
Mēneša lozungs                                                          
māc. E. Godiņš 

 
 

Kungs ir tas, kas gudrību dod, no Viņa 
mutes – zināšana un sapratne! (Sak 2:6) 

 
Ir iesācies septembris. Šis mēnesis 

daudziem saistās ar mācīšanos un zināšanām. 
Kaut arī daudzi no mums vairs nemācās nevienā 
skolā, tomēr visi piedzīvojam - mūžu dzīvo, 
mūžu mācies.  

Visi gribam būt gudri, neviens negrib būt 
muļķis. Tomēr, kad meklējam ne tikai zināšanas, 
bet arī gudrību, tad jautājums vairs nav tikai par 
to, ko zinām, bet arī, par kādiem cilvēkiem 
topam. Kā kļūt par tādu cilvēku, kurš ir gudrs? 
Dažkārt gudrība nesagādā grūtības, citkārt ir 
grūtāk. Kā, piemēram, būtu rīkoties gudri, kad 
es zinu, kas ir labs, bet negribu to darīt? Kad 
apsveru to, tad jārēķinās ar vēl vienu jautājumu 
- no kurienes nāk gudrība?  

Katra gudrība no kaut kurienes nāk. Īsta 
gudrība nāk no Dieva. Tā nav viltība, kas dzīvo uz 
citu cilvēku rēķina vai rītdienas rēķina. Tāda 
viltība nograuj pamatus. Īsta gudrība nevis ārda, 
bet ceļ. No Dieva nāk īstā gudrība.  

Būtu taču lieliski ar Dieva gudrību dzīvot! 
Šo gudrību varam no Dieva saņemt, Dievu 
lūdzot un lasot Viņa gudrības grāmatu - Bībeli. 
Un, ja pietrūkst gudrības, varam to brīvi lūgt: 
“Bet, ja kādam no jums trūkst gudrības, lai viņš 
to lūdz no Dieva, kas labprāt dod visiem, neko 
nepārmezdams, un viņam tiks dots.” (Jk 1:5) 
Ļausimies Dieva gudrībai! 
 

 

Rīgas Doma draudzes 

ZIŅOJUMI 

1.  septembris     
09:00 Svētbrīdis (Rīgas Valsts tehnikums) 
10:30 Svētbrīdis (Rīgas Doma kora skola) 
13:30 Svētbrīdis (Rīgas Komercskola) 
 
 

 
 
 
 
 

2. oktobris     
12:00 Dievkalpojums (Ražas svētki) 
 

Svētdienas skolas jaunā mācību 
                                      gada sākums 
 
 

4. oktobris 
19:00 Bībeles studija Zoom platformā 
            (pirmā tikšanās) 
 

 

 
  

 
 
 
 
 
 

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. 
 
 
 

KALENDĀRS  SEPTEMBRĪ 

2022 
SEPTEMBRIS 



Doma draudzes finanšu informācija  
 

Teici To Kungu, mana dvēsele, un viss, kas manī, Viņa svēto Vārdu! Teici To 
Kungu, mana dvēsele, un neaizmirsti, ko Viņš tev labu darījis! (Ps 103:2-3) 

Katru Dieva žēlastības doto dienu pateicos par visu!  
Slava un pateicība Dievam par atvērtām sirdīm uz labiem darbiem un lielo finansiālo 

atbalstu draudzes ikdienas vajadzībām! Augusta mēnesī ar Dieva palīgu bijām 
saziedojuši 5 492 EUR, bet izlietojām 6 203 EUR.  

Lai Dievs Jūs bagātīgi svētī !  
Jautājumiem un ierosinājumiem: e-pasts ludaganina@inbox.lv,  t.29211812  
  

mantzine Ludmila Ganiņa 
  
 

Ražas svētki 2. oktobrī 
 

Oktobra pirmajā svētdienā svinam Ražas svētkus, kuros pateicamies Dievam par 
ražu, augļiem un dāvanām, ar ko Dievs ir svētījis gadu un cilvēku darba pūliņus. 

Doma draudzē Ražas svētki saistās ar divām skaistām tradīcijām. Šajā dienā aicinām 
tos, kam ir tautas tērpi, uz dievnamu nākt tautas tērpos. Dievkalpojuma noslēguma daļā 
vēlamies īpaši aicināt pie altāra visus tos, kas draudzē ir uzņēmušies kādu kalpošanu, lai 
izlūgtos viņiem Dieva svētību. 

 

mācītājs Sandis Ratnieks 
 
 

Svētdienas skolas jaunā mācību gada sākums 2.oktobrī 
 
Mīļie vecāki un bērni! 2. oktobrī ar lielu prieku sagaidīsim bērnus, lai kopīgi 

uzsāktu jauno svētdienas skolas mācību gadu! Svētdienas skolā aicināti bērni no 3 līdz 
9 gadu vecumam, lai  iepazītu Dievu caur rotaļu. Savukārt jaunākie bērniņi kopā ar 
vecākiem aicināti pavadīt laiku baznīcas rotaļu stūrītī.  

Svētdienas skolā izmantosim gan Godly Play (Dievišķā rotaļa) metodi, gan 
tradicionālās mācību metodes, caur kurām bērni iepazīs svētos stāstus, līdzības, 
liturģiskās darbības un klusuma nozīmi.  

Godly play ir Montessori pedagoģijā balstīta reliģiskās audzināšanas metode, ko var 
lietot mājās, skolā, svētdienas skolā, lai bērniem mācītu par Dievu viņiem 
saprotamā veidā. Bērni tiek aicināti piedzīvot stāstus kopā ar Lielo, Visuvareno 
Dievu! Tā ir atklājumu metode, kas iesaista visu bērnu – rokas, sirdi, sajūtas, prātu, 
intuīciju. Tas ir labākais veids, kā uzņemt un saglabāt visu to, ko esam 
mācījušies. Bērniem ir iespēja ieiet stāstā, brīnīties par to un radīt kaut ko, kam ir nozīme 
viņa paša dzīvē. 



Nodarbības notiks četras mēneša 
svētdienas dievkalpojuma laikā, ja sapulcēsies 3 
un vairāk bērni. 

Lai pieteiktos nodarbībām, ja līdz šim neesat 
piedalījušies, lūdzam sazināties ar svētdienas 
skolas vadītāju Santu Kaļāni - Brokāni, tālr. nr. 
26656740; e-pasts: santa.kalane@gmail.com 

 

Svētdienas skolas vadītāja Santa Kaļāne-Brokāne 
 

 
Zoom Bībeles studija no 4. oktobra 

 
Arī šajā sezonā turpināsim par labu 

tradīciju kļuvušo attālināto Bībeles studiju, kas 
notiks Zoom platformā otrdienas vakaros plkst. 
19 00. Šoreiz lasīsim un studēsim ap. Pāvila vēstuli 
Romiešiem. Vēstule Romiešiem netika izraudzīta 
nejauši. Šajā gadā svinam Reformācijas 500 gadu 
jubileju Latvijā. Septiņus otrdienu vakarus, sākot 
no 4. oktobra līdz 15. novembrim, pievērsīsimies 
tekstam, kas atstāja dziļu iespaidu uz Mārtiņu 
Luteru un viņa laikabiedriem. Draudzes mācītāji 
katrā nodarbībā sniegs teoloģisku ievadu, būs 
iespēja diskusijai, jautājumiem, sadraudzībai un 
kopīgām lūgšanām. Visi mīļi aicināti! Informāciju 
par pieslēgšanos varēsiet atrast Doma draudzes 
mājas labā sadaļā “Draudze”.  

  

mācītājs Sandis Ratnieks 
 

 
Iesvētes mācība – ALFA kurss 

 
Šajā rudenī Doma draudze Alfa kursu 

nav plānojusi.  
Ja vēlaties kristīties/iesvētīties, lūdzu 

sazinieties ar draudzes mācītājiem.  
Nākamais Alfa kurss plānots 2023. gada 

janvārī.  
  
 

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. 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

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

Rīgas Doma evaņģēliski luteriskā draudze 
Reģ. Nr. 90000344416 
Herdera laukums 6, Rīga, LV-1050 
A/S SEB Banka 
Kods UNLALV2X 
Konts LV40UNLA0002000701521 
 
 
 

INFORMĀCIJA 
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