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RECENZIE CARTE

Apologetica în jurul mesei

Pledoarie pentru viață

Conversații pentru întreaga familie
n acest număr al revistei „Cuvântul Adevărului” doresc să vă
prezint Apologetica în jurul
mesei, o carte pe care am așteptat-o
cu nerăbdare și curiozitate. Ceea ce
mi-a atras atenția în mod deosebit, la
această carte, a fost faptul că se adresează în primul rând părinților care
primesc întrebări dificile din partea
copiilor și adolescenților; însă volumul
este, totodată, un material foarte util
pentru cei care au discuții apologetice
cu prietenii, colegii de serviciu sau de
școală, cu vecinii etc.
Cartea este alcătuită din 10 capitole,
fiecare fiind scris de un alt autor; editorul cărții este Vlad Crîznic (director
RZIM România, filiala locală a Ravi
Zacharias International Ministries).
Dintre autorii care și-au adus contribuția la scrierea acestei cărți, îi amintim pe Mihai Dumitrașcu - „Ce este
pocăința?”; Emil Bartoș - „Despre rău
și suferință din perspectivă creștină”;
Octavian Baban – „Ce să cred: omul se
trage din maimuță sau e creat de Dumnezeu?”; Radu Gheorghiță - „Care este

Î

deosebirea dintre basme și povestirile
din Biblie?” ș.a.
Așadar, este vorba despre o carte
ce dorește să vină în ajutorul părinților
și al învățătorilor de școală duminicală,
care primesc întrebări din partea copiilor. Toți cei 10 autori îi încurajează pe
părinți să acorde importanță fiecărei
întrebări primite și să caute să ofere
răspunsuri cât mai clare și pe înțelesul
celor mici. Discuțiile și momentele de
părtășie care au loc acasă, „în jurul
mesei”, între părinți și copii, joacă un
rol foarte important în dezvoltarea
interesului copiilor pentru viața spirituală. „Copilul învață mai bine când
este implicat, când întrebările, când
gândirea și creativitatea lui sunt implicate”.
Dar întrebările copiilor, care adesea
sunt sunt de-a dreptul dificile, au și rolul
de a ne scoate din obișnuința în care
trăim. De exemplu, pentru noi, adulții,
a merge la biserică regulat este ceva
normal, însă un copil are nevoie să înțeleagă de ce să se trezească duminica
dimineața pentru a merge la biserică.
Generațiile actuale și cele
viitoare de copii și adolescenți au parcă mai multă
nevoie de argumente raționale și mai ales de o trăire
practică din partea noastră
pentru a fi convinși de adevăr, și cred că noi, adulții,
avem responsabilitatea de a
ține pasul cu această realitate.
Consider că această
carte poate fi un instrument util pentru părinți,
bunici, învățători de școală
duminicală care doresc să
fie pregătiți atunci când
copilul/ adolescentul va
întreba despre Dumnezeu,
viața veșnică, rai, iad, suferință, har, necesitatea de a
aparține unei biserici, evoluționism și creaționism etc.
Și chiar dacă nu vom ști
întotdeauna să dăm cele mai
bune răspunsuri, suntem câștigați dacă, în urma citirii
acestei cărți, ne propunem
să „ne așezăm în jurul mesei”

și să îi încurajăm pe cei din familia
noastră să pună întrebări, să caute
răspunsuri și în felul acesta să creștem
în cunoaștere și apropiere de Dumnezeu.
„Itinerariul spiritual al copilului trebuie
parcurs împreună cu familia. Visele,
întrebările, frământările, victoriile sau
eșecurile spirituale ale copilului sunt
și ale noastre. Asumându-ne rolul de
ghid, vom conduce în primul rând prin
exemplul personal, iar copiii vor păși
pe urmele lăsate de noi. Orice călătorie
pe drumuri necunoscute e nespus mai
sigură alături de un ghid. La fel, și copilul are nevoie de prezența noastră în
călătoria lui spirituală. Aceasta presupune din partea noastră timp acordat,
disponibilitate, perseverență, răbdare
și foarte multă înțelegere”.
Și pentru că este foarte important să
îi îndemnăm pe cei din familia noastră
să se gândească la aspectele profunde
ale acestei lumi și la Cel care a creat-o,
fiecare capitol se termină cu un set de
întrebări menite să ne ajute în discuțiile
cu copiii noștri sau cu cei interesați de
subiectul tratat. De asemenea, la finalul
capitolelor puteți citi și o scurtă descriere
a fiecărui autor.
Cartea a apărut în 2016 la Editura
Newordpress din Arad.

ANDREEA
ȘTEFĂNICĂ

„Învață pe copil
calea pe care
trebuie s-o urmeze,
și când va îmbătrâni, nu se va
abate de la ea.”
(Proverbe 22.6)
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nul dintre cele mai odioase păcate este crima sau uciderea – adică suprimarea vieții
altei ființe omenești. Interzisă de Dumnezeu în Decalog - „Să nu ucizi” (Exod 20.13)
și pedepsită de legea divină, este percepută în vremurile pe care le trăim ca un delict
și pedepsită ca atare, în funcție de circumstanțele în care este produsă: din culpă, voluntar, cu
premeditare etc. Deși cele mai multe dintre națiunile pământului au abolit pedeapsa cu moartea,
încă mai sunt țări unde pedeapsa pentru crimă, în circumstanțe agravante este pedepsită tot cu
moartea. Apariția Statului Islamic și impunerea legii Sharia a islamismului radical ne-a făcut să
vedem sau să auzim de multe cazuri de ucideri barbare, prin decapitare, spânzurare, crucificare
sau chiar ardere de vii a celor care nu se supun acestei legi, mai ales a creștinilor.
Însă nu despre aceste crime vreau să vorbesc, ci despre cele acceptate de societatea
„modernă și civilizată” în care trăiesc cei mai mulți dintre locuitorii actuali ai pământului.
Prima este sinuciderea, prin care oamenii își iau singuri viața. din diferite motive mai mult
sau mai puțin justificate. Trist este că vârsta de la care oamenii aleg să facă acest lucru este
din ce în ce mai mică, copii de scoală gimnazială ajungând să aleagă să se omoare... Grav, însă,
este faptul că există persoane care au ca scop în viață să-i facă pe alții să-și pună capăt
zilelor - chiar în ultima perioadă apărând un joc pe calculator care îndeamnă pe cei care îl
joacă să se sinucidă - printre victime numărându-se mulți adolescenți și tineri.
Mai grav, națiuni bogate și educate au ajuns să legifereze dreptul la sinucidere asistată, ca
ultim resort pentru persoanele care suferă de boli terminale sau au alte motive personale.
Însă deja se trece o limită atunci când se dorește ca această „facilitate“ să fie decisă și de
părinți sau de tutori legali pentru copiii născuți cu dizabilități sau care ajung să sufere de boli
terminale la vârste fragede când nu pot să decidă singuri.
Cea mai gravă, însă, consider că este crima de a ucide pruncii nenăscuți prin avort,
modalitate prin care, la nivel mondial și-au pierdut viața zeci de milioane de copii. Și chiar
dacă uneori sarcina este nedorită, aducând mai multe probleme familiei și mai ales mamei,
ar trebui să existe alte soluții viabile decât suprimarea unei vieți care nu se poate apăra!
Mai presus de faptul că viața este un dar de la Dumnezeu, care l-a „...făcut pe om din
țărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață, și omul s-a făcut astfel un suflet viu”
(Geneza 2.7) și de aceea numai Dumnezeu are dreptul să ceară viața omului înapoi la
vremea hotărâtă de El, toate aceste crime se împotrivesc planului de perpetuare a
umanității conceput de Creator: „Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis:
«Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l; și stăpâniți peste peștii mării,
peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ.»” (Geneza 1.28).
Dincolo de pervertirea ființei umane și dezumanizarea ei prin schimbarea rolurilor
încredințate de Dumnezeu la Creație și ducerea în confuzie existențială a copiilor de la
vârste fragede, atacul împotriva familiei așa cum a creat-o Dumnezeu se manifestă și în
acest mod, de luptă împotriva vieții, a nașterii de noi oameni în lume - potențiali beneficiari de har!
Biblia ne vorbește în nenumărate locuri despre Dumnezeu ca fiind Dătătorul vieții:
„Căci la Tine este izvorul vieții; prin lumina Ta vedem lumina” (Psalmul 36.9). Chiar
Domnul Isus Hristos, afirma despre Sine că El este „...Calea, Adevărul și Viața” (Ioan 14.6),
iar apostolul preaiubit, Ioan, scria despre Mântuitorul că „În El era viața, și viața era
lumina oamenilor” (Ioan 1.4).
Fiind copii ai lui Dumnezeu, credincioși practicanți din convingere, și penticostalii
trebuie să militeze pentru viață și pentru apărarea ei - mai ales în dreptul celor care nu pot
să o facă singuri - pruncii nenăscuți, în pericol de a fi avortați - și pentru valorile moral
creștine și familia așa cum a instaurat-o Domnul de la început.
Să ne numărăm printre participanții activi la manifestările din cadrul Luna pentru
viață 2017 – „Ajută mama și copilul! Ei depind de tine” și, mai ales, la Marșul pentru
viață 2017 – „Ajută mama și copilul! Ei depind de tine” care v-a avea loc în data de 25
martie a.c.! Să ne rugăm în bisericile noastre pentru impiedicarea și nimicirea planului
celui rău cu privire la avortarea copiilor nenăscuți în România și în întreaga lume și să
întindem cu dragoste o mână de ajutor mamelor aflate în dificultate și care trec prin criza
de sarcină, neavând altă alternativă în afara avortului.
Astfel vom face ca pedeapsa pe care o merităm din partea lui Dumnezeu ca țară să fie
abolită, iar noi să ne bucurăm de binecuvântarea lui Dumnezeu. Amin!

DANIEL PURDEL,
Redactor - șef

„Duhul lui Dumnezeu
m-a făcut, și suflarea
Celui Atotputernic
îmi dă viață.”
(Iov 33.4)

