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Mēneša lozungs

ZIŅOJUMI

māc. J. Cepurītis

Kungam gavilēs koki mežā,
jo Viņš nāk tiesāt zemi! (1.Laiku 16:33)
Šie neparastie vārdi ir ķēniņa Dāvida pateicības
dziesma, kas dziedāta, pagodinot Dieva derības
šķirstu Jeruzālemē. Pēc pretinieku uzvarēšanas un
sīvām cīņām, šķirsts kā lielākais Israēla dārgums tiek
novietots Svētajā pilsētā. Šajā pateicības dziesmā
tiek pieminēti Dieva varenie darbi, brīnumi un prieks
par izglābšanu. Vārdi par gavilējošajiem kokiem ir
dzejas valoda, un, kā jau dzeja, tā ir tēlaini bagāta un
ilustrējoša. Dzirdot šos vārdus atrautus no Dāvida
lūgšanas, rodas sajūta par kādu fantāziju pasakai
līdzīgu tēlu, sakot – dzīvē tas nav iespējams, koki
nevar runāt. Un tomēr visa pieminētā Dāvida
dziesma ir tēlu bagāta valoda, kas slavē un pagodina
Dievu. Lielais ķēniņš ir ļoti vērīgs, jo, slavējot Dievu,
piemin visu radīto pasauli – debesis, jūru, kokus un
laukus. Varētu teikt, šajos vārdos pasaule uz mirkli
“atdzīvojas”, tai tiek piešķirta balss un valoda, lai
slavētu un pielūgtu savu Radītāju. Dāvids dzied par
to, ja visam, kas ir, būtu balss, tā izskanētu pretī
debesīm. Arī mūsu dzīvē ir brīži, kad dziesma ir
spēcīgāka par sacītu vārdu, kad savas izjūtas
iemiesojam tēlos un ļaujam tiem skanēt dziļi un
pamatīgi. Arī mūsu Baznīcas himna ir slavinājums
caur tēliem. Luters tajā raksta: “Dievs Kungs ir mūsu
stiprā pils”, un mēs nejautājam, kur tā pils atrodas
vai no kā tā būvēta. Luters himnas vārdos, līdzīgi kā
Dāvids, ienes ļoti personīgu un spēcīgu ticības
pārdzīvojumu, garīgu pieredzi, kurai piemeklē
atbilstošākos vārdus. Jo tad, kad esam Dieva
klātbūtnē, tad pieredzi vislabāk var aprakstīt tikai ar
tēliem. Un kāpēc lai tie nebūtu gavilējoši koki?

KALENDĀRS AUGUSTĀ
4. - 7. augusts
Klusuma rekolekcijas
Lielvārdes mācītājmuižā

14. augusts

Bīskapa Meinarda diena
12:00 Dievkalpojums

1. septembris

10:00 Svētbrīdis (Rīgas Doma kora skola)

Dievkalpojumi
Svētdienās: 12:00
Ceturtdienās: 8:00 un 18:00
Pārējās nedēļas dienās: 8:00

Pie dievgalda
Aicināti visi iesvētītie ev. lut.
draudzes locekļi, kas uz to ir
gatavojušies.

Doma draudzes finanšu informācija
“Mans Dievs apmierinās katru jūsu vajadzību pēc Savas godības pilnās
bagātības Kristū Jēzū” (Filipiešiem 4:19)
Dievs mūs visus ļoti mīl un rūpējas par katru nepieciešamību!
Un šoreiz, savelkot ienākumus un izdevumus par jūlija mēnesi, redzama Dieva
gādība un mīlestība uz mums! Viņš dod tik, cik ir nepieciešams! Slava un pateicība
Dievam par ziedotājiem!
Jūlija mēnesī ar Dieva palīgu bijām saziedojuši 7 106 EUR, bet izlietojām 7 777 EUR.
Lai Dievs Jūs bagātīgi svētī !
Jautājumiem un ierosinājumiem: e-pasts ludaganina@inbox.lv, t.29211812
mantzine Ludmila Ganiņa

Atskats uz Lūgšanu grupas ekskursiju 3. jūlijā
Rīgas Doma draudzes Lūgšanu grupas ikgadējais ceļojums jeb ekskursija pie
Latvijas luterāņu dievnamu draudzēm jau kļuvusi par tradīciju. Š.g. 3.jūlijā mūsu Lūgšanu
grupa brauca uz Jaunjelgavas baznīcu. Dievkalpojums sākās plkst.10.00 un mēs
pievienojāmies Mārtiņa Baltās baznīcas brāļiem un māsām lūgšanās un pateicībā.
Šī baznīca ir iesvētīta 1957.gadā un ir unikāla. Draudze lepojas ar sava dievnama
vēsturi un baznīcas atjaunotāju Mārtiņu Kārtiņu. Šodien viņus iedvesmo LELB
palīgmācītājs Edmunds Keidens. Draudze gatavojas atzīmēt savas baznīcas 65.jubileju.
Bijām laipni gaidīti un sirsnīgi jo sirsnīgi uzņemti kopīgā sadraudzībā pēc dievkalpojuma.
Ar palīgmācītāja Edmunda gādību, mums bija iespēja arī apskatīt Seces skaisto un plašo
ev. lut. baznīcu. Tā ir atjaunota 1962.gadā. Baznīcas altāri grezno mākslinieka Ulda
Zemzara triptihs – meistardarbs par Jēzus Kristus augšāmcelšanās brīnumu. Izskatījās, ka
jaukais dievnams ilgojas un sauc savus baznīcēnus.
Ceļojums ne tuvu nebija galā. Devāmies uz Vīgantes parku un apjūsmojām
iespaidīgo Solveigas Vasiļjevas skulpturālo objektu “Dieva auss”. Parkā aug mūsu valsts
prezidentu stādītie ozoli. Pēc tam devāmies uz Staburaga vietu. Acis priecēja mūsu
dižupe Daugava, skatījām savas zemes brīnišķīgās ainavas un lūgšanu brīdī pateicāmies
Dievam par mierpilnām debesīm, dabas skaistumu, par saņemto svētību un lūdzām
izturību un mieru Ukrainai. Daugavas malā varējām aplūkot Aleksandras Briedes ideāli
veidoto meitenes skulptūru “Daina”. To izdevies glābt, pirms Daugavas ūdeņos 30 metru
dziļumā pazuda mūsu skaistais Staburags.
Atceļā uz mājām piestājām Tomē. Šeit atrodas lielākā zivju mazuļu audzētava Baltijā
un bijušā Latvijas valsts prezidenta Kārļa Ulmaņa vasaras atpūtas māja, kur brīvdienas
viņš bijis viens, adjutanta pavadībā. Mājsaimniece bijusi kāda vietējā no Tomes.

Ar Dieva svētību piepildīta bija šī saulainā
sadraudzības diena! Paldies Dievam, Doma
draudzei un mūsu grupas auto vadītājām
Anitai un Lienei!
MANA DVĒSELE SLAVĒ TO KUNGU!
PATEICIBA DIEVAM! /Lk1;46/
draudzes locekle un
Lūgšanu grupas dalībniece Iveta Brūvere

INFORMĀCIJA
Doma draudzes kanceleja
Adrese:

Palasta iela 2 (pieņemšana pēc
iepriekšēja pieraksta)
Tār: 67227573
Doma sekretāre: mob. 28909686
e-pasts: doms@doms.lv

Mācītāji
Māc. Elijs Godiņš: 29101128;
Māc. Sandis Ratnieks: 26595086;
Māc. Jānis Cepurītis: 26118701.
MĀCĪTĀJU PROMBŪTNE:
Māc. Jānis Cepurītis atvaļinājumā
no 1. augusta – 1. septembrim.
Māc. Sandis Ratnieks atvaļinājumā
no 8. – 21. augustam.

Diakonijas darba koordinatore:
Asnāte Kalniņa, 29498630
diakonija@doms.lv

Ziedojumi: Pateicamies katram,
kurš ar saviem ziedojumiem
atbalsta Rīgas Doma draudzes
darbu un kalpošanu.
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