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ÚLOHA VEDOUCÍHO MISIJNÍ SKUPINY   
 
Hlavním zaměřením vaší misijní skupiny je činit učedníky Pána Ježíše, kteří budou 
činit další učedníky. 
Doufáme, že se s tímto záměrem vaše misijní skupina během 18 -24 měsíců rozroste 
tak, že z ní vzniknou skupiny dvě. Nebudeš na  to sám, vedení budete sdílet 
s jádrovým týmem vedoucích. 
 
 

VEDENÍ SEBE SAMA 
 
OSOBNÍ UČEDNICTVÍ: 
 

 Důsledné studium Písma a aplikace evangelia do všech oblastí života . 

 Vytrvalé modlitby a naslouchání Duchu svatému  a Jeho vedení ve tvém 
osobním životě i v životě druhých. 

 Pravidelná účast na školení a koučinku vedoucích misijní ch skupin. 

 U ženatých – pomoc manželce a dětem v jejich růstu v porozumění evangeliu 
a jeho aplikaci do života. 

 Pravidelný rytmus šabatu, času o samotě a odpočinku. 
 
 

VEDENÍ JÁDRA SKUPINY 
 
INVESTICE DO ROZVOJE TVÝCH NEJBLIŽŠÍCH SPOLUPRACOVNÍKŮ:  
 

 Ujasni si, kdo tvoří jádro vaší misijní skupiny a  věnuj těmto lidem nejvíce 
energie. Připravuj je k tomu, aby se oni mohli věnovat zase dalším. 

 Vytvoř společně se svým jádrovým týmem vedoucích podrobný misijní plán 
vaší skupiny. Starejte se o naplňování toho to plánu, případně o jeho 
přizpůsobení situaci tam, kde to bude potřeba.  

 Pomoz členům tvého týmu porozumět jejich jedinečnému obdarování (podle 
Efezským 4 – „APEST“) a tomu, jak jím mohou přispět k naplňování poslání 
vaší misijní skupiny. 

 Pomoz jim růst v tom, jak vedou sebe samé (viz výše). 

 Pomoz jim růst v důsledném životě na základě vaší totožnosti jako Rodina, 
Misionáři, Služebníci a Učedníci.  

 Pomoz každému ze tvého týmu udržovat několik (3 -5) vztahů s lidmi, kteří 
ještě nejsou věřící, modlit se za ně a vytrvale se je snažit získat pro Krista. 

 Povzbuzuj ve svém jádrovém týmu atmosféru modlitby. Modlete se 
pravidelně za sebe i za ostatní členy vaší misijní skupiny.  

 Snaž se, aby se co nejvíce lidí z vaší skupiny zapojilo do skupinek DNA. 
Pravidelně se zajímej, zda tyto skupinky dobře fungují. 

 Setkávej se se svým jádrovým týmem alespoň jedenkrát měsíčně. Radujte se 
spolu z dosaženého pokroku, upravujte, co je třeba a plánujte další měsíc.  
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VEDENÍ CELÉ SKUPINY 
 
MISIJNÍ ŽIVOT S RODINOU UČEDNÍKŮ 
 

 Veď členy misijní skupiny v tom, aby se v rámci pravidelných životních rytmů 
navzájem setkávali se (zatím) nevěřícími přáteli, které jste na začátku roku 
rozpoznali jako ty, na něž se má vaše skupina zaměřit.  

 Pomáhej členům vaší misijní skupiny v tom, aby  dokázali naslouchat 
a porozumět příběhům lidí a aby dokázali sdí let svůj vlastní příběh 
se zaměřením na evangelium. 

 Pravidelně veď misijní skupinu v praktické službě potřebným.  Bude to 
obnášet investici vašeho času, zdrojů, modliteb, investici do vztahů.  

 Veď vaši misijní skupinu: 
o v pravidelných modlitbách za nevěřící,  
o v pravidelné službě nevěřícím, která je svědectvím o hodnotách 

evangelia, 
o v pravidelném sdílení evangelia vašimi slovy.  

 Alespoň jedenkrát ročně projdi s vaší skupinou společně s některými 
nevěřícími cyklem setkání nad příběhem Bible („The Storyformed Way“). 

 S modlitbou vysvětluj vaší skupině proces duchovního násobení , pomoz jim 
porozumět vizi a důvodům, které za ním stojí. Když se budete dělit 
a přeskupovat, pomoz jim vyrovnat se se  zármutkem spojeným se změnou 
a zároveň se radovat z početního růstu, který vám Bůh dal.   

 Veď vaši skupinu k pravidelné spolupráci s dalšími misijními skupinami 
z vašeho sboru/města, abyste tak znásobili vliv, který můžete mít na šíření 
evangelia ve vaší oblasti nebo mezi lidmi, k nimž vás Bůh povolává.   

 
 
Četl jsem a prodiskutoval tento popis mých zodpovědností, které  tímto na sebe 
přijímám. Chci se s pokorou učit a růst ve všech výše zmíněných oblastech.  S pomocí 
Boží slibuji své misijní skupině, že se budu na základě Boží milosti a v moci Božího 
Ducha snažit co nejlépe tuto roli naplňovat.   
 
 
 
JMÉNO: _________________________ 
 
DATUM:  ________________________ 
 
 
 
 
JMÉNO: _________________________ 
 
DATUM:  ________________________ 


