
 

 

Paraugs katram mēnesim 

Mudinājums būt devīgiem 
  
Janvāris 

         Nosūtīt vēstuli, ko sagatavo mācītājs. 
         Laju liecinieks – “Ko dot nozīmē man.”  
         Gadam izstrādāt namturības mērķus. 
         Sagatavot informāciju apkārtrakstā, ko cilvēki saņem, būdami devīgi. 

  
Februāris 

         Nosūtīt vēstuli, ko sagatavo jauna pieauguša sieviete.  
         Laju liecinieks – “Ko dot nozīmē man.” 
         Misijas gada plāns. 
         Sakārtot telefona sarunu ar misionāru. 
         Formulēt vīziju par baznīcas darbiem (mācītājs). 

  
Marts 

        Nosūtīt vēstuli, ko sagatavo kasieris.  
        Laju liecinieks – “Kā mana došana attiecas uz Jēzus upura dāvanu.” 

        Namturības mācības stunda – ticība un došana. 
        Nosūtīt ceturkšņa pārskatu, cik ir ieņemts un liecības par to, kā nauda tiek izmantota, 

lai palīdzētu cilvēkiem. 
  
Aprīlis 

         Nosūtīt vēstuli, ko sagatavo desmitās tiesas devējs. 
         Laju liecinieks – “Kā mana došana attiecas uz Jēzus upura dāvanu.” 
         Pārskatīt materiālus rudens sarīkojumam. 
         Naudas vērtība – seminārs bērniem. 

  
Maijs 

         Nosūtīt vēstuli, ko sagatavo ilggadīgs loceklis. 
         Laju liecinieks – “Kā mana došana attiecas uz dzīvības dāvanām.” 
         Veiciniet sastādīt testamentu, kas izsaka savas ticības saistības. 

  
Jūnijs 

         Nosūtīt vēstuli, ko sagatavo skolotāja. 
         Laju liecinieks – “Kā mana došana attiecas uz manu garīgo augšanu.” 
         Aicināt misionārus vai personas no citas valsts runāt par viņas/viņa ticības pieredzi. 

  
Jūlijs  

         Nosūtīt vēstuli, ko sagatavo kāds, kam ir misijas pieredze.  
         Laju liecinieks – “Kā mana došana saista ticību un dzīvi.”  
         Rīkot īpašu svētdienas skolas nodarbību, izmantojot namturības materiālus.  
         Satikties ar vietējo banku, izpētīt “direct deposit” iespēju. 
         Aicināt personas domāt par īpašuma plāniem. (Estate Planning) 

  



 
Augusts 

         Nosūtīt vēstuli, ko sagatavo jaunietis vai jauniete.  
         Laju liecinieks – “Kā mana došana ir ieguldījums tajās lietās, kas ir svarīgas.” 
         Uzaicināt locekļus dalīties ar savam idejām, kā audzināt baznīcu un pievākt 

informāciju, kā to izpētīt un atbildēt. 
         “Managing Your Money” seminārs pensionāriem. 

  
Septembris  

         Nosūtīt vēstuli, ko sagatavo degsmes pilns lajs. 
         Laju liecinieks – “Kā mana došana saskan ar Mateja ev. 25. nodaļu.” 
         Draudzes zinās iespiest, cik nauda ir savākta šogad. 
         Nosūtīt ceturkšņa pārskatu, cik ir ieņemts un liecības par to, kā nauda tiek izmantota, 

lai palīdzētu cilvēkiem. 
  

Oktobris 

         Nosūtīt vēstuli, ko sagatavo svētdienas skola skolotāja. 
         Laju liecinieks – “Kā mana došana attiecas uz mūsu baznīcas mērķi.” 
         Pasūtīt “Gada beigās sniegšana” brošūras. 

  
Novembris  

         Nosūtīt vēstuli, ko sagatavo zemnieks vai dārznieks.  
         Laju liecinieks – “Kā mana došana attiecas uz pateicību.” 
         Svinēt Pateicības dienu! 

         Pateikties cilvēkiem par viņu apņemšanos nākamā gada darbam. 
  
Decembris 

         Nosūtīt “Gada beigās piešķirot” brošūru. 
         Nosūtīt vēstuli, ko sagatavo devīgākie locekļi.  
         Laju liecinieks – “Kā mana došana salīdzinās ar ķēniņa dāvanām Jēzum.” 
         Gada beigās ziedojumi.  
         Nosūtīt paziņojumu mērķa sniegšanas līmeni agri šajā mēnesī, kā arī liecības par to, 

kā nauda tiek izmantota, lai palīdzētu cilvēkiem. 
  

  

 


