Dievkalpojumi notiek svētdienās plkst. 11:00
Tukuma evaņģēliski luteriskā baznīca
Brīvības laukums 1,
Tukums, Tukuma novads, LV 3101
Kontakti
mob. (+371) 20221951,
tukumabaznica@gmail.com

„Mazā Ceļamaize“
Tukuma evaņģēliski luteriskās draudzes
informatīvs izdevums
2019. gada janvāris, Nr.1 (33)

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“)
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

Aicinām veikt draudzes ikgadējo
ziedojumu!
Par draudzes ikgadējā ziedojuma apmēru
katrs pēc saviem ieskatiem var izšķirties pats.
Ikviens lai dara, kā tas savā sirdī apņēmies,
ne smagu sirdi vai piespiests;
jo priecīgu devēju Dievs mīl (2. Kor. 9,7).
Papildus informācija draudzes mājaslapā:
www.tukumabaznica.lv

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

Draudzes dienas Mazirbē 2018. gadā, ekskursija
uz Dundagas pili. Foto: Vladimirs Akimovs.

Gada apņemšanās
Vairies ļauna un dari labu,
alksti miera un dzenies pēc tā! Ps. 34,15
Kāds bagāts jauneklis reiz devās pie Jēzus un
viņam prasīja: „Labais Mācītāj, ko man būs darīt,
lai iemantoju mūžīgu dzīvību?“ Jēzus viņam
atbildēja, lai tas ievēro baušļus, kā arī izdala
mantu nabagiem, ņem krustu uz sevi un seko
viņam. Šīs atbildes jaunekli gan īsti
neapmierināja, un viņš aizgāja prom noskumis
par dzirdēto. Citā situācijā kādi ļaudis jautāja
Jānim Kristītājam: „Ko tad mums būs darīt?“ Un
viņš tiem atbildēja: „Kam divi svārki, tas lai dod
tam, kam nav, un, kam ir pārtika, lai dara tāpat.“
Savukārt kādi cilvēki Vasarsvētku dienā izbijušies
vaicāja apustuļiem, kad tos dziļi aizskāra
piedzīvotais: „Brāļi, ko lai mēs darām?“ Un
Pēteris tiem atbildēja: “Atgriezieties no grēkiem
un liecieties kristīties ikviens Jēzus Kristus
Vārdā.“ Ir situācijas dzīvē, kad sagaidām tiešas
atbildes, lai zinātu ceļu, pa kuru ceļu doties dzīvē
tālāk. Un Dievs tā vai citādi mums šīs atbildes
sniedz. Dažreiz atbildes ir kā svaigs gaiss,
dažreiz tās mūs atstāj dziļās pārdomās. Arī 34.
Psalmā izskan jautājums, kas nodarbina
dievbijīgo cilvēku: „Kas ir tas vīrs, kas mīl dzīvi
un ilgojas pēc gara mūža, lai redzētu labas
dienas?“ (p.13) Patiešām, kurš gan neilgojas pēc
piepildīta un gara mūža, labām dzīves dienām?
Atbilde, ko saklausa psalmists, ir tieša un
fokusēta: „Vairies ļauna un dari labu, alksti miera
un dzenies pēc tā!“ Kā būtu, ja mēs šogad
apņemtos vingrināties šajos vārdos? Kā mainītos

mūsu draudze, ģimene un apkārtējā pasaule, ja
mēs no visas sirds censtos tos īstenot pirms
katra atbildīga lēmuma vai pavisam ikdienišķās
situācijās? Nav jau it kā nekas daudz - vairīties
ļauna, darīt labu, alkt miera un dzīties pēc tā!
Tieši tik vienkārši! Bet vai vienmēr ar to ir mierā
cilvēks, kurš pieradis gūt tikai sev, rīkojas
tuvredzīgi un ar savu rīcību kaitē sava tuvākā
labumam? Lai Dievs mūs no tā pasargā! Un lai
Viņš svētī mūsu domas, vārdus un darbus katrā
nodzīvotajā dienā šajā gadā!
Mācītājs Mārcis Zeiferts

Afišu stabs

Notikumi janvārī
3. janvāris, draudzes valdes sēde, plkst. 19.00
6. janvāris, Zvaigznes dienas dievkalpojums,
pateicības pasākums brīvprātīgajiem, plkst. 11.00
8. janvāris, dievkalpojums Raudas pansionātā,
plkst. 14.00
10. janvāris, Bībeles stunda, draudzes padomes
sēde, plkst. 12.00
13. janvāris, dievkalpojums svētdienā pēc
Zvaigznes dienas, plkst. 11.00
17. janvāris, Bībeles stunda, plkst. 12.00;
pateicības pasākums sadarbības partneriem,
plkst. 15.30
20. janvāris, dievkalpojums Otrajā svētdienā pēc
Zvaigznes dienas, plkst. 11.00. Svētdienas skola,
plkst. 9.45.
24. janvāris, Bībeles stunda, plkst. 12.00
27. janvāris, dievkalpojums Trešajā svētdienā pēc
Zvaigznes dienas, plkst. 11.00. Svētdienas skola,
plkst. 9.45.
31. janvāris, Bībeles stunda, plkst. 12.00

Iesvētes mācību sākums 13. janvārī pēc
dievkalpojuma draudzes namā.
Iepazīšanās nodarbība.
Pieteikšanās līdz
20. janvārim draudzes
kancelejā.

