
Tukuma evaņģēliski luteriskās draudzes 
informatīvs izdevums

Notikumi aprīlī

 Nr. 2 (34) 2019. gada  
aprīlis

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 

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 

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 

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

Ceturtdien, 4. aprīlī, plkst. 12.00 dievkalpojums Gavēņa 
laikā ar Sv. Vakarēdienu. Draudzes valdes sēde plkst. 
19.00. 
Sestdien, 6. aprīlī, plkst. 18.00 Atjaunošanas fonda 
organizēts koncerts. Itāļu komponista Džovanni Batistas 
Pergolēzi kantāte “Stabat Mater”. Piedalīsies soprāns 
Anta Jankovska un mecosoprāns Irma Pavāre, kā arī stīgu 
kvartets, kura sastāvā dzirdēsim Latvijas Nacionālā 
Simfoniskā Orķestra mūziķus Tatjanu Ostrovsku (vijole), 
Terēzi Zīberti-Ijabu (vijole), Pēteri Trasunu (alts) un Daci 
Zālīti (čells). 
Svētdien, 7. aprīlī, plkst. 11.00 Ciešanu laika pirmās 
svētdienas dievkalpojums, piedalās čelliste Agate 
Ozoliņa. 
Ceturtdien, 11. aprīlī, plkst. 12.00 dievkalpojums Gavēņa 
laikā ar Sv. Vakarēdienu.  
Svētdien, 14. aprīlī, plkst. 11.00 Pūpolu svētdiena, 
Ciešanu laika otrās svētdienas dievkalpojums. 
Ceturtdien, 18. aprīlī, plkst. 18.30 Zaļā ceturtdiena, Zaļās 
Ceturtdienas dievkalpojums. 
Piektdien, 19. aprīlī, plkst. 11.00 Lielā piektdiena, Lielās 
Piektdienas dievkalpojums, piedalās vijolniece Dace 
Šplīte Lisova un Ritma Zāģere (balss). 
Sestdien, 20. aprīlī, plkst. 22.00 Klusā sestdiena, 
Lieldienu nakts dievkalpojums ar Taize dziedājumiem. 
Svētdien, 21. aprīlī, plkst. 11.00 Kristus Augšāmcelšanās 
svētki - Lieldienas, Lieldienu dievkalpojums, piedalās 
klarnetists Jēkabs Nīmanis un obojiste Ieva Nīmane. 
Pirmdien, 22. aprīlī, plkst. 18.00 Otrās Lieldienas, 
Atjaunošanas fonda organizēts koncerts „No saules lēkta 
līdz tās rietam” - „Pieci Tukuma pastkaršu skaņu stāsti”. 
Martina Doehring (koncepcija un balss), Aivars Kalējs 
(ērģeles, klavieres). 
Otrdien, 23. aprīlī, plkst. 14.00 dievkalpojums Raudas 
pansionātā. 
Ceturtdien, 25. aprīlī, plkst. 12.00 Bībeles stunda. 
Draudzes padomes sēde plkst. 19.00 
Svētdien, 28. aprīlī, plkst. 11.00 Baltās svētdienas 
dievkalpojums.

Dievnama 275 gadu jubilejas dievkalpojumā dzied 
apvienotais Tukuma un Dubultu draudzes koris, 

diriģente Elza Ustupe.  
1962. gada 1. jūlijs. A. Kupča foto.  

Līgas Krūmas privātais arhīvs  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 

Kur mūs atrast?

http://www.tukumabaznica.lv
http://www.tukumabaznica.lv


Ikdienas līdz pasaules galam

Un redzi, Es esmu pie jums ikdienas  
līdz pasaules galam.  

Mt. 28, 20 

Argentīnā dzimušais ebreju klarnetists Giora 
Feidmans reiz sacīja: „Mūzika nesākas ar pirmo 
noti, bet ar klusumu pirms tam. Un tā nebeidzas ar 
pēdējo, bet ar klusumu pēc tam.” Arī katra cilvēka 
dzīve līdzinās skaņai. Skaņas piedzimst un mirst. 
Cilvēka dzīvē ir līdzīgi. Bet ar to nekas nebeidzas. 
Kā skaņa turpina dzīvot savu unikālo dzīvi 
visaptverošā klusumā, tā arī cilvēka dzīve Kristū 
top pārvērsta un iegūst jaunu esību. Jēzus dzīve 
nebija ierobežota tikai vienā šaurā acumirklī vai 
īslaicīgā uzplaiksnījumā. Viņš bija pirms. Un Viņš ir 
arī pēc. Viņš ir tagad. Viņš vienmēr ir ESOŠAIS (2. 
Moz. 3,14). „ES ESMU, KAS ES ESMU”, balss sacīja 
ērkšķu krūma vīzijā, un pašķīra Mozum un viņa 
ļaudīm ceļu tuksnesī no Ēģiptes verdzības uz 
apsolīto zemi. Jēzus vārdi Mateja evaņģēlijā 
noslēgumā „Es esmu ar jums ik dienas līdz pasaules 
galam” kā pēdējā skaņdarba takts atsauc atmiņā 
dziesmas sākumu – „Imanuēls, Dievs ar mums” (Mt. 
1, 23). Dievs ir pirms, pēc un vienmēr arī tagad, 
ikdienas un līdz pasaules galam. Viņš ir kopā ar 
mums tad, kad mums klājas labi un kad nav tik 
labi, kad svinam svētkus un kad iegrimstam 
ikdienas vienmuļajā ritējumā. Arī Jēzus pats savā 
zemes dzīvē līdz pat krustam aktīvi izdzīvoja katru 
stundu. Kopā ar mācekļiem Viņš devās ceļā un 
mācīja tos, pavadīja laiku pie viena mielasta galda, 
runājās un svinēja, smējās un raudāja, un lūdzās 
vientulībā. Jēzus mācīja mīlēt dzīvi, un vienlaikus – 
nepieķerties tai, atlaist un ļaut ritēt savu gaitu. 
Pirmie vārdi no Jēzus mutes Mateja evaņģēlijā 
„Tam tā jānotiek!” (Mt. 3,15) sasaucas ar vārdiem 

radīšanas lielajā mistērijā „Lai top!” (1. Moz. 1, 3). 
Patiešām, jau vienkāršais fakts par sevi, ka šī 
dzīve mums ir dota, apliecina, ka arī viss cits ir 
iespējams – pat augšāmcelšanās. Nekas nevar 
apklusināt dzīvības brīnišķīgo melodiju. Mūsu 
uzdevums šeit virs zemes ir ik brīdi ļaut caur sevi 
skanēt Jēzus mīlestības skaņai, iegrimt Viņa 
dāvātajā tagadnē, mācīties saklausīt Labā Gana 
balsi, kas ikdienas ir klātesoša. Nāves nav. Ir tikai 
mūsu esības pārvēršana. Augšāmcelšanās ir kā 
atvērt durvis pazīstamai un uzticamai melodijai 
pēc tumšas nakts dzīves jaunajā rītā. Kā raksta 
apustulis Pāvils: „Redzi, es jums saku noslēpumu: ne 
visi mēs mirsim, bet visi tiksim pārvērsti, piepeši, 
acumirklī, pēdējai bazūnei atskanot. Jo atskanēs 
bazūne, un mirušie tiks uzmodināti neiznīcībā, un mēs 
tapsim pārvērsti.” (1. Kor. 15, 51-52) 

Mācītājs Mārcis Zeiferts
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Mākoņu pastnieks


