
 
LIEPĀJAS LUTERA DRAUDZE 
IESVĒTES NODARBĪBU PLĀNS _____________________ 

 

Nodarbības notiks: ____________________________________________________________ plkst.18:00 
                                         draudzes namā Jelgavas ielā 58, 3.stāvā Iesvētes māc. kab. 
Iesvētības notiks:    svētdien, _________________________plkst.11:00,  
                                        ____________________________________svētku dievkalpojumā 
 
Iesvētes nodarbību mērķis ir iepazīstināt ar svarīgākajiem kristietības principiem, lai ikviens klausītājs varētu 
nonākt līdz personiskām attiecībām ar Dievu Jēzus Kristus personā, pieņemot kristības sakramentu un iesvēti, 
kļūstot par Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas draudzes locekli. 

 

Nr. Nodarbības datums Temats 
1.  Dalībnieku reģistrācija, iepazīšanās. Ievads: Cilvēks. Dievs. Ticība. 
2.  Ievada turpinājums: Cilvēks. Dievs. Ticība. TA – Ticības apliecības. 
3.  TA – Apustuļu Ticības Apliecība. Sv. Trīsvienība. Dievs Tēvs. Radīšana. 

Pasaule. Luteriskās apliecības. 
4.  Kristus – kristietības atšķirības zīme. Ļaunums, grēks, elle, krusts, 

attaisnošana, grēksūdze, grēku piedošana un pestīšana. 
5.  Svētais Gars. Svētītājs. Nāve. Mūžīga dzīvība un debesu valstība. 
6.  Lūgšana, tās nozīme. ”Mūsu Tēvs” skaidrojums. Garīgā dzīve.  
7.  Bībele: Svētie Raksti – uzbūve, principi, uztvere. Vecā un Jaunā Derība. 
8.  Kristīgā ētika: Baušļi. 1.-3. – Dieva un cilvēka attiecības. Dievs. Dieva 

Vārds. Laiks. Baušļi. 4.-10. – Cilvēku savstarpējās attiecības. 
9.  Dievkalpojuma izpratne, tā uzbūve. Baznīcas liturģiskais gads. Dziesmu 

grāmata (jauna)! Misijas izpratne. 
10.  Baznīcas nozīme. Konfesijas. Luterisms. LELB Satversme. Draudzes 

dzīve, izpratne, kalpošanas darbi un namturība – ziedojumu izpratne, 
10.tiesa, kolekte, utt.  

11. 
12. 

 Sakramenti. Kristība. Iesvēte. Svētais Vakarēdiens.  
Ko nozīmē būt draudzes loceklim, kristietim, Kristus sekotājam. 
LELB, Diecēze, Iecirknis, Draudze, Draudzes padome, valde 

 
 
Nosacījumi: 

1)Regulāri jāapmeklē iesvētes nodarbības  
2)Obligāti jāapmeklē svētdienas dievkalpojumi 
3)Iesvētes nodarbību laikā jāizlasa Jaunā Derība (JD) 
 

Pirms lekcijas katram apmeklētājam jāpierakstās reģistrācijas lapā. 
 Katras lekcijas aptuvenā uzbūve: 60.min. lekcija un apm. 20-30.min. jautājumiem un pārrunām. Lekciju 

dalībnieki aicināti piedalīties diskusijās.  
 Katram iesvētes nodarbību dalībniekam jāatrod laiks apm. 30.min. personiskai sarunai ar mācītāju. 

Neskaidru un personīgu jautājumu risināšanai ikviens aicināts griezties pie mācītāja. 
 Literatūra, ko iesakām izlasīt:    1) Bībele – Jaunā Derība 

2) M. Luters „Mazais Katehisms” un „Lielais Katehisms.” 
Formalitātes obligāti jānokārto 2 nedēļas pirms paredzētajām kristībām, iesvētībām, pretējā gadījumā 
svētdarbības var tikt atteiktas. To varat izdarīt Lutera draudzes kancelejā: trešdienās 16.00 – 18.00 un 
ceturtdienās 16.00 – 18.00       (Aizpildīta anketa, foto 3x4 -2gab., pases kopija, ziedojums) 

 Iesvētes nodarbību noslēgumā apskatīto jautājumu ietvaros paredzēts pārbaudījums! 
 Lekciju kursu vadīs mācītājs Raitis Šēners (mob. t. 26417168) un draudzes lektori - pērminderi 
 
Draudzes mājaslapa – www. liepajasluteradraudze.lv 


