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1. Mēs ticam, ka ir tikai viens Dievs, kurš ir Gars- visu lietu Radītājs- visa Tēvs, 

kurš ir pār visu, un mūsos visos, kurš ir jāpielūdz/ jāgodina garā un patiesībā- 

uz kuru vien mēs gaidām/ paļaujamies un kuram mēs dodam visu godu par 

mūsu dzīvi, uzturēšanu, apģērbu, veselību, slimību, labklājību un postu. Mēs 

mīlam Viņu kā visa labā avotu un bīstamies Viņu, kas pārbauda mūsu sirdis. 

 

2. Mēs ticam, ka Jēzus Kristus ir sava Tēva dēls un attēls- ka Viņā ir dievišķā 

pilnība, caur kuru mēs pazīstam Tēvu, kurš ir mūsu vidutājs un aizstāvis, un 

nav neviena cita vārda zem debess cilvēkiem dots, ar kuru mēs varam būt 

glābti, kura vārda vien mēs piesaucam Tēvu un nelietojam nevienu citu 

lūgšanu, kā tās kas ir atrodamas svētajos Rakstos, vai arī tām piekrīt pēc 

būtības. 

 

3. Mēs ticam Svētajam Garam kā Mierinātājam, kas iziet no Tēva un no Dēla, 

kura iedvesmoti mēs lūdzam mūsu lūgšanas, esot Viņā atjaunoti, kurš dara 

mūsos visus labos darbus un caur Viņu mums ir Patiesības atziņa/ zināšana. 

 

4. Mēs ticam, ka ir viena svēta Baznīca, kas ir visu svēto un uzticamo draudze, 

kas ir bijusi no pasaules sākuma, un kurai jābūt līdz beigām, kuras galva ir 

mūsu kungs Jēzus Kristus- tā Baznīca ir Viņa vārda pārvaldīta un Svētā Gara 

vadīta, kurā visiem labiem/ patiesiem kristiešiem vajadzētu palikt, jo tā lūdz 

bez mitēšanās par visiem, un tāpēc tas vārds ir patīkams Dievam, bez kā 

neviens nevar tikt glābts. 

 

5. Mēs uzskatām, ka kalpotājiem būtu jābūt nepeļamiem/ nevainojamiem gan 

dzīvē, gan doktrīnā, vai arī tiem jābūt atceltiem no kalpošanas un citiem jābūt 

ieliktiem to vietā. Un nevienam nevajadzētu uzņemties šo cienījamo 

aicinājumu , kā vien esot Dieva aicinātam kā bija Ārons - lai pabarotu/ 

aprūpētu Kristus ganāmpulku, nevis negodīgas peļņas dēļ, vai augstprātīga 

pārākuma dēļ (pār garīdzniecību), bet esot  ganāmpulkam piemērs, vārdā, 

uzvedībā, labdarībā, ticībā un tikumībā. 

 

6. Mēs atzīstam, ka karaļi, prinči un valdnieki ir Dieva iecelti un nostiprināti 

kalpotāji, kuri mums ir jāklausa, Jo viņi nes zobenu, lai aizstāvētu nevainīgo 

un nosodītu ļaundari, un šī iemesla dēļ mums tie jāciena un jāmaksā nodevas. 

Neviens sevi no tā nevar atbrīvot, kā tas parādās pie mūsu Kunga Jēzus 

Kristus, kurš atteicās nemaksāt nodokļus, neizaicinot nevienu laicīgo juridisko 

spēku. 
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7. Mēs ticam, ka Kristības sakramentam ūdens ir redzama ārējā zīme, kas mums 

reprezentē, to kas tā strādā pamatojoties uz neredzamā Dieva spēku, kas ir 

mūsos, kas ir gara atjaunošana un mūsu locekļu nonāvēšana Jēzū Kristū, caur 

ko mēs esam uzņemti svēto Dieva cilvēku draudzē, tās priekšā pasludinot un 

apliecinot savu ticību un dzīves izmaiņu. 

 

8. Mēs uzskatam svēto galda sakramentu vai mūsu kunga Jēzus Kristus 

vakarēdienu kā esam svētu piemiņai un pateicībai tām dāvanām/  kuras esam 

saņēmuši Viņa nāves un ciešanu dēļ, kuras ir saņemamas ticībā un mīlestībā, 

pārbaudot sevi, tā, lai mēs varam ēst no šīs maizes un dzert no šī kausa, tā, kā 

tas ir rakstīts svētajos Rakstos. 

 

9. Mēs apliecinām, ka laulība ir laba un godājama, svēta un  Dieva iestādīta, kura 

nedrīkstētu tikt nevienam aizliegta, ja nav Dieva vārdā tai nav kādi šķēršļi. 

 

10. Mēs apliecinām, ka tie, kas bīstas Dievu meklē to, kas Viņam patīkams, darot 

labus, kurus Viņš sagatavojis, lai mēs tajos staigātu līdz galam un mums tajos 

ir jāstaigā, kas ir labdarība/ mīlestība, prieks, miers, pacietība, labvēlība, 

pazemība, labestība, atturība  un citi darbi, kas atrodami svētajos Rakstos. 

 

11. No otras puses mēs apliecinām, ka mums jāņem vērā viltus mācītāji, kuru 

[darbības] gals ir aizvest cilvēkus projām no patiesas Dieva pielūgšanas un 

balstīties uz radību, paļaujoties uz tiem, kā arī pārliecināt cilvēkus atstāt labos 

[kalpošanas] pienākumus, kas ir atrodami svētajos Rakstos un darīt tos, kas ir 

cilvēku izgudroti. 

 

12. Mēs turam/ uzskatām Veco un Jauno derību par mūsu ticības (dzīves) likumu 

un piekrītam vispārējai ticības apliecībai ar tām daļām, kas atrodas Apustuļu 

ticības apliecībā (simbolā).  

[kurš tā sākas: Es ticu uz Dievu tēvu Visuvareno…] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


