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LEDARE I MISSIONSGEMENSKAPEN
ROLLBESKRIVNING
Det primära fokuset för din Missionsgemenskap är att göra lärjungar som gör fler lärjungar.
Med detta fokus är förhoppningen att din Missionsgemenskap ska dela sig och bli två
grupper inom 18–24 månader. Du gör inte detta på egen hand utan tillsammans med
kärnledarna i ert delade ledarskap.

ATT LEDA DIG SJÄLV
EGET LÄRJUNGASKAP:
• Reflektera ständigt över Ordet och hur evangeliet ska appliceras på alla livets
områden.
• Be och lyssna ständigt in Andens dagliga ledarskap för ditt personliga liv och för
andra.
• Delta regelbundet i Missionsgemenskapsledares träning och vägledning.
• Om du är gift, hjälp din fru och dina barn att växa i förståelsen av evangeliet och
hur det ska tillämpas.
• Praktisera regelbundet sabbat, ensamhet och vila

ATT LEDA NÅGRA FÅ
ÅTERSKAPA DIG SJÄLV I DIN KÄRNA:
• Definiera ”kärnan” i din Missionsgemenskap och ge dem ditt bästa så att de
förbereds att själva bli förökare i framtiden.
• Skapa en plan (se kapitel 2) med detaljer (se kapitel 7) för Missionsgemenskapen
tillsammans med din kärna och överlåt er till den, justera sedan under året efter
behov.
• Hjälp din kärna att förstå sina unika gåvor utifrån Efesierbrevet 4 och vad de kan
bidra med i Missionsgemenskapen.
• Hjälp din kärna att växa i att kunna leva ut sin identitet som familjer, missionärer,
tjänare och elever.
• Hjälp varje individ att upprätthålla flera relationer (3–5 st) med ännu inte kristna
som de regelbundet och i bön påverkar
• Skapa en bönekultur med din kärna, så att både kärnan och övriga får regelbunden
förbön.
• Försök att få så många som möjligt från Missionsgemenskapen att gå med i en
DNA-grupp och kolla regelbundet upp deras DNA-hälsa.
• Träffa kärnan minst en gång per månad för att glädjas över framgång, göra
nödvändiga justeringar och för att planera kommande månad.
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ATT LEDA EN GEMENSKAP
ATT LEVA PÅ UPPDRAG MED EN FAMILJ AV LÄRJUNGAR
• Led Missionsgemenskapen att i vardagslivet ha regelbunden kontakt med sina
ännu inte kristna vänner — de som er Missionsgemenskap har identifierat och som
de är kallade att göra till lärjungar.
• Hjälp din Missionsgemenskap att utveckla sin förmåga att lära känna människors
livsberättelser och att själva kommunicera sin egen med ett fokus på evangeliet.
• Led regelbundet Missionsgemenskapen att tjäna ”dessa mina minsta”. Detta bör
innebära att investera i tid, resurser, relationer och bön.
• Led regelbundet din Missionsgemenskap i:
o Bön för ännu inte kristna.
o Tjäna ännu inte kristna för att leva ut evangeliet
o Tala om och dela evangeliet med ord.
• Led din Missionsgemenskap genom den ”Historieformade Vägen” med några som
ännu inte tror minst en gång per år.
• Tala med din Missionsgemenskap om delningsprocessen och hjälp dem förstå
visionen och tanken bakom delning. När ni förökas genom delning, hjälp dem då
att både få sörja förändringen och glädjas över tillväxten.
• Led din Missionsgemenskap till att regelbundet samarbeta med andra Missionsgemenskaper från er Stadsgrupp för att evangeliet ska kunna få ett ännu större
inflytande i det området eller den grupp av människor som Gud har kallar er till.

Jag har läst och diskuterat denna rollbeskrivning. Jag vill i ödmjukhet lära mig mer och
växa på alla dessa områden. Med Guds nåd och i kraft av hans Ande vill jag ingå förbund
med min gemenskap för att fullfölja dessa åtagande efter bästa förmåga.
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