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WIZJA 
Ewangelia. Wspólnota jak rodzina. Misja. 
 
Niech wartości ewangelii, rodziny i misji prowadzą was w tym, dlaczego, co, gdzie i jak 
robicie jako MW.  
 

 

WIELKOŚĆ GRUPY: 
• 6-14 dorosłych + niechrześcijanie. Kiedy grupa do chodzi do wielkości 12-14 

dorosłych, wtedy jest czas, aby grupa szła w kierunku pomnożenia. Szczególnie 
wtedy, kiedy jest w nie dużo dzieci. 

• Grupa mniejsza niż ta nie jest do końca wspólnotą. 

• Większa grupa może stać się szczególnie trudna do prowadzenia.  

• Trzon 4-8 osób, które biorą odpowiedzialność za życie wspólnoty.  
 
 
 

DYNAMIKA RELACJI: 
3 warstwy relacji - trzon, młodzi chrześcijanie, niechrześcijanie.   
 
To zazwyczaj oznacza około 4-8 osób w trzonie, 4-8 młodych chrześcijan wokół trzonu  
i 10-15 niechrześcijan, do których MW czuje się powołana, aby ich kochać  
i oddziaływać na nich ewangelią - to jest cel ich misji.  
 
 
 

BLISKOŚĆ: 
Idealnie byłoby, gdyby wszyscy uczestnicy MW mieszkali w odległości 10-15 minut 
jazdy samochodem lub środkami transportu publicznego. W dużych, ruchliwych 
miastach o dużym natężeniu ruchu i większych odległościach może być konieczne 
dostosowanie się. Mimo to nadal starajcie się zachować bliskość lub bardzo silne więzi. 
Jeśli ludzie nie mieszkają wystarczająco blisko siebie, mało prawdopodobne jest, że 
będą normalnie lub spontanicznie żyć razem.  
 
Jeśli istnieją silne powiązania, uczestnicy spędzają razem dużo czasu, a relacje  
i harmonogramy się pokrywają, taka MW może nadal skutecznie funkcjonować jako 
rodzina na misji. Silne powiązania może być grupa muzyków, osoby, które razem 
chodzą na siłownię, grupa lekarzy i pielęgniarek w tym samym szpitalu lub grupa rodzin 
w tej samej szkole lub młodzieżowej drużynie sportowej. 
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DŁUGOŚĆ ZOBOWIĄZANIA: 
Uczestnicy MW zazwyczaj zobowiązują się względem siebie nawzajem do wspólnego 
życia przez rok.  
 
Pod koniec roku grupa zazwyczaj się nie rozchodzi, ale pomnaża, dopasowuje albo 
reformuje się w jakiś sposób. 1 rok zobowiązania jest normalnym cyklem życia, po 
którym można ocenić, dostosować, otrzymać informacje zwrotną i kontynuować dalej 
ze świeżą wizją  na kolejny rok.  
 
 

CZĘSTOTLIWOŚĆ: 
W normalnym tygodniu możemy mieć 4 lub 5 różnych punktów kontaktu między 
ludźmi, w różnym czasie i na różne sposoby. Czasami może to być tylko kilka osób, a 
czasami wiele. Niektóre rzeczy mogą być przeznaczone tylko dla kobiet, a inne tylko dla 
mężczyzn. MW to wspólne życie, więc będzie ono oznaczać wiele różnych rzeczy, 
dziejących się w wielu różnych relacji, w najróżniejszych terminach i miejscach. Te 
„punkty kontaktowe” mogą wyglądać, jak przykłady wymienione poniżej, miejmy 
nadzieję, dostarczą wam pomysłów na wiele innych: 
 

• nabożeństwa  

• rodzinna kolacja MW  

• grupy DNA dla kobiet i mężczyzn  

• rodziny, które zapraszają singli albo inne małżeństwo do siebie na kolację  

• grill z dwoma małżeństwami z MW i dwoma niewierzącymi małżeństwami, 
(znajomi z pracy albo sąsiedztwa)  

• wspólne pójście do parku albo w góry jako część albo cała MW oraz znajomi, 
którzy nie są chrześcijanami  

• bieganie, chodzenie, jazda na rowerze albo pójście na siłownie z kilkoma 
osobami z MW i innymi znajomymi  

• opiekowanie się czyimiś dziećmi 

• wieczór gier albo wieczór filmowy z częścią albo całą MW  

• podrzucenie jedzenia albo zakupów jakiejś chorej rodzinie albo rodzinie, która 
ma nowe dziecko albo straciła pracę 

• regularne przesyłanie sobie wiadomości, żeby sprawdzać i zachęcać jakąś osobę, 
grupę DNA albo całą MW 

 
 

PLANOWANIE: 
Stwórzcie ogólny plan na cały rok, a następnie regularnie, stopniowo i konsekwentnie 
planujcie co 30 dni kolejny miesiąc (zobaczcie przykładowo 30-dniowy plan misyjnej 
wspólnoty). 
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W razie potrzeby dostosujcie 30-dniowy plan, aby uwzględnić określoną porę roku lub 
okres w życiu. Pory roku często wpływają na możliwości i dyspozycyjność, a także mogą 
stwarzać dodatkowe okazje misyjne związane z wakacjami, rozpoczęciem roku 
szkolnego lub nowego roku itp. 
 

SKUPIONA NA MISJI: 
Razem z innymi stałymi z uczestnikami MW zapiszcie imiona wszystkich niechrześcijan, 
których Bóg umieścił w życiu każdego z was poprzez naturalne relacje -  
z sąsiedztwa, pracy, szkoły, zajęć szkolnych, zajęć dla dzieci, hobby itp. Przekonacie się, 
że zwykle jest to grupa co najmniej 40-60 osób. Następnie z tej większej grupy ludzi,  
z modlitwą, wybierzcie około 10-15 osób, które są „dobrą glebą”. Dobra gleba to ci, 
którzy są bardziej otwarci na rozmowy, relacje i wydają się bardziej otwarci na sprawy 
duchowe. To są ci ludzie, których Duch nieustannie przypomina twojemu sercu  
i umysłowi. Tych 10-15 osób to grupa, na której  skupi się wasza MW w swojej misji 
kochania ich i zdobywania dla Chrystusa (zobacz także materiał 5 niezbędnych 
elementów skutecznej misji). 
 
 

INNE KWESTIE DO ROZWAŻENIA: 
 

1. Kika pokoleń: MW, w których są przedstawiciele kilku pokoleń i które nie są 
podzielone według wieku, mogą mieć ogromny wpływ na duchowy rozwój ludzi. 
Jest wiele rzeczy, których każde pokolenie potrzebuje doświadczyć i w których 
potrzebuje wsparcia od innych pokoleń. 

 
2. Wspólne przywództwo trzonu: weź pod uwagę dary, osobowość, dojrzałość  

i doświadczenie każdej osoby. Skorzystaj z darów, pasji i poglądu każdej osoby. 
Bardzo ważne jest, aby MW była prowadzona przez grupę osób, a nie tylko 1 lub 
2 osoby. Silny trzon oznacza więcej siły, zdolności, różnorodności  
i uzupełniających się wpływów. Dzięki wspólnemu przywództwu każdy aspekt 
życia wspólnoty będzie bardziej efektywny i zrównoważony. Obejmuje to 
prowadzenie, organizowanie spotkań i wydarzeń, nauczanie, duszpasterstwo, 
komunikację oraz planowanie. 

 
3. Komunikacja: zbierzcie informacje zwrotne i zdecydujcie, jaka forma 

komunikacji jest najlepsza dla waszej grupy, co najprawdopodobniej przeczytają 
i na co odpowiedzą. Może to być Facebook, e-mail, wiadomości lub inne 
aplikacje przeznaczone do komunikacji grupowej. Zastanów się nad jedną osobą 
z trzonu, która będzie odpowiadać za cotygodniową komunikację z całą MW, 
osoby mogą zmieniać się co kilka miesięcy. Wysyłanie stałych przypomnień jest 
kluczowe w kulturach, których członkowie mają napięte harmonogramy i są 
stale przeładowani informacjami. 
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4. Małe dzieci: wspólne wychowywanie dzieci w MW to potężne doświadczenie, 
ponieważ wpływ wielu dorosłych pomaga kształtować duchowy i relacyjny 
rozwój dzieci. Wspólnota, która żyje jak rodzina i żyje razem na misji, może być 
wzorem miłości, troski, hojności, gościnności i wielu innych aspektów życia 
zgodnego z ewangelią. Potrzeba wspólnoty uczniów, aby czynić z naszych dzieci 
dojrzałych uczniów! 

 
5. Młodzież: będzie to zależeć od tego, czy w kościele jest grupa młodzieżowa  

i jaką formę przyjmie. Jeśli istnieje silna grupa młodzieżowa, w pełni uzupełni 
doświadczenie, jakie młodzież ma w MW. Jeśli grupa młodzieżowa jest bardzo 
mała lub niezbyt silna, wówczas MW może szukać sposobów, aby uzupełnić 
duchowe doświadczenia swojej młodzieży. Może to być np. poprzez grupy DNA  
z mentorem, czyli spotkanie 3 lub 4 osób z młodzieży z dorosłym mentorem. 
Inne wydarzenia towarzyskie mogą zaspokoić ich potrzeby związane z przyjaźnią 
w tym wyjątkowym okresie dorastania. Młodzi ludzie muszą zrozumieć, że są 
częścią kościoła, więc mają wartość. Powinni być postrzegani jako część MW, tak 
jak każdy z dorosłych. Podobnie jak w przypadku mniejszych dzieci, wpływ wielu 
dorosłych z MW może być potężny. 

 
6. Zmiana domów:  wspólnota powinna również funkcjonować jak dobra rodzina 

również w tym obszarze. Oznacza to, że każdy, kto ma wystarczająco dużo 
miejsca w domu lub w mieszkaniu, pomaga organizować różne posiłki, imprezy  
i aktywności. Bardzo ważne jest, aby pomagać gospodarzom uniknąć wypalenia. 
Częściowo służy to również rozwijaniu postawy gościnności u każdej osoby lub 
małżeństwa, co jest ważną cechą dojrzewających uczniów. 

 
7. Posiłki i jedzenie: bądźcie kreatywni i elastyczni. Czasami wystarczą proste 

posiłki. Innym razem można przygotować większy, bardziej wystawny posiłek, 
który staje się głównym punktem wieczoru. Bądźcie dobrą rodziną, organizując, 
przygotowując i jedząc jako MW. Oczekujcie, że wszyscy wezmą udział i pomogą. 
Upewnijcie się, że ludzie pomagają przy wspólnym sprzątaniu. Kiedy macie dużo 
małych dzieci, musicie bardzo uważać, aby  nakarmienie ich, a potem sprzątanie 
po nich zdominowało wieczoru.  
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