Baltijas Reformātu teoloģijas seminārs

KRISTĪGA ĒTIKA UN LĒMUMU
PIEŅEMŠANA
Dr. Maikls Peins
2018. gada 12. – 16. novembris
Rīgā, Akas ielā 13, 3. stāvā, plkst. 18:00 -21:00.
Angļu valodā, ar sinhrono tulkojumu latviski.

PAR PASNIEDZĒJU
Dr. Peins no 1997. līdz 2006. gadam ir bijis teoloģijas un apoloģētikas profesors Reformātu
teoloģijas seminārā, Džeksonā, Misisipi (ASV), pašlaik ir vecākais mācītājs Evaņģēliskās
prezbiterāņu baznīcas Lebanonas draudzē Virdžīnijā, ASV. Iepriekš kalpojis draudzēs Taipejā,
Taivānā un Mehiko, Meksikā. Studējis mūziku Bostonas konservatorijā, maģistra grādu
apoloģētikā un doktora grādu teoloģijā ieguvis Vestminsteras Teoloģiskajā seminārā (Filadelfijā,
ASV).
Autors publikācijām par ētiku, kā arī apoloģētiku, pasaules uzskatiem; profesionālo asociāciju
biedrs: Society of Christian Ethics, International Association of Mission Studies; American
Academy of Religion, Society of Biblical Literature.

KURSA APRAKSTS
Pat labu nodomu vadītu kristiešu starpā valda lielas viedokļu atšķirības attiecībā uz ētisku un
morālu dzīvesveidu.
Viena no mūsu lielākajām šī brīža vajadzībām ir saprast, kā Rakstus pielietot mūsu dzīvēs – kā
mums domāt, rīkoties un justies – kā pieņemt bibliskus lēmumus.
Šajā kursā mēs pievērsīsim uzmanību procesam, kuram Bībele māca mums sekot, pieņemot
lēmumus par visdažādākajiem dzīves jautājumiem. Kursā aplūkosim šādas tēmas:
1. Noskaidrosim kristīgās ētikas biblisko definīciju.
2. Apskatīsim trīs bibliskus kritērijus labiem darbiem.
3. Iezīmēsim galvenās vadlīnijas bibliskam ētisku lēmumu pieņemšanas procesam.
4. Izskatīsim vairākus piemērus, kā bibliski atbildēt uz tiem izaicinājumiem, ar kādiem
pašreiz saskaras kristīgā ētika.

PIETEIKŠANĀS:
Uz kursu laipni aicināti arī klausītāji, kas nav semināra studenti.
Dalības maksa klausītājiem – 14 EUR (ietver izdales materiālus un kafijas pauzes).
Lūdzam iepriekš pieteikties pie Jāņa Pērkona, tālr. 26356030, e-pasts: janis@brts.edu.lv

Turpinājums nākamajā lapā ->

KURSA PRASĪBAS STUDENTIEM
1. Dalība lekcijās.
2. Jāizlasa obligātā literatūra (un kursu noslēdzot jānorāda, cik daudz ir izlasīts).
2.1. Pastorālās programmas studentiem:
- John M. Frame. “The Doctrine of the Christian Life” – II un III daļa, 41. – 361. lpp.
2.2. Kristīgo vadītāju programmas studentiem:
- John M. Frame. “The Doctrine of the Christian Life” – II daļa, 41. – 101. lpp.

4. Rakstisks uzdevums (tikai pastorālajiem studentiem).
5. Rakstisks eksāmens par lekciju materiālu.

Atzīmes veidošanās:
Pastorālās programmas studentiem - eksāmens 60%, rakstiskais uzdevums 30%, obligātā
literatūra 10%.
Kristīgo vadītāju programmas studentiem - eksāmens 90%, obligātā literatūra 10%.

