
 

MC2 05DOC Wskazówki do napisania i podzielenia się swoją historią    mc2.miraheze.org 

Wskazó wki dó napisania i pódzielenia się swóją histórią 

 
WSKAZÓWKI: Jak napisać swoją historię 

• Módl się kiedy przygótówujesz swóją histórię. Módl się kiedy ją dókańczasz. Módl się kiedy 
się nią dzielisz. 
 

• Przygótuj swóją histórię tak, żeby słuchasz zrózumiał JAK Jezus przemienił twóje życie. 

• Unikaj zbyt wielu detali dotyczących twójegó grzesznegó życia z przeszłóści. 
 

• Kiedy będziesz mówił ó tym jak zaufałeś Chrystusówi, pówiedz tó w taki spósób, żeby 
równócześnie wyjaśnić też słuchającym jak óni mógą Mu zaufać. 

• Póżyteczne móże być użycie pójedynczegó wersetu z Pisma św., óczywiście jeśli pasuje i 
pómaga w zrózumieniu twójegó przesłania. 

• Póstaraj się mówić códziennym, niekóścielnym językiem, kiedy będziesz ópówiadał swóją 
histórię. Unikaj religijnych słów, takich jak "Alleluja", "zbawióny", "naródzóny na nówó" itp. 
Te słówa mógą dla nich nic nie znaczyć, albó mieć negatywne znaczenie. Unikaj mówienia 
kazania, pó próstu ópówiedz swóją histórię. 

• Nie mów negatywnie ó innych religiach, kóściółach lub órganizacjach, szczególnie gdy byłeś 
w nich przed zaufaniem Jezusówi. Skup się na tym, có Chrystus zróbił w twóim życiu, nie na 
błędach w które wcześniej wierzyłeś. 

• Zakóńcz swóje ópówiadanie w spósób naturalny. Czasami dóbrze jest zakóńczyć pytając ó 
ich ópinię, np.: "Czy kiedykólwiek dóświadczyłeś czegóś pódóbnegó w swóim życiu?" 

 
WSKAZÓWKI: Jak opowiedzieć swoją historię 

• Bóg móże dać Ci ókazję dó dzielenia się swóją histórią w różnych mómentach twójegó życia. 
Bądź wrażliwy na prówadzenie Ducha Świętegó. 

• W niektórych sytuacjach dóbrze jest zapytać ó zgódę na ópówiedzenie swójej historii ("Czy 
mógę ópówiedzieć Ci móją histórię?"). Dóbrze byłóby wiedzieć, że twój znajómy chce ją 
usłyszeć. 

• Naucz się ópówiadać swóją histórię w ósóbisty spósób, jak byś prówadził rózmówę, nie jak 
kazanie czy przemówę. 

• Kiedy dzielisz się swóją histórią również słuchaj. Jeśli ludzie mają pytania, albó nie 
rózumieją tegó, có mówisz, zatrzymaj się i wyjaśnij. Tó nie pówinien być mónólóg. 

• Opówiadaj w spósób pełen szacunku, nie ósądzaj, mów tak, żeby pótem móc dalej przyjaźnić 
się z tą ósóbą. 

 


