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D. Martyn Lloyd-Jones (DML-J) s-a nascut la 20 decembrie 1899

in Cardiff, Wales (Marea Britanie). Devine medic Tn 1921, iar cinci ani mai

tarziu (1926) simte chemarea de a sluji Domnului. In anul urmator se

casatoreste cu Bethan Phillips, dupa care este ordinat si isi incepe slujirea

pastorals la Biserica Prezbiteriana ,,Betleem" din Aberavon. Apoi va activa

ca si co-pastor alaturi de Campbell Morgan la Capela Westminster

(tncepand cu anul 1939), zece ani dupa aceea av£nd parte de asa-numita

,,noapte neagra a sufletului", adica experimentarea umplerii cu Duhul Sfant

ulterioara convertirii. Isi continua activitatea scriind mai multe carti si

predicand cu Tnflacarare §i consecventa. Undeva in a doua jumatate aanului

1980 tsi roste§te ultima predica, iar tn martie anul urm&tor, pleaca acasa la

Domnul.

Din prestigioasa opera lasata posterity pot fi mentionate, in

ordine cronologica, urmatoarele lucrari: The Plight ofMan and the Power

of God (1942), Authority (1958), Studies in the Sermon on the Mount

(1959), Spiritual Depression: Its Causes and Cure (1965), Preaching &

Preachers (1971) . In 1970 isi publica propriile comentarii la Epistola

catre romani, urmiind ca doi ani mai tarziu sa aparS si cele privitoare la

Epistola catre efeseni. O parte din lucrarile lui sunt editate (sau in curs de

1 Publicata pentru prima data in iulie 1971 sub egida editurii Hodder & Stoughton,

cartea apare la mai pu{in de un an, in martie 1972, la editura Zondervan. Aceasta a

doua edifie este folosita pentru conceperea prezentei recenzii.
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editare) si in limba romana, fapt ce inlesneste accesul cititorilor romani la

tntinsa opera a lui DML-J.

Petrecandu-si mai toata viaja educSnd studenti, slujitori si

misionari, amvonul ramane totusi cea mai important lucrare a lui. Printr-o

expunere si aplicarea autoritara a Scripturilor, DML-J reu§este sa

redefineasca natura predicarii. El vede credinfa in Cuvantul lui Dumnezeu

si dependenta de Duhul Sfant ca cele mai acute nevoi ale crestinismului

contemporan si priveste necredinta umana ca o problema morala, mai

degraba decat una intelectuala. Prin urmare, firul ro§u care strabate lucrarea

Preaching & Preachers (§i care o face deosebita de altele), este modul in

care autorul deflne§te relatia dintre predicator §i puterea Duhului Sfant.

Intr-o epoca a increderii din ce in ce mai periculoase in propriile forte,

acum cand totul pare a fi explicabil §i previzibil, DML-J cheama slujitorii

amvoanelor la acea dependent sublima fata de Duhul lui Dumnezeu

(aspect cu care i§i va ?i incheia analiza - in cap. 16). fn aceasta maniera,

autorul a reu§it prin predicile sale sa influenteze Tntreaga lume vorbitoare

de limba engleza.

Acum, pentru o mai buna in^elegere a car^ii recenzate, vom relua

(in rezumat) toate cele saisprezece capitole ale ei:

Capitolul 1 - PrimatuI predicarii

Incercand o abordare ampla, DML-J priveste problematica din

doua perspective. Prima, perspectiva gemrala, prin care intelege ideile

curente care circulau in oratoria din afara Bisericii, si perspectiva

particular^, care are de-a face cu modul in care Biserica Domnului, in

universalitatea ei, percepe si evalueaza predicarea.

Perspectiva generala este discutata prin prisma unui exemplu care

autorului i se pare emblematic: ,,baldwinism-u\". Termenul deriva de la

numele unui prim-ministru englez, Stanley Baldwin, care, desi nu s-a

impus posteritatii, a avut un efect considerabil asupra modului in care

poporul a perceput valoarea vorbirii si a oratoriei. S. Baldwin venea - in
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accepjiunea lui DML-J - in puterea si oflciul unei remarcabile pleiade de

oratori care au influentat gandirea si moralitatea Angliei, dintre care se

impun Lloyd George, Winston Churchill, Lord Birkenhead, si al^ii. Cu

toate ca Baldwin nu avea impetuozitatea celor amintiti, fiind un vorbitor

simplu, dar onest, asemenea unui englez oarecare, el a spus mereu ca un

mare orator trebuie sa fie o persoana morala si demna de Tncredere. Astfe),

s-a creat un curent pozitiv si moralizator printre politicienii din epoca,

oflciul oratoric fiind strans legat de caracterul persoanei in cauza. §i, desi

lucrurile nu au stat intotdeauna asa, un lucru ramane cert: numai marile

caractere au putut sa marcheze epoca in care au trait si sa lase posteritatii

discursuri cu o rezonanfa profundS.

Perspectiva particulars insa defmeste atitudinea Bisericii asupra

primatului predicarii. Dar, tn vreme ce ne-am astepta ca Biserica sa tina sus

stindardul proclamarii imparatiei lui Dumnezeu, parc5 suntem martorii unui

declin lent si Tngrijorator - sus^ine autorul. El identifies apoi cateva dintre

cauzele care uzurpa predicarea crestina. In primul rand, pierderea credinfei

in autoritatea Scripturii §i o diminuare a credinfei in Adevar. Predicarea

farS credin^a in Scriptura ca si CuvSnt autoritar al lui Dumnezeu, este goala

si lipsita de putere. Daca predicatorul nu crede cu adevarat marile doctrine

ale Bibliei, predicile rSman doar la nivelul unor Tnvataturi socio-etice. In al

doilea ra"nd, lipsa inflacdrarii privind orice aspect al predicarii.

Formalismul, accentuarea formei In defavoarea con^inutului si

superficialitatea sunt numai cateva dintre efectele nefaste generate de o

abordare lipsita de foe launtric. In al treilea rand, incetafenirea unei

concepfii gre§ite despre ce este predica si predicarea. Una dintre greselile

pe care le remarca DML-J este tiparirea si publicarea predicilor. El

considera ca, stiindu-se dinainte ca predica unneaza a fi publicata,

predicatorii se transformasera mai degraba Tn eseisti, Tn loc sS ramana

proclamatori. Pentru demonstrarea acestui fapt este adus drept exemplu

publicarea predicilor predicatorilor scojieni (de dupa 1890).
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In ciuda tuturor acestor lucruri, Biblia confirma farS nici o tndoiala

primatul predicarii. DML-J isi fundamenteazS aceasta afirmafie plecfind de

la exemplul suprem al Domnului Isus. El, desi a facut multe minuni, a avut

ca lucrarea principals propovaduirea. Apostolii, imediat dupS Cincizecime,

au predicat cu mare succes si s-au eliberat de orice alta activitate (vezi F.A.

6) care i-ar fi putut distrage de la aceasta fndeletnicire. In mod particular,

apostolul Pavel si-a indemnat ucenicul, pe Timotei, sa predice Cuvantul

mereu si cu Tndr&zneala. Alte exemple oferite sunt de factura istorica si

rememoreaza timpul Reformei si al marilor treziri din secolele precedente.

Capitolul 2 - Substituirea nefasta a predicarii

Continuandu-si ideea propusa in capitolul anterior, DML-J

accentueaza aici rolul de neinlocuit al predicarii crestine in Biserica lui

Hristos. Astfel, cu toate ca exists tendinte periculoase - menjioneaza el -in

a inlocui predicarea cu altceva, atat Biblia cat si istoria crestinismului sunt

de parere ca ea trebuie sa detina pozi^ia privilegiaH.

Printre argumentele scripturale se numara pasaje clare din g^ndirea

paulina. in Efeseni 4.18 apostolul, scriind despre pagani, afirma ca au

,,mintea tntunecata, fiind strSini de via^a lui Dumnezeu, din pricina

nestiintei in care se afla Tn urma Tmpietririi inimii lor". Un alt pasaj similar

este 2Corinteni 4.3-4 unde, facandu-se referire la ,,cei ce sunt pe calea

pierzarii", apostolul spune ca mintea le-a fost ,,orbita de dumnezeul

veacului acestuia, ca sa nu vada stralucind lumina Evangheliei slavei lui

Hristos, care este chipul lui Dumnezeu". Citandu-le, DML-J conclude ca

exista o preocupare permanent^ si prioritara, pentru apostoli, Tn a transmite

mesajul Evangheliei. De aici si analiza pe care Pavel o face ascultatorilor

credinciosi sau necredinciosi, ambele categorii nascandu:se din atitudinea

(pozitiva ori negativa) pe care au avut-o fata de Cuvantul propovaduit.

Orice schimbare de scop este daunatoare. ,,Biserica" - spune autorul - ,,nu

este una dintre multele agentii existente. Ea nu este Tn competi^ie cu alte

religii sau culte, cu psihologii sau cu autoritatile politico-sociale. Biserica
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este o institute specials si specializata pe predicarea Evangheliei lui

Hristos. Aceasta este treaba ei!". (Preaching & Preachers, p. 32)

Unul dintre argumentele istorice aduse in discu^ie este eel al

teologiei Reformei. Datorita faptului ca reformatorii au pus accentul corect

pe proclamarea Cuvantului, toate celelalte sfere ale viejii umane au fost

revigorate. Inraurirea vizibila a Evangheliei asupra stiintei si a literaturii din

epoca, dar si din perioada urmatoare, este un fapt des amintit de istorici. De

asemenea, puritanii prin extraordinarii lor predicatori, constituie Tnca un

exemplu al modului in care indeplinirea mandatului biblic are efecte

benefice asupra tuturor celorlalte sfere.

Fara sa omita alte activity, precum consilierea personals, autorul

sustine ca aceasta reprezinta ,,un supliment pentru predicare, si nu este un

supleant al acesteia". Predicarea nu poate fi Tnlocuita cu consilierea, cu

toate ca aceasta din urma este absolut necesara in biserica. De altfel, o

consiliere sanatoasa nu poate avea loc decat pe un ,,teren" bine primenit

prin Cuvantul lui Dumnezeu vestit cu putere de la amvon. Tocmai de aceea

rolul bisericii locale in tnsarcinarea predicatori lor si in edificarea lor

spirituals este capital. Autorul, cu toate ca nu desfiin{eaza multitudinea de

societaji misionare, atrage totusi atenfia asupra sacralitatii si unicitatii

Bisericii lui Hristos in manifestarea ei locala, precum si asupra intregii

autorita^i care decurge din acest fapt.

Capitolul 3 - Relatia dintre predica §i predicare

Predica si predicarea (sau ,,actul predicatorial") sunt doua

componente ale aceluia§i domeniu. Astfel, DML-J incepe aceasta discujie

prin anumite clarificari necesare pentru ca atat una cat si cealalta sa fie ceea

ce trebuie. (1) Dumnezeu nu trebuie luat in discufie, afirma autorul. El nu

este un subiect de dezbatere, deoarece S-a recomandat lui Moise: ,,Eu sunt"

(Ex. 3.1-6). De aceea, elaborarea unor analize sau discu{ii dincolo de

credinta si glorificarea lui Dumnezeu, nu aduc zidire nici predicatorului si

nici ascultatorilor. (2) Trebuie alese cele mai serioase si mai solemne feme.
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Este gresit ca activitatea predicatoriala sa se invarta in jurul unor teme

periferice §i fara relevanfa. Predicatorul trebuie sa fie sensibil in a observa

care sunt temele ce se impun a fi discutate. (3) Trebuie \inut com de

ignoranfa spirituala a omului firesc. Intre ascultatori sunt §i unii crestini

carnali care, prin structura lor spirituala (ca In ICor. 2.14), nu pot sa

participe cum se cuvine la predica. (4) Prin predicare tofi ascultatorii

trebuie adusi la umilinfafafa de Hristos. Una dintre trasaturile de caracter

ale celor fire§ti este mandria. At&t Domnul Isus (prin exemplul copila§ului,

Mt. 18.3), cat si Pavel (in ICorinteni), arata clar ca numai de pe aceasta

pozijie, a smereniei, cineva poate sa se mantuiasca §i sa creasca in cele

spirituale.

CSt prives,te raportul predicS-predicare, DML-J previne cititorul

asupra unei distincfii clare intre cele doua. Pentru a se face inteles apeleaza

la exemplul lui J.D. Jones de Bournemouth care, intrebat fund care este eel

mai mare predicator pe care 1-a auzit vreodata, a raspuns: ,,Care este eel

mai mare predicator pe care 1-am auzit? Nu §tiu care, insa pot sa va spun ca

cea mai mare predicare pe care am auzit-o este cea a lui John Hutton".

{Preaching & Preachers, p. 57) A§adar, este clar ca pot exista predici

foarte bine concepute, insa ceea ce ramane in mintea ascultatori lor este

modul in care predicatorul reu§este sa le ,,administreze" cele pregatite.

Fenomenul predicarii este vital §i, in sensul acesta, autorul ii compara pe

George Whitefield §i Daniel Rowlands, afirmand ca primul va ramane

pentru totdeauna un mare predicator, in vreme ce al doilea va ramane ca un

mare orator. Actul predicatorial trebuie sa fie complet §i fSra cusur.

Componentele lui trebuie sa se imbine armonios §i sa zideasca mai apoi

inimile ascultatorilor.

2 Legat de acest aspect merita consemnata o situatie. CSnd cineva 1-a ?ntrebat pe

George Whitefield dac5-i permite sa-i tipareasca perdicile, marele predicator a

r3spuns: ,,Pe mine nu ma deranjeaza daca iti face placere, dar nu vei fi niciodata in

stare s3 tipSre§ti ,,fulgerul" §i ,,tunetul" din predici le mele". (Preaching &

Preachers, p. 58)
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Capitolul 4 - Forma predicii

Dupa ce trece in revista tipologia clasica a predicilor -

evanghelistice si de invafatura - DML-J alege sa prezinte cum nu trebuie sa

arate o predica, introducand in acest sens doua enunjuri importante. Primul.

predica nu este un eseu. Asa cum se amintea si in cap. 1, atunci cand

publicarea predicilor devine o regula, predicatorii tind sa-si transforms

proclamarea Tntr-un veritabil eseu. Astfel, el procedeaza la scrierea eseului

tematic ce apoi urmeaza a fi prezentat publicului ascultator. §i, cu toata

atractia si eleganja pe care o oferS acest gen literar, el nu reprezinta o

predica in intelesul biblic al termenului. Al doilea, predica nu trebuie

confundata cu susfinerea unei prelegeri. O prelegere, prin definitie,

porne§te de la un subiect si se concentreazS s5 dea informatii exhaustive

asupra acestuia; apelul ei este indreptat aproape exclusiv catre minte.

Predica Tns5 nu Tncepe cu un subiect, ea este intotdeauna expozitiva;

intotdeauna incepe cu Scriptura (text si context) care contine, Tntr-adevar, o

tema sau doctrina. Autorul sfatuieste: ,,Trebuie sa-|i incepi pregatirea

predicii cu expozi^ia pasajului sau a versetului ales. Acest lucru este

esential, pentru ca toate predicile trebuie sa fie expozitive. Insa, cu toate ca

trebuie sa incepi cu expozi^ia, aceasta nu trebuie sa se margineasca numai

la propria pregatire, ci trebuie sa se regaseasca si in prima parte a predicarii

propriu-zise." (Preaching & Preachers, p. 75)

Apoi, pe langa expozitie, predica trebuie sa aiba si diviziuni.

Formularea si aranjarea acestora este un lucru foarte important. Ele trebuie

sa aiba legatura tntre ele si trebuie prezentate de o asemenea maniera ca ,,sa

surprinda cele mai inalte adevaruri despre doctrina abordata". (Preaching

& Preachers, p. 77) Mai mult, pe la"nga faptul ca diviziunile nu sunt

independente una de cealalta, ele trebuie sa aiba valoare egala. ,,Fiecare

este o parte a Tntregului, deci in fiecare trebuie sa se regaseasca plenar

intreaga tema a predicii". (Preaching & Preachers, p. 78)
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in cele din urma, pentru ca predica sa aiba o forma acceptabila,

DML-J conchide ca este nevoie §i de aplicafii. Printre modalitatile prin care

un predicator poate sa-si prezinte apiicatiile, autorul vede metoda

Tntrebarilor retorice, Tntrebari la care predicatorul reia ideile principale ale

mesajului, reformulandu-le si actual izandu-le eficient. Astfel, tinand seama

de aceste prerogative (expozi|iunea, diviziunea §i aplicatia), predica va avea

forma dorita.

Capitolul 5 - Actul predicarii

Prin ,,actul predicarii", DML-J Tntelege prezentarea mesajului.

Pentru ca actul predicarii sa aiba efectul scontat, el ofera mai multe

principii pe care le vom prezenta sumar in cele ce urmeaza.

(1) Intreaga personalitate a predicatondui trebuie safie implicata.

Plecand de la definifia predicarii a lui Phillips Brooks: ,,adevarul mediat de

personalitate", DML-J afirma ca predicarea trebuie sa antreneze toata fiinta

predicatorului. Intreg corpul trebuie sa fie implicat tn transmiterea

mesajului sj pentru a argumenta acest adevar autorul TI mentioneaza pe

John Henry Jowett. Despre acesta se spune ca evitat sa se ,,ascunda" dupa

vreun amvon si predica direct Tn fa^a comunitatii. Aceasta pentru ca

mesajul pe care-1 avea de transmis Ti afecta intreaga fiinta. (2) Autoritatea

asupra congregafiei este necesara. Predicatorul este un simplu om, dar care

exista pentru a proclama lucruri adevarate si sigure, el este, asadar, un om

cu o trimitere si sub o autoritate superioara. El este un ambasador al Cerului

si trebuie sa fie intotdeauna constient de acest lucru. (3) Vorbirea

predicatorului trebuie sa fie rezultatul partasiei cu comunitatea.

Predicatorul fiind proclamator §i nu eseist sau scriitor, depinde in mod real

de congregatie. Mesajul lui are autoritate Tn masura Tn care el reuseste sa

transmits comunita|ii din dragostea si compasiunea lui, iar comunitatea Ti

raspunde cu sentimente similare. Astfel, legatura ce se stabileste Tntre cele

doua parti da nastere unei atmosfere spirituale deosebite. (4) Predicatorul

trebuie sa fie un om serios. Predicatorul nu trebuie sa dea niciodata
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impresia ca predicarea este ceva superficial sau fara o deosebita

insemnState. Constientizarea profunda a faptului ca ceea ce vorbeste

predicatorul sunt cuvintele lui Dumnezeu, tl va conduce pe acesta la o

conduita sobra si reverentioasS. Toji marii predicatori ai istoriei s-au

remarcat la acest capitol. (5) Predicarea trebuie facuta cu indrazneala.

Curajul unui predicator este dat intotdeauna de masura in care reuseste sa

Tmplineasca ceea ce predica altora. Comunitatea simte acest lucru si-si da

seama relativ usor daca are in fata pe cineva care are doar tupeu, sau daca

eel pe care-1 asculta este un om cu o indrazneala sfanta izvorata dintr-o

reala traire cu Dumnezeu. (6) Predicarea trebuie safie inflacarata. Despre

apostolul Pavel citim ca a invatat pe altii cu lacrimi si cu suspine sufletesti.

Cand era vorba de vestirea Cuvantului, el simtea vapaia si caldura pentru

sufletele oamenilor. Astfel, focul dragostei din inima predicatorului are

menirea de a-l lega in mod constructiv de inimile ascultatorilor Tntr-o

partasie frafeasca fara egal. (7) Predicarea trebuie sa delina sentimentul

urgenfei. Urgenfa in predicare este subliniata eel mai bine de Pavel in sfatul

pe care-1 da lui Timotei: ,,staruieste asupra lui (a Cuvantului) la timp si

nelatimp". Marile treziri spirituale au avut loc pe fondul unei predicari

marcate de urgenta si persuasiune. Intr-o lume care se cufunda In pacat,

mesajul Evangheliei trebuie sa aiba aceasa Tncarcatura a urgentei.

Revenirea Domnului este aproape si acesta este motivul suprem. (8)

Predicarea trebuie sa aiba patos. Richard Cecil, un predicator anglican al

sfarsitului de secol XVIII, spunea: ,,Sa iubesti predicarea este una, dar sa-i

iubesti pe aceia carora le predici este cu totul altceva". In felul acesta alege

DML-J sa-si explice enuntul, fara sa ezite Tnsa sa-si exprime regretul ca

majoritatea predicatori lor contemporani sunt deficitari la acest capitol. Din

teama de a mi fi acuzafi de sentimentalism, unii au renunjat la acel patos

indispensabil predicarii. (9) Predicatorul trebuie safie liber. Predicatorul

trebuie sa fie liber, atat in conceperea mesajului cat si in expunerea lui. El

nu trebuie sa se lase Tncorsetat de nimic ce i-ar putea limita libertatea de

gandire si expresie. Ca om al lui Dumnezeu, mesajului lui trebuie sa nu fie
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afectat de nici un lucru ce ar putea avea repercusiuni negative. (10)

Predicarea trebuie sa aiba putere. De§i se va ocupa de acest subiect in

ultimul capitol al carjii, DML-J anticipeaza totusj cS adevarata putere a

predicatorului rezida, dupa Scriptura, din prezenfa nemijlocita a Duhului

Sfant. Fara puterea pe care Duhul o confera predicatorului, predica este

lipsita de eficienJS §i searbada.

Capitolul 6 - Predicatorul

Fundamental pentru ca cineva sa fie predicator, pe langa partea

providentialS a alegerii divine, este ca el sa fie confirmat si insarcinat de

biserica locala. DML-J ?§i argumenteaza pozitia pe baza pasajului din

Romani 10.13-15 unde apostolul se intreaba: ,,§i cum vor propovadui daca

n-au fost trimisi?". Dupa ce ofera o vie explicate asupra acestui aspect

primordial, autorul purcede la a trasa caieva lucruri de care eel chemat si

trimis trebuie sa ^ina cont cu seriozitate. Cu toate ca el va reveni la unele

dintre aceste elemente si in alta parte, merita, succint, sa le enumeram aici.

(1) Sa cunoasca Biblia $i mesajul ei. ,,Cine are deficienfe la acest

aspect, aparent simplu, nu poate fi niciodata un predicator veritabil"

(Preaching & Preachers, p. 116). Dar, pentru a infelege corect §i pentru a o

interpreta cu acurateje, autorul recomanda si tnva^area limbilor originale in

care fost scrisa Scriptura. Patrunderea astfel in tainele Cuvantului lui

Dumnezeu va aduce limpezime in mintea predicatorului, limpezime care se

va rasfrange in mod binecuvantat si asupra congregapei. (2) Sa studieze

teologia. Pe fondul unei cunoasteri prestigioase a textului biblic,

predicatorul trebuie sa citeasca §i carti de teologie bibliea §i sistematica.

Efectul lamuritor al acestora, precum §i siguran^a pe care i-o confera, Tl va

duce pe acesta la starea dorita. De fapt, prin studiul teologiei, predicatorul

t§i controleaza veridicitatea propriilor idei, corectandu-le oricand este

nevoie s-o faca. (3) Sa citeasca Istoria Bisericii. Doar citind constant carti

de istorie, predicatorul i§i va putea face o idee privitoare la mersul

crestinismului, la suisurile si cobora§urile lui. Evitarea unor greseli
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fundamental din trecut, precum §i preluarea unor elemente pozitive,

rezulta In mod direct din cercetarea acelor vremuri. Cu precadere DML-J

recomanda studierea marilor treziri spirituale din perioada moderna a

istoriei. (4) Sa citeasca scrieri omiletice. Folosirea unor astfel de materiale

- spune autorul - tl va ajuta pe predicator sa-§i aranjeze cat mai bine ideile

ce urmeazS sa fie comunicate. De asemenea, stilul sau predicatorial va fi

perfecjionat prin aplecarea atenta asupra carjilor care trateaza subiectul

predicarii.

Insa, mai presus de toate acestea, autorul atrage atentia ca

predicatorul nu are voie sa uite ca puterea li vine de sus. In providenta Lui,

Dumnezeu isi imputerniceste slujitorii si li face destoinici pentru El. Dar

facand ceea ce tine de el, predicatorul devine ceea ce Dumnezeu doresje sa

devina: lucrator Tmpreuna cu El.

Capitolul 7 - Congregafia

Raportarea predicatorului la ascultatori trebuie sa fie una biblica si,

implicit, corecta. El nu are voie sa-i priveasca semet, sa-i subaprecieze sau,

mai grav, sa-i desconsidere in vreun fel. Pe de alta parte, predicatorul

trebuie sa se asigure ca nu-i plaseaza pe ace§tia deasupra mandatului pe

care Dumnezeu i l-a dat. Domnul Isus, prin invatatura despre ,,cine vrea sa

fie eel mai mare sa fie robul tuturor", a trasat principiul general care trebuie

sa guverneze aceasta relate. Slujitorii amvonului, asadar, sunt chemati sa-si

respecte congregatia §i sa slujeasca cu curate de inima.

Plecand de la celebrul pasaj paulin, ICor. 9.19-23, unde apostolul

vorbeste despre rela{ia predicator-ascultator, autorul ofera doua norme

omiletice absolut necesare slujirii la amvon. In primul rand, predicatorul

trebuie sa-§i prezinte mesajul cu vivacitate. Potrivit invataturii pauline,

predicatorul ,,trebuie sa de-a dovada de elasticitate in modul de prezentare a

mesajului. Nu trebuie sa fim arhaici sau legalist, cu toate ca exista §i aici o

limita: nu e voie sa uzam de expresia ,,scopul scuza mijloacele" {Preaching

& Preachers, p. 138). Maiestria, naturalefea si atmosfera specifica pe care o
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creeaza predicatorul sunt importante pentru o cat mai buna receptare a

mesajului pe care acesta Tl are de transmis.

In al doilea rand, metodele alese de predicator trebuie sa fie

intotdeauna consistente §i compatibile cu mesajul. Orice contradictie intre

aceste doua planuri poate fi fatala predicatorului. DML-J pleaca de la

premisa ca predicatorii sunt intotdeauna onesti tn incercarea lor de a castiga

suflete pentru imparatia Cerurilor. Numai ca, in ,,batalia" lor pentru

indeplinirea acestui deziderat, ei sunt dispusi (de cele mai multe ori fara sa-

si dea seama) sa apeleze la metode care intra in contradictie cu principiile

morale ale Scripturii. Chiar daca traim Tntr-o lume Tn care metodele de

comunicare tn masa s-au tnmuljit ametitor, predicatorul trebuie sa dea

dovada de tntelepciune si sa lucreze doar cu metode pertinente si care se

incadreaza in normele Scripturii si, in special, ale predicarii apostolice.

Insa, mai presus de toate acestea, autorul atrage atentia in incheiere

asupra unui adevar: rolul Duhului Sfant si al puterii Sale. Toate celelalte

norme §i metode practicate de cei care slujesc la amvon trebuie sa se

subordoneze calauzirii nemijlocite a Duhului lui Dumnezeu. Fara El si

autoritatea Lui asupra fiinjelor umane, totul se reduce la o incantatoare, dar

ineflcienta, prelegere despre lucruri profunde. Ceea ce pune foe, da

incarcStura si autorizeaza predicarea este puterea Duhul lui Dumnezeu, iar

ascultatorii (oricine ar fi ei) vor fi patrunsi irezistibil. Apoi, dupa cum Isi

dore§te Domnul de la ei, ,,vor ramane strapunsi in inima" §i vor intreba intr-

un glas: ,,Fratilor, ce s5 facem?".

Capitolul 8 - Caracterul mesajului

Referindu-se la caracterul mesajului, DML-J pleaca de la analiza a

doua pasaje biblice: ICorinteni 9 si Evrei 5.11. Primul, in care Pavel

descrie slujirea publica, scoate in evidenta un mare adevar de la care trebuie

sa porneasca slujitorul cre§tin: ,,nu ascultatorii trebuie sa-1 controleze pe

predicator, ci acesta din urma este chemat sa evalueze conditia si pozijia

ascultatorilor". {Preaching & Preachers, p. 143) Libertatea si
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imputernicirea mesagerilor lui Dumnezeu sunt definitorii si, dupa felul cum

vor intelege aceste lucruri, isi vor construi mesaje puternice si niciodata

conjuncturale. Cel de-al doilea text, unde autorul i§i analizeazS cititorii

privitor la nivelul lor de injelegere duhovniceasca, subliniaza infelepciunea

scriitorului biblic de a-i evalua pe cei catalogati ca ,,greoi la minte".

Dupa ce pune aceste doua pasaje in mintea cititorului, DML-J

procedeaza la sfatuirea predicatorilor pe aceasta linie. Dintre recomandarile

facute, cea de capatai este: predicatorul trebuie safie capabil sa evalueze

capacitatea ascultatorilor sai. Aceasta pentru ca, dupa Scriptura, in

biserica avem mai multe categorii de credinciosl Mesajul este, asadar,

rezultatul unei analize fine si constante a auditoriului, evaluarea trebuind sa

fie una corecta si real5.

Insa, indiferent care este cadrul in care predica slujitorul Domnului,

spune autorul, nu are voie sa uite ca ,,to^i cei care vin la biserica trebuie sa

fie adusi sub puterea Evanghelie. Evanghelia nu este numai pentru intelect

si, daca predicarea noastra este intotdeauna expozitiva si pentru ediflcare, ii

va face pe credinciosj sa fie «reci sau in clocot», strSpungand inima si

aducandu-le Tmplinire sufleteasca". {Preaching & Preachers, p. 152)

intotdeauna trebuie urmarita zidirea sufleteasca a ascultatorilor deoarece

,,predicarea este eel mai mare act in relate cu Biserica si functia ei;

amvonul este in centru" {Preaching & Preachers, p. 163) Mesajul crestin -

caracterul si forma lui - depinde in mod invariabil de cei carora le este

adresat. O relationare constants predicator-auditoriu va conduce la o

analiza realista din partea celui dintai si la o eficienta crescanda a

invataturii orale din biserica.

Capitolul 9 - Preg^tirea predicatorului

in concep^a autorului, pregatirea predicatorului trebuie sa preceada

pregatirea predicii. Este o iluzie sa consideri mai importanta pregatirea

predici si s-o neglijezi pe cea personals. $i astfel, pregatirea

corespunzatoare a predicatorului comporta mai multe aspecte.
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In primul rand, o disciplina personala in toate domeniile viefii.

Daca atyii, cu alte profesii, sunt conditional de superiori tn tot felul de

privinje (timp, seriozitate, punctualitate etc.), predicatorul isi este propriul

stapan in acest sens, si tocmai de aici incepe dificultatea. Exista o distinctie

clara tntre un slujitor §i ceilalji oameni, iar disciplina celui dintai trebuie sa

inceapa de la lucrurile aparent marunte. Fiecare dimineata- susfine DML-J

- a unui predicator trebuie sa fie diferita de a celorlalfi. Daca oamenii cauta

sa se informeze, sa-si sune prietenii sau sa-si ,,onoreze" tabieturile,

predicatorul trebuie sa fie diferit: sa caute degraba o reala partasie cu

Dumnezeul lui. Faca"nd o comparatie intre parti cularitatile trupurilor

noastre, autorul se fere§te sa dea retete universal valabile, admijand ca

fiecare are specificul lui. Ceea ce insa incearca sa inoculeze este faptul ca

disciplina personala §i stabilirea corecta a priorita^ilor trebuie sa fie o

preocupare constants a oricarui predicator.

In al doilea r&nd, o viafa de rugaciune. Menfionand ca ,,la acest

capitol suntem mai deficitari decat in altele", DML-J propune cititorului sa

citeasca biografiile sau autobiografiile marilor predicatori pentru a observa

invariabil ca rugaciunea ,,a fost intotdeauna cea mai de seama caracteristica

a vietilor lor". (Preaching & Preachers, p. 169) Citand indemnul paulin:

,,Rugati-va neincetat!" (ITes. 5.17), autorul subliniaza caracterul intim si

permanent al adevaratei rugaciuni. Ca si la ideea anterioara, el se fereste sa

dea retete, accentuand doar ca ,,mai presus de toate, un predicator trebuie sa

fie un om al rugaciunii. Acest adevar este constant subliniat in Epistolele

Pastorale si tn alte locuri §i confirmat cu putere de biografiile marilor

predicatori. Nimic nu putea sta inaintea unor oameni ai rugaciunii ca:

David Brainerd, Jonathan Edwards, Robert Murray McCheyne si mul{i

aljii". (Preaching & Preachers, p. 171)

in al treilea rand, o citire consecventa a Scripturii. Sfatul prim

oferit in carte este: ,,Citeste Biblia sistematic!". Este vinovat - sustine

autorul - sa citim la intamplare sau doar pasajele favorite. Sau, ca o tentatie

specifics, este dureros sa citim Biblia numai pentru a gasi noi subiecte de
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predica. Biblia trebuie citita, mai presus de toate, ca si cum ne-am hrani cu

paine, iar cand ceva anume ne impresioneaza mai deosebit sa notam acel

gand pe o bucata de hartie. $i, mai mult decat atat, pe fondul citirii

consecvente a Scripturii, DML-J recomanda citirea si altor car{i marcandu-

le importanta prin urmatoarea aranjare: (1) Carfi teologice, deoarece

contactul cu ele nu a fost anulat o data cu otyinerea unei diplome in

teoiogie; (2) Carfi de isiorie bisericeasca, pentru a vedea cum a lucrat

Dumnezeu in epocile anterioare si cum s-au raportat oamenii la El; (3)

Carfi de apologetica, necesare pentru orizontul lor foarte larg (fllozofie,

stiin^e exacte etc.). Apoi, ca un corolar, autorul aminteste si muzica de

calitate. Inmanunchindu-le pe toate laolalta si urmarind mereu Tndeplinirea

lor, predicatorul poate fi destoinic pentru marea lucrare a Domnului.

Capitolul 10 - Pregatirea predicii

DML-J considera ca inca dinaintea inceperii pregatirii unei predici,

predicatorul trebuie sa decida ce fel de predica va avea (evanghelistica, de

invatatura etc.). Dupa luarea acestei decizii se va putea apuca de lucru la

modul practic, iar in privinja acestui aspect el ofera cateva sfaturi: (1)

Incearca sa predici textual sau expozitiv, evitdnd predicarea topica; 3 (2)

Nu predica in stil catehetic: (3) Lasa mesajul predicii sa izvorasca natural

din textul Scripturii; (4) Foloseste-te de orice eveniment curent care te

poate ajuta in prezentarea ideilor predicii. Chiar citindu-le in treacat, este

vizibil faptul ca autorul Tsi pune aici normele predicarii sale concrete. Toate

acestea s-au nascut exclusiv din experien{a sa de predicator expozitiv si nu

din consultarea teoretica a unor manuale specifice.

Pentru DML-J, predica trebuia gandita si prezentata expozitional.

El Tsi argumenteaza pozifia prin faptul ca aceasta metoda asigura cea mai

3 Desigur c3 aici autorul a fost subiectiv, deoarece el a predicat cu precadere in
acest mod. Asta nu desfiinfeaza predicarea topica §i nici macar nu-i diminueaza

eficienfa.
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buna fidelitate fata de textul Scripturii si de principiile lui. Tocmai de aceea

indeamna pe predicatori sa predice cate o carte a Bibliei intr-o serie de

predici si nu sa aleaga aleatoriu anumite pasaje, iar ascultatorii sa fie astfel

priva^i de bucuria intalnirii plenare cu textul complet. Aceasta metoda

presupune un studiu serios al contextului biblic, pe care autorul Tl

aprofundeaza tntr-un mod deosebit. In sensul acesta, ofera exemple de

pasaje scripturale care, abia dupa intelegerea contextului, pot fi aplicate la

crestinismul contemporan.

Pregatirea predicii este, asadar, o problema care tine, la modul

fundamental, de atitudine. Pe urma, cere o cantonare clara in ceea ce

priveste tipul predicii ({in§nd cont de ascultatori si ocazie), ftra de care

pregStirea ramane haotica si ineficienta. Iar analiza propriu-zisa, in lumina

contextului, va lumina mai tntai mintea ascultatorului care apoi va

transmite un mesaj 1 impede poporului lui Dumnezeu.

Capitolul 11 - Aranjarea predicii

In primul rand, trebuie prezentat contextul original §i aplicafia. De

regula, sustine autorul, ,,ereticii se caracterizeaza prin practica de a

desprinde anumite texte din Scriptura pentru a-§i argumenta o anume

pozi^ie, urmata de o ignorare flagranta a celorlalte pasaje biblice. Tocmai

de aceea predicarea trebuie sa aiba o baza biblica solida §i sanatoasa".

(Preaching & Preachers, p. 205) Fara o expunere clara a contextului

original, aplicajia este, la nindul ei, compromisa. intr-adevar, principiile

scripturale se ridica deasupra timpului si a spatiului, insa pentru a le deflni

§i proclama trebuie analizate in mediul lor primar.

In al doilea rand, intregul material al predicii trebuie impartit in

diviziuni. Orient de importante ar fi informal le ce urmeaza a fi transmise,

daca nu sunt formulate intr-o maniera sistematica, ascultatorii nu le vor

putea tntelege. A§a cum anticipa Tn cap. 4, DML-J sustine ca una dintre

regulile diviziunilor este ca ele trebuie sa rezulte in mod natural din textul

biblic. Apoi, in ceea ce priveste enunjarea lor, el este de parere ca este bine
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sa fie anuntate toate la Tnceputul prezentSrii. Astfel ascultatorii Tsi vor face

o idee privitoare la materialul predicii si vor sti la ce s5 se astepte.4

Cat priveste folosirea sau nu a schitei de predict, autorul nu are o

pozitie radicals. El aduce exemple de mari predicatori care, o vreme, au

predicat citindu-si Tntreaga predict, iar arjii care nu au folosit niciodata

vreo Tnsemnare ajutatoare. Asadar, indiferent cum ar sta lucrurile, predica

trebuie sa fie in realitate mult mai mult decat schita pe care predicatorul o

are in fa{S. Ea presupune o Tncarcatura nu doar informaf.ional&, ci in primul

rand spirituals. ,,Predica nu este altceva decat proclamarea adevarului lui

Dumnezeu mediat de personalitatea predicatorului. Oamenii nu doresc sa

asculte citate desprinse din gdndirea altora. Ei vor sa te asculte pe tine, tu

esti omul lui Dumnezeu chemat sa slujesti, iar ascultatorii au nevoie sa

auda marile adevaruri prin tine, prin tntreaga ta fiin{a". (Preaching &

Preachers, p. 222)

Capitolul 12 - Ilustrafiile §i elocventa

inca de la inceputul acestui capitol, DML-J pune problema

elocven^ei in predicare. Reanalizand metodele de prezentare a predicii, el

indeamnS la o cat mai mare independent a predicatorului de schita

predicii. In sensul acesta este evidential slabiciunea citirii Tntregului mesaj

in fata publicului prin faptul ca vorbitorul nu poate avea o buna comunicare

cu ascultatorii. Pentru c§ trebuie sa existe asa-numitul element ,,de a da si

de a primi", predicatorul trebuie sa-i priveasca pe oameni in ochi si sa

4 Aici DML-J se desprinde de tradi^ia puritana (foarte bine reprezentata de C.H.

Spurgeon), care, de altfel, ii este foarle draga. Aceasta tradi^ie sugera (mai mult

prin practica decat teoretic) anunfarea diviziunilor o data cu explicarea lor de-a

lungul predicii. Astfel se crea un anume suspans ce era benefic actului

predicatorial.

Este adus drept exemplu Jonathan Edwards care, in primii ani, ,,statea la amvon

cu lampa Tntr-o mana si cu manuscrisul predicii in cealalta §i in felul acesta

predica". (Preaching & Preachers, p. 215) Apoi, a evitat s5-§i mai scrie in

intregime predicile, rezumSndu-se lao schi^S sumarS a ideilor principale.
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comunice cu ei non-verbal. Tocmai de aceea. elocin|a in predicare, este

data si de metoda pe care o alegem: cu cat suntem mai independent de

notice, cu atat relatia ce se stabile§te cu ascultatorii este mai eflcienta. Un

alt element care fine de elocven{a este lungimea predicii. Desi nu trebuie sa

fim rigizi in abordarea acestui aspect, DML-J conchide cS lungimea

predicii este determinate deopotriva de predicator, subiect si congregate.

Ilustra^iile sunt importante in predica, Tnsa ele au menirea doar sa

ilustreze adev&rul si nu au voie s8 atraga aten^ia asupra lor. O pi Ida isi

atinge scopul cand poate sa scoata in evident mai bine enuntui facut si sa

fundamenteze !n mintea ascultatorului adevarul intrinsec pe care-l contine.

Deoarece ilustrajiile sunt vitale pentru predica - spune autorul - aceasta

inseamna ca imaginatia predicatorului este la fel de important. Ea este

darul lui Dumnezeu si ,,detine un loc de seama in predicarea Adevarului,

fiindcS rolul ei este de a-1 face plin de viata". (Preaching & Preachers, p.

235) Autenticitatea ilustrajiilor trebuie sa-1 preocupe pe predicator, iar cand

e vorba de cele imaginate, este onest s5-si anunte ascultatorii asupra acestui

fapt. De asemenea, trebuie sa existe o vizibila proportionalitate intre

lungimea §i numarul ilustra|iilor, si lungimea predicii. Este nerecomandat

ca ilustrajia s5 ocupe un spa|iu prea mare Tntr-o predica. In esenta", ele

trebuie sa se subordoneze Adevarului proclamat de predicator si sa-1 ajute

pe acesta in afirmarea lui.

Capitolul 13 - Lucrurile ce trebuie evitate

Referindu-se la predicatorul insusi, DML-J subliniaza cateva dintre

lucrurile ce trebuie evitate. Dintre acestea sunt pomenite: (1)

Profesionalismul. Autorul define§te acest lucru ca fiind eel mai periculos

dintre toate. Aceasta se refera la acea stare nespirituala in care poate ajunge

predicatorul considerand ca ceea ce face el este o simpla profesie, fapt care

conduce ireversibil la un anumit grad de mecanicism in proclamarea

Evangheliei. Profesionalismul nu anuleaza in nici un fel exigenta cu care un

predicator trebuie sa-si organizeze via^a de studiu si de predica. Fixarea
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standardelor cat mai sus, preocuparea smerita de a raspunde prin

competenta chemarii lui Dumnezeu sunt lucruri pozitive §i necesare. Insa a

te considera ,,prestator de servicii" in lucrarea predicatoriala este un pericol

cli grave repercusiuni, care conduce la o slujire rece, lipsita de dragoste §i

de ravna. (2) Etalarea cunoasterii. ,,Unul dintre cele mai obisnuite pacate

ale predicatorilor este incercarea de a da impresia unei culturi §i lecturi

exhaustive" - avertizeazS autorul. ,,Eii accentuez locul si valoarea lecturii,

dar daca scopul principal al acesteia este parada §i etalarea propriei

cunoasteri, reprezinta, de departe, un rau sub orice aspect 1-am trata".

(Preaching & Preachers, p. 254) (3) Bizuirea exclusiva pe pregatire.

Acesta este un pericol foarte subtil. Ef vine tocmai pe fondul satisfactiei

date de buna pregatire a predicii ce urmeaza a fl rostita. Exista, a§adar,

tentafia de Tncredere absoluta Tn propria pregatire, ceea ce este nebiblic.

Predicarea este o slujba spirituals §i dumnezeiasca, deci dependenta

predicatorului de puterea Duhului este definitorie. Oricat de miniitios a fost

pregatita o predica, ea va avea rezultatul scontat numai pe fondul unei

dependence reale de Dumnezeu, Domnul seceri§ului. (4) Asaltul mandriei.

Data fiind postura in care este pus predicatorul (mereu in atentia

ascultatorilor), diavolul incearca sa speculeze acest lucru. Mandria este

subtila §i poate lua o multitudine de forme in manifestarea ei. DML-J ofera

aici un sfat practic spunand: ,,Cea mai buna metoda de a ne proteja de

m§ndrie este ca in fiecare sambata seara (iirmand ca duminica sa predicam)

sa citim biografia unui mare om al lui Dumnezeu." (Preaching &

Preachers, p. 256) In felul acesta predicatorul va fi coplesjt de mai marele

succes §i mai profunda relate cu Dumnezeu a inaintasilor sai,

nemaicochetand cu ganduri de inalfare personals.

Vorbind §i despre unele aspecte negative care tin de predica in sine

(cum ar fi: intelectualismul §i sentimentalismul), DML-J conclude in final:

,,Fii natural, uita de tine Tnsuti. Fii atat de absorbit de ceea ce faci §i in

medierea prezentei lui Dumnezeu, de gloria §i mare^ia AdevSrului predicat,

incat s§ uiti de tine complet. Aceasta este condifia de baza: tot ceea ce faci



86 Predicarea si predicatorii tn gandirea lui P.M. Lloyd-Jones

trebuie sa proclame-L §i sa-L onoreze pe Dumnezeu!" {Preaching &

Preachers, p. 264)

Capitolul 14- Invitatia pentru luarea deciziilor

In ceea ce prive§te invita{ia pentru luarea deciziilor, DML-J face

unele recomandari speciale. Cu toate ca este de acord cu aceasta, el

considera ca aceasta lucrare nu poate fi facuta oricum §i prin orice mijloace

(aici, vrea sa spuna el, scopul nu scuza mijloacele). In primul rand, este

gresit ca predicatorul sa ,,atace" direct emofiile ascultatorilor. ,,In

predicare noi prezentam Adevarul §i, in mod clar, acesta este primul si eel

mai important aspect care trebuie sa ne staruie tn minte. In momentul cand

ne departam de la aceasta regula si facem apel direct la alte elemente

oratorice, suntem vinovafi si producem mai multa paguba" {Preaching &

Preachers, p. 271) Nici chiar la finalul predicii noastre nu trebuie, a§adar,

sa abdicam de la mandatul pe care-1 avem: acela de transmitatori ai

Adevarului care schimba §i mantuieste.

In al doilea rand, este gresit ca predicatorul sa ,,atace" direct

voinfa ascultatorilor. Aceasta deoarece se produce o deturnare nefericita

catre un determinism conjunctural. Astfel, daca natural ar fi ca Adevarul

proclamat sa conduca la luarea unei decizii, printr-o presiune de acest gen,

accentul se muta fie pe personalitatea predicatorului, fie pe abilitatfle lui

retorice, creand un fel de influenta psihologica. Actionarea asupra vointei

cu ,,artificii" de moment care sa genereze o teama vaga in sufletul

ascultatorului, dovedeste lipsa de onestitate din parte predicatorului. Ceea

ce trebuie sa convinga este adevarul proclamat prin mesajul propriu-zis, si

nu ideile razle^e ,,atasate" fugar la sfar§itul predicii.

in al treilea rand, chemarea pentru luarea deciziei nu trebuie

separata, in mintea noastra, de predicarea propriu-zisa. Numai gandindu-

le impreuna ele vor face corp comun. Ambele aspecte sunt astfel la fel de

importante, cu toate ca - atrage atentia DML-J - tending actuala este

supralicitarea apelului final. Predicatorul trebuie, deopotriva, sa se
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concentreze asupra corpului predicii, cat §i asupra impetuozita{ii cu care va

relua cele spuse Tntr-o chemare finala.

Apoi, autorul continua prin a face si alte cateva recomandari de

acest gen dintre care men^ionam: tentajia de a-L subordona pe Duhul Sfant

ideilor noastre §i pericolul de a produce doar o convingere superficial in

ceea ce priveste pacatul. Concluzionand, el spune: ,,Apelul trebuie sa se

regaseasca in Adevarul Tnsusj si in mesaj. Predica in as.a fel incat sa pofi

face aplica{ii de-a lungul Tntregii predici, chiar daca o vei face in mod

special la sfarsit, o data cu aplicatiile finale si cu apogeul prezentarii.

Predica trebuie sa conduca oamenii pentru a vedea ca exists ceva ce trebuie

indeplinit cu necesitate, iar chemarea trebuie sa existe implicit de-a lungul

ei. O spun fara ezitare: chemare distincta, separata sau specials, la sfarsit

(dupa o pauza sau un imn) nu este recomandata. Ea trebuie sa fie legata

organic de mesaj §i sa se subordoneze calauzirii complete a Duhului lui

Dumnezeu". (Preaching & Preachers, p. 282)

Capitolul 15 - Capcanele predicarii

O prima ,,capcana" a predicarii pe care DML-J o ia in discutie este

repetarea predicilor. Cu toate ca nu este radical In aceasta privinfa (oferind

si ceva argumente adverse), el pledeaza in favoarea ,,predicilor proaspete".

Chiar §i in cazul cand predicatorul are de slujit in local itati diferite, se

recomanda ca fiecare mesaj sa fie inedit. Privind intreg procesul omiletic

(alegerea subiectului, adunarea materialnlui, exegeza, structurarea), el

trebuie tn^eles ca un Tntreg si de neinlocuit. Astfel, cand de pe urma unui

singur proces de acest gen se predica de mai multe ori, obiceiul devine

suspect. O predicare completa presupune o exersare consecventa a

pregatirii specifice atat in ceea ce-1 priveste pe predicator, cat §i in ceea ce

priveste predica Tnsa§i. De asemenea, mai apar si efecte secundare care sunt

greu de contracarat, principalul fiind detasarea si mecanicismul rostirii unei

astfel de predici. In sprijinul celor men^ionate, autorul propune drept
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exemplu pe cajiva dintre cei mai mari predicatori ai cre§tinatatii: Wesley,

Whitefield s. i Spurgeon.

Cea de-al doilea aspect abordat are de-a face cu caracterulpredicii.

Autorul se refera aici la faptul ca fiecare predica trebuie sa aiba un caracter

bine definit. inca din faza pregatitoare, predicatorul trebuie s§-§i defineasca

foarte exact tipul §i maniera de abordare a subiectului ales. Tinand seama

de toti factorii ce se impun, el trebuie s3 ?tie c& eficienta mesajului sau

consta in felul cum reu§e§te sa-si individualizeze predica. El nu are voie sa

se ridice in fata ascultatorilor si sa nu stie sigur ce tenta urmeaza sa aiba

prelegerea pe care o va prezenta. O cunoa§tere minutioasa §i o evaluare

corecta a mesajului inainte de prezentarea acestuia vor conduce la o buna

clarificare a caracterului fiecarei predici.

In eel de-al treilea rand, DML-J vorbeste despre asa-numitul

romantism al predicarii. Evident ca se refera la resortul emotional pe

fondul caruia se desfasoara predicarea. Implicarea emofionala a

predicatorului, pe de o parte, §i atingerea emotiilor ascultatorilor, pe de alta,

sunt doua elemente complementare deosebit de necesare in actul

predicatorial. Numai ca cea mai mica exagerare a acestor elemente poate

duce la adevarate denaturari. Incarcatura emojionaia trebuie sa fie abordata

cu echilibrul necesar, deoarece predicarea, prin excelen^a, trebuie sa atinga

mintea ascultatorilor §i sa fie formatoare de principii. Autorul atrage atentia

ca momentul eel mai prielnic pentru manifestarea cea mai ampla a starilor

noastre emotionale este eel al rugaciunii §i al inchinarii in general.

Lucrurile nu trebuie amestecate, iar predicatorii nu au voie sa-§i transforme

predicile in cuv&ntari lacrimogene sau hazlii; cuv^ntari care pot satisface

nevoile imediate ale ascultatorilor, dar sunt neputincioase in a-i zidi

sufleteste.



Predicarea si predicatorii in gandirea lui P.M. Lloyd-Jones 89

Capitolul 16 - ,,Dovada data de Duhul $i deputere"

,,Ce Tnseamna aceasta?" - se Tntreaba DML-J citandu-l pe Pavel

(ICor. 2.4) - ,,Este Duhul Sfant care vine peste predicator Tntr-o maniera

specials. Acesta este Dumnezeu care da putere si Tmputerniceste

predicatorul prin Duhul Sfant. Aceasta putere depaseste eforturile si

abilita^ile omului, predicatorul fiind folosit de Duhul si devenind canalul

prin care El lucreaza. Acest adevar este cat se poate de evident si de

limpede In Scriptura". (Preaching & Preachers, p. 304)

In exemplificarea celor enunfate, autorul Tncepe cu pregatitorul caii

Domnului, cu loan Botezatorul. ReMnd profefia tatalui sau, Zaharia, el

subliniaza promisiunea umplerii lui loan de catre Duhul si prezenfa acestuia

peste tot ce va face loan (Lc. 1.15-17). Respectand ordinea cronologica,

DML-J vorbeste despre Isus care, Tn sinagoga din Nazaret (Lc. 4.18),

afirma implinirea profejiei ,,Duhul Domnului este peste Mine...". Apoi,

avem exemplul apostolilor c&rora, inainte de Tnalfare, Domnul le promite o

putere care-i va transforma in martorii tmparajiei Lui pentru Intreaga lume

cunoscuta la acea vreme (F.A. 1.8).

Promisiunea facuta apostolilor s-a implinit la Cincizecime si, ca o

urmare directa a acestui fapt, - susfine DML-J - Petru poate sa expuna o

Tnva|atura scriptural a intr-o maniera autoritara si cu un asemenea patos

incat aproape trei mii de oameni au crezut in Isus. Staruind asupra

relatarilor din Faptele Apostolilor, autorul evoca si alte aspecte din viaja

bisericii primare cum ar fl: interogarea lui Petru si loan asupra puterii lor

(4.7), trairea spirituala a primei biserici (4.31), calificativele diaconilor

(6.3,5), martirajul lui §tefan (7.55), trimiterea lui Pavel si Barnaba (13.9).

Toate aceste cazuri biblice, precum si referintei sugestive din epistolele

apostolilor, sunt explicate cu pasiune Tn acest capitol al cartii.

Pe langa exemplele din Scriptura, autorul propune cititorului si

exemple din istoria predicarii. A§a se face ca Tntalnim predicatori ilu§trii

dintre care: Luther, Calvin, Hugh Latimer, John Bradford, John

Livingstone, George Whitefield, John Wesley, D.L. Moody si altii.
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Dependent lor de Duhul lui Dumnezeu este clar scoasS in evidenfa. $i, ,,cu

toate ca trezirile nu pot fi permanente, eu recomand predicatorilor sa

staruiasca in aceastS putere in slujba lor", Tndeamna DML-J. ,,Lasa-l pe El

sa-§i manifeste puterea in tine si prin tine. Aceasta iti va transforma

predicarea tntr-o «adevarat& predicare». Nimic nu i se poate substitui.

Ungerea Duhului este un lucru suprem." (Preaching & Preachers, p. 325)

Concluzii

Volumul de fa{a se inscrie in pleiada operelor omiletice de inalta

tinuta. Prin m&estria si atractivitatea stilului, DML-J reuseste sa-si convinga

cititorii de puterea de neinlocuit a predicarii crestine. R.T. Kendall, eel care

prefa^eaza una dintre editiile lucrarii, spunea: ,,Lloyd-Jones §i-a invajat

ascultatorii sa iubeasca Evanghelia mai mult dec^t o predica buna,

predicarea mai mult decSt liturghia si pe Dumnezeu Insu§i mai mult dec^t

orice forma de bunatate". Apoi, referindu-se strict la Preaching &

Preachers, acelasi autor spunea: ,,Aceasta carte accentueaza omul

(predicatorul), mai mult decat arta predicarii si pregatirea spirituals mai

mult decat pregatirea predicii".

Dand dovada de originalitate, coerenja si prospetime, autorul

reuseste s& trateze subiectul in complexitatea lui. Constient de importanta

egala a celor doua dimensiuni omiletice - predicarea §i predicatorul -,

DML-J stabileste un echilibru profund si statornic. Predicarea este privita

din perspectiva genezei ei divine, ca un fenomen ce-si gase§te legitimitatea

nu in efecte si reguli, ci in mandatarea lui dumnezeiascS. Biblicitatea

definitiilor, ancorarea principiilor omiletice textul Scripturii, fidelitatea fa^a

de bogata mostenire a trecutului, iata doar cateva dintre calita^ile acestei

analize. Autorul se dovede§te a fi un aparator energic al principiilor

predicarii apostolice, demonstrand-i mereu suculenja §i actualitatea.

De pe aceasta pozifie, atentioneaza asupra posibilelor tehnici-

surogat care ar substitui adevarata predicare. Descriind cu minutiozitate

tendinjele gresite ale propovaduirii Cuvantului, DML-J se JnarmeazS" cu
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cele mai potrivite pasaje din Scriptura, aratandu-ne ca numai ancorarea in

ele ne poate salva. Subtilitatea cu care suntem ademeniti Tnspre laicizarea

amvoanelor, masurarea eficien^ei mesajelor prin parametri lumesti si

folosirea metodelor psihologice pentru convingerea ascultatorilor sunt

numai o parte dintre multele oferte neavenite. Predicarea trebuie sa

redevina ceea ce a fost menita sa fie. Intr-o lume supratncarcata din punct

de vedere informational (dar, paradoxal, debusolata), predicarea crestina

trebuie sa fie ca un izvor de apa limpede si Tnviorator. Cam aceasta este

imaginea ce ne-o transmite DML-J care, In ultimul sfert de veac XX, mai

credea tn unicitatea si forja modelatoare a mesajului rostit.

Predicatorul, cealalta dimensiune a carjii, este creionat prin

primsa a trei registre complemetare: textul Scripturii, biografiile unor mari

predicatori si impresionanta experienta a autorului. Subliniind pericolul

profesionalismului rece Tn slujirea la amvon, suntem placut surprinsi sa

vedem rabdarea cu care DML-J se apleaca asupra remediilor. Prin natura

chemarii sale, dar si prin conjinutul slujirii, predicatorul trebuie sa faca

dovada unei profunde rela^ii cu Dumnezeu si Cuvantul Sau. Fara cea mai

mica retinere, autorul vorbeste despre pregatirea predicatorului la fel de

amplu ca si despre cea a predicii. Una fara cealalta duce la atitudini gresite

care-L dezonoreaza pe Domnul si aduc prejudicii lucrarii Sale. Absoluta

compatibilitate Tntre viata personals si oficiul predicatorului este subliniata

cu mare flne|e, Biblia oferindu-ne cateva prototipuri Tn aceasta prvinta.

Preaching & Preachers este asadar o lucrare esentiala slujitorului

crestin. Scrisa la final de slujire, tradand o pre^ioasa experienta

predicatoriala, aceste lecfii de destoinicie la amvon devin indispensabile.

Intrand Tn randurile ,,marilor clasici", DML-J Tsi Tnscrie numele pe lista

celor mai prestigiosi autori ai genului. Profunda lui cunoastere si,

deopotriva, depende^a de Duhul lui Dumnezeu, rodeste iata si Tn prezentul

mileniu. Sfaturile inconfundabile, principiile originale, devotamentul ce se

citeste printre randurile cartii, raman ca niste stalpi neclintiti strajuind
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drumul predicatorilor de azi si de maine. §i, daca ar fi sa-i dam dreptate lui

Emil Brunner, ,,D. Martin Lloyd-Jones este eel mai mare predicator al

crestinismului contemporan".




