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„Cartea
aceasta a legii
sã nu se
depãrteze de
gura ta;
cugetã asupra
ei zi ºi noapte,
cãutând sã
faci tot ce este
scris în ea; cãci
atunci vei
izbândi în
toate lucrãrile
tale, ºi atunci
vei lucra cu
înþelepciune.”
Iosua 1.8
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Cuvântul Adevãrului

Dupã ce realizeazã cât de importantã este relevanþa pentru
predicare, orice pastor care-ºi ia în serios slujba va cãuta sã
dea predicãrii sale o formã cât mai adecvatã, pentru a fi
relevantã. Desigur cã predica trebuie sã fie relevantã în primul
rând prin conþinutul ei, dar nu trebuie uitat faptul cã forma este
cea care face accesibil conþinutul. Deci, predica trebuie sã fie
relevantã din punctul de vedere al conþinutului, dar ºi ca formã.
Prin lucrarea de faþã voi încerca sã dovedesc faptul cã predicarea
serialã este una dintre cele mai potrivite forme de organizare a
predicãrii, pentru ca ea sã fie relevantã.

CONCEPTUL DE
PREDICÃ SERIALÃ
Prin predicã serialã înþelegem
un lanþ de predici, prin care unul
sau mai mulþi predicatori dezvoltã
o temã sau prezintã expozitiv o
carte biblicã. Predica serialã a
fost adesea confundatã cu studiul
biblic, de care însã se deosebeºte
prin scopul, conþinutul ºi forma
de expunere. Prin studiu biblic,
predicatorul îºi propune sã clarifice, sã corecteze ºi sã informeze
Biserica în privinþa unei doctrine
biblice sau sã expunã sistematic
învãþãturile fundamentale ale
unei cãrþi biblice. Deºi
predicatorul trebuie sã enunþe,
pentru clarificare, ºi ilustraþii ºi
aplicaþii pe parcursul discursului
sãu, scopul pe care îl urmãreºte
prin studiu este unul informativ.
Pe de altã parte, prin predicã
urmãrim nu informarea, ci
motivarea oamenilor cãtre o
decizie care sã le schimbe viaþa
spiritualã.
De pildã, dacã dorim sã
lãmurim în Bisericã anumite
aspecte ale lucrãrii Duhului Sfânt,
putem avea un studiu intitulat
„Persoana ºi lucrarea Duhului
Sfânt”. În cazul în care simþim
nevoia sã abordãm doar un aspect al acestei doctrine ne
intitulãm studiul „Lucrarea

înnoitoare a Duhului Sfânt”.
Dar, în cazul în care constatãm,
de exemplu, cã membrii Bisericii
nu au obiceiul de a lua decizii sub
cãlãuzirea Duhului Sfânt, atunci
cea mai potrivitã ar fi o predicã
serialã intitulatã „Ascultã, apoi
acþioneazã!”. Scopul întregii serii
ar fi acela de a-i motiva pe oameni
sã caute cãlãuzirea Duhului Sfânt
înainte de a lua decizii, iar scopul
fiecãrui mesaj în parte ar fi
motivarea oamenilor cãtre un
obicei prin care sã audã glasul
Duhului Sfânt (rugãciunea înainte
de luarea deciziei; cãutarea
rãspunsului biblic etc.). Pe scurt,
prin studiul biblic menþionat mai
sus urmãream mai mult informarea oamenilor, prin predica
serialã, deºi are aceeaºi temã lucrarea Duhului Sfânt –,
urmãrim motivarea oamenilor
pentru formarea unor obiceiuri
care sã le schimbe viaþa spiritualã.

PARTICULARITÃÞI ALE
PREDICII SERIALE
Dupã ce am definit predica
serialã, ºi ne-am conturat mai clar
conceptul prin comparaþia cu
studiul biblic, considerãm nimerit
a dezvolta acum acele trãsãturi
specifice predicii seriale, care fac
din ea o formã de predicare
relevantã.

