
Labdien! 

Esam pateicīgi Dievam, mūsu Tēvam, Kungam Jēzum Kristum un Kungam Svētajam 

Garam, ka esi pieteicies uz dvēseļkopšanas un atbrīvošanas kalpošanu un mūsu lūgšanas ir, 

ka caur Jēzus doto žēlastību, tavā dzīvē ienāktu brīvība! 

Šo vēstuli tu saņem, ja gatavojies pirmo reizi ierasties pie mums uz kalpošanu. Šajā vēstulē 

īsi aprakstīta kalpošanas būtība un uzskaitīti resursi internetā, kur mēs par šo kalpošanu 

un ar kalpošanu saistītajiem tematiem runājam podkāstā “Svētdienas sarunas”. Lūdzam 

tevi iepazīties ar vēstuli un noklausīties vismaz trīs pirmās uzskaitītās sarunas un pārējās 

pēc izvēles, jo iespējams tas var padziļināti atbildēt uz kādiem svarīgiem jautājumiem un 

sagatavot tevi kalpošanai. Lūdzu, pieraksti arī kādus savus jautājumus un galvenās 

problēmas, kuras Svētais Gars tev uzrāda, klausoties šos ierakstus, kas palīdzēs  mums tev 

efektīvāk kalpot.   

Kas ir atbrīvošanas kalpošana? 

Atbrīvošanas kalpošana ir dvēseļkopšanas sastāvdaļa, kad cilvēks ir lielākā vai 

mazākā mērā dēmonu ietekmē, Jēzus Kristus vārdā dēmoniem tiek pavēlēts no cilvēka 

iziet. Daudzos gadījumos atbrīvošanas kalpošana ir ļoti veiksmīga, jo kristietis tiek brīvs 

no lietām, ar kurām ir cīnījies un mocījies gadiem. Kristietis tiek brīvs no regulāras krišanas 

vienos un tajos pašos grēkos, kam par iemeslu ne reti ir dēmoniska saistība un dēmonisks 

garīgs spiediens uz kristieti. 

Atbrīvošanas kalpošana ir balstīta mūsu Kunga Jēzus Kristus Evaņģēlijā. Var pat 

teikt, ka šī kalpošana ir Evaņģēlija izpausme, jo cilvēks tiek atbrīvots vienīgi uz tā pamata, 

ka Jēzū Kristū šī cilvēka grēki ir piedoti. Cilvēks ir dārgi atpirkts ar Viņa Kunga Jēzus 

Kristus dārgajām asinīm un ir Dieva īpašums uz ko dēmoniem nav tiesības tieši tā iemesla 

dēļ, ka grēki Jēzū Kristū ir piedoti. Bez šī pamata atbrīvošanas kalpošana nevar notikt un 

tā zaudē jēgu.  

Atbrīvošana var notikt pie cilvēka, kurš tic, ka Jēzū Kristū viņa grēki ir piedoti un 

ir gatavs no saviem grēkiem atteikties un izsūdzēt tos.  

Atbrīvošanu nevar veikt, ja cilvēks vēlas savu grēku paturēt un turpināt to praktizēt.  

Atbrīvošanu nevar veikt tam, kurš to nevēlas vai uz kura ir izdarīts spiediens, lai tas 

nāktu uz atbrīvošanu, jo atbrīvošanas kalpošana ir saistīta ar patiesu kristieša ticību, gribu 

un apliecību. 

 Atbrīvošanas kalpošana ir domāta kristiešiem, jo tikai kristieši tic un stāv uz 

pamata, kas ir mūsu Kungs Jēzus Kristus, kura krusta nopelna dēļ mūsu grēki ir piedoti. 

Kad kristietim atbrīvošanas kalpošana var kalpot par svētību? 

 Ir ļoti plašs diapazons ar problēmām, kad atbrīvošanas kalpošana var būt par 

svētību brāļiem un māsām Kristū. Katram gadījumam ir individuāla pieeja caur lūgšanām, 

sarunām un atbrīvošanas kalpošanu.  

 Vajadzības, kur nepieciešama atbrīvošanas kalpošana var būt dažādas. Atbrīvošanas 

kalpošana bieži tiek pielietota, kad cilvēks cieš no dažāda veida okultisma praktizēšanas 
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sekām. Kad krīt vienā un tajā pašā grēkā, un nevar no tā atbrīvoties. Kad cilvēkam pašam 

ir pārliecība par periodisku dēmonisku klātbūtni. Kad cilvēks vēlas, bet nevar tikt vaļā no 

kāda netikuma. Nebibliskas mācības praktizēšanas rezultātā var rasties dēmoniska 

ietekme. Ir daudzi citi iemesli, kuri ir par pamatu dēmoniskai ietekmei un kur ir 

nepieciešana atbrīvošanas kalpošana. 

 Cita lieta ir atkarības, kā alkohola vai narkotiku atkarības, kuras nav vien 

dēmoniskas saistības, bet arī ķīmiskas, psiholoģiskas u.c problemātiskas nianses, kur ir 

nepieciešama papildus terapijas, kā piemēram, grupu terapija u.c. Cilvēkiem šajās atkarībās 

atbrīvošanas kalpošana var palīdzēt savā jomā, bet nepieciešama ir arī cita veida palīdzība. 

Kā atbrīvošanas kalpošana notiek? 

 Notiek saruna ar cilvēku  par problēmām un vajadzībām, lūgšana, lai saprastu un 

saņemtu Dieva vadību kalpot šim cilvēkam.  

 Tad turpinās saruna par atbrīvošanas kalpošanu, kur tā pamatojas un kā šī kalpošana 

notiek. Ja cilvēkam viss ir pieņemams un jautājumu nav, tad viņam var kalpot ar 

atbrīvošanas kalpošanu. 

 Tālāk šīs kalpošanas norisē dēmoniem tiek atņemtas tiesības cilvēku mocīt 

konkrētajā problēmā. Lielākoties  dēmoniem nekādu tiesību uz šo cilvēku arī nav, jo tie 

zaudē gandrīz visas tiesības tāpēc, ka visi grēki Jēzū Kristū ir piedoti. Svarīgi, ka pats 

cilvēks to apzinās. Tad arī var šos dēmonus Jēzus Kristus vārdā padzīt. Bet mēdz būt, ka 

dēmoni piesaka savas tiesības, kādēļ tie var palikt pie šī cilvēka un viņu mocīt. Ja šīs 

dēmonu tiesības ir pamatotas, tad tās tiem ir jāatņem. Visbiežāk dēmoni piesaka savas 

tiesības un pamatu, kādēļ palikt pie cilvēka, ka tas nav piedevis kādam citam cilvēkam par 

pāri nodarījumu. Mēdz būt gadījumi arī, kad cilvēks nav piedevis pats sev.  Un nepiedošana 

var būt iemesls tam, ka dēmoni neiet prom, jo ir teikts: “ Un, kad jūs stāvat, Dievu lūgdami, 

tad piedodiet, ja jums kas ir pret kādu, lai arī jūsu Tēvs, kas debesīs, jums piedod jūsu pārkāpumus, 

bet, ja jūs nepiedodat, tad arī jūsu Tēvs debesīs jūsu pārkāpumus nepiedos.“ (Lk.11:25-26) 

Nepiedošana izraisa to, ka tiek zaudēts galvenais pamatojums, uz kā balstoties dēmonus 

var padzīt – ka visi mūsu grēki Jēzū Kristū ir piedoti.  Citos gadījumos mēdz būt, ka dēmoni 

atsaucas uz kādiem seniem vai ne tik seniem lāstiem, kuri izteikti, uzlikti dažādu iemeslu 

dēļ. Tie var tikt salauzti vienkārši pasakot “Jēzus Kristus vārdā es šos lāstus salaužu”, jo 

Jēzū Kristū visi cilvēku uzliktie lāsti tiek salauzti, un arī tas pamatojas Evaņģēlijā, ka Jēzū 

Kristū visi mūsu grēki ir piedoti un Dieva tiesa ir pārtapusi žēlastībā.  

Kad šo dēmonu tiesības tiek atņemtas, tad tiem tiek pavēlēts Jēzus Kristus Vārdā 

doties prom. Un tie iet prom. 

Rezultāts ir tāds, ka šī konkrētā lieta, ko bija izraisījis izdzītais dēmons, vienkārši 

pazūd. Bet kāda lielāka problēma var sastāvēt no daudzām mazām, kas pamazām ir 

jāatšķetina, jāsaprot un jāatdod Kristum. Tad dēmoni tiek padzīti, un šajā  jomā, kur 

iepriekš bija ietekmējuši dēmoni, tagad cilvēks var pilnībā kalpot Kristum. 

Šeit būs sagatavots video par dvēseļkopšanas un atbrīvošanas kalpošanu 

https://www.youtube.com/watch?v=igNHG2jc4FU 
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Resursi, ko lūdzam noklausīties: 

1. Šajā raidījumā Mareks ar Sanitu runā par to, no kurienes dēmoni rodas un kā 

mūs ietekmē iedzimtais grēks, nepiedošana, okultisms, pārdabisko spēku 

lietošana kaut kā iegūšanai, pagānisms, lāsti un solījumi Sātanam, citas dēmoniskas 

saistības, kas atstāj mūsu sirds durvīs spraudziņu dēmoniem. Garīgas, fiziskas 

brūces nav viegli dziedējamas, bet tas ir iespējams, jo Jēzus Tevi mīl un Jēzū visi tavi 

grēki ir piedoti. Runāts tiek arī par to, vai varam apgāzt apgalvojumu “ābols no 

ābeles tālu nekrīt” un kā dzīves laikā dēmoni cilvēkam tiek klāt. Par atkarībām, par 

līdzatkarībām, par ģimeni un  vecāku ietekmi un to, ka Jēzū Kristū ir uzvara.  

https://www.buzzsprout.com/245620/1192727-no-kurienes-rodas-launums 

2.  Šajā raidījumā par to, kas ir atbrīvošana, atbrīvošanas kalpošana, kā 

dēmoniem atņemt tiesības uz cilvēku. Jaunajā Derībā daudz tiek rakstīts, kā Jēzus 

izdzen dēmonus, vai šodien tas ir savādāk? Kā vispār saprast, no kura gala ķerties 

klāt savas dzīves tīrīšanai un kad ir vislabākais laiks to darīt. 

https://www.buzzsprout.com/245620/1223273-atbrivosana 

3. Šis podkāsta raidījums ir kā turpinājums iepriekšējiem raidījumiem un arī 

reizē atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par atbrīvošanas 

kalpošanu. Vai no dēmoniem var atbrīvot arī nekristieti? Kas notiek, kad cilvēks 

ir atbrīvots? Kā un ar ko piepildīt atbrīvoto vietu no traucēkļiem un šķēršļiem? Kā 

uzturēt iztīrīto un uzposto “viesistabu”, ko tajā aicināt un kam atvēlēt vietu? Kā 

dzīvot svētu kristieša dzīvi? Lai mums ikvienam izdodas atrast savu Dieva 

aicinājumu un atbrīvoties no traucējumiem, lai baudītu Dieva mīlestību!  

https://www.buzzsprout.com/245620/1283830-pec-atbrivosanas 

Ieteicamie papildus resursi, kurus iesakām noklausīties:  

1. Viena no atslēgas lietām atbrīvošanas kalpošanā, ir spēja izvēlēties piedot. Ir daudz 

uz dažādu iemeslu, kāpēc reizēm liekas neiespējami piedot.  Bet to ietekmē arī 

mūsu izpratne par evaņģēliju un arī tas, ko un ka mēs saprotam, kāpēc pasaulē ir 

ļaunums.  

Tāpēc šeit divi raidījumi: 

Kas ir evaņģēlijs. Šis raidījums ir par to, kā pasaulē labais cīnās ar ļauno, kā ir ar 

plusiņiem un mīnusiņiem mūsu rīcībā un vai Dievam vispār ir svarīgi kā un vai 

mīnuss pārvēršas par plusu. Par brīdi, kad svarīga kļūst patiesība. Patiesība par sevi, 

cik ir labi vai gluži pretēji nekas nav labi. Par to, kas ir aiz dzīvības robežas. 

Evaņģēlijs - prieka vēsts, apziņa, ka atbildību par maniem grēkiem uzņemas kāds, 

kas mani mīl, kas nāk mani glābt – Jēzus, caur viņu es esmu apžēlots. Kā citiem 

atklāt, parādīt, izstāstīt labo vēsti, kā un kāpēc mūsu sirdis aizaug ar nezālēm?  

https://www.buzzsprout.com/245620/1057997-evangelijs?t=0 
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Šajā raidījumā Mareks ar Sanitu runā par to, kāds ir ļaunums mūsdienās, no 

kurienes tas radies un vai vispār ir iespējams ar to cīnīties, ko Bībele saka 

par dēmoniem un kāda ir Sātana interese pie cilvēkiem. Jēzus Sātana darbus 

raksturo – tas nāk tikai zagt, atņemt to, ko Dievs ir devis, nokaut – iznīcināt, atņemt 

dzīvību, to izpostīt padarīt neciešamu, nomaitāt – darīt visu, lai cilvēks samaitājas, 

lai pazaudē Dieva tēlu un līdzību.  “Ir svarīgi mīlēt cilvēkus un lietot lietas, nevis 

mīlēt lietas un lietot cilvēkus”. Ja Velns ar Dievu sarunājās Bībelē, vai to dara arī vēl 

šodien un kā tas izpaužas cilvēka dzīvē? Ja sirdī nav vietas Dievam, tad vietu atvēlām 

ļaunajam? Bet ļaunajam nav intereses pie mums, ja mūsos nav Dieva. Vai ir 

iespējams palikt neitrālam?  

https://www.buzzsprout.com/245620/1161629-launums 

2. Divas liecības: 

Šonedēļ mums ir viesis, kas dalās savās liecībās par atbrīvošanu, par savu ceļu līdz 

kristietībai un par piedzīvoto. Kas notika, kas mainījās, kāpēc bija vēlme un 

vajadzība pēc tās. Ko, kā, kāpēc? Klausies, kā Dievs darbojas 

https://www.buzzsprout.com/245620/1251467-atbrivosana-lieciba 

Šajā raidījumā stāstam, kā mēs Mareks ar Aiju sākām kalpot ar atbrīvošanas 

kalpošanu, ar kādām grūtībām un izaicinājumiem sastapāmies un kādas svētības 

tajā piedzīvojām. 

https://www.buzzsprout.com/245620/7429060-atbrivosanas-kalposana 

3. Biežāk sastopamās problēmas, no kurām cilvēki vēlas atbrīvoties nākot uz 

atbrīvošanas kalpošanu 

Šajā raidījumā par līdzatkarību īpaši ar akcentu uz to, kā tā ietekmē mūsu 

kalpošanu draudzē. Par to, kādas ir mūsu savstarpējās attiecības jebkurā savstarpējā 

cilvēciskā mijiedarbībā, kā mēs viens pret otru izturamies, piepildot savas 

nepiepildītas vajadzības. Runājam par to, kāpēc mēs kalpojot izdegam, kāpēc 

draudzē ir cilvēki, kas neiesaistās kalpošanā. Vai var būt tā, ka kalpošana draudzē ir 

bēgšana no tā, kas notiek mājās? Kādi ir mūsu kalpošanas augļi? No kurienes rodas 

līdzatkarība? Un ko ar to visu darīt? Kā sev palīdzēt, saprast, atzīt un rīkoties, par 

to klausieties raidījumā 

https://www.buzzsprout.com/245620/1316047-lidzatkariba 

Raidījums par depresiju. Vai kristietim var būt depresija un kā ar to cīnīties. 

https://www.buzzsprout.com/245620/1817941-depresija-kristiesiem 

Raidījums par kristieti un bailēm. Par to kā izmaiņas ārējas krīzes izraisa mūsu 

garīgajā pasaulē. Kā ticībā bailes pārvarēt un uz ko cerēt?   

https://www.buzzsprout.com/245620/3080698-bailes-un-ticiba 

Šoreiz raidījuma viesis ir Kaspars Ozoliņš ar kuru runāsim par pornogrāfijas 

atkarību, tās sekām. Meklēsim atbildes kā no tās tikt vaļā, kā pasargāt savus 

bērnus no pornogrāfijas postošās iedarbības. 
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https://www.buzzsprout.com/245620/7680838-pornografijas-posts 

Vainas un kauna apziņa, kas mums tiek reizēm uzspiesta no sabiedrības, no sava 

tuvāko loka. "Kā Tu kā kristietis...?" Nekristiešu pārmetumi kristiešiem un 

spēlēšana uz sirdsapziņu. Kā un kur atrast spēku, lai stātos tam pretī. 

https://www.buzzsprout.com/245620/8090502-kauns-un-vaina 

 

4. Svēttapšana 

"Ir dažādas dāvanas, bet tas pats Gars. Ir dažādas kalpošanas, bet tas pats Kungs". 

Raidījums par to, kas ir Svētā Gara dāvanas un kam tās domātas, kā tās 

lietojamas, izmantojamas. Vai dāvanas ir iespējams attīstīt, pilnveidot? Kuras no 

dāvanām ir nepieciešamas visvairāk mūsdienu baznīcai? Par to diskusijā Mareks un 

Sanita. 

https://www.buzzsprout.com/245620/2938612-garigas-davanas 

Raidījums par kristieša brīvību. Tiesiskā brīvība, materiālā brīvība, iekšējā 

brīvība - brīvība Kristū. Kā saprotam brīvību, kā to skaidrojam un kur tajā visā 

Dievs. Uz ko balstāmies lēmumu pieņemšanā un kam atdodam savu paklausību. 

Brīvība un atbildība. 

https://www.buzzsprout.com/245620/3008548-briviba 

Šajā raidījumā par svēttapšanu domāsim par to, kas ir šķēršļi, kuri mums traucē 

pieaugt Kristū un  kuri bremzē kristiešu svēttapšanu, un kā no  tā izrauties. 

https://www.buzzsprout.com/245620/8353010-kadel-mes-iesprustam-sava-

svettapsana-un-gariga-izaugsme 

Šajā svētdienā mēs runāsim par to kā Dieva griba izpaužas manā dzīvē. Ko nozīmē 

būt Dieva gribā, un kad mēs tajā neesam. Kā atkal nonākt atpakaļ Dieva gribā, ja 

esam aizmaldījušies. 

https://www.buzzsprout.com/245620/8916033-dieva-griba-mana-dzive 

 

Par citām interesantām tēmām var klausīties vietnē (podkāsts Svētdienas sarunas): 
https://www.buzzsprout.com/245620 

 
Lekciju cikls Talsu ev. Lut. draudzē par atbrīvošanu, kuru Mareks vadīja otrdienu 

vakaros 2015. gadā un kas arī runā par atbrīvošanas kalpošanas tēmām:  

https://failiem.lv/u/9yxhenav 

Lai Svētais Gars vada klausoties lekcijas un sagatavojot sirdi un prātu kalpošanai! 

Ja ir citi jautājumi par atbrīvošanas kalpošanu un tās niansēm, esat aicināti jautājumus 

rakstīt uz dakalposana@gmail.com 

Ja jums ir vēl kādi draugi, kuriem nepieciešama atbrīvošanas kalpošana, tai pieteikties var 

pie Aijas Ignates, rakstot viņai sociālajos tīklos vai uz telefona nr. 26272384. 

Mareks un Aija Ignati 


