Mesagerul păcii

Dobândirea competenţei mass-media
Mijloacele de comunicare în masă electronice exercită o influenţă enormă asupra
societăţii. Creştinii nu fac excepţie. Care
este atitudinea lor faţă de acestea? În
următoarele rânduri, „mijlocul de comunicare” veşnic valabil al lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, va lua poziţie împotriva câtorva
tendinţe ale mass-mediei din secolul al
XXI-lea.
Te laşi dominat?
Este uimitor că în 2013 în Germania s-au
vândut aproximativ 28 milioane de Smartphone-uri. Dar şi mai uimitor este faptul că
mulţi dintre posesori cred că trebuie să aibă
tot timpul la ei un astfel de aparat. Ori
trebuie să intre pe Google, ori pe „Whatsapp” sau pur şi simplu să fie totdeauna
„prezent” la ei. Mulţi nici nu observă că au
devenit dependenţi şi se lasă dominaţi de
această modă. Ce spune Cuvântul lui Dumnezeu în acest sens? Mass-media electronică nu a fost un subiect în urmă cu 2.000
de ani. Odinioară, oamenii erau dominaţi de
alte lucruri. Dar pentru că problema de a te
lăsa dominat este foarte veche şi atinge
libertatea unui creştin, Biblia spune ceva
concret în două versete:
„ ...toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar
nimic nu trebuie să pună stăpânire pe
mine.” 1 Corinteni 6.12
„ ...Căci fiecare este robul lucrului de care
este biruit.” 2 Petru 2.19
Noile mijloace de comunicare în masă se
pot folosi, fără a deveni dependent de ele –
atunci eşti în concordanţă cu principiile
biblice.
Comunicare da, dar cum?
Nevoia omului de a comunica este mare.
Cu ajutorul mass-mediei electronice nu rămâne nicio dorinţă neîmplinită. Sunt suficient de multe informaţii: „online” se
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primesc multe noutăţi şi poţi apoi să relatezi
multe. – Să ne uităm în urmă, acum 2.000
de ani, în piaţa din Atena. O cu totul altă
scenă şi un cu totul alt mijloc de comunicare în masă, dar în principiu acelaşi
lucru. Mulţi oameni îşi petreceau timpul lor
acolo cu discuţii. Mulţii vizitatori care
veneau în Atena aduceau noi informaţii.
Astfel exista suficient material de discuţii,
încât „nu-şi petreceau vremea cu nimic
altceva decât să spună sau să asculte ceva
nou” (Faptele Apostolilor 17.21).
Nu orice discuţie trebuie să aibă un conţinut extraordinar. Dar dacă în zilele de astăzi
transmiterea de SMS (şi între creştini) a
deviat în unele privinţe în discuţii fără folos
şi fără conţinut, atunci apelul apostolului în
Efeseni 4 câştigă în actualitate – să spui un
cuvânt „bun, pentru zidire, după cum e
nevoie, ca să dea har celor ce-l aud”
(versetul 29).
Pericol de asfixiere?
În engleză există un proverb, care s-ar
traduce astfel: creştinii care citesc sunt creştini maturi. Este vorba aici de a citi mult şi
temeinic Biblia, pentru a merge mai departe
în credinţă (inclusiv comentarii biblice
demne de încredere ca mijloace ajutătoare
pentru a înţelege mesajele lui Dumnezeu).
Proverbul se sprijină pe îndemnul apostolului Petru: „şi, ca nişte prunci născuţi de
curând, să doriţi laptele duhovnicesc şi
curat (Cuvântul lui Dumnezeu), pentru ca
prin el să creşteţi spre mântuire” (1 Petru
2.2).
Nu fiecărui creştin îi place să citească.
Unii sunt orientaţi mai mult spre vizual sau
mai bine fac ceva cu mâinile lor. Dar
niciunul nu poate trece cu vederea citirea
Bibliei şi auzirea ei. Cine neglijează acest
lucru, rămâne duhovniceşte în urmă. Dar nu
numai atât, Domnul este prin aceasta

nedreptăţit. Onoarea şi adorarea care I se
cuvin vor fi pe măsură de reduse, dacă ne
preocupăm puţin cu El şi cu moartea Sa.
Cine vrea să cunoască mai bine Biblia, va
constata că noile mijloace mass-media au
adus o contribuţie utilă. Există unele pagini
de internet, care conţin articole preţioase
practice şi explicative din Biblie. Dar în
acelaşi timp trebuie avut în vedere că în
general imaginea a înlocuit cuvântul. Fără
filme şi jocuri, răspândirea actuală a massmediei electronice ar fi de neimaginat. Şi
lăsând la o parte filmele cu mesaj clar
creştin, industria de mass-media se impune
prin conversaţii şi distracţie, de neuitat
manipularea prin reclama (ascunsă) şi
schimbul de păreri. Un creştin care consumă aceste conţinuturi cu plăcere, se află
în pericolul de a-şi pierde gustul pentru
„hrana bună” şi să facă neeficient Cuvântul
lui Dumnezeu pentru sine. Nu se potriveşte
în situaţia noastră actuală în mod deosebit
problema spinilor din pilda celor patru
tipuri de pământ? Cât de mulţi creştini
(tineri) se numără deja printre aceia care
„lasă (Cuvântul) să fie înăbuşit de grijile,
bogăţiile şi plăcerile vieţii acesteia şi n-aduc
rod care să ajungă la coacere” (Luca 8.14)?
Copiii lui Dumnezeu şi lucrurile lumii
Îşi cunosc creştinii credincioşi originea?
Da, noi „ştim că suntem din Dumnezeu” (1
Ioan 5.19a). Ce realitate măreaţă, să fii
născut din Dumnezeu şi să te numeşti copil
al lui Dumnezeu! În ciuda acestei bucurii,
trebuie totuşi să conştientizăm că ne aflăm
încă în mijlocul lumii. Şi ce spune Dumnezeu despre lume? „Toată lumea zace în cel
rău” (1 Ioan 5.19b). Ce contrast, care nu ar
putea fi mai mare decât atât: noi din Dumnezeu – lumea în cel rău! Diavolul are toată
lumea sub controlul său. Copiii lui Dumnezeu fac excepţie. Mulţumiri fie aduse lui
Dumnezeu! Ei aparţin unei alte lumi, unei
lumi cereşti.
În practica zilnică a vieţii trebuie să învăţăm comportamentul corect faţă de lucrurile
acestei lumi. Altfel ajungem în cursă. Cele
trei semne caracteristice principale ale lumii, care ţin sistemul în funcţiune ca un fel
de „motoare”, ne ajută să găsim distanţa
necesară faţă de aceste lucruri ale lumii:
- Pofta firii pământești (a vrea să ai ceva),
- Pofta ochilor (a vrea să vezi ceva),

- Lăudăroșia vieţii (a vrea să fii ceva).
Dar ce au de-a face acestea cu noile
mijloace de comunicare în masă? Foarte
simplu: diavolul le foloseşte pentru a-i orbi
şi ispiti pe oameni. Cu aceasta nu este vorba
de prezentarea drept rea a tuturor aparatelor
electronice. Nu, ci vrem să spunem că multe conţinuturi din mass-media, care sunt
oferite şi postate, poartă ştampila „lume” şi
de aceea sunt dăunătoare pentru copiii lui
Dumnezeu.
Pe de o parte, înţelepciunea lumii devine
prin ele modelul unui creştin. Pe de altă
parte, imoralitatea îşi face lucrarea. Şi chiar
dacă este doar vorbărie goală şi alergătură,
totuşi nu este cugetare la lucrurile veşnice.
Aici se pune întrebarea cu privire la comportamentul consecvent! Există ceva care te
„supără”, adică te îndreaptă spre păcat (tot
mereu)? Atunci „fugi” (Matei 5.29). Cu alte
cuvinte: desparte-te de aceasta. Cine nu
poate (încă) să folosească noile mijloace
mass-media, să folosească toate posibilităţile de a ocoli pericolul din drum. Aici
este vorba mai întâi de „butonul de oprire”.
Locuri de linişte
Când Domnul Isus a căutat aici pe pământ
într-un mod deosebit părtăşia cu Tatăl Său,
a mers pe munte sau S-a retras într-un loc
pustiu. El a căutat locuri unde nu a fost
deranjat sau perturbat – El a făcut aceasta
chiar şi atunci când ştia că va fi căutat (a se
compara cu Luca 4.42). Pentru cei mai
mulţi dintre noi se oferă posibilitatea să
petrecem „timpul liniştit” înaintea Domnului în propria noastră cameră sau într-o
cameră liniştită. Tocmai în agitaţia timpului
nostru, aceste momente sunt aşa de importante. Noile mijloace de comunicare în
masă ar trebui atunci să rămână „afară”.
Căci cât de repede este întreruptă o cugetare
prin noi ştiri! Şi apoi citirea unei Biblii
tipărite sau a unor cărţi tipărite prezintă un
avantaj. Căci cât de uşor alunecă degetul pe
un buton care nu se potriveşte la pasajul
biblic citit! Să nu lăsăm ca timpul nostru de
linişte să ne fie furat! Domnul caută părtăşie cu noi şi vrea să ne facă prin aceasta
bogaţi şi fericiţi.
Dobândirea competenţei mass-media – o
provocare mare în timpul nostru, pe care o
putem realiza numai cu puterea lui
Dumnezeu.

