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Educaţia creştină:
necesitate sau moft?
Acest număr al publicaţiei noastre se focalizează pe educaţia creştină. Cu siguranţă că, dacă suntem întrebaţi,
fiecare dintre noi declarăm importanţa ei. Dar ne referim
oare cu toţii la acelaşi lucru?! Este conceptul nostru de
educaţie creştină acelaşi cu al Sfintelor Scripturi sau are
un substrat cultural puternic românizat?
de Mihai Czentye

L

a ce mă refer? Am întâlnit deseori părinţi
care vorbeau despre creşterea copiilor în
frică şi temere de Domnul ca şi cum ar vorbi
despre ceva mistic, despre ceva ce trebuie
să facem exclusiv în biserică, precum un fel de
„gardian” al fericirii (citiţi „norocului”) copiilor lor.
În tot acest timp ei nu făceau nimic din punctul de
vedere al educării creştine a urmaşilor lor. Ei bine,
tocmai acest punct îl atingem în acest număr al
revistei noastre.
Educaţia creştină este, întâi de toate, o problemă a familiei. Da, acea familie care are un soţtată, o soţie-mamă şi copii. Lumea modernă ne-a
minţit, iar noi am luat minciuna drept adevăr, că
4 n o i e mbr i e 2 0 0 8

educaţia este posibilă numai dacă este făcută de
„profesionişti”. Uitaţi-vă însă la cei care-şi arogă
acest calificativ. Unii dintre ei nu ar fi calificaţi nici
pentru „educarea” animalelor, dar îi instruiesc pe
copiii noştri. Şi ştiţi ce este mai grav? Îi „educă”
asemenea unor animale, pentru că evoluţionismul
este religia lor, iar noi părinţii, părinţii creştini,
stăm cu mâinile în sân şi nu facem nimic, ba îi şi
admirăm pe aceşti „profesionişti”. De fapt, prin
aceasta nu facem altceva decât să-i spunem lui
Dumnezeu că El nu are habar de educaţie. De ce
spun asta? Pentru că, atunci când Dumnezeu a
hotărât să abordeze subiectul educaţiei biblice, El
i-a identificat pe adevăraţii profesionişti: părinţii.
Da, frate sau soră, dacă eşti părinte, Dumnezeu a
decis că tu eşti răspunzător de educaţia copiilor
tăi. Niciun învăţător sau profesor nu va fi judecat
vreodată în locul tău pentru lipsa de educaţie biblică a copiilor tăi. Tu vei sta înaintea lui Dumnezeu
şi vei da socoteală şi pentru lucrul acesta. Te rog,
citeşte cu un spirit de rugăciune cele trei articole
care se referă la educaţia creştină şi familie şi lasă-L
pe Dumnezeu să te corecteze, dacă este cazul, în
acest domeniu. Eu am fost provocat mult în urma
parcurgerii lor şi deja am făcut schimbări în acest
domeniu.

Educaţia creştină este apoi o problemă a bisericilor locale. Contextul şi situaţia din Europa
nu au fost niciodată şi nu vor fi niciodată asemenea celor din America. Este de domeniul imposibilului să ai în România o educaţie biblică privată,
conform cu principiul biblic al separării bisericii
de stat. Dar nu este imposibil să ai o biserică locală
biblică şi, în cadrul ei, o filozofie şi o practică educaţionale biblice. Dar şi aici există atâtea neajunsuri. Uneori, copii sunt trataţi de parcă nu ar fi
fiinţe umane, ci doar nişte creaturi care, odată, vor
deveni oameni. Încă sunt prea mulţi creştini care
cred că micuţii lor nu pot fi mântuiţi decât după nu
ştiu ce vârstă, de obicei, după vârsta de 14-16 ani,
şi că până atunci copii sunt doar „de umplutură”,
elemente de decor în adunare şi buni doar pentru
memorarea unor versete, poezii şi cântece şi pentru programele speciale de Paşti şi Crăciun. Sună
cumva cunoscut?
Ce să mai spunem despre tinerii care termină
liceul şi pe care părinţii şi pastorii îi îndrumă să fie
„cineva” în lume fără ca măcar să se întrebe dacă nu
cumva ar avea şi Dumnezeu ceva de spus în privinţa aceasta. Dacă eşti părinte şi ai copil absolvent
de liceu, nu ai vrea ca el să studieze pentru cea mai
importantă vocaţie, cu acreditarea cea mai valo-

roasă şi cu remuneraţia cea mai mare şi de durată? „Desigur”, vei spune, dar realizezi că vocaţia
cea mai înaltă din lume este aceea de slujitor al
Domnului, că acreditarea cea mai de dorit este
chemarea lui Dumnezeu în lucrare şi că remuneraţia cea mai importantă este cea care rămâne
pentru eternitate spre gloria lui Dumnezeu?
Şi pentru ca toate acestea să se împlinească,
Dumnezeu a călăuzit anumite biserici locale să înfiinţeze Colegii Biblice, care să pregătească tinerii
şi tinerele din bisericile noastre pentru lucrarea
Domnului. Ce-ar fi ca fiecare dintre pastori, părinţi
şi tineri să ia în seamă, întâi de toate, posibilitatea
chemării lui Dumnezeu la lucrarea Sa şi să-L întrebe pe Dumnezeu dacă nu cumva ar trebui să
studieze în colegiile Sale biblice şi nu în colegiile
seculare şi imorale ale lui Mamona.
Educaţia biblică este o „floare rară” chiar în
rândul baptiştilor fundamentalişti de la noi din
ţară. Întrebarea este dacă avem dorinţa şi voinţa să
schimbăm ceva în această privinţă. Iesus Cristos,
Marele Învăţător aşteaptă să ne conducă în această
schimbare!
Aşadar, educaţia creştină este o necesitate sau
un moft? Răspunsul îl dăm fiecare.

■
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Un articol de Petru Beltechi
Din 1996, de când
biserica noastră are în
coproprietate Tabăra
Bucuriei şi este implicată direct în lucrarea cu copii, adolescenţii şi
tinerii, mi-a fost dat să observ câteva generaţii
care au trecut prin tabăra noastră. Mărturisesc
că anul acesta am fost de-a dreptul şocat de
schimbările negative pe care le-am văzut la
mulţi copii din generaţiile recente. Am văzut
copii cu un spirit de revoltă, plini de ei, care
aşteaptă să li se ofere totul „pe tavă”, nesupuşi
autorităţii, dezinteresaţi de lucrurile spirituale,
fără cunoştinţe biblice minime! Toţi aceştia vin
din familii „creştine” şi biserici „evanghelice”.
Cum au ajuns aceşti copii în starea
asta? Cine este vinovat?
articol nu este să expun în detaliu vinovăţia lor.

R

esponsabilitatea educaţiei creştine revine mai
întâi familiei şi doar apoi bisericii locale. Dacă
părinţii creştini se plâng azi că nu ştiu ce să
mai facă cu adolescenţii lor rebeli, aceasta e
pentru că nu există educaţie biblică în familie.
Părinţii de azi sunt preocupaţi numai de împlinirea nevoilor fizice ale copiilor. În sensul acesta, amândoi lucrează de dimineaţa până seara sau
îşi lasă copiii în grija bunicilor ori a altor rude şi
pleacă în Europa la lucru—ca să atingă standardul
de viaţă al lumii.
Viitorul bisericilor noastre depinde de educaţia biblică pe care copiii o capătă în familie, în
primul rând, şi apoi în biserica locală. Este evident
că vinovaţi sunt părinţii, dar scopul meu în acest
6 n o i e mbr i e 2 0 0 8

Aş vrea, mai degrabă, să ne întoarcem la Scripturi
şi să ne aducem aminte—sau să descoperim—
cum să le facem copiilor noştri o educaţie biblică.
Dacă vom încercă să căutăm în Scripturi
capitolul Educaţia în familie, nu-l vom găsi, pentru
că Biblia vorbeşte despre familie şi educaţia copiilor atât în Vechiul Testament cât şi în Noul
Testament.
Căminul este prima şcoală biblică. Unde
altundeva am putea începe, decât în—după părerea mea—cel mai bun pasaj biblic pentru educaţia
biblică, Deuteronom 6:4-9: Ascultă, Israele, Domnul
Dumnezeul nostru este un singur Domn. Şi să iubeşti
pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta şi cu tot
sufletul tău şi cu toată puterea ta. Şi aceste cuvinte, pe
care ţi le poruncesc astăzi, să fie în inima ta. Şi să le

întipăreşti în fiii tăi şi să vorbeşti despre ele când şezi
în casa ta şi când mergi pe drum şi când te culci şi
când te scoli. Şi să le legi ca semn pe mâna ta şi să-ţi fie
ca fruntare între ochii tăi. Şi să le scrii pe uşorii casei
tale şi pe porţile tale.
Când trebuie să începem educarea—din perspectiva biblică—a copiilor noştri? Scriptura ne
spune că încă pe vremea când sunt alăptaţi, deci
din primele zile de viaţă. Pe cine să înveţe El cunoştinţa? Şi pe cine să facă El să înţeleagă ce s-a spus? Pe
cei înţărcaţi de la lapte, luaţi de la sân? (Isaia 28:9).
Dar ce să-i învăţăm? Ştiu că multora nu le place
cuvântul doctrină, dar textul spune „învăţătură
peste învăţătură”. Aşadar copiii trebuie „saturaţi”
cu Cuvântul lui Dumnezeu încă din primele zile
de viaţă. Dacă noi, părinţii, nu vom face aceasta,
ei vor fi îndoctrinaţi de Cel rău, de exemplu prin
desenele animate greşite la care sunt lăsaţi să se
uite cu orele şi care sunt atât de nocive pentru
mintea lor flămândă după învăţătură.
Părinţii ar trebui să folosească orice ocazie
pentru a-i învăţa poruncile lui Dumnezeu. Este adevărat că la vârstele fragede lecţiile noastre trebuie
să fie de câteva minute doar. Primele noţiuni pe
care un copil trebuie să le înveţe sunt cu privire la
Persoana Domnului Iesus.
Copilul trebuie să ştie despre jertfa Sa, despre
dragostea Sa pentru el, despre ascultarea pe care
i-o datorăm. Cât de des să facem aceasta? Zilnic!
Copiilor le place să le povestim—fie dimineaţa,
fie în timpul zilei, sau seara, înainte de culcare.
Citeşte-le din Biblie ce a făcut Domnul Iesus pe
acest pământ, apoi citeşte-le despre eroii credinţei
din Vechiul şi Noul Testament. Când au început
să vorbească, ei pot începe să memoreze părţi din
Cuvântul lui Dumnezeu.

Căminul este o cetate. Ca părinţi, noi trebuie
să facem din căminul nostru o cetate, un refugiu
sigur, pentru toţi membrii familiei noastre: un loc
în care să ne apărăm de atacurile lui Satan. Copiii
noştri trebuie să ştie că noi suntem implicaţi într-un
război spiritual cu Satan şi sis-temul lumii condus
de el; de aceea poruncile şi regulile Domnului sunt
cruciale pentru noi. Rolul tatălui este esenţial în
întemeierea şi menţinerea unui cămin biblic, autentic. Dacă unul dintre părinţi nu este loial relaţiei cu
Domnul Iesus şi cu biserica locală, copiii vor sesiza
acest lucru şi ei vor face la fel, dacă nu mai rău. Realitatea tristă este că taţii sunt mereu plecaţi, ocupaţi,
obosiţi, şi nu respectă priorităţile biblice. Mamele
trăiesc sub o presiune continuă, încercând să compenseze pentru lipsa taţilor, fără să ştie uneori ce
să facă în diverse etape ale vieţii copilului, din lipsa
unei viziuni biblice. Este căminul tău o cetate?
Căminul este locul unde îi echipăm pe
copiii noştri pentru viaţă. Copiii trebuie
să înveţe în familie să facă ce este drept, iar pentru
aceasta părintele are la dispoziţie „manualul” Scripturilor şi disciplinarea. Nebunia este lipită de inima
copilului, dar nuiaua certării o va dezlipi de el (Proverbe 22:15). Părintele care nu foloseşte nuiaua când
trebuie, nu-şi iubeşte cu adevărat copilul.
Părinţii trebuie să poată controla şi oferi direcţie copiilor. Ei ar trebui să fie cei ce-şi conduc copiii
la Domnul Iesus Cristos, cei ce îi învaţă să respecte
pe ceilalţi şi să se supună autorităţii. Tot în cămin îi
ajutăm pe copiii noştri să cunoască voia Domnului.
Căminul este locul potrivit pentru creştere şi maturitate. Valorile părinţilor devin
şi ale copiilor. Tot astfel, de multe ori, greşelile
n o i e mbr i e 2 0 0 8 7

părinţilor sunt repetate de
Avem această lecţie de la Domnul nostru
copii! În familie, copilul Iesus. Dacă azi există o slăbiciune în vieţile famitrebuie să înveţe valoarea credinţei personale în liilor noastre, aceasta este lipsa altarelor familiiDomnul Iesus Cristos. Evrei 11:24-27 ne spune că lor. Trebuie să le rezidim, pentru că au fost dăprin credinţă, Moise, când s-a făcut mare, a refuzat să râmate de televizor şi alte preocupări trecătoare.
fie numit fiu al fiicei lui Faraon, alegând mai degrabă Refuzul de a ierta şi de a ajunge la reconciliere
să sufere răul cu poporul lui Dumnezeu, decât să aibă biblică, prezent în bisericile de azi, se datorează
plăcerea trecătoare a păcatului, socotind ocara lui şi desfiinţării altarului de citire a Bibliei şi de
Cristos mai mare bogăţie decât
rugăciune în familie. Atunci
comorile Egiptului, pentru că
când ştiu că trebuie să vin la
privea spre răsplătire. Prin cre- Viitorul bisericilor
altar cu jertfa mea, îmi aduc
dinţă a părăsit Egiptul, neteaminte de cuvintele lui Iesus
noastre depinde de
mându-se de mânia împăradin Matei 5:23: Aşa că, dacă
tului, pentru că a stăruit, ca educaţia biblică pe care
îţi aduci darul la altar şi acolo
văzându-L pe Cel nevăzut.
aduci aminte că fratele tău
copiii o capătă în familie, îţi
Dragostea părinţilor faţă
are ceva împotriva ta, lasă-ţi
de biserica locală poate pro- în primul rând, şi apoi în
darul acolo înaintea altarului
voca loialitatea copiilor penşi du-te întâi de împacă-te cu
biserica locală.
tru aceasta. Nu critica în faţa
fratele tău; apoi vino de adu-ţi
copiilor biserica ta locală,
darul. Poate nu ştii aceasta,
chiar dacă ai motive s-o faci;
dar o trezire spirituală într-o
nu-i critica în faţa lor pe pastorul şi lucrătorii din biserică poate începe cu rezidirea altarelor fabiserica locală, chiar dacă sunt de condamnat. Copii miliilor ce o compun. Vrei o trezire spirituală în
încă nu au suficient discernământ spiritual. Învaţă-i biserica ta locală?
ce înseamnă să fii integru în toate domeniile; învaţă-i
Eşti gata rezideşti altarul familiei tale? Haideţi
despre bani şi dărnicie, despre instituţia căsniciei să-L punem pe Domnul la încercare!
şi capcana sexului ilicit. Familia creştină trebuie să
aibă standarde biblice—nu lumeşti—cu privire la
îmbrăcăminte, muzică, locuri publice în care n-ar c i t at e m e m o r a b i l e
trebui să intrăm. Poate te gândeşti că aceasta înseamnă o protecţie sufocantă pentru copii tăi şi Unul din cele mai frumoase cadouri pe care un părinte
spui că este mai bună filozofia educaţiei lumii, care îl poate da copilului lui este o Biblie însemnată, dar cel
propune să-i laşi copilului mai multă libertate, să mai mare cadou este o viaţă însemnată de Biblie.
facă şi să aleagă ce vrea. Dacă spui că eşti un părinte
creştin şi adopţi sistemul de educaţie a lumii, crezi Pastor Jack Trieber
tu că al tău copil va alege ce spune Dumnezeu?
Bisericii North Valley din Santa Clara, California
ş c oala de ac a s ă

■

Căminul este locul „altarului” familiei.
Cine are nevoie de altarul familiei? Toţi membrii
familiei—părinţi şi copii! Pe ce se zideşte altarul
acesta? Pe Biblie şi pe rugăciune. Scriptura ne ţine
departe de păcat. Dacă ignorăm Biblia păcatul ne
va ţine departe de Biblie. Indiferent de situaţiile
prin care trecem—favorabile sau nu—altarul este
locul nostru secret unde ne înnoim puterile.
8 n o i e mbr i e 2 0 0 8

Pentru a determina rolul unei femei în educaţia creştină
este necesar să definim cu exactitate ce este educaţia
creştină. Dicţionarul defineşte cuvântul „a educa” drept
„dezvoltarea cunoaşterii, îndemânării sau caracterului
cuiva; a învăţa”. Cuvântul „educaţie” este derivat din latinescul „educere” care înseamnă „a călăuzi afară din” sau „a
conduce către”. Ideea ar fi aceea de a conduce pe cineva
înainte, dintr-o zonă cu oportunitate scăzută spre o zonă
cu oportunitate sporită, adică de la necunoaştere la cunoaştere, de la eroare la adevăr, de la confuzie la claritate.

Creştin înseamnă „al lui Iesus Cristos; aparţinând învăţăturilor lui Iesus Cristos; având calităţile demonstrate şi predate de Iesus Cristos”. Aşadar,
educaţia creştină ar fi „conducerea sau călăuzirea
cuiva în dezvoltarea cunoaşterii, îndemânării şi
atributelor caracterului demonstrate şi predate de
Iesus Cristos”.
Ca americancă şi educatoare creştină, când
aud termenul educaţie creştină, mă gândesc imediat
la un sistem educaţional oficial care include grădiniţa, şcoala elementară şi gimnazială, liceul, colegiul şi/sau universitatea. Totuşi, ca mamă creştină,
ştiu că educaţia creştină, în cea mai pură formă a
ei, trebuie să fie mult mai mult decât un sistem
n o i e mbr i e 2 0 0 8 9

educaţional formal. Ea tre- lui Lois şi ale Eunicei au adus o roadă bogată. Ştim
buie să înceapă acasă, la o că Eunice a învăţat aceste lucruri de la mama ei
vârstă fragedă, şi să fie pre- Lois. Dar de unde a învăţat Lois aceste lucruri? La
dată consecvent prin cuvânt şi exemplu. Ştiu că de- ce şcoală creştină a studiat? Cum a ştiut să-şi înveţe
finiţia biblică pentru educaţia creştină este uceni- fiica în evlavie? Fără îndoială că îi era cunoscută
cizare. În Marea Trimitere din Matei 28:19, tuturor femeia plină de virtuţi din Proverbe 31 care a pricreştinilor li se porunceşte să înveţe pe alţii şi să vit cu atenţie la „căile casei ei” şi ai cărei copii „o
facă ucenici. Femeile creştine sunt incluse în aceas- numesc fericită” (v. 27, 28). Ideea din versetul 27
tă Mare Trimitere iar locul nostru principal de edu- este că această femeie a virtuţii ştie bine ce se încaţie creştină este în căminul nostru, învăţându-i şi tâmplă în casa ei: ştie cum îşi petrec timpul copiii
disciplinându-i pe copiii noştri.
ei, cine le sunt prietenii şi în ce direcţie se îndreapAvem în Biblie, în 2 Timotei, exemplul unei tă viaţa lor. „Fericită” din versetul 28 (în engleză,
femei evlavioase pe nume Lois care şi-a învăţat fiica, „binecuvântată”) înseamnă „a fi direct(ă), a conpe Eunice, cum să-L iubească şi să-L slujească pe duce”. Copiii ei o laudă pentru că ea i-a învăţat prin
Dumnezeu. Eunice a predat cu credincioşie ceea ce faptul că i-a călăuzit în direcţia corectă – de la eroare
învăţase fiului ei Timotei, care a devenit un slujitor la adevăr, de la neevlavie la evlavie, de la întuneric
credincios al lui Dumnezeu şi al apostolului Paul. la lumină.
Acesta scrie lui Timotei (în 2 Timotei 3:14-15) să
Totuşi, unde a învăţat această femeie evlavicontinue „în cele ce ai învăţat şi de care ai fost deplin oasă din Proverbe 31 cum să-şi conducă şi să-şi înveţe
încredinţat, ştiind de la cine ai învăţat şi că de copil copiii? De unde şi-a dobândit „educaţia creştină”?
cunoşti Sfintele Scrieri, care pot să te facă înţelept spre Probabil că în copilărie a crescut într-o familie de
mântuire, prin credinţa care este în Cristos Iesus.” genul celei din Deuteronom 6:5-9 unde a fost învăCuvântul copil înseamnă literal „bebeluş, sugar” şi ţată să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată
se referă adesea la cel nenăscut. Mama şi bunica inima ta şi cu tot sufletul tău şi cu toată puterea ta.
lui Timotei au început să-l înveţe să dezvolte un Şi aceste cuvinte, pe care ţi le poruncesc astăzi, să fie
caracter evlavios, asemenea al lui
în inima ta. Şi să le întipăreşti în fiii
Cristos, poate încă înainte ca el să
tăi şi să vorbeşti despre ele când şezi
se fi născut.
Definiţia
în casa ta şi când mergi pe drum şi
Oare ce l-au învăţat aceste două
când te culci şi când te scoli. Şi să le
biblică pentru
femei evlavioase pe tânărul Timolegi ca semn pe mâna ta şi să-ţi fie ca
tei? Ştim din Scripturi că tatăl lui educaţia
fruntare între ochii tăi. Şi să le scrii
Timotei a fost un grec necredincios
pe uşorii casei tale şi pe porţile tale.
creştină este
(Fapte 16:1). Timotei a crescut într-o
Acest pasaj este porunca lui
familie divizată în care a fost con- ucenicizare.
Dumnezeu pentru părinţii israeliţi
fruntat atât cu Scriptura cât şi cu
cu privire la modul de creştere al
lumescul. Mama şi bunica lui au
copiilor lor într-un fel plăcut înaintrebuit să-l călăuzească cu mare atenţie de la eroare tea ochilor lui Dumnezeu. Părinţii, în general, şi
la adevăr, de la neevlavie la evlavie, de la întuneric mamele, în particular, trebuiau să predea Cuvântul
la lumină. Fără îndoială aceste femei i-au citit Scrip- lui Dumnezeu copiilor lor în fiecare zi şi de-a lungul
turile, l-au învăţat versete biblice, i-au cântat imnuri întregii zile, folosind fiecare oportunitate, fiecare
şi au modelat în el, pe măsură ce creştea, un compor- mijloc disponibil, inclusiv acele lucruri vizuale care
tament care să-L onoreze pe Dumnezeu. Când îl îi ajutau să-şi amintească, pentru a demonstra draîntâlnim pe Timotei în capitolul 16 din Fapte, el e gostea părinţilor faţă de Dumnezeu şi pentru a-i
numit un „ucenic” care „avea bună mărturie de la învăţa pe copii să-L iubească pe Dumnezeu. Noul
fraţii din Listra şi din Iconia”. Se pare că eforturile Testament le spune taţilor (şi prin implicaţie şi
ro l u l feme ii în
e d uc aţia creş tin ă
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mamelor) să-şi crească copiii „în disciplina şi sub nu, dar este foarte probabil ca acest standard să-i
mustrarea Domnului”. (Efeseni 6:4b). Aceasta este fi fost prezentat de către mama şi bunica sa evlaeducaţia creştină: conducerea sau călăuzirea copii- vioase. Altfel „educaţia sa creştină” nu ar fi fost
lor noştri spre a dezvolta cunoaşterea, îndemânarea completă!
sau atributele caracterului demonstrate şi predate
Aşadar, care este rolul femeii în educaţia creşde Iesus Cristos.
tină? Este acela de a-i conduce pe alţii, fie oficial
Dincolo de cămin, femeile creştine mature într-o sală de clasă sau neoficial acasă, spre dezau responsabilitatea de a le învăţa pe femeile mai voltarea cunoaşterii, îndemânării sau atributelor
tinere din bisericile lor. În
caracterului dovedit şi predat
epistola lui Paul către Titus,
de Iesus Cristos. Există azi
el se adresează specific femeii Femeia virtuoasă ştie
multe ocazii pentru femeile
mature din punct de vedere
creştine de a se implica în
bine ce se întâmplă în
spiritual, spunându-i cum să
educaţia creştină. Acea eduse poarte, pe cine să înveţe şi casa ei: ştie cum îşi
caţie începe însă acasă. Dince să înveţe (predea). Paul a
colo de aceasta, femeile pot
petrec timpul copiii ei,
învăţat ca femeia matură să
preda copiilor din biserică,
înveţe femeile mai tinere, in- cine le sunt prietenii
în mod oficial prin Şcoala
clusiv pe cele care erau de cuDuminicală sau stabilimenşi în ce direcţie se
rând creştine (indiferent de
tul unei şcoli creştine, sau nevârstă), pe cele care se pre- îndreaptă viaţa lor.
oficial prin trăirea unei vieţi
gătesc de căsătorie sau pe cele
evlavioase şi pline de virtuţi.
de curând măritate, pe maÎnsă, indiferent de context,
mele tinere şi pe fete (adolescente). Paul enumeră femeile creştine trebuie să fie, întâi de toate, ele înîn Titus 2:4-5 şapte lucruri care trebuie predate sele pregătite aşa cum au fost Lois, Eunice, femeile
femeilor tinere: să-şi iubească soţii, să-şi iubească mature din Titus capitolul doi şi, prin implicaţie, fecopiii, să fie discrete, curate, gospodine acasă, bune meia din Proverbe 31, prin cunoaşterea Domnului,
şi ascultătoare de proprii lor soţi. Patru din aceste a Cuvântului Său şi prin faptul că sunt ucenice ale
lucruri sunt în mod special importante pentru lui Iesus Cristos. Nu-L putem descrie pe Acela pe
soţiile/mamele tinere. Celelalte trei: să fie discrete, care nu L-am întâlnit noi înşine. Nu putem învăţa
să fie curate şi să fie bune sunt importante pentru pe alţii ceea ce nu cunoaştem noi înşine. Nu putem
noi toţi şi trebuie să le învăţăm, dar cu atât mai mult conduce acolo unde noi nu am fost.
adolescentele. O femeie tânără care nu a învăţat să
fie discretă (se referă la exercitarea stăpânirii de
sine), care nu a învăţat să fie curată (adică pură atât
fizic, cât şi spiritual) şi care nu a învăţat să fie bună
(adică să fie amabilă sau înţelegătoare) va avea probleme în a-şi iubi soţul şi în a-i fi supusă, în a-şi iubi
copiii şi în a-şi gospodări corect casa.
Acestea sunt lucrurile pe care femeile creştine
mature trebuie să le predea celor tinere. Acestea
sunt lucrurile pe care mamele creştine trebuie să
le predea fiicelor lor. Acestea sunt calităţile pe care
mamele creştine ar trebui să le predea fiilor lor,
ca aceştia să le caute în viitoarea lor soţie. Scriptura nu ne spune dacă Timotei a avut o soţie sau
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Deja de mulţi ani există în America o mişcare populară cu privire la studiile biblice. Aceasta implică
strângerea oamenilor de aceeaşi vârstă în întruniri neoficiale, într-un loc departe de biserică. Grupurile acestea
sunt păstrate mici ca număr pentru ca fiecare să poată participa la program şi să simtă, la sfârşitul întâlnirii,
că a contribuit cu ceva. Aceste întâlniri sunt numite în general grupuri mici de studiu biblic.

de Dan Sehested

D

ar dacă vom citi Biblia, vom descoperi
că Dumnezeu a avut aceeaşi idee. Diferenţa este că ideea Sa, veche de mii de
ani, include oameni de vârste diferite în
aceeaşi întâlnire, care se întâlnesc în mod ideal zilnic,
iar participanţii nu iau parte numai în cazul în care
sunt bolnavi la pat. Grupul mic al lui Dumnezeu
pentru studiul Bibliei este familia.
Porunca lui Dumnezeu ca toţi copiii să fie
învăţaţi cuvintele Domnului a fost scrisă pentru
întâia dată în Deuteronom 6: 6-9— „Şi aceste cuvinte,
pe care ţi le poruncesc astăzi, să fie în inima ta. Şi să
le întipăreşti în fiii tăi şi să vorbeşti despre ele când
şezi în casa ta şi când mergi pe drum şi când te culci şi
când te scoli. Şi să le legi ca semn pe mâna ta şi să-ţi fie
ca fruntare între ochii tăi. Şi să le scrii pe uşorii casei
tale şi pe porţile tale.” Principala responsabilitate în
această privinţă cade pe umerii soţului şi tatălui.
Cu multe decenii în urmă, directorul fbi din
America, J. Edgar Hoover, a spus că „familia care
se roagă împreună, rămâne împreună.” Acest timp
de rugăciune şi studiu al Bibliei a fost numit altarul
familiei sau devoţiunea familiei. Numele nu este important, dar timpul petrecut împreună de familie
este foarte important.
Când vorbim despre ce presupune timpul petrecut împreună ca familie trebuie să luăm în seamă
câteva lucruri importante. Acest articol scurt va menţiona câteva dintre ele fără a intra în detalii.
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în primul rând, devoţiunea familiei trebuie să fie un mod de viaţă. Trebuie să fii convins de
importanţa ei. Începerea ei este grea. Continuarea
ei este şi mai grea. Vei fi uimit să vezi cât de aglomerat va deveni programul tău odată ce începi. De
obicei, dacă ceva trebuie eliminat din rutina zilnică, primul lucru pe care-l tăiem de pe listă este
devoţiunea familiei. Practica aceasta nu o faci doar
pentru a fi o „familie creştină respectabilă”. Ea este
o parte normală a vieţii creştine.
În al doilea rând, este de ajutor să ai un
loc special de întâlnire. Îi ajută pe copiii mai mici să
stea liniştiţi când ştiu că familia este împreună pe
„canapeaua aceea” sau în „colţul acela” pentru timpul de devoţiune. Unele familii au o masă specială
în jurul căreia de strâng numai pentru devoţiune.
În familia noastră folosim o canapea de la etaj.
În al treilea rând, este bine să ai nu doar
un loc special, dar şi un timp regulat pentru devoţiune. Acesta este unul din cele mai grele lucruri de
controlat din cauza schimbărilor de program. Unii
bărbaţi lucrează schimbul întâi într-o săptămână
iar în următoarea schimbul doi. Într-un astfel de
caz timpul de devoţiune se poate schimba săptămânal, conform programului tatălui. Unii preferă
să aibă un timp împreună dimineaţa, chiar înainte
ca copiii să plece la şcoală iar tata la serviciu. Noi
avem de obicei devoţiunea familiei seara, cu puţin
timp înainte de culcare.

În al patrulea rând, trebuie să recunoşti
că timpul acesta petrecut împreună este vital
pentru voi ca familie, dar şi mai importantă este
vitalitatea lui pentru copiii voştri. Familiile care au
timp regulat de devoţiune nu au, de obicei, multe
probleme de comunicare. Dacă copiii voştri cresc
având acest timp petrecut împreună cu familia în
rugăciune şi discuţie, când ajung la adolescenţă
nu vor exista zidurile „prăpastiei dintre generaţii”
care deseori distrug familiile.
Al cincilea lucru aş vrea să-l spun taţilor.
Domnule, este responsabilitatea ta să începi şi să
menţii devoţiunea familiei, dar nu te panica. Nu
trebuie să cunoşti limba greacă sau ebraică. Nu
trebuie să ai o predică în trei puncte, întregită cu
ilustraţii, un poem sau o cântare. Trebuie însă să
ai o povară pentru familia ta şi dragoste pentru
Dumnezeu. Ceea ce facem noi de o vreme este să
citim în cartea Proverbe (copiii citesc ceea ce la
încredinţez, eu fiind atent să sar peste acele pasaje
pentru care nu este pregătit un copil de nouă ani).
Apoi, eu şi Lyn dăm exemple de aplicaţie a ceea ce
s-a citit. Totuşi, aici trebuie să fac o avertizare – nu
folosiţi devoţiunea familiei ca timp de disciplinare
în care să vă mustraţi copiii pentru tot ceea ce au
greşit în ziua respectivă. Trebuie să-i instruiţi, dar
dacă de fiecare dată când vă strângeţi la devoţiunea
de familie, ei primesc o prelegere, nu va trece
mult până vor urî acest timp important. După

citirea Bibliei ne rugăm pentru diferite nevoi pe
care le cunoaştem, apoi cântăm o cântare pe care
o aleg copiii. În zilele de luni şi vineri, îi puteţi
lăsa pe copiii voştri să vă vorbească din lecţiile
pe care le-au învăţat la serviciile bisericii din ziua
precedentă.
Acest timp petrecut împreună ca familie ar
trebui să fie un timp bun, nu doar de închinare ci
şi de părtăşie. Fiecare trebuie să simtă şi să ştie că
este important şi că are posibilitatea de a-şi aduce
contribuţia într-un mod oarecare. Fiecare trebuie
încurajat să participe potrivit cu abilităţile sale.
Ascultaţi-le ideile şi sugestiile. Nu vă înţepeniţi
într-o rutină care să fie atât de plictisitoare încât
nici vouă să nu vă placă. Nimeni nu ar trebuie
mustrat dacă, la început, nu este încântat de idee.
Este nevoie ca Duhul Sfânt să lucreze în inimile
celor din familia ta.
Orice ai face, nu sta fără să faci nimic! Fă ceva!
Avem o poruncă biblică de a ne pregăti copiii.
Avem exemplele biblice ale unor bărbaţi buni
(Eli, David, Solomon) care au eşuat în pregătirea
copiilor lor iar rezultatele au fost dezastruoase.
Familiile noastre şi copiii noştri sunt cele mai
preţioase lucruri pe care le avem pe pământ. Dacă
le pierdem, am pierdut totul.
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De ce să merg la un colegiu biblic? Aceasta este o întrebare fundamentală care cere atenţia fiecărui copil
al lui Dumnezeu. Trăim într-o lume în care filosofia, psihologia şi gândirea New-Age atacă încontinuu teologia
bisericii locale şi a credinciosului individual. Fiecare credincios are această imensă nevoie de a fi capabil să-şi
apere credinţa şi să prezinte într-un inteligent adevărurile Evangheliei. Mai înainte de orice şi mai presus de
orice filosofia trebuie să se bazeze pe teologie.

În textul nostru, după ce i-a salutat pe filipeni
şi a menţionat rugăciunea sa pentru ei (1:3–8, respectiv 1:1–2), Paul revelează conţinutul specific al
rugăciunilor sale. Ca în toate rugăciunile sale înregistrate, apostolul nu se roagă pentru nevoile
fizice sau creşterea bisericii. Nu că acele lucruri ar
fi neînsemnate pentru el, dar probleme spirituale
erau de importanţă supremă.
Nu există un indicator mai autentic al nivelului
de maturitate spirituală a unui creştin ca viaţa sa de

rugăciune. Viaţa de rugăciune a lui Paul revelează
mai mult despre adevărata sa spiritualitate decât
toată predicarea, predarea sau miracolele sale—pe
cât de uimitoare şi divin binecuvântate au fost acestea. El a fost constrâns să se roage prin lucrarea continuă şi plină de putere a Duhului lui Dumnezeu
în inima sa.
Textul ne arată cinci lucruri specifice pentru
care s-a rugat Paul cu sârguinţă, în folosul celor din
Filipi: creşterea spirituală în dragoste, excelenţa,

de Gabriel Rivera

E

ducaţia biblică este mai mult decât educaţie academică. Educaţia biblică asigură
oportunitatea pentru maturizare spirituală şi creştere în asemănarea cu Cristos.
Prin educaţia biblică ai ocazia să devii un slujitor
mai eficient al Domnului în biserica ta locală, familia şi comunitatea ta. Aceasta este prima parte
dintr-o serie de trei articole intitulate Elementele
esenţiale pentru creşterea în evlavie. Convingerea
mea este că, deşi este posibil să dobândeşti evlavia
şi fără o educaţie de colegiu biblic, vei avea o oportunitate mult mai mare pentru succes dacă-i vei da
Domnului posibilitatea de a-ţi construi temelia
prin educaţia primită într-un colegiu biblic.
Pasiunea lui Paul pentru dezvoltarea spirituală
a credincioşilor din grija sa nu s-a manifestat doar
prin predicarea, predarea şi scrierile sale, ci în mod
suprem în viaţa sa de rugăciune. În Efeseni, el îşi
asigură cititorii: „nu încetez să mulţumesc pentru voi,
amintind de voi în rugăciunile mele” (Efeseni 1:16).
Dorinţa lui profundă şi rugăciunea lui pentru coloseni a fost „ca voi să umblaţi într-un chip
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vrednic de Domnul, în toate plăcuţi Lui, aducând rod
în orice lucrare bună şi crescând prin cunoaşterea lui
Dumnezeu” (Coloseni 1:10). El şi-a afirmat dragostea faţă de tesaloniceni asigurându-i că „mulţumim
întotdeauna lui Dumnezeu pentru voi toţi, amintind
de voi în rugăciunile noastre” (1 Tesaloniceni 1:2).
Anumiţi indivizi au fost amintiţi în acelaşi mod,
asigurându-l pe Timotei că „Îi sunt recunoscător lui
Dumnezeu, căruia Îi slujesc din strămoşi cu conştiinţa
curată, că neîncetat îmi amintesc de tine în cererile
mele, noapte şi zi” (2 Timotei 1:3), iar pe Filimon:
„mulţumesc Dumnezeului meu, amintindu-mi întotdeauna de tine în rugăciunile mele […] astfel încât
comuniunea ta în credinţă să lucreze pentru cunoaşterea oricărui bine care este în noi cu privire la Cristos”
(Filimom 4, 6).

„Şi aceasta mă rog,
ca dragostea voastră să
prisosească tot mai mult
şi mai mult în cunoştinţă
şi în orice pricepere, ca
voi să le deosebiţi pe cele
alese, ca să fiţi curaţi şi
fără vină pentru ziua lui
Hristos, umpluţi de rodul
dreptăţii, care este prin
Isus Hristos, spre gloria şi
lauda lui Dumnezeu.”
Filipeni 1:9-11
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integritatea, faptele bune şi glorificarea lui Dumnezeu. Acestea sunt
elementele esenţiale, rânduite de
Dumnezeu, pentru care toţi creştinii ar trebui să se
roage, unii pentru alţii. Din cauza păcătoşeniei lor
şi a fragilităţii umane, credincioşii nu pot realiza în
chip desăvârşit aceste obiective spirituale. Dar acestea trebuie să fie ţeluri precise ale fiecărui copil al
lui Dumnezeu, mai ales ale acelora pe care El i-a
chemat în conducerea bisericii Sale – „Nu că am
obţinut deja premiul sau că am ajuns deja desăvârşit;
însă urmăresc, dacă aş putea să-l şi apuc, întrucât şi
eu am fost apucat de Cristos Iesus” (3:12).
Lucrurile menţionate de Paul în Filipeni 1:9–
11 sunt progresive, fiecare fiind zidit pe temelia
celui de dinainte. Dragostea abundentă produce
excelanţă spirituală, care la rândul ei produce integritate, iar aceasta producând faptele bune. Toate
acestea împreună reuşesc împlinirea obiectivului
suprem de a-L slăvi şi glorifica pe Dumnezeu.
c r e şter ea în
e v lavie

Dragostea—de Dumnezeu pentru oameni
şi de oameni pentru Dumnezeu şi unii pentru alţii
—e chiar inima creştinismului biblic. Dumnezeul
Scripturii nu numai că iubeşte, dar El este dragoste
(1 Ioan 4:8, 16).
Nimeni nu a înţeles mai bine importanţa dragostei ca apostolul Paul. Pentru că i-a iubit pe creştinii filipeni, el s-a rugat neîncetat pentru ei. La
fel ca în cazul tuturor celor aflaşi în grija noastră,
preocuparea constantă a apostolului pentru aceşti
sfinţi era cu privire la creşterea lor spirituală, pentru care era esenţială creşterea în dragoste.
1 6 n o i e mbr i e 2 0 0 8

Responsabilitatea apostolilor, profeţilor şi pastorilor-învăţători era „desăvârşirea sfinţilor, în vederea
lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Cristos,
până vom ajunge toţi la unitatea credinţei şi a cunoştinţei depline a Fiului lui Dumnezeu, la starea de om
matur, la măsura staturii plinătăţii lui Cristos; ţinând
adevărul în dragoste, să creştem în toate până la Cel
care este Capul, Cristos” (Efeseni 4:12–13, 15).
Dragostea este virtutea care le depăşeşte pe
toate celelalte; de fapt, este condiţia celorlalte. În
acest verset (9), Paul menţionează sau implică vreo
cinci caracteristici distincte, dar interrelaţionate, ale
dragostei creştine agape. Această dragoste e divină,
de facto, decisivă, dinamică şi cu discernământ.
În primul rând, aşa cum implică afirmaţia „şi
aceasta mă rog”, dragostea despre care scrie Paul
este divină, atât în natură cât şi în origine. Paul i-a
cerut lui Dumnezeu să le dea filipenilor mai mult
din dragostea care vine doar de la El. Apostolul
este de acord cu Ioan că „dragostea este de la
Dumnezeu” (1 Ioan 4:7).
Dragostea divină (evlavioasă) este produsă
numai prin lucrarea Duhului Sfânt în inimile celor
care-I aparţin lui Dumnezeu. Dragostea biblică
este o alegere. Ilustrând dragostea biblică în predica de pe munte, Iesus a declarat: „Aţi auzit că
s-a spus: «Să iubeşti pe aproapele tău şi să urăşti pe
vrăjmaşul tău»; dar Eu vă spun: Iubiţi pe vrăjmaşii
voştri, binecuvântaţi pe cei care vă blestemă, faceţi
bine celor care vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei care
se poartă rău cu voi şi vă persecută, ca să fiţi fii ai
Tatălui vostru care este în ceruri: pentru că El face
să răsară soarele Său peste cei răi şi peste cei buni
şi trimite ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi.
Pentru că, dacă iubiţi pe cei care vă iubesc, ce răsplată
aveţi? Nu fac şi vameşii la fel?” (Matei 5:43–46).
Aşadar, este clar că dragostea agape nu se bazează pe ceva emoţional sau sentimental, şi nici
atât pe atracţia fizică. Aceasta nu înseamnă însă
că dragostea creştină este lipsită de sentimente.
Este inevitabil ca dragostea credinciosului pentru
alţii să producă ataşament emoţional, chiar dacă
cei iubiţi nu răspund cu dragoste (Romani 9:1–4;
10:1). Dragostea lui Paul pentru credincioşi, mai
ales faţă de cei asemenea filipenilor, care îl iubeau

şi se îngrijeau de el, a fost profund emoţională. Dar iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii”—Ioan
sentimentele nu au fost temelia dragostei lui faţă 13:34), creştinii devin „imitatori” ai lui Dumnezeu:
de ei. La nivel volitiv, el i-a iubit şi pe credincioşii „Fiţi deci imitatori ai lui Dumnezeu, ca nişte copii
imaturi, certăreţi şi nerecunoscători din Corint.
preaiubiţi” (Efeseni 5:1).
În al doilea rând, putem numi această dragoste
Iesus a dat această poruncă în camera de sus, la
de facto, adică reală sau autentică. Filipenii arătau scurtă vreme după ce a spălat picioarele ucenicilor,
deja dragoste faţă de Paul şi unii faţă de alţii. Iată de o sarcină umilă şi neplăcută, executată de obicei de
ce apostolul a putut spune că doreşte ca dragostea slujitori. Domnul a continuat explicând: „Voi Mă
lor să prisosească tot mai mult. Scriptura ne arată numiţi «Învăţătorul» şi «Domnul» şi bine ziceţi,
că toţi creştinii autentici posedă dragostea divină, pentru că sunt. Deci, dacă Eu, Domnul şi Învăţătorul,
deoarece Duhul Sfânt o pune în inimile lor.
v-am spălat picioarele, şi voi sunteţi datori să vă spăDragostea faţă de semenii creştini este un laţi picioarele unii altora; căci v-am dat un exemplu,
semn sigur al credinţei mântuitoare. Iesus a spus: pentru ca, aşa cum v-am făcut Eu, să faceţi şi voi.
„Prin aceasta vor cunoaşte toţi
Adevărat, adevărat vă spun:
că Îmi sunteţi ucenici, dacă aNu este rob mai mare decât
veţi dragoste unii faţă de alţii.” Convingerea mea este
stăpânul său, nici trimis mai
(Ioan 13:35). Dezvoltând ademare decât cel care l-a trimis”
că, deşi este posibil să
vărul acesta, Ioan scrie mai
(Ioan 13:13–16).
târziu: „Noi ştim că am trecut dobândeşti evlavia şi fără
Iesus a ilustrat această
din moarte la viaţă, pentru că
dragoste deliberată, decisivă
o educaţie de colegiu
îi iubim pe fraţi. Cine nu îl iuşi sacrificială şi în pilda bunubeşte pe fratele rămâne în moar- biblic, vei avea o oporlui samaritean (Luca 10:30–
te. […] Dacă zice cineva: Eu Îl
35). Samariteanul l-a ajutat pe
tunitate mult mai mare
iubesc pe Dumnezeu, şi îl urăşte
necunoscutul care fusese băpe fratele său, este un mincinos; pentru succes dacă-i vei
tut şi jefuit, deoarece omul apentru că cine nu îl iubeşte pe
vea nevoie de ajutor, nu penda Domnului posibilitatea
fratele său, pe care l-a văzut,
tru propria sa satisfacţie sau
cum poate să-L iubească pe de a-ţi construi temelia
sentimentul de creştere a vaDumnezeu, pe care nu L-a vălorii de sine. A-l iubi pe aproaprin educaţia primită
zut?” (1 Ioan 3:14; 4:20).
pele nostru ca pe noi înşine
În al treilea rând, dragos- într-un colegiu biblic.
înseamnă să facem tot ceea
tea autentică este decisivă.
ce putem pentru împlinirea
Aşa cum am menţionat antenevoilor aproapelui nostru în
rior, nu este o dragoste bazată pe sentiment, ci mai acelaşi mod şi şi în aceeaşi măsură în care am vrea
degrabă pe o alegere conştientă, intenţionată, care ca şi nevoile noastre să fie împlinite într-o situaţie
vrea să arate bunătate şi generozitate. În supunere asemănătoare.
faţă de porunca Domnului, credincioşii aleg, de
Din nou, Iesus este exemplul suprem al iubirii
bunăvoie, să exprime dragostea pe care El a pus-o jertfitoare. În Ioan 15:12-13, el a declarat: „Aceasta
în ei. Ei fac lucrul acesta indiferent că oamenii este porunca Mea: să vă iubiţi unii pe alţii, cum v-am
sunt vrednici de iubit sau nu, că răspund cu dra- iubit Eu. Nimeni nu are iubire mai mare decât aceasta,
goste sau nu. Credincioşii îi iubesc pe ceilalţi, ne- ca cineva să-şi dea viaţa pentru prietenii săi.”
fiind egoişti, deoarece aşa iubeşte Dumnezeu şi
Paul ne dă, probabil, cel mai bogat sumar al
acesta este modul în care El le porunceşte să iu- iubirii divine în Filipeni 2:1-8. Acest fel de dragoste
bească. Ascultând de porunca Domnului („vă dau voită, smerită, care se dăruieşte pe sine este foarte
o poruncă nouă: să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am necesară în biserica de azi, care este prea adesea
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influenţată de conceptul corupt Paul a descris lupta sa cu acest principiu rezidual
al lumii cu privire la dragoste. în Romani 7:21–25. În Efeseni el a numit această
Oamenilor le pasă prea puţin predilecţie continuă spre păcat astfel: „în ceea ce
de dragostea darnică, lipsită de egoism (ca să n-o priveşte purtarea de mai înainte, v-aţi dezbrăcat de
pomenim pe cea divină); concepţia lumii despre omul vostru cel vechi, care se strică prin poftele înşedragoste este una care scoate în evidenţă interesul lătoare” (Efeseni 4:22). Din acest motiv, apostolul
personal, chiar şi atunci când promovează cauze a amintit bisericii din Corint că numai „Dumnezeu
care au ca scop ajutorarea altora. În mod tragic, poate să facă să prisosească orice har către voi, pentru
chiar în biserică li se cere oamenilor să dăruiască ca, având întotdeauna toată îndestularea în orice, să
pentru lucrarea Domnului pentru că, făcând aşa, prisosiţi în orice lucrare bună” (2 Corinteni 9:8).
vor avea o părere bună despre ei înşişi.
Dinamica dragostei evlavioase abundă şi în
În al patrulea rând, dragostea divină este di- cunoaşterea reală, adică în cunoaşterea adevărată
namică. Are capacitatea de a abunda. Dragostea şi infailibilă exprimată în Cuvântul lui Dumnezeu.
nu este doar emoţie sau sentiment ci, pe măsură Dragostea care nu este înrădăcinată şi care nu creşce creşte, găseşte mereu o exprimare tot mai mare te în adevărul şi standardele Scripturii nu este draîn caracterul drept şi slujirea umilă. Prisosirea are goste biblică autentică. Cunoaşterea adevărată este
ca idee de bază revărsarea într-o abundenţă mare. mult mai mult decât informaţie efectivă despre
În acest verset, timpul prezent indică un progres Cuvântul lui Dumnezeu, sau chiar recunoaşterea
continuu. Dragostea trebuie să crească şi să abunde lui ca adevărat şi infailibil. Cunoaşterea autentică
de-a lungul întregii vieţi a credinciosului.
produce sfinţenie prin devotament sincer şi suDatorită naturii ei divine, această dragoste di- punere faţă de Scripturile infailibile. Deoarece crenamică energizează împlinirea legii divine. Iesus dincioşii din Roma trăiau în dreptitudine, Paul
a declarat că împlinirea celor două porunci a putut să le spună: „Dar sunt convins, fraţii mei,
supreme, iubirea lui Dumnezeu şi a oamenilor, şi eu însumi cu privire la voi, că şi voi sunteţi plini de
este temelia întregii Legi şi a
bunătate, umpluţi cu toată cunoştinProfeţilor (Matei 22:37–40). În
ţa, capabili să vă şi îndemnaţi unii
cuvinte similare, Paul a spus: „Dra- Dragostea faţă
pe alţii” (Romani 15:14). Virtutea e
gostea să fie neprefăcută; fie-vă groalegată inseparabil de cunoaşterea
de semenii
ză de rău, lipiţi-vă de bine; în drareală (adevărată) a adevărului lui
goste frăţească, iubindu-vă cu căldură creştini este
Dumnezeu.
unii pe alţii; în onoare, fiecare dând
Dragostea biblică implică suun semn sigur punerea
întâietate altuia” (Romani 13:9–10).
faţă de cuvânt. „Dacă Mă
A doua lege a termodinamicii al credinţei
iubiţi,” a spus Iesus, „păziţi porunafirmă că întreaga materie şi enercile Mele”. Niciun impuls sau senmântuitoare.
gie din univers este într-o stare contiment care conduce pe cineva la
stantă de entropie, un proces connesupunere faţă de Scripturi nu
tinuu de degradare şi deteriorare. Această lege a poate fi acceptat şi binecuvântat de Dumnezeu. O
fizicii are un corespondent în viaţa creştină. Există astfel de „dragoste” nu numai că nu reflectă draun principiu rezidual şi distructiv al entropiei spiri- gostea divină, dar este în antiteză cu ea şi este
tuale care îi presează pe copiii lui Dumnezeu să dea duşmanul ei. De exemplu, oamenii care încearcă să
înapoi. Pentru evitarea acestui lucru, credincioşii justifice o legătură imorală, pretinzând că Domnul
trebuie să studieze cu sârguinţă şi să asculte de i-a călăuzit să se îndrăgostească de acea persoană,
Cuvântul lui Dumnezeu, să vină înaintea Lui în resping Cuvântul lui Dumnezeu. Scriptura conrugăciune şi să se încreadă în harul şi puterea Sa care damnă cu claritate toată imoralitatea sexuală, fără
îi poate face să crească şi să prisosească în dragoste. excepţie, incluzând aici şi atracţia romantică.
c r e şter ea în
e v lavie
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În al cincilea rând, dragostea evlavioasă are
discernământ. Ea nu numai că abundă în viaţa
celui care are o cunoaştere adevărată şi autentică
a Cuvântului lui Dumnezeu, ci face aceasta cu tot
discernământul. Cuvântul grecesc pentru discernământ—aisthēsis—este sursa cuvântului estetic.
Însă, sensul cuvântului grecesc este aproape opus
lui estetic, care are de-a face în principal cu gusturile şi preferințele personale ale vrenuia. Paul îi
cheamă pe credincioşi să lase departe gusturile
şi preferinţele personale şi să se concentreze mai
degrabă asupra atingerii înţelegerii şi priceperii
mature. Aisthēsis nu apare decât aici în Noul
Testament şi se referă la un nivel superior de percepţie biblică, teologică, morală şi spirituală. De
asemenea, implică şi aplicarea corectă a acestei
cunoaşteri. Cu alte cuvinte, discernământul este
înţelegerea şi aprecierea cunoaşterii adevărate
a revelaţiei lui Dumnezeu care produce trăirea
sfântă. Spre deosebire de modul în care este deseori caracterizată iubirea lumii, iubirea biblică
numai oarbă nu este. Dimpotrivă, ea este înţeleaptă
şi chibzuită. Ea înţelege „gândul lui Cristos” (1
Corinteni 2:16), are cunoştinţă şi face aprecieri
înţelepte care asigură directive clare pentru trăirea
în sfinţenie. Dragostea care stă sub controlul unei
minţi şi inimi stăpânite de Duhul Sfânt este una
care are cunoştinţă biblică şi capacitatea biblică
de a distinge. Este acel fel de dragoste care poate
împlini sfatul lui Paul către tesaloniceni: „Cercetaţi
toate, ţineţi ce este bun; feriţi-vă de orice formă a
răului” (1 Tesaloniceni 5:21–22).

■

med ita ţ ie la
eş ec

avortul educaţional
de Mihai Czentye

O statistică despre care am auzit cândva, nu
demult, spunea că între 1973 şi 2007, în Statele
Unite ale Americii au fost avortaţi circa 45 de milioane de copii. Înspăimântător, dar adevărat şi, din
păcate, acest lucru se aplică şi la România, chiar
dacă numerele pot diferi. Avortul este o problemă
tot mai mare a zilelor noastre şi este o problemă
de educaţie, dacă ţinem seama de faptul că moralitatea biblică a dispărut aproape complet din mentalitatea societăţii moderne. Dar să spunem stop!
pentru că şi noi, poporul lui Dumnezeu, ne facem
vinovaţi de avort. Eu nu mă refer la cel fizic, ci la cel
educaţional biblic. Acest tip de avort presupune
să-ţi laşi copii să înveţe de la lume, în orice domeniu
al vieţii, şi nu din Cuvântul lui Dumnezeu.
Pastorul baptist Vance Havner spunea:

„Dacă ai mei copii învaţă mai multă doctrină în clasa de
Şcoală Duminicală decât în sufrageria noastră, mi-am
trădat rolul de tată.”

Înţelegeţi ce vreau să spun? Din păcate, în anumite
biserici nici măcar Şcoala Duminicală nu face mare
lucru pentru salvarea vieţilor celor mici, iar părinţii
i-au abandonat cu totul. Vă chem să împiedicăm
avortul educaţional în familiile şi bisericile noastre!
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me r i t ă
s ă ci t e ş t i

CÂND IMAGINEA
SUPRIMĂ CUVÂNTUL
de Wolfgang Zoller

În cazul unui mare consum de televiziune, capacitatea
unei priviri în interior se diminuează şi chiar ajunge
să se piardă şi astfel triumfă superficialitatea, sărăcia
sufletească.

Cu ceva timp în urmă, am fost captivat de titlul unui articol care suna aşa: Păcatul de casă al
creştinilor. M-am pus pe citit şi imediat am descoperit că era un articol care vorbea despre principala sursă de educaţie şi cultură pentru lumea
modernă şi, din păcate, şi pentru multe familii
creştine. Da, aţi înţeles, este vorba de televizor.
Sunt trist să recunosc că şi pentru familia mea
televizorul a constituit o mare ispită, dar, slavă
lui Dumnezeu, am obţinut (şi încă mai obţinem)
victoria asupra lui.
Fiindcă vorbim în acest număr despre educaţia creştină, ar fi bine să luăm seama şi la acest
aspect. Vă recomand să citiţi cartea ai cărei titlu şi
autor sunt amintite mai sus. Din păcate, nu pot să
vă recomand o editură anume de la care s-o comandaţi pentru că pe volumul pe care-l deţin nu
există numele niciuneia.
Sper ca aceste citate să vă facă interesaţi de
procurarea şi citirea acestei cărţi care, sunt convins,
va provoca cel puţin la meditaţie pe orice părinte,
pastor sau educator creştin.

În general, ecranul însuşi are o tendinţă puternică spre
o psihologie a pământescului.

În Cristos,
Mihai Czentye

Vă atrag atenţia prin câteva citate extrem de clare
din această carte simplă, dar profundă.
Cine are acces numai la urechea celui de lângă el îl
câştigă doar pe jumătate […], cine însă are acces la
ochiul celuilalt, îl câştigă în întregime.
Iar amuzamentul este o derutare a omului lăuntric,
a puterii sale de concentrare şi a capacităţilor sale
sufleteşti […] în dimensiunea nemărginită a lipsei de
sens şi de ţel în viaţă.

Când staţi în faţa televizorului […] vă deschideţi psihicul şi sunteţi inundaţi de iluziile altora.
Rezultatul în cazul privitului pe micul ecran este o
evidentă schimbare a simţului realităţii.
Cu ceea ce privim, cu aceea ne vom asemăna tot mai
mult, şi într-o zi vom fi la fel.

