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Abilitati practice de comunicare.
Pentru a fi un bun comunicator, sunt necesare cateva abilitati de baza care ajuta o
persoana sa comunice cu oamenii in diverse situatii.
Prezentarea :
• Zambetul (mai ales cand incepi),
• Pozitia (felul in care stai),
• Contactul vizual (uita-te la toti din sala atunci cand vorbesti). (Nu te uita in aer sau doar
la o singura persoana)...
• Vocea (intonatia vocii) vorbirea cu o voce naturala, accentuand punctele cheie. Putem
sa ne folosim vocile cu diferite nivele de volum ( puternic/bland) si viteza ( rapid/incet) in
timp ce transmitem mesajul.
• Imbracamintea. In functie de locul si oamenii carora le vorbesti hainele pe care le porti
trebuie sa fie decente.
• Stai in fata unei oglinzi si tine in mana o perie de par. Asta te va ajuta sa te simti
comfortabil in modul cum te prezinti ( gesturile mainilor…). Deasemenea vei vedea daca
iti acoperi fata cu microfonul si nu realizezi acest lucru. Expresia fetei te va ajuta in
intonatia vocii.
Pregatirea pentru mesaj.
Ce vei spune? Daca cineva te-ar intreba despre ce vei vorbi ai putea sa descrii totul intr-o
propozitie?Daca nu poti face acest lucru , atunci este posibil ca incerci sa prezinti prea
multa invatatura in timpul pe care il ai la dispozitie.
Cateodata vorbitorii transmit atat de multe informatii incat ascultatorii nu faca fata sa le
primeasca.
Cum sa faci schita unei predici.
Sa comunici cu oamenii e o arta. Oameni diferiti au personalitati diferite si isi prezinta
invatatura si slujirea in moduri diferite. Nu uitati , fiecare dintre noi este unic si diferit si
atunci, si modul de comunicare va fi diferit.
Mai jos este un format de baza care poate fi folosit pentru o predica.
1]

Sa ai un titlu sau o declaratie care va atrage atentia oamenilor ( ex. Cum sa..)

2]

Dezvolta 3 sau 4 puncte tari despre subiectul despre care vrei sa vorbesti

3]
Foloseste exemple care sunt relevante pentru mesajul tau. Acestea pot fi o
fereastra catre viata reala in mesajul tau.
4]

Fa o recapitulare scurta a punctelor pe care le-ai dezvoltat

5]
Concluzia de incheiere, cu o incurajare, provocare, sau apel catre cei care au
nevoie de rugaciune.

1

Schite de predica.
Notitele tale personale trebuie sa fie in asa fel incat sa iti fie usor sa le folosesti
1]
Ia-ti un marker si subliniaza frazele principale pe care vrei sa le comunici din fiecare
punct/exemplu.
2]
Daca este posibil sa printezi, insereaza versetele in notitele tale ca astfel sa
continui sa vorbesti in timp ce oamenii cauta in scriptura.
Cum sa construiesti o invatatura/predica de baza folosind Cum, De ce, Cand,
Intrebari

Domnul este pastorul meu.
Psalm 23:1-3 ESV
1 Domnul este Păstorul meu: nu voi duce lipsă de nimic.
2 El mă paşte în păşuni verzi şi mă duce la ape de odihnă;
3 îmi înviorează sufletul şi mă povăŃuieşte pe cărări drepte, din pricina Numelui Său.
Cum? Cum poate Domnul sa ne dea aceste promisiuni din Psalm 23? Pentru ca El este
Domn, Yahweh, “ cel ce exista din vesnicie”, El este atotputernic.
De ce? De ce ne da El aceste promisiuni? Pentru ca ne iubeste asa cum un pastor isi
iubeste oile.
Cand? Cand da Dumnezeu aceste promisiuni oamenilor Sai? El nu limiteaza in timp
aceste promisiuni din psalm. Ex. Ceea ce El a facut acum 2000 de ani pentru poporul Sau,
poate sa faca si azi....
•
•
•
•
•

Nu vei duca lipsa de nimic
Te paste in pasuni verzi.
Te duce la ape de odihna.
El iti invioreaza sufletul.
Te povatuieste pe carari drepte.

Da exemple de acest gen de promisiuni
Recapituleaza si trage o concluzie si incheie.
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