Kur mūs atrast?

Dievnama atjaunošana

Dievkalpojumi notiek
svētdienās plkst. 11:00

Kā es varu atbalstīt dievnama atjaunošanu?
Iegūsti savas dzimtas īpašumā Intas Dišleres
grāmatu -

Tukuma evaņģēliski luteriskā baznīca
Brīvības laukums 1,
Tukums, Tukuma novads,
LV 3101
Draudzes konts un rekvizīti ziedojumiem
Tukuma evaņģēliski luteriskā draudze
Brīvības laukums 1,
Tukums, LV 3101
Reģ. Nr. LV 90000298831
SEB banka, kods UNLALV2X
Konts:LV54UNLA0032000701801

AR TICĪBU,
CERĪBU,
MĪLESTĪBU
CAURI
GADU
SIMTIEM

Kontakti
mob. (+371) 20221951,
tukumabaznica@gmail.com
Draudzes kanceleja atvērta
Trešdienās 9:00 - 17:00
Ceturtdienās 9:00 – 17:00
Svētdienās 9:45 – 10:45,
un pēc dievkalpojuma
Adrese: Brīvības lauk.1, Tukums
(kanceleja atrodas baznīcas pagalmā aiz
restorāna „Tuckum“)
Mārcis Zeiferts,
draudzes mācītājs, mob. (+371) 29145305,
marcis.zeiferts@gmail.com
Mācītājs pieņem apmeklētājus
baznīcas sakristejā
otrdienās 16:00 - 18:00
piektdienās 10:00 - 12:00
Vladimirs Akimovs,
draudzes priekšnieks, mob. (+371) 29197998

Grāmata „Ar ticību, cerību, mīlestību cauri gadu
simtiem. Tukuma Sv. Trīsvienības evaņģēliski
luteriskās baznīcas un draudzes vēsture 16.–
20. gadsimtā” ir kultūrvēsturisks pētījums un
liecību atspoguļojums par Tukuma senāko
dievnamu un tā draudzi piecu gadsimtu
garumā.
Visi iegūtie līdzekļi no pārdotajām grāmatām
paredzēti baznīcas renovācijas darbiem.
Grāmatu var nopirkt draudzes kancelejā
Brīvības lauk. 1 vai pasūtīt draudzes mājaslapā
www.tukumabaznica.lv
45,00 EUR (cena ar piegādi visā Latvijā)
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Tukuma evaņģēliski luteriskās draudzes
informatīvs izdevums

Kurš spētu dot vairāk?
Kungs, Tavā priekšā visas manas alkas,
manas nopūtas Tev nav apslēptas.
(Ps 38,10)
Kā Ījaba dvēseles kliedziens ir šī lūgšana.
Bībeles psalms, kurā psalmists vaimanā par
miesas un dvēseles ciešanām. Lūdzējs meklē
izeju no ciešanām, kas viņu ir nenovēršami
skārušas - miesas brūces, neaprakstāmas
sāpes, skumjas, pat pilnīgs spēka zudums neviena vieta viņa miesā nav tikusi saudzēta.
Vai šeit ir runa par slimības nomāktu cilvēku, vai
arī miesiskās sāpēs te drīzāk izprotamas kā
sauciens pēc grēku piedošanas? Neapšaubāmi,
ka Vecajā Derībā slimību simptomi bieži vien
saprasti kā grēka sekas. Jēzus miesas ciešanas
gan ne vienmēr uzskatīja kā grēka rezultātu, un
cilvēka izdziedināšanu drīzāk saredzēja kā
iespēju atklāties Dieva godībai, kā Jāņa
evaņģēlijā to atgādina notikums par aklā cilvēka
dziedināšanu. Nebūt nav tā, ka vaimanu psalma
lūdzējs fokusētos vienīgi uz savām miesiskajām
ciešanām. Lūdzējs drīzāk skumst par saviem
grēkiem, un lūgšana viņu ved pie atziņas par
grēcīgumu. Dvēseles izmisuma kliedzienā
lūdzējs turpina meklēt Dievu. Viņš ir
sasniedzams. Šī atziņa paliek nemainīga, pat ja
D i e v s a t ra s t o s t ā l u p r o m . Va i m a n u
psalmā atklātas arī dvēseliski satriektā cilvēka
izmisuma ēnas puses. Draugi un tuvinieki
novēršas no bēdu skartā. Viņam apkārt pulcējas
ļaudis ar nelāgiem nodomiem, kuri situāciju kāro
ļauni izmantot savā labā. Lūdzējs meklē
patvērumu Kungā, kuram nekas nav apslēpts,
un katra dvēseles nopūta ir zināma. Apzinoties
katru ieelpas un izelpas brīža vērtību, aizvien
vairāk ieklausoties dzīvības dvašas Devēja balsī,
lūdzējam negaidīti atklājas jauna sākuma
iespēja. Vai kāds izmisuma brīdī spētu dot kaut
ko vairāk?
Mācītājs Mārcis Zeiferts

Notikumi oktobrī
2. oktobris, draudzes padomes sēde, plkst. 19.00
3. oktobris, Bībeles stunda, plkst. 17.00
7. oktobris, Divdesmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem,
Pļaujas svētki, plkst. 11.00
10. oktobris, Bībeles stunda, 17.00
11. oktobris, dievkalpojums Raudas pansionātā,
plkst. 14.00
14. oktobris, Divdesmit pirmā svētdiena pēc
Vasarsvētkiem, plkst. 11.00
17. oktobris, Bībeles stunda, plkst. 17.00
20. oktobris, senioru sadraudzība, plkst. 11.00
21. oktobris, Divdesmit otrā svētdiena pēc
Vasarsvētkiem, plkst. 11.00
24. oktobris, Bībeles stunda, plkst. 17.00
28. oktobris, Divdesmit trešā svētdiena pēc
Vasarsvētkiem, apustuļi Sīmanis un Jūda,
plkst. 11.00
31. oktobris, Reformācijas svētki, Bībeles nakts,
plkst. 19.00-23.00

Bībeles nakts,
plkst. 19.00-23.00
Brīvības lauk. 1, Tukums
baznīcā un draudzes namā

„Reformācijas gaišais ceļš“
Aicinām piedalīties Bībeles naktī!
Dievkalpojums
Kopīga Bībeles lasīšana
Radošas darbnīcas
Lūgšanas u.c.

Mākoņu pastnieks

Tukuma evaņģēliski luteriskās draudzes
Svētdienas skola
aicina bērnus uz nodarbībām!
Vecāki, kuri vēlas pieteikt savus bērnus,
lūgums aizpildīt pieteikumu formu
draudzes mājaslapā.
Nodarbības turpmāk notiks svētdienās
plkst. 9.45 – 11.00 (draudzes namā), turpinājumā
– dievkalpojums baznīcā.
Aicinām bērnus vecumā no 4 līdz 9 gadiem
piedalīties Svētdienas skolā –
iepazīt Dievu;
lasīt Bībeles stāstus;
mācīties lūgt;
iet rotaļās, dziedāt dziesmas u.c.
Papildus informācĳa - zvanīt skolotājai Inetai
mob. 28243620

