
Sagaidot kārtējo alfas sezonu Dubultos. 
Nelielai sarunai par aktuālo tēmu laipni piekrita Dubultu evaņģēliski luteriskās 
draudzes mācītājs Igors Safins. 
 
Kāpēc jūs rīkojat Alfa kursu?   - Tāpēc, ka tā ir iespēja cilvēkiem tikties neitrālā 
vidē, neformālā gaisotnē, iepazīt vairāk Dievu un vienam otru. 
 
Kas tas īsti ir? - Alfa kurss ir šodien pasaulē atzīts kā viens no efektīvākajiem 
evaņģelizācijas veidiem draudzē, ar kura palīdzību nu jau gandrīz 2000 gadus 
jauno evaņģēlija vēsti var pasniegt jaunā „iesaiņojumā". Ik gadu kurss gūst 
arvien lielāku popularitāti un atpazīstamību. Kursa beidzēju liecības ir ārkārtīgi 
aizkustinošas. 
 
Šādi kursi pie jums, cik zinu, nenotiek pirmo reizi? Šis Alfa kurss Dubultu draudzē 
būs jau desmitais – iesākām vieni no pirmajiem Latvijā 2003. gadā.  
 
Kam šāds kurss ir domāts? – Mūsu draudzē šis kurss ir domāts visu vecumu 
pieaugušajiem - gan „iesaācējiem“, gan tiem, kas vēlas padziļināti studēt Dieva 
vārdu, diskutēt un satikt Dievu caur liecību un savstarpēju aizlūgšanu, bet 
vispār alfa ir domāta kā sākums – tāpēc „alfa“ – sākums kristietības un 
draudzes iepazīšanai, sākums jaunam skatījumam uz lietām, iespējams, sākums 
jaunai, citādai dzīvei.   Visu Alfa kursu raksturo atpazīstamie moto - „praktisks 
ievads kristīgajā ticībā", „iespēja izzināt dzīves jēgu", „atrast atbildes uz 
svarīgākajiem dzīves jautājumiem“. Mūsu mērķis, rīkojot Alfa kursus, ir dalīties 
ar nenovērtējamo ticības dāvanu, ko katrs esam no Dieva saņēmuši, pastāstīt 
cilvēkiem par to, ka Dievs ir un ka Viņš bezgalīgi mīl katru no mums personīgi.  
 
Kam īpaši būtu ieteicams iziet Alfa kursu ?  - ikvienam, kas meklē atbildes uz 
eksistenciāliem jautājumiem un savu lomu un vietu pasaulē. Mūsu draudzē Alfa 
kursā ir integrēta arī katehēzes mācība, līdz ar to arī tie, kas vēlas iesvētīties ir 
aicināti ņemt dalību. 
 
Kāds cilvēkam no kursa varētu būt ieguvums?- Iegūt  ieskatu tajā, kam tic kristieši, 
sākot ar to, kas ir Jēzus, kāpēc Viņš nomira, kā man izveidot personiskas 
attiecības ar Dievu, kā Viņu iepazīt (lekcijas par lūgšanu, Bībeles lasīšanu), kā 
pretoties ļaunumam, vai un kā stāstīt citiem par Dievu un par savu ticību. 
 
Kas alfas vakarā notiek? - katra tikšanās sākas ar vakariņām, mūziku un sarunām 
pie galda, kopīgi ieturot maltīti tad; seko lekcija, darbs mazajās grupās un 
noslēgumā kopīgā lūgšana. Ļoti nozīmīga Alfa kursa sastāvdaļa ir izbraukuma 
nedēļas nogale, kurā visas lekciju tēmas un lūgšanas veltītas Dieva Svētā Gara 
Personai. 
 
Kur notiek nodarbības, kas tās vada?  - nodarbības notiek draudzes mājā, blakus 
Dubultu baznīcai. Kursu vada pieredzējusi draudzes kalpotāju komanda. 
 
Kad un cik ilgi tas notiek? Kāda ir maksa? – Mūsu šīgada rudens alfa kurss sāksies 
11. septembrī un notiks katru trešdienas vakaru no 18.30 līdz 21:20 vienpadsmit 
nedēļu garumā. Pievienojot katehēzes lekcijas un svinīgo noslēgumu, pavisam 15 



nedēļas. Maksa par kursu apmeklēšanu nav, dalībniekiem ir iespēja ziedot 
vakariņām. 
 
Ko jūs kā mācītājs varat teikt par Alfa kursu? Vai tas palīdz jūsu darbā? Vai kaut ko 
dod arī draudzei? – Tā ir brīnišķīga iespēja, pamats tālākai apmācībai, kas saistīta 
ar praktisko ticību un dievbijību. Nenoliedzami mācītāja kalpošanā tam ir liela 
nozīme un jēga. Jo kursa dalībnieki iegūst jaunu skatījumu tam, kas ir draudze, 
kādēļ tai ir nozīme cilvēka dzīvē un piedzīvo pozitīvas personiskas pārmaiņas. 
Tas nostiprina pārliecību par dievkalpojuma nozīmīgumu cilvēka svēttapšanā 
un kalpošanā. Patīkami, ka uz draudzes locekļu pašiniciatīvas pamata tiek veikta 
šāda būtiska garīga kalpošana, ka  mācītājam tas nav jādara vienam pašam. 
 
Paldies! Atliek aicināt cilvēkus šo kursu apmeklēt. Kur var uzzināt sīkāku informāciju 
un pieteikties? - Vairāk informācijas un pieteikšanās iespēja ir Dubultu draudzes 
mājas lapā www.dubultudraudze.lv.  
 
Informācijai: Latvijas Alfas mājas lapa ir  www.alfakurss.lv, centrālā Alfas 
mājaslapa: www.alpha.org. 
 
 


