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Plictisiti
în epoca
divertismentului
,

Industria divertismentului s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani.
Cine mai poate ști câte milioane de euro se investesc anual pentru ca
de la cei mai tineri până la cei mai vârstnici oamenii să se simtă bine.
Dacă în urmă cu doar câțiva ani televiziunea era principalul mijloc de
divertisment, astăzi internetul oferă tuturor acces la aproape orice formă
de divertisment. Așa se face că până încă “nu-i ieșit din scutece”, copilul
învață să acceseze desenele animate pe telefonul inteligent sau pe tabletă.
Dacă îl lași, stă “cuminte” cu orele în fața foarte micului ecran. Ca să nu-i
obesească pe părinți cu întrebarea “cât mai avem”, atunci când pleacă în
călătorie, minunsculul ecran este soluția. Poți parcurge zeci de kilometrii
cu piesaje mirifice și totuși ochii copiilor să nu se desprindă de prea micul
ecran. Dar oare este bine ce se întâmplă?
Un lucru foarte interesant, paradoxal chiar, este că în această
epocă digitală, cu o imensă industrie a divertismentului, boala de care
suferă în egală măsură și mulți adulți dar și mulți tineri, adolescenți și
copii, este plictiseala. Suntem plictisiți în epoca divertismentului. Starea
aceasta de plictiseală este una ce pare a fi tot mai generalizată. Plictiseală
acasă pentru că unii au obosit să tot schimbe pe canale TV, plictisiți în
tramvai, tren, avion sau propria mașină pentru că fiecare butonează pe
micul lui ecran și nu mai are chef să schimbe o vorbă cu celălalt.
Această eră digitală ni i-a adus foarte aproape pe cei de departe,
pe care nu-i cunoaștem și ni i-a îndepărtat pe cei de lângă noi pentru că nu
mai avem timp pentru ei. Toate acestea nu fac altceva decât să ne ”ajute”
să ne simțim mai singuri și mai plictisiți. Plictiseală pe care o simți pe
propria piele, o simți în familie, în societate și binențeles este resimțită și
în biserică.
Care ar fi remediul? Cum să ieșim din această monotonie general? Cu riscul de a părea ciudat și puțin demodat, dar îndemnul meu pentru vara acesta este să căutăm să ne mai deconectăm de la lumea aceasta
digitală pentru a ne conecta unii cu ceilalți. Trebuie să înțelegem că prietenii adevărați nu sunt cei care îi avem pe facebook, ci sunt cei cu care
ne întâlnim, discutăm, râdem sau plângem, privindu-ne reciproc în ochi.
Cei care ne iubesc cu adevărat nu sunt persoanele care ne dau un like pe
facebook la o poză prelucrată cu un program special, ci cei care ne iubesc
așa cum suntem și uneori ne iubesc atât de mult, încât să ne spună cu dragoste că avem pe barbă sau în colțul gurii niște zahăr praf de la prăjitura
pe care tocmai am mâncat-o.
www.speranta.net

Am fost creați de Dumnezeu pentru relații și de aceea plictiseala
nu va dispare decât atunci când vom investi în relațiile care contează cu
adevărat.
							Păstor Romică Iuga

Anunturi

,
Din programul bisericii
Duminică 10 iulie, în cadrul serviciului divin de după masa, îl
avem ca invitat pe pastorul Daniel Bărnuț, pastorul bisericii baptiste din
Reșița. Dorim ca Domnul să îi dea har în predicarea Cuvântului.
Tabara de la Șiștarovăț
Din 18 iulie până în 23 iulie, organizăm tabără de copii la
Șiștarovăț. În parteneriat cu un grup de învățători din SUA, liderii noștri
vor oferi copiilor posibilitatea să se joace, să cânte, să învețe din Scriptură
și să petreacă un timp special împreună. Folosiți și această ocazie pentru
ca să ajutați copiii să se apropie de Domnul. Înscrierile se fac la Corina
Trifa, iar costul taberei este de 220 Ron aceasta, incluzând cazare, 3 mese
pe zi și transportul.

Școala biblică de vacanță
Pentru copii se anunță o vară
plină. Din 11 iulie, pot participa la
Şcoala biblică de vacanță. Vă rugăm
să înscrieți copiii sau nepoții d-voastra
cât mai repede. În măsura locurilor disponibile, puteți înscrie cât mai mulți
copii.
Adulții pot susține această lucrare prin rugăciune. Domnul să binecuvânteze lucrarea cu copiii.
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Citirea Bibliei
		

iunie

1 PSALMII 112-114
2 PSALMII 115-118
3
PSALMII 119
4 PSALMII 120-123
5 PSALMII 124-128
6 PSALMII 129-132
7 PSALMII 133-136
8 PSALMII 137-139
9 PSALMII 140-144
10 PSALMII 145-147
11 PSALMII 148-150
12 PROVERBE 1-3
13 PROVERBE 4-7
14 PROVERBE 8-11
15 PROVERBE 12-14
16 PROVERBE 15-18
17 PROVERBE 19-21
18 PROVERBE 22-24
19 PROVERBE 25-28
20 PROVERBE 29-31
21 ECLESIASTUL 1-3
22 ECLESIASTUL 4-6
23 ECLESIASTUL 7-9
24 ECLESIASTUL 10-12
25 CANTAREA CANTARILOR 1-4
26 CANTAREA CANTARILOR 5-8
27
ISAIA 1-3
28
ISAIA 4-6
29
ISAIA 7-9
30
ISAIA 10-12
31
ISAIA 13-15

Studiu biblic
7.07.2016
FII RELEVANT CA ISUS!
Text: Marcu 2:15-22
Verset de aur: Marcu 2:21
14.07.2016
ȘCOALA BIBLICĂ
DE VACANŢĂ
21.07.2016
FII DISCIPLINAT CA ISUS ÎN
POST, RUGĂCIUNE ŞI CITIREA
SCRIPTURII
Text: Luca 4:14-22
Verset de aur: Luca 4:16
28.07.2016
FII PRUDENT CA ISUS!
Text: Ioan 10:22-39; Luca 4:28-30
Verset de aur: Luca 4:30
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