
 

Viņš liek vaļsirdīgajam piedzīvot izdošanos un ņem Savā aizvējā tiklos, 
un pasargā tos, kas dara pareizi, un paglabā neskartus Savu svēto ceļus. Tad tu sapratīsi, kas ir 

tiesa un taisnība, kas ir skaidra sirds un kāds ir ikviens ceļš uz labu. 
Jo gudrība ienāks tavā sirdī, lai tu jo labprāt mācītos. 

/Sak. 2:7-10/ 
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MĀCĪTĀJA UZRUNA 

„Itin kā pravietis Jesaja ir rakstījis: raugi, Es 
sūtu Savu vēstnesi Tavā priekšā, kas sataisīs 

Tavu ceļu, saucēja balss tuksnesī: sataisait Tam 
Kungam ceļu, darait līdzenas Viņa tekas.” 

/Mk.3:3/ 

Mēs no jauna esam iegājuši Adventa laikā, 
kopā ar decembra tumsu, košajiem 
spīguļiem visos veikalos un gada 
noslēguma steigu un skriešanu vairumā 
māju un darbavietu. Un tam iepretī Jāņa 
Kristītāja aicinājums “sagatavojiet 
Kungam ceļu!” Vēl viens pienākums visā 
darbu gūzmā? 
Bet varbūt otrādi? Iespējams, ka 
aicinājums sagatavot Kungam ceļu 
nenozīmē vēl vienu darbu un skriešanu, 
bet drīzāk – apstāšanos. Izbrīvēt vietu 
Kungam savā dzīvē. Lai mazāk skriešanu 
un steigas, bet vairāk mierīgas kopā 
būšanas ar Dievu – lūgšanās, Bībeles 
lasīšanā, pārdomās. Mazāk izmisīgas lietu 

 

 
 
pirkšanas, vairāk mierīgu un patiesu 
sarunu ar tuviem cilvēkiem. Sagatavojiet 
Kungam ceļu, izbrīvējiet vietu Viņam savā 
ikdienā, savos svētkos, savā dzīvē. 
  Šis ir laiks, kad varam pārskatīt savas 
vērtības, laiks, kad varam izvēlēties, laiks 
kad varam pieņemt lēmumus. Laiks, kad 
varam norimt un pateikt: „Pietiek! 
Apstājies!”  Pasaulei  ar  viņas  uzspiesto  

steigu un laika trūkumu. Manai vēlmei 
traukties cauri lūgšanām un Bībelei, 
dievkalpojumiem un attiecībām, darbiem 
un pienākumiem. Advents ir laiks atvēlēts 
Dievam. Laiks klausīties Dievā. Laiks 
lūkoties uz Kristu un arī ielūkoties sevī, 
laiks palūkoties uz savu dzīvi. Laiks 
apstāties un pārvērtēt to, kam es sekoju; 
pasaulei, kas dzen un ņem, vai Dievam, 
kas atdod sevi visu un vēl arvien dod man 
laiku un gaida uz mani. Laiks norimt, laiks 
izvērtēt sevi un atgriezties no grēkiem. 
Laiks noklust, laiks atzīt savu nabadzību, 
un atzīt patiesību, ka dzīvei bez Kristus, 
un manam laikam bez Kristus nav nekāda 
vērtības. 

Lai mums visiem svētīgs un Kristus 
klātbūtnes piepildīts šis Adventa laiks! 

Kaspars KOVAĻOVS, 
 Jelgavas Sv. Annas draudzes mācītājs 

APSVEICAM! 

Iesvētības 2017.gada 03.decembrī kopā ar draudzes 
 mācītāju Kasparu Kovaļovu un palīgmācītāju Valdi Vircavu 

 

„Tāpēc, nolikdami visu netīrību un lielo 
ļaunprātību, lēnprātībā saņemiet iedēstīto 
vārdu, kas var izglābt jūsu dvēseles. Bet esiet 
vārda darītāji un ne tikai klausītāji, paši sevi 
maldinādami.” 

/Jk. 1:21-22/ 

Lai iesvētību diena ir jaunā ceļa sākums, 
kad Kristus visu veco ir nomazgājis un 
devis jums jaunu sirdi.  
Un ziniet, ka jums ir brīnišķīgs ceļabiedrs, 
draugs un padomdevējs – Trīsvienīgais 
Dievs Tēvs, Dievs Dēls, Dievs Svētais Gars. 
Lai draudze sniedz atbalstu, 
iedrošinājumu un stiprinājumu.  
Adventa pirmajā svētdienā, 2017.gada 
03.decembrī, Jelgavas Sv. Annas ev. lut. 
draudzes kopībā tika uzņemti: Kristīne 
Vaižule, Elgars Mielavs, Sintija Deiko, 
Jānis Buks, Ina Gailīte, Jānis Rusinovs, 
Agnese Berķe, Silva Gātere, Kristaps 
Valainis, Paula Buša, Marija Slaidiņa, 
Sabīne Depere, Guna Krama, Signe 
Stepiņa, Kaspars Bušs, Agnese Saukuma, 
Aiva Anna Vanaga, Mārtiņš Pučkurs, Daira 
Adamaite. 



KAS MĒS ESAM? 

„Tāpēc pielieciet visas pūles un parādait savā ticībā 
tikumu, bet tikumā atziņu, atziņā atturību, atturībā 

pacietību, pacietībā dievbijību, dievbijībā brālību, 
brālībā mīlestību. Jo, ja šīs lietas pie jums ir un iet 

vairumā, jūs netapsit kūtri, nedz neauglīgi mūsu 
Kunga Jēzus Kristus atziņā.” 

2 Pēt /1:5-8/ 

GARS, DVĒSELE, MIESA  
Mēs esam garīgas, fiziskas un 

sabiedriskas būtnes, jo sastāvam no gara, 
dvēseles un miesas -, kur katrai ir sava 
noteikta loma cilvēka garīgajā labklājībā, 
bet kuras ir arī savstarpēji cieši saistītas. 

Dievs ir Gars (Jn. 4:24; 2 Kor. 3:17) , 
tādēļ, kad Viņš teica: “ Darīsim cilvēku pēc 
mūsu tēla un mūsu līdzības...”  (1 Moz. 
1:26) Viņš darīja cilvēkus par garīgām 
būtnēm, kuras ir atbildīgas Dieva priekšā. 

GARS 
Katrā no mums – Dieva radītiem 

cilvēkiem ir gars (Cak.12:1; 1 Kor. 
2:11;Rm. 8:16). Dieva nodoms bija darīt 
mūsu cilvēcīgo garu par Savu atrašanās 
vietu, caur kuru Viņš kontaktētos ar 
mums. Caur mūsu garu Viņš vēlas vadīt 
mūsu dvēseli (prātu), kura savukārt vadītu 
mūsu miesu. 

Diemžēl grēks sabojāja Dieva plānu. 
Kad Ādams un Ieva grēkoja, Svētais Gars 
viņus atstāja, un viņu grēcīgais gars līdz ar 
to kļuva pieejams sātanam. Viņu dzīves 
garīgi aptumšojās un ar šādu dabu dzima 
visi viņu bērni. Ādama krišanas dēļ visa 
cilvēce ir grēka verdzībā un bezcerīgi 
pazudusi. Ādama grēka dēļ mēs visi 
piedzimstam bez Svētā Gara mūsos, esam 
sātana un grēka vergi pakļauti “ šīs 
pasaules varas nesējam, gaisa valsts 
valdniekam, garam, kas vēl tagad 
darbojas nepaklausības bērnos” (Ef. 2:2). 

Tomēr mēs neesam atstāti bez 
cerības. Glābšanas plāns, kuru Dievs bija 
izplānojis “ pirms pasaules radīšanas “  
(Ef. 1:4), tika izstrādāts, lai mūs pilnīgi 
atbrīvotu no mūsu kritušā stāvokļa un 
atjaunotu mūsos Dieva līdzību. 

Savā cilvēcībā Kristus sagatavoja šo 
atjaunošanu mums ikvienam. Savas 
zemes kalpošanas noslēgumā Jēzus sacīja 
mācekļiem, ka pēc tam, kad Viņš būs 
atgriezies Debesīs, Tēvs sūtīs viņiem Svēto 
Garu, lai Tas būtu ar viņiem. Gars viņus 
vadīs visā patiesībā un darīs reālu viņu 
pieredzē pestīšanu, kuru Kristus bija 
viņiem sagatavojis (Jn. 16:13-15; 2 Kor 
3:17,18).  

Kad neticīgais atsaucas Svētajam 
Garam, viņa dzīvē notiek radikāla 
pārmaiņa. Svētais Gars faktiski nāk un 
iemājo viņā (Ap.d. 2:37-41). Tas ir tas 
pats, kas jaunpiedzimšana jeb 
atgriešanās. Tas maina cilvēka stāvokli no 
atrašanās “Ādamā” uz atrašanos “Kristū” 
(Rm.8:9). 

 

Atgriežoties pie Dieva mūsu gars 
tiek darīts dzīvs, jo tajā ienāk un iemājo 
Svētais Gars. Mūsu gars kļūst par Dieva 
mājvietu un Viņa gribas centru mūsu 
dzīvē. Tas ir jaunpiedzimšanas 
piedzīvojums, kas ir absolūti 
nepieciešams taisnošanai un ir 
priekšnoteikums svētošanai, - procesam, 
kurā mūsos tiek atveidots Dieva raksturs. 
Jēzus teica: “... tev jāpiedzimst no 
Augšienes “ - no Dieva Gara ( Jn.3:1-8). 

Kad mēs piedzīvojam 
jaunpiedzimšanu, mēs saņemam Kristus 
dzīvību Svētā Gara Personā. Bībele 
nosauc šādu cilvēku par mazu bērnu 
Kristū (1 Kor. 3:1). Mēs tiekam izglābti no 
grēka vainas un soda; mēs tiekam 
pieskaitīti taisnajiem, taču mums vēl 
aizvien ir jāmācās “staigāt Garā” (Gal. 
5:16), gluži tāpat kā jaunpiedzimušam 
bērnam, ir jāmācās staigāt ar savām 
kājām. 

Kad Svētā Gara ietekme mūsu dzīvē 
pieaugs, būs redzamas divas lietas. 
Pirmkārt, mūsu raksturs sāks aizvien 
vairāk atspoguļot Kristus raksturu. 
Otrkārt, mēs sāksim būt spējīgi izšķirt, kas 
nāk no mūsu gara un kas no mūsu 
savtīgās dvēseles. Ebr. 4:12 par to runā kā 
par dvēseles un gara “pāršķiršanu”, kuru 
izraisa Dieva Vārds. 

1 Kor.3:1-3 apustulis Pāvils visus 
ticīgos iedala divās grupās: (1) garīgos 
kristiešos, kuros iemājojošais Dieva Gars 
pārvalda visu cilvēku – garu, dvēseli un 
miesu, un (2) miesīgajos kristiešos, kuri ir 
piedzīvojuši jaunpiedzimšanu, tomēr kuru 
dzīvē joprojām valda miesa, tie gan 
vārdos apliecina Kristu, bet dzīvo 
pretrunā ar Kristu un Svētā Gara dzīvi. 
Miesīgajā ticīgajā, kurš gan ir dzimis no 
Svētā Gara, taču joprojām seko miesai 
(dzīvo savtīgu dzīvi), prāts varbūt vēlas 
darīt Dieva prātu, taču miesa paliek 
pakļauta grēka likumam (Rm. 7:22-23). 
Bez Svētā Gara palīdzības prāts nespēj 
pārvarēt grēka likumu mūsu locekļos. 
Tādēļ tādu dzīvi ir arī aptraipījis grēks, lai 
gan padarītie grēki var arī nebūt tik smagi 
kā neticīga cilvēka dzīvē.  

Tas mūs noved pie galvenā punkta – 
Svētā Gara darba ticīgā cilvēka dzīvē. 
Svētā Gara darbs ticīgā cilvēka dzīvē ir 
svētošana. Saskaņā ar apustuļa Pāvila 
vārdiem, tā ietver garu, dvēseli un miesu 
(1 Tes. 5:23). Svētā Gara darbs ticīga 
cilvēka dzīvē ir iemājot viņā, lai viņa vecā 
dzīve taptu reāli nogalināta – ar katru 
dienu vairāk un vairāk -, lai aizvien vairāk 
tiktu atklāta Kristus dzīve ( 2 Kor. 4:10,11; 
3:17,18; Ef.3:16-19; 4:4-13). 

 
Aplūkojot Svētā Gara darbu ticīgā 

cilvēka dzīvē, top skaidrs, ka neviens 
kristīgās dzīves aspekts nenorisinās 
neatkarīgi no Dieva Gara ietekmes. Dievs 
ir paredzējis, lai mūsu dzīvi pilnībā vadītu 
un pārvaldītu Viņa Gars (Sal. pam. 3:5,6). 

Savukārt garīgs kristietis ir ne tikai 
dzimis no Svētā Gara, bet viņš ir ticībā arī 
pilnīgi pakļāvies Svētajam Garam. Šādam 
cilvēkam ir Kristus prāts, tā ka viņā vairs 
nedzīvo “vecais cilvēks”, bet gan Kristus 
dzīvo viņā caur Svēto Garu. Tādējādi 
“bauslības taisnība” / var tikt / piepildīta 
mūsos, ka nedzīvojam vairs miesai, bet 
Garam ( Rm.8:4). 

Turpretī svētotam cilvēkam savtīgā 
dvēsele ir piesista krustā līdz ar Kristu 
(Gal. 5:24). To, kas nāk no dvēseles 
(prāta), kā arī miesas uzvedību, tagad 
vada un kontrolē Svētais Gars, kurš ir 
iemājojis ticīga cilvēka garā. Šāda dzīve 
patiesībā ir paša Kristus dzīve, kura ir 
izveidota ticīgajā cilvēkā. Svēta Gara 
darbs ticīgā cilvēka dzīvē ir viņā izveidot 
Jēzus Kristus raksturu, kas ir Dieva 
raksturs (Jn.14:9). 

Svētais Gars ir Tas, kurš mūs 
atsvabina no savtīgas grēka dzīves ( 2 
Tes.2:13; 1Pēt.1:2), vada mūs visā 
patiesībā (Jn.16:13), piepilda ar jēgu 
mūsu lūgšanas (Rm.8:26; Jūdas 20) un 
apveltī  mūs ar spēku liecināt par 
evaņģēliju (Lk 24:49; Ap.d.1:8). Tāds ir 
Svētā Gara darbs katra ticīgā dzīvē. 

Tas nenozīmē, ka mums nekas nav 
jādara. Sevis aizliegšana, lai Svētais Gars 
mūsos varētu atklāt Jēzus dzīvi, prasa 
neatlaidīgu un nežēlīgu cīņu. To Bībele 
sauc par “labo ticības cīņu” ( 1 Tim.6:12). 

DVĒSELE  
Dvēsele (prāts) ir tā mūsu būtības 

sastāvdaļa, kas dod mums spēju domāt, 
mācīties, izvēlēties ;  tā ir sfēra, kur 
iekļauti mūsu ideāli, mīlestība, naids, 
jūtas un emocijas. Dvēselē mīt mūsu 
personības būtība, tur mēs atrodam 
prāta spējas, gribu, zināšanas un 
emocijas. Šī iemesla dēļ mēs bieži 
atrodam Vecajā un Jaunajā Derībā, ka 
vārds “dvēsele” vienkārši attiecas uz 
cilvēku, uz personu (2 Moz.1:5; 5 Moz. 
10:22; Ap.d. 2:41). 

Tā kā dvēsele ir mūsu personības 
atrašanās vieta, tā ir arī mūsu patiesā 
“es” mājvieta. Tādēļ Rakstos vārds 
“dvēsele” bieži ir izmantots kā personas 
vietniekvārds, t.i. es, tu, mani (Mk 14:34) 
. Mūsu dvēsele, tātad, vienkārši ir mūsu 
pašu “es”. 

Neticīgā cilvēkā valda pilnīga 
saskaņa s tarp dvēsel i  ( prātu)  un  



KAS MĒS ESAM? 

miesu, jo abi vienādā mērā atrodas 
grēka varā. Pāvils atgādina Efezas 
kristiešiem par viņu dzīvi pirms 
atgriešanās, kad viņi dzīvoja “ ļaudamies 
miesas un miesas prāta iegribām” (Ef. 
2:3). Neatgrieztā cilvēkā dvēseles dzīve 
ir arī miesas dzīve. Abas tās ir pilnībā 
aptraipītas ar savtību. Tādējādi viss, kas 
nāk no dvēseles, ir aptraipīts ar savtību, 
kura saskaņā ar Bībeli ir netaisnība. Tieši 
tādēļ Dieva tiesa nosoda paštaisnus 
darbus kā netaisnības darbus (Mt 7:21-
23). 

Dvēsele ar tās savtīgo dzīvi un 
egocentrisko dzīvību ir mūsu dabiskā 
dzīvība. Bībele to sauc arī par “miesu”, 
domājot ar to mūsu cilvēcīgo grēcīgo 
dabu (Gal. 3:3; Rm. 8:4). Mēs šo dzīvību 
mantojam piedzimstot, un tā ir vienīgā 
dzīve, kuru spēj dzīvot neatgriezts 
cilvēks. Mēs paši no sevis neko 
nespējam darīt, lai kaut ko mainītu šajā 
dzīvē, pat izglītība un kultūra to nespēj. 

Lai cik izglītots vai inteliģents būtu 
cilvēks, evaņģēlija patiesība viņam ar 
viņa dabīgo prātu nav sasniedzama un 
izprotama. Miesīgais prāts nevar atklāt 
evaņģēliju ( Mt 16:16,17; 1 Kor.2:10-
14). Vēl vairāk, evaņģēlijs faktiski ir 
ģeķība mūsu cilvēcīgajam domāšanas 
veidam (1 Kor. 1:18). Cilvēka miesīgais 
prāts nespēj uztvert Dievišķo patiesību 
bez Svēta Gara pārliecinošas darbības (1 
Kor. 2:14). 

Tādējādi, bez Svētā Gara neviens 
nespēj izprast patiesību, kāda tā ir 
Kristū, vai tapt par to pārliecināts, 
neatkarīgi no tā, cik labi viņš pazītu 
Svētos Rakstus. Garīgas lietas ir garīgi 
apspriežamas (1.Kor.2:10-16). Cilvēcīgās 
būtnes vienkārši nespēj piedzīvot 
evaņģēlija spēku bez Svētā Gara 
palīdzības.  

Kā kristieši mēs stāvam žēlastībā. 
Tas nozīmē, ka, lai arī mums vēl aizvien 
ir grēcīga miesa, mūsos ir iemājojis 
Dieva Gars, kurš spēj mūsos izveidot 
Kristus taisnību un darīt mūs spējīgu 
pārvarēt ikkatru kārdināšanu.  

Mūsu miesu un līdz ar to mūsu 
uzvedību Svētais Gars nekad nekontrolē 
tieši. Viņš kontrolē mūsu miesu caur 
mūsu dvēseli jeb prātu. Miesas 
egocentriskās vēlmes nevar tikt 
apmierinātas bez prāta piekrišanas. 
Svētais Gars mājo ticīgā cilvēka garā, 
taču darbojas viņš caur dvēseli jeb 
prātu. Fil.2:5 sauc to tā, ka mums ir 
Kristus prāts.  

Kārdināšanas mums nāk caur 
miesas grēcīgajām iekārēm. 
Kārdināšana pati par sevi nekļūst par  

grēku, iekams prāts nav piekritis šim 
kārdinājumam: “Pēc tam kārība, kad tā 
ieņēmusies *prātā+, dzemdē grēku” 
(Jēk.1:15). Ja mums būs Kristus prāts jeb 
dvēsele būdama garīga, tad miesai 
nedosim vaļu pildīt tās kārības 
(Rm.13:14).  

Ikvienam ticīgajam ir nepieciešams 
saprast, ka starp miesu un Dieva Garu 
nevar būt nekādas sadarbības, ka 
vienīgā iespējamā kristīgās dzīves 
formula ir: “Ne es, bet – Kristus”. Kad 
“es” mūsos būs pilnīgi sists krustā, tad 
Dieva godības spožums atspīdēs caur 
mūsu mirstīgo ķermeni (Rm.8:11-14).  

Dziļākais krusta darbs ir sist krustā 
mūsu egoismu, tā, ka Dieva Gars var 
mūsos atjaunot Kristus raksturu. Bībele 
šo procesu bieži sauc par karstiem 
pārbaudījumiem un pārmācību 
(Ebr.12:5-11; 1.Pēt.4:12,13). Kaut arī 
miesai tas sagādā sāpes, “tomēr vēlāk, 
tanī vingrinātiem, dod taisnības miera 
augli” (Ebr.12:11). “Tas, kas sācis ciest 
miesā, ir mitējies no grēka”. (1.Pēt.4:1). 
Mums ik dienas ir dedzīgi jālūdz Dievs, 
lai Viņš māca mums atšķirt to, kas ir 
garīgs, no tā, kas izriet no mūsu 
dvēseles emocijām.  

MIESA 
Miesai, kādu to radīja un iecerēja 

Dievs, bija jābūt dvēseles pakļautībā. 
Dvēselei bija jāatrodas cilvēka garā 
mājojošā Dieva Gara pakļautībā. Tādā 
veidā miesas vēlmes, kā, piemēram, 
dzimumtieksme, izsalkums, mīlestība 
utt., būtu Dieva kontrolētas caur cilvēka 
dvēseli, un cilvēka uzvedība atspoguļotu 
Dieva raksturu. 

Kad cilvēks grēkoja, viņš sevi 
atšķīra no Dieva autoritātes un kļuva 
neatkarīgs. Miesas dabīgās vēlmes, 
tagad aptraipītas ar savtību, pārtapa 
kārībās, un to nolūks kļuva apmierināt 
sevi nevis patikt Dievam. Cilvēka daba 
kļuva samaitāta, tā, ka miesas kārība 
kļuva par viņa dzīves valdošo faktoru. 
Kritušā cilvēka dzīve nonāca saskaņā ar 
patmīlības principu, kuru ieviesa sātans.  

Raksti mūsu miesu tās grēcīgajā 
stāvoklī nosauca par “grēkam pakļauto 
miesu” (Rm.6:6). Tas nav tādēļ, ka miesa 
būtu grēcīga pati par sevi, bet gan 
tāpēc, ka grēka princips ir pārņēmis 
visus tās locekļus (Rm.7:23). Savtīgie 
principi, kas ir miesas dzīves pamatā, ir 
grēcīgi un dara mūsu miesu grēcīgu. Un 
šī grēcīgā dzīve nav labojama. 
Grēcīgais ci lvēks kā miesā, tā 
dvēselē ir pakļauts egoisma 
spēkam un meklē tikai un vienīgi 
savu labumu. “Mēs visi maldījāmies kā 

avis, ikviens raudzījās tikai uz savu ceļu...” 
(Jes.53:6; sal. Fil.2:21; 2.Tim.3:1,2).  

Miesas uzvedība var izpausties 
divos dažādos veidos. Pirmkārt, tie var 
būt grēcīgi darbi, kuri izriet no miesas 
kārībām. To saraksts ir atrodams 
Gal.5:19-21 un ir nosaukti “miesas darbi”. 
Otrkārt, tie ir paštaisnības darbi, kuri 
izriet no dvēseles. Ārēji tie izskatās gluži 
atšķirīgi no miesas darbiem, bieži vien tie 
ir slavējami un pat reliģiski darbi. Labs 
piemērs ir Pāvila paštaisnie darbi pirms 
viņa atgriešanās (Fil.3:4-6). Mēs pēc sava 
cilvēciskā viedokļa augstu vērtējam 
paštaisnus darbus. Tomēr Dievs abas šīs 
miesas izpausmes nosoda kā netaisnību 
(Jes.64:6; Mt.7:22,23).  

Miesas kārības nostāda centrā mūs 
pašus un paceļ mūsu gribu augstāk par 
Dieva gribu. Šajā gadījumā dvēsele var arī 
kalpot Dievam, taču tas notiek tikai pēc 
viņas pašas gribas, nevis pēc Dieva gribas. 
Tā pat var ar visiem spēkiem turēt Dieva 
baušļus, tomēr jebkuras aktivitātes pašā 
centrā vienmēr ir savtība.  

Cilvēces dabīgā dzīve ir miesas 
dzīve, kur cilvēks miesā un dvēselē dzīvo 
tikai sev. Šo dzīvi mēs saņemam 
piedzimstot (Jņ.3:6) un bez Dieva mēs 
nevaram dzīvot savādāk. Mēs varam sevi 
izglītot un kļūt augsti kulturāli, tomēr bez 
Svētā Gara mēs turpināsim dzīvot miesīgu 
dzīvi un savtība tādā vai citādā veidā būs 
mūsu dzīves kontrolējošais spēks.  

Neatgrieztais cilvēks nespēj izpildīt 
neko no Dieva gribas, jo ir vājš “nevarīgs 
būdams (...) miesas dēļ”. (Rm.8:3). 
Patiesībā miesa ir naidīga Dievam un 
nespēj, nevar un negrib pa īstam 
pakļauties Dieva likumam (Gal.5:17; 
Rm.8:7). Mums ir jāsaprot, ka miesas 
samaitātība nav labojama (1.Kor.15:50-
53). Neticīgie, kā arī daudzi kristieši, kuri 
nesaprot Dieva Vārdu, cenšas pārveidot 
vai uzlabot savu miesu. Miesa var ārēji 
izlikties laba (tā, galu galā, ir krāpniece, jo 
ir grēcīga), bet iekšpusē tā ir pilna 
“liekulības un netaisnības” (Mt.23:28). 
Visi mēģinājumi uzlabot miesu, vai nu 
sodot ķermeni vai dodot dažādus 
solījumus, ir nolemti neveiksmei.  

 
Dieva Svētā Gara vadībā sagatavoja: 

draudzes locekle Silvija PALMBAHA  
 
Izmantotā literatūra: 
 
Bībele,  
Žaks Sekveira “Pāri cerībai!” izdevniecība 
Pacific Press Publishing Association 1993 
(Izdevums latviešu valodā 2003)  



LŪGŠANA 

 
Teiciet To Kungu! Tiešām, jauki ir slavēt mūsu 
Dievu, šī slava ir mīlīga, piemērota un skaista. 

Tas Kungs ceļ Jeruzālemi no jauna, Viņš vāc 
atkal kopā izklīdinātos Israēla ļaudis. Viņš 

dziedē salauztas sirdis un remdē ļaužu sāpes. 
Viņš nosaka zvaigznēm to skaitu un sauc tās 

visas vārdā. 
/Ps 147:1-4/ 

  

Pārdomas un lūgšana tapušas, izlasot 
147.psalmu. 

Mēs teicam Tevi, Kungs! Tiešām, 
mums patīk slavēt mūsu Dievu, jo šī slava 
ir mīlīga, piemērota un skaista. Tu, Kungs, 
cel savu draudzi no jauna, savāc kopā 
visus izklīdinātos. Dziedē tos, kam 
salauztas sirdis un tos, kam sāpes. Tu esi 
varens un liels, Tu radījis zvaigznes, 
debesis un zemi. Tu katru mūs zini saukt 
vārdā.  

Liels ir mūsu Kungs un varens spēkā, 
Viņa gudrībai nav mēra! Tu, Kungs pacel 
nelaimīgos un cīnies pret tiem, kas vēršas 
pret Tavu draudzi.  

Mēs teicam Tevi ar slavas dziesmām, 
teicam tevi ar mūzikas skaņām! Tu 
bagātīgi remdē mūsu izsalkumu un 
padzirdini slāpēs. Uzklausi mūs, kad mēs 
uz Tevi saucam. Tev nav nekāda prieka, ja 
mēs lepojamies ar saviem spēkiem un ar 
savu varenību. Mēs priecājamies, ka Tava 
dotā Žēlastība un Mīlestība ir atradusi 
mūs mūsu zemumā.  

Teiciet, To Kungu, Viņa draudze, 
slavē savu Dievu! Uzcel ap mums savu 
ugunsmūri! 

Svētī mūs un mūsu bērnus! Tu atdevi 
par mums Savu Dēlu, lai, ticot Viņam, 
mums būtu mūžīgā dzīvība kopā ar Tevi. 
Ne mēs esam Tevi mīlējuši, bet Tu mūs esi 
mīlējis. 

Mēs esam vīnakoka zari. Kristus ir 
mūsu Vīnakoks pie kā mēs turamies. 
Mūsu Tēvs, tik Tu esi dārza kopējs, paņem 
no mums visus ērkšķus un dadžus. Mēs 
cilvēku priekšā varam izlikties, bet Tu 
redzi mūsu patiesās sirdis. Māci un rādi kā 
mums dzīvot pēc Tava Vārda. Dari mūs 
paklausīgus Tavam Vārdam.  

Tu dod mums Savu Vārdu. Dod mums 
gudrību un drosmi nest Tavu Vārdu, kur 
tumsa. Vadi mūs būt par bagātīgiem 
sēklas sējējiem, bet visa slava Tev 
vienīgajam par ievāktajiem augļiem. 

Lai mūsu vidū nav citu likumu, kas 
būtu lielāki par šiem: Kungs, mūsu Dievs, 
Tu esi vienīgais Dievu, ko mēs mīlam no 
visas savas sirds un no visas savas 
dvēseles, no visa sava prāta un no visa 
sava spēka. Mēs mīlam savu tuvāko kā 
sevi pašu. 

Aleluja! 
Sagatavoja draudzes locekle  
Evija MAUŠEVICA 

GRĀMATU GALDS 

Cena: 6.30EUR  

 

Baznīcas kancelejā esošajā grāmatu galdā varat iegādāties jauno 
2018.gada LELB Baznīcas gadagrāmatu un kabatas izmēra 
kalendāru –plānotāju.  

Rakstu vietas katrai dienai.  

 

Joprojām piedāvājam nākt un par ziedojumiem iegūt grāmatas, 
kuras savus lasītājus gaida jau ilgāku laiku, skumstot plauktā. 

Tas ir gluži vienkārši:  

1. Atnāc 

2. Palūko, kas ir plauktā 

3. Izvēlies  

4. Noziedo pēc savas rocības 

(NEŅEMOT VĒRĀ VECO CENAS LAPIŅU!!!) 

5. Iepriecini sevi vai kādu sev mīļo 

 



KĀDS CILVĒKS ES ESMU? 

Jūs, bērniņi, esat no Dieva un esat viņus uzvarējuši, jo lielāks ir Tas, kas jūsos, nekā tas, kas ir pasaulē. Viņi ir no pasaules, tāpēc viņu runa ir 
pasaulīga, un pasaule klausa viņus.  

/1.Jņ4:4-5/ 

Kristīgam cilvēkam ir divas dabas – garīgā (iekšējais cilvēks, kurš katru dienu ir spējīgs atjaunoties un nenovecot) un miesīgā 
(fiziskais ķermenis, kurš noveco kā arī dvēseles tieksmes dzīvot pēc pasaules). Garīgais cilvēks tiecas pēc Dieva lietām, miesīgais pēc 
pasaules. Kristietis, kuru vada miesa nav tālu no pasaulīga cilvēka. Mūsu svēttapšanas ceļam jābūt tādam, ka mūsos aizvien mazāk 
ir miesīga cilvēka, bet garīgais cilvēks mūsos kļūst aizvien lielāks. Pilnību mēs uz šīs zemes nevaram sasniegt, bet mēs varam uz to 
tiekties. Lasot Bībeli mēģināju nodalīt, kāds varētu būt garīgs cilvēks un kāds miesīgs. Cik daudz manī ir garīgā cilvēka un cik daudz 
miesīgā? Kā es rīkotos dažādās situācijās?  
Mēs tagad visu redzam mīklaini, kā spogulī, bet tad vaigu vaigā; tagad es atzīstu tik pa daļai, bet tad atzīšu pilnīgi, kā es pats esmu 
atzīts. (1kor 13:12) 

Miesīgs Garīgs 

Cilvēks uzticas zinātnei un domā, ka ir cēlies no pērtiķa Cilvēks zina, ka viņš ir radīts pēc Dievs līdzības (1.Moz.1:26-27) 
Vērtē cilvēkus pēc ārējā skaistuma un veiksmīguma dzīvē Svarīgas cilvēka iekšējās, garīgās, morālās vērtības. Tas, ko uzreiz 

nevar ieraudzīt, bet Dievam dārgs un vērtīgs (1.Pētera 3:4) 
Bet savos locekļos es manu citu bauslību, kas karo ar mana prāta 
bauslību un padara mani par grēka bauslības gūstekni, kas ir manos 
locekļos (Romiešiem 7:23) 

Mans iekšējais cilvēks ar prieku piekrīt Dieva bauslībai. (Romiešiem 
7:22) 

Lūdz pēc lietām, kas nav Dieva taisnība, kas neatbilst Dieva Vārdam, 
tāpēc Dievs šādas lūgšanas nevar piepildīt 

Lūdz pēc tā, kas ir patiesība (tas, kas nekad nav mainījies, bet ir 
mūžīgs), tas, kas atbilst Dieva Vārdam 

Rīkojas tikai tad, kad zina, ka šī rīcība ir loģiska un kaut cik droša, vai 
pavisam droša 

Rīkojas ticībā vēl neredzot lietas, tāpat kā Noa cēla šķirstu neko 
nezinot par plūdiem. (Erejiem 11) 

Cīnās ar saviem līdzcilvēkiem katrs par savu taisnību (1.Kor.3:3) Atstāj visu cīņu Dieva rokās 
Paļaujas uz skolās iemācītām zināšanām, kā valdīt pār pasauli un 
cilvēkiem 

Paļaujas, ka Dievs vada izzināt zināšanas un Viņš dod gudrību tās likt 
lietā īstajā brīdī 

Bībele labākajā gadījumā ir vēstures grāmata ar pasakas elementiem 
(vai pasaka ar vēstures elementiem) 

Bībele ir Dieva Vārds, kura lietojama kā Dieva gudrība un 
rokasgrāmata savā ikdienas dzīvē 

Līdz ar miesu noveco viņa gars Iekšējās cilvēks ir jauns, jo gars dienu no dienas atjaunojas 
(2.Kor.4:16) 

Tic tikai redzamām lietām, tāpēc dzīvo tālu no Kristus Tic neredzamām lietām, tāpēc Kristus viņā mājo 
Darbojas gaidīdami pateicību un uzslavas no cilvēkiem Darbojas Dievam par godu un slavu 
Krīzes brīžos vēršas pie Dieva, bet ja lietas nokārtojas, tad šādu 
atbildētu lūgšanu uzskata par apstākļu sakritību 

Savās ikdienas gaitās ierauga kā Dievs ar viņu runā un atbild 

Sirdī piekrīt Dieva baušļiem, bet dzīvo kā pasaulīgs cilvēks, jo ir bailes 
no citiem atšķirties 

Apzinās, ka viņš mīt Dieva Gars, tāpēc rīkojas bez bailēm, sekojot 
Kristus pavēlēm 

Baidās no Dieva, tāpēc cīnās ar saviem grēkiem, netikumiem, turpina 
gadiem nest savas nastas 

Tuvojas Dievam bez bailēm, patiesi sirdī nožēlojot savus pārkāpumus 
un atdodot savas nastas Kristum 

Pakļaujas šīs pasaules valdniekam Sātanam, noticot viņa meliem, ka 
Dievs jau nav tik varens, ka varētu visu ietekmēt 

Sātanam un viņa ietekmei nav varas pār to, jo Kristus ir valdnieks pār 
visām varām, valdībām, spēkiem, kundzībām un ikvienu varu 
(Efeziešiem 1:19-21) 

Es daru labus darbus, es esmu labs cilvēks, visi labi cilvēki nonāk 
debesīs pie Dieva 

Tikai ticība Kristum dara mani taisnīgu Dieva acīs. Tikai mana sirds 
ticība Kristum un Viņa apliecināšana citiem dod man paļāvību tikt pie 
Dieva (Rom.10:5-11) 

Ir interese par dažādām mācības, jo tas ir interesanti Ir interese izzināt vairāk Kristu un tuvoties Dievam 
Savā garīgajā dzīvē paliek punktā A, vai arī mazliet pavirzās uz priekšu, 
bet pēc kāda laika nonāk atpakaļ punktā A 

Savā svēttapšanā virzās no punkta A uz punktu B 

Bet zināmi ir miesas darbi: tie ir netiklība, nešķīstība, izlaidība, elku 
kalpība, buršana, ienaids, strīdi, nenovīdība, dusmas, ķildas, 
šķelšanās, ķecerība, skaudība, dzeršana, dzīrošana un tamlīdzīgas 
lietas, par kurām es iepriekš saku, kā jau esmu senāk sacījis: tie, kas 
tādas lietas dara, nemantos Dieva valstību. (Gal.5:19-21) 

Bet Gara auglis ir: mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, 
labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība. Pret tādām lietām nav 
bauslības. Bet tie, kas Kristum pieder, ir savu miesu krustā situši līdz 
ar kaislībām un iekārošanām. Ja dzīvojam Garā, tad arī staigāsim 
Garā. Nedzīsimies pēc tukša goda, cits citu izaicinādami, cits citu 
apskauzdami.(Gal.5:22-26) 

Ienīst savu tuvāko dažādu pasaulīgu lietu dēļ Atdod mantu savam brālim, lai nebūtu naida 
Savas dvēseles un fiziskās problēmas liek Dieva rokās, bet papildus vēl 
aiziet pie psihologa un daktera, jo „dubults neplīst”. 

Savas dvēseles un fiziskās problēmas liek Dieva rokās, kā arī aizlūdz 
viens par otru 

Pieļauj, ka pie Dieva ved daudz ceļu Ir tikai viens ceļš pie Dieva – Kristus (Jāņa 14:6) 
Nožēlo grēkus, bet visu laiku pie tiem atgriežas jo „tie ir mīļi” Tādēļ, ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums; kas bijis, ir pagājis, redzi, 

viss ir tapis jauns. (2.Kor.5:17) 

 
P.S. Dievam mēs esam mīļotie bērni un Viņš kā gādīgs Tēvs ar piemēriem no mūsu pašu dzīves mūs skolo, māca un audzina. Kad 
mēs savam bērnam sakam, ka mute pēc našķu ēšanas ir netīra, mazajam cilvēkam rodas dabisks jautājums: „Kur?” un, 
nesagaidot atbildi, bērns sāk berzēt vaigus un prasa: „Nu, vai tīrs?” Tad mīlestībā mēs sakām, lai paskatās spogulī. 
Tāpat Debesu tēvs mūs aicina ieskatīties sevi, atzīt savu nepilnību un lūgt padomu un stiprinājumu Viņam.  
Jautāsim un veltīsim laiku, lai Dievs var mums atbildēt. 
Rakstu vietas apkopoja draudzes locekle Evija MAUŠEVICA 
 

 



KONCERTI MŪSU BAZNĪCĀ SVINĪBAS AKTUĀLA INFORMĀCIJA 

Svētdien, 10.decembrī plkst.16:00 
uzstājas ansamblis "Guns". 
 Ieeja par ziedojumiem. 
Sestdien, 16.decembrī plkst.16:00 
jauniešu koris "Balti". 
Ieeja par ziedojumiem. 
Svētdien, 17.decembrī plkst.15:00 
koncerts "Ir klusa nakts". Uzstājas solisti 
Ingus Pētersons, Dināra Rudāne, Elizabete 
Lukaševiča, Kristians Jasinkis un 
kameransamblis Jāņa Lūsēna vadībā. Ieeja 
ar biļetēm.  
Otrdien, 19.decembrī plkst.19:00 
meiteņu koris "Spīgo". 
 Ieeja par ziedojumiem. 
Ceturtdiena, 21.decembrī plkst.19:00 
Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas koris, 
"Mītava" un Rotiņa. Ieeja par 
ziedojumiem. 
Sestdien, 23.decembrī plkst. 19:00 "Tev 
tuvumā". Solisti Artūrs Skrastiņš, Aija 
Andrejeva, Marts Kristians Kalniņš, "Putnu 
balle" un pavadošie instrumenti. 
 Ieeja ar biļetēm. 
Piektdien, 5.janvāris plkst.19:00 
"Ziemassvētki cauri gadsimtiem" no 15. 
Līdz 20.gs. 
Koncertē Endija Rezgale (soprāns), Jana 
Zariņa (ērģeles), Elīza Bleikša (flauta), Līva 
Tomiņa (vijole). 
 Ieeja ar biļetēm. 

 Zupas virtuve mūsu draudzē  
Draudzes namā sestdienās plkst. 
11.00 iespējams saņemt siltu ēdienu 
līdzņemšanai. Šo atbalstu var saņemt 
Jelgavas trūcīgie iedzīvotāji un 
draudzes locekļi, kuriem ir derīga 
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes 
izsniegta izziņa, kas apliecina trūcīgas 
vai maznodrošinātās 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, 
tālrunis 26499430. Zupas virtuves 
Jelgavā nodrošina arī citas baznīcas, 
tam piešķirts Jelgavas pašvaldības 
finansējums. 
 

Sportiskas aktivitātes 
Katru svētdienas vakaru ir iespēja 
kopā ar draudzes brāļiem un māsām 
izkustēties sporta zālē. Ir jādodas uz 
LLU sporta centru Tērvetes ielā 91d.  
 

Kora mēģinājumi 
Katru ceturtdienu 18.30 baznīcā notiek 
kora mēģinājumi. Diriģents Andris 
JANSONS tālrunis 26114054. 
 

Bērnu ansamblis 
Bērnus uz dziedāšanas nodarbību katru 
trešdienu un piektdienu no 18.00 – 19.00 
gaida Māra ANSONSKA tālrunis 
22331718. 

 

Bībeles studijas  
Ikviens, kas vēlas ir aicināts pievienoties 
Bībeles studijām Svētdien pēc 
Dievkalpojuma, Draudzes Namā.  

Svētīgas studijas novēlot, 

Bībeles Studiju Vadītāji Rinalds 
(29111510) un Ilvars (29242572) 
Epasts: studijas@jelgavasannasbaznica.lv 

 

 

SVĒTKU DIEVKALPOJUMI 

  

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 

 

 

25. decembrī pēc 

dievkalpojuma13.30 

sadraudzības mielasts mūsu 

senioriem draudzes namā 

31. decembrī no 21.00    

Mazajā baznīcā pulcēsimies 

jaunā  Dieva žēlastības gada 

sagaidīšanai pie mielasta galda 

Līdzdalība  - 5,00 Eur no 

personas 

7. janvāris 12.00            

Zvaigznes dienas svinības 

Mazajā baznīcā                  

Slavēsim Kungu ar dziesmām 

un pateiksim „Paldies” saviem 

tuvākajiem 

Līdzi ņemam cienastu kopīgai 

maltītei         

 

24. decembrī 10.00 ‒ 
Adventa 4.svētdienas 

dievkalpojums. 

24. decembrī 16.00 - 
Ģimeņu dievkalpojums ar 
svētdienas skolas bērnu 
priekšnesumu –izrādi 
 
 24. decembrī 18.00 - 
Kristus piedzimšanas 

svētvakara dievkalpojums. 

 

25. decembrī 12.00 ‒ 
Kristus piedzimšanas svētku 

dievkalpojums draudzes 

senioriem  

31. decembrī 10.00 –  
svētdienas dievkalpojums 

31. decembrī 18.00 – 
Vecgada dievkalpojums  
 

http://jelgavasannasbaznica.lv:2095/cpsess2420526925/3rdparty/roundcube/?_task=mail&_caps=pdf%3D1%2Cflash%3D1%2Ctif%3D0&_uid=15&_mbox=INBOX.Sent&_action=show&_extwin=1#NOP

