De ce nu este calculatorul
un adevărat prieten?

E ora 5 după-amiaza. Uşa camerei lui George se deschide şi se face
văzut chipul blând al bunicii. „E timpul să te trezeşti, George! Mâine va fi o
nouă zi de şcoală şi trebuie să fii pregătit!” „Da, bunico, chiar acum încep să
lucrez.” Şi, încă din pat, apasă butonul calculatorului. Imediat ce ecranul
se aprinde, încep să curgă o mulţime de mesaje. Colegii lui sunt deja pe net
şi îl aşteaptă. Toţi îl întreabă de ce nu este şi el acolo. Cum să fie, e obosit! A
stat târziu noaptea trecută ca să termine ce avea de făcut. Fiindcă toată
după- amiaza s-a amuzat împreună cu ei pe messenger şi, între timp, a
jucat câteva jocuri în reţea cu vecinii. Nici nu şi-a dat seama când a trecut
timpul şi s-a făcut noaptea târziu. Aşa că temele şi ce mai era de făcut
pentru şcoală cu greu şi-au mai găsit loc în programul lui. Şi asta cu preţul
oboselii care l-a urmărit a doua zi la şcoală. Era cât pe ce să adoarmă când
au primit lucru individual la ore.
E mult de când treceau uşor şi plăcut orele la şcoală. Şi tot mult este de
când nu a mai ieşit cu prietenii la un fotbal. De ce să mai iasă când poate
juca fotbal pe calculator? Şi, în felul acesta, nici părinţii nu se mai supără
fiindcă pierde timpul. Cât de mult a trecut? George ne poate spune exact:
de când şi-a descoperit noul prieten calculatorul. Şi acesta a devenit un
prieten atât de bun încât nu se mai vede lucrând sau petrecându-şi timpul
liber fără el.
Am putea să îl întrebăm pe George cât de bun poate fi un prieten care
te face să fii obosit, încărcat, uneori nemulţumit de tine şi de rezultatele pe
care le obţii. Pentru a vedea lămurit cât şi când ne este prieten calculatorul
am căutat împreună cu George răspunsuri la două întrebări:
De ce nu este calculatorul
un adevărat prieten?

Uneori copiez materiale direct de
pe internet fără a le prelucra.
Alteori, căutând materialele
necesare, mă rătăcesc şi,
ajungând la alte lucruri care mi
se par interesante, uit să mai
revin la teme. Aşa că ele rămân
nefăcute. La sfârşit, cu toate că
sunt obosit, nu am făcut de fapt
nimic. Nu sunt cu nimic mai bun
decât colegul care nu-şi face
deloc temele.

Cum poate deveni calculatorul
un adevărat prieten?

Să elaborăm personal temele şi să
fim cinstiţi precizând cui aparţin
materialele folosite.
Să cugetăm întotdeauna la căile
pe care ne poartă internetul.
Ele sunt ziditoare doar
atunci când ne
folosesc cu adevărat.
Altfel, lucrarea
noastră este în
zadar sau chiar ne
strică sufletul.

Chiar dacă petrec ore în şir
discutând cu prietenii, la sfârşit
constat că nu am spus sau aflat
lucruri cu adevărat importante.
Uneori mă întreb dacă
ceea ce îmi spun prietenii
de pe net chiar este
adevărat. De fapt mă
întreb dacă unii dintre ei
îmi sunt cu adevărat
prieteni. Oare m-ar ajuta ei
la nevoie?
Fiindcă sâmbăta seara e timpul
perfect pentru jocuri până
noaptea târziu, duminica
dimineaţa, când bunica mă
roagă să o însoţesc la
biserică, îmi dau seama că
sunt prea obosit şi uneori
chiar mi se face somn în
timpul slujbei.

Cum poate deveni calculatorul
un adevărat prieten?

Să ne amintim că fiecare minut pe
care îl petrecem este o parte din
timpul pe care Dumnezeu ni l-a
dăruit pentru a ne mântui. De aceea
e bine să nu-l risipim în discuţii care
nu au legătură cu sporirea noastră
sufletească.
Aşa cum mântuirea se obţine
prin fapte bune, tot prin fapte
se leagă şi adevăratele
prietenii. De aceea e bine să
păstrăm prietenii reali.
Dumnezeu ne-a trimis în această
lume să lucrăm la propria
noastră mântuire. Calculatorul
ne poate fura şi timpul şi râvna
dăruite în acest scop. De aceea e
bine să punem măsură timpului
petrecut la calculator astfel
încât să îndreptăm energia
sufletească spre lucrarea ei
firească.

E ora 4 după-amiaza. Uşa camerei lui George se deschide. „Da, bunico,
mai am doar o temă de făcut. Mă grăbesc să ajung în parc. Organizăm o
manifestare ecologică. Şi apoi mergem la fotbal.” Chipul bunicii se
luminează într-un zâmbet.
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