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• Rozwój ucznia przypomina bardziej kontinuum niż oddzielne etapy: nie zawsze jest jasne, gdzie dokładnie znajdują się ludzie w tym kontinuum, ale dwa 
przeciwległe bieguny są całkiem różne. Celem uczniostwa jest wzrastanie w wierze i upodobnianie się do Jezusa Chrystusa. 

• Trzy koła na kontinuum prezentują środowiska albo konteksty relacji - nie tylko spotkania.   

• Potrzebne jest miejsce (środowisko)  dla wszystkich, gdzie mogą być mile widziani i mogą otrzymać odpowiednią troskę w życiu misyjnej wspólnoty. 

• Ludzie w tych trzech relacyjnych kołach czasami się zmieniają - przede wszystkim ci, którzy są mniej zaangażowani.  

• Nie wszyscy, którzy spotykają  się z wami regularnie są z wami na misji. Życie zorientowane wokół misji będzie  wypływać przede wszystkim z zaangażowanego 
trzonu. 

• Nie zaniedbując  niewierzących i osób ,,zainteresowanych’’  Jezusem i MW, dlatego należy najbardziej konkretnie skupić się/inwestować  w trzon. 

• Osoby w zaangażowanym trzonie tworzą wspólnie przymierze jako MW i wnoszą intencjonalny wpływ ewangelii do wszystkich trzech kół.  

• Aby efektywnie czynić innych uczniami, którzy  czynią uczniami innych, musimy aktywnie wnosić wpływ ewangelii do każdego koła, np. skupcie się na każdym kole 
przynajmniej 2x w miesiącu. 

Głównie niewierzący znajomi, którym 
misyjna wspólnota pokazuje Jezusa. 
 
Grill, imprezy, zabawy z dziećmi, 
robótki, sporty, służenie… (rozmowy 
wokół ewangelii) 

Niewierzący przyjaciele i młodzi wierzący, 
którzy są zainteresowani Jezusem oraz 
misyjną wspólnotą, ale nie są w pełni 
zaangażowani. 
Opowieść o Bogu, ewangelia, podstawy 
Biblii, przemiana dzięki ewangelii, 
dzielenie się historiami  
  

,,Wspólnota przymierza’’ złożona  
z wierzących, którzy są zobowiązali się 
naśladować Jezusa i czynić innych uczniami 
poprzez misyjną wspólnotę. 
Ugruntowani w Biblii, prowadzeni przez 
Ducha, biegle posługujący się ewangelią, 
prowadzący grupy DNA, wspólnie czyniący 
uczniów… 
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