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EVAŅĢĒLIJA IETEKME
Kas ir tās lietas, kuras mums, Jēzus mācekļiem un “sūtītajiem”, kas tiekam aicināti
dzīvot kā samierināšanas vēstnieki un nest Evaņģēlija ietekmi tiem, kuri ir tālu no
Dieva, jāpatur prātā, dzīvojot mācekļu veidošanas dzīvesveidu Svētā Gara spēkā?
Kurām lietām ir pastāvīgi jāvada mūsu attiecības ar neticīgajiem?
Mēs nevaram kontrolēt pārmaiņas nekristiešu dzīvēs. Garīgas pārmaiņas nāk no
Dieva! Bet mēs varam ietekmēt veidus, kādos mēs parādām Evaņģēliju atsevišķiem
cilvēkiem, cilvēku grupai vai apkaimei, kurā dzīvojam.
Ir vismaz 5 lielas lietas, kuras varam ietekmēt.

LŪGŠANA
Klausīties un būt Svētā Gara vadītiem, lai zinātu, kam, kā, kad un kur parādīt
Evaņģēlija ietekmi. (Svētais Gars ir Jēzus “liecinieks” – Jāņa ev. 15:26–27, Jāņa ev.
16:12–15.) Mums jālūdz arī par to, lai mūsu līdzjūtība pret pazudušajiem un degsme
par viņu glābšanu turpinātu pieaugt.

TUVUMS
Ja dzīvojam netālu no cilvēkiem, kurus cenšamies aizsniegt ar Evaņģēlija vēsti, tas
dod viņiem iespēju ieskatīties mūsu ikdienas dzīvē un redzēt, kā Jēzus ietekmē
ikvienu mūsu dzīves aspektu. Dzīvošana tuvumā palīdz arī izveidot īstu draudzību un
uzticību, kas ir svarīgas attiecību sastāvdaļas, pirms Evaņģēlijs var tikt skaidri
demonstrēts un pavēstīts. Dzīvošana tuvumā liek mums veidot attiecības ar
neticīgajiem un pakārtot savu dzīvi tā, lai mēs spētu pavadīt lielu daļu sava laika,
mīlot un kalpojot viņiem.

PIEVILCĪGS DZĪVESVEIDS
Tas, kā dzīvojam savu dzīvi, kā izturamies pret laulāto draugu, bērniem un citiem
kopienas dalībniekiem, VAR būt spēcīga liecība par Evaņģēlija vēsti. Svarīgi, lai
cilvēki redz, ka mēs strādājam, izturamies pret laulāto draugu, audzinām savus
bērnus, pavadām brīvo laiku, tērējam savu naudu, atpūšamies un izturamies pret
citiem, pakārtojot visas šīs lietas Jēzus vadībai un Viņa mērķiem. Mūsu dzīvei ir jābūt
pievilcīgai, jo tajā ir redzami Svētā Gara augļi.

DEMONSTRĒŠANA
Praktiskos veidos kalpot citiem, tā demonstrējot Jēzus vēlmi atjaunot visas lietas.
Pastāvīgi izrādīt devību, līdzjūtību, upurēšanos, laipnību, žēlastību utt. attiecībās ar
neticīgajiem. Svētīt cilvēkus, pagatavojot viņiem ēdienu, izcepot cepumus, palīdzot
dārza darbos, mājokļa labiekārtošanas darbos, pieskatot bērnus, aizdodot savas
lietas, dāvinot dāvanas utt.
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PASLUDINĀŠANA
Mutiski pasludināt Labo vēsti par Jēzus dzīvi, nāvi un augšāmcelšanos visiem
cilvēkiem. Cilvēkiem ne tikai jāredz un jāpiedzīvo Evaņģēlijs, bet arī skaidri jādzird
patiesība par Dievu un Viņa vēlmi izglābt viņus caur Jēzu.

JAUTĀJUMI PĀRDOMĀM
•
•
•
•
•

•

Vai tava sirds sāp par taviem pazudušajiem draugiem un kaimiņiem? Vai tu
lūdz Svēto Garu, lai Viņš rada lielāku līdzjūtību pret pazudušajiem tavā sirdī?
Kuriem neticīgajiem tu centies parādīt Evaņģēlija ietekmi?
Kādos veidos un cik bieži tu centies to darīt?
Kā tu un tava misionālā kopiena varat pieaugt šajos 5 aspektos tuvāko mēnešu
laikā?
Kas ir tās lietas, kuras tev jāpārtrauc vai jāsāk darīt, lai tas būtu iespējams?
Kas ir tie iemesli, kas attur tevi no šo pārmaiņu ieviešanas savā dzīvē tā, lai tā
ir vērsta uz Jēzus misiju veidot mācekļus?
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