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MISIONĀLĀS KOPIENAS VADĪTĀJS 
LOMAS APRAKSTS 
 
 
Jūsu MK galvenais uzdevums ir veidot Kristus mācekļus, kuri pēc tam veido citus par 
mācekļiem. Paturot to kā galveno mērķi, 18–24 mēnešu laikā MK vajadzētu 
pavairoties. Tas nav viena cilvēka uzdevums. Tas ir vairāku vadītāju centiens, kuri 
vadās pēc dalītās vadības principa. 
 
 
 
VADĪT SEVI 
 
PERSONĪGĀ MĀCEKĻOŠANA 

• Pastāvīga Svēto Rakstu studēšana, pārdomāšana un pielietošana visās dzīves 
jomās.  

• Pastāvīga laika pavadīšana lūgšanā, klausīšanās Svētajā Garā un paklausība 
Viņa vadībai savā un citu dzīvē. 

• Regulāra dalība MK vadītāju apmācībās un koučingā. 
• Ja esat laulībā, palīdzēt sievai un bērniem pieaugt Evaņģēlija izpratnē. 
• Regulāra atpūtas, vienatnes laika un sabata ievērošana. 

 
 
VADĪT CITUS 
 
“PAVAIROT SEVI” KODOLKOMANDĀ: 

• Nodefinējiet, kuri ir kodolkomandas cilvēki jūsu MK. Ieguldiet viņos savu 
enerģiju, gatavojot viņus par nākotnes pavairotājiem. 

• Kopā ar kodolkomandu izveidojiet un apņemieties ievērot MK plānu. 
Tajā	jāiekļauj skaidri misijas mērķi, un tas jāpielāgo attiecīgajai dzīves sezonai. 

• Palīdziet kodolkomandas dalībniekiem saprast savu unikālo dāvanu no 
Efeziešiem 4 (apustuļi, pravieši, gani, evaņģēlisti, mācītāji) un viņu pienesumu 
MK. 

• Palīdziet kodolkomandas dalībniekiem pieaugt tajā, kā viņi vada sevi 
(aplūkojiet augstākminēto sarakstu). 

• Palīdziet kodolkomandas dalībniekiem pieaugt tajā, kā viņi izdzīvo savas 
identitātes kā ģimene, misionāri, kalpi un mācekļi. 

• Palīdziet ikvienam grupas dalībniekam uzturēt dažas attiecības (3–5) ar 
nekristiešiem, mudiniet lūgt par viņiem un pastāvīgi parādīt Kristus mīlestību. 

• Radiet lūgšanas kultūru kodolkomandā tā, lai par cilvēkiem kodolkomandā un 
MK tiktu regulāri aizlūgts. 

• Pēc iespējas vairāk cilvēku no jūsu MK iesaistiet DNS grupās un regulāri 
pārbaudiet DNS grupas “veselīgumu”. 
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• Vismaz reizi mēnesī satiecieties ar pārējiem kodolkomandas dalībniekiem, lai 
kopīgi svinētu panākumus, pielāgotu lietas un saplānotu nākamā mēneša 
aktivitātes. 

 
 
VADĪT KOPIENU 
 
DZĪVOT MISIJĀ	KOPĀ AR CITIEM MĀCEKĻIEM 

• Mudiniet savu MK veidot regulārus saskares punktus vienam ar otru un ar 
saviem neticīgajiem draugiem ikdienas dzīves ritmā. Šie cilvēki ir tie, kurus 
esat aicināti veidot par mācekļiem. 

• Palīdziet jūsu MK dalībniekiem pieaugt spējā iepazīt citu cilvēku stāstus un 
stāstīt savus stāstus tā, lai Evaņģēlijs būtu visa centrā. 

• Regulāri aiciniet savu MK taustāmā veidā kalpot “vismazākajiem no šiem”. Tas 
prasīs laiku, resursus, attiecību veidošanu un lūgšanas. 

• Regulāri aiciniet MK  
o lūgt par neticīgajiem,  
o kalpot neticīgajiem, tādējādi demonstrējot Evaņģēliju, 
o stāstīt un pasludināt Evaņģēliju mutiski. 

• Vismaz reizi gadā kopā ar savu MK un neticīgajiem izstudējiet “Dieva stāsta” 
apmācību. 

• Runājiet un kopīgi lūdziet par MK pavairošanās procesu, palīdziet saprast 
vīziju un to, kāpēc pavairošanās ir nepieciešama. Pavairošanās 
procesā	palīdziet cilvēkiem gan sadzīvot ar pārmaiņām, gan svinēt izaugsmi. 

• Sadarbojieties ar citām MK jūsu pilsētā, lai veidotu arvien lielāku Evaņģēlija 
ietekmi jūsu apkaimē un uz tiem cilvēkiem, kurus Dievs ir aicinājis aizsniegt. 

 
 
 
Esmu izlasījis un iepazinies ar Lomas Aprakstu. Pazemībā apņemos mācīties un 
pieaugt visās šajās jomās. Dieva žēlastībā un Svētā Gara vadībā es slēdzu derību ar 
savu kopienu, lai pildītu šīs apņemšanās pēc labākās sirdsapziņas. 
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