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māc. E. Godiņš 

 
 

Dievs Kristū pasauli samierina ar sevi. (2Kor 5:19) 
 

Šī mēneša lozungs pavisam tieši runā par Dieva 
un cilvēku attiecībām un norāda uz Labās vēsts 
būtību.  

“Dievs Kristū pasauli samierina ar sevi.”  
Kristus ir sastapšanās vieta, kur sastopas 

dievišķais un cilvēciskais. Ne tikai tajā, ka Jēzum 
piemita divas dabas - viņš bija pilnīgs cilvēks un 
pilnīgs Dievs.  Kristū sastopas tas, ko nesam mēs un 
ko dāvā Dievs. Kristus nopelna dēļ mums ir 
mīlestības pilna sastapšanās ar Dievu. Kristus rāda 
dzīves ideālu, uz ko ir vērts tiekties. Tomēr, kad es 
redzu savu ļaunumu un tas mani apsūdz, Dieva 
mīlestība joprojām ir sastopama Kristū. Visa cilvēka 
garīgā dzīve ir ap Kristu un savienošanās ar Viņu ir 
izšķiroši svarīga mūsu attiecībām ar Dievu. Kristībā 
mēs topam savienoti ar Kristu un tā topam par Dieva 
bērniem. Dievgaldā mēs saņemam Viņa miesu un 
asinis un tā tiekam ar Kristu atkal un atkal savienoti. 
Vienība ar Kristu mūs tuvina Dievam. 

Kristū mēs saņemam savu grēku piedošanu, 
vēlmi un spēku atjaunotai dzīvei. Kristū mēs varam 
atrast savas dzīves un vērtību orientierus. Kristū 
varam tos no jauna atjaunot, kad esam 
nomaldījušies un sapinušies savās domās. Kristū 
mēs sastopam Dievu un saņemam visas Viņa 
dāvanas. Tādēļ svarīgākais, ko savā garīgajā dzīvē 
varam darīt, ir meklēt Kristu un turēties pie Viņa 
katrā dienā. To varam darīt gan Viņu lūdzot, gan 
Bībeli lasot, gan dievgaldā, gan Viņa Baznīcā savu 
dzīvi kopā ar citiem ticīgajiem izdzīvojot. 

Dievs Kristū pasauli (un arī mani) samierina ar 
sevi. 

 

Rīgas Doma draudzes 

ZIŅOJUMI 

 
12. septembris 

11:00 Lielvārdes mācītājmuižas 
laipas atklāšana Daugavā 
pirms Kaibalas 

 
21. septembris 

19:00 ALFA kurss Palasta ielā 8 
 

25. septembris 
10:00 Ekumēnisks dievkalpojums 

LR Prokuratūras 30. 
gadadiena 

 
26. septembris 

Ābolu TALKA  
Lielvārdes mācītājmuižā  

 
28. septembris 

19:00 ALFA kurss Palasta ielā 8 
 

 
 
 
 

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 

2020 
SEPTEMBRIS 



Lielvārdes mācītājmuižas laipas atklāšana 

Sestdien, 12. septembrī plkst. 11:00 pie vēsturiskās Lielvārdes mācītājmuižas tiks atklāta 60 
metrus gara laipa Daugavā. Visi laipni aicināti! Pēc mācītāja uzrunas un laipas apskates būs 
iespēja piknikam pie Daugavas ar saviem groziņiem.  

Projekta iecere radās 2018. gada vasarā, kad Rīgas Doma pārvalde kopā ar Rīgas Doma 
draudzi uzsāka Lielvārdes mācītājmuižas atjaunošanas darbus. Projekta mērķis bija papildināt 
Daugavas krasta teritoriju ar pastaigu pa laipu, kā arī veidot vietu, kur cilvēkus uzrunā daba. Laipas 
apmeklētāji varēs dabiskā un sakārtotā vidē baudīt radību, pieminot arī savu radītāju. 

2019.gada 3.septembrī Lauku atbalsta dienests Lielrīgas reģionālā lauksaimniecības 
Pārvalde projektam piešķīra līdzfinansējumu 9000,- EUR apmērā jeb 90% no kopējām 
attiecināmajām izmaksām. Projekts ietvēra sevī 60 m garas laipas uzbūvēšanu, kā arī 84 m2 pvc 
tentveida nojumes uzstādīšanu pasākumu rīkošanai. 

Lielvārdes mācītājmuižu veidojam par unikālu cilvēku pulcēšanās un garīgās atjaunotnes 
vietu. 

projekta vadītājs Lauris Treijs 
 

ALFA kurss/Iesvētes mācība 
 
Septembris jau klāt un pēc pāris nedēļām iesāksies jaunais Alfa kurss. 

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. Katra Alfas nodarbība iesākas ar vakariņām, tad slavēšanu (dziedāšanu Dievam) 
un turpinās ar lekciju, atbilstoši tēmai, un diskusijām mazajās grupās.  

Klausies, uzzini, jautā un atklāj draudzīgā un nepiespiestā gaisotnē! 
Pirmā tikšanās jau 21.09.2020. plkst. 19:00, Palasta ielā 8 (vadīsimies pēc valsts 

noteiktajiem drošības standartiem). Pēc tam katru pirmdienu, 10 nedēļas, no plkst. 19:00 - 21:00. 
Pievienoties rudens Alfa kursam ir iespēja līdz 05.10.2020. 

Papildus informācija/reģistrēšanās: www.doms.lv – Draudze - Alfa kurss, vai pie Lienes 
Baltgailes (29332092), domaalfa@gmail.com 

 

Vēlies kalpot Alfa kursā? 
Ja esi jau kristīts/iesvētīts, un vēlies pievienoties Alfa kursa organizatoru komandai, dod ziņu 

Lienei Baltgailei (29332092), domaalfa@gmail.com. Darbiņi ir dažādi, un pat tad, ja netiec katru 
pirmdienas vakaru, noteikti atradīsies lietiņas, kurās 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 Liene Baltgaile 
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26. septembris – Otrā ābolu talka Lielvārdes mācītājmuižā 

Ir pienācis rudens, un visiem interesentiem un atbalstītājiem ir iespēja atkal sapulcēties 
Lielvārdes Mācītājmuižā uz ābolu talku.  

Pagājušajā sestdienā, 29. augustā, notikušajā talkā tika salasīti 532 kg ābolu un ir izspiesti 
354 litri ābolu sulas. Paldies visiem talkas dalībniekiem! Nolasījām tikai nobirušos ābolus un 
nedaudz atslogojām nolīkušos zarus, taču lielākā daļa ābolu vēl joprojām ir ābelēs.  

Visi aicināti uz ābolu talku sestdien, 26. septembrī no 10:00 - 17:00! Lūgums pieteikties 
dekans@doms.lv vai pa tālr. 29101128, lai mēs varētu parūpēties par pusdienu zupu pietiekošā 
daudzumā! 

 

Rudens Bībeles lasīšana Zoom platformā 

Pavasarī kopīgi lasījām Bībeli, izmantojot zoom platformu. Atsauksmes bija labas un 
radās vēlme turpināt šādā pašā formātā. Digitālās Bībeles stundas iespējas ļauj mācītājam dot 
ieskatu lasītajā tekstā, kā arī dalībniekiem savā starpā diskutēt un tad atkal mācītājam uzdot 
radušos jautājumus.  

Rudens Bībeles stundas notiks otrdienu vakaros plkst. 19:00, sākot ar 6. oktobri. Drīzumā 
ziņosim  par to, kuru grāmatu kopā lasīsim. 

mācītājs Elijs Godiņš 
 

Atskats uz Rekolekcijām Lielvārdes mācītājmuižā  

Es no sirds priecājos, ka šajā gadā varējām kopt attiecības ar Dievu tieši Lielvārdes 
mācītājmuižā. Atmosfēra, kas tur valdīja. Mazās, necilās, bet tik ļoti mīlīgās istabiņas deva iespēju 
atkal un atkal saprast, ka mums laba daudz nevajag, lai varētu justies īsti, patiesi un visnotaļ labi. 
Ne tikai ēdamteltī, bet arī istabiņās bija padomāts par ziediem no pašu mācītājmuižas dārza. 
Istabiņās neesošā elektrība ātri vien kļuva nevis par mīnusu, bet gan par ļoti patīkamu ekstru. 
Jauki iekārtotā kapela deva iespēju sajust pilnīgu mieru. Apkārtne, vide, blakus esošie cilvēki, kaut 
arī nerunājoši, radīja īpašu sajūtu, un pāri visam tik ļoti tuva Dieva klātbūtne. To vārdiem nav 
iespējams aprakstīt, kā vien novēlēt katram no mums to piedzīvot no jauna. Sajusties tik ļoti 
īpašam Dieva klātbūtnē, tik ļoti mīlētam un gribētam. Sajust to, kā Viņš pieskaras, mierina un 
apskauj. Kā dod patiesu un neviltotu prieku par to, ko ļauts šajā dzīvē piedzīvot un pārdzīvot.  

Liels paldies Mārai Mednei un Elijam Godiņam par rūpēm un garīgo atbalstu šo rekolekciju 
laikā. Lai Dievs bagātīgi svētī jūs, ka varat turpināt kalpot ar jums doto dāvanu. Ar nepacietību 
gaidu nākamās rekolekcijas Lielvārdes mācītājmuižā, bet līdz tam, uz tikšanos draudzes kopīgajās 
talkās Lielvārdē! 

draudzes locekle Liene Baltgaile 
 

Draudzes Lūgšanu grupas brauciens uz Dobeli  

Vienu es izlūdzos no Tā Kunga, pēc kā es kāroju: ka es varu palikt Tā Kunga namā visu 
savu mūžu, skatīt Tā Kunga jaukumu un pielūgt Viņu Viņa svētajā vietā (Dāvida dziesma 27:4). 
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Šogad, neraugoties uz dažādām grūtībām 
draudzes dzīvē, tomēr saņēmām Dieva un draudzes 
dāvanu – braucienu uz Dobeles ev. lut. baznīcas 
dievkalpojumu 23. augustā.  

Mūsu ceļš uz Dobeli veda pa Latvijas skaistajiem 
ceļiem, kur mūs sveica Zemgales baltie mākoņi un 
nokoptie kviešu lauki mežu ielokā. Pateicība Dievam 
par bagāto ražu. 

Dobele sagaidīja ar svētdienas rīta rimtumu, 
tīrību un sakoptību. Piebraucot pie baznīcas, nevilšus 
sastapāmies ar draudzes mācītāju prāvestu Oskaru 
Laugali un saņēmām viņa sirsnīgo labrītu. Devāmies 
baudīt dievkalpojumu. Priecēja kuplā draudze, kopīgā 
dziedāšana un draudzīgā attieksme.  

Dobeles baznīca tagadējā veidolā skatāma no 
1907. gada. Pirmo baznīcu cēla pēc Livonijas metra 
Valtera fon Pletenberga pavēles 1347. gadā. Dobeles 
vācu draudzes mācītājs 40 gadus bija ievērojamais 
latviešu senvēstures, etnogrāfijas un valodas pētnieks, 
sabiedriskais darbinieks Augusts Bīlenšteins, kura 
pētījumi un darbi vēsturiskajā ģeogrāfijā par latviešu 
tautu ir nepārspēti līdz šai dienai. Godinot viņa mūžu, 
Dobeles baznīcas dārzā uzstādīta piemiņas zīme. 

Pēc svētīgā dievkalpojuma un pusdienām mūsu 
uzticīgais šoferis Aivars mūs veda uz Livonijas ordeņa 
pili (pilsdrupām). Bijusi varena būve, bet pirms tam 
šajā vietā pacēlies zemgaļu pilskalns, kuru ordenis 
nespēja ieņemt, un lepnie zemgaļi neuzvarēti devās uz 
Lietuvu. Sirds sažņaudzās, domājot par latviešu tautas 
likteņgaitām un varonību. Pateicība Tev, Dievs, ka 
tagad esam brīvi no svešām varām!  

Atceļā no Dobeles vēl apmeklējām K. Ulmaņa 
piemiņas muzeju “Pikšas”. Tauta, atmodai sākoties, 
burtiski no drupām atjaunoja ar darbu un ziedojumiem 
šīs mūsu tautas dižgara,  valsts dibinātāja un 
prezidenta dzimtās mājas visā krāšņumā. Tagad tās 
lepni stāv, Zemgales līdzenuma harmonijas ieskautas, 
un liecina par latviešu tautas garīgo un fizisko spēku. 
Palīdzi, Dievs, lai nekad vairs šīs mājas un mūs neskar 
ļaunuma vara! Pateicīgām sirdīm devāmies mājup, 
atvadām saņēmuši svētīgu Zemgales lietus šalti. Soli 
Deo Gloria! 

draudzes locekle Rasma Zariņa 
 

 

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. 
 

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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