Pericolul singuratatii

Ecls. 4:9-12
9 Mai bine doi decât unul, căci iau o plată cu atât mai bună pentru munca lor. 10 Căci, dacă se întâmplă să
cadă, se ridică unul pe altul; dar vai de cine este singur şi cade fără să aibă pe altul care să-l ridice.
11 Tot aşa, dacă se culcă doi împreună, se încălzesc unul pe altul, dar cum are să se încălzească dacă e
singur?12 Şi dacă se scoală cineva asupra unuia, doi pot să-i stea împotrivă; şi funia împletită în trei nu se
rupe uşor.
- Inca de la crearea omului Dumnezeu a spus: “Nu este bine ca omul sa fie singur”!
- Singuratatea este un dusman de care multi dintre noi nu suntem constienti
- Singuratatea si instrainarea au devenit principalele probleme ale societatii noastre.
- Paradoxul generatiei noastre este ca desi avem cele mai multe optiuni de comunicare din
istorie, oamenii nu au fost nicicand mai singuri si mai izolati.
- Diavolul vrea ca tu sa fi stresat, singur si izolat
- Dumnezeu vrea sa ai partasie, sa ai prieteni, sa lucrezi in echipa.
- Pentru ca atunci cand esti singur, esti expus la foarte multe pericole!

Haideti sa identificam cateva pericole ale singuratatii!
1. Pericole in ce priveste siguranta ta – v.11
-

Fiecare lucru are vremea lui…
Este o vreme in care gasesti siguranta in parintii tai
O vreme cand gasesti siguranta in prietenii tai
Si o vreme cand gasesti siguranta in sotul/sotia ta.
Intentia lui Dumnezeu este ca tu sa nu ramai singur – Ex. cele 99 de oi si 1 ratacita…

-

Unele pericole le poti infrunta singur
Pe altele le poti infrunta alaturi de un prieten de nadejde
Dar pentru multele pericole ale vietii, ai nevoie de o a treia persoana – Dumnezeu
Ex: Depresia este boala care face ravagii in generatia noastra – multi se sinucid!
Depresia este boala celor stresati, fara speranta dar mai ales a celor singuri
Domnul Isus ne-a invatat sa ne bucuram cu cei ce se bucura si sa plangem cu cei ce plang!

2. Pericole in ce priveste sanatatea ta – v. 12

3. Pericole in ce priveste spiritualitatea ta – v.9,10
-

Atunci cand esti singur esti vulnerabil! Biblia ne ofera multe exemple…
Ilie – a cazut in depresie
Saul – in mandrie si gelozie
David – a cazut in adulter
Marcu 14:38 – Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită; duhul este plin de râvnă, dar trupul
este neputincios.”
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Ce trebuie sa facem pentru a scapa de singuratate?

Dezvolta o relatie puternica si constanta cu Dumnezeu in Rugaciune si Cuvant!
Cauta sa iti gasesti prieteni de calitate reali nu virtuali pe care sa te bazezi la nevoie
Implica-te in proiecte de grup, initiaza tu astfel de proiecte
Petrece timp de calitate cu familia ta inchide calculatorul, tableta si telefonul…
Impartaseste-ti victoriile dar si esecurile cu altii – cere ajutor, impartaseste-ti victoriile!
Unele momente de singuratate sunt recomandate, insa pentru o perioada limitata si cu un scop
anume – vezi Isus: sa se roage sau sa posteasca.
7. Esti singur? Atunci vreau sa intelegi ca esti pericol! Stai cu Isus! Vino in familia lui Dumnezeu!

