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INTRODUCERE
Astăzi se predică mult mai mult decât se poate vedea la
suprafaţă şi o astfel de predică bine pregătită este cu adevărat o
artă. în această lucrare se pot vedea cerinţele predicii Biblice şi de
asemenea s-au dat multe exemple de predici sau de diferite subiecte
dezvoltate. Acel predicator care neglijează sau ignoră Biblia ca şi
carte de căpătâi pentru viaţa şi predicile sale, este un predicator
fără autoritate pentru că ceea ce dă autoritate cuvintelor noastre
este Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu.
Predica, din punct de vedere creştin trebuie să fie
înrădăcinată în Biblie, modelată de Biblie, centrată în jurul Bibliei şi
saturată de Biblie.
Predicatorul care predică având ca bază Biblia, vorbeşte nu
numai pentru aceia care-l ascultă pe moment, ci el predică pentru
eternitate.
Lucrarea de faţă are patru capitole. În primul capitol prezint
predica şi istoria ei, în capitolul al II-lea predica şi metodele ei
prezentând predica expoziţională, textuală, topică şi doctrinară, în
capitolul al III-lea prezint mecanismul pregătirii predicii luând în
considerare structura analitică introducerea, afirmaţia, diviziunile,
discuţia, folosirea ilustraţiei, aplicaţia şi concluzia. evaluarea
predicii.
În capitolul al IV-lea, prezint sfaturi practice pentru
predicatori, concluzia şi anexele.
De-a lungul lucrării sunt accentuate principii de bază prin
intermediul unor ilustraţii interesante aşa încât lucrarea este un
instrument folositor lucrătorului creştin în pregătirea mesajelor sale.
Astfel că dacă biserica creştină doreşte să mărturisească cu
tărie evanghelia acestei generaţii, şi dacă credincioşii trebuie să
crească şi să ajungă la maturitatea unui creştin gata de lucrare, este
de o importanţă vitală ca pastorii, învăţătorii şi alţi lideri din
biserică să dea celor care îi ascultă hrana sănătoasă a Cuvântului
lui Dumnezeu prin mesaje care au ca punct central cea mai
preţioasă carte din lume - Biblia.

CAPITOLUL I
PREDICA ŞI ISTORIA EI
Noi avem datoria să predicăm Cuvântul lui Dumnezeu ca un
act al ascultării. Predica nu izvorăşte din experienţa bisericii şi nici
din tehnicile de comunicare. Noi predicăm pentru că am primit
porunca să predicăm. Predicarea este o însărcinare pe care ne-a dat-o
Dumnezeu (2 Tim 4:2).
Teologia predicării începe cu recunoaşterea smerită că
predica nu este invenţia omenească, ci creaţia lui Dumnezeu şi o
parte centrală a voii Lui descoperită bisericii.Atât predica cât şi
practicarea ei este de origine creştină. Actul predicării este „sui
generis" - o funcţie a bisericii stabilite de Isus.
John A. Brqadus afirma: „predica este caracteristica
creştinismului, nici o altă religie nu a făcut ca la adunările grupurilor
de oameni să se audă sfatuiile religioase şi îndemnurile ca o parte a
închinării divine."
Importanţa predicării îşi are rădăcinile în Scriptură şi
revelează istoria bisericii ascunse. P.T. Fartsyth spunea: „cu
predicarea creştinismului stă sau cade din cauză că este declaraţia
evangheliei."
Într-o biserică trebuie să se predice ca să nu-şi tăgăduiască
identitatea sau să nu abdice de la scopul rânduit. Predicarea este
comunicare, iar Ian Pot Watson nota că: rădăcinile, scopul şi slava ei
se află în voinţa suverană a lui Dumnezeu. Teologia predicii trebuie
să aibă formă trinitară şi să poarte mărturia lui Dumnezeu care
vorbeşte, a Fiului care mântuieşte şi a Duhului care iluminează. Noi
predicăm pentru că Dumnezeu a vorbit. Creatorul universului Dumnezeu omniscient, omniprezent şi omnipotent a ales în
suveranitatea Lui să ni se descopere.
Predicatorul trebuie să proclame adevărul lui Dumnezeu
pentru că El ne-a poruncit să vorbim despre El. Pe paginile Sfintelor
Scripturi întâlnim des această frază. „Dumnezeu a vorbit", în Vechiul
Testament acest cuvînt apare de 3808 ori.
Autoritatea predicatorului se află în autoritatea Bibliei

deoarece este cartea bisericii şi Cuvântul lui Dumnezeu fără greşeală.
Noi vorbim pentru că Dumnezeu a vorbit şi din cauză că El ne-a dat
Cuvântul Lui. Predica creştină este predica biblică; nu este o lucrare
uşoară. Cei chemaţi să predice au o lucrare grea de făcut.
Teologia predicării începe cu mărturisirea că Dumnezeu care
vorbeşte are ultimul cuvânt. Adevărata predicare nu este o expoziţie
de inteligenţă a predicatorului, ci o prezentare a înţelepciunii şi
puterii lui Dumnezeu. Lucrul acesta este posibil numai când
predicatorul se supune textului Scripturii.
Noi am fost chemaţi nu numai să predicăm, ci mai ales să
propovăduim Cuvântul lui Dumnezeu.
John Calvin a înţeles acest adevăr când el a afirmat:
„Cuvântul se duce din gura lui Dumnezeu într-o aşa manieră precum
ar ieşi din gura oamenilor, pentru că Dumnezeu nu vorbeşte deschis
din ceruri, dar a angajat oameni ca instrumentele Sale.”
Predica izvorăşte din adevărul că Dumnezeu a vorbit şi că El
a ales vase omeneşti să poarte mărturia Lui şi a evangheliei. Noi
vorbim pentru că nu putem tăcea. Noi vorbim pentru că Dumnezeu a
vorbit. Evrei 1:1-2 „După ce a vorbit în vechime părinţilor noştri prin
prooroci, în multe rânduri şi în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârşitul
acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care L-a pus moştenitor al
tuturor lucrurilor, şi prin care a făcut şi veacurile." Dumnezeu care Sa revelat El însuşi a vorbit prin Fiul Său Isus Hristos. Predica trebuie
să fie hristologică, ea ne îndreaptă spre întruparea lui Dumnezeu în
Hristos. Jertfa mântuitoare este actul nemeritat al lui Dumnezeu în
Hristos şi este mesajul central al predicării. Toată predica trebuie săşi aibă rădăcina în întrupare. Ioan 1:14 „Şi Cuvîntul S-a făcut trup, şi
a locuit între noi, plin de har, şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui,
o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl."
Puterea predicii nu stă în dominarea predicatorului, ci în
providenţa lui Dumnezeu. Predica nu demonstrează puterea
instrumentului uman, ci mesajul biblic al cuvintelor şi faptelor lui
Dumnezeu. Isus ne slujeşte ca model şi conţinut al predicilor noastre.
Pavel vorbeşte despre cei care cu înţelepciunea omenească
au căutat să demonstreze ce pot să facă cu mesajul pe care ei îl
trasmit, dar aşa cum spunea James Denney „nici un om nu poate să
dea impresia că el este mai deştept decât Isus Hristos care poate să
mântuiască."

„Şi învăţătura şi propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile
înduplecătoare ale înţelepciunii, ci într-o dovadă dată de "Duhul şi de
putere, pentru ca credinţa voastră să fie întemeiată nu pe
înţelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. "(lCor.2:4,5)
Predica este eficientă- când este scripturală, efectul este în
mâinile lui Dumnezeu. Noi trebuie să predicăm despre Fiul care
mântuieşte, acestă afirmaţie este un mesaj al speranţei pentru lumea
întreagă. Toată predica este despre înviere, teologia predicării
include teologia crucii şi a slavei. Predicatorul stă înaintea adunării
ca un lucrător extern al Cuvântului, dar Duhul Sfânt lucrează în
interior şi îşi face această lucrare măreaţă.
Neglijarea lucrării Duhului Sfânt este o evidenţă a declinului
trinitarian din mijlocul nostru. Duhul îşi face lucrarea de inspiraţie,
regenerare, sfinţire, iluminare care deschide drumul pentru Cuvânt.
Atât predicatorul cât şi ascultătorii depind de iluminarea dată de
Duhul Sfânt pentru înţelegerea textului. Calvin avertiza „nimeni nu
trebuie să creadă că nu este în stare să înţeleagă tainele lui Dumnezeu
numai cum El ne luminează cu harul Său. Cel care îşi atribuie o
înţelegere mai mare este mai orb, deoarece nu îşi recunoaşte orbirea
lui." Aceasta a fost mărturisirea tuturor predicatorilor de-a lungul
veacurilor şi va rămâne.
Tertulian numea Duhul Sfânt „vicarul lui" care prezenta
cuvântul lui şi adunării.
Predicatorii nu trebuie să uite acesta promisiune. Să-L
căutăm pe El întotdeauna, dar să-L şi aşteptăm bazându-ne pe
puterea Lui. Atunci când predicăm în Duhul trebuie să recunoaştem
că instrumentul uman nu are control asupra mesajului, asupra
cuvântului.
J.I. Parker definea predica „evenimentul lui Dumnezeu care
aduce o audienţă cu bază biblică legată de Hristos, un mesaj care are
impact asupra vieţii, un mesaj al învăţării şi direcţionării de la El
Însuşi prin cuvintele persoanei care vorbeşte". Dumnezeu vorbeşte
Cuvântul Lui folosind instrumente umane să proclame mesajul Lui şi
El cheamă bărbaţi şi femei la El. Spurgeon confirmă „viaţa, moartea,
iadul şi lumile necunoscute stau agăţate în predicarea şi auzirea
predicii".9 Romani 10:14 „Dar cum vor chema pe Acela în care n-au
crezut? Şi cum vor crede despre Acela despre care n-au auzit? Şi

cum vor auzi despre El fără propovăduitor?"
Predicatorul trebuie să vorbească ceea ce Dumnezeu i-a
poruncit şi anume - evanghelia Fiului care mântuieşte şi promisiunea
lui Dumnezeu de a dărui Duhul Sfânt ca semn şi eficienţă a chemării
predicatorului.
Noi trebuie să-L glorificăm pe Dumnezeu, iar predicatorii
sunt chemaţi să predice Cuvântul lui Dumnezeu. Matei 4:23 „Isus
străbătea toată Galileea, învăţând pe norod în sinagogi, propovăduind
Evanghelia împărăţiei, şi tămăduind orice boală şi orice neputinţă
care era în norod." Matei 10:7 „Şi pe drum, propovăduiţi, şi ziceţi
„împărăţia Cerurilor este aproape!" Fapte 9:28-29 „De atunci se
ducea şi venea împreună cu ei în Ierusalim, şi propovăduia cu
îndrăzneală în Numele Domnului. Vorbea şi se întreba şi cu evreii
care vorbeau greceşte, dar ei căutau să-L omoare."I Corinteni 1:21
„Căci întrucât lumea, cu înţelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu
în înţelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să
mântuiască pe credincioşi prin nebunia propovăduirii crucii."
De la început Biserica lui Isus Hristos a fost o biserică a
predicării. Creştinii au avut probleme cu natura mesajului lor şi rolul
lor ca mesageri ai Evangheliei. Comunităţile au crescut, iar biserica
aşteaptă tot mai mult ca pastorul, presbiterul lor să predice în ea.
Biserica din Corint a avut această problemă de rezolvat de a face
deosebire între predicatori adevăraţi şi predicatori falşi. În cartea
„învăţăturile celor doisprezece apostoli" găsim scris „fiecare apostol
care vine la noi să fie primit ca Domnul şi el să stea numai o zi dacă
este nevoie să mai stea o zi poate rămâne, dar dacă stă trei zile este
un profet fals".
Predicatorii de la început au avut o lucrare grea, predicile lor
tratau mai mult subiecte desprte moralitate şi doctrină. Ei erau
apologeţi, apărau drepturile creştinismului, de asemenea ei au definit
ideile teologice şi pastorale, doctrinare a celor din biserică. Printre ei
se numără: Tertulian, Ciprian, Iustin Martirul, Clement din
Alexandria, Origen şi Ieronim.
Predica a fost un mijloc de adresare în perioada crizelor şi de
învăţare a adevăratei credinţe.
Augustin. Nici un scriitor, predicator sau teolog al Bisericii
primare nu a avut un mai mare impact asupra identităţii bisericii

decât Augustin de Hipo. Convertirea lui este descrisă în
autobiografia clasică cunoscută sub numele de „Mărturisiri". El a
fost influenţat de marele predicator Ambrozie de Milano care 1-a
condus pe calea credinţei şi 1-a încurajat să facă botezul. El descrie
influenţa lui Ambrozie „la Milano am venit la Ambrozie episcopul
cunoscut de toată lumea ca cel mai bun om, un slujitor devotat, iar eu
am fost impresionat de dulceaţa discursului său." Augustin predica
de obicei fără notiţe, iar predicile lui au fost înregistrate de
secretarele lui din audienţă. Predicile erau simple şi directe sugerând
că „noi folosim cuvinte în fiecare zi care au devenit foarte ieftine, au
doar sunet dar nu fac nimic altceva; dar în om trebuie să fie un
cuvânt care rămâne în inima lui şi ceea ce iese din gură este sunetul.
Cuvântul din inima lui are o existenţă reală şi trebuie să înţelegi
sunetul pe care îl auzi." Lucrarea lui ca pastor şi predicator a avut o
adâncă penetrare interioară în natura umană şi divină.
Ioan Hrisostom - Ioan Gură de Aur. El a fost poate cel
mai mare predicator al bisericii primare, s-a născut în anul 345 şi a
fost crescut în credinţă de mama lui Antusa. Educaţia lui religioasă a
fost şlefuită de Meletius Episcop de Antiohia şi Diodor şi
conducătorul şcolii catehetice din oraş. A fost botezat în anul 369 şi a
îmbrăţişat o viaţă privată cu nişte practici ascetice. Ordinat ca preot
în 386 şi-a început cariera de predicator în Antiohia. Stilul său de a
predica i-a adus multe necazuri care le-a avut din partea puterii
politice şi eclesiastice din acea vreme.
În 398 el a devenit Episcop de Constantinopol. Faima lui a
crescut datorită predicilor lui împotriva imoralităţii celor bogaţi.
Aceasta 1-a condus spre mai multe exiluri. A murit în 407 fiind
exilat.
Predicile lui sunt adevărate comori spirituale. Totdeauna
comenta un text din Scriptură şi pe baza acelui text îşi încheia
predica cu o rugăciune scurtă şi cu o doxologie.
Lucrările lui Hrisostom includ o colecţie mare de predici
despre anumite cărţi ale Bibliei. „El a compus 88 de predici din
Evanghelia după Ioan, 90 de predici din Evanghelia după Matei şi 32
de predici din Epistola către Romani."

Bernard de Clairvaux. A trăit între anii 4090-1153 şi a fost
glasul spiritualităţii monastice şi mistice a secolului al XII-lea.
Prezenţa şi glasul lui au atras persoane spre noua lucrare. C.H.
Lorence scria că la moartea lui erau colonii în toate părţile Europei.
El a avut o personalitate complexă şi a chemat biserica să urmeze
dragostea lui Hristos. El era foarte preocupat să păstreze ortodoxia
catolică. El a fost un monastic mistic, un consilier pentru Papă şi un
bine cunoscut oponent al strălucitului filozof Petre de Abelard. A
proclamat nevoia unei cruciade de păstrare a locurilor sacre din Ţara
Sfântă. Bernard a fost un mare predicator şi prin predicile lui a
chemat lumea seculară la o renunţare totală prin îmbrăţişarea unei
vieţi de sărăcie, austeritate şi rugăciune. „El a predicat viziunea
mântuirii centrată în viaţa monastică şi o spiritulitate bazată pe
experienţă".
El a cunoscut Biblia în totalitate, aceasta devenind parte din
el, neavând nevoie să facă referinţă la textele biblice pentru că a
memorat foarte multe versete.
Printre cele mai cunoscute predici este Colecţia din Cântarea
Cântărilor prezentată într-o hermeneutică alegorică a timpului.
Acesta include 86 de predici, nici una din ele nu merge dincolo de
versetul 2 capitolul 2 al cărţii. în aceste predici el înfăţişează
experienţa intimităţii spirituale dintre suflet şi Hristos. Această
metodă biblică de interpretare este evidentă în reflecţia lui Bernard
din textul Cântarea Cântărilor 1:1-2.
Ascetismul lui a şlefuit lucrarea lui ca predicator şi monast.
Multe din predicile lui nu s-au păstrat, dar au fost scrise de cărturarii
vremii folosind un stil foarte simplu. El începea cu Vechiul
Testament, răspundea la o temă anume discutată într-o dogmă cu
semnificaţie în Noul Testament şi concludea cu semnificaţia morală
şi teologică. Lecrerca scria că „Bernard a alcătuit sute de predici
liturgice dar nici una în formele în care sunt astăzi."
Martin Luther a devenit reformator datorită interesului
pentru cuvânt. El nu făcea distincţie dintre lecţiile din clasă şi
predicile de la amvon. El nu a fost doar un profesor la Universitatea
din Wittemberg, ci şi un mare predicator. El predica de două, trei ori
pe săptămână. El afirma: „când predic o predică întotodeauna iau

antiteza." Predicile lui prezentau rolul credinţei în adevărul Scripturii
care trebuie să devină o realitate în viaţa personală. Romani 10:17 „
Astfel, credinţa vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin Cuvântul
lui Hristos" Pentru Luther predica a fost un element central al
închinării pentru că Logosul şi sacramentul nu puteau fi despărţite.
El afirmă că „predicatorul trebuie să boteze şi să catechizeze pentru
că el are Cuvântul lui Dumnezeu nu al lui Platon ori Aristotel.
Dumnezeu este Cel care îi vorbeşte."
John Donne (1571-1631). El a fost unul din marii
predicatori ai sec. al XVII-lea.În predicile lui el făcea referinţă la
scriitorii bisericii. „El credea aşa de mult în predică încât a afirmat
că: „ dorinţa mea este să mor la amvon, iar dacă nu, îmi voi lua
moartea cu mine la amvon."
El considera că predicarea Cuvântului lui Dumnezeu
prezintă ascultătorului bucuriile cerului. Ca predicator anglican
Donne a pus accentul pe relaţia de nedespărţit dintre Cuvânt şi
sacrament la fel cum tunetul şi fulgerul merg împreună. „Predica este
tunetul care curăţă aerul şi împrăştie norul ignoranţei, iar sacramentul
este lumina strălucitoare şi prezenţa lui Hristos însuşi. Amândouă
sunt necesare pentru proclamarea adevărului evangheliei."
Predicatorul are o chemare distinctă aceasta este temelia şi
rădăcina tuturor. El este mesagerul lui Dumnezeu. El a fost un
maestru al predicii şi un pod de legătură între predicatorii de la
început şi noua generaţie de predicatori protestanţi.
George Fox (1642-1691). A predicat despre iluminarea
fiecărei fiinţe care trebuie să fie recunoscută. De asemenea a spus că
predicatorii vieţii creştine trebuie să se confrunte cu închisoarea,
persecuţia şi moartea. A predicat prin pieţe şi pe dealuri. A dorit ca
biserica să fie înflăcărată pentru că adevărata biserică este stâlpul şi
temelia adevărului, clădită din pietre vii. El a fost deschis Duhului
Sfânt şi a lăsat-o pe soţia lui şi pe alte femei să predice.
John Wesley (1705-1791). A fost un revoluţionar al metodei
de predicare a Evangheliei în sec. al XVII-lea. Metoda lui a fost
directă şi simplă. El îi îndemna pe ascultători să fie copii ai lui
Dumnezeu prin credinţă. Să creadă în Domnul Isus şi să se împace

cu Dumnezeu. Predicile lui Wesley au avut mai multe subiecte,
legate de mântuirea prin credinţă, siguranţa mântuirii şi sfinţirea.
Mesajul lui Wesley a fost clar: „Hristos ne-a împăcat pe noi cu
Dumnezeu".
Păcătoşii pot fi restauraţi prin părtăşie cu Dumnezeu şi
experienţa asigurării mântuirii. Mântuirea nu este limitată până la o
anumită înălţime economică sau spirituală. Toţi cei care vin la
Hristos prin credinţă pot primi harul lui Dumnezeu. Wesley i-a rugat
pe predicatorii lui să folosească un limbaj simplu, apropiat şi clar
încurajându-i să nu predice mult ca să nu piardă atenţia
ascultătorilor. Unii îşi imaginează că o predică lungă va fi mai bună,
dar aceasta este o mare greşeală. „El i-a învăţat pe credincioşi să
vorbească şi să scrie pentru mântuirea sufletelor, folosindu-şi toate
sensurile învăţând şi punându-şi toată energia pe care o au, uitând de
ei înşişi şi aducându-şi aminte numai de sufletele pentru care a murit
Hristos." John Nelson unul din predicatorii laici a mărturisit că atunci
când 1-a auzit pe Wesley predicând i-a bătut inima ca pendula de la
ceas. Când a început să vorbească el, a crezut că tot discursul este
îndreptat către el. Când a încheiat, a spus că acest om poate să-i
spună toate secretele inimii. John Wesley a călătorit timp de 50 de
ani aproximativ 40-50 mile anual. Se estimează că în timpul vieţii lui
el a predicat peste 40 000 de predici. La începutul lucrării lui au avut
loc în biserică trezirea în închinare şi reforme sociale în Marea
Britanic. El a afirmat că „lumea nu a încetat să fie parohia mea:"
Putem vorbi şi de alţi predicatori care au predicat Cuvântul
lui Dumnezeu: Charles Spurgeon, Nathan, Soderbom, Joseph Fort
Newton.
Istoria bisericii este într-un anumit sens istoria predicării.
Putem vorbi de o tradiţie a predicii în diferite părţi ale lumii.
Viaţa oricărei naţiuni este şlefuită de două forme de adresare în
.
public: politică şi religioasă.
Atunci cînd vorbesc politicienii ei pot influenţa profund viaţa
unei naţiuni prin impactul asupra inimii şi sufletului.
În România, Dumnezeu s-a folosit de bărbaţi şi femei care au
predicat de-a lungul secolelor nu numai în biserică, ci şi în orice loc
public unde li s-au oferit posibilitatea să vorbească.
Predicatorii penticostali au în mod special focul răspândirii
mesajului lui Dumnezeu şi chiar fără pregătire teologică ei au

împărtăşit experienţa lor personală pe care au avut-o cu Dumnezeu.
Vorbind despre literatura predicii, la ora actuală sunt foarte
puţine cărţi sau tratate omiletice. Bisericile istorice au câteva cursuri
pe care le folosesc la seminarii sau la institut.
Bisericile neoprotestante s-au remarcat prin doi bărbaţi care
au scris cursuri pentru uzul studenţilor şi al pastorilor. Amintesc pe
prof.dr. Talpoş Vasile, rectorul Institutului Teologic Baptist şi
pastorul Roske Cristian, redactorul şef al revistei Cuvântul
Adevărului. La ora actuală nu există în limba română nici o revistă
cu caracter omiletic.
În cadrul departamentului de teologie practică se va înfiinţa
revista „Homilia". În ultima perioadă în special după revoluţie s-au
tradus în limba română cărţi ale diferiţilor profesori de teologie.
Datorită lipsei de literatură cu caracter homiletic pe parcursul anilor
de studiu şi a predării cursului de homiletică am recurs la literatura
vastă din limba engleză făcând adaptările la cultura noastră. Doresc
ca acest manual să fie de folos tuturor celor interesaţi să studieze
Cuvântul lui Dumnezeu şi să-l prezinte într-o formă sistematică
având ungerea specială, pe care numai Dumnezeu poate s-o dea.

CAPITOLUL II
PREDICA ŞI METODELE EI
A. PREDICA EXPOZIŢIONALĂ
A încerca să explicăm predica expoziţională, este ca şi cum
am încerca să descriem Parlamentul român şi cum lucrează el.
F'ecare crede că avem nevoie de un Parlament care să funcţioneze
bine, dar puţini ştiu cum lucrează şi toţi suntem de acord că
Parlamentul lucrează slab. La fel e şi cu predica expoziţională. Mulţi
predicatori cred că este importantă, dar nu pot descrie ce este şi cum
se face. John Nox a spus că „este posibil să predici nebiblic dintr-un
text biblic şi de asemenea să predici biblic, dar fără text biblic.
Acum voi prezenta punctul de vedere descris de Braga în
definirea şi alcătuirea predicii expoziţionale."
DEFINIŢIA PREDICII EXPOZIŢIONALE
Predica expoziţională este cea mai eficientă dintre toate
pentru că, mai mult ca celelalte, ea pregăteşte o adunare care
cunoaşte şi înţelege adevărurile biblice.
O predică expoziţională este una în care un text mai mare
sau mai mic din Scriptură este interpretat în relaţie cu o temă sau o
idee centrală. Volumul materialului pentru predică este trasat direct
din pasajul şi schiţa care constau într-o serie de idei centrale
progresive centrate în jurul unei singure idei principale.
DIFERENŢA DINTRE O PREDICĂ TEXTUALĂ
ŞI UNA EXPOZIŢIONALĂ
Predica textuală este aceea în care diviziunile principale sunt
derivate dintr-un text care constă într-o porţiune scurtă a Scripturii,
de obicei un singur verset sau două, sau câteodată chiar o parte a
unui verset. În cazul unei predici expoziţionale, textul poate fi o
porţiune mai scurtă sau mai lungă din Scriptură, uneori acoperind un

capitol întreg sau poate chiar mai mult, cu diviziunile trasate din
pasajul respectiv. În forma predicii textuale, diviziunile care sunt
derivate din text sunt folosite ca sugestii.
Predica expoziţională îl obligă pe omiletician să-şi extragă
toate subdiviziunile precum şi diviziunile principale, din aceiaşi
porţiune de Scriptură, pe care şi-o propune să o expună. În acest
mod, întreaga predică constă într-o expunere a unei anumite porţiuni
a Scripturii şi pasajul devine inima discursului.
EXEMPLE DE SCHIŢE DE PREDICI EXPOZIŢIONALE
Pentru un prim exemplu de schiţă a predicii expoziţionale,
vom folosi Efes.6:10-18.
Pe măsură ce studiem pasajul, vedem că în versetele de la
10-13 apostolul îl încurajează pe credincios să fie ferm în înfruntarea
duşmanilor spirituali care îl copleşesc. În alte cuvinte, Pavel se referă
în aceste versete la morala creştină. Versetele de la 14 până la 17 se
referă la diferitele piese ale armurii pe care Dumnezeu a pregătit-o
pentru sfinţi, pentru ca ei să poată înfrunta forţele întunericului.
Astfel ajungem la concluzia că în această secţiune poate fi descrisă
armura creştinilor. Dar înainte ca apostolul să-şi sfârşească discursul
său asupra particularităţilor implicate în acest război spiritual, adaugă
versetul 18. Aici el spune credinciosului îmbrăcat cu armura lui
Dumnezeu că trebuie de asemenea să se dedice rugăciunii neîncetate
în Duhul, şi să mijlocească neîncetat pentru toţi sfinţii.
I. Morala creştină, v. 10-13.
II. Armura creştină, v. 14-17.
III. Viaţa de rugăciune creştină, v.l 8.
Din această schiţă sumară se poate dezvolta următoarea schiţă:
Titlul: Lupta cea bună a credinţei.
I. Morala creştină, v.l0-13
1.Trebuie să fie la un nivel înalt, v. 10.
2. Trebuie să fie fermă, v.l 1-13.
II. Armura creştină, v.l4-17
1. Trebuie să aibă un caracter defensiv, v. 14-17a.
2. Ea trebuie să aibă şi un caracter ofensiv, v.l7b.

III. Viaţa de rugăciune creştină, v. l8
1. Trebuie să fie persistentă, v.18a.
2. Trebuie să fie o viaţă de mijlocire, v.l8b.
Pentru un al doilea exemplu de schiţă de predică expoziţională, vom lua Exod 14:1-14. Alegem ca idee principală:
Situaţii care par imposibile.
„Situaţiile care par imposibile" sunt:
I. Situaţii în care Domnul câteodată ne lasă să fim.
II. Situaţii prin care Domnul ne încearcă.
III. Situaţii în care noi uneori eşuăm.
IV. Situaţiile în care Dumnezeu ne susţine.
Exod 14:1-14 nu ne oferă numai patru lecţii importante, ci de
asemenea ne furnizează toate subdiviziunile pentru schiţă.
Titlul: "Situaţii care par imposibile"
I. Situaţiile în care Domnul câteodată ne lasă să fim.
- Printr-o poruncă specifică, v. 1-2.
- Pentru împlinirea scopului Său, v.3,4a.
II. Situaţii prin care Domnul ne încearcă.
- Pe calea ascultării, v.4b.
- Prin permiterea unor circumstanţe copleşitoare să vină
peste noi, v.5-9.
III. Situaţii în care noi uneori eşuăm, v.l 0-12.
- Datorită necredinţei noastre, v. 10.
- Datorită plângerilor noastre, v. 11-12.
III. Situaţiile în care Dumnezeu ne susţine , v. 13-14
La momentul potrivit, v. 13.
Luând controlul, v.14.
În Luca 19:1-10, folosind pe Zacheu ca exemplu, vom trata
pasajul analitic.
Titlul: "Câştigat de dragoste"
I. Căutarea lui Zacheu, v.1-4.
- Maniera căutării, v.l.
- Efectul căutării, v.2-4.
II. Ajutorul dat lui Zacheu, v.5-7.

- Maniera ajutorului, v.5.
- Efectul ajutorului, v.6-7.
III. Mântuirea lui Zacheu, v. 8-10.
- Evidenţa mântuirii, v.8.
- Declararea mântuirii, v.9-10.
FORME ERONATE CU PRIVIRE LA PREDICA
EXPOZITIONALĂ
Omiletica biblică este un comentariu asupra pasajului din
Scriptură, mai lung sau mai scurt, explicat şi aplicat verset cu verset
sau frază cu frază.
De obicei omiletica biblică nu are nici o structură omiletică
dar este alcătuită dintr-o serie de remarci separate asupra textului.
O prelegere exegetică este un comentariu detaliat pe baza
înţelesului unui text, cu sau fără o ordine logică sau aplicaţie
practică.
PRINCIPII DE BAZĂ PENTRU PREGĂTIREA UNEI SCHITE
EXPOZITIONALE
Orice pasaj luat în considerare ar trebui studiat cu atenţie
pentru a-i înţelege sensul şi pentru a obţine o anumită idee centrală
din acel text.
Descoperirea ideii centrale dintr-un pasaj este una dintre
primele sarcini în dezvoltarea unei schiţe expoziţionale.
Cuvintele sau frazele semnificative din text pot indica sau
chiar forma diviziunile principale ale schiţei.
Există un scop special în repetarea diferitelor cuvinte sau
fraze şi este evident faptul că unele dintre aceste fraze într-un pasaj
dat, apar acolo unde sugerează trecerea scriitorului de la o idee
principală la alta.
De exemplu citiţi Efes.l:3-14
v. 6 - "spre lauda slavei harului Său"
v.12 - "de laudă slavei Sale"
v.14 - "spre lauda slavei Sale"
Astfel, pe măsură ce studiem Efes. 1:3-14, cu aceste lucruri
în minte, vedem că apostolul are de-a face aici cu lucrarea lui

Dumnezeu de răscumpărare, şi prima secţiune, care se sfârşeşte cu
versetul 6, descrie lucrarea lui Dumnezeu Tatăl în lucrarea de
răscumpărare a omenirii; a doua secţiune care se încheie cu versetul
12 ne spune despre lucrarea Lui Dumnezeu - Fiul; iar a treia secţiune
care reiese din versetele 13 şi 14 ne arată lucrarea iui Dumnezeu Duhul Sfânt.
Schiţa poate fi trasată dintr-o secţiune expoziţională într-o
ordine diferită de aceea a textului.
În general vorbind, este bine ca diviziunile principale şi
subdiviziunile să urmeze o ordine precisă a versetelor din Biblie, dar
nu este întotdeauna necesar. Astfel avem Exod 12 :1-13.
Titlul: Mielul lui Dumnezeu.
Ideea centrală: Trăsăturile caracteristice ale Mielului de Paşte.
I. A fost Mielul divin, 12:1-3.
II. A fost Mielul perfect, 12:5.
III. A fost Mielul înjunghiat, 12:6.
IV. A fost Mielul care a răscumpărat, 12:7, 12-13.
V. A fost Mielul care a îndurat, 12:8-11.
Adevărurile importante sugerate de pasaj pot forma
diviziunile principale ale schiţei.
Schiţele de acest tip vor fi trasate în general din pasajele
istorice sau profetice, luând din material principalele adevăruri
spirituale sau lecţii pe care faptele par a le sugera sau a le ilustra.
Aceste adevăruri spirituale sau principii devin apoi diviziunile
principale ale schiţei. Astfel avem Geneza 6 şi 7.
Titlul: Dumnezeul implicat în viaţa noastră.
Ideea centrală: Adevăruri despre Dumnezeu.
I. El este guvernatorul moral al universului, 6:1-7, 11-13.
- El este Cel care ia cunoştinţă de faptele oamenilor, 6:1-6,
11-12.
- El este Cel care pronunţă judecata asupra oamenilor
pentru vina lor, 6:7,13.
II. El este Dumnezeul harului 6:3, 8-22.
- Cel care pregăteşte mijlocul de scăpare de judecata
pentru păcat 6:8-22.
- Cel care îşi întinde îndurarea asupra vinei, 6:3.

III. El este un Dumnezeu al credincioşiei, 7:1-24.
- El este Cel care îşi împlineşte Cuvântul cu privire la
judecăţi, 7:11-24.
- El este Cel care îşi ţine promisiunile faţă de El însuşi,
7:1-10,23
Două sau trei pasaje mai mari sau mai mici din diferite părţi
ale Scripturii pot fi puse împreună ca să formeze baza unei schiţe
expoziţionale.
În concordanţă cu acest principiu, secţiunea expoziţională nu
trebuie neapărat să fie compusă dintr-un singur pasaj, unde versetele
merg împreună, consecutiv.
Jertfa de mulţumire descrisă în Levitic este un exemplu al
acesteia. Prima descriere a ei este în cap. 3:1-17, şi putem afla în
continuare informaţii despre jertfa de mulţumire în cap.7:ll-15 şi 2832. Astfel că pentru a obţine o imagine completă a regulilor pentru
jertfa de mulţumire, vom pune cele trei pasaje împreună, şi ca
rezultat vom construi următoarea schiţă (pentru a fi aplicată ca
tipologie pentru Hristos şi credincios):
Titlul: Pace cu Dumnezeu.
Ideea principală: Fapte semnificante cu privire la împăcarea cu
Dumnezeu.
I. Maniera în care era obţinută împăcarea 3:1-17.
1. Se obţine printr-o jertfă hotărâtă de Dumnezeu, 3:1,6,12.
2. Se obţine prin identificarea păcătosului cu victima, 3:2,7-8,
3. Se obţine prin moartea victimei, 3:2,7-8,12-13.
II. Metoda prin care împăcarea putea fi făcută, 7:11-15,28-32
1. Se obţine prin participarea la masă a celui care aducea jertfe,
7:11-15.
2. Se obţine prin participarea la masă a preoţilor, 7:28-32.
Predicile biografice sunt deseori construite de-a lungul unor
linii similare. Să luăm ca exemplu pe Rahav. Descrierea principală a
vieţii lui Rahav o găsim în Iosua 2 şi 6:22- 25. Prima dintre schiţele
următoare este analitică, iar a doua arată adevănirile sau principiile
care se pot învăţa din "credinţa trăită" a lui Rahav.30
1. Titlul: De la Păcătos la Sfânt.
I. Trecutul ei tragic, Iosua 2:1 ; Evrei 11:31; Iacov 2:25.

II. Credinţa ei în Dumnezeu, Evrei 11 :31.
III. Lucrarea credinţei ei, Iosua 2:1-6; Iacov 2:25.
IV. Mărturia ei binecuvântată, Iosua 2:9-13.
V. Influenţa ei minunată, losua 2:18-19, 6:22-23, 25.
VI. Posteritatea ei nobilă, Matei I :5, Rut 4:21-22.
2. Titlul: Credinţa trăită.
I. Este o credinţă care mântuieşte, Evrei 11:31.
II. Este o credinţă care lucrează, Iosua 2:1-6, Iacov 2:25.
III. Este o credinţă care mărturiseşte, losua 2:9-13.
IV. Este o credinţă care influenţează pe alţii, losua 2:18-19;
6:22-23, 25.
V. Este o credinţă care dă roade, Matei 1:5, Rut 4:21-22.
Prin mijloacele metodei abordării multiple, putem trata un
pasaj din Scriptură în diferite moduri şi astfel putem avea două sau
mai multe schiţe total diferite pentru aceeaşi porţiune.
Prin aplicarea metodei abordării multiple, putem construi
câteva schiţe din acelaşi pasaj, total diferite. Fiecare schiţă va fi
centrată pe una dintre ideile dominante alese pentru a le accentua, dar
acestea se vor deosebi conform apropierii pe care dorim s-o facem
sau a scopului sau aplicaţiei pe care o avem în minte în legătură cu
pasajul.
Astfel că pentru a ilustra aceasta vom lua pasajul din Matei
14:14-21 de unde vom lua şi atributele lui Isus ca idee principală a
secţiuni expoziţionale:
Titlul: Domnul nostru cel fără egal.
I. Compasiunea lui Isus, v. 14.
1. Compasiunea lui Isus este arătată prin interesul Lui
pentru mulţime, v.14
2. Compasiunea lui Isus este arătată prin lucrarea Lui
pentru mulţime, v.14.
II. Blândeţea lui Isus, v. 15-18.
1. Blândeţea lui Isus este arătată în răspunsul Său faţă de
ucenici, v. 15-16.
2. Blândeţea lui Isus este arătată în răbdarea Lui în
privinţa ucenicilor, v.17-18
III. Puterea lui Isus.

1. Puterea lui Isus este manifestată în hrănirea mulţimilor, v. 19-21.
2. Puterea lui Isus este exercitată prin slujirea ucenicilor, v.19-21.
Acum vom trata acelaşi pasaj din punctul de vedere al Iui
Hristos, Cel care împlineşte nevoile:
Titlul: Priveşte lucrarea lui Dumnezeu.
I. Hristos este preocupat de nevoile noastre, v. 14-16.
1. El are milă de noi în nevoile noastre, v.14,16.
2. El ia aminte la noi în nevoile noastre când altora nu le pasă, v. 1516.
II. Hristos nu este limitat de circumstanţe în împlinirea
nevoilor noastre, v. 17-19.
1.El nu este limitat de lipsa noastră de resurse,v.l7-18
2.El nu este limitat de nici un fel de lipsuri, v.19.
III. Hristos împlineşte nevoile noastre, v^20-21.
1. El împlineşte nevoile noastre din belşug, v.20.
2. El pregăteşte mai mult decât suficient, v.20-21.
Pentru o a treia schiţă, ne vom raporta la text din punctul de
vedere al problemelor pe care noi le înfruntăm:
Titlul: Rezolvând problemele noastre. .
I. Noi suntem uneori confruntaţi cu probleme, v.14-15.
1. Probleme de mari proporţii, v.14-15.
2. Probleme urgente, v. 15.
3. Probleme imposibil de rezolvat, din punct de vedere
omenesc, v.15.
II. Isus este capabil să rezolve problemele noastre, v. 16-22.
1. Condiţia este ca noi să-I oferim resursele noastre limitate.
2. Condiţia este ca noi să ascultăm implicit de EI, v. 19-22
Pentru a patra ilustrare asupra acestui pasaj vom baza schiţa
pe ideea credinţei în legătură cu nevoia umană:
Titlul: Relaţia credinţei cu nevoia umană.
I. Provocarea credinţei, v. 14-17.
1. Motivul pentru provocare, v.14-15.
2. Substanţa provocării, v. 16..
II. Lucrarea credinţei, v. 17-19.

1. Primul act al credinţei, v.17-18.
2. Al doilea act al credinţei, v.19.
III. Răsplata credinţei, v.20-21.
1.Binecuvântarea răsplătirii, v.20a.
2. Mărimea răsplătirii, v.20b-2l.
Astfel am observat patru moduri diferite în care textul din
Matei 14:14-21 poate fi tratat.
Trebuie să observăm contextul secţiunii expoziţionale.
Am învăţat în legătură cu predica textuală faptul ca
observarea contextului este esenţială pentru a corecta interpretarea.
Legat de context, el ne va ajuta să înţelegem imediat pasajul şi ne dă
o capacitate de a vedea textul într-o lumină corectă.
Trebuie să examinăm trecutul istoric al pasajului ori de câte
ori este posibil .
Sunt anumite porţiuni ale Bibliei care nu pot fi înţelese
corect fără referinţe la trecutul lor istoric. O interpretare înţeleaptă a
unui astfel de pasaj va fi determinată, de o examinare a porţiunilor
istorice cu care ele se leagă strâns.
Această regulă afectează majoritatea Profeţilor Mici în
legătură cu acele cărţi istorice ale Vechiului Testament şi epistolele
lui Pavel în legătură cu Faptele Apostolilor.
Să luăm, de exemplu, cartea lui lona. Mesajul acestei cărţi
scurte nu poate fi înfăţişat fără a se face referire la 1,2 Regi şi în mod
particular la 2 Regi 14 de unde învăţăm despre tragica legătură cu
apostazia din ţara lui Israel în zilele lui lona. Cartea lui lona este apoi
văzută a fi atât o chemare la pocăinţă pentru împărăţia de Nord,
pentru Ninive, cât şi o avertizare a poporului lui Dumnezeu asupra
judecăţii care va veni peste ei dacă ei vor continua în răzvrătirea lor
îndărătnică împotriva lui Dumnezeu.
Detaliile textului trebuie să fie tratate corect, dar nu
complet.
Aceasta înseamnă că trebuie să tratăm detaliile în aşa fel
încât să descoperim înţelesul pasajului. Aceasta este caracteristica
care face predica expoziţională distinctivă ca mijloc de comunicare a
adevărului divin, deoarece Cuvântul Domnului este explicat verset
cu verset şi astfel dă posibilitatea ca adunarea să înţeleagă sensul pe
care textul intenţionează să-l exprime.

Adevărurile conţinute în text trebuie să fie legate de ziua de astăzi.
Una din criticile care sunt ridicate asupra discursului expoziţional este aceea că predicatorul care foloseşte această metodă de
adresare, adesea eşuează în adaptarea adevărurilor scripturale
oamenilor, în circumstanţele în care se găsesc în prezent precum şi în
mediul lor înconjurător.
GREŞELI COMUNE ALE CELOR CARE VOR SĂ PREDICE
EXPOZITIONAL
Ne poate lua timp considerabil şi mult efort pentru a ne
însuşi capacitatea de a interpreta Scriptura într-un mod corect şi de a
învăţa ce să includem şi ce să excludem în expunerea unui pasaj.
Unii au dificultăţi în expunere pentru că în procesul exegezei
ei se pierd într-o mulţime de detalii şi devin incapabili de a sesiza
mesajul central care reiese din text.
Alţii, uitând principiul după care interpretarea este caracteristica de bază într-o predică expoziţională, risipesc prea mult timp în
aplicaţii în locul explicaţiei, nerealizând faptul că Duhul Sfânt va
aplica Cuvântul lui Dumnezeu în inimile oamenilor după cum Biblia
afirmă cu atâta claritate.
O altă greşeală comună din partea celor care vor să predice
expoziţional-este aceea că ei îşi permit să se abată de la pasajul
prezentat.
VARIETATEA ÎN PREDICA EXPOZIŢIONALĂ
Pentru a da o idee despre materialele care pot fi atinse într-o
predică, prezentăm patru schiţe expoziţionale. Prima dintre acestea
este bazată pe o porţiune istorică din Evanghelia după Ioan şi anume,
Ioan 11:1-6, 19-44; a doua este din ultima porţiune din pilda Fiului
Risipitor, dar are de-a face cu fratele mai mare, Luca 15:25-32; a
treia este luată din poezia ebraică. Ps.23; iar a patra este derivată din
epistolele lui Pavel, Efeseni 4:30-5:2.

# 1 Titlul: Cel mai bun prieten.
Text: Ioan 11:1-6, 19-44.
Ideea centrală: Caracteristicile lui Isus, prietenul nostru.
I. Isus este un prieten iubitor v.3-5.
1. El este Cel care ne iubeşte pe fiecare dintre noi în mod
individual, v.3,5.
2. El este Cel care totuşi permite necazurilor să vină peste
noi, v.3.
II. Isus este un prieten înţelegător v.21-36.
1. El înţelege durerile noastre adânci, v,21-26, 32.
2. El este lângă noi în întristările noastre adânci, v.33-36.
III. Isus este un prieten atotputernic, v.37-44.
1. Isus poate face lucruri miraculoase, v.37.
2. Isus face minuni atunci când noi împlinim condiţiile Sale, v.38-44.
# 2 Titlul: Fariseii: Ieri şi astăzi.
Text: Luca 15:25-32.
Ideea centrală: Trăsături de caracter ale fratelui mai mare.
I.
EI a fost un om care se îndreptăţea singur, v.29-30.
1. Este indicat de afirmaţiile lui cu privire la ascultare, v.29.
2. Este indicat de atitudinea lui faţă de fratele său, v.29
II.
EI a fost un om care nu s-a implicat, v.28-30.
1. Este indicat de atitudinea sa faţă de întoarcerea fratelui
său, v.28.
2. Este indicat de refuzul recunoaşterii virtuale a fratelui
său, v.30.
III.
El era un om care găsea greşeli, v.25-30.
1. Este indicat de greşelile găsite fratelui său, v.30.
2. Este arătat de greşelile găsite tatălui său, v.27-30.
IV.
EI a fost un om încăpăţânat, v.28-32.
1. A arătat prin refuzul său de a intra în casă, v.28.
2. A arătat prin atitudinea sa insistentă,v.29-32

# 3 Titlul: Psalmul mulţumirii.
Text: Psalmul 23
Ideea centrală: Faptele binecuvântate cu privire la oaia Domnului,
v.1
I.
Păstorul oii, v.l.
1. Păstor atotputernic, v.l .
2. Păstor personal, v.l.
II.
Purtarea de grijă pentru oaie, v.2-5.
1. Odihnă, v.2.
2. Călăuzire, v.3.
3. Mângâiere, v.4.
4. Satisfacere, v.5.
III.
Perspectiva oii, v.6.
1. O perspectivă strălucitoare pentru viaţa sa, v.6.
2. O perspectivă binecuvântată pentru viitor, v.6.
# 4 Titlul: Umblând în dragoste
Text: Efeseni 4:31-5:2.
Ideea centrală: Caracteristicile caracterului creştin.
I.
Caracterul creştin este marcat de absenţa sentimentelor
rele, 4:31.
1. Caracteristicile sunt de orice fel, v.31.
2. Caracteristicile sunt la orice nivel, v.31.
II.
Caracterul creştin este marcat de o atitudine de iertare, 4:32.
1. Iertare - faţă de alţii, v.32.
2. Iertare - din punctul de vedere a lui Dumnezeu faţă de
noi, v.32
III. Caracterul creştin este marcat de o atitudine de dedicare
iubitoare, 5:1-2.
1. Atitudine - în legătură cu relaţia noastră de fii, v. 1.
2. Atitudinea - o dragoste ca a lui Hristos, v.2.
Se observă faptul că în fiecare dintre aceste schiţe toate
subdiviziunile sunt derivate din acelaş pasaj din Scriptură precum
diviziunile principale. în continuare vom arăta o schiţă expoziţională
care acoperă prima epistolă către Tesaloniceni.

Titlul: Biserica cotată cel mai bine.
Text: 1 Tesaloniceni.
Ideea centrală: Darurile principale pe care biserica trebuie să le
posede.
I. Credinţa, 1:1-2:16.
1. Credinţa se bazează pe Cuvântul lui Dumnezeu, 1:2-5; 910; 2:13.
2. Credinţa ţine credinciosul neclintit în necaz, 1 :6;2:14-16
II Dragostea, 2:17-4:12.
1. Credincioşii arată dragostea celor bătrâni în credinţă,
3:6.
2. Credincioşii arată dragostea unul faţă de altul, 3:12; 4:9-10.
III. Speranţa, 4:13-5:28.
1. Speranţa care este îndreptată către venirea lui îsus
pentru ai Săi 4:13-18; 5: 9-10.
2. Numai având speranţă aşteptăm întâlnirea cu cei dragi
care au murit mai înainte 4:13-18.
SERII DE PREDICI EXPOZIŢIONALE
Metoda expoziţională se potriveşte admirabil cu dezvoltarea
unei serii de mesaje expoziţionale. Este potrivit şi normal pentru un
predicator ca să continue pe parcursul a câteva săptămâni expunerile
sale pe tema unui pasaj extins sau să folosească secţiuni
expoziţionale care sunt legate una de alta.
Când un lucrător susţine o serie de predici expoziţionale cu
pricepere, el împlineşte lucrarea de predare a Cuvântului lui
Dumnezeu la nivelul cel mai înalt.
Sunt diferite moduri de dezvoltare a unei serii de predici
expoziţionale. Una dintre căile cele mai întâlnite este o serie de
expuneri pe tema unei singure cărţi din Biblie. Numărul de predici va
depinde de lungimea cărţii şi de conţinutul ei. Scopul pe care
predicatorul îl urmăreşte poate fi de asemenea acela de a vedea câte
mesaje vor fi în acea serie.
Când se doreşte să se predice dintr-o carte, este bine ca
prima predică să se dedice unei vederi de ansamblu a cărţii. Aceasta
va da bisericii o idee generală asupra scopului cărţii şi capacitatea de

a urmări şi a înţelege diferitele părţi ale textului fiecărei secţiuni în
parte, săptămână de săptămână.
O serie de predici pe tema cărţii lui lona, cu un mesaj
comprehensiv a cărţii ca întreg, poate conţine titluri cum ar fi
următoarele:
"O chemare la pocăinţă" - Iona 1-4.
"Absurditatea neascultării" - Iona 1:1-16.
"Îngropat în peşte" - Iona 1:17.
"Rugându-se în dificultăţi"-Iona 2:1-10.
"Când lui Dumnezeu îi pare rău" - Iona 3:1-10.
"Discuţia cu Dumnezeu" - Iona 4:1-11.
Alte titluri pentru cele patru capitole din cartea lui Iona:
"Profetul risipitor"
"Profetul care se roagă"
"Profetul care predică"
"Profetul îmbufnat"
Cartea Geneza alături de înşiruirea de nume din Evrei 11
pregăteşte terenul pentru o serie de şapte mesaje consecutive pe tema
"Viaţa de credinţă". Ordinea progresivă în care aceşti oameni ai
credinţei apar în înregistrarea divină are o semnificaţie specială.
"Abel - Jertfa credinţei" (Geneza 4:1-5; Evrei 1 1 :4)
"Enoh - umblarea credinţei" (Geneza 5:21-24; Evrei 1 1 :5-6)
"Noe - lucrarea credinţei" (Geneza 6-7; Evrei 11:7)
"Avraam - ascultarea credinţei" (Geneza 12-18; Evrei 11:8-10)
"Isac - viziunea credinţei" (Geneza 26-27; Evrei 11 :20)
"Iacov - discernerea credinţei" (Geneza 27:35; Evrei 1 1 :21 )
"Iosif- asigurarea credinţei" (Geneza 37-50; Evrei 11 :22)
Epistola lui Pavel către Filipeni aşează scena pentru o serie
de predici pe tema "Cum să fii fericit" bazată pe cele patru capitole
consecutive ale cărţii:
"Prin Hristos: viaţa noastră."
"Prin Hristos: exemplul nostru."
"Prin Hristos: obiectivul nostru."
"Prin Hristos: mulţumirea noastră."
"Miracolele convertirii" poate fi titlul unei serii în care
fiecare mesaj descrie convertirea unui individ. Lista de mai jos se
referă la patru asemenea minuni ale convertirii. Femeia din Samaria,
sau: "Transformare prin convertire" (Ioan 4:1-44)

Tâlharul de pe cruce, sau "Convertirea instantanee"
(Luca 23:39-43)
Famenul etiopian sau "Coincidenţa divină în convertire”
(Fapte 8:26-40)
Temnicierul din Filipi, sau "Bucuria cerească în convertire"
(Fapte 16:22-40)
Cântarea lui Moise şi a copiilor lui Israel din Exod 15:1-21;
cântarea Deborei din Judecători 5 şi cântarea lui David din 2 Samuel
22 pot forma o serie de predici pe tema „Cântările sfinţilor Vechiului
Testament".
Rugăciunile apostolului Pavel găsite în epistolele sale dau un
alt subiect pentru mesaje expoziţionale.
Serii de predici din Psalmi. Putem prezenta o succesiune de
mesaje cu tema "Psalmi de încoronare" (Ps.93-100); Psalmii
„Aleluia"(Ps. lO6, 111, 112,113,135 şi în special psalmii 146-150).
Pe tema "Psalmii căinţei" (6, 32, 38, 51, 102, 130, 143).
Fără îndoială ar trebui să avem o serie intitulată "Hristos în
Psalmi" selectând unii dintre „Psalmii mesianici" ca bază pentru
predicile noastre. Psalmul 8 îl descrie pe Hristos ca Fiul Omului,
Psalmul 23 ca pe Marele Păstor, Psalmul 40 ca pe Profetul divin iar
Psalmul 2 ca pe Regele care vine. Ar trebui, de asemenea, să
observăm legătura remarcabilă dintre Ps. 22, 23 şi 24. De aici putem
avea trei mesaje succesive cu titlurile "Bunul Păstor în moartea Sa"
din Ps.22; "Marele Păstor în puterea Sa" din Ps.23; şi "Mai Marele
Păstorilor în Slava Sa" din Ps.24.
Adoptând o altă abordare a Psalmilor, putem aranja o serie
de expoziţii pe tema "Glasuri din psalmi" cu-următoarele titluri:
„Glasul căinţei" (Ps.51)
„Glasul mulţumirii" (Ps. 103)
„Glasul încrederii" (Ps.27)
„Glasul veseliei" (Ps.18)
„Glasul laudei" (Ps.34)
De asemenea, putem folosi o secţiune a unei cărţi ca bază
pentru o serie. Mesajele către cele şapte biserici din Asia din
Apocalipsa 2 şi 3 ne dau substratul pentru a pregăti o serie de şapte
predici cu titlurile:

"Biserica ocupată" (Ap.2:1-7)
"Biserica în suferinţă" (Ap.2:8-ll)
"Biserica compromisă" (Ap.2:12-17)
"Biserica coruptă" (Ap.2:18-29)
"Biserica moartă" (Ap.3:1-6)
"Biserica misionară" (Ap.3:7-13)
"Biserica indiferentă" (Ap.3:14-22)
O altă metodă de dezvoltare a seriilor de predici
expoziţionale este de a lua un capitol, sau o porţiune a unui capitol şi
printr-un studiu atent al textului să dezvoltăm un număr de mesaje
legate din acel pasaj. Vom folosi ca ilustraţie 1 Regi 10:1-13, cu
privire la vizita reginei din Seba făcută regelui Solomon. Tema
seriei:
„Bogăţiile care trec"
"Găsirea bogăţiilor care trec" (v. 1-5)
"Gustarea bogăţiilor care trec" (v.6-9)
"Posedarea bogăţiilor care trec" (v. 10-13)
Din 2 Regi 5:1-15 descoperim câteva instrumente pe care
Dumnezeu le foloseşte pentru a-l aduce pe Naaman- leprosul, la EI.
Ca rezultat, putem forma o serie de predici expoziţionale pe tema
"Instrumente pe care Dumnezeu le foloseşte pentru binecuvântare".
Dr. James M. Gary a spus: "Predica expoziţională face
necesar faptul ca predicile să conţină cât mai multe adevăruri
scripturale şi modele scripturale ale cercetării lucrurilor" şi aceasta
va conduce predicatorul la acţiunea de a include în mesajele sale cât
mai multe sfaturi practice care pot, în alte circumstanţe, să pară a fi
neplăcute unei audienţe.
Paul Bordan vicepreşedinte la Seminarul din Denver
Colorado încurajează aşezarea unui set de limite legate de
caracteristicile clare ale predicii expoziţionale.
- O predică expoziţională trebuie să continue o expresie clară a
ideii biblice primare care derivă dintr-un pasaj sau un text.
- Structura predicii trebuie să corespundă cu structura textelor
- Predica trebuie să fie relevantă asupra ascultătorilor
- Predica trebuie să fie ca un puzzle, ideile, schiţa, aplicaţiile,
ilustraţiile să se potrivească.
Având în vedere programul încărcat al pastorilor este greu ca
ei să pregătească predici expoziţionale. Se poate aluneca uşor în

extreme şi predica să nu mai fie expoziţională. Doresc să fac câteva
recomandări:
1. Predicatorii eficienţi sunt făcuţi, nu născuţi. Ei trebuie să
înţeleagă că au mult de lucru la alcătuirea unei predici.
2. Un păstor ocupat cu multe responsabilităţi poate predica
o singură predică pe săptămână. Pastorii nu trebuie să fie
persoane doritoare de amvon, fără să-şi pregătească predicile şi
care cred că pot predica la nesfârşit.
3. Pentru o predică expoziţională bine pregătită se cer între
10-15 ore de pregătire pe săptămână.
4. Predica expoziţională solicită aproape acelaşi timp ca şi
o predică exegetică.
5. Trebuie să vorbim elocvent de la amvon. Predicatorii
lucrează cu ideile.
6. Cei mai mulţi predicatori care folosesc predica expoziţională se îndreaptă spre un singur pasaj. Este recomandat acest lucru.
7. Noi trebuie să înţelegem procedura exegetică, să fim
familiarizaţi cu pasajul şi să-l interpretăm.
8 Predicatorul nu trebuie să se îndrepte doar spre idei,
scopuri, schiţe, ilustraţii şi aplicaţii. El trebuie să se îndrepte spre
cuvinte care să alcătuiască fraze şi să poată comunica verbal
adevărul.
9. Se recomandă alcătuirea unei schiţe de predică.
10. Predica trebuie predicată cu voce tare de cel puţin 2-3 ori.
Chiar dacă ai notiţe la amvon, predică fără ele.
11. Lucrează asupra gesturilor, expresiilor feţei, emoţii şi
volum. Nu uita că predicatorul comunică prin gesturi şi alte
expresii externe.
12. Predică expoziţional, atât biblic, cât şi relevant.

B. PREDICA TEXTUALĂ
Predica textuală este tipul de predică pe care fiecare biserică
o apreciază deoarece se anunţa textul biblic şi din acel text va predica
pastorul. Unele predici sunt criticate deoarece pastorul anunţă şi
citeşte un text, dar predica are puţin de-a face cu textul sau chiar
deloc.
DEFINIŢIA PREDICII TEXTUALE
Ocupându-ne de predica textuală, avem de-a face cu un tip
de discurs care este diferit de predica topică. Într-o predică topică,
începem cu tema, dar într-o predică textuală vom începe cu un text.
Observaţi cu atenţie definiţia predicii textuale:
O predică textuală este aceea în care diviziunile principale
derivă dintr-un text, o porţiune scurtă din Scriptură. Fiecare din
aceste diviziuni este apoi folosită ca o sugestie. Aici textul asigură
tema predicii.
Pe măsură ce examinăm această definiţie, devine clar faptul
că în predica textuală, liniile principale de dezvoltare sunt extrase din
text, în acest mod, schiţa principal este ţinută cu stricteţe între
limitele textului.
A doua parte a definiţiei afirmă că fiecare diviziune
principală derivată din text "este folosită apoi ca un ghid pentru
sugestii". Diviziunile principale într-o schiţă textuală trebuie să vină
din însuşi textul dat, dar o dezvoltare completă poate fi făcută ori din
textul propriu-zis ori din alte porţiuni din Scriptură.
În contrast cu predica topică, în care începem cu un subiect
sau cu o temă, acum începem cu un text, care va indica ideea
dominantă a mesajului.
EXEMPLE DE SCHIŢE DE PREDICI TEXTUALE
Să luăm ca text Ezra 7:10. Prin examinarea cu atenţie a
textului putem observa că întreg versetul este centrat asupra scopului
inimii lui Ezra, şi astfel putem trasa următoarele diviziuni din acest
verset

I. O inimă care a fost pusă să cunoască Cuvântul lui
Dumnezeu, "...Ezra îşi pusese inima să adâncească Legea Domnului"
II O inimă care stătea în ascultare de Dumnezeu "... şi s-o
împlinească Legea Domnului"
III. O inimă care a fost pusă să înveţe Cuvântul lui
Dumnezeu"... şi să înveţe pe oameni"
În concordanţă cu prima diviziune importantă, vom vorbi
despre scopul inimii lui Ezra, de a cunoaşte cuvântul lui Dumnezeu.
Oricum, Ezra 7:10 nu este destul de detaliat ca să ne dea capacitatea
de a aduna informaţii suficiente pentru a dezvolta prima diviziune
principală din text, aşa că trebuie să apelăm la alte surse scripturale
pentru a o putea dezvolta.
Observând contextul lui Ezra 7:10 găsim că versetul 6 din
acelaşi capitol spune: "Ezra era un cărturar iscusit în Legea lui
Moise, dată de Domnul, Dumnezeul lui Israel"
Pe măsură ce Ezra citea Cuvântul lui Dumnezeu anumite
pasaje din cărţile istorice şi Psalmi fără îndoială că l-au impresionat:
Iosua 1:8; Proverbe 8:34, 35; Ieremia 29:13. Observaţi încă o dată
prima diviziune principală din schiţă " O inimă care a fost pusă să
cunoască Cuvântul lui Dumnezeu", şi observaţi cum conduce gândul
nostru la subdiviziuni, sau oferă o sugestie la ce am putea spune
despre text:
1. În mijlocul unei curţi păgâne
2. Într-un mod amănunţit
A doua diviziune principală din schiţa lui Ezra 7:10 spune: "0 inimă
care stătea în ascultare de Dumnezeu". Noi trebuie să discutăm
cumva ascultarea lui Ezra de Cuvântul lui Dumnezeu şi astfel vom
prezenta următoarele diviziuni:
1. A oferi o ascultare eficientă.
2. A oferi o ascultare completă.
3. A oferi o ascultare continuă.
Sub a treia diviziune principală, care spune "O inimă care a fost
pusă să înveţe Cuvântul lui Dumnezeu", pot fi dezvoltate
următoarele subdiviziuni:
1. Cuvântul lui Dumnezeu învăţat cu claritate,
2. Cuvântul lui Dumnezeu pentru oamenii lui Dumnezeu.
Subdiviziunile sunt doar o dezvoltare a ideii conţinute în

diviziunea principală, dar materialul pentru aceste subdiviziuni este
obţinut din alte porţiuni aie Scripturii.
Titlu: A pune primele lucruri pe planul întâi.
I. O inimă care a fost pusă să cunoască Cuvântul lui Dumnezeu.
1. În mijlocul unei curţi păgâne.
2. Într-un mod amănunţit.
II. O inimă care stătea în ascultare de-Dumnezeu.
1. A oferi o ascultare eficientă.
2. A oferi o ascultare completă.
3. A oferi o ascultare continuă.
III. O inimă care a fost pusă să înveţe Cuvântul lui Dumnezeu.
1. Cuvântul lui Dumnezeu învăţat cu claritate.
2. Cuvântul lui Dumnezeu pentru-oamenii lui Dumnezeu.
Pentru a oferi un al doilea exemplu de schiţă de predică
textuală, vom folosi Isaia 55:7. Acest verset spune: "Să se lase cel
rău de calea lui, şi omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se
întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul care
niciodată nu oboseşte iertând." Să observăm schiţa:
Titlu: Binecuvântarea iertării.
Gândul central: Aspecte ale iertării divine
I.
Scopul iertării lui Dumnezeu - "Să se lase cel rău de ...
gândurile lui"
1. Cel rău (acei care au o purtare rea)
2. Nelegiuitul (acei care sunt păcătoşi "respectabili")
II.
Condiţiile iertării lui Dumnezeu "...să se întoarcă la Domnul"
1. Păcătosul trebuie să lase răul.
2. Păcătosul trebuie să se întoarcă la Dumnezeu.
III. Promisiunea iertării lui Dumnezeu "Domnul va avea milă de el
...nu oboseşte iertând".
1. Îndurare.
2. Iertare din abundenţă.
Exemplele de schiţe textuale date mai sus ar trebui să fie
suficiente pentru a arăta faptul că diviziunile principale din schiţa
textuală trebuie să fie date din versetul sau versetele care formează
baza mesajului, în timp ce subdiviziunile pot fi trasate ori din acelaşi
text, ori din altă parte a Scripturii, prevăzând faptul că ideile

conţinute în subdiviziuni sunt o dezvoltare corectă a diviziunilor
majore respective.
Când toate subdiviziunile, ca şi diviziunile principale, sunt
extrase din acelaş text şi sunt prezentate cum se cuvine, putem spune
că acel text este tratat expoziţional.
PRINCIPII DE BAZĂ PENTRU PREGĂTIREA SCHIŢELOR
TEXTUALE.
Schiţa textuală ar trebui să fie centrată în jurul unui gând
principal din text, iar diviziunile principale pot fi derivate din text
aşa încât să amplifice sau să dezvolte numai acea temă.
Una dintre primele sarcini ale unui omiletician în pregătirea
unei predici textuale, este în general aceea de a descoperi o idee
dominantă în text şi apoi să traseze diviziunile principale din acel
text aşa încât fiecare diviziune să fie o amplificare sau o dezvoltare a
gândului central. Astfel din Romani 12:1 avem:
I. Motivul sacrificiului "Vă îndemn dar, fraţilor, pentru
îndurarea lui Dumnezeu"
II. Obiectul sacrificiului "...aduceţi trupurile voastre..."
III. Condiţiile sacrificiului "o jertfă vie, sfântă, plăcută lui
Dumnezeu"
IV. Obligaţia sacrificiului "va fi din partea voastră o slujbă
duhovnicească"
Schiţa următoare din Ps.23:l este dezvoltată din
ideea dominantă a relaţiei Domnului cu credinciosul:
Titlu: Isus este al meu.
I. Este o relaţie sigură "Domnul este păstorul meu"
II.. Este o relaţie personală "Domnul este păstorul meu"
III. Este o relaţie prezentă "Domnul este păstorul meu"
Diviziunile principale pot consta în adevăruri sau principii
sugerate de text.
Schiţa unei predici textuale nu trebuie să fie alcătuită din
analizele textului. Din Ioan 20:19-20 putem scoate următoarea
schiţă de predică textuală:
Titlul: Bucuria de Paşte
Gândul central: Asemănarea poporului lui Dumnezeu cu ucenicii

I. Ca ucenici, poporul lui Dumnezeu este uneori temător dacă nu este
conştient de prezenţa lui Hristos, v.19a
1.
El are uneori un sentiment de teamă din cauza
circumstanţelor potrivnice.
2.
El are uneori o teamă care nu este necesară, în mijlocul
unor circumstanţe potrivnice.
II.
Ca şi ucenicii, poporul lui Hristos experimentează;
mângâiere din partea lui Hristos, v.l9b - 20a
1. El a experimentat mângâierea lui Hristos prin
prezentarea Lui în mijlocul lui atunci când avea mai multă
nevoie de El.
2. El a experimentat mângâierea lui Hristos prin
cuvintele pe care le-a auzit de la El.
III.
Ca şi ucenicii, poporul lui Dumnezeu este înveselit prin
prezenţa lui Hristos, v. 20 b
1. El era bucuros în timp ce situaţia lui rămânea aceeaşi
2. Era bucuros pentru că Hristos era în mijlocul lor.
Este posibil să se găsească mai mult decât o singură temă sau
gând principal de-a lungul unui text, aceasta depinzând de punctul
de vedere din care privim textul, dar numai ideea centrală ar trebui
dezvoltată în schiţă.
Ar trebui sa ilustrăm acest principiu cu Ioan 3:16
I.
Este un dar al dragostei "Fiindcă atât de mult a iubit
Dumnezeu lumea".
II.
Este un dar prin jertfa „încât a dat pe singurul său Fiu"
1. Este un dar veşnic "să nu piară ci să aibă viaţa veşnică"
2. Este un dar universal "oricine"
3. Este un dar condiţionat "crede în EI"
Privind la acelaşi text dintr-un alt punct de vedere, şi anume
având caracteristica vitală legată de viaţa veşnică ca idee dominantă,
avem:
I. Cel care a dat-o - "Dumnezeu"
II. Motivul pentru care a dat-o - "atât de mult a iubit lumea"
III. Preţul pe care 1-a plătit ca s-o dea-"a dat pe singurul Său Fiu"
IV. Partea pe care o putem avea -" încât oricine crede în EI"
V. Siguranţa faptului că o avem - "să nu piară, ci să aibă
viaţă veşnică"

Diviziunile principale ar trebui să fie în secvenţe logice sau
cronologice. Nu este totdeauna necesar să urmăm ordinea "
cuvintelor din text, dar diviziunile principale ar trebui să indice o
dezvoltare progresivă a ideii centrale.
Luând prima parte din loan 3:36 ca text: "Cine crede în Fiul,
are viaţa veşnică", începem cu ideea centrală a faptelor importante cu
privire la mântuire, descoperind următoarele
diviziuni din text:
I. Cel care a pregătit "Fiul"
II. Condiţia sa "credinţa"
III. Este pusă la dispoziţie "cel care crede"
IV. Asigurarea ei "are"
V. Durata "veşnică"
Putem da acestei schiţe titlul "Viaţa care nu se sfârşeşte
niciodată". Primele cuvinte din text pot forma diviziunile principale
ale schiţei, presupunând că aceste diviziuni sunt adunate în jurul
unei idei centrale.
Astfel avem Luca 19:10: "Pentru că Fiul omului a venit să
caute şi să mântuiască ce era pierdut."
Titlul: De ce vine Isus?
I.
Fiul omului vine să caute pe cei pierduţi.
II.
Fiul omului vine să mântuiască pe cei pierduţi,
O altă schiţă din Ioan 14:6, "Isus i-a zis: Eu sunt calea,
adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine."
Titlul: Singura apropiere de Dumnezeu
I. Este prin Isus- Calea
II. Este prin Isus- Adevărul.
III. Este prin Isus-Viaţa
Contextul din care este luat textul trebuie să fie observat cu
atenţie şi să fie legat de text.
Relaţia unui text cu contextul său este importantă pentru
interpretarea corectă a Scripturilor. Luăm ca exemplu Col.2:21 "Nu
lua, nu gusta, nu atinge cutare lucru!" Dacă am scoate acest verset
din contextul său putem uşor să facem greşala de a crede că Pavel
foloseşte o formă a ascetismului strict. Dar citit în context, Col.2:21
se pare că se referă la legile şi regulamentele pe care învăţătorii falşi
căutau să le impună creştinilor din Colose.
Textele care se trag din porţiunile istorice ale Scripturii îşi

pierd semnificaţia dacă nu sunt studiate cu atenţie în legătură cu
contextul.
Unele texte conţin comparaţii sau contraste care pot fi
tratate cel mai bine indicând similarităţile sau diferenţele.
În Evrei 13:5,6 avem o comparaţie desemnată, între ceea ce a
spus Domnul şi ceea ce putem spune noi în consecinţă. O privire
sumară asupra acestor versete, fac aceste comparaţii evidente: "EI
însuşi a zis: “Nicidecum n-am să te las, cu nici un chip nu te voi
părăsi. Aşa că putem zice plini de încredere: Domnul este ajutorul
meu, nu mă voi teme; ce mi-ar putea face omul?"
Observaţi un triplu contrast în Prov.l4:ll. De asemenea şi în 2
Cor.4:17 avem contraste. Din Ps.l:l,2 avem următoarea schiţă care ne
sugerează felul în care putem trata un text conţinând un contrast ca
acela găsit aici:
Titlul: Omul binecuvântat
I. Aspectul negativ- despărţirea de cei ce fac răul v. 1
II. Aspectul pozitiv- devotamentul faţă de legea Domnului v.2
Două sau trei versete, fiecare luate din diferite părţi ale
Scripturii, pot fi împreună şi tratate precum ar fi un singur text.
În loc să folosim unul din versete să susţină o diviziune
majoră şi următorul verset să susţină a doua diviziune majoră,
versetele sunt luate împreună formând un singur text, iar diviziunile
principale sunt trasate din versetele combinate astfel.
Combinarea versetelor în această manieră ar trebui să fie
făcută numai atunci când versetele au o relaţie definită unele cu
altele. Când este făcut într-un mod corect, un mesaj textual de acest
fel, devine un mijloc valabil de accentuare al adevărului spiritual.
Luaţi, de exemplu Fapte 20:19-20 şi 1 Cor.15:10. Observaţi cum
amândouă aceste referinţe au de-a face cu lucrarea apostolului Pavel.
Pe măsură ce studiem textul combinat ajungem la concluzia
că ideea centrală poate fi: "Caracteristicile unei lucrări adevărate."
Acum vom trasa diviziunile principale din textul combinat,
ca şi cum aceste două porţiuni din Biblie ar fi una:
I. Trebuie să fie o slujbă umilă "Am slujit Domnului cu toată
smerenia"
II. Trebuie să fie o lucrare serioasă "cu multe lacrămi"
III. Trebuie să fie o lucrare de învăţare "şi să vă învăţ înaintea
norodului"

IV. Trebuie să fie o slujba împuternicită în mod divin "am
lucrat mai mult (prin) harul lui Dumnezeu"
V. Trebuie să fie o slujbă făcută cu credincioşie "n-am
ascuns nimic din ce vă era de folos"
VI. Poate fi o slujbă abundentă "am lucrat mai mult decât voi
Un titlu potrivit pentru această schiţă poate fi "Slujba care are
importanţă"
SERII DE PREDICI TEXTUALE
Gândindu-ne puţin, mesajele textuale pot fi aranjate foarte
uşor în serii. Putem selecta un subiect general şi să alegem câteva
texte care se leagă de acesta. Apoi fiecare text devine o bază pentru
un mesaj textual. Pentru un prim exemplu putem alege cuvântul
"venire" ca bază a unei serii asupra subiectului "Cele mai mari
secrete ale lui Dumnezeu". Observaţi că fiecare text din serie conţine
cuvântul "venire":
"Secretul uceniciei" Matei 19:21
"Secretul odihnei" Matei 11:28
"Secretul încrederii" Matei 14:28-29
"Secretul mulţumirii" loan 7:37
O altă serie de mesaje textuale poate fi intitulată "Laudele
vrăjmaşilor lui Hristos". Pe măsură ce observăm afirmaţiile cu
privire la Hristos care au fost făcute de vrăjmaşii Săi şi au fost
înregistrate în evanghelii, este semnificativ faptul că unele dintre cele
mai remarcabile declaraţii despre Hristos au fost făcute de oameni
care I s-au opus sau L-au respins.
Astfel avem patru afirmaţii de genul acesta ca titluri de
predică, având ca subiect "Laudele vrăjmaşilor lui Hristos":
1. "Omul Acesta primeşte pe păcătoşi, şi mănâncă cu ei"
(Luca 15:2)
Titlul: "Prietenul păcătoşilor"
2.
"Omul Acesta face multe minuni" (Ioan 11:47)
Titlul: "Cel care face minuni"
3.
"Pe alţii i-a mântuit, iar pe Sine nu Se poate mântui!"
(Matei 27:42).
Titlul: "Mântuitorul care nu Se poate mântui pe Sine însuşi"
4.
"Eu nu găsesc nici o vină în Omul Acesta" (Luca 23:4)
Titlul: "Omul perfect"

Au fost cel puţin şapte ocazii în Biblie când Domnul i s-a
adresat unei persoane, spunându-i pe nume de două ori, succesiv.
Repetiţia, în Biblie, este un mijloc de accentuare şi un predicator
poate folosi unele dintre aceste numiri pentru o serie interesantă de
mesaje.
Aici avem patru dintre aceste chemări repetate a lui
Dumnezeu:
• Geneza 22:11-12. Titlul: "Chemarea încrederii."
• Exod 3:4-5. Titlul: "Chemarea în slujbă."
• Luca 10:41-42. Titlul: "Chemarea la părtăşie."
• Fapte 9:4. Titlul: "Chemarea la supunere."
Fiecare lucrător ar trebui să fie familiarizat cu "Cele şapte
cuvinte de pe cruce" care sunt afirmaţiile pe care Isus le-a făcut în
timpul când a stat atârnat pe cruce.
Este important pentru omiletician să aibă cel puţin două sau trei
mesaje bazate pe aceste afirmaţii a lui Hristos. Seria de mesaje poate
fi intitulată "Cuvinte de pe cruce."
• "Mijlocire la cruce" bazată pe Luca 23:33-34.
• "Mântuirea la cruce" bazat pe Luca 23:42-43.
"Afecţiunea la cruce" bazat pe Ioan 19:25-27.
• "Triumf la cruce" bazat pe Ioan 19:30.
• "Dedicare la cruce" bazat pe Luca 23:46.
Cartea Psalmilor pune la dispoziţie texte potrivite pentru o serie
de predicii pe tema "Părţile proaste ale umanităţii". Pentru o predică
cu subiectul Tristeţea", putem alege Ps.42:l 1; pentru una cu tema
"Frica", Ps.56:3; pentru o altă predică cu tema "Vina", Ps.51:2,3; şi
pentru un mesaj pe tema "Dezamăgire", Ps.41:9-10.
O altă serie poate fi intitulată "Afirmaţiile lui Hristos",
trasate din afirmaţiile "Eu sunt" din Evanghelia după Ioan, cum ar fi:
"Eu sunt pâinea vieţii", "Eu sunt păstorul cei bun" şi "Eu sunt calea,
adevărul şi viaţa".
Clarence Roddi oferă una dintre cele mai clare definiţii ale
predicii textuale. „O predică textuală este una în care atât tema cât şi
diviziunile dezvoltate sunt derivate din ordinea textului. Textul
controlează şi domină atât tema cât şi dezvoltarea în acest tip."
Distincţia vitală dintre predica topică, textuală şi expoziţională este relaţia predicii cu textul şi în particular relaţia dintre
diviziunile predicii şi diviziunile textului.

Phelps afirmă că predica textuală este una în care textul este
tema şi părţile textului sunt diviziunile discursului. Sunt mai multe
avantaje ale predicii textuale:
1. Predica textuală îşi îndreaptă atenţia spre o parte a Scripturii.
2. Predica textuală este uşor de pregătit pentru că predicatorul
cunoaşte textul şi însemnătatea lui.
3. Ascultătorul poate să urmărească predica textuală cu
uşurinţă.
4. Predica textuală îl aduce pe ascultător mai aproape de
inima Bibliei.
În predica textuală punctele de discuţie se găsesc în text. Noi
trebuie în calitate de lucrători, să dezvoltăm mai mult decât să
descompunem textul. Mulţi dintre cei ce folosesc predica textuală iau
pasajul în loc să-l extindă.
Termenii de topică, textuală şi expoziţională nu sunt folosiţi
uniform în literatura homiletică şi au o folosire limitată. Având o
temă este necesar ca să faci o predică topică. O predică textuală sau
expoziţională bună are un subiect exprimat sau neexprimat, o idee
unitară, un subiect inclus cu unul sau mai multe predicate.
Charles Barth descrie predica textuală ca una care îşi scoate
nu numai ideea, ci şi elemente structurale din text.
De-a lungul secolelor predicile au fost clasificate după formă
sau după sursa punctelor predicii. În unele sisteme de clasificare
lungimea pasajului Scripturii a jucat un rol important, iar lucrătorii sau limitat să vadă predicile în termeni ca formă: expoziţională,
textuală şi predica topică. Iar ei au limitat disciplina predicării.
„Predicile autentice trebuie să fie înţelese în termeni ca autoritate,
scop şi formă".
Predica textuală este predica unui text biblic şi expunerea
mesajului din text. Toate predicile textuale solicită nu numai un text,
ci şi expunerea textului.
Noi trebuie să avem o înţelegere mai clară asupra predicării
luând în considerare autoritatea biblică şi scopul biblic mai mult
decât a descrie forma de predicare.

C. PREDICA TOPICĂ
Predica topică începe cu o temă şi cu un scop în mintea
predicatorului. Acest subiect este dezvoltat înainte de a se găsi textul,
iar punctele principale ale predicii topice sunt derivate din subiect.
Predicatorul este liber să-şi aleagă orice text din Biblie fără
să urmărească un anumit pasaj.
Aş dori să fac câteva recomandări:
1. Tema aleasă trebuie să fie un subiect biblic sau cel puţin să
fie tratată şi rezolvată dintr-o perspectivă biblică.
2. Predicatorul trebuie să dezvolte tema în modul lui personal,
dar nici o predică topică nu poate devia de la înţelesul
textului biblic cu care este asociat. Predica topică trebuie să
predice Evanghelia, Vestea Bună. Nu contează ce temă se
alege sau ce text se foloseşte, Evanghelia este ingredientul
special în predică şi un motiv major al predicii. Sunt multe
avantaje ale predicii topice:
1. Elimină timpul pastorului de a căuta un text.
2. Reduce posibilitatea de a se repeta
3. Creează echilibrul textelor şi subiectelor biblice pentru o
perioadă lungă.
4. Este orientată spre nevoie mai mult decât spre tradiţie.
5. Îl ajută pe predicator să predice din mai multe pasaje ale
Bibliei.
6. Îl ajută să creeze diferite forme ale predicii
7. Sursa principală este Biblia. Succesul predicii depinde de
folosirea frecventă a Scripturii.
Caemmerer precizează că atât predica topică cât şi predica
textuală au câteva lucruri în comun. Amândouă dau posibilitatea să
se predice Evanghelia lui Isus Hristos. Amândouă dau posibilitatea
folosirii Bibliei ca material principal şi a altor materiale ajutătoare
pentru înţelegerea relaţiei dintre oameni şi Dumnezeu.

DEFINIŢIA PREDICII TOPICE
O predică topică este acea predică în care împărţirea
principală este derivată din subiect, independent de text.
EXEMPLE DE PREDICI TOPICE
Ne vom alege subiectul nostru ca fiind: "Motivele care
împiedică răspunsul la rugăciune". Din acest subiect trebuie să
scoatem punctele principale. De aceea trebuie să descoperim ce
afirmă Biblia cu privire la motivele din cauza cărora răspunsul la
rugăciune nu este primit. Astfel că avem texte care ne arată că adesea
rugăciunea rămâne fără răspuns: Iacov 4:3; Ps.66:18; Iacov 1 :6-7;
Matei 6:7; Prov.28:9; 1 Petru 3:7.2
Cu ajutorul acestor referinţe biblice, găsim următoarele
cauze care se află în spatele unei rugăciuni la care nu s-a primit
răspuns:
I. Cerem pentru a risipi
II. Există păcat în inimă
III. Îndoială faţă de Cuvântul lui Dumnezeu
IV. Repetări în zadar
V. Neascultare faţă de Cuvânt
VI. Comportament nepotrivit în relaţiile conjugale Iacov 4:3
Ps. 66:18 lacov 1:6,7 Matei 6:7 Prov.28:9 1 Petru 3:7
UNITATEA ÎN GÂNDIRE
Această schiţă se ocupă doar de temă: mai precis de tema:
"Motive pentru care nu primim răspunsul la rugăciune". Noi ne
putem gândi la multe alte lucruri cu privire la rugăciune cum ar fi
însemnătatea rugăciunii, importanţa rugăciunii, puterea rugăciunii,
metodele rugăciunii şi rezultatele rugăciunii. Oricum, pentru a ne
conforma definiţiei predicii topice, trebuie să trasăm punctele
principale ale schiţei, din subiect.

Asemenea teme cum ar fi „însemnătatea rugăciunii" şi
"importanţa rugăciunii" trebuie să fie omise din acest mesaj specific
pentru că-subiectul nostru ne limitează la moduul de a interacţiona cu
factorii care împiedică răspunsul la rugăciunile noastre.
TIPURI DE SUBIECTE
Din comoara Scrierilor sacre putem găsi teme deosebite ca
"Influenţe pentru a face binele", "Lucrurile mici pe care le foloseşte
Dumnezeu", "Greşelile oamenilor lui Dumnezeu", "Binecuvântarea
care vine prin suferinţă", "Rezultatele necredinţei", "Absoluturile
divine care modelează caracterul", "Imperativele lui Hristos",
"Plăcerile creştinului", "Minciunile Diavolului", "Cuceriri la Cruce",
"Naşterea îl marchează pe un creştin", "Probleme care ne împiedică",
"Slava cerului", "Speranţele sufletului", "Remedii pentru bolile
spirituale", "Bogăţiile creştinului", "Concepte biblice ale educării
copilului" şi "Dimensiunile slujirii creştine".
ALEGEREA SUBIECTELOR
Principii de bază pentru pregătirea de schiţe topice.
Diviziunile principale trebuie să fie într-o ordine logică sau
cronologică. Aceasta înseamnă că noi ar trebui să urmărim să
dezvoltăm schiţa într-o formă progresivă, logic sau cronologic. Să
alegem tema, "Adevăruri vitale cu privire la Isus".
Titlu: Vrednic de închinare
Subiect: Adevăruri vitale cu privire la Isus
I. El este Dumnezeu manifestat în trup, Matei 1:23
II. El este Salvatorul oamenilor, 1 Tim. 1:15
III. El este Regele care va veni, Apoc. 11:15
Observaţi că această schiţă este într-o ordine cronologică. Isus
Hristos, Fiul lui Dumnezeu, întâi S-a întrupat, apoi S-a dus la crace
ca dându-şi viaţa să devină Mântuitorul nostru, şi într-o zi El va veni
să domnească ca Rege al regilor şi Domn al domnilor. De asemenea
observaţi că în concordanţă cu definiţia unei predici topice,
diviziunile nu derivă din titlu, ci din temă. Un alt exemplu de progresie în schiţă este arătat prin diviziuni aranjate într-o ordine logică.

Titlu: Speranţa credinciosului
Subiect: Caracteristicile speranţei credinciosului
I. Este o speranţă vie,l Petru 1:3
II. Este o speranţă mântuitoare, 1 Tes. 5:8
III. Este o speranţă sigură, Evrei 6:19
IV. Este o speranţă bună, 2 Tes. 2:16
V. Este o speranţă care nu se vede, Rom. 8:24
VI. Este o speranţă binecuvântată, Tit 2:13
VII. Este o speranţă veşnică, Tit 3:7
Diviziunile principale pot fi o analiză a subiectului.
Ca să analizăm un subiect trebuie să-l divizăm în părţile sale
componente, cu fiecare parte a schiţei contribuind la întregirea
discuţiei subiectului. Noi trebuie să luăm faptele principale despre
Satana aflate în Biblie ca subiect şi folosind "Satana, principalul
nostru duşman" ca titlu, să dezvoltăm:
Titlu: Satana, principalul nostru duşman Subiect: Fapte
principale în Biblie despre Satana
I. „Originea lui" Ezechiel 28:12-17
II. „Căderea lui" Isaia 14:12-15
III. „Puterea lui" Efes. 6:1 1-12; Luca 1 1 :14-18
IV. „Activitatea lui" 2 Cor. 4:4; Luca 8:12; 1 Tes. 2:18
V. „Destinul lui" Matei 25:41
Diviziunile principale pot prezenta diferite dovezi ale
subiectului"
Titlu: Cunoscând Cuvântul lui Dumnezeu
Subiect: Unele valori ale cunoştinţei Cuvântului lui Dumnezeu
I. Cunoaşterea Cuvântului lui Dumnezeu ne va da
înţelepciunea care duce la mântuire, 2 Tim. 3:15
II. Cunoaşterea Cuvântului lui Dumnezeu ne va păzi de
păcat, Ps. 119:11
III. Cunoaşterea Cuvântului lui Dumnezeu va produce
creştere spirituală. 1 Pet 2:2.
IV. Cunoaşterea Cuvântului lui Dumnezeu, va rezulta într-o
viaţă plină de succes Iosua 1:7,8
Fiecare afirmaţie în diviziunile principale arată o valoare a
cunoaşterii Cuvântului lui Dumnezeu.
Diviziunile principale pot să trateze un subiect prin

comparaţie sau contrast cu altceva din Scriptură.
Matei 5:13 "Voi sunteţi sarea pământului. Dar dacă sarea îşi
pierde gustul, prin ce îşi va căpăta iarăşi puterea de a săra? Atunci nu
mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară, şi călcată în
picioare de oameni." O examinare a contextului în care se găseşte
acest verset indică clar faptul că Hristos se referă la mărturia
credinciosului şi aseamănă mărturia lui cu sarea. Putem astfel
construi o schiţă cu titlul: "O mărturie efectivă", făcând ca fiecare
diviziune să cuprindă o comparaţie între mărturia credinciosului şi
sare:
Titlu: O mărturie efectivă
Subiect: O comparaţie între mărturia credinciosului şi „sare"
I. Ca „sarea", mărturia credinciosului trebuie să dea gust
Coloseni 4:6
II. Ca „sarea", mărturia credinciosului trebuie să curăţească,
1 Tesr4:4
III. Ca „sarea", mărturia credinciosului trebuie să nu-şi
piardă savoarea, Matei 5:13
IV. Ca „sarea," mărturia credinciosului trebuie să producă
sete, 1 Petru 2:12
Diviziunile principale pot fi exprimate de un anumit cuvânt,
propoziţie sau frază din Scriptură, repetată de-a lungul schiţei.
Folosind propoziţia "Dumnezeu poate" sau "El poate" (unde
"El" se referă la Dumnezeu) ca bază pentru fiecare diviziune
principală, vom obţine următoarea schiţă:
Titlu: Abilitatea lui Dumnezeu
Subiect: Unele lucruri pe care Dumnezeu poate să le facă
I. El poate să mântuiască, Evrei 7:25
II. El poate să susţină, Iuda 24
III. El poate să ajute, Evrei 2:18
IV. El poate să supună, Filipeni 3:21
V. El poate să dea har, 2 Corinteni 9:8
VI. El poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim
noi, Efeseni 3:20
Diviziunile principale pot fi susţinute de un cuvânt sau o frază
identică din Scriptură de-a lungul schiţei.
Aceasta înseamnă că acelaşi cuvânt, propoziţie sau frază din
Scriptură este angajată, nu în schiţă ca în cazul regulei de mai

înainte, ci în substanţa propoziţiei fiecărei diviziuni.
Titlu: Viaţa de dragoste
Subiect: Fapte care se referă la viaţa plină de dragoste
1. Viaţa plină de dragoste este esenţială pentru sfinţenia
creştină, Efes.l:3,4
2. Viaţa plină de dragoste este produsă de locuirea lui Hristos
în noi, Efes.3:16
3. Viaţa plină de dragoste ar trebui să se manifeste în relaţiile
noastre creştine, Efes.4:l ,2; 4:15.
4. Viaţa plină de dragoste va avea ca rezultat zidirea şi
creşterea bisericii, Efes.4:16
5. Viaţa plină de dragoste ne-a fost dată de Isus Hristos însuşi,
Efes.5:l,2
Diviziunile principale pot consta într-un cuvânt de studiu
arătând feluritele înţelesuri ale unui anumit cuvânt sau cuvinte
din Scriptură.
Studiul cuvântului poate fi o examinare în limbile originale ale
acelui cuvânt. De exemplu, cuvântul "a umbla" poate fi unul din cele
şase cuvinte diferite din Greacă, şi aceste şase cuvinte sugerează mai
multe căi în care verbul "a umbla" poate fi folosit.
Un astfel de studiu al Cuvântului poate fi o examinare în original
pentru a descoperi nuanţele acelui cuvânt în greacă sau ebraică. De
exemplu, substantivul "onoare" este folosit în patru sensuri diferite în
Noul Testament (grecesc) şi din studiul utilizării lui în textul
original, obţinem următoarea schiţă:
Titlu: O estimare a valorilor lui Dumnezeu sau a valorilor umane
Subiect: însemnătatea cuvântului "onoare" în Noul Testament din
limba greacă
I. Un preţ care este plătit, 1 Cor. 6:20
II. Valoarea pe care anumiţi oameni o pun pe anumite
ritualuri, Col. 2:23
III. Stima sau respectul dat altora, 1 Tim. 1:17; Evrei 2:9
IV. Valoarea lui Hristos pentru credincios, 1 Petru 2:7
Nu este necesar să cunoşti limba ebraică sau greacă pentru a
face un studiu al unui cuvânt. De asemenea studiul unui cuvânt ne
poate face să înţelegem semnificaţia unei propoziţii sau a unei fraze.
Cu alte cuvinte noi verificăm fiecare referinţă a unei fraze sau a unui

cuvânt particular şi apoi comparăm, analizăm şi clasificăm
observaţiile noastre cu scopul de a ajunge la o concluzie validă cu
privire la acel cuvânt sau frază.
De exemplu, "am păcătuit". Observând relaţiile contextuale ale
fiecărei referinţe de acest gen, comparându-le şi analizându-le,
descoperim că fraza "am păcătuit" nu este neapărat o mărturisire.
Apoi clasificăm observaţiile noastre şi le aşezăm într-o formă:
I. O expresie a fricii
Observaţi cazul lui Faraon, Exod 9:27; 10:16; a lui Acan
II. O expresie a nesincerităţii
Observaţi cazul lui Saul: 1 Sam. 15:24, 30
III. O expresie a căinţei
Observaţi cazul lui Saul: 1 Sam.26:21; a lui luda Mat.27:4
IV. O expresie a adevăratei pocăinţe
Observaţi cazul lui David: 2 Sam.l2:13; Ps.51:4; a lui Neemia în
Neemia 1:6; a fiului risipitor în Luca 15:18,21
PREDICILE DOCTRINARE
Un studiu al subiectului este îmbrăcat în construcţia predicii
doctrinare. Doctrina aleasă oferă subiectul. Putem limita subiectul la
doar un aspect al doctrinei. De exemplu, putem alege
„însemnătatea răscumpărării" ca temă şi să alegem câteva pasaje
cheie ca să formăm baza schiţei. Dar dacă trebuie să învăţăm tot
adevărul cu privire la o doctrină dată, este necesar să se acopere
întreaga Scriptură, observând toate referinţele cu privire la aceasta.
Studiind fiecare din aceste referinţe în relaţia corectă cu contextul,
putem analiza şi clasifica descoperirile noastre şi astfel ar trebui să
obţinem o bază biblică solidă pentru concluziile noastre.
SERII DE MESAJE TOPICE
Pregătirea schiţelor topice face posibilă o aşezare a mesajelor pe
subiecte vaste. Aici din nou, aproape că nu este limită a varietăţilor,
a seriilor care pot fi dezvoltate.
"Portretul omului perfect" este categoria care pregăteşte
următoarele serii de predici:

"Dragostea lui Isus"
"Faţa lui Isus"
"Mâinile lui Isus"
"Lacrimile lui Isus"
"Crucea lui Isus" "Sângele lui Isus"
Din exemplele de schiţe topice deja date în acest capitol, ar trebui
să fie clar faptul că diviziunile principale pentru mesajele în serie ca cea
dată mai sus, nu se vor dezvolta din titluri, ci din temele specifice care
sunt legate de aceste categorii. De exemplu, pentru a construi o predică
topică cu titlul "Dragostea lui Isus" putem folosi oricare din aceste
subiecte: "caracteristicile dragostei Lui", "manifestările dragostei
Lui", "sau obiectivele dragostei Lui".
În cazul în care un pastor crede că este necesar ca poporul său să
se obişnuiască cu anumite forme ale ereziilor, el poate să aleagă o
categorie ca "înşelăciunile spirituale comune" şi să folosească
următoarele puncte ca titluri de serie:
"Înşelăciunea Martorilor lui lehova"
"Înşelăciunea Mormonismului"
"înşelăciunea creştinismului ştiinţific"
"înşelăciunea unitarienilor"
"Înşelăciunea Spiritismului"
"Viaţa la cel mai înalt nivel" poate pune bazele pentru o
succesiune de predici cu titlurile:
"Viaţa disciplinată"
"Viaţa consacrată"
"Viaţa plină de satisfacţii"
"Viaţa de rugăciune"
"Viaţă din abundenţă"
O altă serie poate fi numită "Trăirea creştină plină de
succes" folosind titlurile:
"Cum să fii un creştin în creştere"
"Cum să fii un creştin spiritual"
"Cum să fii un creştin folositor"
"Cum să fii un creştin care se odihneşte"
"Cum să fii un creştin fericit"
"Cum să fii un creştin biruitor"

Un studiu asupra subiectelor majore dintr-o carte sau a unui
grup de cărţi din Biblie va sugera de asemenea o serie de predici. Să
luăm în consideraţie 1,2 Tesaloniceni ca un exemplu.
Aceste epistole conţin câteva subiecte doctrinare, şi din ele
putem învăţa ceea ce Pavel i-a învăţat pe primii creştini despre
Dumnezeu, Isus Hristos, Duhul Sfânt, Evanghelia, calea mântuirii, a
doua venire a lui Hristos. credincioşi şi Satana. Fiecare din aceste opt
subiecte pot fi urmărite de-a lungul acestor epistole.
Titlu: Fericirea speranţei credincioşilor
Subiect: Efectele speranţei celei de-a doua venire a lui Hristos
asupra credinciosuslui
I. Produce răbdare, 1 Tes.1:10
II. Asigură o răsplată pentru lucru, 1 Tes.2:9
III. Satisface năzuinţa sfinţeniei, 1 Tes.3:13
IV. Mângâie în întristare, 1 Tes.4:13
V. Îmbogăţeşte rugăciunea, 1 Tes.5:23
Atragem atenţia asupra unui subiect găsit în 1,2 Tes. Cuvântul
"fraţilor" apare de 24 de ori în cele două epistole de 17 ori în 1 Tes.
şi de 7 ori în 2 Tes. O examinare a folosinţei acestui cuvânt în
contextele sale, poate forma un alt grup interesant de mesaje
reladonate. Sunt două legi importante care trebuie să fie observate în
prezentarea oricărei serii de mesaje. În primul rând, seriile trebuie să
fie scurte. Şi aşa seriile pot fi bine tratate, cu o varietate
considerabilă; biserica poate să-şi piardă interesul dacă o temă
majoră este prezentată într-o perioadă mare de timp. În al doilea
rând, seriile ar trebui să arate dovada ordinii sau a progresiei. Când
seriile sunt aranjate corect, va fi uşor pentru adunare să observe
relaţia dintre mesaje.

D. PREDICA DOCTRINARĂ
Predicarea Cuvântului lui Dumnezeu este expunerea
Cuvântului lui Dumnezeu într-un mod clar.
Să examinăm importanţa predicii doctrinare, şi să dăm
câteva exemple cum poate fi formată o predică doctrinară şi la
încheiere câteva exemple ale predicii doctrinare din istoria bisericii.
Conform concepţiei lui Luther „predica şi învăţătura
Cuvântului lui Dumnezeu sunt părţile principale la toate slujbele
divine."
Fiecare predică doctrinară trebuie să fie înrădăcinată
contextual în exegeza profundă, şi fiecare predică biblică trebuie săşi găsească loc într-un pasaj al teologiei atât în unitate cât şi în
istoricitatea Bibliei. În timpul Reformei s-a dezvoltat modelul de
predicare bazat atât pe responsabilitatea biblică, cât şi pe cea
teologică.
Calvin avertiza „să nu facem o paradă retorică numai ca să
obţinem respect pentru noi înşine, Duhul Domnului trebuie să fie mai
mult decât vocea. El trebuie să lucreze cu energie pentru că doctrina
este rece dacă nu are eficienţă divină."
Metoda omiletică avea patru reguli de bază:
I. Să citim textul distinct din scriptura canonică.
II. Să dăm un sens şi o înţelegere la ceea ce s-a citit prin
Scriptură
III. Să căutăm câteva puncte de doctrină avantajoasă din sensul
natural.
IV. Să facem aplicaţie pentru ca doctrina să fie însuşită de viaţa
şi manierele omului într-o vorbire simplă.
Suma tuturor este: predică cu Hristos, despre Hristos, pentru
lauda lui Hristos. Soli deo Gloria!"

Adevărata predicare solicită citirea Sfintei Scripturi şi
interpretarea corectă urmată de o expunere doctrinară şi o aplicaţie
pertinentă. Toate predicile trebuie să aibă un conţinut doctrinar
puternic, deşi sunt multe ocazii speciale care nu conduc la o doctrină
în mod particular.
Timotei George, decan la Universitatea San Ford din
Birningam Alabama, sugerează câteva gânduri în planificarea
programului de predică de-a lungul anului:
1. Folosirea manualelor de doctrină şi catechismelor pentru a
delimita predica doctrinară.
2. Predică despre marile evenimente ale istoriei mântuirii de-a
lungul anului.
3. Pregăteşte-te pentru sărbătoarea botezului şi a Cinei
Domnului cu predica doctrinară.
4. Foloseşte-te de marile imnuri ale credinţei şi de cântările
care pun accent pe conţinutul teologic al predicii.
5. Arată importanţa doctrinei în viaţa marilor oameni din
Biblie şi din istoria Bisericii.
Recomandăm să se predice cât mai mult. Noi trebuie să declarăm
învăţătura lui Dumnezeu pentru generaţia în care trăim, în istoria
Bisericii, atât în cea patristică, cât şi în epoca modernă există o
bogăţie de predici doctrinare care au fost ţinute de-a lungul secolelor.

CAPITOLUL III
PREDICA - PREGĂTIREA EI
Cei care predică Cuvântul Domnului trebuie sa înţeleagă că fiecare
predică trebuie pregătită. Dar, înainte ca predica să fie pregătită
trebuie ca cel care slujeşte să-şi pună câteva întrebări:
1. Îl cunosc eu pe Isus Hristos ca Domn şi Mântuitor în viaţa
mea?
2. Este umblarea mea cu Isus zilnică?
3. Doresc eu să comunic adevărul Lui sau înţelepciunea mea?
Nu pot să le spun altora ceea ce eu nu fac. Haina care
curăţeşte pe altul nu trebuie să fie murdară. 1Cor. 9:16 „Dacă vestesc
Evanghelia, nu este pentru mine o pricină de laudă, căci trebuie s-o
vestesc; şi vai de mine, dacă nu vestesc Evanghelia!" Ţinta noastră
trebuie să fie în a prezenta adevărul Bibliei într-un mod simplu şi cu
o ungere aleasă. Instrumentele noastre sunt cuvintele simple şi scurte
născute în dragostea lui Dumnezeu. În predicator trebuie să existe
dorinţa de a vesti Cuvântul Domnului. Spurgeon spune: „eu doresc
să predic", R.G. Lee, iar Lee Scabourgh „predica este plânsul din
inima mea".
Noi nu trebuie să neglijăm Cuvântul lui Dumnezeu, dacă îl
neglijăm fiecare program în biserică va suferi. Mesajul Evangheliei
trebuie să fie prioritatea noastră. Romani 10:14 „Dar cum vor chema
pe Acela în care n-au crezut? Şi cum vor crede în Acela, despre care
n-au auzit? Şi cum vor auzi despre El fără propovăduitor?"
Lucrarea de predicare trebuie să se bazeze pe o temelie
solidă a lucrării minunate pe care Dumnezeu a facut-o pentru noi în
Hristos. Noi nu trebuie să jucăm rolul de lideri creştini, trebuie să fim
lideri creştini. Aceasta cere onestitate. Dacă nu suntem cinstiţi cu
noi, cum vom fi cu alţii? 1 Tes. 2:5-8 „În adevăr, cum bine ştiţi, nam întrebuinţat vorbe măgulitoare, nici haina lăcomiei: martor este
Dumnezeu. N-am căutat slavă de la oameni: nici de la voi, nici de la

alţii, deşi, ca apostoli ai lui Hristos, am fi putut să cerem cinste.
Dimpotrivă, ne-am arătat blânzi în mijlocul vostru, ca o doică ce-şi
creşte copiii. Astfel, în dragostea noastră fierbinte pentru voi, eram
gata să vă dăm nu numai Evanghelia lui Dumnezeu, dar chiar şi
viaţa noastră, atât de scumpi ne ajunseserăţi."
Predica biblică este o lucrare care ne înfăţişează întâlnirea
dintre oamenii timpului nostru şi Cuvântul scris al lui Dumnezeu
compus într-un alt timp, altă limbă şi o altă cultură. Pentru o
interpretare corectă noi trebuie să înţelegem principiile hermeneuticii. Dacă vom înţelege hermeneutica putem stabili principii,
metode şi reguli în interpretarea textelor biblice. Predicatorul trebuie
să ştie cum să aplice principiile hermeneuticii în pregătirea predicii.
David Dockery, decan la Seminarul Teologic Baptist Loisville
Kentuky ne prezintă şapte paşi ai procesului hermeneutic de la text la
predică:
Introducerea. Procesul predicii începe cu rugăciune. Dumnezeu ne
direcţionează şi călăuzeşte în fiecare pas, iar noi trebuie să înţelegem
natura textului biblic, inspiraţia Scripturii, situaţia istorică şi
contextul cultural în care autorul a scris.
Observaţia. Ne întrebăm care sunt limitele textului şi traducerea de
bază. Structura, paragraful, frazele, cuvintele şi însemnătatea lor.
Trebuie să vedem în structura textului ideea majoră (tema centrală).
Traducerea. Ne întrebăm ce este textul? Se compară diferite
traduceri ale textului pe care lucrăm.
Exegeza de bază. Ne întrebăm ce fel de text interpretăm. Este
narativ, profetic, parabolă, evanghelie, epistolă sau apocaliptic. Apoi
studiem Dicţionarul biblic, concordanţe şi să găsim interpretări
majore ale textului.
Interpretarea. Este cel mai important pas în căutarea însemnătăţii
textului. Ne întrebăm ce înseamnă textul în contextul istoric. Ce
spune textul, de ce ne vorbeşte în acest mod? Examinăm cuvântări
tratate de istorie, înţelesul literar şi contextul canonic. Avem nevoie
de o iluminare de la Dumnezeu în interpretare.
Teologia. Trei întrebări importante ne ajută să înţelegem
semnificaţia teologică a pasajului:
a) Ce însemnătate are textul pentru cititorul contemporan?
b) Ce factori culturali trebuie să fie contextualizaţi sau
retraduşi?

c) Care este semnificaţia teologică a pasajului? Noi trebuie să
interpretăm Biblia în lumina Domnului Isus Hristos.
Proclamaţia. Trebuie să ne punem două întrebări:
- Cum putem să comunicăm lumii, noastre de acum înţelesul istoric
şi semnificaţia contemporană?
- Cum poate textul să fie auzit şi înţeles astăzi?
Acest pas final include aplicaţia, ilustraţia şi motivaţia.
Predica implică atât construcţia, cât şi comunicarea predicii deoarece
predica este preocupată nu numai cu comunicarea, ci şi cu mesajul
Scripturii.
Cursurile de comunicare prezintă mai multe metode de
prezentare şi pregătire a predicii. Predicatorii au personalitate diferită
în pregătirea şi prezentarea predicii. Metodele de pregătire trebuie să
coincidă cu abilităţile şi preferinţele felului de predică care va fi
prezentată. Predicatorul ar trebui să aibă o schiţă de predică pe o
pagină. Schiţa de bază poate fi prezentată astfel:
Titlul:
Subiectul: (topic)
Scopul specific:
Introducere:
Propoziţie:
Punctele principale:
I.
A.
B.
II.
A.
B.
III.
A.
B.
Încheiere (concluzie)
Pentru mulţi ani predicile tradiţionale au fost formate din trei
puncte principale, iar fiecare punct principal avea trei subpuncte. Cel
mai important lucru pentru o predică bine organizată este o schiţă de
predică bine construită. Trebuie să fie o idee principală care
controlează toată predica „nici un predicator nu are dreptul să se uite
la alte puncte până nu are punctul de bază". Adunarea trebuie să audă

pe tot parcursul predicii o singură idee. Predica trebuie să aibă un
„schelet, un sistem cardiovascular, carne şi muşchi”
O schiţă de predică bună trebuie să aibă:
1. Unitate - fiecare punct al schiţei este controlat de ideea
principală. Punctele vor dezbate ideea. Orice punct care nu
contribuie la aceasta, este material pentru o altă predică. O
schiţă bine construită va avea unitate. Ne ajută să mergem pe
drum şi să căutăm drumuri adiacente. Fiecare punct trebuie
să contribuie la dezvoltarea predicii.
2. Echilibru (balanţă) - fiecare punct trebuie să echilibreze
predica şi să i se acorde acelaşi spaţiu. De cele mai multe ori
într-o predică unui punct i se acordă o mai mare atenţie, iar
alte puncte suferă. Tentaţia este să se dezvolte punctul 1 cel
mai mult, punctul 2 mai puţin, iar punctul 3 nu mai rămâne
timp. Punctele trebuie menţinute în echilibru.
3. Mişcarea - Predica trebuie să fie într-o continuă mişcare.
Dacă oamenii află totul la punctul 1, ce rost mai au să stea în
biserică ca să asculte toate punctele predicii!? Fiecare punct
trebuie să conducă spre următorul şi să păstreze curiozitatea
spre anticipare, spre un punct culminant. în dezvoltarea
schiţei trebuie să se ţină cont de metoda după care se
dezvoltă predica: deductivă sau inductivă.
DEDUCTIVĂ
a)
Predica începe cu principii biblice şi apoi se dezvoltă spre
nevoile oamenilor.
b)
Tema este începută în introducere şi se îndreaptă spre
punctele principale ca să dovedească adevărul. Predica se
îndreaptă de la o idee generală la aplicaţii speciale.
c)
Apropierea este foarte logică, clară, dezvoltând ideea. Pentru
mulţi ani aceasta a fost structura de bază a mai multor predici.
Exemplu: Luca 15
I. Dragostea iui Dumnezeu este răbdătoare - aşteaptă mult pentru
întoarcerea noastră.
II. Dragostea lui Dumnezeu este acceptare - ne primeşte aşa cum
venim la El
III. Dragostea lui Dumnezeu este iertare - ne curăţeşte.
Punctele predicii sunt logice adăugând la ideea că dragostea

lui Dumnezeu este necondiţionată.
INDUCTIVĂ .
Principiile de bază ale apropierii inductive sunt:
a) începe cu experienţa oamenilor şi apoi se îndreaptă spre text
b) Tema este afirmată în concluzie
c) Afirmarea inductivă apelează la experienţele vieţii plecând
de la adevărul logic. Se pleacă de la aplicaţii specifice la adevăruri
generale.
Ilustraţiile vin din experienţele umane şi ne conduc înspre
adevărul biblic pe care îl ilustrează.
Hotărârea între schiţa deductivă sau inductivă va influenţa
planul predicii pe care dorim să-1 alcătuim. Cunoscând ce fel de
lucruri dorim să spunem în predică vom putea afirma ce fel de
predică vom aprofunda. Putem folosi diferite modele:
I. Ordinea timpului. Punctele sunt prezentate în ordine
cronologică cum s-au întâmplat.
- Pocăinţa - El şi-a venit în fire
- Mărturisirea - Tată eu am păcătuit
- Iertarea - Fiul meu s-a găsit.
II. Ordinea locului. O predică organizată în jurul unor
localităţi. O imagine a evenimentelor.
Necazurile lui Petru în ceea ce priveşte credinţa.
- Cezareea lui Filip - Eu nu te voi tăgădui.
- În curte - Eu nu îl cunosc pe el.
- Pe malul mării - Paşte oile Mele.
III. Teză/Antiteză şi Sinteză.
Ajungând la Harul lui Dumnezeu (Efes. 2:8-10)
- Teză - Noi vom încerca să trăim după faptele bune pe care
El Le-a pregătit mai dinainte.
- Antiteză - Noi ne vom asuma că lui Dumnezeu îi place deja
- Sinteză - Dumnezeu este plăcut de cei care se încred în El
complet şi au o relaţie corectă cu El prin faptele bune.
IV. O schiţă sinoptică
- Situaţia - Ca tânărul din pildă noi ne-am răzvrătit împotriva lui

Dumnezeu.
- Complicaţia - Răzvrătirea noastră ca a tânărului ne conduce
spre necazuri.
- Rezoluţia - Ca tânărul, noi putem merge să descoperim că
Dumnezeu iubitor ne aşteaptă.
V. Schiţa povestirii
- Istorisirea lui Dumnezeu. Aceasta este istorisirea cum
Dumnezeu lucrează şi continuă să lucreze aşa cum este
înregistrat în Scriptură. Această istorisire este adevăr biblic.
- Istorisirea predicatorului. Cum istorisirea lui Dumnezeu se
interacţionează cu viaţa predicatorului. Predica poate să ne spună
cum adevărul biblic a lucrat în viaţa predicatorului.
- Istorisirea lor. Cum adevărul istorisirii lui Dumnezeu face o
diferenţă în viaţa ascultătorilor. Cum îi schimbă pe ei şi îi mângâie.
Într-o formă simplă mărturisirea din Luca 15:
- Istorisirea lui Dumnezeu: Tânărul bogat a luat banii, a plecat
de acasă la coteţul de porci, dar acolo a luat o decizie să se
întoarcă acasă şi să găsească dragostea Tatălui.
- Istorisirea predicatorului. Eu ştiu cum s-a simţit copilul. Eu
m-am răzvrătit împotriva tatălui meu. Am petrecut o perioadă în
viaţa mea respingând valorile pe care el m-a învăţat - nu am mers
la biserică, am băut, am făcut alte lucruri egoiste, dar în final
mi-am revenit şi am zis îmi pare rău şi am găsit un tată gata să
iubească şi să mă ierte.
- Istorisirea lor. Te-ai răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Îţi
pare rău de ce ai făcut. Există un Dumnezeu care este prezent şi
care te aşteaptă.
VI. Schiţa narativă
Schiţa se dezvoltă ca un complot - ceva este în aer - o temă nu este
rezolvată, iar rolul predicatorului este să aducă tema acasă. James
Cox arată trei moduri de prezentare a predicii:
- Alternarea între detaliile narative şi aplicaţie
- Urmează o naraţiune simplă şi extragerea lecţiilor pe care le

învăţăm din istorisire
- Să prezentăm istorisirea într-un aşa mod în care aplicaţia
este implicată.
VII. Problemă/Soluţie
Cel mai uşor mod de a organiza o predică este să găseşti o
problemă şi apoi să dai o soluţie biblică pentru ea. Lowry crede „că
fiecare pasaj biblic are o problemă şi o soluţie". Dacă ai găsit acest
lucru ai o schiţă de predică.
- Problema - Răzvrătire împotriva lui Dumnezeu.
- Soluţia - Iertarea de la un Dumnezeu iubitor
VIII. Schiţa cursă
În această schiţă predicatorul aleargă după posibile răspunsuri până
când îl află pe cel corect. Cum vine iertarea?
- Putem să o câştigăm? NU!
- Putem să o merităm? NU!
- Putem să ne încredem în Dumnezeu pentru ea? DA!
IX. De la cauză la efect.
Această schiţă numeşte cauza şi apoi arată efectul
Cauza: Păcatul a venit. Efect: I. Să distrugă
- Să murdărească (otrăvească)
- Să ne îndepărteze de Dumnezeu
X. De la efect la cauză
Se începe cu efectul şi apoi punctele dezvoltă cauza.
Efect: Viaţa este o mizerie
Cauza:
- egoismul
- indiferenţa faţă de Dumnezeu
- răzvrătirea împotriva lui Dumnezeu
XI. Caz de studiu
Se ia un caracter biblic, se prezintă istoria lui/ei şi se trag
concluziile despre viaţă.
- Prezentarea caracterului
- Lecţii care reies din caracter şi au importanţă pentru noi.
Sunt diferite tipuri de schiţe care pot fi bazate pe biografiile

persoanelor din Biblie.

XII. Explicaţie/Aplicaţie
Predica în mod simplu ne vorbeşte despre povestirea biblică şi
aplicaţiile ei.
- Explicaţia - prezintă istorisirea sau explică textul
- Aplicaţia - cum se aplică textul la nevoile ascultătorilor.
XIII. Analogie
Schiţa se bazează pe similaritatea sau relaţia dintre subiect şi
lucruri.
Hristos este păstorul nostru (cum se face aceasta):
- Hristos poartă de grijă turmei
- Hristos cunoaşte turma
- Hristos este gata să moară pentru turmă
Sunt şi alte forme de aranjare a predicilor. Ordinea
acceptabilităţilor (de la cele mai acceptabile la mai puţin
acceptabile), ordinea familiarităţii (de la cele mai familiare la mai
puţin familiare); ordinea utilităţii (aranjarea punctelor între ordinea
pe care trebuie să o audă şi să o înţeleagă ascultătorii).
Sfaturi pentru alcătuirea unei schiţe:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Punctele nu trebuie să egaleze ideile
Nu lăsa punctele să se depărteze de idee.
Numai subdiviziunile dacă se apropie de text.
Nu vorbi mult. Păstrează punctele simple şi scurte.
Fiecare punct trebuie să fie o afirmaţie nu o întrebare.
Punctele în schiţă trebuie să răspundă la întrebări nu să le
pună.
Ai grijă ca punctele să nu se suprapună. Fiecare punct
trebuie să fie o unitate separată.
Nu face alteraţie ciudată.
Păstrează un echilibru şi o propoziţie între puncte.
Ca o regulă generală pune punctele într-o frază completă.
Organizează-le într-o formă paralelă.
Citatele din Scriptură şi ilustraţiile nu sunt considerate cu

adevărat puncte.
12. Caută un limbaj contemporan, dacă este posibil pune
punctele la timpul prezent.
13. Adu-ţi aminte că punctele principale în predică explică sau
dovedesc ideea.
Formarea schiţei predicii nu este o lucrare uşoară pentru că ea
reprezintă harta predicatorului şi arată adunării încotro se îndreaptă.
Schiţa este inima predicii dezvoltate. Varietatea este cheia în
formarea schiţei. Schiţele bune conduc la predici eficace.

TITLUL
DEFINTIA TITLULUI
Titlul este o expresie a caracteristicilor specifice prezentate întro predică, afirmat într-o manieră potrivită pentru a face reclamă
predicii.
De exemplu, dacă tema noastră este "Condiţii pentru a creşte în
har", titlul poate fi: "Cum să creştem în har" sau "Maturitatea
spirituală".
PRINCIPII PENTRU PREGĂTIREA TITLURILOR DE
PREDICĂ
- Titlul trebuie să fie adecvat textului sau mesajului.
- Titlul trebuie să fie interesant.
- Titlul trebuie să menţină demnitatea amvonului.
"Vin, Femeie şi Cântec"; "Un spectacol în stil vechitestamental"; "Ciclonul uman"; "Ar trebui un soţ să-şi bată soţia?"
"Astronauţii şi omul pe lună"; "Locul fierbinte"; "Hippy şi Fuste
Scurte"
- În general, titlul trebuie să fie scurt.
- Titlul poate fi pus în forma unei afirmaţii, întrebări sau
exclamaţii.
EXEMPLE DE TITLURI PENTRU SERVICII SPECIALE
Pentru un seviciu divin de Anul Nou.
"Orizonturi noi"
"Pragul binecuvântării"
"Cum poate fi de valoare viaţa mea pentru Dumnezeu?”
"Făcându-ne un inventar nouă înşine"

Pentru un seviciu divin din Vinerea Mare.
"Însemnătatea crucii"
"Mâhnit în moarte",
"Locul numit Calvar"
"Preţul iubirii"
"Lovit de Dumnezeu"
"Jertfa de o valoare inestimabilă"
Pentru un seviciu divin de Paşte.
"Triumfurile lui Hristos cel înviat"
"Nu încape nici o îndoială!"
"Puterea învierii lui Hristos"
"Mângâierea Hristosului cel viu"
"Cunoştinţa personală a Domnului înviat"
Pentru un seviciu divin de Ziua Independenţei.
"Dimensiunile libertăţii"
"Preţul libertăţii"
"Păzind moştenirea noastră"
"Credinţa părinţilor noştrii"
Pentru un serviciu divin de Crăciun.
"Darul darurilor"
"Când Dumnezeu devine om "
"Născut ca să moară "
"Înţelepciunea înţeleptului"
Pentru un seviciu divin dedicat misiunii.
"Poruncile care marchează biserica"
"Un imperativ al misiunilor"
"Un om trimis de Dumnezeu "
"Priorităţile cele mai înalte ale vieţii"
"În faţa problemei dedicării personale "

"Perspectivele misiunilor "
"Înrolare sau constrângere? "

INTRODUCEREA
DEFINIŢIA INTRODUCERII
Introducerea este procesul prin care predicatorul încearcă să
pregătească minţile şi să capteze interesul ascultătorilor pentru
mesajul pe care îl are de transmis.
SCOPUL INTRODUCERII
Să-şi asigure bunăvoinţa din partea ascultătorilor.
- Să trezească interesul pentru temă.
PRINCIPII PENTRU PREGĂTIREA INTRODUCERII
- În general, introducerea trebuie să fie scurtă.
Titlul: "Pierdut şi Găsit"
Introducere:
- La "Târgul Lumii", în Chicago, pentru a da o mână de ajutor
părinţilor să-şi găsească copii rătăciţi, autorităţile Târgului au
înfiinţat un departament "Pierdut şi Găsit" pentru copii.
- Luca 15 este departamentul "Pierdut şi Găsit" al Bibliei. Aici
Isus povesteşte despre trei lucruri care au fost pierdute şi care
s-au găsit - o oaie, un ban de argint şi un fiu.
Ideea centrală: Întâmplarea fiului care a fost pierdut şi apoi găsit,
ilustrează istoria păcătosului care a fost "pierdut şi găsit". De aici noi
desprindem următoarele gânduri:
- Vina păcătosului, v. 13.
- Nefericirea păcătosului, v.14-16.
- Pocăinţa păcătosului, v. 17-20a.
- Restabilirea păcătosului, v.20b-24.
Trebuie să fie interesantă.
O metodă pentru captarea atenţiei este să stârneşti curiozitatea. O a
doua metodă pentru a stârni interesul este prin folosirea diverselor
mijloace.

O altă metodă este să formulezi titlul predicii, sau să citezi
textul. O ultimă cale de a stârni interesul ascultătorilor este de a lega
predica de situaţii ivite în viaţă.
Trebuie să conducă la ideea centrală a mesajului.
Titlul: "Arma secretă a lui Dumnezeu"
Text: Geneza 18:17-33; 19:27-29
Introducere:
- Descoperirea secretului atomului a dus de asemenea la
descoperirea puterii lui de a distruge.
- Secretul pe care Dumnezeu 1-a descoperit copiilor Săi este o
putere mai mare decât orice bombă nucleară. Armele nucleare
sunt distructive, dar arma secretă pe care Dumnezeu a pus-o în
mâinile credincioşilor este constructivă, capabilă de efecte creatoare
şi binecuvântate.
Ideea centrală: Arma secretă a lui Dumnezeu pentru credincioşi
este rugăciunea de mijlocire.
Ce ne dezvăluie textul în legătură cu această armă secretă? Din
pasaj putem desprinde trei adevăruri importante cu privire la arma
secretă a rugăciunii de mijlocire pe care Dumnezeu a pus-o la
dispoziţia credincioşilor.
- Dumnezeu caută oameni care se vor ruga pentru alţii, 18:17-21.
- Dumnezeu aude rugăciunile celor care mijlocesc pentru alţii,
18:22-33.
- Dumnezeu răspunde rugăciunilor celor care se roagă pentru
alţii, 18:23-32; 19:27-29.
Trebuie formulată o schiţă în câteva propoziţii sau fraze
scurte, cu fiecare idee succesivă pe un alt rând.
Titlul: "Psalmul mulţumirii"
Text: Psalmul 23
Introducere:
- Păstorii din Transilvania care au sute de oi - nu pot oferi
atenţie individuală fiecărei oi.
- În contrast, avem păstorul din acest Psalm - el are numai o

oaie de care are grijă.
- Pentru că sunt o persoană individuală, eu am nevoie de
atenţie individuală - ca oaia din acest Psalm.
Afirmaţia: Există trei aspecte principale în acest Psalm în
relaţie cu oaia care au o semnificaţie specială pentru credincios,
pentru că el este după Scriptură, oaia Domnului.
I. Păstorul oii, v.1.
- Un păstor atotputernic, v.l.
- Un păstor personal, v.l.
II. Purtarea de grijă a păstorului, v.2-5.
- Odihnă, v.2.
- Călăuzire, v. 3.
- Mângâiere, v.4.
- Satisfacţie, v.5.
III. Perspectiva oii, v.6.
- O perspectivă pentru această viaţă, v.6.
- O perspectivă binecuvântată pentru viitor, v.6.
Primele trei minute ale predicii determină eficacitatea
întregului mesaj nu contează că predicăm pentru 20-30 de minute,
este imporatnt ca în primele trei minute să nu pierzi audienţa,
ascultătorii. Trebuie să avem varietate în predicile noastre la
predică. Nu trebuie să avem introduceri tip.
- Astăzi vom vorbi despre ...
- Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnul Isus şi Duhul
Sfânt. Putem să-L binecuvântăm pe Dumnezeu, dar să ne ferim
să fim papagali ai Domnului şi să repetăm.
Lloyd John Ogilvie pastor al primei biserici prezbiteriene din
Hollywood, California recomandă:
1.0 istorisire personală din viaţă urmată de aplicaţia textului
biblic şi scop.
2. O întâmplare reală din viaţă care cuprinde esenţa la ce crezi că
eşti chemat să predici urmată de scopul mesajului şi textul biblic.
3. O anecdotă sau pildă din viaţa contemporană sau din istorie

care expune ideea centrală a textului biblic. Apoi exprimă scopul şi
mergi înainte cu ideea şi punctele predicii.
4. O afirmaţie directă a textului biblic şi ceea ce este promis
pentru viaţa contempoarană.
5. Punând întrebări ca să ajungi la mersul problemei
6. Un paragraf clar al adevărului esenţial în care întregul
mesaj este elucidat.
7. Reactualizarea veştilor proaspete în mintea oamenilor cu
interpretare spre textul biblic.
Un verset sau o porţiune din Scriptură trebuie să fie
întotdeauna baza de plecare a predicii. Chiar şi predica topică
trebuie să aibă rădăcini în Cuvântul lui Dumnezeu. Adunarea
trebuie să ştie că predica este esenţială pentru viaţa lor acum şi în
eternitate, de aceea noi nu comunicăm punctul nostru de vedere, ci
adevărul lui Dumnezeu. Pentru o introducere bună trebuie să avem
o varietate de tipuri de introducere.
- Să le scriem cu mare grijă
- Să pregătim introducerea după completarea studiului şi
predica este clară în mintea noastră.
- Introducerea trebuie să depăşească cele cinci examene.
Clarifică scopurile predicii şi promisiunea ce şi-o va asuma
ascultătorul.
- Memorează introducerea ca să nu fie nevoie să te uiţi pe
hârtie, ci în ochii oamenilor. Predica trebuie să fie în noi ca şi
flacăra în cuptor gata să dea drumul la căldură.

AFIRMAŢIA
DEFINIŢIA AFIRMAŢIEI
Afirmaţia sau dizertaţia (teză) este o simplă declaraţie a
subiectului pe care predicatorul şi-l propune să-l discute, să-1
dezvolte, să-1 demonstreze sau să-1 explice în discurs. În alte
cuvinte, este întreaga predică redusă la o singură afirmaţie.
Astfel din Isaia 55:7 avem:
Titlul: "Binecuvântarea iertării"
I. Obiectele iertării lui Dumnezeu.
II. Condiţiile iertării lui Dumnezeu.
III. Promisiunile iertării lui Dumnezeu.
IMPORTANTA AFIRMAŢIEI
Afirmaţia este baza întregii structuri a predicii. Ea
indică clar adunării, cursul predicii.
TIPURI DE AFIRMAŢII
Afirmaţiile pot fi formulate în moduri diferite, dar în general se
pot deosebi patru tipuri."
1. Cea mai comună formă a afirmaţiei este cea declarativă - o
afirmaţie simplă exprimând ideea principală a predicii în forma unei
afirmaţii categorice specifice sau a unei declaraţii.
Titlul: "Viaţa de dependenţă"
Afirmaţia: Se poate spune că viaţa creştină este o viaţă de
dependenţă.
- Pentru că suntem dependenţi de Hristos pentru mântuire, Tit 3:5.
- Pentru că suntem dependenţi de Cuvântul lui Dumnezeu

pentru creştere spirituală, 1 Petru 2:2.
- Pentru că suntem dependenţi de rugăciune pentru puterea
spirituală, Iacov 5:16.
- Pentru că suntem dependenţi de părtăşie pentru încurajare
mutuală, 1 Ioan 1:3.
2. Un alt tip de afirmaţie este afirmaţia interogativă. După
cum implică cuvântul, acest tip de dizertaţie (teză) expune ideea
dominantă a predicii în forma unei întrebări. De exemplu: "De ce
se spune despre viaţa creştină că este o viaţă de dependenţă?"
3. Al treilea tip de afirmaţie este numită afirmaţie oratorică.
Acesta este folosit atunci când scopul predicatorului este de a
încuraja sau de a îndemna adunarea sa să adopte un anumit curs al
acţiunii.
Titlul: "Cel mai înţelept student"
Afirmaţia: Haideţi să studiem Cuvântul lui Dumnezeu cu
sârguinţă!
- Ca astfel să creştem în viaţa creştină, 1 Petru 2:2.
- Ca să fim confirmaţi ca lucrătorii lui Dumnezeu, 2 Tim.2:3 5.
- Ca să fim echipaţi complet pentru slujba creştină, 2 Tim.3:16, 17.
- Ca să fim transformaţi după chipul lui Hristos, 2 Cor.3:18
4. Al patrulea tip de afirmaţie este cunoscut sub numele de
afirmaţia exclamatorie. Acest tip de dizertaţie (teză) ia forma
unei exclamaţii unde dorinţa predicatorului este de a da un
accent special ideii principale în această temă.
Titlu: "Binecuvântat suprem"
Text: Efeseni 1:3-14.
Afirmaţia: Ce minunate sunt binecuvântările pe care le avem în
Hristos!
- Noi suntem aleşi în EI, v.4.
- Noi suntem răscumpăraţi în EI, v.7.
- Noi suntem făcuţi moştenitori în EI, v.11.
- Noi suntem sigilaţi în EI, v. 13.
PRICIPII PENTRU FORMULAREA AFIRMAŢIEI

1. Afirmaţia trebuie să conţină o idee principală.
Afirmaţia este expresia unei idei dominante a predicii, şi atunci când
ea este formulata corect, promovează unitatea în organizarea ideii
structurii predicii.
2. Afirmaţia în general trebuie să fie exprimată în forma unui adevăr,
afirmat simplu şi clar.
Afirmaţia este o propoziţie care indică într-un limbaj clar ceea ce
predicatorul intenţionează să spună despre această temă.
3. Afirmaţia trebuie să fie dată cât mai scurt cu putinţă, să fie
consistentă şi să aibă claritate.
O teză efectivă trebuie să fie afirmată în cei mai scurţi termeni
posibili, având grijă ca să fie clară.
4. Afirmaţia trebuie să fie legată de trupul principal ai
discursului printr-o propoziţie de tranziţie, interogativă.
Mijloacele legării afirmaţiei de schiţa predicii sunt de obicei o
propoziţie interogativă urmată de o una tranziţională.
Fiecare dintre cele cinci adverbe interogative sunt folosite de obicei
în legarea afirmaţiei de punctele principale ale discursului. Acestea
sunt "De ce?" "Cum?" "Ce?" "Când?" şi "Unde?".
# 1 Titlul: "Viaţa de dependenţă"
Afirmaţia: Viaţa creştină este o viaţă de dependenţă.
Propoziţia interogativă: De ce se spune despre viaţa creştină că este
o viaţă de dependenţă?
Propoziţia de tranziţie: Există câteva motive care explică de ce
viaţa creştină este o viaţă de dependenţa.
- Pentru că noi suntem dependenţi de Hristos pentru mântuire,
Tit3:5.
- Pentru că noi suntem dependenţi de Cuvântul lui Dumnezeu
pentru creştere spirituală, 1 Petru 2:2.
- Pentru că noi suntem dependenţi de rugăciune pentru
primirea puterii spirituale, Iacov 5:16.
- Pentru că noi suntem dependenţi de părtăşie pentru
încurajare mutuală, 1 Ioan 1:3.
# 2 Titlul: "Profitând de oportunităţi"
Afirmaţia: Ocaziile obişnuite de a-i câştiga pe cei pierduţi sunt
la dispoziţia creştinilor în mod frecvent.
Propoziţia interogativă: Când apar aceste ocazii?

Propoziţia de tranziţie: Aceste ocazii apar în ocazii speciale în
vieţile oamenilor.
Cuvânt cheie: Ocazii
I. Atunci când un necaz loveşte căminul.
II. Atunci când un pericol ameninţă persoana.
III. În timpul bolii.
# 3 Titlul: "O lucrare exemplară"
Text: 1 Tesaloniceni 2:1-12.
Afirmaţia: Lucrarea lui Pavel descrisă în acest pasaj este un
model scriptural pentru omul lui Dumnezeu din ziua de astăzi.
Propoziţia interogativă: Care sunt caracteristicile acestui
model pentru lucrare?
Propoziţia de tranziţie: În lTes.2:l-12 lucrarea lui Pavel
exemplifică patru caracteristici care ar trebui să fie adevărata
lucrare a omului lui Dumnezeu astăzi.
Cuvânt cheie: Caracteristici.
- Trebuie să fie făcută cu îndrăzneală sfântă, v. 1 -2.
- Trebuie să fie făcută în credincioşie faţă de Dumnezeu, v.3-6.
- Trebuie să fie făcută cu consideraţie, v.7-9.
- Trebuie să fie făcută cu integritate în conduită, v.10-12
5. Afirmaţia poate fi formulată incluzând cuvântul cheie şi
propoziţia de tranziţie în afirmarea tezei (dizertaţiei).
Afirmaţia este formulată uneori prin combinaţia cuvântului cheie
şi a propoziţiei de tranziţie cu afirmarea subiectului. Aceasta este cea
mai simplă formă de afirmaţie pentru că ea conţine într-o singură
propoziţie propriul cuvânt cheie şi propoziţia de tranziţie.
# 1 Titlul: "Gândul lui Hristos"
Text: Filipeni 2:5-8.
Afirmaţia: Gândul lui Hristos este caracterizat prin asemănarea cu
Hristos.
Propoziţia interogativă: Ce aspecte ale asemănării cu Hristos sunt
implicate de gândul lui Hristos din Filipeni 2:5-8?
Propoziţia de tranziţie: în aceste versete găsim două aspecte ale
asemănării cu Hristos implicate în Gândul lui Hristos.
Cuvânt cheie: Aspecte.

Asemănare cu Hristos în renunţare de sine, v.6-7.
Asemănare cu Hristos în auto-umilire, v.8.
# 2 Titlul: "Cum să fii mântuit?"
Poate apartenenţa la o biserică să ne mântuiască?
Poate botezul să ne mântuiască?
Pot faptele bune să ne mântuiască?
Pot intenţiile bune să ne mântuiască?
Concluzia şi afirmaţia: Numai lucrarea lui Isus Hristos de la cruce
poate să ne mântuiască de păcat, Efes.2:8-9; Fapte 4:12.

DIVIZIUNILE

DEFINIŢIA DIVIZIUNILOR
Diviziunile sunt secţiunile principale ale unui discurs obişnuit.
VALOAREA DIVIZIUNILOR PENTRU PREDICATOR
- Diviziunile contribuie la claritatea ideii.
- Diviziunile contribuie la unitatea ideii.
- Diviziunile îl ajută pe predicator pentru a trata în mod corect
subiectul.
- Diviziunile îl ajută pe predicator să-şi amintească punctele
principale ale predicii sale.
VALOAREA DIVIZIUNILOR PENTRU ASCULTĂTORI
- Diviziunile clarifică punctele principale ale predicii.
- Diviziunile ajută ascultătorul să-şi amintească structurile
principale ale predicii.
PRINCIPII PENTRU PREGĂTIREA DIVIZIUNILOR
PRINCIPALE
1. Diviziunile principale trebuie să iasă din afirmaţie, fiecare
diviziune contribuind la dezvoltarea afirmaţiei.
Titlul: "Idealul credincioşilor"
Text: 1 Cor.l3:l-13

Afirmaţia: Putem învăţa multe despre subiectul 'dragoste' luând în
considerare capitolul 13 din 1 Corinteni, considerat ca fiind cel mai
mare "Capitol al dragostei" din Biblie.
Propoziţia interogativă: Ce putem învăţa despre subiectul
dragostei din acest capitol?
Propoziţia de tranziţie: Există patru fapte principale în legătură
cu dragostea, despre care învăţăm aici.
- Existenţa dragostei înainte de toate, v.1-3.
- Caracteristicile dragostei, v.4-7.
- Caracterul continuu al dragostei, v.8-12.
- Durata dragostei, v. 13.
2. Diviziunile principale trebuie să fie aranjate într-o formă
progresivă.
Titlul: "Viaţa din abundenţă"
Text: Romani 15:13.
Afirmaţia: O viaţă din abundenţă pentru toţi credincioşii este un
secret descoperit în Cuvântul lui Dumnezeu.
Propoziţia interogativă: Ce arată textul cu privire la acest
secret descoperit?
Propoziţia de tranziţie: Câteva caracteristici cu privire la
acest subiect descoperit, sunt dezvăluite în Rom. 15:13.
- De unde vine, "Dumnezeul nădejdii să vă umple"
- În ce constă, "Să vă umple cu toată bucuria şi pacea"
- Cum îl putem obţine, "Pe care o dă credinţa"
- De ce ar trebui să îl avem, "Pentru ca să fiţi tari în nădejde!"
- Cum putem să-l trăim, "Prin puterea Duhului Sfânt"
3. Diviziunile principale ca un întreg, trebuie să dezvolte
complet afirmaţia.
Titlul: "Misiunea în lume a bisericii"
Afirmaţia: Bazele principale ale misiunii bisericii în lume sunt
aşezate în mod clar în Scriptură.
Propoziţia interogativă: Care sunt bazele Scripturale principale
pentru misiunea o biserică în lume?
Propoziţia de tranziţie: Există două baze Scripturale principale
ale misiunii în lume.
- Toţi oamenii au nevoie de un mântuitor, Rom.5:12.

- Dumnezeu a pregătit mântuirea pentru om, Ioan 3:16.
- Dumnezeu ne porunceşte să propovăduim Evanghelia fiecărei
făpturi, Marcu 16:15.
4. Diviziunile principale trebuie să conţină o singură idee.
5. Diviziunile principale trebuie să fie afirmate clar, fiecare
diviziune exprimând o idee completă.
Titlul: "Calităţile esenţiale ale conducerii spirituale"
Text: Iosua 1:1-9.
Afirmaţia: Un om care este un lider spiritual trebuie să
posede anumite calificări.
Propoziţia interogativă: Care sunt aceste calificări?
Propoziţia de tranziţie: Un studiu al textului din Iosua 1:1-9
descoperă unele dintre caracteristicile importante ale conducerii
spirituale.
- Încrederea, v. 1 -2.
- Încredinţarea unor lucruri, v.3-4.
- Dependenţa, v.5-6,9.
- Ascultarea, v.7-8.
Acum observaţi schiţa următoare care dă o interpretare corectă a
adevărurilor conţinute în text în legătură cu caracteristicile esenţiale
ale unui lider spiritual.
- Încredere în puterea lui Dumnezeu, v. 1-2.
- Încredinţarea promisiunilor lui Dumnezeu, v.3-4.
- Dependenţa de prezenţa lui Dumnezeu, v.5-6,9.
- Ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu, v.7-8.
6. Diviziunile principale trebuie să fie cât mai puţine cu putinţă.
7. Planul predicii trebuie să fie prezentat în mod variat de la
săptămână la săptămână.
8. Diviziunile principale trebuie să fie într-o structură paralelă.
Structura paralelă este aranjarea schiţei într-o formă simetrică astfel
ca diviziunile să fie echilibrate şi să se potrivească una cu alta.
Titlul: "Când Dumnezeu justifică un păcătos"
Text: Romani 5:1-11 .
Afirmaţia: Justificarea produce efecte binecuvântate în aceia care
cred.
Propoziţia interogativă: Ce fel de rezultate?

Propoziţia de tranziţie: Aceste versete dezvăluie câteva
rezultate a justificării în aceia care cred.
- Pace cu Dumnezeu, v.l.
- Acces la Dumnezeu, v.2.
- Bucurie în Dumnezeu, v.2.
- Biruinţă în Hristos, v.3-4.
- Mărturia Duhului Sfânt, v.5.
- Siguranţă perfectă, v.6-11.
O altă schiţă, din Psalmul 23.
"Cei şapte "P" ai Psalmului 23"
- Posesiune - "Domnul este păstorul meu"
- Pregătire - "El mă paşte în păşuni verzi"
- Progres - "Mă povăţuieşte pe cărări drepte din pricina numelui Său"
- Prezenţă – „Tu eşti cu mine"
- Purtare de grijă – „Tu îmi întinzi masa în faţa potrivnicilor mei"
- Privilegiu - "Îmi ungi capul cu untdelemn"
- Perspectivă - "Voi locui în Casa Domnului până la sfârşitul
zilelor mele"
PRINCIPII PENTRU PREGĂTIREA SUBDIVIZIUNILOR
Construirea subdiviziunilor urmăreşte îndeaproape aceleaşi
principii care guvernează pregătirea diviziunilor principale.
1.
Subdiviziunile sunt derivate din diviziunile lor principale şi
trebuie să fie o dezvoltare logică a lor.
Principala funcţie a unei subdiviziuni este de a dezvolta ideea
conţinută în diviziunea principală. Subdiviziunile nu sunt
coordonate cu diviziunile principale, ci le sunt subordonate.
Într-un sens, diviziunea principală este un subiect, iar fiecare
subdiviziune este o diviziune a subiectului.
Titlul: "Psalmul mulţumirii"
Afirmaţia: Credinciosul, în Scriptură, este ca o oaie care
aparţine Domnului.
Propoziţia interogativă: Ce învaţă psalmul în legătură cu oile
Domnului? Propoziţia de tranziţie: Există trei fapte principale pe care
le putem învăţa în legătură cu oile Domnului, de aici.

I. Oile păstorului, v.l.
- Un păstor atotputernic, v.l.
- Un păstor personal, v.l. .
II. Purtarea de grijă a păstorului, v.2-5.
- Odihnă, v.2.
- Călăuzire, v.3.
- Mângâiere, v.4.
- Satisfacţie, v.5.
III. Perspectiva oii, v.6.
- O perspectivă strălucită pentru această viaţă, v.6.
- O perspectivă binecuvântată pentru viaţa cealaltă, v.6
Următoarea schiţă arată cum subdiviziunile sunt derivate din
diviziunile principale respective, într-o predică textuală:
Titlul: "Credinţa mântuitoare"
Text: Evrei 11:7.
Afirmaţia: Credinţa lui Noe descrisă în Evrei 11:7 este un
exemplu a credinţei mântuitoare pe care trebuie s-o avem.
Propoziţia interogativă: Ce ne arată textul cu privire la
credinţa mântuitoare a lui Noe?
Propoziţia de tranziţie: Există trei caracteristici principale
ale credinţei mântuitoare a lui Noe care sunt descoperite în text.
I. A fost o credinţă care a crezut Cuvântul lui Dumnezeu, "Prin
credinţă Noe, când a fost înştiinţat de Dumnezeu despre lucruri care încă
nu se vedeau, şi plin de o teamă sfântă, a făcut o corabie."
- Cu privire la judecata care va veni.
- Cu privire la salvarea din judecata care va veni.
II. A fost o credinţă care a acţionat după Cuvântul lui
Dumnezeu, "Prin credinţă ... a făcut o corabie."
- Frica de judecata care va veni.
- În ciuda efortului implicat.
III. A fost o credinţă care a fost răsplătită după Cuvântul lui
Dumnezeu, "prin ea, el a osândit lumea, şi a ajuns moştenitor ...
prin credinţă"
- Pentru mântuirea casei lui
- Pentru moştenirea dată lui.
Studiaţi schiţa topică de mai jos şi observaţi cum
subdiviziunile sunt dezvoltate din diviziunile respective.

Titlul: "Dumnezeu, stânca mea"
Afirmaţia: Dumnezeu este asemănat în mod frecvent în
Vechiul Testament cu o stâncă.
Propoziţia interogativă: De ce este asemănat Dumnezeu cu o
stâncă?
Propoziţia de tranziţie: Un studiu al folosinţei cuvântului
"stâncă" în Vechiul Testament descoperă trei motive pentru care
Domnul este asemănat cu o stâncă.
I. Stânca a fost un loc unde se purta de grijă.
- Prin lovire, Exod 17:2-6.
- Pentru a purta de grijă din abundenţă, Ps.78:16.
II. Stânca era un loc de siguranţă.
- Prin faptul că era despicată, Exod 33:21-23.
- În ceea ce priveşte duşmanii, Ps.31:2.
III. Stânca era un loc de stabilitate. Ps.40:2
- Pe care credinciosul putea să stea în siguranţă.
- Pe care credinciosul putea sta biruitor, Ps.27:5-6.
Subdiviziunile trebuie să fie într-o structură paralelă.
Ca în cazul diviziunilor principale, subdiviziunile trebuie
să fie echilibrate din punct de vedere simetric.
Subdiviziunile trebuie să fie limitate ca număr.
Numărul de subdiviziuni care se află sub o diviziune principală
depinde de subiectul în discuţie sau de conţinutul textului.
Ca diviziunile principale, subdiviziunile nu trebuie să fie
neapărat în ordinea textului.
În cazul unei predici expoziţionale, în general, este bine să
urmezi ordinea textului pe care-1 pregăteşti, atât pentru diviziunile
principale cât şi pentru subdiviziuni.
Titlul: "Pâinea din ceruri"
Introducere:
- Israeliţii erau în peregrinaj din Egipt către Canaan; la fel şi
credincioşii călătoresc de pe pământ până în cer.
- Purtarea de grijă pe care Dumnezeu a avut-o pentru Israeliţi
a fost - mana.
Afirmaţia: Mana cu care Israeliţii s-au hrănit în timpul
peregrinajului lor din Egipt către Canaan întruchipează hrana

spirituală, Cuvântul lui Dumnezeu din care poporul lui Dumnezeu ar
trebui să se hrănească în timpul peregrinajului său pe pământ.
Propoziţia interogativă: Din ce punct de vedere mana
întruchipează hrana spirituală a credinciosului de astăzi?
Propoziţia de tranziţie: Există cel puţin trei aspecte în care
mana întruchipează hrana spirituală din care poporul lui
Dumnezeu ar trebui să se hrănească.
I. Este pregătită, v.4,15.
- De la Domnul, v.4.
- Pentru poporul lui Dumnezeu, v.4,15.
II. În maniera în care trebuia să fie adunată, v.4-21.
- După nevoia fiecărui om, 16-18.
- În fiecare zi, devreme, v.4,21.
III. În scopul ei, v.4,19-36.
- Să susţină poporul lui Dumnezeu pe parcursul peregrinajului
său, v.32-35.
- Ca să testeze ascultarea poporului lui Dumnezeu, v.4,19-20, 2329.

DISCUŢIA
DEFINIŢIA DISCUŢIEI
Discuţia este o dezvelire potrivită a ideilor conţinute în diviziuni.
CALITĂŢILE DISCUŢIEI
Unitatea.
Tot ce se discută sub diviziuni trebuie să fie simplu, o
amplificare a ideii exprimate în diviziunea principală.
Proporţia.
Experienţa va da capacitatea predicatorului de a recunoaşte care
anume dintre părţile predicii trebuiesc accentuate mai mult pe
parcursul discursului.
Progresia.
Fiecare propoziţie ar trebui să adauge ceva discuţiei. Atunci,
progresia va produce un impact cumulativ asupra inimilor şi va ajuta
la crearea unui interes vital pentru mesaj.
Exprimarea concisă.
Una dintre cele mai des întâlnite greşeli a omului de la amvon este
potopul de cuvinte. Ceea ce poate vorbi în douăzeci şi cinci sau
treizeci de minute adesea îi ia patruzeci sau patruzeci şi cinci.
Fiecare cuvânt pe care îl spune trebuie spus cu socoteală.
Fiecare idee pe care o expune trebuie să fie pertinentă.
Claritatea.
Scopul principal al unei discuţii este, de a descoperi sau de a
revela mai clar înţelesul ideilor din diviziuni. La amvon, cel mai
important lucru este ca predicatorul să facă Scriptura clară şi
inteligibilă.
Vitalitatea.
Cuvintele Scripturii trebuie făcute să aibă un înţeles pentru

ascultători, să fie aplicate în termenii situaţiilor din viaţa proprie.
Personajele Bibliei trebuie puse în faţa oamenilor într-o aşa

manieră, încât ei să poată vedea propriile lor circumstanţe, ispite şi
eşecuri ilustrate în experienţele oamenilor şi femeilor din Biblie.
Dacă discuţia se vrea interesantă şi provocatoare, trebuie să
conţină interesul uman. Predicatorul nu trebuie să spună "poveşti
lacrimogene" doar ca să-i facă pe oameni să plângă. Dimpotrivă,
materialul adus în discuţie trebuie să atingă în mod vital inimile
persoanelor.
Un cuvânt trebuie să fie spus cu umor. Aici se găseşte locul
"umorului sfânt" la amvon.
SURSE DE MATERIAL PENTRU DISCUŢIE
Predicatorul poate avea materiale pentru discuţie din cinci surse
principale.
Biblia
Cuvântul lui Dumnezeu este o sursă infinită de material
pentru dezvoltarea ideilor conţinute în fiecare diviziune a
predicii. Din Biblie avem asigurate principalele materiale pentru
exegeză. Din moment ce Biblia se explică pe ea însăşi, noi
trebuie să ne întoarcem în mod constant la Scripturi atunci când
încercăm să explicăm un text sau un pasaj.
Alte forme ale literaturii
Includem sub acest subtitlu orice altă literatură care este de folos
în dezvoltarea unei predici.
Anumite tipuri de literatură vor fi în mod natural de mai mult
folos decât, altele. Comentariile critice sau devoţionale, cărţile
devoţionale şi cele de imnuri vor fi valabile în mod particular.
Bibliografiile creştine vor fi o altă sursă importantă de material.
Manualele şi dicţionarele biblice, precum şi cărţile de
arheologie, vor pregăti înţelesuri adânci pentru multe porţiuni ale

Scripturii. Predicile publicate ale marilor maeştri ai amvonului, vor
fi de asemenea benefice.
Sursele de material pentru desfăşurarea schiţei predicii, pot veni
din literatura legată de orice domeniu al cunoaşterii. De exemplu,
medicina are două arii din care predicatorul poate extrage
materiale valoroase, în mod particular când el este capabil să arate
cum descoperirile recente în aceste câmpuri se leagă de fapte şi
adevăruri scripturale. Desigur, predicatorul nu va neglija ziarul
cotidian şi revistele de actualitate.
Experienţa.
Experienţa personală a unui lucrător este un alt mijloc valabil pentru
extinderea diviziunilor predicii. Când predicatorul poate spune prin ce
a trecut, sau ce a văzut cu ochii lui, el este capabil să vorbească cu o
convingere de netăgăduit şi cu pricepere. Cuvintele lui vor lăsa impresia
că el ştie despre ce vorbeşte.
Observaţia
Viaţa este plină de lucruri, unele dintre ele având un caracter
neînsemnat, care se pot adăuga dând un mare interes predicii, numai
dacă lucrătorul are ochi să le vadă şi minte să perceapă relaţiile
lucrurilor comune cu adevărurile spirituale conţinute în Scriptură.
Imaginaţia
Este posibil pentru un omiletician să exprime imagini mentale care
pot adăuga un plus de măreţie la discuţie. Asemenea idei vor crea un
element de originalitate şi surpriză şi vor adăuga un plus de
prospeţime tratării subiectului. Folosirea imaginaţiei într-o predică
poate astfel deveni un aliat al predicatorului.
Există anumite interdicţii pe care lucrătorul trebuie să le ia în
consideraţie atunci când se angajează în folosirea imaginilor
mentale. El trebuie să se asigure că nu va permite imaginaţiei sale să
atingă extremele. De exemplu, îşi poate imagina un vapor în flăcări şi
teroarea ce-i cuprinde pe pasageri care se găsesc în imposibilitatea
de a găsi o cale de scăpare.
Dar descrierea cu lux de amănunte a flăcărilor care fac
victime şi a suferinţei pasagerilor, va fi o folosire neînţeleaptă a
imaginaţiei sau, este greşit să spui că cei doi tineri pe care Iosua i-a
trimis să spioneze Ierihonul, erau puternici şi simpatici, şi au

traversat Iordanul cu pluta, când, de fapt, nu ni se dau asemenea
informaţii cu privire la ei.
Putem spune: "Gândiţi-vă la cei doi spioni. Putem să ni-i
imaginăm ca tineri agili şi puternici, doritori să slujească lui
Dumnezeu şi poporului lor, Israel. Ei au ascultat porunca lui Iosua,
şi s-au dus într-o cetate ostilă fără ezitare.
Întotdeauna trebuie aplicate două reguli de bază: în primul rând,
imaginaţia trebuie folosită cu moderaţie, şi în al doilea rând,
trebuie folosită întotdeauna cu bun gust; cu alte cuvinte, trebuie să
evităm ceea ce este vulgar sau lipsit de rafinament.
PROCESUL RETORIC ÎN DEZVOLTAREA UNEI
SCHIŢE DE PREDICĂ
Există câteva procese retorice care sunt folosite în extinderea sau
dezvoltarea unei schiţe de predică; ele sunt: explicarea,
argumentarea, citarea, ilustrarea şi aplicarea. Vom lua în discuţie trei
dintre acestea.
Explicarea.
După cum am mai spus mai înainte, una dintre caracteristicile cele
mai importante ale unei predici este explicarea textului. Aceasta
este adevărat nu numai pentru predicile textuală şi expoziţională, dar
şi pentru predica topică, care este construită pe baza adevărului
biblic. În alte cuvinte, ori de câte ori un mesaj este bazat pe
Scripturi, porţiunea sau porţiunile textului sacru folosit, trebuiesc
explicate clar şi corect.
Câteva procese sunt implicate în explicarea textului.
Unui dintre acestea este studiul contextului - atât imediat cât şi
îndepărtat. O exegeză corectă va include de asemenea o corelare
a textului cu alte versete. Lucrătorul trebuie să folosească în
mod frecvent pasaje paralele, comparând textul, ei caută să-l explice
cu alte porţiuni din Scriptură.
O interpretare sănătoasă a Scripturii depinde de asemenea de
aplicarea regulilor de limbaj. Atrăgând atenţia asupra unor
aranjamente gramaticale semnificative, o figură literară, unele forme
speciale de expresie, cum ar fi o apariţie a metonimiei, a sinedocării
sau etimologia unui cuvânt, pot face un drum lung pentru clarificarea

unui text care poate părea ambiguu pentru majoritatea membrilor
congregaţiei.
Pentru a ajuta la interpretarea unui pasaj, este deseori de folos
citirea din alte traduceri sau versiuni.
Trecutul istoric şi cultural al textului poate avea un cuvânt de spus
cu privire la interpretarea lui.
Omileticianul trebuie să clarifice pasajul pentru ascultătorii
săi, dar ca regulă generală, ascultătorii se vor plictisi dacă
interpretarea se extinde pe o perioadă mai lungă de timp. Aşa cum
am amintit mai înainte, oamenii nu au nevoie de procesul studiului
exegetic al lucrătorului, ci de rezultatele lui.
Argumentarea.
Argumentaţiei i se dă un loc important în Scriptură, şi
întrucât ea are greutate într-o predică, omileticianul nu ar trebui să
ezite s-o folosească. Argumentaţia este de asemenea un mijloc
puternic de a extinde o schiţă de predică, şi în unumite discursuri,
producerea unor dovezi valide este esenţială.
Timpurile în care trăim cer ca lucrătorul Evangheliei să dea
credincioşilor o asigurare clară şi adecvată pentru rezonabilitatea
credinţei lor. Unii tineri din biserică pot fi loviţi de îndoieli, sau
asaltaţi la şcoală de critici la adresa Cuvântului lui Dumnezeu; unii
pot ridica obiecţiuni asupra standardelor creştine; alţii pot fi puşi în
încurcătură cu privire la descoperirile arheologice iar alţi învăţaţi
moderni, cu privire la Biblie.
Există diferite modalităţi prin care slujitorul Domnului
poate verifica adevărul în mintea lui. Prima şi cea mai folosită
metodă este folosirea Scripturii. Atunci când predicatorul poate arăta
în predică faptul că "aşa vorbeşte Domnul", el vorbeşte cu o
autoritate care cere încrederea ascultătorilor săi. Oamenii
recunosc de îndată faptul că predicatorul nu exprimă ideile şi
opiniile sale proprii, ci el proclamă declaraţii divine pe care ei nu au
dreptul să le contrazică sau să le nege. Dar în eforturile sale de a
convinge, lucrătorul trebuie să folosească profeţiile sfinte cu
inteligenţă şi în mod corect.
O altă metodă a argumentaţiei este raţionamentul, care e
folosirea unui proces logic pentru a ajunge la o concluzie sau pentru
a aduce un om la punctul luării unei decizii. Argumentul din
analogie, de la cauză la efect, de la efect la cauză, sau din dovezile

cumulative, cât şi din inducţie şi deducţie, sunt formele variate ale
unei retorici convingătoare.
Biblia conţine exemple numeroase ale raţionamentului logic, dar
pentru scopul nostru va fi suficientă menţionarea câtorva din
exemplele polemicii biblice.
Apelul final al lui Iosua către bătrânii poporului şi către Israel,
conţine dovadă după dovadă cu privire la bunătatea lui
Dumnezeu faţă de ei, ceea ce îi provoca la loialitate în slujirea lor faţă
de Dumnezeu. Mesajul lui Petru din ziua cincizecimii stabileşte
validitatea învierii lui Hristos pe baza versetelor din Vechiul
Testament, a mărturiei personale făcute de ucenicii lui Hristos cu
privire la învierea Sa, şi de revărsarea Duhului Sfânt peste
credincioşi.
Hristos însuşi a folosit argumentarea. Mărturia Sa atunci când i-a
invitat pe ucenicii Săi să se odihnească pe baza purtării de grijă a
Tatălui lor ceresc. Folosind ilustraţia florilor şi a ierbii, el a raţionat:
"Aşa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care
astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca Ei
cu mult mai mult pe voi?" (Matei 6:30).
Al treilea tip de argumentare este prin mijloacele mărturiei.
Această metodă poate fi clasificată corect sub raţionamentul logic
pentru că dovada poate fi stabilită doar prin evidenţe. Valoarea
mărturiei depinde de validitatea sa. Anumiţi factori sunt implicaţi
în stabilirea veridicităţii mărturiei cum ar fi numărul de martori,
cunoştinţa, onestitatea şi sinceritatea martorilor, toate contribuie
la stabilirea credibilităţii şi veridicităţii afirmaţiilor lor. Una din
mărturii constă în folosirea datelor sau faptelor statistice.
Titul: "Puterea Cuvântului lui Dumnezeu"
- Are puterea de a trezi la o viaţă spirituală, 1 Pet.l :25.
- Are putere să curăţească, Ioan 15:3.
- Are putere să sfinţească, Ioan 17:17.
- Are puterea să producă creşterea spirituală, 1 Pet.2:2.
Încheiem această secţiune asupra argumentării cu câteva sfaturi.
Unii predicatori, în zelul lor pentru adevăr, par să fie obsedaţi de ideea
că ei sunt chemaţi să fie apărători ai credinţei şi de aceea umplu

predicile lor cu dispute sau tirade virulente împotriva a tot ceea ce
diferă de ce cred ei. Charles Haddon Spurgeon în cartea sa "Lecturi
pentru studenţii mei" vorbeşte despre un om ca acesta care merge
înarmat cu un "revolver teologic" gata să tragă în oricine i se pare că nu
este de acord cu vederile sale doctrinale.
Omul lui Dumnezeu nu trebuie numai să evite o atitudine de
cenzor în predica sa, ci de asemenea ar trebui să fie atent să nu
provoace ostilitate din partea ascultătorilor săi prin ridiculizare sau
sarcasm amar. Polemicile biblice uneori pot cere ceea ce William
Ward Ayer descrie ca fiind "un sarcasm sfinţit", ca acela folosit de Ilie
atunci când a ridiculizat pe cei patru sute de profeţi ai lui Baal la
muntele Carmel, dar, ca o regulă generală, este bine pentru
omiletician să adere la argumente solide, logice şi tranşante.
Vorbitorul trebuie să dezvolte o abilitate de a afirma argumentele şi
evidenţele sale în aşa fel încât ele să fie grafice şi interesante pentru
ascultătorii săi.
Citările.
Citările pot să adauge un plus de măreţie dezvoltării schiţei predicii.
Citarea unui cuvânt potrivit la timpul potrivit dă formă mesajului.
Predicatorul trebuie să profite prin toate mijloacele, folosind citate,
dar trebuie să fie atent să nu le folosească mai mult decât trebuie.
Să observăm patru tipuri de citări care pot fi folosite într-un discurs.
(1) Texte scripturale. Chiar dacă mesajul poate fi o expunere
a pasajului, citarea unui pasaj paralel ajută la conducerea
adevărului către ascultători
(2)Zicătorile. Zicătorile pot uneori să fie în forma unor
proverbe cum ar fi "Prietenul la nevoie se cunoaşte", "cusătură la
timp, te scapă de alte nouă" şi "Nu da vrabia din mână pe cioara de
pe gard".
Proverbe aparţinând altor popoare sau civilizaţii pot fi
folosite.
Chinezii au o zicală "Cel ce continuă să stea în noroi, acolo
rămâne"; o altă maximă din China "Cele mai înalte turnuri îşi au
temelia pe pământ"; a treia este "Un înţelept vede o ocazie într-o
dificultate; prostul însă vede o dificultate într-o oportunitate".
Un al doilea tip de zicală constă în anumite adevăruri

spirituale afirmate în termeni concişi.
"A-L sluji pe Hristos nu înseamnă extenuare, ci abundenţă."
"În afara voii lui Dumnezeu nu există succes; în voia lui Dumnezeu
nu există eşec."
"Marile noastre probleme sunt mici în comparaţie cu puterea Lui;
micile noastre probleme sunt mari în comparaţie cu iubirea Lui."
"Puţinul este mult atunci când Dumnezeu este în el."
(3)Afirmaţii din surse autoritare. Afirmaţii semnificative din
surse autoritare constituie un alt tip de citări care sunt folositoare în
dezvoltarea predicii. Nu este necesar ca afirmaţia să urmeze în
întregime liniile teologice, ci ea trebuie să fie adecvată mesajului.
(4)Poezia. Citarea din poezie are un loc potrivit într-o
predică.
Imnurile care conţin expresii măreţe ale închinării sau care vorbesc
despre năzuinţa ferventă a sufletului sunt o sursă valabilă de citate pentru
mesaje cu privire la caracterul devoţional.
METODA ÎNREGISTRĂRII PROCESELOR RETORICE ÎN
NOTIŢELE PREDICII
Când predicatorul îşi face notiţe pentru predică, el trebuie să le
pregătească în aşa fel încât să poată spune dintr-o privire ce trebuie
să vorbească.
De dragul clarităţii, fiecare idee nouă trebuie să fie afirmată pe un
rând separat, şi materialul de sub fiecare diviziune principală şi
subdiviziune trebuie să fie întocmit în aşa fel încât notiţele de sub
fiecare secţiune să fie evident şi uşor de observat
Dezvoltarea schiţei "Câştigat de dragoste" din Luca 19:1-10.
Introducere:
- Biblia descrie convertirea câtorva "cazuri fără speranţă" cum
ar fi Maria Magdalena, îndrăcitul din Gadara, samariteanca.
- Motivul probabil al descrierilor - să ne încurajeze cu privire
la mântuirea "cazurilor fără speranţă".
- Zacheu, un alt "caz fără speranţă".
Afirmaţia: Să examinăm trei lucruri în povestirea despre
câştigarea lui Zacheu, şeful vameşilor, consideraţie care ar trebui să ne
încurajeze cu privire la câştigarea cazurilor (Ps.40:2) rară speranţă de

astăzi.
I. Căutarea lui Zacheu, v.1-4.
- Maniera căutării, v.l.
În linişte şi modestie, conform v.l, 10 - unul din scopurile venirii lui
Hristos la Ierihon era căutarea lui Zacheu, şeful vameşilor. Vameşii cei care adunau taxele în Palestina erau angajaţii guvernului Roman şi
erau bine cunoscuţi pentru corupţie. Conform v.8 Zacheu era probabil
bogat ca rezultat al avariţiei şi fraudei.
- Efectul căutării, v.2-4.
Venirea lui Hristos a creat o dorinţă arzătoare din partea lui
Zacheu ca să-L vadă. "Căuta" literal înseamnă „încerca în
continuu" dar nu a putut - fiindcă era mic de statură. Urât de toţi, a
crezut (v.7) probabil că nimeni nu-i va da posibilitatea să-L vadă pe
Isus, aşa că s-a urcat într-un copac.
Comentarii: Curiozitatea lui Zacheu şi dorinţa lui de "a căuta să-L
vadă pe Isus "s-a datorat faptului că a auzit că Isus a avut o
atititudine plină de bunătate faţă de oameni ca şi el (Luca
15:1,2; 18:19-24). Dar cu mult înainte ca Zacheu să-L vadă pe Isus, 1-a
văzut Isus pe el. Zacheu nu L-ar fi văzut pe Isus dacă El nu l-ar fi văzut
pe Zacheu. Precum păstorul care a lăsat cele 99 de oi ca s-o caute pe
cea rătăcită, aşa a venit Isus la Ierihon ca să-1 caute pe acest păcătos.
Ilustraţie: Doamna Huntington din Anglia, o creştină
înfocată, chemată de un om pe moarte - care a strigat în agonie:
"Mor şi sunt pierdut!" Huntington: "Mulţumeşte Domnului pentru
aceasta!" Omul surprins: "Cum pot să-i mulţumesc lui Dumnezeu
pentru aceasta?" Huntington: "Pentru că Fiul Omului a venit să caute
şi să mântuiască pe cei pierduţi."
Dar, pentru ca cei pierduţi să fie mântuiţi, noi trebuie să ne
ducem după fiecare din ei.
II. Ajutorul dat lui Zacheu., v. 5-7
- Maniera ajutorului, v.5.
Hristos l-a chemat pe Zacheu pe nume; s-a invitat în casa lui
Zacheu.
Motiv: Zacheu nu avea prieteni; toată cetatea îl cunoştea ca
având o reputaţie rea - v.7.
Scriitorul grec, Lucian, îi clasifică pe vameşi ca fiind

"adulteri, proxeneţi şi linguşitori"
Astfel că Isus i-a spus: "Cu toate că toţi te urăsc, Eu vreau să fiu
prietenul tău." "de grabă" sugerează nerăbdarea lui Hristos de a-i
deveni prieten.
- Efectele ajutorului, v.6-7.
Auzindu-şi numele, Zacheu a crezut că Isus ştie totul despre el,
şi totuşi dorea să-i fie prieten, aşa că s-a grăbit şi L-a primit cu
bucurie - bucuros peste măsură că şi-a găsit un prieten.
Astfel că dragostea a găsit o cale către inima lui Zacheu
Astăzi este nevoie de mai multă dragoste din partea
credincioşilor pentru cei care nu sunt iubiţi pentru a-i câştiga prin
bunătate, atrăgându-i.
Ilustraţie: Mântuirea unui sergent prin bunătatea unui
subaltern creştin.
III. Mântuirea lui Zacheu, v.8-10.
- Manifestarea mântuirii, v.8.
(1) O atitudine schimbată - "Iată, Doamne". înainte de
aceasta, Zacheu a trăit pentru el însuşi, acum el s-a supus
domniei lui Hristos.
(2) O viaţă schimbată. De la răutate, egoism şi fraudă la
generozitate şi dragoste. Dragostea lui Isus intrată în inimă
produce dragoste:
a) Generozitate faţă de alţii: "Jumătate...voi da săracilor."
Standardul lui Zacheu de a da - nu a zecea parte, ci jumătate.
Note: "Dau" - la timpul prezent - este un standard continuu.
b) Scopul restituirii - "dau înapoi împătrit."
Legea V.T. - când un om mărturisea că a furat, el trebuia să
înapoieze bunurile furate şi să adauge o cincime (Num. 5:7), dar
Zacheu şi-a impus să dea de patru ori înapoi.
De asemenea, Hristos poate şi astăzi să transforme cazurile fără
speranţă.
2 Cor.5:17 - "Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptura
nouă." Dacă nu există nici o schimbare reală în viaţă, ne putem
întreba dacă este cu adevărat mântuit.
- Declaraţia mântuirii, v.9-10,

"Mântuire" - literal înseamnă eliberare (de păcat) "Fiul lui Avraam" Gen. 15:6 - G". 3:7 - La fel cum Avraam l-a crezut pe Dumnezeu şi a fost
socotit neprihănit, la fel Zacheu a crezut în Hristos devenind astfel
descendentul spiritual al lui Avraam.
Fapte 10:43 - "Oricine crede în El, capătă, prin numele Lui,
iertarea păcatelor."
Concluzie
- Hristos poate mântui şi transforma cazurile fără speranţă
pentru a căror mântuire ai aşteptat mult.
- Hristos are nevoie de tine ca instrument, câştigând cazurile
fără speranţă prin manifestarea dragostei Sale prin tine.
O altă faţetă a pasajului din Luca 19:1-10 este de a căuta
principii sau adevăruri pe care textul le sugerează.
Titlul: "Speranţă pentru cei fără nădejde"
- Isus caută cazurile fără speranţă, v.1-4.
- Isus este plin de har faţă de cazurile fără speranţă, v.5-7.
- Isus mântuieşte cazurile fără speranţă, v.8-10.
Titlul: "Coroana de spini"
Introducere:
Festivalul anual al Trandafirilor din Portland, Oregon, are ca
punct culminant încoronarea reginei la asfinţitul soarelui cu o
diademă, în cadrul unei ceremonii pompoase.
În contrast avem încoronarea lui Hristos - Omul ideal, Regele
harului, care făcea numai bine. Dacă era cineva vrednic de cinste, El
era Acela, dar i s-a dat nu o diademă, ci o coroană de spini.
Trei pasaje în N.T. despre coroana de spini, Matei 27-29; Marcu
15:17; Ioan 19:2,5.
Afirmaţia: Faptul menţionării coroanei de spini în N.T,
sugerează că acestă coroană de spini pusă pe capul lui Hristos are o
semnificaţie adâncă.
A fost o coroana a suferinţei.
Era un indiciu al suferinţei fizice sub care a fost pus. Ce
suferinţe a putut îndura Hristos atunci când coroana i-a fost pusă pe
cap iar spinii i-au pătruns în carne; şi atunci când soldaţii îl loveau
peste cap cu trestia (Marcu 15:19) aceasta făcea ca spini să-I
pătrundă mai adânc. Expresie a blestemului pe care Hristos L-a
purtat pentru noi. Gen.3:17-18 - Pentru că omul a păcătuit, chiar şi

pământul a fost blestemat, iar spinii erau expresia blestemului.
Spinii de pe fruntea lui Hristos erau expresia blestemului pe care El
L-a îndurat pentru noi: "pentru că este scris, "Blestemat este oricine
este atârnat pe lemn" (Gal.3:13).
Nu putem să ne dăm seama cât de adâncă era agonia Sa atunci când a
fost blestemat pentru noi, dar ceva din adânca Sa suferinţă putem
vedea în strigătul: "Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai
părăsit?" (Matei 27:46).
A fost o coroană a batjocurii.
A fost indicaţia batjocurii pe care soldaţii au aruncat-o
asupra Lui. Soldaţii s-au îndoit de faptul că EI era rege, după cum se
discutase la procesul Lui, în faţa lui Pilat, în orbirea lor, probabil
soldaţii au crezut că este absurd ca cineva, în aparenţă atât de
neajutorat, să pretindă că este rege, astfel că i-au pus coroana de spini
pe cap spunând: "El este un înşelător, un rege fals!"
Ce fel de tratament a fost coroana de spini pentru Hristos,
Regele harului!? Expresie a atitudinii pe care oamenii au avut-o faţă
de El.
Observaţi faptul că Hristos cel ridiculizat a fost dus şi atârnat
pe o cruce (Matei 27:39-44). Isaia 53:3 - "El este dispreţuit şi respins
de oameni."
Să luăm în considerare bunăvoinţa lui Hristos cum El a
permis oamenilor răi şi fără inimă să-L trateze pe El, Regele gloriei,
cu o mulţumire fără de ruşine. Motivul pentru care Hristos a răbdat
acestea - Evrei 12:2 - "Pentru bucuria care-I era pusă înainte" - ca să
ne scoată din păcat, ruşine, şi să ne dea salvarea. Tronul i-a fost o
cruce grea/cununi de spini, diadema dragostea Sa de Salvator
pecetluindu-L ca Mântuitor.
A fost o coroană a victoriei.
O indicare a triumfului pe care L-a avut asupra inamicilor Lui.
"Coroana" în fiecare referinţă la coroana de spini este ca laurii
victoriei daţi unui câştigător al jocurilor olimpice. Astfel că, aşa cum
soldaţii au intenţionat, coroana de spini a fost simbolul infamiei, ei
încoronându-l prin acest act cu laurii victoriei.
Observaţi inscripţia de pe cruce: "ISUS DIN NAZARET, REGELE
IUDEILOR" (Ioan 19:19). Cererea iudeilor de a se îndepărta
această inscripţie şi refuzul lui Pilat de a o face, Ioan 19:21-22.
Pilat a fost corect, cu toate că iudeii l-au respins pe Hristos ca

rege, EI a fost într-un fel Rege, dominând şi controlând totul
pentru împlinirea scopurilor Sale.
Ce coroană potrivită pentru ca Hristos s-o poarte, pentru că atunci
când Satana a făcut ce era mai rău, Hristos a făcut ce era mai bine; când
a suferit pe cruce, El ducea la îndeplinire răscumpărarea noastră; când a
murit pentru noi, ne-a adus la viaţă; când se părea că va suferi
înfrângerea, El a câştigat cea mai mare biruinţă.
Expresie a biruinţei pe care El a îndeplinit-o pentru noi. Ştim noi
ceva despre spini - lucruri care împung şi rănesc? Pentru că Hristos
a câştigat biruinţa asupra păcatului, morţii, iadului, noi putem fi
biruitori prin El, iar spinii se pot transforma în binecuvântări, 1
Cor. 15:57.
Condiţia: noi trebuie să ne supunem Lui, 2 Cor.2:14
Ilustraţie: biruinţa lui Pavel în închisoare, Fii. 1:12-14.
Concluzie:
1. Din încoronarea lui Hristos cu cununa de spini au rezultat
binecuvântări - acum coroana e pentru noi N.T. vorbeşte de mai
multe cununi - cununa bucuriei, a neprihănirii, a vieţii, a slavei,
care nu se veştejeşte. Dar când îl vom vedea, ne vom arunca
cununile înaintea Lui, spunând: "Vrednic este Mielul, care a fost
jungheat, să primească puterea, bogăţia, înţelepciunea, tăria,
cinstea, slava şi lauda"
2. N-ar trebui să-L încoronăm ca Rege astăzi pentru ceea ce a
făcut pentru noi? Să răspundem în cuvintele unui imn: Pe
pământ şi sus în ceruri/Nu e nume mai frumos/Nici mai plin de
strălucire/Decât numele Hristos.

ILUSTRAŢIILE
DEFINIŢIA ILUSTRAŢIEI
O ilustraţie adesea se spune că este pentru predică ceea ce o
fereastră este pentru o clădire. La fel cum o fereastră permite
luminii să intre în clădire, o ilustraţie bună clarifică un mesaj.
O ilustraţie este o modalitate de a arunca lumină asupra unei
predici prin folosirea unui exemplu.
O ilustrare poate lua oricare dintre cele câteva forme. Poate lua
forma unei pilde, a unei analogii, a unei alegorii, a unei povestiri
(incluzând o anecdotă sau o fabulă), o înregistrare a unei experienţe
personale, un eveniment din istorie sau un incident din biografie. Aşa
cum am menţionat în ultimul capitol, o ilustraţie poate fi inventată
sau construită prim imaginaţia proprie a persoanei.
VALOAREA ILUSTRAŢIEI
Este nevoie să se afirme faptul că cel mai important factor dintro predică nu este ilustraţia, ci explicaţia textului. Interpretarea, care
trebuie să poarte povara mesajului predicatorului este cea mai
importantă; ilustraţiile, oricât de vioaie sau de interesante ar fi,
au o importanţă minoră. Dar omul care are un mesaj dat de
Dumnezeu şi o dorinţă arzătoare de a face mesajul clar pentru
oamenii săi, va face tot ce-i va sta în putere ca să găsească şi să
folosească ilustraţii care să-i facă predica interesantă şi
captivantă. Astfel este bine să scoatem în evidenţă valorile unei
ilustraţii bune.
Ele dau claritate predicii.
Ele fac predica interesantă.
Eşecul multor predici nu este în conţinutul conceptului lor doc trinar,
ci în greutatea sau plictiseala cu care adevărul este prezentat.
Ele dau vitalitate adevărului.

Singurul lucru pe care oamenii şi-l amintesc după ce o predică este
ţinută, este o ilustraţie, motivul fiind că adevărul este exprimat cu
vitalitate printr-o ilustraţie.
Ele accentuează adevărul.
Există multe ocazii când predicatorul găseşte că este necesar să
arate importanţa adevărului.
PRINCIPII CARE TREBUIESC OBSERVATE ÎN
FOLOSIREA ILUSTRAŢIILOR
1.
2.
3.
4.
5.

Folosiţi ilustraţii potrivite.
Folosiţi ilustraţii care sunt credibile.
Afirmaţi faptele ilustraţiei cu acurateţe.
Ca regulă generală, folosiţi ilustraţii care sunt scurte.
Folosiţi discernământul în selectarea ilustraţiilor.

STRÂNGEREA ILUSTRAŢIILOR
Un bun lucrător ştie că nu este înţelept să repete ilustraţia sa
aceleiaşi audienţe, cu excepţia unor circumstanţe rare.
O metodă practică şi eficientă pentru fişier este folosirea a două
seturi de dosare tip Manila, dimensiuni 8 1/2" x 11". Un set trebuie
să fie un fişier textual, constituit dintr- o serie de dosare aranjate în
concordanţă cu ordinea cărţilor Bibliei - un dosar pentru fiecare
carte. Celălalt set trebuie să fie un fişier topic (pe subiecte) constituit
dintr-o serie de dosare topice - unul pentru fiecare subiect. În
continuare dăm o lista de subiecte sugerate pentru fişierul
studentului:
Administraţie - zeciuială
Adolescenţa
Adventiştii de Ziua a Şaptea
Anul Nou
Apologetica
Arheologia

Etica Creştină
Evanghelism
Evoluţie
Firea pământească
Geografia Biblică
Daruri de Crăciun

Asigurarea - Siguranţă Veşnică
Biblia - Cuvântul lui Dumnezeu
Biserica - Credincioşii
Căminul
Căsătoria şi nunţile
Cerul
Cina Domnului
Comunism
Consacrare
Convertire
Crăciunul
Credinţă
Consacrări
Copiii
Cristos - Sângele Lui
Cristos - Minuni
Cristos - Persoana Lui
Cristos - Învierea şi Înălţarea
Cristos - A doua Venire
Cristos - Fără Păcat
Cristos - Suferinţa şi moartea
Cristos - Naşterea din fecioară
Cumpătare
Denominaţiuni
Dovezi ale creştinismului
Dragoste
Duhul Sfânt
Duminica
Dumnezeu
Educaţia
Tineretul, trezirea

Iadul, botezul, iertarea
Imnuri
Ispăşirea
Israel şi iudeii
Istoria Bisericii
Închinare
Înmormântări
Lauda
Legea
Martorii lui lehova
Mângâiere
Încredere, mântuire
Misiuni
Moarte
Modernism
Mormonism
Neo-ortodoxia
Omiletici
Paştele
Păcatul
Părtăşia
Profeţia
Psihologia
Religiile, comparaţie
Romano-Catolicismul
Rugăciunea
Răscumpărarea
Satana
Secte
Sfinţirea
Şcoala Duminicală
smerenia

Dumnezeu ne-a dat Cuvântul Său care este plin de ilustraţii.
Stephen Brown avea un principiu „Dacă nu poţi ilustra, nu
predica" Fiecare punct din predică trebuie să aibă o ilustraţie.
1. Ilustraţiile bune nu trebuie risipite. Dacă ilustraţia este mai
bună sau mai importantă decât punctul predicii va folosi.
Ilustraţiile sunt ferestrele spre adevăr. Mulţi predicatori văzând
influenţa pe care o au ilustraţiile asupra ascultătorilor au tendinţa
de a impresiona cu puterea ilustraţiilor. Unii predicatori sentimentali pentru a cuceri audienţa istorisesc ilustraţii lacrimogene
care se uită foarte greu. Drumul spre iad este pavat cu istorisiri
fără adevăr (neadecvate).
2. Ilustraţiile bune suferă din cauza celor care nu ştiu să le
prezinte bine. Prezentarea unei ilustraţii într-o predică este o artă.
Punctul important al ilustraţiei este să facă adevărul clar.
3. Cel mai important loc pentru ilustraţie este la începerea sau
încheierea predicii.
4. Ilustraţiile bune sunt în general ilustraţiile scurte.
5. Totdeauna acordă credit ... dar nu întotdeauna un credit
specific.
6. Să nu îţi fie frică să împărtăşeşti ilustraţiile.
7. Oamenii îşi aduc aminte ilustraţiile mai mult decât îşi aduc
aminte punctele din predică.
8. Ilustraţiile istorice.
9. O atenţie deosebită trebuie acordată folosirii ilustraţiilor
din Biblie. Ilustraţiile trebuie să captiveze biserica.

APLICAŢIA
DEFINIŢIA APLICAŢIEI
Aplicaţia este unul dintre cele mai importante elemente ale
predicii. Aplicaţia este descrisă în manualele de omiletică ca
fiind procesul prin care predicatorul caută să-şi convingă
ascultătorii cu privire la un adevăr divin descoperit. Astfel că
aplicaţia este un proces retoric prin care adevărul este adus la
cunoştinţa ascultătorilor în mod direct şi personal în aşa
manieră încât să-i convingă.
TIMPUL POTRIVIT PENTRU PREZENTAREA
APLICAŢIILOR
Momentul în care o aplicaţie trebuie făcută, se va determina
în funcţie de conţinutul mesajului.
Ca regulă generală, aplicaţia este făcută în legătură cu
fiecare adevăr spiritual discutat.
Există perioade în care va fi de folos să se facă aplicaţii la
încheierea fiecărei subdiviziuni sau la sfârşitul fiecărei
diviziuni principale. Pe de altă parte, există ocazii când
aplicaţia poate precede majoritatea celorlalte procese retorice,
cum ar fi argumentaţia, citarea sau ilustrarea, dar de foarte
puţine ori ar trebui să fie făcută înaintea explicaţiei.
NECESITĂŢI PENTRU O APLICAŢIE EFECTIVĂ
Să luăm în consideraţie cinci necesităţi principale, necesare
unei aplicaţii pentru a fi eficientă.
1. Este de o importanţă vitală ca predicatorul să fie un om care
trăieşte aproape de Dumnezeu.
Vorbirea care încălzeşte inima şi trezeşte conştiinţa nu se naşte în

atmosfera rece a intelectualismului, ci în părtăşia intimă şi continuă
cu Domnul.
Handley C.G. Moule a spus: "Ai grijă ca nu cumva preocuparea de
lucrurile pastorale să te facă să uiţi nevoia supremă de a extrage din
plinătatea lui Hristos şi din comoara Cuvântului Său putere spirituală
pentru sufletul şi viaţa ta, ca şi cum acestea ar fi singurul suflet şi
viaţă care există." (2 Cor.3:18; Efes.4:13)
Nu există nici un substituent pentru un caracter şi o viaţă
evlavioasă. A predica adevărul dar a eşua în a-l trăi tu însuţi nu va
impresiona pe nimeni; dar o viaţă sfântă, cu o preocupare plină de
dragoste pentru alţii, este cea mai bună predică pe care un lucrător o
poate predica. (1 Tim.4:12)
2. Pentru a avea succes în aplicarea adevărurilor Bibliei la
vremurile de astăzi, omul lui Dumnezeu trebuie să fie bine educat.
Este esenţial ca pastorul să aibă o largă pregătire academică,
şi o cunoştinţă bună atât a Scripturilor cât şi a problemelor omenirii.
Trebuie să aibă o bază solidă despre ştiinţă în general şi o completă
stăpânire şi înţelegere a Scripturilor şi a doctrinei.
3. O altă calificare pe care predicatorul trebuie s-o posede
dacă vrea să aplice adevărul în mod eficient, este o înţelegere a
naturii umane.
Lucrătorul trebuie de asemenea să aibă o înţelegere plină de
sensibilitate a nevoilor de bază a fiecărui grup de vârstă - nevoile
copiilor, ale adolescenţilor, ale tinerilor, ale celibatarilor, ale tinerilor
căsătoriţi, ale părinţilor şi de asemenea ale oamenilor în vârstă.
4. Pentru a fi capabil sa legăm adevărurile Scripturii cu problemele şi
circumstanţele oamenilor săi, lucrătorul trebuie să se informeze
asupra condiţiilor şi implicaţiilor lor. (Filipeni 1:7).
Capacitatea de a vedea aceste relaţii vitale dintre nevoile oamenilor
şi Biblie, va creşte pe măsură ce observarea şi cunoştinţa
predicatorului cu privire la natura umană va creşte.
5. În cele din urmă, pentru ca lucrătorul să obţină un răspuns bun la
mesajul său, el trebuie să fie complet dependent de lucrarea
Duhului Sfânt al lui Dumnezeu.
PRINCIPII PENTRU A FACE RELEVANT ADEVĂRUL

1. Leagă predica de problemele şi nevoile fundamentale ale
oamenilor. Genesa 45:1-15; având gata expuse versetele de la 4 la 8,
suntem gata acum să facem aplicaţia. Putem proceda în felul următor:
De ce spirit minunat al iertării a dat dovadă Iosif faţă de fraţii
săi!? Gândiţi-vă la anii de suferinţă mentală şi fizică la care el nu se
aştepta dar prin care a trecut, şi toate acestea din cauza răutăţii fraţilor
săi, cu toate acestea el nu le-a spus nici un cuvânt dur nici nu le-a adus
aminte de răul făcut, nici măcar o nuanţă de răutate sau amărăciune
nu s-a făcut simţită faţă de ei. Dimpotrivă, el nu le-a arătat nimic
altceva decât bunătate şi milă acestor oameni care l-au nedreptăţit
atât de mult. Cu siguranţă că nici unul dintre noi nu putem spune că
am fost nedreptăţiţi mai mult decât a fost Iosif, nici nu am trecut
prin nimic din ceea ce Iosif a experimentat. Ne-ar ierta vreodată
pe noi cineva la fel de mult cât a iertat Iosif pe fraţii săi? Dacă
suntem creştini, putem spune cu adevărat "Dumnezeu ne-a iertat de
dragul lui Hristos totul". Care ar trebui să fie atunci atitudinea noastră
faţă de un frate care ne-a nedreptăţit? Fără îndoială, unul dintre
motivele pentru care Dumnezeu a preschimbat tot răul din viaţa lui
Iosif în bine a fost faptul că el niciodată nu a strâns amărăciune sau
rea-voinţă faţă de aceia care erau răspunzători pentru toate
nenorocirile lui. Şi Domnul cu siguranţă va preschimba în bine orice
rău care ar veni peste noi prin nechibzuinţa sau răutatea altora dacă
vom proceda ca şi losif, având un duh plin de bunăvoinţă şi iertător
faţă de aceia care ne-ar putea nedreptăţi.
2. Ca o regulă generală, faceţi aplicaţia specifică sau bine
definită.
3. Raportaţi adevărul la realitatea de astăzi.
Fără îndoială că suntem cu toţii conştienţi că trăim într-o lume în
care totul este în schimbare - pe plan politic, economic, religios,
social şi moral.
Lucrătorul care caută să aducă lumina Scripturii peste
problemele lumii trebuie de asemenea să fie un om înţelept şi să
aibă discernământ. Nu numai că trebuie să se păzească de
subiectele politice, dar de asemenea el trebuie să fie capabil să facă
deosebirea dintre adevăr şi falsitate, dintre separare şi compromis,

şi ca un pastor credincios, el trebuie să-şi avertizeze oamenii cu
privire la mişcările religiose sau sistemele doctrinare greşite care pun
în primejdie puritatea şi corectitudinea bisericii.
Trei teme de o importanţă majoră ar trebui să reţină atenţia
pastorului interpret.
1. Evanghelia - Vestea cea bună a lui Dumnezeu pentru
oameni. în timp ce ziarele cotidiane descriu o gravitate mereu
crescândă în problemele naţionale şi internaţionale, mesagerul
crucii are cu adevărat de adus o veste bună oamenilor în mijlocul
haosului şi suferinţei din lumea de azi.
2. O altă temă relevantă este evanghelizarea. Nu numai lucrătorul ar trebui să propovăduiască Evanghelia, dar trebuie să-şi
încurajeze oamenii ca prin orice mijloc posibil şi ei să
împărtăşească vestea binecuvântată cu alţii. Cel mai bun mijloc de a
promova evanghelizarea este ca pastorul însuşi să fie angajat
activ în câştigarea celor pierduţi, şi pe măsură ce se ocupă de
necredincioşii cu care vine în contact, el va fi capabil să-şi conducă
adunarea în slujba de câştigare a sufletelor.
3. A treia temă care ar trebui să marcheze lucrarea pastorului
interpret este profeţia. în scrierile curente, veşti uimitoare vin din
Orientul Mijlociu, atât de multe încât cu greu trece o zi fără să
găsim în unele ziare, referinţe la nume şi locuri care sunt
familiare tuturor cititorilor Bibliei.
Omileticianul nu trebuie să rateze unica oportunitate care i se
prezintă prin aceste evenimente extraordinare pentru a atrage atenţia
congregaţiei asupra semnelor vremurilor. Predici pe tema profeţiei, vor
avertiza pe cei neevlavioşi de pericolul în care se află, vor da o
responsabilitate bisericii şi vor însufleţii sfinţii cu privire la speranţa
binecuvântată a revenirii lui Isus Hristos. (2 Petru 1:19)
EXEMPLE DE SCHIŢE DE PREDICI INTERPRETATIVE
Prezentăm un exemplu de schiţă de predică interpretativă într-o
dezvoltare bazată pe Osea 10:12.
Titlul: "Timpul de a-L căuta pe Domnul"

Introducere:
- Cuvintele textului se adresează Israelului - imoralitate, viciu,
corupţie. Violenţă nestăpânită a naţiunii, iar Dumnezeu 1-a
folosit pe Osea ca să cheme Israelul la pocăinţă.
Dacă era vreun timp pentru Israel ca să-L caute pe Dumnezeu,
atunci era.
- Ni se aplică şi nouă acest text?
Afirmaţia: În mesajul de astăzi, voi încerca să răspund la
această întrebare prin sugerarea a trei circumstanţe care indică când
este timpul potrivit pentru noi de a-1 căuta pe Domnul.
I. Timpul potrivit este când judecăţile Domnului ameninţă ţara.
- Motivul pentru asemenea ameninţări ale judecăţii.
Biblia îl descoperă pe Dumnezeu ca pe un Guvernator moral,
veghind asupra naţiunilor. El vede totul. (Prov. 15:3) Ce ar trebui
să vadă El când se uită peste naţiunea noastră!
Este suficient să menţionăm două situaţii foarte cunoscute în
România de azi.
1. Violenţa. Numai semnalate în presă (cazuri de jaf şi
violenţă sunt peste 50 săptămânal).
2. Imoralitate. Nu există cotidian care să nu aibă rubrică
referitoare la avorturi şi prostituţie ca fenomene îngrijorătoare
pentru societatea noastră.
- Natura judecăţilor lui Dumnezeu.
Dumnezeu a pedepsit Israelul pentru păcatul lui permiţând
cruzilor asirieni să-1 ducă în robie. Monumente antice îl arată pe
regele asirian scoţând ochii prişilor de război. Nu ştim cum
Dumnezeu va judeca naţiunea noastră dacă ea persistă în păcat, dar
când Dumnezeu a descoperit lui Avraam planul Său de a distruge
Sodoma şi Gomora pentru vina lor, Avraam s-a apropiat de
Dumnezeu şi a mijlocit pentru Sodoma.
Rezultate - Gen. 19:29-30.
Trebuie să aşteptăm până ce vine judecata lui Dumnezeu, sau
urmăm exemplul lui Avraam şi îl căutăm pe Dumnezeu pentru
naţiunea noastră?
II. Timpul potrivit este când propriile noastre condiţii

spirituale sunt la un nivel scăzut.
- Indicaţii ale unor astfel de condiţii.
(1) Indiferenţa faţă de nevoia spirituală a celor pierduţi.
Ilustraţia: lona în corabie în furtună. Când marinarii păgâni au
strigat fiecare la dumnezeul lui ca să-i salveze de la pieire,
singurul om care-1 cunoştea pe Dumnezeul cel viu, dormea! Chiar
şi după ce căpitanul 1-a trezit ca să-1 roage pe Dumnezeul lui, el nu
a făcut aceasta.
"Nu există conştiinţă mai insensibilă ca aceea a unui
credincios neascultător" Dacă suntem indiferenţi faţă de cei
pierduţi, condiţia noastră spirituală are un nivel scăzut.
(3) Urmându-L pe Isus de afară.
Ilustraţie: Petru 1-a urmat pe Isus de afară, s-a încălzit la focul
duşmanilor, şi în final s-a lepădat de Hristos.
Este adevărat şi pentru noi? A fost un timp când eram creştini
înflăcăraţi şi devotaţi dar acum - reci, indiferenţi: ne-am pierdut
dorinţa pentru devoţiune, rugăciune, lucruri spirituale.
- Efectul unor astfel de condiţii.
Pedeapsă disciplinară. Cineva a spus: "Dumnezeu ştie cum să
pedepsească."
Observaţi cum 1-a pedepsit Dumnezeu pe lona - a fost înghiţit de
peşte, lona 2:1 - lona s-a rugat Domnului, Dumnezeului său din
pântecele peştelui".
Dacă condiţia noastră spirituală este la un nivel scăzut, ar trebui
noi să aşteptăm până Dumnezeu ne va pedepsi, înainte ca să strigăm
la EI? Dacă suntem conştienţi de neascultare sau îl urmăm pe Isus
de departe, haideţi să-L căutăm pe Dumnezeu înainte ca El să ne
pedepsească.
Observaţi rezultatul avut în cazul lui Petru - "Petru a ieşit afară
şi a plâns cu amar."
II. Timpul potrivit este când Dumnezeu este gata să-şi toarne
binecuvântările peste noi.

- Măsura binecuvântărilor pe care Dumnezeu este gata să le
reverse. Osea 10:12 "Este vremea să căutaţi pe Domnul ca să
vină şi să vă ploaie mântuire." Deci, ploaia de binecuvântări.
Aceasta aşteaptă Dumnezeu să facă, să dea binecuvântări din
abundenţă, (Mal.3:10)
- Condiţiile pe care le pune când El îşi revarsă binecuvântările.
(1) Pocăinţa. Osea 10:12 "Desţeleniţi-vă un ogor nou!" De
aici, permite Duhului Sfânt să cercetreze, să descopere ce este
greşit; prin harul lui Dumnezeu, să părăsim răul.
(2) O căutare înflăcărată a Iui Dumnezeu. Osea 10:12 - "Este
vremea să căutaţi pe Domnul, ca să vină şi să vă ploaie." Astfel
Dumnezeu doreşte să fim înflăcăraţi în căutarea Lui. Ier.29:13 şi
2Cron.7:14
Concluzia:
Isaia 55:6 - "Căutaţi pe Domnul câtă vreme se poate găsi;
chemaţi-L, câtă vreme este aproape." Vor veni vremuri când va fi
prea târziu pentru a-L căuta.
Ilustraţie: trezirea dintr-o biserică din ţară.
Aplicaţiile la punctele predicii atrage atenţia la modul în care
ceea ce s-a vorbit poate fi folosit şi cât este de important.
John Albert Broadus explica: Aplicaţia în sensul strict este
partea sau acele părţi ale discursului în care noi arătăm cum
subiectul se aplică la persoanele adresate şi ce sfaturi practice le
oferă şi care sunt cerinţele pe care ei le cer. Aplicaţia poate fi
făcută prin faze strategice de-a lungul predicii:
1. Adevărata aplicaţie va fi în legătură cu ceea ce s-a spus şi
trebuie să aibă legătură cu adevărul enunţat şi viaţa persoanei.
2. Aplicaţia în predică fie că este finală sau imediată trebuie
să ducă întotdeauna la o acţiune decisivă.
3. Aplicaţia trebuie să-1 motiveze pe ascultător.
4. Aplicaţia trebuie să fie directă sau indirectă.

CONCLUZIA
DEFINIŢIA CONCLUZIEI
Am învăţat că fiecare predică are nevoie de unitate şi scop. La
început, predicatorul îşi propune să ducă la bun sfârşit un subiect în
predică. Acel subiect trebuie întotdeauna să fie clar şi distinct, şi
trebuie să controleze tot ceea ce lucrătorul spune în discursul său
astfel ca diferitele părţi ale mesajului să se îndrepte către acelaş final
specific, definit. De aceea concluzia este punctul culminant al
întregii predici în care subiectul constant al predicatorului îşi atinge
scopul sub forma unei impresii puternice.
Concluzia nu este locul potrivit pentru a introduce idei sau
argumente noi. Scopul ei este doar să accentueze, să reafirme, să
stabilească sau să finalizeze ceea ce deja a fost declarat în predică,
având obiectivul de a aduce în mintea ascultătorilor adevărurile
principale ale discursului. Din cauza importanţei vitale a concluziei,
lucrătorul trebuie să dea cea mai mare atenţie pregătirii ei şi să caute
prin orice modalitate ca ultima impresie să fie puternică şi decisivă.
FORME ALE CONCLUZIEI
Există trei forme principale ale concluziei.
1. Recapitularea.
2. Ilustrarea.
Ideile sau adevărurile unei predici pot fi aduse spre punctul
culminant, în modul cel mai eficient, de folosirea unei ilustraţii
puternice sau potrivite.
Un lucrător a predicat din Numeri 21:4-9 în legătură cu israeliţii
şi şerpii veninoşi din pustie. După ce a povestit cum oamenii care
erau muşcaţi de şerpi erau vindecaţi prin făptui că priveau la şarpele
de aramă care a fost înălţat de Moise pe o prăjină, predicatorul şi-a

încheiat mesajul cu binecunoscuta poveste a întoarcerii lui Charles
Haddon Spurgeon:
Când Spurgeon era tânăr, a ajuns să fie atât de frământat în
sufletul lui încât s-a dus în fiecare loc de închinare din oraş, sperând
să înveţe cum păcatele sale ar putea fi iertate. Într-o duminică
dimineaţa pe drumul către biserică, viscolul 1-a împiedicat să ajungă
la destinaţie. Când nu a putut merge mai departe, el a intrat pe o
străduţă laterală ajungând la o capelă. Acolo erau prezente doar
doisprezece sau cincisprezece persoane, iar lucrătorul de acolo nu
ajunsese din cauza viscolului. Unul dintre credincioşi s-a ridicat apoi
la amvon ca să predice. El a ales ca text Isaia 45:22, "Întoarceţi-vă la
Mine, şi veţi fi mântuiţi toţi ceice sunteţi la marginile pământului!
Căci Eu sunt Dumnezeu şi nimeni altul."
Omul era atât de nepregătit încât nu a ştiut altceva decât să
repete pasajul pe toate părţile. Când i s-a părut lui că a terminat tot ce
putea spune din text, şi-a îndreptat atenţia către tânărul Spurgeon.
Uitându-se direct la Spurgeon, vorbitorul a spus: "Tinere, arăţi foarte
deprimat, şi aşa vei fi mereu - atât în viaţă cât şi în moarte - dacă nu
faci ce spune acest text. Dar dacă vei privi la Isus, vei fi mântuit."
Apoi a strigat cu putere "Tinere, uită-te la Isus!". În acel moment
Spurgeon şi-a întors privirea de la vina sa proprie, şi s-a încrezut în
Hristos, ca singurul Salvator. Bucuria mântuirii a inundat sufletul lui.
Acum el ştia că păcatele sale erau iertate, nu prin întoarcerea unei noi
file, sau ca şi cum prin efortul lui însuşi ar fi meritat cerul, ci prin
simpla privire către Isus, El fiind singurul său Salvator.
3. Aplicaţie sau apel.
Majoritatea predicilor se sfârşesc cu o aplicaţie directă sau un apel în
care este făcută o chemare pentru a răspunde adevărurilor enunţate în
mesaj.
PRINCIPE PENTRU PREGĂTIREA UNEI CONCLUZII
Concluzia trebuie să fie în general scurtă.
Nu se poate indica timpul afectat unei concluzii, dar omileticianul trebuie să observe cât timp este dat predicii principale şi apoi
să dea timp suficient pentru a lega ideile unui mesaj sau pentru a le
enunţa cu putere aducându-le la un punct culminant în concluzie.
Concluzia trebuie să fie simplă.

Factorul important în concluzie este de a vorbi cu o claritate atât
de mare încât subiectul predicii să fie dat fără greşală ascultătorilor.
Cuvintele finale a concluziei trebuie să fie alese cu grijă şi să
fie bine gândite.
Aceste cuvinte finale trebuie să fie desemnate să imprime în
memoria adunării întregul subiect discutat, sau să dea un simţ al
importanţei sau al urgenţei mesajului. Pentru a duce la
îndeplinire aceste obiective, cuvintele de încheiere trebuie să
constea în una din următoarele caracteristici:
(1) O reproducere puternică şi vioaie a gândului principal al
predicii.
Titlul: "Creştinul roditor"
Text: Ioan 15:1-8.
Introducerea:
1. Biblia conţine multe adevăruri adânci cu privire la viaţa
creştină.
2. Pentru a ne învăţa unele dintre aceste adevăruri adânci
despre viaţa creştină, uneori Domnul folosea cele mai simple
ilustraţii sau pilde.
Afirmaţia: În loan 15:1-8, Hristos foloseşte o pildă simplă a unei
viţe de vie pentru a ne învăţa adevărul adânc despre producerea
roadelor.
Propoziţia interogativă: Cum foloseşte Hristos pilda viţei de vie
pentru a ne învăţa despre producerea roadelor?
Propoziţia de tranziţie: În pilda Lui, Hristos ne atrage atenţia
asupra a trei caracteristici esenţiale aflate în legătură cu via, pentru
a ne învăţa despre producerea de roade.
I. Viţa, v. l, 4.
- Aceasta vorbeşte despre Hristos, "adevărata viţă", v.1
- Aceasta vorbeşte despre Hristos în relaţie cu noi, v.5
II. Mlădiţele, v.2-6.
- Ele vorbesc despre noi cei prin care roadele se produse
- Ele vorbesc despre cei care trebuie să rămânem în Hristos

pentru a aduce roade, v.4-6.
- Ele vorbesc despre noi cei care trebuie să aducem roadă din
belşug, v.2, 5, 8.
III. Vierul, v.l, 2, 6, 8.
- Acesta vorbeşte despre Dumnezeu care îndepărtează
mlădiţele care nu aduc roadă, v.l, 2a, 6:
- Acesta vorbeşte despre Dumnezeu care curăţeşte mlădiţele, v.2b.
- Acesta vorbeşte despre Dumnezeu care este glorificat atunci
când noi aducem roadă din belşug, v.8.
Concluzia:
1. Fiecare credincios poate fi un creştin roditor.
2. Remarci finale - vezi mai sus.
(2) O citare a textului însuşi. Dacă un predicator şi-a ales ca
text Ioan 15:4, el poate să-şi încheie predica în modul cel mai
potrivit prin cuvintele textului: "Rămâneţi în Mine, şi eu voi
rămânea în voi. După cum mlădiţa nu poate aduce roadă de la
sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa, nici voi nu puteţi aduce
roadă, dacă nu rămâneţi în Mine."
(3) Citarea unui alt pasaj din Scriptură potrivit predicii.
Presupunând încă o dată că textul ales pentru discurs este Ioan
15:4, predicatorul poate concluziona cu un pasaj paralel cum ar fi
Galateni 5:22-23 - Roadă Duhului.
(4) Citarea dintr-o poezie potrivită sau o strofa sau două
dintr-un imn.
(5) O provocare sau un apel puternic.
Dacă omileticianul a predicat un mesaj evanghelistic cu tema "Trei
Oameni care au murit la Calvar", în care vorbeşte despre Hristos ca
fiind pe crucea din mijloc şi de cei doi tâlhari, unul care s-a pocăit şi
altul care nu, care erau şi ei pe celelalte două cruci, unul la dreapta lui
Isus şi altul la stânga Sa, cuvintele sale finale pot fi următoarele:
"Fiecare bărbat şi femeie stă astăzi în locul unuia dintre aceşti doi
tâlhari. Ori suntem pocăiţi ori nu suntem, ori suntem iertaţi ori nu
suntem, ori suntem mântuiţi ori suntem pierduţi. În ce loc te afli tu?"
Titlul: "Pierdut şi Găsit"
Introducere:

1. La "Spectacolul Lumii" din Chicago: Pentru a da o mână de
ajutor părinţilor să-şi găsească copii care s-au rătăcit, autorităţile
Spectacolului au stabilit un departament pentru copii numit
"Pierdut şi Găsit".
2. Luca 15 - departamentul "Pierdut şi Găsit" al Bibliei.
Aici Isus istoriseşte despre trei lucruri care au fost pierdute şi
s-au găsit - o oaie, moneda de argint şi fiul.
Afirmaţia: Povestirea fiului care a fost pierdut şi apoi găsit,
ilustrează istoria păcătosului care este "pierdut şi găsit".
Propoziţia interogativă: Cum ilustrează această povestire a
fiului pierdut, istoria păcătosului care este "pierdut şi găsit"?
Propoziţia de tranziţie: Povestirea fiului risipitor este o
imagine cu patru faţete a istoriei păcătosului care a fost "pierdut şi
găsit."
I. Vina păcătosului, v.l 1-13.
- În voinţa sa proprie, v. 11-12. 2. În ruşinea lui.
II. Taina păcătosului, v. 14-16.
- În dorinţa sufletului său, v. 14.
- În eforturile sale zadarnice pentru a-şi satisface dorinţa,
v.15, 16.
III. Pocăinţa păcătosului, v.l7-20a.
- Realizarea păcătoşeniei, v. 17-19.
- Întoarcerea lui la Dumnezeu, v.20a.
IV. Restaurarea păcătosului, v.20b-24.
- Primirea lui de către Dumnezeu, v.20b-21.
- Binecuvântările turnate de Dumnezeu peste el, v.22-24.
Concluzie:
Ilustraţie: Un alt băiat era pierdut - fiul cel mare. El era afară la
câmp atunci când fratele lui s-a reîntors acasă. Când a fost invitat de
tatăl lui să ia parte la petrecerea ce se dădea pentru fratele său care
se întorsese acasă, el a refuzat. El a pretins că a trăit în neprihănire
toată viaţa sa şi astfel mai degrabă el era vrednic de răsplată şi nu
fiul risipitor. Fiul cel mare era pierdut şi cu desăvârşire nepocăit.
Fiul risipitor s-a întors acasă pentru că el se pocăise de vina sa.

Pe de altă parte, fiul cel mare, în mândria şi auto-neprihănirea sa,
atâta cât ştim din pildă, nu s-a împăcat niciodată cu tatăl său.
Cei doi fii sunt prototipuri pentru cele două clase de oameni unul, păcătosul care vine de bună voie la Dumnezeu,
recunoscându-şi nevoia de a fi iertat; altul, unul care este atât de
auto-neprihănit încât nu simte nevoia de pocăinţă.
Ca şi fiul risipitor, te-ai dus tu vreodată la Dumnezeu
recunoscându-ţi vina şi găsind plinătatea iertării Sale, sau eşti ca fiul
cel mare, prea neprihănit ca să primeşti iertare de la Dumnezeu?
Mântuitorul a spus: "Pe cel care vine la Mine, nu-1 voi da afară."
Nu vrei tu să vii la El acum?
Concluzia trebuie să fie exprimată în schiţă în câteva propoziţii
scurte.
"Psalmul mulţumirii"
Concluzie:
- Ioan 10:4, 16, 27 - Oaia lui Hristos "aude vocea Lui."
- Dacă tot ce s-a spus despre oaie în acest Psalm este adevărat
în experienţa noastră, noi trebuie să ascultăm în mod constant
vocea lui Hristos şi să-L urmăm.
Pentru ca studentul să vadă cum concluzia este legată de corpul
principal al predicii, prezentăm întreaga schiţă:
Titlul: "Psalmul mulţumirii"
Introducere:
- Păstorii din Transilvania care au sute de oi - nu pot să dea
atenţie fiecărei oi în parte.
- În contrast avem păstorul din acest psalm - ca şi cum ar avea
numai una singură de care să aibă grijă.
- Pentru că eu sunt o persoană, am nevoie de atenţie personală
- ca şi oaia din acest psalm.
Afirmaţia: Credinciosul, în Scriptură, este asemănat cu o oaie
care aparţine Domnului.
Propoziţia interogativă: Ce ne învaţă acest psalm în legătură cu
oaia Domnului?
Propoziţia de tranziţie: Există trei fapte principale pe care le

putem învăţa din acest psalm în legătură cu oaia Domnului.
I. Păstorul oii, v.l.
- Pastor atotputernic, v.l.
- Păstor personal, v.l.
II. Purtarea de grijă faţă de oaie, v.2-5.
- Odihnă, v.2.
- Călăuzire, v.3.
- Mângâiere, v.4.
- Satisfacţie, v.5.
III. Perspectiva oii, v.6.
- Perspectivă strălucită pentru această viaţă, v.6.
- Perspectivă binecuvântată pentru viaţa viitoare, v.6
Concluzia:
- Ioan 10:4, 16, 27 - Oaia lui Hristos "aude vocea Lui."
- Dacă tot ce s-a spus despre oaie în acest psalm este adevărat
în experienţa noastră, noi trebuie să ascultăm în mod constant
vocea lui Hristos şi să-L urmăm.
O altă schiţă:
Titlul: "Metodele lui Dumnezeu pentru evenghelizarea
misionară."
Text: Fapte 13:1-5.
Introducere:
- Niciodată în istoria bisericii nu s-a ivit o aşa de mare
oportunitate pentru evanghelizare.
- O mare parte din lume ne este deschisă.
- Dumnezeu are un plan pentru evanghelizarea eficientă.
- Biserica de astăzi nu trebuie să eşueze din necunoaşterea
acestui plan.
Afirmaţia: Aceste principii ale evanghelizării şi ale bisericii
primare stabilite prin instrucţiunile lui Dumnezeu sunt aplicabile în
evanghelizările de astăzi.
Propoziţia interogativă: Ce ne spune textul despre metodele de
evanghelizare ale bisericii primare?
Propoziţia de tranziţie: Textul ne dă patru principii pentru
evanghelizări.

I. Trebuie să existe personal care să se ofere, v. 1 .
- Oameni care sunt într-o părtăşie activă în biserică, v.1
- Oameni care sunt echipaţi din punct de vedere spiritual, v.l.
II. Trebuie să existe o chemare din partea Duhului Sfânt, v.2.
- Oameni care sunt chemaţi printr-o alegere specifică, v.2.
- Oamenii care sunt chemaţi la o lucrare specifică, v.2.
III. Biserica trebuie să se identifice cu misionarii, v.3.
- Ei trebuie să se roage cu ei, v.3.
- Ei trebuie să-i însărcineze, v.3.
- Ei trebuie să accepte responsabilitatea de a-i trimite, v 3.
IV. Ei trebuie să lucreze cu credincioşie pentru cei trimişi
afară, v.4-5.
- Ei trebuie să asculte de călăuzirea Duhului, v.4.
- Ei trebuie să predice Cuvântul lui Dumnezeu, v.5.
- Ei trebuie să lucreze împreună, v.5.
Concluzie:
- Aceste principii nu sunt complicate, dar sunt principiile pe care
Dumnezeu le-a ales să le folosească.
- Răspunsul nostru faţă de Hristos cere ca noi să ne luăm locul
nostru în punerea acestor principii în aplicare.
- Fiecare trebuie să se întrebe:
"Sunt calificat?",
"Ascult eu vocea Duhului Sfânt?"
"Mă identific eu cu adevărat cu aceia care au plecat afară?"
"Doresc eu să mă cheltuiesc pe mine însumi şi să fiu cheltuit
după călăuzirea Duhului Sfânt?"
- Dumnezeu aşteaptă să audă răspunsul nostru.
Un alt mijloc de a concluziona în mod corect această ultimă
schiţă, poate fi o ilustraţie.
Când Dr. Mitchell păstorea o biserică în Grand Rapids,
Michigan, el a primit un mesaj de la unul din tinerii din biserica sa
care era gata să părăsească Statele Unite pentru o slujbă misionară
în China. Înainte de a pleca cu vaporul, tânărul i-a telegrafiat Dr.
Mitchell din San Francisco, cerând de la pastorul său un ultim sfat
înainte de a pleca pe mare către câmpul misionar. Dr. Mitchell i-a
răspuns imediat: "Stai la picioarele iui Isus şi spune chinezilor ceea ce

vezi."
Predicatorii trebuie să înţeleagă că trebuie să creadă în
predicare ca mijloc principal prin care Dumnezeu aduce oameni
mântuire, iar ei trebuie să acorde cea mai mare energie şi timp
pentru realizarea acestei lucrări.
După ce ideea a fost concepută, embrionul predicii va începe să
se dezvolte. Trebuie să ştim ce spune Dumnezeu înainte de a afirma
ce ştim noi.
După identificarea temei sau temelor specifice putem să ne
concentram la dezvoltarea predicii. Stuart Briscoe pastor la
Biserica Elmbrook din Wankesha Wisconsin gândindu-se, unde
poate găsi ajutor a citit versetul din Evrei 4:16 „Să ne apropiem dar
cu deplină încrederea de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare
şi să găsim har, pentru ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie" şi a
alcătuit o schiţă de predică din epistola către Evrei.
1. Unde să găsim ajutor - Curăţă viaţa ta, (Evrei 1:1-4)
2. Unde să găsim ajutor - Cooperează cu frica ta, (Evrei 2:14-18)
3. Unde să găsim ajutor - Confruntă frustrările tale, (Evrei
4:1-13)
4. Unde să găsim ajutor - Rezolvă ispitele tale, (Evrei 4:14-16)
5. Unde să găsim ajutor - Vezi dincolo de probleme tale, (Ev.
5:7-14)
6. Unde să găsim ajutor - Rezolvă nesiguranţa ta, (Ev. 6:13-20)
7. Unde să găsim ajutor - Curăţă conştiinţa ta, (Evrei 9:1-14)
8. Unde să găsim ajutor - Menţine credinţa ta, (Evrei 10:19-39)
Predicatorul trebuie să înţeleagă că cei care îl ascultă nu au
toate cunoştinţele specifice pe care el le posedă şi poate cei care îl
ascultă să nu fie de acord cu punctul lui de vedere.
Mulţi predicatori au această problemă: au un început puternic,
dezvoltă o schiţă bună de predică, dar nu ştiu cum să facă
încheierea predicii. Pe lângă text cea mai importantă parte a
predicii este concluzia.
Predicatorii greşesc fiindcă nu ştiu cum să încheie predica.
Unele predici aleargă ca rapidul, se duc cu viteză, dar nu ajung la
destinaţie niciodată.

Alţii fac câte două sau trei încheieri la aceeaşi predică, iar alţi
predicatori repetă concluzia la nesfârşit nefiind mulţumiţi cu ceea ce au
de spus pe parcursul predicii.
Alţii încheie predica post scriptum, concluzia nu are de a face prea
mult cu predica, ci doar predicatorul aruncă câteve idei, alţii încheie
predica în acelaşi fel săptămână după săptămână. Noi trebuie să
avem varietate şi în încheierea predicii.
Pastorul Brian L. Marbour de la Biserica Baptistă din
Richardson Texas prezintă modele de urmat:
Sumarizarea - Predicatorul sumarizează punctele majore ale
predicii sau tema centrală a predicii. Repetiţia este una dintre cele
mai bune metode a predării. Repetiţia reîntăreşte ideile cheie.
Valoarea sumarizării este că reafirmă punctele majore ale mesajului
pentru adunare.
Ilustraţia - Un alt mod eficient de a încheia o predică este cu o
ilustraţie sau o povestire. Ilustraţia ne întăreşte să vedem adevărul
discutat în predică şi să vedem acest adevăr în comparţie cu viaţa
noastră.
Ilustraţia sau istorisirea va imprima mesajul în mintea
ascultătorilor.
Valoarea ilustraţiei este că ea vizualizează adevărul mesajului întrun mod în care va avea impact asupra ascultătorului. Pericolul
este că mulţi predicatori folosesc ilustraţia care nu se potriveşte în
predică sau care nu merge cu predica.
Aplicaţia. Noi trebuie să învăţăm să aplicăm predicile în viaţa
oamenilor. Aceasta se face şi trebuie făcută prin mesaj.
Concluzia. Te aduce în faza de a răspunde la următoarele întrebări:
Ce putem face? De ce trebuie să facem? Cum putem să facem?
Valoarea aplicaţiei este că aduce mesajul din lumea biblică în lumea
contemporană şi ne răspunde la întrebările noastre.
Îndemnul. Metoda de încheiere a predicii este cu un îndemn o
îmbărbătare, o provocare de a răspunde la ceva specific din mesaj.
Fapte 2:37-38 „După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas
străpunşi în inimă, şi au zis lui Petru şi celorlalţi apostoli: "Fraţilor,
ce să facem?". "Pocăiţi-vă", le-a zis Petru, "şi fiecare din voi să fie

botezat în Numele lui Isus Hristos, sprea iertarea păcatelor
voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh". Valoarea
îndemnului este că reflectă scopul predicii să motiveze oameni la
acţiune. Blackwood spunea că „singura diferenţă dintre predică şi
referat este că referatul te sfătuieşte, pe când predica te conduce la o
acţiune morală şi spirituală".92 Pericolul este că mulţi predicatori
folosesc manipularea şi intimidarea încercând să forţeze deciziile în
loc ca adunarea să răspundă simplu la adevărurile prezentate în
mesaj.
Versificarea. O metodă populară de a conclude este printr-o
strofă de poezie, un vers dintr-o cântare. Valoarea acestei metode este
că aceste poezii şi cartea exprimă adevăruri centrale ale
creştinismului în moduri unice şi distincte.
Textualizarea. Predicatorii încep cu un text şi de multe ori
încheie cu acest text şi lasă textul ca o concluzie. Valoarea
textualizării este că acesta înalţă, zideşte. Cu durere constatăm că
mulţi predicatori îşi prezintă ideile, părerile lor asupra diferitelor
subiecte după care caută un text ca să legitimeze ceea ce ei au spus.
Trebuie să ne aducem aminte de câteva principii:
1. Concluzia trebuie să fie potrivită.
2. Concluzia trebuie să fie clară. Să fie înţeleasă. Fiecare trebuie
să înţeleagă ceea ce noi spunem.
3. Concluzia trebuie să fie personală. Trebuie să-1 convingă pe
ascultător că este pentru el/ea.
Este o mare ruşine să distrugem o predică bine pregătită,
inspirată de Duhul Sfânt (cu bază biblică) numai din cauză că nu ştim
cum şi când să ne oprim.

E. VALUAREA PREDICII
Oamenii au sistemul lor de evaluare, atunci când se evaluează calitatea
unei predici este eficientă şi în viaţa personală. James W. Cox prezintă
câteva întrebări pe care trebuie să ni le punem pentru a evalua o predică:
1. Predica ta acordă reprezentarea corectă a întregii Scripturi?
Unii se limitează la texte care le plac predicând fie din Vechiul
Testament sau Noul Testament, o carte profetică, o învăţătură a
Scripturii. Mulţi teologi recomandă să se predice alternativ dintro carte a Vechiului Testament şi dintr-o carte a Noului Testament.
Alţii predică capitol cu capitol sau verset cu verset. Seria de
predici poate fi întreruptă şi să se predice subiecte urgente de care
are nevoie biserica.
2. Predica acordă o tratare sistematică a temelor importante din Biblie? Sar putea ca o predică să nu acopere tema aleasă şi de aceea este nevoie
de o serie de predici pentru înţelegerea aspectului teologic.
3. Este predica relevantă pentru nevoile prezente ale ascultătorilor?
Predicile trebuie să fie relevante. De ce predic eu acest subiect?
Pentru ca o predică să se califice ca reală trebuie să aibă
legătură cu viaţa de astăzi. Prin ceea ce spunem noi facem o
diferenţă în viaţa oamenilor care ne ascultă şi iau mesajul în serios.
4. Predica reflectă implicarea personală a pastorului cu mesajul?
Adevărul vine prin personalitate. Poţi să predici cu indiferenţă şi
nici tu să nu crezi ce predici, atunci cum te vor crede cei care te
ascultă? Noi nu trebuie să fim numai proclamatori, învăţători, ci
martori şi cei care ne aud să vadă ca şi noi credem ceea ce spunem.
5. Predica are o idee centrală clar enunţată. O predică are nevoie de
unitate şi ideea centrală trebuie să fie simplă şi redusă la o simplă
propoziţie.
6. Predica trebuie să aibă un scop bine definit. Nu trebuie să ne
pierdem în pustia omileticii şi să nu ajungem la titlul promis
în predică. Trebuie să definim scopul predicii şi să ştim unde

ne îndreptăm.
7. Conţinutul mesajului, natura şi nevoile ascultătorilor sugerează o varietate de structură? Trebuie să avem o varietate de
texte atât ca formă cât şi în context.
8. Predica urmează o progresie logică şi psihologică. Predica nu
trebuie să stea pe loc, la fel ca roţile unei maşini trebuie să
fie într-o mişcare progresivă.
9. Predica trebuie să folosească o dezvoltare variată şi materiale
ajutătoare. Noi nu trebuie să folosim aceleaşi idei, ci trebuie
să dăm exemple concrete şi să folosim comparaţii, să-i
ajutăm pe oameni să înţeleagă şi să aprecieze anumite
adevăruri. Noi trebuie să purtăm audienţa cu noi, întâlnind
caractere şi evenimente interesante şi biserica să trăiască
prin experienţe, cu lacrimi şi cu bucurie, cu inspiraţie şi cu
suspans, credinţă şi îndoială. Să vorbim despre Dumnezeul
real şi oamenii reali.
10. Pot ascultătorii să se identifice din punct de vedere etic şi
religios cu persoanele din povestire? Povestirea este o artă,
dar această artă poate fi învăţată.
11. Foloseşte predica o varietate de sentinţe tip? Noi trebuie să
învăţăm să spunem lucruri într-un mod diferit ca să facem să
crească interesul ascultătorilor.
12. Limbajul este clar? Limbajul predicii este de cele mai multe
ori tehnic, academic, literar.
13. Se foloseşte un limbaj concret? La foarte mulţi predicatori le
place să vorbească mult şi nu spun nimic concret, vorbirea
lor nu are nici un sens, iar ascultătorii nu sunt implicaţi.
14. Limbajul folosit are un efect emoţional? Unii predicatori au
un limbaj limitat: moarte, judecată, durere, plâns, foame,
singurătate. Aceşti predicatori pesimişti nu au experimentat
niciodată bucuria mântuirii şi libertatea duhului. Ei trăiesc
sub lege nu sub har. John Wesley spunea: nu predica despre
credinţă până nu o ai. îmbogăţeşte-ţi vocabularul cu cuvinte
ca: dragostea lui Dumnezeu, bucurie, surpriză, zâmbet,
prietenie, muzică, etc. Limbajul Scripturii este un limbaj al

sărbătorii. Este adevărat că Biblia vorbeşte de cruce,
suferinţă, dar după toate acestea urmează bucurie şi slavă.
14. Sunt predicile prezentate într-o manieră în care mesajul este
comunicat cel mai bine? Predicatorii trebuie să depună toate
eforturile şi să comunice mesajul cât mai bine atât prin
cuvinte, gesturi,- mimică să aibă acestea varietate.
15. Există creativitate şi reciprocitate în prezentare? Predicatorul
trebuie să aibă bucuria creativităţii. Permanent trebuie să
creeze ceva nou în predica lui. Să nu meargă pe drumul
bătătorit şi să caute căi noi, să nu aibă merindele gabaoniţilor
şi să fie călăuzit de duhul lui Samson. „Voi face ca mai
înainte, doar am mai predicat şi ştiu am experienţă". Dragul
meu coleg are experienţă în a vinde vechituri. Dumnezeu
doreşte ca tot timpul să fim împrospătaţi cu ceva nou datorită
legăturii permanente pe care o avem cu El gândindu-ne ce
vom putea să aducem nou în faţa poporului. Ce să aduci nou
când toată ziua ai stat la tarabă doar să vorbeşti de preţuri şi
impozite sau ai desfăşurat alte activităţi departe de Cuvântul
lui Dumnezeu, iar la amvon apari ca o epavă stoarsă de
putere şi abia aştepţi să se încheie slujba şi ridici paharul
izbăvirilor că ai mai condus o slujbă sau ai ţinut o cuvântare.
17. Vocea primeşte o atenţie şi o îngrijire potrivită? Noi trebuie
sa fim naturali şi să folosim vocea pe care ne-a dat-o
Dumnezeu. Unii colegi îşi cântă predica în loc să o
rostească. Predicatorul trebuie să vorbească clar să nu
înghită cuvinte să nu pronunţe greşit. Se recomandă
predicatorilor să citească cu voce tare şi să facă efortul ca să
pronunţe cuvintele corect atât în conversaţie, cât şi în
predică.
Ex. În această zi voi aminti cuvintele: „PISALMISTULUI" în loc
de „PSALMISTULUI".
18. Este predica un eveniment în care Duhul Sfânt este la lucru?
Tehnicile şi mecanismul omiletic nu trebuie să împiedice
prezenţa lui Dumnezeu la lucru. Multe persoane ar veni la
biserică dacă noi am fi mai atenţi cu felul în care predicăm.

19. Îl înalţă predica pe Isus Hristos? Trebuie să-L înălţăm pe
Dumnezeu, Domnul Isus şi Duhul Sfânt pentru lucrarea pe care
El o face. În ultimul timp există o tendinţă şi în special a celor
care au terminat o şcoală biblică să se înalţe, să spună ce au
făcut pe unde au studiat. Un lucru este sigur „Dumnezeu
nu-Şi împarte slava cu nimeni şi noi trebuie să-I aducem glorie şi
să-L înălţăm pe Isus.
Pastorul trebuie să aibă un calendar anual cu ce va predica.
Calendarul anual este guvernat de hristologie datorită
evenimentelor care au loc pe parcursul anului. Predicatorul nu
numai că predică textul, dar el trebuie să-şi ilumineze tezaurul
în care se află. Creştinul are mai multe calendare în fiecare an:
fiscal, academic, agricol. În multe biserici calendarul pentru
lecţiunile biblice a fost împărţit pe cicluri de şapte ani.
În Adunările lui Dumnezeu din România folosim calendarul
şapte ani pentru a acoperi toată Sfânta Scriptură cu lecţiunile
biblice, iar păstorii sunt încurajaţi să ţină predici din cărţile
Bibliei.
Ex. Se încheie seria de predici „O carte din Vechiul Testament", se
face o pauză după care se va începe să se predice o carte din
Biblie. Din fiecare capitol, o predică alternând cu o carte din
Vechiul Testament, şi una din Noul Testament.

CAPITOLUL IV

PREDICA - SFATURI PRACTICE

Rolul predicii
- Să mărturisească Evanghelia pentru mântuirea sufletelor
- Să corecteze unele defecte spirituale.
- Creştere spirituală.
- Hrană spirituală.
- Profetic.
Importanţa pregătirii pentru predică
- Ne dă timp pentru a alcătui o predică bună şi compactă.
- Ne oferă ocazia culegerii a cât mai multe învăţături şi pilde
la subiect.
- Ne ajută ca să nu pierdem nici o idee principală de la subiect.
- Ne ajută să ne familiarizăm cu subiectul predicii.
- Ne ajută să memorăm versete, ilustraţii şi chiar planul de
predică.
- Ne ajută să evităm predici monotone, stereotip.
- Ne ajută să evităm căutări penibile în Biblie.
Chemarea predicatorului
- Ambasadori (împuterniciţi - 2Cor. 5:8-9).
- Ispravnici (lCor. 1:1, 4:1, Tit 1:7 - administratori
- Îngeri (Apoc. 2:1)

- Vase de cinste (2Tim. 2:21).
- Pescari de oameni (Matei 4:19).
- Lucrători, ostaşi (1 Cor. 3:9, 2Cor. 2:3).
Calităţile celor chemaţi
- Morale - viaţă nepătată (ICor. 3:1-7).
- Fizice - (Lev. 21:17-20).
- Să aibă în inimă focul sacru al chemării lui Dumnezeu
(Ieremia 20:9).
Personalitatea predicatorului
-

Seriozitatea
Punctualitatea
Om de cuvânt
Un exemplu ireproşabil pentru alţii

Formarea predicatorului şi menţinerea lui ca slujitor al
Evangheliei
Personalitatea predicatorului trebuie formată prin:
- Cunoaşterea sistematică a Bibliei
- Cunoaşterea învăţăturii şi principiilor de credinţă
- Predicatorul trebuie să fie un om al cărţii
- Predicatorul trebuie să fie un om al ordinii în viaţa sa
particulară
- Un predicator trebuie să prevadă totul
- Să-şi îngrijească sănătatea
- Să-şi caute colaboratori
- Să cunoască psihologia oamenilor
- Trebuie să-şi rezerve timp pentru familia lui
- Soţia predicatorului trebuie să fie şi ea un exemplu de viaţă

creştină

Mesajul predicii
Mesajul trebuie să aibă:
- Caracter evanghelic.
- Caracter de zidire, mângâiere şi îmbărbătare.
- Caracter educativ.
Etapele pregătirii pentru predică
1. Rugăciunea
2. Să ne hotărâm despre ce vom predica. În funcţie de scopul
urmărit predicile pot fi:
- de evanghelizare
- de îmbărbătare şi zidire sufletească
- moralizatoare
- doctrinale
- studii biblice
- ocazionale
Predicile se împart în:
a) Predici cu subiect
b) Predici textuale
c) Predici expoziţionale
3. Alegerea textului biblic
4. Adunarea materialului
5. Selecţionarea materialului
6. Planul de predică
7. Memorarea planului de predică
Textul biblic
Depinde de anumiţi factori:
- natura serviciului divin
- locul unde predică

- nevoile spirituale ale adunării
- problemele ce trebuie abordate
- ascultători
- cunoştinţele, experienţa, abilitatea predicatorului
- textul să nu se repete des
La alegerea textului biblic trebuie să urmărim:
- evitarea citirii unor texte alese la întâmplare
- evitarea unor texte care nu pot fi citite în public
- evitarea unor texte ridicole
- sa evităm textele care necesită anumite explicaţii
- să nu căutăm texte cu înţeles special
- să nu fie texte mutilate
- să nu fie prea lungi, nici prea scurte
- să nu înceapă la mijlocul unei idei.
Textul biblic ales trebuie gândit.
Introducerea predicii
Scopul introducerii:
- Trezirea interesului pentru ascultători
- Pregătirea ascultătorilor pentru ceea ce urmează să vorbim
Condiţiile introducerii:
- S ă nu fie prea lungă
- Să nu conţină un plan de idei
- Să nu fie plină de laude şi promisiuni
- Să nu fie prea tare, prea senzaţionlă, exagerată
- Sa aibă o legătură cu subiectul
- Să fie o pregătire a ascultătorilor cu subiectul ce urmează
- Să facă o trecere lentă la subiect
Sursa introducerii:
- poate fi o idee din contextul biblic ales
- o idee din cadrul istoric
- semnficaţia deosebită a întâmplării
- elemente descriptive geografice

- circumstanţele scrierii textului
- ocazia în care vorbeşti
- importanţa textului şi utilitatea lui
- poate fi o pildă, o cugetare, un extras din vorbirea anterioară, un
vers din cântare sau poezie.
Predica trebuie să conţină cele trei părţi: introducere, tratare şi
încheiere.
Tratarea trebuie să urmărească:
- luminarea minţii
- mişcarea inimii
- înduplecarea voinţei
Încheierea predicii
Scopul încheierii:
1. Un scurt rezumat al predicii
2. Să revadă ideile principale
3. Să recapituleze argumentele cele mai puternice
4. Să fie un apel la acţiune
Moduri de încheiere:
- cu un îndemn
- cu o întrebare
- cu rezumatul a 2-3 fraze
- cu începutul predicii
- cu un citat biblic, cugetare, verset de cântare, rugăciune
cu o pildă, sau o ilustraţie
Planul de predică
Importanţa lui;
- Ajută pe predicator să vorbească ordonat
- Evită scăparea unor idei
- Uşurează memorarea predicii
- Înlesneşte repetarea predicii cu alte ocazii

Ordinea urmată pentru realizarea planului:
- Stabilirea textului şi subiectului predicii
- Citirea contextului şi a trimiterilor biblice
- Consultarea de concordanţe, dicţionare şi alte lucrări
- Notarea ideilor principale
- Selecţionarea ideilor păstrând ceea ce corespunde subiectului.
Gruparea ideilor şi împărţirea predicii pe puncte:
- Scrierea provizorie mai detaliată a planului
- O pauză de câteva zile folosite pentru rugăciune
- Definitivarea planului
- Transcrierea planului
- Memorarea planului
Condiţiile unui plan bun:
- Să cuprindă ideile de bază
- Să marcheze introducerea, tratarea pe subpuncte şi încheierea
- Să nu fie prea încărcat
- Să evite frazele
- Să fie scris clar şi frumos
- Ar fi recomandabil să se scrie în culori pentru a evidenţia
anumite citate.
- Formatul planului să nu fie mai mare de pagina Bibliei
- Sus să se scrie data şi locul predicii într-un colţ.
Condiţii pentru o bună expunere a predicii
- Puterea
- Naturaleţea
- Simplitatea
- Originalitatea
- Atracţia
- Spontaneitatea
- Adaptarea
- Fii tu însuţi!
- Uită-te pe tine însuţi!

- Exprimă-te pe tine însuţi!

Alţi factori care contribuie la reuşita predicii
I. Ce trebuie să ştie un predicator
1. Sursa oricărei predici este planul lui Dumnezeu
2. Scopul predicatorului:
- să înalţe pe Hristos înaintea oamenilor şi să-i atragă la El
- să predice pentru a convinge
- să predice pentru a mântui
- să predice pentru a zidi pe credincioşi
3. Ce trebuie să realizeze predicatorul: legătura cu
ascultătorii, pentru a exista o colaborare între el şi ascultători.
4. Pregătirea lui trebuie să aibă trei aspecte:
- personală
- pregătirea subiectului
- pregătirea auditorului
5. Cultivarea minţii: predicatorul trebuie să aibă o gândire
dezvoltată
6. Esenţialul pentru pregătirea unei predici:
- să găseşti un subiect
- să te poţi concentra asupra lui
- să-l poţi adânci
- să-l poţi trăi
- să te poţi familiariza cu el
II. Ce trebuie să evite un predicator
- repetiţii inutile
- predici lungi şi plictisitoare
- predici rostite numai cu scopul de a fi plăcut ascultătorilor
III. Condiţiile locului de închinare
- vara să aibă aerisire; iarna o temperatură potrivită;
- acustica - vorbirea să se audă clar; să nu se formeze ecouri
producând suprapunere de sunete.

- punctualitate la deschiderea şi încheierea serviciilor.

Termeni biblici pentru predică
KERUSSO - Mat. 3:1 - a vesti, a proclama. Este întâlnit de 60
de ori în Noul Testament.
KERYGMA -proclamare, 2Cor. 5.20. Este întâlnit de 9 ori în
Noul Testament derivat din primul.
EVANGHELIOSO - a spune veşti bune - ICor. 5:1. Este
întâlnit de 70 de ori ca substantiv şi de 50 de ori ca verb.
LALEA - a vorbi, a ţine un discurs Marcu 2:2
MARTUREA – a mărturisi (de unde vine şi martir) Fapte. 1:8
DIALEGOMAI – a conversa cu cineva Fapte. 20:9
DIDASKO - a învăţa Fapte. 8:25,5:42,11:20. Este întâlnit de
90 de ori în Noul Testament.
Calităţile predicatorului:
- Venirea la timp la adunare.
- Să meargă încet, fără zgomot la locul său (să nu calce apăsat,
să dea mâna numai cu cel de lângă el, fără să atragă atenţia sau
să înceapă discuţii).
- Să se roage, să cânte şi să urmărească atent tot programul.
Când poporul se roagă să se roage şi el (nu să răsfoiască Biblia
sau alte materiale). Să cânte cu toată adunarea, să urmărească
textele care se citesc din Biblie.
- Să nu folosească Biblia sau Harfa drept evantai.
- Să-şi păstreze seninătatea în timpul serviciului divin.
- Să nu râdă zgomotos. Să intervină calm, cu voce liniştită
când se întâmplă ceva anormal,
- Să nu se plimbe prin adunare gesticulând.
- Să nu deschidă discuţii care pot fi ţinute numai în afara
serviciului divin.
- Să contribuie la colectă şi să nu plece înainte de încheierea

programului.
- La terminarea serviciului divin să dea mâna cu cei din jur;
să-şi limiteze conversaţiile ca să poată discuta cu cât mai mulţi.
- Să nu promită vizite sau altceva în afara posibilităţilor.
- Să aibă o ţintă plăcută şi decentă.
- Să se ferească să critice pe cineva în prezenţa altuia.
Calităţile predicatorului prezentate de M. Luther:
- Să fie capabil să înveţe pe alţii în mod sistematic
- Trebuie să fie inteligent
- Putere în vorbire
- Să aibă memorie bună
- Voce bună
- Să fie sigur de ceea ce spune
- Să se dăruiască total fără rezerve pentru binele şi reputaţia
adevărului
- Să studieze cu pasiune în mod continuu
- Să ştie când trebuie să se oprească
- Să accepte critica.
Criterii de apreciere a predicilor
O predică poate fi apreciată din două puncte de vedere:
- conţinutul (fondul)
- prezentarea (expunerea)
În ce priveşte conţinutul:
- dacă a reuşit să facă o introducere captivantă şi să
pregătească ascultătorii
- dacă au fost remarcate ideile principale, secundare şi
subpunctele
- dacă a folosit just şi a analizat suficient pildele şi ilustraţiile
prezentate
- dacă a făcut aplicaţii practice la traducerea în viaţă a celor
aplicate
- dacă la încheiere a reuşit să facă o scurtă recapitulare a

ideilor principale
- dacă a reuşit să sensibilizeze şi să atingă punctul culminant
pentru a determina impulsionarea voinţei.
În ce priveşte expunerea predicii:
- poziţia vorbitorului la amvon (aplecat, rezemat, rigid)
- gestica - dacă a fost adecvată vorbirii, neexagerată
- ţinuta (hainele, pantofii, părul...)
- vorbirea - dacă a realizat legătura cu ascultătorii provocând
interesul
- vocea - dacă n-a fost stridentă sau prea moale, monotonă sau
în şoaptă, prea repede, prea rar, pauze prea mari, accentuările.
- Vocabularul - cuvintele să aibă sensul real, intonaţie corectă
Controlul şi aprecierea predicilor trebuie să cuprindă
următoarele şapte puncte:
1. Introducerea şi citirea textului biblic
2. Atitudinea corpului
3. Gestica
4. Comportamentul la amvon
5. Vocea
6. Legătura cu auditoriul
7. Concluzii
Câteva calificative date predicatorului.
- Să fie comandantul oştirii Domnului
- Să fie un pilot care să conducă Biserica
- Să fie un bun consilier în situaţii disperate
- Să mângâie pe cei loviţi de necazuri în viaţă
- Să fie un învăţător al adevărurilor divine
- Să fie un predicator îndrăzneţ al Evangheliei
- Să fie un bun economist care să realizeze lucruri mari cu un
capital mic

- Să fie un păstor atent la turmă
- Să fie un vas umplut cu Duhul Sfânt; un vas de cinste al lui
Dumnezeu pentru popor.
- O călăuză pe un teren accidentat.
- Un diplomat capabil să rezolve orice problemă delicată.
- Să fie un ambasador care să reprezinte Împărăţia lui
Dumnezeu pe pământ şi pe Regele Isus.
- Să fie un model pozitiv pentru toţi; să fie onest şi amabil în
relaţiile cu ceilalţi.
- Să fie un sfătuitor competent în toate problemele vieţii
- Un judecător drept în problemele bisericeşti
- Un avocat al celor oprimaţi
- Un mijlocitor pentru cei oprimaţi
- Un mijlocitor pentru cei pierduţi, aflaţi în agonie.
- Posesorul tainei credinţei în Isus Hristos
- Un ghid pentru cei ce au părăsit calea Domnului.
- Un bun lider pentru credincioşi.
Primejdiile predicatorilor
1. Pot pierde orientarea biblică prin influenţa modernismului.
2. Pot pierde pasiunea pentru (lipsă text)
Există câteva vulpi mici ale predicatorului:
- Să piardă contactul cu sanctuarul rugăciunii şi al citirii
Bibliei zilnic.
- Să piardă legătura cu atelierul studiului permanent. Se
prezintă la amvon cu o pregătire incompletă. Devine foarte
sensibil când i se arată greşelile şi defectele; nu acceptă critica.
- Aspiră spre ceea ce nu este chemat.
Descurajările predicatorului
1. Predicatorul vrea să vadă roade evidente în urma predicii
lui şi dacă nu vede descurajează.
2. Uneori are impresia că predică foarte bine şi aşteaptă laude

când în realitate nu merită.
3. Predicatorul poate deveni sensibil când e criticat sau i se fac
observaţii obiective.
4. Alteori el poate avea impresia că predică foarte slab, dar în
realitate vorbirea sa e foarte interesantă.
5. Uneori se lasă influenţat de laude şi aprecieri
6. Se lasă atras în simpatii feminine.
7. Uneori este rece, ca un sloi de gheaţă; în alte împrejurări
poate deveni prea sentimental.
Este la fel de periculos să ai impresia că predici foarte bine
precum şi impresia că predici foarte slab (apare mândria sau
deznădejdea).

CONCLUZII
Datorită cărţilor, (nu puţine la număr) care au fost scrise pe
această temă, s-ar putea crede că această lucrare este în plus. Dar sunt
convins că este nevoie de un manual care să aplice principiile
omileticii, construirii predicilor într-o aşa manieră încât cel care
doreşte, poate să înveţe din acesta cum să-şi pregătească mesaje
direct din Biblie. De asemenea sunt convins că există nevoia unei
astfel de lucrări cu un număr adecvat de exemple care să ilustreze
pas cu pas procedeele efectuării predicilor.
Doresc ca această lucrare să fie de folos tuturor lucrătorilor
creştini, atât celor care predică de mai mult timp, pentru
îmbunătăţirea lucrării pe care o fac, cât şi celor care sunt la început
de drum au nevoie de ajutor pentru pregătirea mesajelor biblice
pentru a prezenta cât mai clar Evanghelia Domnului nostru Isus
Hristos.

ANEXA 1

PREDICA TOPICĂ
1. Pregătiţi o schiţă topică folosind una din temele aşezate sub
secţiunea "Tipuri de subiecte". Asiguraţi-vă că fiecare dintre
diviziunile predicii voastre este derivată din temă şi că are o bază
biblică solidă.
2. Pregătiţi o schiţă topică, folosind subiectul vostru, şi
susţineţi fiecare diviziune principală cu un verset corespunzător.
Acordaţi atenţie principiilor sugerate în curs.
3. Alcătuiţi o listă de şapte subiecte potrivite pentru seviciul
divin oficiat de ziua Mamei şi faceţi o schiţă topică dintr-unul
din subiecte.
4. Găsiţi o propoziţie, frază sau un cuvânt semnificativ care
apare în mod repetat într-o carte a Noului Testament şi dezvoltaţi
o schiţă topică din repetările acestui cuvânt sau fraze.
5 Luaţi un subiect larg şi alcătuiţi o listă de şase titluri
potrivite pentru o serie de mesaje pe acest subiect. Aranjaţi
întreaga listă într-o ordine care poate să facă prezentarea lor
efectivă, la cel mai înalt grad. Apoi dezvoltaţi o schiţă pe baza unui
subiect legat de unul din aceste şase titluri.
6. În acord cu regula patru din „Principii de bază pentru
pregătirea unei schiţe topice" dezvoltaţi o schiţă topică pe tema
„Bijuteriile lui Dumnezeu" în care divizunile voastre vor consta în
comparaţia dintre copiii lui Dumnezeu şi bijuterii.
7. Examinaţi Epistola către Filipeni şi alcătuiţi o listă de cinci
caracteristici doctrinare. Formulaţi o schiţă topică din aceiaşi

epistolă având ca temă oricare din aceste cinci caracteristici.
8. Cu ajutorul concordanţei, pregătiţi un studiu al cuvântului
"iertare".

ANEXA 2

PREDICA TEXTUALĂ
1. Pregătiţi o schiţă textuală din 1 Tes. 2:8, dând titlul, ideea centrală
şi diviziunile principale. În această schiţă şi toate celelalte schiţe
textuale care vi se vor cere, veţi scrie după fiecare diviziune principală acea
porţiune din text care susţine fiecare diviziune principală.
2. Pregătiţi o schiţă de predică din Tit 2:11-13, dând titlul, ideea
centrală şi diviziunile principale. După instrucţiunile de mai sus, citaţi
după fiecare diviziune principală porţiunile textului care se aplică
respectivei diviziuni.
3. Găsiţi un text folosind metoda apropierii multiple,
construind două schiţe din acelaşi text. Scrieţi textul in întregime pe foaia de
proiect şi indicaţi titlul, ideea centrală şi diviziunile principale pentru
fiecare dintre cele două schiţe.
4. Folosind doar a doua parte din Ps. 51:7 ca text, formulaţi o schiţă din
el, punând titlul, ideea centrală şi diviziunile principale.
5. Găsiţi texte potrivite (textele nu trebuie să aibă mai mult de trei
versete) pentru fiecare din următoarele ocazii:
a) O predică pentru Anul Nou
b) O predică pentru ziua Tatălui
c) Un serviciu de binecuvântare al copiilor
d) Un mesaj de înmormântare

e) Un mesaj pentru căsătorie
f) Un serviciu de evanghelizare
g) Un mesaj misionar
h) Un mesaj pentru întâlnirea tineretului.
i) Un serviciu de închinare pentru duminică dimineaţă
j) Un mesaj pentru lucrătorii creştini.
Scrieţi fiecare text în întregime în ordinea dată mai sus, şi daţi un
titlu potrivit pentru fiecare.
6. Construiţi o schiţă textuală din Daniel 6:10 indicând titlul,
ideea centrală şi diviziunile principale.
7. În Geneza 39:20-21 este un contrast făcut cu un scop
anume, între versetele 20 şi 21. Faceţi o schiţă pe baza acestui
pasaj punând titlul, ideea centrală şi diviziunile principale.
8. Prima parte din Exod 33:11 spune "Domnul vorbea cu
Moise faţă în faţă, cum vorbeşte un om cu prietenul lui."; iar în
Deut. 34:10 "În Israel nu s-a mai ridicat prooroc ca Moise, pe
care Domnul să-1 fi cunoscut faţă în faţă." Combinaţi aceste
două texte ca şi cum ar fi unul singur şi pregătiţi o schiţă textuală
dând titlul, ideea centrală şi diviziunile principale ale acestor
versete combinate.
9. Acest capitol (Predica textuală) conţine titluri pentru o serie
de patru mesaje pe tema "Laudele vrăjmaşilor lui Hristos";
Copiaţi aceste titluri şi adăugaţi încă trei "laude" de acest fel
dând textul şi titlul pentru fiecare.
10. Faceţi o listă de cinci texte potrivite pentru un serviciu de
Cină. Scrieţi fiecare text în întregime şi daţi un titlu potrivit
pentru fiecare. Pregătiţi o schiţă textuală pentru primul text din
seria voastră de mesaje pentru Cină dând titlul, ideea centrală şi
diviziunile principale.

ANEXA 3

PREDICA EXPOZIŢIONALĂ
1. Indicaţi pe baza numerelor versetelor, secţiunile
expoziţionale din Filipeni 4 şi formulaţi ceea ce consideraţi a fi
punctul principal accentuat în fiecare.
2. Pregătiţi o schiţă expoziţională pentru 1 Corinteni 3:1-8,
dând titlul, ideea centrală şi diviziunile principale ale pasajului.
Indicaţi versetele care se leagă de fiecare diviziune principală .
3. Faceţi o schiţă de predică biografică pentru nepotul lui
Avraam, Lot, (observaţi toate versetele biblice care se referă la
el şi în mod deosebit vezi înregistrările extinse din Geneza 13,
14, şi 19). Daţi titlul, ideea centrală şi diviziunile principale
indicând referinţele biblice care se leagă de fiecare diviziune
principală.
4. Formulaţi o schiţă din Numeri 21:4-9, folosind unele dintre
adevărurile sugerate de pasaj, pentru diviziunile principale.
Formulaţi titlul şi ideea centrală a textului.
5. Alegeţi două sau trei pasaje mai lungi sau mai scurte din
diferite părţi ale Bibliei şi folosiţi-le ca bază pentru o schiţă
expoziţională. Daţi titlul, ideea centrală şi diviziunile principale,
cu versete care să susţină fiecare diviziune principală.
6. Folosind metoda abordării multiple, pregătiţi o schiţă din
Luca 19:1-10, alegând un alt punct de vedere decât acela folosit

în capitolul acesta. Formulaţi titlul, ideea centrală şi diviziunile
principale menţionând versetele care aparţin fiecărei diviziuni
principale.

7. Alegeţi-vă propria secţiune expoziţională şi pregătiţi două
schiţe expoziţionale diferite din acelaşi pasaj. Indicaţi ideea
centrală şi diviziunile principale pentru fiecare schiţă.
8. Alegeţi cinci pasaje biblice, mai lungi sau mai scurte,
legate "între ele şi daţi titlul pentru fiecare, pentru o serie de cinci
mesaje”. Pregătiţi o schiţă expoziţională pentru primul pasaj.
9. Formulaţi cinci titluri cu privire la viaţa lui Iosif, trasate
din Genesa 37-50. Indicaţi secţiunile expoziţionale pentru
fiecare titlu şi formulaţi o schiţă expoziţională pentru una din
aceste secţiuni.
10. Studiaţi cu atenţie textul Epistolei lui Iuda şi daţi cel puţin trei
titluri pentru o serie de mesaje din epistolă. Dezvoltaţi primul titlu
într-o schiţă expoziţională, arătând ideea centrală şi diviziunile
principale.

ANEXA 4
AFIRMAŢIA
1. Pregătiţi o introducere şi o afirmaţie potrivită pentru fiecare
din schiţele de mai jos. Faceţi o introducere de trei sau patru
rânduri, plasând fiecare idee de bază pe câte un rând. Pentru
schiţele textuală şi expoziţională va fi necesar să examinaţi cu
atenţie pasajele biblice respective.
Predica topică.
Titlul: "Darul neprihănirii"
Ideea centrală: Distincţii ale darului lui Dumnezeu numit
neprihănire.
I. Este un dar indinspensabil, Efes.2:8-9.
II Este un dar gratuit, Rom.5:15.
III. Este un dar binecuvântat, Rom.5:17.
Predica textuală.
Titlul: "Odihnă pentru suflet"
Text: Matei 11:28-30
Ideea centrală: Aspecte ale răspunsului lui Hristos la dorinţa
omului pentru odihnă sufletească.
I. O invitaţie plină de har, v.28
II. O promisiune minunată, v.28-30

III. O condiţie simplă, v.29
Predica expoziţională.
Titlul: "Câştigând pe cei pierduţi"
Text: Ioan 4:3-30

Ideea centrală: Fapte cu privire Ia Isus, câştigătorul de suflete.
1. Dragostea Lui pentru păcătos, v. 3-6.
II. Modul său de abordare a păcătosului, v.7-15.
III. Descoperirea Lui pentru păcătos, v. 16-30.
2. Spuneţi ce este greşit cu titlul şi afirmaţia în fiecare din
aceste schiţe, şi arătând cum le-aţi corecta voi. De asemenea
adăugaţi o propoziţie interogativă, urmată de o propoziţie de
tranziţie unde este posibil.
(I) Titlul: "Făcând o cerere"
Text: 1 Samuel: 1:4-28 .
Afirmaţia: Aceste versete dau cinci lecţii despre rugăciunea care
este indicată pentru fiecare credincios.
I. Ana a fost tulburată, v.4-10a.
II. Ana s-a rugat, v.10b-11.
III. Ana a primit asigurarea, v. 14-18.
IV. Ana a fost răsplătită pentru credinţa ei, v.20
V. Ana 1-a predat pe Samuel Domnului, v.24-28.
(2)Titlul: „Standarde"
Text: Romani 12:1-2.
Afirmaţia: Viaţa creştină are standarde înalte, iar noi suntem
capabili să trăim această viaţă prin puterea Duhului Sfânt al lui
Dumnezeu.
I. O viaţă dedicată.
- Este o viaţă de sacrificiu.

II.

- Este o viaţă a slujirii.
O viaţă de ascultare.
- O viaţă de non-conformism fată de lume.
- O viaţă în conformitate cu voia lui Dumnezeu.

(3)Titiul: "Daniel cel victorios"
Text: Daniel 1:1-21.

Afirmaţia: Daniel, care a avut victorie asupra păcatului este un
exemplu pentru fiecare credincios.
I. Testarea lui Daniel, v. 1-17.
II. Scopul lui Daniel, v.8.
III. Triumful lui Daniel, v.9-21.
(4) Titlul: „Hristos şi privilegiile creştine"
Text: Efes. 1-6
Afirmaţia: Vom încerca să obţinem o vedere sistematică a
epistolei către Efeseni care se ocupă cu poziţia, umblarea şi lupta
spirituală a credinciosului.
I. Poziţia credinciosului, Ef.1-3.
II. Umblarea credinciosului, Ef.4-6:9.
. III. Lupta spirituală a credinciosului, Ef.6:l0-20.
(5) Titlul: "Ai o inimă"
Text: 1 Tesaloniceni 3:1-13.
Afirmaţia: Să ai o inimă ca a apostolului Pavel.
I. O inimă sensibilă, v.4.
II. O inimă iubitoare, v.5-9.
III. O inimă care se roagă, v.l0-13.
3, Următoarele schiţe bazate pe Matei 14:14-21 trebuie
corectate. Indicaţi greşeala din fiecare schiţă şi faceţi schimbări
necesare.
(1) Titlul: "Isus a arătat compasiune oamenilor"
Afirmaţia: Isus le-a arătat compasiune.

Propoziţia interogativă: Ce a fost îndeplinit?
Propoziţia de tranziţie: Bolnavii vindecaţi şi mulţimea
hrănită.
I. I-a vindecat v.l4
II. Le-a arătat dragoste v. 15-16
III. I-a hrănit v . l 7-19
(2) Titlul: "Ucenicii transformaţi"
Afirmaţia: Credincioşii nu sunt eficienţi fără împuternicirea dată de
Hristos.
Propoziţia interogativă: Cum au aflat cei ce-L urmau pe Isus despre
suficienţa Lui?
Propoziţia de tranziţie: Cum a interacţionat Isus cu două atitudini
negative ale ucenicilor şi cum i-a transformat în slujitori folositori.
I. Ucenicii nerăbdători, v. 14-15.
III. Ucenicii fără putere, v. 16-17.
III. Ucenicii împuterniciţi, v. 18-21.
(3)Titlul: "Isus împlineşte toate nevoile celor ce-L urmează"
Afirmaţia: Isus umple viaţa celui nevoiaş
Propoziţia interogativă: Cum umple Isus viaţa celui nevoiaş?
Propoziţia de tranziţie: Isus umple viaţa celui nevoiaş în trei moduri.
I. Vindecând bolnavii, v. 14
II. Hrănind pe cei flămânzi, v.20a.
III. Prin atotsuficienţa Sa, v.20b.
(4) Titlul: „Hrană pentru cei înfometaţi"
Afirmaţia: Isus a avut compasiune şi a purtat de grijă acelora care au
adus ceea ce au avut îa El.
Propoziţia interogativă: Cum a arătat Isus dragoste şi compasiune?
Propoziţia de tranziţie: Isus demonstrează dragostea Sa pentru
oameni.
I. El a arătat compasiune, v. 14-15.
II. El dă instrucţiuni, v. 16-19a.
III. El poartă de grijă. v. 19b-21.

(5)Titlul: "Lui Isus îi pasă de mine!"
Afirmaţia: Când El poartă de grijă, eu nu ar trebui să mă
îngrijorez.
Propoziţia interogativă: În ce mod arată acest pasaj faptul că
Isus poartă de grijă?
Propoziţia de tranziţie: Există patru dovezi majore care arată
clar faptul că lui Isus îi pasă.
I. El găseşte oamenii, v.14a.
II. El iubeşte oamenii, v. 14b.
III. El susţine oamenii, v. 15-16a.
IV. El hrăneşte oamenii, v. 16b-2la.
4. Capitolul I. dă titlurile prezentate mai jos, pentru o serie de
mesaje topice. Pregătiţi o schiţă topică pe baza unuia din aceste
titluri.
"Viaţa disciplinată"
"Viaţa cosacrată"
"Viaţa de mulţumire "
"Viaţa de rugăciune"
"Viaţa din abundenţă"
Scrieţi introducerea întreagă şi formulaţi afirmaţia,
propoziţiile interogativă, de tranziţie, şi diviziunile principale.
5. Faceţi o schiţă textuală pe baza textului de mai jos. Daţi un
titlu potrivit şi scrieţi introducerea completă. De asemenea
formulaţi afirmaţia, propoziţiile interogativă şi de tranziţie şi
diviziunile principale.
"A Lui, care ne iubeşte, care ne-a spălat păcatele noastre cu
sângele Său, şi a făcut din noi o împărăţie de preoţi pentru
Dumnezeu, Tatăl Său: a Lui să fie slava şi puterea in vecii
vecilor: Amin." (Apocalipsa l:5b-5)
6. Pregătiţi o schiţă expoziţională pe baza textului din
Efeseni3:14-21, urmărind aceleaşi instrucţiuni date la punctul

ANEXA 5
DIVIZIUNILE
1. Arătaţi toate erorile pe care le puteţi găsi în următoarele
schiţe topice şi corectaţi-le:
(1) Titlul: "Aşteaptă-L pe Domnul"
Afirmaţia: Este bine să aştepţi pe Domnul.
Propoziţia interogativă: De ce este bine să-L aştepţi pe
Domnul?
Propoziţia de tranziţie: Să luăm în considerare trei aspecte
esenţiale ale aşteptării Domnului.
I. Domnul ascultă strigătul credincioşilor, Ps.40:l.
- Dumnezeu doreşte ca omul să-L caute, Plângeri 3:25.
- Dorinţa mea după Dumnezeu, Ps.42:l.
II. Dumnezeu reînnoieşte puterile credinciosului Isaia 40:31
- Zi de zi 2Cor.4:16.
- Prin cunoştinţă, Col.3:10.
III. Este promisă călăuzirea, pentru căile credinciosului, Ps 32:8.
- Când dorim aceasta, Ps.25:4,5. - Drept înaintea Lui, Prov. 21:29
- Pe măsură ce căutăm voia lui Dumnezeu, Prov.3:5-6.
- Când suntem tulburaţi, Rom. 12 : 1-2 .
- Dacă noi suntem smeriţi, Ps.25:9
(2) Titlul: "Belşugul lui Dumnezeu"

Afirmaţia: Dumnezeu este Dumnezeul belşugului.
Propoziţia interogativă: Cum putem învăţa despre belşugul
lui Dumnezeu?
Propoziţia de tranziţie: Observând cuvântul "belşug" sau
"abundenţă" în Biblie în legătură cu Dumnezeu, noi învăţăm totul
despre abundenţa lui Dumnezeu.

I.

II.

El este bogat în îndurare, 1 Petru 1:3
- Însemnătatea îndurării.
- Pentru toţi credincioşii.
El este bogat în har, Rom.5: 17.
- Înseamnă că harul este dat gratuit
- Fiindcă toate cererile sfinţeniei au fost satistăcute în

Hristos.
III. El este bogat în mângâiere, 2Cor 1:3-5.
- Mângâierea este dată când avem nevoie de ea.
- Este dată ca să ne dea posibilitatea de a-i mângâia pe alţii.
IV. Bogăţia puterii lui Dumnezeu, Efes.3:20.
- Este din abundenţă.
- Este în concordanţă cu puterea care lucrează în noi.
2. Spuneţi ce este greşit în următoarele schiţe textuale şi
arătaţi cum le-aţi corecta:
(1) Titlul: "Pacea cu Dumnezeu din cauza păcii cu Dumnezeu"
Text: Filip.4:6-7.
Afirmaţia: Rugăciunea înflăcărată şi pacea cu Dumnezeu
merg împreună.
Propoziţia interogativă: Cum putem obţine pacea cu
Dumnezeu?
Propoziţia de tranziţie: Aceste versete arată calea prin care
poţi obţine pacea cu Dumnezeu.
I. Porunca „Nu vă îngrijoraţi de nimic", v.6

- Pentru că Dumnezeu este capabil să poarte de grijă
pentru toate nevoile noastre.
- Nu contează cât de mare sau cât de mică este problema.
II. Condiţia „Ci în orice lucru ... prin rugăciuni şi cereri cu
mulţumiri", v.6.
- Rugăciunea stăruitoare.
- Mulţumiri în mod continuu.
III. Efectul, "Şi pacea lui Dumnezeu... în Hristos Isus", v. 7
- Pacea lui Dumnezeu.
- Prin Hristos.
(2) Titlul: "Mâna lui Dumnezeu peste Israeliţi"
Text: Psalm 78 : 53a "Cum i-a dus iară nici o grijă ca să nu le fie
frică"
Afirmaţia: Mâna lui Dumnezeu peste poporul Său pe care i-a
scos din Egipt.
Propoziţia interogativă: Ce evidenţă descoperă acest text cu
privire la mâna lui Dumnezeu care este peste poporul Său?
Propoziţia de tranziţie: Din Ps.78:53a descoperim trei faţete
ale mâinii lui Dumnezeu peste poporul Său.
I. Călăuzire, "I-a dus"
- Călăuzire personală.
- Călăuzire sigură.
II. Progresie, "I-a condus fără nici o grijă”
- Nu merge înapoi!
- Mergi înainte!
III. Siguranţă, "I-a dus fără nici o grijă ca să nu le fie frică"
- Ziua printr-un nor.
- Noaptea printr-un stâlp de foc.
3. Indicaţi erorile din următoarele schiţe expoziţionale şi
corectaţi-le:
(1) Titlul: „Creştinismul cu un scop"
Text: 1 Corinteni 9:24-27.

Introducere:
a) În 1964 "Târgul Lumii" din New York a construit pentru a
expune: "Triumful omului."
b) Ce anume constituie triumful sau succesul în viaţa creştină?
Afirmaţia: Este posibil să găseşti ţelul vieţii creştine şi călăuzirea
care nu este înţeleasă deseori.
Propoziţia interogativă: Cum putem găsi aceste lucruri?
Propoziţia de tranziţie: O privire rapidă asupra textului ne va ajuta
să găsim răspunsurile la intrebările noastre.
I.
Noi ne străduim din cauza premiului v.24.
- Nu toţi vor câştiga.
- Toţi trebuie să încerce.
II.
Noi ne străduim din cauza coroanei v.25.
- Înfruntă greutăţile.
- Caută incoruptibilitatea.
III.
Noi ne străduim din cauza siguranţei v.26,27.
- Păstrează scopul în minte.
- Trupurile noastre trebuie să fie supuse.
(2) Titlul: "Rezultatele credinţei"
Text: Evrei 11:1-8.
Introducere:
a) Evrei 11 este lista de onoare a Iui Dumnezeu - lista eroilor
credinţei.
b) Textul face referire la patru erori ale credinţei.
Afirmaţia: Dumnezeu onorează credinţa.
Propoziţia interogativă: Cum onorează Dumnezeu credinţa?
Propoziţia de tranziţie: Apostolul Pavel discută despre trei rezultate
ale credinţei în acest text.
I.
Noi înţelegem prin credinţă, v.1-3.
- Lucruri pe care ochiul natural nu le-a văzut niciodată, v.l.
- Cum lumea a fost făcută prin Cuvântul lui Dumnezeu, v.3.
II.
Noi suntem plăcuţi lui Dumnezeu prin credinţă, v.4-6.
- Abel a obţinut neprihănire prin închinarea cu credinţă, v. 4.
- Enoh a fost mutat dincolo, fiindcă umbla în credinţă, v.5.
III.
Noi îl ascultăm pe Dumnezeu prin credinţă, v.7-8.
- Noe şi-a salvat familia prin lucrarea credinţei, v.7.

- Avraam a primit moştenirea prin aşteptarea credinţei, v.8.
(3) Titlul: „Cunoaşterea dragostei lui Dumnezeu"
Text: Efeseni 3:14-21.
Introducere:
a) Cel mai important lucru în viaţa unui creştin este dragostea.
b) Rugăciunea cea mare a lui Pavel pentru credincioşii din
Efes, era ca ei să cunoască dragostea lui Hristos.
Afirmaţia: Fiecare credincios trebuie să cunoască dragostea Iui
Hristos şi să înveţe să se bucure de ea.
Propoziţia interogativă: De ce trebuie ca un creştin să
cunoască dragostea Iui Hristos?
Propoziţia de tranziţie: Există trei motive pentru care
credinciosul trebuie să cunoască dragostea lui Hristos.
I. Ca să fie întărit din punct de vedere spiritual, v. 14-17.
- Pentru o încredere completă, v.17.
- Pentru o credinţă vie, v.17.
II. Ca să experimenteze mărimea dragostei lui Hristos v. 18-19
- Personal, v. 18.
- Pozitiv, v. 19.
III. Pentru a fi plin de puterea lui Dumnezeu, v.20-21.
- Puterea infinită din noi, v.20.
- Mântuirea prin Hristos, v.21.
4. Pregătiţi o schiţă topică potrivită pentru un serviciu divin
de închinare de duminică dimineaţa, de Paşte, dând titlul,
introducerea, afirmaţia, propoziţiile interogativă şi de tranziţie,
diviziunle principale şi subdiviziunile.
5. Construiţi o schiţă textuală pe baza textului din Isaia
41:10, urmărind indicaţiile de la punctul 4.
6. Pregătiţi o schiţă expoziţională pe baza textului din Fapte
12:1-19, urmând indicaţiile de la punctul 4.

ANEXA 6
DISCUŢIA
1. Faceţi o listă de zece proverbe şi spuneţi în ce circumstanţe le
veţi folosi în predică.
2. Adunaţi treizeci de zicale şi grupaţi-le, clasificându-le. Puneţi
aforismele de sub fiecare clasificare pe o foaie separată de hârtie.
3. Găsiţi douăsprezece afirmaţii semnificative şi autoritare, şi
arătaţi cum le-aţi folosi pe fiecare în predică. Specificaţi autorul
şi sursa pentru fiecare din aceste afirmaţii.
4. Pregătiţi o schiţă topică potrivită pentru un serviciu divin
- Cina Domnului - dând titlul, introducerea, afirmaţia,
propoziţia interogativă, propoziţia de tranziţie, diviziunile
principale şi subdiviziunile. Dezvoltaţi schiţa folosind
procedeele retorice discutate în acest capitol; ele fiind,
interpretarea, argumentarea şi citarea. Scrieţi-vă notiţele pentru
predică cât mai scurt posibil.
5. Alegeţi-vă propriul text şi construiţi o schiţă de predică
textuală pentru un mesaj care ar fi potrivit pentru prima
duminică a Anului nou. Folosiţi aceleaşi instrucţiuni date la

punctul 4 pentru construirea şi dezvoltarea schiţei.
6. Alegeţi un pasaj vast sau scurt pe tema "rugăciune" şi
pregătiţi o predică expoziţională care poate servi ca o provocare
pentru rugăciune. Folosiţi aceeaşi procedură cerută la punctul 4
pentru construirea şi dezvoltarea predicii.

ANEXA 7
ILUSTRAŢIILE
1. Arătaţi cum veţi ilustra fiecare dintre textele următoare:
a) Plata păcatului este moartea Rom. 6:23
b) Trebuie ca El să crească, iar eu să mă micşorez Ioan 3:30
c) Mă povăţuieşte pe cărări drepte din pricina Numelui Său
Ps. 23:3
d) Binecuvântaţi pe cei ce vă prigonesc Rom. 12:14
e) Eu sunt scutul tău şi răsplata ta cea foarte mare Gen. 15:1
f) Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe
Dumnezeu Matei 5:8
g) Căutaţi pe Domnul câtă vreme se poate găsi Isaia 55:6
2. Folosiţi-vă imaginaţia pentru a inventa o ilustraţie pentru
fiecare dintre următoarele subiecte:
a) Un vas de cinste
b) Un fiu ascultător
c) O slujbă idolatră
d) Perseverenţa în studiu
e) Un slujitor în faţa stăpânului său
f) Dezamăgirea
g) Rugăciunea stăruitoare

3. Găsiţi câte două exemple sau incidente biblice care să
ilustreze fiecare dintre următoarele:
a) O manifestare a blândeţii
b) O acţiune pripită
c) Bucurie în mijlocul încercării
d) O atitudine răutăcioasă
e) Un slujitor credincios
h) (lipsă text) rentă în slujirea altora

g) O expresie a bunătăţii
h) O atitudine egoistă
i) Un duh iertător
j) O promisiune greşită
k) Iubirea de bani
1) Împotrivirea la ispită
m) Un act de laşitate
n) Nebunia firii pământeşti
4. Henry Wadsworth Lonfellow a scris, „încercările permise de
Dumnezeu şlefuiesc încet şi în amănunţime." Daţi două ilustraţii
din Biblie şi două din surse seculare care confirmă această frază.
5. Daţi patru ilustraţii - două biblice şi două seculare - pentru
fiecare dintre ocaziile următoare:
a)
b)
c)
d)
e)

Un serviciu divin cu ocazia Cinei Domnului
Un serviciu divin de Paşte
Un serviciu divin de Crăciun
O întâlnire misionară
Un serviciu de evanghelizare

6. Alegeţi trei dintre schiţele topice prezentate în capitolul 1
şi pregătiţi două ilustraţii potrivite pentru fiecare dintre ele.
7. Dacă nu aveţi un fişier faceţi rost de un raft de metal pentru
fişe cu care să începeţi un sistem de fişe. Pregătiţi două seturi de
fişiere - unul topic, iar altul textual - cum s-a sugerat în acest
capitol, şi începeţi să strângeţi material pentru a-l folosi în viitor.
8. Următoarele povestiri au fost extrase din ziare. Arătaţi cum
le-aţi folosi voi ca pe nişte materiale ilustrative.
În "Ziarul Milwaukee" din Milwaukee, Wisconsin, pe data de 10
August 1965, scria despre(lipsă text) a unsprezece băieţi între 12
şi 17 ani, acuzaţi că au furat bunuri în valoare de 10.000 $ din

diferite case şi garaje din partea de Nord-Vest a oraşului Milwaukee.
Toţi băieţii în afară de unul se spune că fac parte din „familii bune" iar cel
puţin doi dintre ei împărţeau ziare. Victimele lor erau oamenii care erau
plecaţi în concediul de vară; ei au pătruns în casele victimelor dis de
dimineaţă. După spusele poliţiei, băieţii au jefuit casele de orice nu era
prins în cuie sau înşurubat. Printre lucrurile furate era inclusă o
colecţie de monede în valoare de 1.200 $, dar până la prinderea lor,
băieţii cheltuiseră câteva dintre valoroasele monede pe dulciuri.
În "Santinela din Milwaukee" de pe data de 13 August 1965, era un
articol cu privire la dezastrul de la depozitul de rachete Titan din Searcy,
Arkansas, unde aproape 50 de oameni si-au pierdut viaţa când o explozie
urmată de flăcări a avut loc la depozit. Articolul spunea că Secretariatul
Forţelor Aieriene 1-a informat pe preşedintele Statelor Unite că unele
dintre victime şi-au pierdut viaţa pentru că scara de incendiu era blocată
într-o manieră neobişnuită. Se pare că în încercarea disperată de a se salva
după explozia produsă, doi oameni s-au blocat într-o arie strâmtă a scării,
în încercarea lor de a scăpa, astfel blocând singura cale de scăpare
pentru cei care au încercat să-i urmeze.
9. Citiţi ziarul vostru local şi extrageţi din fiecare ziar două articole
ilustrative. Puneţi aceste materiale în dosarele potrivite din fişierul vostru.

ANEXA 8
APLICAŢIA
1. Faceţi o listă de pasaje din Scriptură care să aibă de-a face cu
următoarele calităţi sau atitudini spirituale:
a) Dragostea
b) Frica
c) Mulţumirea
d) Încrederea în tine însuţi
e) Bucuria
f) Nemulţumirea
g) Încrederea
h) Cruzimea
i) Speranţa
j) Gelozia
k) Amărăciunea
1) Pacea
m) Egoismul
n) Vina
o) Frustrarea
p) Bunătatea
2. Pentru fiecare dintre calităţile sau atitudinile de mai sus,
citaţi cel puţin un exemplu a manifestării lor într-o persoană
din Biblie.
3. Pregătiţi un mesaj topic potrivit pentru un grup de liceeni.
Daţi titlul, afirmaţia, propoziţiie interogativă şi de tranziţie,
diviziunile principale şi subdiviziunile. Dezvoltaţi schiţa folosind
jraze cât mai scurte cu putinţă cum s-a arătat în exemplele date
în finalul capitolelor 9 şi 11.

4. Construiţi o predică textuală care poate fi expusă la o
conferinţă pe tema "Serviciul creştin". Urmaţi aceleaşi
instrucţiuni în construirea schiţei date la punctul 3.
5. Pregătiţi o predică expoziţională potrivită pentru a fi
adresată unei convenţii pe tema "Şcoala Duminicală".
Dezvoltaţi schiţa după instrucţiunile prezentate la punctul 3.
6. Daţi patru titluri pentru o serie de mesaje pe tema
"Evanghelizare". Alegeţi unul dintre aceste titluri şi pregătiţi o
adresare pe baza lui. Folosiţi schemele retorice discutate în
capitolele 9, şi 11 în dezvoltarea discursului şi scrieţi schiţa într-o
formă dezvoltată la fel ca schiţele dezvoltate de la sfârşitul
capitolelor 9 şi 11.
7. Construiţi o predică bazată pe una din porţiunile profetice
din Vechiul sau Noul Testament. Daţi titlul, introducerea,
afirmaţia, diviziunile principale şi subdiviziunile. Scrieţi
aplicaţia sau aplicaţiile voastre (literal cuvânt cu cuvânt),
arătând relevanţa textului cu privire la vremuri.
8. Faceţi rost din biblioteca şcolii sau din alte surse, de
predici publicate în trecut sau prezent de doi dintre următorii
predicatori binecunoscuţi:
Charles Haddon
Spurgeon Alexander Maclaren
Camgbell Morgan
Joseph Parker
George W. Truett
W. Graham Scroggie
Martyn Lloyd-Jones
John R. W. Stott
Stephan F. Olford
Paul S. Rees

Citiţi o predică din fiecare autor şi în lumina a ceea ce aţi
învăţat la omiletică, luaţi notiţe asupra următoarelor teme găsite
în fiecare predică:
a) Caracteristicile discuţiei
b) Sursa materialului folosit de predicator
c) Procesele retorice care sunt implicate
d) Modul în care este făcută.

ANEXA 9
CONCLUZIA
1. Pregătiţi o introducere şi o concluzie potrivită pentru schiţa
topică intitulată „Dumnezeu Stânca noastră" din capitolul 8.
2. Studiaţi schiţa şi remarcile din capitolul 3 pe marginea
schiţei expoziţionale intitulată "Situaţii care par imposibile"
apoi formulaţi pentru schiţă o introducere potrivită, afirmaţia,
propoziţiile interogativă şi de tranziţie şi concluzia.
3. În locul concluziei predicii intitulate "'Câştigat de
dragoste" arătate în încheierea capitolului 9, pregătiţi o
ilustraţie care poate fi un punct culminant pentru mesaj.
4. Folosind procesul retoric discutat in capitolele 9, 10 şi 11,
dezvoltaţi schiţa predicii intitulată "Psalmul mulţumirii" arătată
în acest capitol.
5. Pregătiţi o schiţă de predică topică potrivită pentru un mesaj
pe tema "Ziua tatălui" dând titlul, introducerea, afirmaţia,
propoziţiile interogativă şi de tranziţie, diviziunile principale,
subdiviziunile şi concluzia. Dezvoltaţi schiţa folosind procesele
retorice discutate în capitolele 9, 10 şi 11. în discuţia voastră, de
câte ori este posibil, folosiţi fraze scurte în locul propoziţiilor
complete.
6. Construiţi o schiţă de predică textuală completă pe baza
textului din Fapte 1:8, urmând aceleaşi instrucţiuni date la
punctul 5.
7. Faceţi o schiţă de predică expoziţională pe baza textului
din Filipeni 4:4-9, urmând aceeaşi procedură ca cea de la
punctul 5.

ANEXA 10
STRUCTURA OMILETICĂ

IMPORTANŢA STRUCTURII OMILETICE
D. Marty Loyd-Jones a spus că o predică nu este un eseu sau o compoziţie
literară pentru a fi publicată, citită şi recitită, ci este un mesaj care este dat
spre a fi auzit şi a avea un impact imediat asupra ascultătorilor.
FORMA UNEI SCHIŢE DE PREDICĂ
Titlul: __________________________________________________
Introducerea: ___________________________________________
1. ____________________________________________________
2. ________________________________________________________
Expunerea _____________________________________________
Cuvântul interogativ _____________________________________
Fraza de tranziţie ________________________________________
I. Prima diviziune principală ____________________________
1. Prima subdiviziune __________________________________
Discuţie
2. A doua subdiviziune _________________________________
Discuţie
II. A doua diviziune principală __________________________
1. Prima subdiviziune_____________________________________
Discuţie
2. A doua subdiviziune____________________________________
Discuţie
3. A treia subdiviziune__________________________________
Discuţie
Concluzie
1.
2.
3.
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