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Cititorii ne scriu
Dragi fraþi de la redacþie,
Sunt o sorã dintr-o bisericã penticostalã din Arad.
Deasemenea, sunt mamã ºi bunicã a mai multor nepoþei.
Prin aceastã scrisoare v-aº sugera ceva. Pentru copiii noºtri,
pentru copiii þãrii trebuie fãcut ceva mai mult pentru a-i
atrage la Domnul. Sunt ºi din cei nepocãiþi oameni morali,
care suferã când copiii lor vizioneazã desene animate cu
monºtri ºi tot felul de arãtãri înspãimântatoare.
De multã vreme mã frãmântã aceastã lucrare, la care am
putea contribui ºi noi cu ceva, cu rugãciuni, ca Domnul sã
lucreze. Mã doare inima când vãd la copiii mei desene animate, nu chiar rele, dar nici creºtine (mã refer la copiii noºtri
plecaþi).
Pãrinþii trebuie sã fie foarte atenþi la ceea ce vãd, citesc
ºi ascultã copiii lor. Pentru asta trebuie sã discearnã lucrurile,
trebuie atenþionaþi de la amvoane de lucrãtorii competenþi,
care la rândul lor ºi ei îºi dau seama de acest pericol. Chiar
desenele cu „Tom ºi Jerry” nu sunt sãnãtoase, deºi par atât
de inofensive. Un frate din biserica noastrã ne-a spus cum
un copil a plecat la un sfârºit de sãptãmânã undeva la munte.
În drumul lui, dând peste o prãpastie a vrut sã sarã peste ea
zicând cã el poate zbura ca Tom ºi Jerry, slavã Domnului cã
l-au oprit la timp.
Un alt copil pe care-l cunosc, spune cã a sãrit de la etaj pe
geam ca ºi în desenele animate, crezând cã nu se va întâmpla
nimic; ºi-a rupt piciorul cu complicaþii, suferind el ºi pãrinþii.
Asta fac desenele nesãnãtoase în aventurile ce le prezintã,
animându-i pe copii nu întotdeauna la bine.
Citind recent cartea Jessica, mi-a venit în minte, în
timp ce i-o povesteam unei nepoþele de 4 ani, cã ar fi bine
dacã s-ar face desene animate cu aceastã fetiþã de excepþie
sau cu Poliana. „Cartea Cãrþilor” a fost bine venitã dupã
1990, chiar mai pot fi vizionate ºi acum, dar pe lângã acestea,
se pot face CD-uri ºi DVD-uri cu desene animate care sã
educe copiii noºtri spre bine. Tot dintre copiii fraþilor, adolescenþi sau chiar absolvenþi ai Artelor plastice, poate ar fi
dispuºi sã lucreze voluntar unii în colaborare cu alþii pentru
acest lucru.
Am gãsit într-un ziar din 2006 un articol în care oficiali
ai Vaticanului condamnau pe autoarea cãrþilor cu faimosul
personaj Harry Potter, pe care-l preferã atât de mulþi copii.
ªi culmea, anul trecut, într-un liceu creºtin, diriginta
împreunã cu copiii vizionau acest film în clasã. Poate chiar
noi, adulþii, suntem atât de anemici spiritual cã nu putem
deosebi lucrurile diavolului de ale lui Dumnezeu. Aceºti
clerici catolici au realizat influenþa negativã pe care o poate
exercita acest gen de literaturã sau filme asupra tinerei
generaþii, încât aceºtia sã devinã sataniºti.
Doamne, fereºte-ne!
Vã rugãm sã publicaþi articole în revistã pe tema aceasta.
Jucãriile, literatura, filmele, desenele animate, toate acestea
sã fie cenzurate de pãrinþi, prelucrate în biserici de pãstori,
ca sã avem mare grijã de tânãra generaþie ºi aºa afectatã
mult mai mult ca altã datã.
Domnul Isus sã-i pãzeascã ºi sã ne pãzeascã de tot ce ni
M.S.V. - Arad
se pare rãu ºi dãunãtor.
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Cuvântul Adevãrului

Locuri biblice
IERUSALIM - „Isus a intrat în Ierusalim, ºi
S-a dus în Templu.” (Marcu 11.11).

Via Dolorosa, strada din Ierusalimul Vechi
consideratã în tradiþia creºtinã ca fiind drumul
pe care l-a parcurs Isus ducându-ºi crucea spre
Calvar.

