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Dievs izdzēsa parādrakstu ar tiem 
noteikumiem, kas bija vērsti pret mums, un 

to iznīcināja, pienaglodams pie krusta.  
(Kol. 2:14) 

Aicinājums 
Nomaksāt draudzes ikgadējo nodokli  

(saskaņā ar LELB Satversmi)  
par 2008. un 2009. gadu. 

Draudzes nodokli var samaksāt kancelejas pie-
ņemšanas laikos vai ar pārskaitījumu. 
Draudzes rekvizīti: 
Tukuma evaņģēliski luteriskā draudze 
Brīvības laukums 1, Tukums, LV 3101 
Reģ. Nr. LV 90000298831 
SEB Unibanka, kods UNLALV2X 
Konts: LV54UNLA0032000701801 
Maksājot draudzes nodokli ar bankas starpniecību, 
lūdzu, norādiet maksājuma mērķi. Ja maksājiet 
par vairākiem ģimenes locekļiem vienlaicīgi, ne-
pieciešams norādīt katra ģimenes locekļa vārdu un 
uzvārdu. 
Draudzes locekļa gada nodoklis  
2008./2009. gadā noteikts: 
Draudzes nodoklis - 12 Ls 
Minimālais draudzes nodoklis - 8 Ls 
Draudzes locekļiem ar zemiem ienākumiem - 6 Ls 
Pateicamies par jūsu ziedojumiem!  

Informācijas lapiņa Nr. 2 (14).  
2009. gada marts-aprīlis. 

Informācijas lapiņas redaktors: mācītājs M. Zeiferts 

Jauniešu tikšan ās  
turpmāk notiks pirmdienās  

plkst. 18:00 draudzes namā. 
Atnāc un ieraugi!  

Dievkalpojuma laikā draudzes namā notiek  
Svētdienas skolas nodarbības bērniem.  

Bērniem lūgums pulcēties dievkalpojumā baznīcā  
pirmajās solu rindās kanceles pusē.  

Intensīvas iesvētes mācības jūnijā 
Aicinām pieteikties iespējamos intere-
sentus, jo apmācības iesāksies pie no-
sacījuma, ja grupā pieteiksies vismaz 

12 dalībnieki. 
Tuvāka informācija kancelejā. 

(vada M. Zeiferts) 

Īpašs sprediķu cikls Klusajā nedēļā  
„Septiņi Jēzus brīnumi Jāņa evaņģēlijā” 

Pūpolu svētdienā, 5. aprīlī plkst. 11:00  
(„Kāzas Kānā” Jņ. 2:1-12) 

Pirmdien, 6. aprīlī plkst. 18:30  
(„Dziedināšana Kapernaumā” Jņ. 4: 46-54) 

Otrdien, 7. aprīlī plkst. 18:30  
(„Dziedināšana pie Betezdas dīķa” Jņ. 5:1-21) 

Trešdien, 8. aprīlī plkst. 18:30  
(„Piecu tūkstošu paēdināšana” Jņ. 6:1-15) 

Zaļajā Ceturtdienā, 9. aprīlī plkst. 18:30 
(„Jēzus iet pa jūras virsu” Jņ. 6:16-35) 

Lielajā Piektdienā, 10. aprīlī plkst. 11:00  
(„Aklā dziedināšana” Jņ. 9:1-12) 

Lielajā Piektdienā, 10. aprīlī plkst. 18:30 
(„Lācara augšāmcelšana” Jņ. 11:1-53) 

Draudzes locekļu ievērībai! 
Draudzes nolikuma apstiprināšana  

26. aprīlī pēc dievkalpojuma) 
Draudzes pilnsapulce un  

draudzes padomes  
vēlēšanas 17. maijā  
(pēc dievkalpojuma) 

Ievērībai! 
19. aprīļa iesvētes dievkalpojuma kolekte tiks no-
virzīta baznīcas apskaņošanas iekārtas iegādei. 

Paldies visiem ziedotājiem un atbalstītājiem! 



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. 14:00 - 17:00. 
mob. (+371) 29145305 
mzeiferts@apollo.lv 
Mācītājs Kaspars Kovaļovs  
pirmdienās no plkst. 15:00 - 18:00. 
piektdienās no plkst. 14:00 - 16:00. 
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  interesē-
ties draudzes kancelejā, zvanīt pa tālr. 63122305. 
Draudzes priekšnieces Indras Rassones  
PIEŅEMŠANAS LAIKS: 
Pieņem apmeklētājus pēc vienošanās pa tālruni  
mob. 29186332.  
KANCELEJAS DARBA LAIKI: 
Pirmdienās - 15:00 – 18:00 
Otrdienās 10:00 – 15:00 
Trešdienās - brīvs 
Ceturtdienās 12:00 – 18:00 
Piektdienās 10:00 – 16:00 
Sestdienās 10:00 – 15:00 
Svētdienās - apmeklētājus pieņem vienu stundu pirms, 
kā arī pēc dievkalpojuma.  
Kancelejā apmeklētājus pieņem  
draudzes lietvede Dace 
Adrese: Brīvības lauk. 1, Tukums, LV – 3101.  
Tālrunis un fakss: 63122305, Mob.: 20221951 
Kancelejas e-pasta adrese: tukumabaznica@apollo.lv Draudzes mājas lapa internetā: 
www.tukumabaznica.lv 

Labdien jūsmājās! 
Lieldienas iesākas pie kapa, no kura tikko ir 
novelts smagais kapakmens. Jēzus ir augšām-
cēlies un dzīvs. Kaps ir tukšs. Nāve ir uzvarēta. 
Pirmo liecinieku samulsums, izbrīns, asaras un 
visbeidzot, - liels prieks, kad augšāmceltais 
Kristus ienāk viņu vidū, un saka: „Miers ar 
jums!”. Kaps, kam vajadzēja liecināt par nāvi, nu 
vēstī par dzīvību! Mūs aizvien satricina ziņas 
par katastrofām, nelaimēm, kara postu un pa-
saules krīzēm. Jēzus saka: „Pasaulē jums ir bē-
das; bet turiet drošu prātu, Es pasauli esmu 
uzvarējis!” (Jņ. 16,33) Luters izteicies, ka „cilvēks 
savā dvēselē ir neiznīcināms, bet pasaule to 
nevar nedz saprast, nedz ticēt, ka dvēsele ir 
nemirstīga”. Vai mēs ticam, ka Jēzus ar savu 
augšāmcelšanos mūs ved no nāves mūžīgajā 
dzīvībā? Vēstulē kolosiešiem rakstīts, kā Jēzus 
šo uzvaru par mums ir izcīnījis, - parādraksts, 
kuram mūs vajadzēja iejūgt mūžīgā verdzībā, 
nāves ilksīs, ir izdzēsts (Kol.2,14). Jēzus grēka 
parādsaistības uzņēmās uz sevi, kuras mums 
nekad nebūtu iespēja izpirkt, pat ja mums būtu 
dotas neskaitāmas dzīvības. Jēzus caurdurtās 
rokas, kājas un miesa liecina par Dieva mīlestī-
bu iepretī grēciniekiem. Visas apsūdzības, ko 
Kristus uzņēmās uz Sevi, ir pienaglotas krustā. 
Pravietis Ecehiēls: „Atgriezieties, tad jūs dzīvo-
sit!” (Ec. 18,32) Lūk, dzīvot Dievā nozīmē at-
griezties no grēka, un ticībā satvert Kristus pie-
došanu, ko saņemam Augšāmcelšanās vēstī. 
Sagaidīsim Lieldienas kā grēku piedošanas un 
kā lielo Dieva mīlestības apliecinājuma dienu!  
Jūsu Mācītājs Mārcis Zeiferts 

Draudzes mazās grupas un nozares: 
• Bībeles studijas un aizlūgšanas ceturtdienās 

draudzes namā plkst. 18:00 (līdz maija beigām). 
• Vīru grupas tikšanās notiks pirmajā un trešajā 

trešdienā plkst. 18:00 (15. aprīlī, 6., 20. maijā). 
• 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). Drau-
dzes senioru kori “Sadraudzība” vada Ojārs Vīto-
liņš (mob. 29143136). Aicinām pieteikties kora 
dalībniekus visās balsu grupās! 

Meditatīvā zīmēšana Klusumā, vārdā, krāsā, simbolā,  kopībā atrast sevi un piedzīvot Dieva pieskārienu. Mēneša otrajā un ceturtajā mēneša trešdienā  plkst. 18:30-20:30 draudzes namā  (22. aprīlī, 13., 27., maijā). Nodarbības vada LELB evaņģēliste Ieva Zeiferte.  Meditācijas metode aizgūta pēc benediktīniešu tradīci-jas Švānbergas (Vācija, Bavārija) rekreatīvajā centrā  (internetā: www.schwanberg.de). Aicināts ikviens ar un bez priekšzināšanām zīmēšanā un meditācijā. 

Lieldienu dievkalpojumi: 
Pūpolsvētdienā plkst. 11:00; 
Klusajā nedēļā – pirmdien,  

otrdien, trešdien un 
Zaļajā Ceturtdienā plkst. 18:30; 

Lielajā Piektdienā –  
plkst. 11:00 un 18:30; 

Lieldienu naktī sestdien,  
11. aprīlī plkst. 22:30; 

Lieldienu rītā svētdien,  
12. aprīlī plkst. 7:00 un 11:00. 


