
Iesvētes mācības programma Ārlavas evaņģēliski  luteriskajā draudzē  
Sākums 2014. gada 10. jūlijā. Norises vieta – Valdemārpils Mākslas skola. Nodarbības notiks norādītājos 
datumos programmā no plkst.17:00 – 19:30 
 
Tēmas  Iesvētes mācību saturs  
Iepazīšanās 10.07. - Ko mēs sagaidām no iesvētes mācībām? 
Dievkalpojuma 
norise 

 - Dievkalpojuma kārtība, Dziesmu grāmata 
- Baznīcas liturģiskais gads 

Mazais 
katehisms 

 - Kāda ir katehisma uzbūve? 
- Katehisma praktisks pielietojums 

Dievkalpojums 
Ārlavas baznīcā 

13.07. - apmeklējums 
Dievkalpojums 
Ārlavas baznīcā 

27.07. - apmeklējums 
Baušļi 07.08. - Baušļu jēga mūsdienās 

- Baušļu ētika 
- Principi un izpratne 
- Bauslība un Evaņģēlijs  

Ticības apliecība  - Ticība, neticība 
- Tēvs, Dēls un Svētais Gars 
- Trīsvienība  
- Mans ticības ceļš 

Lūgšana 14.08. - Vai lūgšanai ir jēga? 
- Mūsu Tēvs lūgšana 
- Lūgšanu veidi, meditācija, grēksūdze  

Kristība 
 
 

 - Kas ir sakraments? 
- Bērnu kristība vai pieaugušo kristība? 
- Gatavošanās kristībām un  krustvecāku pienākumi 

Svētais 
Vakarēdiens 

 - Svētā Vakarēdiena liturģija 
- Vakarēdiena iestādīšanas vārdi 
- Kas jāņem vēra saņemot Svēto Vakarēdienu?  

Bībele  - Mācīties lasīt un izprast Bībeli 
- Vecā un Jaunā Derība 

Pasaules reliģijas 
un senlatviešu 
mitoloģija 

21.08. - Pārskats par lielākajām reliģijām pasaulē 
- Kristietības atšķirība no citām reliģijām 
- Senlatviešu mitoloģija, folklora un kristietība 
- Sektas 

Baznīca un 
draudze 

 - Kā baznīca ir sākusies, vēsturiskā attīstība 
- Kristīgās konfesijas, luterisma atšķirības, ekumēne 
- Draudzes locekļu pienākumi un tiesības 

Draudze   - Es un mana draudze 
- Kalpošana, garīgā dzīve 
- Ārlavas baznīcas vēsture 

Iesvēte  - Ko tā nozīmē? 
- Iesvētes mācības notikušas. Ko darīsim tālāk?  

Pirms iesvētībām  - 1) obligāti jāapmeklē visas iesvētes nodarbības (jāpierakstās apmeklējuma lapā);  
- 2) jāizlasa mācītāja norādītās grāmatas; 
- 3) jāapmeklē dievkalpojumi svētdienās 13. un 27. jūlijā. Ja tas nav iespējams, tad 

vismaz 2 dievkalpojumi ir jāapmeklē citā baznīcā; 
- 4) iesvētes kursa laikā jāizlasa Jaunā Derība vai vismaz viens Evaņģēlijs un vēl viena 

Jaunās Derības grāmata;  
- 5) jāuzraksta un jāiesniedz mācītājam rakstu darbs ar nosaukumu “Kāpēc es gribu 

iesvētīties?” 
- 6) Jāiemācās no galvas baušļi, Ticības apliecība un Mūsu Tēvs; 
- 7) saruna ar mācītāju. 

 
Kristības un iesvētības notiks 24. augustā.  
Papildus informācija par draudzi atrodama www.arlavasbaznica.lv



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 baušļi 

1. Es esmu Dievs, tavs Kungs, tev nebūs citus dievus turēt manā priekšā. 
2. Tev nebūs Dieva, sava Kunga, vārdu nelietīgi valkāt, jo Dievs to nepametīs 

nesodītu, kas Viņa vārdu nelietīgi valkā. 
3. Tev būs svēto dienu svētīt. 
4. Tev būs savu tēvu un māti godāt, lai tev labi klājas un tu ilgi dzīvo savā zemē. 
5. Tev nebūs nokaut. 
6. Tev nebūs laulību pārkāpt. 
7. Tev nebūs zagt. 
8. Tev nebūs nepatiesu liecību dot pret savu tuvāku. 
9. Tev nebūs iekārot sava tuvāka namu. 
10. Tev nebūs iekārot sava tuvāka sievu, kalpu, kalponi, lopu, nedz ko citu, kas tam 

pieder. 
 
 

 
Apustuļu ticības apliecība 

Es ticu uz Dievu Tēvu, Visuvaldītāju, debess un zemes Radītāju; un uz Jēzu Kristu, Dieva 
vienpiedzimušo Dēlu, mūsu Kungu, kas ieņemts no Svētā Gara, piedzimis no Jaunavas 
Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē, trešajā 
dienā augšāmcēlies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visuvaldītāja Tēva 
labās rokas, no kurienes Viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. 
Es ticu uz Svēto Garu, vienu svētu kristīgu Baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, 
miesas augšāmcelšanos un mūžīgo dzīvību. 
 

 

Mūsu Tēvs 
Mūsu Tēvs debesīs! Svētīts lai top Tavs vārds. Lai nāk tava valstība. Tavs prāts lai notiek 
kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Un piedod mums 
mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūs kārdināšanā, 
bet atpestī mūs no ļauna. Jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi. Āmen. 



Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas vienotās pamatprasības kristībai, iesvētībai un laulībai, 
pieņemtas LELB XX Sinodē. Prasības ir normatīvas (obligāti ievērojamas) kopš to pieņemšanas brīža 
visās Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas draudzēs. 

 
Kristība 

NORMA 
Bērna vecāki ir kristīti, iesvētīti un salaulāti draudzē reģistrēti locekļi. 
MINIMUMS 
Vismaz vienam no kristāmā bērna vecākiem (jeb cilvēkam, kas reāli audzina šo bērnu) ir jābūt kristītam 
un iesvētītam draudzē reģistrētam loceklim. Krustvecākiem (ja tādus pieaicina) ir jābūt kristītiem un 
iesvētītiem. Ja bērns, kura vecāki nav kristīts, pats izsaka vēlmi kristīties, viņam jābūt vismaz 7 gadus 
vecam, ir jābūt abu vecāku piekrišanai, jābūt krustvecākiem. Mācītājam ir pienākums ar vecākiem 
aprunāties un censties vest viņus pie ticības. 

Iesvēte 
NORMA 
Iesvētes kandidātam jāapmeklē iesvētes lekciju kurss (minimums – 20 stundas) un jāpieņem personisks 
lēmums savu dzīvi pamatot ticībā Dievam. 
Iesvētes lekciju kursā jātiek izskaidrotām šādām tēmām: 
1. Ticība. Ticības formas. Ticības objekti. Ateisms. 
2. Iepazīšanās ar M. Lutera “Mazo Katehismu”. 
3. Apustuļu ticības apliecības izskaidrojums: 
a) Dievs; Dievs Tēvs; Trīsvienība; Radīšana; Cilvēks; 
b) Dēls; Jēzus Kristus; Grēks; Pestīšana; 
c) Svētais Gars; Nāve; Mūžīgā dzīvība. 
4. Kristietības atšķirība no reliģijām. Kristietības un senlatviešu mitoloģijas un folkloras attiecības. 
5. Iepazīšanās ar baušļiem. 
6. Iepazīšanās ar lūgšanu “Mūsu Tēvs”. Lūgšanas jēga. Grēksūdze. 
7. Kristīgās konfesijas. Luterisma atšķirības. 
8. Baznīcas nozīme un uzbūve. Draudze. Draudzes locekļu tiesības un pienākumi. 
9. Bībele. Jaunā un Vecā Derība. Bībeles uzbūves principi, uztvere. 
10. Sakramenti. Kristība. Iesvētes nozīme. 
11. Svētais Vakarēdiens. 
12. Dievkalpojuma kārtība. Dievkalpojuma uzbūve un loģika. Dziesmu grāmata (konfirmandam 
iesvētes lekciju laikā ik nedēļu jāapmeklē dievkalpojums). 
13. Konfirmandam jāizlasa Jaunā Derība. Konfirmandam ir jāapliecina sava ticība Dievam. 
MINIMUMS 
Minēto zināšanu apjomu konfirmands var apgūt patstāvīgā ceļā – izlasot mācītāja norādītās grāmatas un 
apmeklējot dievkalpojumus. Šādā gadījumā mācītājam vienmēr individuāli jāpārliecinās par konfirmanda 
zināšanām un izpratni. 

Laulības 
NORMA 
Līgavai un līgavainim jābūt kristītiem un iesvētītiem draudzes locekļiem. 
MINIMUMS 
Laulība var tikt noslēgta arī tad, ja viens no laulājamiem ir kādas citas tradicionālas Latvijas kristīgās 
konfesijas draudzē reģistrēts loceklis. 
 


