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LIDER MISYJNEJ WSPÓLNOTY 
  
OPIS ROLI 
 

Głównym celem waszej MW jest czynić innych uczniami Jezusa, którzy czynią uczniami 
kolejne osoby. Celem jest pomnożenie waszej MW dwukrotnie w ciągu 18-24 miesięcy. 
Nie robisz tego sam, lecz z trzonem liderów, w którym dzielicie się przywództwem.  
 

PROWADZENIE SIEBIE 
 
OSOBISTE UCZNIOSTWO: 

• Stałe rozmyślanie o Bożym Słowie i zastosowanie ewangelii w każdej dziedzinie 
życia. 

• Nieustanna modlitwa i słuchanie Ducha, aby prowadził w osobistym życiu oraz  
w nauczaniu innych. 

• Regularne uczęszczanie na szkolenia dla liderów MW.   

• Jeśli masz żonę, pomóż jej i waszym dzieciom wzrastać w zrozumieniu ewangelii 
i stosowaniu jej. 

• Regularne praktykowanie szabatu, odosobnienia i odpoczynku. 
 

PROWADZENIE KILKU OSÓB 
 
REPRODUKCJA SIEBIE W TRZONIE: 
 

• Wybranie ,,trzonu’’ waszej MW i zainwestowanie w nich swojej najlepszej 
energii, przygotowując ich na przyszłych liderów, którzy będą pomnażać. 

• Stworzenie i przekazanie trzonowi szczegółowego planu waszej misji, 
dostosowanie go w razie potrzeby raz na jakiś czas. 

• Pomoc trzonowi w zrozumieniu ich wyjątkowego obdarowania, opisanego  
w Efezjan 4 (Efezjan 4:11) i wkładu, jaki mogą mieć w życie MW. 

• Pomoc we wzrastaniu w tym, jak prowadzą siebie (zobacz powyżej).  

• Pomoc trzonowi w życiu coraz bardziej konsekwentnie i zgodnie z ich 
tożsamością rodziny, misjonarzy, sług i uczniów. 

• Pomaganie każdej osobie utrzymywać kilka relacji (3-5) z niewierzącymi, 
 o których się modlą i na których mają ciągły wpływ.  

• Stworzenie kultury modlitwy tak, aby regularnie modlić się o trzon i innych 
uczestników MW.   

• Umieszczenie jak najwięcej uczestników MW w grupach DNA i regularnie 
sprawdzanie stanu zdrowia grup DNA. 

• Spotkania z trzonem przynajmniej raz w miesiącu, aby świętować postępy, 
wprowadzać potrzebne korekty i planować następny miesiąc. 
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PROWADZENIE WSPÓLNOTY 
 
ŻYCIE NA MISJI Z RODZINĄ UCZNIÓW 

• Dzięki regularnym rytmom życia prowadzenie MW w taki sposób, żebyście 
regularnie spotykali się z niewierzącymi znajomymi - tymi, których 
zidentyfikowaliście jako tych, do których zostaliście powołani, aby uczynić ich 
uczniami.  

• Pomaganie MW w rozwijaniu umiejętności wsłuchiwania się w historię ludzi  
i opowiadania swojej historii w taki sposób, aby było skupiona na ewangelii. 

• Regularne prowadzenie MW w konkretnej służbie ,,tym najmniejszym’’. Powinna 
obejmować czas, zasoby, relacje i modlitwę. 

• Regularnie prowadzenie MW w:  
o Modlitwie o niewierzących; 
o Służbie niewierzącym, aby pokazywać im ewangelię; 
o Werbalnym przekazywaniu ewangelii. 

• Przynajmniej raz w roku przeprowadzenie waszej MW przez Opowieść o Bogu 
razem z niewierzącymi. 

• W modlitwie, przeprowadzenie MW przez proces pomnożenia, pomagając im 
zrozumieć wizję i powód pomnożenia. Podczas pomnażania, pomaganie 
wszystkim w "odbyciu żałoby" z powodu zmiany i świętowaniu wzrostu.  

• Prowadzenie MW w regularnych kontaktach z innymi MW w waszym mieście, 
aby zwiększyć wpływ ewangelii w obszarze i grupie ludzi, do których powołał 
was Bóg.  

 
 

Przeczytałem i omówiłem ten opis roli. Z pokorą podporządkowuję się nauce  
i wzrostowi we wszystkich tych obszarach. Dzięki Bożej łasce i mocy Jego Ducha 
zawieram przymierze z moją wspólnotą, aby wypełnić te zobowiązania najlepiej, jak 
potrafię. 
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