Zadania domowe:
A. Po pierwszej sesji:
1. Napisać swoją historię i dać do
sprawdzenia nauczycielowi języka
polskiego.
2. Wyjść z inicjatywą i podzielić się
Ewangelą z co najmniej 1-2
osobami używając „Czterech
praw duchowego zycia”
3. Przedstawić swoją historię co
najmniej 1-2 osobom.
4. Przeczytać książkę B. Brighta
„Ewangelizacja bez obaw”
(w czasie trwania całych
warsztatów).

Zapisy:
Można zgłaszać swoje uczestnictwo
telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
Zgłoszenia przyjmują:
Janusz Sylwestrowicz tel. 663-224-421
e-mail: jsylwestrowicz@rnz.org.pl
Elżbieta Sylwestrowicz
tel. 663-224-471;
e-mail: esylwestrowicz@rnz.org.pl

B. Po drugiej sesji
1. Pomóc 1-2 osobom napisać swoją
historię.
2. Zorganizować u siebie w domu
albo we wspólnocie spotkanie
ewangelizacyjne z użyciem filmu
JEZUS, „Maria Magdalena” lub
„Niezrównany”.
3. Przedstawić osobie wierzącej
służbę Ducha Świętego.
4. Dokończyć pracę nad swoją
historią i przesłać wskazanej
osobie w wersji elektronicznej w
programie MS Word.
5. Dokończyć książkę
„Ewangelizację bez obaw”

MOJA
HISTORIA
Czyli jak opowiedzieć o
Chrystusie, który
przemienił moje życie

Na czym polegają te
warsztaty?
Każdy z nas spotkał w swoim życiu
Jezusa Chrystusa. Wydarzyło się to we
właściwym momencie i przyniosło wiele
bardzo wartościowych zmian w naszym
myśleniu, postępowaniu, w charakterze
i postawie wobec innych. Obserwując
problemy, nieraz nawet życiowe dramaty
naszych bliskich, przyjaciół, sąsiadów,
kolegów i koleżanek z pracy, chcielibyśmy
im pomóc, opowiedzieć o Jezusie, o tym,
że jest realny, że można Mu zaufać i że to
zaufanie może stać się początkiem bardzo
głębokich przemian w ich życiu. Jednak
rzadko mówimy o Ewangelii. Boimy się.
Nie wiemy, jak to robić. Albo zraziliśmy
się jakimiś niepowodzeniami...
Dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć
się dzielić swoją wiarą, albo zyskać nową
zachętę i motywację do składania
świadectwa o Jezusie, przygotowaliśmy
warsztaty składające się z dwóch spotkań,
każde po cztery do pięciu godzin zajęć,
oddzielonych czterema – sześcioma
tygodniami przerwy na wykonanie zadań.
Głównym celem warsztatów jest
przygotowanie własnej zwięzłej
historii poznania Jezusa
i wydrukowanie jej w formie
książeczki wraz z „Czterema prawami
duchowego życia”.

Każdy uczestnik warsztatów, który
wypełni wszystkie zadania, na koniec
otrzyma 300 egzemplarzy książeczki
MOJA HISTORIA ze swoją własną
historią poznania Jezus, której będzie
mógł używać jako narzędzia w osobistej
ewangelizacji.

Data i miejsce
pierwszego spotkania:
Sobota, 5 lutego 2011 r. godz. 9.30
Sala Konferencyjna AGAPE ul. Polnej
Róży 1, Warszawa Kabaty
Termin drugiej sesji zostanie ustalony
na pierwszym spotkaniu.
Koszt: Warsztaty są bezpłatne.
Uczestnicy pokrywają natomiast połowę
kosztów druku książeczek.

Organizatorzy:
Ruch Nowego Życia
ul. Polnej Róży 1 C
02-798 Warszawa
Tel. 22-648-98-18
e-mail: rnz@rnz.org.pl

Program warsztatów
Pierwsza sesja
1. Motywacja do dzielenia się Ewangelią
ok. 45 minut
2. Jak napisać swoją historię poznania
Pana Jezusa
ok. 50 minut
3. „Cztery prawa duchowego życia” jako
proste narzędzie do przedstawienia
Ewangelii
ok. 45 minut
4. Warsztaty – jak przedstawić komuś
ewangelię
ok. 45 minut
5. Warsztaty z pisania historii
ok. 40 minut

Druga sesja (po ok. 4 – 6
tygodniach)
1. Dzelenie się doświadczeniami
z wykonania zadania domowego
ok. 45 min.
2. Wyjaśnienie roli Ducha Świętego
w ewangelizacji
ok. 45 min.
3. Jak poradzić sobie w drugiej części
prezentacji „Czterech praw”
ok. 45 min.
4. Jak zorganizować większe spotkanie
ewangelizacyjne
ok. 45 min.
5. Warsztaty – czytanie swoich historii

