
Mēneša lozungs                                                          
māc. S. Ratnieks 

 
 

Dievs redzēja visu, ko bija darījis,  
un, redzi, tas bija ļoti labi! (1Moz 1:31a) 

 

Jaunā gada pirmajā dienā kristīgā Baznīca svin 
Jēzus vārda došanas dienu. Dievišķais Bērns, kas 
piedzima Ziemassvētku naktī, iegūst savu vārdu - 
Jēzus, Glābējs. Aizvadīsim Jauno gadu Jēzus zīmē, 
apzinoties, ka mums ir vajadzīga Viņa žēlastība! 

Dievs radīja pasauli ar savu Vārdu, arī mēs ar 
vārdiem radām pasauli, kurā dzīvojam. Radīšanas 
grāmatā lasām, ka Dievs radīja pasauli 6 dienās. 
Kāds spēks, kāds vēriens! Un, kad Dievs bija 
pabeidzis savu darbu, Viņš apstājās un apskatījās 
no malas uz visu, ko bija radījis. Un, redzi, tas bija 
ļoti labi. Dievs atskatās, Viņš vērtē, Viņš ieliek sev 
atzīmi. Kāds ir bijis aizvadītais gads? Dievs man 
dāvināja šo laiku. Kā esmu to izlietojis? Ko esmu 
paveicis? Kas man ir izdevies un kas nē? Kādu 
atzīmi es varu sev ielikt? Ko Dievs man gribēja 
iemācīt un kādas mācību stundas esmu apguvis? 
Varam spert vel vienu soli tālāk. Dievs dāvina 
pasaulei un arī man Jaunu gadu. Ko es sagaidu no 
Jaunā gada? Vai es Jaunajā gadā gribu paļauties uz 
savu vai Dieva gudrību? 

Gribu novēlēt mums visiem Dieva mieru! Lai 
Dieva miers valda cilvēku sirdīs, lai zemes un 
tautas var dzīvot mierā! Lai uzvar taisnība un 
ļaunums tiek sagrauts! Lūgsim Dievu par pasauli 
un par mums, lai mēs varam sadzirdēt Dievu, kad 
Viņš vēlās mums kaut ko teikt. Raudzīsimies 
nākotnē  ar mieru sirdī un gaišu cerību! Pamats šai 
cerībai ir mūsu ticība Dieva mīlestībai, ko Viņš ir 
atklājis pasaulei caur savu Dēlu Jēzu Kristu. Dieva 
svētītu 2023. Kunga žēlastības gadu! 

 

Rīgas Doma draudzes 

ZIŅOJUMI 

6. janvāris 
  8:00  Zvaigznes dienas dievkalpojums 
19:00  Zvaigznes dienas koncerts 
 

16. janvāris 
19:00  ALFA kurss Virsvaldes zālē 
 

20. janvāris 
19:00  Barikāžu atceres koncerts 

                        

22. janvāris 
12:00  Bībeles studiju dievkalpojums  
                            (tēma: “Bībele un…) 
 

23. janvāris 
19:00  ALFA kurss Virsvaldes zālē 
 

30. janvāris 
19:00  ALFA kurss Virsvaldes 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  JANVĀRĪ 

2023 
JANVĀRIS 



Atzīmējiet savā kalendārā!  

Arī šajā gadā Doma draudzē būs īpaši notikumi, kurus vajadzētu savlaicīgi ieplānot: 
 
 

28. februāra - 11. aprīlis  Gavēņa laika vadītas lūgšanas. Kapitula zālē un Zoom  
Otrdienās 19:00     

6. marts    Aizlūgumu un slavēšanas dievkalpojums ar “Arma Dei” 
 

27. maijs     Baznīcu nakts 
 

3. jūnijs   Klusuma diena Lielvārdes mācītājmuižā 
 

8. jūnijs    Aizlūgumu un slavēšanas dievkalpojums ar “Arma Dei” 
 

13. - 16. jūnijs    Draudzes dienas  
 

03. - 06. augusts    Rekolekcijas Lielvārdes mācītājmuižā (1) 
 

07. - 10. augusts    Rekolekcijas Lielvārdes mācītājmuižā (2) 
 

mācītājs Elijs Godiņš 
 

Doma draudzes finanšu informācija  
 

Paldies Dievam par žēlastības un mīlestības piepildītu aizvadīto 2022. gadu!  
Draudzes budžetu 2022. gadam bijām plānojuši ar ienākumiem 69 900 eiro  un 

81 380 eiro izdevumiem, bet gads nāca ar lielām pārmaiņām un pārbaudījumiem.  
Draudzes plānotie izdevumi gada laikā sasnieguši 90 384 eiro. Pateicoties Dieva 
žēlastībai un gādībai, mūsu saziedotie līdzekļi 92 045 eiro apmērā noseguši izdevumus 
un gadu noslēdzām ar pozitīvu bilanci.   

Decembrī draudzes padome pieņēma budžetu 2023. gadam ar plānotiem 
ienākumiem 85 670 eiro un izdevumiem 97 155 eiro.  Starpība   - 11 485 eiro. Iztrūkstošo 
summu paredzēts segt no agrāk uzkrātiem līdzekļiem.   

Iepriekšējā gada pieredze liecina par to, ka Dievs mūs nepamet grūtajā laikā, bet 
dāsni apdāvina un dod pat vairāk! Dodiet, un jums tiks dots (Lk. 6:38). 

Milzīgs paldies katram ziedotājam! Lai Dievs Jūs bagātīgi svētī! 
 

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

mantzine Ludmila Ganiņa 
 

Iesvētes mācība – ALFA kurss 
 

Aicinām visus interesentus pieteikties uz Alfas kursu mājaslapā 
www.doms.lv/Draudze/Alfa kurss. Kursa sākums plānots 16. 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


 
Bībeles studiju dievkalpojumi 

 
 

Kristiešu Svētie Raksti jeb Bībele tiek saukta par grāmatu 
grāmatu. Pāri laikiem un laikmetiem Bībele ir sargājusi svēto 
Dieva atklāsmi, rādot ticības un pestīšanas ceļu ikvienam, 
kurš ar sirds degsmi un bijību ir gatavs uzticēties katram 
vārdam, kas nāk no  “Dieva mutes” (Mt.4:4). Bībele ir kā 
lielais ticības ietvars, kas nemainās un vienmēr paliek 
uzticams. Svētie Raksti ir kristīgās Baznīcas kopības zīme, kas 

atklāj pestīšanu un Dieva nodomu cilvēka dzīvē. Jaunajā gadā mēs, Doma draudze, 
aktualizēsim Bībeles lasīšanas nozīmi un tās vēsti šodienā. Vienu reizi mēnesī svētdienas 
dievkalpojuma virstēma būs “Bībele un…”. Katrā no šiem dievkalpojumiem aiz vārda 
“un” aplūkosim dzīvei un ticībai būtisko. Šogad ar dievkalpojumu ciklu “Bībele un…” 
lasīsim Svētos Rakstus kopā, tāpēc aicinām ņemt līdzi arī savu Bībeli. Mācīsimies izkopt 
sevī svētīgu lasīšanas prieku! Šajā Bībeles lasīšanas gadā lai mūs pavada atbilstoši 
izraudzītais lozungs no Psalmu grāmatas: “Sirdī es noglabāju Tavus vārdus” (Ps.119:11).   

Tuvākais Bībeles studiju dievkalpojums 22. janvārī. 
 

Mācītājs Jānis Cepurītis 
 
 

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). 
 
 

http://www.pasts.lv/
http://www.ihtis.lv/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. Elijs Godiņš rekolekciju mācībās 
Mazirbē no 10. – 20. janvārim. 
 

Māc. Elijs Godiņš vada rekolekcijas 
Mazirbē no 22. – 25. janvārim. 
 
 
 
 

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 

mailto:doms@doms.lv
mailto:diakonija@doms.lv

