
 

 

Tad nu nepiekusīsim, labu darīdami, jo savā laikā mēs pļausim, ja nepagursim. (Gal. 6:9) 

 

 

 

JELGAVAS SV. ANNAS DRAUDZES 
INFORMATĪVAIS IZDEVUMS 

Pļaujas svētki 2016 

 
MĀCĪTĀJA KASPARA KOVAĻOVA UZRUNA 

Un Viņš tiem sacīja: "Uzmanait un sargaities no 
mantkārības, jo neviens nedzīvo no tam, ka viņam 

ir daudz mantas." Un Viņš stāstīja tiem līdzību, 
sacīdams: "Kādam bagātniekam viņa lauki bija 

nesuši papilnam augļu. Un viņš sāka pie sevis 
spriest: ko es darīšu, jo man nav, kur savus augļus 

likt. Un viņš turpināja: to es darīšu - es noplēsīšu 
savus šķūņus un uzcelšu lielākus un tur savākšu 
visu labību un mantu, un sacīšu savai dvēselei: 

dvēsele, tev ir lieli krājumi uz ilgiem gadiem, 
atpūties, ēd, dzer un līksmojies. Bet Dievs uz viņu 

sacīja: tu, bezprātīgais, šinī naktī no tevis atprasīs 
tavu dvēseli. Kam tad piederēs tas, ko tu esi 

sakrājis? Tā iet tam, kas sev mantas krāj un nav 
bagāts Dievā." (Lk. 12:15-21) 

 
Mantkārība. Tas ir tāds jocīgs vārds, tāds, kas 
katru mirkli neienāks prātā un ko mēs tik 
bieži nelietojam. Šis vārds nenozīmē cilvēka 
īpašību, kas tiecas pēc kaut kā, bet gan 
drīzāk badīgumu – kā sava veida 
nepiesātinātību. Es vēlos nedaudz 
interpretēt šo stāstu. 
 Šajā stāstā lauksaimnieks sev bija darījis ļoti 
labu lietu. Atcerēsimies, ka šis vīrs nebija 
darījis kaut ko ļaunu, viņš nezaga, nelaupīja, 
pat nebija šo mantu izkrāpis. Viss tika 
savākts likumīgi - pateicoties viņa smagajam 
darbam un pašaizliedzībai. Un nu viņš lūdz 
kādam arhitektam uzbūvēt lielus šķūņus, kur 
visu šo sapelnīto uzglabāt. Viņš gribēja ātrāk 
pabeigt savus šķūņus, bet pienāca vakars un 
bija laiks beigt. Bet viņam nebija miera un 
viņš turpināja. Tad sieva ienāca un teica, lai 
viņš neaizstrādājās pārāk ilgi. Pēkšņi viņu 
pārņēma vīzija. Šajā vīzijā pie viņa nama 
durvīm pieklauvēja nāve: 
„Kas tu tāda?” jautāja vīrs. 
„Es esmu nāve.” 
„Nāve?! Ko tu te dari?” jautāja vīrs. 
„Esmu atnākusi tev pakaļ – taisies!” 
„Bet mani neviens nebrīdināja. Man vēl ir tik 
daudz jāpaspēj,” iebilda vīrs. 
„Esmu jau tevi brīdinājusi neskaitāmas reizes 
– jaunībā, kad tu slīki, kad sasities ar mašīnu, 

kad tev bija infarkts... Taisies!” Un viņa sāka 
skaitīt: „Desmit, deviņi...” 
„Paklau, nāve, es tev došu pusi no visa, kas 
man ir,” piedāvāja vīrs. 
„ Kas tas ir priekš manis? Astoņi, septiņi, 
seši...” 
„Pagaidi, es izdomāju – ņem visu, es to tev 
atdošu, es sākšu dzīvot pa jaunam, tikai ļauj 
man vēl dzīvot, es vienkārši neesmu vēl 
gatavs,” lūdzās vīrs. Bet nāve jau bija 
izskaitījusi līdz galam! 
Lauksaimnieka bērēs tika izteikti daudzi 
vārdi. Viņš kalpoja kā piemērs savai 
draudzei. Viņš bija izcils uzņēmējs, lielu 
celtņu cēlājs, vienmēr gatavs palīdzēt saviem 
kaimiņiem, kad bija vajadzīgs, liels draudzes 
ziedotājs. Labs cilvēks, labs draudzes loceklis. 
Bet tajā naktī Dieva eņģelis pārtrauca pāri 
viņa kapam un uz kapa akmens uzrakstīja 
„MUĻĶIS”. „Un tāpat arī jūs visi pārējie,” saka 
Jēzus šodien, „kas krājat sev mantas, bet 
neesat bagāti Dievā.” 
Šis cilvēks nebija sliktāks par mums. Un nāve 
nebija Dieva sods. Tas nenozīmē, ka Dievam 
nepatīk cilvēki, kas smagi strādā un ir 
veiksmīgi uzņēmēji. Šī līdzība ir vienkārši 
atskats uz mūsu katra dzīvi – gan uz nabagu 
un bagātu, gan to, kas smagi strādā un ir 
veiksmīgs.  
Šis patiešām nav viegls stāsts. Tas nav stāsts, 
ko es gribētu jums pastāstīt kādā jaukā, 
saulainā dienā. Man šķiet, Jēzus līdzības par 
naudu mūsu laikmeta cilvēkiem ir daudz 
smagāk klausīties, nekā toreiz viņa 
laikabiedriem. Mums ir vieglāk paklausīt 
baušļiem, nekā klausīties Jēzus norādēs par 
naudu. Bet Jēzus saka: „Sargieties no 
mantkārības!” Tas nozīmē – sargieties no 
kāres iegūt vēl vairāk to, kas jums jau ir 
pietiekoši.  
Bet kāda tad īsti ir šī bagātā cilvēka 
problēma? Kāpēc viņš beigās izrādās muļķis? 
Pirmkārt, jau tāpēc, ka viņš ir pavisam viens. 
Sarunu veidošanā ikkatrs cienījams cilvēks  

komunicē ar citiem, taču šajā gadījumā lielas 
izšķiršanās priekšā viņš padomu prasa pats 
sev. Viņam nav draugu. Viņa nauda ļāva 
viņam uzbūvēt sev apkārt vakuumu un 
dzīvot tajā. Jēzus mums vēlas parādīt, cik 
aplams ir šāds dzīvesveids. Viss, ko viņš bija 
iekrājis, pat viņa dvēsele, bija aizdevums, un 
nu saimnieks to grib atpakaļ. Jēzus parāda, 
cik patiesībā vientuļš savā dzīvē ir šis cilvēks. 
Romiešiem kādreiz bija sakāmvārds: „Nauda 
ir kā jūras ūdens – jo vairāk tu to dzer, jo 
vairāk tev slāpst.” 
Visas materiālās lietas mums nāk no mūsu 
Radītāja un ir domātas, lai tās baudītu. Bet ir 
viegli kļūt par to vergu. Mēs bieži sevi 
pieķeram iztrūkuma verdzībā, mums vajag 
vairāk ēst, vairāk dzert, vairāk ģērbt mugurā, 
vairāk izklaidēties, vairāk nodarbināt savus 
prātus. Un, jo vairāk mēs padodamies šīm 
lietām, jo vairāk mēs zaudējam no tā 
cilvēciskā spēka mūsu dvēselēs, ko sauc par 
spēju izvēlēties.  
Pēc nāves bagātais vīrs savu mantu bija 
novēlējis abiem dēliem. Viens bija precējies, 
bet otrs neprecējies. Tas, kurš bija viens, 
kādu vakaru sēdēja un domāja: „Kāpēc mūsu 
tēvs rīkojās tik netaisni? Otram brālim ir 
ģimene, kas jābaro, bet es esmu viens un 
man tik daudz nevajag. Es iešu un došu 
viņam sava mantojuma daļu.” Otrs brālis, 
nolicis savus bērnus gulēt, sēdēja tajā pašā 
vakarā un domāja: „Kāpēc mūsu tēvs rīkojās 
tik netaisni? Mans brālis dzīvo viens, bet 
man ir mīļie, kas par mani var parūpēties, 
viņam mantojums ir vairāk vajadzīgs. Es iešu 
un došu viņam sava mantojuma daļu.” Naktī 
viņi katrs paņēma savu mantojuma daļu un 
devās viens pie otra, bet pa vidu starp abu 
mājām satikās un, sapratuši, kas par lietu, 
viens otru mīlestībā apskāva. Lai Dievs mūs 
svētī šajos Pļaujas svētkos, jo, ja mēs tagad 
sēsim debesīs, tad reiz pļausim, kamēr 
nepagursim. Un Dievam, kas to visu dod, lai 
Vienam ir gods, slava un pielūgšana. Āmen. 
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Un Viņš tiem sacīja: "Pļaujamā daudz un 

strādnieku maz: tad nu lūdziet pļaujas kungu, lai 
viņš strādniekus sūta savā pļaujā. (Lk. 10:2) 

 
Turpinām iepazīties ar mūsu draudzes 
kalpotājiem. Šoreiz divi lieliski kungi – 
mācītājs Valdis VIRCAVS un draudzes 
priekšnieks Edgars SUTA. 
 
 

 
Valdis VIRCAVS 

 
Valdis VIRCAVS ir otrais mācītājs Jelgavas 
Svētās Annas Katedrālē, kas patstāvīgi kalpo 
arī Īles un Priedulas – Vadakstes draudzēs. Ir 
tēvs ģimenē, kur kopā ar sievu Ilzi audzina 
meitiņu Elīzu. 
 
Valdi, lūdzu, pastāsti, kā Tu nonāci Jelgavā? 
 
Esmu dzimis un uzaudzis Rīgā. Studēju 
Latvijas Universitātē, kur satiku un iemīlēju 
savu sievu Ilzi. Kopā studējām Ģeoloģijas 
maģistra programmā. Uz Jelgavu mēs 
pārcēlāmies 2003. gadā, kur Latvijas 
Lauksaimniecības universitātes Lauku 
inženieru fakultātē desmit gadus nostrādāju 
par pasniedzēju.  
 
Kā Tu nonāci pie ticības Jēzum Kristum? 
 
Sevi uzskatu par jaunu kristieti, jo iesvētes 
mācības kursu izgāju un tiku kristīts, iesvētīts 
tikai 2008. gada pavasarī Jelgavas Svētās 
Annas Katedrālē. Pēc kristībām un 
iesvētībām, aktīvi meklējot veidus un 
iespējas, kā papildināt savas zināšanas par 
Dievu un baznīcu, iekšēji jutu, ka nepietiek 
tikai ar iknedēļas dievkalpojumu 
apmeklējumiem. Tā 2009. gadā piedalījos 
lektoru apmācības kursos un gada beigās   

kļuvu par lektoru. 
Kopš manā dzīvē ir ienācis Dievs un baznīca, 
ir radusies vēlme un prieks nest Dieva vārdu 
pasaulē. Tā ir iespēja liecināt ar savu dzīves 
piemēru, liecināt par Dieva darbiem, kas tiek 
piedzīvoti kopā ar Viņu.  
 
Pastāsti par savām aktivitātēm draudzes 
dzīvē! 
 
Sākot ar 2011. gadu, esmu piedalījies un 
vadījis daudzas un dažādas aktivitātes 
Jelgavas Sv. Annas draudzē, kā, piemēram, 
Bībeles stundas, jauniešu vakari, Alfas kursi, 
bērnu un jauniešu vasaras nometnes, laivu 
braucieni, slavēšanas pasākumi, rekolekcijas.  
 
Kas Tevi pamudināja sākt studijas Lutera 
Akadēmijā? 
 
Man vienmēr ir bijusi interese par garīgām 
vērtībām, to, kas notiek mūsu sirdīs, mūsu 
dvēselēs. To, kā mēs jūtamies. Uzskatu, ka, 
tikai lasot Svētos Rakstus, ir iespēja saņemt 
visas atbildes uz neskaidrajiem, mūsu dzīvē 
nozīmīgākajiem un būtiskākajiem 
jautājumiem – kāds ir mūsu dzīves 
uzdevums, kāds ir mūsu dzīves mērķis, kāpēc 
mēs esam radīti, no kurienes mēs nākam un 
uz kurieni ejam, kā mēs veidojam attiecības 
ar Dievu un saviem līdzcilvēkiem u.c. 
Lai to varētu darīt pilnvērtīgi un ar lielu 
atbildības sajūtu, Dieva vadīts un mācītāja 
Kaspara Kovaļova pamudināts, 2013. gadā 
iestājos Lutera Akadēmijas Teoloģijas 
programmā, kur šobrīd studēju 4. kursā. 
 
Kā nolēmi mainīt profesiju? 
 
Mans dzīves ceļš ir bijis ļoti raibs un 
daudzveidīgs, jo tik krasi mainīt profesiju ir 
iespējams, tikai pilnīgā paļāvībā uzticoties 
Tam Kungam. Šī radikālā dzīves ceļa un 
nodarbošanās maiņa manā dzīvē notika 
tāpēc, ka radās sajūta, ka pasaule nespēj 
piepildīt, ka pasaule nespēj garīgi pabarot, 
ka pasaule nespēj mūs mīlēt tādus, kādi mēs 
esam! 
Sirdī ir dziļākas dvēseles alkas pēc kaut kā 
patiesa un īsta. Tāda, kas sniedz 
gandarījumu, prieku un mieru, un mīlestību, 
un tas ir Dievs! Pārfrazējot Dieva vārdu – ne 
mēs sevi esam izredzējuši, bet Dievs mūs ir 
izredzējis. 
Līdz šim paveiktie darbi, iesāktās un 
pabeigtās lietas ir atmestas, pateicoties tam 
ceļam, ko Dievs ir nolicis.Ir tikai viens ceļš, 
un tas ir pie Dieva. Lai arī cik mēs katrs būtu 
spītīgi un nepaklausīgi, Dievs mūs katru 
noliek īstajā vietā. 

Edgars SUTA ir Jelgavas Svētās Annas 
draudzes padomes priekšnieks, Svētdienas 
skolas skolotājs. Ikdienā pašnodarbinātais, 
nodarbojas ar tulkošanu. 
 
Edgar, lūdzu, pastāsti par savu bērnību! 
 
Esmu dzimis un audzis mazajā un gleznainajā 
Vidzemes pilsētā Cēsīs. Bērnības dienu 
atmiņas saistās ar lielu brīvību Cēsu 
dārzniecības teritorijā, ar mīļo omi, ar 
mašīnām un darbnīcām, kur sekoju savam 
tēvam līdzi kā “maza aste”, un ar lauku 
darbiem. 
Dārzniecības teritorija robežojās ar karjeru, 
kurā notika aktīva dolomīta ieguve, tādēļ bija 
pierasta lieta, ka māju ik pa brīdim sakratīja 
karjerā veiktie sprādzieni. Ziemā mēs ar 
pagalma puikām devāmies uz karjeru spēlēt 
hokeju, bet pārējos gadalaikos kāpelējām pa 
dolomīta klintīm un akmens bluķiem. Tagad 
atskatoties, varu liecināt, ka jau tai laikā 
Dievs mani sargāja, jo tas patiesībā bija ļoti 
bīstami. 
Lai gan gāju bērnudārzā, ik pa laikam sanāca 
arī palikt mājās, kur mani pieskatīja mīļā 
ome. Omei brīžiem bija grūti, jo biju liels 
delveris. Apkārtējie dārzniecības cilvēki esot 
teikuši: “Kur tik mierīgam tēvam tāds 
dauzoņa padevies?”  
 
Kādas bija Tavas attiecības ar omi? 
 
Ome bija tas cilvēks, kas zināja stāstīt par 
pirmskara neatkarīgo Latviju. Pēc omes 
stāstītā varēja saprast, ka baznīca un 
dievkalpojumi bija neatņemama dzīves 
sastāvdaļa neatkarīgajā Latvijā. Tagad 
atskatoties, saprotu, ka ome ar savu 
izturēšanos un pamācībām dažādās dzīves 
situācijās patiesībā mācīja Kristus mīlestību. 
Diemžēl, ņemot vērā tā laika (padomju 
okupācijas) ateisma kultu un to, ka tēvs ir 
ateists, par to netika un nebija ļauts runāt. 
Ļoti spilgti atceros no bērnības, ka mamma 
reiz uz Ziemassvētkiem atnesa mājās priedes 
zariņu ar svecīti. Jautāju: “Kāpēc, mammu, 
tu to atnesi?” Mamma uz to atbildēja: “Ir 
Ziemassvētki, bet, lūdzu, nevienam svešam 
un skolā šo nestāsti.” 
 
Kādi bija Tavi skolas laiki? 
 
Skolas gaitas pagāja Cēsu 1. vidusskolā, 
tagadējā Cēsu Valsts ģimnāzijā, 
fizikas-matemātikas klasē. Man ļoti paveicās 
ar klases audzinātājām, kas bija ļoti aktīvas 
un inteliģentas sievietes – pamatskolā Vineta 
Vennere, vidusskolā Maija SĪLE. Pateicoties 
šo skolotāju uzņēmībai, bija iespēja iepazīt 
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bagātīgo Latvijas kultūras dzīvi – teātra 
izrādes, koncertus, operas, paplašināt 
redzesloku. Skolas gaitas saistās arī ar dabu, 
jo 3 km ceļš līdz skolai un atpakaļ tika mērots 
kājām, tādēļ bija iespēja priecāties par 
apkārtējo dabu visos gadalaikos. 
Vidusskolas sākuma gadi bija dzīves 
rūdījuma laiks, jo viena gada laikā no 
pieciem cilvēkiem ģimenē palika tikai divi – 
es un mamma. 
Māsa gāja bojā, pakļūstot zem autobusa, 
ome no pārdzīvojumiem nomira, bet ilgi 
slēptās nesaskaņas starp vecākiem ņēma 
virsroku – tēvs aizgāja no ģimenes un 
izveidoja citu ģimeni. Bezbēdīgajam delverim 
bija jākļūst par pieaugušu cilvēku, jo nu bija 
jāuzņemas atbildība par mazo ģimeni, par 
mammu. 
 
Kā nonāci Jelgavā? 
 
Augstskolas gaitas mani aizveda no sākuma 
uz Rīgu, uz Rīgas Politehnisko institūtu, 
tagadējo RTU, bet tur nevarēju iejusties. 
Nākamajā gadā iestājos Latvijas 
Lauksaimniecības akadēmijā, ko tagad 
pazīstam kā Latvijas Lauksaimniecības 
universitāti. Pēc studijām darba gaitas līdz 
2014. gadam bija saistītas ar auto nozari, kas 
šķiet pašsaprotami, jo uzaugu starp 
mašīnām.  
Tagad saprotu, ka tā Dievs bija lēmis, jo 
Jelgavā sastapu divas sava mūža mīlestības – 
mīļo sieviņu Ilzi un mīļo Jelgavas Sv. Annas 
evaņģēliski luterisko draudzi. 
 
Tavā dzīvē ir bijuši arī smagi pārbaudījumi, 
kā tie ir ietekmējuši Tavas attiecības ar 
Dievu? 
 
1999. / 2000. gada miju pēc operācijas 
sagaidīju Jelgavas slimnīcas reanimācijas 
nodaļā. Tā kā biju tuvu nāvei, sieva izmisumā 
bija vaicājusi ārstam: “Ko lai es daru, lai 
glābtu vīru!?” Ārsts atbildējis: “Ejiet uz 
baznīcu un lūdziet Dievu, mēs te neko vairs 
nevaram izdarīt.” 
2000. Tā arī sieva darīja – viņa ar mācītāju 
Tāli Rēdmani lūdza Tēva palīdzību. Tēvs 
debesīs izlēma, ka man vēl jādzīvo virs 
zemes. Pēc šī notikuma man bija jautājums: 
“Kāpēc es paliku dzīvs?” Atbildi uz šo 
jautājumu saņēmu pēc vairākiem gadiem. 
Biju garīgajos meklējumos un ceļš mani 
atveda uz mīļo Annas baznīcu. Pirmo reizi 
ienākot Annas baznīcā, pārņēma sajūta: 
“Esmu mājās.” Ļoti uzrunāja arī tas, kā 
draudzes locekļi mani uzņēma, it īpaši 
Kaspars Cērps. Pateicoties Kasparam, sajutu, 
ka esmu gaidīts šajā namā. Sākumā nācu uz  

dievkalpojumiem neiesvētoties. 2007. gadā 
mums ar sieviņu piedzima dēls, taču viņš 
nodzīvoja vienu dienu. Šis arī bija 
pārbaudījums ģimenes saitēm. 
Tad jau pazinu Kristu un Tēvu debesīs – lūdzu 
pēc mīļā Tēva palīdzības. Un Tēvs atbildēja – 
nesaskaņas mitējās un ģimene kļuva tik 
stipra, kā nekad agrāk. 
Pēdējo pamudinājumu iesvētīties Dievs deva 
2008. gadā, kad sieviņas māsa aicināja mūs 
ar Ilzi vedējos laulībām mūsu Annā. Tā mēs 
pievienojāmies Jelgavas Sv. Annas 
evaņģēliski luteriskajai draudzei. 2013. gadā, 
atzīmējot laulību divdesmito gadskārtu, mēs 
ar Ilzi mīļajā Annā iesvētījām savu laulību. 
 
Kā nonāci līdz studijām Lutera Akadēmijā? 
 
Pēc iesvētībām Tēvs ļoti strauji veda pa 
Kristus pieaugsmes ceļu tālāk – no sākuma 
Liepājas diecēzes organizētie lektoru kursi, 
kam sekoja studijas LELB Lutera Akadēmijas 
Draudžu darbinieku nodaļā. 
Lutera Akadēmijā saņēmu norādes, kur 
meklēt atbildes uz daudziem lieliem 
jautājumiem – par Ābrahāma un Jēkaba 
Dievu, par Kristu, kas ir latviešu tautas un 
Valsts pamats, tika dzēsti daudzi 
komunistiskā režīma uzspiestie mīti. Lutera 
Akadēmija dāvāja daudz jaunu brāļu un 
māsu Kristū. 
 
Kas ir mainījies, kopš Tavā dzīvē ir ienācis 
Dievs? 
 
Es pasakos par visām Dieva mācībām, ko 
esmu dzīvē saņēmis, jo Dievs manā raksturā 
ir “nodeldējis asās malas”, pret kurām cilvēki 
ne reizi vien savainojās. Un jo liela ir Dieva 
žēlastība, ko esmu saņēmis. 
Skaudros dzīves zaudējumus Dievs ir 
kompensējis ar neizmērojami daudz reižu 
lielāku prieku un mīlestību – esmu saņēmis 
mīļo Kungu un draugu Kristu, lielu ģimeni ar 
mīlošiem brāļiem un māsām KristūDievs ir 
dāvājis kalpošanu Svētdienas skolā, kur ir 
iespēja dāvāt un saņemt bērnu mīlestību. 
Visu augstais un slavētais Ābrahama un 
Jēkaba Dievs ir sniedzis manai dzīvei 
piepildījumu. 
Tagad esmu saņēmis atbildi, kāpēc 
2000. gadā paliku dzīvs – lai iemīlētu Kristu, 
lai saņemtu un dotu tālāk Kristus mīlestību, 
lai kalpotu Dieva bērniem. 
 
Tu esi mūsu draudzes priekšnieks. Kādas 
šobrīd ir aktualitātes mūsu draudzē? 
 
Pavisam drīz, 8. oktobrī, mūsu baznīcā notiks 
jaunā bīskapa Hansa Martina JENSONA   

amatā ievešanas dievkalpojums. Ir sācies 
jaunais iesvētes kurss. Notiek darbs pie 
zupas virtuves jautājuma sakārtošanas.  
Kā daudzi jau ir pamanījuši, mūsu kanceleja 
iegūst jaunu skatu, turpinās darbs pie citiem 
aktuāliem dievnama labiekārtošanas 
darbiem. 
Notiek baznīcas pagalma topogrāfiskās 
uzmērīšanas projekts, tiek veikti priekšdarbi, 
lai mūsu dievnamu ar Jelgavas pilsētas 
 
 

 
 Edgars SUTA 

 
Domes atbalstu sakoptu un izveidotu par 
pievilcīgu, visiem aplūkojamu kultūras 
mantojuma objektu. Būsim pateicīgi par 
akmens vates ziedojumiem mazās baznīcas 
bēniņu nosiltināšanai. Vēl šoruden būs 
nepieciešama viena talka Vecpilsētas ielas 
namā – jāizvāc atlikusī gružu kaudze no 
pagalma iebrauktuves, bet vēlākā rudenī tiks 
plānota lapu novākšanas talka. 
 
Ko Tu gribētu novēlēt mūsu draudzei? 
 
Aicinu visu draudzi apzināties, ka tagad, kā 
nekad iepriekš, ir ļoti svarīgi nest mūsu tautā 
Kristus Labo vēsti, jo vienīgi Kristus ir patiesā 
klints, patiesais mugurkauls, uz kura būvēt 
mūsu neatkarīgo valsti Latviju. 
Mūsu ikkatra misija ir dot pretsparu varām 
un spēkiem, kas cenšas plosīt Dieva zemi 
Latviju. 
Turiet drošu prātu, esiet zemes sāls, kā uz to 
mudina mūsu mīļotais Kungs Kristus! 
Atcerieties Kristus apsolījumu:“Kas mani 
apliecinās, to es neatstāšu kaunā.” 



PĀRDOMĀM - LŪGŠANAS SPĒKS JEB „KĀ LŪGT?” 
„Un visu, ko jūs lūgsit Manā Vārdā, to Es darīšu, 

lai Tēvs tiktu pagodināts Dēlā. Ko jūs lūgsit Manā 
Vārdā, to Es darīšu.” (Jņ. 14:13-14) 

 

rast pārliecību, ka 1) mani vārdi sakrīt ar 
manām domām, jo Dievs dzird abus, 2) es 
saucu lietas tādos pašos vārdos, kā Dievs to 
dara. Tas nozīmē arī to, ka gadījumā, ja līdz 
šim es neesmu mācējis ne runāt, ne 
sarunāties ar Dievu, man ir jāieklausās Viņa 
vārdos un jāsāk tie atkārtot; man ir jāļauj 
Dievam būt manam lūgšanas skolotājam, 
gluži kā Jēzus mācekļi nāca pie sava Skolotāja 
un lūdza: "Kungs, māci mums Dievu lūgt". 
Jēzus atbildēja uz šo lūgumu ar Tēvreizes 
vārdiem, tomēr atstāsim šīs lūgšanas 
apskatu uz vēlāku laiku. Tikmēr mēs vienmēr 
varam meklēt kādu, par ko mēs zinām, ka 
viņš ir pieredzējis lūdzējs un Dieva pazinējs, 
un vērsties pie viņa ar šo pašu lūgšanu - 
"māci mums Dievu lūgt". 
No pateiktā varam secināt, ka lūgšana ir 
attiecību veids, tā rodas no Dieva pazīšanas, 
bet reizē tā palīdz Dievu iepazīt vēl tuvāk. 
Lūgšana ir skola, tā palīdz pieaugt ticībā; 
patiesa lūgšana iemāca gan runāt, gan 
klausīties – tā, līdzīgi kā Jēzus kurlmēmajam, 
atdara mūsu ausis un mutes pilnvērtīgai 
komunikācijai ar Dievu. Daudzi gan teiks: "Es 
tā lūdzu, bet Dievs man neatbildēja. Kur tad 
ir tā Dieva labvēlība un pretimnākšana?" 
Atbilde visbiežāk ir, ka Dievs ir gan runājis, 
gan darījis, bet tu neesi bijis gana vērīgs, lai 
to pamanītu. 
Lai no šādiem negadījumiem izvairītos, ir 
vērts pievērsties lūgšanas veidu apskatam. 
Nereti cilvēki mēdz iedomāties lūgšanu tikai 
kā kādu lietu pieprasīšanu sev, taču tas nav 

ne pirmais, ne galvenais veids. Kā 
priekšnosacījumu katrai lūgšanai es ieteiktu 
apceri, pārdomas par Dievu, Viņa darbiem 
un būtību, kā Viņš to ir atklājis gan radītajā 
pasaulē, gan Svētajos Rakstos, gan Jēzū 
Kristū. Daudzi gan to sauc par meditāciju, 
taču katra jēgpilna saruna sākas ar 
ieklausīšanos. Ilustrācijai šeit var kalpot 
Jēzus vārdi pēc Debesu valstības līdzību 
stāstīšanas: "Kam ausis dzirdēt, tas lai dzird". 
Tas nenozīmē, ka mēs uzreiz visu saprotam, 
bet mēs ieklausāmies un sākam uzdot 
jautājumus: "Kungs, vai es pareizi sapratu, ka 
Tu gribēji teikt šo? " "Bet saviem mācekļiem 
Viņš visu īpaši izskaidroja" (Mk.4:34). Apcere 
mums atklāj to, ka lūgšana vienmēr nāk kā 
atbilde – mūsu atbilde Dieva pieskārienam.  
Pirmais lūgšanas veids, ar ko vēlos sākt, ir 
Dieva slavēšana un pateicība. Ja mēs savā 
Dieva apcerē ieraugām visu Dieva labumu, 
tad slavēšana un pateicība ir īstā atbilde uz 
to. Pateicība nozīmē pamanīšanu un 
novērtēšanu, un tieši tas ir tas, ar ko būtu 
jāsāk savas attiecības. Pamanīt un novērtēt 
savu sarunu biedru, pagodināt Viņu, redzēt 
Viņu augstāku par sevi. Pieaugt lūgšanā 
visvairāk ir pieaugt pateicībā – mācīties 
saskatīt Dieva labumu katrā lietā un to 
novērtēt. Vingrinoties pateicībā, mēs 
pieaugam mīlestībā, jo "kas Dievu mīl, tam 
visas lietas nāk par labu" (Rom.8:28). 
Pateicība apskaidro acis, jo ļauj saredzēt 
gaismu pat tumšā naktī, saredzēt labo pat 
nāves ielejā. Saredzēt un slavēt Dievu, kas 

Katra kristieša neatņemama dzīves 
sastāvdaļa ir lūgšana, un mēs zinām, ka tai ir 
liels spēks. Tomēr dažkārt šķiet, ka mūsu 
lūgšanas netiek uzklausītas, jo varbūt 
nelūdzam tā, kā vajadzētu. Ir daudz 
literatūras par to, kā lūgt, lai lūgšana trāpītu 
mērķī, bet šoreiz esam aicinājuši mūsu 
draudzes locekli, ilggadēju Iesvētes kursa 
vadītāju un Lutera Akadēmijas absolventu 
Kasparu CĒRPU dalīties savās pārdomās par 
lūgšanas praktisko pusi. 
 
 
Kādā grāmatā par diakoniju lasīju padomus 
diakonam praktiskajā kalpošanā, kur bija 
teikts, ka viņam ir jābūt gatavam lūgt 
apmeklējamo vietā, jo parasti luterāņi 
nemāk lūgt un to nedara. Par nožēlu jāatzīst, 
ka šis neglaimojošais atzinums vēl aizvien ir 
patiess, tāpēc aizvien iepriecina tie cilvēki 
mūsu luteriskajā baznīcā, kas vēlas kaut ko 
uzzināt par lūgšanu un ir gatavi sākt to 
praktizēt. 
Ņemot vērā iepriekš teikto, šķiet, būtiski ir 
pateikt to, ka turpmākais būs drīzāk lūgšanas 
ābece, nevis kādi gudrības un atziņas 
dziļumi, kuros nesagatavotam ienirt un 
noslīkt. Tātad iesākumam ir jānoskaidro 
pamatlietas – kas ir un kas nav lūgšana, 
kāpēc tā ir vajadzīga un kā tā darbojas.  
Pirmkārt, jāatceras, ka lūgšana ir saruna ar 
Dievu, "kā ir rakstīts: es ticēju, tāpēc es 
runāju" (2.Kor. 4:13), bet vārdam 'saruna' 
līdzi nāk vairāki nosacījumi, lai tas sekmīgi 
īstenotos. Vispirms, lai sarunātos ar kādu, 
mums ir jātic, ka Viņš IR un turklāt grib ar 
mums sarunāties. Tas nozīmē, ka lūgšana 
izriet no ticības Dievam un Viņa labvēlības 
pret mums; bez šādas ticības lūgšana nav 
iespējama. Tad ir jāpastāv zināmām 
attiecībām starp sarunā iesaistītajiem, jo, kā 
zināms, viena saruna ir starp vīru un sievu, 
cita saruna ir starp darba kolēģiem, vēl cita – 
starp priekšnieku un padoto, vēl pavisam cita 
– starp policistu un noziedznieku vai ubagu 
un baņķieri. Tas nozīmē, ka ir svarīgi 
apzināties šīs attiecības un savu lomu tajās. 
Un šeit ir divas atziņas – kas esmu es un kas 
ir Dievs, proti, pirms es lūdzu, man ir 
vajadzīga sava stāvokļa apzināšanās Dieva 
priekšā, turklāt tāda, kas ir realitātei 
atbilstoša. Ja man šķitīs, ka Dievs man ir kaut 
ko parādā un ar šādu attieksmi es vērsīšos 
pie Viņa, nedomāju, ka tam būs kādas 
produktīvas sekas. Visbeidzot, lai saruna 
būtu sekmīga, ir būtiski runāt vienā valodā;  



 PASĀKUMI BAZNĪCĀ 
nepamet bēdās, bet ir uzticams palīgs 
ikkatrā brīdī. 
Dieva apcere un slavēšana visai likumsakarīgi 
noved pie nākamā lūgšanas veida – 
grēksūdzes. Raugoties Dieva labuma un 
svētuma gaismā, mēs reizē daudz labāk 
saskatām paši savu ļaunumu un tumsu. 
Iepazīstot Dievu, kāds Viņš patiesībā ir, 
mums ir jāiepazīst arī pašiem sevi, kādi mēs 
patiesībā esam. Tāpēc grēksūdze reizē ir arī 
atzīšanās Dievam - es esmu šeit un tāds. 
Taču atzīšanās ir arī uzticēšanās, kas ir 
svarīga ticības sastāvdaļa. Tātad, caur 
grēksūdzi mēs pieaugam ticībā, pieaugam 
drosmē atzīt patiesību par sevi. 
Dievs būtu sadists, ja apstātos pie  
grēksūdzes un nevirzītu mūs tālāk. Taču 
mums ir jāiepazīst gan Dieva bagātības 
pārpilnība, gan mūsu pašu trūkuma 
bezdibenis, lai mēs patiesi vēlētos, kaut šis 
kontrasts izlīdzinātos. Faktiski tas ir tas, ko 
Dievs vēlas no paša sākuma – lai mēs lūgtu 
pēc Dieva pārpilnības, jo tikai ar to ir 
iespējams aizpildīt mūsu bezdibeni. Šis 
lūgšanas veids – prasība – ir dots, lai mēs 
apzinātos savas vajadzības un mācētu 
pateikties par šo vajadzību piepildījumu, kad 
Dievs ir atsaucies mūsu lūgumiem. Tātad, 
varam teikt, ka šis lūgšanas veids dod mums 
piepildījumu un mieru. 
Tomēr arī šeit nebeidzas mūsu lūgšanas 
dzīve, jo Dievs ir radījis mūs sabiedrībai, 
tāpēc mūsu uzmanība tiek pievērsta 
līdzcilvēkiem un to vajadzībām. Šis lūgšanas  

veids – aizlūgšana – ir vistuvākais kristieša 
priesteriskajam aicinājumam, proti, pievest 
cilvēkus Dievam un pievest Dievu cilvēkiem – 
būt par vidutāju Dievam un tiem, kas Dievu 
pazīst sliktāk nekā tu pats. Šis lūgšanas veids 
visvairāk stiprina sadraudzību, jo, lai aizlūgtu 
par cilvēku, viņš ir jāiepazīst, ir jāpanāk, lai 
viņš uzdrošinās uzticēt tev savas vainas, 
respektīvi, ienest cilvēciskajā plāksnē to 
attiecību kvalitāti, kas tev kā aizlūdzējam jau 
ir izveidojusies ar Dievu. 
Visbeidzot, kad mēs esam uzticējuši Dievam 
visu sevi, savas raizes, priekus, tuviniekus, 
neaizmirsīsim savu lūgšanu noslēgt ar Jēzus 
vārdiem:  "Tomēr ne kā Es gribu, bet kā Tu 
gribi" (Mt.26:39). Šeit ir vietā psalmos bieži 
lietotais pamudinājums: "Gaidi uz Dievu!" 
Padodieties Dieva labajai gribai, nemēģiniet 
tirgoties ar Dievu vai šantažēt Viņu. 
Uzticieties Viņam un dodiet vietu izpausties 
Viņa godam savā dzīvē. 
Atskatoties uz runāto, varam ieraudzīt, ka šie 
it kā atsevišķie lūgšanu veidi tomēr ir savā 
starpā saistīti un izriet no tām attiecībām, ko 
mēs kopjam ar Dievu. Pašsaprotami, ka 
labām attiecībām ir nepieciešams gan laiks, 
gan uzmanība, taču attiecībām ar Dievu ir tā 
privilēģija, ka ticībā mēs Dievam esam tuvu 
vienmēr. 
Mēs ikkatru lietu varam darīt ar apziņu, ka 
Dievs ir līdzās un piedalās. To nozīmē 
bibliskais termins 'vadīt savas gaitas ar 
Dievu' - pastāvīgi apzināties Dieva klātbūtni, 
būt Viņa priekšā. 

Kalpojiet Tam Kungam ar prieku, nāciet Viņa vaiga 
priekšā ar gavilēm! (Ps. 100:2) 

 
 

 
Hanss Martins JENSONS 

 
2016. gada 8. oktobrī, sestdienā, 
plkst. 16.00 notiks svētku 
Dievkalpojums par godu jaunā 
Latvijas Evaņģēliski luteriskās 
baznīcas (LELB) Liepājas diecēzes 
bīskapa Hansa Martina JENSONA 
ievešanai Jelgavas Sv. Annas baznīcā. 
 
Atgādinām, ka, Liepājas bīskapam 
Pāvilam Brūveram dodoties pensijā, 
(LELB) 27. Sinodē 3. un 4. jūnijā par 
Liepājas diecēzes bīskapu tika 
ievēlēts Madonas iecirkņa prāvests 
Hanss Martins Jensons, kas amatā 
tika ievests 6. augustā Rīgas Domā. 
Turpmāk jaunā bīskapa pārraudzības 
apgabals būs Liepājas diecēze, kurā 
ietilpst seši LELB prāvesta iecirkņi – 
Grobiņas, Kandavas, Piltenes, 
Kuldīgas, Jelgavas un Bauskas. 
Uzņemsim ar prieku, atvērtām un 
mīlestības piepildītām sirdīm mūsu 
jauno bīskapu, kopīgi svinot viņa 
ieiešanu Jelgavas Sv. Annas baznīcā 
8. oktobrī! 
 



KONCERTI BĒRNI UN JAUNIEŠI 
Dziediet Dievam, muzicējiet Viņa Vārdam! 

(Ps. 68:5 
 
Sestdien, 29. oktobrī 15.00 
koncerts "Rudens impresijas", muzicē 
koklētāju ansamblis CANTATA un 
ērģelniece Larisa Carjkova. 
 
Otrdien, 1.novembrī 19.00 
mūziķa Laura VALTERA dziesmu 
koncerts. 

 
Ceturtdien, 4.decembrī 19.00 
vokālās grupas LATVIAN VOICES 
Ziemassvētku ieskaņas koncerts. 

 
Svētdien, 11. decembrī 15.00 
vokālā Ansambļa „Guns” Adventa 
koncerts. 

 
Sestdien, 17. decembrī 16.00 
koncerts Trešajā Adventē, 
muzicē Jelgavas 
kamerorķestris, diriģents Aigars Meri. 

 
Svētdien, 18. decembrī 15.00 
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes 
„Kultūra” jauniešu kora koncerts, 
diriģente Maija Branka. 

 
Pirmdien, 26. decembrī 16.00 
koncerts „Tavā tuvumā”. 

 
Decembra nogalē mūsu dievnamā plānoti 
vēl vēl citi koncerti. 
Sekojiet informācijai! 
 
 

 
CANTATA 

Es vedīšu tevi pa gudrības ceļu, es izvedīšu tevi uz pareizās stigas, lai, kad tu iesi, tavs gājums tev nekļūtu 
nepatīkams, un, kad tu skriesi, lai tava kāja nekur neapdauzītos. (Sal. 4:11-12) 

 
Ir sācies jaunais mācību gads, un no 9. oktobra darbu atsāk mūsu draudzes Svētdienas skola. 
Mūsu draudzē Svētdienas skolas nodarbības notiek katru svētdienu mācību gada laikā. Tās 
iesākas baznīcā kopā ar draudzes dievkalpojumu, pēc tam visi dodas uz Svētdienas skolas 
telpām blakus baznīcai, daloties trīs vecuma grupās: jaunākā grupa – 5-7 gadi, vidējā grupa – 
8-11 gadi, jaunieši no 12 gadiem. Nodarbību laikā bērni viņiem saprotamā veidā apgūst 
Bībeles stāstus, lasa Dieva Vārdu, spēlē spēles, veido radošus darbiņus, skatās tematiskas 
filmas. Tradicionāli Ziemassvētkos Svētdienas skolas bērni un jaunieši kopā ar skolotājiem 
iestudē ludziņu ar muzikāliem elementiem, radot īpašu svētku sajūtu. Vasarā bērniem tiek 
rīkota vairāku dienu nometne, ir iespēja piedalīties arī laivu braucienā. Nodarbības vada 
māsas un brāļi no mūsu draudzes. Informācija un pieteikšanās dalībai Svētdienas skolā pie 
Ritmas Tauteres, tālr. 25907577, ritmatautere@inbox.lv. 
 

 
Aktivitātes bērniem un jauniešiem 

 
Jauniešiem no 12 gadu vecuma, paralēli Svētdienas skolas nodarbībām, tiek organizētas arī 
jauniešu tikšanās neformālos pasākumos gan baznīcā, gan ārpus tās. Šajās tikšanās reizēs 
jauniešiem ir iespēja dalīties pieredzē ar citiem jauniešiem par aktuālām tēmām, uzzināt, ko 
Dieva Vārds saka dažādās dzīves situācijās, kad nepieciešama palīdzība, kā pastāvēt 
izaicinājumos, saglabājot saikni ar Dievu utt. Plānoti arī kopīgi pārgājieni, ģitāras nodarbības, 
muzicēšana, spēles, filmu vakari. Nākamā tikšanās 6. oktobrī 19:00 draudzes namā. Vairāk 
informācijas pie Valda Vircava, tālr. 29418944, valdis.vircavs@gmail.com un Solvitas 
Bukšānes, tālr. 26814131, solvita.buksane@gmail.com. 
 
Skolēni, kuriem interesē piedzīvojumi un pārgājieni, var piedalīties kristīgo skautu 
nodarbībās, kurās ir iespēja caur spēlēm, rotaļām un dažādām aktivitātēm apgūt dažādas 
dzīvē nepieciešamas iemaņas un prasmes, attīstot savu personību gan garīgi, gan fiziski - 
piemēram, kā izdzīvot mežā, kā darboties komandā, kā palīdzēt krīzes situācijās. Tā ir iespēja 
bērniem balstīt savu vērtību sistēmu Dieva Vārdā un pilnveidoties kristīgā garā, lietderīgi 
pavadīt laiku ārpus skolas un iemācīties uzņemties atbildību. Mūsu draudzes jaunieši var 
pievienoties Latvijas Kristīgo skautu 41. Skautu vienībai „Mežabrāļi”. Nodarbības notiek – 
mazskautiem (no 9-11 gadiem) otrdienās pl. 15:00, skautiem (no 12-16 gadiem) ceturtdienās 
15:00 un visiem kopā sestdienās 10:00 (sākums Jelgavas Bērnu un jauniešu centrā „Junda”, 
Skolas ielā 2). Nodarbības vada pieredzējušais skautmasters Ingus Meiliņš, tālr. 29651157, 
ventasvilks@inbox.lv.  



BĒRNI UN JAUNIEŠI DRAUDZEI JAUNS LOGO 

  

Jau ilgāku laiku bija nepieciešamība izveidot 
draudzes logo, lai vienotā stilā noformētu 
dokumentus un veidotu jaunus suvenīrus ar 
draudzes simboliku. Ar dizaineres Gunas 
LENŠAS palīdzību tika radītas vairākas logo 
versijas, iekļaujot mūsu draudzei svarīgas 
vērtības un kristīgo simboliku, bet rezultātā 
draudzes padome vienojās logo pamatā 
izmantot jau Iesvētību apliecībā attēloto 
mūsu dievnama kontūru. Logo papildināts ar 
tekstu no plāksnes, kas atrodas virs galvenās 
ieejas baznīcā – “Gods Dievam augstībā” 
vecajā drukā. Šis logo skaidri un 
nepārprotami attēlo mūsu seno dievnamu, 
kas ir daudz pārcietis. Tas ir pirmais pēc Otrā 
Pasaules kara atjaunotais luterāņu dievnams 
Latvijā un senākā pilnā apjomā saglabātā 
celtne Jelgavā. Tā simbolizē mūsu draudzes 
iepriekšējo paaudžu pūles, lai cauri visām 
grūtībām rūpētos un uzturētu mūsu 
dievnamu labā kārtībā, un tas jāturpina arī 
mums. Svarīgi, ka logo ietver slavu mūsu 
Kungam. Plānots izveidot arī suvenīrus ar šo 
draudzes logo. 
 

 

 

 

  

  

  
Caur spēlēm un piedzīvojumiem veidojas vērtību sistēma Izvēlētā logo krāsu variācijas 

   



INFORMATĪVI PAZIŅOJUMI 
 

Atkal Es (Jēzus) jums saku: ja divi no jums virs 
zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie 

grib lūgt, tad Mans Debesu Tēvs to tiem dos. 
(Mt.18:19) 

 

 
Dziediet tam Kungam jaunu dziesmu, dziediet tam 

Kungam visa pasaule! (Ps. 96:1) 
 
 
 

 
Lūdziet, tad jums taps dots; meklējiet, tad jūs 

atradīsit; klaudziniet, tad jums taps atvērts.  
(Mt. 7:7) 

 
 

Aizlūgumu e-pasts 
 
Atgādinām, ka ir izveidota e-pasta adrese 
aizlugumi@jelgavasannasdraudze.lv, lai 
iesniegtu aizlūgumus par draudzes locekļu 
vajadzībām. Neatkarīgi no tā, vai Tava 
vajadzība ir liela vai pavisam sīka, bet Tu 
vēlies, lai par Tevi aizlūdz Tavi brāļi un māsas 
Kristū, lūdzu, sūti aizlūgumu, kā arī 
pateicības par šīm lūgšanām. Vismaz reizi 
dienā pastkastīte tiek atvērta. 
 
 

Draudzes koris aicina savā pulkā! 
 
Jauno sezonu sācis arī Sv. Annas draudzes 
koris, ko var dzirdēt dievkalpojumos katra 
mēneša pirmajā svētdienā un baznīcas 
svētkos. Kora mēģinājumi notiek 
ceturtdienās plkst. 18.30 baznīcas telpās. 
Visus, kas vēlas pagodināt to Kungu ar savu 
balsi, aicinām kuplināt mūsu kora rindas. 
Pieteikšanās pie diriģenta Andra Jansona, 
tālruni 26114054. 

Baznīcas pieejamība 
 
Vasaras sezonas laikā mūsu dievnama durvis 
bija atvērtas katru dienu, lai to varētu 
apmeklēt arī mūsu pilsētas viesi. Tomēr 
tagad, iestājoties rudenīgākiem laika 
apstākļiem, par baznīcas atvēršanu ārpus 
kancelejas darba laika nepieciešams 
vienoties atsevišķi. Aicinām zvanīt 
pērminderim Jānim Buķim pa tālruni 
29838877. 

 
Jelgavas Sv. Annas baznīca 

DRAUDZES KONTAKTI UN REKVIZĪTI 

 

 
 

Adrese: Lielā iela 22a, Jelgava, LV-3001 
Kancelejas tālr.: 63025515, 29123969 
E-pasts: info@jelgavasannasbaznica.lv 

Mājas lapa: www.jelgavasannasbaznica.lv 
 

Jelgavas Svētās Annas evaņģēliski luteriskā draudze 
Reģ. Nr. 90000159053 
Banka: A/S Swedbank 

Bankas kods: HABALV22 
Konts: LV48HABA0551004912591 

 

 


