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“Kungs lai vada jūsu sirdis mīlestībā uz Dievu
un Kristus izturībā.” (2.Tes.3:5)
Vārdi par mīlestību un izturību, iespējams, ir šī
brīža vērtīgākie vārdi. Raugoties pandēmijas
nomocītajā pasaulē, aizvien retāk dzirdam par dziļas
mīlestības darbiem, aizvien retāk redzam ļaudis, kas
izturību uzlūko kā tikumu. Cilvēku sirdis ir palikušas
aizvien cietākas. Var piekrist, ka šis laiks no mums ir
atprasījis ļoti daudz. Viedokļu ķīviņi, emocionāla
spriedze, vispārējs nogurums un teju bezcerība, ka
šie laiki kādreiz beigsies. Dažam vārds “mājsēde” no
drauga ir kļuvis par draudu. Ikdiena ir kļuvusi šaura,
ierobežotā telpā atkal nākas meklēt veidus, kā
sadalīt vienu istabu vai vienu datoru. Mēs, kā
kristīgā Baznīca, šo laiku pieņemam ar Kristus
vārdiem “pasaulē jums būs bēdas” (Jņ.16:33).
Pamanīsim, ka šie vārdi nav sacīti, lai mūs biedētu
vai ar tiem draudētu. Gluži otrādi, Kristus vārdi mūs
tuvina realitātei, kurā dzīvojam šeit un tagad. Tāda
ir dzīvības un radītās pasaules kārtība pēc grēkā
krišanas. Un tas, kas palīdz šo realitāti uzlūkot un
pieņemt ar labestību, ne vienmēr ir mūsu centieni
un pūliņi. Apustulis Pāvils šī mēneša lozungā mums
atklāj veidu, kā šo bēdu un noguruma pasauli virzīt
uz priekšu, kā neļauties tās grūtsirdībai, kā pārkāpt
pāri bezcerības dzīlēm. Apustulis runā par Dieva
vadību, par spēku no augšienes. Tā ir mīlestība –
mūsu sirds satikšanās ar Dievu, neredzama, bet
iekšēji spēcīga dzīvības straume. Un otrs vārds ir
izturība, kā paraugu ņemot Kristu un viņa cilvēcību.
Tātad saistīt sevi ar debesīm un zemi vienlaicīgi!
Palikt un pieņemt realitāti, dzīvot iekšēji mīlošu un
ārēji apliecinošu dzīvi. Ļausim, lai Dievs pats mūs
virza un vada šajā ceļā.

11. novembris

9:00 Lāčpēša dienas
dievkalpojums

tikai tiešraidē Latvijas televīzijā LTV1

18. novembris

9:00 LR neatkarības
proklamēšanas dienas
dievkalpojums

tikai tiešraidē Latvijas televīzijā LTV1

21. novembris
12:00 Dievkalpojums

(Mūžības svētdiena jeb
Mirušo piemiņas diena)

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.

Ceļš pārbaidījumu laikā
Tā Kunga ceļi ir neizdibināmi.
Un atkal ir laiks, kad mēs nezinām, kurā virzienā doties, bet vienu zinu noteikti, ka
ir jāpaļaujas uz Dieva vadību, apsardzību un gādību!
Kā jau mēs visi zinām, šajā mēnesī līdz 15. novembrim, dievkalpojumi nenotiks, kā
parasti, bet garīdzniekiem ir ļoti liels slogs, lai pakārtotu ierasto dievkalpojumu,
pielāgojoties gan valsts izsludinātajai ārkārtējai situācijai, gan nodrošinātu draudzei
pieejamību pie Sv. Vakarēdiena un citām garīgās dzīves vajadzībām.
Ņemot vērā, ka nevaram būt dievkalpojumos kuplā skaitā klātienē, liels lūgums
savus ziedojumus pārskaitīt uz draudzes kontu.
Šis pārbaudījumu laiks mums ir jāiztur ar mīlestību uz Dievu un vienam uz otru.
Doma draudzes finanšu informācija
Slava un pateicība Dievam, un paldies Jums, brāļi un māsas Kristū, par dāsniem
ziedojumiem! Oktobra mēneša ienākumi bija 5 977 eiro un izdevumi 4 837 eiro.
Lai Dieva miers ir ar mums visiem!
Jautājumiem un ierosinājumiem: e-pasts ludaganina@inbox.lv, t.29211812
mantzine Ludmila Ganiņa

Par kapusvētkiem
Tie, kuru tuvinieki ir apglabāti Rīgas 1. un 2. Meža kapos, droši vien atceras, ka
ir tāda tradīcija - jūlija pēdējā sestdienā rīkot kapusvētkus laukumiņā pretī 1. Meža kapu
kapličai. Šo kapusvētku tradīciju ilgus gadus esam kopuši kopā ar Rīgas Sv. Jāņa draudzi,
pamīšus uzņemoties atbildību par kapusvētku organizēšanu.
Taču pēdējos gados atsaucība kapusvētkiem ir gājusi mazumā un apmeklējums ir
kļuvis niecīgs. Tādēļ esam nolēmuši šo tradīciju neturpināt.
Novembris ir mirušo piemiņas mēnesis. Aicinām pieminēt savu mīļos aizgājējus
Dieva priekšā savās individuālajās lūgšanās, un īpaši pieminēt viņus dievkalpojumā
baznīcā Mūžības svētdienā, ko šogad atzīmēsim 21. novembrī.
mācītājs Sandis Ratnieks

Informācija par LELB Gadagrāmatu 2021
Novembra pirmajā pusē tiks izdota “LELB Gadagrāmata 2022” un “LELB
Kalendārs 2022”. Par konkrētu datumu, kad varēs iegādāties izdevumus, informāciju
atradīsiet LELB mājas lapā www.lelb.lv un www.ihtis.lv.

INFORMĀCIJA
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

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