VESELĪGA MĀCEKLĪBAS VIDE
TODS MORRS

WWW.MISSIONALMADESIMPLE.COM

VESELĪGA MĀCEKLĪBAS VIDE
Bībeles stāstā mēs redzam, kā Jēzus veido mācekļus no zvejniekiem, lai viņi kļūtu
par cilvēku zvejniekiem. Pirms aiziešanas debesīs Viņš uzdod viņiem citus darīt par
mācekļiem, kuri klausa visam, ko Viņš ir pavēlējis. Apustuļu darbu grāmatā atkal un
atkal mēs redzam, kā mācekļi pilda šo misiju. Pamatā viņi darīja to pašu, ko Jēzus
darīja ar saviem mācekļiem. Viņi pasludināja Labo vēsti par Jēzu, nodibināja ticīgo
kopienas un dzīvoja savu dzīvi kā viena ģimene.
Māceklība nebija vienkārši svētdienas nodarbība, kuru apmeklēt, materiāls, ko
studēt un apspriest, vai draudzes piedāvāto programmu “zviedru galds”. Šīs
aktivitātes var iemācīt to, ko Jēzus pavēlēja, bet pašas par sevi tās neradīs vidi, kurā
cilvēki mācās paklausīt Jēzus pavēlēm. Māceklības vide būs uz Evaņģēliju vērsta
kopiena, kura būs nodevusies Jēzus misijai kā galvenajam uzdevumam.
Mūsu misionālo kopienu uzdevums ir veidot mācekļus. Mēs apzināmies, ka mēs
varam piespiest cilvēkus pieaugt kā mācekļiem, tāpat kā zemkopis var likt augt
augiem. “Tādēļ nav cildināms ne dēstītājs, ne laistītājs, bet Dievs, kas audzē.” (1.
Kor. 3:7.) Līdzīgi kā zemkopim mums ir jāsagatavo laba augsne, lai lietas varētu augt.
Māceklība ir visaptverošas rūpes par nelielu cilvēku grupu, kuri pastāvīgi kopīgi
piedzīvo Jēzus dzīvi un mācību. Veselīgā māceklības vidē viņi iemācās pakļaut Jēzus
vadībai ikvienu savas dzīves aspektu.

10 VESELĪGAS MĀCEKLĪBAS VIDES PRASĪBAS
Kādu vidi Jēzus radīja, lai attīstītu savus mācekļus?

1. SVĒTĀ GARA VADĪTA
(Jāņa 14:15–20, 16:7–15, 1. Kor. 2:10–14, Romiešiem 8:5–14, Galatiešiem 5:16–26,
Apustuļu darbi.)
•

Tikai Svētais Gars ir spējīgs izmainīt sirdis un dzīves. Tādēļ Viņš ir galvenais
mācekļu veidotājs un cilvēku sagatavotājs. Viņš māca, atgādina, norāda uz
grēku, palīdz, vada, atklāj, sniedz padomu.

•

Svētā Gara uzdevums ir darīt mūs līdzīgākus Jēzum un palīdzēt mums darīt tos
darbus, kam esam radīti. Svētais Gars mūs aicina, sagatavo un izsūta, lai mēs
nestu augļus Viņa spēkā.
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•

“Darīt par mācekļiem” ir uzdevums, kurš jāveic Svētā Gara vadībā un
pakļautībā. Svētais Gars ir galvenais mācekļu veidotājs un cilvēku
sagatavotājs. Mēs neko nespējam bez Viņa (Jāņa 15:5).
o

Kā mācekļu veidošana izskatītos, pilnībā paļaujoties uz Svēto Garu un
esot Viņa vadībā?

2. EVAŅĢĒLIJA PIESŪCINĀTA
(Romiešiem 8:28–29, Galatiešiem 2:14, Mateja 15:1–20, 20:20–28, Lūkas 6:1–11, 8:1–
15.)
•

Māceklības videi jābūt “Evaņģēlija cauraustai”. Evaņģēlijs ir atbilde uz ikvienu
problēmu, un tam jābūt galvenajai motivācijai pakļaut ikvienu mūsu dzīves
aspektu Jēzus vadībai. Citiem vārdiem – tas jāpielieto ikvienā dzīves situācijā.

•

Apbrīnojot Dievu par Viņa gudrību, spēku, godību, žēlastību un labsirdību, kas
tiek atklāta caur Viņa stāstu un it īpaši caur Jēzu, mēs varam atrast savu
drošību, nozīmi, vērtību, prieku un gandarījumu Viņā, nevis citās lietās.

•

Evaņģēlijam aizpildot ikvienu mūsu dzīves nostūri, mēs arvien vairāk un vairāk
staigājam Jēzus pakļautībā mūsu labumam un Viņa godam.

•

Mēs bieži redzam, kā Jēzus palīdz mācekļiem pārdomāt un pielietot patiesību,
balstoties uz piedzīvoto. Ikdienas notikumos un sarunās Viņš parādīja viņiem,
kā būšana par daļu no Viņa valstības sniedz mums jaunu skatījumu uz lietām.
Evaņģēlija patiesība, kas piesaistīta reālai pieredzei, visticamāk, paliks atmiņā
un tiks pielietota arī nākotnē.
o

Vai cilvēki jūsu misionālajā kopienā spēj pielietot Evaņģēliju savā
dzīvē? Citu dzīvēs? Vai mūsu ikdienišķās sarunas iekļauj sevī Evaņģēliju?

3. KOPIENAS IETEKMĒTA
(Mateja 8:23–27, 9:9–13, 9:35–38, Lūkas 22:14–23, 22:39–46.)
•

Daudzas lietas mācekļi mācījās no Jēzus, vērojot un klausoties Viņā.
Visticamāk, viņi arī iemācijās vairākas citas lietas no savstarpējām attiecībām,
kopā ceļojot, dzīvojot un esot kopīgā kalpošanā.

•

Misionālās kopienas un DNS grupas vadītāja loma ir “galvenais mācekļu
veidotājs”. Bet tajā pat laikā citi grupas dalībnieki mācīsies, rādīs ar piemēru
un “uztrīs” viens otru, kopīgi kalpojot un esot tuvās attiecībās vienam ar otru
(piemērs varētu būt veselīga ģimene vai panākumiem bagāta sporta komanda).
RESURSU SAGATAVOJIS TODS MORRS NO “MISSIONAL MADE SIMPLE”
VAIRĀK INFORMĀCIJAS VIETNĒ WWW.MISSIONALMADESIMPLE.COM

•

Vēl viena svarīga māceklības procesa sastāvdaļa ir vienam otra turēšana pie
atbildības. To var panākt atklātu un godīgu attiecību rezultātā. Pretējā
gadījumā vairums cilvēku turpinās slēpt grēku savā dzīvē un nestāstīs par
nozīmīgām savas dzīves jomām. Uzticamu draugu grupa parasti ir vienīgā
drošā vieta, kur grēks var tikt izsūdzēts un dziedināts.
o

Vai cilvēki jūsu MK paši sevi redz kā mācekļu veidotājus, kaut arī viņi
nav vadītāji?

4. MISIONĀLA, AR IESPĒJU KALPOT CITIEM
(Mateja 8:1–3, 8:14–17, 10:5–8, Lūkas 9:10–17, 18:35–46.)
•

Savā kalpošanā Jēzus lika lielu uzsvaru uz kalpošanu un evaņģelizāciju tiem,
kas vēl nebija Viņa sekotāji, īpaši uz tiem, kuriem bija lielas grūtības. Jēzus
regulāri lika mācekļiem sastapt dažādus cilvēkus, dažādās vietā un ar dažādām
vajadzībām. Lielai daļai šo cilvēku bija fiziski trūkumi, viņi bija emocionāli
salauzti, sabiedrības atstumti un garīgi izslāpuši. Bieži vien mācekļi tika ielikti
situācijās, kurās viņi varēja mācīties mīlēt “vismazākos no šiem”, vai nu
vērojot, kā to dara Jēzus, vai arī kalpojot kopā ar Viņu.

•

Tādas rakstura īpašības kā mīlestība, līdzjūtība, kalpa attieksme, upurēšanās
un devība spēcīgāk nosēdīsies cilvēka dzīvē, ja tās tiks izrādītas attiecībā pret
citiem cilvēkiem un ja tiks regulāri praktizētas. Garīga izaugsme būs
nozīmīgāka, ja cilvēki kalpos cilvēkiem ārpus draudzes, tiem, kuriem ir lielas
vajadzības (svarīgi ir šīs lietas praktizēt regulāri, tā, lai tās kļūst par
dzīvesveidu, nevis tikai par projektu, kurā viņi ir iesaistīti pāris reizes gadā).
o

Vai līdzjūtība, devīgums, upurēšanās utt. var tikt iemācīta? Kā to var
izdarīt?

5. VISAPTVEROŠA
(Mateja 5:1–12, 6:1–4, 6:19–34, Lūkas 5:5–11, 6:37–42.)
•

No tā, kā Jēzus mācīja mācekļus, ir redzams, ka Viņš gribēja mācīt viņus
visaptveroši (holistiski). Viņa mērķis bija, lai visas viņu dzīves jomas tiktu
pakļautas Tēva gribai un lai visa viņu dzīve tiktu nodota Tēvam kā pielūgsmes
upuris.

•

Māceklībai ir jāiekļauj rūpes par visu cilvēka dzīvi pilnībā. Katrai dzīves jomai
ir vajadzīgs Evaņģēlijs, ne tikai garīgajām jomām, kā, piem., Bībeles studēšana,
lūgšana utt. Laiks, darbs, nauda, attiecības, ķermenis utt. – visām lietām ir
jābūt Evaņģēlija vadītām.
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o

Kāda palīdzība ir nepieciešama cilvēkiem jūsu kopienā vai DNS grupā,
lai ikviena dzīves joma tiktu Evaņģēlija vadīta un ne tikai garīgās jomas?

6. REGULĀRA UN ILGDZĪVOJOŠA
(Mateja 4:18–23, 9:35–38, Lūkas 8:1, 8:22.)
•

Jēzum vajadzēja 3 gadus, lai pilnvērtīgi sagatavotu mācekļus, pirms viņi paši
bija gatavi kalpošanai un vadīšanai. Šo 3 gadu laikā viņi pavadīja neskaitāmas
stundas kopā.

•

Māceklība nav ātrs process. Tai nepieciešams ilgs laiks, nodošanās un
upurēšanās. Mācekļu veidotājam ir jābūt ar savu mācekli regulāri kopā un
jārūpējās par viņu ilgtermiņā.
o

Vai tiešām var kādu mācekļot, pavadot kopā tikai 2–4 stundas nedēļā?
Cik, jūsuprāt, laika būtu nepieciešams?

7. PIEDZĪVOT
(Mateja 4:18–23, 9:35–38, Lūkas 8:1, 8:22.)
•

Lielāko daļu laika Jēzus pavadīja kopā ar saviem mācekļiem, izdzīvojot lietas
un mācoties no tām. Viņi dzīvoja, ceļoja, ēda maltītes, kalpoja citiem utt.,
darot to kopā. Ļoti neliela viņu dzīves daļa bija tā saucamā formālā mācību
vide.

•

Cilvēki iemācās vairāk tad, kad viņiem ir iespēja darīt, nevis tikai dzirdēt. Šī
iemesla dēļ mums jāpalīdz cilvēkiem piedzīvot lietas saskaņā ar Evaņģēliju
(Galat. 2:14). Mūsu dzīvei ir jābūt saistītai ar viņu dzīvēm arī ārpus draudzes
aktivitātēm, kopīgi izdzīvojot lietas, veidojot attiecības un kopīgi kalpojot.
o

Kādos veidos jūsu MK var piedzīvot lietas kopīgi nedēļas vai mēneša
garumā?

8. INDIVIDUĀLI PIELĀGOTA
(Mateja 14:28–31, 16:15–19, 26:36–38, Lūkas 9:28, 22:31–34.)
•

Lai arī lielu daļu laika Jēzus pavada ar saviem mācekļiem grupā, mēs redzam
arī reizes, kad Viņš runā konkrēti kāda mācekļa dzīvē dažādās reizēs un
dažādos veidos.
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•

Lai arī grupas dinamika ir svarīga, māceklībai ir jābūt arī personiskai, jo
katram cilvēkam grupā ir atšķirīgas vajadzības, problēmas, raksturs un Svētā
Gara dāvanas. Katrs cilvēks ir jāuzlūko individuāli, tāpat kā vecāki seko katra
sava bērna attīstībai atsevišķi. Mums nepieciešama Svētā Gara vadība, lai
identificētu ikviena vajadzības un pamanītu tos efektīvos veidus, kā
apmierināt šīs vajadzības.
o

Kā jūs varat parūpēties par ikviena jūsu grupas dalībnieka
personīgajām vajadzībām?

9. RĀDĪT AR PIEMĒRU
(Mateja 8, 9, 14:13–21, Lūkas 5:12–13, 13:10–17, 14:1–6)
•

Reizēm Jēzus mācīja savus mācekļus formālā vidē, un tomēr Viņa pastāvīgais
mīlestības, kalpošanas, upurēšanās, devīguma, iedrošinājuma, pielūgsmes utt.
piemērs bija tas, kas atstāja vislielāko iespaidu mācekļu dzīvēs.

•

Mācekļu veidotājam ik dienas ar savu piemēru jāparāda, kas tiek sagaidīts no
mācekļiem. Ja cilvēkiem netiek rādīts ar piemēru, kas tieši viņiem ir jādara,
viņiem būs grūti to atkārtot un darīt regulāri pašiem.
o

Kādos veidos jūs varat demonstrēt Kristum līdzīgu dzīvesveidu tiem,
kurus jūs darāt par mācekļiem?

10. PAVAIROTIES SPĒJĪGA
(Mateja 4:19, 10, 28:19–20, Lūkas 10:1–3, 10:17–20.)
•

Jau no paša sākuma Jēzus gatavoja savus mācekļus, lai viņi būtu draudzes
pamats un spējīgi veidot atkal jaunus Jēzus sekotājus visā pasaulē.

•

Būt par Jēzus mācekli un paklausīt Viņa pavēlēm nozīmē arī paklausīt pavēlei
darīt citus par mācekļiem. Mums jāveido citi par Jēzus mācekļiem. Viens no
galvenajiem māceklības mērķiem ir mācekļiem pašiem kādu dienu kļūt par
mācekļu veidotājiem. Lai arī katrs cilvēks nav spējīgs vadītājs, ikviens ir garīgi
apdāvināts un aicināts veidot citus par mācekļiem un būt iesaistīts uz
Evaņģēliju vērstā cilvēku grupā (draudze, kopiena).
o

Kādos veidos nākamo 1–3 gadu laikā jūs varat sniegt mācekļu
veidošanas vīziju cilvēkiem, kurus jūs veidojat par mācekļiem?
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