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VĪZIJA 
Evaņģēlijs. Kopiena kā	ģimene. Misija.  
 
Ļaujiet Evaņģēlija, ģimenes un misijas vērtībām atbildēt uz visiem “kāpēc”, “ko” un 
“kā” jautājumiem jūsu MK dzīvē. 
 
 
SKAITS 

• 6–14 pieaugušie + nekristieši. Kad grupa izaug līdz 12–14 pieaugušajiem, tai ir 
jāpavairojas, īpaši tad, ja grupā ir vairāki bērni. 

• Mazāks cilvēku skaits īsti nav kopiena. 
• Lielāks skaits var kļūt par kopienu, kuru vairs nebūs iespējams veiksmīgi 

pārraudzīt.  
• 4–8 kodolkomandas dalībnieki, kuri uzņemas atbildību par kopienas dzīvi. 

 
 
ATTIECĪBU DINAMIKA 
3 attiecību slāņi – kodolkomanda, jauni kristieši, nekristieši. 
 
Tas parasti nozīmē: 4–8 kodolkomandas cilvēki, 4–8 jauni kristieši un 10–15 
nekristieši, kurus kopienai ir aicinājums mīlēt un kuriem stāstīt Evaņģēlija vēsti. Šie 
cilvēki ir misijas fokuss. 
 
 
DZĪVOT TUVUMĀ 
Ideālā variantā visi MK dalībnieki dzīvo 10–15 minūšu brauciena attālumā viens no 
otra. Šo parametru var pielāgot lielākās pilsētās ar dzīvāku satiksmi un lielākiem 
attālumiem. Tomēr centieties, lai cilvēki vienā kopienā dzīvotu tuvumā viens otram. 
Ja cilvēki nedzīvos viens otram tuvumā, tad, visticamāk, viņi nedzīvos kopīgas, 
savstarpēji saistītas dzīves.  
 
Grupai, kurai ir kopīgas intereses un vairākas ikdienas aktivitātes pārklājas, ir lielas 
izredzes dzīvot kā ģimenei, kura ir kopīgā misijā. Kopīgas intereses var būt mūzika, 
sporta nodarbības, cilvēki no vienas profesijas, kolēģi, ģimenes, kuru bērni mācās 
vienā skolā utt. 
 
 
MK “DZĪVES ILGUMS” UN APŅEMŠANĀS 
MK parasti plāno un apņemas dzīvot kopīgi vismaz vienu gadu. 
 
Pēc gada grupas parasti nešķiras, bet gan pavairojas vai tiek pārstrukturizētas. Viena 
gada periods ir normāls grupas “dzīves ilgums”, pēc kura ir iespēja izvērtēt, 
pielāgoties, saņemt atgriezenisko saiti un turpināt ar jaunu vīziju nākamajam gadam. 
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REGULARITĀTE 
Vienas nedēļas ietvaros kopienas cilvēkiem varētu būt 4 vai 5 kopīgas aktivitātes, kas 
notiek dažādos laikos un veidos. Dažreiz tie var būt tikai daži cilvēki vienlaicīgi, citās 
reizēs tie varētu būt vairāki. Dažas aktivitātes var būt tikai vīriem, citas tikai dāmām. 
MK nozīmē dzīvot dzīvi kopā ar citiem, tas nozīmē, ka dažādas lietas notiks dažādos 
formātos, vietās un laikos. Šie “saskares punkti” varētu izskatīties šādi (cerams, 
jums radīsies arī citas idejas). 
 

• Svētdienas rīta dievkalpojums. 
• MK ģimenes vakariņas. 
• DNS grupas vīriem un dāmām. 
• Precēti pāri ietur kopīgu māltīti ar neprecētu cilvēku vai ar citu pāri. 
• Kopīga gaļas grilēšana ar vēl 2 MK pāriem un 2 nekristiešu pāriem, kuri ir 

kolēģi vai kaimiņi. 
• Kopīgi pavadīt laiku parkā vai iet pārgājienā ar dažiem vai visiem MK 

dalībniekiem, līdzi aicinot nekristīgos draugus. 
• Skriet, pastaigāties, izbraukt ar riteņiem vai sportot ar dažiem MK 

dalībniekiem un citiem cilvēkiem. 
• Pieskatīt kāda cita bērnus. 
• Spēļu vai filmu vakari visai MK vai nelielai tās daļai. 
• Sagatavot maltīti vai sagādāt iepirkumus ģimenei, kura ir apslimusi, kurā tikko 

piedzimis bērns vai kāds no ģimenes zaudējis darbu. 
• Regulāri sūtīt īsziņas, lai apvaicātos, kā klājas, vai iedrošinātu kādu 

individuāli, DNS grupu vai visus MK dalībniekus. 
 
 
PLĀNOŠANA 
Sagatavojiet gada plānu un ieplānojiet konkrētas lietas un laikus katram mēnesim un 
regulāri atgādiniet to pārējiem. (Idejām varat izmantot MK 30 dienu plānu.) 
 
Pielāgojiet 30 dienu plānu, ja tas nepieciešams, ņemot vērā attiecīgo gadalaiku vai 
dzīves apstākļus. Dažādi dzīves apstākļi var ietekmēt pieejamību un iesaisti, kā arī 
radīt jaunus misionālos saskares punktus, kas saistīti ar svētku dienām, mācību gada 
sākumu vai jauna gada iesākšanos. 
 
 
MISIJAS FOKUSS 
Kopā ar citiem MK dalībniekiem pierakstiet to cilvēku vārdus, ar kuriem jums ir 
saskare un attiecības ikdienišķos veidos – kaimiņi, kolēģi, skolasbiedri, citu bērnu 
vecāki utt. Parasti tie ir apmēram 40–60 dažādi cilvēki. Lūdziet un izvēlieties no šīs 
cilvēku grupas apmēram 10–15 cilvēkus, kurus Dievs jums uzrāda kā “auglīgu augsni”. 
"Auglīgās augsnes" cilvēki ir tie, kuri ir atvērtāki sarunām, attiecībām un garīgām 
lietām. Tie ir cilvēki, par kuriem Gars jums nemitīgi atgādina. Šie 10–15 cilvēki ir jūsu 
misijas fokuss. Jūsu MK dalībniekiem jāpakārto sava dzīve tā, lai varētu mīlēt un 
kalpot šiem cilvēkiem (aplūkojiet materiālu “5 svarīgākās efektīvas misijas 
sastāvdaļas”). 
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PATURIET PRĀTĀ 

1. Dažādas paaudzes. MK, kurās ir dažāda vecuma dalībnieki, ir novērota lielāka 
garīgā izaugsme. Ir daudzas lietas, ko dažādu paaudžu cilvēki var mācīties 
viens no otra. 

 
2. Dalītā vadība. Izvērtējiet katra cilvēka spējas, dāvanas, raksturu un briedumu. 

Lieciet lietā ikviena cilvēka talantus, pieredzi un viedokli. Ir svarīgi, lai MK 
vada vairāki cilvēki, ne tikai 1–2. Dalītā vadībā ir vairāk spēka, iespēju, 
dažādības un ietekmes. Ar šo vadības modeli ikviens kopienas dzīves aspekts 
būs efektīvāks un ilgtspējīgāks. Tas attiecas uz cilvēku uzņemšanu mājās, 
pasākumu un aktivitāšu organizēšanu, mācīšanu, aprūpi, komunikāciju un 
plānošanu. 

 
3. Komunikācija. Kopīgi apspriediet, kāds komunikācijas veids jūsu grupā 

darbojas vislabāk, kuru saziņas līdzekli visi regulāri izmanto. Tas var būt 
Facebook, e-pasts, īsziņas vai kāda no grupu sarakstes aplikācijām. Izvēlieties 
vienu cilvēku, kurš apņemas regulāri (vismaz reizi nedēļā) komunicēt ar visiem 
MK dalībniekiem. Šis pienākums jāuztic uz dažiem mēnešiem. Izsūtīt regulārus 
atgādinājumus ir vitāli svarīgi mūsdienu aizņemtajā	kultūrā, kurā ir 
informācijas pārbagātība. 

 
4. Bērni. Kopīga bērnu audzināšana ir spēcīga pieredze. Vairāku pieaugušo 

ietekme var palīdzēt veidot bērnu garīgo un attiecību izaugsmi. Kopiena, kura 
dzīvo kā viena liela ģimene un kurai ir viena misija, lieliski demonstrēs 
mīlestību, rūpes, devīgumu, viesmīlību un citus kristiešu dzīves aspektus. Ir 
nepieciešama mācekļu kopiena, lai bērni kļūtu par nobriedušiem mācekļiem! 

 
5. Pusaudži. Šis punkts attieksies uz draudzēm, kurās ir jauniešu grupas. Ja 

draudzē ir aktīva jauniešu kalpošana, tā papildinās to pieredzi, kuru pusaudži 
piedzīvos MK. Ja pusaudžu kalpošana ir mazaktīva un/vai tajā ir maz 
dalībnieku, tad MK var padomāt par veidiem, kā bagātināt pusaudžu garīgo 
pieredzi ar MK. Tas, piemēram, var notikt ar mentora DNS, kurā 3–4 jaunieši 
satiekas kopā ar vecāku mentoru. Padomājiet par citām aktivitātēm, kas 
palīdzētu apmierināt viņu attiecību vajadzības. Pusaudžiem jāsaprot, ka arī 
viņi tagad ir daļa no draudzes un ka arī viņi ir vērtīgi. Viņi jāuztver tieši tāpat 
kā	jebkurš cits pieaugušais MK dalībnieks. Līdzīgi kā ar bērniem, vairāku 
pieaugušo klātbūtne var palīdzēt viņu garīgajā izaugsmē. 

 
6. Dažādas tikšanās vietas. Kopienai ir jādarbojas kā	veselīgai ģimenei arī 

šajā	jomā. Tas nozīmē, ka ikviens, kuram ir pietiekoši liels mājoklis, piedalās 
cilvēku uzņemšanā, maltīšu gatavošanā, ballīšu un citu aktivitāšu rīkošanā. Tas 
ir svarīgi, lai cilvēki nenogurtu no tā, ka viņiem visu laiku jāuzņem citi pie 
sevis. Tas palīdzēs arī katram cilvēkam vai pāriem pieaugt viesmīlībā, kas ir 
svarīga nobrieduša mācekļa prasme. 
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7. Ēdienreizes un ēdiens. Esiet radoši un elastīgi. Dažreiz tās var būt vienkāršas 

uzkodas. Citās reizēs varat ieguldīt laiku un enerģiju, lai pagatavotu īpašus 
ēdienus, kas var kļūt par galveno vakara notikumu. Centieties, lai ikviens 
uzņemas rūpes par ēdiena gatavošanu un ēdienreizes organizēšanu. Sagaidiet, 
ka ikviens piemetīs nepieciešamos resursus, lai pasākums izdotos. Ir svarīgi, 
lai būtu cilvēki, kas palīdz uzkopšanas un tīrīšanas darbos pēc pasākuma. Ja 
jūsu grupā ir liels skaits mazu bērnu, izdomājiet, kā jūs vislabāk nodrošināsiet 
viņu pabarošanu un nokopšanu tā, lai tas nekļūtu par vakara galveno aktivitāti. 

 


