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Chemat la propovăduirea Evangheliei (1) 
Cursul de Bază  

Textul de bază: 2 Timotei 3:16 - 4:3 
 
 

1. Motivaţia ascultătorilor 
 
Care sunt motivele ascultătorilor pentru care vin la adunare? 
• Predica? 
• Atmosfera plăcută? 
• Muzica? 
• Părtăşia cu prietenii sau cunoscuţii? 
 

2. Pentru ce este necesară predica 
 
2 Timotei 3:16 -  4:3 
Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să 
mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentruca omul lui 
Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. 
Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu şi înaintea lui Cristos Isus, care are 
să judece viii şi morţii, şi pentru arătarea şi Împărăţia Sa: propovăduieşte 
Cuvântul, stăruieşte asupra lui la timp şi ne la timp, mustră, ceartă, 
îndeamnă cu toată blândeţea şi învăţătura. Căci va veni vremea când 
oamenii nu vor putea să sufere învăţătura sănătoasă; ci îi vor gâdila 
urechile să audă lucruri plăcute, şi îşi vor da învăţători după poftele lor. 

• Conduce omul sub lumina Sfintei Scipturi. 
• Descoperă starea păcătoasă a omului şi situaţia lui pierdută. 
• Ajută pe ascultători să se elibereze de situaţia lor de despărţire de Dumnezeu. 
• Mustră, atunci când trebuie să se schimbe gândirea sau felul de trai.  
• Mângâie, îndeamnă cu toată blândeţea, încurajează. 
 
Scopul unei predici nu este de a judeca pe cei din sală, ci de a-i 
conduce la ţelul dorit de Dumnezeu: mai aproape de EL! 
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3. Cine predică? 
 
• În general sunt mai mulţi cei care predică – şi în diferite stiluri. 
• Fiecare credincios are dreptul de propovăduire, chiar şi obligaţia. 

Matei 28:18-20 
Isus S-a apropiat de ei, (ucenicii), a vorbit cu ei, şi le-a zis: ,,Toată puterea 
Mi-a fost dată în cer şi pe pământ. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate 
neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi 
învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate 
zilele, până la sfârşitul veacului. Amin. 

• Nu toţi cei care se urcă la amvon sunt chemaţi de Domnul: 
Ieremia 23:21 
Eu n-am trimes pe proorocii aceştia, şi totuşi ei au alergat; nu le-am vorbit, 
şi totuşi au proorocit. 

• Dar toţi cei care sunt chemaţi la slujbă într-o biserică nou-testamentală trebuie 
să fie chemaţi de Domnul. 

• Este un dar deosebit primit de la Domnul. 
Efeseni 4 :11 
Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, prooroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, 
păstori şi învăţători, 
1 Corinteni 12 :28 
Şi Dumnezeu a rânduit în Biserică, întâi, apostoli; al doilea, prooroci; al 
treilea, învăţători; apoi, pe ceice au darul minunilor; apoi pe cei ce au 
darul tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor, şi vorbirii în felurite limbi. 

• Fiecare creştin are dreptul să încerce odată această slujire, începând prima dată 
cu conducerea unei ore de Rugăciune. 

• Unii dintre ei sunt înzestraţi cu un dar, alţii trebuie să înveţe cum să se 
comporte în faţa publicului. 

• Dar pentru o slujire permanentă în Biserică este necesar să ai darul primit de 
la Domnul. 

• Învăţarea sau copierea unui stil preferat ascunde întotdeauna şi o primejdie de 
prezentare a calităţilor personale. 

• Un „tânăr” este bine sfătuit, dacă se lasă condus de un slujitor mai în vârstă. 
 

1 Corinteni 4:17 
Pentru aceasta v-am trimes pe Timotei, care este copilul meu prea iubit şi 
credincios în Domnul. El vă va aduce aminte de felul meu de purtare în 
Cristos şi de felul cum învăţ eu pe oameni pretutindeni în toate Bisericile. 
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4. Cum predicăm? 
 
Părtăşia oamenilor prin vorbă se poate clasifica în patru categorii 
mari de vorbire  
1. Cearta 
• Cearta are un singur scop: învingerea cu orice preţ. 
• Distrugerea sau nimicirea existenţei adversarului.  
• Cearta nu se bazează pe adevăruri sau fapte întâmplate. 
• Într-o ceartă adversarii acceptă de la început orice metodă verbală. 
• Într-o ceartă există în general numai un singur învingător. 
 
2. Schimb de experienţă 
• La un schimb de experienţă vorbitorul nu pretinde acceptarea de către ceilalţi a 

cuvintelor rostite. 
• El le comunică fără o pretenţie de acceptare. 
• Pentru el este indiferent dacă ascultătorul este de altă părere, le acceptă sau le 

va folosi în viitor. 
 
3. Discuţia 
• Scopul unei discuţii este întotdeauna o înţelegere sau un rezultat comun. 
• Dar discuţia cere de la toţi participanţii ca să fie toleranţi, să accepte o mică 

părăsire a convingerii personale şi o acceptare a părerii partenerului. 
• Baza unei discuţii este că fiecare participant trebuie să fi de acord cu un 

compromis, adică o cedare din părerea şi convingerea personală avută. 
• La o discuţie adevărul ca rezultat nu joacă un mare rol ci acceptarea reciprocă. 
 
4. Învăţătura 
• Învăţătura nu acceptă îndoieli. 
• Învăţătura nu acceptă discuţii (compromisuri). 
• Învăţătura se bazează pe cunoştinţe acceptate de către toţi participanţii. 
• Învăţătura acceptă numai întrebări şi răspunsuri. 
• Sarcina fiecărui ascultător este să accepte aceste răspunsuri şi să le pună în 

pratica. 
• Numai Biblia - Cuvântul lui Dumnezeu- poate să fie baza învăţăturii noastre.   
 
În Bisericile noastre nu au voie să domnească şi să se practice alte 
feluri de comunicări decât numai Învăţături Biblice 
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5. Ce predicăm? 
2 Timotei3:16 
Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să 
mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentruca omul lui 
Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. 

• Cuvântul lui Dumnezeu este baza gândirii noastre. 
• Dar există forme care ne împiedică în explicarea cuvântului lui Dumnezeu 

o dacă avem ca bază o temă actuală politică 
o dacă facem o meditaţie aspra unui text biblic (Atenţie: Meditaţia ne 

împiedică să analizăm profund tema, pentru că cere “înfrumuseţarea” 
expresiilor noastre) 

o O predică cu anecdote – exemple întâmplate cândva, undeva. Ele 
atrag atenţia de la Cuvântul citit la cazul întâmplat. 

o Predica sistem trambulină – Cuvântul lui Dumnezeu este folosit 
pentru a proclama aspecte sau convingeri personale de credinţă. 

 
Noi predicăm Cuvântul lui Dumnezeu 
 
6. Cu ce fel de convingere e bine să predicăm? 
• Convingerea că Duhul Sfânt poate atinge pe orice ascultător. 

Ioan 3:8 
Vântul suflă încotro vrea, şi-i auzi vuietul; dar nu ştii de unde vine, nici 
încotro merge. Tot aşa este cu oricine este născut din Duhul.” 

• Cuvântul lui Dumnezeu nu rămâne fără rod. 
Isaia 55:10-11  

Căci după cum ploaia şi zăpada se pogoară din ceruri, şi nu se mai întorc 
înapoi, ci udă pământul şi-l fac să rodească şi să odrăslească, pentruca să 
dea sămânţă sămănătorului şi pâine celui ce mănâncă, tot aşa şi Cuvântul 
Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fără rod, ci va face 
voia Mea şi va împlini planurile Mele. 

• Prin Cuvântul lui Dumnezeu răsare credinţa. 
Romani 10:17 
Astfel, credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui 
Cristos. 

Cine s-a pregătit conştiincios nu are motive de nesiguranţă. Duhul 
lui Dumnezeu a preluat lucrarea în inimiile ascultătorilor. Noi nu 
mai avem nici o influenţă asupra activităţii Lui. Şi e bine aşa. 
                                           Amin 


