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Insula cu predicatori şi cavaleri

 

 

După ce au fost bumbăciţi bine, Sancho Panza se ridică din

praful drumului şi potrivindu-şi dantura, îi spune lui Don Quijote „Mai

bine te făceai predicator decât cavaler rătăcitor”. Sancho avea clar o

viziune idilică şi zornăitoare a acestei nobile profesii deşi vestitul

hidalgo nu găsea nici o potrivire între ligheanul pe care-l avea pe cap şi

predica expozitivă.

Am avut ghinionul să fiu contemporan cu Petrică Lascău, cu

Lazăr Gog, cu Mihai Sârbu, cu Paul Negruţ şi cu alţi mulţi predicatori

care atunci când deschid gura, plevuşca omiletică trebuie să tacă.

De aceea nu m-am numit niciodată predicator tocmai pentru a

nu fi stupid punându-mă alături de oamenii ce gândesc înainte de a

vorbi.

Am avut ghinionul să fi lipsit de la prima lecţie de omiletică a

lui Sile Roske care i-a învăţat atunci pe cei prezenţi că întâia lege a

omileticii este „Nu contează ce spui tu, contează ce înţeleg cei din sală”

şi-am suferit pentru că n-am fost la cursul acela.

Am învăţat în anii aceştia că în predică trebuie să te raportezi şi

la mintea omului, folosind Scriptura şi la sufletul omului, folosind

ilustraţii adecvate. E balet pe sârmă ca să nu transformi predica într-un

studiu sforăitor sau într-un eseu bine conceput.

Am învăţat că trebuie să începi predica de la nivelul

auditoriului. Cu agricultorii Isus vorbea despre sămânţă, cu pescarii

despre năvod, cu femeile despre aluat. Nu era interesat când cita din

Vechiul Testament să citeze exact, nici să spună de unde a scos. „Aţi

auzit că s-a zis...” şi cu asta gata cu studiul biblic.

Am avut ghinionul să cred afirmaţia lui Voltaire că doar

imbecilii sunt serioşi şi de aceea m-am lăsat înşelat, adresându-mă unor

oameni pe care i-am privit ca fiind mai mult decât nişte spectatori

plictisiţi. I-am făcut să plângă, să râdă, să uite de ziua de luni, de pensia

mică, de medicamente compensate.

Manuela Tănăsescu, o doamnă în cel mai înalt sens al

cuvântului, ne-a învăţat la Retorică faptul că pe om trebuie să-l prinzi de

păr şi să-l ridici 5 cm de la pământ în minutul întâi al predicii şi să-l laşi

jos când zici „Amin”. Aşa am încercat să fac.

Am avut ghinionul să aleg predici cu puţin suport scriptural

cum ar fi „Alegerea şcolii”, „Biruind ispita proastelor obiceiuri”,

„Biruind ispita internetului”, „Timiditatea” ce mă obligă să citesc şi alte

cărţi decât Scriptura, dar am făcut-o pentru că domnul Mihai Dinu

profesor cu două doctorate ne-a învăţat în „Arta comunicării” că trebuie

să predici şi din „Mersul trenurilor” când ai ocazia. De aceea am

predicat din imnul naţional la 1 decembrie 2006 în Alba Iulia, stârnind

oroare între predicatorii de duzină.
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Am avut ghinionul să am bunici şi mamă penticostali şi-am

crescut prin bisericile lor unde se predica tot felul de lucrări incredibile

cu multe nasuri smiorcăitoare şi batiste pline de lacrimi. Am avut

ghinionul să nu-mi placă predica expozitivă...

Şi pentru că îmi cunosc limitele, nu cer decât să renunţăm la

prejudecăţi pentru că după Gordon Allport, prejudecata înseamnă a fi

absolut convins de lucruri incerte.

De aceea daţi-mi voie să fiu eu însumi şi să-mi îndes ligheanul

pe cap, să-mi încalec mârţoaga destinului şi să mă iau la trântă cu morile

de vânt personale.

Nu, Sancho, n-ai dreptate. Mai bine cavaler rătăcitor pe bune

decât un naşpet de predicator. Şi ca să te pedepsesc pentru ce ai spus,

am să-ţi iau insula pe care ţi-am promis-o, şi-am să o dăruiesc celor

ce-mi ascultă poveştile numind-o pentru ei, Paradis.

 

 

V l a d i m i r _ P u s t a n

 

 

 

   

 

  


