
 

 

Zināt no M.Lutera Katehisma: 
 
Desmit baušļi 

 
1. Es esmu Tas Kungs, tavs Dievs,  

 tev nebūs citus dievus turēt manā priekšā. 
2. Tev nebūs Tā Kunga, sava Dieva, 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 noslepkavot.  
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. 
 
Oriģinālteksts Bībelē 2. Mozus gr. 20. nodaļa 
 
 
 
Lūgšana (Tēvreize)  
 
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. 

 

 
 
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 mirušajiem, 
uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, Visuvaldītāja Tēva labās rokas, no kurienes 
Viņš atnāks tiesāt dzīvus un mirušus. 

Es ticu uz Svēto Garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku 
piedošanu, miesas augšāmcelšanos un mūžīgu dzīvošanu. Āmen. 
 
Kristība 

Jēzus Kristus saka: “Tāpēc ejiet pa visu pasauli un dariet par mācekļiem visas 
tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā” [Mt. 28:19]. 

 “Kas tic un top kristīts, tas tiks izglābts, bet, kas netic, tas tiks pazudināts” 
[Mk. 16:16]. 

Ap. Pāvils saka: “Jo mēs līdz ar Viņu [Kristu] Kristībā esam aprakti nāvē, lai 
tāpat kā Kristus, sava Tēva godības spēkā uzcelts no miroņiem, arī mēs 
dzīvotu atjaunotā dzīvē” [Rom. 6:4]. 
 
Sv. Vakarēdiens 

Tā raksta evaņģēlisti Matejs, Marks, Lūka un apustulis Pāvils: 
Mūsu Kungs Jēzus Kristus tanī naktī, kad Viņš tapa nodots, ņēma maizi, 

pateicās, pārlauza un deva to saviem mācekļiem, sacīdams: “Ņemiet un ēdiet, 
tā ir mana miesa, kas par jums top dota; to dariet, mani pieminēdami.” 

Tāpat Viņš ņēma arī biķeri pēc vakarēdiena, pateicās un tiem to deva, 
sacīdams: “Ņemiet un dzeriet visi no tā, šis biķeris ir jaunā derība manās 
asinīs, kas par jums un par daudziem top izlietas par grēku piedošanu; to dariet, 
cikkārt jūs to dzerat, mani pieminēdami”  

[Mt. 26:26-28; Mk. 14:22-24; Lk. 22:19-20; 1. Kor. 11:23-25]. 
 
Grēksūdzes lūgšana 

Visspēcīgais Dievs, sirdsžēlīgais Tēvs! Es nabaga grēcinieks Tev sūdzu 
savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos un ar ko gan 
esmu pelnījis Tavas dusmas un sodu laikā un mūžībā. Bet es tos no sirds 
nožēloju, un tie man gauži sāp, un es Tevi lūdzu Tavas lielās apžēlošanās un 
Tava mīļā Dēla Jēzus Kristus, mana Pestītāja, rūgto ciešanu un nāves dēļ: esi 
man, grēciniekam, žēlīgs, piedod man visus manus grēkus un dod man sava 
Svētā Gara spēku, ka varu atgriezties. Āmen. 



 

 

Svarīgi: 
1. Apmeklēt iesvētes mācības nodarbības  
(trešdienās 19:00 - dievkalpojums; no 20:00-apm.22:00 mācības) 

 

2. Lasīt Bībeli (Jaunās Derības – Lūkas evaņģēlijs) 
Lasīšanas plāns uz katru reizi 2 nodaļas – piemēram - uz 12.sept: 1-2. nodaļa; uz 19.09: 3-4. nod.; utt.  
 

3. Iemācīties: 
– Baušļi,  
– Mūsu Tēvs... 
– Apustuļu ticības apliecība 
 

4. Dievkalpojumi: 
 svētdienās   plkst.  11.00 Baltezera baznīcā 
  un plkst.15:00 - Carnikavā, Laivu mājā (Stacijas 21) 
trešdienās   plkst. 19.00 Baltezera baznīcā 
pirmdienās   plkst.  19:00 lūgšanu vakars Baltezera b. 
 

5. Kursa noslēgums – 2.decembrī; 1.Adventa svētdienā 
 

Informācijai:  
Papildus literatūra draudzes mājas lapā: www.baltezerabaznica.lv 

sadaļā -> IESVĒTES MĀCĪBA:  
   “Kristīgā Mācība”    (M.Luters) 
   “Mīlestība, Patiesība un Žēlastība”  (A.Grunnans) 
   Vai arī: “Dievs ir tepat”    (Juris Rubenis) 
 
Jautājumi:  Mācītājs:  Ivars Jēkabsons 
   e-pasts:  ivars.jekabsons@baltezerabaznica.lv 
   Tālr.mob.: 29482497 
   Evaņģēlists Jānis Kopštāls 
   e-pasts:  kopstalujanis@gmail.com 
   Tālr.mob.: 29559694 
Pieteikumu anketas:   

lietvede:  Dace Veispāle  
   Tālr.mob:  28398000 
   E-pasts:  dace@jaunzeltini.lv 
 
 Draudzes e-pasts info@baltezerabaznica.lv 
 Twitter   www.twitter.com/BaltezerBaznica 
 Facebook  https://www.facebook.com/BaltezeraBaznica 

Iesvētes mācību plāns 2018. g. rudens – (05.09 - 02.12): 
 

I - Baušļi - Mīlēt Dievu un tuvāko 
 

• 5. sept.  - Ievads un iepazīšanās; Kas ir Katehisms? 
   Baušļi - baušļu nozīme un I bauslis;  
• 12. sept.  - II – III bauslis 
• 19. sept. - IV – V bauslis 
• 26. sept. - VI – VII bauslis 
• 3. oktobrī  - VIII – X bauslis un kopsavilkums baušļiem 

 

II - Ticība - Uzticos Radītājam, Pestītājam, Svētdarītājam 
 

• 10. oktobrī   - Ticības būtība un ticības apliecinājumi; Ticība  
    Dievam Tēvam, Radītājam, Visuvaldītājam 
• 17. oktobrī  - Ticība Dēlam, Pestītājam, Jēzum Kristum 
• 24. oktobrī  - Ticība Svētajam Garam - garīgā dzīve 

*** 

• 31. oktobrī - Filma – “Jēzus” (varbūt arī “Luters”) 
*** 

• 7. novembrī - Baznīcas vēsture un LELB vēsture 
 - Ādažu draudze un dažādas kalpošanas 
 
III - Par lūgšanu - Ar Dievu sarunājoties ... 
 

• 14. novembrī  - Lūgšanas būtība un “Mūsu Tēvs...” 
*** 

 

IV - Sakramenti – svētdarbības 
 

• 21. novembrī  - Sakramenti un svētdarbības –  
    Kristība, Svētais vakarēdiens, grēksūdze 
• 28. novembrī  - Baznīcas likumi - LELB satversme 

Sagatavošanās kristībām un iesvētībām un sadraudzības pasākums** 
     **līdz jāņem cienastiņš 

 

IESVĒTĪBAS - 1. ADVENTA svētdienā 2. decembrī!!! 


