
Mēneša lozungs                                                          
māc. S. Ratnieks 

 
 

Rūpējieties par tās pilsētas labumu,  
uz kurieni Es jūs aizvedu trimdā,  

un lūdziet Kungu par to,  
jo tās labums būs jūsu labums! 

 (Jer 29:7) 
 

Pravietis Jeremija (6.g. pirms Kristus) 
Israēla tautai pasludināja Dieva tiesu - 
Jeruzāleme tiks nopostīta un tauta tiks 
aizvesta gūstā. Pravietis kļūst par šo 
notikumu aculiecinieku. 589.g. Babilonijas 
valdnieks Nebukadnēcars II ielenca pilsētu 
un, badā nomērdētu, 586. gadā to ieņēma. 
Tie, kas izdzīvoja, tika aizvesti gūstā. Aizvestie 
cerēja uz drīzu atgriešanos. Dievs bija 
paredzējis citādāk. Jūs svešā zemē paliksiet 
ilgāk nekā jums to gribētos. Tādēļ rūpējieties 
par to vietu (ciematu, pilsētu, kopienu), kur 
jūs esat. Lūdziet par to Dievu! Ja tai vietai un 
cilvēkiem labi klāsies, labi klāsies arī jums. 
Dievs šeit uzrunā tematu par kolektīvo 
atbildību. Lai kur mūs Dievs būtu nolicis, 
mums ir jāuzņemas atbildība par to kopienu, 
kurā dzīvojam, un jādod savs ieguldījums, 
darbs un lūgšanas. Būsim savas zemes, 
tautas, kopienas un draudzes patrioti! 

 

 

Rīgas Doma draudzes 

ZIŅOJUMI 

 

4. oktobris 
12:00 Dievkalpojums  
                          (Pļaujas svētki) 

 

5. oktobris 
19:00 ALFA kurss Palasta ielā 8 
 

12. oktobris 
19:00 ALFA kurss Palasta ielā 8 
 

19. oktobris 
19:00 ALFA kurss Palasta ielā 8 
 

26. oktobris 
19:00 ALFA kurss Palasta ielā 8 
 

31. oktobris 
 8:00 Dievkalpojums   

         (Reformācijas diena) 
 

16:00 Reformācijas svētku 
dievkalpojums   

(LELB Mūzikas un liturģijas nozarei - 25) 
 
 

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  OKTOBRĪ 

2020 
OKTOBRIS 



Priecīga ziņa visiem mazajiem un viņu vecākiem! 
 
Meklē savu prieku savā Kungā, tad Viņš tev dos, pēc kā tava sirds ilgojas.  

(Ps. 37:4) 
Līdz ar Pļaujas svētkiem 4. oktobrī atsākas arī nodarbības bērniem. Ar prieku 

uzsāksim jauno Svētdienas skolas gadu un priecāsimies redzēt bērnus pēc ilgāka 
laika! Būsim kopā, piedzīvosim un slavēsim Dievu! 

Svētdienas skola notiks 4 reizes mēnesī, pirmajā un trešajā svētdienā – Godly  
Play nodarbības. Aicinām bērnus no 3 gadu vecuma. Tāpat vienmēr esam atvērti 
izpalīdzīgām rokām un sirdīm – ja tev ir vēlme būt blakus bērniem, kad viņi 
sastopas ar Dievu, droši pievienojies mūsu pulkam. 

Uz priekpilnu satikšanos! 
Svētdienas skolas vadītāja Santa Kaļāne-Brokāne 

 
 

Bībeles studija ZOOM 

Bībeles studiju kurss sāksies jau nākamajā otrdienā 6. oktobrī 19:00. Šajā 
rudens sezonā kopīgi lasīsim un studēsim Pāvila vēstuli Galatiešiem. Šī izvēle nav 
nejauša, jo ar Pāvila personību un kalpošanu esam jau pazīstami no iepriekšējām 
studijām. Vienlaikus, tuvojoties Reformācijas svētkiem oktobrī, Galatiešu vēstule 
nepārprotami izceļ Kristus pestīšanas nopelnu. Galatiešu vēstule savulaik Lutera 
lasītajās lekcijās kļuva pašam par mīļāko Jaunās derības grāmatu, kā viņš pats 
teicis: “… esmu ar to saderinājies!”. Esam plānojuši septiņas tikšanās reizes, kurās 
formāts paliktu nemainīgs – sākumā mācītāja ievads par attiecīgo nodaļu, tad 
grupu diskusijas un noslēgumā refleksijas un jautājumi. Aiciniet draugus un 
tiekamies! Ceru, ka arī mums kopīgi izdosies stiprināt ticību ar šo Pāvila vēstuli! 
Uz nākamo otrdienu lūgums izlasīt Galatiešu vēstules 1. nodaļu. 

Šeit arī tehniskā informācija par pieslēgšanās iespēju: Lūgums iepriekš 
iepazīties ar ZOOM lietotni un pārliecināties, ka viss darbojas. Šī sistēma darbojas 
gan uz datora, gan mobilajām ierīcēm. Ja lietojat datoru, pārliecinieties, ka 
datoram ir mikrofons, skaļruņi un kamera! Pievienojoties (Join) Jums prasīs 
Meeting ID or Personal Link Name, tur ierakstiet: 882 594 511. Tehnisku 
jautājumu vai neskaidrību gadījumā zvanīt māc. Elijam, tālr. 29101128. 

 

mācītājs Jānis Cepurītis 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Doma draudzes kanceleja 
Adrese:  
Palasta iela 2 (pieņemšana pēc 
iepriekšēja pieraksta) 
Tār: 67227573, mob.: 29499097 
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 Dzene, 29498630 
diakonija@doms.lv  
 
Svētdienas skola:  
nodarbības notiek svētdienās, 
dievkalpojuma laikā (izņemot vasaras 
mēnešus). Mīļi tiek gaidīti arī jauni 
dalībnieki no 3 – 15 g.  
 
Draudzes kora mēģinājumi: 
Pirmdienās 18:00 M.Pils ielā 4 (izņemot 
vasaras mēnešus) 
 
 
 

 
 
 

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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