
Mēneša lozungs                                                          
māc. J. Cepurītis 

 
 

“Vai! tiem, kas sauc ļaunu par labu un labu par 
ļaunu, notur tumsu par gaismu 

un gaismu par tumsu, notur rūgtu par saldu un 
saldu par rūgtu!”  (Jes.5:20) 

 

Vārdi no pravieša Jesajas grāmatas runā par 
norisēm, kas sajauc un izposta cilvēka sirds skaidrību. 
Garīga redzējuma veidā pravietis apraksta izredzētās 
tautas likteni un laiku, kad tie sāk dzīvot ar sagrozītu 
realitāti, kas pieskaņota konkrētā brīža 
izdevīgumam. Un jāpiekrīt, ka tā ir nepārejoša 
aktualitāte, visos laikos cilvēks ir centies pasaules 
gājumu pakārtot un ietekmēt savai ērtībai un Dieva 
radīšanas kārtībā ienest kaut nelielas, bet tomēr 
savas korekcijas. Šī mēneša lozungs mums atgādina, 
ka cilvēks meistarīgi spēj dzīvot ar viltus dzīvi. Un te 
nav runa tik daudz par cilvēka ārieni, bet  par norisēm 
mūsu sirds pasaulē. Viltus dzīve, vai kā šodien teiktu 
-  viltus realitāte, ir teju neuzvarams Goliāts, kas kā 
dārdošs rupors piesaka savu lielumu un varenību. 
Bet kā mēs zinām, tā ir tikai čaula un mānīgs iespaids, 
kas aiz sevis slēpj milzi ar māla kājām. Par šo mānīgo 
apmaiņu jeb dzīvi uzpūstā realitātē apustulis Pāvils 
gudri atgādina, sakot: “nevis tu nes sakni, bet sakne 
– tevi!”  (Rom.11:18). Citiem vārdiem, mums 
vienmēr jāatceras, ka mūsu dzīves Meistars ir kāds 
cits, nevis mēs paši. Dzīve ir dota, lai tajā atklātu un 
piedzīvotu Dieva ieceri, nevis realizētu pasaules 
pārbūvi pēc mūsu parāta. Tāpēc atļausim labajam 
palikt labam un netirgosimies ar ļauno, atļausim 
Dieva gaismai spīdēt un neaizsegsim to ar sevi! 
Vienlaikus šie vārdi no Jesajas grāmatas ir vērtīgs 
ievads pretī Adventam, laikam, kas no mums prasa 
īpašu vērīgumu un sirdsapziņas skaidrību. Šie vārdi 
var kalpot kā lakmusa papīrs mūsu garīgajai stājai, 
tam, kādi esam un kā šajā pasaulē dzīvojam.  

 

Rīgas Doma draudzes 

ZIŅOJUMI 

1. novembris 
19:00 Bībeles studija Zoom platformā 
 

8. novembris 
19:00 Bībeles studija Zoom platformā 
 

11. novembris 
 9:00  Lāčpēša dienas  dievkalpojums  
 

15. novembris 
19:00 Bībeles studija Zoom platformā 
 

18. novembris 
 9:00  LR neatkarības proklamēšanas 

dienas dievkalpojums 
 

12:00–17:00 Skan latviešu 
ērģeļmūzika Ukrainai (saziedotie 
līdzekļi tiks nodoti Ukrainas atbalstam) 

 

20. novembris 
12:00 Dievkalpojums (Mūžības svētdiena 

jeb Mirušo piemiņas diena) 
 
 

24. novembris 
18:00 Aizlūgšanu un slavēšanas 

dievkalpojums 
27. novembris 

12:00 Dievkalpojums (Adventa 1. svētd.) 
 
 

29. novembris 
19:00 Vadītas lūgšanas Adventā 

Kapitula zālē 
 
 
 

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  NOVEMBRĪ 

2022 
NOVEMBRIS 



 
Doma draudzes finanšu informācija  

 
Mans Dievs apmierinās katru jūsu vajadzību pēc Savas godības pilnās bagātības 

Kristū Jēzū (Filipiešiem 4:19) 
Slava un pateicība Dievam par mīlestību, svētīto dienišķo maizi un par katra 

ziedotāja atvērto sirdi! Dievs ļoti rūpējas par mūsu vajadzībām un uzticīgi gādā visu, kas 
mums ir nepieciešams! 

Oktobra mēnesī ar Dieva palīgu bijām saziedojuši EUR 4 399, bet izlietojām EUR 
5 873. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī !  

 

UZMANĪBU, SVĀRĪGA INFORMĀCIJA! 
Pēc LELB Sinodes lēmuma tika mainīti draudžu nosaukumi, un mūsu draudze no š.g. 

13. septembra ir jau reģistrēta ar nosaukumu: 
‘’Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Rīgas Doma draudze” 

Turpmāk draudzes rekvizītos būs jālieto augstāk minētais nosaukums. 
Vēlos avansa norēķinu personām tam īpaši pievērst uzmanību un lūdzu finanšu 

dokumentos (rēķinos, pavadzīmēs, čekos (ja summa pārsniedz 29 EUR) utt.) lietot 
nosaukumu:  

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Rīgas Doma draudze 
Reģ. Nr. 90000344416 Herdera laukums 6, Rīga, LV-1050 

A/S SEB Banka, kods: UNLALV2X, konts: LV40UNLA0002000701521 
 

Jautājumiem un ierosinājumiem: e-pasts ludaganina@inbox.lv,  t.29211812  
  

mantzine Ludmila Ganiņa 
  

Zoom Bībeles studija no 4. oktobra 
 

Arī šajā sezonā turpinām par labu tradīciju kļuvušo attālināto Bībeles studiju, 
kas notiek Zoom platformā otrdienu vakaros plkst. 19 00. Šoreiz lasām un studējam 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, pievēršamies tekstam, kas atstāja dziļu iespaidu uz Mārtiņu Luteru 
un viņa laikabiedriem. Draudzes mācītāji katrā nodarbībā sniedz teoloģisku ievadu, ir 
iespēja diskusijai, jautājumiem, sadraudzībai un kopīgām lūgšanām. Visi mīļi aicināti! 
Informāciju par pieslēgšanos varat atrast Doma draudzes mājaslapā sadaļā “Draudze”.  

  

mācītājs Sandis Ratnieks 
 
 



 
Aizlūgšanu un slavēšanas dievkalpojums 24. novembrī 

 
“Dziediet Kungam, slavējiet Viņa vārdu, vēstījiet diendienā Viņa 

pestīšanu!” (Psalms 96:2) 
Ceturtdien, 24. novembrī, plkst.18.00 Meinarda kapelā kopīgi svinēsim aizlūgšanu 

un slavēšanas dievkalpojumu. Pielūgsmē un mūzikā mūs vadīs slavēšanas grupa 
“Arma Dei”. Mācītāji un kalpotāji personīgi aizlūgs par jūsu vajadzībām un būs iespēja 
saņemt svētītās eļļas zīmi. Aizlūgšanu dievkalpojuma laiks ir izvēlēts pirms Adventa 
sākuma, lai ar pateicību un Dieva slavēšanu mēs varētu iesākt svētīgu Jēzus 
piedzimšanas gaidīšanas laiku. 

Piedzīvosim Dieva klātbūtni dziesmās un aizlūgšanās!   
 

mācītājs Jānis Cepurītis 
 

Vadītas lūgšanas Adventā no 29. novembra 
Doma Kapitula zālē un attālināti 

 
Adventa laikā piedāvājam iespēju piedzīvot vadītu lūgšanu vakarus, kuru tēma 

šogad būs “Jēzus - gaismas un cerības nesējs”.  
Četros otrdienu vakaros kopā satiksimies, lai sagatavotu savas sirdis Ziemsvētku 

laikam un pārdomātu Gaismas un Cerības nākšanu vistumšākā gadalaika vidū. Kristus 
apsolījumi mūs neatstāj tumsā, bet nāk ar cerību par gaismu. Ļausim, lai pats gaismas 
devējs mūs katru uzrunā ceļā uz Ziemsvētku notikumu un gaidīšanas laiku padara 
īpašāku šajos lūgšanu vakaros. 

Lūgšanas notiks četros otrdienu vakaros, sākot no 29. novembra, plkst. 19:00. 
Lūgšanas tiks noturētas Doma baznīcas Kapitula zālē, kā arī šajā laikā būs iespēja 
pievienoties lūgšanu norisei attālināti. Tā kā lūgšanas tiks noturētas klusumā, lūdzam 
ierasties savlaicīgi. Esiet mīļi gaidīti! 

 

draudzes locekle Alise Pīrāga 
 
Iesvētes mācība – ALFA kurss 

 
Aicinām visus interesentus pieteikties uz Alfas kursu mājaslapā 

www.doms.lv/Draudze/Alfa kurss. Kursa sākums plānots 17. janvārī. 
Alfa kurss kopā ar tam sekojošām konfesionālajām mācībām ir sagatavošanās 

kristībām/iesvētībām.  
Visi laipni gaidīti! 

mācītājs Elijs Godiņš 
  
 

http://www.doms.lv/Draudze/Alfa


 
Abonēt žurnālu “Svētdienas Rīts” 
2023. gadam – izdevīgāk! 

 
Pērkot katru mēnesi – 2 EUR;  
pasūtot pusgadam – 11,80 EUR;  
abonēšanas maksa gadam – 22,00 EUR. 

Abonēšanas indekss: 1095.  
Abonē: www.pasts.lv, zvanot pa 

tālruņiem 67008001 vai 25008001, Latvijas 
pasta nodaļās vai pie pastnieka. 
 

Informācija par LELB 
Gadagrāmatu 2023 

LELB izdevniecība “IHTIS” laidusi klajā 
ikgadējos izdevumus “LELB Gadagrāmata 
2023” un “LELB Kalendārs 2023”.  

Izdevumus var iegādāties klātienē 
grāmatu veikalā “IHTIS” (Rīgā, Mazajā Pils ielā 
4) un interneta veikalā www.ihtis.lv.  

Katra izdevuma viena eksemplāra cena – 
10 eiro. Katra izdevuma pirkumam, sākot no 
10 eksemplāriem, tiks piemērota 5% atlaide 
(9,50 eiro). 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
MĀCĪTĀJU PROMBŪTNE: 
 

Māc. Sandis Ratnieks no 3.– 6. 
novembrim rekolekcijās Mazirbē.  
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

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

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

INFORMĀCIJA 
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