
Capitolul 9

Legea Nevoii
concept, model şi maxime

Cu mai mulþi ani în urmã, am locuit (eu, soþia mea ºi cei doi copii mici
ai noºtri) la o fermã din sudul Georgiei, care avea un mic eleºteu cu
un doc vechi, mititel ºi cam ºubred.

N-am sã uit niciodatã ziua cînd ne-am hotãrît sã-i luãm pe David ºi pe
Jenny pentru prima oarã la pescuit. Am cumpãrat patru undiþe ºi mulinete la o
ofertã specialã K-Mart cu $4,97. Am mai cumpãrat ºi plutã roºie ºi albã ºi
cîteva cîrlige de alamã strãlucitoare.

Cînd am ajuns acasã, i-am spus lui David:
— Du-te, miºcã niºte pietroaie ºi vezi, poate gãseºti cîteva rîme.
A luat-o la fugã, bucuros nevoie mare. Jennifer, care avea cam cinci ani,

nici nu se putea gîndi mãcar sã atingã rîmele.
În cîteva minute, ne-am îndreptat cu toþii spre lac, iar eu am pregãtit pentru

fiecare undiþa, mulineta, cîrligele ºi pluta.
— Sã punem o rîmã, am zis.
— Bine, tati, zise David, ºi a început sã înfigã rîma în cîrlig, mai s-o

omoare.
Jennifer era înspãimîntatã. S-a speriat atît de tare, cã îi venea sã plîngã.
— Tãticule, a þipat ea. Ce face David?
— Îºi pune o rîmã în cîrlig, Jenny.
— Vai, tatã, zise ea cu inocenþã. De ce? Cu ce a greºit rîma?
— Cu nimic, Jenny. Dar trebuie sã punã o rîmã în cîrlig.
— Tatã, Dumnezeu nu iubeºte rîmele?
La seminar nu ne-a pregãtit nimeni pentru o asemenea întrebare.
— Ba da, Jenny, le iubeºte.
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— Eu n-o sã fac aºa ceva unei rîme.
— Jenny, dar dacã vrei sã prinzi peºte trebuie sã pui rîme în cîrlig.
— Tatã, eu nu fac una ca asta!
S-a dus pînã la capãtul docului, cãrîndu-ºi undiþa cu plutã roºie ºi albã, ºi a

lansat cîrligul strãlucitor de alamã, dar gol, în apã.
David s-a dus ºi el la capãtul docului, în partea cealaltã, ºi a aruncat ºi el în

apã. Nu mai pescuise nimeni în acel eleºteu de mult timp, aºa cã miºunau
peºtiºorii peste tot. În cîteva secunde, David a prins primul peºte. A fost mare
bucurie. Micuþul peºte se zbãtea, în timp ce David sãrea pe loc. A tras peºtele
din apã, i-a scos cîrligul ºi l-a aºezat pe doc. Bineînþeles cã Jennifer a venit
fuga sã vadã primul peºte prins. Nu l-ar fi atins, dar era foarte entuziasmatã.

Între timp, David a pus o altã rîmã.
— Jennifer, vrei o rîmã? a întrebat-o el.
— Nu, eu nu mã ating de rîme.
David a dat din umeri ºi a aruncat undiþa. Aproape imediat a prins alt

peºte. Jennifer s-a uitat la undiþa ei, apoi la a lui. S-a mutat încet în direcþia
fratelui ei ºi s-a oprit exact lîngã el. S-o fi gîndit cã peºtilor nu le era foame în
locul unde pescuia ea. El ºi-a pus încã o rîmã, a aruncat undiþa ºi a prins al
treilea peºte. Iar fetiþa mea a început sã plîngã.

— Ce s-a întîmplat, draga mea?
— Tatã, David are o undiþã norocoasã!
— Jennifer, eºti sigurã cã asta e problema?
— Da.
Atunci l-am înduplecat pe David sã schimbe undiþele între ei. El a pus o

rîmã în undiþa cu ghinion a lui Jennifer, a aruncat cîrligul ºi pluta în eleºteu ºi
imediat a prins alt peºte. Dupã cîteva momente de tãcere, Jennifer ne-a
anunþat:

— N-am sã mai pescuiesc niciodatã.
— Jenny, am spus, ºtii care e problema?
— Nu.
— Ghici ce le place peºtilor sã mãnînce?
Am vãzut cã se gîndeºte. În cele din urmã, a zis încet:
— Vrei sã spui cã peºtilor le place sã mãnînce rîme?
— Da. Deci, de ce nu pui o rîmã în cîrlig?
— Dar, tatã, uite cît de frumos e cîrligul!
Pentru ea, acel cîrlig nou ºi strãlucitor era de ajuns ca sã atragã peºtii.

M-am gîndit adesea la ziua aceea memorabilã, nu numai pentru cã Jennifer a
luat atunci prima lecþie de pescuit, ci pentru cã atunci am înþeles limpede un
lucru fundamental pentru pescuirea oamenilor. Ne îndreptãm cu paºi hotãrîþi
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spre clasã, purtînd cu noi Biblia mare ºi neagrã, apoi mergem în faþã ºi le
cerem studenþilor:

— Deschideþi Bibliile la Ezechiel, capitolul 38! ªi credem cã studenþii
noºtri de-abia aºteaptã sã le vorbim din Ezechiel, capitolul 38. Ne imaginãm
cã toþi dau buzna în clasã gîndindu-se: „Oh, sper cã astãzi vom discuta despre
Ezechiel 38!“ Încercãm sã-i atragem pe studenþi cu un biet cîrlig gol. Nu este
de mirare cã nu sînt interesaþi. Nu e de mirare cã, nu dupã multã vreme,
ajungem sã ne întrebãm dacã meritã „sã pescuim“.

Jenny a crezut greºit cã, dacã ei i se pãrea atrãgãtor cîrligul, la fel li se va
pãrea ºi peºtilor. Se aºtepta ca „ascultãtorii“ ei din eleºteu sã priveascã viaþa
din punctul ei de vedere.

Dar, sã vã spun un secret — peºtii nu sînt atraºi de cîrligele goale. ªi nici
elevii nu sînt atraºi, de la sine, de conþinutul pur. Dacã doriþi sã aveþi o clasã
interesatã ºi dornicã sã înveþe, atunci încetaþi sã mai aruncaþi în apã cîrligele
strãlucitoare de alamã. Adesea sîntem atît de fascinaþi de frumuseþea
conþinutului nostru, încît uitãm cã studenþii îl vor evita, în afara cazului cã vor
fi ademeniþi de el.

„Parabola cîrligului gol“ ilustreazã una dintre cauzele majore ale predãrii
ineficiente: o orã structuratã ºi condusã pentru a împlini mai degrabã nevoile
profesorului decît pe cele ale elevului. Nu puteþi forþa un peºte sã muºte din
momealã; tot aºa nu puteþi forþa studenþii sã înveþe.

Sã mergem un pas mai departe — cine trebuie sã punã momeala pe cîrlig?
Peºtele sau pescarul? Pescarul, bineînþeles! Dar ne aºteptãm ori ca peºtii sã fie
atraºi de cîrligele noastre goale de alamã, ori sã-ºi punã singuri momeala pe
ele.

Aceasta este esenþa Legii Nevoii. Ca profesor, am responsabilitatea de a-i
face pe studenþi sã vîneze conþinutul meu. Numim acest lucru „motivaþie“.
Dacã aþi avut vreodatã o clasã care nu pãrea interesatã, motivul a fost probabil
lipsa rîmei în cîrlig.

Pînã la sfîrºitul acestui capitol, veþi înþelege felul în care Hristos punea
momeala în cîrlig pentru ucenicii Sãi. Veþi descoperi cum sã vã pregãtiþi undiþa
pentru fiecare subiect pe care îl predaþi astfel încît clasa sã devinã atît de
motivatã, de sã sarã în barca voastrã chiar!

Conceptul de nevoie
Existã o anumitã reacþie fizicã ºi emoþionalã pe care numai profesorii o

experimenteazã. Fiecare profesor a experimentat-o cel puþin o datã, alþii de
mult mai multe ori.
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Începe cu o senzaþie de rãu la stomac, urmatã de slãbirea genunchilor,
înroºirea feþei, slãbirea vocii, strãduinþa de a gãsi cuvintele potrivite ºi apoi
bîlbîiala. Cuprins de panicã, profesorul ar vrea sã iasã cît mai repede din clasã,
deoarece se simte încorsetat între cei patru pereþi.

Ce se întîmplã? Este acea depresie care apare prima datã cînd studenþii
încep sã caºte unul dupã altul ºi vã întrebaþi dacã mai are vreun rost sã predaþi.
Apoi ia proporþii cînd altuia îi alunecã o revistã dintre cãrþi sau cînd
descoperiþi cã un student despre care credeaþi cã ia sîrguincios notiþe scrie, de
fapt, o scrisoare de dragoste. Vã surprinde neplãcut cînd unul dintre studenþi se
uitã visãtor pe fereastrã, iar altul crede cã e la finala de hochei… dar cu
monede.

Aþi pierdut contactul cu ei. Ei nici nu vã mai aud ºi, pur ºi simplu, vorbiþi
singur.

Ce faceþi în acest caz? Ignoraþi ce se întîmplã? Daþi vina pe vremea de
primãvarã, pe coeficientul de inteligenþã scãzut al studentului, pe ora tîrzie?
Juraþi cã veþi demisiona ºi vã veþi schimba profesia o datã pentru totdeauna?
Sau veþi lua situaþia în serios încercînd sã o schimbaþi?

Acum imaginaþi-vã, pentru o clipã, cã studenþii vã implorã sã le
împãrtãºiþi lucrurile ce le aveþi de spus, cã sînt nerãbdãtori sã înceapã ora ºi
dezamãgiþi cînd ea se terminã ºi cã aplicã plini de succes toate lucrurile
învãþate. Iar voi îmi spuneþi:

— Astea-s vise, nu ºtiþi ce studenþi am!
Poate aºa gîndiþi acum, dar pînã la sfîrºitul Legii Nevoii veþi descoperi

puncte noi de vedere, care vor da o forþã nouã predãrii voastre ºi o vor
revoluþiona. Dar, mai întîi, sã analizãm aceastã problemã a „cîrligului gol“.

Concepþia obiºnuitã în legãturã cu motivarea studenþilor susþine cã
aceasta este problema lor. Dacã sînt apatici ºi plictisiþi, este vina lor. Dacã nu
vor sã fie atenþi, cu siguranþã, nu este problema profesorului.

Legea Nevoii prezintã perspectiva opusã: profesorul poate ºi trebuie sã
arate utilitatea lucrurilor pe care urmeazã sã le predea. Cu alte cuvinte, dacã
mergeþi la pescuit, atunci puneþi momealã în cîrlig! Pentru a vedea cum se
reflectã aceasta în viaþa obiºnuitã, sã analizãm ce a fãcut Isus Hristos,
Învãþãtorul Suprem.

Cînd studiaþi viaþa lui Hristos, nu puteþi sã nu remarcaþi cã a vorbit, cu
regularitate, în funcþie de nevoile celor care Îl ascultau. El a cãutat sã le
împlineascã nevoile prin douã metode diferite. Prima, cînd nevoile persoanei
erau evidente, Isus cãuta sã vinã imediat în întîmpinarea lor, pe loc ºi atunci.
Dintre toþi profesorii care au predat vreodatã, Isus a fost Profesorul-maestru în
întîmpinarea nevoilor oamenilor!
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A doua, cînd oamenii nu erau conºtienþi de nevoile lor, Isus cãuta mai întîi
sã le scoatã la suprafaþã pentru ca apoi sã le împlineascã. În ambele situaþii,
Isus a predat ca rãspuns la nevoile studenþilor Sãi, nu în ciuda lor. Punctul de
plecare al predãrii lui Isus a fost nevoile clasei Sale, nu conþinutul propriu-zis!

Ca profesori, ne confruntãm zilnic cu ambele tipuri de situaþii. Uneori
nevoile studenþilor noºtri sînt foarte vizibile ºi putem cãuta sã venim în
întîmpinarea lor cît mai curînd posibil. Dacã e vorba de o problemã
particularã, cãutãm sã o împlinim printr-o conversaþie în particular sau prin
corespondenþã. Cînd se observã aceeaºi nevoie la întreaga clasã, cãutãm s-o
rezolvãm prin comentarii potrivite în expunerea noastrã, îndreptîndu-ne
aplicaþiile în direcþia respectivã sau provocînd discuþii despre problemele în
cauzã.

În general însã, majoritatea profesorilor sînt exact la polul opus: ei trebuie
sã predea un subiect sau o lecþie de care studentul se simte foarte puþin atras
sau nu simte nevoia sã o cunoascã. Ei nu predau ca rãspuns la nevoile
studenþilor, ci pentru a respecta planul de învãþãmînt dinainte stabilit.
Deoarece acest lucru este adevãrat, ceea ce înseamnã cã aruncaþi cîrligul gol în
eleºteu, la ce fel de rãspuns ar trebui sã vã aºteptaþi în mod normal din partea
studenþilor? În asemenea clase ar trebui anticipate probleme reale, precum:
dezinteresul, neatenþia, lipsa de motivaþie.

Cei mai mulþi profesori sînt îngrijoraþi ºi chiar ºocaþi sã descopere cã
studenþilor le lipseºte interesul ºi motivaþia faþã de subiectul sau ora lor. Dar
trebuie oare sã fim ºocaþi? Cred cã sentimentele noastre sînt deplasate ºi
provoacã o tensiune ºi presiune excesive atît pentru profesor, cît ºi pentru
studenþi. Marea majoritate a orelor nu au legãturã cu nevoile reale ale
studenþilor ºi, ca urmare, sînt întotdeauna însoþite de frustrare, apatie ºi lipsã
de motivaþie.

Dacã sînteþi tulburat de aceste comentarii, amintiþi-vã o clipã experienþa
din anii studenþiei voastre. Nu vi s-a întîmplat adesea sã fiþi dezinteresat
dorindu-vã sã nu trebuiascã sã suportaþi un anumit curs sau prelegere? Nu v-aþi
zis niciodatã: „Dacã n-ar trebui sã iau examenul acesta, aº putea...“ ºi aþi
enumerat o mulþime de alte lucruri care pãreau sã merite mai multã atenþie?

În timp ce pregãteam materialul pentru aceste concepte, am petrecut
destul de mult timp intervievînd studenþii despre experienþa lor educaþionalã.
Majoritatea considerau cã mare parte din cursuri nu numai cã nu le împlineau
nevoile, dar erau în totalã opoziþie cu acestea. Am auzit deseori remarci de
genul: „Cursul acela a fost o pierdere de vreme“, „Total irelevant“ sau „Cursul
acela nu mã va ajuta absolut deloc“. Îmi amintesc cã am întrebat o clasã de
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aproximativ 25 de studenþi de la colegiu la ce procent din orele lor ar renunþa,
dacã ar putea-o face. Rãspunsul lor a fost: la mai mult de jumãtate.

Acesta este miezul problemei motivãrii unei clase. În loc sã predãm ca
rãspuns la nevoile studenþilor noºtri, pe care le percepem noi, predãm adesea
împotriva acestor nevoi.

Ce trebuie sã facem?
[...]

Maximele nevoii

Maxima 1: Construirea nevoii este responsabilitatea profesorului.

„Un mare profesor nu este unul care împarte doar cunoºtinþe elevilor sãi,
spunea un profesor maestru, ci unul care le stîrneºte interesul ºi-i face sã
doreascã sã acumuleze singuri cunoºtinþe. El este bujia, nu furtunul de
alimentare“.

Toþi profesorii mari înþeleg acest secret, ºi anume cã este responsabilitatea
lor sã stîrneascã interesul studentului înainte de a începe sã predea conþinutul.
Ei îºi planificã sã le insufle dorinþa de a ºti. Îºi inspirã ºi chiar îºi ademenesc
studenþii. Ca ºi Isus cu femeia de la fîntînã, îºi atrag studenþii spre un þel dorit
de aceºtia. Îi conduc de la o etapã la alta pînã cînd sînt cu totul absorbiþi de
lecþie — entuziasmaþi cã obþin, în cele din urmã, ceea ce ºi-au dorit cu
adevãrat!

Din nefericire, cei mai mulþi studenþi au rareori parte de o astfel de
predare. Profesorii lor intrã în clasã ºi încep imediat sã prezinte subiectul zilei
respective fãrã a le pãsa deloc dacã studenþii sînt atenþi sau au anumite nevoi.

Iar apoi, cînd studenþii devin plictisiþi sau neatenþi, trebuie sã mai îndure ºi
critica profesorilor pentru cã nu vor sã fie atenþi! În cele din urmã, cînd
plictiseala lor îi duce la un comportament deranjant, profesorii se enerveazã ºi
se lanseazã într-o demonstraþie de putere ºi autoritate.

În definitiv, este responsabilitatea studenþilor sã fie atenþi, nu-i aºa? Tot
aºa cum este responsabilitatea peºtilor de a pune momeala în propriul cîrlig.
(Imaginaþi-vã un pescar þipînd la peºtele care nu vrea sã muºte cînd el
foloseºte un cîrlig fãrã momealã.)

Vreþi sã acceptaþi responsabilitatea de a pune momeala în cîrlig ori de cîte
ori predaþi? Nici un peºte nu ºi-a pus vreodatã momeala în propriul cîrlig — ºi
nici n-o va face vreodatã! Lipsa de atenþie a studenþilor este pur ºi simplu
modul lor de a vã spune: „Trebuie sã aruncaþi o momealã nouã!“
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Sã nu vã mai supãraþi niciodatã cînd studenþii nu sînt atenþi. Niciodatã sã
nu vã mai descãrcaþi mînia asupra lor pentru cã nu au muºcat din subiectul
vostru. Ci daþi-vã silinþa de a le recîºtiga atenþia. Luaþi-vã ochii de pe schema
lecþiei ºi aþintiþi-i asupra studenþilor. Ei au nevoie de un traseu diferit, de o
metodã diferitã, un nou set de stimuli sau imbolduri. Un cîrlig gol îi plictiseºte;
un cîrlig cu momealã îi motiveazã.

Deoarece Dumnezeu a creat oamenii sã simtã nevoia înainte sã fie atenþi ºi
sã înveþe, probabil ar trebui sã renunþãm la aroganþa noastrã ºi sã cooperãm cu
El. ªi dacã Isus a predat folosind nevoia, poate cã ar trebui sã renunþãm la
metoda noastrã ºi sã-I urmãm exemplul. Cînd o facem, nu numai cã sîntem
primim binecuvîntarea lui Dumnezeu, dar ne ºi bucurãm de încîntarea
studenþilor noºtri.

Deci, luaþi cîrligul gol ºi, spre deosebire de fetiþa mea, puneþi în el o rîmã
suculentã, care se zvîrcoleºte ademenitor.

Maxima 2: Chemarea majoră a profesorului este împlinirea nevoilor
studenţilor.

Prima maximã trateazã construirea nevoii înainte de predare; aceastã a doua
maximã trateazã împlinirea nevoilor care existã deja în studenþii voºtri atunci
cînd predaþi. În aºa fel a învãþat-o Isus pe femeia de la fîntînã, încît ea a simþit
nevoia sã caute în El din ce în ce mai mult adevãr, pînã cînd El a fãcut-o sã-ºi
descopere adevãrata nevoie.

Dintre toate maximele nevoii, aceasta este cel mai dificil de comunicat —
de asemenea, ºi cea mai respinsã de cei care stau pe podium în spatele catedrei,
de oriunde ar fi. Dar am vãzut schimbãri incredibile în viaþa a nenumãraþi
profesori ºi predicatori care au implementat adevãrul eliberator al acestei
maxime.

Iatã conversaþia pe care am avut-o cu un pastor recent, la o conferinþã:
— Biserica mea nu merge prea bine. Numãrul celor care vin la bisericã a

scãzut faþã de anul trecut ºi s-a micºorat destul de tare în ultimele ºase luni. Ce
credeþi cã nu merge?

— Poate cã problema þine de pastorul bisericii.
— Poftim? Credeþi aº putea sã fiu eu problema? Nici mãcar nu mã

cunoaºteþi!
— Nu sînteþi dumneavoastrã pãstorul oilor? Aþi spus cã turma nu este prea

sãnãtoasã — cã oile vã pleacã ºi nu mai au miei, aºa cum obiºnuiau. Cînd se
întîmplã lucrul acesta, ne întoarcem inevitabil la pãstor, deoarece el este
rãspunzãtor pentru starea turmei. Care credeþi cã ar putea fi motivul?
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— Nu ºtiu. Pur ºi simplu, oamenii nu mai vor o predicã bunã din Biblie.
Televizorul a stricat totul. Oamenii vor sã fie distraþi, dar nu am de gînd sã fiu
eu cel care-i distreazã!

— Care este subiectul predicilor dumneavoastrã din aceastã perioadã?
— Predic cel mai bun studiu biblic al vieþii mele din Galateni! Predau

verset cu verset, chiar cuvînt cu cuvînt. Întotdeauna mi-am dorit sã fac asta.
Folosesc ºi limba greacã. Vreau sã spun, intru în profunzimea lucrurilor.
Sondez adîncimile!

— Serios? De cît timp predicaþi din Galateni?
— De doi ani ºi jumãtate ºi de-abia încep capitolul al doilea.
— ªi vã place?
— Extraordinar de mult — dar ascultãtorii sînt din ce în ce mai puþini.
— Mã întreb de ce. Permiteþi-mi sã vã pun o altã întrebare. Care este ideea

principalã a epistolei?
— Subliniazã faptul cã nu sîntem salvaþi prin fapte.
— Domnule pastor, am încercat eu, cîþi din biserica dumneavoastrã cred

cã sînt salvaþi prin faptele lor?
— Nici unul, din cîte ºtiu eu.
— Atunci de ce vã irosiþi doi ani pentru a le spune ceva ce ºtiu deja! De ce

le predaþi Galateni?
— Deoarece întotdeauna am vrut sã predic din Galateni!
Vedeþi greºeala din gîndirea acestui om? E tragic ce crede el, cã

modalitatea corectã de a alege ce sã predice sau sã predea se bazeazã pe
„dorinþa sa de a predica din Galateni“. El se concentreazã asupra lui însuºi, ºi
nu asupra celor care-l ascultã. Accentul sãu e pus pe ceea ce vrea el, iar nu pe
ceea ce au ei nevoie. Ar trebui sã fie rãsplãtit cu Zmeura de Aur pentru rolul
„Predicatorul fãrã momealã“.

Am purtat nenumãrate asemenea conversaþii, în diferite locuri. Profesorii
ºi predicatorii simt cã datoria lor majorã este de a explica adevãrul. Singura
greºealã este cã adevãrul nu are nici o nevoie! Biblia nu are nevoia de a fi
predicatã sau predatã.

Numai oamenii au nevoi. Chemarea pãstorului este de a împlini nevoile
oilor sale; chemarea pastorului sau a profesorului este de a veni în
întîmpinarea nevoilor clasei sale.

Dacã ar fi sã intervievãm oile acestui pastor, am descoperi cã ele pleacã
dintr-un motiv bine întemeiat. ªi-au pierdut speranþa cã pastorul lor va mai
predica vreodatã astfel încît sã le satisfacã adevãratele lor nevoi. Pleacã deci
pentru a gãsi un pastor care o va face, în timp ce pastorul, în aroganþa sa, dã
vina pe ele, deoarece nu rãspund cum trebuie predicilor sale irelevante.
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Cum putem sã ne închidem singuri în asemenea morminte? Cum putem
noi, cei care predãm, sã pierdem atît de tare din vedere scopul nostru?

Permiteþi-mi sã merg puþin mai departe, pentru o clipã. Sã presupunem cã
cineva din clasa voastrã vã sunã într-o searã ºi, cu o voce tremurãtoare, vã
implorã s-o ajutaþi pentru cã mariajul ei se destramã. Vã întreabã dacã vã poate
vizita împreunã cu soþul ei.

Sînteþi de acord ºi le spuneþi sã vinã. Aþi studiat despre Cortul Întîlnirii
toatã sãptãmîna, deci sînteþi pregãtit. Cînd vin, imediat vã întoarceþi la Exod ºi
începeþi sã descrieþi toate pãrþile cortului — altarul, vasul pentru spãlãrile
rituale, Sfînta Sfintelor. Ardeþi de nerãbdare sã le împãrtãºiþi tot ce-aþi învãþat.

Din cînd în cînd, vã ridicaþi ochii ºi vedeþi privirea lor perplexã. Dar este
un material atît de bun! În definitiv, explicaþi Cuvîntul Domnului — iar
Cuvîntul Domnului este însoþit de putere ºi nu se va întoarce fãrã rod.
Continuaþi sã vorbiþi desenînd fiecare parte, una dupã alta, pe o foaie de hîrtie.

Dar, chiar la mijlocul discursului — chiar cînd ajungeþi sã interpretaþi
semnificaþia diferitelor culori ale învelitorilor cortului —, bãrbatul sare în
picioare, venele de la gît i se umflã ºi þipã: „Ce tot vorbiþi acolo? Credeþi cã
asta îmi va salva cãsnicia?“

Iese din camerã cu paºi grãbiþi, iar soþia sa vã priveºte cu o totalã lipsã de
încredere, apoi, suspinînd, iese dupã soþul ei. Nu vã vine sã credeþi. Au plecat.
Doar fãceaþi o treabã atît de bunã învãþîndu-i Biblia! Cum au putut sã plece
cînd împãrtãºeaþi atîtea detalii semnificative despre Cortul Întîlnirii?!

Clãtinaþi uimit din cap. Ce oameni fãrã minte! Oamenilor nu le mai pasã
de Biblie. Oamenii nu mai vor „hranã tare“. Ei vor doar terci ºi lapte.

Nu mai vedeþi niciodatã acel cuplu. Secretara vã spune cã soþul a înaintat
actele pentru divorþ, iar soþia a început sã meargã la o altã bisericã, în cealaltã
parte a oraºului. Dar îl cunoaºteþi pe pastorul la care se mutã, ºtiþi cã sînteþi mai
bun ca el la predicarea Cuvîntului.

Povestea este ridicolã, nu-i aºa? Este pateticã. E pateticã, deoarece se
repetã sãptãmînã de sãptãmînã, la sute de amvoane ºi în mii de clase!

Studenþii intrã în clasã, cãsãtoriile lor sînt ruinate, copiii lor au probleme
serioase, iar cu banii sînt la limitã ºi iatã-ne stînd în picioare — calmi —
pregãtiþi. Noi sîntem gata. „Deschideþi la cartea Exodului, vã rog. Vreau sã vã
împãrtãºesc cîteva lucruri semnificative despre Cortul Întîlnirii...“

Vã sunã familiar? Credeþi-mã, avînd experienþa unuia care vorbeºte
despre acest subiect în toatã lumea, în faþa profesorilor ºi a predicatorilor,
acesta este regula! Atît de mult s-a schimbat înþelegerea noastrã privind
chemarea celor care predau ºi predicã. Am separat mesajul de cei cãrora
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sîntem chemaþi sã-i slujim! Credem cã, dacã am predicat ceea ce ne învaþã
Biblia, ne-am împlinit chemarea.

Dar singura posibilitate de a ne împlini chemarea este sã predicãm Biblia
pentru nevoile oamenilor. Credeþi cã pastorul care a fãcut consiliere maritalã
explicînd Cortul Întîlnirii ºi-a împlinit chemarea? Evident cã nu!

De ce acest lucru este atît de evident în biroul de consiliere, iar în clasã nu?
Colegul meu profesor ºi predicator, acest lucru este evident în clasã — pentru
cei ce ascultã, nu pentru cel care comunicã. Decepþia este mare ºi profundã. ªi,
din experienþa mea, pot spune cã este o situaþie cu potenþial exploziv, din punct
de vedere emoþional.

Profesorii simt cã nu este responsabilitatea lor sã împlineascã nevoile
studenþilor atunci cînd predau. Predicatorii simt cã nu este responsabilitatea
lor sã împlineascã nevoile ascultãtorilor atunci cînd predicã.

Cei care predau simt cã, oarecum, responsabilitatea lor este sã predea
conþinutul. Dar cu ce scop? ªi pentru cine? Dacã, prin conþinutul predat,
trebuie sã ne ajutãm ascultãtorii, n-ar trebui sã avem întotdeauna în vedere
ceea ce le lipseºte ca sã poatã trãi în ascultare de Domnul?

Deoarece Biblia este de inspiraþie divinã, noi credem cã toate pãrþile ei
sînt la fel de importante pentru cei care ne ascultã. Dar nu sînt! Dacã spunem
cã anumite pãrþi nu sînt atît de importante de predicat sau de predat, unii ar
putea crede cã afirmãm cã Biblia nu este inspiratã, demnã de încredere sau
infailibilã. Nici vorbã, noi nu susþinem aºa ceva.

Dacã credeþi altfel, atunci vã provoc sã fiþi sinceri în credinþa voastrã. Sã
fim consecvenþi. Sã vedem dacã ideile noastre preconcepute sînt cu adevãrat
demne de încredere. Sãptãmîna viitoare începeþi o serie nouã ºi predaþi sau
predicaþi urmãtoarele ºase versete, cuvînt cu cuvînt, prezentînd cîte douã sau
trei versete la fiecare lecþie:

Fiii lui Manase: Asriel, pe care l-a nãscut þiitoarea sa siriacã; ea i-a nãscut pe
Machir, tatãl lui Galaad. Machir a luat de nevastã pe sora lui Hupim ºi ªupim.
Numele sorei lui era Maaca. Numele celui de-al doilea fiu era Þelofhad; ºi
Þelofhad a avut fete. Maaca, nevasta lui Machir, a nãscut un fiu, ºi i-a pus
numele Pereº; numele fratelui sãu era ªereº, ºi fiii sãi erau Ulam ºi Rechem. Fiul
lui Ulam: Bedan. Aceºtia sînt fiii lui Galaad, fiul lui Machir, fiul lui Manase.
Soru-sa, Hamolechet, a nãscut pe Iºhod, pe Abiezer ºi pe Mahla. Fiii lui ªemida
erau: Ahian, Sihem, Lichi ºi Aniam (1 Cron. 7:14-19).

Sînt numai ºase versete dintr-un singur capitol — iar în primele nouã
capitole din 1 Cronici sînt mai mult de patru sute de versete exact ca ele!
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Sã ne întoarcem acum la exemplul prietenului nostru, pastorul, care ºi-a
petrecut ultimii doi ani predicînd primul capitol din Galateni, cu o medie de
aproape patru sãptãmîni pentru un singur verset. Deoarece toate pãrþile Bibliei
sînt inspirate în egalã mãsurã, trebuie sã alocãm fiecãrui verset acelaºi timp.
Cele ºase versete din 1 Cronici ar lua deci douãzeci ºi patru de sãptãmîni sau
ºase luni de predicare. În orice caz, încã aþi mai predica, dupã opt sute de
sãptãmîni sau mai mult de cincisprezece ani, tot din 1 Cronici 1-9!

Sper cã zîmbiþi, pentru cã exemplul este extrem de ridicol. Dacã cineva ar
predica timp de cincisprezece ani din aceste genealogii, ar fi greu chiar ºi
pentru Duhul lui Dumnezeu sã rãmînã cu el.

De ce adevãrul care reiese din acest exemplu este atît de uºor de acceptat,
iar principiul în discuþie atît de dificil? De ce nu ne-ar trece prin cap sã predãm
sau sã predicãm aceste versete timp de cincisprezece ani? Deoarece nu sînt
relevante pentru nevoile oamenilor de astãzi. Deoarece nu ar ajuta adunarea ºi
toatã lumea ar pleca!

Asta-i tot.
Dacã admitem cu toþii cã sîntem selectivi în privinþa pasajelor pe care le

predãm — nu ne vom planifica nici o serie de predici din 1 Cronici 1-9 — vã
încurajez sã fiþi ºi mai selectivi decît sînteþi. Fiþi loiali credinþelor pe care le
aveþi deja cã nu toatã Biblia trebuie predatã la fel tuturor oamenilor.

Aþi preda Romani 9-11 copiilor de cinci ani sau Ezechiel 40-48 unei clase
formate din nou-convertiþi? Bineînþeles cã nu. Nu sînt pasajele potrivite în
cazul unor asemenea ascultãtori.

Vedeþi cît de selectivi sînteþi? Aceastã maximã nu încearcã sã vã convingã
sã fiþi selectivi, ci sã vã ajute sã fiþi ºi mai selectivi. ªi, deoarece un anumit
grad de selecþie este recomandat, ar putea fi recomandabil un grad ºi mai mare
de selecþie? Ar putea selectarea mesajului potrivit pentru un anumit auditoriu
sã vã îmbunãtãþeascã lucrarea de predare în acest moment?

Vã ia numai o clipã pentru a întreba, aºa cum am fãcut eu, o persoanã
obiºnuitã, care frecventeazã bisericile ºi ºcolile noastre: „Credeþi cã
predicarea ºi predarea sînt relevante, în general, pentru nevoile dumnea-
voastrã?“ Mai puþin de 20 la sutã din cei pe care îi întreb rãspund afirmativ.
Ceilalþi, 80 la sutã, au sentimentul cã le predãm din 1 Cronici 1-9.

Cu toate acestea, noi, profesorii, dãm vina pe studenþi cã nu sînt atenþi.
Noi, predicatorii, dãm vina pe adunãri deoarece nu mai vor „o predicã bunã“.
În realitate, ei tînjesc dupã o predicã bunã — bunã pentru ei. Una care le
împlineºte adevãratelor lor nevoi.
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Credeþi sau nu, Biblia nu are nevoie sã fie învãþatã. Numai oamenii au
nevoie sã li se predea ºi adevãrata lor nevoie este cea care ar trebui sã
hotãrascã planul nostru de predare ºi predicare.

Dacã simþiþi cã am atins o coardã sensibilã aici, aþi intuit bine. Deoarece
am urmãrit acest lucru peste tot pe unde am fost, sînt conºtient de frustrarea
larg rãspînditã în rîndul studenþilor.

Profesorul nu merge împreunã cu studenþii, el predã ceva care nu are nici o
aplicabilitate în viaþã — ºi nu-ºi dã seama cã în momentul respectiv nu-i ajutã
cu nimic. Predicatorul este ºi el departe, predicînd ceva irelevant pentru
biserica sa — ºi nu-ºi dã seama cã frecvenþa scãzutã este un indiciu cã a luat-o
razna de atîtea ori, încît oile au pornit-o spre pãºuni mai verzi. Sînt înfometate
ºi au plecat sã caute mîncare.

Trebuie sã ne deschidem ochii, inimile ºi urechile la porunca lui Isus datã
tuturor celor care vor sã predea sau sã predice — „Paºteþi oile Mele!“ Cînd
ascultãm aceastã poruncã, oile rãmîn, cresc ºi se înmulþesc. Clasa se dezvoltã.
Se duce vorba cã, dacã þi-e foame, mai sus pe stradã gãseºti mîncare din
belºug.

Chemarea majorã a unui profesor este de a împlini nevoile reale. Dacã am
înþelege vreodatã pe deplin ºi am aplica acest principiu, orele noastre n-ar mai
fi aceleaºi. Ar fi relevante. Dupã pãrerea celor care trebuie sã ne asculte,
majoritatea orelor noastre nu sînt interesante; sînt nepotrivite, necores-
punzãtoare, neadecvate ºi inaplicabile. Ele nu împlinesc nevoile studenþilor
noºtri.

Mulþi profesori gîndesc: „Responsabilitatea mea este sã predau Cuvîntul
ºi responsabilitatea lui Dumnezeu e sã-l facã relevant. Nu trebuie sã ne
preocupe dacã subiectul pe care l-am ales este relevant sau nu, aceasta este
grija lui Dumnezeu. Alegeþi orice pasaj ºi predicaþi-l. Alegeþi oricare adevãr ºi
predaþi-l. Într-un fel sau altul, Dumnezeu îl va fixa în mintea lor.“

Care este punctul de plecare corect pentru predicare ºi predare?
Majoritatea ar spune cã Biblia este punctul de plecare — predicaþi-o numai, ºi
ea va fi relevantã. Începeþi cu conþinutul, iar el îi va ajuta cumva pe studenþi.
Vedeþi ordinea: în primul rînd conþinutul, în al doilea rînd nevoia.

Aceastã ordine este inversatã! A predica pasajul ºi a spera cã el va veni în
întîmpinarea nevoilor ascultãtorilor este ca ºi cum un pastor s-ar duce la
amvon ºi ar lãsa Biblia sã se deschidã oriunde, avînd încredere cã Dumnezeu
va vorbi prin el, indiferent unde s-ar deschide. Cîþi dintre noi ar recomanda o
asemenea metodã?

Este corect acest mod tradiþional de a gîndi în legãturã cu selectarea
subiectului? Isus Hristos a început cu conþinutul, cãutînd apoi pe cineva sã-L
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asculte sau a început cu nevoile ucenicilor Sãi, predînd adevãrul potrivit acelei
nevoi? Aproape fãrã excepþie, Isus a predat ca rãspuns unei nevoi vizibile sau
ascunse a auditoriului Sãu. Isus a început cu nevoile lor.

Apostolul Pavel a scris scrisorile Noului Testament numai pentru cã a avut
ceva interesant de zis? A vrut sã predea o doctrinã ºi s-a decis sã scrie o carte?
Puþin probabil. Pavel a scris scrisoare dupã scrisoare ca rãspuns la nevoile unei
adunãri sau ale unei persoane. În primul rînd, nevoia, apoi scrisoarea; mai
întîi, problema, apoi proclamarea.

Nu numai Isus ºi Pavel au început cu nevoile ucenicilor lor, ci ºi ceilalþi
apostoli. Observaþi-i pe Petru, Iacov, Ioan sau Luca. Ei ºi-au dat seama cã
singura raþiune a lucrãrii lor este datã de nevoile semenilor lor.

Cînd au sesizat o nevoie, acea nevoie a determinat programul lor. N-au
venit niciodatã cu un program sperînd cã el va împlini o nevoie. ªi-au dat
seama cã prima etapã ºi cea mai importantã în pregãtirea lecþiei este alegerea
subiectului potrivit. Ei n-au putut niciodatã sã separe cele douã lucruri. Dar
noi, cu siguranþã, tocmai asta ne strãduim sã facem.

Cum de putem despãrþi alegerea subiectului de pregãtirea pasajului? Cum
putem fi atît de hotãrîþi sã ne pregãtim în mod adecvat conþinutul, dar sã-l
alegem în mod greºit?

E posibil ca un subiect nepotrivit, dar perfect pregãtit, sã fie un mesaj
greºit pentru cei cãrora le este adresat? Dacã pacientul meu e pe moarte
suferind de o boalã rarã de rinichi, iar eu îi îndepãrtez cu îndemînare vezica
biliarã înseamnã cã l-am ajutat?

Dumnezeu ne-a dat înþelepciune ºi discernãmînt ca sã putem alege cu
atenþie conþinutul potrivit clasei. Deci, alegeþi-vã subiectul cu mare atenþie!
Selectaþi un subiect adecvat ºi aplicabil celor care vã ascultã — un subiect pe
care ei l-ar descrie ca fiind extrem de interesant. (Urmãtorul capitol vã va arãta
cum sã selectaþi subiectul care sã-i intereseze pe cei ce vã ascultã de fiecare
datã cînd predaþi.)

Care este, prin urmare, datoria noastrã, chemarea pe care o avem?
Împlinirea nevoii studentului este chemarea majorã a profesorului.
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