Marts (108) – 2015
Atkārtošana ir zināšanu māte, tādēļ vēlreiz lasām un iegaumējam, kas mums ir jādara, kā draudzei:
Priekules baptistu draudzes vīzija 2015. gadam
1. Katrs draudzes apmeklētājs satiekas un draudzējas vismaz ar vienu draudzes locekli vienreiz mēnesī, lai iepazītos
labāk un stiprinātu viens otru. Tāpēc organizēsim:
- sadraudzību pēc dievkalpojumiem,
- sadraudzību pēc pasākumiem draudzē un ārpus draudzes,
- aicinām iesaistīties, lai izveidotu mazās grupas (4-8 cilvēki), ar iepriekšējām apmācībām,
- organizēsim draudzes nometni tieši draudzei,
- organizēsim Bībeles studijas.
2. Katrs draudzes apmeklētājs draudzējas un veido attiecības vismaz ar vienu nekristieti ar mērķi iepazīstināt nekristieti
ar Jēzu Kristu. Tāpēc mēs:
- aicinām nekristieti uz sarunām mājās vai ārpus mājām, kalpojam viņam,
- aicinām nekristieti uz draudzes pasākumiem baznīcā un ārpus baznīcas,
- pamanām cilvēkus, kuri ienāk baznīcā pirmo reizi, vai atkārtoti retu reizi,
- piedalāmies apmācībā, lai mācītos, kā pastāstīt par Jēzu Kristu, kā uzsākt sarunu, kā pastāstīt evaņģēliju, kā
iepazīstināt ar Kristu, kā turpināt mācekļot.
3. Radām vidi, kur visi cilvēki tiek izaicināti kalpot, kur uzticam atbildību, atklājam kalpotāju stiprās puses, talantus,
Svētā Gara dāvanas. Lai to izdarītu, nepieciešams:
- regulāras tikšanās draudzes nozaru vadītājiem: māmiņskola, jaunieši, svētdienskola, koris, Kalētu misijas grupa,
draudzes mājas lapas un arhīva administrators, pusaudžu grupas vadītāji, saimnieciskā darba vadītāji u.c.,
- vadītājiem sagatavot un ievadīt kalpošanā vismaz vienu palīgu,
- izaicināt iesaistīties kalpot vakantajās draudzes kalpošanas nozarēs, vietās, amatos,
- izveidot darba aprakstus kalpotājiem.
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Atbildības deleģēšana
Ja projektam nepieciešams vienīgi mans novērtējums, esmu konstatējis, ka viegli varu koncentrēties uz lielisku
rezultātu. Ja nepieciešams komandas darbs, sasniegt izcilu rezultātu kļūst sarežģītāk. Komandā parasti ir dažādi cilvēki
ar dažādiem redzējumiem, pieredzi un domām, kā kaut ko vajadzētu sasniegt un izpildīt. Lai situācija kļūtu vēl
sarežģītāka, komandu līderi, bieži vien aizmirst vienkāršu soli – sadalīt atbildību, lai sasniegtu vēlamo rezultātu.
Prātā nāk divi šajā gadījumā noderīgi teicieni: “Summa ir lielāka kā tās atsevišķas daļas.” Citiem vārdiem sakot,
cilvēki ir ar dažādām prasmēm, dāvanām un spējām kopā var sasniegt vairāk kā darbojoties viens no otra neatkarīgi.
Tādēļ ir svarīgi sadalīt atbildību un pienākumus atbilstoši katra komandas locekļa stiprajām pusēm un spējām.
Otrs teiciens ir: ”Neviens no mums nav tik gudrs kā mēs visi.” Dažkārt vadītājiem ir kārdinājums kontrolēt visu
plānošanu un lēmumu pieņemšanu pārliecībā, ka viņi zina vislabāk. Bet, uzticoties komandas kopējam intelektam,
iznākums var būt labāks kā vadītājs iedomājās.
Šis atbildības deleģēšanas pēc katra spējām princips Bībelē atkārtojas diezgan regulāri. Piemēram, pēc
bēgšanas no Ēģiptes izraēļu vadītāji saskārās ar nepieciešamību veikt nepateicīgu darbu - iztiesāt dažādus konfliktus.
Mozus bija līderis, bet viņš nevarēja visus lēmumus pieņemt viens pats.
Mozus sievastēvs saprata, ka šī nasta, lai spētu to panest, jādala ar citiem. Viņš teica Mozum: “Tā nav labi, kā
tu to dari! Tu gurtin pagursi un tavi ļaudis, kas pie tevis, jo pārāk grūts tev ir šis pienākums, tu nespēsi to izpildīt viens
pats.” (Mozus Otrā grāmata 18:17,18). Jetro ieteica kā Mozum deleģēt atbildību, sev atstājot tikai sarežģītākos
gadījumus.
Vēlāk Dievs noteica procedūru, kā rūpēties par izraēļu lūgšanu centru, sadalīt pienākumus priesteru starpā.
Mozus Ceturtajā grāmatā 18:1 teikts: "Un Tas Kungs sacīja uz Āronu: "Tu un tavi dēli un līdz ar tevi tava tēva dzimta lai
nes svētnīcas noziegumus, un tu un tavi dēli lai atbild par priestera amata pārkāpumiem.”" Ārons bija ļoti spējīgs
vadītājs, bet, lai darbs tiktu paveikts atbilstoši , tas bija jādala ar citiem.
Vadītājam var šķist kārdinoši pamēģināt un izdarīt ikvienu darbu. Galu galā tad taču būtu skaidrs, kā to jādara
un kādam jāizskatās gala rezultātam. Bet viens no daudziem labumiem, ko dod darbs komandā, ir tas, ka tajā ir tik
daudz dažādi locekļi ar spēju ieguldīt darbu un uzņemties slodzes daļu, novēršot viena cilvēka pārslodzi.
Kā teikts Salamana Mācītāja grāmatā 4:8-12 : “Tur ir kāds, kas ir viens pats bez draugiemG Un tomēr viņš nemitas
pūlēties līdz nāveiG . Diviem ir labāk nekā vienam būt, tāpēc, ka viņiem tad iznāk labāka alga par viņu pūlēmG . G un
trīskārtēju auklu nevar tik drīz pārraut.” Ja vēlaties, lai jūsu komanda izceļas, noteikti sadaliet pienākumus atbilstoši
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katra spējām, tad turiet pie atbildības par paveikto darbu.

MĒS ESAM TIK TUVU DIEVAM, CIK PAŠI TO VĒLAMIES
Ieteikums aizpildīt šo anketu un nolikt zināmā vietā, lai pēc kādiem mēnešiem to izdarītu vēlreiz…
mani pārsteidza rezultātu atšķirība labā nozīmē
Vienmēr

Parasti Dažreiz Reti

Nekad

INDIVIDUĀLĀS PIELŪGSMES DISCIPLĪNA
Katru dienu esmu ieplānojis laiku Bībeles lasīšanai
Mēginu Kristu darīt par savas dzīves Kungu
Jūtos Dievam tuvu visu dienu
Mēginu apzināties Dieva klātbūtni
Apzinos, ka Dievs mani disciplinē
BĪBELES STUDIJAS DISCIPLĪNA
Lasu Bībeli katru dienu
Studēju Bībeli katru nedēļu
Katru nedēļu iemācos no galvas kādu Bībeles pantu
Katru nedēļu pierakstu, ko esmu dzirdējis, lasījis vai studējis
Bībelē, lai to pielietotu dzīvē
LŪGŠANAS DISCIPLĪNA
Man ir saraksts, kurā pierakstīti cilvēki un jautājumi, par kuriem
jālūdz
Esmu piedzīvojis īpašu Dieva atbildi uz lūgšanām pēdējā mēneša
laikā
Mana lūgšana sastāv no slavēsanas, pateicības, grēku nožēlas,
lūgumiem
ATTIECĪBAS AR CILVĒKIEM
Cenšos dzīvot mierā, cik tas atkarīgs no manis, ar visiem
cilvēkiem
Meklēju izlīgšanas iespējas ar tiem, ar kuriem man ir kādas
problēmas vai kuriem ir problēmas ar mani
Cilvēki zin, ka esmu kristietis, tādēļ, ka viņi sajūt, ka Dievs man
devis dievišķo mīlestību
Manā ģimenē valda saskaņa
LIECINĀŠANAS DISCIPLĪNA
Lūdzu par cilvēkiem, kuri nepazīst Dievu, nosaucot tos vārdā
Izstāstu citiem par savu ceļu pie Dieva, kad ir atbilstoša izdevība
Izstāstu Dieva vienīgo glābšanas plānu caur Jēzu Kristu tiem, kuri
labprāt vēlas to dzirdēt
Liecinu par Kristu katru nedēļu
Iedrošinu un rūpējos par cilvēkiem, kuriem esmu palīdzējis iepazīt
Kristu
KALPOŠANA CITIEM
Man ir nodarbošanās draudzē. Ar to es kalpoju Kristum
Ziedoju Dievam vismaz desmito daļu no saviem ienākumiem
Vismaz reizi mēnesī izdaru kādu labu darbu cilvēkam, kurš nav tik
laimīgs kā es
Man ir skaidrs manas dzīves mērķis
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Dievs nenogurstoši piedāvā savu žēlastību cilvēkiem, kas to nav pelnījuši, kas to nemeklē un
kas nenovērtē to pat tad, kad jau ir tikuši šīs žēlastības izglābti.
/T.Keller/

Par Bībelēm Priekules novada ļaudīm
Pols Šēfers, kas viesojās Priekulē pagājušā gada augustā kopā ar sievu
Džoannu un pārējiem ASV draugiem no Makgregora baptistu draudzes, pēc
atgriešanās no misijas nedēļas mājās savā Bībeles studiju grupā bija lūdzis tās
dalībniekiem ziedot naudu Bībelēm Priekules bērniem, jauniešiem un ģimenēm, jo
daudziem Priekules novadā vēl joprojām nav Bībeles, kā arī lai ziedotu Bībeles
jaundibināmās draudzes vietā Kalētos. Šim mērķim studiju grupa Amerikā, kur darbojas
Pols, savāca pāri par 150 dolāriem un to nodeva mūsu draudzei. Pola sirds deg par to,
lai aizvien vairāk cilvēku spētu lasīt un mācīties par mūsu Kungu un Pestītāju Jēzu
Kristu. „Priekules ļaudis šī gada augustā patiešām pieskārās manai sirdij, mēs
visi jutāmies tik laipni uzņemti un mīlēti. Jutos tik priecīgs un gandarīts par
iespēju darboties ar bērniem pusaudžu un jauniešu nometnē, ka to pat nevar
vārdiem aprakstīt. Es ļoti ceru, ka esam iesējuši Dieva mīlestības sēklu šajos
bērnos, ka viņi vēlēsies vairāk uzzināt par Jēzu Kristu un Viņa mīlestību. Es
ļoti ceru nākamajā gadā atgriezties Priekulē, lai palīdzētu jums darboties Dieva
darbā. Lai Kristus mīlestība ir ar jums!”Pols Šēfers.
Par Pola un viņa komandas ziedoto naudu ir iegādātas un izdalītas Bībeles
kristību kandidātiem Priekulē, Kalētu Bībeles studiju apmeklētājiem, Kalētu jauniešu
grupai. Ir plānots ģimenēm, kuras tiks iepriecinātas par labdarības tirdziņā
iegādātajiem līdzekļiem, dāvināt no šīm Bībelēm un stāstu par Kristu - evaņģēliju.
Paldies draugiem no Makgregora baptistu draudzes Amerikā par
finansiālajiem līdzekļiem Bībeļu iegādei! Paldies Polam Šēferam un mazajai grupai,
kurā viņš darbojies, kas atvēra savas sirdis Lielajai Misijai – sasniegt ļaudis un mācīt
tiem Dieva Vārdu! Lai Dievs svētī devējus!
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Cik ilgi pastāv manta?
Pēdējo 15-20 gadu laikā man ir bijis kāds ducis
mobilo tālruņu. Gandrīz visi mainīti tāpēc, ka beiguši
darboties. Tie nav būvēti ilgstošai kalpošanai. Līdzīgi,
vairums ar datoriem saistīti cilvēki, kurus es pazīstu,
piekritīs, ka dators, kurš ir vecāks par trim
gadiem, nekavējoties ierindojams vēsturisko
tehnoloģiju kategorijā.
No otras puses, kā muzikants, es koncertos
regulāri izmantoju 60 gadus vecu ģitāras skaņu
modulatoru, kurš joprojām uzticīgi pilda savas funkcijas.
Mums ar sievu mājās ir vairāk kā 40 gadus vecas
mēbeles, kuras nav pat domāts nomainīt. Tās veidotas
tā, lai izturētu laika zobus.
Dažām lietām nav jākalpo ilgi, jo tās noveco,
pirms nolietojušās, līdzīgi kā datori un citas
tehnoloģiskās iekārtas, kas noveco, pirms nokļuvušas
no veikala līdz mājām. Citas lietas, kā, piemēram,
plastikāta iesaiņojums, ir ilgstošākas kā to lietderīgums.
Esmu daudz domājis par šo lietderīguma un
morālās novecošanas jautājumu, jo mans auto nav
vairs jauns. Šobrīd tā nobraukums ir lielāks nekā
jebkuram citam no maniem 34 iepriekšējiem. Tomēr tas
labās konstrukcijas dēļ joprojām ir tikpat labs kā pirms
11 gadiem, kad to nopirku. Tā kā tas ir lieliskā stāvoklī,
domāju, ka turpināšu to lietot.
Kad 1960. gadā tiku iesaistīts foto biznesā, tika
apgalvots, ka melnbaltās fotogrāfijas saglabāsies
vismaz 100 gadus, kamēr krāsainās tikai 20. Vairums
cilvēku ignorēja šo faktu, pieņemot, ka viņu fotogrāfijas
saglabāsies mūžīgi. Tagad, nodarbojoties ar fotogrāfiju
atjaunošanu, redzu, ka šī prognoze bija pareiza.

Melnbaltās fotogrāfijas no 20. gadsimta sākuma, parasti
sliktas glabāšanas rezultāta ir nedaudz bojātas, kamēr
krāsainie uzņēmumi no 20. gadsimta otrās puses, ir
stipri pabalējuši.
Piemērosim šo mums piederošo laicīgo lietu
dabu uz garīgo pasauli. Jēzus bieži par to runāja,
aicinot nepieķerties īpašumam. Piemēram, Viņš teica:
“Nekrājiet sev mantas virs zemes, kur kodes un
rūsa tās maitā un kur zagļi rok un zog. Bet krājiet
sev mantas debesīs, kur ne kodes, ne rūsa tās
nemaitā un kur zagļi nerok un nezog.” (Mat. 6:19-20)
Jēzus runāja par to, ka dzīves veltīšana lietām,
kuras nolietojas, ir bezjēdzīga. Viņš teica, ka daudz
gudrāk ir fokusēties uz lietām, kuras ir mūžīgas, kuras
nekad nenoveco. Viņš piebilda: “Jo, kur ir tava manta,
tur būs arī tava sirds.” (Mateja 6:21) Jēzus secināja,
ka, ja nauda kļūst par mūsu prioritāti, mēs vairāk laika
veltām laicīgo lietu krāšanai.
Citā situācijā Viņš runāja par bagātnieku, kurš
nolēma būvēt lielus šķūņus bagātīgas ražas glabāšanai.
Viņš teica sev: „Sacīšu savai dvēselei: dvēsele, tev ir
lieli krājumi uz ilgiem gadiem, atpūties, ēd, dzer un
līksmojies. Bet Dievs uz viņu sacīja: tu,
bezprātīgais, šinī naktī no tevis atprasīs tavu
dvēseli. Kam tad piederēs tas, ko tu esi sakrājis? Tā
iet tam, kas sev mantas krāj un nav bagāts Dievā.”
(Lūkas 12:18-21)
Jautājums, kuru mums sev jāuzdod, ir šāds: vai
es savu laiku, enerģiju un talantu pirmkārt izmantoju, lai
iegūtu lietas, kuras zūd, vai investēju lietās, kuras
pastāv mūžīgi?
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„Dāvanas no debesīm – miers un prieks – tās abas ir kopā. Prieks ir miera ārējā izpausme. Ja sirdī nav
na patiesa
miera, arī ārējais prieks nav līdz galam patiess. No iekšēja nemiera rodas daudz slimību. Iekšējs miers ir liela
vērtība. Lūdz mieru, ja tev tā nav, jo tad atnāks arī prieks.”
prieks
(Mācītājs Ilmārs Arājs 2013. g. 22. decembra svētrunā Priekulē)
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Sveicam dzimšanas dienas gaviļniekus!
1.03. - Sabīne Ilaķe – 20 gadu jubileja
6.03. - Gunta Baumane
9.03. - Elmars Pencis
10.03. - Māris Svars – 55 gadu jubileja
12.03. - Iveta Tuskena
14.03. - Rita Graikste
19.03. - Atvars Liekniņš – 25 gadu jubileja
ubileja
21.03. - Kaspars Ķuda
21.03. - Uldis Šneiders
22.03. - Lolita Šneidere – 35 gadu jubileja
22.03. - Inga Ķere

"Pienākums bez mīlestības padara īgnu.
Atbildība bez mīlestības padara nesaudzīgu.
Taisnība bez mīlestības padara cietsirdīgu.
Laipnība bez mīlestības padara liekulīgu.
Gudrība bez mīlestības padara nežēlīgu.
Kārtība bez mīlestības padara sīkumainu.
Gods bez
ez mīlestības padara augstprātīgu.
Īpašums bez mīlestības padara skopu.
Ticība bez mīlestības padara fanātisku."
(Māte Terēze)
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Kas notiek martā citur:
 7.martā starpkonfesionāla sieviešu konference Liepājā Pāvila baptistu baznīcā.
baznīcā
 14.martā reģionālā tikšanās Liepāja Pāvila baptistu baznīcā.
baznīcā
Februāra padomes sēdē tika lemts par palīdzību ģimenēm ar bērniem, kuri mācās mūzikas un mākslas skolā, tāpat
ari par palīdzību malkas, zāļu un briļļu iegādi ģimenēm, kurām tas ir nepieciešams.

Bībeles lasīšanas plāns
Marts
1. 2. Moz. 4; Rom. 1:1-17
2. 2. Moz. 5:1-6:9; Rom. 1:18-32
3. 2. Moz. 6:10-7:13; Rom. 2:1-16
16
4. 2. Moz. 7:14-8:19; Rom. 2:17-3:8
3:8
5. 2. Moz. 8:20-9:12; Rom. 3:9-20
20
6. 2. Moz. 9:13-10:29;
10:29; Rom. 3:21-31
3:21
7. 2. Moz. 11:1-12:30; Rom. 4
8. 2. Moz. 12:31-13:22;
13:22; Rom. 5:1-11
5:1
9. 2. Moz. 14; Rom. 5:12-21
10. 2. Moz. 15:1-21; Rom. 6
11. 2. Moz. 15:22-16:36; Rom. 7
12. 2. Moz. 17; Rom. 8:1-17
13. 2. Moz. 18; Rom. 8:18-39
14. 2. Moz. 19; Rom. 9:1-29
10:21
15. 2. Moz. 20:1-17; Rom. 9:30-10:21
16. 2. Moz. 20:18-21:11; Rom. 11

17. 2. Moz. 21:12-22:15;
22:15; Rom. 12
18. 2. Moz. 22:16-23:9;
23:9; Rom. 13
19. 2. Moz. 23:10-33;
33; Rom. 14
20. 2. Moz. 24; Rom. 15:1-13
15:1
21. 2. Moz. 25; Rom. 15:14-33
15:14
22. 2. Moz. 26; Rom. 16
23. 2. Moz. 27:1-19;
19; 1. Kor. 1:1-17
1:1
24. 2. Moz. 27:20-28:43;
28:43; 1. Kor. 1:18-31
1:18
25. 2. Moz. 29; 1. Kor. 2
26. 2. Moz. 30-31;
31; 1. Kor. 3
27. 2. Moz. 32; 1. Kor. 4
28. 2. Moz. 33; 1. Kor. 5
29. 2. Moz. 34; 1. Kor. 6
30. 2. Moz. 35:1-29;
29; 1. Kor. 7
31. 2. Moz. 35:30-36:38;
36:38; 1. Kor. 8
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