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Un Kunga eņģelis nāca vēlreiz, pieskārās 
viņam un sacīja: “Celies un ēd, jo tev ejams 
garš ceļš.” (1.Ķēn 19:7) 

 

Pirmajā Ķēniņu grāmatā ir aprakstīti daudzi 
nozīmīgi un dramatiski notikumi, kas iespaidoja 
Israēla tautu. Salamana tempļa celtniecība, Israēla 
valsts sašķelšanās (ap 931. gadu pirms Kristus 
dzimšanas). Ziemeļvalsts (10 cilšu valsts, Israēls) 
ķēniņi, vēlēdamies mazināt Jeruzālemes (2 cilšu 
valsts, Jūda) kā garīgā centra nozīmību, veicināja 
Baāla un Aštartes pielūgsmi. Ķēniņš Ahabs (Omri 
dinastija, valdīšanas gadi ~871.- 852.) apņēma par 
sievu Īzebeli, Sidonas princesi. Īzebeles vadībā tika 
iznīcināti Jahves pravieši un importēti Baāla un 
Aštartes pravieši. Tas bija lielas atkrišanas laiks. Šajā 
sarežģītajā laikā darbojas pravietis Elija. Elija 
paredzēja Israēla zemei 3 gadu sausumu. Viņš 
izaicināja uz cīņu Baāla praviešus Karmela kalnā. 
Pēc izrēķināšanās ar Baāla praviešiem Elija bēg 
tuksnesī un grib nomirt. Tur viņu pamodina Dieva 
eņģelis: “Celies un ēd, jo tev ejams garš ceļš.” 

Eņģeļa vēstījums pārsteidz. Parasti eņģeļi, kā 
Dieva vēstneši, nes kādu vēstījumu no Dieva, kam ir 
garīgs raksturs. Šajā gadījumā eņģelis dod pavisam 
praktisku norādījumu: “Celies un ēd!”. Dievs bija 
sagatavojis pravietim maltīti un atpūtas iespēju. 
Parūpējies par savām fiziskajām vajadzībām, jo Tev 
priekšā vēl tāls ceļš! Pravietim priekšā bija 40 dienu 
gājums līdz Dieva kalnam Horebam, kur viņš 
piedzīvoja sastapšanos ar Kungu. Eņģeļa vēstījums 
ir vienkāršs, praktisks un noderīgs mums ikvienam. 
Tev vēl ejams tāls ceļš! Parūpējies par sevi, par savu 
veselību un vajadzībām, lai Tu varētu būt noderīgs 
tad, kad Dievs Tevi aicinās kādam uzdevumam.  

 

 

Rīgas Doma draudzes 

ZIŅOJUMI 

11. jūlijs 
 

Talka Lielvārdes mācītājmuižā 
 
18. jūlijs 
 

Draudzes pikniks 2020 
Lielvārdes mācītājmuižā 
 

25. jūlijs 
 

12:00 Kapu svētki  
           kopā ar Rīgas Sv.Jāņa draudzi  

                                             I Meža kapos 
13:00 Svētbrīdis-izlaidums   
           Rīgas Doma kora skolai 
 

30. jūlijs - 2. augusts 
Rekolekcijas Lielvārdes 
mācītājmuižā. 
 
 
 
 
 

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 
šodien gatavojušies. 
 
 

KALENDĀRS  JŪLIJĀ 

2020 
JŪLIJS 



Talka Lielvārdes mācītājmuižā 11.07.2020. 
 
 

Gatavojoties draudzes piknikam un rekolekcijām, visi ir aicināti uz talku 
Lielvārdes mācītājmuižā 11. jūlijā. Ierašanās plkst. 10:00. 

Pieteikšanās un sīkāka informācija pie Anrija Zundes, mob.26411616. 
 
 

Draudzes dienas - draudzes pikniks 2020 

Lielvārdes mācītājmuižā 18.07.2020. 
 

 “Tādēļ, ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums; kas bijis, ir pagājis, redzi, viss ir 
tapis jauns“ (2. Kor. 5:17) 

Visiem, kas gaida ikgadējās draudzes dienas, steidzam paziņot - 18.jūlijā 
Lielvārdes mācītājmuižā tiksimies priekpilnā draudzes piknikā visas dienas 
garumā! 

Būs dziesmas un dejas, sarunas un pusdienas, smiekli un pateicība Dievam 
par kopā būšanu! 

Atzīmējiet sev datumu, piesakieties un tiekamies!  
 

Kad? 18.07.2020. 
Kur? Lielvārdes mācītājmuižā. 
Cikos? Ierašanās 10.00, noslēgums 19.00. 
Maksa: 10,00 eiro pieaugušajiem, 5,00 eiro bērniem no 5-12 gadiem. 
Pieteikšanās un apmaksa līdz 15. jūlijam.  

 

Pieteikties var elektroniski, aizpildot anketu Doma mājaslapā  vai ejot uz 
https://saite.lv/domapikniks, kā arī, sūtot īsziņu uz telefonu 26411616, norādot 
vārdu, uzvārdu, vecumu un ēšanas ierobežojumus, ja tādi ir. 

Dalības maksa jāveic ar pārskaitījumu Doma draudzes kontā, maksājuma 
uzdevumā obligāti norādot - ziedojums Doma draudzes dienām. Var maksāt arī  
svētdienās pie ziedojumu traukiem, un ir iespējams maksāt arī pasākuma dienā. 

Nokļūt var ar personīgo auto vai ar vilcienu līdz stacijai “Kaibala”. No stacijas 
līdz mācītājmuižai būs organizēts transports, aicinām par to savlaicīgi sazināties 
ar organizatoriem. 

Ja ir vēlēšanās ierasties iepriekšējā dienā vai palikt ilgāk, lūdzam to saskaņot 
ar Anriju Zundi, 26411616. 

Būsim kopā, ievērojot valstī noteiktos drošības pasākumus. 
 

Draudzes dienu organizatori 
 

https://saite.lv/domapikniks


Rekolekcijas Lielvārdes mācītājmuižā 
 
Aicinām izmantot iespēju garīgās dzīves bagātināšanai, piedaloties 

rekolekcijās. Aicinām pieteikties individuāli vadītām garās nedēļas nogales 
Rekolekcijām, kas norisināsies no 30. jūlija - 2. augustam Lielvārdes 
Mācītājmuižā. Rekolekciju izkārtojums ir pielāgots valstī noteiktajām prasībām, 
lai tās varētu noritēt svētīgi un droši. Pieteikšanās un papildus informācija: 
medne.mara@gmail.com  

Vietu skaits ierobežots, tāpēc aicinām pieteikties savlaicīgi. Lūdzu sekot 
līdzi informācijai doms.lv/Notikumi2020/Rekolekcijas. Ziedojums 60 EUR (ja 
finanses ir vienīgais šķērslis, lai piedalītos, aicinām sazināties ar mums, lai varam 
to izskatīt). 

mācītājs Elijs Godiņš  
 
 

                                                                                                                 
Aicinājums apmeklēt Doma Mūzikas daļas rīkotos 
pasākumus 

 

Rīgas Doma Mūzikas daļa aicina apmeklēt tā rīkotos pasākumus jūlijā, 
ievērojot visus Latvijā noteiktos ierobežojumus. Lai atbalstītu Rīgas Doma 
Mūzikas nozari, esat aicināti iegādāties biļetes “Biļešu paradīze” kasēs vai Rīgas 
Doma kasē Doma darba laikos. 

Aicinām uz Rīgas Doma rīkotiem koncertiem katru piektdienu pl.19.00. 
Biļetes cena 15.00 EUR (atlaides pensionāriem, skolniekiem, studentiem 10.00 
EUR). 

Jūlija sestdienās "Muzikālas vakara pastaigas" laikā starp pl. 20.00 - 22.00. 
Biļetes cena 10.00 EUR (atlaides pensionāriem, skolniekiem, studentiem 5.00 
EUR). 

Pateicamies par Jūsu atsaucību šajā kultūrai un Rīgas Domam grūtajā laikā! 
 

Doma mūzikas direktors, ērģelnieks  
Aigars Reinis  
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Doma draudzes kanceleja 
Adrese:  
Palasta iela 2 (pieņemšana pēc 
iepriekšēja pieraksta) 
Tār: 67227573, mob.: 29499097 
Doma sekretāre: mob. 28909686  
e-pasts: doms@doms.lv  
 

Dievgalds  
 

Mācītāji turpina kalpot. Tos, kas vēlas 
saņemt dievgaldu, lūdzam sazināties ar 
mācītājiem: 
Māc. Elijs Godiņš: 29101128;  
Māc. Sandis Ratnieks: 26595086;  
Māc. Jānis Cepurītis: 26118701. 
 
 

MĀCĪTĀJU PROMBŪTNE: 
Māc. Sandis Ratnieks rekolekcijās  
no 19.– 26. jūlijam. 
Māc. Elijs Godiņš atvaļinājumā  
no 15. jūnija – 29. jūlijam. 
 
 

Diakonijas darba koordinatore:  
Asnāte Dzene, 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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