Omileticã

Relevanþa predicãrii pastorale
Extrase din referatele prezentate la Simpozionul ITP din 6-7 mai a.c.

Pledoarie pentru o
predicare relevantã

F

iecare pãstor spiritual urmãreºte ca predicarea
din Biserica lui sã fie una eficientã, dar
eficienþa este adesea un concept foarte vag, cel puþin
atunci când se referã la predicare. Foarte adesea, în
mediul penticostal românesc, eficienþa în predicare a
fost confundatã cu declanºarea unor stãri afective. Deºi
emoþiile joacã un rol important în experienþa spiritualã
a omului, este bine ºtiut faptul cã ele nu sunt suficiente
în a stabiliza viaþa spiritualã, aºa cum ne dovedesc
repetatele cicluri pocãinþã-apostazie din
istoria vechitestamentarã a evreilor. La polul
opus, alþii au considerat
cã eficienþa predicãrii
constã în informarea
scripturalã cât mai riguroasã a Bisericii. Cu cât
se ºtie mai mult, cu atât
Biserica va fi mai maturã.
Deºi cunoºtinþa deþine ºi ea
un rol covârºitor în procesul de maturizare spiritualã (Osea. 4.6; 6.6), nici ea
nu este suficientã pentru acest
proces, aºa cum precizeazã
clar Sfântul Apostol Pavel:
„cunoºtinþa îngâmfã pe când dragostea zideºte”
(1Cor. 8.1).
Cum definim atunci biblic eficienþa predicãrii?
Dacã privim la predicile consemnate rezumativ în
Sfintele Scripturi, rostite atât de Mântuitorul, cât ºi de
Apostoli, observãm cã ceea ce au ele în comun este
producerea unor schimbãri în vieþile oamenilor. Deºi
nu toþi ascultãtorii s-au lãsat schimbaþi de mesajul
acestor predici, dupã cum ne este ilustrat în pilda
semãnãtorului (Mat. 13.3-23), totuºi unii dintre ei eu
fost schimbaþi. Amintim aici, ca exemplu, doar predica
lui Petru din ziua Cincizecimii (FA 2.14-39), la sfârºitul
cãreia mulþi dintre ascultãtori „au rãmas strãpunºi în
inimã” (FA 2.37). Atunci când i-a descris pe iudeii de
la Cincizecime ca fiind „strãpunºi în inimã”, Luca a
avut în vedere o schimbare a inimii, nu doar o stare
emoþionalã efemerã. Drept urmare, ei au pus întrebarea
„Fraþilor, ce sã facem?”, care sugereazã dorinþa
urgentã de a lua o decizie privitoare la cele auzite.
În aceste condiþii, putem defini predicarea eficientã
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ca fiind acea predicare ce produce o schimbare
profundã în inimile oamenilor, vizibilã în deciziile ºi
apoi în schimbãrile lor comportamentale. Pe scurt,
predicarea eficientã este aceea care declanºeazã
schimbãri. „Predicatorul nu este un slujitor al
informãrii, ci un slujitor al transformãrii”, spune
Bryan Chapel în cartea sa „Ce este predica
expoziþionalã”.
Dar care este, totuºi, legãtura dintre eficienþã ºi
relevanþã? Pentru a rãspunde la aceastã întrebare este
necesarã, mai întâi, definirea relevanþei. Acest
substantiv derivã de la verbul „a releva”, care, potrivit
Dicþionarului explicativ al limbii române, înseamnã
„a scoate în evidenþã”, „a
reliefa”, „a sublinia”.
Ce ar trebui sã înþelegem,
deci, prin predicare relevantã? Relevantã este acea
predicare prin care sunt
reliefate, evidenþiate,
dezvãluite atât crizele,
durerile ºi dramele omului
contemporan, cât ºi
soluþiile lui Dumnezeu
pentru acestea. Dacã ne
întoarcem puþin la
exemplul predicii lui Petru din FA
2.14-39, vom observa la acea predicã tocmai
trãsãturile mai sus menþionate: Apostolul Petru a
reliefat problema conaþionalilor sãi, aceea de a-L fi
ucis pe Mesia, dupã care a enunþat ºi soluþia lui
Dumnezeu pentru drama spiritualã pe care ei o trãiau.
Rezultatul, convertirea a cca. trei mii de oameni, este
dovada indisolubilã a eficienþei predicii lui Petru.
Concluzia inevitabilã este aceea cã eficienþa
înseamnã neapãrat relevanþã. Nu putem fi eficienþi în
predicare fãrã a fi relevanþi, deoarece predicarea nu
poate schimba vieþile oamenilor pânã nu prezintã harul
lui Dumnezeu ca soluþie la nevoile oamenilor. Unii
psihologi sunt de pãrere cã orice acþiune umanã are
ca scop împlinirea unei nevoi, iar nevoile sunt, de
fapt, cele care pun viaþa în miºcare. În clipa în care le
identificãm, putem gãsi ºi strategiile cele mai bune
pentru a le împlini. Atunci când afirmãm cum ºi facem
adesea cã predicarea trebuie sã fie hristocentricã,
tocmai astfel trebuie înþeles hristocentrismul: drept
proclamare a lui Hristos ºi a harului Sãu ca rãspuns la
condiþia umanã decãzutã ºi la nevoile care decurg din
ea. Aºadar, singura cale cãtre eficienþã este relevanþa.
CIPRIAN FLAVIUS TERINTE, Bucureºti
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Influenþa predicãrii
relevante
Persoana
ºi Lucrarea
Duhului Sfânt
confortabil în bisericile noastre.

sã îi ajute sã se simtã cât mai

asupra
Bisericii locale

V

orbind despre importanþa predicãrii, în
cartea sa „Arta comunicãrii
adevãrului biblic”, Haddon
Robinson îl citeazã pe Charles
Koller care defineºte predicarea
ca fiind „procedeul unic prin
care Dumnezeu, prin mesagerul
Sãu ales, coboarã în inimile
oamenilor ºi le aduce faþã în faþã
cu Hristos”. Astfel predicatorul
trebuie sã fie conºtient atât de
onoarea pe care i-o acordã Dumnezeu cât ºi de imensa responsabilitate pe care o are înaintea
lui Dumnezeu ºi a celor la care le
adreseazã mesajul biblic. Dacã
inimile ascultãtorilor nu-L vor
întâlni pe Hristos în mesajul
predicatorului, acesta nu-L poate
acuza pe Dumnezeu ºi nici nu-i
poate face responsabili pe
ascultãtori. Singurul vinovat de
eºecul mesajului în inimile
ascultãtorilor este predicatorul
însuºi!

Aceastã responsabilitate a
predicatorului este surprinsã
foarte bine de Matthew Simpson
care, vorbind despre locul predicatorului afirmã cã: „Tronul lui
este amvonul; el stã în locul lui
Hristos; mesajul lui este Cuvântul
lui Dumnezeu; în jurul lui sunt
suflete nemuritoare; Mântuitorul,
nevãzut, este alãturi de el; îngerii
privesc scena, iar cerul ºi iadul

aºteaptã deznodãmântul”.
Deznodãmântul are a face
tocmai cu influenþa pe care o are
predica asupra ascultãtorilor, cu
efectul pe care mesajul îl produce
imediat în mintea ºi viaþa acestora, cu deciziile pe care ascultãtorii le vor lua, decizii care vor
influenþa motivaþiile, atitudinile,
comportamentul ºi vor defini
veºnicia acestora. Deºi Biserica
localã este comunitatea Duhului
Sfânt, predicatorul trebuie sã fie
conºtient cã acolo, la pãrtãºia sfinþilor, sunt prezente douã realitãþi
spirituale antagonice. Pe de o
parte, Duhul Sfânt încearcã sã
aplice Cuvântul predicat la
mintea ascultãtorului dovedindu-i vinovaþi în ce priveºte
pãcatul, neprihãnirea ºi judecata
(Ioan 16:8). Dar, pe de altã parte
acolo, la pãrtãºia sfinþilor, sunt
prezente realitãþi spirituale demonice, care se opun atât predicãrii,
cât ºi asimilãrii ºi aplicãrii Cuvântului lui Dumnezeu în Biserica localã (Efes.6:12).
Cred cã cea mai importantã întrebare pe care trebuie
sã ºi-o punã orice predicator
este: ,,Ce decizie vor lua ascultãtorii dupã ce voi încheia
mesajul?” sau, dacã vreþi,
,,Ce vor FACE, nu ce vor ZICE
ascultãtorii când vor pleca
acasã?”. Dupã ce Petru a
predicat în Ziua Cincizecimii, trei mii de oameni au
întrebat: „Fraþilor, ce sã facem?”
(Fapte 2:37). Din pãcate mult
prea mulþi predicatori sunt interesaþi de ceea CE ZIC oamenii din
Biserica lor dupã ce spun Amin!
Având în vedere compe-tiþia ºi
goana dupã popularitate, mulþi
dintre predicatori sunt preocupaþi
sã spunã ascultãtorilor ceva nou,
ceva senzaþional, ceva inedit,
ceva care sã gâdile urechile lor ºi

Pentru ca o predicã sã fie
relevantã ºi sã aibã impactul
necesar producând transformarea lãuntricã a membrilor
Bisericii locale, înainte de a-ºi
face schiþa de predicã, predicatorul trebuie sã rãspundã cu
responsabilitate la urmãtoarele 4
întrebãri:
1. DE CE predic CEEA CE
predic în Bisericã? (scopul
mesajului)
2. CE predic? (esenþa mesajului)
3. CUI îi predic? (destinatarii
mesajului)
4. CUM predic? (metoda de
comunicare a mesajului)
Toate aceste întrebãri au a
face cu viziunea pãstorului ºi cu
strategia slujirii lui în Biserica
localã, iar întrebarea care trebuie
sã stãruie cel mai mult în mintea
predicatorului ºi care trebuie sã
le genereze pe celelalte trei, este
cea legatã de scopul predicãrii în
Biserica localã, adicã ,,DE CE
predic CEEA CE predic?” Mi-aº
permite sã afirm cã este mai important de ce predic ceea ce
predic, decât ce predic! Un scop
ºi o motivaþie corectã a predicii
vor determina impactul ºi influenþa mesajului asupra ascultãtorilor. Cu alte cuvinte, ca predicator trebuie sã îmi pun anumite
întrebãri de genul: Ce mã aºtept
sã se întâmple în mintea ºi inima
ascultãtorilor în timp ce vor asculta predica mea? Va capta ea
atenþia lor? Va strãpunge inima
lor? Vor fi interesaþi sã asculte
mesajul pânã la Aminul final? Îi
va ajuta acest mesaj sã aplice cu
nerãbdare ceea ce Dumnezeu le-a
vorbit? Îi va zidi sufleteºte? Îi va
mângâia? Îi va sfãtui? Îi va încuraja? Vor gãsi în mesajul meu
resurse de a se ridica din disperarea în care i-a adus pãcatul?
IOAN MUREªAN, Dej
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