RESENTIMENTELE

EDITORIAL
pastor Daniel Chereji

în subconştient
E. Stanley Jones,
Viaţă din abundenţă

Se spune că şarpele cu clopoţei
devine atât de furios când este
prins la strâmtorare, încât se
muşcă pe sine însuşi. A
cloci în tine însuţi ură
şi resentimente
împotriva altora
înseamnă acelaşi
lucru – a te muşca
pe tine însuţi.

N

oi credem că le facem altora
rău dacă păstrăm împotriva
lor ciuda şi mânia, dar răul
cel mai adânc ni-l facem nouă. Căci de
multe ori se întâmplă să aruncăm aceste
resentimente în subconştient, să tragem
capacul peste ele, şi acolo, în ascuns, ele
să-şi facă lucrarea lor teribil de distructivă. Resentimentele inconştiente sunt
tot atât de aducătoare de distrugere ca şi
cele conştiente.
O tânără femeie nu-şi putea ridica
mâna dreaptă care părea paralizată. S-a
descoperit că atunci când se înfuria pe
mama ei, nutrea dorinţa ascunsă de a o
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pălmui. Acesta era motivul paraliziei ei.
Când i s-a explicat cauza acestei paralizii
şi când a fost curăţită de resentimentele
împotriva mamei, mâna şi-a recăpătat
sănătatea.
Un caz similar a fost acela al unui om
care cădea mereu de pe cal. Nu putea
să-şi explice care ar fi cauza. S-a descoperit că el nutrea dorinţa ascunsă de a se
sinucide, iar căderile lui de pe cal nu erau
decât manifestările concrete ale acestei
dorinţe ascunse. Când omul a renunţat
la resentimentul pe care-l nutrise împotriva propriei sale vieţi, el a încetat să mai
cadă de pe cal.

EXAMEN DE
BACALAUREAT

An XII, nr. 554 din 10 iulie 2011

Anunţuri

Luni
Joi
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Măreţia Harului
Resentimentele în subconştient

Vai cumplit ne-a’ngrijorat
Vestea că jumătate leatul
A picat bacalaureatul.
Că prea mulţi l-au transformat
Din examen serios, întorcându-l tot pe dos
Astfel că distrus săracul
S-ar numi…şpagalariatul.
Iar din tineri absolvenţi cu
ambiţii de studenţi
Până-n vara viitoare mulţi
cânta-vor doar de jale
Cei ce singuri au uitat
Că vor diplomă de BAC
Nu titlu de…copy laureat. Continuare pag. 2

Oare sunt calificat să iau diplomă
de BAC?
Când credinţa mi-e prea mică
Iar pe cale-am obosit
Când nu vreau să fac nimic
Nu sunt oare un creştin pitic?

Iar voi fraţi şi dragi surori
Nu cădeţi în neştiinţă
Că şi-n viaţa de credinţă
Câteodată am picat…la bacalaureat.
În relaţii sfărâmate, chiar cu voia
demolate
Oare n-am căzut şi noi…la maturitate?
Când în trupul lui Cristos
Mulţi trăiesc, dar cam pe dos
Când absenţele-s cu carul
Şi-aşteptăm să curgă harul

Când Isus îţi schimbă viaţa
Şi trăieşti în umbra Lui
Dacă îi urmezi povaţa
Potrivindu-ţi paşii tăi în paşii Lui
Când vei fi la încheiere
În mod sigur fericit
Domnul Isus îţi va spune:
Dragul meu, ai absolvit!
Toţi vor şti atunci
şi de-a lungul şi de-a latul:
C-ai luat…bacalaureatul.

Continuare din pag. 1

Povestea e cu morală, întâmplarea cu-nţeles:
Nu fi pocăit de formă, iar la şcoală repetent.
În biserică şi-n şcoală
Că eşti mare sau eşti mic
Tu învaţă şi fii vrednic
Că Isus te vrea-absolvit.

7 păcate

Există pe Internet o campanie
de promovare a unor produse la care
se oferă o cutie de păstrare a acestora.
Imaginile de pe fiecare cutie reprezintă
şapte păcate (lene, invidie, lăcomie,
vanitate, exces, mânie, dorinţă). Ca să
poţi câştiga un aparat foto, un Ipod şi
nu mai ştiu ce, trebuie să îţi alegi
păcatul şi apoi să trimiţi o poză
cu tine şi cu cutia respectivă.

C

e frumoasă şi simplă ar fi viaţa
noastră dacă ar exista numai
aceste şapte păcate, iar în urma
alegerii unuia dintre aceste păcate să mai
ai şi un câştig, doar ai fost sincer şi ţi-ai
recunoscut greşeala.
Lumea ne înconjoară zilnic cu atracţiile ei, transformă totul în derizoriu, în
obişnuinţă, astfel că încet-încet ajungem
să privim totul cu uşurătate şi să ni se pară
normale multe lucruri.
Dacă însă avem ochii aţintiţi la Sursa
vieţii, nu avem cum să cădem pradă aşa
de uşor tentaţiilor cu care lumea ne încon-

2

joară în fiecare clipă. Cu toţii ştim că suntem păcătoşi, iar iertarea o găsim numai
în sângele lui Isus, El este singura cale de
a ne şterge păcatele şi de a avea odihnă deplină şi pace.
Dumnezeu să ne întărească pe toţi şi
să ne dea multă putere pentru a fi o mărturie bună în acestă lume, alegând în fiecare zi să depindem de El şi să trăim spre
lauda şi gloria Lui prin tot ceea ce facem,
spunem şi simţim.
Aurelia Modoc

Măreţia Harului
„Harul Meu îţi este de ajuns;
căci puterea Mea în slăbiciune
este făcută desăvârşită”
(2 Corinteni 12 : 9, 10)

S

ă preţuim slăbiciunea noastră,
căci ea dă puterii dumnezeieşti să
se arate. Dacă noi n-am fi simţit
slăbiciunea noastră firească, n-am fi cunoscut niciodată puterea harului.
Când ne socotim binecuvântările, să
includem şi slăbiciunile, greutăţile, poverile şi încercările prin care trecem.
Dacă facem astfel, vom descoperi că
Dumnezeu a folosit dificultăţile noastre
mai mult decât „lucrurile bune “, pentru
a ne ajuta să creştem spiritual. Domnul să
fie binecuvântat pentru slăbiciunile noastre care ni le dă în fiecare zi, pentru că ele
ne silesc să căutăm puterea lui Dumnezeu.
Acest răspuns preţios din versetul de mai
sus, ieşit chiar de pe buzele Domnului,
trebuie să-l fi făcut pe apostolul Pavel să
tresalte de bucurie. Harul lui Dumnezeu
este de ajuns pentru noi! Şi desigur, acest
răspuns este de ajuns. Să ne sprijinim deci
pe harul Său. Dacă El nu înlătură imediat
suferinţa noastră, El ne dă totuşi tăria de
a îndura. Face mult mai mult să avem puterea lui Dumnezeu decât să avem puterea
noastră proprie, căci puterea noastră, chiar
dacă ar fi de o mie de ori mai mare decât

Picătura de înţelepciune
A scoate prietenia din viaţă e ca şi cum
am scoate soarele din lume.
Cicero
Prietenia înseamnă un suflet în două
trupuri.
Aristotel
Prietenia sfârşeşte acolo unde începe
neîncrederea.
Seneca

este în realitate, ea n-ar fi de-ajuns în faţa
vrăjmaşului cu care avem de- a face; şi
chiar dacă am fi mai slabi decât suntem
în realitate, noi totuşi am putea totul, prin
Hristos care ne întăreşte.
“Iţi mulţumesc de-a încercărilor tumult,
C-am învăţat din ele să te iubesc mai mult.
Şi când în focul luptei credeam că nu pot sta,
Am învăţat că zilnic depind de mila Ta”.
(Sorrell)
Rodica Tincu

Prietenia
Nu rupe firul unei prietenii, căci, chiar
dacă îl legi din nou, nodul rămâne.
Octavian Paler
Prietenia înseamnă a fi frate şi soră,
două suflete ce se ating fără să se confunde, două degete ale aceleiaşi mâini.
Victor Hugo
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