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Imaginea de sine

I

maginea de sine este mult mai mult
decât credem sau simțim despre noi
înșine. La naștere, nu avem definită
clar această imagine; o dobândim însă în
primele luni din viață. Persoanele din jurul
nostru au o contribuție majoră în acest proces.

Lector univ. dr. RADU ȚÎRLE,
Institutul Teologic
Penticostal din București

Ce este imaginea de sine?
Imaginea de sine este ceea ce crezi că alții
gândesc și simt despre tine. Aceasta nu este,
întotdeauna, ceea ce ei cred despre tine, ci este
ceea ce tu gândești că ei cred și simt despre tine.
De cele mai multe ori aceste percepții sunt subiective și departe de adevăr, de realitate.
Sfânta Scriptură ne spune să nu avem – despre
noi înșine – păreri mai înalte decât se cuvine.
(Prov.27.2; Filipeni 2.3b; 1 Petru 3.3-4). Asta
nu înseamnă că trebuie să avem păreri proaste
despre noi înșine. Asta ar însemna răzvrătire
împotriva lui Dumnezeu, Creatorul. David
spune în Psalmul 139.14a: „Te laud că sunt o
făptură așa de minunată”. Cu toate acestea,
sunt multe persoane frumoase care se cred
urâte, persoane inteligente care se cred stupide,
persoane de succes care se cred falimentare,
persoane talentate care se cred mizerabile. De
cele mai multe ori, împrumutăm aceste atitudini de la persoanele din jurul nostru.
Când se formează imaginea de sine?
Specialiștii susțin că imaginea de sine începe
să se contureze înainte de naștere. Din luna a
șaptea de la concepție, fătul aude în pântecele
mamei. Dacă în familie sunt conflicte, stres,
violență, în memoria fătului se înregistrează
aceste mesaje. După luna a opta, fătul începe
să vadă monocolor. De aceea, părinții – și în
mod special mamele – au un rol foarte important în formarea imaginii de sine a copilului
pentru că atât personalitatea, cât și caracterul
uman nu se formează într-un vacuum emoțional.
De multe ori nu suntem conștienți de impactul
atitudinilor și cuvintelor noastre care influențează imaginea de sine a celor din jur. Percepțiile copilului sunt puternic influențate de modul
în care părinții îl îngrijesc, comunică, își arată
afecțiunea în perioada pre-verbală și pre-școlară.
Între trei și cinci ani, copilul începe să-și
organizeze informațiile acumulate: sentimentele din anii anteriori, mesajele părinților, fraților, prietenilor și altor persoane din proximitatea lor. Toate acestea au o contribuție majoră
la formarea pe termen lung a imaginii de sine.

„Prin harul care mi-a
fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu
aibă despre sine o
părere mai înaltă
decât se cuvine; ci să
aibă simțiri cumpătate
despre sine, potrivit
cu măsura de credință
pe care a împărțit-o
Cum se formează imaginea de sine?
Dumnezeu fiecăruia.”
Cu toții suntem influențați de cele două lumi:
(Romani 12:3) lumea interioară și lumea din jurul nostru. Până

începem să vorbim, lumea din jurul nostru este
mai importantă decât lumea noastră interioară.
De îndată ce învățăm să vorbim, lumea interioară
devine mai importantă decât lumea din jurul
nostru. Ceea ce se întâmplă cu noi în primii trei
ani din viață în lumea exterioară, are o influență
puternică asupra lumii interioare a copilului.
Aceasta este perioada din viață când copilul începe să-și „traducă” ce s-a întâmplat și ce i s-a
spus până atunci.
Sunt câteva domenii importante care contribuie la formarea imaginii de sine:
· Sentimentul de importanță - derivă din afecțiunea și aprecierea pe care copilul o primește
de la părinți și de la alte persoane apropiate.
· Sentimentul de competență - se formează
din performanța copilului de a obține aprobarea
din partea părinților pentru ceea ce reușește să
facă bine.
· Sentimentul de virtute - decurge din exprimarea bucuriei pentru gesturi și acțiuni care
reflectă onesitatea și integritatea copilului.
· Sentimentul de putere - se reflectă în capacitatea copilului de a-și influența propria viață
și viața celor din jur.
De ce este importantă imaginea de
sine?
Totul în jurul nostru este privit prin „ochelarii” imaginii de sine. Apostolul Pavel se referă
la acest aspect în 1 Cor. 13.12a: „Acum vedem ca
într-o oglindă, în chip întunecos…”. Cuvântul
grecesc pentru „în chip întunecos” este enigma
- de unde avem cuvântul enigmatic. Cu alte
cuvinte, una din consecințele căderii în păcat
este că păcatul ne-a întunecat – până înspre
orbire – înțelegerea despre adevărata noastră
natură, semnificația vieții, astfel încât devenim
subiectivi și cu înțelegerea distorsionată, ceea
ce ne transformă în persoane misterioase, enigmatice chiar și pentru noi înșine.
Proorocul Ieremia spune în capitolul 17.9
că „Inima este nespus de înșelătoare și de
deznăjduit de rea. Cine poate s-o cunoască?”
Toate relațiile în viață, inclusiv relația cu
Dumnezeu, sunt influențate de imaginea de
sine. Domnul Isus a spus că toți scoatem din
visteria inimii lucruri bune și lucruri rele, iar
gura vorbește din prisosul inimii (Luca 6.45).
Nu poți scoate din visterie decât ceea ce ai
pus. Ceea ce ne spun alții când suntem mici,
începem să ne spunem singuri când creștem
mari. De aceea, în general, persoanele care au
o imagine de sine negativă, au tendința să-l
perceapă pe Dumnezeu ca pe un Dumnezeu
punitiv și nu ca unul care binecuvântează și
Continuare...

C

Cugetări despre POST

ineva a întrebat: „Dacă păgânii nu sunt evanghelizați, ce se va
întâmpla cu ei?”. Eu voi pune altă întrebare, cu un caracter mult
mai practic. Dacă nu încercați să evanghelizați păgânii, ce se va
întâmpla cu voi? Nu vă întreb atât de mult de soarta lor, cât de a voastră,
dacă nu v-a păsat de mântuirea lor. Cel care nu se gândește niciodată la convertirea altuia este în mare pericol de a fi chiar el condamnat. Nu cred în
mântuirea unui om îmbrăcat în iubire de sine, sunt sigur chiar că nu va fi
mântuit în egoism. Nu pot să cred că un om indiferent față de starea altora
are Duhul lui Dumnezeu, fiindcă unul din roadele Duhului este iubirea. Ca
florile care își împrăștie parfumul de cum au înflorit, cei mântuiți doresc
binele semenilor lor chiar din primele clipe ale harului.
Dacă un om se roagă să aibă o călătorie liniștită, și apoi se culcă și nu mai
pleacă, înseamnă că e un om de nimic; dacă te rogi ca Dumnezeu să convertească păcătoșii, și nu le predici apoi, învățându-i Evanghelia, înseamnă că
ești un netrebnic și Îl batjocorești pe Dumnezeu. Frați iubiți, fiți atenți la
lucrurile acestea. Trăim în unul din secolele acelea întunecate, în care mintea e
legănată să doarmă și sufletul e buimăcit. Voi, care Îl iubiți pe Mântuitorul, vă
veți deschide urechile ca să prindeți înțelesul acestor lucruri? Oamenii mor,
Biserica picotește, și păcatul acoperă pământul – nu spune oare ceva Dumnezeu
prin toate aceste lucruri? Nu auziți o voce care spune în întunericul greu: „O,
poporul Meu, am ceva împotriva ta”? Oare nu-L auzim pe Domnul spunând:
„Ei vor pieri, dar voi cere sângele lor din mâna străjerului”? Am văzut Biserica
lui Dumnezeu încrucișându-și mâinile, gata să ațipească, spunând: „Sunt bogată,
m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic”; și în timpul acesta, mulțimi de oameni
pier din lipsă de cunoștință. Crezi că Biserica ar fi putut suporta să audă
spunându-se că nu a crescut deloc într-un an, dacă nu ar fi avut o parte de
vină? Puteți să-mi amintiți de suveranitatea divină, dacă vreți, dar eu vă voi
aminti că suveranitatea divină acționează întotdeauna cu înțelepciune și
iubire, și că Domnul nu ne-a spus: „Lucrați fără să aduceți rod”. Dacă am fi
lucrat, și dacă toate Bisericile Creștine ar fi lucrat așa cum ar fi trebuit, eu
cred că s-ar fi îndeplinit făgăduința: „Osteneala voastră în Domnul nu este
zădarnică”.
Charles H. Spurgeon

Ark Encounter
și-a deschis
porțile!

A

„Iată postul plăcut Mie: dezleagă lanțurile
răutății, deznoadă legăturile robiei, dă
drumul celor asupriți și rupe orice fel de
jug; împarte-ți pâinea cu cel flămând și
adu în casa ta pe nenorociții fără adăpost;
dacă vezi pe un om gol, acoperă-l, și nu
întoarce spatele semenului tău. Atunci
lumina ta va răsări ca zorile, și vindecarea ta va încolți repede; neprihănirea
ta îți va merge înainte, și slava Domnului
te va însoți.”
(Isaia 58.6)

***
„Când postiți, să nu vă luați o înfățișare
posomorâtă, ca fățarnicii, care își sluțesc
fețele, ca să se arate oamenilor că postesc.”
(Matei 6.16)

***
Postul este un leac, dar dacă leacul nu
este luat cum trebuie, ajunge nefolositor.
(Ioan Gură de Aur)

***
Nu-ți pune toată nădejdea în post, ci în
credință și, după puterile tale postind,
aleargă la lucrarea minții.
(Diadoh al Foticeii)

***

Cei ce se înfrânează la mâncare, dar au
purtări rele, se aseamănă cu diavolul, care,
deși nu mănâncă nimic, totuși nu încetează
să păcătuiască.
(Vasile cel Mare)

„Fă-ți o corabie din lemn de gofer; corabia aceasta s-o împarți
în cămăruțe și s-o tencuiești cu smoală pe dinăuntru și pe din
afară. Iată cum s-o faci: corabia să aibă trei sute de coți în lungime, cincizeci de coți în lățime și treizeci de coți în înălțime.
Să faci corăbiei o fereastră, sus, lată de un cot; ușa s-o pui în
latura corăbiei; și să faci un rând de cămări jos, altul la mijloc
și altul sus.”
(Geneza 6.14-16)

rk Encounter, un parc tematic în
valoare de 100 de milioane de dolari (doar prima fază!), bazat pe
relatările biblice din Geneza 6 și a cărui finalizare a durat șase ani și-a deschis porțile pentru vizitatori pe 17 iulie a.c. în Williamstown,
Kentucky, SUA.
Proiectul aparține misiunii Answer in
Genesis (Răspunsuri din Geneza), o organizație
creștină de apologetică, dedicată ajutorării
credincioșilor în apărarea credinței creștine
și proclamării în mod eficient a Evangheliei
lui Isus Hristos prin furnizarea de răspunsuri
la întrebări despre Biblie, în special din cartea
Geneza - cu privire la subiecte cheie cum ar fi
Creația, evoluția, știința și vârsta Pământului
etc. Dezvoltat pe un teren de circa 320 de hec- care Noe a construit-o după indicațiile
tare, parcul are ca atracție principală replica primite direct de la Dumnezeu. Se
din lemn, în mărime naturală, a corăbiei pe estimează că până la sfârșitul anului

2016 parcul tematic va fi vizitat de circa
700.000 - 1.000.000 de turiști.
(www.arkencounter.com)
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