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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

MC2 08DOC Przeprowadzenie spotkania ewangelizacyjnego UAKTUALNIONE        mc2.miraheze.org  

 

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. 

    


