
 

Nakts drīz būs pagājusi, diena ir tuvu: tāpēc 
noliksim tumsības darbus un tērpsimies gaismas bruņās. 

(Rm. 13:12) 
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MĀCĪTĀJA UZRUNA 

Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un 
Vārds bija Dievs. Viņš bija iesākumā pie Dieva. Viss 

ir radies caur Viņu, un nekas, kas ir radies, nav 
radīts bez Viņa. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija 

cilvēku gaisma. (Jņ. 1:1-4) 

Šodien mēs svinam mūsu baznīcas gada 
sākumu, kas iesākas ar Adventa laiku, 
brīdi, kad sākas Jēzus Kristus 
piedzimšanas svētku gaidīšana. Izsenis šis 
laiks ir dēvēts par mazā gavēņa laiku, kad 
cilvēki sagatavojas Jēzus Kristus 
atnākšanai šajā pasaulē.  

Jāņa evaņģēlijā teiktie vārdi mums atklāj 
to, kā viss sākās. Tas ir laiks, kad Dieva 
Vārds top par miesu. Dievam izsakot 
vārdu, notiek brīnums, un pasaulē rodas 
lietas, kas agrāk nav bijušas. Tas mums, 
cilvēkiem, ir liels brīnums un notikums, jo 
šķietami no nekā rodas miesa. Bet vēl 
lielāks brīnums ir tas, ka Jēzus Kristus 
ienāk šajā pasaulē un ka Dieva Vārds spēj 
pilnībā izmainīt mūsu sirdis. 

Kad mēs bijām kā bērni, mēs gaidījām 
Ziemassvētkus un Jauno gadu, jo zinājām, 
ka Ziemassvētku vecītis būs sagatavojis 
dāvanas. Mēs pat varējām rakstīt vēstuli 
Ziemassvētku vecītim, lai viņš mums 
atnes tieši to, ko mēs vēlamies. Tagad 
mēs visi zinām, ka nav tāda Ziemassvētku 
vecīša, bet, ka tas bija kāds radinieks, kas 
atnesa maisu ar dāvanām, nolika to pie 
durvīm un veikli pazuda! Taču šī sajūta, 
mums katram ir palikusi, ka mēs gaidām 
un ceram uz dāvanām, ko kāds mums 
atnesīs. Adventa laiks ir sagatavošanās un 
gaidīšanas laiks, kad mēs gaidām un 
ceram uz dāvanu, ko Tēvs mums ir 
sagatavojis - mūsu Kunga Jēzus Kristus 
atnākšanu. Šis laiks ir dots, lai mēs 
sagatavotu savas sirdis un dvēseles Jēzus 
Kristus atnākšanai un sagaidīšanai.  

No pasaules radīšanas pirmsākumiem un 
arī katram no mums viss sākās ar Vārdu, 
ko Dievs saka: „Un Dievs teica: "Lai top 
gaisma!" Un tapa gaisma.” (1 Moz. 1:3).  

Lai gaisma varētu ienākt mūsos, lai kaut 

kas varētu notikt mūsu dvēselēs, mums ir 
jāatbrīvojas no visa liekā, kas mums 
traucē tuvoties Dievam. Bet - kā lai mēs 
atbrīvojamies no visa tā, kas mums 
traucē, kas mūs nospiež? Marka 
Evaņģēlijā 2:22 ir teikts: „Un neviens 
jaunu vīnu nelej vecos ādas maisos, 
citādi vīns maisu saplēš, un vīns un maisi 
iet bojā. Nē, jauns vīns lejams jaunos 
maisos”. 

 

Mums vajag jaunus traukus, mums vajag 
tukšus traukus, mums vajag vietu, kur 
ienākt Svētajam Garam! Kā jau minēju, 
Adventa laiku uzskata par gavēņa laiku, jo 
visu šo četru nedēļu laikā mums ir iespēja 
lasīt Dieva Vārdu un lūgt pēc Dieva 
žēlastības. Mums ir iespēja atbrīvot savas 
sirdis no visa liekā, kas gada laikā mūsos 
ir uzkrājies. Mums katram ir lietas, kas ir 
nepateiktas, kas ir neizrunātas, kas ir 
noklusētas vai kā citādi neatrisinātas. 
Mums ir iespēja pievērsties sev, savai 
ģimenei, cilvēkiem, kas mums ir blakus. 
Mēs esam aicināti izprast savas attiecības 
ar Dievu un saviem tuvākajiem. Adventa 
laiks ir gaidīšanas laiks, taču tā nav trula 
un vienmuļa nekā nedarīšana un malā 
stāvēšana. Tas ir laiks, kad mēs varam 
Dieva priekšā likt visu, kas apgrūtina 
mūsu dvēseli, kas nospiež mūsu sirdi, kas 
satrauc mūsu prātu! Adventa laikā mēs 
atbrīvojam vietu Dievam. Mēs veltām 
laiku attiecībām ar Dievu, mēs 
sagatavojamies Tā Kunga atnākšanai, Tā 
Kunga piedzimšanai no jauna mūsu sirdīs,  

mūsu dvēselēs. Un fantastiskākais ir tas, 
ka mēs to varam piedzīvot katru gadu no 
jauna.  

Atcerēsimies, ka viss sākas ar Dieva 
Vārdu. Šodien mēs uzsākam jaunu 
Baznīcas gadu, kas ir Dieva žēlastības 
laiks, lai mēs katrs tuvotos Dievam, lai 
mēs sagatavotu savas sirdis un domas, un 
norimtu šajā dzīves skrējienā, lai mēs 
apstātos un izvērtētu, un paskatītos no 
malas uz sevi, savu ģimeni, saviem 
līdzcilvēkiem, draudzi, darba kolēģiem. 
Lai mēs apstātos un ieklausītos sevī, savā 
sirdsapziņā, lai mēs ieklausītos Dievā, tajā 
balsī, kas mūs nemitīgi aicina pie Sevis. 

Ja Dievs dos, mums katram priekšā ir 
četras nedēļas, kurās mums ir dāvāta 
iespēja un izvēle. Izvēle dzīvot, kā līdz 
šim, pavadot laiku nemitīgā skrējienā, 
drudžaini iepērkoties un meklējot 
dāvanas, cenšoties paspēt visus 
nebeidzamos darbu kalnus, mēģinot 
paspēt neiespējamo. Vai arī izvēlēties 
paļauties uz mūsu Kunga apsolījumu, 
dzīvot Dieva Vārda un Dieva žēlastības 
gaismā, un savās sirdīs pateicībā 
sagatavoties mūsu Kunga Jēzus Kristus 
atnākšanai.  

Vārds „Advents” tulkojumā no latīņu 
valodas nozīmē – Atnākšana. Jēzus 
Kristus pie mums atnāks un pieklauvēs, 
piezvanīs pie mūsu sirds durvīm. Atliek 
vien jautājums, kas katram pašam sev ir 
jāatbild - vai mēs sadzirdēsim zvanu, vai 
mēs atvērsim durvis, vai atpazīsim to un 
vai pasaulīgajā skrējienā, burzmā un 
notikumos piefiksēsim un sajutīsim sava 
Kunga Jēzus Kristus piedzimšanas 
notikumu? Šodien, pirmajā Adventa 
svētdienā, savos Adventa vainagos 
iedegsim pirmo sveci. Iedegsim to arī 
savās sirdīs, lai mūsu Kungs redz, ka mēs 
viņu gaidām un pēc viņa ilgojamies! Lai 
top Gaisma! 

Valdis VIRCAVS, 
 Jelgavas Sv. Annas draudzes mācītājs 
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„Tas Kungs ir mana manta un mans kauss. Tu esi 
tas, kas glabā un nodrošina man manu tiesu. Man 

mana daļa tikusi jaukā vietā, tiešām, skaists ir 
mans mantojums. Es slavēšu To Kungu, kas man 

devis padomu; pat naktī mana sirdsbalss ir 
paklausībā modra. Es skatīju To Kungu savā priekšā 

vienumēr, jo Viņš man ir pa labo roku, ka es 
nešaubītos. Tāpēc priecājās mana sirds un līksmoja 
mana mēle, un pat mana miesa dzīvos cerībā, jo Tu 

manu dvēseli nepametīsi nāves valstībā, nedz 
Savam Svētajam liksi redzēt iznīcību. Tu darīji man 

zināmu dzīvības ceļu, Tu piepildi mani ar prieku 
Sava vaiga priekšā, un jaukas, svētības pilnas 

dāvanas pie Tavas labās rokas ir mūžīgi.” 
(Ps. 16:5-11) 

 

Jelgavas Sv. Annas evaņģēliski luteriskā 
draudze ir saņēmusi bagātu mantojumu 
no mūsu Visvarenā Trīsvienīgā Dieva caur 
mūsu priekšgājējiem – kā garīgo, tā arī 
laicīgo. Mēs varam tikai pateikties 
Dievam par Viņa neizmērojamo žēlastību 
un mīlestību, vadot draudzi cauri gadu 
simteņiem un vienmēr ļaujot atgriezties 
pie „pirmās mīlestības” – Jēzus Kristus, 
mūsu Kunga un Pestītāja (Atbrīvotāja), 
atjaunojoties tai Jaunajā Derībā, ko Viņš 
mums ir devis pilnīgi par velti un bez 
mūsu nopelna. Lai uzturētu un rūpētos 
par šo mantojumu ilgtermiņā, ir uzsākts 
darbs pie draudzes attīstības vīzijas 
veidošanas. Piedāvājam iepazīties ar līdz 
šim paveikto un nākotnes iecerēm. 

Vecākā aktīvā draudze Jelgavā ar de jure 
450 gadu stāžu 

Saskaņā ar vēsturisko materiālu, par 
draudzes izveides brīdi var uzskatīt 
1567.gadu, kad Kurzemes un Zemgales 
hercogs Gothards KETLERS izdod 
rīkojumu par latviešu draudzei 
paredzētas baznīcas celšanu Jelgavā. Tai 
laikā par latviešiem uzskatīja pārējo 
tautas masu, kas nepiederēja pie 
dižciltīgo kārtas. Tā arī šodien mūsu 
draudzē ir dažādi ļaudis, kas netiek šķiroti 
pēc izcelsmes vai stāvokļa sabiedrībā, bet 
gan pēc piederības Jēzum Kristum. Līdz ar 
to 2017. gadā Jelgavas Sv. Annas 
evaņģēliski luteriskajai draudzei de jure 
aprit 450 gadi, tai šobrīd esot vecākajai 
luteriskajai draudzei Jelgavā, kas aktīvi 
darbojas, un arī vienai no vecākajām 
evaņģēliski luteriskajām draudzēm 
Eiropā. Tā ir pirmā luterāņu baznīca, kas 
Latvijā atjaunota pēc Otrā pasaules kara 
un ir viena no pirmajām protestantu 
baznīcām Eiropā, kas uzcelta tūlīt pēc 
reformācijas. 

Tie ir mūsu nodomi – ar pateicību 
saņemto mantojumu atjaunot, uzturēt 
labā kārtībā un attīstīt tālāk par svētību 
mūsu draudzei, Latvijas valstij un Jelgavas 
pilsētā dzīvojošajiem ļaudīm; to lietot  

kalpošanai galvenokārt cilvēkiem šajā 
pilsētā, novadā, Latvijā un ārpus tās, ja 
tāds būs Dieva prāts. 

Jelgavas Sv. Annas evaņģēliski luteriskā 
draudze jau iepriekšējā padomē ir 
uzsākusi dažādus atjaunošanas darbus 
baznīcā, un, jaunajai padomei pārņemot 
lietas 2016. gadā, ir nolemts uzsākto 
darbu turpināt un paplašināt saistībā ar 
baznīcu un tai pieguļošo teritoriju, kā arī 
izskatīt iespējas atjaunot draudzes 
diakonijas namu Jelgavas vecpilsētā, 
turpinot un paplašinot kalpošanu 
cilvēkiem draudzē un Jelgavas pilsētas 
iedzīvotājiem. 

Līdz šim atjaunošanas un uzturēšanas 
darbi pamatā ir veikti, lietojot draudzes 
ziedojumus un pateicoties nelielai 
palīdzībai no malas. Šobrīd mēs aicinām 
ziedot un pēc iespējas arī piedalīties 
Eiropas un Latvijas kultūrvēsturiskā 
pieminekļa atjaunošanas un 
rekonstrukcijas darbos praktiskā veidā. 
Ziedojumu iespējams veikt ar 
pārskaitījumu, norādot mērķi, vai veicot 
mērķziedojuma iemaksu kancelejā. 

No savas puses draudze turpina 
atjaunošanas un paplašināšanas darbus 
ar prieku un pateicību Dievam par 
uzticēto mantojumu. Nepieciešamie darbi 
turpināsies, īpaši negaidot pēc palīdzības 
no ārpuses, saskaņā ar mums pieejamo 
rocību. Taču, ja kāds sirdī jūt vēlēšanos 
pielikt roku, atbalstīt un padarīt Eiropas 
un Latvijas mēroga kultūras pieminekli 
pieejamāku un acij tīkamāku gan valsts 
iedzīvotājiem, gan ārvalstu tūristiem, mēs 
būsim tikai iepriecināti, ka cilvēki 
joprojām domā ne tikai par šodienu, bet 
arī par mantojumu nākamajām 
paaudzēm pēc mums. Ieskats mūsu 
attīstības plānā, raugoties no dažādās 
pieejamības, funkcionāli – kalpošanas 
griezumā – ir ieskicēts zemāk. 

Baznīcas tornis 

Pēdējos gados palielinās interesentu un 
viesu skaits no ārvalstīm, kā arī iekšzemes 
tūristi, kas vēlas iepazīt Latvijas un arī 
Eiropas nozīmes kultūrvēsturisko 
mantojumu, kura neatņemama 
sastāvdaļa ir Jelgavas Sv. Annas baznīca 
(katedrāle) un draudze. 

Muzejs – bibliotēka un skatu laukums 

Draudzei laika gaitā ir sakrājies daudz 
materiālu un priekšmetu ar 
kultūrvēsturisku nozīmi, ko iespējams 
sagatavot un piedāvāt apskatei, 
izveidojot telpas baznīcas tornī, tai skaitā  

Jaņa Rozentāla glezna „Kristus un 
samariete”. Turpat ir plānots arī izveidot 
kristīgās literatūras bibliotēku, kas būtu 
pieejama gan cilvēkiem no draudzes, gan 
arī ārpus tās. Pašreiz neapgūtā pieeja 
torņa skatu laukumam (apmēram 30 m 
augstumā) ir iespēja tūristiem atklāt 
pilsētu no rietumu puses un vienīgā 
iespēja redzēt Jelgavas vecpilsētu no 
augšas. 

Kora telpas mēģinājumiem un 
koncertiem 

Baznīcas tornī ir paredzēts izveidot kora 
mēģinājumu telpas draudzes korim, 
mūziķiem no pilsētas un viesmūziķiem, 
sagatavojoties pirms koncertiem. 

Telpās arī plānota Bībeles studiju norise 
draudzei un pilsētas iedzīvotājiem. 

Pašreiz baznīcas tornis netiek lietots, jo 
nepieciešama pilna cikla atjaunošana 
iekštelpām, pārsegumiem u.c. Plānojot 
atjaunošanas darbus, iespējams, vajag 
paredzēt liftu apmeklētājiem ar īpašām 
vajadzībām, kā arī pārējiem viesiem, 
tūristiem. 

Baznīcas centrālā daļa 

Baznīcas interjers un ārējais veidols 
burtiski „sauc” pēc atjaunošanas un 
restaurācijas darbiem, lai padarītu 
patīkamāku uzturēšanās vidi kā tūristiem, 
tā arī pilsētas iedzīvotājiem un draudzei. 

Kā jau iepriekš tika minēts, draudze aktīvi 
darbojas pēdējos 450 gadus, un joprojām 
katru trešdienu un svētdienu notiek 
dievkalpojumi, kristības, iesvētības un 
laulību ceremonijas, kā arī īpašie svinību 
dievkalpojumi. Baznīcā regulāri noris 
koncerti. Vasaras tūrisma sezonā baznīca 
ir atvērta apmeklētājiem darba dienās 
saskaņā ar vasaras sezonas laiku, kā arī 
dievkalpojumu laikā. Ārpus vasaras 
sezonas baznīca ir pieejama tūristiem un 
apmeklētājiem, saskaņojot vēlamo 
apmeklējumu ar atbildīgo, kā arī 
dievkalpojumu laikā. 

Altāris – Trīsvienīgā Dieva pielūgsmes 
vieta 

Ar draudzes locekļu palīdzību un atbalstu 
ir atjaunots dēļu grīdas segums pie altāra. 
Ir nepieciešami restaurācijas darbi 
sienām un griestiem, koka nodalījumam. 

„Kuģa telpa”, draudzes sanākšanas un 
sapulces vieta, solu rindas 

Jāatjauno dēļu grīdas segums visā 
baznīcas telpā, nepieciešami restaurācijas 
darbi sienām un griestiem. Ir plānots 
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pasūtīt gleznu reprodukcijas un novietot 
tās pie abām sienām, blakus altārim. 
Tāpat nepieciešams atjaunot un uzlabot 
solus, izveidot skaņas izolāciju bērnu 
stūrītim. Nepieciešams atjaunot 
siltumizolāciju virs baznīcas „kuģa 
telpas”. 

Balkons un ērģeles 

Baznīcas ērģeles un telpas tiek regulāri 
lietotas dievkalpojumu norises laikā, kā 
arī koncertos, uzstājoties slaveniem 
Latvijas un pasaules mēroga 
māksliniekiem. 

Daudzo gadu nolietojuma sekas sāk 
atspoguļoties skaņas kvalitātē, un ir 
radusies nepieciešamība pēc steidzamu 
atjaunošanas darbu veikšanas, lai 
skanējums varētu turpināt iepriecināt 
klausītājus vēl daudzus gadus pēc mums 
– neatkarīgi no tautības, piederības vai 
pārliecības. 

Nepieciešams restaurēt balkonu, 
atjaunot ērģeļu prospektu. Pašām 
ērģelēm jāveic tīrīšana, daudzu koka un 
metālisko daļu maiņa, kā arī nepieciešami 
skaņošanas darbi. 

Mazā baznīca un sakristeja 

Mazā baznīca ir saistīta ar darbu pie 
jauniešiem, Svētdienas skolu un Bībeles 
studijām. Ir izremontēta kancelejas telpa, 
izveidots kamīns, kas nodrošina apkuri 
mazajai baznīcai, drīzumā paredzēts veikt 
arī pirmās kārtas siltumizolācijas 
atjaunošanas darbus virs mazās baznīcas. 
Nepieciešams pārējo telpu remonts. 

Ārējās fasādes uzlabošana, restaurācija 

Gadu gaitā ir cietuši kultūrvēsturiskie 
pamati un cokols, kur steidzami 
nepieciešams veikt saglabāšanas darbus, 
lai mazinātu un novērstu mitruma 
sūkšanos caur pamatiem, kas tādējādi 
bojā iekšējo interjeru un arī pašus 
baznīcas pamatus, kur plānots uzsākt 
baznīcas notekūdeņu drenāžas izveidi (tai 
skaitā, uzstādot kolektoru/-us). 

Ārējā fasāde ir cietusi no „laika zoba”, 
vairākās vietās parādījušās plaisas vai 
kaitēkļu rezultātā sabojātas mūrējuma 
vietas, kā arī sienas. Nepieciešams 
pārkrāsot baznīcas jumtu un vairākās 
vietās atjaunot apmetumu un krāsojumu. 
Jāveic lielākās daļas baznīcas un torņa 
logu nomaiņa. 

Tāpat plānā ir atjaunot pulksteni baznīcas 
tornī – mūsdienu laikam atbilstošā 
izpildījumā, vienlaikus ievērojot 
vēsturisko aspektu.  

Baznīcas dārza apzaļumošana un gājēju 
celiņu izveide 

Ir pabeigts un saskaņots topogrāfijas 
plāns, kas paredzēts lietošanai teritorijas 
plānojuma izveidē. Apmeklētājiem, kā arī 
draudzes vajadzībām ir paredzēts 
pārveidot pārvietošanās ceļu 
infrastruktūru un izveidot papildus 
celiņus. Vienā no dārza stūriem ir plānots 
izveidot āra kapelu, kā arī bērnu 
rotaļlaukumu draudzes locekļu, tūristu un 
citu draudzes apmeklētāju vajadzībām, 
tāpat arī nelielu skatuvi āra koncertiem. Ir 
plānots pārskatīt, uzlabot un pēc 
nepieciešamības mainīt dārza augus un to 
izvietojumu. Ir paredzēts apmeklētāju 
automašīnām izveidot autostāvvietu. 
Tāpat nepieciešams uzlabot un pilnveidot 
āra labierīcību infrastruktūru, dārza un 
ēku izgaismošanu. 

Sēta ap baznīcas teritoriju ir nesen 
nomazgāta, šobrīd ir nepieciešams 
turpināt mazgāšanas darbus pa perimetru 
no iekšpuses. Jānostiprina mūrējuma 
akmeņi un šuves, daudzās vietās 
jāatjauno dakstiņu klājums, jāpārkrāso 
metāliskās daļas. 

Ir papildu idejas nākamajiem 
uzlabojumiem apmeklētāju un draudzes 
turpmākai iesaistei, kā, piemēram, 
labirinta izveide u.c. 

Draudzes nams 

Draudzes nams šobrīd kalpo kā pagaidu 
vieta diakonijas darbam, līdz tiek 
atjaunots diakonijas nams. Draudzes 
namā notiek Svētdienas skolas un kristīgo 
skautu nodarbības, iesvētāmo mācības, 

  

anonīmo alkoholiķu tikšanās, Bībeles 
studijas, zupas virtuve u.c. 

Diakonijas nams Vecpilsētas ielā 

Nams tika uzcelts vēl pirms Otrā pasaules 
kara diakonijas vajadzībām, kur nekāda 
cita veida darbībai vēsturiski nav bijusi 
iespēja attīstīties. Pašreiz ēka ir grausta 
stāvoklī, kur ir relatīvi labā stāvoklī 
saglabājies ārējais ķieģeļu mūrējums. Ir 
uzsākti nama iekšējo telpu attīrīšanas 
darbi no būvgružiem, kas jāturpina. 
Turpmāk ir plānoti saskaņošanas un 
plānošanas darbi, kā arī paši 
atjaunošanas darbi ar mērķi renovēt šo 
ēku diakonijas kalpošanas vajadzībām. 

Plānotās darbības jomas – darbs ar 
nelabvēlīgām ģimenēm, invalīdu bērnu 
dienas centrs, krīzē nonākušo draudzes 
locekļu un pēc vajadzības citu cilvēku 
pagaidu mītne, dažādi garīgu un praktisku 
iemaņu attīstības kursi jauniešiem un 
citiem interesentiem (lekcijas „Īsta 
mīlestība gaida”, „Laika plānošana”, 
„Ģimenes finanšu plānošana”, „Cīņa ar 
atkarībām”, mūzikas un teātra 
nodarbības u.tml.), kā arī zupas virtuve. 
Šie virzieni sakrīt ar Jelgavas pilsētas 
domes prioritātēm saistībā ar Vecpilsētas 
ielas kvartāla attīstību un palīdzību 
nelabvēlīgām ģimenēm, kas apdzīvo 
konkrēto rajonu. 

„Priecājieties iekš Tā Kunga vienumēr; es vēlreiz 
teikšu, priecājieties! Jūsu lēnība lai kļūst zināma 
visiem cilvēkiem; Tas Kungs ir tuvu. Nezūdaities 

nemaz, bet jūsu lūgumi lai nāk zināmi Dieva 
priekšā ar pateicību ikvienā pielūgšanā un lūgšanā. 
Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, 

pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristū Jēzū.” 
(Flp. 4:4-7) 



PAR LŪGŠANU 

Dievs mūs nav radījis, lai mēs būtu vieni. 
Viens no Kristus draudzes raksturojumiem 
ir kopīgas lūgšanas. Jēzus ir teicis: 
 

„Atkal Es 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. Jo, kur divi vai 
trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu 
vidū.” (Mt. 18:19-20). 
 

Tāpēc mēs gribētu, ka visa draudze varētu 
lūgt kopā kādas lietas dēļ. Mūsu lūgšanu 
kopīgais mērķis – ne jau labumu gūšana 
sev, ne pasaulīgas mantas krāšana, bet, lai 
viss, ko mēs saņemam, būtu par svētību 
cilvēkiem draudzē, pilsētā. Iespēja kopīgi 
lūgt – tā jau ir svētība. Tas nozīmē arī 
dalīties ar savu dzīvi. Dzīve ir daudz 
labāka, ja tajā var dalīties. Jēzus apsola – 
ja mēs kopīgi lūdzam, tad Viņš ir mūsu 
vidū un mūsu Debesu Tēvs piepilda mūsu 
lūgšanas. Atbildētās lūgšanas iepriecina 
mūsu sirdis, dara mūs stiprus. Lūgšanu 
kalpošana arī atver mūsu sirdis Svētā Gara 
darbam. Noliksim ne tikai savas nastas pie 
Jēzus kājām, bet palīdzēsim tās nest arī  

cits citam, lai ticībā un ar pateicību 
saņemtu katru Dieva atbildi. Mēs varam 
līdzdarboties ar savām lūgšanām, lai kopā 
varētu pateikties par doto žēlastību, kas 
nāk caur šīm lūgšanām. 

„Arī jūs mums palīdzēsiet ar savām aizlūgšanām, lai 
par mums parādīto žēlastību, ko daudzi izlūguši, 
daudzi izteiktu pateicību par mums.” (2 Kor. 1:11) 

Galvenais ir vienkārši sākt. Lai cik jūs būtu 
aizņemti – izbrīvējiet laiku, lai norimtu, uz 
mirkli no visa atslēgtos, lai nāktu Dieva 
priekšā. Norimsti un esi klusumā, apzinies 
sevi stāvam visu spēcīgā Dieva priekšā!  

„Un, kad jūs Dievu lūdzat, nedariet tā kā liekuļi, jo 
tie mēdz sinagogās un ielu stūros stāvēdami Dievu 
lūgt, lai ļaudīm rādītos. Patiesi Es jums saku: tiem 
jau ir sava alga. Bet, kad tu Dievu lūdz, tad ej savā 
kambarī, aizslēdz savas durvis un pielūdz savu Tēvu 
slepenībā. ” (Mt. 6:5-6) 

Atzīstiet savā sirdī, ka daudz ko nezināt, 
ka Dievs ir varenāks. Viņš kā Radītājs zina 
visas situācijas, tāpēc mēs lūgšanā varam 
viņam uzticēt visu. Nāc Dieva priekšā 
tāds, kāds esi! Atceries – nav nekā, ko tu 
nevarētu sūdzēt Dievam! 

 „Nezūdaities nemaz, bet jūsu lūgumi lai nāk 
zināmi Dieva priekšā ar pateicību ikvienā 
pielūgšanā un lūgšanā.” (Flp. 4:6) 

Nebaidies, ka nemāki lūgt. Tu taču 
sarunājies ar saviem tuviniekiem, 
draugiem, paziņām? Kāpēc tu domā, ka 
nemācēsi runāt ar Dievu? Lūgšana – tā ir 
mūsu saziņa ar Dievu. Garumam un 
izteiktiem vārdiem nav nozīmes. Dievs 
zina mūsu vajadzības pirms mēs par tām 
lūdzam. Neatkarīgi no atbildes, kuru 
saņemat: 

„Par visu esiet pateicīgi! Jo tāda ir Dieva griba Kristū 
Jēzū.” (1 Tes. 5:18) 

Lai Tas Kungs atver mūsu sirdis un runā ar 
mums! 

Blakus lapā dots materiāls palīdzībai un 
iedrošinājumam, kā jūs varat lūgt Dievu. 
Materiālu sagatavojusi draudzes locekle 
Evija MAUŠEVICA, izmantojot Lindas 
ŠUBERTAS grāmatu „Brīnumu stunda. 
Lūgšanu metode, kas pārveido dzīvi.” 
(R., Dzīvības Straumes, 2005, Lūgšanu 
apdare M.D.) 
 
 

KOPĪGĀS DRAUDZES LŪGŠANAS 

Aicinām ikvienu mūsu draudzes locekli pieņemt izaicinājumu un turpmākās 6 nedēļas līdz pat Zvaigznes dienai lūgt kopā ar pārējiem 
draudzes locekļiem par mums katram tik būtisko un svarīgo. 

1. nedēļa: 27. novembris - 3. decembris. Pateicieties Dievam par kādu no draudzes. Par kādu, ko jūs esat sastapuši savā ceļā, kas ir 
bijis īpašs cilvēks. Aizlūdziet par viņu, lai Dievs stiprina viņu, svētī. 
„Es pateicos savam Dievam ik reizes, kad vien jūs atceros, vienmēr katrā savā lūgšanā par jums visiem ar prieku aizlūgdams, par jūsu līdzdalību evaņģēlijā no 
pirmās dienas līdz šim brīdim, būdams pārliecināts, ka tas, kas jūsu sirdīs labo darbu iesācis, to pabeigs līdz Kristus Jēzus dienai. Tā man piederas domāt par 
jums visiem, jo es jūs nesu savā sirdī - gan savās saitēs, gan aizstāvot un nostiprinot evaņģēliju, jūs visus, kas kopā ar mani esat dalībnieki žēlastībā. Jo Dievs ir 
mans liecinieks, ka es ilgojos pēc jums visiem ar Kristus Jēzus sirsnību. Un to es lūdzu, lai jūsu mīlestība vienumēr, pāri plūzdama, pieaugtu visā atziņā un izjūtā, 
ka jūs svarīgāko pārbaudāt, lai Kristus dienā būtu tīri un nevainojami, ieguvuši pilnīgu Jēzus Kristus taisnības augli, Dievam par godu un slavu.” (Flp. 1:3-11) 

 

2. nedēļa: 4. - 10. decembris. Ierosmei rakstu vieta, par ko varētu kopīgi šonedēļ lūgt. Lūgsim par mūsu draudzi, draudzes 
vadītājiem – mācītājiem, draudzes priekšnieku un viņa vietnieku. 
„Mēs lūdzam jūs, brāļi, atzīstiet tos, kas jūsu labā strādā, kas ir jūsu priekšnieki Tā Kunga draudzē un kas jūs pamāca. Turiet viņus mīļus un augstā cieņā viņu 
darba dēļ! Savā starpā turiet mieru.” (1 Tes. 5:12-13)  

 

3. nedēļa: 11. - 17. decembris. Lūgsim par mūsu zemi – Latviju. Šonedēļ vēl lūdziet Dievu, lai Viņš atklājas jums. Kādas ir Viņa 
domas par jums, par jūsu dzīvi? 
„Piesauc Mani, tad Es tevi uzklausīšu un tev atklāšu lielas un brīnišķas lietas, kas tev nebija zināmas.” (Jer. 33:3) 

 

4. nedēļa: 18. - 24. decembris. Šonedēļ mēģiniet nepaturēt vienmēr pēdējo vārdu. Piekāpieties, izdariet kaut ko, kas citam svarīgi, 
bet jums pašiem šķiet, ka tāds nevērtīgs nieks vien ir. Vai arī atlieciet kaut ko pašam svarīgu kāda cita dēļ. Nevari, grūti, lepnums 
neļauj piekāpties? Lūdz Jēzum palīdzību. Dievam par to būs prieks.  
„Ja nu ir kāds iepriecinājums Kristū, ja kāds mīlestības mierinājums, ja kāda gara sadraudzība, kāda sirsnība vai līdzcietība, tad piepildait manu prieku, 
turēdamies vienā prātā, lolodami vienu mīlestību, dvēselēs vienoti, ar vienu mērķi, ne strīdēdamies, ne tukšā lielībā, bet pazemībā cits citu uzskatīdami 
augstāku par sevi, neraudzīdamies katrs uz savām, bet arī uz citu vajadzībām. Savā starpā turiet tādu pat prātu, kāds ir arī Kristū Jēzū, kas, Dieva veidā būdams, 
neturēja par laupījumu līdzināties Dievam, bet Sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu, tapdams cilvēkiem līdzīgs; un, cilvēka  kārtā būdams, Viņš pazemojās, 
kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei!” (Flp. 2:1-8) 

 

5. nedēļa: 25. - 31. decembris. Sātans plosa un ārda. Viņš norādīs uz sīkumiem. Skatieties šonedēļ uz to, kas labs. Ja jums stāsta 
par kaut ko sliktu, atrodiet tanī labo. Lūdziet un pateicieties par labo, kas ir jūsu dzīvēs! 
„Jo ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret valdībām un varām, šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem pasaules telpā.” (Ef. 6:12) 

 

6. nedēļa: 1. - 7. janvāris, 2017.gads. Lūdz par kādu brāli vai māsu, kurš kādu laiku nav nācis uz dievkalpojumiem. Ja ir iespēja, 
apjautājies, kā viņam klājas. 
„Un vērosim cits citu, lai paskubinātu uz mīlestību un labiem darbiem, neatstādami savas sapulces, kā daži paraduši, bet cits  citu paskubinādami un jo vairāk, 
redzot tuvojamies to dienu.” (Ebr. 10:24-25) 



KĀ LŪGT? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  

 
GARĪGĀ CĪŅĀ 

 
„Tad nu padodieties Dievam, stājieties pretī 

velnam, un viņš bēgs no jums.” (Jk. 4:7) 

Debesu Tēvs, es nāku Tavā priekšā 
slavējot, pielūdzot un godinot Tevi. Es 
pateicos, ka sūtīji Savu Dēlu, lai dāvātu 
man dzīvību, ka sūtīji Svēto Garu, lai 
mani vadītu. 

Debesu Tēvs, lūdzu Tevi – parādi man 
katru vietu, kur sātans valda manā 
dzīvē. Jēzus Kristus vārdā es atsakos 
ļaut grēkam valdīt par mani. Es atsakos 
no jebkura spēka ārpus Dieva un Jēzus 
Kristus godināšanas. Es atsakos no 
dusmām, nepiedošanas, tiesāšanas,.... 
Kungs Jēzu, piepildi mani ar Savu 
Mīlestību. 

 

 
SLAVĒJOT 

 
„Es slavēšu to Kungu vienumēr, Viņa teikšana 

aizvien būs manā mutē.” (Ps. 34:2) 

„Uzklausi manus vārdus, Kungs, ņem vērā manas 
nopūtas! Manu skaļo saucienu dzirdi, mans 

valdniek un mans Dievs! Jo es gribu Tevi 
pielūgt!” (Ps. 5:3) 

Slava Tev, Jēzu, Tu esi dzīvā Dieva Dēls. 
Slava Tev, Jēzu, Tu esi dvēseļu Gans un 
Sargs.  
Slava Tev, Jēzu, Tu esi mūsu Kungs. 
Slava Tev, Jēzu, Tu esi kungu Kungs un 
ķēniņu Ķēniņš. 

 

 
DZIEDOT 

 
„Nāciet, dziedāsim līksmi tam Kungam, gavilēsim 

mūsu glābiņa un pestīšanas klints patvērumam! 
Iesim ar pateicību Viņa vaiga priekšā, 

uzgavilēsim Viņam ar mūsu slavas dziesmām.” 
(Ps. 95:1-2) 

 
VELTOT SEVI DIEVAM 

 
„(..) nodot sevi pašus par dzīvu, svētu, Dievam 

patīkamu upuri, tā lai ir jūsu garīgā kalpošana.” 
(Rm. 12:1) 

Mīļais Tēvs, es šobrīd pilnībā sevi 
atdodu Tev. 

Ienāc manā sirdī! 

Jēzu, Tu esi visas manas dzīves Kungs. 
Es atdodu Tev visu: veselību, ģimeni, 
ienākumus, prasmes, attiecības, .... 

 

 
LŪDZOT PĒC SVĒTĀ GARA 

 
„Jūs dabūsiet spēku, kad Svētais Gars būs nācis 

pār jums, un jūs būsiet Mani liecinieki (..) līdz 
pašam pasaules galam.” (Apd. 1:8) 

Nāc, Svētais Gars. Nāc! Es zinu, ka, no 
jauna ieplūstot manī, Tu mani arī 
dziedini! Es ticībā izlūdzos Tavas 
svētības dāvanas. 

Es pazemīgi lūdzu, lai Tu pēc sava prāta 
izlej pār mani kalpošanas dāvanas. Es 
lūdzu pēc visvērtīgākās dāvanas – 
mīlestības. 

Pateicos Tev, Svētais Gars, par 
atgādinājumu, ka Jēzus mīlestība 
vienmēr ir klātesoša.  

 

 
NOŽĒLOJOT GRĒKUS 

 
„Ja mēs sakām, ka mums nav grēka, tad 

maldinām paši sevi, un patiesība nav mūsos. Ja 
atzīstamies savos grēkos, tad Viņš ir uzticīgs un 

taisns, ka Viņš mums piedod grēkus un šķīsta 
mūs no visas netaisnības.” (1 Jņ. 1:8-9) 

Mīļais Tēvs, es nožēloju visu, ko esmu 
pret Tevi darījis(-usi). Es nāku Tavā 
priekšā un lūdzu Tavu žēlsirdību. 

Piedod man, Tēvs, visus manus grēkus, 
kļūdas, pārkāpumus un vājības. Es 
nolieku tos Tavā priekšā. 

Pateicos Tev, Tēvs, ka Tu mani no tā 
atbrīvo. Mīļais Tēvs, kas man vēl 
jānoliek Tavā priekšā? Es pieņemu Tavu 
piedošanu un gribu piedot citiem. 

Es pateicos Tev, Kungs. Āmen.  

 

 
PIEDODOT 

 
„Un, kad jūs stāvat, Dievu lūgdami, tad 

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

pārkāpumus.” (Mk. 11:25) 

Mīļais Tēvs, es vēlos piedot visiem 
cilvēkiem, kuri manā dzīvē nodarījuši 
pāri. 

Es piedodu sev, ka neesmu perfekts(-a). 
Es pieņemu sevi tādu, kāds(-a) esmu, 
un Svētā Gara spēkā noslēdzu mieru ar 
sevi. 

Es piedodu ... , par ... , un Jēzus vārdā 
noslēdzu mieru ar viņiem. Kungs, vai ir 
vēl kāds, kam man ir jāpiedod? 

Es lūdzu Tavu svētību, Tēvs, viņiem 
visiem. Pateicos Tev. Slava Tev, Kungs! 
Āmen. 

 

 
LASOT SVĒTOS RAKSTUS 

 
„Tavs vārds ir manu kāju spīdeklis un gaišums uz 

maniem ceļiem.” (Ps. 119:105) 

 
ESOT KLUSUMĀ 

 
„Esi kluss tā Kunga priekšā un gaidi uz Viņu.”  

(Ps. 37:7) 

Gaidi uz to Kungu!  
LŪDZOT PALĪDZĪBU SAVĀS 

VAJADZĪBĀS 
 

 „Lūdziet, tad jums tiks dots; meklējiet, tad jūs 
atradīsiet; klaudziniet, tad jums tiks atvērts. Jo 

ikviens, kas lūdz, dabū, un, kas meklē, atrod, un 
tam, kas klaudzina, taps atvērts.” (Mt. 7:7-8) 

 
AIZLŪDZOT 

 
„Tad nu es pamācu tevi vispirms turēt lūgšanas, 

pielūgšanas, aizlūgšanas, pateicības lūgšanas par 
visiem cilvēkiem.” (1 Tim. 2:1) 

 
PATEICOTIES 

 
„Esiet pastāvīgi lūgšanās, esiet ar tām nomodā 

ar pateicību.” (Kol. 4:2) 

Es pateicos Tev, Debesu Tēvs, par šo 
brīdi kopā ar Tevi. Pateicos, ka Tu sūti 
Svēto Garu, lai mani mācītu, vadītu un 
mierinātu. Pateicos par žēlastību Tevi 
uzklausīt, ticēt Tev un nākt pie Tevis. 
Pateicos, ka Tu mani mīli bez jebkādiem 
nosacījumiem. Pateicos, ka Tu mani 
piecel, kad esmu pakritis(-usi). Pateicos 
par pilnīgo mieru, ka visas lietas vēršas 
par labu, kad es pilnīgi paļaujos uz Tevi. 
Pateicos ... , ... , ....  

Un pateicos par vislielāko dāvanu – 
Tavu Dēlu Jēzu. Āmen! 

Kungs, svētī mani! Lai Tava gaisma 
apspīd šo dienu.  

 



KONCERTI MŪSU BAZNĪCĀ AKTUĀLA INFORMĀCIJA 

Sestdien, 3. decembrī 15.00 ‒ 
Ērģeļmūzikas koncerts Adventa ieskaņā 
Muzicē Liena Andreta Kalnciema 
(ērģeles). 

Svētdien, 4. decembrī 19.00 ‒ 
Vokālās grupas „Latvian Voices” 
Ziemassvētku ieskaņas koncerts "Mazie, 
skumjie Ziemas svētki". 

Sestdien, 10. decembrī 15.00 ‒ 
Adventa koncerts. Muzicē vokālais 
ansamblis: V. Vovere, E. Kovtuna,  V. 
Mašonska, D. Pitkeviča, E. Pavlovska, Līga 
Anševica (soprāns), Solvita Bukšāne 
(mecosoprāns), Luīze Klinta Mardanoviča 
(ērģeles). Koncertmeistare Inga 
Lankenfelde. 

Svētdien, 11. decembrī 15.00 ‒ 
Vokālā ansambļa „Guns” Adventa 
koncerts. 

Ceturtdien, 15. decembrī 18.00 ‒ 
Jelgavas 4.vidusskolas Mūzikas 
novirziena klašu Koru koncerts. Piedalās 
meiteņu kori „Spīgmeitiņas”, „Spīgo 
studija” un zēnu koris „Spīguņi”, 
programmā B. Čilkots „Miera mesa”. 

Sestdien, 17. decembrī 15.00 ‒ 
Adventa koncerts. Muzicē Jauniešu koris  

„Mītava”, bērnu vokālais ansamblis 
„Rotiņa”. 

Svētdien, 18. decembrī 16.00 ‒ 
Jauniešu kora „BALTI” koncerts. 

Ceturtdien, 22. decembrī 19.30 ‒ 
Ziemsvētku ieskaņas koncerts ”Kristus 
vēsts”. Programmā K. Sen-Sanss 
„Ziemsvētku oratorija” un Ziemsvētku 
dziesmas. Muzicē: jauktais koris „Gavile” 
(Tukums), kamerkoris „TIK un TĀ”, 
Jelgavas un Ozolnieku novadu Jauktais 
koris „SVĪRI”, Solvita Bukšāne 
(mecosoprāns), ērģelnieks Aigars Reinis. 

Piektdien, 23. decembrī 18.00 ‒ 
Adventa koncerts. Muzicē Jelgavas 
Kamerorķestris (diriģents A. Meri). 

Pirmdien, 26. decembrī 16.00 ‒ 
Koncerts II Ziemsvētkos „Tev tuvumā”. 
Muzicē: Aija Andrejeva, Marts Kristiāns 
Kalniņš, "Putnu Balle", koncerta īpašais 
viesis Vilis Daudziņš. Programmā latviešu 
komponistu Ziemsvētku dziesmas. 

Ceturtdien, 29. decembrī 19.00 ‒ 
Vecgada koncerts „Debess dārzos” - 
Sergeja Jēgera un Ievas Kerēvicas 
koncertprogramma. 

 

Zupas virtuve mūsu draudzē 
Kopš oktobra draudzes namā sestdienās 
plkst. 11.00 iespējams saņemt siltu 
ēdienu līdzņemšanai. Šo atbalstu var 
saņemt Jelgavas trūcīgie iedzīvotāji, 
kuriem ir derīga Jelgavas Sociālo lietu 
pārvaldes izsniegta izziņa, kas apliecina 
trūcīgas personas statusu. Jāņem vērā, ka 
ēdiens tiek izsniegts līdzņemšanai, tādēļ 
līdzi jāņem pašiem savs tīrs trauks 
ēdienam. Vairāk informācijas par zupas 
virtuvi pie mūsu draudzes māsas Astrīdas, 
tel. 26499430. Zupas virtuves Jelgavā 
nodrošina arī citas baznīcas, tam piešķirts 
Jelgavas pašvaldības finansējums. 
 

Laulību ziedojuma apmērs 

Draudzes padome ir lēmusi, ka 
ieteicamais laulību ziedojums Jelgavas Sv. 
Annas draudzē reģistrētiem draudzes 
locekļiem, sākot ar 01.01.2017., būs 150 
EUR. Šajā ziedojumā iekļauta gan 
dokumentu sagatavošana, gan baznīcas 
izmantošana, gan dievkalpojuma norise 
un ērģeļu pavadījums. Laulību ziedojuma 
apmēram nebūtu jākļūst par šķērsli 
laulības noslēgšanai, tādēļ pāris ir aicināts 
individuālās pārrunās ar mācītāju izrunāt 
šo jautājumu. 
 

Ziedojumi jaunajām dziesmu 
grāmatām 

Mērķa ziedojumos „Jauno dziesmu 
grāmatu iegādei” līdz šim sakrātie līdzekļi 
ir 547,81 EUR. Ar šo summu pietiek  43 
grāmatu iegādei. Trešdienas 
dievkalpojumos ir aptuveni trīsdesmit 
draudzes locekļi, bet svētdienās aptuveni 
simts cilvēku. Uz jaunajām dziesmu 
grāmatām pāriesim, tiklīdz draudzes 
rīcībā būs 100 eksemplāru. Ļoti ceram, ka 
kopīgiem spēkiem šo mērķi izdosies 
sasniegt jau līdz Ziemassvētkiem. 
 

Grāmatu galds kancelejā 

Plānots, ka grāmatu galds savu darbību 
atsāks 2017. gada janvārī. Turpmāk tas 
atradīsies kancelejā un grāmatas būs 
pieejamas kancelejas darba laikā. Vairāk 
informācijas pie kancelejas vadītājas 
Ineses PREIKŠAS pa tālruni 29123969. 

 

SVĒTKU DIEVKALPOJUMI PASĀKUMI 

 
 
 

 
 
 

Draudzes balle 

Balle plānota 2017. gada 6. janvārī. 
Informācija par norises vietu un laiku tiks 
izziņota. 

Rekolekcijas 

2017. gada 21. - 22. janvārī Sv. Gregora 
Kristīgās misijas centra telpās Saldū 
notiks rekolekcijas mūsu draudzes 
locekļiem par Dieva lomu, savstarpējām 
attiecībām un vērtībām ģimenē. 
Rekolekciju lektori: mācītājs Kaspars 
KOVAĻOVS, mācītājs Guntis APRIĶIS ar 
sievu Elīnu, mācītājs Raimonds MEŽIŅŠ. 
Kopējais dalībnieku skaits - 25 cilvēki. 
Vairāk informācijas par dalības maksu un 
pieteikšanās līdz 2017. gada 4. janvārim 
draudzes kancelejā. 

DRAUDZES KONTAKTI UN REKVIZĪTI KANCELEJA 
Jelgavas Svētās Annas evaņģēliski 
luteriskā draudze: 
 
Adrese: Lielā iela 22a, Jelgava, LV-3001 
Kancelejas tālr.: 29123969 
E-pasts: info@jelgavasannasbaznica.lv  
Mājaslapa: www.jelgavasannasbaznica.lv  

 
Rekvizīti ziedojumiem: 
 
Reģ. Nr. 90000159053 
Banka: A/S Swedbank 
Bankas kods: HABALV22 
Konts: LV48HABA0551004912591 

Pirmdien: Brīvs 
Otrdien: 10.00 - 15.00 
Trešdien: 12.30 - 17.30 
Ceturtdien: 14.00 - 19.00 
Piektdien: 14.00 - 19.00 
Katra mēneša II. sestdiena: 10.00 - 15.00  
Katra mēneša II. svētdiena 12.00 - 15.00 

 

4. decembrī 10.00 ‒ 
Jauno draudzes locekļu 

iesvētību dievkalpojums. 

24. decembrī 16.00 un 18.00 ‒ 
Kristus piedzimšanas 

svētvakara dievkalpojums. 

25. decembrī 10.00 ‒ 
Kristus piedzimšanas svētku 

dievkalpojums. 

26. decembrī 12.00 ‒ 
Kristus piedzimšanas svētku 
dievkalpojums. 
 

 


