
Împărtășirea povestirilor lui Isus

Tuturor ne place să ascultăm povestiri. Isus putea spune istorisiri într-un mod atât de extraordinar și
le-a folosit pentru a împărtăși adevărul într-un mod provocator și fascinant. Ne dorim ca oamenii
care ne ascultă să fie adânc atinși de povestirile despre Isus, că El este Calea, Adevărul și Viața. Prin a
spune povestiri despre Isus și a pune întrebări cu privire la povestiri, nu vei intra într-o dezbatere
„noi versus ei”, ci vei împărtăși adevărul și îi vei lăsa pe ei să descopere ce înseamnă cu ajutorul
Duhului Sfânt.

Devino un maestru în a asculta, a pune întrebări și a spune povestiri! Învață cum să
împărtășești povestiri

● Citește povestirea din Biblie când ești doar tu.
● Ia o coală de hârtie și împătur-o în 4.
● Desenează povestirea în 4 imagini.
● Întâlniți-vă în câte doi și împărtășiți povestirea unii altora. Apoi schimbați rolul. Multă

repetiție te va ajuta să spui povestirea mai ușor. Va deveni ca parte din tine.

Împărtășește povestiri cu alții

1. Spune: „Am citit ceva în Biblie”, sau „Am citit aceste cuvinte spuse de Isus” sau „Mi-ar plăcea
să-ți spun o povestire.”

2. Spune povestirea cu imaginile simple.
3. Spune povestirea din nou dar lasă spații libere și lasă-i pe alții să le completeze.
4. Lasă pe altcineva (capul casei) să împărtășească povestirea.
5. Pune întrebările:

a. Ce ți-a plăcut la această povestire?
b. Ce nu ți-a plăcut la această povestire?
c. Cum poți asculta?
d. Cu cine vei împărtăși această povestire?

Notă.
● Păstrează povestirea scurtă și concisă.
● Folosește limbajul trupului ca să împărtășești povestirea (spre exemplu: Pune-o în joc)
● Folosește diferite tonalități în vocea ta.
● Rămâi cât de aproape de textul biblic original posibil. Folosește limbaj uzual nu „învechit”.
● Nu lăsa detaliile afară.
● Mulțumește oamenilor care au spus povestirea.
● Când oamenii uită elemente din povestire pune întrebări. (ex. Ce a făcut fiul mai tânăr

înainte să se întoarcă la tatăl? S-a pocăit.)


