
Ogres Evaņģēliski luteriskās Draudzes 

ĀRKĀRTAS ZIŅOJUMI Marts,2020 
MĒNEŠA LOZUNGS: “Esiet nomodā” Mk.13-37.  
Mēs bieži, dzīvodami savu ticības dzīvi, 
aizmirstam par būtisku ticības patiesību- 
Kristus nāks vēlreiz! Svētie Raksti to apliecina, 
un gluži kā Jesajas dienās ļaudis neticēja Kristus 
pirmajai atnākšanai, daudzi šodien netic otrajai. 
Taču Kristus nāks, dienā un stundā, kuru nezina 
neviens. Kāpēc mums nav dots zināt savu nāves 
stundu? Noteikti arī tāpēc, lai mēs atcerētos par 
Kristus otro atnākšanu. Jo, domājot par Kristus 
atnākšanu, mūsu katra nāves stunda vienmēr ir 
mums tuvu!  
Kristus nāks vēlreiz! Mēs neviens nezinām, cik 
daudz laika mums katram ir atlicis uz šīs zemes. 
Varbūt vēl ilgs mūžs, var būt vairāki gadu 
desmiti, bet var būt gads, mēneši, nedēļas vai 
dienas un var būt tikai stundas un minūtes. Ja 
atnākšana nenotiks mūsu dzīves laikā, mēs to 
piedzīvosim savā nāves brīdī.  
Tāpēc paliksim nomodā! Izmantosim šo gavēņa 
laiku, lai atgrieztos no grēkiem un ticētu uz 
Evaņģēliju – ka Kristus ir par Tevi un mani un 
mums visiem nomiris, lai mūs sevī darītu dzīvus.  

Novērsīsimies no pasaulīgā un pievērsīsimies 
garīgajam. Izvairīsimies no izklaidēm. 
Norimsim. Izsūdzēsim savus grēkus un ik dienas 
regulāri  lūgsim par tuvāko, par zemi un tautu. 
Ievērosim gavēni atturoties no liekā un no 
pārmērībām.  Būsim Žēlsirdīgi. Piedosim 
pāridarītājiem un izlīgsim ar tiem, ar kuriem 
neesam izlīguši, tai skaitā ar saviem 
pretiniekiem un ienaidniekiem. Lasīsim Dieva 
Vārdu, un lietosim ticībā Viņa Sakramentu! 
Stiprināsim izmisušos un norādīsim uz glābšanu 
Kristū Jēzū!  
Un Dieva Miers, kas ir augstāks par cilvēka 
prātu un saprašanu, lai svētī un pasargā Jūsu 
sirdis un domas Kristū Jēzū uz mūžīgo 
dzīvošanu. Āmen! 

Māc. Mārtiņš Kalējs   

VISI KLĀTIENES DIEVKALPOJUMI UN 

PLĀNOTĀS AKTIVITĀTES ATCELTAS 

LĪDZ TURPMĀKAM PAZIŅOJUMAM 

SAKARĀ AR LELB BĪSKAPU KOLĒĢIJAS 

TIEŠU RĪKOJUMU.  

 

MĀCĪTĀJS JOPROJĀM TURPINA 

KALPOŠANU DRAUDZEI UN 

SABIEDRĪBA UN IR SAZVANĀMS VISU 

DIENNAKTI PA TELEFONU  

+371 29250181 

 

AIZLŪGUMU VAJADZĪBAS AICINU 

SŪTĪT UZ E-PASTU: 

martins.kalejs.ogre@gmail.com vai 

Facebook, WhatsApp, vai uz tālr. nr. 

+371 29250181 

 

BAZNĪCA BŪS ATVĒRTA LŪGŠANĀM 

UN AIZLŪGŠANĀM, GRĒKSUDZĒM UN 

SAKRAMENTA SAŅEMŠANAI. 

 

JA PĒDĒJO TRĪS NEDĒĻU LAIKĀ JŪS 

VAI KĀDS NO JŪSU ĢIMENES IR 

KONTAKTĒJIES AR CILVĒKIEM, KURI IR 

SLIMI, VAI IR ATGRIEZUŠIES NO 

SLIMĪBAS SKARTAJĀM VALSTĪM,JUMS 

IR JĀPALIEK MĀJĀS, UN KLĀTIENĒ JŪS 

DIEVNAMU APMEKLĒT NEVARAT. 

 

IR JĀPLIEK MĀJĀS ARĪ TAD, JA JUMS 

IR JEBKĀDI SLIMĪBAS SIMPTOMI. 

SEKOJIET PAZIŅOJUMIEM FACEBOOK 

LAPĀ UN DRAUDZES MĀJAS LAPĀ. 

LAI DIEVS JŪS SVĒTĪ! 

mailto:martins.kalejs.ogre@gmail.com


KĀ VARAM LŪGT COVID-19 LAIKĀ:  
 
ESOT VIENATNĒ: Saudzē savus ļaudis, ak Kungs! Pasargā mūs no šīs un no visām slimībām. Dod 
dziedināšanu tiem kas ir slimi, pasargā tos, kas par viņiem rūpējas un baiļu priekšā dod mums 
drošu prātu un rāmu sirdi. Cilvēka miesā būdams, Tu esi nesis mūsu sērgas un izpircis mūs ar 
savām paša asinīm. Uzturi mūs tādā ticībā un iedrošini mīlestībā – caur Jēzu Kristu, mūsu 
Kungu. Āmen. 
 
ESOT KOPĀ AR CITIEM (piemēram, ģimenē): 
Lūgšanas pienesējs (LP): Kungs Dievs, mūsu dziedinātāj, parādi līdzjūtību savai cilvēku saimei, 
kuru nospiež pārbaudījumu, slimību un baiļu nasta! Mēs Tevi lūdzam: Visi (V): Kungs, 
apžēlojies!  
LP: Nāc mums palīgā, kad sērga pārņem pasauli. Dziedini slimos, atbalsti un aizstāvi viņu 
ģimenes un draugus, lai arī viņi netiek aplipināti. Par viņiem un īpaši par kristiešiem slimības 
skartajās zemēs mēs Tevi lūdzam! V:Kungs, apžēlojies! 
LP: Piešķir mums mīlestības un savaldības garu, lai varam kopīgām pūlēm savaldīt vīrusa 
izplatību. Mēs Tevi lūdzam! V: Kungs, apžēlojies! 
LP: Dari mūs modrus, uzmanīgus un darbīgus, lai spējam cīnīties arī pret citām slimībām un 
sērgām, kas nes ciešanas un nāvi daudziem cilvēkiem. Mēs Tevi lūdzam! V: Kungs, apžēlojies! 
LP: Dziedini mūs no bezatbildības un patmīlības, kas liek mums raizēties tikai par to, lai slimība 
neskar mūs pašus. Palīdzi iet tālāk par mazdūšību un bailēm, kas pārāk viegli liek mums 
neievērot savu tuvāko. Mēs Tevi lūdzam! V: Kungs, apžēlojies! 
LP: Stiprini un sargā visus, kas kalpo sabiedrības veselības aizsardzībā – ārstus, medmāsas, 
farmaceitus un citus palīdzības darbiniekus, kas riskē ar sevi, lai rūpētos pa slimniekiem un viņu 
ģimenēm. Mēs Tevi lūdzam! V: Kungs, apžēlojies! 
LP: Iedvesmo, dod atziņu un cerību pētniekiem, kas strādā pie vakcīnas radīšanas. Mēs Tevi 
lūdzam! V: Kungs, apžēlojies! 
LP: Uzturi visus uzņēmējus un strādniekus, kuru iztiku apdraud atcelti pasākumi, slēgtas 
robežas, karantīnas un citi ierobežojumi. Sargā un glāb tos, kuri ir spiesti ceļot. Mēs Tevi 
lūdzam! V: Kungs, apžēlojies! 
LP: Vadi tautu vadītājus, lai viņi runā patiesību, attur dezinformāciju un rīkojas taisnīgi, lai visa 
kopiena varētu piedzīvot dziedināšanu. Mēs Tevi lūdzam! V: Kungs, apžēlojies! 
LP: Dziedini mūsu pasauli, dziedini mūsu miesu, stiprini mūsu sirdis un prātus. Visos 
satricinājumos dod mums cerību un mieru. Mēs Tevi lūdzam! V: Kungs, apžēlojies! 
LP: Paturi savā maigajā apskāvienā visus, kas miruši un šodien mirs. Mierini viņu tuviniekus 
bēdās un neļauj viņiem nogrimt izmisumā. Mēs Tevi lūdzam! V: Kungs, apžēlojies! Savā 
mīlestībā piemini visu savu ģimeni – visu cilvēci un pārējo radību. Tu Kas dzīvo un valdi līdz ar 
Tēvu un Svēto Garu viens patiess Dievs no Mūžības uz mūžību Āmen! 
MŪSU TĒVS… 
 
 
 

 
 



KAS IR GAVĒNIS? …kā to izdzīvot savā ticības dzīvē:  
Pirmslieldienu laika galvenā daļa ir Ciešanu jeb gavēņa - sevis pārbaudīšanas laiks, kas iesākas 

ar Pelnu trešdienu. Šī Pelnu trešdiena (trešdiena pirms sestās svētdienas pirms Lieldienām) uzsāk 
īpašu laiku Baznīcas gadā, kurā esam aicināti sekot Kristum viņa pēdējā ceļā uz Jeruzalemi, ciešanu 
ceļā, Krusta ceļā. Ciešanu laika motivācija un jēga ir tā, ka mēs spējam saredzēt Kristus ciešanas mūsu 
dēļ, kā mūsu aicinājumu būt Viņam šajās ciešanās līdzās. Saredzēt, Kristus upuri - kā Dieva atbildi uz 
mūsu grēka vainu.  

Četrdesmit dienu gavēnis nav kaut kas jauns. Tas ir atrodams Mozus un pravieša Elijas dzīvēs 
pirms atklāsmju saņemšanas un īpašas sastapšanās reizēm ar Dievu. Četrdesmit dienas gavēja Kungs 
Jēzus Kristus pirms publiskās sludināšanas un kalpošanas sākuma. Četrdesmit dienu gavēnis ir izsena 
Baznīcas dievbijības prakse, vispārēja tradīcija kopš 4. gs.  

Šajā laikā ticīgie izmeklē savs sirdis uz sūdz savus grēkus. Tas ir cīņas laiks ar miesu un dvēseles 
kaislēm. Tas ir mēms, bet praktisks miesas apliecinājums, ka vēders nav dievs, un ka Dieva griba ir 
svarīgāka par pašu gribu un fiziskajiem instinktiem. Tā ir sekošana Vecās Derības laika praviešu, paša 
Kristus gavēņa piemēram, kā arī apustuļu un daudzu ticības piemēru paraugam.  
Tas ir Kristus upura, Viņa sāpju, ciešanu un krusta nāves pagodināšanas laiks. Sevišķi laiks, kad visa 
uzmanība ārpus neatliekamām ikdienišķajām nepieciešamībām tiek veltīta svētapcerei, Kunga 
ciešanām un Krusta Nāvei. Katra gavēņa laika svētdiena un diena ir ar savu īpašu Svēto Rakstu 
vēstījumu, kas to atgādina. Tāpēc kristīgi cilvēki atsakās no izklaidēm un saviesīguma, kad gavē arī acis 
un ausis. 

Praktiski gavēni izdzīvo ejot uz grēksūdzi, labojoties un biežāk piedaloties Dievkalpojumos 
un lūgšanās, samierinoties un izlīgstot ar tuvākajiem. 
Gavēņa laiks ir personiskas atturības laiks. Cilvēks gavē no noteikta ēdiena un gavē ierobežojot tā 
daudzumu. Gavēņa laikā notiek atgriešanās pie veģetāra uztura, līdzīgi tam kāds bija iedibināts Ēdenes 
dārzā, proti augu valsts (graudaugiem, dārzeņiem, saknēm, augļiem). 
Pilnīgai atturībai gavēnī būtu jābūt no zīdītāju un putnu gaļas, olām, piena produktiem, kā arī sevišķi 
no smalka ēdiena jeb delikatesēm, kā arī alkohola. Saprotams, ka cilvēkiem, kuri nav raduši gavēt, vai 
kuri to tikai uzsāk šīs stingrības pakāpes var tikt papildinātas, piemēram, ar pieļāvumu lietot piena 
produktus un olas.  

Gavēņa laika ierobežojumi ir jāpielāgo savām spējām un spēkiem, izvairoties no 
pārspīlējumiem un nepamatotiem atvieglojumiem. Gavējam mēs visi, bet katrs atbilstoši savām 
spējām. Iesācējiem gavēņa laikā iespējams izvēlēties mērenāku atturību pastāvīgi 40 dienu garumā, 
bet lielāku atturību reizi nedēļā – piektdienā vai divreiz nedēļā – trešdienā un piektdienā. Pilnīga 
atturēšanās no ēdiena, lietojot tikai ūdeni ir Pelnu trešdienā un Lielajā Piektdienā. Gavēnis neattiecas 
uz grūtniecēm, maziem bērniem un sirdzējiem. 

Gavēnis liturģijā izpaužas kā pakāpeniska atsacīšanās no gaviļu un prieka dziedājumiem, 
piemēram, Aleluja, Gloria, Gods lai ir ... . Liturģiskā krāsa ir violeta, kas apvieno sarkano – Jēzus Kristus 
asiņu krāsu, un zilo – cerību un debesu krāsu. 
Sv. Jānis Hrizologs par gavēni māca: „Ir trīs lietas, kas vajadzīgas stiprai ticībai, patiesai dievbijībai un 
paliekošiem tikumiem, trīs: lūgšana, gavēnis un žēlsirdība. Gavēnis, lūgšana un žēlsirdība, trīs 
realitātes, kas veido vienu un dzīvina cita citu. Gavēnis patiesībā ir lūgšanas dvēsele, žēlsirdība ir 
gavēņa dzīvība. Nav iespējams tos atdalīt, tie nepazīst atšķirtību. Ja kādam ir tikai viens no tiem un 
pārējo nav, tam nav nekā. Lai tas, kurš lūdzas gavē; lai tas, kurš gavē, ir žēlsirdīgs; lai tas, kurš vēlas 
tikt uzklausīts, pats ir dzirdīgs, kad tiek jautāts viņam. Tas atver Dieva ausis, kas pats nav nedzirdīgs 
pret to, kas viņu lūdz. Lai tas, kurš gavē, saprot gavēņa nozīmi: lai viņš pamana izsalkušo, ja vēlas, ka 
Dievs pamanītu viņa izsalkumu, lai viņš ir žēlsirdīgs, ja pats vēlas saņemt žēlsirdību.” Informācija iegūta 
un apkopota no: www.lelb.lv un mācītāja Jāņa Bitāna materiāla, kas tika izdalīts konferencē "Kristīgā 
askēze - Dieva pielūgsme pasaulē, ar dvēseli un miesu". Apkopoja māc. Ivo Pavlovičs.  
 

http://www.lelb.lv/


LŪGSIM PRIVĀTI, TAČU KOPĀ: rītos 6:00 – 6:30 un vakaros 21:00 – 21:30  
 
PAR GRĒKATZIŅU – lai Dievs Sv. Gars uzrāda katra grēkus, dāvā grēknožēlu un grēku 
piedošanu. Palīdz sagatavoties privātbiktij, palīdz lūgt, un lasīt Dieva Vārdu, ievērot gavēni, 
izlīgt ar Dievu un tuvāko, būt žēlsirdīgam, un atsaukties Dieva Gribas aicinājumam.  
VESELĪBU – par slimajiem, vīrusa skartajiem, par tiem, kuri cīnās ar smagām slimībām: par Jeļenu, 

Dainu, Marutu, Dzintru, Paulu, Lauri, Leontīnu, Ilgu. Īpaši par tiem, kuri savas dienas pavada Ogres 
pansionātā un slimnīcā, par tiem, kas nāves priekšā un ēnā. Par tiem, kas ir parastā slimībā: par 
Vestardu, Jāni, Keitu, Jēkabu, Veltu, Ilgu, Velgu, Guntu.   

APSARDZĪBU UN VADĪBU- par vīrusu izplatības apturēšanu, par regulāru Dievkalpojumu 
atjaunošanu, par Jāni, Kārli, Paulu, Guntu, Jāni un Kristiānu, Gunu, Zinti, Valtu, Robertu, Jēkabu, 
Aināru, Initu, Arvilu, Sandri, Mārtiņu, Māri, Edgaru, Andri, Artūru, Renāti, Inesi, Sidiju, Ritu, Indru, 
Inesi, Agnesi, Olitu, Andi, Agnesi, Annu, Līviju, Andri, Aivu.  

PAR ĢIMENĒM: par visām ģimenēm mūsu draudzē un pilsētā, īpaši par Jāņa un Kristiānas, par 
Vilnīšu, Rubīnu, Grašu, Miglu, Pandaru, Kalēju, Ginko, Kramēnu, Priedīšu, Blicavu, Kalvišu ģimenēm. 
PAR DRAUDZES KALPOTĀJIEM: priekšnieku Jānis, lektoru Bruno, kā arī visiem mūsu draudzes 
kalpotājiem un viņu ģimenēm, īpaši par Alfas kursa dalībniekiem. Par Ogres Evaņģēlisko krievu 
baptistu draudzi, tās priekšnieku Vladislavu un mācītāja pienākumu izpildītāju Naģeždu.   

PAR DIEVA GRIBAS PIEPILDĪŠANOS MŪSU DRAUDZĒ: lai Dievs vada mūsu katra ticības dzīvi un 

kalpošanu, ne pēc mūsu prāta, bet pēc sava Prāta, ne mūsu godam, bet savam Godam, tā kā Viņš to 
vēlas un ar līdzekļiem, ar kuriem Viņš vēlas. Īpaši lūdzam par misijas nozari- Evaņģēlija pasludināšanu 

neticīgajiem un atstumtajiem, par cilvēku atgriešanos pie Kristus.   
ATGRIEŠANĀS SVĒTĪBU: Marutai, Jānim, Dzintrai, Jānim, Andrim, Andrejam, Lolitai, Ērikam, Inārai, 
Andrim, Robertam, Valentīnam, Kristīnei, Jānim, Līgai, Regnāram, Gintai un visiem mūsu neticīgajiem 
radiniekiem un tuviniekiem.  
PAR GARĪDZNIEKIEM: evaņģēlistu Pāvelu, māc: Gunti Kalmi, Modri Īvānu, Raimondu Mežiņu, Daini 
Pandaru, Mārtiņu Kalēju, prāvestu Dzintaru Laugali, Uldi Gailīti, arhibīskapu Jāni Vanagu.  
PAR MŪSU ZEMI UN TAUTU: par mieru Latvijā un visā pasaulē, par Dieva Vārda nostiprināšanos, 

nešanu, un pasludināšanu, par garīgu atmodu mūsu zemē. Par aizbraukušo atgriešanos. Par valsts 
vadītājiem: par Valsts prezidentu Egilu, par ministru prezidentu Krišjāni, par Saeimu, valdību, 
pašvaldībām un to vadītājiem. Par Ogres novada pašvaldību un tās vadītāju Egilu. Par taisnīgu tiesu un 
valsts pārvaldi, lai visā valstī un visos līmeņos vairojas godīgums un Dieva bijāšana. Lai Kungs izskauž 
korupciju, melus, zagšanu, savtīgumu, un liek nostiprināties valsts un pilsoņu griba. 

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

Mācītāja pieņemšanas laiki: ATCELTI, nepieciešamības gadījumā zvanīt. 

Kristības notiek tikai bez viesu klātbūtnes, bēres notiek ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus, bet 

ārpus kapličām un Baznīcām vienlaikus pulcējoties ne vairāk kā MK noteiktam cilvēku skaitam. Draudzes 

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

Kancelejas darba laiki: ATCELTI nepieciešamības gadījumā zvanīt draudzes priekšniekam.  

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

kalpošanu. Jūsu ziedojumi draudzei ir šobrīd vitāli nepieciešami vairāk, kā jebkad.    

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 
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