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Pořádání evangelizační akce 

Tento dokument shrnuje průběh setkání  
 

Účel 
Smyslem evangelizační akce je dát skupince potřebné zaměření a motivaci. Akce se zaměřuje na 
účel aktivit v MC2. Modlitební a ostatní aktivity, stejně tak jako hledání lidí pokoje, směřují k domácí 
akci s evangelizačním přesahem. Misijní akce je vyústěním práce v cílové oblasti a pomáhá skupině 
rozjet se a pokračovat dál.  

Výsledek 
 Pokud je to možné, akce je pořádána u jednoho z možných lidí pokoje. Účastníci akce mohou být 
lidé z tvé sítě vztahů nebo ze sítě hostitele. Mohl jsi je také potkat na modlitebních a ostatních 
aktivitách. 
 
Zamýšlený výsledek této akce je najít nové následovníky Krista, kteří se zapojí do Úvodního studia 
Bible. Toto studium začne týden po evangelizační akci. Může tak vzniknout skupinka, nebo dokonce 
už druhá, pokud se už jedna skupinka vytvořila předtím. 

Průběh 
Evangelizační akce trvá 1 až 1½ hodiny. Protože se koná doma, 10-15 účastníků je rozumný počet.  

Navrhovaný program 

• Přivítejte hosty 
• Představte hostitele a poděkujte mu 
• Vysvětlete průběh, při kterém se bude promítat krátký film 
• Přehrajte první krátký film: 

o Diskuze: Co se ti líbilo nejvíce? Proč? 
• Pokud máte i druhý film, pusťte ho a moderujte následnou diskuzi  

o Diskuze: Co se ti líbilo nejvíce? Proč? 
• Sdílejte svůj příběh 
• Pusťte první klip z filmu o Ježíši 

o Diskuze: Co se ti líbilo nejvíce? Proč? 
• Pokud máte i druhý film, pusťte ho a moderujte následnou diskuzi 

o Diskuze: Co se ti líbilo nejvíce? Proč? 
• Přečtěte evangelizační verše a nabídněte modlitbu za přijetí Krista. 

o Varianta 1: S využitím brožurky Čtyři duchovní zákony vysvětlete dva kruhy a veďte 
modlitbu. 

o Varianta 2: Pusťte účastníkům klip z evangelizačními verši z filmu Ježíš.  
• Rozdejte a poté posbírejte lísky Řekni nám, co si myslíš. 
• Pokud se to hodí, pozvěte všechny na první setkání Úvodního studia Bible.  
• Najděte si čas setkat se v následujících dvou dnech na setkání s každým, kdo projevil zájem 

o duchovní záležitosti. 
o Zopakujte čtyři duchovní zákony, hlavně z kruhů až ke konci. 
o Pomozte jim napsat si svou vlastní Síť vztahů, aby mohli sdílet evangelium se svými 

přáteli. 
o Pozvěte je na první setkání Úvodního studia Bible. 
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Navrhované role 

• Uvádějící a moderátor diskuze  
• Člověk, který bude vyprávět svůj příběh. 
• Člověk, který přečte evangelium a verše 

Ukázka lístku Řekni nám, co si myslíš 
 

 
Co se ti líbilo nejvíce?   

 

Proč? 

 

Zajímá mě: 

Jméno:   

Telefon: 

Email: 


