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„Dar hrana tare este pentru oamenii

mari, pentru aceia a căror judecata s-a

deprins, prin întrebuinţare, să deosebească

binele de rău.”  Evrei 5,14





Tomi era un băiat isteţ. Din cauza sărăciei părinţilor, nu a putut face
mai mult de opt clase. S-a angajat la o societate de salubrizare. De
dimineaţa până seara strângea gunoiul în tomberonul lui pe roţi din
zona repartizată, iar în pauza de masă și în alte ocazii de respiro își
scotea o carte și citea cu aceeași poftă cu care mânca atunci când îi era
foame. Faţă de ceilalţi colegi de muncă se îmbrăca mult mai curat, iar într-
o zi a venit cu cravată, spre hazul echipei din aceeași zonă. I se spunea în
râs „marele patron”. Câștiga de trei ori mai mult decât fiecare, pentru că
se oferea să facă orice muncă de curăţenie în afara orelor de program. Era
amabil și știa să pună întrebări ţintite. Își făcuse o clientelă care îl prefera,
iar ceea ce rămânea în urma lui îl recomanda cu aprecieri garantate. Le
spunea colegilor că va face o asociaţie de salubrizare privată de lux.
Bineînţeles că nimeni nu îl credea. Continua să citească ori de câte ori
avea ocazia sau își crea ocazii. După un an, la vârsta de 22 de ani, își
deschise un SRL cu firma „Curat non-stop”. Dintre cei 15 colegi, a ales
doar trei, pe care i-a angajat la firma lui. Le-a cumpărat costume cu
imprimeul firmei și le-a dat spre distribuire pliante cu serviciile pe care le
oferă. Le ţinea cursuri despre felul cum trebuia să se prezinte cu ofertele
lor în faţa clienţilor și i-a obligat să citească unele cărţi de cunoaștere a
personalităţii și tehnici de relaţionare pentru succes în afaceri.

După trei ani avea o afacere cu un profit de 500.000 $ și treizeci de
angajaţi. La cinci ani după startul spre succes, Tomi avea utilaje
performante pentru salubrizare și 250 de angajaţi. A câștigat licitaţia
orașului și a devenit unicul patron în probleme de salubrizare în urbea
unde locuia. Și-a diversificat activităţile și a dezvoltat un sector de
sistematizare și înfrumuseţare a parcurilor și locuinţelor. A deschis o
școală în care își forma angajaţii și care se numea „Aurul din gunoi”.
Și-a construit un sediu nou și locuinţe pentru angajaţi. Avea manageri
și experţi în prospectarea pieţei pentru a găsi noi servicii pentru populaţie
și instituţii pe care să le presteze. După șapte ani avea opt sute de angajaţi
bine plătiţi, dar cărora li se cerea să fie cinstiţi, harnici, manieraţi, amabili,
politicoși și respectuoși. Venitul lui Tomi pe an se ridica la 250 de
milioane $. „Cât există gunoi, câștigul este garantat. Viaţa devine tot
mai frumoasă dacă știi cum să ridici gunoiul”, le spunea Tomi celor
care îl chestionau pe tema succesului lui. Și, credeţi-mă,  avea dreptate.



Este o parabolă..., dar nu puţini oameni, asemenea lui Toni, au
realizat performanţe spectaculoase. Realitatea este că oameni fără
perspectivă în ochii altora au reușit să scoată aur din gunoi – pentru că
au avut o viziune, o voinţă de a schimba lucrurile, o strategie și oameni
prin care să-și realizeze scopul.

*  *   *

Mă răscolește o întrebare: Dacă pentru un sector de muncă mai puţin
cotat și atractiv din lumea profesilor de viaţă se face atâta pregătire și se
investesc eforturi creative apreciabile, dacă pentru simplul fapt că se ridică
gunoiul se fac studii de piaţă și se cumpără utilaje performante pentru a
oferi servicii de cea mai bună calitate, atunci de ce pentru cea mai înaltă
instituţie de înnobilare a vieţii cu cele mai înalte oferte cerești se investește
atât de puţin efort? De ce trebuie să mergem cu un interes atât de scăzut
spre membrii bisericii, ca și când marfa cerului, care aduce viaţă, nu este
atât de importantă? De ce nu facem studii și prezentări atractive, pentru
ca sufletele să nu se mai ducă și la alte „instituţii” care au produse mai
diverse, dar care scurtează viaţă și o otrăvesc? În loc să punem adevărul
în ambalaje cât mai plăcute pentru suflet și mereu înnoite, noi îl aruncăm
în cuvinte și stasuri neschimbate de zeci de ani și ne mirăm de ce scade
interesul pentru adevărurile care schimbă viaţa.

La numărul de membri din Uniunea Română ar trebui să avem cam
7000 de instructori la Școala de Sabat. I-am putea spune lui Ilie că mai
sunt 7000 de instructori care nu și-au plecat genunchiul în faţa rutinei
și a dezinteresului faţă de modul cum trebuie prezentată marfa  veșnică
a Cerului?

Profetul bisericii spunea cu aproape o sută de ani în urmă: „Cât de
trist este să te gândești la lucrarea de rutină care este făcută în Școala de
Sabat! Există puţine dovezi că a avut loc o transformare în sufletele
celor care predau, ca și în ale celor care sunt învăţaţi.”

Am speranţa că, peste un timp – nu prea lung – vom auzi: „Da, mai
sunt 7000 de instructori care au părăsit închinarea la formele reci ale
Școlii de Sabat și se pregătesc să formeze încă 7000 de noi instructori
pentru marea ofensivă a Adevărului în cea mai atractivă și mai
entuziastă prezentare!” A sosit timpul schimbării!
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I. CeCeCeCeCe este și ce face Școala de Sabateste și ce face Școala de Sabateste și ce face Școala de Sabateste și ce face Școala de Sabateste și ce face Școala de Sabat

 „Comoara aceasta o purtăm în niște
vase de lut, pentru ca această putere
nemaipomenită să fie de la Dumnezeu,
și nu de la noi.” 2 Corinteni 4,7

A. La început a fost… întrebarea!

Toate lucrurile purtau marca: „Foarte bune”. Intenţionat, Creatorul
a creat o… lipsă. Adam era singur, iar tot ce a fost adus la existenţă era
definit de relaţii fericite. Animalele aveau perechi, crengile frumos arcuite
dialogau cu florile și fructele care nu știau de viermi și imperfecţiuni;
florile comunicau cu albinele și fluturii, dar Adam nu avea un comple-
ment, un partener creat, asemenea lui. Când cerinţa inimii lui a devenit
acută, Domnul a făcut-o pe Eva, pentru cea mai importantă temă a
existenţei: comuniunea. Relaţia lor de cămin a devenit un comentariu la
relaţia cu Creatorul lor. A apărut prima mare instituţie de pe pământ:
căsătoria. Ea a fost așezată pe comunicarea dragostei.

A doua mare instituţie a apărut din nevoia celebrării relaţiilor
desăvârșite din creaţiune și, în special, din dorinţa puternic motivată
de a sărbători frumuseţea Creatorului revărsată în lucruri, dar mai ales
în inimile celor doi. Această instituţie s-a numit: Sabatul – o  oază și un
popas ale unei cunoașteri speciale.

Însă puţini știu de existenţa celei de-a treia instituţii, care a apărut
prima în mod cronologic. Bănuiţi care este? Să-i pregătim intrarea în
marea triadă. Imaginaţi-vă primele clipe ale existenţei primului om de
pe pământ. Matur la trup, dar copil la minte. Nu avea o cunoaștere
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înnăscută. Isus îi era tată și mamă. Reacţia lui a fost de uimire, dar și de
nedumerire. Îmi închipui că în startul existenţei lui a pus câteva
întrebări fundamentale: „Cine sunt eu?”, „Cine ești Tu?” uitându-se
la Creator și, „Ce sunt aceste lucruri minunate din jurul meu?” Și de
aici o cascadă de întrebări, la care Domnul vieţii răspundea cu mare
încântare și cu vorbe potrivite, care așezau cunoștinţe, știinţe și
sentimente puternice.

Dragostea și dependenţa de Creator creșteau cu fiecare informaţie.
Voinţa de a răspunde cu iubire Domnului lor era naturală și neoprită
de niciun gând al inimii. Setea de cunoaștere se împletea cu explorarea
vieţii prin noile instrumente de cercetare pe care le-au primit. Ei întrebau,
iar Isus le răspundea. Ei se întrebau, iar Duhul Creatorului le descoperea
noi relaţii și răspunsuri la tema vieţii fără umbrele păcatului. Așa a
apărut cea de-a treia instituţie: Școala de Sabat!

B. Rămân dar aceste trei…

În ceea ce voi spune, nu voi face declaraţii gratuite sau exagerări.
Doar afirm că Școala de Sabat este cea mai importantă instituţie din
lume, care nu are nevoie de nicio acreditare omenească, pentru că are
acreditarea lui Dumnezeu.

Declaraţia ei de misiune este simplă, dar monumentală: Școala de
Sabat este sistemul de educare religioasă a bisericii locale, care
clădește credinţa și practica creștină.

„Școala de Sabat, dacă este bine condusă, este unul dintre cele mai
mari instrumente pentru aducerea sufletelor la cunoștinţa adevărului”
(CSSW, pag. 114), spunea profetul Bisericii, cu apriga dorinţă de a
răspândi adevărul pe calea cea mai eficientă și mai atractivă.

Care sunt argumentele cele mai tari care fac din această școală a
Cuvântului cel mai puternic instrument de învăţare a principiilor vieţii
veșnice?
a. În primul rând, prezintă adevărul Bibliei structurat și prin întrebări,

care provoacă mintea la căutare și studiu (peste 95% dintre
cunoștinţele Bibliei le acumulăm în cadrul   grupei Școlii de Sabat).

b. Are cadrul cel mai prielnic de învăţare: o clasă cu cel mult 6-8
persoane, facilitând participarea tuturor.
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c. Dezvoltă părtășia și cunoașterea membrilor grupei între ei, în vederea
unităţii de credinţă și de practică creștină, descoperind dragostea
care transformă inimile pentru cer.

d. Studiile biblice însușite și trăite constituie baza misiunii și a
mărturisirii credinţei noastre.

e. Realizează un climat de familie, în care mijlocirea prin rugăciune
este ocazia de a ne sprijini reciproc în lupta credinţei.

f. Este o cetate a cunoașterii, care ne apără de orice neadevăr sau de
idei care par de valoare, dar care sunt compromise de impurităţi
abia perceptibile.

g. Prin afirmarea tuturor principiilor biblice în viaţa noastră, subliniază
identitatea noastră denominaţională și ajută la afirmarea Bisericii
în lume ca loc sigur de refugiu pentru salvarea sufletelor.

h. Școala de Sabat contribuie la înzestrarea vieţii noastre cu noi daruri
spirituale și creează condiţii pentru creșterea Bisericii atât spiritual,
cât și numeric.

Școala de Sabat are trei obiective strategice fundamentale:
a. să câștige;
b. să păstreze;
c. să instruiască.

 Cele trei deziderate nu pot fi împlinite decât prin Cuvânt, părtășie și
misiune. Următoarea afirmaţie nu trebuie niciodată uitată: Esenţa lui
Dumnezeu este comuniunea, iar stilul de viaţă al Domnului Hristos
este grupa mică.

Suntem conștienţi că va veni un timp când predicarea va dispărea.
În ceruri, mărturia noastră va fi exprimată prin cântec și laudă adresate
Creatorului care ne-a răscumpărat. Chiar și evanghelizarea va înceta,
căci va veni un timp când învăţătura sănătoasă nu va mai fi acceptată.
Iar în ceruri nu va mai fi nevoie de ea. În schimb, cunoașterea dragostei
lui Dumnezeu va crește neoprit. Este, de fapt, motivaţia vieţii noastre
veșnice: a-L cunoaște pe Dumnezeu în toate dimensiunile iubirii Lui.
Dar, pentru a intra în posesia tainelor iubirii divine, avem nevoie mai
departe de… Școala de Sabat! Întrebarea din studiile despre măreţia lui
Dumnezeu va rămâne.
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Daţi-mi voie să fac o parafrazare a versetului 13 din 1 Corinteni 13:
Rămân dar aceste trei: predicarea, evanghelizarea și Școala de Sabat.
Dar cea mai mare dintre ele este… Școala de Sabat.
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II. De ce se întâmplă așaII. De ce se întâmplă așaII. De ce se întâmplă așaII. De ce se întâmplă așaII. De ce se întâmplă așa

 în Școala de Sabat în Școala de Sabat în Școala de Sabat în Școala de Sabat în Școala de Sabat

 „Dacă crede cineva că știe ceva, încă
n-a cunoscut cum trebuie să
cunoască.” 1 Corinteni 8,2

A. Realitatea care ne… doare

Cred că aţi auzit de povestirea lui Goethe, intitulată „Ucenicul
vrăjitor”. Se spune că maestrul vrăjitor plecă de acasă pentru un timp,
rămânând în urmă doar ucenicul lui. Deodată, ucenicului îi veni o idee
grozavă: ce-ar fi să verifice dacă poate să facă și el o vrajă ca maestrul
lui. Lecţia învăţată cerea să fie aplicată. Spuse o formulă magică și
porunci măturii să se ducă la râu, să aducă o găleată de apă și s-o verse
în mijlocul casei. Mătura, nici una, nici două, se puse pe treabă. Luă de
toartă găleata, se duse în fugă la râu, veni cu ea plină și o vărsă chiar în
mijlocul casei. „Încă o dată!” porunci ucenicul. Și istoria se repetă.
Încântat de noua lui putere, porunci din nou să se întâmple uimitoarea
scenă. Dar, dându-și seama de deranjul care avea să ia proporţii spuse:
„Stop! Ajunge!” Dar mătura nici nu îl băga în seamă. Aducea găleată
după găleată și o arunca în casă, inundând toată încăperea, chiar și
celelalte camere. Degeaba striga, pentru că nimeni nu-l auzea. Ceea ce
fusese la început un amuzament, acum se transformase în dezastru.

La început n-a fost așa. Școala de Sabat avea timp, părtășie, bucuria
întâlnirii în jurul Cuvântului vieţii. Avea misiune viguroasă, concursuri
cu textele de memorizat și cu cele din straja dimineţii. Era în clocot.
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Apoi a scăzut interesul pentru cea mai importantă instituţie a Bisericii
și mai pretindem că este și rămâne inima comunităţii. Absenteismul și
rutina au invadat grupele Școlii de Sabat. Parcă nu mai putem pune
capăt acestei stări de formalism și amorţeală.

Profetul destinului, Ellen White, spunea următoarele cuvinte
memorabile privind la starea de scădere a interesului faţă de această
importantă școală a Bisericii:

„Școlile noastre de Sabat nu sunt ceea ce ar vrea Domnul să fie,
pentru că se pune prea mult accent pe formă și mecanisme, în timp ce
puterea dătătoare de viaţă a lui Dumnezeu nu se manifestă pentru
întoarcerea păcătoșilor pentru care a murit Hristos. Dacă Școlile noastre
Sabat vor să îndeplinească menirea pentru care există, trebuie schimbată
ordinea lucrurilor.” (CSSW, pag. 257)

„Cât de trist este să te gândești la lucrarea de rutină care este făcută
în Școala de Sabat! Există puţine dovezi că a avut loc o transformare în
sufletele celor care predau, ca și ale celor care sunt învăţaţi.” (CSSW,
pag. 66)

Cauze ale detașării spre indiferenţă și diminuare a focului apostolic
din Școala de Sabat:
– nu ni se mai pare importantă și atractivă Școala de Sabat din cauza

rutinei și a lipsei de prospeţime din modul de predare;
– abstractizarea ideilor din studiu și absenţa identificării concrete a

elementelor de viaţă ce se doresc schimbate (de exemplu, instructorul
sugerează să avem credinţă ca să fim după voia lui Dumnezeu, dar
nu clarifică cum se dezvoltă credinţa în pași concreţi);

– centrarea pe informaţie la studiul biblic, fără aplicaţii practice;
– un instructor apatic, care nu știe să relaţioneze, lipsit de creativitate

sau care predică și monopolizează studiul, fără să atragă în
comunicare pe membrii grupei;

– mustrarea membrilor grupei de către instructor pentru lipsa de
interes în a studia lecţia Școlii de Sabat;

– timp insuficient pentru a dezvolta relaţii de calitate în grupă și pentru
a studia temeinic unele concepte de interes ale studiului.
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Iată și alte cauze, de data asta de ordin general:
– centrarea pe predică și diminuarea simţului responsabilităţii de a fi

implicaţi în misiune;
– dezvoltarea statului de spectator în biserică (accentul cade doar pe

„a primi”);
– secularizarea vieţii creștinului prin lipsa studiului și a exerciţiilor

spirituale;
– schimbarea priorităţilor printr-un accent mai mare pus pe muncă,

distracţie, interes personal, dezvoltare personală în societate, prietenii
păguboase etc.;

– misiune discontinuă, sporadică, ca o obligaţie, și nu ca mod de viaţă;
– retragerea din relaţiile cu membrii bisericii pe motivul păstrării

intimităţii vieţii personale și protejarea imaginii personale de teama
de a nu fi expuși judecării, bârfei și criticii celorlalţi din biserică;

– suspiciune și formarea de partide de opinie faţă de alte grupuri de
credincioși denunţaţi ca nelegitimi bisericii din considerente de
vieţuire spirituală săracă.
Și lista poate continua spre zări tot mai întunecate. Dar ne oprim

aici, iar cei care doresc să exploreze și alte motive care frânează cea mai
puternică instituţie a Bisericii o pot face, doar ca să crească apetitul
pentru reformă și redeșteptare în Școala de Sabat. În multe biserici,
găleata cu monotonie și formalism aruncă în mijlocul grupei apa stătută
a unui climat rece și lipsit de entuziasmul descoperirii Adevărului,
băltind indispoziţie și absenteism.

Mugurele vieţii acestei școli, ascuns în rădăcină…, încă doarme.
Ferice de comunităţile care au îndepărtat partea degerată!

B. Mituri și încercări fără roade

Sunt binevenite iniţiativele care să scoată din impas „inima
comunităţii”, dar nu știu cum se face că soluţiile găsite lovesc bara
porţii, și golul reușitei ocolește ocazia de înnoire. Să enumerăm câteva
din aceste mituri (soluţii miraculoase în aparenţă, dar fără valoare):
– instructorii să se rotească mai des în grupe;
– instructorul să fie de o asemenea destoinicie încât să poată răspunde

la cele mai dificile întrebări;
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– mustrarea și chemarea în comitetul bisericii a celor care absentează
în grupe;

– aprecierea în faţa grupei a celor care au studiat zilnic și dezaprobarea
celor care sunt restanţi, punându-i să-și ia angajamentul de a studia
după modelul celor mai zeloși;

– insistenţa de a se parcurge toate întrebările din studiu și de a se citi
și notele cu rigurozitate;

– existenţa unor grupe mai mari, crescând astfel șansa de a exista mai
mulţi care să răspundă;

– studiu biblic condus de la amvon pentru a reduce zgomotul produs
de grupe;

– componenţa cât mai variată a grupei: neșcoliţi cu intelectuali, tineri
cu bătrâni, începători în ale credinţei cu foarte experimentaţi etc.

– excluderea din grupa Școlii de Sabat a celor care lipsesc mai mult;
– dezaprobarea vehementă a răspunsurilor care nu sunt la subiectul

studiului și amendarea oricărei evadări din contextul lecţiei.

La baza acestor iniţiative, de regulă, nu stau principii, ci soluţii de
forţă majoră, care să stingă un pericol, un foc mai mic, dar nu să rezolve
adevărata cauză. Să luăm un caz amintit: rotirea instructorilor. Pericolul
este ca un instructor să nu fie acceptat de grupă și astfel, prin rotire, să
vină cineva apreciat. Dar, speranţa face ca grupa să suporte pe cel
nedorit, după ce își face stadiul, și cel dorit pleacă, lăsând amărăciune
și insatisfacţie în grupă. Ce facem? Vom vedea mai târziu cum se
soluţionează aceste cazuri. E de ajuns să știm că ceea ce ni se părea o
soluţie nu este decât un mit. Și creștinii adevăraţi nu cred în mituri!
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III. Cum trebuie să fie Școala de Sabat:III. Cum trebuie să fie Școala de Sabat:III. Cum trebuie să fie Școala de Sabat:III. Cum trebuie să fie Școala de Sabat:III. Cum trebuie să fie Școala de Sabat:

viziunea teoreticăviziunea teoreticăviziunea teoreticăviziunea teoreticăviziunea teoretică

 „Căci am primit de la Domnul ce
v-am învăţat...” 1 Cor. 11,23

A. Relaţia prin care trăim

„Terminasem facultatea și așteptam repartiţia pentru prima mea
slujbă în domeniul construcţiilor”, povestește un pastor care a activat
în Conferinţa Muntenia. Iată ce spune el în continuare: „În același an,
în iulie, m-am hotărât să mă botez. Făcusem pregătirea pentru botez în
Labirint și m-am botezat în Comunitatea Crinul. Era o biserica vie, cu
tineri activi și prietenoși.  Pe săptămână, aveau lor întâlniri deosebit de
calde ale tinerilor și existau proiecte misionare viabile, în ciuda regimului
politic restrictiv. Fratele pastor arunca jarul motivaţiei unei credinţe
active în inimile noastre și biserica clocotea de mărturia unei vieţi
minunate cu Dumnezeu.

Mi s-a spus că urma să primesc o slujbă în biserică și să fiu de folos
cu darurile mele în programele comunităţii. De-abia așteptam. De la 17
ani compuneam poezii și pentru vremea aceea erau apreciate. Am socotit
că nu putea fi un loc mai bun pentru mine decât la Tineret, ca ajutor de
diriginte, ţinând cont și de darurile pe care le aveam.

Am fost chemat de comitetul comunităţii. În mintea mea eram sigur
că voi fi chemat ca… ajutor diriginte tineret.

– Dragă tinere, ne-am gândit..., a început unul dintre prezbiterii
comunităţii, ca pentru început să ne ajutaţi într-un loc foarte impor-
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tant… (eu deja silabiseam în minte: a-ju-tor di-ri-gin-te ti-ne-ret). Ne-am
gândit să primiţi slujba de… diacon la ușă!

Mi s-a oprit respiraţia. Mi s-a prăbușit toată construcţia clădită în
minte și în inimă, cu atâta migală și siguranţă. Un râu amar s-a pornit
în tot ce simţeam și gândeam atunci. ’Așa mă preţuiau ei? Tocmai
terminasem și eu o facultate. În loc să-mi ofere un domeniu de slujire
mai important, după dotările mele, așa mă cinsteau acești fraţi ai mei?’
Gândul cel mai apropiat a fost să mă transfer imediat la altă comunitate.
Dar nu în Sabatul următor, ci celălalt. Eram dezamăgit. De-abia am
auzit întrebarea prezbiterului:

– Nu-i așa că sunteţi bucuros că puteţi să vă aduceţi aportul cu
slujirea dumneavoastră și cu darurile dumneavoastră?

– Vă mulţumesc, am zis, strâmbându-mă înăuntrul meu.
– V-aţi gândit foarte bine și mă aranjează de minune!
 Am zis că nu e păcat să arunci o minciună elegantă, ca să protejezi

pe fraţi în părerea lor neinspirată. Nu se cădea să-i contrazic pe faţă.
Dar eram amărât. Oferta lor m-a pierdut ca relaţie și prezenţă. Îmi
pregăteam bagajele să plec. Nu bănuiam surpriza care urma să o primesc
în Sabatul următor.

Oare ce-i face pe membrii grupei Școlii de Sabat să vină închiși și să
plece… tot închiși?  Sau să vină cu speranţe, care să le fie spulberate
apoi de un anume mod sau climat din grupă? De ce semnalăm o lipsă
de încredere în ceilalţi și nu ne apropiem suficient pentru o cunoaștere
și o relaţie care să stea la baza unei biserici fierbinţi și active în clădirea
credinţei și în a răspunde nevoilor oamenilor din jur?

Să identificăm câteva dintre vulpile mici care strică „viile” Școlii de
Sabat. Mă identific cu instructorul și, pur și simplu, uit să spun cuvinte
de întâmpinare și de bun venit membrilor  grupei. Fie încep cu aspecte
tehnice (cine a studiat Biblia și lecţiunea în săptămâna care a trecut –
sursă de mâhnire pentru instructor care constată că puţini studiază),
fie trec direct în titlul studiului și al textului de memorizat, lăsând
deoparte peisajul relaţional.

Nimeni nu știe ce e în sufletul meu, dar nici eu nu știu ce este în
sufletul celorlalţi. A rezerva un timp pentru cunoaștere, mărturii din
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viaţa noastră, experienţe cu Dumnezeu, uneori chiar deschideri de suflet
privind unele eșecuri sau încercări prin care trecem se socotesc a fi o
impietate pentru studiul Cuvântului. Se crede că am răpi din timpul
rezervat marilor idei ale temei Școlii de Sabat, și asta nu se face.

Un alt obicei care seacă bucuria revederii în grupele școlii este acela
că atunci când vreunul dintre membrii grupei lipsește, eu, ca instructor,
nu consider că trebuie să mă întreb de motivul absenţei lui. „E treaba
lui” și trec imediat la studiul prezent, „că timpul fuge, fraţilor, și parcă
văd că nici în Sabatul acesta nu ajungem să trecem prin toate întrebările”,
spun cu năduf… eu – și spuneţi dumneavoastră, instructorii. (sau poate
nu toţi). Ca și când cel mai înalt ideal al Școlii de Sabat e să trec prin
toate întrebările studiului!

Un alt element demobilizator este… faţa mea și a dumneavoastră!
Uneori parcă am înghiţit săbii sau am pierdut procesul vieţii noastre.
Mohorâţi, plictisiţi, fără zâmbet, fără bucuria de a trăi și fără entuziasm,
mă ridic să vorbesc despre bucuria credinţei și despre entuziasmul
misionar al lui Pavel și al lui Sila. Și-i mai iau la rost și pe membrii
grupei mele: „De ce nu avem, fraţilor, și noi focul lor și rezultatele
credinţei lor?” Vă spun eu de ce: pentru că lipsește un model, un iniţiator
al acestei vieţi printre ei. Adică lipsește focul inimii mele.

Un alt motiv pentru care nu găsim un peisaj cald în grupă este că eu,
instructorul,  gândesc că am un mandat instituţional. „Eu trebuie să
predau studiul și să mă achit de sarcina de pedagog, iar cunoștinţele să
fie însușite cât mai temeinic. Punct. Apoi, dacă nu se dorește, treaba lor.
Eu mi-am făcut partea!” Nimic mai greșit! Ca lider al grupei, eu am
mandatul spiritual de a realiza, prin puterea Duhului Sfânt, un comando
de luptă a credinţei, o familie de credincioși care mărturisește prin iubire
un stil de viaţă ceresc. Cunoștinţele din studiul biblic sunt doar mijloace
de a ajunge în faţa Mântuitorului, ca să iau prin El deciziile supreme
pentru viaţa mea și a celor din grupă.

 Vom mai detalia la partea practică nevoia imperioasă de părtășie,
dar până atunci să vă dau finalul experienţei mele din primii pași ca
membru în biserică. La început amară, dar apoi…
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– Să vă spunem care este fișa postului dumneavoastră, frate, continuă
prezbiterul. Vei veni mai devreme cu o jumătate de oră, ca să întâmpini
pe membri și pe vizitatori cu zâmbet și cuvinte de bun venit. Și nu strică
să spuneţi și un vers, două, că am auzit noi că le aveţi cu poezia.

Chiar mă supăra pretenţia lor. Să-mi stric eu harul poetic la ușă?
„Halal audiţie, gândeam eu în timp ce mi se dădea traseul programului
slujbei mele.

– Iar după ce se termină predica, ieșiţi în faţa bisericii și faceţi semne
delicate cu mâna să iasă fraţii și surorile, musafirii, în ordine, că biserica
aceasta, dragă tinere, este o biserică organizată, și lui Dumnezeu Îi place
ordinea. Ce ziceţi?

Ce să zic? Am promis supunere în cuvinte, dar revolta era în toi în
forul meu interior.

Și a venit următorul Sabat. Am venit mai devreme cu jumătate de
oră. Nu mi-a reușit zâmbetul, dar fraţii erau amabili și nu observau
handicapul meu. Mă îngrozea gândul că trebuie să ies în faţa bisericii și
să fac gesturile acelea de a-i dirija pe membrii bisericii spre evacuare.
Am ajuns și agent de circulaţie, că asta chiar că nu o aveam în activitatea
mea. Deja realizam că mă umplu de rușine. Vorba aceea, am terminat și
eu o școala superioară și ce vor zice unii membri? Că nu sunt în stare de
ceva mai bun decât ca diacon la ușă. Nu se mai putea. Trebuia să-mi cer
scrisoare de transfer în altă biserică, unde voi fi mai bine apreciat.

Și a venit sfârșitul predicii. Cântarea de închidere, rugăciunea și
corul. Apoi a sosit partea slujbei mele nemaipomenite. Aș fi vrut ca
predica să dureze două-trei ore, doar, doar să împing mai departe
momentul meu de rușine. Și a sosit momentul. Am venit în faţă, și iar nu
mi-a ieșit zâmbetul. Semăna cu un rânjet. Gesturile erau și ele rigide.
Dar, pe la jumătatea evacuării, ceva s-a întâmplat cu mine. Mi-a venit
culoarea în obraji, zâmbetul era autentic, iar gesturile normale,
neprogramate. O stare de bine m-a invadat în întreaga mea fiinţă. Când
ultimul credincios a ieșit din biserică, îmi venea să sar de bucurie. Ceva
frumos se întâmplase. Am contestat imediat gândul de a mă transfera.
Nici vorbă să mai doresc slujba de ajutor de diriginte la Tineret.

Bănuiţi miraculoasa mea schimbare? Ei bine, vă spun. Fiecare dintre
cei care ieșeau de pe rândul de scaune îmi spuneau câte un cuvânt de
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bun venit și de asigurare că sunt bucuroși să fie alături de mine ca
prieteni. Unii îmi strângeau mâna cu forţa sufletească prin care îmi
spuneau că se pregătește o relaţie fericită. Alţii mă îmbrăţișau și mă
băteau pe umăr, semn al unei provocări la prietenie sinceră. A venit un
puști de șapte ani la mine și mi-a zis: ’Tata a spus să vii la noi la masă,
că, dacă nu vii, o încurci!’ Puteai să refuzi o asemenea invitaţie, cu o
asemenea ’ameninţare’? Am mai dat mâna și cu niște fete plăcute, sfioase
și senine ca o zi de vară, care nu m-au lăsat indiferent. Cum să mai pleci
dintr-o asemenea slujbă și dintr-o asemenea biserică?

În câteva minute, acești oameni minunaţi au făcut investiţii de
milioane în sufletul meu, care m-au câștigat și mi-au înfrânt pretenţia
mea îngâmfată. Nu am mai primit niciodată într-o asemenea bogăţie
atâtea daruri de suflet și calde din partea atâtor oameni deosebiţi.
Slujbele aparent mărunte din biserică sunt, de fapt, mari rezervoare de
relaţie.”

Nu mai fac niciun comentariu. Trageţi concluziile și găsiţi căile
părtășiei din grupele Școlii de Sabat. Și, mai presus de toate, trăiţi relaţia!

B. Respiraţia prin care existăm

În cartea „Reinventaţi Școala de Sabat”, am găsit următoarea scenă:
–  Cum îl cheamă pe unchiul tău? întrebă bărbatul care stătea în faţa

grupei.
Era instructorul.
–  Ștefan, răspunse nepoata lui.
Notă pe tablă la punctul 9: Ștefan – tumoare pe creier. Se întoarse

spre grupă și spuse:
– De două săptămâni nu ne-am mai rugat pentru cineva bolnav de

cancer. Cine vrea să se roage pentru Ștefan?
Se ridică o mână.
– Mulţumesc, Ana.
Instructorul scrie pe tablă lângă cererea de rugăciune: Ana. Se aude

o altă voce:
– Credeţi că lui Ștefan i-ar plăcea să primească o felicitare?
Nepoata lui Ștefan se gândește puţin.
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– Da, cred că i-ar plăcea.
Dintr-o cutie plină cu felicitări și pixuri, este aleasă o felicitare pe

care scrie: „Ne rugăm pentru tine”. Alte două felicitări trec pe la fiecare
membru al grupei pentru a fi semnate.

- Mai sunt și alte cereri sau motive de recunoștinţă? Atunci voi începe
cu Dan și, după ce se va ruga Ana, mă voi ruga și eu pentru încheiere. Să
ne rugăm!

Sunt înălţate rugăciuni pornite din inimă: pentru un director de
școală care se află în comă, pentru un băiat care a suferit un accident de
mașină, pentru un student care se luptă cu o depresie, pentru o pereche
de ochelari pierduţi, pentru niște părinţi în vârstă, pentru o nuntă care
va avea loc în curând, pentru o carte ce urmează a fi scrisă, pentru
Ștefan, bărbatul bolnav de cancer. Aceasta este Școala de Sabat!

„Cum? Să mă rog în grupa Școlii de Sabat? Dar n-am mai făcut asta
până acum. Și pentru ce să mă rog?” se poate auzi o nedumerire aruncată
peste umăr. Obiceiul de până acum nu încurajează pe nimeni să facă
un asemenea act. Ar fi prea ciudat. Există o oră de rugăciune specială
pentru asemenea momente. Și stop la o asemenea propunere, care nu
intră în calculele Școlii de Sabat.

Dar nicăieri nu este mai prielnică rugăciunea ca în grupa mică a
școlii. Mijlocirea în grupă creează deschidere, apropiere, cunoaștere,
părtășie de înaltă temperatură sufletească. Deodată ne pasă de celălalt,
iar scopul devine nobil, curăţându-ne de egoism și indiferenţă. Dacă îl
judec fratele meu cunoscându-i nevoia, devin un om cu o putere mai
mare înţelegere. Îmi dă voie să știu cine este el și ce lupte are. Devine
vulnerabil pentru mine și ceva ce vine de sus mă oprește să-l mai critic
sau să-l bârfesc. Și mă deschid și eu. Învăţ să respir, și oxigenul rugăciunii
mă face să gândesc cerește. Interesant! Merge chiar foarte bine
rugăciunea în grupă. Aș zice că e chiar vitală!

C. Mișcarea prin care ne dezvoltăm…

… și ne întreţinem viaţa. Există o ciudăţenie greu de explicat. Ne
încărcăm mintea cu principii biblice de nezdruncinat la Școala de Sabat.
Ne supărăm pe noi că există prea puţin angajament al mărturisirii
credinţei noastre. Facem dezbateri laborioase privind metodologia
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misiunii și filozofăm în cele mai analitice gândiri teologice și… niciun
strop de apă vie peste planta uscată a sufletului atâtor oameni neștiutori
de minunea salvării.

Dacă slăbănogul de la Betesda ar fi primit doar porunca: „Scoală-te,
ridică-ţi patul și…”, iar aici Isus S-ar fi oprit și ar fi plecat grăbit în altă
parte, unde mai era o nevoie la fel de urgentă, ce credeţi că s-ar fi
întâmplat? Ce ar mai fi trebuit spus dacă Mântuitorul S-ar fi oprit aici?
Nu trebuie să mergeţi cu intuiţia sau să bănuiţi cuvântul de ordine
necesar. Este un verb la diateza activă, la timpul prezent și, când îl
spun, mușchii mei se încordează:  „umblă!” Dacă slăbănogul s-ar fi
ridicat, era mare lucru, pentru că, de treizeci și opt de ani, nu se mai
ridicase. Ar fi fost o bucurie de nedescris, care ar fi chemat o mare
sărbătoare. Dar, dacă după această minune nu s-ar fi mișcat, n-ar fi
umblat, ridicarea lui pe verticală s-ar fi transformat într-un eșec total.
Din poziţia în picioare ar fi văzut orizontul ca și ceilalţi și ar fi putut
fixa mai bine o ţintă ca să ajungă la ea, dar cu ce să ajungi dacă nu poţi
face niciun pas?

Cer iertare pentru detalierea acestui moment, dar am făcut-o ca să
vedeţi ce important e să te miști, să mergi, să sari, să alergi.
Corespondentul verbului a umbla este… misiunea.

Instructorul termină lecţia cu cuvintele: „Domnul să ne ajute să facem
ceea ce am învăţat în studiul nostru”, deși nu facem niciun plan de
misiune și nu discutăm nimic din obiectivele misionare ale grupei. De
regulă, misiunea nu este în obiectivul Școlii de Sabat. Și totuși citim din
scrierile inspirate că această instituţie de educare a vieţii spirituale este
în prima linie de acţiune misionară:

„…Lucrătorii Școlii de Sabat au înaintea lor un câmp larg. Ei au
nevoie să fie botezaţi cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, ca minţile lor să
poată fi impresionate să folosească cele mai bune metode și să facă cele
mai bune planuri spre a avea succes în lucrul lor” (SLSS, pag. 9).

Ar fi atât de trist dacă nicio învăţătură din studiul atât de bine
interpretat și discutat nu ar avea nicio aplicaţie pe terenul vieţii noastre
printre vieţile oamenilor pustiite de păcat! O astfel de viaţă sună a
ipocrizie și duplicitate: spun, știu, învăţ pe alţii, dar eu nu fac. Este
timpul să umblăm… în virtutea cuvintelor vieţii pe care le învăţăm.
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Altfel, cădem din picioare lângă lacul amăgirilor noastre, sperând
zadarnic la o tulburare a apei unei alte vieţi mai bune. Ce folos să am
reţeta, dacă nu fac mâncarea după ea?

D. Pâinea noastră cea de toate zilele…

În Evrei 4,12 aflăm cât de magistral este Cuvântul în viaţa celui
care îl primește. Este reperul absolut care mă orientează spre cea mai
bună soluţie de viaţă: Isus, Domnul meu. Fără adevărul biblic n-am
sens și nici rost pe pământ. El îmi dă discernământ ca să aflu cine sunt
și ce îmi trebuie ca să-mi găsesc scopul existenţei. Dar pâinea acesta a
Cuvântului este uneori atât de tare și chiar acră din cauza unei
prezentări neatractive, fără structură și fără explicaţii clare. Acră sau
prea sărată, pentru că adaug înţelepciunea mea la adevărul biblic,
astfel că amestecul acesta dintre părerea mea și a Bibliei strică gustul
și o face de nedorit.

Prezentarea adevărurilor fără aplicaţii este ca mâncarea fără gust.
Exemple, exemple, exemple. Faceţi clar un concept introducând ilustraţii.

Adevărul se face pâine cu gust dacă e fabricată de mine. Adică, frate
instructor, nu da tu răspunsul și nu predica grupei, ci pune întrebări,
cât mai multe întrebări, pentru ca acela care răspunde să primească o
felie de pâine care să-l sature.

Să presupunem, de exemplu, că analizaţi Luca 2,41-52, unde este
vorba despre copilul Isus la templu. Discuţia din grupă poate să apuce
pe mai multe direcţii: De ce Iosif și Maria L-au pierdut pe Isus? Ce
înseamnă „sunt în casa Tatălui Meu”? Putem să fim în casa Tatălui
chiar și când ne găsim în afara bisericii? Se poate să nu fim în casa
Tatălui chiar dacă ne aflăm în biserică? Ce te ajută să fii în prezenţa lui
Dumnezeu oriunde?

Întrebările deschise, la care să nu se răspundă cu „da”  sau „nu”,
sunt cele care pun mintea și inima la lucru. Iar a descoperi răspunsul
înseamnă a scoate din cuptor „pâinea” care îmi dă energie și putere de
a trăi.

Apreciaţi răspunsurile bune și nu le sancţionaţi pe cele nepotrivite.
Evaluaţi întrebările după puterea de analiză a clasei și nu ridicaţi prea
sus ștacheta, creând blocaje în a găsi răspunsul.
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Puneţi amuzament în prezentare. Când slujbele nu sunt amuzante,
devin intolerabile și dezumanizante. Când viaţa nu este amuzantă, este
greu să fii spiritual. Nici căsătoriile nu ar merge.

Păstraţi doar trei idei majore din studiu în jurul cărora să se axeze
discuţia din grupe. Cu cât lărgim mai mult spectrul discuţiilor, cu atât
mai puţin reţinem.

A rezuma metoda de studiu la trei idei: întreabă, analizează și aplică.
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IV. Cum trebuie să fie Școala de SabatIV. Cum trebuie să fie Școala de SabatIV. Cum trebuie să fie Școala de SabatIV. Cum trebuie să fie Școala de SabatIV. Cum trebuie să fie Școala de Sabat

– partea practică– partea practică– partea practică– partea practică– partea practică

 „Și ce ai auzit de la mine, în faţa multor
martori, încredinţează la oameni de
încredere, ca să fie în stare să înveţe pe
alţii.” 2 Timotei 2,2

Într-o seară, un tâmplar care avea pică pe zidar i-a scurtat cu câţiva
centimetri metrul cu care își măsura zidul. Dimineaţa, zidarul s-a trezit și s-
a apucat de lucru. Cu acel metru măsura tot ceea ce construia. Sosise
momentul ca tâmplarul să-l învinuiască pe zidar de incompetenţă și de
proastă calitate a lucrului pe care îl făcea. Așa că a venit cu fereastra și a
încercat să o pună în golul lăsat de zidar. Dar nu se potrivea. Atunci i-a
strigat zidarului cele mai rele lucruri, cum  că nu e bun de nimic. Atunci,
zidarul, furios, l-a pus să măsoare golul, știind sigur că a respectat
dimensiunile din proiect. Fără să bănuiască nimic și convins că nu este
vina lui, a început, la rândul lui, să-i reproșeze tâmplarului că este incapabil,
dar, când tâmplarul a pus metrul în golul lăsat de el, era mai mic decât în
proiect. L-a apucat transpiraţia. A pus și el metrul, dar metrul lui se potrivea
cu măsurile proiectantului. Nu pricepea nimic. Deodată i-a venit ideea să
compare metrul lui cu cel al tâmplarului și, stupoare, al lui era mai mic. A
aflat apoi cine a fost autorul. L-a spus inginerului, iar acesta i-a desfăcut
contractul de muncă. De atunci, toate măsurile s-au dovedit exacte.

Dacă vrem să fim cinstiţi, putem spune că zeci de ani am folosit
măsuri ciuntite, cu care am vrut să ne construim edificiul vieţii noastre
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spirituale din grupă și personale și, culmea, nu ieșea cum trebuie, potrivit
proiectului. Golul din sufletul nostru trebuia umplut cu bucuria credinţei
și a relaţiei cu Creatorul nostru și cu fraţii noștri din grupa Școlii de
Sabat, dar bucuria nu intra. Două feluri de măsuri au dat mereu
compromis și conflicte nerezolvate. Până când am venit cu măsura
noastră în faţa Mântuitorului și le-am comparat.

Concluzia: greșeala este la noi, pentru că am avut măsurile ciuntite
de vrăjmaș pe când eram obosiţi și am adormit de atâta așteptare.

Cei care sunt foarte grăbiţi și nu au timp să citească primele trei capitole
pot trece la partea practică a capitolului IV. Își vor reconstitui viziunea
din consecinţele pozitive ale pașilor făcuţi în Școala de Sabat reformulată.
Pașii care configurează o Școală de Sabat reînviată sunt rezultaţi din
principii metodologice venite din acceptarea unei școli care urmărește
dezvoltarea holistică (a tuturor părţilor în interacţiune) a vieţii spirituale:
relaţia, învăţarea și misiunea. Adică măsurile cerești de lărgime (părtășia),
de adâncime și înălţime (studiul Cuvântului) și de lungime (misiunea).
Ce nu este după aceste măsuri nu vine de la Domnul.

Să identificăm treptele pe care urcă o Școală de Sabat reformulată și
să construim după chipul care ni s-a arătat pe „munte”:

A. Timpul

... E firesc să nu ajungă atunci când vrem să avem cele trei dimensiuni
vitale în Școala de Sabat. De aceea, propunerea care corespunde
scopului de a împlini nevoile de părtășie, studiu și rugăciune ale
membrilor grupei Școlii de Sabat este ca această instituţie de înaltă
educaţie să aibă la dispoziţie o oră și jumătate. Începând de la ora 9:00
până la 10:30, putem adăposti sub această umbrelă „tot adevărul”. Dacă
unele comunităţi au altă oră de pornire după o justificare specială, nu e
nicio problemă. Totul este ca întregul program să se poată desfășura pe
parcursul a unei ore și jumătate.

B. Criteriile de organizare a grupei

Grupele au fost deseori organizate după criterii arbitrare. Grupele s-
au alcătuit după modul cum membrii erau așezaţi în biserică, iar
instructorii au fost repartizaţi după voia comitetului sau chiar conform
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unor preferinţe personale ale instructorului, instructor care, la un anume
moment, hotărât de comitet, era dus la altă grupă. Fie la șase luni, fie la
trei, fie la un an.

- În școala de Sabat reformulată se impune crearea grupei după
afinităţi. Cu cât cei din grupă sunt într-o relaţie mai bună, cu atât
dinamica spirituală tradusă în studiu și misiune este mai evidentă.

- Grupa va trebui să fie omogenă, prin aceasta înţelegându-se că
membrii grupei trebuie să aibă aproximativ aceeași capacitate de
percepţie și de înţelegere pentru o comunicare eficientă.  Dacă într-o
grupă există și membri cu pregătire înaltă, și membri cu pregătire
modestă, comunicarea va fi blocată fie din dorinţa ca studiul să fie
tratat la nivelul așteptărilor celor cu pregătire înaltă, fie prin folosirea
unor termeni mai puţin accesibili celor cu pregătire modestă. În cazul în
care o grupă modestă este chemată să urce cu o treaptă nivelul de idei și
de comunicare, instructorul va urmări gradat și în timp acest deziderat.

- Pot fi luate în discuţie mai multe metode de organizare a grupei
după afinităţi. O adunare administrativă va constitui ocazia pentru
formarea grupelor cu instructorul ales. Fie se așază instructorul pe un
rând, și cei care se simt bine în grupa lui se așază în spatele lui, fie se
trec pe hârtie instructorii, și cei care doresc să fie în grupa lui se înscriu
sub numele instructorului preferat; de regulă membrii se asociază cu
instructorii care au ceva comun cu ei și în felul acesta grupele se
detașează și după profilul lor caracteristic: unele grupe vor fi orientate
spre părtășie, altele spre studiul Cuvântului și altele spre misiune și
acţiuni sociale. O altă modalitate poate fi după criteriul geografic,
deoarece favorizează întâlnirile din cursul săptămânii. E bine să se
adauge și criteriul afinităţii. Durează de obicei o lună până se
cristalizează grupele.

Grupele nu trebuie să depășească cifra de 8 membri pentru ca
relaţionarea și participarea să fie totale. Cu cât grupa este mai mare, cu
atât vom semnala mai mulţi spectatori. Unii dintre ei, chiar dacă ar dori
să participe, nu le vine rândul și se resemnează în retragere din
comunicare. Alţii nu se vor implica, stând la adăpostul celor care sunt
vârfuri de iniţiativă în discuţia din grupă.

Când numărul ajunge la 12 persoane, grupa se va divide.
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C. Organizarea internă a grupei

Există o propunere care simplifică mult biserica în ceea ce privește
relaţiile dintre slujbele care au fost desemnate la adunarea electivă și
cele care sunt în grupa Școlii de Sabat prin organizarea ulterioară.

- Fiecare instructor își pregătește un adjunct și își organizează grupa
pe roluri. Va alege un secretar, un responsabil cu diaconia și cu părtășia
în grupă, un responsabil cu misiunea și un casier, care să strângă fonduri
pentru diverse proiecte ale grupei și pentru recuzita necesară: pixuri,
felicitări etc. Organizarea grupei seamănă cu organizarea comitetului
bisericii și simplifică sistemul. Cei din comitet își vor găsi omologii în
grupe, la scara Școlii de  Sabat. Prim-diaconul din comitet va avea un
responsabil cu diaconia în grupa Școlii de Sabat; responsabilul cu
activităţi laice din comitet va avea corespondent un responsabil cu
misiunea etc.

- Instructorul rămâne la grupă până se mărește grupa și se divide,
iar el va lua grupa nouă pentru administrare, iar cea formată din membri
vechi va fi preluată de instructorul adjunct.

- Se are în vedere un comitet de organizare a Școlii de Sabat, în care
intră, pe lângă cei aleși prin organizaţie, și alţi membri care pot ajuta la
elaborarea programelor și a tematicilor variate din cadrul primei părţi a
Școlii de Sabat.

D. Ștatul de funcţii din grupă

Instructorul adjunct va fi gata să îl suplinească pe instructor și în
unele situaţii planificate să conducă studiul pentru a exersa și pentru a
crea legături stabile cu fiecare membru al grupei. Reamintesc că
instructorul în această formulă nu se rotește, ci în situaţia divizării
grupei, când va crește numeric, va prelua grupa nouă, iar instructorul
adjunct va rămâne la grupa veche.

Responsabilul cu diaconia și părtășia are un caiet cu numele
membrilor grupei și cu prietenii care frecventează sau au trecut pe la
grupă. El este receptiv la nevoile fiecărui membru al grupei, la aspectele
de sănătate, de prezenţă, vizitează și asistă spiritual, cu ajutorul
celorlalţi, pe cei care aparţin grupei. El conduce minutele de părtășie și
rugăciune de mijlocire din grupă.
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Responsabilul cu misiunea are în atenţie ca grupa să aibă o acţiune
misionară ţintită și înregistrează misiunea personală a fiecărui elev al
Școlii de Sabat. Tot el este cel care întreabă de planul misionar al fiecăruia.

Secretarul grupei are grijă să predea cartoteca după ce fiecare elev
completează situaţia studiului Bibliei și al lecţiunii la zi, fără să ceară
să se exprime cu glas tare, pentru a se evita mediatizarea unor rapoarte
incomplete. Secretarul notează cine se roagă și pentru cine și
înregistrează răspunsul la rugăciuni.

Casierul grupei este administratorul bunurilor financiare și materiale
și ţine situaţia la zi a resurselor grupei. Pentru acţiunile sociale ale
grupei, casierul face cunoscută contribuţia fiecăruia și este delegat să
ducă la destinaţia propusă strângerea de ajutoare.

Evident, nu fiecare grupă va reuși să aibă această schemă de
organizare, dar rolurile vitale nu trebuie să lipsească.

E. Ce se întâmplă cu ora de rugăciune?

Poate fi o tulburare nedorită. Din start spunem că ea nu se
desfiinţează. Doar că nu este de dorit să fie o oră! Sabatul este încărcat
și nu este necesară o predică pentru a fi motivaţi la rugăciune. Înainte
de ora 9:00 cu un sfert sau jumătate de oră, după orientarea locală, se
poate ţine o meditaţie de cinci sau zece minute, după care biserica se
roagă scurt. În trei minute se pot ruga zece suflete. Este împovărător ca
o singură persoană să amintească „o sută de probleme” și este un atentat
la nevoia celorlalţi membri care ar dori și ei să se roage. Acasă ne rugăm
cât vrem, după nevoia sufletului, dar în comunitate, scurt. Îngerii nu
sunt fericiţi de rugăciunile lungi, amintește sora White în Slujitorii

Evangheliei.
Pentru cei dornici de a păstra ora de rugăciune ca oră întreagă, nu

este nicio opreliște. Doar că profetul bisericii amintește că trebuie mai
puţină predicare și mai multă învăţare. Mai amintim că această oră de
rugăciune ne-a fost impusă pe timpul comuniștilor și mutată din timpul
săptămânii în Sabat, ca să ne controleze mai bine bisericile locale. Nu
avem niciun motiv să sacralizăm această oră, în formula obișnuită de la
8:30 la 9:30 ca odinioară. Locul orei de rugăciune este în cursul
săptămânii și poate dura chiar și mai mult de o oră.
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Nu este un lucru fericit să introducem în timpul Școlii de Sabat minute
de rugăciune, deoarece, în înţelesul tradiţional, aici avem nevoie de
timp pentru învăţare și participare. Ele există ca minute de rugăciune în
vederea mijlocirii în grupe. Ne putem ruga și cu două sau trei rugăciuni
în prima parte a Școli de Sabat, dacă există un cadru special creat într-
o anume ocazie. Dar e bine să redaţi Școlii de Sabat identitatea ei. Pot
exista mini-seminarii în prima parte și o rugăciune la finalul acestora,
dar nu obligatoriu.

În schimb, Școala de Sabat ne cheamă ca în grupe să ne rugăm unii
pentru alţii, pentru nevoile reale și punctuale ale vieţii noastre. Ca un
caz extrem, unde comitetul local nu dorește acest model și vrea să lase
minute de rugăciune în perimetrul Școlii de Sabat, atunci să nu răpească
mai mult de cinci minute cu tot cu meditaţie și rugăciune. Dar și această
rezolvare se face  pe socoteala timpului Școlii de Sabat, care va suferi
din lipsă de ocazii noi de învăţare. Comunităţile care includ minutele
de rugăciune rareori au disciplina conciziunii și, de regulă, în Școala
de Sabat vor lungi vorbirea de la minutele de rugăciune până la 9:30,
neschimbând cu nimic lucrurile în sensul lărgirii timpului Școlii de
Sabat. De aceea se recomandă ca minutele de rugăciune să fie în afara
timpului Școlii.

Merită să remarcăm un lucru: minutele de rugăciune vor fi chiar mai
vii și mai numeroase pe parcursul Școlii de Sabat și al liturgicii
îmbogăţite. În prima parte, până să înceapă grupele, sunt mai multe
activităţi pe care le vom descrie și în care veţi vedea că rugăciunea este
chemată să fie prezentă ca o nevoie imperioasă. Iar înaintea predicii
sunt momentele de rugăciune pentru situaţii speciale, în care membrii
bisericii sunt chemaţi să vină în faţă pentru mijlocirea pastorală sau
pentru musafirii care ne-au însoţit la biserică.

Pentru modelul dinamic și nou al Școlii nu este recomandată
includerea unui serviciu divin în programul altuia. Amintim că acele
biserici care nu doresc să aibă o Școală de Sabat reformulată nu sunt
obligate să accepte aceste direcţii, dacă nu sunt convinse de eficienţa
lor. Sora White remarcă faptul că Școala de Sabat trebuie să aibă un
caracter neformal și centrat pe învăţare, eliminând aspectul de specta-
tor și de simplu ascultător al membrului bisericii.
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F. Structura programului Școlii de Sabat

Remarcăm cele două părţi din care este compusă Școala de Sabat. În
modelul vechi aveam deschiderea școlii cu cântare, citirea textului,
rugăciune, raport, vești misionare, colectă și apoi… studiul pe grupe.
Totul se făcea unilateral. De la amvon spre sală, menţinând rolul de
spectator al membrului Școlii de Sabat. În formula Școlii de Sabat
reînviorate, sau reformulate, urmărim participarea în ambele sensuri.
Să facem un contur al primei părţi fără să socotim că imaginea propusă
este finală, ci în permanentă îmbunătăţire:

Prima parte
1. Deschidere – Rugă – 5 minute

2. Un bun venit călduros din partea dirigintelui și un eventual text ca
binecuvântare – 1 minut.

3. Raport interactiv – studiul precedent pus în trei întrebări, cu care îi
confruntăm pe membrii Școlii de Sabat și de la care așteptăm
răspunsuri scurte – întrebările să nu fie simpliste, ci inteligente și
provocatoare – 5 minute.

4. Experienţa să fie, pe cât posibil, din viaţa membrilor bisericii locale
sau din perimetrul Conferinţei sau al ţării, cu care să ne identificăm
– ne putem ruga fie ca mulţumire pentru ceea ce a făcut Dumnezeu,
fie ca o dorinţă de a sprijini efortul misionar început – 5 minute.

5. O cântare cu sala – 4-5 minute, în timp ce se strânge colecta. Se poate
face strângerea colectei și când începe studiul pe grupe: diaconii
trec pe la fiecare grupă sau responsabilul cu diaconia din grupă
strânge darurile Școlii de Sabat. Poate fi chiar mai interesantă și mai
plăcută această metodă. Fiecare biserică poate alege metoda, după
cum crede că este mai bine. Nu există doar o singură metodă de a
face colecta Școlii de Sabat.

6. Dilema studiului – o situaţie practică, pe care dirigintele Școlii de
Sabat sau ajutorul lui o expune timp de un minut și care apoi este
dezbătută pe grupe timp de cinci minute. După dezbaterea din
grupă, dirigintele, ajutorul lui sau pastorul (poate fi și un tânăr) va
culege timp de alte cinci minute soluţiile din grupe.
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De exemplu, dilema poate fi următoarea: sunt membru al bisericii și
aș dori să fac lucrare personală în favoarea oamenilor și nu știu ce
proiect să alcătuiesc. Am niște bani pe care aș vrea să-i investesc în ceva
acţiuni și aș dori ca lucrarea mea pentru cei din jurul meu să crească și
să mă bucur de rezultatele pe care le aduce Mântuitorul în viaţa lor. Am,
ce-i drept, un serviciu care îmi consumă cel puţin 10 ore, totuși cred că
este chemarea mea să dau curs invitaţiei Evangheliei de a mă pune la
dispoziţia semenilor pentru binele lor sufletesc. Ajutaţi-mă să găsesc
idei de slujire!

Dilema în a provoca pe membrii Școlii de Sabat să găsească soluţii
principiale în orice situaţie și pentru orice persoană care solicită o
rezolvare, dar va fi și un moment de cercetare pentru cei care caută
aceste soluţii.
7. Studiul pe grupe are în vedere trei mari dimensiuni care nu pot fi

negociate. Ele sunt absolut necesare.
Schiţa de program de mai sus nu trebuie repetată identic în fiecare

Sabat. În prima parte putem să avem din când în când:
– un mic seminar de 5 minute, care să se desfășoare pe parcursul celor 13

Sabate ale trimestrului, pe diferite teme: istorie adventistă, familie, un
principiu biblic sau o doctrină, metode de lucru în grupe mici, sănătate,
management spiritual, profeţie etc., după nevoile bisericii locale;

– un interviu cu un musafir din altă comunitate sau cu un membru
din biserica locală;

– o prezentare a unei grupe care are o acţiune evanghelistică proaspătă;
– prezentarea unui eveniment important al bisericii;
– cuvinte de mulţumire pe care le solicităm de la membrii Școlii de

Sabat ca urmare a experienţei lor cu Dumnezeu din săptămâna care
a trecut;

– o proiecţie video scurtă care poate continua în Sabatul următor;
– o mărturie a unui pionier al bisericii locale;
– o cântare vocală sau instrumentală specială;
– o poezie la subiectul studiului;
– o recenzie a unei cărţi foarte valoroase timp de cinci minute pentru a

fi promovată;
– un eveniment aniversar etc.
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Ceea ce planificăm într-un Sabat pentru prima parte a Școlii de Sabat
să nu depășească 40 de minute (pot fi și 30 de minute pentru cei care vor
să aibă mai mult timp de studiu), dar să fie neapărat divers. Dacă mergem
și în acest caz după un stas neschimbat, ajungem în situaţia din care
am plecat. Varietatea creează atractivitate și prospeţime. Observaţi și
partea activă pe care o au membrii Școlii în comparaţie cu modelul
vechi, datorită eliminării rolurilor de spectatori prin interacţiune.

Colectivul Școlii de Sabat, îmbogăţit cu persoane cu idei creative, va
elabora cu un Sabat înainte programul pentru Sabatul următor. E nevoie
de puţină schimbare și investiţie de idei, dar ceea ce este bun pentru
viaţa bisericii merită efortul, altfel băltim în apa stătută a Școlii de Sabat.

Dilemele se pot scoate din situaţiile noastre concrete cu care ne
confruntăm în viaţa spirituală și, odată ce ne deprindem să le
introducem, va fi mult mai ușor în ocaziile viitoare.

Uitându-ne peste această etapă, întrucât este de creaţie, putem spune,
admirând peisajul întocmit, că lucrurile aduse sunt foarte bune, aceasta
fiind… prima parte.

A doua parte

În această etapă se consumă cea mai importantă activitate: lucrul în
grupe. Este drept că nu avem condiţii ideale. Unii mai privesc cu nostalgie
la studiul Școlii de Sabat făcut de la amvon, în ideea eliminării
zgomotului de fond care deranjează. Dacă avem spaţii suficiente în
anexele bisericii cu atât mai bine, dar construcţiile de cult nu au fost
ridicate astfel încât să împlinească nevoile Școlii de Sabat.

Cum arată activitatea pe grupe? Deși pentru unele biserici poate fi o
abordare nouă, totuși nu se urmărește decât modelul bisericii primare
care o făcea să crească și să fie unită datorită unor elemente vitale ce
trebuie să fie în mod necesar prezente.

1. Părtășia. Eram obișnuiţi, în modelul vechi, să plonjăm în studiu,
fără nicio pregătire. Acum credem că un element imperios este părtășia
pe parcursul a 5-7 minute. Fiecare dintre noi am avut experienţe deosebite
în săptămâna care a trecut. Odată ce le spunem scurt în grupă, ne
deschidem unii faţă de alţii, ne definim, cu alte cuvinte devenim mai
apropiaţi unii de alţii. Ceea ce lipsește bisericii este apropierea și unitatea
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de suflet, care vin doar prin deschidere reciprocă. Dacă nu avem
experienţe strict misionare, putem prezenta întâmplări din care scoatem
o morală spirituală. Bineînţeles că vom prezenta ceea ce credem că este
permis să se spună. Am întâlnit persoane care se tem să se deschidă,
deoarece cred că vor fi discutate în cercul altor persoane. Cred că destul
ne-am protejat „imaginea”. De teamă de a nu fi colportaţi, ne-am pus
măști și ne-am baricadat în faţa celorlalţi, ca să nu sufere imaginea
noastră. Ne stă bine să fim vulnerabili și să arătăm că avem nevoi
sufletești și atâtea stări ce trebuie schimbate.

2. Rugăciunea de mijlocire, un element relativ nou. Unele grupe au
mai practicat acest lucru. E atât de necesar să ne rugăm unii pentru
alţii! Vom avea câteva minute în care să ne rugăm pentru ceea ce fiecare
solicită ca subiect de rugăciune: sănătate, stare spirituală, misiune, relaţii
etc. Vom observa cum Domnul răspunde la rugăciunea de mijlocire din
grupă și vom avea acea „oră” a noastră de rugăciune chiar în grupa de
studiu. Insist ca rugăciunile să fie foarte scurte, la nevoia exprimată.
Grupele nefiind mai mari de 8 persoane, ne strângem aproape unii de
alţii ca să auzim rostirea lor. Grupele mari vor fi văduvite de acest mo-
ment, căci rumoarea din sală nu va permite audibilitate optimă.

3. Studiul biblic poate fi consumat în 30-40 de minute, iar cei care
doresc să aibă mai mult și-l pot lua din felul cum gestionează prima parte
de dinaintea trecerii pe grupe de studiu. Apare o nevoie: studiul să se facă
pe idei principale. E drept că am rămas tributari metodei întrebare cu
întrebare și a citirii notelor, dar asta facem acasă. Acum este necesar să
gândim pe trei, maxim patru idei majore care gravitează în jurul subiectului
studiului. Câștigul este mare, prin faptul că ne obișnuim să procesăm și
să investigăm cu gândirea noastră resursele studiului și să facem
conexiunile noastre, nu doar să memorăm ideile altora. Fiecare instructor
trebuie să coboare sau să urce, potrivit capacităţilor fiecărei grupe.

Studiul inductiv este cea mai bună metodă de studiu. În spatele
expresiei puţin misterioasă („inductiv”), se ascunde o practică obișnuită
de învăţare. Se pornește de la o situaţie concretă, de la un caz din viaţa
noastră, și apoi se trag concluzii în idei de viaţă. Așa cum făcea Domnul
Hristos. Spunea o parabolă sau o povestire din cotidian și apoi trecea la
principii de existenţă spirituală.
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De aceea, instructorul trebuie să pornească de la un caz comun sau
specific din frământarea vieţii noastre, cu legătură la studiul prezent, și
apoi să treacă la ideile studiului. Experienţa sau cazul prezentat la
început induce un gând, un principiu, o idee, o direcţie. Este de dorit să
fie luate unele dintre cazurile și experienţele de început chiar de la
membrii grupei. Dacă, de exemplu, studiul tratează standardele,
instructorul să-i pună pe membrii grupei să rememoreze modul de viaţă
trecut, când erau departe de Domnul și nu aveau repere morale abso-
lute. Și apoi să exploreze împreună cu ei ideile legate de vechea și noua
viaţă și motivaţia celor două stări.

Unii spun că studiile sunt prea complicate, alţii că sunt prea simple.
Instructorul este cel care poate să le aducă la nivelul acceptabil fiecărei
minţi și percepţii. Nu cred că trebuie să ne plângem de calitatea studiilor,
ele fiind cu mult mai elaborate ca odinioară.

4. Misiunea este rezultatul care se așteaptă în urma fiecărui demers
spiritual creat de studiul biblic. Ellen White spunea. „Școala de Sabat
ar trebui să fie unul dintre cele mai importante mijloace în aducerea de
suflete la Hristos” (SLSS, pag. 8). Este o gravă eroare ca după terminarea
studiului să ne mulţumim doar cu partea teoretică și să închidem
capitolul Școlii de Sabat. Este în raţiunea vieţii Școlii de Sabat ca după
consumarea minutelor de discuţie să facem planuri de misiune – un
plan al grupei și planurile noastre personale. Grupa își poate alege
diverse acţiuni pentru misiune ca: ajutorarea unor persoane neadventiste
fără resurse, o vizită în grup la spital sau un plan de desfășurare a unui
seminar etc. Iar fiecare membru al grupei trebuie să se concentreze asupra
unei activităţi de misiune în proximitatea casei lui sau la serviciu, unde
poate oferi materiale de sănătate, spirituale, vizite, acţiuni de binefacere.
Cu cât ne propunem mai mult să fim constanţi în urmărirea acestor
acţiuni, cu atât rezultatele sunt mai evidente și binecuvântate. Altfel,
fără misiune nu facem decât să subliniem o formă de viaţă, de credinţă
în care nu există focul ei vital: misiunea. În cinci minute putem să
prefigurăm scurt ceea ce ne va defini în activitatea noastră în săptămâna
care urmează. Cu cât acest lucru va intra în normalul de zi cu zi al vieţii
noastre, cu atât mai natural și autentic va fi gestul mărturisirii noastre
zilnice.
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Nu trebuie forţat nimeni să-și prezinte planul, dacă nu dorește să o
facă. Unii vor obiecta că este o problemă personală și că nu trebuie să
dea socoteală nimănui de ceea ce fac. Dar este ceva ce merită să fie
experimentat: noi avem nevoie de un suport și de o raportare constantă
pentru a ne ţine de angajamentul făcut. Prin faptul că un membru al
grupei își expune planul de misiune, asta înseamnă în același timp că
apelează la sprijinul grupei de a-și aduce la îndeplinire promisiunea
făcută. Aceasta așteaptă de la el să nu facă rabat de la angajamentul
asumat. Nu puţini dintre cei care nu doresc să se raporteze la o instanţă
de apel, la un reper, eșuează în îndeplinirea și susţinerea misiunii lor,
pentru că raportarea la sine nu este atât de responsabilă. O declaraţie
specifică de angajare într-o misiune pe care mi-o aleg potrivit cu darurile
mele aduce pentru membrii grupei mele mijlocire prin rugăciune,
împreună-simţire și părtășie de mare forţă spirituală. Sunt aspecte ale
lucrării noastre personale, care nu vor fi spuse din anumite motive bine
justificate, dar vor fi atât de multe acţiuni în favoarea semenilor care se
cer împărtășite.

Vă relatez un caz în care o persoană face un lucru normal din punct
de vedere al dăruirii sufletești, dar care, în condiţii speciale, devine
uimitor. Acest caz de care am aflat de curând ne responsabilizează și ne
face să ne analizăm statutul de creștini... roditori.

Ștefan Creţu a aflat că o familie compusă din treisprezece copii o
duce greu și are nevoie de susţinere materială. Aproximativ de două ori
pe săptămână face pachet pentru familia săracă din Grădiștea, comuna
Boldești, judeţul Prahova. Acest bărbat a învăţat să croșeteze căciuliţe,
mănuși, botoși și le trimite pentru a încălzi trupurile plăpânde ale celor
micuţi. Ultima dată a trimis mamei acestor copii și o carte de cântări ca
să îi înveţe cântări de speranţă și bucurie și să alunge tristeţea și
deznădejdea micuţilor. Poate că nimic n-ar fi așa de neobișnuit, dacă
nu am spune că Ștefan Creţu este deţinut pe viaţă, dar, odată ce și-a
predat viaţa în mâna Mântuitorului, el știe că trebuie să lucreze binele
lui Dumnezeu în viaţa altora. Și nu a motivat că nu poate să dea mărturie
pentru că este privat de libertate.

Este de ajuns să facem o simplă comparaţie cu Ștefan, și ne vom
pleca privirea și sufletul în vinovăţie pentru comoditatea și lipsa de
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interes faţă de sufletele dezbrăcate de hainele iubirii lui Hristos. Dar cu
siguranţă că nu vom mai dori să rămânem în rușinea nemișcării faţă de
așteptările atâtor inimi flămânde după neprihănire.

G. Creșterea bisericii

„Lucrătorii Școlii de Sabat au înaintea lor un câmp întins. Ei au
nevoie să fie botezaţi cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, ca minţile lor să
poată fi impresionate să folosească cele mai bune metode și să facă cele
mai bune planuri spre a avea succes în lucrul lor.” (SLSS, pag. 9).

Un mare secret care face ca biserica să crească prin Școala de Sabat
este întâlnirea grupei în cursul săptămânii. Aici aţi putea da înapoi
argumentând că nu aveţi timp. Aduceţi-vă aminte de ilustraţia de
început. Pentru lucruri trecătoare ne găsim timp, dar pe cele veșnice
deseori le trecem la capitolul: altădată! Dacă se va strânge în cursul
săptămânii, grupa îi va putea invita și pe vecinii membrului Școlii de
Sabat la care are loc întâlnirea. Fără să se abordeze din start subiecte
strict religioase, se va oferi, potrivit cu nevoile lor, ceea ce va duce la o
prietenie binecuvântată. Nevoile spirituale vin pe acest fond de relaţii.
Dintr-odată, grupa Școlii de Sabat devine pârghia de creștere a bisericii,
declaraţie făcută de atâtea ori fără acoperire. Iată cum se nasc acele
grupe mici integrale cu caracter misionar chiar în sânul celei mai
importante școli de educaţie spirituală. O biserică a experimentat această
metodă și avea la un moment dat 96 de neadventiști în grupe.

Să vorbim puţin despre grupele care se întâlnesc în cursul
săptămânii. Este provocarea zilelor din urmă, prin care se construiește
o punte către oamenii fără cunoștinţa mântuirii. Suntem conștienţi că
nu toţi vor fi dispuși să experimenteze acest model din motivele clasice
ale justificărilor noastre: lipsă de timp, aspecte legate de distanţă, de
sănătate, piedici apărute în ultima clipă etc. În grupa de studiu care se
întâlnește în timpul săptămânii se găsește cadrul cel mai deconectant și
lejer, iar mediul mai puţin convenţional permite o apropiere mult mai
mare decât în Sabat.

În primele două luni, grupa se întâlnește pentru a realiza relaţii
puternice de prietenie. La fiecare întâlnire, instructorul și ajutorul lui
(chiar și membrii grupei) susţin, pe rând, o meditaţie spirituală pe un
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subiect pe care grupa îl stabilește ca fiind o nevoie prioritară a grupei.
Fiecare membru al grupei se roagă, apoi se discută, pe marginea
meditaţiei, reperele care se doresc a fi însușite ca mod de viaţă.

Se poate lua în studiu o carte din Spiritul Profetic, cu discuţiile aferente
pe marginea principalelor idei. Se configurează în grupă planul per-
sonal de devoţiune, și fiecare membru se roagă pentru un alt membru al
grupei în vederea susţinerii constante a vieţii sale spirituale. Întâlnirea
nu trebuie să dureze mai mult de o oră și jumătate. La această întâlnire
nu se parcurge studiul biblic și nu se servește masa de către gazdă. Apa
de băut este singurul „lux” care se permite. Dacă este un eveniment
consimţit de toţi, se va organiza fără risipă de energie și cheltuială, în
așa fel încât următoarele gazde să nu se simtă în incapacitate de a face
faţă gustărilor și pregătirilor întâlnirii. Scopul este altul, și anume o
hrană sufletească bogată.

După două, trei luni, grupa se poate gândi la acţiuni la care să îi
invite pe prieteni neadventiști sau cunoștinţe din vecini. În cazul în
care sudura în grupă nu se realizează în acest timp, se va continua
până la șase luni. Important este ca grupa să funcţioneze ca o echipă
bine legată.

Fiecare instructor să se deprindă să ţină seminarii în familii. Se va
începe cu subiecte care nu sunt strict religioase, orientate mai mult pe
nevoile invitaţiilor: seminar de nutriţie, de bucătărie sănătoasă, de
creștere a copiilor, de sănătate (cu invitarea unui frate sau a unei surori
de specialitate). Fiecare din grupă va avea un rol de îndeplinit. Pot fi
făcute invitaţii speciale pentru seminariile care vor fi organizate, care
să fie oferite vecinilor. Ceea ce se urmărește este realizarea relaţiilor de
prietenie cu persoanele neadventiste. În cazul în care se dorește
organizarea unui seminar de bucătărie, fiecare membru al grupei va
participa cu o susţinere financiară modestă, dar suficientă pentru un
astfel de proiect. Dăruirea pentru acest proiect va fi recompensată prin
rezultate. Doar acolo unde este posibil putem avea această iniţiativă.
Chiar și seminariile despre familie sunt foarte bine primite. Urmează
apoi seminariile spirituale, care se oferă celor care au participat la
seminariile social-medicale și care s-au legat de grupă prin prietenie.
Pentru început sunt binevenite seminariile despre „cum să ne rugăm”
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sau „cum să studiem Biblia”. Urmează cele de profeţie biblică, despre
parabolele Domnului Hristos sau despre creștinismul autentic.

În momentul când îi vom invita pe prietenii noștri la biserică, vom
avea grijă ca studiul biblic să fie coborât la nivelul de înţelegere al lor.
Faptul că am lucrat cu ei pe alte subiecte în cursul săptămânii și că
suntem familiarizaţi cu modul lor de înţelegere ne dă indicii despre
felul cum să dozăm învăţătura.

Este bine ca întâlnirea grupei să fie organizată în casa unui membru
al grupei care are posibilitatea să cheme mai mulţi invitaţi, dar și să-i
întreţină după ce grupa se mută în altă parte.

În grupele din timpul săptămânii nu ne adresăm lor cu „frate” și
„soră”, pentru că nu vor înţelege acest mod de adresare, care i-ar putea
exclude din acest ambient familiar de interpelare. Unii ar putea gândi
că facem rabat de la atmosfera noastră denominaţională, dar chiar vă
rog să nu creaţi o atmosferă de biserică. Aduceţi-vă aminte ce
inconfortabil vă simţeaţi atunci când eraţi la începutul credinţei din
cauza expresiilor bisericești cu care nu eraţi familiarizaţi! Nu este o
expresie de necredincioșie dacă nu vă subliniaţi cu ostentaţie marca
denominaţională. Sora White, în Slujitorii Evangheliei, ne avertizează
că nu este înţelept să avem o ofensivă puternic religioasă faţă de cei care
încep să silabisească noţiunile adevărului. Să nu vă mire faptul că grupa
va funcţiona ca o mică biserică și, de ce nu, prin harul Celui de Sus se
pot planta noi biserici pe suportul grupei Școlii de Sabat. Probabil veţi
și vedea rezultatele. În acest mod, sănătatea Școlii de Sabat este restabilită.
Inima bisericii va bate cerește!

H. Instructorii, profesori de Biblie

 „Fii cu luare aminte asupra ta însuţi și asupra învăţăturii pe care o
dai altora; stăruie în aceste lucruri, căci, dacă vei face așa, te vei mântui
pe tine însuși și pe cei ce te ascultă.” 1 Timote 4,6

Nu avem o forţă mai organizată și mai puternică de transmitere a
învăţăturii ca armata instructorilor. În funcţie de modul cum transmit ei
adevărul, Biblia și viaţa de credinţă a membrilor bisericii vor fi mai
atractive sau mai anoste. Există o mare putere de sugestie a vieţii
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spirituale în forţa exemplului instructorului și în exprimarea lui
înţeleaptă, prin care pune în evidenţă lucrurile cerești. De aici și
responsabilitatea pe care o au.

Să rezumăm rolul instructorului în biserică și apoi să tragem niște
concluzii:
1. Face adevărul biblic accesibil și aduce inimile aproape de Mântuitorul

vieţii.
2. Creează o atmosferă de familie prin părtășie în grupă.
3. Contribuie la unitatea doctrinară și la unitatea credinţei.
4. Creează un cuib cald pentru neadventiști.
5. Animă și întreţine spiritul misionar în grupă pentru creșterea

bisericii.
6. Păstrează și întărește trăirea standardelor vieţii de credinţă.
7. Oferă consiliere spirituală și sufletească membrilor grupei.
8. Asigură comunicarea cea mai bună în grupă prin întrebări bine

ţintite, așa încât să participe fiecare membru al grupei.
„Dă socoteală de isprăvnicia ta”, îl somează stăpânul pe ispravnic

în Luca 16,2. „Ce aud eu vorbindu-se despre tine?” se aude cuvântul
care ne confruntă.
– Se aude că instructorul predică mai mult și îi pune în poziţie de

spectatori pe membrii grupei.
– Se aude că instructorul nu vine cu lecţia învăţată, și asta se vede din

faptul că se străduiește să citească notele studiului și să pună
întrebare cu întrebare (oricine poate face așa).

– Se zvonește că instructorul îi mustră pe cei care nu studiază și-i face
de rușine pe cei restanţi cu obligaţiile faţă de Școala de Sabat.

– Se mai aude că are un mod stereotip, care plictisește și dă monotonie
studiului și atmosferei din grupă.

– Că nu este preocupat să crească un instructor pe lângă el.
– Că nu vine la ora instructorilor și că se socotește atotsuficient.
– Că le impune membrilor bisericii sau îi obligă să facă unele lucruri

împotriva convingerii lor.
– Se mai aude că instructorul nu face ceea ce îi  învaţă pe membrii

grupei să facă pentru a fi creștini autentici.
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– Și că sunt instructori care îi favorizează pe unii și-i marginalizează
pe alţii. Singurul tratament care vindecă această boală a
instructorului nu este decât... pocăinţa. Împotriva acestui lucru nu
este lege!

I. Ora instructorilor

Și aici trebuie reformă. Nu de dragul reformei, ci pentru că se impune
prin însăși raţiunea pe care o reclamă Școala de Sabat reformulată. Ora
instructorilor este laboratorul unde se analizează mersul lucrurilor
cerești din grupă. Ce făceam până acum? La această oră studiam încă o
dată studiul biblic. O dată acasă, o dată la ora instructorilor și o dată în
grupă. De aceea nici nu se înregistrează interes pentru acest moment.
Dar ce să facem, dacă nu studiul, întrebare cu întrebare?

Trebuie să facem altceva? Ei bine, da. Întâi prospectăm care sunt
aspectele mai dificile din studiu. Apoi selectăm prin contribuţia
instructorilor trei idei mari ale studiului, în jurul cărora să gravităm.
Observaţi că și schiţa studiului biblic se orientează tot după un set de
trei direcţii. Le putem împrumuta de acolo, dar le putem construi și noi.

Tot aici putem sugera ilustraţia de început pentru studiul inductiv
sau o situaţie de caz pentru pornirea ideilor. De asemenea, pot fi abordate
aspecte tehnice de funcţionare a grupelor și discutate sugestiile, cum ar
fi: grupe din care lipsesc unii membri, neparticipare, lipsa studiului în
grupă etc. Unele disfuncţii ale Școlii de Sabat se discută în comitet, dar
ele trebuie rezolvate la ora instructorilor. Dirigintele, împreună cu
comitetul Școlii de Sabat și cu instructorii, este cel care trebuie să găsească
soluţii viabile pentru optimizarea și progresul Școlii de Sabat. Pastorul
este asistentul principal al acestor situaţii de criză și acordă sprijin real
în găsirea cadrului celui mai fericit pentru vindecare și climat armonios
în grupe.

Ora instructorilor este asemenea consiliului profesoral din școli, care
are rolul gestionării oricăror situaţii pentru bunul mers al școlii. O școală
nu merge de la sine dacă nu este monitorizată și asistată de responsabilii
ei. Am aștepta în zadar ca Școala de Sabat să dea roade fără investiţie de
efort și creativitate. Dacă o societate de salubrizare nu-și permite acest
lucru, cu atât mai puţin cea mai înaltă Școală a Cuvântului!
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J. Cum să încep o Școală de Sabat
reformulată în biserica mea?

Fără instruire și motivaţie, nicio comunitate nu va accepta revigorarea
Școlii de Sabat. Dar există acest ghid care poate îndeplini cu suficienţă o
informare de start. El trebuie prezentat dirigintelui și instructorilor de
către pastor într-un seminar de instruire. În situaţia în care majoritatea
aparatului Școlii de Sabat acceptă această formulă, se va trece la
implementarea lui.

Pastorul prezintă proiectul în faţa comunităţii într-o adunare
administrativă, după ce este prelucrat cu instructorii, iar după votarea
lui se trece la aplicare. În fiecare Sabat, dirigintele, timp de 15-20 de minute,
face o evaluare a modelului în grupe și consemnează gradul de aplicare
și consecvenţă al noilor structuri și se configurează programul pentru
Sabatul următor. Evaluarea fiecărui program al Școlii de Sabat este dată
pastorului care, împreună cu comitetul Școlii de Sabat și cu cel al
comunităţii, face corecţiile necesare. Pastorul transmite evaluări lunare
directorului Departamentului Școlii de Sabat de la Conferinţă, care le
trimite directorului de la uniune. De ce atâta rigoare? S-a constatat că
dacă un model nu-și formează deprinderi corecte în șase luni, nu are
șanse să se lanseze și să prindă viaţă. Nu uitaţi cine reprezintă inima
comunităţii și de ce există un interes atât de mare ca să funcţioneze bine.
La finalul acestui proiect pilot, comunităţile reprezentate de instructori,
prezbiteri, diriginţi și pastori se vor strânge pentru o evaluare finală,
alături de directorii Departamentului Școlii de Sabat de la Conferinţe și
de cel de la Uniune.

Orice comunitate care dorește să intre în acest experiment poate trece
la noul model, respectând liniile directoare ale Școlii de Sabat pilot din
comunităţile care experimentează proiectul, chiar dacă nu se numără
printre acestea.

Nicio comunitate nu trebuie să adopte acest proiect în cazul în care
comitetul comunităţii nu-l aprobă și comunitatea nu-l votează. Modelul
tradiţional poate funcţiona mai departe în acele comunităţi în care nu
este acceptat proiectul, fără a se exercita vreo presiune sau marginalizare
din cauza păstrării vechiului model. Membrii credincioși care nu pot
renunţa la vechile scheme, chiar dacă sunt anacronice, își pot trăi
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credinţa încât să aibă sentimentul acceptării lor de către Mântuitorul
lumii. Incapacitatea de a se adapta noilor structuri ale timpului, deși le
limitează accesul la relaţii cu toate categoriile sociale, nu le limitează
accesul la binecuvântările mântuirii. Nimeni să nu-i condamne pe cei
care nu aderă la iniţiativa înviorării Școlii de Sabat, chiar dacă unele
grupe au adoptat noua paradigmă.

De fapt, este același lucru cu porunca dragostei pe care apostolul
Ioan o dă ca fiind nouă, dar care, de fapt, este veche. Noile condiţii cer
forme noi în jurul acelorași principii. Problema se complică atunci când
ești conștient de nevoia de reformă, dar, din motive de confort sau viaţă
fără sacrificii, ridici bariere nejustificate. Sau când se confundă formele
de exprimare cu principiile.

Acest model al Școlii de Sabat reformulate este inspirat din viziunea
apostolică a bisericii primare, când biserica se dezvolta din motivele de
bază ale vieţii de credinţă: relaţii puternice și unitate, învăţare din Cuvânt
și mărturisire ca mod de viaţă. Adaptarea acestui model la specificul
comunităţii este un aspect care trebuie înţeles, dar fără a sacrifica cele
trei dimensiuni amintite mai sus, ale succesului credinţei primare.
Întâmplarea reală de mai jos ilustrează sugestiv starea prin care a trecut
și trece Școala de Sabat.

„Urcam cu mașina o coastă de deal din ţinuturile Moldovei, din
părţile Galaţiului, povestește un pastor. Eram cu tata-socru.

–  Vezi satul acela de pe înălţime? mă trezi tata din monotonia condu-
sului. Ori de câte ori intram în sat mă întâmpinau primarul și contabilul
și mă întrebau: ’Domnu’ Alexandru, ce să vă dăm? Vreţi făină? Vă încarc
imediat doi saci. Vreţi o oaie? V-o tăiem acum. Vreţi ulei sau pește? Vin
pescarii de pe baltă cu pește mare. Vă dăm și mașină să-l duceţi acasă.
Vreţi gâște vii sau tăiate?’ Ce vroiam aceea îmi dădeau.

– Dar ce le-ai făcut de erau așa de generoși cu tine?
– E o istorie cu aventură. Vrei să ţi-o spun? mă stârni el.
– Mai e vorbă! am sărit eu plin de curiozitate.
– Era o iarnă geroasă. În satul ăsta, într-o noapte cumplită cu viscol,

nea Ion și-a strâns șuba în jurul lui și a uitat de cele trei focuri din
grajdul cooperativei, care s-au stins. Acolo erau câteva mii de puieţi,
care peste o vreme aveau să fie plantaţi și să devină o pădure. Puieţii au
degerat. Mă trimite inginerul să evaluez paguba și să fac un proces
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verbal. Pe atunci eram tehnician silvic și mă ocupam de plantări de
păduri și de ridicări topometrice. Am constatat o pagubă de patru sute
cincizeci de mii de lei. În anii ’60, banii ăștia erau o avere. Primarul s-a
îngălbenit. Contabilul se bâlbâia și transpira ca un școlar care și-a uitat
lecţia. Nea Ion se tânguia de parcă îi muriseră părinţii. Cel mai apropiat
cuvânt care le răsuna în minte era... pușcăria.

– Domn’ tehnician, vă rog eu nu treceţi paguba asta așa mare, spuse
primarul. Ne băgaţi la închisoare pe toţi. Vă dăm ce vreţi, bani, alimente,
pământ, numai nu ne faceţi rău. Vă rugăm noi frumos, scăpaţi-ne de
năpasta asta!

– Cu alte cuvinte vreţi să mă mituiţi? Frumos vă stă. Mai devreme
sau mai târziu o să se descopere tărășenia și zdup cu domnul tehnician
Alexandru și voi grămadă cu mine. Bună capcană. Nu, domnilor! Vă
fac proces verbal.

– Domnu’ Alexandru, vă rugăm din inimă, nu ne daţi pe mâna
procuraturii. Avem familie, avem copii. Fie-vă milă de noi și scăpaţi-ne
de pedeapsa asta.

– Legea e lege, dom’ primar. Știi, vorba lui Creangă: ’Milă mi-e de
tine, dar de mine mi se rupe inima’. Deci, proces verbal, dom’ primar!

– Domnu’ Alexandru, interveni contabilul, putem să aranjăm din
acte și să dăm la scădere puieţii, cum că i-a atacat o mană, și nici noi nu
suferim și nici dumneavoastră nu păţiţi nimic. Ce ziceţi? propuse
sclipitor contabilul.

– Ia terminaţi odată! Este infracţiune, și eu nu mă dau de partea
infractorilor. Proces verbal! am spus eu.

Și, pe când începeam să scriu procesul verbal, mi-a venit o idee și
le-am spus:

– Uite, nu fac procesul verbal.
Deodată s-au înviorat toţi. Au crezut că accept o variantă de-a lor.
– Nu vă grăbiţi, că nu e ce credeţi voi. Procesul verbal îl fac peste trei

săptămâni. Dar acum, luaţi o foarfecă și tăiaţi toţi puieţii de la rădăcină.
Și pe urmă mai vedem noi.

– Domnu’ Alexandru, se zburli primarul. Vă bateţi joc de noi? Ce
mai vreţi? Toţi sunt degeraţi. Acum distrugem distrugerea!? Suntem și
noi oameni maturi, și nu se cade să ne călcaţi în picioare.
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– Bine. Atunci proces verbal. Credeam că trei săptămâni de libertate
vă sunt de folos, dar văd că vreţi să intraţi mai repede la răcoare, am
spus eu apăsat.

– Ioane, ia foarfeca și taie toţi puieţii cum a zis domnu’ tehnician,
porunci primarul. Și cu mâinile încrucișate se uita cu amărăciune și cu
dispreţ la operaţia fără sens pe care le-am spus să o facă. În gândul lor
cred că aveau o furtună de înjurături și blesteme la adresa mea.

Am plecat și am revenit peste o lună. M-au întâmpinat primarul,
contabilul, nea Ion și secretarul satului. Erau fericiţi la culme. M-au
îmbrăţișat de bucurie. Eu știam de ce. I-am lăsat s-o spună ei:

– Domnu’ Alexandru, au dat toţi puieţii! Pe cuvântul meu, mă uimi
primarul.

– Nu se poate! am zis eu. Erau toţi degeraţi. Nu mai era nicio șansă!
Nu cred! am jucat eu o scenă.

– Veniţi să vedeţi, domnu’ Alexandru. Cine vede, crede! spuse el o
lozincă.

Și era adevărat. Nu și  lozinca. Toţi au dat din cap. Am zâmbit cu
înţeles și ei au priceput.

– Domnu’ Alexandru, hai spuneţi-ne taina, că dumneavoastră nu
ne-aţi zis la întâmplare să tundem puieţii. E o știinţă pe care doar
dumneavoastră o știţi. Și apoi noi, dacă ne-o spuneţi.

– Oameni buni, în silvicultură este o expresie: ’Mugurele care doarme’.
Undeva, lângă rădăcină, mai este un mugure care visează să crească.
Dacă puietul îngheaţă, atunci el trebuie să moară. Dar mai poate fi
salvat dacă se îndepărtează partea degerată. Atunci, mugurele care
doarme se trezește și simte că deasupra lui mai este un perete subţire, pe
care poate să-l străbată ușor. Sparge ultima barieră și iese la lumină. Și,
odată cu el, aţi ieșit și voi.

– Că bine aţi zis, domnu’ Alexandru. Ia spuneţi, ce vreţi să vă dăm?
Vreţi pește, acum vi-l scoatem din baltă. Vreţi un porc? Acum vi-l tăiem.
Vreţi gâște și raţe? Acum vi le prindem. Ce vreţi aceea vă dăm.

– Cum adică? Să plec cu plocoane și apoi să mă turnaţi la poliţie că
am luat mită? Nici discuţie! Proces verbal! am spus eu, iar ei au
îngheţat.
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– Domnu’ Alexandru, e doar o  recunoștinţă, nimic altceva, a
intervenit primarul.

– Nimic! am zis eu. Proces verbal! Și l-am scris în faţa lor. Apoi ei au
citit: proces verbal de… recuperare. Au răsuflat ușuraţi și au râs cu
poftă.

– De două ori ne-aţi băgat în spaime, domnu’ Alexandru. Nu vă
iertăm. Scriem și noi un proces verbal. De donaţie. Ca mulţumire, domnu’
tehnician.”

Când tata mi-a spus istorisirea aceasta, nu-și dădea seama că, de
fapt, el își povestea istoria convertirii. Mai târziu, Cineva mai de sus de
pământ, și totuși printre pământenii care doreau schimbare în suflet, a
tăiat în inima lui tot ce era degerat și a lăsat ca mugurele credinţei să se
trezească la viaţă și să spargă și ultima barieră care îl oprea să se predea
adevăratei vieţi.

Școala de Sabat este... mugurele care doarme. Daţi șansa reînvierii ei!


