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Jūs sējat daudz, bet pļaujat maz, jūs ēdat, bet 
sāta nav, jūs dzerat, bet veldzes netiek, jūs 
velkat drānas, bet siltuma nav, ko algādžos 
nopelnījuši, tas aiziet kā caurā maisā. (Hag 1:6) 
 
 
 
 

Šādi vārdi nav tas, ko gribam redzēt 
piepildāmies savā dzīvē. Hagajas grāmatas 
sākumā Dievs norāj savu tautu par to, ka rūpēs 
par sevi viņi ir pametuši novārtā Svēto vietu - 
Dieva templi. Viņu neveiksmēm Dievs dod savu 
skaidrojumu turpat 9. pantā: “tas tādēļ, ka 
mans nams stāv drupās, bet jūs tik aptekat katrs 
savu namu!” Cilvēkam par sevi ir jārūpējas, nav 
jāgaida, ka to manā vietā darīs kāds cits. Tomēr 
darbiem un rūpēm svētību dod Dievs. Kad pūles 
un darbi nenes cerēto rezultātu, tad mēdzam 
uzdot sev jautājumu: ko es daru aplam? Bieži 
meklējam, vai neesam izdarījuši ko nepareizu. 
Varbūt mums pietrūkst kādu prasmju? Varbūt. 
Bet varbūt esam savu pasauli pārāk centrējuši 
ap sevi un saviem nodomiem. 

Dievs vēlas svētīt tos, kas piedalās Viņa 
darbā un Viņa nodomos. Kā ir ar mani? Vai es 
piedalos Dieva darbā un Viņa nodomos? Vai es 
gribētu šajā mēnesī īpaši Dievam atsaukties, lai 
darītu Viņa nodomus? Vai gribētu viņam 
šomēnes ar saviem ziedojumiem īpaši atbalstīt 
Viņa darbu ko veic mana draudze? 
 
  

 

 

Rīgas Doma draudzes 

ZIŅOJUMI 

 
20. septembris 

19:00 ALFA kurss Zoom platformā 
 
 

27. septembris 
19:00 ALFA kurss Zoom platformā 
 
 

5. oktobris 
19:00 Bībeles stunda  

Zoom platformā 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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 

2021 
SEPTEMBRIS 



Doma draudzes finanšu informācija 
 

Teici, To Kungu, mana dvēsele, un neaizmirsti, ko Viņš tev labu darījis! (Ps. 103:2) 
Pēdējā laikā bieži pārlasu visu šo psalmu, un, jo vairāk lasu, jo vairāk saprotu, ka par 

visu jāpateicas Dievam, un it īpaši par šo laiku, kad nezinām, kā plānot savu dzīvi! Pati 
saprotu, ka šis laiks ir dots patiesai atgriešanai, nožēlai par grēkiem un centībai dzīvot 
pēc Viņa baušļiem un mīlēt tuvāko, kā Jēzus mūs mīl! Ne vienmēr sanāk, bet katru reizi 
atkal un atkal lūdzu Dieva palīgu! 

Pateicos Dievam un Jums, brāļi un māsas Kristū, par dāsniem ziedojumiem un 
kalpošanu mūsu Kungam par godu un ikvienam par svētību! 

Augustā mēs saziedojām 5 501 eiro un izlietojām  6 238 eiro. Kopumā astoņos 
mēnešos bilance saglabājas pozitīva. 

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

  

mantzine Ludmila Ganiņa 
 
 

Jaunais ALFA kurss sākas 20. septembrī  

Meklē atbildes uz dzīves jautājumiem? 
Vēlies uzzināt vairāk par kristietību, kristīties vai iesvētīties? 

Apmeklē Alfa kursu! 
Alfa kurss ir 10 nodarbību cikls (12 nedēļas) par kristietības pamatjautājumiem. 

Tiem, kas pēc Alfas kursa vēlas kristīties vai iesvētīties, 4 nodarbībās ir iespēja iepazīties 
ar luterāņu baznīcas mācību.  Katru pirmdienas vakaru klausīsimies lekciju par konkrētu 
tēmu, diskutēsim mazajās grupās un mēģināsim noskaidrot visu, kas nepieciešams.  

Klausies, uzzini, jautā un atklāj draudzīgā un nepiespiestā gaisotnē! 
Pirmā tikšanās 20.09.2021. plkst. 19:00.  Pēc tam katru pirmdienu, 10 nedēļas, no 

plkst. 19:00 - 21:00. Pievienoties rudens Alfa kursam ir iespēja līdz 04.10.2021. 
Kurss tiks plānots, balstoties uz valstī noteiktajiem ierobežojumiem.  
Papildus informācija/reģistrēšanās: www.doms.lv - Draudzes dzīve - Alfa kurss, vai 

pie Lauras Keišas ( 26541931), domaalfa@gmail.com . 
 

Vēlies kalpot Alfa kursā?   
Lai arī rudens sezonā Alfa kurss varētu noritēt, kā ierasts, jau laicīgi sākam plānot 

visus darbiņus. Kurss, kā ierasts, sāksies septembra otrajā pusē 20.09.2021. Kurss tiks 
plānots atbilstoši valstī noteiktajiem ierobežojumiem. Bet, lai šis kurss varētu izdoties, 
mums noteikti ir vajadzīgas palīdzīgas un čaklas rokas.  

Ja esi jau kristīts/iesvētīts un  labprāt vēlētos pievienoties Alfa kursa organizatoru 
komandai, droši dod ziņu Laurai Keišai ( 26541931), domaalfa@gmail.com. Darbiņi ir 
dažādi, un pat tad, ja netiec katru pirmdienas vakaru, noteikti atradīsies lietiņas, ko 

mailto:ludaganina@inbox.lv
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varēsi piepalīdzēt. Ir iespēja būt grupiņas 
vadītājam/vadītāja palīgam, piedalīties 
saimniecības darbiņos un finanšu 
administrēšanā. Tāpat arī nedēļas nogales un 
noslēguma ballītes organizēšanā mums noderēs 
palīgi. Vecumam nav nozīmes. Mēs priecājamies 
par katru kalpotāju, ko Dievs mums sūta.  

 

Alfa kursa koordinatore Laura Keiša  
 
 

Doma draudzes Bībeles studiju 
cikls “Ceļš” 

  
Laikā, kad tikšanās klātienē ir 

ierobežota, īpašu vietu mūsu draudzes dzīvē 
ieņem Bībeles stundas Zoom vidē. Tā ir iespēja 
klausīties mācītāja sagatavotu ievadu Bībeles 
tēmā vai nodaļā, kā arī pārrunāt to ar citiem 
nelielās grupās.  

Šim “mācību gadam” esam izvēlējušies 
tēmu CEĻŠ. Mēs visi esam ceļā. Savā dzīves ceļā, 
savā garīgajā ceļā. Apskatīsim to, kā šī tēma 
parādās Bībelē un mūsu dzīvē. 

Bībeles stundas notiks otrdienu vakaros 
plkst. 19:00. Tās uzsāksies 5. oktobrī (atzīmējiet 
savā kalendārā). Saite būs atrodama doms.lv.  

 

mācītājs Elijs Godiņš 
 

     
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

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. 
 
MĀCĪTĀJU PROMBŪTNE: 
 

Māc. Jānis Cepurītis atvaļinājumā  
no 7. augusta – 7. septembrim. 
 
 
 
 
 
 

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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