Şapte LECŢII în urina ,,vizitei - şcoală'' în
inijlocul Miracolului Divin Sud-Coreean

N

iciunul dintre cei 35 de
români evanghelici:
pastori, jurnalişti, lideri de organizaţii misionare, oa
meni politici şi de afaceri - care am
vizitat Coreea de Sud, în perioada
4-11 martie a.c., nu ne-am aşteptat
ca cele văzute, experimentate şi
înţelese acolo să fie atât de copleşi
toare. Auziserăm fiecare, mai mult
sau mai puţin, despre revirimentul
spiritual şi economic din „Ţara de
pe Râul Han", dar ajungând la faţa
locului, aşteptările şi anticipările
noastre au fost mult depăşite. Vom
enumera succint în cele ce urmează,
7 capitole la care putem afirma fără
teama de a exagera că ne-am văzut,
de departe mult depăşiţi; 7 lecţii care
ar trebui să fie preluate de noi:
1. Calitatea de gazde de super
clasă
Până la această vizită, cei mai mulţi
dintre noi crezuserăm că ospitalitatea
românească nu prea are egal în lume!
Ei bine, sud-coreenii evanghelici ne-au
primit cu atâta căldură, afectivitate,
umilinţă şi generozitate încât aproape
că am ajuns să ne simţim noi înşine
inconfortabili, vis-a-vis de super-trata
mentul de care am avut parte. Cineva
dintre noi a făcut o comparaţie între
maniera în care noi românii, înţelegem,
obişnuim şi reuşim, adesea, să ne pri
mim musafirii, şi este, desigur, lăudabil,
dar, judecând prin prisma primirii de
care am avut parte cu această ocazie,

ne-am văzut copleşiţi şi depăşiţi şi la
acest capitol. În orice caz, o împletire
fericită a ospitalităţii româneşti cu cea
sud-coreeană a demonstrat-o Amba
sada României în Republica Coreea,
din Seul, care nu numai că a primit o
delegaţie a grupului nostru la sediul
instituţiei, pentru o întâlnire la nivelul
cel mai înalt, dar a avut bunăvoinţa de
a-şi trimite câţiva reprezentanţi de
marcă la Hotelul Kensington, unde am
fost cazaţi, spre a ura un călduros bun
venit întregului grup de români, şi pen
tru a prezenta deosebitele oportuni
tăţi oferite de ţara-gazdă.
2. Spiritul înflăcărat de rugă
ciune, laudă şi închinare
Dacă este să facem o ierarhie a celor
văzute şi experimentate în Coreea de
Sud, pe primul loc s-ar situa spiritul
de rugăciune, ,,arma secretă" a creşti-

nismului sud-coreean. Fiind cazaţi „peste
drum" de Yoido Full Gospel Church Seul
(foto jos), cea mai mare biserică din lume,
având 880.000 de membri şi 400 de
păstori, puteam observa, de la feres
trele confortabilelor noastre camere de
hotel, sau participând efectiv la servi
ciile lor de rugăciune, cum credincioşii
coreeni veneau, val după val, dimineaţă
de dimineaţă, începând cu orele 4.00,
să se închine înainte de a merge la lo
curile lor de muncă. Clădirea bisericii
fiind deschisă permanent, rugăciunea
se întindea şi ea pe parcursul întregii
zile. Dacă adăugăm existenţa Muntelui
de Rugăciune şi Post - ,,Osanri Choi
Ja-sil Memorial Fasting Prayer Moun
tain", situat la aproximativ o oră dis
tanţă de mers cu maşina de la Seul,
putem înţelege, într-o şi mai mare mă
sură, implicarea sud-coreenilor în „răz
boiul spiritual al veacurilor". Locul
acesta este dotat cu mai multe capele,
dintre care aceea care reprezintă sanc
tuarul principal, are aproximativ 2000
de locuri şi aici se desfăşoară 4 servicii
de rugăciune în fiecare zi, începând cu
cel de la orele 6,oo dimineaţa! Sunt dis
ponibile peste 200 cabine individuale
de rugăciune, 24 ore/zi, pentru cei care
doresc să petreacă singuri timpul de
rugăciune. Există facilităţi pentru ca
zare şi masă pentru participanţii care
petrec mai multe zile aici.
Ne-a mişcat foarte mult şi faptul
că acest spirit de rugăciune este întâl
nit nu doar la biserici de nuanţă penti
costală, ci şi la alte biserici vizitate,
biserici baptiste sau prezbiteriene.

