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Kim jesT misjonarz?
jesT nim pojeDynCzy CHrzeŚCijanin LuB 
maŁŻeŃsTwo wierzĄCyCH LuDzi, KTÓrzy za 
aproBaTĄ swojego maCierzysTego zBoru 
zosTaLi wysŁani Do sŁuŻBy zaKŁaDania nowej 
spoŁeCznoŚCi.
są pełni pasji dla Boga i zmotywowani nie tylko do głoszenia 
ewangelii, ale do czynienia ludzi uczniami. Byli nawet w stanie 
zrezygnować z zawodowej pracy i przeprowadzić się do miasta 
w którym ma powstać nowa społeczność. zakładanie nowego 
zboru to główny cel misjonarza, na którym jest całkowicie 
skoncentrowany. To bardzo trudne zadanie i nierzadko owoce 
pracy nie są współmierne z włożonym wysiłkiem, przez co 
łatwo o zniechęcenie. misjonarz potrzebuje konkretnego 
wsparcia zarówno modlitewnego jak i finansowego.

wyoBraź To soBie
wspierany przez CieBie misjonarz Bierze uDziaŁ 
w DwuLeTnim programie szKoLeniowym Ligi 
BiBLijnej, KTÓry pomaga zDoByĆ umiejĘTnoŚCi 
niezBĘDne w zaKŁaDaniu nowyCH zBorÓw. 
w tym czasie misjonarz uczy się, jak w strategiczny sposób 
budować społeczność i równolegle wprowadza w życie 
zdobytą wiedzę.
Dzięki jego pracy nowi ludzie słyszą ewangelię. niektórzy 
z  nich oddają swoje życie jezusowi, a potem, integrują 
się w  grupach biblijnych. misjonarz prowadzi nowego 
wierzącego do wzrostu, uczniostwa i służby. niektórych 
rekrutuje i przygotowuje na przyszłych liderów, którzy będą 
w stanie pomagać w dalszej pracy. Dzięki temu powstaje 
nowy zbór, który staje się Bożym narzędziem oddziaływania 
w lokalnym społeczeństwie.



już od teraz – wspierając konkretnego misjonarza w jednym 
z polskich miast – możesz mieć swój udział w zakładaniu 
nowego zboru, który stanie się latarnią w jakimś ciemnym 
miejscu. Będzie to możliwe, jeśli zostaniesz partnerem 
w  służbie zakładania zborów i każdego miesiąca zechcesz 
zainwestować 20zł, 50zł, 100zł lub inną kwotę na utrzymanie 
misjonarza i jego ciężkiej służby.
Do tej pory, w ramach naszego programu misja_pL udało się 
założyć 20 zborów różnych denominacji.

wyoBraź soBie, jaKie owoCe BĘDziemy mogLi 
osiĄgnĄĆ poprzez CieBie i Twoje reguLarne 
parTnersTwo w programie misja_pL

owoC 1: Twój misjonarz otrzyma dwuletnie, dobre 
i niezwykle praktyczne szkolenie, które pomoże mu 
w planowym, strategicznym zakładaniu zborów.

owoC 2: Dzięki finansowemu wsparciu misjonarz będzie 
mógł zająć się zakładaniem zboru w pełnym wymiarze czasu, 
czego wymaga ta trudna służba.

owoC 3: w jakiejś miejscowości – dzięki pracy misjonarza – 
może po raz pierwszy wzmogą się działania ewangelizacyjne 
i zostaną zorganizowane pierwsze nabożeństwa.

owoC 4: wielu ludzi usłyszy ewangelię, a ci którzy narodzą 
się na nowo, będą objęci stałą opieką misjonarza.



owoC 5: po pojawieniu się odpowiedniej ilości członków 
zostanie zarejestrowany nowy zbór, którego celem będzie 
wysyłanie nowych misjonarzy i rodzenie nowych zborów.

pomÓŻ nam uwoLniĆ misjonarza Do 
zaKŁaDania nowego KoŚCioŁa i zosTaŃ 
parTnerem w programie misja_pL



od momentu mojego nawrócenia poznawanie słowa 
Bożego i dzielenie się nim było podstawowym priorytetem 
mojego życia. z biegiem czasu stało się jasne, że to słowo 
musi być głoszone na większą skalę i żeby się do tego 
lepiej przygotować znalazłem się w seminarium Biblijnym. 
potem zaangażowałem w służbę w kościele. patrząc na 
stan chrześcijaństwa w  polsce, ilość wierzących i ilość 
społeczności, coraz bardziej nabierałem przekonania, że 
muszą być zakładane nowe zbory. zaangażowałem się w to 
z mglistym raczej pojęciem, czym to jest naprawdę. myślałem, 
że zakładanie zboru to raczej spontaniczne działanie 
gorliwego chrześcijanina polegające na głoszeniu ludziom 
ewangelii. potem dowiedziałem się, że jest ktoś, kto znając 
się na tym dobrze może mi w tej pracy pomóc. w ten sposób 
znalazłem się w Lidze Biblijnej zajmującej się indywidualną 
ewangelizacją i zakładaniem społeczności.
To, czego na temat zakładania zborów nauczyłem się od 
doświadczonych ludzi zrewolucjonizowało całkowicie 
moje myślenie. zrozumiałem, że zbory można zakładać 
planowo, mając określone cele i strategię. Że nie jest to 
efekt zdarzających się losowo wydarzeń, ale przemyślanego 
i konsekwentnego działania. szkolenie było konkretne, 
praktyczne, pokazujące jak zacząć i skończyć, to co się 
zaczęło.
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Dzięki dwuletniemu szkoleniu zdobyłem umiejętności, 
które pomogły mi uniknąć poważnych błędów, jakie często 
popełniane są przy zakładaniu zboru. jednym z nich było 
zbyt mocne angażowanie się w podnoszenie opornych ludzi, 
którzy skutecznie ssali mój czas, ale nie zmieniali swojego 
życia, kradnąc mi tym samym czas dla innych, może bardziej 
„gotowych”.
Kiedy w 2001 roku wraz z żoną przeprowadziliśmy się 
do mińska, nie było tam zboru. po dwóch latach ciężkiej 
pracy, poznawania ludzi, prowadzenia spotkań, udało się 
zarejestrować społeczność. obecnie pełnię w niej służbę 
pastora. Dziś nasz zbór tworzy około 60 dorosłych osób. 
oczywiście, chcemy się rozwijać, ale zgodnie z wizją, jaką 
nieustannie przekazywano mi w Lidze Biblijnej dążymy do 
tego, aby teraz nasz młody zbór rodził nowe.
Do tej pory nasz kościół rekrutował i wysłał do służby dwóch 
misjonarzy, którym również udało się założyć i zarejestrować 
zbory. To na razie dwa, ale naszym marzeniem jest założyć 
zbory we wszystkich miastach powiatowych wokół mińska 
mazowieckiego. Czy nam się to uda? wierzymy, że Bóg 
przyłoży do tego swoją rękę i pomoże nam znaleźć kolejnych 
misjonarzy oraz wsparcie na ich utrzymanie. 



nic mocniej nie zmienia lokalnego społeczeństwa niż 
znajdujący się w nim zdrowy, misyjny zbór, a chcemy, by takie 
właśnie powstawały. [sz]

możesz finansować misjonarza, który ma potencjał 
i umiejętności, by założyć zdrową społeczność!

zostań partnerem programu misja_pL
i uwolnij misjonarza do zakładania nowego kościoła!
 
oFiary moŻna przeKazywaĆ na KonTo
i aDres naszej FunDaCji z DopisKiem:
oFiara na CeLe sTaTuTowe – „misjonarz”.
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