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5 PILÍŘŮ EFEKTIVNÍ MISIE  
 
Nejčastější otázka, kterou slýchám při práci se sbory nejrůznějšího typu a velikosti 
na různých místech světa, zní: Jak můžeme pomoci našim lidem, aby žili jako 
společenství s posláním (s důrazem na poslání -misii)? 
 
Uvedu zde pět základních věcí, které obvykle v nějaké míře ve sborech postrádám 
a které vyžadují neustálou pozornost a podporu. Jde o klíčové oblasti, v  nichž nám 
často schází jasnost, cílevědomost a soustředěnost:  
 

Lidé, Místa, Zvěstování, Plán, Modlitba  
 

LIDÉ 
 
Lidé: Kdo jsou ti konkrétní nevěřící lidé (cca 10-15), o nichž jste přesvědčeni, 
že za nimi Bůh vaši skupinu posílá? Lidé, kterým máte v průběhu každého týdne 
věnovat váš nejlepší čas, zahrnout je vaší láskou, modlitbami a konkrétními skutky 
služby?   
 
Vaše skupina potřebuje společně v modlitbách  nalézat Boží povolání a moudrost 
k tomu, kterým lidem se máte spolu věnovat. Mohou to být:  
 

 Nejbližší sousedé 

 Lidé, s nimiž se setkáváte ve vaší čtvrti, na vašem sídlišti  

 Lidé, které potkáváte v parku, restauraci, kavárně…  

 Rodiče spolužáků a kamarádů vašich dětí 

 Rodiče a lidé, s nimiž se setkáváte prostřednictvím sportovních 
nebo mimoškolních aktivit vašich dětí  

 Vaši spolupracovníci v zaměstnání 

 Lidé, s nimiž se potkáváte díky vašim zájmům a koníčkům (jogging, fitness, 
sport, hudba, umění, rybaření, cestování, outdoorové aktivity…) 

 Lidé, kterým jste pomohli v jejich konkrétních naléhavých situacích (zdravotní 
problémy, finanční potíže, manželské krize, hlídání dětí, pomoc s  jídlem, 
pomoc v domácnosti, stěhování, opravy auta nebo domu/bytu…)     

 

MÍSTA 
 
Místa: Na jakých konkrétních místech a v  jakém společenském kontextu se bude 
vaše skupina těmto lidem pravidelně věnovat a projevovat jim svou lásku?   
 
Vaše skupina se potřebuje společně modlit za rozpoznání té nejlepší doby, místa 
a způsobů pro trávení času s těmito lidmi.  
 
Klíčové je stanovit si, kdy a kde se s nimi můžete jako  skupina pravidelně setkávat, 
a to tak, abyste s nimi měli nějaký kontakt minimálně dvakrát až třikrát měsíčně.  
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Může to být: 
 

 Pravidelné páteční grilování u někoho na zahradě 

 Rekreační fotbálek pro muže na vašem sídlišti každé pondělí večer 
nebo každé nedělní odpoledne 

 Setkání s rodiči s předškolními dětmi ke společným hrám  vždy na stejném 
dětském hřišti/ve stejném parku každé úterní dopoledne nebo odpoledne  

 Pořádání pikniků každý páteční večer (snažte se, aby byly pokud možno 
vždy ve stejný čas) 

 Připojení se ke skupině, která chodí pravidelně do tělocvičny, na výlety, 
běhat, jezdit na kole apod. 

 Pravidelné chození ve stejný čas do stejné kavárny, restaurace, hospody…  

 Dobrovolnická pomoc při pravidelných mimoškolních a sportovních aktivitách 
vašich dětí   

 

ZVĚSTOVÁNÍ 
 
Zvěstování: Jak bude vaše skupina konkrétně  a pravidelně svými slovy i činy 
zvěstovat evangelium těmto lidem , s nimiž ji začíná spojovat prohlubující se 
přátelství? 
 
Potřebujete se společně modlit za to, jak můžete být pravidelně prakticky, tvořivými 
způsoby a ve vší upřímnosti  pro tyto lidi ztělesněním Ježíšovy lásky a jak s nimi 
o této lásce hovořit.  
 
Přiblížit jim evangelium svými činy můžete například takto: 
 

 Zastavte se za nimi s čerstvě upečenou buchtou, domácím chlebem, 
cukrovím apod. 

 Uvařte jim oběd nebo večeři, když vidíte, že toho mají nad hlavu a sami 
nestíhají. 

 Postarejte se jim o jídlo, když jsou nemocní nebo procházejí jinými těžkými 
situacemi. 

 V týdnu, kdy toho mají hodně, jim obstarejte nákup nebo jim nakupte věci, 
které by si sami normálně nemohli dovolit . 

 Dejte jim dárkový poukaz a/nebo pohlídejte děti, aby si spolu 
s manželem/manželkou mohli sami někam vyjít .  

 Pomozte jim s úpravami bytu, domu, zahrady. 

 Pomozte jim něco opravit nebo uklidit. 
 
Zvěstovat jim evangelium svými slovy můžete například takto:  
 

 Pozvěte je ke společnému studiu Bible – individuálnímu nebo s několika 
dalšími lidmi z vaší skupiny. 

 Hovořte s nimi o praktických věcech života (manželství, rodičovství, 
finance,…) a pomozte jim nahlédnout na ně z  biblické perspektivy. 
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 Požádejte je, aby vám ve třiceti minutách pověděli jejich životní příběh . 

 Povyprávějte jim ve třiceti minutách příběh vašeho života . 

 Pozvěte je k setkáním nad Božím příběhem . 

 Zeptejte se jich, jestli je něco, za co se za ně můžete modlit . 

 Sdílejte s nimi příběhy o tom, jak Bůh prakticky mění životy lidí kolem vás 
a vaší skupiny. 

 

PLÁN 
 
Plán: Jaký je váš konkrétní týdenní a měsíční plán  pro společný cílevědomý život 
vaší skupiny se zaměřením na výše uvedené věci?  
 
Vaše skupina se potřebuje společně modlit za moudrost, jak uspořádat život 
každého z vás a vytvořit plán společného života, který vám pomůže cílevědomě 
naplňovat vaše společné  poslání. I ty nejskvělejší záměry, pokud nejsou podepřeny 
konkrétním plánem, obvykle nevedou k  očekávaným výsledkům. 
 
Buďte konkrétní. Buďte důslední a vytrvalí. Zaměřte se na to podstatné. Nemusíte 
dělat každý měsíc deset věcí. Dělejte raději pravidelně n ěkolik věcí s těmi stejnými 
lidmi a dělejte je dobře. Pamatujte, že cílem je co možná nejhlubší vztah s osmi až  
deseti lidmi. S těmi, k nimž vaši skupinu Bůh povolal, abyste je milovali a sloužili jim.  
 
Při vašem plánování si stanovte přesně dny, dobu a místa vašich aktivit, aby byly 
všechny akce členů skupiny v daném měsíci dobře zkoordinovány a abyste na ně 
mohli vaše přátele zvát s dostatečným předstihem. (Když lidi zveme na poslední 
chvíli, nesmíme být překvapeni, když naše pozvání odmítnou.)  
 
Zjistěte, které večery v týdnu vašim přátelům nejvíce vyhovují a přizpůsobte tomu 
vaše plány. Plánujte věci rozumně s ohledem na únavu a zaneprázdněnost lidí 
(obzvláště mají-li děti) tak, aby z nich neodcházeli vyčerpaní, ale aby pro ně byly 
občerstvením a povzbuzením. 
 
Zjistěte, která doba o víkendech je pro vaše přátele nejvhodnější pro delší společná 
setkání - v parku, u přehrady, pro grilování, volejbal, společné hry s dětmi, pěší 
nebo cyklo výlety, návštěvy nebo sledování sportovních utkání apod.  
 

MODLITBA 
 
Modlitba: Jak se bude vaše skupina za tyto lidi, místa a praktické věci soustředěně 
modlit? 
 
Vaše skupina potřebuje společně v modlitbách hledat moudrost v tom, kdy, kde, jak 
a za koho se bude soustředěně modlit. Modlitba je mocným prostředkem, 
který pomáhá měnit srdce a mysl lidí a tak proměňovat celý jejich život. Je hnacím 
motorem misie. 
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Vytvořte si modlitební plán, který bude specifický pro každého  člověka, za nějž se 
modlíte a konkrétní v  tom, jakým způsobem a jak často se za něj budete modlit. 
Naplánujte si, kdy se za tyto lidi budete modlit ve skupině společně a kdy se za ně 
bude modlit každý z  vás samostatně. Můžete se ve vašich modlitbách povzbuzovat 
a zároveň si připomínat modlitební předměty prostřednictvím pravidelných e-mailů, 
sdílených zpráv, Facebooku apod.  
 
Podobně se můžete vzájemně sdílet o tom, co je  v jednotlivých vztazích s vašimi 
přáteli a v rozhovorech s nimi nového, a tak se povzbudit k dalším konkrétním 
modlitbám za ně. 
 
 

EFEKTIVNÍ MISIE VAŠÍ SKUPINY 
 
5 OTÁZEK K PRAVIDELNÉMU HODNOCENÍ, PŘÍPOMÍNÁNÍ SI VĚCÍ A POVZBUZOVÁNÍ 
VAŠÍ SKUPINY 
 
Odpovězte si na níže uvedené otázky. Do vynechaných řádků si zapište vaše odpovědi 
a vaše závazky pro příští období (čtvrtletí, semestr,…)  ohledně toho, jakými způsoby 
se budete podílet na sdíleném misijním životě vaší skupiny se zaměřením na vaše 
konkrétní zvolené lidi. 
S modlitbami přemýšlejte nad každou z otázek a vracejte se přitom k podnětům 
z předchozích odstavců. 
 

1. Ke kterým konkrétním lidem nás Bůh  volá, abychom se jim věnovali, 
milovali je a modlili se za ně?  

 
Na kterých deset až patnáct lidí se naše misijní skupina zaměří?  

 
 
 
 
 
 
 

2. Jaká konkrétní místa využijeme k tomu, abychom se těmto lidem věnovali 
a prokazovali jim naši lásku?  

 
Když přemýšlíte o skupině lidí, které jste si vypsali výše, pravděpodobně si 
vybavíte mnoho míst, kde už jste s  nimi nějaký čas strávili. Která jsou to 
místa? 
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3. Jak těmto lidem pravidelně zvěstujeme evangelium našimi slovy i skutky?  
 

Přemýšlejte o tom, jak můžete vašim deseti až patnácti vybraným lidem 
radikálně velkorysým způsobem ztělesňovat a zvěstovat evangelium.  

 
 
 
 
 
 
 

4. Jaký je náš týdenní a měsíční plán, který nám pomáhá zůstat zaměřenými 
na lidi, za nimiž jsme byli Bohem posláni?  

 
Buďte konkrétní. Buďte důslední a vytrvalí. Buďte cílevědomí.  

 
 
 
 
 
 
 

5. Jak se za tyto lidi konkrétně a soustředěně modlíme?  
 

Vytvořte si modlitební plán, který bude specifický pro každého člověka, 
za nějž se modlíte a konkrétní v tom, jak a jak často se za něj budete modlit. 
 

   
 
 


