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Сесија 8: Споделување на Евангелието во Групи   

Во оваа сесија ќе научите како да одржите мисиски настан во домот на Личноста на Мирот 
користејќи кратки филмови и клипови од филмот ИСУС во  присуство на мала група.(Римјани 
1:16)  

 
 
 
 

 
[ЗАБЕЛЕШКА: Распоредете ги луѓето во групи од 4-6. Поделете им ги материјалите на учесниците.] 

Молитва и Грижа 

• Секоја група нека дискутира за нештата за кои се благодарни оваа недела. 
• Секоја личност нека сподели како се одвиваат работите во нејзиниот живот и нека сподели 1-

2 молитвени потреби во својата група, а потоа нека се молат едни за други. 

[ЗАБЕЛЕШКА: Ако некому му е потребна додатна помош, одредете време после состанокот за да 
помогнете.] 

Прославете ја Верноста 

• Поттикнете ја послушноста кон Исус, но поради одговорност полна со љубов. 
• Назначете водачи на малите групи кои ќе им помогнат на членовите во споделувањето за тоа 

што се случувало додека Му верувале на Бог за нивните цели и „Јас ќе до тогаш“ изјави. 
• Прашајте дали некој сака да го сподели своето сведоштво пред целата група. 

Претставување на Визијата 

Претставете ја визијата за тоа кои можат да станат во Христос или што Бог може да направи преку 
нив. На пример: 

Додека Исус одеше низ сите гратчиња и села,  ги гледаше потребите на луѓето и 

сочувствуваше со нив. Тој им рече на своите ученици, „Жетвата е голема, но работници се 

малку. Затоа, молете Го Господарот на жетвата , да испрати работници на полето.“ Бог 

сака сите луѓе да Го познаваат  Него и Неговата љубов. Тој не само што сака да нè употреби, 

туку ќе подигне уште повеќе работници и од жетвата што ние ќе ја пожнееме. Да 

продолжиме да бараме од Господа да испрати уште повеќе работници кои ќе ги водат  луѓето 

до спознанието за Него.  

 

 

 

Поглед наназад (20-30 мин) 
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Поглед нагоре (60 мин) 

Преод  
Оваа недела, ќе разговараме за втората околина во која може да се споделува 
Евангелието. Споделување во домот на Личноста на Мирот.  

 

Активност #1 Демонстрација на Споделувањето на Евангелието во Група  
[ЗАБЕЛЕШКА: Изберете 2-3 видео клипови од листата на материјали кои би можеле да ги употребите 
во оваа демонстрација] 

• Демонстрирајте  како се употребуваат филмови за поттикнување на духовни дискусии.  
o Употребете ги кратките филмови и клиповите од филмот ИСУС кои воведуваат во 

разговор за духовни теми. 
o После секој клип, прашајте ја големата група:  

Што најмногу ви се допадна? Зошто?  
 

• Демонстрирајте како се преминува кон покана за молитва.  
o Некој нека ја раскаже својата лична приказна.. 
o Демонстрирајте завршно кажување на евангелието и давање на можност за молитва за 

примање на Христос.  
▪ Опција 1: Користејќи ја книшката Четири Духовни Закони, објаснете ги двата круга и 

водете ја молитвата.  
▪ Опција 2: Прикажете го завршниот евангелизаторски клип од филмот Исус.  

 
• Одржете сесија со прашања и одговори за мисискиот настан.  

o Дискутирајте како да ја предизвикате Личноста на Мирот да биде домаќин на настанот.  
o Дискутирајте за тоа кои кратки филмови и клипови од филмот Исус би биле соодветни за 

тој настан. Изберете 1-2 кратки филмови и 1-2 клипови од филмот Исус кои би ги 
употребиле на настанот.  
 

Активност #2 Одржување на Мисиски Настан  
На сите учесници поделете им ги предложените упатства Одржување на Мисиски Настан:  
Материјалите употребени во оваа лекција можат да се најдат на : bit.ly/mc2-4me 

• Посебно означете ги важните делови од упатството ... 
o Поттикнете обострана комуникација преку поставувањето на двете прашања: 

Што најмногу ти се допадна? Зошто?  
o Дајте можност за молитва.  
o Овозможете начин на кој луѓето ќе можат да го покажат својот одговор.  
o Обезбедете јасен начин за понатамошен контакт со луѓето заинтересирани за духовните 

нешта.  
o Употребете ги Мрежната листа и евангелизаторските алатки за новоповеруваните. 
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Резиме 
Успехот во сведочењето е едноставно превземањето на иницијативата да се 
сподели Христос во силата на Светиот Дух и резултатите да Му се препуштат 
на Бог. 

 
А што ако некој каже „да“ на повикот да стане следбеник на Исус во текот на 
настанот? Што би требало да направиме? Запомнете, ова е МНОГУ важен чекор 
кој ни помага да видиме умножување. Можеби ќе биде тешко да се поразговара 
со нив за време или после завршувањето на настанот. Но, МНОГУ е важно да ги 
исконтактирате во рамките на првите два дена! Сретнете се со нив и 
направете го следново:  

 
1. Разгледајте ја заеднички Четирите Духовни Закони или некоја друга евангелизаторска 

алатка, особено двата круга и страниците кои следат потоа.   
2. Прашајте ги: „Кои други луѓе имаат потреба да го слушнат ова?“ Нека напишат имиња 

на 5 пријатели и членови на фамилијата со кои можат да го споделат евангелието. 
[Обавезно дајте им примероци од книшката или инсталирајте ја апликацијата.] 

3. Кажете им дека сакате да им помогнете во растењето во нивната нова врска со Исус 
и поканете ги да започнат да ја проучуваат Библијата заедно со другите кои 
поверувале во Исус за време на настанот.  

4. Молете се за нивната нова врска со Исус пред да заминете. 
 
 

 

Поглед нанапред (20-30 мин) 

 
Подготовка за Мисијата  

• Учесниците нека изберат партнер и нека го вежбаат одржувањето на мисискиот настан.  

o Одлучете кои кратки филмови и филмски клипови ќе ги употребувате.  

o Вклучете го и кажувањето на Евангелието, покана до луѓето да поверуваат во Исус и што треба да 
се прави кога некој ќе реши да поверува во Исус.  

• Повторно разгледајте го предложеното сценарио за разговор со Личностите на Мирот во врска со 
одржувањето на настанот со нив како домаќини.  

• Повторно разгледајте го состанокот во врска со текот на настанот.  

Одење во Мисија  

• Одредете кои Личности на Мирот ќе ги поканите да бидат домаќини на мисискиот настан.  
• Поканете на настанот луѓе од вашата и од мрежата на врски на Личноста на Мирот.  
• Напишете „Јас ќе _____ до ____“ изјави и споделете ги со вашата мала група.  
• Одредете време и сретнете се со вашиот еден со-друг партнер за да го направите финалното 

планирање за настанот. Договорете се за улогите и технологијата која ќе ја користите.  
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Молитва за Мисијата  

Посветете ги целите на сите кои се вклучени на Господа. Замолете го Господ да ни помогне да бидеме 
верни и да нè употреби да започнеме движење на создавачи на ученици. 

 

 
 
 
 
 

 
Материјал: Одржување на Мисиски Настан  

Овој документ ви дава преглед на мисискиот настан.  

Намена  
Намената на Мисискиот Настан е да овозможи фокус и поттик на динамиката. Настанот се фокусира 
на намената на активностите на MC2. Активностите на молитва-грижа-споделување и 
препознавањето на личностите на мирот се всушност насочени кон овој домашен настан на мисиско 
досегнување. Мисискиот настан е врвната точка на делувањето во целната област и овозможува 
поттик на динамиката во создавањето на групите.  

Резултат  
Посакуваниот резултат за вас е да спонзорирате еден  Мисиски Настан. Ако е возможно, настанот би 
требало да се одржи во домот на некоја личност на мирот од вашата мрежа на врски или од 
заедништвото.  Лицата кои ќе бидат поканети на настанот можат да бидат и од вашата  и од мрежата 
на домаќинот.  Поканети можат да бидат и луѓе кои сте ги запознале преку активностите за молитва-
грижа-споделување. 
 
Посакуваниот резултат од настанот се нови следбеници на Исус кои ќе се придружат на Основното 
Библиско Проучување кое ќе започне една недела после Мисискиот Настан. Ова ќе ја создаде вашата 
група, па дури и втора група за учесникот ако веќе сте формирале почетна група.  

Процес 
Мисискиот Настан е долг околу 1 до 1,5 часа. Поради тоа што се одржува во домашна атмосфера, 
разумен број на гости би бил од 10-15 луѓе.  

 

Предлог Програма 

• Поздравете ги гостите и посакајте им добредојде. 
• Претставете го и заблагодарете му се на домаќинот.  
• Објаснете го процесот на гледање на краток филм и дискусијата за него.  
• Прикажете го првиот краток филм 

o Дискутирајте: Што најмногу ви се допадна? Зошто? 
• Ако го користите и вториот филм, прикажете го и водете ја дискусијата   

o Дискутирајте: Што најмногу ви се допадна? Зошто?  
• Споделете ја Мојата Приказна  
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• Прикажете го првиот клип од филмот ИСУС  
o Дискутирајте: Што најмногу ви се допадна? Зошто?   

• Ако го користите вториот клип, прикажете го клипот и поведете ја дискусијата  
o Дискутирајте: Што најмногу ви се допадна? Зошто?   

• Споделете го евангелието и дајте можност за молитва за примање на Христос.  
o Опција 1: Користејќи ја книшката Четири Духовни Закони, објаснете ги двата круга и 

водете ја молитвата.  
o Опција 2: Прикажете го завршниот евангелизаторски клип од филмот Исус.  

• Поделете ги и соберете ги картичките за коментари 
• Ако е во ред, поканете ги сите да дојдат на првата средба за Основното Библиско Проучување.   
• Одредете време во текот на следните два дена за да се сретнете со сите луќе кои покажале 

интерес за духовното.  
o Повторно разгледајте ги Четирите Духовни Закони, особено од круговите до крајот.  
o Помогнете им да направат Мрежна Листа и да го споделат евангелието со своите 

пријатели.  
o Поканете ги на првото групно Основно Библиско проучување.  

Предлог Улоги  

• Емси и Водач на Дискусијата  
• Презентер на Мојата Приказна 
• Кажување на евангелието и завршниот збор  
 

Пример за Картичка за Коментари 

 
 

Што најмногу ви се допадна?   

 

Зошто?    

 

Заинтересиран/а сум за:    

Име:  

Телефон: 

И-мејл: 
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Материјал: Пример за Сценарио за Покана  
Евангелизаторски Домашен Настан со користење на 
филмски клипови  

 
Ова е пример за сценарио кои можете да го употребувате при водењето на разговорот со 
потенцијалниот домаќин во текот на еден евангелизаторски домашен настан со користење на 
филмски клипови. Еден од условите за да се биде домаќин на домашен настан е домаќинот да има 
телевизор со рамен екран кој може да работи со мала СД картичка или УСБ драјв со клиповите од 
кратките филмови. Во вашата област можеби ќе можете да изнајмите видео проектор за вечерта на 
вашиот домашен настан ако во домот на вашиот домаќин немаат соодветен телевизор.  
 
 
После почетните поздрави, би можеле да кажете ...    
 

Јас сум дел од една група во која учиме повеќе за Исус. Исто така учиме и како да 
им помогнеме на другите кои сакаат да научат повеќе за Исус.  

 
Организираме неколку домашни настани каде луѓето можат да се соберат во 
домовите. Ќе гледаме 3 или 4 многу кратки видеа, од кои секое трае по 3-5 
минути и ќе дискутираме за нивното значење.  
 
Можам ли да ви прикажам два примера?   

 
[Прикажете 2 пример видеа на вашиот мобилен телефон, еден краток филм и еден клип од филмот 
ИСУС.] 
 

Бараме луѓе кои би ги отвориле своите домови и би станале домаќини не еден 
оваков настан. Нема да треба да правите ништо друго освен да поканите дел од 
членовите на вашето семејство или вашите пријатели. Јас исто така ќе 
поканам некои луѓе.  
 
Би сакале ли да бидете домаќин на еден оваков настан?   
 
Дали имате телевизор кој работи со СД картичка или УСБ драјв? Може ли да 
проверам за да видам со што работи вашиот телевизор? Тоа ќе ни треба за да 
знаеме на каков начин ќе можеме да ги прикажуваме видео фајловите.  
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Материјал: Список со Активности за Настанот и 
Сценарио 

 

Список со активности за настанот 
[ ] Датум, време, место и домаќин.  

[ ] Листа на поканети луѓе.  

[ ] Презентер, човек кој го дава сведоштвото, личност задолжена за медиумите.  

[ ] Програм (вињети). 

[ ] Материјали.  

[ ] Тестирање на опремата.  

[ ] Датум, време, место и водач на Основното Библиско Проучување.   

 

Пример за Сценарио на настанот  
 

Многу сум благодарен што можем да бидам тука, со вас, на овој настан. Ви 
благодарам за тоа што дојдовте!  
 
Сигурен сум дека сите ќе се согласите дека последните неколку години беа 
навистина полни со предизвици. Затоа и сакавме да дојдете тука. Веруваме дека 
вашите коментари за неколкуте кратки филмови ќе ни бидат од голема помош 
на сите нас. Секој од филмовите трае само по неколку минути.  
 
Има неколку прашања кои ќе ви ги поставувам на сите вас на крајот на секоја 
филмска вињета: Двете прашања се... 
Што најмногу ви се допадна? Зошто?  

 
При крајот на одреденото време ќе направиме пауза и _____________ [името на 
човекот кој ќе го кажува сведоштвото] од оваа област ќе искористи неколку 
минути за да ги каже своите размислувања за пораките и како тие влијаеле врз 
неговиот/нејзиниот живот. На крајот, би сакале да ви дадеме еден заклучок со 
кој ќе ве испратиме дома.  
 
Но, сега, да ја погледнеме првата вињета, _______________ [име на верзијата на 
вињетата] и додека гледате, запомнете:  
Што најмногу ви се допаѓа? Зошто?  

 
ПРИКАЖЕТЕ ЈА ВИЊЕТАТА   

„Тоа беше интересно. Во ред, кој прв ќе ми одговори на прашањето?“  
Што најмногу ви се допадна? Зошто?  
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ПРОДОЛЖЕТЕ ДА ГО ПОВТОРУВАТЕ ОВА СЕ ДОДЕКА НЕКОЈ НЕ ОДГОВОРИ И ПОТОА ПОВТОРУВАЈТЕ ЦЕЛО 
ВРЕМЕ СЕ ДОДЕКА СИТЕ НЕ ОДГОВОРАТ. ОХРАБРУВАЈТЕ ГИ ДОДЕКА ОДГОВАРААТ, МОЖЕБИ ЌЕ САКАТЕ И ДА 
ФАЌАТЕ БЕЛЕШКИ.  

 

Многу ме охрабрува тоа што ги слушам сите овие одговори. Сега, да ја 
погледнеме наредната вињета.  

 
ПРОДОЛЖЕТЕ ГО ИСТИОТ ПРОЦЕС СО ДРУГИТЕ ВИЊЕТИ.  
 

ПРЕД ПОСЛЕДНАТА ВИЊЕТА ________________ (Давателот на сведоштвото) НЕКА ГО КАЖЕ СВОЕТО 
СВЕДОШТВО.  

Пред да ја погледнеме последната вињета,  би сакал ______________________ [Давателот 
на сведоштвото] во следните неколку минути да ги сподели со нас своите лични 
размислувања на оваа тема.  

 
ЛИЧНОСТА ГО КАЖУВА СВОЕТО СВЕДОШТВО.  

Ти благодарам! Ова многу ме охрабри! Сега, да ја погледнеме нашата последна 
вињета и да ги слушнеме вашите одговори.  

 
 
ПОСЛЕДНАТА ВИЊЕТА Е КЛАСИЧНИОТ ЗАВРШЕТОК НА ФИЛМОТ ИСУС.  

Што најмногу ви се допадна? Зошто?  
 

Поминавме прекрасно време заедно, па сега би сакал да ви дадам по една од овие 
книшки кои се за вас и можете да ги носите дома. [Поделете ги книшките.]  
Во книшката накратко е опишана суштината на оваа вечер. Свртете на страна 
12 и ќе ја видите истата молитва со која заврши и последната вињета. 
Ако сте се помолиле со таа молитва     
 

 
 [ПРОЧИТАЈТЕ ЈА СТРАНА 13 И ДИЈАГРАМОТ НА СТРАНА 14]  

Ве молам, земете си ја книшката дома и би ви препорачал да ја прочитате 
целата.  

 
_________________ [името на водачот на Основното Библиско Проучување ] би сакал да ве 
покани на продолжение на овој разговор. Ве молиме, дојдете на  __________ [датум, 
време] во  __________________ [место]. Знам дека тој/таа многу ќе го цени вашето 
вклучување во овој настан со цел да им помогнете на другите. [ПОВТОРЕТЕ ГО 
ОВА УШТЕ ДВА ПАТИ] 
 
Ви благодарам што дојдовте!“   

 

 

 


