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T a s  K u n g s  s a c ī j a :  “ E s   t e v i  
m ī l ē j u  a r  m ū ž ī g u  m ī l e s t ī b u ,  

t ā d ē ļ  E s  p r e t  t e v i  t i k  u z t i c ī g i  
e s m u  s a g l a b ā j i s  s a v u  

ž ē l a s t ī b u . ”  
 

( J e r  3 1 : 3 ) .  

Informācijas lapiņa Nr. 1 (9).  
2008. gada septembris. 

Informācijas lapiņas redaktors: mācītājs M. Zeiferts 

Ziņas draudzes informācijas lapiņai iesniedzamas 
draudzes kancelejā.  Draudzes locekļiem informācijas 
lapiņā piedāvājam ievietot bezmaksas sludinājumus 
(tālr. 63122305, e-pasts: baznīca@tukums.parks.lv).  

Alfa kurss Tukuma evaņģēliski luteriskajā draudzē sāksies 
3. oktobrī. Turpmāk piektdienas vakaros  

no plkst. 19:00 - 21:00. 
Nāc pats un aicini līdzi savu 

draugu, kaimiņu vai darba kolēģi! 
Alfa kursa koordinatore Kristīne 

Liepiņa (mob. 26475111, 
dažādiem jautājumiem) 
KAFIJAS   GALDS   JOKI  MŪZIKA  LEKCIJA  

DISKUSIJAS 
Alfa kurss notiek draudzes 
namā, Tukumā, Brīvības lauk. 1 (ieeja no Brīvības laukuma puses, ielas galā aiz apavu 

salona “Ieva”) 
Paziņojums 

Draudzes kancelejā var jautāt pēc CD diska ar bildēm no 
draudzes nometnes Usmā (1.-3. augusts).  

Svētdien, 21. septembrī pēc dievkalpojuma 
draudzes namā rādīs videolekciju.  

Lektors E. Mažis "Dāvids un Jonatāns" (ieraksts no 
draudzes nometnes Usmā 1.-3. augustā). 

Alfa kurss ir 15 nodarbību cikls, kas cilvēkus atraktīvā un praktiskā 
formā iepazīstina ar kristīgās ticības pamatiem. Tā ir 
koncentrēta un efektīva evanģelizācijas programma, cilvēkiem, kas aiz 
ikdienas dimensijas vēlas ieraudzīt ko vairāk, vēlas rast atbildes uz 
vissvarīgākajiem savas dzīves jautājumiem. Tas adresēts arī tiem, kas 
atrodas garīgās pasivitātes situācijā, t.i., neticīgajiem, kā arī jauniem 
kristiešiem un tiem, kuri šaubās un nav vēl skaidri izšķīrušies par savu 
piederību Kristīgajai Baznīcai. Alfa kurss arī būtiski palīdz draudžu 
locekļiem gan atdzīvināt savu ticību, iemācoties stāstīt par to citiem, 
kas ir Jēzus Kristus dotā misijas uzdevuma piepildījums, gan arī atrast 
savu vietu un kalpošanas veidu draudzē. 
Alfa kurss sastāv no 11 vakaru nodarbībām un vienas nedēļas 
nogales, kurās uzaicinātie dalībnieki atbrīvotā, saviesīgā gaisotnē, 
savstarpēji debatējot, iepazīstas ar Kristīgās ticības pamatpatiesībām. 
Alfa kursa būtība ir atvērtība, pieejamība, lokalitāte, vienkāršība un 
saviesīgums, kas veido šo kursu labvēlīgu jaunienācējiem draudzē. Šī 
kursa spēks ir tā pievēršanās neticīgā cilvēka individuālajām 
problēmām kā īpašām un svarīgām, palīdzot tās atrisināt caur 
attiecībām ar Dievu. 
Alfa kursa īpašo dabu raksturo: 
a) saviesīgums - kristīgās ticības pamatpatiesības tiek atklātas 
nepiespiestā gaisotnē, kas atraisa un atbruņo dalībniekus un mudina 
izprast kristietību, kā lietderīgu un praktizējamu, vēl vairāk - kā 
vispiemērotāko dzīvesveidu katram šī kursa dalībniekam; 
b) personiskās attiecības, kas attīstās šī kursa laikā, ir tās, kas 
piesaista draudzei (jaunpienācējs atklāj, ka kristieši, patiesībā, ir 
„normāli cilvēki“ un jauka sabiedrība un, ka ir labi tajā būt); 
c) vienkāršība - dalībnieki atklāj, ka kristīgās ticības pamatpatiesības 
ir vienkāršas un labi saprotamas; 
d) lokalitāte - kursu organizē vietējā draudze un šī kursa rezultātā tā 
dalībnieki lielākoties ir gatavi kļūt par vietējās draudzes locekļiem, jo 
caur to ir iepazinuši draudzes kopības pozitīvo aspektu. 
Alfa kurss ( Alpha course, http://alpha.org)   ir radies Bromtonas 
Svētās Trīsvienības anglikāņu draudzē Londonā no jaunajiem kristiešiem izmantotās mācību programmas. Pirmo reizi tas noturēts 1977. gadā kā četru nedēļu kurss cilvēkiem, kas gatavojās kļūt par draudzes locekļiem. Tagad Alfa kurss ir kļuvis par universālu un 
efektīvu starpkonfesionālu evaņģelizācijas programmu. Alfa kursa praktiskā bāze ir vietējā draudze un kursa beidzēji parasti kļust par tās locekļiem, pirms tam apgūstot iesvētes mācības jautājumus. Kursu skaits ir izaudzis līdz vairāk nekā 28700 kursu visā pasaulē 153 pasaules valstīs, aizsniedzot praktiski visus sabiedrības slāņus. Kursu 
koordinācijai ir izveidoti Alfas nactionālie biroji 29 valstīs, un darbojas 23 valsts interneta mājas lapa. Alfa kursu visā pasaulē ir apmeklējuši vairāk nekā 8 miljoni cilvēku. Internetā: www.alfakurss.lv 

Aicinājums 
Nomaksāt draudzes ikgadējo nodokli (saskaņā ar LELB 

Satversmi) par 2008. gadu  
(veicams līdz katra gada 1. jūlijam). 

Trešdien, 8.oktobrī plkst. 18:00 draudzes namā notiks  
Meditatīvās zīmēšanas nodarbības  

(vadīs Ieva Zeiferte).  
Meditatīvā zīmēšana ir evaņģēliskajā benediktīniešu klosterī 

Vācijā (Bavārija, Švānberga) aizgūta metode, kas veicina iekšējo 
dialogu par Bībeles patiesībām un piemērota jebkuram cilvēkam. 



DIEVKALPOJUMI TUKUMA EV. LUT. BAZNĪCĀ:  
Svētdienās plkst. 11:00 (ar Sv. Vakarēdienu). 
Pieņemšanas laiki draudzes birojā  
Brīvības lauk. 1 (sakristejā): 
Mācītājs Mārcis Zeiferts 
otrdienās no plkst. 11:00 - 13:00. 
ceturtdienās no plkst. 15:00 - 17:45. 
mob. (+371) 29145305 
mzeiferts@apollo.lv 
Mācītājs Kaspars Kovaļovs  
pirmdienās no plkst. 15:00 - 17:45. 
piektdienās no plkst. 10:00 - 12:00. 
mob. (+371) 25988060 
kaspars.kovalovs@inbox.lv 
SVĒTDARBĪBAS UN MĀCĪTĀJA AMATA DARBI 
Kristību, iesvētību, laulību, mājapmeklējumu, grēksūdzes 
un bēru gadījumos interesēties mācītāja pieņemšanas 
laikos vai zvanīt pa mob. 29145305. Papildus  
interesēties draudzes kancelejā, zvanīt pa tālr. 
63122305. 
Draudzes priekšnieces Indras Rassones  
PIEŅEMŠANAS LAIKS: 
Pieņem apmeklētājus pēc vienošanās pa tālruni  
mob. 29186332.  
KANCELEJAS DARBA LAIKI: 
Pirmdienās - 14:00 – 17:45 
Otrdienās 10:00 – 15:00 
Trešdienās - brīvs 
Ceturtdienās 12:00 – 17:45 
Piektdienās 10:00 – 15:00 
Sestdienās 10:00 – 15:00 
Svētdienās - apmeklētājus pieņem vienu stundu pirms, 
kā arī pēc dievkalpojuma.  
Kancelejā apmeklētājus pieņem  
draudzes lietvede Dace Krecere 
Adrese: Brīvības lauk. 1, Tukums, LV – 3101.  
Tālrunis un fakss: 63122305 
Kancelejas e-pasta adrese: baznīca@tukums.parks.lv Draudzes mājas lapa internetā: 
www.tukumabaznica.lv 

Labdien jūsmājās! 
 
Dieva uzticība ir nesatricināma. Pravietis 
Jeremija šādu uzticību sauc par mūžīgu 
mīlestību. Kas gan var to izprast? Vai tā 
attiecas uz mani? Vai drīkstu tam noticēt? 
Šādas mīlestības priekšā baiļu nav. Ja mēs 
ejam pretī Dievam vienu soli, Viņš mums nāks 
pretī vismaz divus. Apsolījumi ir lieli. Tik lieli, 
ka galva reibst, un sirds sāk pukstēt straujāk. 
Gluži kā Augstās dziesmas mīlētāji, kas viens 
otru ietin savos apskāvienos un mīlestības 
apliecinājumos. 
Tā Dievs grib uzlūkot mūs. Ikkatru. Viņš 
mums sola mūžīgu mīlestību. Uz šādu laulības 
derību derīguma termiņš neattiecas. Tā ir 
mūžīga. Tā neizirst. Tagad visu redzam 
mīklaini, bet tad vaigu vaigā. Mīlestība ir 
lēnprātīga, tā ir laipna, tā neskauž, tā 
nelielās, tā nav uzpūtīga, tā neizturas 
piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā 
neskaistas, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājas 
par netaisnību, un priecājas par patiesību. Tā 
nekad nebeidzas. Mīlestība ir klusumā. 
Mīlestība ir vārdos. Tā ir sakramentā, 
dievkalpojumā, kopībā un vienatnē ar Kristu. 
Rudens ir pārdomu laiks. Bet ne tikai. Šis laiks 
vēlas katram atgādināt par to, kas ir mūžīgs. 
Šajā laikā esam aicināti sastapt to, kas mūs 
mīl ar mūžīgu mīlestību — žēlastības un lielo 
mīlestības Dievu. 
Jūsu mācītājs Mārcis Zeiferts 

DRAUDZES REKVIZĪTI: 
Tukuma evaņģēliski luteriskā draudze 
Brīvības laukums 1, Tukums, LV 3101.  
Reģ. LV 90000298831. 
KONTA NUMURS ZIEDOJUMIEM UN DRAUDZES 
IKGADĒJAM NODOKĻA NOMAKSAI: 
A/s „Latvijas Unibanka”, kods UNLA LV2X,  
IBAN: LV54UNLA0032000701801. 

MAZĀS GRUPAS DRAUDZĒ: 
• Bībeles studijas ceturtdienās draudzes namā  

plkst. 18:00.  
• Vīru grupas tikšanās notiks 1. oktobrī draudzes namā 

plkst. 18:00. 
• Baznīcas kopšanas un sadraudzības grupa 

„Sinepju sēkliņas” otrdienās no plkst. 10:00 līdz 14:00. 
• Draudzē darbojas mūzikas kalpošanas grupas. 

Draudzes jauniešu liturģisko kori vada draudzes 
ērģelniece Inga Auziņa (mob. 26482434). Draudzes 
senioru kori “Sadraudzība” vada Ojārs Vītoliņš (mob. 
29143136). Aicinām pieteikties kora dalībniekus visās 
balsu grupās! 

Dievkalpojuma laikā draudzes namā notiek 
Svētdienas skolas nodarbības bērniem.  

Bērniem lūgums pulcēties dievkalpojumā baznīcā 
pirmajās solu rindās kanceles pusē.  

Svētdienas skola atsāksies  
21. septembrī! 

Jauns iesvētes mācību lekciju kurss 2008.g. 
septembris - decembris: 
• Iesvētes mācības notiks otrdienās laikā no 23. 
septembra plkst. 18:00-20:00 draudzes namā (katru 
otrdienu, izņemot 18. novembri). 
• Kristības un iesvētības notiks svētdien, 21. decembrī. 
• Pieteikšanās notiek individuāli pie draudzes mācītājiem 
pieņemšanas laikos. 
Papildus informācija lietvedībā. 

25.oktobrī plkst. 10:00 
Sestdienas brokastis un lekcija draudzes namā 
(aicināti arī citu draudžu locekļi, par ziedojumiem)  

“Diakonijas vēsture Latvijas teritorijā 19.gs.” (1. lekcija) 
lektors mācītājs Mārcis Zeiferts 


