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KAS MŪS ŠĶIRS NO KRISTUS MĪLESTĪBAS? (Rm 8:35a) 
 

Katrā cilvēkā mājo dziļas ilgas. Tās dažkārt 
izpaužas, kā līdz galam neizskaidrojama 
nepiepildāmības sajūta. Ilgas pēc kaut kā, ko 
vārdos nevaram satvert. Vai tā būtu mīlestība? 
Izsakot šo vārdu - mīlestība, mums ir priekšstati 
un sava pieredze, kam pāri grūti pacelties. Un 
tomēr. Bībeli lasot, varam apjaust, ka mīlestība 
Dievam ir vissvarīgākā. Mīlestība ir pasaules 
eksistences iemesls, mīlestība ir Dieva pamata 
attieksme pret cilvēku. Mīlestībā tiek doti Dieva 
baušļi.  Mīlestība ir iemesls, kādēļ Dieva Dēls 
nāk pasaulē. Mīlestība ir iemesls, kādēļ mums 
tiek dāvināts Dieva Svētais Gars. Pat vēl vairāk. 
Raksti saka, ka Dievs ir mīlestība. Vai mūsos 
mājotu vēl kādas dziļākas ilgas, kā ilgas pēc šīs 
Dieva mīlestības? Varbūt par mīlestību 
domājam pārāk sekli, un tādēļ mums pietrūkst 
vārdu, lai atvērtu savas ilgas?  

Kas mūs šķirs no Kristus mīlestības? 
Kristus Mīlestība uz mani. Atverot savu ilgu 

pilno sirdi Kristum, mēs esam ar Viņu savienoti 
un nekas mūs nevar no šīs mīlestības šķirt. 
Apustulis Pāvils raksta tālāk: “nedz nāve, nedz 
dzīve, nedz eņģeļi, nedz varas, nedz tagadne, 
nedz nākotne, nedz spēki, nedz augstumi, nedz 
dziļumi, nedz kāda cita radīta lieta mūs nespēs 
šķirt no Dieva mīlestības, kas ir Kristū Jēzū, mūsu 
Kungā.” 

Raudzīsimies uz Kristus mīlestību, lai mana 
sirdis atveras viņam tā, ka mani no Viņa nekas 
nespēj šķirt! 

 

Rīgas Doma draudzes 

ZIŅOJUMI 

7. marts 
19:00  Vadītas lūgšanas Kapitula zālē 
 

12. marts 
12:00  Dievkalpojums  

vada bīsk. Rinalds Grants,  
sprediķo bīsk.emer. Karstens Rencings  

 

14. marts 
19:00  Vadītas lūgšanas Kapitula zālē 
 

19. marts 
14:00  Draudzes SAPULCE Kapitula zālē 
 

21. marts 
19:00  Vadītas lūgšanas Kapitula zālē              
           

28. marts 
19:00  Vadītas lūgšanas Kapitula zālē 
 
 

2. aprīlis 
12:00 Dievkalpojums (Pūpolsvētdiena) 
 

6. aprīlis 
8:00 Zaļās ceturtdienas dievkalpojums  
18:00 Sv.Vakarēdiena iestādīšana 
 

7. aprīlis 
15:00 Kristus nāves stundas dievkalp. 
 

8. aprīlis 
22:00 Lieldienu sagaidīšanas dievkalp. 
 

9. aprīlis 
12:00 Lieldienu dievkalpojums 
 

10. aprīlis 
10:00 Otro Lieldienu dievkalpojums 
 
 
 

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  MARTĀ 

2023 
MARTS 



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” 
 

19. marts        Draudzes PILNSAPULCE 
 

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 
 

Gavēņa laika vadītas lūgšanas  

Aicinām Gavēņa laikā uz vadītu lūgšanu vakariem ar tēmu “Kur ir tava manta, 
tur būs arī tava sirds” (Mt 6:21).  

Tiksimies septiņos otrdienu vakaros, lai, gaidot Lieldienu svētkus, savās sirdīs 
sagatavotu Kungam ceļu un ļautu Viņam mūs vest pie īstajiem dzīves un dvēseles 
dārgumiem. 

Lūgšanas notiks septiņos otrdienu vakaros, sākot no 28. februāra līdz 11. aprīlim, 
plkst. 19:00 Doma baznīcas Kapitula zālē, kā arī šajā laikā būs iespēja pievienoties 
lūgšanu norisei attālināti Zoom platformā. Tā kā lūgšanas tiks noturētas klusumā, lūdzam 
ierasties savlaicīgi. 

draudzes locekle Alise Pīrāga 
  

Ikgadējā draudzes sapulce 19. martā 

Ikgadējā Doma draudzes sapulce notiks 19. martā pēc dievkalpojuma Kapitula 
zālē. Draudzes locekļus lūdzam ieplānot papildus laiku. Sapulcē atskatīsimies uz 
pagājušo gadu, kā arī sāksim gatavoties uz 2024.gada draudzes padomes vēlēšanām. 
Lemsim par ievēlamo draudzes padomes locekļu un revidentu skaitu, padomes pilnvaru 
termiņu, kā arī  vēlēsim Nominācijas komisiju. Nominācijas komisijas uzdevums būs 
izraudzīties kandidātus, par kuriem 2024. gada draudzes sapulcē balsosim.  

Lūdzam savlaicīgi nokārtot draudzes locekļa ikgadējo ziedojumu, jo, saskaņā ar LELB 
Satversmi, lemt drīkstēs tikai pilntiesīgi draudzes locekļi. 



Seminārs par pāra attiecībām 
 

Trīs pirmdienas vakarus (8., 15., 22. maijā) visiem interesentiem būs iespēja 
apmeklēt semināru par vīrieša un sievietes attiecību psiholoģiju. Seminārs ietvers 
nelielas lekcijas (prezentācijas), diskusijas un praktiskas nodarbības. Seminārā runāsim 
par aktuāliem tematiem: attiecības ar izcelsmes ģimeni, saskarsme un komunikācija, 
seksualitāte, strīdi - iemesli un risinājumi, u.c.  

Semināra sākums plkst. 19:00, ilgums 1,5 h.  
Norises vieta Bruņinieku iela 51, Rīgā.  
Dalība seminārā ir bez maksas.  
Lūgums pieteikties savlaicīgi, rakstot uz e-pastu: sandis.ratnieks@gmail.com.  

mācītājs Sandis Ratnieks 
 

Piešķirts “Uzticības vairogs” 
 

Baznīcas apbalvojuma dome 2022. gada 
20. decembra sēdē par ilggadēju un uzticīgu 
kalpošanu „Uzticības vairogu” piešķīra mūsu 
draudzes loceklei, ilggadīgai draudzes 
Padomes loceklei un lūgšanu grupas 
vadītājai Mārai Imantai. Šo Baznīcas 
apbalvojumu šī gada 26. februārī Mārai 
pasniedza arhibīskaps Jānis Vanags. 
Pateicamies Mārai par uzticīgo kalpošanu un 
sirsnīgi sveicam!  

Ar “Uzticības vairogu” apbalvo par 
sevišķiem nopelniem draudzes un Baznīcas 
darbā. Par nopelniem uzskatāma ilgstoša 
uzticīga un uzcītīga kalpošana Baznīcas vai 
draudzes darbā, priekšzīmīga un godīga 
pienākumu izpilde, ikviena kalpošana 
Baznīcas, savas draudzes un sabiedrības 
garīgās izaugsmes labā.  

Kopš apbalvojuma iedibināšanas 2005. 
gada 2. oktobrī ir pasniegti 229 “Uzticības 
vairogi”.  
Ne jūs Mani esat izredzējuši, bet es jūs esmu 

izredzējis un jūs nolicis, ka jūs ejat un nesat augļus un jūsu augļi paliek. /Jņ. 15:16/ 
 

mācītājs Elijs Godiņš 
 

mailto:sandis.ratnieks@gmail.com


Doma draudzes finanšu 
informācija  

 
Dievs savu mīlestību uz mums parāda 

ar to, ka Kristus par mums nomiris, kad mēs vēl 
bijām grēcinieki. (Rm 5:8)  

Paldies Dievam par Viņa bezgalīgo 
žēlastību un mīlestību uz mums visiem!  

Februāra mēnesī esam saziedojuši 5 535 
EUR, bet izlietojuši 6 085 EUR. Lai Dievs 
bagātīgi svētī un apdāvina katru priecīgu 
devēju!  

Dieva mierpilnu Gavēņa laiku!  
 

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

  

mantzine Ludmila Ganiņa 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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: 28347530;  
Māc. Jānis Cepurītis: 26118701. 
 
 
 
 
 

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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