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3 MĀCEKLĪBAS PAMATSTRUKTŪRAS
Katra struktūra ir unikāla. Katra struktūra ir svarīga. Katra struktūra papildina
pārējās. Tajā pat laikā katra struktūra ir ierobežota savā spējā pienācīgi sniegt visu,
kas nepieciešams, lai izveidotu nobriedušus mācekļus.
Katrā struktūrā ir lietas, kas attiecināmas uz prātu, sirdi un rokām un kuras var notikt
tikai tās unikālajā vidē. Tas nozīmē, ka, ja kāda no šīm 3 struktūrām iztrūkst vai netiek
pielietota māceklības procesā, tas radīs ievērojamus iztrūkumus draudzes cilvēku
dzīvēs.

SVĒTDIENAS SANĀKSMES
Visbiežāk tās ir apmēram 1,5–2 stundu tikšanās. Lielākai grupai satiekoties, lai kopīgi
pārrunātu lietas, klausītos, mācītos, dziedātu un lūgtu, rodas unikālas attiecību,
emocionālās un mācīšanās pieredzes. Satiekoties lielākai līdzīgi domājošu cilvēku
grupai, sastopama biežāka iedrošināšana, sajūsma un motivācija mīlēt Dievu un
vienam otru.
Svētdienas tikšanās reizes ir arī vieta, kur tiek mācīta Bībele, sacītas iedrošinošas
liecības, līdzdalītas draudzes locekļu vajadzības un kopēja lūgšana tiek piedzīvota
unikālā, spēcīgā veidā. Lielākā grupā ir iespējams piedzīvot lielāku ietekmi caur
dāvanām, personībām, pieredzēm, stāstiem un resursiem. Šīs tikšanās reizes rada
vidi, kurā vairāki cilvēki var kalpot un mācīties pielietot savas dāvanas tādos veidos,
kādos tas nebūtu iespējams citur.

MISIONĀLĀ KOPIENA
Tā ir mācekļu grupa, kas nodevušies dzīvei kopienā. MK nav sanāksme, bet vairāki
saskares punkti un dalītas pieredzes nedēļas garumā, kuriem jāatspoguļo ģimeniska
dinamika, kā arī misionāls dzīvesveids. MK dalībnieki pavada vairāk laika kopā vienas
nedēļas ietvaros nekā vidusmēra kristietis, kurš apmeklē svētdienas dievkalpojumu
un/vai Bībeles studijas grupu.
MK ir atšķirīga attiecību kvalitāte un pieredze, jo tā notiek ikdienas dzīves kontekstā
un lielā mērā notiek dabīgi, nevis formāli. Pie tam mazākas grupas dēļ (parasti 8–14
pieaugušie) attiecībās ir tuvība un dziļums, kuru nevar piedzīvot svētdienas
dievkalpojumos.
MK dalībnieki uztver viens otru kā ģimeni, atbalsta viens otru kā ģimenes locekļi,
komunicē tādā veidā, kā to darītu ģimenē, pazīst viens otru kā ģimene un kopīgi
strādā pie MK veselības un izaugsmes, kā to darītu ģimene. Šajā procesā ir atšķirīgs
atbildības un piederības līmenis no tā, ko piedzīvojam lielas draudzes kontekstā.
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Sava mazā skaita dēļ MK spēj veidot tuvākas attiecības dalībnieku vidū, vairāk
fokusēties uz mērķiem, radīt elastīgāku un radošāku vidi, lai pavadītu vairāk laika,
kopīgi ēdot, ciemojoties vienam pie otra, pavadot laiku parkā, kafejnīcās un citās
vietās. Arī dažādu lietu organizēšana kļūst vieglāka, jo cilvēku skaits ir pārskatāms.
MK ir nozīmīga loma mācekļu veidošanas struktūrā, jo liela daļa māceklības procesa
un kļūšana par nobriedušu Kristus sekotāju var notikt tikai caur piemēru un
pieredzi. Svētdienas dievkalpojumu un DNS grupu tikšanās reizēs garīgā formācija
notiek pārsvarā galvas/prāta un sirds līmenī. MK nodrošina regulāras iespējas
izdzīvot savu ticību praktiskos veidos, kopīgi kalpojot un mīlot citus cilvēkus. Šī vide
ļauj mums regulāri būt “vārda darītājiem” un ne tikai “klausītājiem” visās tajās
daudzajās lietās, kuras Jēzus mūs ir iedrošinājis darīt, sekojot Viņam.

DNS GRUPAS
DNS (DNA) ir saīsinājums no Atklāt (Discover), Rūpēties (Nurture) un Rīkoties (Act).
Citas draudzes lieto dažādus apzīmējumus šīm grupām, kā, piemēram, Mazā grupa
vai Dzīvi izmainošā grupa, bet tās pamatā veic tādu pašu funkciju. DNS parasti ir 2–
2½ stundu ilgas tikšanās. Grupa sastāv no 3–5 sievietēm vai vīriešiem, un tās ir
unikālas sava izmēra un sava iedalījuma pa dzimumiem dēļ. Ir daudzas tēmas, kas
tiek pārrunātas daudz dziļāk un atklātāk, tai skaitā arī sensitīvas lietas, tā iemesla
dēļ, ka grupā ir viena dzimuma pārstāvji.
DNS grupas mazā skaita dēļ katram dalībniekam ir iespēja izteikties un uzdot
jautājumus. Tas rada lielāku iesaisti, pat salīdzinot ar MK, kas sastāv no 8–14
pieaugušajiem. Lielāka iesaiste no katra cilvēka nozīmē, ka katrs dalībnieks pieaug
savā spējā domāt, runāt un lūgt pieaugošā Evaņģēlija izpratnē. Ir praktiski
neiespējami “noslēpties” un neiesaistīties šādā vidē. Cilvēki ar dažādām personībām
ir spējīgi pieaugt, tikt iepazīti un sadzirdēti. Īpaši tie, kas pēc dabas ir klusāki.

KĀ CILVĒKI MĀCĀS UN PIEAUG
Kad domājam par šīm 3 māceklības pamatstruktūrām, vienmēr ir svarīgi paturēt
prātā to, ko mēs zinām par cilvēku spējām mācīties un pieaugt. Te būs daži svarīgi
principi, kurus vērts aplūkot.
Mācīšanās un izaugsmes process sastāv no “Galvas, Sirds un Roku” komponentēm.
Galvas aspekts ir tas, kas notiek cilvēka prātā, un tas, kā viņš domā. Sirds ir
motivācijas/pārliecības/ticības centrs, kas pamatā nosaka to, kā mēs dzīvojam savu
dzīvi. Mēs dzīvojam, balstoties uz mūsu sirds pārliecību pārpilnības un ticības. Rokas
ir tas, kā mēs izvēlamies savas pārliecības, ticību un prioritātes pielietot praktiski.
Tās aktivitātes un attiecības, kuras uzskatām par vissvarīgākajām no sirds
perspektīvas, mēs praktizējam ar savām rokām un kājām.
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Kā Galva, Sirds, un Rokas mainās un tiek veidotas līdzīgākas Kristus dzīvesveidam?
• Mācīšana. Bibliskās patiesības, kas pastāvīgi tiek pielietotas ikdienas
situācijās.
•

Piemērs. Kristum līdzīgs dzīvesveids, kurš var tikt novērots normālās ikdienas
situācijās.

•

Pieredze. Iespēja praktizēt tās lietas, ko esam redzējuši kā piemēru.

•

Pārdomas (koučings/ganīšana). Iemācīto Bībeles patiesību pārrunāšana, šo
patiesību modelēšana un pieredze, to visu izdzīvojot.

•

Pārdabiskais. Svētais Gars vienmēr vēlas ietekmēt un veidot Galvu, Sirdi un
Rokas. Viņš ir patiesības Gars, kurš vienmēr māca, atgādina un atklāj lietas,
lai mūsu prāts pieaugtu Evaņģēlija izpratnē. Viņš ir Gars, kurš maina sirdis,
norāda uz grēku un atgādina, ka mūsu sirdīm ir jāaug. Viņš ir misionāls Gars,
kurš vienmēr mūs sūta mīlēt, kalpot un nest dziedināšanu citiem, lai tā
rezultātā “pieaugtu” mūsu rokas.
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