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5 NIEZBĘDNYCH ELEMENTÓW SKUTECZNEJ MISJI 
 

Najczęściej spotykanym problem, o którym słyszę, pracując z różnymi kościołami na 
całym świecie, jest: Jak możemy pomóc wyposażyć naszych ludzi do życia we 
wspólnocie na misji (z naciskiem na misję)?  
 
Chcę zasugerować pięć niezbędnych elementów, których zazwyczaj w jakiejś formie 
brakuje w kościołach. Elementów, które wymagają ciągłej uwagi i ciągłego 
wzmocnienia. Są to niezbędne obszary, w których tak często brakuje jasności, celowych 
działań i kierunku: 
 
Ludzie, Miejsca, Głoszenie, Plan, Modlitwa 
 
 

 

LUDZIE 
 
Ludzie: Kim są ci konkretni nie-chrześcijanie (ok. dziesięciu do piętnastu osób), co do 
których wierzycie, że Bóg powołał waszą grupę, aby ich pozyskać i dzielić się z nimi 
przez cały tydzień czasem, miłością, modlitwą i namacalną służbą? 
 
Jako grupa musicie wspólnie rozeznać w modlitwie, do kogo Bóg was powołuje, abyście 
nawiązali z nimi bliższą relacje. To mogą być:  
 

• najbliżsi sąsiedzi, 

• sąsiedzi poznani na parapetówce, 

• ludzie poznani w lokalnym parku albo w kawiarni, 

• ludzie poznani w szkole waszych dzieci,  

• ludzie poznani dzięki sportowym albo innym pozaszkolnym zajęciom waszch 
dzieci, 

• współpracownicy w firmie, 

• ludzie poznani dzięki jednemu z waszych hobby (bieganie, muzyka, robótki, 
siłownia, wędkowanie, inne dodatkowe aktywności), 

• ludzie, którym pomogliście, dlatego że mieli konkretną potrzebę (problemy 
zdrowotne, finansowe, małżeńskie, pilnowanie dzieci, obiady, problemy  
z samochodem, problemy z domem). 
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MIEJSCA 
 
Miejsca: W jakich konkretnych miejscach i okolicznościach wasza grupa zaangażuje się, 
aby regularnie okazywać miłość tym osoba i nawiązywać z nimi relacje? 
 
Wasza grupa musi rozeznać w modlitwie, jaki czas oraz jakie miejsca i sposoby będą 
najlepsze, aby spędzić czas z ludźmi. 
Kluczowe jest określenie, kiedy i gdzie możecie regularnie spędzać z nimi często sam 
czas jako grupa—minimum dwa do trzech miejsc kontaktu w  miesiącu. Może to być: 
 

• Grillowanie u kogoś w domu w każdy piątek. 

• Organizowanie lokalnych meczy piłki nożnej w poniedziałkowe wieczory lub 
niedzielne popołudnia.  

• Spotykanie się z dziećmi w tym samym parku czy w tym samym miejscu we 
wtorki rano. 

• Piknik w każdy piątek wieczorem (starajcie się to robić o tej samej godzinie 
przez większość tygodni). 

• Regularne chodzenie na siłownie, bieganie, jeżdżenie na rowerze, wycieczki 
górskie. 

• Bycie stałym klientem tej samej kawiarni, knajpy czy restauracji. 

• Wolontariat w szkole waszych dzieci, drużynie sportowej czy klubie sportowym. 

• Udzielanie pomocy w sąsiedztwie.  
 
 
 

GŁOSZENIE 
 
Głoszenie: W jaki sposób wasza grupa będzie regularnie głosić ewangelię słowem  
i czynem ludziom, z którymi nawiązujecie głębsze relacje? 
 
Wasza grupa powinna ustalić, z modlitwą, jak regularnie pokazywać miłość Jezusa  
i rozmawiać o niej w praktyczny, kreatywny i autentyczny sposób. 
 
Na przykład, aby pokazywać ewangelię możecie: 

• Podrzucać świeże ciasteczka, chleb czy ciasto.  

• Dostarczać jedzenie w wieczory, kiedy wiecie, że są bardzo zajęci. 

• Dostarczać posiłki, gdy są chorzy, zmieniają pracę albo w ich życiu mają miejsce 
inne stresujące okoliczności. 

• Dostarczać zakupy, gdy mają zabiegany tydzień albo zakupy z rzeczami, na które 
ich normalnie nie stać. 

• Dać im kartę podarunkową albo kupony na wyjście na kawę czy randkę ze 
współmałżonkiem  
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• Pomóc im z projektem w domu czy w ogrodzie.  

• Pomóc im coś naprawić coś albo posprzątać.    
 
Aby głosić ewangelię słowami, możecie 

• Zaprosić ich do studiowania Biblii jeden na jeden albo w kilka osób.  

• Rozmawiać o praktycznych aspektach życia, takich jak: małżeństwo, 
rodzicielstwo, finanse z Bożej perspektywy,. 

• Poprosić ich, ab opowiedzieli 30-minutową historię swojego życia.  

• Opowiedzieć im 30-minutową historię swojego życia.  

• Zaprosić ich do poznania Bożej historii.   

• Zapytać, czy jest coś, o co możecie się modlić. 

• Opowiedzieć im praktyczne historie a tym, jak Bóg zmienia życia ludzi wokół was 
i waszej grupy.  

 
 
 

PLAN 
 
Plan: Jaki jest wasz tygodniowy i miesięczny plan, aby wspólnie żyć i intencjonalnie 
koncentrować się na powyższych działaniach? 
 
Wasza grupa musi ustalić, z modlitwą, jak zorganizujecie swoje życie i stworzyć plan 
wspólnych, celowych działań. Bez konkretnego planu dobre intencje, zazwyczaj nie 
przynoszą żadnych owoców.  
 
Bądźcie konkretni. Bądźcie konsekwentni. Bądźcie skupieni. Wasza grupa nie musi 
poświęcać się co miesiąc dziesięciu rzeczom. Róbcie kilka rzeczy regularnie z tymi 
samymi ludźmi i róbcie je dobrze. Pamiętajcie, że celem jest maksymalne pogłębienie 
relacji z grupą ośmiu do dwunastu osób, do których Bóg powołał waszą grupę, abyście 
ich kochali i im służyli. 
 
Planując, ustalcie konkretne dni, godziny i miejsca, gdzie będą te rzeczy się odbywały, 
aby wasza grupa mogła odpowiednio zaplanować swój miesięczny harmonogram  
i z wyprzedzeniem zapraszać swoich znajomych (kiedy zapraszamy ludzi na ostatnią 
chwilę, nie powinniśmy być zaskoczeni, kiedy nam odmawiają). 
 
Określcie, w które wieczory w tygodniu wasi znajomi są najbardziej dostępni  
i zaplanujcie te wieczory regularnie i rozsądnie, tak aby były życiodajne dla 
zmęczonych i zajętych ludzi (szczególnie tych, którzy mają dzieci).  
 
Określcie, kiedy wasi znajomi mają więcej czasu w weekendy, kiedy możecie spędzić 
więcej czasu w parku, w górach, urządzić grilla, zaplanować mecz w siatkówkę, zabawę 
z dziećmi, wycieczkę rowerową, wyjście na wydarzenie sportowe oglądanie meczy, itd. 
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MODLITWA 
 
Modlitwa: Jak wasza grupa będzie się modlić za tych ludzi, miejsca i szczegóły, na 
których się skupicie? 
 
Wasza grupa musi ustalić, w modlitwie, kiedy, gdzie, jak i za kogo będziecie się modlić. 
Modlitwa jest mocą, która pomaga zmieniać serca i umysły, prowadząc do przemiany 
życia. Jest paliwem dla misji.   
 
Stwórzcie modlitewny plan, w którym znajdzie się każda z osób, o które się modlicie, 
o co się modlicie w związku z nią i jak często zobowiązujecie się o nią modlić. Określ, 
kiedy będziecie się modlić za tych ludzi wspólnie jako grupa i indywidualnie. Możecie 
przypominać sobie, aby się modlić i za co się modlić, regularnie pisząc do siebie maile, 
wiadomości czy przez Facebooka. 
  
Możecie też informować się na bieżąco, co się dzieje w różnych relacjach i rozmowach z 
ludźmi. W ten sposób będziecie siebie nawzajem zachęcać, aby jeszcze więcej modlić się za 
tych ludzi. 
 
 
 

EFEKTYWNA MISJA W WASZEJ GRUPIE 
5 PYTAŃ DO ZADAWANIA GRUPIE REGULARNIE, ABY POMÓC W OCENIE, PRZYPOMNIEĆ 
I ZACHĘCIĆ 
 
Wykorzystaj puste miejsce na zapisanie odpowiedzi i zobowiązań na następny okres, 
kwartał czy semestr, które możecie wprowadzić w życie z konkretną grupą ludzi jako 
waszą misję. W modlitwie zastanówcie się na każdym pytaniem i wykorzystajcie 
pomysły z poprzednich punktów.  
 
 

1. Kim są konkretne osoby, do których Bóg powołał nas, abyśmy ich kochali, 
pogłębiali z nimi relacje i modlili się o nich? 

 
Na których 10-15 osobach skupi się wasza wspólnota? 
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2. Gdzie są konkretne miejsca, w których będziemy okazywać miłość i pogłębiać 
relacje z tymi ludzi?  

 
Kiedy myślicie o grupie ludzi, których wymieniliście powyżej, to prawdopodobnie 
jest wiele miejsc, w których spędzacie z nimi czas. Jakie to miejsca? 

 
 
 
 
 
 
 

3. Jak będziemy regularnie głosić ewangelię tym osobom słowem i działaniem? 
 

Pomyślcie o tym, jak możecie pokazywać i głosić ewangelię w radykalny, hojny 
sposób dziesięciu-piętnastu osobom, które wybraliście. 

 
 
 
 
 
 
 

4. Jaki jest wasz tygodniowy i miesięczny plan, który pomaga wam skupiać się na 
ludziach, do których zostaliście posłani?   

 
Bądźcie konkretni. Bądźcie konsekwentni. Bądźcie skupieni.   

 
 
 
 
 
 

5. Jak będziemy celowo i konkretnie modlić się o tych ludzi? 

 
Stwórzcie plan modlitewny, który będzie uwzględniał każdą osobę, o którą się 
modlicie, o co się modlicie i jak często zobowiązaliście się o nich modlić.  

 

 

http://www.missionalmadesimple.com/

