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Jēzus Kristus saka: Nāciet un redzēsiet! (Jņ 1:39) 
 

“Nāciet un redzēsiet!” - labs pamudinājums, 
iesākot Jauno gadu. Jēzus pamanīja, ka viņam seko divi 
cilvēki. Tie bija Jāņa Kristītāja mācekļi, kas bija klāt tajā 
brīdī, kad viņu skolotājs par Jēzu sacīja šos zīmīgos 
vārdus: “Redzi, Dieva Jērs”. Jēzus uzrunāja savus 
izsekotājus: “Ko jūs meklējat?” Tie Viņam atbildēja: 
"Rabi (tulkojumā: mācītājs), kur Tu mājo?" Aiz šī 
jautājuma slēpjas mācekļu vēlēšanās Jēzu vairāk 
iepazīt. Jānis Kristītājs ar saviem vārdiem apliecināja, 
ka Jēzus ir nācis no Dieva. Bet, kā mēs zinām, ticības 
jautājumos mēs varam viens otru stiprināt, bet 
nevaram aizdot savu ticību. Mācekļiem bija jāiegūst 
sava pieredze. Jēzus ieaicināja mācekļus savās mājās 
un to dienu viņi pavadīja kopā. Ko viņi tur darīja? 
Visdrīzāk mācekļiem bija daudz jautājumu, uz kuriem 
viņi gribēja saņemt Skolotāja atbildes. 

Jēzus aicinājums “Nāciet un redzēsiet!” ir 
pamudinājums Viņu vairāk iepazīt. Izdarīt piepūli. 
Mums nav iespējas Jēzus sastapt tādā veidā, kā tas bija 
iespējams Viņa laikabiedriem. Un tomēr mūsu rīcībā ir 
līdzekļi, lai saprastu, kas Viņš bija. Vispirms mēs Jēzu 
varam iepazīt Viņa vārdos un mācībā - Evanģēlijā, 
Jaunās Derības lappusēs. Mēs varam Viņu sastapt 
draudzē, jo Kristus ir apsolījis būt draudzes vidū. Mēs 
varam Viņus sastapt Svētajā Vakarēdienā. Mēs varam 
censties ieraudzīt to kristiešu dzīvēs, kuri nopietni un 
ar atbildības sajūtu praktizē savu ticību. Mēs varam 
lūgt Jēzus svētību savai dzīvei un vērot, kā Viņš tai 
pieskaras. Katrā ziņā, lai iegūtu pieredzi, mums ir jāiet 
un jāskatās, jārīkojas. Kad esam iepazinuši Jēzus Kristu, 
varam kļūt par lieciniekiem. Tieši tas notika ar Andreju 
(tā sauca vienu no mācekļiem). Viņš par savu 
sastapšanos ar Jēzu pastāstīja Sīmanim, savam brālim, 
kas vēlāk kļuva par apustuli Pēteri.  

 

Rīgas Doma draudzes 

ZIŅOJUMI 

1. janvāris 
 12:00  Dievkalpojums   
           (Jēzus vārda došanas diena) 
 

6. janvāris 
Zvaigznes diena 

18:00  Dievkalpojums (ordinācija) 
 

17. janvāris 
19:00 ALFA kurss Zoom lietotnē 
 

24. janvāris 
19:00 ALFA kurss Zoom lietotnē 
 

31. janvāris 
19:00 ALFA kurss Zoom lietotnē 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dievkalpojumi ar sertifikātiem 
 

Svētdienās: 12:00 
 
 

Dievkalpojumi bez sertifikātiem 
 

Svētdienās: 14:00  
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 

2022 
JANVĀRIS 



 
 Doma draudzes finanšu informācija 
 

Mēs visi esam guvuši no Viņa pilnības – žēlastību un vēl žēlastību (Jņ. 1:16). 
 
Aizvadītais gads man un, es domāju, ka arī ikvienam no mums, bija piepildīts ar  Dieva 

mīlestību un žēlastību. 
Pagājušajā gadā draudzes padomē bijām pieņēmuši budžetu ar plānotiem izdevumiem 

76 221 eiro, bet iztērējām 74 625 eiro. 
 Plānojām ienākumus 73 580 eiro, bet saziedojām 80 772 eiro, līdz ar to palielinājās 

mūsu uzkrājums - 43 262 eiro. 
Redzot Dieva svētību pie mūsu draudzes finansēm, draudzes padome pieņēma  budžetu 

2022. gadam ar plānotiem izdevumiem 81 380 eiro un ienākumiem 69 900 eiro.  
Izdevumi ir paredzēti mūsu garīdznieku atalgojumam, diakonijas, izglītības, mūzikas, 

svētdienas skolas nozarēm, lūgšanas grupai, Alfas darbībai, rekolekcijām, draudzes dienu un 
Baznīcu nakts organizēšanai, dievkalpojumu nodrošināšanai, sadraudzībai, kā ari citām 
saimnieciskām un administratīvām izmaksām. 

 Ienākumus mēs plānojam iegūt no draudzes locekļu iemaksātā ikgadējā draudzes 
piederības ziedojuma,   dievkalpojumu kolektēm, kā arī no privātu un juridisku personām 
ziedojumiem. 

 Un, protams, starpības segšanai lietosim uzkrātos līdzekļus. 
 
Man pašai pagājušais gads bija ļoti svētīgs, ļoti vērtīgs, pamācošs, stiprinošs un 

iedrošinošs šim Jaunajam gadam! Pateicos Dievam un Jums, brāļi un māsas Kristū, par doto 
iespēju kalpot un piedzīvot kopības sajūtu! 

Ir bijuši brīži, kad nezināju, kā tikt galā ar saviem pienākumiem, bet Dievs man parādīja, 
ka es neesmu viena pati savā kalpošanā! Es esmu  saņēmusi ļoti daudz sirsnīgas pamācības, 
ierosinājumus, iedrošinājumus un atbalstu no mūsu draudzes priekšnieka,  tāpat arī  no mūsu 
mācītājiem - lielu izpratni, izturību un atbalstu, kad tas bija visvairāk nepieciešams, un, 
protams, atsaucību no visiem brāļiem un māsām Kristū, kuriem  biju lūgusi palīdzību! Paldies 
par aizlūgšanām un dāvanām! 

No sirds lūdzu piedošanu visiem brāļiem un māsām Kristū par kādu neizdošanos, 
neprasmi, vai varbūt, ja es kādu biju aizvainojusi, vai kaut kāda veidā apbēdinājusi.   

Es nezinu, kurp aizvedīs Dievs manus ceļus šogad, bet es jebkurā  vietā atcerēšos, ka 
man ir liela, mīloša ģimene!  

No sirds pateicos visiem!  
Dieva  bagātīgi svētītu šo Jauno gadu! 
 
Jautājumiem un ierosinājumiem: e-pasts ludaganina@inbox.lv,  t.29211812    

mantzine Ludmila Ganiņa 
 

 



Jaunais ALFA kurss sākas 17. janvārī 
 

Meklē atbildes uz dzīves jautājumiem? 
Vēlies uzzināt vairāk par kristietību, kristīties vai iesvētīties? 

Apmeklē Alfa kursu! 
Pielāgojoties mūsu valstī noteiktajiem ierobežojumiem un nezinot kā situācija 

attīstīties nākotnē, jauno Alfa kursu uzsāksim attālināti caur Zoom platformu. Lai kurss 
noritētu kvalitatīvi, un mēs katrs pēc iespējas izjustu šo klātbūtni arī attālināti, no Tevis būs 
nepieciešams: 

• Iespēja pieslēgties attālināti caur Zoom platformu (dators vai telefons) 
• Funkcionējošai kamerai, kurai būs jābūt ieslēgtai uz nodarbības laiku (ja ir kādas 

tehniskas ķibeles vai citi argumenti, kuru dēļ kamera netiks ieslēgta, lūgums 
sazināties ar Alfa kursa koordinatoru. Ja nekāds papildus info netiek sniegts, tad 
koordinatoram ir tiesības dalībnieku atslēgt no dalības kursā, ja netiek lietota 
kamera) 

• Funkcionējošam mikrofonam, lai tev būtu iespēja piedalīties diskusijā. 
 

Tik vien ir nepieciešams, lai mēs izjustu viens otra klātbūtni arī attālināti un mums būtu 
iespēja vienam otru iepazīt vairāk. 

Papildus informācija pie:  
Draudzes mācītājs Sandis Ratnieks, macitajs@doms.lv, 26595086 
Alfa kursa koordinatore Laura Keiša, domaalfa@gmail.com, 26541931 

 

Papildus informācija/reģistrēšanās: www.doms.lv – Draudze - Alfa kurss 
 
 

Kalpošanas izmaiņas Rīgas Domā  

Kalpošana Domā notiek saskaņā ar patreizējiem ierobežojumumiem.  
Tas notiek sekojoši: 

 

• Dievkalpojums svētdienās plkst. 12:00 (ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai 
pārslimošanas sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu. Bērniem līdz 12 g.v. 
sertifikāts nav nepieciešams).  

 

• Dievkalpojums (bez sertifikātiem):  svētdienās plkst. 14:00; 
        pārējās nedēļas dienās plkst. 8:00; 
        ceturtdienas vakaros plkst. 18:00. 
 

 Svētdienas sprediķis katru svētdienu ir pieejams audio formātā vietnē 
SoundCloud.com un Spotify. 
 

Dodoties uz baznīcu, vispirms pārliecinieties, ka Jums nav slimības pazīmju – 
paaugstinātas temperatūras, klepus, iesnu, galvassāpju u.c.  

  
 

mailto:macitajs@doms.lv
mailto:domaalfa@gmail.com
http://www.doms.lv/


Dievnamā joprojām jāievēro sekojošais: 
• 2 metru distancēšanās,  
• jādezinficē rokas,  
• jālieto mutes un deguna aizsegu (masku). 

mācītājs Elijs Godiņš 
 
 

Informācija par LELB Baznīcas 
gadagrāmatu 2022 

LELB izdevniecība „IHTIS” piedāvā 
interesentiem ikgadējos izdevumus “LELB 
Baznīcas gadagrāmata 2022” un “LELB 
kalendārs 2022”. 

Izdevumus  iespējams iegādāties “IHTIS” 
grāmatu veikalā Rīgā, Mazajā Pils ielā 4. Viena 
eksemplāra cena 9.00 EUR.  Sākot no 10 
eksemplāriem, pirkumam 10% atlaide. 

 
Žurnāla “Svētdienas Rīts” 
abonēšana  

Abonē žurnālu “Svētdienas Rīts” 2022. 
GADAM! Žurnāla abonēšanas indekss: 1095. 
Abonēšanas maksa gadam: 17.70 EUR. Abonē: 
www.pasts.lv vai, zvanot pa tālr. 67008001; 
25008001, kā arī pasta nodaļās vai pie 
pastnieka.  
 

 
 
 
 
 

 
 
   

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 Kalniņa, 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 
 

http://www.pasts.lv/
mailto:doms@doms.lv
mailto:diakonija@doms.lv

