bizuim mai degrabă pe medicul care ne-a 

consiliat și care ne-a recomandat metoda contraceptivă 
potrivită, modalitatea compatibilă de a opri viața? 
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Alți creștini pentru cauza Vieții (cauza lui Hristos) își 
dau viața, iar noi, pentru cauza noastră măruntă, și oricum 
trecătoare, ne permitem să fi m ignoranți? Să luăm viața 
hristoșilor (Hristos Se identifi că cu cei mici), creștinilor și 
pruncilor de creștini?

Cu câtă liniște și în ce tăcere a mers la cruce Domnul 
Iisus, la calvar! Ca un miel pe care-l duci la măcelărie, 
n-a deschis gura deloc! Cu câtă liniște și tăcere și astăzi 
creștinii prigoniți își dau viața pentru Hristos. Iar noi?... Ne 
compătimim, cârtim, ne plângem peste fi re când ne vine sau 
ar trebui să ne vină un prunc? 

 

I.6. Cum pot fi  persoanele ce practică planifi carea 

La nivelul actualei generații, datorită expansiunii, a 
facilităților tehnologiei și a confortului conferit de aceasta, 
preocuparea pentru intimitate și numărul raporturilor 
a crescut, pe când numărul copiilor rezultați a scăzut 
considerabil. 

În urmă cu mulți ani, din cauza vieții aspre și a timpului 
petrecut la muncă, în special pe ogoare, soții creștini aveau 
anumite constrângeri în privința timpului personal. 

Cine sunt mai instinctuali, mai carnali, creștinii de 
altădată sau cei de acum? Noi, cei de acum, poate spunem că 
ceilalți, din vechime, justifi când prin numărul mare de copii. 

Aș prezenta două exemple, din generații diferite…
Bunăoară, ce stare duhovnicească avea acea mamă care 

mărturisea că, atunci când a pierdut o sarcină, de durere 
sufl etească, a ieșit din casă și a strigat spre cer, cu o așa 
durere și sfâșiere? Cum de s-a întâmplat? s-a întrebat ea… 
Ce păcat este în viața ei, de a venit blestemul acesta peste 
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ea? Cum de a îngăduit Dumnezeu să-i moară pruncul în 
pântece? Cu ce l-a supărat ea pe Dumnezeu? 

A fost așa de frământată, considerând, în sinea ei, că are 
ea un păcat în viață... 

Durere mare pe biata femeie... 
Ce stare duhovnicească avea acea mamă care, atunci 

când a pierdut o sarcină, a răsufl at ușurată și a zis: „Bine că 
am scăpat de o povară!”?…

Până la urmă, ce este copilul? Binecuvântare sau  
povară, blestem? Și cum s-ar cuveni să fi  fost primit, ca o 
bucurie sau ca ceva nedorit?

În viața aceasta există o lege nescrisă: cine își însușește 
din viață doar ceea ce este ușor, lesne, parfumat, și doar 
ceea ce-i place va culege mai târziu amărăciune.

Dar cine primește voia lui Dumnezeu în viața sa (chiar 
dacă inițial nu îi place, și uneori e lipsit de confort, sacrifi cii, 
chiar dacă este greu), mai târziu Dumnezeu se va îndura de el.

Biblia spune: cine se înalță va fi  smerit, cine se smerește 
va fi  înălțat. 

Odinioară, orice om, condamna această „planifi care” 
considerând-o ca fi ind ceva incorect, lipsit de justețe, 
nelalocul ei, împotriva fi rii. Iar slujitorii lui Dumnezeu, de 
asemenea, condamnau aceste practici. Astăzi, cei mai mulți 
trăiesc în păcat și aproape nimeni nu mai are curajul să 
vorbească. 
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I.6.1. Plăcere fără responsabilitate

Noi, oamenii, dorim un singur lucru: plăcere fără 
responsabilitate! Aceasta dorim noi. 

Este ca și cum m-aș duce la brutărie să cumpăr o pâine, 
iau pâinea de pe raft și fug, nu mai plătesc. Brutarul strigă 
după mine: „Hoțule!”

Nu cumva, noi suntem hoții, când nu plătim plăcerea cu 
responsabilitatea? Cine fuge de nașterea de prunci fuge de 
responsabilitate. Un om iresponsabil dă dovadă de lașitate, 
nu prea este demn de încredere, nu este un om pe care să te 
poți baza. Dacă Îl înșală pe Dumnezeu, de ce nu te-ar înșela 
și pe tine? Ce l-ar opri? Căci, oricum, de Dumnezeu nu prea 
ține cont. 

Este o vorba veche din bătrâni: „Decât viu, cu o 
conștiință murdară, mai bine mort, cu conștiință curată”… 
Iar poetul creștin Traian Dorz spunea: „Să mor de sete, tot 
n-aș bea din ape otrăvite!” și, oricând, să-L putem lăuda pe 
Dumnezeu, chiar și atunci: „Când buzele n-or mai putea, 
suspinul meu Te-a’ lăuda”, spunea același poet.

Doamne, ajută-ne!

I.7. Surse educative pentru planifi care

Educația pe care o primim astăzi, se realizează prin: 
TV, internet, stradă, familie, școală. Analizându-le, ne vom 
convinge că acestea prezintă mari carențe. Care dintre ele 
are cu adevărat scopul de a da familiilor noastre o direcție 
ce contează pentru veșnicie? 
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I.7.1. Cine se află în spatele planificării?
 
Cel rău este împotriva lui Dumnezeu și împotriva 

planurilor sale. Celui rău nu i-a plăcut că Dumnezeu e 
Creatorul! Și a căutat, printr-o minciună și printr-o viclenie, să 
omoare creatura, făptura creată de Dumnezeu, spunându-le celor 
dintâi oameni: „Veți fi  ca Dumnezeu”. Și omul a murit spiritual. 

Cel rău, neputând să-L omoare pe Dumnezeu, a încercat 
să-I omoare creația (întocmită după chipul, asemănarea și 
planul lui Dumnezeu). Iar acum încearcă să-l omoare pe 
om (să oprească viața, încă până să se nască, prin celibat, 
masturbare, homosexualitate), iar dacă totuși un bărbat 
și o femeie se căsătoresc și întocmesc familia (conceptul 
lui Dumnezeu), cel rău, în continuare, se luptă să omoare 
copiii prin „controlul nașterilor”. După ce, să zicem, 
unii au scăpat cu viață, cel rău nu se lasă, încearcă alte 
modalități distructive: viciul, ura, lupta, crima, sinucideri, 
războaie, doar – doar să omoare, să desfi ințeze conceptul 
lui Dumnezeu, și anume viața.

În defi nitiv, „controlul nașterii” nu este altceva decât 
o zală, o verigă dintr-un lanț întreg, o parte a planului 
celui rău, prin care el vrea să își atingă scopul, și anume: 
distrugerea slavei lui Dumnezeu și a creației Sale. 

Omul nostru (noi) este manipulat de un mare și înfocat 
duh egoist și fl ămând de iubire de sine. În defi nitiv, eul 
nostru, provocat, ispitit perfi d de cel rău, nici nu știe, nici 
nu realizează că îi face jocul celui rău!

Omul nostru lucrează astfel pentru și în scopul 
intereselor celui rău. 

Omul, crezând că își face o „cruce” mai ușoară pe 
acest pământ, se luptă, astfel împotriva lui Dumnezeu și a 
binecuvântărilor Sale. 
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Cel rău știe ce-i place omului, îl cunoaște pe om și 
atunci vine la om și-i oferă ceea ce îi place, făcând un 
troc, propunându-i un schimb, cerând omului, în schimbul 
comodității și al iubirii de sine oferite, viața copilului său. 

Și omul, culmea, acceptă acest schimb murdar, josnic, 
considerând că a făcut o afacere profi tabilă. 

Și, în felul acesta, omul nostru face pact, dând mâna cu 
cel rău. Sărmanul om...

Gândul morții (lipsa vieții, lupta împotriva vieții 
și a copiilor) este în Cel Rău de la început. El a vrut să 
detroneze viața (pe Dumnezeu), după care a adus rod în 
prima familie prin omorârea lui Abel de către fratele său, 
Cain. Mai târziu, Faraon a omorât pruncii; Moise a scăpat. 
Apoi Irod a omorât toți pruncii; pruncul Iisus a scăpat. Iar 
acum, un măcel universal, omenirea stă ca pe un ocean de 
sânge de prunci.

Cine scapă? Pe cine lași sa scape? Și, unii dintre noi, ne 
împărtășim cu trupul și cu sângele Domnului, cu nonșalanță.

Cel rău, la fi ecare eludare, „control al nașterii”, jubilează 
pentru că moartea a învins, iar Domnul, susținătorul vieții, 
sursa vieții, e trist.

Când un copil se naște, Dumnezeu împreună cu oștile 
cerești jubilează, iar cel rău, și îngerii lui sunt în doliu. Dar 
la fi nal viața va învinge moartea!

Așa că, dacă vrei să fi i câștigător, asociază-te cu Viața, 
cu sursa vieții, cu generatorul vieții, cu Marele Dumnezeu, 
care e lumină și dragoste. Asociază-te și primește-L în inima 
ta pe Cel ce rămâne. Restul e înfrângere, restul e moarte! 

Cine conduce viața noastră?
Se poate adresa o întrebare creștinilor ce și-au predat 

inima Domnului: Și-au predat doar inima? Este Domnul în 
casa noastră?
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Aprobă El toate deciziile noastre, sau doar 
îmbrăcămintea și slujba, duminica la biserică?

Este Dumnezeu în control în fi ecare moment al vieții 
noastre? Sau aceasta nu mai este problema Domnului, ci 
doar problema mea?

Doamne, ai milă de noi! 

Avem uneori impresia că L-am ocolit pe Dumnezeu, că 
ne-am „scos”, că ne-a reușit o mică afacere cu Dumnezeu 
în avantajul nostru în „competiția” cu El.

 Este doar o impresie, o simplă impresie. El este numărul 
unu și va rămâne numărul unu.

Astăzi pare că noi suntem pe locul unu, iar El, în spate, 
pe locul doi. Adevărul este, că nefăcând voia Lui, pierdem 
locul unu și, indirect, ne alegem un amar loc doi. 

Vrei ca tu să-L conduci pe Dumnezeu, nu Dumnezeu să 
te conducă pe tine? Este momentul potrivit să te lași condus 
de Dumnezeu, pentru a fi  învingător în viață. 

I.7.2. Viclenia celui rău prin planificare 

În copilărie aveam doi vecini, unii săraci, alții bogați. 
Săracii erau așa din cauza viciului și aveau o fetiță de vreo 
12 anișori. Bogații aveau și ei tot o fetiță, un copilaș de vreo 
patru anișori.

Fetița săracilor nu-i iubea pe vecinii bogați. Din invidie, 
ar fi  vrut să le facă rău, dar nu putea. Tatăl copilașului de 
patru anișori era puternic, mare, handbalist la lotul național, 
nu-l putea atinge nici cu un deget. 

Dar fetița săracilor era vicleană. A găsit o soluție. 
A chemat-o la gard, spunându-i micuței că are să-i dea 
un cadou. Copilașul, inocent, a venit. I-a arătat micuței 
de patru anișori un buchețel de fl oricele, „mâna Maicii 
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Domnului”, parfumate. Copilașul venea la gard și, cum 
venea spre fl oricele, fetița de 12 ani îi spunea să vină și 
mai aproape, că trebuie să i le prindă în păr, că trebuie 
să o împodobească, ca pe o mireasă. În acel moment, lua 
fl oricelele în pumn și îi împingea pumnul după ureche, 
strivindu-i căpușorul și urechea micuței.

Copilașul plângea amar, iar fetița îi spunea: „Stai așa, 
dacă vrei să te fac mireasă, să te fac frumoasă, să-ți pun 
fl orile!” Și o chinuia în continuare.

Cam așa își bate joc cel rău de noi, spunându-ne că ne 
înfrumusețează, dar, când colo, ne chinuie și ne batjocorește.

Cel rău nu poate să-L omoare pe Dumnezeu, dar îi 
păcălește pe oameni să vină spre el, le promite anumite 
lucruri, o viață fericită cu adevărat, cu condiția să își omoare 
pruncii, să evite viața și existența copiilor lor. 

Cel rău găsește la noi o ancoră de care să se prindă și 
strecoară în gândurile noastre ideea că este greu dacă primești 
copiii, că e incomod, că nu vor mai face performanță, că vei 
fi  disprețuit (de cine?), doar-doar să găsească asocierea și 
pactizarea noastră, pentru a-și atinge scopul. 

Iar noi spunem că a fost decizia noastră. El niciodată 
nu o să ne spună: „Eu sunt cel rău, scopul meu este acesta, 
vreau să te trag pe sfoară, vreau să pactizezi cu mine!”. El 
se asociază șiret și perfi d cu Eul nostru înfometat și lacom 
după egoism și confort și, asta e, ne-a prins în laț… Și astfel 
și-a atins scopul prin noi. 

Doamne, fă-ne veghetori!

I.7.3. Cum se strecoară propunerea planificării?

Vorbeam, de curând, cu o mamă credincioasă, 
jertfi toare, ce născuse mai mulți copii (dar nu știu exact ce 
motivații a avut, ce gând a fost în spatele acțiunilor sale) și 
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îmi mărturisea că a fost oarecum surprinsă de o întrebare ce 
i-a fost adresată de o altă mămică:

„Chiar, tu ai timp să petreci cu fi ecare copil în parte, 
chiar ai timp să vorbești cu fi ecare?”. 

A fost surprinsă și frământată de această întrebare, 
lăsând loc, strecurându-i-se, oarecum viclean, gândul că, 
parcă, vag, îi părea rău că nu are mai puțini copii, lăsând 
să se înțeleagă astfel că ar fi  petrecut mai mult timp, de 
calitate duhovnicească, cu fi ecare dintre ei. A încolțit în 
inima credincioasei mame acest gând, de la cel rău.

Cel rău îți șoptește, vine și te întreabă: „Nu mai ai timp 
personal cu fi ecare copil, nu vezi ce dezavantajos este? Tu 
nu ai timp să petreci cu ei, ce vei face?”

Am întrebat-o pe mama cu mai mulți copii: „Dar 
doamna care v-a întrebat, care are unul sau doi copii, are 
timp de calitate duhovnicească cu ei?”

Dragă mamă, cu unu, doi copii, mă tem că nu de Duhul 
Sfânt ai fost determinată să primești copiii (apreciabil, 
de altfel, sacrifi ciul tău), ci de raționamente și calcule 
omenești, și să nu îi primești pe ceilalți. Timpul pe care îl 
petreci cu ei este de înaltă sorginte duhovnicească, sau de 
sorginte rațională și omenească?

Mi-e teamă că timpul care-i rămâne acestei mame, 
neavând mulți copii și-l alocă, mai degrabă, orelor de 
muncă suplimentară, shopping-ului, timpului personal, 
timpului cu partenerul, fi tness-ului, oglinzii, poate chiar 
copilului, pentru preocupări aparent bune. Poate îl duce la 
balet lunea, la karate marțea, la înot miercurea, la engleză 
joia, la pian vinerea, la pregătire la matematică sâmbăta și 
așa mai departe, lucruri bune, legitime, ce trebuie făcute: 
într-adevăr, timp petrecut cu copilul pentru performanță. 

Dar unde este timpul de har, de calitate duhovnicească, 
cu valori eterne? 
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Ce valori promovezi copilului tău? Vrei doar un copil, 
ca să ai timp să te rogi sufi cient pentru el, pentru sufl etul lui 
veșnic? Sau ca să faci din el cineva și ceva, să fi i mândră 
cu el, să ajungă mare, să te reprezinte cu cinste în această 
lume? 

Cu delicatețe te întreb: Motivația este timpul, sau 
veșnicia? pământul, sau cerul? gloria ta sau gloria Domnului? 

Poate spui: „Vreau un singur copil, ca să am timp să mă 
ocup de el, să îl învăț, să mă rog pentru el, să crească bine, 
pentru Dumnezeu, și să îmi rămână timp sufi cient să plâng 
pentru lumea a treia, cea fără Hristos, ori pentru prigoniții 
din Coreea de Nord“.

Draga mea, cum ai putea să ai o inimă care plânge 
pentru copiii din Coreea de Nord și din Africa, când inima 
ta e ocupată să plângă de frică și spaimă, nu care cumva să 
mai vină un copil, să rămâi însărcinată?! Te înspăimântă 
gândul acesta și tremuri?

Dacă pe al tău nu-l dorești, cum poți să crezi că ar putea 
să-ți pese de ai celorlalți, din Africa? 

Pentru care Rai vrei să-ți crești copilul? Pentru Raiul 
interzis copiilor tăi neprimiți? Există Dumnezeu în Raiul 
acesta? 

Acum există șansă pentru tine, astăzi Dumnezeu vrea 
să te reabiliteze. El nu-ți reproșează nimic, nu te condamnă. 
A primit Fiul Său pedeapsa pentru păcatele tale și ale mele. 

I .8. Modelul ideal al familiei planifi cate

Ce păguboasă este infl uența celui rău prin reclame, 
prezentând greșit modelul familiei fericite! Tata, mama 
și între ei un copil, unul singur, ținut de mână, pe o plajă, 
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la răsărit de soare sau în amurg! Ce trist să te folosești de 
creația lui Dumnezeu, oferind modele greșite, inspirate de 
cel rău, împotriva lui Dumnezeu!

I.9. Somnul conștiinţei prin planifi carea în trei trepte 

Cineva și-a propus să omoare o broască.
Avea la îndemână două oale cu apă, pe un aragaz. A 

încercat să arunce broasca într-una din ele, cu apă clocotită. 
Imediat broasca a sărit din oală. Atunci a luat cealaltă oală 
ce conținea apă rece, a aruncat broasca în apa rece și broasca 
a fost fericită, în elementul ei. După aceea, a dat drumul la 
foc, sub oala rece. Ușor, ușor, apa s-a încălzit, broasca s-a 
obișnuit, până când a fost fi artă. Sărmana broască, moarte 
sigură, dar lentă, câte puțin, câte puțin; nerealizând, că și-a 
găsit sfârșitul.

Adormirea conștiinței în trei trepte.
Pasul 1. Părăsesc zona agresivă. Dezaprob oprirea 

nașterii prin avort, deci sunt bine, conștiința se „liniștește”, 
oarecum la gândul că eu nu fac așa ceva.

Pasul 2. Folosesc prezervativul, pastilele anticoncepțio-
nale, spermicidele. Conștiința, totuși, îmi mai șoptește ceva.

Pasul 3. Folosesc ca metodă contraceptivă, calendarul. 
„Doar mă  abțin”, nu fac niciun rău nimănui.  Acum, într-
adevăr, sunt liniștit pe deplin. Cine mă poate învinui că am 
păcat? Nici măcar Dumnezeu. Sunt așa de bucuros pentru 
această metodă. Aș fi  în stare să-l caut pe tot pământul pe 
cel ce a inventat-o și să-l strâng în brațe. Ce soluție bună! 
Nici criminal nu sunt, nici rău nu-mi fac! Această metodă 
mi se potrivește perfect. Îmi vine ca o mănușă. Ușor, ușor 
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mi-am găsit liniștea. Sunt așa de fericit! Este exact ceea ce 
mi-am dorit dintotdeauna. Se potrivește perfect dorințelor 
mele. Plăcere multă și responsabilitate puțină.

Și cine triumfă, viața sau moartea?

I.10. Motivaţia reală pentru planifi care

Cauza este iubirea de sine. Dar nimeni nu vrea să 
recunoască și caută alte justifi cări, pentru unele dintre ele 
chiar răstălmăcind Biblia și spunând că sunt logice. 

Noi nu vrem să primim copiii de la Dumnezeu, pentru 
că aceasta ne reduce posibilitatea confortului personal și 
astfel va trebui să renunțăm la noi, în favoarea copiilor 
noștri. Adică, să ne lepădăm de noi, să ne sacrifi căm pe noi, 
luându-ne crucea. Pe când noi... ne iubim foarte mult! 

Este mai cinstit totuși să spun lucrurilor pe nume: „Am 
puțină credință, sunt slab duhovnicește, mă iubesc prea 
mult”, decât să spun că Dumnezeu mi-a dat înțelepciune, 
echilibru și cumpătare. 

Se spune că, în vechime, cine dorea să aibă „noroc” în 
viață, lua copiii de la sân și-i aducea ca jertfă zeului Noroc.

Nu cumva și noi, astăzi, asemenea lor, eliminăm copiii 
(într-un mod sau altul), ca, astfel, lipsa lor să ne aducă 
bunăstare și comoditate în familie? 

I.11. Planifi carea, o alegere. Îl alegem pe Baraba…
 
Protopărinții noștri, înaintașii noștri, I-au omorât Fiul 

când Acesta S-a întrupat, iar noi, astăzi, Îi omorâm fi ii și 
fi icele, hotărâți, alegând din nou: „Nu pe ei îi vrem, ci pe 
Baraba”.
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Atunci ei au strigat: „Nu pe Iisus, ci pe Baraba”. Noi 
azi strigăm: „Nu pe ei, ci pe mine și plăcerea mea egoistă”.

A venit la ai Săi, și ai Săi nu L-au primit (pe Fiul lui 
Dumnezeu), iar astăzi situația s-a generalizat, a devenit 
invazivă și virală.

Dumnezeu Își trimite copiii, pruncii, pe pământ; și 
chiar ai lor, cei la care vin (părinții pruncilor) nu-i primesc, 
dar ferice este de ce-i ce îi primesc! 

I.12. Încurajări prietenești pentru planifi care

Mă întâlnesc, cu ceva timp în urmă, cu o doamnă, 
profesor de matematică, și mă întreabă: „Câți copii aveți?” 
Îi răspund, la care continuă cu întrebarea: „Da, da, așadar 
aveți situație, vă permiteți?”… 

Îi răspund: „Da, chiar am, tatăl meu este cel mai bogat 
om, cea mai bogată persoană de pe fața pământului, este cea 
mai bogată persoană din univers, așa că va avea grijă și de 
nevoile copiilor mei, pentru onoarea Lui”.

Nu demult, un profesor, vârstnic, de 70 de ani, încă în 
activitate, îmi spunea două lucruri: „Ești băiat deștept, ce 
faci?” După care: „Ce le oferi, te-ai nenorocit?!“

Aș răspunde: „Anii mulți nu sunt o garanție că omul 
capătă adevărata înțelepciune!”… Iar eu nu fac ce știu să 
fac și ce e rău, ci fac ce decid și ce este bine. 

Copiii noștri vin prin alegerea noastră de a-i primi și nu 
prin hazard, risc și imprudență.

Copiilor noștri le ofer totul, și anume: „li- L ofer pe Acela 
ce contează! Le ofer darul lui Dumnezeu, viața veșnică, pe 
care nu o au împărații pământului, iar material, El este Tatăl 
nostru și posesorul tuturor vistieriilor universului“.
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O doamnă profesor, pensionară, mi-a spus, bunăoară: 
„Ce-o să facă copiii tăi? Vor deveni șomeri, pentru că evoluția 
tehnologiei produce șomeri, mașinile vor înlocui oamenii și 
ce-or să facă?” Doamna profesor, cadru universitar, trăia 
cu spaima tehnologiei, și-L desfi ința astfel pe Dumnezeu, 
dar împotriva gândirii sale vine chiar și teoria Inteligențelor 
Multiple, a celui din aceeași breaslă, profesorul Gardner. 

I.13. Consecinţele planifi cării 

 I.13.1. Impact social. Demografia. România

În România, natalitatea s-a prăbușit ca pe vremea 
războiului. 

Anul trecut a scăzut numărul locuitorilor țării cu 
șaizeci și opt de mii de locuitori. A pierit din România exact 
populația unui oraș precum Alba Iulia, 68.000 de fi ințe. 

S-a calculat că, în 30 de ani, pensia va ajunge 16 la sută 
din salariu, dat fi indcă nu mai există sufi cientă populație 
activă care să lucreze pentru pensiile vârstnicilor, iar 
populația țării se va compune în general din vârstnici.

Cercetătorii din educație sunt în impas, trebuind să 
gândească și să soluționeze pedagogic iminenta lipsă a 
copiilor și a populației școlare. 

Potrivit grafi cului natalității din perioada 1989-2017, 
comparând populația țării, aceasta a scăzut cu 25 la sută. 
Păstrând proporțiile, dacă se continuă în ritmul acesta, în 150 de 
ani, populația României nu va mai exista, pe pământul acesta, 
pe glia noastră strămoșească, nemairămânând picior de om.

Să ne gândim puțin: bunicii și străbunicii contemporanilor 
noștri vârstnici s-au născut acum 150 de ani. 
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Românii care au acum 70 de ani vă pot povesti despre 
bunicii lor care s-au născut undeva prin 1850-1870.

Aceasta înseamnă că nepoții și strănepoții populației 
active de astăzi, vor fi  peste 150 de ani martorii dispariției 
de pe pământ a acestei țări, numită odată România, țara mea 
de dor.

România va fi  poate ștearsă de pe pământ, dacă va mai 
da Dumnezeu zile omenirii sub soare. Se va spune că, odată, 
a fost un pământ numit România. 

Aici conduce egoismul și iubirea de sine.
Națiunea care își respinge copiii, direct sau indirect, își 

semnează actul autodesfi ințării. 
Am fost în sectorul 1 unde se găsește populația cea mai 

îmbătrânită a Bucureștiului. Și ce dezolant! Vezi situația 
din China, unde din cauza decretului impus, pentru nașterea 
unui singur copil în familie, vârstnicii nu mai pot fi  asistați, 
îngrijiți, înmormântați…

Apropo, dacă parinții mei ar fi  spus că ceilalți copii le 
sunt de ajuns, tu nu mai citeai acum aceste gânduri. 

Când eram copil, am fost învățat la școala din sat că 
frumoasa noastră țară, România, are forma hotarelor țării 
ca un buchet de fl ori, iar cozile sunt înfi pte în apă, în Marea 
Neagră.

Acum se constată că nu ne luăm seva din apă, ci că 
suntem o națiune căzută, culcată la pământ într-o baltă de 
sânge de prunc, fără să ne pese.

Se spune că, în România, între triștii ani 1966-1989 au 
murit 9452 de sărmane femei din cauza avortului. Numărul 
acestora a fost mult mai mare, dar nu a fost declarat, având 
alt diagnostic precum: blocaj renal, septicemie... 

Hai să facem un calcul aproximativ, din populația 
României de aproximativ 18 milioane de locuitori, segmentul 
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de vârstă 0-20 de ani reprezintă șase milioane, segmentul de 
vârstă 20-40 de ani reprezintă șase milioane, iar segmentul 
de vârstă 40-60 de ani reprezintă șase milioane. 

Din populația activă, între 20 și 40 de ani, s-ar putea 
forma trei milioane de cupluri, care, într-un an, ar putea 
avea fi ecare câte un copil, adică aproximativ trei milioane 
de nou-născuți.

Scădeți din această sumă populația celor născuți, într-
adevăr, aproximativ 200.000 de copilași nou-născuți într-un 
an. Se ajunge la concluzia că, în fi ecare an, aproximativ 2,8 
milioane de copii (cât este populația stabilă a Bucureștiului), 
adică o masă imensă de aproape trei milioane de prunci, 
sunt omorâți direct sau indirect în țara noastră. 

Imaginați-vă că toată populația Bucureștiului ar fi  
formată numai din prunci, cărora li se interzice dreptul la 
viață, în fi ecare an. Ce genocid! 

Războaiele au omorât zeci de milioane de oameni.
Bolile, precum poliomelita, rujeola, scarlatina, rubeola, 

au omorât sute de milioane.
Dar mijloacele de contracepție au ucis miliarde de fi ințe 

umane. 
Și, în timp ce aceasta se întâmplă în fi ecare an, toți 

oamenii, de la cerșetor până la omul de afaceri, de la femeia 
din fabrică până la vedetele TV și frumoasele staruri de 
muzică, de la țăranul ce conduce căruța cu calul, până la 
cei ce conduc o țară întreagă, majoritatea sunt implicați în 
acest genocid îngrozitor. Și, totuși, fi ecare își vede de treaba 
lui, în libertate, ca și cum nu s-ar fi  întâmplat nimic, punând 
totul pe seama echilibrului și al bunului simț. 

Iar la tot acest spectacol terifi ant asistă Dumnezeu, care 
este sursa vieții, or, unii dintre benefi ciarii vieții, ajunși adulți, 
curmă viața celor mici, un fel de, iartă-mă, aproape canibalism. 
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Ce tristețe și durere pentru Dumnezeu când El își 
iubește copiii, iar unii dintre copiii Lui, ajunși mari, scăpați 
ei înșiși de moarte, îi omoară pe cei mici, care doar încearcă 
să ajungă și ei pe tărâmul vieții! Și totul cu premeditare.

Musulmanii

Cu sute de ani în urmă, foarte multe țări europene, 
printre care și România, au fost sub dominația pașalâcului 
musulman. 

Și ce greu era! 
Cât sânge creștin a curs pentru eliberarea de acest jug 

greu și aspru…
Actualmente, populația creștină este mai numeroasă 

decât cea musulmană; în schimb, creștinii au o populație 
îmbătrânită, pe când musulmanii au o populație tânără. 

Cercetătorii în studii demografi ce au concluzionat că, 
în câteva zeci de ani, populația musulmană o va depăși pe 
cea creștină. 

Este posibil ca vârstnicii creștini, neavând ajutor, în 
neputința lor, să ajungă să cheme tinerii musulmani în casele 
lor, pentru a-i îngriji, iar locul creștinilor va fi  luat astfel de 
musulmani, creștinii urmând a fi  dominați de musulmani. 

Exact de ceea ce am scăpat, dominația musulmană, 
exact la aceea ne-am întors de bunăvoie. Aici ne-a condus 
egoismul nostru, păcatul nostru, lipsa trăirii credinței 
creștine autentice. 

Asta am vrut, asta am primit. 
Aceasta nu are obligatoriu o conotație duhovnicească, 

ci prezintă doar o palidă anticipare a ceea ce ar putea fi . 
Musulmanii dau naștere copiilor, iar unii dintre aceștia 



Planifi carea familială versus nașterea de prunci 29

pot ajunge purtători de grenade. Dar noi, creștinii, ar trebui să 
primim copiii în semn de recunoștință față de Cel ce a murit 
pentru noi, pentru slava Mielului înjunghiat, ca acești copii 
să cânte slavă lui Dumnezeu în cer, veacuri după veacuri.

Creștinul Constantin Brâncoveanu a murit pentru 
credință lui în Hristos, dar noi nu vrem să plătim nici cel mai 
mic preț, nu vrem să avem nicio pierdere pentru credința 
noastră, nu care cumva să ne albească vreun fi r de păr din 
cauza nașterii și a creșterii pruncilor. 

Și, în defi nitiv, nașterea și creșterea de prunci reprezintă 
un privilegiu și o favoare pe care ne-o face Dumnezeu, fi ind 
astfel la aceeași masă cu El, făuritori de destine veșnice și, 
bineînțeles, răsplătiți peste măsură. 

Când vezi un copil și un prunc la noi în țară, tradiția 
spune: „Pentru aceștia ne mai ține Dumnezeu”. 

Cât mai rabdă Dumnezeu, când, zilnic, îi prăpădim fi ii 
și fi icele?! Gândește-te tu, dragul meu prieten, cum ne mai 
ține pământul acesta? Cum de nu se despică? Cum ne mai 
rabdă Dumnezeu?

Doamne, iartă-ne și ajută-ne să ne revenim cât mai e 
har! 

Rândurile acestea nu sunt scrise pentru cei din lumea a 
treia sau pentru musulmani ori budiști; nu discutăm despre 
motivațiile lor, ci sunt scrise doar pentru creștinii care au un 
Dumnezeu numit Hristos ce este Calea, Adevărul și Viața.

Acestea sunt scrise doar pentru oamenii care cred în 
Dumnezeu și care vor să își petreacă veșnicia cu Iisus 
Hristos în cer. 

O, de L-ar cunoaște creștinii pe Hristos! 

Nu barbarii ne-au jefuit țara! Nu turcii ne-au omorât și 
au vărsat sângele copiilor noștri! Nu Hitler a fost cel mai 
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mare tiran, ci noi, fi ecare dintre noi, prin deciziile pe care 
le-am luat, le luăm sau gândim că le vom lua, vărsând sânge 
nevinovat prin „moderna și umana” planifi care familială.

Condamnăm infractorii care, în timpul cutremurului 
din ‘77, umblau printre dărâmături, căutând victime și, 
neputându-le scoate verighetele de pe degetele umfl ate, le 
tăiau palmele cu totul, iar miliția îi găsea cu două, trei mâini 
în buzunare. Se spune că Ceaușescu i-ar fi  executat pe loc. 

Dar noi, acum, acceptăm adevărate genocide 
drept „planifi care familială”, „înțelepciune”, „evoluție 
socială”, „emancipare”, „progres”.

Ce popor poate fi  acela care, după 45 de ani de 
totalitarism comunist, în prima zi de libertate, de viață, în 
perioada sărbătoririi Nașterii Pruncului Salvator, cerea o 
lege: „Lăsați-ne să ne omorâm pruncii”?!… 

Acum România își decimează pruncii și viitorul. 
Unde sunt tinerii din cântul: „Acolo unde-s nalți stejari/ Și 
cât stejarii nalți îmi cresc/ Flăcăi cu piepturile tari,/ Ce 
moartea-n față o privesc/ Acolo este țara mea/ Și neamul 
meu cel românesc/ Acolo eu să mor aș vrea/ Acolo vreau eu 
să trăiesc”?

Unde sunt acești bărbați? Unde este această țară?

Salutul românilor

O țară întreagă de oameni religioși se întâmpină în 
fi ecare zi cu următorul salut: „Doamne ajută!” și „Dumnezeu 
să te binecuvânteze!”…

Salutul „Doamne ajută!”… Cu ce să mă ajute Domnul, 
când, în fi ecare zi, prin actul meu contraceptiv, Îi spun lui 
Dumnezeu:
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a) „Nu poți să mă ajuți, ești mai mic decât nevoile 
mele”, sau

b) „Ajută-mă să scap de povara aceasta, numită copil, 
darul Tău”.

Salutul „Dumnezeu să te binecuvânteze!”
La intrarea în multe localități din țara noastră se găsește 

acest frumos salut.
Dar, Dumnezeu să mă binecuvânteze, ca să ce? Să-mi 

poarte noroc, astfel încât nu care cumva să vină în casa mea 
vreo binecuvântare de la El, vreun ghinion (copil)?

Biblia spune clar, în Psalmul 126: Iată, fi ii sunt 
moştenirea Domnului, răsplata rodului pântecelui.

Nu plată, ci răsplată, un cadou generos, însă pe care 
eu îl iau din mâna lui Dumnezeu cu mănuși, ca să nu mă 
murdăresc, și îl arunc direct în coșul de gunoi. Nu este 
aceasta cumva sfi dare?

Prieten drag, am produs râuri de lacrimi și de sânge, 
mâinile ne sunt pătate și, totuși, mai așteptăm binecuvântarea 
lui Dumnezeu? Culmea, El încă vrea să ne binecuvânteze!

Doamne, ai milă de mine! 
Doamne, iartă-mi jignirea pe care Ți-am adus-o, 

Ție, Creatorului universului. Miliarde de sisteme solare, 
Te ascultă. Te ascultă Calea Lactee, soarele Te ascultă 
curcubeul, Te ascultă privighetoarea, Te ascultă cascadele și 
oceanele, Te ascultă petalele de trandafi r, oferind parfum din 
nimic, nouă, păcătoșilor, iar eu, o pulbere și un fi r de praf, 
Îți dau Ție peste mână. Peste aceeași mână care poartă în ea 
semnul cuielor, cicatricea ce vorbește despre dragostea Ta 
jertfi toare, pentru mine, un păcătos, pentru mine personal. 
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În sfârșit, liberi!

De n-ar fi  fost ziua când de la balconul Comitetului 
Central al PCR, în timp ce elicopterul președintelui survola 
cerul, s-a strigat, printre alte revendicări, și pentru legalizarea 
planifi cării familiale, avortul, controlul nașterilor. Un 
control la fel de blestemat ca în zilele de dinainte de 1989, 
când din cauza aceluiași păcat mureau și copii și mame. 

S-a spus: „Câte femei au murit din dorința de a-și 
planifi ca familia prin metode primitive și rudimentare!“ 
Așa este, îmi pare rău pentru aceasta. Dar te-ai gândit câți 
copii mor acum prin metode evoluate? 

Nimeni nu întreabă și nimeni nu strigă de la nici un 
balcon. Și toată lumea tace mulțumită, se șterge la gură și e 
liniștită, prea liniștită. 

S-a spus că președintele de atunci, dădu-se decret 
pentru nașterea copiilor, dar nu aveau sărmanii copii ce să 
mănânce și, într-un fel, așa era. 

Dar astăzi? Dar astăzi când pâinea e sufi cientă, de ce nu 
mai vor oamenii copii?

I.13.2. Jignire pentru Dumnezeu

Ce ai spune dacă, din considerație și apreciere față de 
o persoană cu posibilități modeste, i-ai dărui un cadou? 
În cadoul acesta investești timp, multă migală, energie, 
răbdare, creativitate, să zicem că este un lucru făcut de 
mână.

Pui mult sufl et în acesta. Aștepți cu nerăbdare momentul 
întâlnirii, te duci cu cadoul la persoană acasă, pentru a-i fi  
mai la îndemână.
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Nu iese la poartă, ci o trimite pe bunica ei și-ți spune că 
nu poate să iasă, deoarece vorbește la telefon. Te întristează 
situația, totuși o rogi pe bunică să-i ofere acest cadou, 
încurajându-te cu gândul că va aprecia gestul tău. 

Peste o scurtă perioadă, drumurile te duc pe strada ei.
La poartă zărești ceva, nu pe ea, nici pe bunica ei, ci un 

lucru nu prea plăcut, un tomberon plin cu resturi menajere 
și gunoaie.

Atât de plin, încât capacul stă deschis. Deasupra 
gunoiului este o pungă murdară, transparentă, prin care, 
uluit, zărești clar ceva. Prețiosul tău cadou. Și aceasta 
îți spune un singur lucru: cât a prețuit cadoul de la tine, 
atât te prețuiește și pe tine. Te cuprinde amărăciunea și 
dezamăgirea.

Exact asta face și Dumnezeu cu mine. Îmi oferă un 
cadou, o binecuvântare (un prunc), iar eu îl resping. Cât 
preț pun pe darul primit, pun și pe Dumnezeu.

Este un afront și o jignire la adresa lui Dumnezeu, să-L 
resping pe El, să lupt împotriva Lui, împotriva dorinței Lui 
și împotriva coroanei creațiunii Sale, pentru care El a murit.

Refuzându-I obiectul dragostei Lui, Îl jignesc pe El.
Dacă îl iubim pe Dumnezeu, primim copiii de la El, 

dacă-L iubim, îi arătam acest fapt, primindu-I darul. Restul 
sunt doar vorbe, vorbe goale, fără argumente, vorbe în vânt, 
vorbe ușoare, fără consistență.

De ce să primim acest dar? 
Pe de o parte, este un dar. Pe de altă parte, este un dar 

de la Domnul. El vrea să ne dea ceva.
Și cine sunt eu, un ciot, să mă pun cu Dumnezeu la 

luptă, să mă împotrivesc cursului lăsat de El, să-I întorc 
mâna la spate, să-I dau cu ușa în nas atunci când El vine să 
îmi dea un cadou? Nu e frumos ceea ce fac. Nu am dreptul 
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să-L refuz. Nu se face așa ceva, nici între noi oamenii, nici 
cel mai neștiutor de carte și lipsit de cultură om nu face așa 
cu semenul lui.

Și cine sunt eu, să fac așa cu Dumnezeul cel Atotputernic, 
Creatorul cerului și al pământului? Doamne, iartă-mă! 

În defi nitiv, acceptând copiii de la Dumnezeu nu fac 
decât un act de minimă normalitate și educație față de Cel 
ce vrea să îmi ofere un cadou.

El nu se înjosește să ofere ceva lipsit de preț, mai cu 
seamă că El este Acela ce ne-a mai oferit un cadou necuprins 
de mare, a plătit cu viața Sa datoria prea mare a păcatelor 
mele și a păcatelor tale.

Nu doar greșim față de El dacă nu îi primim darul, ci 
și Îl jignim nespus de mult. Dacă era un sărac și dorea să 
ne ofere ceva, ziceam, domnule e de bun simț să luăm doar 
puțin din darul sărmanului, așa de complezență, să nu-l 
jignesc. Dar Dumnezeu nu este așa! 

Limitarea nașterii de copii este o necinste făcută de noi 
lui Dumnezeu, este un semn de necredință în purtarea de 
grijă a Lui față de nevoile noastre. 

Se invocă adesea un soi de neputință: „Ce le voi 
oferi?”... Dar s-a dovedit de multe ori că nu ce le oferi 
material contează, pentru dă de multe ori ce le-ai oferit 
material se pierde. 

De aceea, oferă-le tu dreptul la viață și Dumnezeu le 
va oferi soarele Lui, apa Lui și cerul Lui, cu viața veșnică.

Dumnezeu stă la ușa dormitorului, a spitalului și 
așteaptă nerăbdător decizia ta de a-l primi pe copilaș și 
pentru a-i oferi El micuțului, darurile Lui binecuvântate. 

Te implor, nu îl face pe Dumnezeu să rămână cu 
darurile, cu cadoul în mână, dat fi ind că sărbătoritului i-ai 
luat viața.
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Domnul Iisus Se identifi că cu cei mici, vulnerabili, 
fără capacitate de apărare. Așa că, cine îi respinge pe ei Îl 
respinge în defi nitiv pe El. 

I.13.3. Consecinţa contracepţiei la bătrâneţe

Singura perioadă eligibilă pentru primirea copiilor 
este maxim până la 45 de ani, după aceea îți culegi practic 
roadele. Nu-ți stă tot timpul vieții la îndemână pentru 
această alegere. Nu poți alege perioada când vrei tu. Este 
un timp foarte important cu consecințe pentru veșnicie. 

Cariera, banii sau ce mai dorești, poți avea și după 40-
45 de ani, dar copii, nu. S-a dus trenul, l-ai pierdut, nu-l mai 
prinzi niciodată, nu mai vine în gara ta niciodată!

Iar dacă Dumnezeu îți dă zile, vei avea timp sufi cient, 
pe îndelete, fi lă după fi lă, să îți vezi, și iar să vezi, deciziile 
greșite din trecut.

Suferință pe îndelete. 
Când ți se vor lungi privirile, uitându-te, noapte după 

noapte, și zi după zi, pe fereastră, stând și așteptând, o lungă 
așteptare, să-ți crape cineva poarta, să-ți deschidă ușa, când 
nici chiar vântul nu va mai bate în poarta ta, va fi  doar o 
așteptare lungă, lungă așteptare, o tristă singurătate. Trista 
singurătate. Când lingura de ciorbă vei vrea să o duci la 
gură, și o vei vărsa pe barbă și în poală, când fi deaua îți va 
atârna pe bărbie, când nu vei mai fi  în stare să îți tai unghiile, 
iar mâinile îți vor tremura, când vei căuta ochelarii în toată 
casa, iar ei vor fi  pe cap uitați, când, când, când...

Vei avea timp sufi cient să te „bucuri” cu lacrimi și 
nespusă amărăciune de „libertatea” și „odihna” pe care ți-o 
dau lipsa mâinilor copiilor pe tâmplele tale albe. Mâini pe 
care le-ai respins în tinerețe. Doar borcanul de dulceață, 
mucegăit în frigider și o liniște apăsătoare. 
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Atunci vei vrea, dar nu se va mai putea, astăzi se 
poate, dar tu nu vrei... Ai fost egoist, egoism vei primi de 
la (poate) singurul tău copil, plecat, prea departe... Poate nu 
va fi  interesat de tine. E prea, prea ocupat pentru el, exact 
cum erai tu când îl duceai la grădiniță, semiinternat, „after 
school”, ceea ce l-ai învățat, prin exemplul tău egoist, așa se 
perpetuează. Și uite cum ai format, cu exemplul tău, o lume 
tristă, o lume egoistă, ce se autodistruge. 

Nu am văzut niciun bătrân credincios să-i pară rău, 
acum la bătrânețe, că are mai mulți copii. Dar am văzut 
destui bătrâni care spun: „Îmi pare rău că nu am și eu mai 
mulți copii…”. 

Când ne-om scutura, ca pomii primăvara, unde vei fi  tu, 
ce va mai fi  cu tine, ce va mai rămâne din tine și unde îți vei 
petrece veșnicia?

Astăzi, adu-ți aminte de Dumnezeul tău!

I.13.4. În educaţia copiilor
 
Am auzit, de curând, un copil de vreo 12 ani care, într-o 

discuție cu un alt copil (și cred că ceea ce spunea era din 
cele auzite de la părinți), spunând: „Sunt unii (referindu-se 
în general la familiile creștine numeroase) care fac copii, 
așa... în neștire!”...

Copilul nu știa la vârsta aceasta ce vorbește, doar 
reproducea ceea ce, probabil, auzise de la părinți (poate ca 
o justifi care a întrebărilor copilului: „De ce, mamă, de ce 
tată, în casa noastră este un singur copil iar unele familii 
au mai mulți copii?”)…

Afi rmația copilului era că unii oameni fac copii, așa, 
fără noimă, rațiune și discernământ, depășind orice limită 
a bunului simț. Se fi xează, astfel rațiunea și bunul simț, în 
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dreptul acelora ce nu-și asumă responsabilități multiple, 
practic, în dreptul acelora ce se bucură, fără piedici, unul 
de celălalt, eliminând obstacolele (nașterile de copii). 
Adică doar la „standardele” celor ce caută, doar plăcere, 
cu deciziile de rigoare, folosindu-se de sloganul invocat în 
inima lor: „Scopul scuză mijloacele!”.

Ce vor vedea și ce vor învăța sărmanii copii din 
acele familii?

Aș răspunde unor astfel de părinți care își cresc astfel 
copiii: Credincioșii care primesc copiii de la Dumnezeu 
nu sunt fără noimă, fără uz, chiar știu foarte bine ce fac. 
Tocmai de aceea se și roagă lui Dumnezeu, pentru că sunt 
conștienți și știu ce responsabilitate și-au asumat, și își văd 
și limitele.

Acești părinți credincioși primesc copiii, nu fără noimă, 
ci în deplinătatea înțelegerii repercusiunilor. Ei dau dovadă 
doar de minimul bun simț civic, în unanimitate acceptat, și 
anume: „Plăcerea împreună cu responsabilitatea”. 

 

I.14. Pierderi prin planifi care

I.14.1. Cuget liber

Conștiința este curată prin omisiune? Cugetul meu este 
liber? 

Când stau în baie, la duș, iar soțul sau soția stă și mă 
așteaptă în cameră, însă eu întârzii doar, doar va adormi 
partenerul sau partenera, intenționat mă feresc, e cinstit? 
Conștiința mea mă mustră?
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I.14.2. Hazardând planul Arhitectului

Dumnezeu, ca Mare Arhitect, nu face lucrurile haotic, 
dezorganizat, întâmplător, ci a făcut un plan cu viața mea și 
a ta. În primul rând, a țesut situațiile astfel încât să ne pună 
în posesia mântuirii (pe care ne-o însușim sau o ignorăm, 
refuzând-o astfel). Apoi, ne-a dat resurse, capacități, și 
în funcție de acestea, în înțelepciunea Sa ne-a hotărât și 
responsabilități compatibile (loc de trai, muncă, carieră, 
familie, număr de copii etc.) numite de noi: „cruci”.

Doar că noi, refuzând sistematic planul lui Dumnezeu 
pentru viața noastră, hotărât de El, ne luptăm cu Dumnezeu. 
Și nu știm ce va rezulta în fi nal, hazardând planul lui 
Dumnezeu.

Să-L lăsăm pe Dumnezeu să facă selecția, să nu intrăm 
în problema aceasta, suntem prea mici. Să-L lăsăm pe El, 
cu planul Său măreț, să nu-i sabotăm planul. Dumnezeu are 
de o mie de ori mai multe modalități de planifi care familială 
decât noi, dacă știe că pruncul care va veni va fi  un rău 
pentru noi. Are modalități infi nite, începând de la lucrurile 
înțelepciunii Sale de necuprins până la lucrurile banale 
ale cotidianului (sarcină pierdută, intervenirea bruscă a 
unei probleme de sănătate, plânsul sau trezirea din somn 
a unui copil, exact în momentul nepotrivit, adormirea ta 
instantanee exact în seara când doreai altceva etc.).

Nu spun că credincioșii ce L-au primit pe Domnul Iisus 
în inima lor, ca Mântuitor personal, și care nu lasă voia 
Domnului în viața lor, vor ajunge în focul cel veșnic! Nu 
pot spune aceasta! Dar spun că ei se luptă, ca și copii ai 
Domnului, împotriva Lui, ceea ce este, într-un fel, mult mai 
rău, pentru că aduc durere și amărăciune Domnului, chiar 
ei, copiii Lui. Iar Domnul, în suveranitatea Lui, poate să 
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intervină cu disciplina (boală, suferință, ...) în viața lor sau 
a copiilor lor, ca să nu mai fi e judecați odată cu lumea. 

În plus, Îl jefuim pe Dumnezeu de slava pe care o 
merită. Dacă toată viața ta, ca și copil al Domnului, ai luptat 
împotriva Lui și a voiei Sale, atunci permite-mi să te întreb: 
„Ce ai înțeles?”.

Dumnezeu nu se lasă batjocorit - spune Cartea Sfântă.
Sunt de acord cu planifi carea familială, este o chestiune 

foarte înțeleaptă, lăsată în mâna înțeleptului Dumnezeu este 
un succes. 

Cea făcută de Dumnezeu e minunată, cea ieșită din 
mâinile omului este găunoasă și vinovată.

Copiii ar trebui să se planifi ce, pe genunchi, în rugăciune, 
nu prin metode contraceptive, indiferent care sunt acelea. 

I.14.3. Mărturie pătată

Mărturia (exemplul personal) dată de credincioși în 
mijlocul colegilor sau apropiaților, este astfel știrbită și 
umbrită. Cei fără nici un Dumnezeu pot spune: „Și aceștia 
sunt tot ca noi, practică aceleași metode ca noi”. Astfel 
lumina este pusă sub obroc.

I.14.4. Anestezic pentru bucuria mântuirii 

Anestezicul frecvent pentru trăirea efervescentă a 
mântuirii, cât și pentru o viață cu adevărat împlinită, a 
unui bărbat și a unei femei creștine, este trăirea în păcatul 
planifi cării. Acest păcat spulberă toată bucuria divină și-l 
face pe creștin înfrânt și fără vlagă duhovnicească. 
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 I.15. Omenirea și Dumnezeu. Cine plătește?

Ești tu gata să plătești pentru toată pierderea pe care 
omenirea și Dumnezeu ar avea-o prin lipsa unui copil de-al 
tău?

Poate copilul pe care tu îl respingi prin diverse metode 
ar fi  fost un doctor de sufl ete sau de trup iar prin lipsa lui 
ar rămâne, să zicem, atâția pierduți sau bolnavi. Dacă ar 
fi  un Anghel Saligny, ai fi  gata, ai putea să plătești pentru 
toate pierderile materiale pe care le-ar avea o țară fără, să 
spunem, podul de la Cernavodă? 

De ar fi  o învățătoare care zeci de ani ar fi  un model și un 
indicator spre Hristos pentru atâtea generații? Sau o mamă 
devotată ce și-ar conduce cu drag copiii spre Dumnezeu? 

Realizăm ce facem acum? Că putem, prin egoismul 
nostru, să omorâm un Steinhardt, un Țuțea, un Părintele 
Galeriu, un Traian Dorz … ș.a.?! 

De unde știm că nu oprim zborul unui sfânt?
Ce vom face dacă Dumnezeu a hotărât să ne ofere, să 

zicem, un număr de copii și ne vom prezenta în veșnicie cu 
un număr diferit de copii, decât cel dorit de El? Exact, ce 
vom face?

Prin ceea ce facem noi, Îl jefuim pe Dumnezeu de slava 
pe care ar primi-o prin copii născuți și salvați, mântuiți de 
El. Noi, ca și copii ai Domnului, chiar căutăm slava Lui? 

Ești gata să răspunzi înaintea lui Dumnezeu, dacă te-
ar întreba câte benefi cii a pierdut omenirea și slava Lui 
prin lipsa unui copil? Dacă, să spunem, din corul ceresc 
ce va cânta slava lui Dumnezeu, va fi  lipsă un corist, 
instrumentul sprijinit de spătarul scaunului gol, acolo, un 
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loc gol, neocupat, orchestra simfonică va cânta în disonanță, 
incomplet, fals. 

Dacă atunci privirile fi ințelor din întreaga galaxie se 
vor pironi asupra ta, acuzându-te de dizarmonia creată? Să 
fi e descrierea aceasta doar un exercițiu de imaginație?

Ești pregătit? Lasă-L pe Dumnezeu, în preștiința Sa, să-
Și desfășoare planul în creație.

Nu te mai împotrivi! Nu te lupta cu Dumnezeu! 
Căci, trist, nu se luptă străinii, ci chiar noi, creștinii, ce știm 

și unii credem că ne-a plătit păcatele prin jertfa Lui de la calvar.
La picioarele noastre, astăzi, se joacă istoria, noi 

suntem responsabili. De hotărârile noastre depinde viitorul 
omenirii. Acestea nu sunt spuse patetic. Să ne gândim bine! 

I.16. Viaţa fără unul dintre copii

Într-o dimineață mi-a trecut prin gând un lucru: „Cum 
ar fi  viața mea fără unul dintre copiii mei?”… Evident, de 
neconceput!

Dacă unei familii i-ar muri un copil, într-un accident 
involuntar, părinții aceia ar fi  toată viața îndoliați în sufl et, 
toată viața ar purta o rană în inimă. Căci nu există durere 
mai mare pentru un om decât să-și piardă un copil. 

Dar, când este vorba ca unei familii să-i fi e luat un copil 
(mic, înainte de naștere, prin decizia personală a părinților, 
prin omitere sau comitere), cei mai mulți părinți trăiesc 
viața într-o seninătate sau inconștiență totală.

 Nu am auzit niciun părinte plângându-și amarul până 
la sfârșitul vieții: „Of, nenorocitul de mine, din cauza mea 
și numai din cauza mea, nu sunt pe lume ceilalți copii pe 
care Dumnezeu îi hărăzise pentru mine”… Pe nimeni nu 
am auzit…
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Capitolul II 

NAȘTEREA

Motto: 
Iisus i-a zis: Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa.

 

II.1. Ce este nașterea de prunci? 

Defi niție Dex: „Actul fi ziologic de aducere sau 
venire pe lume a unei fi ințe”.

Nașterea de copii este un efect imediat, o consecință 
fi rească a începerii unei vieți de relație cu Dumnezeu (al 
regenerării, al pocăinței).

Așa ar fi  normal pentru un cuplu cu o viață creștină, autentică.
 

II.1.1 Câţi copii să ai? Motivaţiile
 
Scopul omului nu este să facă el cât mai mulți copii, 

să vâneze imediat perioada fertilă, ci, printr-o viață intimă  
cumpătată, să nu caute să se ferească, să fugă intenționat de 
zilele fertile sau să folosească alte mijloace în folosul său.

Acesta este păcatul: să te așezi pe locul unu, în locul lui 
Dumnezeu.

Plus de aceasta, un om poate să aibă doi copii, iar un 
altul unul sau niciunul, iar soții să nu fi  căutat niciodată 
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intenționat să eludeze voia lui Dumnezeu, fugind de 
perioadele fertile. Ci atât, doar atât le-a dăruit Dumnezeu, 
doi copii sau unul sau niciunul. 

Atunci și numai atunci se poate spune: „Eu și copiii pe 
care mi i-a dat Dumnezeu”. Aceasta este curăție, așa a vrut 
Dumnezeu. 

Se poate și altfel…
O familie să aibă mulți copii, zece copii să zicem, zece 

copii și să fi  trăit în păcat toată viața. Cum este imposibil? 
Este! Au folosit toată viața metode contraceptive, iar odată 
la doi ani și jumătate, intenționat nu se protejau și, în 25 de 
ani de căsnicie, au venit pe lume zece copii.

Vor fi  binecuvântați copiii și poate chiar mântuiți, dar 
aceasta nu înseamnă că părinții au trăit în curăție. Au trăit 
în păcat, indiferent de cât de duhovnicești par ei în ochii 
oamenilor.

 Și aceștia pot spune: „Eu și copiii pe care mi i-a dat 
Dumnezeu”? Ceea ce nu vedem noi vede Dumnezeu. 

Sau primesc zece copii într-o viață, în ascultare de 
Dumnezeu, după care, la vârsta de, să spunem, 38 de ani, 
introduc metoda contraceptivă. Nu este aceasta un păcat?

Nu numărul de copii este reprezentativ înaintea lui 
Dumnezeu, ci ascultarea față de voia Lui. 

Este drept că părinții care au mai mulți copii sunt priviți 
de ceilalți oameni ca unii care sunt mai duhovnicești, iar cei 
cu puțini copii, ca unii mai fi rești. 

Aceasta este regula, dar pot fi  și excepții, rare, desigur, 
precum cele prezentate mai sus. 

Deci nu numărul de copii spune tot despre o persoană, 
ci locul ascuns al inimii, în ascultarea de Dumnezeu în taină.

Aceasta nu înseamnă că a naște și a crește zece copii 
este „fl oare la ureche“. Dumnezeu apreciază acest sacrifi ciu. 
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Ar fi  trist și rușinos pentru mine să-i judec și să-i arăt cu 
degetul, cum de altfel e rău dacă am gând de judecată față 
de oricine, indiferent în ce păcat trăiește. 

Dacă Domnul nu-i judecă, nu-i condamnă, cine sunt eu 
să arăt paiul din ochiul fratelui meu? În primul rând, să mă 
uit la bârna din ochiul meu.

Dragul meu, și eu sunt din aceeași plămădeală păcătoasă, 
mândră, egoistă și vicleană, ca fi ecare. Dacă Domnul Iisus 
Hristos nu a venit să judece lumea, ci pentru ca lumea să fi e 
mântuită prin El, cu atât mai puțin voi fi  eu îndreptățit să judec. 

Astăzi este unul bolnav duhovnicește, mâine altul, 
poimâine pot fi  eu căzut în boală... Nu am nicio garanție că 
nu pot cădea. Îmi este teamă să spun: „Eu, niciodată!”

Dacă nu este just, când vezi pe cineva căzut, să te faci 
că nu vezi, atunci nu este cinstit, nici să-l lovești când îl 
găsești căzut. Singurul lucru pe care-l putem face este să-l 
ajutăm să se ridice.

Doamne, ajută-ne ca măcar aceasta să rămână din toate 
aceste gânduri!

Țelul acestor rânduri este recuperarea, vindecarea celui 
căzut. Dacă mâine cad eu, tu roagă-te pentru mine, nu fi  
indiferent de starea mea. 

Ajută-mă să privesc la Salvator!
Reține, dragul meu, nu trebuie să pledăm pentru copii 

mulți, ci pentru câți are Dumnezeu în planul său. Nu vreau 
să Îl inoportunez pe Dumnezeu în creație. Atâta și nimic 
mai mult. Poate, pentru o familie, planul Lui este zero copii, 
pentru alta un copil, pentru alta doi, pentru alte zece. E 
treaba Lui și doar a Lui. 

Unora, Dumnezeu le-a dăruit doar un copil, foarte bine, 
ei nu au umblat cu vicleșuguri și Dumnezeu doar atât a 
avut în planul Lui, poate unora nu le dă deloc. Foarte bine. 
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Este planul Lui înțelept. Nu au nicio vină. Dumnezeu să îi 
binecuvânteze!

Scopul nu este oricât de mulți și cu orice preț (vezi 
metodele -in vitro-, doi acasă și trei la congelator, la nu știu 
ce institut, în nu știu ce parte a orașului. Ce inepție! Sau să 
vină 18 deodată... acolo ajunge omul fără Dumnezeu).

Dumnezeu nu face aceasta, El este echilibrat și înțelept.
Întrebarea „Câți copii să am?” este adresată în 

mod intenționat cu viclenie și ascunde o inimă nesinceră.
Tinerii creștini adresează de cele mai multe ori 

această întrebare care îi frământă pe toți. Este o întrebare 
adresată greșit, ce ascunde gândul că eu decid, eu 
hotărăsc, și deja, mă situez astfel pe o poziție decizională, 
de supremă autoritate. Nu există un anumit număr de 
copii, ci întrebarea corect adresată este: „Să-L lăsăm pe 
Dumnezeu să ne conducă viața în nașterea de copii sau nu? 
Să conducem noi viața noastră?”

Aș îndrăzni să ofer același vechi răspuns: Credincioșii 
nu fac copii, credincioșii îi primesc sau îi resping! Aș 
întreba retoric: Cine poate conduce mai bine ca Dumnezeu 
viața mea? 

 
Nu sunt în stare să mă apăr de un virus sau de o insectă 

cât de mică și aș putea oare să-mi conduc viața?
O altă întrebare des adresată este aceasta: „Este păcat să 

te abții de la a avea copii?”
Tu știi deja răspunsul la acesta întrebare, dar întrebi 

din nou, doar ai găsi pe cineva care să-ți ofere răspunsul 
dorit. Îmi pare rău, dar și eu te voi dezamăgi. Da, este păcat! 
Păcat înseamnă tot ceea ce este în independență față de 
Dumnezeu, eludând astfel voia lui Dumnezeu.
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Misiunea părinților creștini nu se oprește la primirea 
copiilor, ci continuă cu lupta de a crește copiii (prin 
exemplul personal și prin Cartea Sfântă) pentru mântuirea 
lui Hristos, de la care părinții credincioși i-au primit.

II.1.2. Cine generează procesul nașterii?

Ființa umană este creată de Dumnezeu, este limitată 
prin moartea fi ziologică doar de El, este gestionată pentru 
binele ei de El, e binecuvântată de El, este planifi cată de El, 
nu de om. 

Dacă realizam absurditatea ingineriei genetice, a 
însămânțării artifi ciale, a eutanasierii, trebuie să conștietizăm 
și catastrofa controlului nașterii. 

Controlul asupra fi inței umane și l-a dorit și Hitler. 
Acesta a căutat eliminarea celor nedoriți. Exact același 
lucru pe care, într-un fel, îl dorim și noi. Îndepărtarea celor 
nedoriți.

Doamne, iartă-ne!

II.1.3. Necumpătarea produce nașterea

Să ne gândim puțin la două situații, și anume: 
Prima situație: o familie cu copii mai mulți. După ce 

mama a născut copilul, se impune o perioadă de repaus 
menționată atât în Biblie, cât și în recomandarea medicală la 
externare. După naștere, preocuparea mamei cu bebelușul și 
alăptarea o conduc fi ziologic pe un teren mai puțin lipsit de 
atracție fi zică față de soț. În plus, există multă preocupare 
pentru gătirea hranei necesare casei, igiena celorlalți copii, 
pregătirea temelor școlare ale copiilor, grija și atenția pentru 
fi ecare dintre copii, citirea Cărții Sfi nte și a îndrumării 
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fi ecărui copil în parte. Iar noaptea, bebelușul o trezește pe 
mamă pentru alăptare, iar ea prinde adesea numai două, trei 
ore de somn. 

Poate soțul e nevoit din prea multe considerente să 
rămână noaptea cu ceilalți, în camera copiilor, dat fi indcă 
se mai trezește câte un copil, să meargă la baie, să-i mai 
acopere cu pătura din când în când pe micuți, altul poate 
visează ceva și tatăl trebuie să fi e acolo cu ei, pentru a nu se 
speria copilul, situația o impune.

Un copil se mai și îmbolnăvește, câte o viroză 
respiratorie și îi ia pe toți cu temperatură ridicată, cu 
medicamente sau câte o viroză digestivă și toți au vărsături, 
scaune etc. Mai vin și bolile virale ale copilăriei (vărsat 
de vânt) și iarăși sunt toți afectați. Și multe alte limitări și 
renunțări. În acest fel, este posibil să se întâlnească o dată 
sau de două ori pe lună și dacă nu sunt „prudenți” într-un an 
jumătate, doi ani este posibil să vină din nou un prunc. După 
care, alte menajamente, senzații de rău ale soției dimineața, 
foarte, foarte rău, vărsături, amețeli, inapetență, programări 
și vizite regulate la medic, recoltări, investigații, analize 
medicale etc și, situația se repetă. 

Alții spun: „De ce a venit așa repede un alt copil?  
Înseamnă că oamenii aceștia sunt nestăpâniți. Să se 
înfrâneze, domnule!”

 Creștinul însă încearcă să trăiască în ascultare față de 
Domnul, îi vin copiii, e ocupat mult timp cu creșterea lor, 
iar alții spun: „Dacă are mai mulți copii, înseamnă ca sunt 
copii biologici, din părinți carnali, cu o activitate intimă 
intensă, necumpătați!”

Trist este că unora așa le place să gândească, pentru a-și 
liniști ei conștiința. Doamne, ai milă de noi! 

Cea de-a doua situație; o familie care practică 
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planifi carea; cu puțini copii. O astfel de familie se limitează 
la două, trei, șapte zile de prudență, iar 21 de zile pe lună, 
sunt liberi să se bucure unul de celălalt. 

Se înțelege că, în familia creștină, trebuie cumpătare și 
din punct de vedere intim. Dar nu pot să fi u cumpătat câteva 
zile și, după aceea, trei săptămâni fără frâu, iar la sfârșit se 
nasc puțini copii. Și ce rezultă din acest lucru: frumoasa 
virtute, cumpătare creștină?

Din situațiile de mai sus, ce putem înțelege? Care 
sunt mai nestăpâniți? Întrebarea este simplă și conține și 
răspunsul.

 

II.2. Motivaţii creștine pentru nașterea de prunci

Noi nu am primit copiii din considerente că vrem să 
trăim mai fi ziologic, mai bine, mai ecologic, mai natural, 
mai organic, suntem noi mai „trendy”, suntem un fel de 
vegani, nu!

Motivul primirii copiilor este că Dumnezeu este 
creatorul copiilor, al vieții. 

Din recunoștință față de dragostea Lui, nu-i refuzăm 
darurile, din normalitate, e fi resc să primim darul Lui. 

II.3. Ce spune un prunc născut? 

Fiecare copil născut pe pământ este o dovadă a puterii 
creatoare a lui Dumnezeu și un potențial închinător pentru 
vecie, or tocmai acest lucru este ceea ce urăște cel rău, 
dușmanul lui Dumnezeu.
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Fiecare copil este un potențial membru în corul ceresc, 
cântând lauda Domnului pentru vecie, iar celui rău nu îi place. 

Să prețuim copilașii pentru că sunt printre cei scăpați 
pe pământ, cei permiși să intre pe această planetă. Ceilalți 
au fost refuzați la viză, criteriile impuse au fost aspre și 
nedrepte, sistemul de obținere a statutului de pământean, 
greu permisiv. 

II.4. Încurajarea lui Dumnezeu pentru a ne facilita 
primirea pruncilor

Ne dăm oare seama de cât de mult dorește Dumnezeu 
ca noi să primim copiii de la El? Ne putem face o idee și 
după cantitatea mare de dorință pe care a pus-o El în atracția 
intimă, în actul premergător procreării. 

Dumnezeu a pus dulceață în actul intim, dar scopul Lui 
nu este actul intim în sine. Scopul lui Dumnezeu pentru om 
nu a fost plăcerea, ci aceasta a fost doar un mijloc prin care 
omul doar, doar să se înmulțească. Dumnezeu ne cunoaște 
inima egoistă și a pus plăcerea împreună, ca să acceptăm și 
conținutul propriu-zis al cadoului. 

Dumnezeu a ambalat darul foarte frumos cu un scop și 
cu un conținut măreț. 

Dumnezeu nu e ca noi. Dumnezeu nu este un Dumnezeu 
al ambalajului fără conținut, ci un Dumnezeu al conținutului 
strălucit ambalat. 

Dumnezeu a hotărât ca omul să procreeze (punând 
ceva determinant înainte), iar omul este foarte hotărât să 
nu procreeze, ci să se iubească doar pe sine. Omul vrea 
atât: plăcere egoistă fără responsabilitate, ceea ce duce la 
autodistrugere.
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Dacă Dumnezeu n-ar fi  lăsat atracția, oamenii ar fi  
fost în stare să se despartă unii de alții, pe două continente 
separate, bărbații pe un continent, femeile pe altul, despărțiți 
de ocean. La cât suntem de răi și de egoiști, am fi  fost în 
stare să le/îi izolăm pe câte o insulă. 

Dumnezeu nu a dat fără scop porunca:
“Creșteți, înmulțiți-vă”, Facerea 1:28.
Putea spune: „Împreunați-vă!”... De ce nu a spus 

așa? Pentru că ne cunoștea înclinația. Așa că ne-a oferit 
ceva încurajator înainte pentru a ne ajuta să împlinim 
porunca. Scopul era Facerea 1:28 dar noi am inversat 
lucrurile, punând ca scop împreunarea și ca o consecință 
neprietenoasă, de care trebuie să scăpam repede, procreerea. 
Noi am inversat lucrurile, eludându-L pe Dumnezeu. Toată 
lumea culege numai cireașa de pe tort și frișca, zgârie puțin 
cu degetul, cu unghia și restul, respingere, de aruncat, nu 
am nevoie, nu îmi place.

E cinstit?

II.5.1. Idei preconcepute despre familiile cu mulţi 
copii

Mentalitate contemporană în privința numărului de 
copii: 

Ai un copil, ești normal. 
Ai doi copii, e frumos. 
Ai trei copii, ești dubios. 
Ai patru sau mai mulți copii, ai un handicap? 
Cum sunt etichetați părinții cu mulți copii? Retardați, 

incultură crasă, alcoolici, naționalități conlocuitoare, 
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scursura societății, oameni de nimic (unii dintre oamenii 
aceștia de nimic vor popula cerul, sperăm să fi e acolo și cei 
ce îi numesc așa!).

Henri Coandă, Constantin Brâncoveanu nu au fost nici 
rugina, nici scursura societății. Un fost președinte de țară, 
cu multele lui rele, a contribuit la metroul bucureștean și la 
Transfăgărășan.

Tu, cel care îl iubești pe Eminescu, iubești poezia, 
iubești luceferii... El se întreba: „Ce-ți doresc eu ție, dulce 
Românie?” și tot el răspundea „Fiii tăi trăiască (…) viață în 
vecie!”.

El nu dorea ca fi ii României să fi e omorâți sau opriți de 
la viață, ci voia să trăiască, și nu numai pe pământ, dar chiar 
să fi e mântuiți, salvați pentru vecie.

Tu, cel care ai ascultat muzica lui Celine Dion, ți-ar fi  
plăcut ca ea să nu existe?

Toți aceștia s-au născut în familii numeroase.
Majoritatea jignește minoritatea, astfel: necumpătați, 

inconștienți, iresponsabili. Majoritatea introduce în 
aceeași categorie toate persoanele care au mai mulți 
copii, numindu-i potrivit exemplului negativ al unora. Se 
alege un mic eșantion dintre cei iresponsabili, precum și 
particularitățile degradante ale acestora și se transferă 
asupra tuturor familiilor numeroase, inclusiv ale celor 
care au doar motivații duhovnicești, punându-se o etichetă 
josnică, batjocoritoare și absurdă și asupra credincioșilor. 
Iar Dumnezeu rabdă, Se identifi că cu credincioșii și rabdă. 

Încă mai oferă iertare. 
Alții spun: „Mai opriți-vă din atâta activitate intimă, 

toată ziua n-aveți ce face? La muncă cu voi, mai ieșiți din 
casă!”… 

Aș vrea să îi zic celui care spune aceasta: Chiar tu, poți 
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să te întâlnești la doi ani cu soția sau soțul tău, numai cinci 
minute, și în 20 de ani de căsnicie să aveți casa plină de 
copii, aceasta dacă nu încerci să Îl ocolești pe Dumnezeu. 
Reține, din cinci minute la doi ani, de normalitate (aceasta 
în condițiile unei sănătăți bune, fi ind în același timp și 
singurul element de natură intimă, al vieții tale personale), 
dar trăite fără viclenie, pot veni zece copii. 

  II.5.1.1. Invocarea vinovăţiei lui Dumnezeu

Alte persoane vor privi la o familie cu mai mulți copii 
și, văzându-le greutățile și nevoile acestora, vor cugeta și, 
poate, vor fi  încercați de un gând rău. Poate nu vor judeca 
părinții pentru decizia de a primi copiii, conștiința spunându-
le că ei au făcut un lucru duhovnicesc, dar este posibil ca 
ei să-L judece pe Dumnezeu. Poate chiar să-I găsească o 
vină lui Dumnezeu, spunând: „De ce, Doamne, îngădui ca 
această familie să aibă atâția copii și atâtea greutăți, nu te 
uiți, Doamne, ce împovărați sunt? Doamne, nu vezi?“

Și să găsească astfel vină lui Dumnezeu. Dar nu este 
duhovnicească atitudinea lor.

II 5.1.2. De compătimit

Încă o minciună a celui rău: „Familiile creștine cu 
mulți copii au o viață cumplit de amară, o amărăciune de 
nedescris, numai amărăciune. Unde să iasă sărmanii cu 
atâția copii?”

Nimic mai fals.
Am fost în atâtea locuri frumoase cu copiii, unde, poate, 

nici cele mai multe familii, cu un singur copil, nu au fost. 
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Nu de mult, în parcarea magazinului, ieșeam de la 
cumpărături, împreună cu copiii, iar o bătrânică m-a 
întrebat:

- Toți, ai dumneavoastră?
- Da! i-am răspuns. 
-Dar nu ți-au mâncat sufl etul?
„Bună întrebare!”, mi-am zis.
Sufl etul mi-l mănâncă și cu lașitate doar păcatul meu, 

doar păcatul mândriei, al lăcomiei, al egoismului, și nu 
copiii mei!

De curând, stăteam de vorbă despre o familie cu mai 
mulți copii, iar persoana cu care vorbeam a pus mâna la 
frunte, a luat-o durerea de cap și a spus: „Aoleu!”

Dumnezeu nu cred că a lăsat lângă noi nevoi pentru 
a avea cine să-i compătimească, ci pentru a exersa în noi 
spiritul jertfelnic, părăsind zona de confort, după modelul 
lui Hristos.

Pe cei care primesc copiii, să nu-i mai compătimim: 
„Săracii de ei, ce amărâți sunt cu atâția copii!”, pentru că 
ei nu duc povara aceasta singuri, ci ei merg la pas cu El, ei 
se însoțesc cu El, resursele sunt ale Lui, copiii sunt primiți 
de la El, ei sunt ai Lui! 

Ușor nu este, ar fi  necinstit să spun astfel, dar este cea 
mai ușoară și binecuvântată cruce din câte ar alege omul. 
Mai difi cil este să duci un sac cu lână în spate, dar să ai 
sufl etul apăsat și împovărat cu plumb, decât un sac greu în 
spate, dar sufl etul liber și conștiința ușoară. 

Doamne, ajută-ne!
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II.5.1.3. Fanatism religios

Sunt anumite persoane care spun că, dacă ai copii mai 
mulți, acesta este un semn de fanatism religios.

Defi niție Dex: „Fanatismul religios este credința oarbă 
în idei religioase, manifestat printr-o intoleranță și violență 
față de adversari”.

Aș răspunde:
1. În primul rând, credința mea nu este în idei religioase, 

ci în Dumnezeul creator, puternic și nemărginit, care ne dă 
și ne susține viața. Acesta este un Dumnezeu infi nit de bun, 
care L-a dat pe Fiul Său la moarte pentru păcatele mele și 
ale tale. Din jenă și recunoștință față de El, vreau să primesc 
darurile și binecuvântările Sale, numite copii, mi-e rușine 
să Îi dau peste mână.

2. Fanatism religios înseamnă intoleranță violentă față 
de alții. Cei mai buni prieteni ai mei, cu care râd împreună, 
plâng împreună și cânt împreună, știu sigur că trăiesc în 
păcatul „controlul nașterilor”. Și îi iubesc așa cum sunt, mă 
simt favorizat că îi am ca prieteni.

Este aceasta o intoleranță violentă?
3. Credința mea nu este oarbă, ci rațională, logică, de 

bun simț. Ar fi  penibil și ridicol să mă lupt cu Dumnezeu. 

II.5.2. Atitudini greșite ale unor familii numeroase

Sunt și persoane iresponsabile, care sub infl uența 
drogurilor sau a băuturilor alcoolice, dau naștere unor 
copii sărmani. Aceste persoane sunt de compătimit și de 
dezaprobat. Dar cei emancipați, care-și resping progeniturile 
cu indiferență și cu lipsă de sensibilitate, oare cum sunt? 

Bine ar fi  ca, dintr-o relație cu Dumnezeu, să rezulte 
copii în familiile creștine, din părinți responsabili.
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Am mari rețineri pentru familiile cu mulți copii, care 
apar la diferite emisiuni și se autocompătimesc: „Suntem 
o familie numeroasă…” și așa mai departe, iar unii spun: 
„Săracii!”. Iar alții îi condamnă, pe bună dreptate: „Cine i-a 
pus să aibă atâția copii?”

Răspunsul maselor: concepțiile religioase sunt de vină! 
Ce trist!
Copiii primiți de la Dumnezeu nu sunt de la religie, ci, 

Odată cu venirea lor pe lume, vin și cu promisiunea: “N-am 
văzut pe cel drept părăsit, nici seminția lui cerând pâine.” 

Dumnezeu spune asta! Iar El nu poate să mintă.
Familiile creștine cu mulți copii nu sunt cazuri sociale. 
Părinții acestor copii trebuie să se poarte cu demnitate 

și nu trebuie să îmbrace o haină și o mască. „Ce modești 
suntem, ce rău o ducem, suntem în lipsă, nu avem …” 

Ei nu au nevoie să ceară semenilor, ci ar trebui să ceară 
doar Aceluia de la care au primit acești copii. Unuia singur, 
în cămăruța lor, Dumnezeului bogat în a căror proprietate și 
posesie se găsesc.

Ei trebuie să strige doar la Unul singur după ajutor, 
cinstindu-și originea, ca și fi i de Împărat, iar El nu-i va lăsa. 

Creștinul nu este victima convingerilor sale religioase, 
nu este nici de compătimit, nici trist sau amărât, nici 
cerșetor, ci victorios în lupta credinței.

Creștinul nu are de ce să se plângă, el are tot, prin Acela 
care îl iubește, prin Iisus Hristos.

Creștinului (dacă are Raiul, cerul, viața veșnică), 
Dumnezeu îi va da sigur și pâinea cea de toate zilele. 
Dumnezeu nu Se dezonorează să nu-i asigure copilului Său 
nevoile fundamentale, ci El le-a împlinit și le va împlini cu 
siguranță.
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Da, într-adevăr, poate nu-i oferă lucruri care să-i facă 
rău, mofturi, capricii. Copilul meu, cât timp îl iau de la un 
pericol, plânge, dar eu îl iau din zona respectivă tocmai 
pentru că-l iubesc. 

Nici eu nu aș oferi copilului meu un obiect periculos, 
un aliment care îi va face rău, dar îi dau tot ceea ce are 
nevoie pentru o creștere armonioasă și frumoasă.

Dragi creștini, ați văzut vreodată un împărat care să 
nu-i ofere cele necesare fi ului său? 

Cu atât mai mult Dumnezeu, pentru onoarea Sa, va 
oferi copiilor Săi pâinea cea de toate zilele. 

Planeta aceasta și tot universul sunt proprietatea Sa, 
munții, oceanele, aurul, argintul, diamantele, peștii mărilor, 
plantele, fl orile, toate sunt ale Lui ... 

Iar dacă nu avem ceea ce ne dorim, poate ne dorim 
ceva ce nu ne folosește, sau, printr-o lipsă momentană, 
Dumnezeu caută să ne îmbogățească cu altceva, mult mai 
trainic și mai bun pentru noi.

Dumnezeu nu-i chinuiește pe fi ii oamenilor, cu atât mai 
mult pe copiii Lui.

II .5.3. Motive greșite de a primi copiii

Se spune că scopul principal al căsătoriei nu este plăcerea 
(dar ea nu trebuie neglijată), nici primirea copiilor, pentru 
ajutor la bătrânețe (dar ei nu trebuie să-și uite părinții), ci 
este un drum de jertfă, binecuvântat de Dumnezeu. 

A primi copiii pentru a fi  un ajutor la bătrânețe sau pentru 
a părea mai spirituali este tot iubire de sine și slavă deșartă. 
Ajutor social, mândrie personală, mântuire, constrângere, 
abuzul din partea unuia, tot motivații sau atitudini greșite. 

Copilul a ajuns să fi e rodul unor planuri și a unor 
calcule, și nu rodul normal al unei vieți trăite cu Dumnezeu. 
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La un spital, o mamă cu mai mulți copii, indiferent de 
cultură, etnie, religie, educație, este întrebată: „De ce ai 
atâția copii?” Răspunsul mamei: „Așa este la noi, în satul 
nostru, în cultura noastră, în religia noastră, în tradiția 
noastră...”

Absurdă motivație și justifi care. Orice altă motivație în 
afară de aceea „pentru Dumnezeu” nu este corectă.

Tot ceea ce contează este motivația din spatele acțiunilor. 
Dacă scopul e să-mi fi e mie mai bine, să fi u cineva, să fi u 
mai infl uent, să par mai credincios, dacă motivația este 
egoistă, atunci e păcat chiar dacă am mulți copii. Dacă prin 
aceasta doresc să-mi creez o imagine în ochii celorlalți, de 
jertfelnic, de virtuos („Uitați-vă la mine, eu primesc copiii 
de la Dumnezeu, ceilalți sunt păcătoși, eu sunt sfânt”), 
atunci sunt pe un drum foarte, foarte rău. 

Doamne, ferește-mă de drumul acesta! 
Dacă accentul cade pe mine și caut în felul acesta să-

mi însușesc slava care se cuvine doar lui Dumnezeu, sunt 
greșit.

Dar dacă, în temere de Dumnezeu, primesc copiii cu 
bucurie, ca venind de la El, lucrând pentru El, spre slava 
Lui, atunci îmi împlinesc scopul lăsat de Dumnezeu. Într-
un anumit fel, nu fac nimic special, cu toate că Dumnezeu 
nu rămâne dator. 

II. 6. Pericolul nașterii, zilele fertile

Zilele din perioada fertilă se numesc zile cu risc major. 
Perioada critică, pentru femeie, sunt zilele 13-14-15 din 
lună. Cuvântul critic îl întâlnim uzual :

1) stare de sănătate critică. 
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2) situație critică (trebuie să fi e evacuat din casă, de 
executor, aruncat în stradă sau despre un elev care rămâne 
sigur repetent).

 3) condiție critică, gata sa fi e arestat, trebuie închis în 
penitenciar etc. 

Se înțelege prin perioada aceea ceva grav, trist, 
periculos, încât se aseamănă cu un deces, cu lanțuri, cu o 
detenție etc. 

Printr-o simplă deducție se înțelege că nașterea de copii 
este ca moartea, repetenția.

Ceea ce a lăsat Dumnezeu să i se întâmple femeii, 
omului, familiei, este ceva de nedorit, ceva urât și de evitat 
pe cât posibil, un lucru murdar, care trebuie să ți se întâmple 
o dată, hai, maxim de două ori în viață!

Aceasta presupune că voia lui Dumnezeu este de 
nedorit și de evitat. 

Cât la sută din inima noastră Îi dăm lui Dumnezeu 
în momentele în care ne eschivăm, nu care cumva să ne 
riscăm?

În lumea medicală se spune: „Privește fi ecare picătură 
de sânge ca și cum ar fi  sânge infectat cu HIV”. Așa sunt 
privite zilele fertile ale cuplului. Să te ferești de sarcină și 
de copil ca de HIV. 

Iartă-ne, Doamne, și ai milă de noi! 

II.7. Privilegiul și responsabilitatea celor născuţi

Prin chiar faptul că citești rândurile acestea, înseamnă 
că, dintre milioanele de situații posibile și eșuate, tu ești 
dintre fericiții care au câștigat un loc pe pământ.
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Dincolo de un sistem prea restrictiv al evoluției, al 
rigorilor medicinei, al tehnologiei și chiar al părinților tăi, 
trecând biruitor printr-o sită foarte deasă, pe sub furcile 
caudine, dacă, în sfârșit, ai ajuns aici, ești un câștigător.

Aceasta înseamnă că Dumnezeu te iubește, mâna Lui a 
fost pavăza ta, ești favorizatul Lui. 

Cel puțin pentru aceasta, asociază-te cu El și nu mai 
lupta împotriva vieții. 

Dacă dintre mulții, dintre foarte mulții copii pe care-i 
puteau avea părinții noștri, dar nu îi au, am „scăpat” doar 
noi, să ne bucurăm că Dumnezeu a condus lucrurile ca noi 
să fi m fericiții privilegiați.

În memoria și amintirea fraților și surorilor noastre 
care nu mai sunt pe pământ cărora nu li s-a dat șansa de 
a trăi această viață, astfel încât, ipotetic vorbind, lor să le 
placă, să se bucure că noi suntem fericiții scăpați și salvați 
să împlinim acele lucruri care merită cu adevărat și care 
rămân pentru eternitate, pe care frații noștri nenăscuți nu le 
vor realiza niciodată, fi indcă nu au avut șansa noastră! 

În memoria lor, să facem noi pasul fericit și salvator 
spre Dumnezeu, împlinindu-ne astfel menirea pentru care 
am fost lăsați să trăim și am fost scăpați de la moarte.

Să trăim această viață la înălțimea virtuților așteptărilor 
lor, astfel încât, imaginativ vorbind, să nu-i auzim niciodată 
spunând: „Dacă mi s-ar fi  dat mie posibilitatea să trăiesc, 
dacă, dacă... aș fi  trăit pentru Creatorul meu, pentru 
Salvatorul meu”…

„Frate dragă și soră dragă, ție ți s-a oferit șansa 
aceasta, ai fost fericitul privilegiat, de ce n-ai folosit-o cu 
înțelepciune? Cel puțin pentru a ne reprezenta pe noi, cei 
care nu am avut această șansă, folosește-te de ea”… 

Orice sufl et care a gustat din bunătatea lui Dumnezeu, 
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arătată prin jertfa ispășitoare de la Cruce, are favoarea 
și responsabilitatea să răspândească și altora parfumul 
dragostei și mântuirii Lui! 

Dumnezeu dorește ca toți oamenii să fi e mântuiți, iar 
ție, apropiindu-te de El, îți transferă din dorințele Lui și 
dorința mântuirii celorlalți se naște și te cuprinde și pe tine, 
copilul Lui. 

Dacă tu ești creștin, nu dorești ca și alții să-L cunoască 
pe Hristos și bunătatea Lui?

Și atunci, cum se face că pruncului tău, chiar lui, îi 
spulberi această șansă? Oferă-i o zi de naștere copilului tău!

Dragii mei, cum spunem că dorim împlinirea Bibliei, 
grăbind venirea Domnului Iisus prin împlinirea numărului 
celor credincioși, când printre ei s-ar fi  putut afl a și copiii 
interziși de noi? „O! om, ce mari răspunderi ai, de tot ce 
faci în lume”, spunea poetul creștin Traian Dorz.

Cum se face că noi, cei care-L avem pe Dumnezeu, 
trăim zi de zi închinându-ne și făcând slujba celui rău, prin 
viața noastră ascunsă?

O viață dublă, trăită necontenit. 
Nu ne-am săturat? Nu ne-am săturat de fățărnicie, să 

purtăm masca aceasta pe noi? În fi ecare dimineață să o 
luăm din cuier și să o cărăm prin lumea aceasta după noi, iar 
seara să o ridicăm de pe față, punând-o din nou în cuier…

N-am obosit? Vino, să ne descrețim frunțile și să ne 
odihnim! La pieptul Domnului Iisus e dulce odihnă! 
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II.8. Consecinţele nașterii

II.8.1. Bucuria unei mame

O femeie ar fi  spus: „Sunt nespus de favorizată să port 
în pântece, să cresc, să plimb și să îngrijesc un copil de-al 
lui Dumnezeu. Sunt iubită de Dumnezeu că îmi pune în brațe 
un copil de-al Lui. Mi se face o mare favoare!”. Unei mame 
cu șase copii îi se spunea: „Ești mamă de șase veșnicii!“

Așa cum Hristos a plătit pentru noi toți, prin 
sacrifi ciu și durere, și femeia are un binecuvântat loc, de 
a fi  o conlucrătoare cu Dumnezeu la salvarea copiilor, prin 
sacrifi ciu și durere.

Îți este teamă de șipotul fântânilor, susurul izvoarelor, 
spuma cascadelor, purpuriul macilor, parfumul trandafi rilor, 
focul bujorilor, pocnetul mugurilor, zumzetul albinelor, 
ciripitul păsărilor, trilul ciocârliilor, freamătul pădurilor, 
inocența mieilor, mireasma teilor, răsăritul soarelui, 
revărsatul zorilor, farmecul nopților, curcubeul ploilor, 
albastrul cerului, piscurile munților, zborul porumbeilor? 
Dar de un gângurit de copil ? Nu-ți fi e teamă de copil! Este 
din aceeași sursă (Binefăcătorul tău), cu aceeași gamă, 
având același unic scop: binele și fericirea ta! 

 
II.8.2. Bucuria lui Dumnezeu 

Cât se bucură Dumnezeu pentru un singur copil care 
apare pe pământ?

Am auzit o comparație și vreau să ți-o descriu. 
Imaginează-ți că mergi în deșertul Sahara și aștepți o sută 
de ani până ridici o bobiță de nisip. După care mai aștepți 
o sută de ani și ridici a doua bobiță de nisip. După care mai 
aștepți o sută de ani și ridici a treia bobiță de nisip. Când 



62 Eugen Sima

ai terminat de cules toate, absolut toate, bobițele de nisip 
din deșert, de-abia atunci ai parcurs un milimetru până la 
soare din înălțimea bucuriei pe care o are Dumnezeu când 
un copil se naște, când un om se împrietenește cu El prin 
mântuire. 

 Dumnezeu Se bucură când un copil prinde și apucă 
un loc pe planeta noastră, a acelora care facem legea cu 
pumnul.

Indiferent dacă pruncul e român, american, turc, 
chinez, eschimos, ungur, rom, indian, neamț, indiferent de 
religie, culoare și continent, Dumnezeu Se bucură foarte 
mult. Dumnezeu iubește copiii, pentru că toți copiii lumii 
sunt ai Lui. 

Pentru că viața a fost ideea Lui, investiția Lui, Dumnezeu 
Se bucură de orice copil ce e lăsat să vină pe pământ, aceasta 
fi ind o laudă la adresa Lui, o împlinire a planului Său creator 
și un strigăt de triumf al biruinței Sale în fața celui rău. Ce 
izbucniri de bucurie pentru fi ecare copil născut!

Viața e conceptul Lui, e produsul Lui, e chiar El. Iar El 
este infi nit, infi nit de mare, infi nit de bun, infi nit de iertător. 
Nu reproșează nimic, ci doar vrea să salveze, să te salveze, 
să te reabiliteze. Cu această Se ocupă El acum, astăzi, cu 
salvarea fi ecărui copil, cu salvarea ta, a mea.

Tot cerul izbucnește într-o explozie de sărbătoare în 
așteptarea ta, a mea, a oricărui copil.

Nu Îl face să rămână la locul de întâlnire cu fl orile în 
mână, trist, pentru că tu nu l-ai mai lăsat pe micuț să vină 
la întâlnire cu El. Nu-i interzice micuțului tău acest cadou. 
Nu zădărnici planul lui Dumnezeu. Lasă-L pe Dumnezeu 
să Se întâlnească cu cel mai frumos, cu cel mai minunat 
miracol al universului, obiectul dragostei Lui. Nu-i deranja, 
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nu fi  inoportun, nu fi  lipsit de delicatețe. Asistă cu bucurie 
la această fascinantă întâlnire, ce are loc sub ochii tăi, între 
Dumnezeul creator și copilul creat de El. Amândoi ar fi  așa 
de bucuroși! O, de-ar putea vorbi, ți-ar spune ce fericiți sunt 
amândoi!

Primul Adam: Dumnezeu a vrut să aibă urmași. În 
Facerea 1:28, spune: Să vă înmulțiți. Aceasta a fost dorința 
lui Dumnezeu.

Al doilea Adam (Domnul Iisus Hristos): Dumnezeu a 
vrut să aibă urmași. În Isaia 53:10 scrie că Va avea urmași.

Din cele de mai sus rezultă că Dumnezeu S-a bucurat 
ca umanitatea să aibă urmași și chiar urmași sfi nți.

 
II.8. 3. Bucuria unei familii cu mulţi copii

Creștinul cu mai mulți copii este condus mai ușor (prin 
prisma situațiilor și a nevoilor din familie) spre brațele 
Domnului și dependență în rugăciune.

Indirect, copiii te apropie de Dumnezeu, pentru 
creșterea și educarea lor, dar, mai ales pentru mântuirea lor, 
ești împins pe genunchi.

Binecuvântat locul pe genunchi în rugăciune!
A avea copii înseamnă a primi binecuvântarea lui 

Dumnezeu în casa ta.
Dumnezeu pune în tine, surprinzător, o doză de 

dragoste care te va face să treci mai ușor peste difi cultățile 
și necazurile creșterii copiilor.

Acum nu știi, acum nu vezi decât viitoarea povară, dar, 
va dezvolta Creatorul dacă lași să vină copilul, în inima ta 
o dragoste așa de mare pentru copil, îți va deschide anumite 
capacități sentimentale necunoscute până atunci, încât nu 
vei mai simți atât de puternic amărăciunea greutăților, 
creșterea lui. 
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Vei avea și o bucurie, neînțeleasă până atunci, care va depăși 
difi cultățile. Când îl iei în brațe, când îi auzi gânguritul, brațele 
lui micuțe întinse spre tine, mirosul lui specifi c, micuții ochi 
strălucitori și scânteietori, primii pași șovăielnici, când îl vezi 
cum crește, când îl măsori la tocul ușii, vei gusta atunci bucurii 
pe care nu le-ai cunoscut. Vei fi  îmbătat de dragoste părintească!

Cel rău, ca să te determine la o decizie împotriva 
vieții copilului, îți pune în față o realitate distorsionată, 
îți zugrăvește eronat și cenușiu copilul, își prezintă doar 
lucrurile amare ale micuțului, supradimensionându-le, doar, 
doar te determină să-l asculți, să-i fi i fi del, să îi faci pe plac, 
să semeni cu el, cu cel ce nu iubește viața. 

Într-o dimineață am trecut prin grădină și câțiva boboci 
de trandafi ri începuseră să se deschidă puțin. Fără să-mi 
dau seama, am început să zâmbesc, fruntea mi s-a descrețit. 
Intrând în casă, am realizat că am încă zâmbetul pe buze și 
m-a surprins. M-am întrebat: de ce? Simplu, de la un singur 
boboc de trandafi r.

Dacă mie, ca simplu grădinar, un singur boboc de 
trandafi r mi-a adus zâmbetul pe față, cu cât mai mult lui 
Dumnezeu, când unui copil i se deschid brațele spre viață!

Cu atât mai mult un prunc, când apare pe pământ, ar 
trebui să îmi aducă un zâmbet, nu gândul că este o pedeapsă, 
un chin, o povară.

Este fericire și virtute să ai mulți copii! Nu-ți scade 
doza de fericire! Sigur, vor crește efortul, responsabilitatea, 
sacrifi ciile, dacă ai mulți copii, dar va crește și doza de bucurie. 

Eu mă bucur de fi ecare dată când vine un copil în casa 
noastră. E sărbatoare cu lacrimi de bucurie. Sunt nespus de 
fericit. Ne fac o favoare că au poposit în casa noastră. Cu 
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ei întinerim. Cu ei, viața și casa e mai frumoasă. Gândește-te, 
câte momente de bucurie ai avut cu copilul tău când era 
mic. Înmulțește starea aceea de două, de trei, de zece ori! 
Îl înțelegi acum pe creștinul cu mulți copii că el trăiește, în 
ciuda aparențelor, o viață plină de bucurie chiar de aici, de 
pe pământ. În plus, Dumnezeu nu ți-i aduce pe toți deodată, 
că să te zdrobească, familiile cu gemeni sau tripleți sunt 
excepții. Ci treptat, treptat. Dumnezeu este înțelept! 

Noi, creștini fi ind, primim copiii nu cu motivația că 
„trebuie”, ca și când ne-ar obliga cineva: Dumnezeu, religia 
creștină, Biblia... Nu, ci pentru că ei (copiii) sunt un dar de 
la Dumnezeu. Este o favoare pe care ne-o face Dumnezeu, 
trimițându-Și copiii în casele noastre. Dumnezeu nu vine 
fi zic să locuiască în casele noastre, dar trimite în dormitorul 
nostru un reprezentant de-al Lui. Îl vom primi cu cinste și 
bucurie sau îl vom respinge? 

Îl condamnăm pe acel Crăciun care, conform tradiției, la 
nașterea Domnului, nu I-ar fi  oferit loc în hanul de poposire. 
Dar noi îi oferim loc copilului Său?

Pentru un tată credincios nu există cuvinte care să 
exprime recunoștința față de Dumnezeu pentru soția pe care 
a primit-o și care se sacrifi că cu bucurie pentru cauza Lui. 
Nicio altă meserie, slujbă sau carieră importantă nu Îl bucură 
pe Dumnezeu cum Îl bucură o mamă acceptând copiii de la El. 

A fi  mamă nu este, precum pescuitul sau fi latelia, 
o pasiune, un hobby, dacă mai încape într-un program 
încărcat, ci este o chemare dumnezeiască. 

Copiii pe care îi primești de la Dumnezeu îi iubești la 
fel, fi ind de aceeași mână oferiți, din aceeași mână primiți, 
nu poți face diferențe, și nu se va ajunge la confl icte.

Este copilul tău, nu este o povară, este os din oasele 
tale, este sânge din sângele tău, este rodul dragostei față de 
soția ta, un trup cu tine, este un „tu” mai mic.
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Cineva spunea: „Poți să iubești, ai capacitatea, de două 
ori sau de nouă ori mai mult cu fi ecare copil, devii practic 
un multiplicator de iubire”. 

Dacă astăzi nu ai inima și resursele sentimentale pentru 
copil, după ce-l primești, după ce se va naște, copilul nu-ți 
va rupe brațele.

Îmi permit o comparație… După nașterea copilului, 
Dumnezeu îți va introduce în mod supranatural, pe braț o 
„tijă de inox” ce va da rezistență brațelor tale pentru a-ți 
purta copilul la piept. Aceasta este dragostea!

II.8.4. Bucuria în creaţie (ce fac necuvântătoarele)
 
Într-un imens incendiu, o pădure a ars în America 

de Sud. După incendiu, au trecut evaluatorii să estimeze  
pagubele. Lângă un trunchi de copac ars, în cenușă, au găsit 
un obiect pietrifi cat. Un pădurar a lovit cu cizma obiectul 
și a văzut atunci că era o pasăre arsă, scrum. Pasărea arsă 
a căzut într-o parte, iar de sub ea au ieșit câțiva puișori și, 
culmea, puii erau vii. Pasărea a preferat să fi e arsă, a stat 
în bătaia și sub biciul fl ăcărilor, dar nu a zis: „Eu îmi apăr 
viața și confortul”, ci a murit de dragul puilor. 

Priviți la berze! Sunt primele care sosesc la noi în țară. 
Prin locuri umbrite încă mai e zăpadă. Vin devreme. Și 
cum vin, primul lucru între ele este iubirea. După care vin 
puii. Până în Sfântă Mărie sunt plecate deja toate. De ce vin 
așa devreme? De ce prima e iubirea? Pentru că vor să își 
crească puii, astfel încât aceștia să fi e crescuți, gata de zbor, 
pentru țara caldă, pentru țara mult dorită. Cum ajung la noi 
primăvara devreme, nu-și propun „trebuie să mai avem 
și alte priorități”. Ele lasă lucrurile cum vin, astfel încât 
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puii să crească și să aibă capacitatea de zbor, peste mări, 
conform dimensiunilor lor. Dar, date fi ind dimensiunile 
necesare pentru a putea traversa mările, pentru a fi  apte de 
așa zbor, ele vin devreme, pe frig, și suportă consecințele, 
asprele rigori, doar-doar puii lor să trăiască. Plătesc un preț, 
conducându-și astfel apoi puii spre o altă țară, mai caldă, 
țara asta le este dragă.

Păsările nu-și aruncă ouăle din cuib. Cloșca își 
protejează ouăle și puii. Noi pe al cui interes îl căutăm?

Cățeaua te mușcă atunci când vrei să îi iei puii; sare la 
tine, urlă, geme, mârâie, nu mai are pace, iar când i s-a luat 
puiul, nu mai mănâncă, e tristă. Aceasta face un câine, un 
necuvântător, iar noi ce facem?

 
Orice pom fructifer sau arbore ornamental, când simte 

pericolul morții, reacționează prin înfl orire, prin rodire. 
Dar noi, mai având doar puțin timp pe acest pământ, cum 
reacționăm?

Și totuși este iertare!
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Capitolul III

JUSTIFICĂRI

Motto: „Eu sunt uşa oilor.”

III.1. Folclorice, mărunte, uzuale

Scuze pentru a nu naște copii:
a). Trebuie să fac acest lucru, gândindu-mă ce resurse 

am, de ce posibilități materiale dispun. Dacă aș avea  
condiții mai bune. Dar nu am ce să le ofer și se chinuiesc 
astfel sărmanii copii. Mai bine, nu! Sunt vremuri grele! 

a). Biblia spune că în vremuri ca acestea s-a născut 
Moise.

Înainte de 1989, o familie de oameni temători de 
Dumnezeu avea mai mulți copii. La un moment dat, a 
intrat în ograda casei lor o vecină în vârstă care a exclamat: 
„Ușurează-le, Doamne, felioara!”. Altfel spus, îndură-Te, 
Doamne, și dă-le pâinea zilnică mai ușor!

În acea perioadă, Ceaușescu dădea pâinea cu felia, pe 
cartelă. Și totuși, oamenii temători de Dumnezeu primeau 
copiii.

Cu atât mai mult astăzi, când oamenii au nevoile 
fundamentale împlinite, ar trebui să nu șovăie.

Am fost de curând într-o tabără de copii unde 40 la sută 
din mâncarea de la fi ecare masă rămânea și era aruncată. 
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Și ce mâncare!? Până acum un an, un sătean din zonă se 
obosea și venea să ia mâncarea pentru animale. Dar acum 
nici el nu se mai obosește. Se pare că a renunțat la creșterea 
animalelor (poate că e ocupat cu mediul online). 

Multe dintre cornurile oferite în școlile noastre ajung 
să fi e aruncate pe ferestre în trecători sau, în cel mai bun 
caz, pe post de mingi în curtea școlii, iar laptele este dat 
pisicilor de prin vecini. În tot acest timp, un continent întreg 
(african) plânge după un colț de pâine. 

Se poate dovedi că cei care au posibilități materiale 
deosebite nu sunt neapărat mai jertfelnici și nu ei sunt aceia 
care acceptă automat copiii de la Dumnezeu (a se vedea 
valorile demografi ce din Europa occidentală).

 Unii se arată așa de omenoși și de miloși, se mândresc 
cu ce treabă generoasă fac ei, cum Îl ajută pe Dumnezeu, 
cum Îi fac Lui un serviciu, mai-mai, Îl scot dator pe El, ca 
să nu mai fi e copii amărâți pe lume. 

Unii oameni, cu unu sau doi copii, se plâng altora că îi 
chinuie multele de „vrem” și multele de „trebuie” ale copiilor. 

Spunem că nu primim copiii, deoarece nu avem resurse 
materiale, însă, în realitate, nu-L avem pe Dumnezeu și de 
aceea ne simțim săraci.

 Eu nu știu alții ce Dumnezeu au, dar cred că Dumnezeul 
meu și al creștinilor este un Dumnezeu mare și bogat, care 
are posibilități de necuprins.

Acum avem timp și resurse materiale (unii dintre noi) 
pentru orice, chiar și pentru cursuri de dezvoltare personală. 
Dar pentru a primi copiii, care rezultă dintr-o relație 
dezvoltată cu Dumnezeu, n-avem resurse.

Străbunica mea din partea mamei a avut doi frați, iar când 
au murit, mici fiind, nu a avut hăinuțe cu ce să-i îmbrace, 
iar mama lor a luat sorțul de la brâu, cum purtau femeile 
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la țară, a înfășurat copiii și i-a înmormântat creștinește, se 
spune, într-o cutie de lemn, făcută de un tâmplar din sat, 
dintr-un salcâm din curte. Câtă sărăcie! Dar nu se gândeau 
să-L ocolească pe Dumnezeu. 

Azi avem mașini de spălat automate… Altădată nu aveam 
nici apă curentă, iar fântâna era la doi kilometri de casă, apa 
se scotea de la 30 de metri adâncime, cu ciutura pe lanț...

Îți poți respinge copilul, ca să trăiești tu? Fiecare copil 
care se naște vine cu bucata lui de pâine de la Dumnezeu. 
Așa că, nu te teme de copii, nu-ți vor lua pâinea ta.

b) Mai bine pierde altul decât să-mi periclitez sănătatea 
și viața. Născând prunci, îmi pun viața în pericol. Nu vreau!

b) De câte ori nu se întâmplă să ne punem viața în 
pericol, făcând ce ne place?

Ne asumăm benevol riscuri. Când mergi cu motocicleta, 
este un risc. Când zbori cu avionul, alt risc. Când mergi la 
mare pe Autostrada Soarelui, la fel. În valurile mării, este 
risc. Când mergi la munte, este risc. Când te urci în mașină, 
este risc. Când administrezi pastile anticoncepționale 
sau spermicide, este risc. Când bei cafea este risc pentru 
organism. Ciocolata și băuturile carbogazoase fac bine 
organismului, sau îl pun într-o situație de risc?

Ne asumăm toate riscurile și câte nu-și asumă oamenii: 
operații estetice, sporturi extreme, saloane artifi ciale pentru 
bronzare ce pot duce la cancer de piele, zboruri cu parapanta, 
curse auto, depășirea vitezei regulamentare, sărituri în apă 
de la înălțime, alcool pahar după pahar, țigara nelipsită, câte 
suportăm pentru epilare, câte E-uri și substanțe chimice 
consumăm, câte substanțe nocive în parfumuri și în rujuri! 
Ne expunem riscului prin îmbrăcămintea prea strâmtă sau 
tocurile prea înalte, când distrugem smalțul dinților pentru 
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a-i albi și nespus de multe alte lucruri, dar nimeni nu se 
plânge de aceste riscuri.

Nu ne dăm la o parte de la senzații tari și adrenalină, 
oricât ar costa. Mergem la sălile de fi tness și transpirăm, 
ne trezim dimineața la jogging, tragem până ne epuizăm 
pe aparate, dar când este vorba să curgă o picătură de 
sudoare pentru un copil, nu vreau, ne este rușine cu ce ne 
dă Dumnezeu. 

Nu ne este rușine să facem atâtea lucruri murdare, dar 
ne simțim înjosiți să primim copiii de la Dumnezeu, ținem 
foarte mult la eticheta noastră, să nu ajungem de disprețuit. 
Disprețuiți, în ochii cui? În ochii Celui ce contează suntem 
de apreciat, iar ceilalți nu mai contează. 

În defi nitiv, câte mame au murit anul acesta în accidente 
de mașină și câte au murit în sala de naștere?...

Când este vorba de imaginea noastră, ne asumăm orice 
risc, chiar și viața ne-o punem în pericol. Dar, când este 
vorba de slava lui Dumnezeu și de onoarea Lui, nu mai 
dorim nici cel mai mic rid sau gram de celulită în plus, nici 
cel puțin un fi r de păr alb. Dar acestea oricum apar.

Când este să lăsăm copiii să vină de la Dumnezeu, să 
dăm o șansă la viață unui sufl et veșnic, invocăm riscuri prea 
mari. Când este vorba de viața altuia și slava lui Dumnezeu, 
e prea mare riscul. Mie îmi place că mi s-a dat dreptul la 
viață și că am fost primit, mă avantajează și mă bucur că 
trăiesc, că privesc soarele și că număr stelele, că pot spune 
„viața e frumoasă” și că uneori plâng și cânt de bucurie.

Dar pentru altul? Și ne mai numim creștini?
Un credincios a spus: „Mai bine mor, decât să omor”!

c) Ce le voi da să mănânce?
c) Acestea nu sunt întrebări adresate, ci doar niște scuze 

nejustifi cate, prin care vrei să îți liniștești glasul conștiinței 
și să-ți aduci argumente în favoarea hotărârii tale. 
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Tu chiar nu te frămânți cu aceste întrebări. Chiar nu-ți 
adresezi problema aceasta. Tu doar le invoci. Problema, de 
fapt, nu cumva este comoditatea și iubirea de sine?

O familie creștină care are discernământ în cheltuirea 
banilor, neconsumând banii pe vicii, acestea nemaiavând 
putere de atracție asupra lor (alcool, țigară, restaurante, 
cafele, pariuri, parfumuri scumpe, haine de lux, gadgeturi 
de ultimă generație) va avea bani să-și întrețină copiii. 
Va avea bani pentru nevoi fundamentale; desigur, pentru 
mofturi și pentru capricii nu vor fi  niciodată bani. 

Dar, pentru o familie creștină, prioritățile sunt 
altele; banii pe care-i câștigă nu sunt ai lor. Acești bani, 
neaparținându-le, ei fi ind doar administratori ai banilor lui 
Dumnezeu, îi vor consuma cu maximă responsabilitate. Sau 
așa ar trebui. Creștinii dau socoteală lui Dumnezeu de felul 
cum îi cheltuiesc. 

Doamne, iartă-mă! 
„Ci, având hrană şi îmbrăcăminte cu acestea vom fi  

îndestulaţi.” (Epistola întâia către Timotei a Sfântului 
Apostol Pavel 6:8)

Unde este credința în Dumnezeu? Biblia spune în 
Psalmul 36:25: “N-am văzut pe cel drept părăsit, nici 
seminţia lui cerând pâine.” 

Crezi în Dumnezeu și în cuvântul Său? Ajută-ne, 
Doamne! 

d) „Cine are, să-i trăiască; cine nu, să nu-i dorească”…
d) Se spune aceasta, ca și cum aș lua o pastilă, să uit, 

să-mi adorm conștiința. Și cu aceasta am impresia că s-a 
șters tot. 

e) Nu primesc copiii, dar încep să botez copii, sperând 
că, prin acest act, Dumnezeu îmi va ierta păcatele.
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e) Păcatele se iartă prin recunoașterea lor și prin 
predarea controlului vieții Celui ce Și-a dat sângele în locul 
tău, nu altfel. 

 f) Aceasta am învățat de la mama și de la tata, aceasta 
au făcut ei, aceasta fac și eu!

f) Dacă am moștenit acest fel deșert de viețuire de la 
părinții noștri, Biblia ne spune să nu facem aceeași greșeală. 
Vom fi  direct răspunzători. Nu vor răspunde părinții mei 
pentru decizia mea greșită.

g) Am patru sarcini pierdute! Își trâmbițează numărul 
sarcinilor pierdute.

g) Dar, nu spune și numărul de metode contraceptive pe 
care le-ar fi  practicat. Dacă prima sarcină sau cea de-a doua 
n-ar fi  fost pierdute. Le-ar mai fi  primit pe cel cu numărul 
trei sau cu numărul patru? Azi spune că a pierdut sarcini, cu 
iz de regret, dar le-ar fi  primit oare pe toate patru? 

h) Trebuie înțelepciune. De aceea ne-a dat Dumnezeu 
înțelepciune, să o folosim.

h) Înțelepciunea care vine de Sus este pașnică, 
constructivă și prin aceasta s-au creat facilități multiple: 
avioane, energia valorifi cată, tehnologia etc. Înțelepciunea 
curată de la Dumnezeu nu are caracter distrugător, nociv. 

Dar tot prin înțelepciune s-a creat bomba nucleară, 
care distruge omenirea. Bunica spunea că lupta împotriva 
nașterilor de copii este o înțelepciune de sorginte diavolească. 

i) Mă gândesc că nu sunt în stare să-i ofer copilului 
meu o educație inspirată și deosebită. 

i) Este o falsă modestie; și această scuză este tot de la 
cel rău.
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j) Este mic, necunoscut, nu știe. 
j) Cu atât mai mult, fi indcă e mic și lipsit de apărare, e 

și mai grav ceea ce facem. Se numește faptă bună să omor 
pe cineva necunoscut?

III.2. Creștinești numite 
 
a) Este doar o chestiune, a soților cu Dumnezeu. 
a) Trei persoane, doi copii și un părinte, se întâlnesc, 

dar copiii hotărăsc ceva, iar al treilea, părintele (de care 
copilașii ar trebui să asculte), tace dezaprobator, întinzându-
le o carte prin care le scrie clar care este voia lui, punctul 
lui de vedere lăsat pentru ei, dorința lui binecuvântată în 
favoarea lor. Iar ei, după o citire superfi cială a cărții lui (unii 
mai îndrăzneți spun că au citit-o foarte bine) își fac curaj 
să spună: „Nu ne spune clar ce să facem, deci facem ce 
dorim”. Cei doi ies din casă, la alți copilași și le spun: „Noi 
am luat o decizie împreună cu tatăl nostru!”. 

Se folosesc de numele tatălui lor doar pentru a spori 
credibilitatea, pentru decizia lor greșită, dar tatăl lor îi aude 
și plânge în casă. 

Unei hotărâri luate după dorințele mele, spunând că „e 
luată împreună cu Dumnezeu”, nu-i dau numele de hotărâre 
acceptată de Dumnezeu. O pot numi cum doresc, ea rămâne 
o hotărâre personală, individuală, fără accepțiunea lui 
Dumnezeu, chiar împotriva lui Dumnezeu. 

Tot ce se face sub soare este, într-adevăr, în prezența 
lui Dumnezeu, nici nu poate fi  altfel. El este omniprezent, 
omniscient, omnipotent. Dumnezeu a existat și a asistat și la 
genocidul lui Hitler și la atentatele musulmane, dar asta nu 
înseamnă că El e de acord cu ele. El nu este de acord, măcar 
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că vede totul. Nu a sosit încă momentul marii judecăți. El, 
deocamdată, Se ocupă de iertarea, salvarea, reabilitarea ta 
și mea.

O persoană spunea: „Aceasta este problema cuplului, e 
o hotărâre a lor cu Dumnezeu”.

Însă este o hotărâre doar cunoscută de Dumnezeu, 
pentru că, într-adevăr, Dumnezeu știe totul. Din dorința de 
a nu primi niciun sfat, spunem: „Este problema noastră cu 
Dumnezeu”. 

Prin cuvântul „doar” invocat putem spune indirect: „A 
cui e treaba aceasta? Pe cine interesează chestiunile noastre 
personale? Cine este indiscret să-și vadă de treburile sale! 
Suntem creștini, mădulare unii altora, uniți în trupul lui 
Hristos, dar aici vrem să fi m lăsați în pace“. 

Când este vorba să fac ce îmi place, cu toate că îmi fac 
singur rău, elimin dintr-o dată toate principiile la care țin 
și nu accept nicio sugestie. Înțeleg prin aceasta un afront 
personal, ca și când cineva m-ar deposeda de un bun al meu, 
în defi nitiv și lui Dumnezeu poate Îi zic ceva asemănător.

Însă responsabilitatea înaintea lui Dumnezeu doar noi o 
vom purta, iar consecințele ce decurg din aceasta tot asupra 
noastră vor veni. 

Nu este o hotărâre a soților cu Dumnezeu, ci este o 
decizie doar a lor, la care Dumnezeu doar asistă, aceasta 
neînsemnând că Dumnezeu este de acord. 

 Uneori ne comportăm aidoma unor copii când li se 
ia din mână cutia cu chibrituri; sau cum se luptă un copil 
cu medicul, care dorește să-i imobilizeze în ghips mâna 
fracturată. Copilul țipă: „Este mâna mea, lasă-mă în pace!”, 
nepricepând benefi ciul și binele ce i se dorește.

Înțeleg perfect atitudinea, așa m-am comportat și eu, 
până când am fost copleșit de dragostea lui Dumnezeu.
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b) Noi Îl vedem pe Dumnezeu ca Prieten al nostru.
b) Și continuă dânșii: „Noi am învățat să-L cunoaștem 

altfel pe Domnul, noi am dobândit o cunoaștere superioară, 
mai înaltă, a lui Dumnezeu. Nu ne mai hrănim cu lapte 
duhovnicesc, spiritul învechit și legalist. Noi Îl cunoaștem 
ca pe un Prieten de-al nostru, Îl includem în cele mai intime 
lucruri ale noastre. El este Prietenul nostru, noi așa Îl 
credem și Îl considerăm, am făcut progrese duhovnicești”.

Foarte bine! El chiar nu este un Stăpân aspru, tocmai de 
aceea, fi ind un Dulce Salvator, e jenant să nu-L ascultăm, 
la câte binecuvântări a pregătit pentru noi, chiar și prin 
nașterea de copii.

Dar prin aceasta nu înseamnă că El, între timp, Și-a 
schimbat ceva din standardul de curăție a ochiului Său, 
din sfi nțenia Sa. Numindu-L Prieten al nostru, aceasta nu 
înseamnă că El este de acord cu noi în ce facem greșit. 

E ca și cum un infractor ar fi  prieten cu cei ce au întocmit 
Constituția țării noastre, iar el încalcă sistematic legea. Or 
aceasta nu înseamnă că prietenii lui îl aprobă. Ei dezaprobă 
aspectul lui infracțional, chiar dacă, dintr-un anumit punct de 
vedere, îi leagă puternice sentimente. Și mai trist ar fi  dacă 
doar a spus că ei sunt prietenii lui, dar poate ei nici nu îl cunosc.

Ajută-ne, Doamne, să Te cunoaștem așa cum ești și să 
ne cunoști și Tu ca și copii ai Tăi, răscumpărați prin jertfa 
Ta și aprobați de Tine în căile noastre! Ajuta-mă, Doamne! 

 c) Există un temei legal, chiar scripturistic și cu o 
puternică bază logică.

 c) Sunt construcții și giumbușlucuri logice, bine 
garnisite cu argumente aritmetico-religioase. Este o 
chițibușărie avocățească, de eludare a voii lui Dumnezeu. 
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Anumite persoane, mai șirete, au impresia că-L ocolesc 
pe Dumnezeu. Ele spun: Zice cumva Dumnezeu să ne 
înmulțim? Foarte bine. Să-I ascultăm Cuvântul? Bineînțeles! 
Să ne înmulțim? În regulă. Și răspund: “Înmulțire înseamnă 
mai mult decât ce este acum.”. Presupunem că în generația 
aceasta trăiesc „x” locuitori, eu trebuie să decid sa fi e „x+1”. 
Acum este tată și mamă (eu și cu soția) suntem doi. 

Deci înmulțire înseamnă să transmit generației 
următoare „2 + 1” locuitori. Un număr de copii mai mare 
decât numărul nostru ca părinți. Deci „2 +1 = 3”. „3>2”, 
rezultă ca am crescut numeric. Așadar, doar dacă am trei 
copii, am împlinit Cuvântul, ne-am înmulțit. Punct.

Și cu o logică de fi er, L-am „mulțumit” pe Dumnezeu. 
I-am ascultat și porunca și mi-am rezolvat și eu problema. 
Poate mai spun și tinerilor ce să facă în viață. Iar în felul 
acesta Îi închidem gura lui Dumnezeu și Îi spunem: „Gata, 
Doamne, vezi ce credincios sunt? Gata, Doamne, uite ce 
frumos și curat mă prezint în fața Ta, am împlinit porunca, 
m-am înmulțit!”... Serios?

Este ca și cum îi spun polițistului de la rutieră: „Privește-
mă, domnule polițist, ce frumos respect regulile, traversez 
strada pe trecerea de pietoni, fotografi ază-mă, să mă puneți 
la panoul de onoare, la rubrica «Așa da!»“.

După care, în timp ce eu am fotografi a la panou, în 
virtutea acelei imagini, traversez strada numai prin locuri 
interzise. Mă întâlnesc din nou cu polițistul și-l iau de guler 
și argumentez: „Lasă-mă în pace, domnule polițist, tu știi 
cine sunt eu?! Am imaginea în tabloul de la panoul de 
onoare, la rubrica <Așa da!>”. 

Această atitudine mă dezvinovățește cu ceva? Doar 
un polițist corupt m-ar considera drept și nevinovat. Pe 
Dumnezeu nu-L putem convinge cu așa ceva. 
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d) Planifi carea este ajutorul meu dat lui Dumnezeu, 
astfel încât să nu mai ajungă mulți oameni în iad. 

d) Unii spun: „Nu primesc copiii; există riscul de a  
ajunge nemântuiți în iad”… 

Înainte de a deveni un înger sau un demon, tu ești 
obligat să-l lași să trăiască, să-i oferi această șansă, doar tu 
poți face aceasta.

Îl pot ajuta eu pe Dumnezeu? Adică Dumnezeu este în 
nevoie și eu trebuie să-L ajut? Daca aceasta era soluția ca 
oamenii să nu ajungă în pierzare, nu se mai lăsa răstignit 
Domnul Iisus.

Îl pot ajuta pe Dumnezeu cu o minciună? Sau Îi pot 
oferi Celui perfect și curat o cârjă falsă și murdară?

Gândul acesta e de la cel rău. Fă-ți tu partea ta, roagă-te 
și lasă-L pe Dumnezeu să-Și facă partea Lui.

 
e) Crucea este prea grea. Voi tăia din ea.
e) Neluând această „cruce“ sau responsabilitate de la 

Dumnezeu, considerând că Dumnezeu este nedrept (dându-
mi o cruce prea grea, aspră, nerindeluită și incomodă) Îi dau 
peste mână lui Dumnezeu. 

Alegând alte cruci, mai potrivite resurselor mele, cu 
responsabilități mai ușoare, mai interesante, la fi nal voi 
constata că m-am înșelat mergând pe mâna mea. 

Dumnezeu oferă fi ecărui om o cruce specifi că, de 
dimensiune potrivită cu resursele sale. Nicio altă cruce 
nu i s-ar potrivi omului mai bine decât cea aleasă și dată 
de Însuși Dumnezeu. Cel rău șoptește și omul zice: „Nu, 
crucea mea nu e cea mai bună, Dumnezeu nu a știut ce să 
îmi dea, voi tăia din ea sau voi alege eu alta”. Privind la 
multele cruci, omul nostru își zice, arătând spre una: „Pe 
aceasta o vreau!”, fără să știe că aceea este incompatibilă 
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cu resursele și dimensiunile lui. Refuzul omului de a primi 
crucea dată de Dumnezeu Însuși presupune luarea unei alte 
Cruci, mult mai grele decât cea pe care o dă Dumnezeu, 
chiar dacă, aparent, pare un câștig.

Iisus a spus: Poartă-ți crucea - crucea ta, nu a altuia (ȚI 
înseamnă o cruce personalizată pentru tine). 

Dumnezeu îți cunoaște viitorul, te cunoaște mai bine 
decât te cunoști tu și știe ceea ce este pentru binele tău 
veșnic. Dumnezeu te iubește mai mult decât te iubești tu, 
iubirea lui Dumnezeu pentru tine nu este distrugătoare sau 
egoistă, ci înțeleaptă, bună și preventivă. 

Decizia ta de a nu accepta responsabilitatea din 
partea lui Dumnezeu nu poate fi  mai bună decât decizia 
lui Dumnezeu. Tu ești doar un om, fi ință imperfectă. Și 
din această sursă imperfectă nu pot rezulta decât soluții 
sau decizii imperfecte. Dumnezeu e perfect, dintr-o sursă 
perfectă poate rezulta doar o soluție și o decizie perfectă. 
Mergi pe mâna lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu e 
bună, perfectă, plăcută, desăvârșită. Însușește-ți voia lui 
Dumnezeu pentru viața ta, acceptă voia lui Dumnezeu 
pentru viața ta. Astfel nu vei da greș.

Doamne, ajută-ne!
Mergând pe mâna lui Dumnezeu, vei fi  însoțit de 

aprobarea lui Dumnezeu, de prezența lui Dumnezeu, de 
Dumnezeu în timpul vieții și de Dumnezeu, toată veșnicia. 
Tu vrei să mergi pe mâna ta pe pământ, dar vrei să ai parte 
de prezența lui Dumnezeu și de benefi ciile Lui și temporare 
și eterne. 

Vrei doar darul, nu însă și Dăruitorul. Este ca și cum 
Îi iei darul din mână și Îl împingi dincolo de poarta ta, de 
pragul tău, pe Dăruitor. Îi spui: Îți mulțumesc, Doamne, 
pentru daruri, pentru sănătate, pentru binecuvântare și 
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pentru belșug, Rai etc, dar acum ieși din casa mea, lasă-mă 
în pace, mă incomodează și mă obosește prezența Ta. 

Cum te-ai simți dacă fi ul tău sau fi ica ta ți-ar cere doar 
codul pin de la card, doar banii din buzunar, dar, când ajungi 
la el, la facultate, ar fugi de tine, fi indu-i rușine cu tine, că 
ești prea bătrân? Ai devenit bătrân, luptând pentru fi ul tău.

Dar Dumnezeu cum Se simte când dorește să meargă 
cu tine împreună, pas la pas, cu scopul de a te binecuvânta 
și de a te purta pe valurile lumii, iar tu Îl dai afară din „casa 
ta”, Îl dai afară din ecuațiile vieții tale, întorcându-I spatele 
în și prin deciziile tale?

 
f) Suferință pentru mamă. 
f) Nașterea și, mai ales, durerile nașterii sunt un blestem 

și o suferință. Aceasta chiar nu este o poezie. Odată ce ne-am 
născut, am primit și pachetul de suferință. De suferit, 
toți suferim pe pământ, nu putem scăpa de aceasta. Este 
consecința păcatului strămoșesc. Pentru creștin, suferința 
aduce și o greutate veșnică de slavă. Dumnezeu nu S-a 
întrupat ca să ne scape de suferință, ci pentru a fi  cu noi 
și lângă noi în suferință. Evitând o suferință lăsată de 
Dumnezeu, vom constata că am ales una și mai grea.

Nașterea este un act fi ziologic, spun specialiștii din 
medicină. Privește din perspectiva anatomică omul (bărbatul 
și femeia) și poate vei înțelege ceva mai mult din scopurile 
lui Dumnezeu pentru noi. Dacă nu e luată cu nemulțumire, 
cârtire sau șovăire ci primești copiii ca pe o favoare și un 
cadou, cu ascultare, din mâna lui Dumnezeu durerea este 
mult mai mică, crucea este mai ușoară! 

Când primești nașterea de copii ca o binecuvântare, 
din mână străpunsă a Mântuitorului, ca din partea lui 
Dumnezeu, ca un dar pentru tine, nu vei mai simți acest 
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lucru ca un chin insuportabil, te vei simți mângâiată. Când 
vei considera nașterea ca un privilegiu, pe care nu îl au 
milioane de femei, când îl primești pe cel ce l-ai purtat în 
pântece, cu scopul de a cânta lui Dumnezeu și de a sta la 
masă în împărăția lui Dumnezeu cu Domnul Iisus Hristos, 
vei simți o încurajare în această povară, în această durere, 
despre care chiar Cartea Sfântă spune.

Mulți nu mai doresc astăzi nașterea fi ziologică și, din 
dorința de a nu se complica, recurg la intervenții chirurgicale. 

S-a constatat însă că tocmai nașterea și alăptarea scad riscul 
pentru incidența cancerului (un fl agel planetar) pentru mame.

S-a constatat că mai multe femei ajung la deces din 
pricina indirectă sau implicită a opririi nașterilor de copii, 
decât din pricina nașterii acestora. 

Hristos Și-a deschis brațele să primească chiar și pe 
torționarii Săi, iar tu îți închizi ochii, mâinile și inima. El, 
deschizându-Și mâinile, n-a rămas singur. Tu vei rămâne 
singur? Spui că ești creștin, că ai viață veșnică, dar vrei 
să apuci cât mai mult din această viață, ca și cum totul se 
termină aici, la mormânt. Deci, ești ateu sau creștin? Prin 
practica vieții tale, îți anulezi și detești, sau îți confi rmi 
crezul? Hristos cum a făcut? 

Prețul plătit de o asistentă medicală, în timpul celui de-al 
doilea Război Mondial, atunci când a încercat să salveze 
din lagărele naziste copii evrei, ascunzându-i în cutii, în 
saci, în bagaje, a fost sentința maximă. 

Prețul plătit de tine pentru salvarea copiilor tăi, pe care 
Dumnezeu a hotărât din veșnicie să ți-i dea este, paradoxal, 
o mare binecuvântare din partea Lui, iar tu crezi chipurile, 
că îți inoportunează planurile efemere? Dumnezeu te va 
răsplăti nemăsurat, dacă vei lăsa să Îi vină copiii pe pământ, 
contribuind astfel la salvarea lor.
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Rolul bărbatului

Dar bărbatul ce rol are? Nu este prea mult pentru soție 
și prea puțin pentru soț?

Bărbatul credincios trebuie să hrănească (material și 
spiritual) familia. Să se roage pentru soția lui, să aducă în 
casă rodul muncii lui, hrană și cele necesare, și când este 
acasă, să nu-i fi e rușine să spele vasele, să schimbe copiii. 
Este o rușine pentru acel bărbat care nu a schimbat scutecele 
și nu a spălat vasele, în timp ce soția lui era suprasolicitată. 
Bărbatul trebuie să se implice fi zic și emoțional, să-i ofere 
ajutorul necesar soției. Nu este rușinos să facă acestea, ci 
este rușinos să nu le facă.

Adevărul nașterilor de copii trebuie îmbrăcat cu 
dragoste. Adevărul fără dragoste doare. Nici dragoste fără 
adevăr, nici adevăr fără dragoste! Așază delicat, tu, dragul 
meu, acest adevăr într-o cutie realizată din ambalajul numit 
dragoste! 

Doamne, ajută-ne!

g) Eu am conștiința liberă.
g) În primul rând, conștiința poate să fi e liberă, 

nepăsătoare, dar nu este curată. În al doilea rând, dacă 
o conștiință este adormită, nu înseamnă că duhul lui 
Dumnezeu aprobă trăirea aceasta, iar Dumnezeu prin Biblie 
vrea să se atingă de conștiința noastră, să o trezească.

Am o întrebare pentru noi, creștinii, care ne-am predat 
inima Domnului. I-am predat doar inima?

Este Domnul în casa noastră? Aprobă El deciziile 
noastre din intimitate sau doar îmbrăcămintea și slujba, 
duminica, la biserică?

Este Dumnezeu în control în fi ecare moment al vieții 
noastre?
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Sau aceasta nu mai este treaba Domnului, este doar 
treaba mea?

Doamne, ai milă de noi!
 
h) Copiii sunt obstacol în calea carierei. 
h) Unii doresc să realizeze o carieră deosebită (și nu 

doresc ceva rău); presupunem chiar că doresc să devină 
medici (pentru alinarea suferințelor semenilor și un bun 
lucru intenționează), dar copiii le împiedică șansa de a avea 
o carieră. Și atunci calcă, ignoră cuvântul Domnului pentru 
a ajunge (cu ajutorul lui Dumnezeu) medici.

Refuză copiii de la Dumnezeu, încercând să vindece 
bolile altora. 

Primește-i, dragul meu, în primul rând pe cei ai tăi, 
alină-le lor suferințele și Dumnezeu îți va da favoarea să 
te jertfești și pentru ai altora. Și Domnul te poate face și 
medic, dar să ai și copiii tăi. Tu nu poți, dar Dumnezeu te 
poate ajuta.

 i) Biblia nu interzice în mod specifi c și clar contracepția. 
Nu scrie clar în Biblie, un NU în dreptul planifi cării! 

 i) Blaise Pascal a spus ceva în genul: „Pentru cine vrea 
să vadă, e destulă lumină; pentru cine nu vrea, nimic nu-l 
poate convinge”. Se găsește oare un singur verset în Biblie 
în care se spune să eludăm voia lui Dumnezeu și cursul lăsat 
de El? A se vedea capitolul „Ce spune Biblia?” 

Biblia nu interzice nici să fumezi, nici să te droghezi. 
Într-adevar, El nu este un Dumnezeu al listelor lungi 
cu interdicții, ci al plăcerii sfi ntei libertăți și al dragostei 
curate. Cunoaștem pe Dumnezeu după caracterul Lui, după 
ce-I place, după ce dorește, după duhul Lui, cu ce este de 
acord, după privirea Lui, și nu neapărat după literă.

Biblia spune: Aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie 
lui Dumnezeu. 
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Aceasta ce înseamnă, să folosesc controlul nașterii, 
limitarea nașterilor, împiedicarea nașterilor de copii? 

Când Dumnezeu spune în Cartea Sfântă, Pildele 
23:26: Fiule, dă-mi inima ta, și anume sediul deciziilor 
și al hotărârilor mele, al încrederii mele în posibilitățile și 
ajutorul lui Dumnezeu, ce presupune aceasta? 

j) Iată, eu și copiii pe care mi i-a dat Dumnezeu. Isaia 
8:18.

j) Chiar dacă am primit doi copii, mai mult nu am vrut, 
mă prezint cu aceștia doi.

Normal, și copiii aceștia sunt dați tot de El, dar aceasta 
nu înseamnă că ei sunt toți copiii pe care dorea Dumnezeu 
să mi-i ofere. Aceștia sunt doar aceia pe care i-am primit eu, 
pe ceilalți respingându-i.

Normal că Dumnezeu mi i-a dat, pentru că doar 
Dumnezeu putea să mi-i dea, căci El este Făcătorul a toate, 
dar aceasta nu presupune că aceștia sunt toți.

Se putea parafraza creștinește astfel: „Iată aici prezenți, 
doar pe unii dintre copiii pe care a vrut Dumnezeu să mi-i 
dea”…

k) Dumnezeu aprobă abstinența. De ce este păcat să te 
abții de la a avea copii?

k) Nu este păcat, dragul meu, chiar este recomandat să 
avem frâu și cumpătare (mi-o spun mie, în primul rând, apoi 
și ție!). O, de ne-am ruga și-am posti mai mult! O, de-am sta 
mai mult în fața Bibliei! Ce lipsă ducem de acestea! Am fi  
sigur mult mai cumpătați. Nu este niciun păcat când această 
abținere și cumpătare are în vedere sfi nțirea mea și slava lui 
Dumnezeu. Când am ca motivație sinceră apropierea mea de 
Dumnezeu, post și rugăciune, nu e păcat, ci binecuvântare, 
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mare binecuvântare. Dar, când am în vedere dorința mea 
egoistă de a nu primi copiii, este păcat! Spunând că astăzi 
eu mă rog mai mult, exact în ziua când vreau să mă feresc, 
pe cine mint? 

 
l) Cineva s-a justifi cat: „Ce, tu nu faci păcate?”. 
l) Ba da! O, de-ai ști câte, și mă doare pentru aceasta. 

Acestea nu mă îndreptățesc să fac și alte păcate. Și este 
și crimă, și cu premeditare. Iar când ceva e înfăptuit cu 
premeditare, este cu atât mai grav, iar făptașul mai periculos. 
Și, culmea, unii dintre noi trăim în păcatul acesta chiar și 20 
de ani. 

m) Practic planifi carea familială, dar plec ca voluntar 
în lumea a treia.

m) Sunt voluntari credincioși care pleacă din țările 
civilizate, ca să ducă o rază de soare și o veste bună celor 
din lumea a treia.

Mă bucur pentru devotamentul lor (Dumnezeu nu 
rămâne dator), îi apreciez foarte mult, recunosc că eu nu am 
reușit să fac aceasta. Dar, dacă au acceptat doar un copil de 
la Dumnezeu, restul considerând că e prea mult, pare puțin 
cam nefi resc să-și dea viața pentru lumea a treia, în timp ce, 
pentru pruncii lor, nu. Unde este iubirea față de aproapele, 
dacă pe al meu îl planifi c, îl resping, îi întorc spatele? 

Dumnezeiasca Scriptură (Biblia), cartea tuturor 
creștinilor, se mai numește și Evanghelie în limba greacă, 
vestea bună. Creștinii înțeleg că au o carte, numită vestea 
bună, de mărturisit oricărui muritor. Ce citesc ei din ea și 
cum cred în ea? Unii proclamă și trăiesc o viață răspândind 
o veste proastă: „Cel mic și neajutorat nu are dreptul la 
viață, e prea obositor și incomod pentru mine ca el să vină 
pe pământ”. 
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n) Eu sunt foarte echilibrat!
n) Da, foarte echilibrați și cumpătați suntem trei-cinci 

zile din 31, când căutam ceea ce ne place.
Când trăim plăcerea, spunem: „Așa e viața, așa a făcut 

Dumnezeu, așa a lăsat Dumnezeu, așa e normal”.
 Dar când vine vorba despre responsabilitate, niciun 

cuvânt de Dumnezeu; despre ce a lăsat El, liniște totală. 
Atunci contează doar ce e mai „bine” pentru noi.

 Acest „bine” e o înșelăciune. Ne găsim plăcerea în bine 
sau binele în plăcere?

Am o întrebare pentru tine, scumpul meu: „Îl cunoști tu 
pe Dumnezeu? Ai fost vreodată la cruce, cu lacrimi în ochi, 
întrebându-L de ce moare Fiul Său pe cruce? Pentru cine, 
din cauza cui, de dragul cui?“…

o) Se cunosc oameni care au avut un impact puternic și 
pozitiv asupra semenilor lor, în aspecte științifi ce, artistice, 
duhovnicești și au dat naștere unui număr mic de prunci. 
Chiar au trăit aceștia în păcat?

o) Una este talentul, chiar și mântuirea sau darul oferit 
ca slujitor chiar în biserica Lui și altceva este trăirea în 
neorânduială, în păcat.

Dacă au trăit în planifi care familială, fără să-i acuzăm, 
suntem nevoiți să recunoaștem adevărul: au trăit în păcat. 

Aș întreba retoric: de ce de la credincioșii cunoscuți 
nu luăm și exemplele acelora care au primit copiii de la 
Dumnezeu, ci doar exemplele negative, acelea care ne 
avantajează, care plac fi rii noastre?

Dragul meu, nu te amăgi singur, gândind că, dacă 
persoana duhovnicească ce este un model pentru tine 
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practică, a practicat, te încurajează sau tolerează acest păcat, 
tu vei fi  eliberat de răspundere! Aceasta nu înseamnă că tu 
nu ai o responsabilitate personală în fața lui Dumnezeu.

În fața lui Dumnezeu tu ești direct răspunzător. Nu te vei 
da la o parte, nu te vei putea dezvinovăți pentru că altcineva 
te-a învățat, îndemnat sau îndrumat. Cugetul tău, lăsat în 
tine de Dumnezeu, îți spune astăzi clar ce este păcat. Nu 
încerca să-ți liniștești cugetul cu gândul că și altcineva face 
același lucru. În fața lui Dumnezeu nu ai scuză. Dumnezeu 
vrea să-ți fi e astăzi îndrumător și călăuză. Ascultă-I bine 
șoapta plină de dragoste!

Nu contest (și este de apreciat foarte mult) faptul că 
unele familii, cu mai puțini copii, sprijină familii numeroase. 
Ajutorul pe care aceștia îl oferă este un lucru foarte frumos, 
dar, aceasta nu elimină responsabilitatea fi ecărei familii în 
parte înaintea lui Dumnezeu. 

Prin toate gândurile de aici, doar aceasta doresc: 
reabilitarea și recuperarea oricărui cititor sincer, spre o 
viață fericită și binecuvântată de Dumnezeu. 

 
III.3. Argumentate religios, ofensive ale 

promotorilor contracepţiei 

Anumite persoane ce se consideră mai duhovnicești spun:

a) De ce a lăsat Dumnezeu „zilele acelea”? Le-a lăsat 
cu scopul să le folosim noi, de aceea ni le-a dat Dumnezeu. 

a) Ca și cum un adulter ar spune „Trebuie, nu vezi câte 
femei sunt pe lume, să folosesc ocaziile pe care mi le oferă 
Dumnezeu. Femeile de la El sunt!” Un altul poate spune 
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„Nu vezi câte mașini frumoase sunt pe lume, sau câte case 
nesparte există, sau câte sticle de alcool nedesfăcute, sau 
câtă mândrie neînsușită? Să folosesc ocaziile pe care mi le 
oferă Dumnezeu”.

 
b) „De ce ți-a dat Dumnezeu înțelepciune? Fii înțelept, 

omule, îți spun ei, fă-ți viață mai ușoară (aș zice: Taie-ți din 
cruce!). Nu tu mai chinui atâta, tu singur îți alegi amarul 
acesta”.

b) Se folosește cuvântul „înțelepciune”, abuzându-
se de el. Dumnezeu i-a dat înțelepciune și infractorului 
informatic, tot El a creat și noaptea, dar nu cu scopul ca 
hoțul să fure. 

„Cât de iscusită eşti tu în căile tale ca să cauţi…! Ba 
pentru aceasta şi la nelegiuiri ţi-ai deprins căile tale.” 
Ieremia 2:33 

c) „Ce dă Dumnezeu?”, spun ei ironizând. 
c) Aceasta este credință, nu iresponsabilitate. 
Dacă nu acceptăm ce ne oferă Dumnezeu, atunci ce 

să acceptăm, ce oferă omul? Vedem lămurit și ne-am convins 
ce oferă omul, de 6000 de ani. Explicit, omul ne-a arătat în 
detaliu de ce este în stare, pe dealul Golgota. Acesta este 
nivelul la care se ridică omul.

 
d) Dacă acest copil va fi  un Moise?
d) Un Moise poate nu va fi , dar o mână de țărână cu 

viață și cuvânt de sus, aceasta nu este exclus.

e) Să ne ocupăm, așadar, de sfi nțenia celui pe care-l 
avem (să facem din acesta un sfânt), nu din cel ce n-a venit 
încă.
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e) Și ce sfi nțenie îi vom preda celui pe care îl avem 
acum, când ne va întreba: „Tată, unde sunt frații mei?”…

f) Unii au mulți copii, dar murmură mult.
f) Scopul nu este numărul mare de copii, ci primirea 

celor pe care ți-i oferă Dumnezeu, fără cârtire, fără murmur. 
Cine murmură poate n-a avut motivații duhovnicești sau 
acum este într-o slăbiciune duhovnicească (inerentă naturii 
umane, nu convingere și practică lunară).

Feriţi-vă de orice înfăţişare a răului. Epistola întâia 
către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel 5:22.

 
 g) Vezi, chiar Dumnezeu face pierderea, ciclul lunar 

și poluțiile nocturne, deci El nu e împotriva acestora. El 
le face! Procesul de împiedicare a concepției prin evitarea 
perioadelor fertile este de la Domnul. Înseamnă că și eu 
trebuie să folosesc aceste perioade pentru împiedicarea 
sarcinii, aceasta să nu aibă loc, să se piardă sămânța.

g) Când pierderea (aruncarea seminței) este 
din intenție personală, făcută intenționat de către om, 
în scopul iubirii de sine, e foarte rea. Când nu este generată 
de Dumnezeu, este rea.

În Levitic 15:19 scrie: Să rămână necurată șapte zile, 
necurată nu e perioada fertilă, ci șapte zile de la începutul 
ciclului, o durere, o necurăție a organismului, prin faptul 
că s-a pierdut o posibilă viață. Organismul nu și-a împlinit 
scopul, nu a luat fi ință o viață și organismul suferă.

Când decide Dumnezeu, cu mijloacele Lui, nu mă 
împotrivesc, dar eu nu sunt Dumnezeu și nici nu vreau să-I 
iau locul. A mai vrut unul și n-a ajuns departe, decât până la 
urechile pământenilor, el este tatăl minciunii și le șoptește 
oamenilor din ale lui. 
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Dumnezeu, care este viața, să fi e tot El împotriva vieții, 
să contribuie tot El la lupta împotriva vieții? O împărăție 
care se dezbină împotriva ei înseși nu dăinuiește, pe când 
Dumnezeu dăinuiește din veșnicii.

h) În Facerea 38.6-10, Onan… vărsa sămânţa jos, nu 
practica lui Onan a fost greșită, ci doar motivația.

h) Este ca și cum un om îl execută pe un altul folosind 
o armă și o deposedează pe victimă de câțiva bănuți din 
portofel și de o pâine din geantă. La proces, judecătorul 
spune: „Învinuitul va fi  judecat cu clemență pentru că doar 
motivația lui a fost greșită (lăcomia și necumpătarea), nu 
a luat decât o pâine și câțiva bănuți. Acest criminal n-a 
făcut un lucru rău că a omorât victima, ci a greșit că a 
fost lacom, a vrut să îi ia pâinea din gura victimei și n-a 
găsit altă modalitate. Modalitatea n-a fost greșită, ci doar 
lăcomia”. 

Dacă tu ai fi  tatăl victimei, ce ai zice de decizia 
judecătorului? Că doar motivația a fost greșită, nu și 
metoda? A fost greșită și metoda și motivația din spatele 
metodei. Dumnezeu S-a întristat atât pentru practică, cât și 
pentru motivație. 

i) De ce folosesc unii creștini ca referință Facerea 
44:30: …de mă voi întoarce acum la tatăl nostru (…), şi nu 
va fi  cu noi băiatul, de al cărui sufl et este legat sufl etul său, 
şi de va vedea el că nu este băiatul, va muri. 

În context nu are nicio legătură cu nașterea. 
i) Așa este, nu are nicio legătură cu nașterea. Dar nu se 

desfi ințează astfel voia lui Dumnezeu, dacă unii credincioși 
folosesc Scriptura, dar cu pasaje invocate greșit, fără a fi  în 
context. 
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Nici Ioan 3.16 nu e în context, nici epistolele 
Sfântului Apostol Pavel nu-mi sunt adresate mie ar putea 
cineva atunci să spună. Să mă lase Dumnezeu în pace, 
aceasta derivă după această logică, cum că nu e în context. 

Dar în contextul veșniciilor, Dumnezeul 
care dă copiilor viața vrea să dea fi ecărei familii un număr 
de copii știut numai de El. Cum ne vom duce noi înaintea Lui 
după ce L-am eludat, ocolind numărul de copii dorit de El, 
știut de El. Cu ce justifi cări fabricate șubred ne vom duce 
la Dumnezeu? 

Dar în context este conștiința ta, lăsată de Dumnezeu 
să-ți vorbească, însă tu te lupți, doar-doar o aduci la tăcere. 

„Toată Scriptură este insufl ată de Dumnezeu şi de 
folos spre învăţătură, spre mustrare, spre îndreptare, spre 
înţelepţirea cea întru dreptate.” Epistola a doua către 
Timotei a Sfântului Apostol Pavel 3:16

j) Femeia va fi  mântuită prin nașterea de fi i?
j) „Dar ea se va mântui prin naştere de fi i, dacă va stărui, 

cu înţelepciune, în credinţă, în iubire şi în sfi nţenie. Epistola 
întâi către Timotei a Sfântului Apostol Pavel 2:15.

Cuvântul „mântuire” poate exprima mai multe nuanțe: 
binecuvântare, izbăvire, vindecare, terminare, iertare de 
păcate, isprăvire, salvare, tămăduire, dezrobire, răsplătire, 
scăpare de o primejdie, eliberare… 

În versetul de mai sus NU este exprimată salvarea 
de la pierzare (iertarea păcatelor), ci nuanța este că astfel 
femeia va fi  ferită de alte lucruri rele, va fi  binecuvântată, 
își recapătă demnitatea, este valorizată și nu disprețuită sau 
judecată (precum este în Orient).

Pe de o parte, Biblia spune în Faptele Sfi nţilor 
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Apostoli 4.12: „Şi întru nimeni altul nu este mântuirea, căci 
nu este sub cer niciun alt nume, dat între oameni, în care 
trebuie să ne mântuim noi“.

În nimeni altul, prin nicio altă soluție sau cale nu este 
mântuire, decât prin Hristos.

Femeile păgâne, cele căsătorite, dar infertile, cum vor 
fi  mântuite? Cele care nu se căsătoresc cum vor fi  mântuite? 
Dar bărbații și copiii? Nu se poate ca femeia să aibă condiții 
diferite de mântuire, nicidecum. De ce a mai murit Iisus 
Hristos, dacă există și o altă cale? 

Pe de altă parte, versetul spune: „dacă va stărui” în 
credință, iubire. Alte înțelesuri pot fi  „dacă vor stărui” 
(copiii născuți) în iubire. Și atunci, mântuirea femeii cade 
în responsabilitatea copiilor? Nicidecum, mântuirea este 
personală!

Femeia nu e mântuită, scăpată de la iad, prin 
naștere de copii, ci prin harul lui Hristos manifestat prin 
jertfa Sa răscumpărătoare.

Mântuirea oricărui om este prin Hristos Mântuitorul și 
nu prin naștere de copii.

Mântuită (în Epistola întâia către Timotei a Sfântului 
Apostol Pavel 2:15) înseamnă salvată, binecuvântată, scoasă 
din încurcătură. Femeia după sacrifi ciul numit naștere este 
apreciată, onorată.

Dar femeia mântuită de la iadul cel veșnic prin harul 
salvator al lui Hristos alege să primească copiii dați de 
Dumnezeu ca pe o favoare oferită de El, contribuind astfel 
la măreția slavei lui Dumnezeu și la cinstirea Celui ce a 
mântuit-o pe pământ. Ea primește copiii nu ca să aibă milă 
Dumnezeu de ea și să-I câștige favoarea, ci pentru că a 
avut milă Dumnezeu de ea, când a murit Fiul Său pe cruce 
pentru ea.
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Această este o consecință normală a mântuirii lucrate în 
ea de Dumnezeu. 

Dar, dacă alții au motivații greșite pentru faptele lor, 
să fi m noi înțelepți, să nu avem fapte greșite, determinate 
de motivații și mai greșite.

 
k) Dacă tu, prin neînfrânare, generezi procesul nașterii, 

Dumnezeu nu poate opri nașterea.
Facerea 1:28, Psalmul 126:5. Cine e factorul decisiv? 

Omul își umple tolba, nu Domnul. Iar dacă omul își umple 
tolba (tolba nu se umple ea singură și nici chiar Domnul nu 
o umple), factorul decisiv este omul.

k) Dumnezeu generează procesul nașterii, nu omul; și 
doar El poate și are dreptul să-l oprească. Omul are doar 
un act intim la îndemână și nu totdeauna actul are loc în 
perioada fertilă sau este soldat cu naștere. Omul poate doar 
primi sau respinge copilul. Ca și în privința mântuirii, nu 
omul generează mântuirea.

Vreți să spuneți că eu sunt puternic, iar Dumnezeu este 
precum cineva neputincios, legat la mâini, neputincios în 
fața mea? Trist! 

 
l) Nu te osândi singur, omule, ești pe drumul cel bun. 

Este o încredințare personală.
Epistola întâia către Corinteni a Sfântului Apostol 

Pavel 10:30: Dacă eu sunt părtaş harului, de ce să fi u hulit 
pentru ceea ce aduc mulţumire?

Așa spune Biblia, în Epistola către Romani a Sfântului 
Apostol Pavel 14:22. (Credinţa pe care o ai, s-o ai pentru 
tine însuţi, înaintea lui Dumnezeu. Fericit este cel ce nu se 
judecă pe sine în ceea ce aprobă!) 

l) Aceasta sună ca o licențiere a păcatului. Aici este 
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vorba despre situații neclare, aici nu se includ principiile 
despre care avem referințe prea multe și clare (a se vedea 
capitolul: „Ce spune Biblia despre copii“). 

Unii consumă doar vegetale, alții și carne, unii cred 
că la biserică trebuie să meargă îmbrăcați foarte elegant, 
întâlnindu-se cu Dumnezeu (o întâlnire solemnă, cu 
cravată), alții nu poartă cravată, considerând aceasta ca 
lipsă de smerenie, unii poartă verighetă, declarând prin 
aceasta public că sunt căsătoriți, într-o lume împotriva 
valorilor familiei, alții consideră inelul de aur ca simbol al 
prosperității și al luxului, al lipsei de modestie etc. 

Toate aceste lucruri nu sunt chestiuni de viață și de 
moarte, pe când lucrurile în care mi se spune clar: e viață, e 
creatura Mea, e contribuția Mea, viața sunt Eu, în joc sunt 
drepturile Mele, Îmi aduci o ofensă prin aceasta, e dorința 
Mea ca oamenii să se înmulțească, să lucreze cinstit cu 
Mine, Eu fac omul, Eu îl susțin, Eu îi dau pâinea cea de toate 
zilele, Eu l-am lăsat pe acest pământ, în locul în care Mi-au 
omorât Fiul, Eu am creat o grădină, iar ei au batjocorit-o, 
Eu salvez omul de la pierzare, Eu planifi c familia, în cer, și 
nu omul, pe pământ.

Aici, în joc e slava lui Dumnezeu, iar decizia omului (în 
orice direcție), în această privință este împotriva Lui. 

Uneori facem atâta caz de interesele Domnului. Dar 
aici sunt interesele Domnului, sau doar interesele omului? 
Să spunem noi, să răspundem doar pentru noi, în inima 
noastră, personal. Aici ale cui interese sunt, interesele cui 
primează? 

Doamne, ai milă de călăuzele oarbe! 
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m) Tot ceea ce este fi resc, natural, nu înseamnă că 
este cel mai bun. Exemplu: pământul, dacă nu îl ari, nu 
tai buruienile, nu-l uzi, nu-l semeni, nu îți dă cel mai bun 
rod, trebuie fi ltrare, selecție naturală. Dacă Dumnezeu nu 
ar fi  de acord cu mijloacele de selecție contraceptivă, de ce 
pământul trebuie lucrat și nu este lăsat așa, cu ce dă el, cu 
buruieni…? 

 m) În Facerea 1:28, omul primește porunca clară, este 
lăsat să ia decizii, să supună pământul, glia, hotărârilor lui. 
Este un privilegiu lăsat de Dumnezeu, doar pentru pământ, 
pentru buruieni.

Pentru că pământul este blestemat din cauza păcatului, de 
aceea și Dumnezeu a poruncit să îl îngrijești cu sudoarea frunții.

Pe când, despre copii, Biblia ne spune clar: Nu-i opriți. 
Despre nașterea de prunci, Dumnezeu dă indicații precise: 
Lăsați copilașii să vină.

Copilul nu este un blestem, precum pământul, ci este o 
binecuvântare și este binecuvântat. 

  
n) Nu îți faci calculul când e ziua fertilă, mergi cu 

Dumnezeu; dar, când este vorba de dăruire sau binefacere, 
îți faci bine calculul și vezi că mai ai niște lucruri de rezolvat 
și de plătit; atunci nu mai mergi cu credință în Dumnezeu, 
ci cu calculul dinainte. 

n) O inimă lucrată de Dumnezeu va lăsa viața, zilele, 
nașterile, buzunarele în controlul lui Dumnezeu. Dacă 
buzunarele creștinului sunt închise din iubire de sine, este greșit.  

 
o) Dacă nu îți gestionezi numărul copiilor, astfel încât 

să le porți bine de grijă, te-ai lepădat de credință, Epistola 
întâi către Timotei a Sfântului Apostol Pavel 5:8. Dacă însă 
cineva nu poartă de grijă de ai săi şi mai ales de casnicii 
săi, s-a lepădat de credinţă.



96 Eugen Sima

o) Prima purtare de grijă este să-i lași în pântecele tău, 
în casa ta, să le dai o picătură de apă, să-i lași sub soarele lui 
Dumnezeu, expuși harului Său salvator. După care, N-am 
văzut pe cel neprihănit cerșindu-și pâinea - aceasta nefi ind 
indolență sau iresponsabilitate, ci credință. 

 
p) Da, copiii sunt un dar de la Dumnezeu, dar aceasta 

nu înseamnă că nu trebuie să-mi impun limite de cantitate 
și timp în primirea darului.

p) Problema este tot iubirea de sine. Ce om credincios 
va spune: „Mântuirea e un dar de la Dumnezeu, dar eu 
voi fi  limitat și discret, cu bun simț, nu pot primi toată 
salvarea Sa, eu sunt echilibrat, vreau să mă salveze doar 
pe jumătate de la iad, să-I arăt lui Dumnezeu că eu sunt 
echilibrat și bun ispravnic, cumpătat”. Este tot viclenie. 

Problema, în defi nitiv, e doar atât. Dacă ar fi  ceva foarte 
comod și foarte plăcut fi rii pământești din noi, toți s-ar grăbi 
să aibă cât mai mulți copii și nu ar mai găsi nicio justifi care 
care să oprească venirea copiilor pe lume.

Să fi m serioși, dacă venirea copiilor ar fi  numai bucurie, 
fără pic de responsabilitate nu s-ar mai găsi niciun contra-
argument.

Aici este problema: egoismul. Caut să elimin tot ceea 
ce îmi aduce purtarea responsabilității.

Dar Domnul Iisus n-a făcut așa, ei din contră. Orice e 
frumos și bun se dobândește cu sacrifi ciu. Și locul nostru 
din cer, plata pentru păcatele noastre, a costat nespus. 
În Isaia 53 scrie că El a purtat păcatele, rușinea noastră, 
greutățile, poverile noastre, în trupul Său pe cruce și n-a 
deschis gura deloc, fără șovăire. Pe cruce El chiar Și-a dat 
viața pentru mine, nu s-a făcut că-Și dă viața, nu mi-a făcut 
o farsă.
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Iar noi căutăm acul în carul cu fân, doar-doar Îl aducem 
pe Dumnezeu la tăcere și cugetul de la El, de asemenea.

 
r) Sunt și vârstnic și creștin, și pledez pentru planifi carea 

familială.
r) De ce totuși sunt unii vârstnici care învață – le explică 

tinerilor creștini – cum să aibă cât mai puțini copii?
Se chinuie sărmana făptură omenească să producă 

justifi cări, la bătrânețe, care mai de care mai „bizare”, doar-
doar să-și liniștească conștiința.

Conștiința îi acuză de ceea ce au făcut în tinerețe și 
sapă, caută, culmea, chiar în Biblie și în „logică” acele 
lucruri care ar putea să îi liniștească, să le sufoce glasul 
conștiinței care strigă. Și fabrică și construiesc niște 
argumente pe care le diseminează, din dorința de a se liniști 
pe ei înșiși, căutând adepți. În regulă, doar că în felul acesta 
„lucrează” pentru cel rău. Lucrează sărmanul bătrân creștin 
în serviciul celui rău. Are eul prea mare; mândria nu-l lasă 
să-și mărturisească păcatul. Dacă recunoaște vina, pierde 
din imagine și din credibilitate. Preferă imaginea intactă, în 
locul aprobării lui Dumnezeu.

Unii credincioși vârstnici, care au conștiința pătată, 
au impresia că, trudindu-se să aducă astfel de argumente 
ciuntite, li se șterge vina. Vina, da, li se șterge, dar, dacă 
se opresc cu dezvinovățirea și-și recunosc păcatul. Cred că 
printre creștini nu e frământare mai mare decât aceea să mai 
găsească încă o justifi care, să mai fabrice ceva, doar-doar 
vor avea pace. 

Dar se pare că unii vor să meargă în veșnicie cu păcatul 
nemărturisit. 

Cum altădată ucenicii Domnului Iisus credeau că făceau 
o lucrare bună în folosul tuturor, chiar și al Mântuitorului, 
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alungând copilașii, așa și astăzi unii cred că fac o lucrare 
înțeleaptă, oprindu-le venirea pe pământ.

Ce nonsens să pledezi pentru embrioni în compensare 
din răsputeri (împotriva avortului), dar să-i omori prin gând, 
luptând cu disperare, nu care cumva să ia fi ință vreunul, 
încurajând creștinii să se opună cât este posibil apariției 
lor, culmea, cu „argumente biblice”, îmbrăcat și în haină 
de oaie. 

Unii creștini practicanți, trăitori, merg la împărtășanie, 
cu nonșalanță, spunându-și: „Dacă toți fac asta, o fac și 
eu, toată lumea practică planifi carea, înseamnă că nu e o 
problemă”. 

Ce minciună și ce înșelare! Și totuși, Dumnezeu astăzi 
iartă și reabilitează! Nu este păcatul tău atât de mare astăzi, 
cât este Dumnezeu de iertător, astăzi!

III. 4. Lupta proavort

Argumentul puternic al celui mai înverșunat proavortist 
al planetei.

Cel mai infl uent susținător “Proavort” al planetei a spus 
victorios: „Nu am găsit până acum niciun susținător al 
vieții care să-mi răspundă la această întrebare, provocare: 
Ai de ales între o sută de embrioni și un om. Alege, pe cine 
vei omorî? Adresați, spune el, această întrebare ipocriților 
creștini, care susțin viața, și niciunul nu va răspunde: Aleg 
embrionii”.

Aș răspunde acestuia, din start, că întrebarea sau 
provocarea e prezentată greșit.

Cum poate o fi ință, cu limite spațio-temporale, care 
mâine sau poimâine se poate contamina cu un virus 
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microscopic și peste trei zile poate să fi e în sicriu, cum 
poate „o particulă de praf“, să jongleze, să ofere spre alegere 
pământenilor două alternative? Și acelea ale morții?

Dumnezeu care a creat viața nu a creat nicio fi ință 
cu scopul de a-i oferi acesteia două alternative - moartea 
A și moartea B. Ci Dumnezeu spune doar: „Alege viața!“ 
Dumnezeu este viață și ne-a dat și nouă viață. Doar 
Dumnezeul vieții are dreptul și poate să ne ofere două 
alternative din care să alegem, iar El ne oferă alternativele, 
dar ne îndeamnă și ce anume să alegem pentru binele nostru. 
Dumnezeu spune: Alege viața, ca să trăiești! Dumnezeu 
este unul singur și nu manipulează.

Acest individ nu este Dumnezeu. Acesta este un viclean, 
în slujba celui rău, sărmanul de el. El, culmea, trăiește, 
pentru că Dumnezeu încă Se îndură și Îi este milă de el.
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Capitolul IV

ACCENTE

Motto: „Eu sunt învierea şi viaţa”…

IV.1. Eronate (inversarea priorităţilor animal-om) 
 

În România, după anul 1990, s-a dezvoltat o preocupare 
asiduă față de necuvântătoare, față de animalele de 

companie, dar mai ales față de feline și rasa canină. 
A luat amploare o adevărată cultură pentru creșterea și 

protejarea acestor animale de companie. 
S-au construit clinici și spitale pentru animale, s-au 

înmulțit cabinetele și magazinele „pet shop”, unde se găsesc 
accesorii pentru animale din ce în ce mai diverse, hrană cât 
mai variată și bogată în tot ceea ce au nevoie. 

S-au deschis cimitire pentru animale, frizerii, au luat 
amploare asociațiile pentru protecția animalelor. 

Se consumă anual pe pisici și câini, pe vaccin pentru 
deparazitare, cosmetică, hrană etc. sume imense. Se plătesc 
și se angajează oameni pentru a plimba câinele sau pisica. 
Dimineața, la 5:00-6:00, se trezesc stăpânii să iasă cu câinii 
la plimbare. Alții fac terapie cu animale.

Dacă se îmbolnăvește câinele, te îmbolnăvești și tu, îți 
faci programul după el, te duci doar în locurile în care îl 
poți lua și pe el, îți faci concediul în funcție de el, îi cumperi 
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recompense candy, pantofi , șervețele umede (de trei ori mai 
scumpe decât cele pentru copii), scaun de mașină, zgardă 
cu led și usb, șampon, hăinuțe refl ectorizante cu neon, pat 
moale etc.

Dar pentru a-i oferi o lingură de mâncare unui copil, 
care are sufl et veșnic, creat după chipul și asemănarea 
lui Dumnezeu, pentru aceasta nu este timp și nu sunt nici 
resurse.  

Este înjositor și chiar degradant să ai mai mulți copii, 
dar, dacă ai câini și pisici, ești interesant și chiar „cool”.

Uneori se spune că și câinele are un sufl et și el e un 
sufl et. Dar copilul nu are sufl et, este doar o celulă? 

Să investești în câini, în necuvântătoare, în clădiri, în 
fi are, și nu în sufl ete veșnice?

Cel rău nu este trist dacă se înmulțesc câinii, scopul 
lui este ca fi ii oamenilor, adică cei pentru care a murit 
Dumnezeul întrupat, să nu se nască. Celui rău îi place să se 
înmulțească câinii cât mai mult, dar în niciun caz oamenii, 
care, mântuiți, vor cânta slavă Mielului înjunghiat. Doar 
oamenii pot fi  mântuiți prin jertfa de la cruce.

Nu pentru câini a murit Domnul, ci pentru oameni, 
pentru mine și pentru tine. Doar nouă ni s-a dat valoare prin 
prețul plătit de El. 

Pentru ce să ne irosim viața, dacă nu pentru Dumnezeu, 
care rămâne, și pentru copiii ce au sufl et veșnic și rămân? 
Mașinile, tabla, fi erul, cărămida, betonul, casele, trupul 
trecător, gloria primită, totul se duce, piere ca iarba. Rămâne 
Dumnezeu și rămân sufl etele noastre veșnice, mântuite 
(dacă dorim), de harul și de îndurarea Sa.
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IV.2. Incomplete (reacţiile maselor)

O Românie întreagă, cu tot cu prim-ministru, a fost 
frământată când un copil a căzut la Balotești Ilfov într-o 
fântână, iar tânăra care l-a salvat, se spune că a fost premiată 
de președintele țării cu medalia Steaua României.

O planetă întreagă cu toți oamenii de știință, cercetători 
și savanți au căutat soluții și oamenii puternici de stat ai 
lumii s-au unit pentru a găsi o rezolvare când, într-o mină 
din America de Sud, 30 de mineri au fost în mare primejdie 
într-o galerie prăbușită. 

Extraordinară solidaritate, felicitări tuturor acestora!

Lăudabilă inițiativa românilor de a veni în sprijinul 
unei familii, ai căror părinți au rămas fără cei cinci copii, 
confi scați de un stat occidental, din pricina faptului că părinții 
erau creștini prea stricți. De apreciat inițiativa maselor din 
România. Dar totuși am o întrebare: cum pot aceste mase 
să tacă atunci când în fața lor nu doar sunt confi scați cinci 
copii, ci omorâți (direct sau indirect) milioane?...

O țară întreagă „a luat foc” când, în noaptea „demonilor”, 
30 octombrie, sute de tineri se distrau ascultând melodia „În 
noaptea în care vom muri” și zeci dintre ei chiar au murit, 
potrivit melodiei cântate, uciși de fl ăcările nemiloase. Câtă 
durere! Pe afi șul de la intrarea în club scria că va fi  foc de 
artifi cii. Și a fost toată țara îngrozită. 

Dar o tară întreagă doarme liniștită când, zilnic, 400 
de copilași fără apărare sunt uciși cu cruzime și toată țara 
doarme în pace și nimeni nu are insomnii din cauza aceasta. 
Toată țara doarme un dulce și nepăsător somn.
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Nu demult, un incendiu devastator a distrus multe case 
sociale ale unui slujitor al Domnului unde sunt adăpostiți 
sute de orfani, unii dintre ei găsiți în tomberoane, aruncați de 
mamele lor la ieșirea din spital sau aruncați de „binevoitori“ 
pe șanțul complexului.

Slujitorul a fost întrebat dacă este frământat de această 
pierdere. El a răspuns: „Nu mă doare că au ars casele, mă 
doare că, în fi ecare zi 400 de copii sunt omorâți în spitalele 
din România”.

Cum vom da ochii cu Dumnezeu, când tot ceea ce 
facem este numai împotriva Lui?

Doamne, iartă-ne! Îți mulțumim că astăzi mai oferi iertare!

IV.3. Comparative (descrierea pruncilor respinși) 

Te avertizez că unele descrieri din acest subcapitol sunt 
destul de aproape de cruda realitate.

Priviți, vă rog, un meci de rugby. Când se execută o 
lovitură, adversarii stau în așteptarea fl uierului arbitrului, 
10 sau 20 de bărbați puternici, precum niște tauri fi oroși.

Priviți-i cum stau spate în spate, nu care cumva vreunul  
din echipa adversă să treacă de ei; dacă încearcă ceva, îl 
strâng cu putere, îl apucă de cască, de picior. Și dacă nu îl 
prind, cu disperare ultimă, cel puțin, un deget, o unghie, ori 
măcar tivul de la echipament să îl prindă. Nu care cumva să 
treacă de el, nu care cumva să intre în teritoriul lui, în terenul 
lui, o luptă pe viață și pe moarte, cu sudoare pe frunte, 
gâfâind, nu cedează nimic din terenul lui.

Cu mult mai înverșunată, mai vicleană, mai diversă, 
mai persuasivă este lupta împotriva copiilor (de multe ori 
îmbrăcată în haine de gală), împotriva vieții, în defi nitiv, 
împotriva Generatorului vieții, a lui Dumnezeu. 
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Lucrul care ne-ar surprinde cel mai mult, în această 
viață, este învierea, redobândirea funcțiilor trupești a unui 
om. 

Dacă o înviere ar fi  surprinzătoare, cu atât mai mult 
opusul acesteia, negativ, moartea este surprinzătoare și, 
necuprins mai mult, moartea propriului copil, prin acțiunea 
inițiată chiar de părinte.

Nu contează dimensiunea sau vârsta victimei și nici 
obiectul care a fost folosit, ceea ce contează este rezultatul.

O execuție este cu atât mai odioasă cu cât victima s-a 
afl at într-o condiție vulnerabilă, neputându-se apăra.

Tocmai persoana care trebuia și de la care victima avea 
pretenții, de la care se aștepta la cea mai multă grijă, atenție și 
dragoste, tocmai aceea… Și aceasta, cu tot discernământul.

 
Privește-ți copilul, cum se joacă zglobiu, are unu, doi, 

trei sau mai mulți ani, cum doarme, ce dulce e, cum te 
apucă cu mâna lui micuță, de nas, de ureche sau de păr, 
cum atunci când vii de la serviciu sare în brațele tale, parcă 
i se deschide cerul de bucurie când te vede, râde fericit, te 
strânge de gât, cât poate de tare, strânge mâinile, brațele în 
jurul gâtului și îți spune: „Mămica mea”, „Tăticul meu”, 
„Te iubesc mult!”

Cum ai fi  putut, cu doar un an, doi sau mai mult în urmă, 
lui sau fratelui său (ordinea și sexul chiar nu contează), să îi 
curmi viata? Ai putea să-l privești în ochișorii aceia dulci?

Spune, ai putea?
Să nu ne mai amăgim, mințindu-ne frumos, că nu a fost 

decât un embrion, mai mic sau mai mare! Era viață, om 
cu sufl et veșnic, era celula vieții, creată cu scopul de a trăi 
veșnic, scop lăsat de Dumnezeu, iar noi semnăm împotriva 
concepției, împotriva vieții.
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Să-L lăsăm pe Dumnezeu să decidă momentul când să 
unească cele două celule, feminină și masculină. Să nu ne 
erijăm în poziție de conducător, creator și planifi cator, să nu 
ne mai semețim sau să ne așezăm pe scaunul lui Dumnezeu! 
A mai fost unul care a vrut să fi e ca Cel Preaînalt. 

Dacă Dumnezeu știe că nu trebuie să vină un copil, nu 
va face să vină copilul, nu va uni cele două celule. 

Dacă le va uni, o va face doar pentru binele tău 
duhovnicesc și veșnic, pentru binele copilului născut și 
pentru slava Celui Preaînalt.

Scopul lui Dumnezeu nu este să pună poveri, fără sens, 
pe umerii pământenilor. Dar noi să nu ne luptăm împotriva 
Lui și împotriva scopului mărețului Dumnezeu!

 Dumnezeu vrea să-și protejeze fi ul și fi ica, încă nenăscuți, 
iar noi ne luptăm cu El dorind să-I omorâm copilul, creatura. 
Dumnezeu vrea să ne oprească din planul acesta distrugător, 
iar noi, cuprinși parcă de o furie oarbă, vrem, cu orice preț, 
doar un lucru: să-I distrugem copilul. 

Orice om, în mod natural, iubește viața și implicit 
urăște moartea; totuși, cei mai mulți se luptă împotriva 
vieții, crezând că vor avea astfel, în viața lor, un câștig. Pe 
pământul acesta e loc pentru toți. Ce tip de egoism dus până 
la a ne transforma în criminali? 

Am văzut de curând o imagine, cu o monedă de un dolar, 
și pe ea, o mânuță cu degețele, plină de sânge, a copilului 
avortat. Cât adevăr și ce schimb murdar face omul! 

Ne năpustim asupra lui cu gânduri de respingere, cu 
obiecte din plastic, cu pastile ce conțin otravă și, uneori, 
chiar cu instrumentar din inox. Ne mai luam și aliați, unu, 
doi sau mai mulți, soțul, mama, sora, prietena, medicul, 
asistenta, doar-doar să-l terminăm și să dormim în sfârșit 
liniștiți că am scăpat de o povară.
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Ce rău ne-a făcut? Vrea un singur lucru, să trăiască. 
Lasă-l, te implor! Hai să ne punem în locul lui! Nouă ne 
convine că trăim? Da, desigur!

Dar, dacă ar vrea cineva să-ți curme viața, cum ți-ar 
veni?

Dacă, în loc de alimente, la magazin, într-un pui, într-o 
pâine sau într-un pepene, ți s-ar pune otravă intenționat (Ce 
sunt spermicidele, ce rol au, dacă nu otrăvirea unei celule 
vii, adică a omului?!), ți s-ar întinde o cursă, iar tu nu ai ști 
aceasta, cum ți-ar fi ?

N-ar fi  aceasta o mișelie?
Cum putem să mai mâncăm, să mai râdem, să mirosim 

un trandafi r parfumat, să privim cerul lui Dumnezeu, când 
mâinile noastre sunt pline de sânge, când noi Îi omorâm 
copiii Lui și trăim sistematic într-o continuă crimă cu 
premeditare, împotriva lui Dumnezeu ?

Ne-am întrebat vreodată, am făcut vreun calcul, de câte 
ori ne-am opus, câtor copii le-am curmat viața, prin omitere 
sau comitere? 

Oare știm noi, fi ințe delicate, suave, gingașe, scumpe 
și alese, că niciun criminal poate nu a făcut atâtea victime 
câte am făcut noi, și chiar împotriva propriilor noștri copii? 

 Cumva nu curmăm viața celui mai scump lucru din 
univers, pentru care ar trebui să ne dăm viața, nu să o luăm?

 Scopul existenței noastre nu este acela de a fi  lacuri de 
acumulare, ci râuri cu ape curate ce- și revarsă binecuvântările 
spre alții. Nicidecum să nu fi m bălțile stătute și închise ale 
morții, unde tot ceea ce adunăm, agonisim și strângem pentru 
noi, în mod egoist, va putrezi și va mirosi greu!

Ce imagine frumoasă, să vezi un râu de munte cu apă 
curată ce curge repede, printre stânci și pietre, căutându-și 
scopul, fără vorbe, necontenit, acela de fi  o binecuvântare! Și 
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ce dezolant să vezi o baltă închisă, murdară cu de toate în ea, 
în stare de putrefacție, mirosuri fetide, țânțari și pești morți, 
fără ieșire, ce se păstrează și consumă doar pentru sine!

Viața noastră cum este? O binecuvântare pentru și spre 
alții, împlinind scopul vieții, sau, din egoism, un lac închis, 
urât mirositor?

Decizia ne aparține.
Am văzut odată un documentar, un grup mare de 

antilope inocente cum zburdau șăgalnic și, la un moment 
dat, s-au apropiat de un râu, pentru a-l traversa. 

Sărmanele antilope nici nu se gândeau ce le așteaptă, 
erau așa de naive...

Când au ajuns la jumătatea apei, s-au ivit din apă zeci, 
sute de crocodili și, la un moment dat, s-au repezit și le-au 
înșfăcat, trăgându-le cu nespusă cruzime în adâncuri.

Câtă disperare pe sărmanele antilope, și nicio șansă, 
nici cea mai mică șansă...

Dragul meu, noi ce șanse oferim sărmanilor copii 
nenăscuți? Câtă cruzime putem dovedi? 

Niciun pic de mustrare de conștiință, ci, pur și simplu, 
ca și cum nu s-ar fi  întâmplat nimic, râs cristalin, glas voios, 
zâmbet șăgalnic, nimic care să trădeze păcatul practicat. 
Nicio lacrimă, nicio remușcare... Cât teatru, cât fariseism, 
cât sânge rece...

Este surprinzător câtă nonșalanță și dezinvoltură, cât 
aer nevinovat și liber, câtă atitudine distrată se afi șează pe 
fața acelora care săvârșesc păcatul acesta, zi după zi!

Cartea Sfântă spune: Beau păcatul ca apa. Iov15:16. 
Poate ești o persoană pregătită profesional, chiar 

intelectuală, cu un „CV” deosebit, dar copilului tău îi 
pregătești doar un sicriu, făcut din pântecele tău, tu, fi ință 
nobilă, care te parfumezi cu „Chanel”, „Dior” … 
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Și, când colo, la adăpostul nopții și al întunericului 
creat în inima și în pântecul tău, săvârșești cea mai odioasă 
crimă? Și aceasta se numește „echilibru”, „cumpătare”, 
„civilizație”, „normalitate”, „evoluție”? 

Doamne, iartă-ne! 
Doamnelor respectabile și domnilor respectabili, în 

zadar ne îmbrăcăm curat, ne cosmetizăm, zâmbim frumos, 
că mâinile ne sunt pline de sânge nevinovat! Cu dragoste 
spun, acesta este adevărul. 

În mâna ta stă acum un pachet cu otravă și te avertizez 
prin aceste rânduri, din dragoste te avertizez, deții o cantitate 
periculoasă de otravă asupra ta, ca o bombă, o grenadă cu 
încărcătură, care stă să explodeze din secundă în secundă.

Scapă de ea, arunc-o cât mai departe și fugi cât mai 
repede! Scapă-ți viața, să nu te uiți înapoi, scapă-ți viața!

„Nu este, domnule, crimă! Criminalii nu arată așa, iar 
crimele se realizează altfel. Criminalii arată respingător, 
sunt înfi orători, iar execuțiile lor erau spectaculoase.” 

Altădată, criminalii erau puși pe rug, executați prin 
ghilotină sau spânzurătoare în piața publică! Astăzi, 
execuțiile se realizează altfel. Astăzi sunt îmbrăcați în alb, 
serviți la o masă bună, sunt duși într-o sală curată, vine un 
medic, le pune o branulă, în fața au un perete cu o imagine 
frumoasă cu fl ori și stele, după care le introduce în branulă, 
pe vene, lichidul letal, în timp ce o muzică liniștitoare se 
aude în surdină.

Și gata, au trecut „ușor” în veșnicie. Și aceasta nu 
este tot moarte? Chiar dacă nu e dureroasă, tot execuție se 
numește și tot plecare în veșnicie. În viață nu mai este.

Asemănător este și cu avortul vizavi de crima prin 
omisiune (metoda calendarului): păcatul rămâne păcat, 
răzvrătire împotriva lui Dumnezeu, tot crimă. Indiferent de 
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cum cosmetizăm actul acesta, de cât îl parfumăm și de câte 
fl oricele îi punem, el este tot păcat. 

Doamne, iartă-mă!

Un vas a naufragiat, călătorii se afl ă în apele învolburate 
și înoată cu disperare spre o barcă de salvare care are foarte 
foarte multe locuri libere. Căpitanul îi imploră pe toți (ei 
toți sunt frați) să urce și să fi e salvați. Dar cei care au prins 
locul în barcă dau cu piciorul, aruncându-i în larg pe cei ce 
îndrăznesc să se apropie de barca salvatoare, iar căpitanul 
îi imploră: “Lăsați-i să vină și ei la mine, să fi e salvați, 
lăsați-i să vină la mine!“ Dar frații mai mari, cu cruzime și 
mai abitir, îi aruncă pe cei ce încearcă să se apropie de viață, 
de salvare. Și totul e știință și bun simț?

Pare crudă descrierea de mai sus? Dar fapta în sine, 
actul săvârșit, nu e crud, aceasta nu ne tulbură?

Imaginează-ți că ai doi copii, unul mare și unul foarte 
mic, cel mic încearcă să își salveze viața dintr-un incendiu, 
iar cel mare, în loc să îl ajute, îi trage scara pe care ar dori 
să urce pentru a se salva.

Ce simți tu ca părinte atunci? Ce simte Dumnezeu, 
ca tată acum? Pune-te în locul lui Dumnezeu, te rog. Iar 
El, culmea, plânge, dar nu îți reproșează nimic. Nu îți 
reproșează nimic. El doar te iubește, te iubește, te iubește. 
Încă te mai iubește. 

Ca tătic, tăinuirea și complicitatea de crimă sunt tot crimă. 
Poate tu îl numești criminal doar pe acela care, sub 

infl uența alcoolului sau a drogurilor, împins de ură, pune 
mâna pe un obiect și își omoară aproapele. Dar numești 
delicat, doar „planifi care familială”, când, conștient, 
sub infl uența iubirii de sine, pui mâna pe calendar, pe 
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medicamente, pe injecție sau așezi în mâna medicului 
instrumentarul de inox, și … copilul tău nu mai este.

IV. 4. Accente egoiste 

În copilărie am avut un profesor de geografi e strălucit 
pentru mediul și vremurile de atunci. Era sclipitor din toate 
punctele de vedere: șarm, tact pedagogic, fi nețe, discreție, 
empatie cu elevii, inteligent, cult, purta la mână un ceas 
elvețian, jeanși occidentali, avea motocicletă și mașină 
culoare kaki-oliv. 

Elevii era topiți după el, cadrele didactice îl apreciau, 
doamnele cu atât mai mult. 

Până într-o zi, pe 3 decembrie 1995, când, deodată, 
încă în putere fi ind, a fost condus pe ultimul drum. Era o zi 
ploioasă, tristă. La ceremonia de înmormântare nici măcar 
doamnele cu care fusese în tinerețe nu mai erau, doar câțiva 
bețivi ai satului, pe care îi mai cinstea la cârciumă. 

Toată viața lui a fost centrată pe plăcerea lui, pe el, eul 
împărat, iar la sfârșit, singur. Cât pentru Dumnezeu, nu 
avusese timp, era prea ocupat... 

Ce va semăna omul, aceea va şi secera, spune Biblia.

Ce fel de copii pot fi  cei născuți și crescuți în familii cu 
părinți iubitori de sine și ce copii pot fi  născuți și crescuți în 
familii duhovnicești, cu mai mulți copii?

Din părinți egoiști poate rezulta un copil egoist și, în 
confruntarea acestuia din urmă cu valurile vieții, el poate 
va fi  un inadaptat, un generator de confl icte, unul căruia 
crede că i se cuvine totul și, neprimind cum a fost învățat, 
va deveni frustrat și depresiv, poate chiar un agresor cu el 
sau cu cei din jur. 
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Un nefericit! 
Acest copil răsfățat poate să se refuleze în alcool, în vicii, 

în droguri etc. Constatăm aici un cerc vicios. Din egoism, 
emițând pretenții de la alții, el așteaptă și, nemaiprimind, 
așa cum a fost învățat și crescut, va fi  nemulțumit și își va 
găsi „eliberarea”, „scăparea”, în viciu și poate să devină 
chiar un blestem pentru acest pământ. 

Dacă avem un copil și îi oferim tot, poate va crește un 
„domnu’ Goe“ egoist, cu pretenții, considerându-i pe toți 
ceilalți prestatori de servicii în favoarea sa, obligați să-i 
împlinească mofturile.

Dacă într-o familie, părinții limitează nașterile la unu 
sau doi copii, acești copii pot deveni niște pretențioși și 
consumatori. 

Un copil izvorât din iubirea de sine a părinților va fi  în 
mod automat înconjurat cu foarte multă atenție de părinți, 
bunici și va avea un cadru favorabil pentru a-și dezvolta 
iubirea de sine. 

Cu cât omul are mai multe posesiuni, își cultivă un 
soi de egoism care îl determină să aibă și mai mult, o sete 
crescândă, puțin mai mult, doar pentru el. Omul, cu cât are 
mai mult și conștientizează că are puțin (neavând cerul), cu 
atât este mai egoist.

Cea de a doua categorie: părintele creștin, care dorește 
și alege să fi e altruist – acesta are mai mulți copii. 

Acești copii vor experimenta mai multe nevoi, 
necesități, vor fi  confruntați cu mai multe difi cultăți, vor fi  
mai obișnuiți cu greutățile vieții.

Acești copii, obișnuiți cu relații interumane din fragedă 
copilărie, cu frații din casa lor, se vor adapta mai ușor 
diverselor relații sociale pe care le vor întâlni în viață. 
Datorită acestor situații trăite, ei vor fi  conduși și determinați 
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să-și stăpânească egoismul. Vor fi  puși în fața unor situații 
limită, expuși la situații în care să își ajute frații și, în felul 
acesta, vor fi  conduși spre a rezulta oameni apți societății. 
Ei vor fi  o posibilă binecuvântare pentru acest pământ. 

Evident că și ei au urgentă nevoie de același har salvator 
pentru mântuire. 

Atmosfera creată într-o casă plină de copii, cu râsete și 
voie bună, este constructivă. Poate unul dintre ei va excela 
într-un anumit domeniu, iar din resursele lui va transfera 
și celorlalți. Când copiii ajung mari, fi ind exersați de mici, 
sunt uniți, se ajută între ei, sunt echilibrați în cheltuieli 
(transmițând această deprindere următoarei generații), 
pregătiți astfel pentru viață, provenind dintr-un nucleu solid 
și sănătos. 

Temeliile unei națiuni se toarnă în familie. 
Doamne, ajută-ne ca noi și casele noastre să-Ți slujim 

Ție!
Din nivelul de trai si venitul pe cap de locuitor al 

populației din țările civilizate nu reiese automat un număr 
mai mare de copii în familii. Poate un număr mai mare de 
sisteme de securitate, de alarme antiefracție, poate crește și 
numărul camerelor de luat vederi în jurul proprietăților și, 
poate, numărul fi rmelor de pază și de protecție. Cei prosperi 
n-au pace, poate de teama să nu-și piardă posesiunile 
și ajung astfel să aibă un număr lung de boli: anxietate, 
angoasă, frică…

Iubirea de sine îl împinge pe cel prosper să-și păzească 
proprietățile acumulate. El a zis că cineva, să nu îl 
deposedeze, să nu îi fure bogățiile, dar culmea, surpriză, 
chiar vine cineva, dar nu îi răpește bogățiile, acestea rămân, 
ci îl ia chiar pe el, tocmai pe el și sufl etul său la care nu s-a 
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gândit, iar proprietățile, bunurile rămân (nu le poate lua cu 
el) bine mersi altora sau ruginii. 

Egoistul sau bogatul piere și i se șterge numele odată 
cu moartea sa.

Cu cât oamenii sunt mai departe de Dumnezeu, cu atât 
vor găsi mai multe scuze pentru a nu primi copiii de la 
Dumnezeu.

Uneori, creștinul, din dorința de a-și crea o viață mai 
ușoară, un Rai pe acest pământ (nemaiavând răbdare să 
aștepte momentul când Dumnezeu îl va duce în Rai cu 
copiii săi mântuiți), își zice în inima lui: „Doresc un singur 
copil, unul și bun, iar Raiul îl vreau aici și acum“.

Dar Dumnezeu poate îngădui ca acest copil să-i 
creeze probleme cât pentru zece, prin egoismul, lașitatea 
și neascultarea dovedite de acesta. Ba chiar Dumnezeu 
poate îngădui ca fi ul să fi e bolnav, să tragă cu el și să sufere 
creștinul, îndelung și amar, o viață întreagă. 

De unde se naște egoismul? Din teama că lipsurile și 
cei de lângă ei i-ar putea face nefericiți și, când colo, ceea 
ce există în ei îi face nefericiți. Au și ei un dumnezeu de 
care ascultă: teama. 

Egoismul („Eu să am, restul nu contează“), acest fel de 
a gândi, poate conduce la autodistrugere (abuzul alimentar 
duce la boli chiar mortale, abuzul material duce la insomnii, 
depresii, disperare și teama de a nu fi  deposedat de bunurile 
ce le deține).

Părinții mei au făcut bine că m-au primit pe mine. Dar 
eu nu mă iubesc prea mult, dacă nu dau și altora șansă la 
viață? Sunt printre noi persoane care s-au născut fi ind al 
cincilea copil din familie, iar acum ei nu au acceptat decât 
un singur copil. Ceva scârțâie! Of, Doamne, ai milă de noi!

Plăcerea intimă cuplată cu oprirea nașterilor de copii 
este un tip de curvie (adulter) și autosatisfacere (masturbare).
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Planifi carea familială este un egoism absurd care nu 
dă ocazie și altora de a se bucura de resursele, oricum 
incomensurabile, ale lui Dumnezeu.

Egoismul produce egoism și egoistul va produce un 
egoist. Ființa bazată pe egoism se autodistruge.

Rostul normal al fi rii acesta este: ca bobul de grâu să 
moară și, ca o consecință normală, să aducă roada. Domnul 
Hristos a murit și a adus roade.

Rostul nostru (al meu și al tău) acesta este: să murim (să 
ne sacrifi căm, să ne jertfi m, să renunțăm), oferind locul Altuia. 

Trăiește acum și în veșnicie doar acela ce se supune 
scopului pentru care a fost creat, acela de a se jertfi  (după 
pilda lui Hristos), lăsând locul Altuia și altora. Dacă mă voi 
iubi și proteja doar pe mine, înseamnă ca propria mea viață 
va fi  pierdută. Floarea nu emană parfum pentru sine, pomul 
nu rodește pentru sine.

Domnul Iisus a spus: Cel ce îşi iubeşte sufl etul îl va 
pierde. Sfânta Evanghelie după Ioan 12:25 

IV.5. Legitime. Drepturile persoanei

Când un adult aduce atingere și lezează drepturile unui 
semen de-al său, legea intervine pentru a fi  apărată victima.

Când un adult hârjonește verbal sau aduce atingere 
unei persoane de sex feminin, acesta e pe drept condamnat 
pentru încălcarea unui articol din lege, cu atât mai mult 
dacă victima e minoră (considerându-se fără posibilitatea 
de apărare).

Dar când un adult (sau milioane de adulți) omoară 
copii (fără nici cea mai mică posibilitatea de a se apăra), 
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nimeni nu mai este condamnat, absolut nimeni, ci se invocă 
„dreptul nostru”. Dreptul nostru la ce? La a omorî? Să fi m 
rezonabili. Acesta e un drept? Dreptul de a lua viața altuia? 
Cine-mi dă mie acest drept? 

Aceasta e libertate? Libertatea de a fi  criminali? S-a 
strigat: „Vrem libertate!”, dar nu dreptul de a lua viața 
altuia. Nu s-a strigat: „Vrem dreptul de a ucide!”.

În defi nitiv, dreptul la viață fără copii ce înseamnă oare?  
Nu este cumva planifi carea familială o cultură a morții? 

Suntem liberi, dar sclavii crimei și ai eului.
Dacă ai fi  în situația unui om, a unei fi ințe fără apărare, 

ai fi  dorit să fi i ajutat? Ai dori ca alții să vorbească pentru 
tine și în sprijinul tău?

În defi nitiv, dacă noi suntem mântuiți, salvați este pentru 
ca Un Altul a vorbit pentru noi, a pledat în locul nostru (noi, 
cei fără apărare, fără drept de a ajunge în Rai), a insistat 
El pentru noi, oferindu-ne favoarea Sa. Dacă nu aveam 
un Apărător, un Avocat și chiar un Plătitor și Locțiitor al 
nostru, noi toți eram pierduți pentru vecie. 

O persoană, supraviețuitoare a unui avort, spunea 
lumii întregi: „Toți invocă drepturile femeii, drepturile 
femeii, justifi cându-se! Dar drepturile noastre, ale copiilor 
omorâți, nenăscuți, cine le apără?”.

Dacă te-ai îneca într-un râu, într-o apă și ai striga după 
ajutor, iar pe mal ar fi  cei apropiați, cei dragi, care s-ar distra 
la picnic sau la plajă, ar râde și ar asculta muzică, iar tu te 
zbați cu valurile, nu ai dori ca cineva de pe mal să vină în 
apărarea ta, cel neajutorat?... 

Și copilul pe care tu vrei să-l pierzi așteaptă ajutorul tău 
sperând că doar-doar poate i-l vei oferi. 
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Cum poți să râzi, să asculți muzică, să te distrezi cu 
prietenii, când el strigă cu glas înnăbușit: 

„Mamă, tată! Ajutor, aveți vă rog milă! Aveți milă, 
salvați-mă, vă rog, vă implor, salvați-mă!”… 

Iar tu dai muzica mai tare, să nu-l mai auzi.
„ Ascultă puțin, oprește muzica, te rog, fă puțină liniște... 

Îi auzi glasul? Îi auzi geamătul? Îl auzi suspinând?”
 Ascultă: „Mama, tata, nu mă omorî! Te implor! Lasă- mă 

și pe mine să trăiesc. Nu contează soluția și nici ce nume-i 
dai metodei prin care ești hotărâtă să-mi curmi dreptul la 
viața. Îți promit că n-am să ți reproșez niciodată.

Îți promit că n-am să-ți cer nimic niciodată, doar nu 
mă omorî.

Promit că n-am sa ți cer nici cel puțin un colț de pâine, 
prefer sa mănânc doar coji de copac, prefer să nu mă 
primesți în casa ta nici când va fi  frig sau furtună, promit că 
nu-ți voi cere nicio picătură de apă, prefer să-mi astâmpăr 
setea cu roua de pe iarba câmpului, promit că nu-ți voi 
cere nicio hăinuță, promit, promit, de o mie de ori promit, 
numai lasă-mă să trăiesc! Nu fi  crudă. Te rog, știu că poți, 
ești înzestrată cu atâtea lucruri speciale lăsate în tine de 
Creator. 

Promit că atunci când voi fi  mare îți voi șterge lacrima 
de pe obraz cu mânuțele mele.

Promit că te voi săruta pe tâmplele încărunțite, n-am 
să te dezamăgesc, numai lasă- mă să trăiesc... te implor, în 
genunchi, cu hohote de plâns și mii de lacrimi, lasă-mă să 
trăiesc! Ai milă de mine!!!” 

Cum poți să-ți astupi urechile și conștiința? Cum poți? 
Cum poți?



Planifi carea familială versus nașterea de prunci 117

IV.6. Ofensatoarele mame credincioase

Unii spun: „Ce obrăznicie și ce sfi dare, câtă impertinență 
în ochii femeilor cu mulți copii!“, atunci când le întreabă pe 
celelalte: „Doar unul, doar doi?”. Și ce rău se simt astfel 
sărmanele victime, rușinate, că nu au decât unul sau doi 
copii. Și ce obraznice, mamele cu mulți copii. 

De acord, este obrăznicie. Dacă motivația pentru care 
ele au primit copiii a fost să le apostrofeze astfel pe celelalte 
mame, care nu i-au primit, și să pară față de acestea mai 
spirituale sau să facă din nașterea copiilor un prilej de a le 
șicana pe celelalte mame, da, este foarte rău și grav.

Este obrăznicie din partea lor. 
Dar cele mai multe femei care au primit copiii de la 

Dumnezeu și care au avut doar motivații sfi nte, nu se vor 
erija în poziția de judecător. Ele se văd doar ca privilegiate 
ale lui Dumnezeu și nu vor îmbrăca niciodată haina de 
judecător.

Femeile cu mulți copii sunt puține și dinspre majoritate 
se aud nume jignitoare, cu relevanță pentru regnul animal, 
la adresa lor. 

Iar Dumnezeu tace și rabdă. 
Un credincios mărturisea: „M-am născut într-o familie 

cu părinți credincioși, care au primit copiii de la Dumnezeu. 
La marginea satului natal, retrasă de vatră, își ducea traiul 
și bătrânețea o femeie. Deși era înaintată în vârstă, o 
batjocorea fără rușine pe mama credincioasă, folosind nume 
de animale. Timpul a trecut și mama credincioasă a plecat 
la Cel pe care L-a slujit. Cu timpul a murit și vârstnica. 

Astăzi, în locul unde a trăit vârstnica n-a mai rămas 
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decât o ogradă pârloagă, nici cel puțin un chirpici de pământ 
din casa putrezită de vreme și ploi.

Totul s-a măcinat. Astăzi, stăpânesc acolo o haită de 
câini vagabonzi, boscheți deși și foarte mulți mărăcini.

În vatra casei mamei disprețuite, plecată și ea demult 
în veșnicie, a rămas ceva: Dumnezeu, copiii, mulți nepoți 
și viață.“

IV .7. Accente paradoxale

Aici este paradoxul: oferim iubire (viață) sau ură 
(moarte)? 

Prima ipoteză: oferim iubire (viață).
Dacă i-a venit unei persoane un copil pe lume, aceasta 

îl iubește de nedescris, nebunește, noaptea târziu tresare 
dacă puiul visează ceva, îi oferă laptele cel mai bun, cel 
mai bun și fi n scutec, muncește până nu mai poate, face 
împrumut bancar, uneori chiar incorecte inginerii fi nanciare 
și chiar încalcă legea, punându-și libertatea în joc, riscând 
închisoare, toate pentru copil.

Ce e mai bun pentru copilul lui; dacă e în divorț, 
plătește cu mulți bani avocații ca să-și revendice drepturile 
parentale și copilul să fi e al lui. Lupte și lupte!

Caută grădiniță cea mai bună, învățătoarea cea mai 
bună, școala cea mai bună, stă cu „inima în gât“ de emoții 
la ședința cu părinții, emoții de nedescris pentru nota 9 la 
matematică, plătește bona recomandată, pentru securitatea 
copilului o fi lmează, prizele le montează mai sus, astfel 
încât să nu aibă copilul acces, hainele cele mai scumpe 
și bune, chiar dacă hainele de copii au prețul fabulos de 
mare (comercianții știu cum să speculeze iubirea părinților 
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față de copii). Căută casoleta pentru sandviciuri de la 
școală doar cu desenul lui preferat, cu „Spiderman”-ul 
preferat, cu dinozauri, cu tridentul dorit sau cu păpușa 
„Barbie” (proporțiile mincinoase induc modele și standarde 
false, irealizabile, frustrante pentru copii), „kendama”, 
„spinnere” (pentru băieți), „slime”, „squishy” (pentru 
fetițe), obligatoriu tabletă si smartphone. Toți copiii lumii 
să fi e ocupați la maxim, li se oferă preocupare (cine are 
interesul?). 

La serbarea școlară de premiere, coronița lui de fl ori 
trebuie să fi e cea mai-cea mai, meditații la engleză, imprimă 
fotografi a la brelocul de chei, poza pe masă la birou sau pe 
background-ul de la calculator.

Este în stare să își dea libertatea, timpul și chiar viața, 
dacă va fi  nevoie pentru el, e îngerul lui. 

Dacă ai un copil, faci toate eforturile pentru el, orice 
efort până la absurd.

Cumperi produse „bio” de o sută de lei kilogramul, doar 
de la Maramureș, doar de la Mărginimea Sibiului, mergi 
chiar în Delta Dunării pentru pește ecologic.

Măcar că ești atât de ocupat, când îl aștepți, stai lipit 
cu fața de gardul din fi er al școlii. În trafi c alergi, ești gata 
să explodezi, ca să nu întârzii o secundă, să ți-l iei de la 
școală. Ești în stare să accidentezi, din imprudență și grabă, 
pietonii pe trecere, fi ind întârziat, dar să nu aștepte puiul tău 
nici măcar o secundă, nici măcar o secundă!

Străbați orașul întreg, doar-doar să cumperi pentru lenjeria 
lui modelul dorit cu personajele din desenul animat preferat. 

Pe 30 octombrie îi cumperi chiar și scheleți și monștri, 
lilieci, păianjeni, costum de vrăjitoare, pentru „minunata“ 
serbare organizată de doamna învățătoare la școală doar- 
doar să nu-i refuzi nicio dorință.
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Intri în confl ict cu 29 din cei 30 de părinți ai clasei, 
numai ca să-i faci dreptate copilului tău. Ai schimbat până 
acum nu știu câte grădinițe, doar pentru binele lui. Riști 
orice pentru el, cheltuiești tot. E Dumnezeul tău! 

Și totuși…
Cea de-a doua ipoteză.
Dacă nu vine copilul, nu rămâne soția însărcinată, câte 

analize, câți bani cheltuiți, spitale private, medici renumiți, 
reguli de viață pentru a fi  fertilă, totul pentru sume deosebite.

Totul se învârte aici, să scape de acest tulburător și amar 
lucru: sterilitatea.

Viața nu mai are sens decât dacă atinge acest scop și 
anume: soția însărcinată și nașterea copilului. 

Paradoxul aici e. 
Dacă Dumnezeu dorește să vină un copilaș, pe cel de 

al doilea, hotărâm „să-l aruncăm, n-avem nevoie, e dreptul 
meu, e viața mea, fac ce vreau cu ea!”.

Ne punem uneori chiar și viața în pericol, nu care cumva 
să trăiască și să vină pe pământ, facem toate eforturile 
pentru aceasta.

Uneori metoda calendarului nu este așa de sigură și atunci 
administrăm pastile, spermicide, foițe, doar-doar să-l omorâm, 
cumpărăm otrava cea mai scumpă, nu care cumva să-și 
permită să trăiască. Bineînțeles că facem precum Samson, îl 
omorâm pe el, dar ne omorâm și pe noi, în felul acesta.

Și totuși: ce, cum și cine a decis că al doilea (pe al doilea 
l-am aruncat) să nu fi  venit primul?

Cum se face că față de primul suntem îndrăgostiți iar 
inima noastră este iubitoare și topită, iar aceeași inimă, față 
de cel de-al doilea, este inumană, insensibilă și rece?... Din 
același izvor iese și apă dulce și apă sărată? Paradoxal, noi 
știm ce vrem?

Pentru unul pregătim căciuliță cu protecție pentru baie, 
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premergător, leagăn electronic, apărătoare de colțuri din 
silicon, apărătoare la priză, animăluțe jucărie cu oliță, doar- 
doar să fi e fericit, iar celuilalt nu-i lăsăm nici cel puțin o 
gură de aer, nici posibilitatea să privească și el cerul.

Mă deranjează până și simpla vedere a hăinuțelor de 
copii din casă. Și le ascund în pod. Doar-doar ele să nu-mi 
mai vorbească, pentru că prezența lor mă tulbură, îmi aduc 
dureri de cap și „nisip în ochi“, să le dau, să nu le mai văd.

Câtă energie, atenție, preocupare, abilitate și răbdare 
dovedim că suntem în stare, ca nu cumva să ne scape un copil 
cu viață, să trăiască. Dacă am dovedi pe parcursul vieții tot 
atâta preocupare pentru copilul născut, cu siguranță ar ajunge 
o somitate în vreun domeniu al medicinei sau al ingineriei. 

Cunosc pe cineva care lucrează la un spital de copii 
și viața lui se împarte între camera de gardă a spitalului și 
aeroport, pentru a-i duce pe cei născuți prematur la spitale 
din străinătate. Statul cheltuie pentru un astfel de copil sume 
fabuloase, făcând eforturi considerabile. 

În tot acest timp, sute de copilași (fără cei respinși 
discret) sunt aruncați zilnic, la coșurile de gunoi ale 
spitalelor din creștina noastră țară.

Paradoxal: ori prețuim viața și copiii, ori nu. Pe de o 
parte încărcăm (investim), iar pe de altă parte distrugem 
(risipim). Cum poate Organizația Mondială a Sănătății ce 
are emblema șarpelui salvator înălțat de Moise în pustie 
(Hristos pe cruce) să acrediteze cabinete de planifi care și 
întrerupere ascultând astfel șoapta șarpelui din Eden?

Până la urmă, șarpele din emblemă este cel din pustie 
sau cel din Eden? 

Ce absurd! Ce încurcați suntem în mintea și faptele 
noastre, își bate joc cel rău de noi, frați creștini, ne râde în nas...

Și mai este un paradox, dorim Raiul lui Dumnezeu, dar 
fără Dumnezeul Raiului și voia Lui. 
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 IV. 8. Slăbiciuni duhovnicești speculate

Se întâmplă uneori, în familii creștine, în casa unde se 
dorește să locuiască Hristos, ca soțul sau soția să nu fi e din 
toate punctele de vedere așa cum trebuie. 

Slăbiciuni:
a) Atracție mărită a soțului față de soție. În această 

lume, nimeni nu cunoaște nedesăvârșirile, necumpătările, 
poftele nestăvilite, dorințele ascunse etc. ale soțului, decât 
Dumnezeu și soția lui. Și, în condiția aceasta, o soție 
duhovnicească poate să-l ridice, să-l sprijine pentru a fi  
izbăvit și eliberat sau poate să constate slăbiciunile soțului 
(chiar în intimitate, pentru trupul ei) și să le folosească, 
într-un mod greșit: „Dacă el e slab spiritual, în intimitate 
am văzut, eu de ce nu mi-aș permite să fac un compromis 
spiritual în privința nașterii de copii?”.

Și, în acest fel, ea să nu accepte propunerea lui 
duhovnicească, aceea de a primi copiii. Ea poate să 
gândească neduhovnicește: „Și el își permite anumite pofte, 
de ce eu nu mi-aș permite în avantajul meu imediat, pofta 
zonei de confort, să resping copiii?” 

b) Sau cealaltă extremă, atracție mică sau lipsă de 
atracție față de ea. Soțul nu-și face datoria de soț, are 
natural un ritm biologic defensiv, diferit de al soției. Iar 
soția duhovnicească îl poate ajuta pentru a-și face datoria 
de soț. Sau, din contră, poate să gândească: „Dacă el nu-și 
face față de mine datoria de soț, greșește față de mine, eu 
de ce aș asculta sfatul lui duhovnicesc, de a primi copiii. 
Dacă eu n-am preț pentru el, nu-l interesează persoana 
mea, dorințele mele intime, nevoile mele, eu de ce aș face 
sacrifi ciul primirii copiilor?”
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Și astfel, din cele de mai sus, și anume nevegherea 
soților, cel rău are de câștigat și batjocorit este numele 
Domnului. 

Aici am discutat și raportat la soț, dar, similar, ne putem 
raporta și la soție. Soția poate să fi e cea care dorește copii, 
dar să aibă slăbiciunile mai sus amintite, iar soțul să refuze 
să-i ofere copii. 

Cea mai grea situație se poate întâlni într-o familie când 
unul dintre soți chiar dorește copii (se ferește de păcat), iar 
celălalt nu.

Dacă nu fac lucrul acesta (acceptarea copiilor) ca pentru 
Domnul, orice alte motive se vor epuiza ușor, voi falimenta 
repede. 

Se poate ajunge în această situație având în vedere un 
singur fapt generator, atât soțul, cât și soția s-au depărtat de 
Dumnezeu, relația lor duhovnicească cu El este fi ravă și, 
dintr-o astfel de relație fi ravă, pe verticală (cu Dumnezeu), 
rezultă relația fi ravă, pe orizontală (cu soțul sau soția).

Soluția este refacerea relației cu Dumnezeu prin 
mărturisirea păcatelor. El vrea să ierte și să reînceapă 
părtășia. Dintr-o frumoasă părtășie cu El vor decurge, de la 
sine, relații bune și binecuvântate în familie. 

IV. 9. Tăcute ale celor abilitaţi

Uitați-vă la persoanele competente, atunci când apar în 
diferite emisiuni sau la sesiunile de întrebări și răspunsuri 
ale unor conferințe. Uitați-vă țintă în ochii lor când le este 
adresată întrebarea:

„Este planifi carea familială sau, concret, metoda 
calendarului, o metodă biblică, creștinească?”
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Vă rog, uitați-vă la fețele lor, în ochii lor. Vor bâigui, 
vor lăsa privirea în jos, vor clipi mai des, vor face o pauză 
lungă, își vor drege vocea, vor înghiți în sec și vor face o 
introducere lungă, complexă, stufoasă, oarecum teologică, 
vor ocoli răspunsul, vor spune: „Medicina spune“, „Versetul 
cutare din Biblie s-ar putea înțelege“, „Am auzit odată pe 
cineva spunând…“ E doar bla, bla, dar nu am văzut pe unul 
până acum să spună: „E păcat pentru care Hristos a trebuit 
să plătească și să sufere atât de mult, chiar până la moarte”.

 Dragul meu, cei abilitați, afl ați poate într-o anumită 
măsură să vorbească, vor accentua și vor aborda chestiuni 
medicale excepționale și, pe seama excepțiilor, vor fi xa 
direcții (neconsiderându-l un fel de sport național), dar 
nimic despre credința în Dumnezeu despre care, până acum, 
au tot vorbit. 

De când sunt, în zeci de ani, doar într-o bisericuță de 
la țară, copil fi ind, am auzit enumerat printre alte păcate 
abaterea de la cinstea căsniciei, împiedicarea nașterilor de 
copii... Doar atât, doar atunci, doar acolo, în rest, liniște 
deplină, deplină.

În rest, e tăcere, tăcere de mormânt și multă „sfi nțenie”.

Doi prieteni buni discutau despre acest subiect. La 
care unul dintre ei spune: „Să nu care cumva să vorbești 
vreodată de acest subiect. Să nu te prind să faci așa ceva, 
ține-o pentru tine, e alegerea ta”. E un subiect tabu.

 Unii spun aceasta: „Este o chestiune prea intimă să 
o discutăm, noi suntem persoane educate, delicate, cu bun 
simț, pudice, noi nu putem aborda un subiect atât de rușinos, 
nu suntem nepoliticoși să discutăm astfel de lucruri!“

Prietene drag, ce este mai rușinos: păcatul sau discutarea 
despre adevăr și vindecarea bolii păcatului?
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Uitată să fi e ziua în care în 1989, deschizându-se 
granițele țării, au venit „exemple” fericite „de afară” și cărți 
scrise de „bravi” psihologi creștini, prin care îi învățau pe 
neinițiații creștini din România, cum să se „rafi neze” și să 
„evolueze” în practica metodelor de contracepție. 

Unii spun: „Eu cred că, eu consider că...”
Aceste cuvinte, pe care le folosesc ei, le spun ateii și 

necredincioșii, când doresc să emită ipoteze, împotriva 
existenței lui Dumnezeu. Este o coincidență ciudată? Nu 
ceea ce alegem să considerăm și ce ne-ar avantaja contează, 
ci ceea spune și cum vede Dumnezeu aceasta.

Am căutat poezii și am găsit versuri despre tineri 
îndrăgostiți, despre vise împlinite, despre primăvară, 
despre toamnă și chiar cuvinte murdare, versuri cântate la 
concerte, dar despre copilași nenăscuți, tăcere totală, nimic, 
doar tăcere totală. 

În ziare exista o rubrică numită „decese, comemorări”. 
N-am găsit, niciodată, niciun anunț prin care cineva 
să-și plângă copilașii aruncați, un anunț prin care să-i 
comemoreze, să-și exprime regretul pentru această pierdere 
irecuperabilă, să-i plângă, să-și exprime durerea. Nimeni. 
Liniște totală.

Pe ici, pe colo, un slujitor al lui Dumnezeu ridică glasul 
spunând timid că, în țara noastră, sute de copii sunt nimiciți 
cu ferocitate în fi ecare zi și alți zeci de mii prin metode 
„moderne”. Lumea spune: „Ai păreri demodate, retrograde” 
și nimeni, absolut nimeni, nu doarme neliniștit. 
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IV .10. Încurajatoare (pentru viaţă)
 
Cuvânt de încurajare pentru mame: „Dumnezeu este cu 

tine!“
Lui Derek Redmond, în 1992, la Barcelona, campion 

olimpic la 400 de metri, după 160 de metri de cursă, o 
durere îngrozitoare i-a cuprins mușchiul piciorului drept și 
s-a rupt. A continuat cursa, aproape într-un picior, sub ochii 
îngroziți ai celor 64.000 de spectatori. La un moment dat, 
un bărbat, împingând forțele de ordine de pe pistă, a ajuns 
la atlet, l-a luat de braț, sprijinindu-l. Atletul a început să 
plângă pe umerii bărbatului, a continuat cursa, iar la fi nal 
bărbatul l-a lăsat pe Derek să treacă singur linia de fi nal. 
Bărbatul era tatăl său. Tot stadionul a aplaudat.

Când vei cădea, Tatăl tău cel atotputernic va fi  cu tine, 
nu te va uita singură și accidentată în luptă, ci va fi  cu tine, 
te va sprijini să continui lupta. Iar, la fi nal, te va lăsa să treci 
singură linia de sosire, pentru a te aplauda tot cerul, doar pe 
tine... Măcar că tot meritul a fost al Lui, El te-a purtat.

Mulțumiri fi e aduse lui Dumnezeu! 
Unele mame primesc copiii de la Dumnezeu, se jertfesc, 

aduc trupurile lor ca o jertfă vie, plăcută lui Dumnezeu, mor 
câte puțin pe altarul lui Dumnezeu, precum grăuntele de 
grâu care moare și aduce rod, precum Hristos. 

Scumpe mame, creatoare a operelor de artă fără sfârșit, 
Dumnezeu nu uită fi ecare lacrimă, fi ecare suspin, fi ecare 
geamăt, El nu ignoră. Din fi ecare lacrimă prelinsă pe obraz 
sau în inimă, Dumnezeu poate face o binecuvântare și-o 
răsplată veșnică.

Dumnezeu nu rămâne dator!
Când vei ajunge în cer și vei auzi cântece de slavă, 
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poate vei întreba: „Doamne, de unde vin aceste cântări, de 
unde, Doamne?”… Și poate Domnul îți va spune: „Datorită 
ție, grație ție, se aud cântările acestea mărețe, datorită ție, 
pentru că cei ce cântă sunt copiii pe care tu ai acceptat să 
Mi-i porți în pântecele tale, din mâna Mea. M-am folosit de 
pântecele tale, ca să-mi ating acest scop măreț și acum am 
să te răsplătesc nespus de mult”... 

„Cum, Doamne, chiar așa? Nu mă gândeam la așa 
ceva... Eu credeam ca Tu nici nu știi ce trudeam eu pe 
pământ, credeam că nu știai de lacrimile și suspinul meu…

O, Doamne, iartă-mă, îmi este rușine de șovăirea și 
slaba mea credință!“
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Capitolul V

CE SPUN BIBLIA ȘI DUMNEZEU?

Motto: „Cel ce are pe Fiul are viaţa”

V.1. Referinţele versetelor

Care este binecuvântarea și dorința lui Dumnezeu 
pentru oameni?

Şi Dumnezeu i-a binecuvântat, zicând: „Creşteţi şi vă 
înmulţiţi …” Facerea 1:28

Cine produce nașterea?
Eu voi deschide pântecele… Zice Domnul… Eu, Cel ce 

fac să nască… Isaia 66:9

Cine dă viață?
Duhul lui Dumnezeu este Cel ce m-a făcut şi sufl area 

Celui Atotputernic este dătătoarea vieţii mele. Iov 33:4
El dând tuturor viaţă şi sufl are şi toate… Faptele 

Sfi ntilor Apostoli 17:25

Cine ne-a întocmit?
Mâinile Tale m-au făcut şi m-au zidit... Adu-ţi aminte 

că m-ai făcut… Iov 10: 8-9
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Nu sunt ascunse de Tine oasele mele, pe care le-ai făcut 
întru ascuns, nici fi inţa mea pe care ai urzit-o ca în cele mai 
de jos ale pământului. Psalmul 138: 15

Ce reacții au unii oameni față de cei ce primesc copiii?
Şi aduceau la El copii, ca să-Şi pună mâinile peste ei, 

dar ucenicii certau pe cei ce-i aduceau. Marcu 10:13

Ce reacție are Domnul Iisus, când copiii sunt respinși?
Iar Iisus, văzând, S-a mâhnit şi le-a zis: Lăsaţi copiii 

să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci a unora ca aceştia este 
împărăţia lui Dumnezeu. Marcu 10:14

Motivul pentru care oamenii nu primesc copiii? Starea 
de fapt a omului.

…în zilele din urmă, vor veni vremuri grele;
Că vor fi  oameni iubitori de sine, iubitori de arginţi, 

lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, 
nemulţumitori, fără cucernicie,

Lipsiţi de dragoste, neînduplecaţi, clevetitori, 
neînfrânaţi, cruzi, neiubitori de bine,

Trădători, necuviincioşi, îngâmfaţi, iubitori de desfătări 
mai mult decât iubitori de Dumnezeu. 2 Timotei 3:1-4

Încurajarea lui Dumnezeu pentru părinți.
Nu te teme…, că Eu sunt scutul tău şi răsplata ta va fi  

foarte mare! Facerea 15:1

Pe cine primește omul ce-și acceptă copiii?
Oricine va primi, în numele Meu, pe unul din aceşti 

copii, pe Mine Mă primeşte; şi oricine Mă primeşte, nu pe 
Mine Mă primeşte, ci pe Cel ce M-a trimis pe Mine. Marcu 
9:37
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Şi cine va primi un prunc ca acesta în numele Meu, pe 
Mine Mă primeşte. Matei 18:5

Mântuitorul se identifi că cu cei mici și prigoniți.
Iar Împăratul, răspunzând, va zice către ei: Adevărat 

zic vouă, întrucât aţi făcut unuia dintr-aceşti fraţi ai Mei, 
prea mici, Mie Mi-aţi făcut. Matei 25: 40

Şi, căzând la pământ, a auzit un glas, zicându-i: Saule, 
Saule, de ce Mă prigoneşti? Fapte 9:4

Cine este îndreptățit să oprească nașterea?
Iacov a zis: „Au doară eu sunt Dumnezeu, Care a 

stârpit rodul pântecelui tău?” Facerea 30:2
Şi s-a rugat Avraam lui Dumnezeu şi Dumnezeu a 

vindecat…, pe femeia lui şi pe roabele lui, şi acestea au 
început a naşte.

Căci Domnul lovise cu stârpiciune … Facerea 20: 17-18

Cum este înaintea Domnului cel ce nu primește copiii?
Onan… vărsa sămânţa jos…
Ceea ce făcea el era rău înaintea lui Dumnezeu. 

Facerea 39:9,10

Ce atitudine trebuie să aibă părinții, atunci când 
Dumnezeu dorește să le trimită copii?

Şi a zis Maria: Iată roaba Domnului. Fie mie după 
cuvântul tău! Luca 1:38

Ce sunt copiii? 
Iată, fi ii sunt moştenirea Domnului, răsplata rodului 

pântecelui. Fericit este omul care-şi va umple casa de copii; 
nu se va ruşina când va grăi cu vrăjmaşii săi în poartă. 
Psalmul 126:3,5
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Cine creează copiii?
Că Tu ai zidit rărunchii mei, Doamne, Tu m-ai alcătuit 

în pântecele maicii mele.
Te voi lăuda, că sunt o făptură aşa de minunată. 

Minunate sunt lucrurile Tale şi sufl etul meu le cunoaşte 
foarte.

Nu sunt ascunse de Tine oasele mele, pe care le-ai făcut 
întru ascuns, nici fi inţa mea pe care ai urzit-o ca în cele mai 
de jos ale pământului. Psalmul 138: 13-15. 

Cum sunt urmașii părinților credincioși?
Omul drept umblă pe calea lui fără prihană; fericiţi 

sunt copiii care vin după el! Pildele lui Solomon 20:7

Ce promite Dumnezeu părinților credincioși?
Să nu râvnească inima ta la cei păcătoşi, ci totdeauna 

să rămână la frica de Domnul,
Căci dacă o vei păzi pe ea, mai ai şi tu un viitor şi 

nădejdea ta nu se va pierde. Pilde 23:17-18
Întru frica lui Dumnezeu este nădejdea celui tare; fi ii 

lui afl a- vor(acolo) un liman. Pilde 14 : 26

Cum a hotărât Dumnezeu să fi e nașterea?
Iar femeii i-a zis: „…în dureri vei naşte copii” Facerea 

3 : 16 
Femeia, când e să nască, se întristează, fi indcă a sosit 

ceasul ei; dar după ce a născut copilul, nu-şi mai aduce 
aminte de durere, pentru bucuria că s-a născut om în lume. 
Ioan 16 : 21 

Pentru cine sunt primiți copiii?
Pentru că de la El şi prin El şi întru El sunt toate. A Lui 

să fi e mărirea în veci. Romani 11:36
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Cum se folosește Dumnezeu de copii, ce obține 
Dumnezeu din nașterea copiilor? 

Din gura pruncilor şi a celor ce sug ai săvârşit laudă, 
pentru vrăjmaşii Tăi, ca să amuţeşti pe vrăjmaş şi pe 
răzbunător. Psalmul 8:2.

Şi I-au zis: Auzi ce zic aceştia? Iar Iisus le-a zis: Da. 
Au niciodată n-aţi citit că din gura copiilor şi a celor ce sug 
Ţi-ai pregătit laudă? Matei 21: 16.

Dumnezeu dorește să primim copiii?
Sporească-vă Domnul pe voi, pe voi şi pe copiii voştri! 

Psalmul 113:22

Pe cine a pus Domnul Iisus în mijlocul maselor, ca 
punct central, dintre oameni?

Şi, chemând la Sine un prunc, l-a pus în mijlocul lor. 
Matei 18:2.

Ce a spus Mântuitorul să facem cu copiii?
Iar Iisus a zis: Lăsaţi copiii şi nu-i opriţi să vină la 

Mine. Matei 19:14 

Reacția unor adulți la vederea copiilor?
Şi văzând arhiereii şi cărturarii minunile pe care le 

făcuse şi pe copiii care strigau în templu şi ziceau: Osana 
Fiului lui David, s-au mâniat. Matei 21:15.

Unde așază Mântuitorul copiii?
Iar Iisus, cunoscând cugetul inimii lor, a luat un copil, 

l-a pus lângă Sine. Luca 9:47

Ce pot învăța adulții de la copii?
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Adevărat grăiesc vouă: Cine nu va primi împărăţia lui 
Dumnezeu ca un prunc nu va intra în ea. Luca 18:17

Reprezintă nașterea de prunci binecuvântarea 
Domnului?

Domnul Dumnezeul părinţilor voştri să vă înmulţească 
de o mie de ori mai mult decât sunteţi acum şi să vă 
binecuvânteze, cum v-a făgăduit El! Deuteronomul 1:11

Ce fel de cântar este planifi carea familială?
Cântarul strâmb este urgisit de Domnul şi cântărirea 

dreaptă este plăcerea Lui. Pildele lui Solomon 11:1

Dumnezeu îndeamnă la refl ecție personală.
Priveşte la purtarea ta din vale şi afl ă ce ai făcut tu, 

cămilă zburdalnică. Ieremia 2:23

Ce spune Dumnezeu să facem cu copiii sortiți pierzării? 
Izbăveşte pe cei ce sunt târâţi la moarte şi pe cei ce se 

duc clătinându-se la junghiere scapă-i!
Dacă vrei să spui: „Iată n-am ştiut nimic!”, oare Cel 

ce cântăreşte inimile nu pătrunde cu privirea şi Cel ce 
veghează peste sufl etul tău nu ştie şi nu va răsplăti omului 
după faptele lui? Pildele lui Solomon 24:11-12

Cât de preocupat este Dumnezeu pentru copii?
Şi cine va primi un prunc ca acesta în numele Meu, pe 

Mine Mă primeşte.
Iar cine va sminti pe unul dintr-aceştia mici care cred 

în Mine, mai bine i-ar fi  lui să i se atârne de gât o piatră de 
moară şi să fi e afundat în adâncul mării.

Vedeţi să nu dispreţuiţi pe vreunul din aceştia mici, că 
zic vouă: Că îngerii lor, în ceruri, pururea văd faţa Tatălui 
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Meu, Care este în ceruri.
Căci Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască pe 

cel pierdut. Sfânta Evanghelie după Matei 18:5-6,10-11.

V.2. Cele zece porunci

Ieșirea 20:2-17

Porunca 1:
„Eu sunt Domnul Dumnezeul tău (…).
 Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine!”

Dumnezeul pe care îl au prea mulți este eul.
Omul și-a făcut un dumnezeu, numit calendarul, se 

închină la el mai mult decât orientalii la statuia dumnezeului 
lor. Când nu vrem să primim copiii de la Dumnezeu, de 
teamă, de frică, de iubire de sine, devenim propriul nostru 
Dumnezeu, pentru că nu recunoștem o putere mai mare în 
universul acesta, decât propriile puteri și resursele noastre. 
Ne facem astfel alt Dumnezeu, eul. Iar prima poruncă este 
să nu ai alți dumnezei decât pe mine. 

Dragul meu cititor, pe crucile mormintelor noastre o să 
scrie: „Aici odihnește robul lui Dumnezeu“. Chiar așa, ai 
cui robi am fost? Cine ne-a fost stăpân, Dumnezeu? Dacă 
ne-am citi dinainte epitaful de pe monumentul funerar și 
ar scrie: „Aici odihnește robul egoismului, al propriilor 
plăceri, al comodității, rob al dumnezeului numit… și al 
altor stăpâni”. Cum ne-am simți? Ce-ai dori să faci atunci 
cu epitaful și piatra aceea?
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 E frumos și încurajator să porți în mașină lângă oglindă 
un talisman, o cruciuliță, o iconiță, dar nu cumva, tu porți în 
inimă un alt dumnezeu? 

Ți se pare chiar în regulă, te simți cu cugetul impăcat, 
când ai un Dumnezeu la care apelezi în caz de nevoie, boală, 
accident, ținându-i frumosu-i simbolul, discret, în portofel, 
și un alt dumnezeu cotidian, să presupunem, calendarul?

Spune-ți sincer, ai cugetul împăcat? Nu ți se pare că joci 
două roluri? N-ai obosit tot schimbând rolurile și măștile? 
Nu vrei odihnă?

Vino la Mântuitorul și vei primi adevărata odihnă! Te 
asigur că crucea pe care o vei primi e nespus mai ușoară 
decât cea pe care o porți acum. 

Mântuitorul a spus:
„Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi Eu 

vă voi odihni pe voi. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi 
învăţaţi-vă de la Mine, că sunt blând şi smerit cu inima şi 
veţi găsi odihnă sufl etelor voastre. Căci jugul Meu e bun şi 
povara Mea este uşoară.”

Porunca 2:
„Să nu-ţi faci chip cioplit şi niciun fel de asemănare a 

niciunui lucru din câte sunt în cer, sus, şi din câte sunt pe 
pământ, jos, şi din câte sunt în apele de sub pământ!

Să nu te închini lor, nici să le slujeşti(…).”
Te închini înaintea plăcerii proprii și vrei să îți faci aici 

un chip al celor din ceruri, să îți faci Rai, aici, pe pământ?
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Porunca 3:
„Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în 

deşert(…)!”
 
Luăm în deșert pentru că disprețuim darurile și 

binecuvântările lui Dumnezeu. (Psalmul 126:3)
 
Porunca 4:
„Adu-ţi aminte de ziua odihnei, ca să o sfi nţeşti!”

 Ziua de odihnă este perioada de har oferită omului. Noi 
sfi nțim perioada de har sau o întinăm?  

 
 Porunca 5:
„Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să-ţi fi e 

bine(…)!”
 Tu nu-i cinstești, pentru că, dacă i-ai cinsti, le-ai purta 

recunoștință și lucrul acesta ar avea un impact asupra vieții 
și trăirii tale. Ai aprecia faptul că te-au primit, că ți-au dat 
dreptul la viață. Și astfel, ai da și tu altora același drept just.

 
Porunca 6:
 „Să nu ucizi!”

Ce sunt metodele anticoncepționale? Numele lor se 
traduce ușor: împotriva concepției, împotriva vieții, pe 
scurt, împotriva omului creat de Dumnezeu. Veșnicia va 
descoperi, pe îndelete ce-au pierdut oamenii prin gândul 
„frumos” al planifi cării familiale.

 Porunca 7:
 „Să nu fi  desfrânat!”
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 Cea mai mare preacurvie e să înșeli pe Dumnezeu cu 
eul tău egoist (cel rău se asociază perfi d cu eul).

 
Porunca 8:
 „Să nu furi!”
 
Să nu furi drepturile lui Dumnezeu asupra creației sale, 

asupra vieții și dreptul copilului la viață.
 
Porunca 9:
 „Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău!”
 
Dacă ar putea să îți vorbească și te-ar întreba de ce faci 

aceasta, copilul tău pe care l-ai respins, poate ai răspunde: 
„Nu am bani, nu am posibilități, nu am spațiu, nu am timp, 
nu am disponibilitate”. 

Toate sunt minciuni. Apropo, ai avea curajul să te 
întâlnești vreodată, să zicem, în viața cealaltă cu copiii pe 
care i-ai refuzat, cu toți. Ai putea atunci să le explici și să le 
expui toate motivele logice, raționale și pertinente care te-
au determinat să-i arunci, să-i refuzi? Ai avea curajul? Ce-ai 
spune atunci, ai cuvintele pregătite?

 
Porunca 10:
„Să nu doreşti casa aproapelui tău; să nu doreşti femeia 

aproapelui tău, nici ogorul lui, nici sluga lui, nici slujnica 
lui, nici boul lui, nici asinul lui şi niciunul din dobitoacele 
lui şi nimic din câte are aproapele tău!”

 
Să nu poftești „raiul” celuilalt. Te-ai uitat la cum și-a 

făcut altul „raiul” și ți-ai zis: „Aceasta e de mine, aș dori și 
eu aceasta”. Când Dumnezeu ți-a vorbit prin conștiință, tu 
ți-ai zis „Și alți creștini fac aceasta, eu de ce nu aș face?”…



138 Eugen Sima

Într-un anumit fel, prin împiedicarea nașterilor de 
copii, sunt călcate toate poruncile. Măcar că nu porunca 
este esența, ci dragostea Lui. 

În Noul Testament, Sfânta Evanghelie după Luca, 
capitolul 10 : 27 spune: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul 
tău din toată inima ta şi din tot sufl etul tău şi din toată 
puterea ta şi din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe 
tine însuţi”.

 Nu-L iubim: dacă L-am iubi, L-am asculta pe 
Dumnezeu. Măsura iubirii este direct proporțională cu 
măsura ascultării.

Aproapele nostru este semnul nostru, este copilul pe 
care l-am fi  putut avea, pe care l-am fi  putut primi și pe care 
l-am respins într-un mod sau altul. Nu am cum să iubesc pe 
cineva pe care îl resping.

 

V.3. Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul 21:8

„Iar partea celor fricoşi şi necredincioşi şi (…) este (…)” 
 
1. Fricoși. Frică de lumea ce îl va disprețui, batjocori, 

frică de faptul „că-i vor mânca sufl etul copiii”, teama că nu 
o să mai aibă el, „măria sa, părintele”, confort și îndestulare.

 2. Necredincioșii nu cred pe Dumnezeu pe cuvânt, că El, 
care dă viață, se obligă să gestioneze nevoile fundamentale, 
pentru darul său, pruncul. Dumnezeu nu oferă un cadou și 
după aceea să-i întoarcă spatele. Dumnezeu nu este crud, 
ci acuns privirilor noastre, ne pregătește o binecuvântare 
glorioasă.

Dumnezeu este dragoste. Scopul lui Dumnezeu este 
reabilitarea noastră, cât mai este har!
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V.4. Iisus-Viaţa

Iisus Hristos este:
1. Viața. 
„Iisus i-a zis: Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni 

nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine”. Sfânta Evanghelie 
după Ioan 14:6.

2. Sursa vieții. 
„Toate prin El s-au făcut; şi fără El nimic nu s-a făcut 

din ce s-a făcut.
Întru El era viaţă şi viaţa era lumina oamenilor.” Sfânta 

Evanghelie după Ioan 1:3,4. 
 3. Pentru viață. 
„Şi Iisus i-a zis: Eu sunt învierea şi viaţa; cel ce crede 

în Mine, chiar dacă va muri, va trăi”. Sfânta Evanghelie 
după Ioan 11:25.
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Capitolul VI

 
ARGUMENTE INTRINSECI

Motto: „El fusese străpuns pentru păcatele noastre.”

VI. 1. Motivaţii personale

Singurele motive pentru a scrie aceste rânduri au 
fost doar dragostea și adevărul (îmi cer scuze dacă 

multe cuvinte sunt prea directe), precum și binecuvântările 
și avantajele ce decurg din acestea. Dragostea pentru tine, 
ca semen al meu, ce respirăm același aer și ne încălzim la 
același soare, m-a determinat să scriu aceste rânduri.

În sprijinul matematicii, se traduc și se scriu cărți. 
Anual văd lumina tiparului mii și mii de cărți. În biblioteci 
gem rafturile de atâtea cărți. 

Unele cărți sunt de-a dreptul batjocoritoare, tiparul s-ar 
rușina. Iar în sprijinul vieții, atenție, viața, fără de care n-ar 
exista nici unele, nici altele, nici astrologie, nici cultură 
civică, nici religie, nici biologie și metafi zică, nimic, nu se 
scrie nimic, nimic!

Dacă o singură conștiintă este atinsă prin aceste 
cuvinte, una singură, și apare pe lume un singur copil, toate 
eforturile au meritat. 
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Dacă prin cuvintele acestea, doar un singur copil va 
fi  lăsat să trăiască, să vină pe pământ, indiferent cât s-a 
cheltuit pentru aceasta carte, timpul alocat, nopțile investite, 
toate sunt nimic față de pierderile tale nesfârșite, tot efortul 
merită.

Mântuitorul spune: „Ce ar folosi unui om să câștige 
toată lumea, dacă își pierde sufl etul!” De aici rezultă că 
valoarea unui singur sufl et este așa de mare...

Cât costă doar o secundă, cât ar fi  în stare să ofere unele 
persoane, pentru a-și prelungi viața cu o secundă? Cu atât 
mai mult, ce mare preț are o viață, una singură (prețul ce 
s-ar plăti pentru o singură secundă, înmulțit cu numărul 
lor)!

Dar cât costă un singur sufl et, ce preț se dă pentru un 
singur sufl et? Prețul este egal cu valoarea incomensurabilă 
a infi nitului Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Prețul 
plătit este jertfa Lui răscumpărătoare. 

Ce mare valoare are sufl etul unui singur om! 
 

VI.2. Pentru atei

 Gândurile de mai sus nu sunt pentru dânșii, nici pentru 
musulmani.

Pentru atei, este un singur cuvânt, de apreciere și 
respect. De ce? Cum așa? Că pot atinge performanța de a fi  
credincioși ateismului, cu argumente și dovezi atât de fi rave 
și șubrede.

Eu am atâtea argumente solide pe care să mă bazez și 
sunt atât de slab în credința creștină.

Și mai am pentru dânșii și o întrebare. Dacă ai afl a că ai 
cancer sau copilul ți-ar fi  în comă, te-ai bucura să ia fi ință 
deodată Dumnezeu la strigătul tău și să producă minunea?
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Ateismul are leac, se vindecă atunci când omul se 
afl ă în fața cancerului sau când copilul îi este în comă la 
reanimare. În defi nitiv, atei nu există, atei doar se proclamă, 
se declară indivizi mai nefericiți, mai teribiliști. 

Și totusi, Dumnezeu iubește foarte mult ateii. Și nu le 
reproșează nimic. Și pentru păcatele lor, Și-a dat Fiul la 
moarte pe cruce.

VI.3. Justeţe relativă

Societatea și justiția omenească nu condamnă crima, 
decât cea realizată sub anumite condiții, dar Dumnezeu o 
dezaprobă sub toate formele, auspiciile și motivațiile ei.

Justiția omenească poate că astăzi, într-o anumită țară 
să te condamne pentru un anumit delict, iar mâine sau tot 
azi, dar în altă țară, același lucru să nu mai fi e condamnabil.

În Indonezia, posesia sau consumul de droguri duce la 
execuție, dar în America de Sud consumul nu este interzis, 
se consideră infracțiune, doar trafi cul cu acestea. 

În România, articolul 200 din lege pedepsea 
homosexualitatea; astăzi aceștia nu mai sunt condamnați, ci 
chiar încurajați prin media (și pe aceștia Dumnezeu îi iartă, 
dacă ei vor). 

La Dumnezeu nu este așa! 
El este dragoste, dar păcatul, sub orice formă, rămâne 

păcat. Vina rămâne vină. Noi am inventat cuvântul 
compromis, pentru a ne simți mai ușurați, nevinovați, dar 
păcatul rămâne păcat. Și este o ofensă la adresa lui Dumnezeu. 

Vina sau păcatul nu este un nimic, ceva insignifi ant, 
sau un mic lucru, cum se spune adesea, ci este un lucru 
atât de mare și de grav, încât pentru plata lui nu s-a găsit 
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absolut niciun preț, nicio sumă, ci chiar Dumnezeul întrupat 
a trebuit să moară pentru a o plăti. Păcatul meu a pricinuit 
atâta suferință lui Dumnezeu și pricinuiește în continuare. 
Din dimensiunea plății se înțelege dimensiunea vinei. 

Cât de mare, înfi orător și îngrozitor este păcatul! 
Doamne, ajută-mă și ajută-ne să-l vedem așa cum este! 

 

VI.4. Logica absurdă

O tânără spunea de curând: „Cele mai multe persoane 
care recurg la întreruperile de sarcină se justifi că, spunând 
că fi ința aceea de 8-12 săptămâni nu era copil, așa cum 
este un copil născut deja”…

Hai să gândim puțin, dacă la două, trei luni (8-12 
săptămâni de sarcină), atunci când copilașul are deja 
formate piciorușe, mânuțe, căpșor, el nu ar fi  copil, de ce 
nu recurg la aceeași logică, spunând că un copil de doi-trei 
anișori nu este om, fi ință umană, pentru că nu este adult, de 
1,80m și 30 de ani? 

Diferența de vârstă dintre un adult și un copilaș de doi 
ani este mult mai mare decât diferența de vârstă dintre un 
copilaș în pântece și unul la sânul mamei. Totuși, nu spune 
nimeni despre pruncul de doi ani că nu este om. Aș putea 
spune: „La doi ani copilul nu știe să vorbească bine, nu știe 
să lucreze la calculator, nu știe să conducă mașina, deci nu 
e om“. 

Gândește și spune cineva așa? Și de ce nu ar fi  om, când 
are mâini, picioare, cap?

Doamne, iartă-ne!

Cel mai de dorit lucru pentru oameni este plăcerea 
intimă.
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Cel mai nedorit, urât și de ferit lucru este copilul, 
sarcina ce decurge din primul lucru.

Scopul omului modern este să se bucure cât mai mult 
de plăcere și să fugă cât mai mult de ceea ce derivă din 
aceasta, și anume sarcina și copilul. 

Dumnezeu însă le-a oferit la pachet, împreună, dar noi 
desfacem pachetul, luăm doar jumătate din el, iar cealaltă 
jumătate o aruncăm la gunoi (direct sau prin omisiune).

Părinții își iubesc pruncii și din dorința de a-i proteja 
legitim, natural, au pus pe portbagajul mașinii felurite 
stikere și colante: „Baby on board”! 

Însă au apărut pe mașini stikere: „Minirock on board”, 
cu simboluri satanice (păi, ori îi iubim, ori îi asociem cu 
însemnele morții?).

VI.5. Soluţia lui Dumnezeu la neputinţa noastră

Dacă Dumnezeu vede că crucea noastră și limitele 
noastre aduse în noi, tot de El, sunt prea grele pentru noi, va 
limita nașterea de copii, și nu prin inițiativa noastră.

Va pune El mâna și va lasă o boală în trup sau infertilitate 
sau partenerul va pleca în veșnicie sau, pur și simplu, fără 
nicio explicație logică, nu vei mai rămâne însărcinată. 

Indiferent ce vei face, dacă vrea El, Îți poate închide 
pântecele pentru totdeauna. El este suveran și poate face ce 
dorește. El e olarul și noi lutul în mâna Lui. Sau îți va mări 
puterea și resursele, într-un mod neînțeles, supranatural, 
oferindu-ți în continuare copii.
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VI.6. Mea culpa. Un strigăt mut

Dragul meu prieten, mesajul din aceste rânduri nu este 
pentru a judeca pe cineva, ci am dorit ca împreună să vedem 
cum privește Dumnezeu acest lucru. 

De aceea, aceste rânduri nu sunt scrise tendențios, nu 
vreau să te ofensez prin aceasta, ci doar să te încurajez la 
a accesa binecuvântările ce decurg din mâna și voia lui 
Dumnezeu. Aceasta, mai cu seamă că o lume întreagă, chiar 
și cel rău, dușmanul omului și al lui Dumnezeu, îți arată 
doar pierderile și dezavantajele.

Dragul meu, te rog frumos să mă ierți, dacă prin aceste 
cuvinte scrise te-ai revoltat sau întristat și deranjat. Îmi pare 
rău, nu am scris cu dorința de a-ți produce vreun rău. Decât 
că tu pierzi prea mult, nespus de mult și vreau să te previn, 
să te pun în temă. 

Ție, ca semen al meu, ca sufl et pentru care a murit 
Hristos, îți doresc doar binele vremelnic și veșnic. De 
dragul tău, al lui Dumnezeu, al copiilor nenăscuți (cărora 
nu li s-a oferit această șansă) și al adevărului, am așternut 
aceste gânduri. Doar din dragoste sunt izvorâte acestea.

Dacă eu nu spun acestea acum, sângele tău și al copiilor 
nenăscuți va fi  cerut din mâna mea. Spunând aceasta, sunt 
nevinovat și liber în fața lui Dumnezeu de ceea ce își asumă 
fi ecare (Iezechel 33). Nespunând aceste gânduri e ca și cum 
aș deveni infi rm. De multe ori m-am temut, nu care cumva să 
plec în veșnicie și să nu apuc să transmit aceste gânduri. Am 
avut uneori gândul că, dacă le transmit, pot să plec liniștit.  
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Eu nu te condamn, dragul meu, eu sunt doar un pumn 
de țărână, o bucată de carne păcătoasă, un păcătos prea mult 
iubit de Dumnezeu, fără niciun merit. 

Nu trebuie să iei tot, de aici, din aceste gânduri. Judecă 
tu, cu propria-ți minte, judecă-le singur, cugetă sincer la ele 
din perspectiva lui Dumnezeu, al viitorului și al veșniciilor. 

 
Mă simt favorizat că am primit această lumină, nu am 

dobândit-o prin eforturi personale sau străduință. 
Nu m-am rugat să o primesc. Nu am niciun merit. 

Singurul lucru sigur pe care-l știu este că Dumnezeu vrea, 
se bucură să dea fi ecărui om această lumină. Poate, dacă 
am fi  mai aproape de Dumnezeu, L-am vedea mai mare, 
mai frumos, am fi  copleșiți de prezența Sa și greutățile, 
responsabilitățile, nașterea copiilor n-ar mai fi  așa 
împovărătoare.

Prin tot ce am scris în aceste rânduri, nu aș vrea 
nicidecum să spun că cel ce gândește corect, în direcția celor 
expuse, este perfect sau ferit de orice păcat. Nicidecum, dar 
Dumnezeu ne încurajează să păstrăm o conștiință curată. 

Nu vreau să spun prin aceasta că sunt fără cusur, nici 
pe departe. Văd ce locuiește în mine și mă doare. Chiar din 
punct de vedere al celor mai personale lucruri, sunt la fel de 
expus și ispitit ca oricine.

Nu spun prin aceasta „Eu până la moarte voi face și 
voi...”, nu fac juruințe, ci aș spune mai degrabă: „Doamne, 
ferește-mă, îndură-te, Doamne, de mine și păstrează-ne (pe 
mine și pe soția mea) curați!”. 

Nu vreau să mă pun în poziția de judecător, pentru că 
toți suntem fi ințe din aceeași plămădeală, dar pentru noi toți 
există scăpare, părere de rău în fața lui Dumnezeu. 
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Și Dumnezeu ne primește necondiționat, astăzi, cât mai 
este har! 

Să ne ajute Dumnezeu să ne mărturisim păcatele și să 
căpătăm îndurare!

 
Nu sunt om de litere, nici profesor de gramatică, un ochi 

critic și atent va găsi cu siguranță greșeli de exprimare în 
expunerea de față. Nu sunt nici scriitor de carte religioasă, 
sunt un om simplu, poate ca cei mai mulți dintre cititori, 
dar care, fără niciun merit, am primit discernământul acesta 
duhovnicesc.

Aceste rânduri sub puțin cam neordonate, ele au fost 
scrise în grabă din dorința ca, după ce mi-a pus Dumnezeu 
imboldul să le aștern, să nu mai pierd timpul, în ciuda atâtor 
piedici. 

Urgența salvării unei singure vieți a fost mai importantă 
decât ordonarea acestora gânduri.

Am fost cam contra cronometru, repede să vadă lumina 
tiparului și să ajungă cât mai repede în mâinile tale, astfel 
încât doar-doar să găsești și să guști bucuria eliberării din 
acest lanț în care te afl i și un copil, încă nenăscut, să vadă 
lumina zilei și pe strălucitul Dumnezeu.

 
Aceste gânduri au fost scrise în anumite condiții la care 

nici nu vă gândiți (nu din vârful unei penițe, ci într-o casă 
plină cu copii). Ele nu sunt ale mele, nu sunt de la mine. Nu 
eu sunt autorul de drept, ci Dumnezeu. 

Gândurile acestea nu au fost niciodată prezentate în 
mod public, tocmai din dorința de a nu considera cineva că 
au o adresare personală.
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Mărturia mea 

Cum am ajuns eu la acest mod de gândire? 
Mărturia mea în privința planifi cării familiale este 

simplă. 
Până în ziua când mi-am plâns păcatele și L-am primit 

pe Domnul Iisus în inima mea, îmi propusesem să am un 
singur copil, preferabil băiat, altfel aș fi  preferat să mor, 
decât să mă umplu de rușine, cu o mulțime de copii. 

După ziua în care L-am primit pe Salvator în viața mea, 
m-am decis și am spus: „Doamne, îți mulțumesc că ai murit 
și pentru păcatele mele, ai plătit pentru vina mea un preț 
așa de mare. Meriți să Te cinstesc prin viața mea. Copiii 
sunt ai Tăi, vin de la Tine, îi primesc așa cum dorești Tu! 
Îți mulțumesc, indiferent alții ce spun. Ajută-mă, Doamne!”

Repet, acestea sunt doar frânturi de gânduri, scrise 
oarecum grăbit, dar pentru cine dorește să înțelegă, cred că 
nu este imposibil. 

Un strigăt mut

În defi nitiv, aceasta nu este o carte, ci este un strigăt, 
un strigăt mut al pruncilor respinși, un strigăt de ajutor, un 
strigăt a lui Dumnezeu: „Opriți-vă! Opriți blestemul!“ 

Opriți-vă, cât mai este har și scăpare!
Opriți-vă, cât Dumnezeu mai cheamă lăcrimând! 
Opriți-vă, cât mai este iertare! 
Vă imploră Dumnezeu, opriți-vă până nu este prea 

târziu! 
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Capitolul VII

CE ESTE DE FACUT?

Motto: 
„El a purtat păcatele noastre, 

în trupul Său, pe lemn.”

Am 17 ani. Sunt însărcinată, părinții si profesorii nu 
știu nimic. Ce să fac?

În primul rând, mărturisește-I Domnului păcatele tale 
și primește-L în inima ta pe Cel ce a murit plătindu-ți vina.

În al doilea rând, lasă copilul să vină pe lume, pentru că 
ce s-a zămislit în tine este o binecuvântare de la Dumnezeu, 
iar El nu te condamnă. 

Am 50 de ani, sunt credincioasă, dar am pierdut 
„trenul“, ce să mai fac acum? 

Mărturisește-ți păcatele și învață pe cele tinere ce este 
biblic. 

Bătrânele (…) să înţelepţească pe cele tinere (…), să-şi 
iubească copiii. Epistola către Tit a Sfântului Apostol Pavel 2:3,4

Sunt căsătorit și-am pactizat cu soția pentru planifi care. 
Chiar am încurajat-o să întrerupă o sarcina, dar nu sunt eu 
principalul vinovat.
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Nu ești mai puțin vinovat. Păcatul tău a contribuit la 
răstignirea Mântuitorului. Dar și pentru vina ta există iertare. 
Nimeni nu va merge în pierzare pentru păcatele sale, oricâte 
ar fi , ci pentru că amână, neglijează și ignoră salvarea. El te 
așteaptă să te ierte, de atâta timp!

Ce este de făcut?

Dragul meu prieten, nu trebuie sa faci nimic, decât să te 
lași îmbogățit de EL. Dacă-L vei primi, îți vei însuși ceea ce 
El pe cruce, a dobândit în locul tău, vei fi  bogat, te vei simți 
bogat și nu vei mai fi  așa de sărac și lacom.

Poate zici: „De ce mă judecă Dumnezeu că sunt 
imperfect și păcătos? Eu nu sunt de vină, nu pot fi  altfel, 
acestea le-am moștenit de la Adam“.

Dragul meu, tu nu vei fi  judecat pentru imperfecțiunile, 
greșelile și păcatele tale, nu. 

Pentru toate a fost judecat Hristos. Tu vei fi  judecat 
pentru că ai respins și ignorat salvarea oferită de Hristos. Și 
în defi nitiv, te vei judeca singur, prea singur, pentru că Cel ce 
ar fi  putut fi  cu tine acolo, nu este, fi indcă ani de zile, cât ai 
fost pe pământ, tu ia-I spus să nu stea lângă tine, rușinându-
te cu Cartea Lui, cu numele Lui, cu jertfa Lui și cu El.

Totuși, există o veste bună pentru tine.
Chiar dacă, toată viața ai făcut și aceste păcate, El te 

poate ierta. Există iertare la El, la fel ca tâlharul de pe cruce. 
Există salvare pentru tine! Nu aștepta să te faci mai bun, e o 
minciună a celui rău, vino la El așa cum ești. 

Lasă-te acum condus, cititorule drag, la Golgota, la 
calvar, acolo unde Domnul Iisus se lasă răstignit, plătindu-
ți păcatele, din cauza ta, în locul tău, de dragul tău. 
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Dacă tu crezi că El a murit în general pentru păcatele 
omenirii, vei fi  pierdut. Dacă însă ți-L însușești ca Salvator 
personal, crezând că special pentru tine, datorită ție și din 
cauza păcatului tău S-a lăsat răstignit la cruce, vei fi  salvat. 
Pentru tine personal, ție Ți-a luat locul pe cruce, oricum ai 
fi  tu, credincios sau necredincios.

A privi la persoana Domnului Iisus este singura soluție, 
viabilă și de durată pentru viața ta. Dacă El nu te motivează, 
nimic, nicio lege, nicio poruncă, nicio religie, niciun ritual, 
nici experiența altuia n-o poate face. Așa că privește la El 
cum moare de dragul tău, pentru a fi  salvat.

Prinde acum mâna Salvatorului tău! O vei recunoaște 
după semnele cuielor din palmă. Le are și acum, de dragul 
tău. A murit plătindu-ți păcatele! El te iubește! Scapă-ți 
viața, sufl etul tău este în cădere liberă, deasupra prăpastiei. 
Mâine poate fi  veșnic, prea târziu! Te așteaptă acum cu 
brațele deschise!
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POSTFAŢĂ

Sfânta Evanghelie după Ioan 8 :12
„Deci iarăşi le-a vorbit Iisus zicând: Eu sunt Lumina 

lumii; cel ce Îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci 
va avea lumina vieţii.”

  
Sfânta Evanghelie după Ioan 12:24
„Adevărat, adevărat zic vouă că dacă grăuntele de grâu, 

când cade în pământ, nu va muri, rămâne singur; iar dacă va 
muri, aduce multă roadă.”

„Cel ce îşi iubeşte sufl etul îl va pierde; iar cel ce îşi 
urăşte sufl etul în lumea aceasta îl va păstra pentru viaţa 
veşnică.” 

 
Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel 3: 23
„Fiindcă toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui 

Dumnezeu.” 

Sfânta Evanghelie după Ioan 3: 16
„Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său 

Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, 
ci să aibă viaţă veşnică.” 

Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel 5: 8
„Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea Lui faţă de noi prin 

aceea că, pentru noi, Hristos a murit când noi eram încă 
păcătoşi.” 
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Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel 1: 7
„Întru El avem răscumpărarea prin sângele Lui şi 

iertarea păcatelor, după bogăţia harului Lui.” 

Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel 2: 8, 9
„Căci în har sunteţi mântuiţi, prin credinţă, şi aceasta 

nu e de la voi: este darul lui Dumnezeu;
Nu din fapte, ca să nu se laude nimeni.” 

Faptele Sfi ntilor Apostoli 4:12
„Şi întru nimeni altul nu este mântuirea, căci nu este 

sub cer nici un alt nume, dat între oameni, în care trebuie să 
ne mântuim noi.” 

Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul 3 :20
„Iată, stau la uşă şi bat; de va auzi cineva glasul Meu 

şi va deschide uşa, voi intra la el şi voi cina cu el şi el cu 
Mine.” 

Sfânta Evanghelie după Ioan 14: 6
”Iisus i-a zis: Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni 

nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine.” 

Isaia 53: 5
„Dar El fusese străpuns pentru păcatele noastre şi 

zdrobit pentru fărădelegile noastre. El a fost pedepsit pentru 
mântuirea noastră şi prin rănile Lui noi toţi ne-am vindecat.”

  
Sfânta Evanghelie după Luca 15: 20
„Şi, sculându-se, a venit la tatăl său. Şi încă departe 

fi ind el, l-a văzut tatăl său şi i s-a făcut milă şi, alergând, a 
căzut pe grumazul lui şi l-a sărutat”
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Sfânta Evanghelie după Ioan 10: 11
„Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun îşi pune 

sufl etul pentru oile sale.” 

Sfânta Evanghelie după Ioan 10 :7
„A zis deci iarăşi Iisus: Adevărat, adevărat zic vouă: Eu 

sunt uşa oilor.” 

Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel 6: 23
„Pentru că plata păcatului este moartea, iar harul lui 

Dumnezeu, viaţa veşnică, în Hristos Iisus, Domnul nostru.” 

Întâia Epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol 
Petru 2:24

„El a purtat păcatele noastre, în trupul Său, pe lemn, 
pentru ca noi, murind faţă de păcate, să vieţuim dreptăţii: 
cu a Cărui rană v-aţi vindecat.”

Întâia epistolă sobornicească a Sfântului Apostol 
Ioan 5:11-13

„Şi aceasta este mărturia, că Dumnezeu ne-a dat viaţă 
veşnică şi această viaţă este în Fiul Său. Cel ce are pe Fiul 
are viaţa; cel ce nu are pe Fiul lui Dumnezeu nu are viaţa.

Acestea am scris vouă, care credeţi în numele Fiului lui 
Dumnezeu, ca să ştiţi că aveţi viaţă veşnică.” 
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