
Jautājumu gadījumā rakstiet Leldei uz :  l.spickopfa@gmail.com  DALĪBAS MAKSA 10 EUR no 
personas (maksāšana uz vietas).      

Oskars Špickopfs
Kalpošanas stratēģiskās attīstības centrs SĀC
Baltijas Pastorālais Institūts 

  Praktiskais seminārs par 
MĀCEKLĪBAS VEIDOŠANU DRAUDZĒ

8.jūnijs - 9.jūnijs 
(18.30 - 21.30)      (08.30 - 19.00)

Ja mēs veidojam mācekļus, mums vienmēr būs draudze, ja 

mēs veidojam draudzi, tad tikai dažreiz mums būs mācekļi.

PAR SEMINĀRU
Semināru organizē Kalpošanas stratēģiskās attīstības centrs SĀC sadarbībā ar ASV Kolorado štata 
draudzi “Faith Community Church”. Semināru vadīs šīs draudzes mācītājs un pieredzējis mācekļu 
grupu vadītājs Jeffrey Allen un viņa komanda no ASV, Lietuvas, Latvijas (no Ogres Dainis Panders, 
no Grobiņas Oskars Špickopfs, no Liepājas Mārcis Dejus). Šī jau būs trešā reize, kad viņi viesosies 
Latvijā. 
“3dm” ir saīsinājums no angļu valodas, kas tulkojumā nozīmē “trīs dimesionāla kustība”, kuras 
mērķis ir sagatavot mācekļus, kuri dara citus par mācekļiem, kā Jēzus to darīja. 3DM 
gadījumā māceklības un mācekļa dzīves pamatprincipi tiek ilustratīvi attēloti ar ģeometriskām 
figūrām, kas palīdz  saprast, atcerēties un arī izskaidrot citiem šos svarīgos pamatprincipus. Šobrīd 
nepilnu gadu darbojas trīs mācekļu grupas, kurās ir 11 cilvēki no Latvijas un Lietuvas. 

Apzinoties šīs Jēzus pavēles nozīmīgumu, aicinām gan Tevi, gan Tavu draudzi atbildēt uz diviem 
jautājumiem: 

1.Vai mums ir plāns kā mēs sagatavojam mācekļus? 
2.Vai šis plāns reāli darbojas? 

ATSAUKSMES
"3dm ir apkopojis, manuprāt, būtiskākos māceklības principus,  kādi 
atrodami Bībelē. Praktiskais veids un ieteikumi ir viegli pielietojami gan 
personīgajā, gan, pats svarīgākais, draudzes dzīvē. Šie māceklības principi 
var kļūt par brīnišķīgu instrumentu māceklības kultūras uzsākšanai, kas var 
kļūt par kustību, kas izmaina kristīgo kopienu"

(Ogres bapt.dr.mācītājs Dainis Panders)

“Mācekļu grupas mentora pieredze un ģeomentriskās figūras palīdzēja labāk 
izprast Jēzus mācību un ieraudzīt Dieva darbu savā dzīvē. Personīgi, tas 
man kā vadītājam ir vairojis mieru un paļaušanos uz Dievu.  3dm 
māceklības principi  ir efektīvi un viegli saprotami ikvienam.”
                                                            (Karostas bapt.dr. mācītājs Mārcis Dejus)

https://goo.gl/forms/iwVowqK6Gk0f4JoG3
https://www.faithctr.org
https://www.facebook.com/jeffrey.allen.39395033

