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OPOWIEDZ SWOJĄ HISTORIĘ
Z JEZUSEM

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie Panu!
W 1983 roku przyjąłem Jezusa Chrystusa jako mojego osobistego Pana i Zbawiciela
podczas rekolekcji ewangelizacyjnych prowadzonych przez Ruch Światło-Życie w Tarnowskich Górach. Miałem wówczas lat 15. Od tego momentu Jezus jest najważniejszą osobą mojego życia, a ewangelizacja, czyli dzielenie się moją wiarą w Chrystusa
z innymi, stała się moją życiową pasją. Zrozumiałem, że nie mogę spocząć, dopóki na
ziemi żyje choć jeden człowiek, który nie poznał Jezusa i nie oddał mu swojego życia.
Od samego początku mojego zaangażowania w ewangelizację uświadomiłem sobie jak niezwykła jest moc osobistego świadectwa o przemieniającej miłości naszego Pana. Dlatego uczyłem siebie
i innych, jak dzielić się swoim doświadczeniem spotkania z Jezusem przy wykorzystaniu różnych metod
ewangelizacji. Do takiej postawy czułem się zachęcony przykładem Założyciela Ruchu Światło-Życie,
czcigodnego sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego (1921-1987). Ten wybitny ewangelizator przez
wiele lat współpracował w dziele ewangelizacji z braćmi i siostrami z różnych denominacji chrześcijańskich w poszukiwaniu nowych form ewangelizacji. Dlatego w 2008 roku, jako moderator generalny
Ruchu Światło-Życie, zachęcony przykładem ks. Blachnickiego, podjąłem współpracę z ekumenicznym
projektem ewangelizacyjnym Szukając Boga.pl. Dzieło to, jednoczące chrześcijan z całego świata, stawia
sobie za cel docieranie z Dobrą Nowina o Jezusie Chrystusie do współczesnych ludzi za pomocą sieci
internetowej.
Jednym z wielu projektów, które powstały w tym środowisku jest portal ewangelizacyjny MyStory.me.
Jest to wspaniałe narzędzie, poprzez które ludzie wierzący w Boga, mogą dzielić się swoją historią
spotkania z Jezusem w sieci. Są to przeróżne opowieści, w których ludzie świadczą o tym, jak Bóg
przemienił ich życie. Historie te za pomocą programu MyStory.me stają się dostępne dla milionów ludzi
korzystających z sieci internetowej.
Drogi Bracie, Droga Siostro w Chrystusie Panu! Jeżeli doświadczyliście mocy i miłości naszego Pana
Jezusa Chrystusa, to podzielcie się swoją historią z innymi na portalu MyStory.me! To znakomite narzędzie ewangelizacji, które może Ci pomóc zrealizować wielki Nakaz Misyjny Chrystusa: „Idąc, czyńcie
uczniami ze wszystkich narodów świata” (Mt 28, 19)!
Bp Adam Wodarczyk
Biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej
Kościół Rzymskokatolicki
Katowice, 27.02.2016, w 29 rocznicę śmierci czcigodnego sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego
Foto: Gość Niedzielny

Warto!
Zawsze ciekawiły mnie opowieści ludzi. Jako małe dziecko bardzo lubiłem
słuchać mojej babci kiedy opowiadała mi z wielkim zapałem o swoim ciekawym życiu. Te historie z życia wzięte uczyły mnie mądrości życia. Z czasem
z wypiekami na twarzy słuchałem i czytałem o historii ludzi, którzy poznali
Pana Jezusa. To co Bóg uczynił w ich życiu, jak je przemienił stało się punktem
odniesienia dla moich wysiłków poznania Boga. To także dzięki nim od wielu lat
moja historia życia ma ścisły związek z Panem Jezusem...
Nadal jestem głodny opowieści ludzi, których przemienił Dobry Bóg. Jednym z miejsc gdzie znajduję
takie historie jest strona MyStory.me. Jeśli więc i Ty szukasz nadziei w zwątpieniu, sensu w bezładzie informacji, jeśli potrzebujesz motywacji do czynienia dobra, jeśli pragniesz zobaczyć dziś działającego Boga, to serdecznie zachęcam Cię do odwiedzenia tej strony... ...a jeszcze lepiej - napisania i
nagraćnia swojej historii nawrócenia.
ks. Ryszard Nowak, Ruch Światło-Życie
Historia opowiedziana przez znajomego, którego lubię i szanuję jest dla mnie wiarygodna.
Jeżeli ktoś mówi o swoim życiu z Bogiem, to warto się zatrzymać i pomyśleć – może to
rzeczywiście tak jest? Może i ja powinienem spróbować? Na tym polega moc świadectwa.
Jednym z moich ulubionych teksów z Pisma Świętego to Apokalipsa 12, 11: „A oni zwyciężyli go (diabła) przez krew Baranka i przez słowo świadectwa swojego…” Dlatego, o
ile zdecydujesz się nagrać swoją historię z Bogiem, to i dla Ciebie stanie się ona wielkim
błogosławieństwem.
Henryk Król, SzukajacBoga.pl

Znaleziono mnie na ulicach Mombasy. Moja matka, która
pochodziła prawdopodobnie ze slumsów, porzuciła mnie zaraz
po urodzeniu w tej 15-milionowej metropolii. Ktoś mnie znalazł
i oddał do sierocińca. Potem mnie adoptowano i znalazłam się
w nowej rodzinie.
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CO TO JEST
MYSTORY.ME?
TWOJA HISTORIA MA ZNACZENIE
OPOWIEDZ MI JĄ
To ty jesteś najważniejszą częścią MyStory.me. Twoje życie to niepowtarzalna historia,
napisana Bożą Ręką. Pisz więc dalej - teraz on-line. Współcześnie i prosto.
MyStory.me jest osobistym internetowym narzędziem do dzielenia się twoją
historią z Jezusem z innymi.

WYKORZYSTAJ MOŻLIWOŚCI MYSTORY.ME
I OPOWIEDZ ŚWIATU SWOJĄ HISTORIĘ
Korzystając ze strony MyStory.me, możesz szczerze opowiedzieć o swoim doświadczeniu z Bogiem
w sposób prosty a równocześnie dostosowany do współczesnego czytelnika; interaktywnie
a przede wszystkim docierając do szerokiego grona odbiorców!

CO TO JEST MYSTORY.ME?

Zarejestruj się na stronie MyStory.me i utwórz swój profil, umieszczając na nim swoją historię
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w postaci tekstu i/lub wideo. Jeśli nie chcesz udostępniać swojej historii publicznie, możesz ją
zastrzec jako „prywatną“. Wtedy możliwość dostępu do twojego profilu uzyskają tylko zaproszone
przez ciebie osoby.
MyStory.me jest stroną międzynarodową. Przedstaw swoją historię w różnych językach i docieraj
do ludzi na całym świecie. Możesz też umieścić swoją historię na jakimś portalu społecznościowym,
albo skorzystać ze swojej wizytówki MyStory.me.
Osoby zainspirowane twoją historią będą mogły się kontaktować z tobą na różne sposoby.
Opowiedz zatem swoją historię całemu światu!

MYSTORY.ME
JEST…
darmowym narzędziem, które może ci pomóc w opowiadaniu 		
innym ludziom o twoich doświadczeniach w życiu z Bogiem.
twoim osobistym profilem, na którym jest umieszczona twoja 		
historia w postaci tekstu i/lub wideo.
platformą internetową z historiami ludzi z całego świata.

ZAREJESTRUJ SIĘ JESZCZE DZIŚ
I NAPISZ SWOJĄ HISTORIĘ ON-LINE!
Utwórz swój profil na MyStory.me/Start
Opowiedz swoją historię w filmie lub tekstem
Zamów osobiste wizytówki MyStory.me
Podziel się swoją historią z innymi
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W naszej rodzinie to mój najmłodszy brat
był gwiazdą. Miał swój zespół i grał na
wielu scenach. Średni brat był wyjątkowo
uzdolniony i osiągał duże sukcesy w szkole
i na studiach. A co ze mną - pytałem. Co
czyni mnie wyjątkowym? Co nadaje sens
mojemu życiu?

FRÌ SOMMER
PONADNATURALNE

SIŁA TWOJEJ
HISTORII
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HISTORIE
SĄ PO TO, ŻEBY JE OPOWIADAĆ!
Od najdawniejszych czasów ludzie opowiadali sobie historie. Przy wspólnym stole, przy ognisku,
w podróży wypełniano czas opowieściami przekazywanymi z ust do ust. Z czasem spisano te opowieści na kamieniu lub papierze, aby zachować je dla przyszłych pokoleń. Od momentu wynalezienia druku rozszerzał się krąg odbiorców słowa pisanego. Dzięki środkom masowego przekazu mogło
ono dotrzeć do najdalszych zakątków świata. Później mistrzami narracji stali się nie tylko pisarze,
ale także producenci i reżyserzy filmowi. Książki, filmy, sztuki teatralne opowiadają różne historie.
Świat je uwielbia. Lubimy słuchać, oglądać, czytać – często opowiadamy je innym. Jezus był
mistrzem narracji. Gdy chciał powiedzieć coś ważnego zgromadzonym wokół Niego ludziom, używał
przypowieści. Zamiast nauczać wprost – opowiadał historie.

BYĆ AUTENTYCZNYM ŚWIADKIEM
TAK, JAK MÓWI JEZUS
Dlaczego powinniśmy opowiadać o swoich doświadczeniach w życiu z Bogiem?
Przeczytaj fragment z księgi Dziejów Apostolskich 1, 6-9 i odpowiedz na pytania znajdujące się

SIŁA TWOJEJ HISTORII

poniżej. Zanim Jezus został wzięty do nieba, zostawił swoim naśladowcom ostatnie polecenie.
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O czym uczniowie mieli świadczyć? O czym mieli opowiadać?

W jaki sposób uczniowie mieli się stać świadkami?

Uczniowie Jezusa byli autentycznymi świadkami, bo doświadczyli obecności żywego Jezusa. Ich
opowieści o wspólnie spędzonym czasie były opowieściami „z pierwszej ręki“, dlatego że żyli z Nim
na co dzień. Właśnie to oznacza „być świadkiem“.
Dzisiaj też możemy opowiadać o tym, co przeżywamy, żyjąc z Jezusem; czego doświadczamy, naśladując Jezusa. Nie tylko o tym, co wiemy, co słyszeliśmy, czy też, czego się nauczyliśmy.
Możemy, a wręcz powinniśmy być gotowi aby opowiadać innym nasze historie.

SIŁA NASZYCH HISTORII
Twoje świadectwo jest ważne nie tylko dla innych, ale także dla ciebie samego. Przeczytaj fragment
z księgi Apokalipsy św. Jana 12, 10-11 i odpowiedz na poniższe pytania:
«I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga
naszego i władza Jego Pomazańca, bo oskarżyciel braci naszych został strącony, ten, co dniem i
nocą oskarża ich przed Bogiem naszym. A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swojego
świadectwa i nie umiłowali dusz swych – aż do śmierci. »
Kogo możemy pokonać dzięki naszemu świadectwu?

Dlaczego nasze świadectwo ma moc?

Zastanów się i porozmawiaj o tym z innymi. Z jakimi reakcjami możecie się spotkać, gdy
zaczniecie rozdawać swoje wizytówki MyStory.me wśród znajomych?
Na jakie reakcje jesteście gotowi, udostępniając swoje świadectwo?
Módlcie się w grupach o to, aby Duch Święty uzdolnił was do bycia świadkami.
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PAWEŁ
ŚWIADEK TAMTYCH CZASÓW
PAWEŁ PRZEMAWIA DO TŁUMU
Wyobraźmy sobie, że przebywamy wtedy w Jerozolimie. Po 15 latach od spotkania z Bogiem w drodze do Damaszku Paweł znajduje się pośród oskarżającego go tłumu Żydów. Tłoczą się wokół niego
i domagają się jego śmierci. Doświadczony misjonarz, założyciel wielu wspólnot, uczony w Piśmie
mógłby z pewnością użyć licznych argumentów, aby odeprzeć stawiane mu zarzuty. Ale zamiast
przekonywującego kazania Paweł opowiada im o swoim spotkaniu z Bogiem. Krótko, jasno, wskazując na Jezusa.
Przeczytaj fragment z Dziejów Apostolskich 21, 37-22,21. Jak długo Paweł przemawia?
(Zmierz czas!)

Co Paweł umieszcza w centrum swojego opowiadania?

PAWEŁ PRZED KRÓLEM AGRYPPĄ
Po dwóch latach spędzonych w więzieniu Paweł przemawia, stojąc przed królem Agryppą. Jest
przygotowany i wie dokładnie, co chce powiedzieć. Znowu opowiada o swoim spotkaniu z Bogiem.
Mówi o tym zdarzeniu, używając prawie tych samych słów, których użył przemawiając do tłumu dwa
lata wcześniej. Czytając, zwróć uwagę na to, W JAKI SPOSÓB opowiada swoją historię!
Przeczytaj fragment z Dziejów Apostolskich 26, 1-29. Które z osobistych doświadczeń

SIŁA TWOJEJ HISTORII

ujawnia Paweł?

«Niewiele brakuje, a przekonałbyś mnie i zrobił ze
mnie chrześcijanina.» Król Agryppa, werset 28.
Może wystarczyłoby jeszcze kilka minut rozmowy z Agryppą, aby odpowiedzieć mu na jego pytania –
kto wie, czy jego historia nie potoczyłaby się inaczej.
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OPOWIEDZ SWOJĄ HISTORIĘ
BO NIKT INNY NIE OPOWIE JEJ LEPIEJ
Twoja historia może dokonać wielu zmian w życiu twoich znajomych! Często nie wiemy, co tak naprawdę ludzie myślą o Bogu, jeśli ich o to nie zapytamy. Teologiczne dyskusje mogą być bardzo interesujące, ale najczęściej nie dotyczą osobistych problemów ludzi. Twoje spotkanie z Bogiem, z Jezusem,
twoja historia – to coś, czego nikt ci nie odbierze. Podziel się z innymi swoimi przeżyciami i emocjami.
Jesteśmy przekonani, że po wysłuchaniu twojej historii ludzie będą głęboko poruszeni przez Boga.
Kto ją opowie, jeśli nie ty?

PRZESZKODY
DLACZEGO NIE OPOWIADASZ SWOJEJ HISTORII?
Istnieją bariery, które blokują nas przed opowiadaniem swoich historii. Niech Boży Duch uwolni nas
i pomoże przezwyciężyć wszelkie przeszkody. Może któraś z poniższych wątpliwości dotyczy właśnie
ciebie?
Uważasz, że nie masz o czym opowiadać
Sądzisz, że nie potrafisz się właściwie wyrażać
Obawiasz się reakcji znajomych
Porozmawiaj o tym z innymi. Co stoi na przeszkodzie, żebyś mógł opowiadać 		
o swoich doświadczeniach z Bogiem? Czy są jeszcze jakieś inne bariery oprócz tych 		
wyżej wymienionych?
Módlcie się o siebie nawzajem, abyście nabrali odwagi i opowiadali o swoim spotkaniu
z Bogiem, abyście wiedzieli, co macie powiedzieć. Duch Boży was uwolni!
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Chciałem w pełni cieszyć się życiem, korzystać z niego
bez ograniczeń. Jednak gdy miałem 22 lata okazało
się, że jestem bardzo poważnie chory. Leżałem bezsilny
na OiOM-ie i zastanawiałem się, co będzie, gdy umrę?
Zdałem sobie sprawę, że tak naprawdę nie mam żadnej
władzy nam swoim życiem.

CHRISTOPH
FRÌ SOMMER
GROB
CHOROBA

STRACH

PONADNATURALNE
ÜBERNATÜRLICH

TO, CO
NAJWAŻNIEJSZE
W TWOJEJ HISTORII
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TEMAT
O CO CHODZI?
Ludzie lubią słuchać prawdziwych historii. Zainteresuje ich twoje doświadczenie Boga – bez względu
na to, czy Go znają czy nie. Często nie zdajemy sobie sprawy z potencjału naszych osobistych
doświadczeń w naśladowaniu Jezusa. W tym rozdziale pomożemy ci sprecyzować temat twojej
opowieści.
Mniej znaczy więcej. Nie opowiadaj o całym swoim życiu. Zdefiniuj temat i skoncentruj się na nim.
Ludzi interesują takie tematy, jak np. poczucie własnej wartości, miłość, samotność, sens życia,
wina, smutek, tęsknota, ponieważ z wieloma z nich mogą się zidentyfikować. Jeśli potrafisz przypomnieć sobie sytuację, w której Jezus ci pomógł – znalazłeś temat swojej historii.

TO, CO NAJWAŻNIEJSZE W TWOJEJ HISTORII

Trzy niżej przedstawione zakresy tematyczne mogą pomóc ci wybrać temat opowieści.
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POCZĄTEK TWOJEJ RELACJI Z BOGIEM
Jeśli twoje nowe narodzenie w Bogu jest szczególnie poruszające lub też wydarzyło się niedawno, to
może opowiesz, jak nawiązałeś bezpośrednią relację z Jezusem?

ŻYCIOWE ZMAGANIA
Po nawróceniu większość z nas musi przewartościować swoje spojrzenie na świat i zmienić swoje
postępowanie. Wymaga to od nas długotrwałego i intensywnego zaangażowania. Stale uczymy się
poddawać Bogu kolejne dziedziny życia. Opowiedz o tym, jeśli ten temat dotyczy ciebie właśnie
teraz.

TWOJA CODZIENNOŚĆ Z BOGIEM
Może podążasz za Jezusem już od dłuższego czasu?
Opisz jakieś aktualne doświadczenie, podczas którego doznałeś silnej przemiany.

Oto lista tematów, spośród których możesz wybrać te pasujące do twojego profilu MyStory.me.
Który z tych tematów jest ci najbliższy?

£ Aborcja

£ Ponadnaturalne

£ Śmierć

£ Akceptacja

£ Praca

£ Tęsknota

£ Alkoholizm

£ Przebaczenie

£ Tożsamość

£ Biznes

£ Przemoc

£ Trauma

£ Brak rodziców

£ Przyroda

£ Uzdrowienie

£ Choroba

£ Radość

£ Wierność

£ Depresja

£ Rasizm

£ Wina

£ Ezoteryka

£ Religia

£ Wojna

£ Małżeństwo

£ Rodzina

£ Wolność

£ Miłość

£ Rozwód

£ Wykorzystywanie

£ Muzyka

£ Samobójstwo

£ Wypalenie

£ Nadzieja

£ Samotność

£ Zadowolenie

£ Nałogi

£ Sex

£ Zazdrość

£ Narkotyki

£ Sens życia

£ Złość

£ Niepełnosprawność

£ Smutek

£ Związek

£ Poczucie wartości

£ Strach

£ Pokój

£ Sukces
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WYBIERZ SWÓJ TEMAT
Poniższe pytania mogą ci w tym pomóc. Odpowiedz na nie w formie krótkich haseł.
Co cię zachwyca w osobie Boga Ojca, Jezusa, Ducha Świętego? Co wskazuje na ich
wielkość?

Czy szukałeś czegoś w życiu, gdy po raz pierwszy nawiązałeś relację z Jezusem? Jeśli tak,

TO, CO NAJWAŻNIEJSZE W TWOJEJ HISTORII

co to było?
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Jakie przeżycia, których doświadczyłeś w relacji z Bogiem głęboko cię poruszyły
i zmieniły?

Czy jest jakieś przeżycie, które szczególnie poruszyło twoje serce i chciałbyś, aby inni też
doświadczyli tego, co ty?

ZDECYDUJ SIĘ NA JEDEN TEMAT
Z pewnością istnieje wiele tematów, o których mógłbyś pisać. Ważne jest jednak, abyś umiał się
zdecydować tylko na jeden z nich. Pomogą ci w tym kolejne kroki.
Przyjrzyj się hasłom, które wybrałeś. Porozmawiaj o nich z Bogiem, daj sobie czas na 		
przemyślenie. Który temat najbardziej leży ci na sercu?
Porozmawiaj o tym z innymi. Opowiedz o wybranym temacie i o tym, dlaczego się na
niego zdecydowałeś. Teraz spróbuj sformułować go w jednym krótkim zdaniu. Zdanie
to nie musi być idealne. Ma ci jedynie pomóc skoncentrować się na temacie w trakcie
pisania.
Przykłady:
«Przepełniony strachem... a teraz wypełniony poczuciem bezpieczeństwa.»
«Szukałem miłości... po licznych porażkach w końcu znalazłem prawdziwą miłość.»
«Byłem nieszczęśliwy… dopiero przyjaźń z Bogiem dała mi poczucie wewnętrznego pokoju.»
«Gdy to się wydarzyło mój świat się zawalił… ale Jezus mnie podtrzymał.»
«Moja kariera świetnie się rozwijała... ale wtedy poznałem, jaki sens ma życie.»
Twój temat:

Umieść teraz swój temat w przewidzianych rubrykach na stronach 40 i 41!
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Dążenie do osiągania sukcesów pojawiło się już, gdy chodziłam do szkoły. Wciąż stawiałam
sobie nowe wymagania. Uważałam siebie za wartościową tylko wtedy, gdy spełniałam
stawiane wobec mnie oczekiwania. Po pewnym czasie byłam całkowicie wyczerpana
i wypalona. Gdy brakło mi sił, żeby stawiać czoła nowym wyzwaniom, spotkałam Boga.

SILVANA CASPANI
AKCEPTACJA DEPRESJA SUKCES

PLAN
TWOJEJ HISTORII
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Z PLANEM
SIĘ UDA
W tym rozdziale chcielibyśmy pomóc ci napisać zwięzłą i trzymającą w napięciu historię. Bardzo
ważne jest, abyś ograniczył liczbę słów do maksymalnie 400. Czytający będą uważniej ją śledzić
i łatwiej sobie ją przypomną. Poza tym, dużo prościej będzie ci ją opowiedzieć, gdy ją wcześniej
napiszesz. Przedstawione poniżej punkty pomogą ci opisac twoją historię w interesujący sposób:
Wstęp
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Spotkanie z Jezusem
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Dzisiejsza sytuacja
Twoje zaproszenie
Tytuł
Niech twoim celem będzie opowiedzenie historii jakiejś osobie z twojego otoczenia
w ciągu 3-4 minut. Stanie się to łatwiejsze, gdy wcześniej napiszesz ją według planu.

ZWRÓĆ UWAGĘ NA STYL PISANIA
JAK TO POWIEDZIEĆ?
Ludzie, którzy poszukują Boga będą wchodzić na twój profil i czytać twoją historę. Dlatego podczas
pisania weź pod uwagę następujące zalecenia:
Nie używaj terminologii religijnej.
Takie słowa jak „zbawienie“, „nawrócenie“, „nowonarodzony“, „mój osobisty Pan i Zbawiciel“ itp.
nie będą zrozumiałe dla poszukujących ludzi.
Pisz tak bezpośrednio, jak to tylko możliwe.
Używaj krótkich zdań. Unikaj przerywników i niepotrzebnych słów, takich jak: „a więc“, „tak“, itp.
Bądź szczery i autentyczny. Bądź sobą!
Im bardziej otwarcie mówisz o słabościach i problemach, tym bardziej otwarta staje się poszukująca
osoba, która słucha, czyta, czy ogląda twoją historię. Mów prosto z serca, wyobrażając sobie kogoś,
kto cię słucha; poprzez słuchanie budzi się w nim nadzieja i zaczyna dostrzegać Jezusa.
Buduj napięcie.
Twoja historia to nie tylko chronologiczny zapis faktów. O wiele ważniejsze są twoje doświadczenia.
Słuchacze będą dużo bardziej poruszeni, jeśli będą mogli je sobie wyobrazić. Pisz o swoich uczuciach, wątpliwościach, pytaniach – nie dając na nie od razu gotowej odpowiedzi.
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WSTĘP
ZACZNIJ W CIEKAWY SPOSÓB
W ciągu pierwszych 10 sekund od wejścia na twój profil odbiorca decyduje, czy chce przeczytać lub
obejrzeć twoją historię. Jeśli zaraz na początku nie przyciągniesz uwagi publiczności, stracisz ją. Dlatego na wstępie każdej wciągającej opowieści znajduje się jakieś wydarzenie, przeżycie stanowiące
wstęp do całej historii.
Nie wymieniaj jedynie faktów, opowiedz o swoich uczuciach. Opisz,o czym myslałeś, opowiedz
o obawach, radościach, samotności lub bezsilności. Zilustruj to konkretną sytuacją. Rozpocznij
swoją opowieść jakimś intrygującym zdaniem.
Pytania pomocnicze dotyczące przeżycia, które chcesz opisać na początku:
	Z jakimi pytaniami, wątpliwościami lub uczuciami musiałeś się zmagać zanim
poznałeś Jezusa?
Jakie doświadczenie najlepiej ilustruje Twoją sytuację, zanim spotkałeś Jezusa?
Jakiego rodzaju zdania znajdujące się na wstępie lektury budzą twoje zainteresowanie (pytające, zakończone wykrzyknikiem itp.)?
Przykłady:
«ciąża?! - szok i przekreślenie wszystkich moich planów.»
«Gdy obudziłem się w szpitalu, wiedziałem, że coś było nie tak. Jak przez mgłę pamietałem
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ostatnie sekundy jazdy na motorze. Już nic nie będzie takie, jak kiedyś.»
«Dokładnie pamiętam, jak mama zawołała mnie do kuchni i oznajmiła: „Kochanie, tatuś i ja
postanowilismy się rozstać“. Nogi ugięły się pode mną.»
«Grzmoty mnie paraliżowały, nie otwierałem oczu, żeby nie widzieć przerażających błyskawic.
Leżałem w łóżku ogarnięty panicznym lękiem przed śmiercią.»
Napisz teraz początek swojej historii na stronach 40-41 albo bezpośrednio na swoim profilu
MyStory.me!
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SPOTKANIE Z JEZUSEM
NIEZWYKŁE!
Opisz możliwie konkretnie, w jaki sposób doświadczyłeś obecności Boga, Jezusa czy też Ducha
Świętego. Unikaj chrześcijańskiej nomenklatury. Opowiedz o osobistym doświadczeniu własnymi
słowami. Skup się całkowicie na temacie. Na stronie MyStory.me jest umieszczony osobny film,
który wyjaśnia Ewangelię. Niech w centrum opowieści będzie twoje spotkanie z Bogiem.
Pytania pomocnicze:
W jaki sposób w tamtej sytuacji szukałeś kontaktu z Jezusem lub Jego pomocy?
Jak Bóg Ojciec objawił ci się wtedy w twoim życiu?
Jak odpowiedział na twoje poszukiwania?
Jak się poczułeś, gdy Bóg rozpoczął Swoje działanie?
Przykłady:
«Miałem coraz większą ochotę, żeby sprawdzić, czy realny, osobisty kontakt z Jezusem jest rzeczywiście możliwy. Zacząłem więc rozmawiać z Bogiem tak, jak rozmawiam z innymi ludźmi. Powiedziałem Mu, że chcę z Nim żyć. Poprosiłem Jezusa, żeby przebaczył mi to, że do tej pory żyłem nie
licząc się z Nim i bez Niego. I nagle wydarzyło się coś niesamowitego. Poczułem głęboki wewnętrzny
pokój. Ogromna pustka, którą nosiłem w sobie, zniknęła. Moją tęsknotę za spełnionym życiem mogła
uciszyć dopiero relacja z Jezusem, nie moje sukcesy.»
«Wyczerpana leżałam całkiem sama na OIOM-ie. Byłam zrezygnowana i myślałam już tylko
o śmierci. Wtedy przypomniałam sobie, że ktoś z odwiedzających mnie w szpitalu próbował rozmawiać ze mną o Jezusie. Nagle poczułam w sercu jakby małe ziarenko nadziei. Resztkami sił powiedziałam: “Boże, jeśli naprawdę jesteś, pokaż mi, jaki jesteś wielki i genialny. Chcę się obudzić jutro
rano całkiem zdrowa!“ I tak też się stało. Lekarze nie potrafili tego wyjaśnić. Ja wiedziałam. Bóg
zadziałał, On jest realny.»
Opisz teraz swoje doświadczenie na stronach 40-41 albo bezpośrednio na swoim profilu
MyStory.me!
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DZISIEJSZA SYTUACJA
ŻYCIE IDZIE NAPRZÓD…
Jak dalej rozwijała się twoja relacja z Bogiem? Opowiedz, jak zmieniło się twoje życie i jak teraz radzisz sobie z codziennością. Nie upiększaj rzeczywistości, powiedz, jak jest naprawdę. Ta część twojej historii może wskazywać, że wciąż pojawiają się nowe wyzwania. Ale podkreśl, że teraz w twoim
życiu obecny jest Bóg.
Przykładowy fragment:
«Wciąż przeżywam upadki i rozczarowania. Ale doświadczyłam, że Jezus mnie podnosi i towarzyszy
mi w drodze do celu.»

Opisz swoją obecną sytuację korzystając z odpowiednich miejsc na str. 40-41 albo bezpośrednio na swoim profilu!

TWOJE ZAPROSZENIE
POROZMAWIAJMY!
Zwracając się bezpośrednio do odbiorcy na końcu twojej historii, budujesz z nim osobistą relację.
Zaproś go do rozmowy. Masz możliwość skierować jego uwagę na inne treści umieszczone na twoim
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profilu, możesz wspomnieć o innych ciekawych historiach czy Ewangelii.
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Przykład:
«Również Twoje modlitwy zostaną wysłuchane. Spróbuj. Skontaktuj się ze mną przez mój profil, jeśli
chciałbyś dowiedzieć się czegoś więcej o modlitwie. Chętnie z Tobą o tym porozmawiam.»
Napisz teraz twoje zaproszenie na stronach 40-41 lub umieść je bezpośrednio na swoim
profilu!

TYTUŁ
PRZYKUWAJĄCY UWAGĘ OD PIERWSZEJ CHWILI
Twoja historia jest gotowa. Poszukaj teraz inspirującego tytułu tak, jak to robią profesjonaliści!
W tym celu przeczytaj swoją historię jeszcze raz i zwróć uwagę na to, które fragmenty tekstu rzucają
ci się najbardziej w oczy. Spróbuj stworzyć z nich tytuł. Może odnosić się do całej opowieści lub tylko
do jednego, najbardziej poruszającego fragmentu.
Zapisz ten tytuł na stronach 40-41 lub bezpośrednio na swoim profilu!

Pomódl się z innymi, żeby wasze historie zmieniały życie ludzi, abyście nabierali odwagi
do bycia autentycznymi świadkami Boga.
Przyjmij gratulacje! Napisałeś swoją historię i, jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś, możesz
umieścić ją na stronie MyStory.me. Porozmawiaj z kimś o tym, które z poniższych
punktów uwzględnić, żeby twoja historia mogła być jeszcze doskonalsza.

OPOWIEDZ JĄ INNYM
CO DWIE GŁOWY, TO NIE JEDNA
Masz wrażenie, że nie najlepiej opowiedziałeś swoją historię? To naturalne, że nie da się tego zrobić
od razu idealnie. Poproś przyjaciół o konstruktywną krytykę. Niech ortografię i gramatykę sprawdzi
osoba, która się na tym zna.
Spróbuj wybrać osoby, którym chciałbyś opowiedzieć swoją historię. Będziesz mógł potrenować na
nich swoje umiejętności narratorskie. Zapisz nazwiska osób, których chciałbyś wybrać na słuchaczy,
i umów się z nimi.
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WŁASNE WIDEO
RUCHOME OBRAZY PORUSZAJĄ ŚWIAT
Jeśli zapiszesz swoją historię, będzie ci ją łatwiej opowiedzieć. Tchnij w nią życie i nagraj wideo.
Czemu jest to tak istotne? - Twoja opowieść staje się od razu bardziej interesująca, żywsza! Można
usłyszeć twój głos, zobaczyć twoje emocje. Cała twoja osoba komunikuje się z odbiorcą.
Większość odwiedzających twój profil będzie oglądać twój filmik na smartfonie. Takie krótkie
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wideo skuteczniej oddziaływuje na odbiorcę niż tekst pisany. Bądź odważny!
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Przygotowaliśmy dla ciebie informacje, w jaki sposób nakręcić dobry filmik smartfonem
lub kamerą. Zobacz na stronę:

www.MyStory.me/training

WIZYTÓWKI MYSTORY.ME
CODZIENNIE DZIEL SIĘ Z INNYMI
Napisałeś swoją historię? Podziel się nią z innymi. MyStory.me oferuje ci w tym celu konkretne
narzędzia. Wizytówki wciąż pozostają najprostszą metodą wymiany danych kontaktowych spotykających się ludzi. W pociągu, samolocie, restauracji, podczas spotkań biznesowych itp. przekazujemy
nasze wizytówki, a odbieramy inne. Mając swój profil na naszej stronie możesz zaprojektować
i zamówić własną wizytówkę.
Na wizytówce MyStory.me znajdzie się twoje zdjęcie, imię i nazwisko oraz link do twojego profilu.
Rozdawaj ludziom wizytówki, np. gdy zamieniasz kilka miłych słów z kelnerką lub, gdy spotykasz
partnera biznesowego. Po skończonych rozmowach daj wizytówkę i poproś o komentarz odnośnie
twojej historii. Jesteśmy przekonani, że Bóg zaaranżuje właściwe spotkania i przez wizytówki dotrze
do tych, którzy potrzebują usłyszeć twoją historię.

Zamów swoje wizytówki bezpośrednio na:

www.MyStory.me/cards
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Ostry zakręt w moim życiu: mam 25 lat, jestem młody, pełen zapału, pracuję
na kierowniczym stanowisku w międzynarodowej firmie produkującej komputery.
Druga strona medalu to moja rodzina: moje dążenie do sukcesów w pracy zapewnia jej
dostatek materialny, ale zabiera mój czas, miłość i zaangażowanie.

ANDREAS LANGE
BIZNES

SENS ŻYCIA

SUKCES

ZOSTAŃ
E-PRZYJACIELEM!
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EWANGELIZACYJNY STYL ŻYCIA
ROZMAWIAĆ ZE SOBĄ
Celem strony MyStory.me jest umożliwienie ci osobistego kontaktu z ludźmi z twojego
środowiska i z całego świata. Chodzi o to, żeby osoby poszukujące Boga mogły zadać ci
pytania dotyczące bezpośrednio twojej historii i wszelkich kwestii związanych z Bogiem.
Co zrobić, żeby osoby te utrzymywały kontakt z Tobą i równocześnie dowiadywały się więcej o Bogu? Zostań
e-przyjacielem. W tym rozdziale dowiesz się, jak towarzyszyć poszukującym osobom, korzystając z internetu.
Treść tego rozdziału została oparta o doświadczenia internetowej służby SzukającBoga.pl. Doradcy pracujący w ramach tego portalu działają w wielu krajach, ich służba przeszła wiele prób i przynosi liczne owoce.

W DIALOGU
Jeśli chodzi o „dialog ewangelizacyjny“, to w Biblii znajdujemy dwa aspekty dotyczące naszych
rozmów z ludźmi. Przeczytaj poniższe fragmenty i zastanów się, czego one dotyczą:
«ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami
w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. » (Dzieje Apostolskie 1,8)

«Wobec obcych postępujcie mądrze, wyzyskując każdą chwilę sposobną. Mowa wasza,
zawsze miła, niech będzie przyprawiona solą, tak byście wiedzieli, jak należy każdemu
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odpowiadać. » (List św. Pawła do Kolosan 4, 5-6)
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Po pierwsze, musisz być przekonany, że Duch Święty ma moc dokonywania przemiany w człowieku.
Módl się więc za osobę, z którą nawiązujesz kontakt i pozwól Bogu przejąć odpowiedzialność za tego
człowieka.
Po drugie, jesteś odpowiedzialny za swoje słowa. Powinny one być rozważne i mądre. Zastanów się
więc, jakich słów należałoby użyć, aby pomóc rozmówcy w nawiązaniu bliższego kontaktu
z Bogiem.

PRZYKŁADOWE WIADOMOŚCI
CO BY BYŁO GDYBY?
Zastanów się, jak odpowiedziałbyś w pierwszej chwili na takie wiadomości:
Cześć,
poruszyło mnie twoje przeżycie z Bogiem.Sam też bym chętnie coś takiego przeżył. Czytałem trochę Biblię, ale
niewiele z tego rozumiem. Czy wszystko, co jest tam napisane, trzeba brać na poważnie?
Pozdrawiam, Gość

…

Witaj,
dzięki za Twoją szczerość. Też przeżyłem podobne rzeczy. Niestety historia nie potwierdza, że Jezus żył kiedyś
naprawdę. Poza tym, czemu Bóg pozwala na tyle cierpień na świecie?
Pozdrowienia, Gość

…

Cześć,
twoja historia jest durna. Bóg jest potrzebny takim palantom, którzy po uszy tkwią w problemach i nie mają
poczucia własnej wartości. Nie truj swoimi depresyjnymi doniesieniami. Świat ci podziękuje!
Pozdrawiam, Gość

…
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TWOJA ROLA JAKO E-PRZYJACIELA
CO MOŻNA, A CZEGO LEPIEJ NIE ROBIĆ
Co jest, a co nie jest twoim zadaniem? Poniższa lista pomoże ci odkryć, na czym ma polegać twoja
pomoc.

TOWARZYSZYSZ TYLKO PRZEZ JAKIŚ CZAS
Jesteś współuczestnikiem, motywujesz i zachęcasz. Pokazujesz alternatywne rozwiązania, ale nie
przekonujesz do własnego sposobu myślenia. Twoim celem nie jest to, aby twój rozmówca od razu
nawiązał relację z Bogiem. Masz po prostu przez jakiś czas towarzyszyć mu w drodze. Nie ponosisz
odpowiedzialności za jego wybory i za to, w którą stronę podąża!

NIE JESTEŚ NAUCZYCIELEM
Nauczyciel kontroluje, poprawia i wyjaśnia. Zajmuje wyższą pozycję niż jego uczniowie i działa zgodnie z tezą: „Ja wiem - ty nie.“ Taka postawa blokuje u osób poszukujących ich chęć odkrywania.

NIE JESTEŚ KAZNODZIEJĄ
Głoszący kazania prowadzą długie monologi i uprawiają pewnego rodzaju „jednostronną komunikację“. Przedstawiają swój sposób interpretacji i zmuszają do słuchania. Jednak w internecie
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kluczowa jest interakcja!
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NIE JESTEŚ OBROŃCĄ
Bóg nie potrzebuje obrońców. Obrona prowadzi do sporów, które rzadko kończą się pozytywnie. Nie
jesteś Bogiem. Dlatego też nie musisz znać odpowiedzi na wszystkie pytania.
Miej odwagę przyznać się, że nie rozumiesz niektórych rzeczy i nie potrafisz ich wyjaśnić.
Czasami dopiero, gdy poszukująca osoba sama coś przeżyje, zaczyna rozumieć pewne kwestie.
Ufaj, że Bóg wlewa do serca twojego rozmówcy pewną tęsknotę. On pragnie przeniknąć przez najtwardsze mury serca i objawić się człowiekowi.

ZMIANA PERSPEKTYWY
O 180° STOPNI
Może będziesz musiał zmienić sposób myślenia o ewangelizacji:

«LUDZIE NIE CHCĄ SŁUCHAĆ TEGO,
		 W CO IM SIĘ KAŻE WIERZYĆ.»
Twoim zadaniem jest wyruszyć wraz z nimi w podróż. Utwierdzaj ich na właściwych ścieżkach, inspiruj, aby
sami odkryli Jezusa. Jesteśmy przekonani, że Duch Święty działa wtedy w ich sercach (Ew. św. Jana 16,8).
Szukaj punktów zaczepienia. Często jedna wiadomość zostawiona na MyStory.me odsłania wiele tematów,
na które możesz rozmawiać. Najlepiej wybierz jeden z nich.

PUNKTY WSPÓLNE
TU SIĘ ZGADZAMY
Takie punkty wspólne to prawdziwe klucze do serca rozmówcy. Kiedy zgadzacie się w jakiejś kwestii,
to tematy waszych rozmów nabierają nagle zupełnie innego wymiaru.
Poniższe pytania mogą ci pomóc w budowaniu płaszczyzny zaufania z rozmówcą.
	Jakie wspólne tematy dostrzegasz?
	Który z tematów najbardziej cię porusza?
Co uzyskasz, jeśli wybierzesz ten lub inny punkt wspólny?
	Który z tematów doprowadzi do sporów?
	Który z tematów wymaga dyskusji teologicznych?
	Który z tematów najszybciej doprowadzi nas do płaszczyzny osobistej?
Dobrymi punktami wspólnymi są: zajęcia i hobby, emocje, coś pozytywnego, coś osobistego, Jezus,
doświadczenia dotyczące Boga.
Wróć teraz na stronę 33 do fikcyjnych wiadomości i poszukaj w nich ewentualnych punktów
wspólnych. Porozmawiaj o tym z innymi.
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ZADAWANIE PYTAŃ
OD NARRATORA DO SŁUCHACZA
Jezus jest mistrzem komunikacji. Czytając ewangelie zauważamy, że oprócz tego, że posługiwał się
przypowieściami, celowo zadawał konkretne pytania. Jeden z przykładów znajdziesz w Ewangelii
św. Łukasza 18, 35-43. Przeczytaj ten fragment i odpowiedz na następujące pytania:
W jakim celu Jezus zadał takie pytanie, widział przecież, co jest potrzebą tego
niewidomego?

Jaki skutek to pytanie wywołało w niewidomym?

Pytania pochodzące z głębi serca, których celem jest lepsze poznanie się, to pytania klucze. Stają się
one fundamentem głębokiej komunikacji.
Dlaczego zadawanie pytań jest tak ważne?
	Okazujesz zainteresowanie i poznajesz rozmówcę.
	Inspirujesz rozmówcę do samodzielnego myślenia i wyciągania wniosków.
	Nie pouczasz, ale wskazujesz na źródła wiedzy.
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	W wyniku tego stajesz się słuchaczem.
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	Możesz kierować rozmową.
Nie powtarzasz tego, co twój rozmówca już wie.
	Przybliżasz się do swojego rozmówcy powoli, unikając zbytniej ingerencji
w jego prywatną sferę i przypadkowego urażenia tej osoby.
Zastanów się najpierw, jakie rodzaje pytań budzą w tobie zainteresowanie. Wybierz dwie
fikcyjne wiadomości ze strony 33 i spróbuj ułożyć szczere pytanie do każdej z nich. Porozmawiaj z innymi o swoich pytaniach.

WERSETY BIBLIJNE
JAK SIĘ NIMI POSŁUGIWAĆ?
Jeśli na prawo i lewo rzucasz wersetami biblijnymi, masz bardzo duże szanse, że odepchniesz
i zniechęcisz ludzi do siebie. Dlatego używaj Biblii w sposób mądry i zamierzony. Zapytaj osobę
poszukującą, jak rozumie dany werset z Biblii. Wtedy Twój rozmówca sam zacznie się zajmować
Słowem Bożym i może w ten sposób odkryje prawdę.
Nie zapomnij:
To Duch Święty poprzez Słowo Boże mówi do serca człowieka.
Rada:
	Używaj współczesnych tłumaczeń Biblii
	Nie używaj skrótów ksiąg biblijnych, ale pełnych ich nazw (np. 2 List św. Pawła do Koryntian 3,3-4). Zaoszczędzisz rozmówcy dłuższych poszukiwań tych ksiąg w Biblii i nie będzie
miał wrażenia, że Biblia to księga tylko dla wtajemniczonych.
Spróbuj do fikcyjnych wiadomości dopasować wersety, które można by przesłać
nadawcom?

TOWARZYSZYĆ INNYM
W DRODZE Z BOGIEM
Każdy, kto nawiązuje z tobą kontakt, znajduje się w innym miejscu swojej drogi z Bogiem. Może jest
po prostu ciekawy, może szuka Boga, a może już naśladuje Jezusa. Platforma MyStory.me ma stanowić narzędzie wspierające ciebie jako internetowego przyjaciela. Ucz się, jak w najlepszy sposób
towarzyszyć tym, którzy się z tobą kontaktują.
Tu znajdziesz praktyczne rady i wskazówki:

www.eprzyjaciel.net
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Usłyszałem jak Bóg mówi do mnie: “Możesz dać
tylko to, co sam otrzymałeś.” On “zaiwestował” we
mnie i moje życie się zmieniło. Teraz mogę zrobić
to samo dla innych. Przerwałem studia i założyłem
firmę, dzięki której mogę inwestować w innych ludzi
i pomagać im w rozwoju.

DOMINIC FONTIJN
BIZNES

SENS ŻYCIA

SUKCES

TWOJA HISTORIA
CZARNO NA BIAŁYM
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TWOJA HISTORIA CZARNO NA BIAŁYM
TEMAT

TYTUŁ

TWOJA HISTORIA CZARNO NA BIAŁYM

WSTĘP
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SPOTKANIE Z JEZUSEM

DZISIEJSZA SYTUACJA

TWOJE ZAPROSZENIE
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Zachowywałem się wtedy jak naiwne dziecko. Prosiłem Boga
o przebaczenie, a potem znów rozrabiałem. Czy Bóg przebaczy mi po raz drugi?
Może ponegocjuję z Nim i załatwię jeszcze jedną szansę?

SIMON LÖFFEL
STRACH PRZEBACZENIE

MIŁOŚĆ

TEKST:
URS WOLF, CAMPUS FÜR CHRISTUS SCHWEIZ
SIMON LÖFFEL, CAMPUS FÜR CHRISTUS SCHWEIZ
MATTHIAS LANGHANS, CAMPUS FÜR CHRISTUS SCHWEIZ
STEFAN WEBER, CAMPUS FÜR CHRISTUS SCHWEIZ
WWW.CFC.CH
DIE ARCHITEXTEN, WWW.DIEARCHITEXTEN.CH
PROJEKT GRAFICZNY:
FEW GMBH, WWW.F-E-W.CH
DRUK:
DRUKARNIA WYDAWNICTWA ARKA, CIESZYN
WWW.ARKADRUK.PL
TŁUMACZENIE:
ELŻBIETA BUDZISZ
WERSJA POLSKA WYDANA PRZEZ:
PLATFORMA SZUKAJACBOGA.PL
KONTAKT@SZUKAJACBOGA.PL

MYSTORY.ME JEST CZĘŚCIĄ PLATFORMY SZUKAJACBOGA.PL
WIĘCEJ INFORMACJI NA WWW.PLATFORMA.SZUKAJACBOGA.PL
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MyStory.me

Utwórz swój profil na
MyStory.me/Start
Opowiedz swoją historię
w filmie lub tekstem
Nowa Ewang elizacja

pro je k t l o g o t ypu we rsja 1 .2

Zamów osobiste
wizytówki MyStory.me
Podziel się swoją historią
z innymi

Platforma SzukajacBoga.pl
ul. Malinka 65D/2 kontakt@SzukajacBoga.pl
43-460 Wisła
www.Platforma.SzukajacBoga.pl
Polska
www.SzukajacBoga.pl

nowaewangelizacja.pl

deorecordings.ccm.pl
2012

mt28.pl
partnerzy

oaza.pl

