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5 SVARĪGĀKĀS EFEKTĪVAS MISIJAS SASTĀVDAĻAS 
 
Visizplatītākais jautājums, ko man nākas dzirdēt no dažāda lieluma draudzēm visā pasaulē, ir: 
''Kā mēs varam palīdzēt sagatavoties cilvēkiem dzīvot kopienā misionāli (ar uzsvaru uz 
misiju)?'' 
 
Gribu ieteikt 5 lietas, kuras bieži redzu draudzēs trūkstam vai arī tās nepieciešams stiprināt. 
Šīs ir tās jomas, kurām bieži trūkst skaidrības, mērķtiecības un fokusa: 
 
Cilvēki, Atrašanās vieta, Pasludināšana, Plāns, Lūgšana 
 
 
CILVĒKI 
 
Cilvēki. Kas ir tie nekristieši (apmēram desmit līdz piecpadsmit), kurus Dievs jūsu kopienu ir 
aicinājis  mīlēt, ziedot laiku, aizlūgt un kalpot redzamā veidā šajā	nedēļā? 
 
Jūsu kopienai kopīgi lūgšanā ir jāizvēlas šie cilvēki. Tie var būt: 
 

• tiešie kaimiņi; 
• kaimiņi, kurus satiekat pagalmā; 
• cilvēki, kurus sastopat parkā, pludmalē vai kafejnīcā; 
• citi vecāki jūsu bērnu skolā; 
• vecāki, kurus iepazināt sava bērna sporta nodarbībās; 
• darba kolēģi; 
• cilvēki, kurus iepazināt kopīgā hobijā (skriešana, mūzika, rokdarbi, fitnesa 

nodarbības, makšķerēšana un citas aktivitātes); 
• cilvēki, kuriem jūs esat palīdzējuši, jo tiem ir bijusi kāda vajadzība (problēmas ar 

veselību, finansēm, laulību, bērnu veselības problēmas). 
 
 
ATRAŠANĀS VIETA 
 
Vietas. Apziniet tās vietas, kurās jūsu kopiena veidos attiecības ar cilvēkiem, mīlēs tos un 
uzturēs ar tiem attiecības. 
 
Jūsu grupai lūgšanā jāizvērtē labākais laiks, vietas un veidi, kā jūs pavadīsiet laiku ar citiem 
cilvēkiem. 
 
Mērķis ir, lai jūsu kopiena apzinās, kur un kad jūs regulāri pavadīsiet laiku ar šiem cilvēkiem. 
Tām jābūt regulārām tikšanās reizēm – vismaz divas līdz trīs reizes mēnesī. Tās var būt tādas 
aktivitātes kā: 
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• kopīga gaļas grilēšana katru piektdienu, 
• futbola spēlēšana ar apkaimes vīriem pirmdienas vakarā vai svētdienas pēcpusdienā, 
• otrdienas rītu kopīga bērnu pieskatīšana parkā vai pludmalē, 
• piektdienas vakara pikniks (centieties to darīt vienā un tajā pašā laikā ik nedēļu), 
• kopīga trenēšanās, skriešana, riteņbraukšana vai došanās pārgājienā, ievērojot  

nemainīgu grafiku, 
• regulāri konkrētas kafejnīcas, bāra vai ēstuves apmeklējumi,  
• pieteikšanās par brīvprātīgo palīgu jūsu bērna skolā, sporta komandā vai interešu 

klubiņā. 
 
 
PASLUDINĀŠANA 
 
Pasludināšana. Kā tieši jūsu kopiena regulāri pasludinās Evaņģēliju ar vārdiem un darbiem 
tiem cilvēkiem, ar kuriem tiek veidota draudzība? 
 
Jūsu grupai lūgšanā jāsaprot, kā tieši parādīt un runāt regulāri par Jēzus mīlestību praktiskā, 
radošā un patiesā veidā. 
 
Lai parādītu Evaņģēliju, jūs, piemēram, varat: 

• pagatavot un uzdāvināt kādam svaigi ceptus cepumus, maizi vai kūku; 
• pagatavot kādu vakaru maltīti cilvēkam, par kuru jūs zināt, ka viņš būs aizņemts ar 

citām lietām; 
• apgādāt kādu ar vairākām ēdienreizēm viņa slimošanas laikā vai darba maiņas 

gadījumā, kā arī citos izaicinošos apstākļos; 
• palīdzēt ar iepirkumiem kādā īpaši aizņemtā nedēļā vai sapirkt produktus, kurus, kā 

jūs zināt, viņi nevar atļauties; 
• uzdāvināt dāvanu karti, lai var aiziet uz kafejnīcu vai vakariņās kopā ar savu laulāto 

draugu; 
• palīdzēt dārza, mājokļa remonta vai labiekārtošanas darbos; 
• palīdzēt kaut ko salabot vai iztīrīt. 

 
Lai šajās situācijās pasludinātu Evaņģēliju mutiski, jūs varat: 

• uzaicināt uz kopīgu Bībeles studēšanu divatā vai ar vēl dažiem cilvēkiem no jūsu 
grupas; 

• runāt par tādām praktiskām lietām kā	laulība, bērnu audzināšana un finanses no 
Bībeles skatpunkta; 

• lūgt, lai cilvēki izstāsta savu dzīvesstāstu trīsdesmit minūtēs; 
• izstāstīt savu dzīvesstāstu trīsdesmit minūtēs; 
• uzaicināt viņus uz “Dieva stāsta” nodarbību; 
• pajautāt, vai ir kaut kas tāds, ko jūs varat par viņiem lūgt; 
• pastāstīt, kā Dievs ir mainījis to cilvēku dzīves, kas ir jums apkārt. 
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PLĀNS 
 
Plānošana. Kā	izskatīsies jūsu grupas nedēļas un mēneša kopīgās aktivitātes, kurās jūs 
koncentrēsieties uz augstākminētajām lietām? 
Jūsu grupai lūgšanā jāsaprot, kā katram pakārtot savu dzīvi, un jāizveido kopīgs plāns, lai 
dzīvotu, fokusējoties uz kopīgo misiju. Labi nodomi bez konkrēta plāna parasti nenes augļus. 
 
Esiet konkrēti. Esiet konsekventi. Esiet fokusēti. Jūsu grupai nav jāapņemas darīt desmit 
lietas mēnesī. Labāk dariet dažas aktivitātes, bet dariet tās regulāri, iesaistot vienus un tos 
pašus cilvēkus, un dariet tās kvalitatīvi. Atcerieties – mērķis ir izveidot pēc iespējas tuvākas 
attiecības ar tiem astoņiem līdz desmit cilvēkiem, kurus Dievs jūs ir aicinājis mīlēt un kalpot. 
 
Plānojot izvēlieties konkrētus datumus, laikus un vietas, kur jūs pulcēsieties, lai grupas 
dalībnieki var pakārtot savas mēneša aktivitātes un var laicīgi uzaicināt savus draugus. (Ja 
aicinām cilvēkus pievienoties pēdējā mirklī, mums nevajadzētu būt pārsteigtiem, ka viņi 
mums atsaka.) 
 
Noskaidrojiet, kuri darbdienu vakari jūsu draugiem ir visbrīvākie, un ieplānojiet lietas, kuras 
pastāvīgi atkārtojas. Izdomājiet arī tādas aktivitātes, kas neizsūc pēdējo enerģiju cilvēkiem, 
kuri jau tā ir aizņemti un noguruši (īpaši, ja viņiem ir bērni). 
 
Noskaidrojiet, kuri ir tie brīvdienu laika posmi, kad jūsu draugi ir pieejami, lai kopīgi pavadītu 
ilgāku laiku parkā, pludmalē, baseinā, spēlējot volejbolu, āra spēles, izbraucot ar riteņiem, 
ejot uz sporta pasākumiem, skatoties sporta pārraides, gatavojot maltīti utt. 
 
 
LŪGŠANA 
 
Lūgšana. Kā tieši jūsu kopiena lūgs par šiem cilvēkiem, pasākumu norises vietām un 
vajadzībām? Jūsu grupai lūgšanā jāsaprot, kad, kur, kā un par ko tieši jūs lūgsiet. Lūgšana ir 
spēks, kas palīdz mainīt sirdis un prātus, kas, savukārt, noved pie izmainītām dzīvēm. 
Lūgšanas ir misijas degviela. 
 
Sagatavojiet lūgšanu plānu, kurā konkrēti norādīts, par kuru cilvēku ko un cik bieži jūs 
apņematies lūgt. Vienojieties par laikiem, kad jūs lūgsiet par šiem cilvēkiem gan individuāli, 
gan kopīgi ar citiem grupas dalībniekiem. Jūs varat viens otram atgādināt lūgt un par ko lūgt 
ar e-pasta, īsziņas vai Facebook palīdzību. 
 
Jūs varat regulāri pastāstīt par to, kas notiek jūsu attiecībās un kādas sarunas jums ir bijušas 
ar šiem cilvēkiem. Tas var dot motivāciju lūgt vēl vairāk par šiem cilvēkiem. 
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EFEKTĪVA MISIJA 
5 JAUTĀJUMI, KURUS PĀRRUNĀT GRUPĀ, LAI IZVĒRTĒTU, ATGĀDINĀTU UN IEDROŠINĀTU 
 
Atbildiet uz šiem jautājumiem un apņemieties lietas, pie kurām pieturēsieties nākamajā 
pusgadā, semestrī vai dzīves posmā. Lūgšanā pārdomājiet katru jautājumu un smelieties 
idejas no augstākminētajiem piemēriem. 
 
1. Kas ir tie konkrētie cilvēki, kurus Dievs jūs ir aicinājis mīlēt, viņiem kalpot un par viņiem 
lūgt? 
 
    Kas ir tie 10–15 cilvēki, uz kuriem jūsu kopiena fokusēsies? 
 
 
 
2. Kas ir tās konkrētās vietas, kurās mēs regulāri pavadīsim laiku ar šiem cilvēkiem? 
 
      Kad domājat par šiem cilvēkiem, jūs jau noteikti esat pavadījuši laiku kopā ar viņiem 
kādās vietās. Kas ir šīs vietas? 
 
 
 
3. Kādā veidā mēs varam regulāri pasludināt Evaņģēliju šiem cilvēkiem gan ar vārdiem, gan ar 
darbiem? 
 
       Padomājiet, kādā veidā jūs varat parādīt un pasludināt Evaņģēliju pārsteidzoši dāsnos 
veidos šiem cilvēkiem. 
 
 
 
4. Kā varam ieplānot mūsu mēneša un nedēļas aktivitātes tā, lai esam fokusēti uz šiem 
cilvēkiem? 
 
        Esiet konkrēti. Esiet konsekventi. Esiet fokusēti. 
 
 
 
5. Kā mēs lūdzam par šiem cilvēkiem un viņu vajadzībām? 
 
       Izveidojiet lūgšanu plānu, kurā konkrēti norādīts, par kuru cilvēku jūs lūdzat, ko jūs 
lūdzat par viņu un cik bieži jūs apņematies par viņu lūgt. 


