
Ruch Ewangeliczna Polska to platforma współpracy ewangelicznych chrześcijan,
stanowiących obecnie jedynie 0,2% naszego społeczeństwa. Marzymy o tym, aby
w 2050 r. 1% Polaków utożsamiało się z ewangelicznym chrześcijaństwem, wywierając
znaczący, pozytywny wpływ na społeczeństwo.

Tę misję realizujemy poprzez projekty zorganizowane wokół ścieżek: ewangelizacja,
uczniostwo, rozwój liderów, służby młodzieżowe, zakładanie nowych wspólnot,
działania społeczne, media i rodzina. 

S T R O N A  1

RAZEM BUDUJMY KRÓLESTWO BOŻE W POLSCE!

DOŁĄCZ!

INSPIRATOUR
InspiraTOUR to pięć weekendowych wyjazdów
studyjnych do znanych, rozwijających się
ewangelicznych kościołów. Na koniec programu
istnieje możliwość 10-dniowego wyjazdu do USA,
gdzie poznasz działanie kilku kościołów. Uwaga!
Mamy kilka wolnych miejsc dla uczestników
Konferencji Ewangelicznej Polski 2021! Zgłoś się             
do 30.09.2021: ewangeliczna.pl/inspiratour

AKADEMIA MENTORINGU
EWANGELICZNEJ POLSKI

Akademia Mentoringu Ewangelicznej Polski to 10-
miesięczny program, mający na celu dopasowany
do indywidualnych potrzeb przepływ wiedzy
i doświadczeń, oparty o wartości ewangelicznego
chrześcijaństwa. Zapisy na edycję III – wiosna 2022!
Więcej: ewangeliczna.pl/mentoring

PRZYWÓDZTWO

„PRZED i PO” to cykliczna akcja ewangelizacyjna
przeprowadzana w mediach społecznościowych,
opowiadająca o zmianach, których dokonał Pan
Bóg w życiu konkretnych ludzi. Odbywa się ona
poprzez udostępnienie w mediach
społecznościowych prostej grafiki, która pokazuje
naszą sytuację przed nawróceniem i zmianę, jaka
dokonała się po nawróceniu. Ta grafika
ma zaciekawić twoich znajomych i być początkiem
rozmowy o Bogu. Trzecia edycja – okolice Świąt
Bożego Narodzenia 2021. 
Więcej: ewangeliczna.pl/przed-i-po

Każdy z nas ma wiele powodów do bycia
wdzięcznym Bogu. Zbierz historie działania Boga
w  Twojej wspólnocie i zdobądź dziesiątki
świadectw, które możecie wykorzystać na social
media oraz na www swojej wspólnoty. Zostań
wolontariuszem – koordynatorem akcji w swojej
wspólnocie! 
Zgłoś się dziś: ewangeliczna.pl/tysiace-powodow

Dołącz do grupy na FB: Ewangelizacja - Tysiące
Powodów – tam jest dużo informacji
o narzędziach ewangelizacyjnych.

EWANGELIZACJA

Tysiące Powodów

Pierwszym krokiem w realizacji misji dotyczącej
budowania świadomości na temat ewangelicznego
chrześcijaństwa było przygotowanie przewodnika
„Kim są ewangeliczni chrześcijanie? 20 odpowiedzi
na najczęściej zadawane pytania”. Przewodnik jest
używany przez kościoły, ewangeliczne organizacje,
a także osoby indywidualne. Jest doskonałym
narzędziem do ewangelizacji i szerzenia wiedzy            
o ewangelicznych chrześcijanach. 
Dowiedz się więcej: ewangeliczna.pl/przewodnik

Zajmujesz się komunikacją, marketingiem, public
relations? Dołącz do zespołu zajmującego                  
się opracowaniem strategii budowania
świadomości o ewangelicznym chrześcijaństwie        
w polskim społeczeństwie. 

Zgłoś się! monika@ewangeliczna.pl

MEDIA

Kim są Ewangeliczni 
Chrześcijanie?

Ewangeliczna
Polska
Media

https://ewangeliczna.pl/inspiratour/
https://ewangeliczna.pl/mentoring/
https://ewangeliczna.pl/przed-i-po/
https://ewangeliczna.pl/tysiace-powodow/
https://www.facebook.com/groups/333211487764557
https://ewangeliczna.pl/przewodnik/
mailto:monika@ewangeliczna.pl


Ewangeliczna
Polska
Liderzy młodzieżowi

Ewangeliczna
Polska
Działania społeczne

Ewangeliczna
Polska
Uczniostwo

Ewangeliczna
Polska
Rodzina

S T R O N A  2

Nikt z nas nie rodzi się uczniem Jezusa, jednak
każdy wierzący powołany jest do czynienia
innych Jego uczniami. Aby było to możliwe,
konieczne jest wyposażanie wierzących                  
do uczniostwa, tak by kolejne pokolenia
chrześcijan mogły wzrastać i być kształtowane
przez bliskie relacje uczniowskie z innymi
wierzącymi. Jeśli jesteś zainteresowany
rozwojem uczniostwa, koniecznie napisz:
bogdan@uczniostwo.pl

Więcej: ewangeliczna.pl/obszar-uczniostwo

Prowadzisz fundację, stowarzyszenie,
dobroczynną agendę kościoła? Dołącz do grupy
osób, którym na sercu leżą działania społeczne     
i charytatywne. Zajrzyj tutaj: 
ewangeliczna.pl/obszar-dzialania-spoleczne
i wypełnij formularz!

DZIAŁANIA SPOŁECZNE

„Infolinia duszpasterska – strefa wsparcia liderów
młodzieżowych” – to projekt, który w praktyczny
sposób wspiera, wzmacnia i wyposaża liderów
młodzieżowych w służbie. Infolinia pozwala
liderom młodzieżowym korzystać z wiedzy,
doświadczenia ekspertów w dziedzinach tak
bardzo potrzebnych w dzisiejszych czasach.
Więcej: ewangeliczna.pl/infolinia

Jesteś liderem młodzieżowym? Potrzebujesz
inspiracji i wsparcia od innych liderów? 

Dołącz do grupy na FB: Strefa młodego lidera.

Więcej o obszarze: 
ewangeliczna.pl/obszar-liderzy-mlodziezowi

LIDERZY MŁODZIEŻOWI

UCZNIOSTWO

Infolinia
Duszpasterska

Jako ewangeliczni chrześcijanie wiemy, jak
ogromną rolę pełni zdrowa i silna rodzina.
Jej znaczenie dla każdego człowieka jest
nieocenione. Dlatego powstał obszar, którego
celem jest działalność na rzecz zdrowia
rodzinnego i mocnych więzi małżeńskich. Jeżeli
prowadzisz służbę lub inną działalność na rzecz
budowania małżeństwa, dołącz, wysyłając
wiadomość na: filip@ewangeliczna.pl
Więcej o obszarze: 
ewangeliczna.pl/obszar-rodzina

RODZINA

Zostań ambasadorem swojej wspólnoty
w ramach Ewangelicznej Polski. 

Bądź na bieżąco z tym, co się dzieje w innych
społecznościach, angażuj innych i dziel się
informacjami dotyczącymi Twojej wspólnoty.

Więcej: ewangeliczna.pl/dolacz

ZOSTAŃ AMBASADOREM

Zapisz się na newsletter i bądźmy 
w kontakcie! Otrzymasz też
7 bezpłatnych e-booków. 

➜ ewangeliczna.pl/newsletter

Wesprzyj finansowo projekty oraz inne
działania Ewangelicznej Polski!
➜ ewangeliczna.pl/wesprzyj
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