Nu vă lăsaţi înşelate! Nu vă lăsaţi copleşite
de situaţie, indiferent care ar fi aceasta. Dacă
Dumnezeu a pus sufletul în copilul din
pântecele vostru, El vă poate scoate din
valurile mării, oricât de mare ar fi furtuna.
Trebuie doar să îi cereţi ajutorul, iar aceasta nu
vă costă nimic.
Avortul nu este soluţia! Informaţi-vă
serios asupra tuturor consecinţelor avortului şi
sfătuiţi-vă cu femei care au mai făcut avort.

Scrisoarea unui copil avortat

Din locuri reci şi sumbre, şi mult întunecate,
În care niciodată lumina nu răzbate,
Eu, pruncul tău cel dulce, la beznă condamnat,
Zdrobit cu sânge rece, deşi nevinovat,
Ce n-am primi Botezul şi haina luminoasă,
Fiind silit în cuget de dorul ce m-apasă,
Îţi scriu, măicuţă dragă, vreo câteva cuvinte,
Prin care să te-asigur de dorul meu fierbinte,
Ce-ţi port, măicuţă dulce, în firea mea curată,
În suflet cu nădejdea, că te-oi vedea vreodată…
Aşa mi-e dor de tine şi-aş vrea să-ţi simt iubirea.

Să-ţi simt îmbrăţişarea, să-ţi simt ades privirea!...
Tu care-ai fost copilă şi-ai stat la pieptul mamei,
Simţindu-i bucuria şi mângâierea palmei,
Tu ce-ai avut o mamă, îmi înţelegi durerea;
Tu ţi-ai văzut des mama şi ştii ce-i mângâierea,
Dar eu, măicuţă dragă, nu ştiu ce-i bucuria,
Nu ştiu cum e o floare, nici ce-i copilăria;
Nu ştiu cum e sub soare, nu ştiu ce e lumina,
Şi nu ştiu nici motivul, nici care-mi este vina,
De ce-s în întuneric, în astfel de osândă,
Căci eu sunt o fărâmă şi sunt o fire blândă…
Eu te-am iertat, mămică, căci cred că n-ai ştiut,
Ce mare e păcatul pe care l-ai făcut,
Ce crimă îndoită făcut-ai îndemnată
De lumea rătăcită, de rude şi-al meu tată.
Eu te-am iertat, mămică, şi vreau să nu disperi,
Ci milă, cu căinţă, de la Hristos să ceri.
Şi spune-i şi lui tata, şi el să se căiască,
Şi asta cât mai iute; să nu mai zăbovească!

Petrec tot la-nchisoare, în loc întunecos,
Sau stau în nepăsare în traiul lor luxos?...
Eu cred că tu măicuţă nu faci ca alte mame
Şi nu mai dat uitării, din cugete infame,
Ci te gândeşti la mine, şi vrei să mă salvezi,
Şi vrei ca,-n raiul veşnic, tu sufletul să-mi vezi.
De vrei să-ţi mântui, mamă, din chin pe pruncul tău,
Să faci precum învaţă Biserica, mereu:
Tu, lacrimi cât mai multe, măicuţă, să-mi trimiţi,
Dar lacrimi cu căinţă, curate şi fierbinţi!
Căci eu murit-am, mamă, cu totul nefiresc
Şi port în spate zilnic păcatul strămoşesc,
Iar noi, pruncuţii, care, azi suntem lepădaţi,
Ce n-am primit lumina, fiind nebotezaţi,
Cu lacrimile mamei aicea ne hrănim;
Doar ele ne sunt hrana, atunci când le primim...
Iar când aceste lacrimi cristelniţa vor umple,
Vom evada îndată din aste locuri sumbre.
Vom fi şi noi, măicuţă, salvaţi şi luminaţi;
Aşa primim Botezul noi toţi cei lepădaţi.

Ce rece e aicea, ce sumbră panoramă
În care eu, cu jale, nemângâiat de mamă,
Petrec de-atâta vreme, tăcut şi suspinând,
În suflet, cu speranţă, lumina aşteptând.
Şi mă întreb din locul în care sunt închis,
Mămicile din lume, ce pruncii şi-au ucis,

Un lucru să se ştie şi care e de bază:
Tot omul ce se naşte, şi apoi se botează,
E hărăzit de Duhul din cer cu daruri multe
Prin care, cu iubire, pe oameni să-i ajute.
Azi lumea se tot plânge că nu-i descoperit
Vaccinul pentru cancer, călăul ne-mblânzit,

Dar cel ce-avea să fie savantul inspirat
E-aicea lângă mine, de mamă avortat…
Şi tot aici e, mamă, şi-acel conducător,
Ce-avea să izbăvească din chin al nost popor.
El maică-avea să fie românul virtuos,
Un vodă nefăţarnic, cinstit şi credincios,
Ce ţara ar fi scos-o din jalnica robie
Şi-ar fi scăpat poporul de hoţi şi tiranie.
Dar ce păcat - o, Doamne! - de-acest izbăvitor,
Că şi pe-acesta mama l-a dus la abator.
Şi tot aici sunt, mamă, atâţia fii ucişi,
Ce-aveau să fie lumii ai Domnului trimişi:
Arhierei şi preoţi, neîntrecuţi părinţi,
Ce ar fi fost să fie luceferi între sfinţi.
De mă năşteam în lume, la timpul hărăzit,
O nobilă harismă în dar aş fi primit.
Cu ea lucrând, măicuţă, c-o sfântă măiestrie,
Aş fi adus în lume o mare bucurie.
Dar totul e zadarnic, e tragedie mare,
Din nou nu ne mai naştem, ci stăm în aşteptare…
Să facă Domnul milei ce-o vrea cu cei ca noi;
Salvaţi-vă, o, mamă, măcar puţini din voi!
Să faci, măicuţă dragă, ce se mai poate face,
Ca Domnul să-ţi aducă măcar puţină pace.
Să spui, cu hotărâre, mămicilor din lume
Să nu îşi mai omoare pruncuţii fără nume,
Să nu îi mai trimită în focul care arde,
Căci suntem mulţi aicea, mai multe miliarde.
Şi mulţi din ei, măicuţă, sunt din părinţi creştini,
Dar cei mai mulţi, ia seama, sunt fiii de români…
Şi mulţi cer răzbunare, în hohote strigând,
Dreptate pentru pruncii nevinovaţi ce plâng,
Pedeapsă pentru cele ce stau în nepăsare
Şi stăruie-n păcate, în lux şi desfrânare.
Dar eu, măicuţă dragă, nu-ţi cer deloc osândă,
Căci ştiu că eşti smerită şi eşti o fire blândă…
Atât te rog acuma: când gestul tău te doare,
Să-mi mai trimiţi la rugă puţine lăcrimioare…

COPIII - DARUL LUI DUMNEZEU

Copilaşii sunt alese flori,
Florile preanobilei iubiri,
Ce te-ncântă cu-ale lor culori
Şi cu minunatele lor firi.

Rf. Să nu rupeţi florile, creştini,
Din Grădina Maicii Domnului!
Nu lăsaţi grădina fără crini,
Fără boboceii raiului!

Copilaşii sunt din paradis,
Darul cerului pentru părinţi.
Ei sunt pacea raiului promis,
Liniştea părinţilor cărunţi.

O, ce bucurie-n casa ta,
Când se-aude râset de copii!
Chiar şi viaţa pentru ei ţi-ai da,
Numai fericiţi mereu să-i ştii.
Pruncii sunt al ţării viitor.
Ei ne vor purta în veac cu dor,
Şi în gând, şi-n inimile lor,
Cu recunoştinţă şi onor.

Astăzi, în societatea noastră, sunt
mediatizate mai mult păcatele, desfrânatele,
homosexualii, furturile, crimele, accidentele,
lăcomia pântecelui şi toate lucrurile necurate.
Pe majoritatea posturilor de televiziune
aceasta vezi, în loc să se facă publicitate
lucrurilor morale. Populaţia nu este informată
corect despre pericolele ce o pasc
nerespectând legile divine, de exemplu,
despre consecinţele avortului.
Majoritatea oamenilor nu ştiu ce se
întâmplă în timpul unui avort. Nici femeile care
au avortat nu ştiu că de fapt au omorât un
copil. Ele "au auzit" că de fapt până în luna a
treia este doar un ghem de celule şi nu un om
adevărat. Nimic mai fals! Viaţa începe în
momentul concepţiei.
Mamelor, după 8 săptămâni, când se
efectuează avortul, copilul are deja toate
organele formate. Simţurile sunt prezente: ei
simt durerea şi avortul devine un măcel. Le
bate inima, dar apoi se opreşte când va fi rupt
în bucăţi prin chiuretaj sau prin aspiraţie.

