
 FEBRUĀRA KALENDĀRS 

 

2. februāris, svētdiena. 
10:00   Ģimeņu -  slavēšanas 
Dievkalpojums. 1. kārtība 

5. februāris, trešdiena. 
19:00 Alfas kurss.  

6. februāris, ceturtdiena.  
19:00 Dievkalpojums 1.kārtība.  

9.februāris, svētdiena. 
10:00 Dievkalpojums 2.kārtība. 

12. februāris, trešdiena.  
19:00 Alfas kurss.  

13. februāris, ceturtdiena. 
19:00 Dievkalpojums 1. kārtība.  

16.februāris, svētdiena.  
10:00 Dievkalpojums.1. kārtība. 

19. februāris, trešdiena. 
19:00 Alfas kurss. 

20.februāris, ceturtdiena. 
19:00 Dievkalpojums 1. kārtība. 

21. februāris, piektdiena. 
12:00 Dievkalpojums 2. kārtība.  
13:30 Senioru pēcpusdiena.  
19:00 Ģimeņu pāru vakars. 

22. februāris, sestdiena. 
13:00 ALFAS izlaidums  

23.februāris, svētdiena. 
10:00 Dievkalpojums 2.kārtība.  
11:30 Draudzes pilnsapulce. 
 26. februāris, trešdiena. 
18:00 Pelnu trešdienas Dievkalpojums 
Gavēņa laika sākums.  

27.februāris, ceturtdiena. 
19:00 Dievkalpojums 1. kārtība. 

28. februāris, piektdiena. 
18:00 Margaritas studija draudzes n. 

Ogres Evaņģēliski luteriskās Draudzes 

ZIŅOJUMI   Februāris, 2020 
MĒNEŠA LOZUNGS: 

“Jūs esat dārgi atpirkti, netopiet par cilvēku 

vergiem.” 1.kor 7-23. Kā es varu kļūt par 

cilvēka vergu atpirkts būdams? Vispirms 

pieņemot cilvēku ačgārnos priekštatus un 

uzskatus par Dievu. Ja tā notiek mūsu priekštati 

par Dievu ļoti viegli var nostāties paša Dieva 

vietā un kļūt mums par elku. Varam domāt par 

Dievu, kā par bargu tiesnesi, pie kura žēlastības 

jāpelna vai jāizpelnās. Kad tā notiek mūsu 

garīgā dzīve kļūst farizejiski melnbalta. 

Patiesība ir, bet Mīlestības trūkst. Var būt 

otrādi, domājam ka Dievs mūs mīl, mīl tik ļoti, 

ka mīl ne vien mūs grēciniekus, bet arī pieņem 

un akceptē mūsu grēku.  Tādā gadījumā 

piedzīvojam, ka mūsu Mīlestībā ir akla un 

pazudinoša, jo tajā nav Patiesības. Lai atgūtu 

garīgu redzi mums jālasa Svētie Raksti, un 

jālūdz, kādu Dievu mums tajos atklāj un parāda 

Jēzus Kristus! Viņš ir Tēva Attēls! Māc. Mārtiņš 

Dievkalpojumi: Svētdienās plkst.10:00 un Ceturtdienās 
plkst.19:00. Mēneša 1.svētdiena – Ģimeņu slavēšanas 
Dk. Mēneša 3. svētdiena – augstās liturģijas svētdiena.  
Lūgšanu Stunda: katru trešdienu plkst. 11:00 
Vecākās paaudzes pēcpusdiena: katra mēneša trešajā 
piektdienā plkst. 12:00 – 16:00 
Margaritas studija: katra mēneša pēdējā piektdienā 
18:00, draudzes nama vecajā daļā. 
Mazuļu un vecāku skoliņa: piektdienās divās vecuma 
grupās, 10:00 un 12:30, draudzes nama 2.stāvā 
Svētdienas skola: katru svētdienu, Dievkalpojuma 
laikā, izņemot Ģimeņu Dievkalpojumus (mēn. 1.ned.) 
Draudzes kora mēģinājumi: svētdienās plkst. 9:00 
Klusā lūgšana notiek Ikšķiles baznīcā sestdienās 17:00 
Apmeklējumus mājās, kā arī aizlūgumus un 
grēksūdzes: lūdzam pieteikt mācītājam personīgi, pa 
tel: 29250181; epastu: martins.kalejs.ogre@gmail.com 
Kristīgais Radio FM 101,8: 12 februārī 12:00 mācītājs 
piedalīsies tiešraides raidījumā “Ja mani ļaudis”;  
23.februārī 11:30 DRAUDZES PILNSAPULCE: padomes 
un valdes vēlēšanas, balsstiesīgi būs tie, kuri veikuši 
ikgadējo reģistrēto ziedojumu par 2019. gadu.   
 

mailto:martins.kalejs.ogre@gmail.com


KINO KLUBS: Nākošajā mēnesī piektdien 6.martā 19:00 atsāksim filmu skatīšanos 

draudzes nama lielajā zālē - Gruzijas un Igaunijas 2013. gada kristīgo filmu: “MANDARĪNI”. 
Režisors Zaza Urušadze. Šo filmu noskatījos, apmācību laikā Mazirbē, un tā mani ļoti 
uzrunāja. Stāsta galvenais varonis ir igaunis Ivo, kurš daudzus gadus dzīvo Abhāzijā un kura 
māja atrodas gruzīnu un abhāzu kara pašā epicentrā. Visi mīļi aicināti. Māc. Mārtiņš Kalējs    

ĢIMEŅU PĀRU VAKARS: 21.janvārī 19:00 pie mums viesosies mācītājs Uģis Brūklene 

ar kundzi Harinu. Vakara tēma ļoti būtiska laulībā: “5 Mīlestības valodas”. Aicināti visi pāri. 
Vēlamais ziedojums 7 EUR no pāra, taču, lai nav šķērslis dalībai. Gaidīsim. Ingrīda Kramēna.     
ATSKATS: LĪDZGAITNIEKA CEĻU EJOT. No 17. līdz 30. janvārim, piedalījos garīgo 

līdzgaitnieku apmācībās Mazirbes Rekolekciju centrā. Tur, mūsu Baznīcas mācītāju vadībā, 
apguvu nepieciešamās prasmes un nokārtoju gala pārbaudījumus, lai kļūtu par ignācejisko 
klusuma rekolekciju vadītāju. Apmācība ilga 3 gadu garumā, izmantojot 500 gadus rietumu 
Baznīcā, pārsvarā klosteros pārbaudīto un lietoto ignācejiskā garīguma un kontemplatīvās 
līdzgaitniecības modeli, kuru izveidojis Sv.Ignācijs no Lojolas. Viss apmācību process 
norisinājās trīs gadu garumā, arhibīskapa Jāņa Vanaga pārraudzībā. Ar Dieva žēlastību un 
vadību, nu esmu ieguvis rekolekciju vadītāja kvalifikāciju. Paldies draudzei par lūgšanu un 
finansiālo atbalstu. Māc. Mārtiņš. P.S. Ja vēlies mēģināt Sv. Rakstu lasīšanu, un pārdomāšanu, 
kluso lūgšanu vai garīgo pavadību, izmantojot ignācejisko garīgumu piesakieties pie mācītāja 
personīgi. (Metode lietojama tikai kristītiem un iesvētītiem draudzes locekļiem).  

SAIMNIECĪBAS DARBI DRAUDZĒ: Draudzes nama nodošana ir finiša taisnē, arhitekts 

ar būvuzraugu janvārī iesniedza visus nepieciešamos dokumentus būvvaldē. Jāgaida 
dokumentu apstiprināšana. Draudzes padome ir paudusi gribu, ka remonta darbiem jānotiek 
pavasara - vasaras laikā, pēc Alfas kursa nobeiguma. Šī gada plānā ir turpināt remontu 
baznīcās ēkā – sakristejā, veikt jumta pārsedzes siltuma pārbaudi un siltināšanu, tā vēl vairāk 
samazinot apkures izmaksas. Savukārt draudzes namā plānots novērst esošos trūkumus, kā 
arī izremontēt: virtuvi, pirmā stāva koridoru, priekšnamu, otrā stāvā – koridoru, mācītāja 
kabinetu, un pabeigt apdares darbus jaunajā daļā. Tam visam ir nepieciešami mūsu ziedojumi 
un lūgšanas. Krievu Evaņģēliskā baptistu draudze ir gatava atbalstīt mūs ar meistaru darbu, 
pašiem vien atliek sagādāt un atvest nepieciešamos būvmateriālus. Paldies visiem, kuri 
atsaucas, lūdz, ziedo, strādā un iesaka risinājumus. Esam pateicīgi par katra kaut vismazāko 
pienesumu. Pateicībā mācītājs Mārtiņš, būvuzraugs Mārtiņš, priekšnieks Jānis Draulis.  

SPREDIĶIS: (tā kā ziņojumi janvārī tehnisku iemeslu dēļ netika izdrukāti, publicējam sprediķi atkārtoti.) 

KO AR GRĒCINIEKU DARĪT? “Jēzus aizgāja uz Eļļas kalnu. Rīta garumā Viņš atkal bija 

Templī, un visa tauta nāca pie Viņa, un Viņš apsēdies tos mācīja. Tad rakstu mācītāji un farizeji atved 
pie viņa sievieti, kura pieķerta laulības pārkāpšanā, un, to vidū nostatījuši, viņam tie sacīja: "Mācītāj, 
šī sieviete ir pieķerta laulības pārkāpšanas brīdī, bet Mozus mums bauslībā pavēlējis tādas nomētāt 
akmeņiem. Un ko Tu saki? Tie tā sacīja viņu kārdinādami, lai varētu viņu apsūdzēt. Bet Jēzus, 
noliecies, ar pirkstu rakstīja uz zemes. Kad nu tie nerimās izjautāt, Viņš piecēlās un tiem teica: "Kurs 
no jums ir bez grēka, lai pirmais met akmeni uz viņu!" Un, atkal noliecies, rakstīja uz zemes. To 
dzirdējuši, tie cits pēc cita, gāja prom sākot ar vecākajiem. Un Jēzus palika viens līdz ar sievieti, kas 
stāvēja vidū. Jēzus piecēlās un viņai jautāja: "Sieviete, kur viņi ir? Vai neviens tevi nenotiesāja?" Viņa 
teica: "Ne, Kungs, Neviens!" Tad Jēzus sacīja: "Arī Es tevi nenotiesāju; ej un no šī brīža vairs negrēko!” 
Jēzus Kristus Evaņģēlijs, kā to pierakstījis apustulis Jānis astotajā nodaļā (Jņ. 8:1-11). Slava Tev 
Kristu! Lūgsim: Nāc Kungs un svēti mūs Tava Vārda patiesībā, kas ir mūžīga patiesība! Āmen! 



Jēzus nāk agri no rīta. Jēzus iet uz Templi. Kā cilvēks, Jēzus dodas pielūgt Dievu, kā Dievs Viņš 
dodas cilvēkus mācīt un atklāt tiem Patiesību. Evaņģēlijs ne vien mums atklāj patiesību, bet atklāj arī 
to, kā Jēzus māca patiesību … Jēzus māca mūs pacietīgi, Jēzus māca mūs lēnprātīgi, kā Dievs uzrunā 
un māca savus bērnus – Mīlestībā. Kāpēc? Varbūt Jēzus grib, lai es un tu ne tikai sadzirdam, bet arī 
saprotam, un darām, to ko Jēzus mums māca.  

Paskatīsimies uz sevi. Kā es runāju tad, ja vēlos, lai kāds mani sadzird un saprot? Piemēram, 
mans bērns? Ja gribu, lai mani sapratis, viņš arī kaut ko iemācītos un tad vēl attiecīgi rīkotos? Es varu 
cerēt, ka viņš bīsies bailēs no soda. Varu cerēt, ka bērns paklausīs tikai tāpēc, ka man ir autoritāte, 
vai tāpēc, ka man ir status, vai tāpēc, ka es esmu spēcīgāks un esmu pakāpies? Bērns iespējams 
paklausīs, tikai cik labprātīgi? Un vai par katru cenu panākta paklausība dos augļus? Ja man būs 
drosme atzīt, ka es pats laiku pa laikam nespēju paklausīt Jēzum, kā tad bērns var spēt vienmēr 
paklausīt man? Bērns taču saprot un jūt, ja vēlamies viņam palīdzēt, nevis tikai panākt noteiktu viņa 
rīcību. Tāpat kā ja mēs ieklausāmies savā sirds balsī, mēs jūtam, ka Jēzus negrib paklausību par katru 
cenu, Viņš grib palīdzēt katram no mums, bet ne mūs piespiest. Tāpēc Jēzus joprojām stāv mūsu 
vidū.  

Farizeji nāk un saka "Mācītāj, šī sieva pienākta laulības pārkāpšanā. un Mozus savā bauslībā 
mums ir pavēlējis tādas nomētāt akmeņiem. Ko Tu saki?" Šis jautājums, neskan tikai Jēzum vien. Šis 
jautājums ir tikpat domāts Tev. Ko Tu saki? Farizeji nāk un atsaucas uz Mozus mācītu likumu, likumu, 
ko ir devis pats Dievs Sinaja kalnā. Viss ir pareizi. Grēciniece pieķerta ir, akmeņi ir, Jēzus arī te ir. 
Kāda veiksmīga sakritība… 

Šī nu ir tā reize, kad pēc likuma, vecajiem ir taisnība, jo šoreiz viņi nebalstās uz cilvēku 
izdomātām tradīcijām. Viņi balstās uz Rakstiem. Te pat zvērinātam luterānim, būtu grūti ko iebilst. 
Nu tad draudze, ko darīsim? Re, kāda izdevusies situācija domā farizeji - pie viena tiksim vaļā no ir no 
grēcinieces, ir no Jēzus. Tā viņi cer. Jēzus ir vēl neērtāks, par to sievu. Sieva jau ir tikai iegansts. 
Farizeji grib tikt vaļā no Jēzus. Kā mēs dažreiz, kad tas ir izdevīgi, gribam tikt no Jēzus vaļā, vai vismaz 
aizbāzt Viņam muti. Jēzus bieži ir neizdevīgs, jo viņš neprasa likumu pildīt formāli, bet pēc būtības. 
Tāpēc nekad apsūdzētājiem nerīmējas. Ievērojiet tie jautā: ko Tu saki? Tas ir jautājums katram, kas 
jau seko Jēzum un katram, kas grib Viņam sekot! Tas ir jautājums Tev un man: Ko Tu saki, ja šī sieva 
tev ir sveša? Ko, ja sieva Tev no draudzes zināma? Bet ja nu tā ir tava paša sieva (vai vīrs)? Ko tad Tu 
saki? Un ja nu tā sieva vai vīrs, kas pārkāpj laulību un še atvests stāv Kristus priekšā, esi Tu pats? Ko 
tad Tu saki?  

Atceries Tev rokā vienmēr ir akmens, man arī ir, un katram draudzē ir! Nu, kā tu rīkosies? 
Vienkāršais jautājums, pēkšņi kļūst pavisam sarežģīts. Un atbildes būs pavisam dažādas. Kāpēc? Viss 
pēkšņi ir atkarīgs, no tā, kā tas skar tevi… Bet, ko saka Jēzus? Jēzus sākumā neko nesaka. Viņš 
vienkārši klusē un raksta ar pirkstu smiltīs. Viņš redz, katra sirdi un katru akmeni. Viņš redz laulības 
pārkāpēju, katrā no mums. Lai arī Dievs ir noslēdzis Derību ar tevi un mani, Dievs zina, ka bez Viņa 
klātbūtnes mēs nenieka nespējam to pildīt. Nespējām Mozus laikā, nespējām pirms tūkstoš gadiem, 
nespējam šodien un nespēsim rīt. Jēzus to zina. Jēzus zina, ka pat vislabāko nodomu vadīti vieni 
laulības pārkāpēji, tie kuri nav pieķerti, tiesās citus - tos, kuri ir pieķerti. Tāpēc Kristus klusē.  

Vai tu un es atzīstam, ka esam laulības un bauslības pārkāpēji? Bet, ja mēs abi godīgi 
paskatītos savā sirdī ar Jēzus acīm? Vai tad, es nekad neesmu laulību pārkāpis? Darbos? Vārdos? 
Domās? Pēkšņi man vairs nav ko teikt, un man ir jāapklust. Jēzus klusē un gaida, lai mēs apklustam! 
Apklustam, tās Mīlestības priekšā, kas ir Viņa klātbūtnē. Jo tieši tāpēc Viņš ir nācis: samaksāt par 
katru un ikvienu no mums, par katru darbu, par katru vārdu un par katru domu. Un lai arī Viņš to 
visu zina, Viņš tomēr mums piedod, un māca piedot.  
Kad nu tie uzstāja Viņam ar savu jautāšanu, Viņš pacēla galvu un sacīja: "Kas no jums ir bez grēka, 
tas lai pirmais met akmeni uz viņu!" Ievērojiet Jēzus paskatās acīs pirms Viņš atbild. Acīs man, acīs 
Tev un acīs farizejiem, un ar vienu teikumu Viņš ir padarījis mūs visus kailus. Vai Viņš mūs tiesāja? 
Vai viņš mūs lamāja? Vai viņš mums ko pārmeta? Nē. Viņš vienkārši gaidīja, kad mēs to sapratīsim, 



Mācītājs: Mārtiņš Kalējs, mob. tālr.: 29250181, e-pasts: martins.kalejs.ogre@gmail.com 

Mācītāja pieņemšanas laiki: Trešdienās no 16:30-18:30, vai svētdienās pēc Dievkalpojuma. 

Draudzes priekšnieks: Jānis Draulis, mob. tālr.: 26431146, e-pasts: draulisjanis@inbox.lv 

Kancelejas darba laiki: O.9:00-12:00; C. 17:00-18:30; Sv. - pēc Dievkalpojuma 

Ziņojumi:  lūgumi, ierosinājumi, informācija saistībā ar ziņojumiem, lūdzu sazināties ar Līgu 

Kalēju, mob. 26554437, liga.kaleja@inbox.lv 

Ziedojumi: Pateicamies katram, kurš ar saviem ziedojumiem atbalsta Ogres Ev.lut. draudzes 

darbu un kalpošanu. Īpaši priecāsimies par mērķa ziedojumiem Alfas kursam, Svētdienas skolai, 

Dievnama un draudzes nama remonta darbiem un granulu iegādei.   

Rekvizīti: Ogres Evaņģēliski luteriskā draudze 

Adrese: Brīvības iela 51, Ogre, LV-5001; 

Vien. reģ. Nr: 90000243763; Banka: AS SEB banka 

Bankas kods: UNLALV2X; Konts: LV78UNLA0033300700801 

www.ogresdraudze.lv    @OgresLutDraudze 

   

  

ka esam kaili. „Kas ir bez grēka tas lai pirmais akmeni uz viņu”. Kādam ir jābūt pirmajam. Akmeņi 
nekrīt paši no sevis. Kādam ir jābūt pirmajam, jāsadzird un jāierauga Jēzus un jānomet savs akmens, 
un Jēzus gaida, kurš būs sadzirdējis, un turpina rakstīt ar pirkstu smiltīs. Viņš joprojām raksta smiltīs 
manu vārdu, joprojām raksta arī manas sirds smiltīs. Taču arī tad, kad esam palikuši kaili Jēzus 
priekšā, Viņš mūs neatstāj kailus, Jēzus mūs apskauj, Jēzus mūs apģērbj, Jēzus mūs paglābj, Jēzus 
dod mums žēlastības laiku, laiku sadzirdēt Viņa aicinājumu.  

Tik ilgi, kamēr, es apjaušu, ka Žēlsirdība un Piedošana ir kaut kas vairāk par Likumu. Ka 
Žēlastība, ir kaut kas vairāk par Taisnību, ka žēlastība un piedošana ir kaut kas vairāk par zaimiem, 
spļāvieniem, pazemojumiem, ņirgāšanos, sāpēm, ciešanām un nāvi! Ja to sapratīsi tu, tad tu 
sapratīsi, kāpēc Kristus ir nācis šai pasaulē.  

Dievs skatās un gaida, kurš nometīs savu akmeni, un joprojām raksta ar pirkstu smiltīs. Un 
kad mēs visi esam nometuši savus akmeņus un aizgājuši, Jēzus paceļ galvu un jautā: "Kur viņi ir? Vai 
neviens nav tevi pazudinājis?" un atbildi sadzirdējis: "Neviens, Kungs!" Jēzus saka: "Arī Es tevi 
nepazudinu; ej un negrēko vairs!". Tas skan ne vien sievai, tas skan mums visiem. Dievs sūtīdams 
Jēzu ir atstājis visus savus akmeņus, kurus Viņam būtu pilnas tiesības mest. Jo Jēzus ir nācis mūs 
visus glābt, un nevis pazudināt. Es arī Tevi nepazudinu…tā saka Tas Kungs tavs Dievs, un tu vari būt 
par to drošs, jo to saka Kungs Jēzus Kristus. Paraugies uz Jēzu, Viņš ir tepat Tev blakus, Viņš Tev ir 
piedevis. Viņš gaida, kad spēsi piedot Tu, jo tikai piedošana atver ceļu Mīlestībai. Āmen. Māc Mārtiņš 

AKTUĀLI: VAJADZĪGS TAVS ATBALSTS DRAUDZES KALPOŠANAS DARBĀ! 
Lai uzsāktu jaunas un turpinātu līdzšinējās kalpošanas jomas, mums ir vajadzīgi kalpotāji visās 
kalpošanas jomās. Šobrīd aktuālākā pozīcija ir sadraudzības koordinatori, divi vai vairāk 
cilvēki, kuru pārraudzībā būtu zupas ēšanas koordinēšana katra mēneša pirmajā svētdienā 
pēc Dievkalpojuma. Koris gaida dziedātājus visās balsu grupās, sevišķi vīru balsīs. Lai sāktu 
veikt misijas darbu, ir vajadzīgs misijas darba koordinators un misijas kalpotāji. Aicinām arī  
vīrus pērminderu un altāra kalpošanā.  

ŠOMĒNES LŪGSIM: VESELĪBU – Jeļena, Daina, Maruta, Dzintra, Pauls, Jānis, Keita, 

Lauris un īpaši tie, kuri savas dienas pavada Ogres pansionātā un slimnīcā.  
APSARDZĪBU UN VADĪBU – Jānis, Kārlis, Pauls, Gunta, Jānis un Kristiāna, Guna, Zintis, Valts, 
Roberts, Jēkabs, Ainārs, Inita, Arvils, Artūrs, Renāte, kā arī visiem mūsu draudzes kalpotājiem 
un viņu ģimenēm, Alfas dalībniekiem. ATGRIEŠANĀS SVĒTĪBU: Maruta, Dzintra, Ēriks, Ināra, 
Andris, Roberts. PAR GARĪDZNIEKIEM: evaņģēlistu Pāvelu, mācītājiem: Gunti Kalmi, Modri 
Īvānu, Raimondu Mežiņu, prāvestu Dzintaru Laugali, Uldi Gailīti un arhibīskapu Jāni Vanagu.  
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