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HELHETSBILDEN AV LÄRJUNGASKAPET I EN MISSIONSGEMENSKAP
ICKE-TROENDE VÄNNER
Främst icke-troende vänner som
exponeras för Jesus genom en
missionsgemenskap

Grillning, fester, lekträffar, pysselkvällar,
sport, tjänande (samtal om evangeliet)

UTÖKAD MISSIONSGEMENSKAP

ÖVERLÅTEN KÄRNA

Icke-troende vänner och unga troende som
är intresserade av Jesus och en missionsgemenskap men som ännu inte helt har
överlåtit sig.

En ”förbundsgemenskap” bestående av
troende som är överlåtna till Jesus och att
göra lärjungar genom en
Missionsgemenskap.

Guds berättelse, evangeliet, Bibelns grunder ,
Identiteter och Regelbundenhet , 4G, dela
berättelser, DNA …

Bibelgrundade, andeledda, evangeliepåverkade,
leder DNA-grupper, gör lärjungar tillsammans …

Inledande påverkan
med evangeliet

15-30

Proaktiv
påverkan med
evangeliet

8-20

3-12

FÖRÖKNING

Proaktiv påverkan
med evangeliet
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Att växa som lärjunge är mer en oavbruten följd än separata steg eller stadier: det är inte alltid tydligt var personer befinner sig, men de motsatta ändarna
är ganska tydliga. Lärjungaskapets mål är en ökande tro på Jesus Kristus.
De tre cirklarna representerar miljöer eller sammanhang för relationer — inte bara möten.
Det behöver finnas en plats (miljö) för alla att välkomnas och tas om hand i Missionsgemenskapens liv.
Personerna i relationscirklarna kan ibland variera — särskilt när det gäller de som är mindre överlåtna.
Alla som ni träffar regelbundet är inte på uppdrag tillsammans med er. Livet runt uppdraget kommer främst utgå från den överlåtna kärnan.
Vi behöver ha ett särskilt fokus/satsning på den överlåtna kärnan, även om vi inte får försumma de som inte är troende eller de som är ”intresserade” av
Jesus och en missionsgemenskap.
De som är en del av den överlåtna kärnan ingår i ett förbund tillsammans som missionsgemenskap och påverkar alla tre cirklarna med evangeliet.
För att effektivt göra lärjungar som gör nya lärjungar, måste vi proaktivt påverka varje cirkel med evangeliet, vilket innebär att fokusera på varje cirkel
minst två gånger/månad.

