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   NENOBRIEDIS                          NOBRIEDIS
 
• Pieaugt k! m!ceklim ir vair!k nep!rtraukts process, nevis atsevi"#i posmi: ne vienm$r ir skaidri nosak!ms, kur! spektra punkt! cilv$ks atrodas, bet gal$jie spektra 

punkti ir %oti at"#ir&gi. M!cekl&bas m$r#is ir arvien pieaugo"a tic&ba un pak%au"an!s J$zum Kristum. 
• Tabul! redzamie 3 ap%i nor!da uz vidi vai kontekstu attiec&b!m, nevis vienk!r"i tik"an!s reiz$m. 
• Ir j!b't vietai (videi), kur! visi tiek ieaicin!ti un kur par vi(iem mision!l!s kopienas ietvaros pien!c&gi par'p$jas. 
• Cilv$ki "ajos 3 attiec&bu ap%os da)reiz m$dz b't maz!k nodevu"ies. 
• Ne katrs, kur" regul!ri ar jums tiekas, ir ar jums misij!. Cilv$ki, kam ir mision!ls dz&vesveids, visbie)!k b's no kodolkomandas. 
• Ir j!velta &pa"s fokuss/ieguld&jums tiem, kuri ir kodolkomand!, taj! pat laik! neignor$jot netic&gos un tos, kas ir ieinteres$ti MK. 
• Kodolkomandas dal&bnieki izveido kop&gu MK der&bu un ap(emas ienest m$r#tiec&gu Eva(*$lija ietekmi visos trijos attiec&bu ap%os. 
• Lai efekt&vi veidotu m!cek%us, kuri p$c tam veidos citus par m!cek%iem, mums proakt&vi j!ienes Eva(*$lija ietekme katr! no ap%iem, t. i., j!fokus$jas uz katru apli 

vismaz 2 reizes m$nes&. 

Pamatā neticīgie draugi, kuriem Jēzus 
tiek demonstrēts caur misionālo 
kopienu.  
 
Ballītes, kopīga bērnu pieskatīšana, 
rokdarbu vakari, sporta pasākumi, 
kalpošana (sarunas par Evaņģēliju) 

Neticīgie draugi un jauni kristieši, kuriem 
ir interese par Jēzu un misionālo kopienu, 
bet kuri vēl nav nodevušies. 
 
Dieva stāsts, Evaņģēlijs, Bībeles pamati, 
identitātes un ritmi, 4 patiesības par Dievu, 
dalīšanās ar savu stāstu, DNS grupas 
  
 

“Derības kopiena”, kas sastāv no ticīgajiem, 
kuri ir nodevušies Jēzum un mācekļu 
veidošanai caur misionālo kopienu. 
 
Izprot un pārzina Bībeli, Gara vadīti, tekoši runā 
“Evaņģēlija valodā”, DNS grupu vadītāji, veido 
mācekļus kopā ar citiem 
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