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Chemat la propovăduirea Evangheliei (3)
Realităţi înconjurătoare
Textul de bază: Faptele Apostolilor 20: 7-12

Publicul / ascultătorii din sală
• Este o biserică veche, cu o lungă tradiţie?
• Este o biserică tânără, abia în creştere şi în dezvoltare?
• Sunt foarte mulţi tineri / studenţi în sală?
o Limbajul şi expresiile lor diferă faţă de „limbajul canaanean” a
bătrânilor din generaţia trecută.
o Studenţii şi tineretul pretind în credinţa lor alte priorităţi biblice.
• Sunt mai mulţi musafiri şi prieteni în sală decât credincioşi nou-testamentali?
o Musafirii şi prietenii au nevoie de o explicaţie mai amănunţită a
versetelor biblice, decât cei care cunosc Biblia.
• Sunt copii în sală?
o Copii pot reţine în minte numai câteva fraze, adulţii pot reţine o
predică întreagă.

Lungimea unei predici
Este o mare diferenţă dacă faci o introducere la o oră de Rugăciune
sau dacă ţii o predică la un Serviciu Divin
• Lungimea introducerii la o oră de Rugăciune nu are voie să depăşească cinci
minute.
• Scopul introducerii este îndemnul la Rugăciune.
• Cine o prelungeşte pretinde de la ea o mai mare importanţă decât de la
Rugăciunea care urmează.
• Cei care vin la Rugăciune nu au nevoie de învăţătură biblică ci de îndemn de
Rugăciune.

Studiul biblic, aici depinde de timpul care-ţi stă la dispoziţie
• Diferă şi stilul programat:
o Studiul profund ca “un vorbitor şi restul ascultă”.
o Sau în prima parte un timp de explicare a textului, iar restul de timp
este rezervat pentru întrebări şi răspunsuri biblice.
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Timpul care stă la dispoziţie pentru o predică
• O mare primejdie este atunci când mai mulţi vorbitori sunt programaţi să
vorbească.
o Aici ne împiedică de multe ori tradiţia.
o La festivităţi sau la inaugurări se predică în total chiar şi trei ore.
o Experienţa pratică documentează ca omul nu poate să reţină în minte
mai mult decât 20 de minute.
o Şi dacă sunt mai mulţi vorbitori? Dacă reţii un gând bun de la unul, lai uitat pe cel de la altul.
o O excepţie sunt predicile care sunt de la început aşa planificate, după
conţinut, încât ele se fie parte dintr-un întreg.
• Pentru un singur vorbitor timpul cel mai avantajos este între 30 - 45 de
minute.
• Dar această măsură nu are o bază biblică şi nu este o lege. Experienţa noastră
ne învaţă aşa.
• De multe ori acesta este şi timpul necesar pentru a copia o casetă.

Realităţi la faţa locului
Amvonul
Este locul tău de muncă. E avantajos dacă-l cunoşti.
Există un amvon ?
Amvonul, este el gol ? Biblia historică n-are ce căuta acolo când predici.
Amvonul: este înfrumuseţat cu flori din plastic sau mătase? N-au ce căuta
acolo, împiedică numai concentrarea ascultătorului la cele auzite.
• Se vorbeste prin microfon? E bine susţinut? Controlul microfonului în faţa
publicului dă impresia unei neîncrederi în cel care stă la controlul tehnic.
• Cine conduce prin program? Cine face încheierea?
• Este bine ca aceste întrebări să fie rezolvate 20 de minute înainte de începerea
serviciului.

•
•
•
•

Împrejurul
Cunoşti cumva sensibilitatea bisericii pentru o anumită temă?
Îmbrăcămintea vorbitorului: în negru sau după gustul personal
Cu cravată sau şi fără ea?
Exista ascultători care după predică n-au altceva de făcut decât să critice
pozitia greşita a cravatei!
• După o predică a venit odată un tânăr la mine şi mi-a spus că am schimbat de
76 de ori poziţia, stând odată pe piciorul drept şi odată pe piciorul stâng

•
•
•
•
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• Felul de vorbire: în “Tu” sau “D-voastă”. Biserica cum e obişnuită ?
• Pentru un mesager cu experienţă lucrul acesta nu ar fi o problemă.
• Cunoaşteţi oare întrebarea: “Ce se serveşte la pocăiţi duminică la prânz?”
Răspuns: “Pastor tocat!”

Sala – ascultătorii
• Dacă urci la amvon, lasă-ţi timp, ca un sportiv care arată calităţile lui pe
stadion.
• Priveşte în sală, liniştit, exprimă-te cu un zâmbet, că te bucuri că eşti aici.
• Ascultătorii trebuie să se obişnuiască cu această privire.
• Să începi de la început cu o voce sigură, suficient de hotărâtă. Îţi dă siguranţă
şi îi convinge pe ascultători că eşti hotărât să propovădueşti Evanghelia.
Luca 19:37

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Şi când S-a apropiat (Isus) de Ierusalim, spre pogorâşul muntelui
Măslinilor, toată mulţimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude
pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile, pe cari le văzuseră.
În timpul predicii, uită-te cît se poate de mult la public.
O predică citită este foarte greu de reţinut. Frazele sunt prea pregnante şi alese.
Alegeţi una sau mai multe persoane din sală – în gând – şi predică numai
pentru ei.
În timpul predicii e bine să faci din timp în timp o mică pauză.
Astfel dai timp ascultătorilor să-şi sorteze cele auzite.
Vorbeşte clar şi bine pronunţat. Şi cel din ultimul rând are dreptul să te
înţeleagă.
Evită în limita posibilităţilor să vorbeşti într-un dialect (sau regionalisme) care
nu se înţelege în zona în care predici.
Un mare ajutor este să faci câteva exerciţii acasă.
Ia-ţi soţia ca prima ascultătoare. Ea este cea mai sinceră, dar şi cea mai
calificată, pentru că te iubeşte.
Şi dacă ai impresia că nu e suficient de calificată, atunci întreabă-te: ce faci cu
surorile din sală?
Aici nu este vorba de conţinulul predicii, ci de felul de vorbire şi exprimare.
Evită ridicarea degetului. Asta e un stil didactic. Şi un profesor e ultimul pe
care ni-l dorim la amvon.
Cântatul la cântările comune ajută de multe ori la pregătirea vocii tale.
Evită scene teatrale în mişcările tale (‘din dreapta sunt mai fotogen’ etc.)
Nu întrebuinţa amvonul ca sprijin fizic.
Şi mâna ta nu are ce căuta în buzunar, dă numai o impresie de superficialitate.
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• Respiraţia ta să fie controlată. Întreabă pe dirijorul corului ce înseamnă o
respiraţie bună, controlată.
• Nu te juca nervos cu ceva în mâna ta, un creion sau foaia cu schiţa predicii.

Conceptul

• Mulţumeşte-te la amvon numai cu Biblia ta şi cu schiţele tale necesare.
• O mulţime de cărţi ca material didactic atrag atenţia într-o direcţie greşită.
• Schiţele tale pot fi:
o Gânduri principale care te conduc prin predică.
o Versetele biblice gata scrise (o căutare prea lungă întrerupe firul roşu
al predicii).
o Notiţe cu fraze de mare importanţă, care vin de două ori rostite.
o Sau predica scrisă în întregime, în special atunci când v-a fi publicată
prin Internet sau va fi oferită ascultătorilor la nevoie.
• Pratica a arătat că foile de hârtie e bine să nu depăşească DIN A5 (15x21 cm)
scrise numai pe o parte, numerotate.
• Pagina gata terminată se trage la dreapta şi atunci se împinge sub ultima
înapoi.
• Această schimbare de foi este aproape invizibilă din sală.

Black out – ai pierdut firul sau gândul
• Există situaţii când din cauza unei împrejurări pierzi firul temei.
• Fii linştit ! Dumnezeu este cu tine.
Matei 10: 19-20

Dar, când vă vor da în mâna lor, (satana vrea să te aibă în mâna lui, chiar
acuma) să nu vă îngrijoraţi, gândindu-vă cum sau ce veţi spune; căci ce
veţi avea de spus, vă va fi dat chiar în ceasul acela; fiindcă nu voi veţi
vorbi, ci Duhul Tatălui vostru va vorbi în voi.
• Şi aşa trebuie să fim în tot timpul predicii în legătură deschisă cu Domnul.

Duhul Sfânt ne arată ce trebuie să spunem ascultătorilor
• Din cauza aceasta numai EL ne poate da înţelepciunea şi liniştea cuvenită.
• Poţi să mai repeţi un punct important din cele spuse până în prezent.
• Când Petru era să înece pe apă, nu erau valurile de vină, ci el, pentru că în loc
să se uite la Isus, s-a uitat în dreapta şi în stânga, la valuri.

Numai cu privirea ţintă la Cel care este Domn în inimile noastre,
putem avea puterea şi siguranţa necesară ca să propovăduim
Evanghelia, o Veste Bună pentru toţi care L-au căutat.
Amin
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