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Przeprowadzenie spotkania ewangelizacyjnego 
Ten dokument zawiera przegląd planu spotkania ewangelizacyjnego. 

Cel 

Celem tego spotkania ewangelizacyjnego jest pomóc nam osiągnąć nasz cel całego 
szkolenia i wykorzystać atmosferę jaką ono może wygenerować. Modlenie się o ludzi 
wokół nas, troszczenie się o ich potrzeby, dzielenie się ewangelią i poszukiwanie 
człowieka pokoju prowadzi nas do domowego spotkania ewangelizacyjnego. Spotkanie 
ewangelizacyjne jest kulminacją pracy wśród osób znajomych i stwarza dobrą atmosferę 
do rozpoczęcia nowej grupki. 

Rezultat 

Oczekiwanym rezultatem jest zorganizowanie przez Ciebie spotkania ewangelizacyjnego. 
Jeśli to jest możliwe spotkanie niech odbędzie się w domu człowieka pokoju z twojego 
kręgu znajomych. Uczestnicy mogą być zaproszeni spośród zarówno twoich znajomych 
jak i znajomych gospodarza spotkania (człowieka pokoju). To mogą być osoby z którymi 
rozmawiałeś wykonując zadania domowe w czasie naszych spotkań. 

Oczekiwanym rezultatem tego spotkania ewangelizacyjnego jest to, że jego uczestnicy 
włączą się w spotkania Podstawowego Studium Biblijnego, które rozpoczną się tydzień 
po spotkaniu ewangelizacyjnym. To rozpocznie twoją grupkę lub drugą grupkę dla 
uczestnika, jeśli ty już rozpocząłeś pierwszą grupkę. 

Przebieg 

Spotkanie ewangelizacyjne jest zaplanowane na około godzinę, godzinę i pół. Ponieważ 
ma się odbyć w domu, 10-15 osób to jest rozsądna liczba gości. 

Sugerowany Plan 
• Przywitaj gości 

• Przedstaw gospodarza i podziękuj za organizację tego spotkania 

• Wyjaśnij przebieg spotkania i wspólnie obejrzyjcie krótki filmu, potem poprowadź 
dyskusję 

• Pokaż pierwszy krótki film 

• Przedyskutujcie: Co wam się podobało najbardziej? Dlaczego? 

• Jeśli będziecie pokazywać drugi film, pokaż go, i ponownie poprowadź dyskusję 

• Przedyskutujcie: Co wam się podobało najbardziej? Dlaczego? 

• Opowiedz swoją historię 

• Pokaż pierwszy fragment filmu Jezus 

• Przedyskutujcie: Co wam się podobało najbardziej? Dlaczego? 

• Jeśli korzystacie z drugiego fragmentu, pokażcie go i znowu poprowadź dyskusję 

• Przedyskutujcie: Co wam się podobało najbardziej? Dlaczego? 

• Zakończ przedstawienie ewangelii i zaproś do przyjęcie Pana Jezusa w krótkiej 
modlitwie 
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• Wariant 1: Możesz to zrobić korzystając z książeczki 'Czy słyszałeś o czterech 
prawach życia duchowego?', wyjaśniając dwa koła i prowadząc ludzi w modlitwie. 

• Wariant 2: Pokaż końcówkę filmu Jezus, która przedstawia ewangelię i zaprasza 
do przyjęcia Pana Jezusa. 

• Rozdaj karteczki i długopisy, poproś o komentarz i potem zbierz je 

• Jeśli warunki są ku temu sprzyjające zaproś wszystkich na pierwsze spotkanie 
Podstawowego Studium Biblijnego. 

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

• Na takim spotkaniu przejrzyj z tą osobą książeczkę o czterech prawach, 
szczególnie zwracając uwagę na treści przy kołach aż do modlitwy. 

• Pomóż tym osobom stworzyć ich listę znajomych i podzielić się ewangelią z ich 
znajomymi i rodziną. 

• Zaproś ich na pierwsze spotkanie Podstawowego Studium Biblijnego. 

Sugerowany podział ról 
• Konferansjer i prowadzący dyskusję 

• Osoba opowiadająca swoją historie spotkania z Jezusem 

• Osoba przedstawiająca ewangelię i zapraszająca do przyjęcia Jezusa 

Przykład karteczki z komentarzem 

 

 

 

 

Co podobało Ci się najbardziej? 

 

Dlaczego? 
 
 
Interesują mnie takie rzeczy jak … 
 
 
Imię: 
 

Numer telefonu: 
 

adres email: 


