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Konspekt skupinového evangelizačního setkání. 

  
Cíl  

Cílem tohoto setkání je dát lidem, se kterými jsi mluvil v půběhu posledních pár týdnů školení 

MC2, možnost opětovně uslyšet evangelium a zažít, co je to setkání ve skupince. 

Toto setkání má být podnětem k cyklu dalších setkání na základě Základního biblického studia 

nebo Sedmi Příběhů naděje.  

 

Místo 

Jestli je to možné, udělejte setkání v domě člověka pokoje z vašeho kruhu známých. Můžete 

pozvat někoho z vašich známých nebo známé člověka pokoje (hostitele).  Můžou to být lidé, 

se kterými jste mluvili a dělali domácí úkoly v půběhu školení, ale můžete pozvat jiné osoby, 

např. ty, které jste nedávno poznali anebo někoho z vašich seznamů známých, s kým jste 

ještě neměli čas mluvit.  

 

Výsledek  

Očekávaným výsledkem tohoto evangelizačního setkání je, že se účastníci zapojí do cyklu 

setkání na základě Základního biblického studia nebo Sedmi Příběhů naděje, který bude 

zahájen po tomto setkání. Toto setkání ti má pomoct rozjet svoji skupinku.   

 

Průběh  

Evangelizační setkání je naplánováno na 1-1,5 hodinu. Protože se má uskutečnit v domě, 

přizpůsobme počet lidí prostorovým možnostem, ale pozvěme maximálně 15 lidí.  

 

 

 

 

Návrh plánu  

• Přivítej hosty: 

Srdečně Vás zvu, jmenuji se..................................................... 

Jsem moc rád, že jste přišli.  

• Představ hostitele a poděkuj za organizaci tohoto setkání: 

Děkujeme …………………………………………………………… že jste nás k sobě pozvali.   

• Vysvětli průběh setkání: 

Naše setkání bude trvat kolem hodiny až hodiny a půl, podíváme se na pár krátkých 

filmů. Po každém bude příležitost, abyste sdíleli Vaše dojmy.  ………………………… s námi 

bude sdílet, jaký vliv má Bůh na jeho/její život.  

• Řekni: 

Pozývám ke shlednutí filmu: Freedom insideide – Vnitřní svoboda. 
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• Po filmu se zeptej:  

Co se Vám líbilo nejvíc? Proč?  

• Po diskusi řekni: 

Děkuji za sdílení a zvu na druhý film: Cabernet.   

• Po filmu se zeptej:  

Co se Vám líbilo nejvíc? Proč?   

• Po diskusi řekni: 

Jak myślicie, co te dwa filmy mają wspólnego z chrześcijaństwem?  

• Po diskusi řekni: 

Děkuji za sdílení. Předtím než se budeme dívat na další film, prosil bych ............ o 

sdílení s námi toho, jaký vliv má Bůh na jeho/její život.  

• Řekni:  

Děkujeme ………….. a zvu na další film: Můj poslední den, který znázorňuje poslední 

hodiny života Pána Ježíše očima jednoho ze zločinců, ukřižovaných spolu s Ním.   

• Po filmu se zeptej:  

Co se Vám líbilo nejvíc? Proč? 

• Po diskusi řekni: 

Děkuji za sdílení. 

• Řekni:  

Pojďme si teď spolu přečíst dvě stránky z knížky, která shrnuje naše dnešní témata.  

Rozdej knížky. Řekni: 

Otevřme si knížky na 10. straně. Přečti nahlas stránky 10  a 11, polož otázky a nech 

prostor na odpovědi. Na konec dej možnost lidem připraveným přijmout Ježíše a řekni: 

Teď přečtu modlitbu jěště jednou a jestli  někdo z vás chce pozvat Ježíše do svého srdce, 

může teď opakovat slova po mně.  

• Řekni:  

To je konec oficiální části našeho setkání. Zveme Vás na další podobné setkání za dva 

týdny ve stejnou hodinu a na stejném místě.  

 

Návrh rozdělení rolí  

• Moderátor a vedoucí diskuse  

• Osoba sdílící svůj příběh, jak se setkala s Ježíšem 

• Osoba, která sdílí evangelium a pozve k přijetí Ježíše  

• Technická osoba   

 

Po setkání 

• V průběhu následujících dvou dnů si domluvte setkání s každým, kdo vyjádřil zájem o 

duchovní věci. 

o Na takovém setkání projděte s osobou knížku Čtyři duchovní zákony, zejména 

věnujte pozornost textům vedle kruhů až po modlitbu.   

o Pomoz těmto osobám stvořit svoji síť známých a sdílet evangelium se známými s 

rodinou.  

o Pozvi je na první setkání na Základního biblického studia nebo Sedmi Příběhů 

naděje.  
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Konspekt spotkania ewangelizacyjnego 

grupowego. 

  
Cel  

Celem tego spotkania jest danie osobom, z którymi rozmawiałeś w ciągu ostatnich kilku 

tygodni szkolenia MC2, możliwości usłyszenia ewangelii ponownie i doświadczenia tego, 

czym jest spotkanie w grupie.  

To spotkanie ma zainicjować cykl spotkań w  oparciu o  Podstawowe studium biblijne lub o 7 

Opowieści nadziei.  

 

Miejsce 

Jeśli to możliwe niech spotkanie odbędzie się w domu człowieka pokoju z twojego kręgu 

znajomych. Uczestnicy mogą być zaproszeni zarówno spośród twoich znajomych 

 jak i znajomych gospodarza (człowieka pokoju). To mogą być osoby, z którymi rozmawiałeś 

wykonując zadania domowe w czasie naszych spotkań, ale możesz także zaprosić inne osoby 

np. takie, które niedawno poznałeś albo osoby z twojej listy znajomych, z którymi nie zdążyłeś 

jeszcze porozmawiać. 

 

Rezultat  

Oczekiwanym rezultatem tego spotkania ewangelizacyjnego jest to, że jego uczestnicy włączą 

się w spotkania Podstawowego Studium Biblijnego lub 7 Opowieści Nadziei, które rozpoczną 

się po spotkaniu ewangelizacyjnym. To spotkanie ma pomóc tobie zainicjować twoją grupkę.  

 

Przebieg  

Spotkanie ewangelizacyjne jest zaplanowane na godzinę do półtorej. Ponieważ ma się odbyć 

w domu dostosujmy liczbę osób do możliwości lokalowych, zaprośmy jednak nie więcej niż 15 

osób. 
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Sugerowany Plan  

• Przywitaj gości : 

Witam was bardzo serdecznie, nazywam się ………………………………………………….. 

Bardzo mi miło, że przyszliście . 

• Przedstaw gospodarza i podziękuj za organizację tego spotkania: 

Dziękujemy …………………………………………………………… za zaproszenie nas do siebie.  

• Wyjaśnij przebieg spotkania: 

Nasze spotkanie będzie trwało około półtorej godziny, obejrzymy kilka krótkich filmów. 

Po każdym z nich będzie okazja, żeby podzielić się naszymi wrażeniami. 

…………………………..opowie nam o tym jaki wpływ ma Pan Bóg na jego życie. 

• Powiedz: 

Zapraszam do obejrzenia filmu: Freedom inside – Wewnętrzna wolność. 

• Po filmie zapytaj:  

Co wam się podobało najbardziej? Dlaczego?  

• Po dyskusji powiedz: 

Dziękuję za podzielenie się waszymi myślami. Zapraszam na drugi film pt: Cabernet.   

• Po filmie zapytaj:  

Co wam się podobało najbardziej? Dlaczego?   

• Po dyskusji powiedz: 

Jak myślicie, co te dwa filmy mają wspólnego z chrześcijaństwem?  

• Po dyskusji powiedz: 

Dziękuję za podzielenie się waszymi myślami. Zanim obejrzymy kolejny film poproszę 

………………………………… o opowiedzenie nam, jak Pan Bóg wpłynął na jego życie. 

• Powiedz:  

Dziękujemy…………….. i zapraszamy na kolejny film pt. Mój ostatni dzień przedstawiający 

ostatnie godziny życia Pana Jezusa oczami jednego z ukrzyżowanych z Nim łotrów.  

• Po filmie zapytaj:  

Co wam się podobało najbardziej? Dlaczego?  

• Po dyskusji powiedz: 

Dziękuję za podzielenie się waszymi myślami.  

• Powiedz:  

Mam dla was propozycję, żebyśmy teraz wspólnie przeczytali dwie strony z książeczki, 

która podsumowuje dzisiejsze tematy.  

Rozdaj książeczki. Powiedz: 

Otwórzmy na stronie 10. Przeczytaj na głos treść ze strony 10  i 11, zadawaj pytania  

i daj szansę na odpowiedź. Na końcu daj okazję osobom gotowym na przyjęcie Pana 

Jezusa mówiąc: Teraz przeczytam modlitwę jeszcze raz i jeśli ktoś z was chce zaprosić 

Pana Jezusa do swojego serca niech powtarza za mną jej słowa.  
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• Powiedz: 

To już koniec oficjalnej części naszego spotkania. Zapraszamy na następne podobne za dwa 

tygodnie o tej samej porze w tym samym miejscu. 

 

Sugerowany podział ról  

• Konferansjer i prowadzący dyskusję  

• Osoba opowiadająca swoją historię spotkania z Jezusem  

• Osoba przedstawiająca ewangelię i zapraszająca do przyjęcia Jezusa 

• Osoba techniczna   

 

Po spotkaniu 

• Ustal czas, w ciągu najbliższych dwóch dni, żeby spotkać się z każdą osobą, która wyraziła 

zainteresowanie sprawami duchowymi . 

o Na takim spotkaniu przejrzyj z tą osobą książeczkę o czterech prawach, 

szczególnie zwracając uwagę na treści przy kołach aż do modlitwy.  

o Pomóż tym osobom stworzyć ich listę znajomych i podzielić się ewangelią z ich 

znajomymi i rodziną.  

o Zaproś ich na pierwsze spotkanie Podstawowego Studium Biblijnego lub 7 

Opowieści Nadziei. 

    


