Vēstule Tukuma evaņģēliski luteriskās
draudzes locekļiem

2020. gada 4. novembris

DRAUDZES MĀCĪTĀJA
APKĀRTRAKSTS
Ar cerību un gaismu cauri tumšajam laikam

Vēl dažas nedēļas un noslēgsies Baznīcas gads. Arī kalendāra gada
noslēgums vairs nav aiz kalniem. Aizvadītajā gadā laiks ir nepielūdzami
nesis līdzi nebijušus izaicinājumus. Gada sākumā nevarējām iedomāties,
ka mūsu dzīves ritmu tik spēcīgi ietekmēs tāds pārbaudījums kā vīrusa
pandēmija. Ne diena nav noslēgusies, kad žurnālisti un dienesti neziņotu
par jauniem in cēšanas gadījumiem, slimnīcās stacionētajiem un
mirušajiem. Atšķirībā no gada sākuma, kad pandēmija mūs visus skāra
nesagatavotus, rudens vairs nenāk ar lielu pārsteigumu, bet apstākļi
vieglāki nepavisam nav kļuvusi. Gluži pretēji – skatāmies ar rūpēm
rītdienā. Nav zināms, kā situācija varētu izmainīties pat īsā laika periodā.
Rūpes un atbildība šajā laikā ir par tiem, kas mums uzticēti – ģimenes,
bērni, vecāki vai vecvecāki, tas ir ikdienas darbs un pienākumi. Dzīve taču
turpinās…

Vien doma, ka Dievs
nav tālu pat šajos
pārbaudījumu laikos,
dod spēku celt galvu
uz augšu.
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Kur smelt spēku? Kā iet cauri rudens un ziemas
tumšajam laikam? Vai padosimies izmisumam un
šaubām? Šis laiks ne tikai satricina visus esības pamatus,
bet liek vairāk jautāt un meklēt Dieva palīdzību. Varbūt
ir pat situācijas, kad nekas cits vairs nav atlicis, un
lūgšanā meklēt mierinājumu, Dieva vārdā – ticību. Vien
doma, ka Dievs nav tālu pat šajos pārbaudījumu laikos,
dod spēku celt galvu uz augšu. Un, pat ja neatrodam
īstos vārdus, psalmists atgādina – „Tiešām, esi klusa, mana
dvēsele, vērsdamies uz Dievu, jo no Viņa nāk mana cerība!”
(Ps. 62, 6).

Draudzes dzīve kopš pavasara
Vīrusa pandēmija ir tieši ietekmējusi draudzes
aktivitātes un mācītāja kalpošanu. Pavasarī teju divus
mēnešus dievkalpojumos klātienē piedalīties nebija
atļauts. Tā vietā notika tiešraides dievkalpojumi, kas
kaut nedaudz deva iespēju neapstādināt draudzes
darbu. Maija mēnesī, soli pa solim atceļot
ierobežojumos, Tieslietu ministrija dievkalpojumos ļāva
pulcēties aizvien vairāk cilvēkiem. Taču uz
dievkalpojumu apmeklējumu pulcēšanās ierobežojumi
atstāja dziļu iespaidu. Līdz pat oktobra vidum
dievkalpojumu apmeklējums pakāpeniski atjaunojās.
Vakarēdiena apmeklējumi kļuva aizvien biežāki. Dievkalpojumos līdzi
Kur smelt spēku? Kā
mācītājam kalpoja pērminderi. Aizsakām pat lektoru kalpošanu ar Bībeles
iet cauri rudens un
ziemas tumšajam
lasījumiem dievkalpojumos. Tā nu tas bija līdz šim rudens laikam, kad
laikam? Vai
sabiedriskās un publiskās vietas t.sk. dievkalpojumus atļāva apmeklēt
vienīgi ar sejas aizsegiem. Par spīti visam arī līdz šim brīdim dievkalpojumi padosimies
izmisumam un
klātienē ir notikuši. Nav gan zināms, cik ilgi, jo epidemioloģiskā situācija
šaubām? Šis laiks ne
valstī nav iepriecinoša. Esam saņēmuši signālus, ka dievkalpojumu
tikai satricina mūsu
svinēšana varētu uz kādu laiku nenotikt atkal, līdzīgi kā tas bija pavasarī.
esības pamatus, bet
Tās varētu būt nedēļas bez dievkalpojumiem, varbūt pat mēneši… Un kā
liek vairāk jautāt un
Ziemsvētkos? Kurš var uz šo jautājumu vispār atbildēt? Taču šobrīd
meklēt Dieva
dievkalpojumos mēs ievērojam divu metru distanci, baznīcas solos
palīdzību.
cenšamies sēdēt pēc iespējas izretinājušies, lietojam deguna un mutes
aizsegus, pie dievgalda nedrūzmējamies, dievgaldu saņemam, ejot pie tā
tikai pa vienam vai no vienas mājsaimniecības. Dievgalda saņemšana
notiek, to saņemot no maziem biķerīšiem, kas tiek pasniegts katram dievgaldniekam atsevišķi.
Miera sveiciens nav personīgs sveiciens vai apskāviens.

„Tiešām, esi klusa, mana
dvēsele, vērsdamies uz
Dievu, jo no Viņa nāk
mana cerība!”

Kādas aktivitātes notiek draudzē šobrīd? Draudzes
darbs ir krietni pārkārtots un pieskaņots šī brīža
situācijai. Par visu, kas notiek draudzē, ļaujiet izteikties
pēc kārtas.

– PS. 62, 6
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Zupas virtuve un „Sinepju sēkliņas”
Zupas virtuve nenogurstoši turpina izdalīt zupu trūcīgajiem. Zupas virtuves darbība nav
pārtraukta un kopš pandēmijas sākuma tā turpina būt atvērta. Saprotams, ka arī zupas virtuve
stingri ievēro noteiktos ierobežojumus. Klāt nācis ir tas, ka papildus iepērkam vienreizējos zupas
traukus, lai zupu izdalītu saņēmējiem. Paldies sakām uzticīgajiem diakonijas darbiniekiem! Katru
ceturtdienu nenogurstoši ir nākušas kopā „Sinepju sēkliņas”, kalpojot baznīcā un rūpējoties par
baznīcas uzkopšanu. Esam bezgala pateicīgi par viņu kalpošanu!

Svētdienas skola
Pavasarī bijām spiesti pārtraukt Godly
Play nodarbības Svētdienas skolā.
Tomēr šobrīd esam atraduši risinājumu
– nodarbības tiek ierakstītas
videoierakstā un bērni tās noskatās
mājās. Saturs tiek pārrunāts ar
vecākiem, un izrādās, ka bērni var laiku
pavadīt kopā garīgā notikumā kopā ne
tikai ar saviem vecākiem, bet arī citiem
ģimenes locekļiem. Paldies sakām
Svētdienas skolas skolotājām!

Kristības, iesvētības,
laulības, bēres un
mājapmeklējumi
Maija mēnesī baznīcā notika
kon rmandu grupas iesvētības, kas
mācības bija uzsākuši jau iepriekšējā
gadā. Draudzes dzīvei atjaunojoties pēc
ierobežojumu atcelšanas gada sākumā,
baznīcā notika vairākas kristības, arī
laulības, mācītājs devās uz bērēm, kā
arī mācītājs ar dievgaldu draudzes
locekļus apmeklēja mājās pēc
vajadzības. Arī šajā rudenī ir uzsācies
jauns iesvētes mācību kurss.
Nodarbības notiek reizi mēnesī. Un tās
aizsākušās attālināti – Zoom platformā,
kas noslēgsies nākamā gada pavasarī.
Iesvētes mācībās šobrīd piedalās 14 dalībnieki. Starp viņiem ir arī kādi, kas savas iesvētes mācību
zināšanas atkārto, ka arī tajā piedalās daži dalībnieki, kuri gatavojas iesvētībām kaimiņu draudzēs.
Interesentiem ar mērķi atkārtot katehēzi, ir iespēja vēl pievienoties. Tādā gadījumā jautājiet
mācītājam par iespēju pievienoties iesvētes grupai. Jauniem kandidātiem ir jāgaida līdz
nākamajam gadam, līdz izsludinās jaunu iesvētes mācību kursu.
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Garīga maize attālināti
Šajā gadā ir aizsākušās tiešraides pārraides Facebook ar nosaukumu „Baznīca
pilsētas vidū”, kuras vada mācītājs Mārcis Zeiferts. Tajā var uzzināt par
draudzes aktualitātēm, kā arī mācītājs dalās pārdomās par Bībeles lozunga
tekstu. Drīzumā Zoom platformā aizsāksies Bībeles stundas. Aicinām draudzes
locekļus tajās aktīvi piedalīties. Reģistrēšanās Bībeles stundām notiks draudzes
mājas lapā www.tukumabaznica.lv, kur būs iespējams saņemt saiti Bībeles
stundai Zoom platformā. Bībeles stundas notiks ceturtdienās plkst. 21.30.

Gadījumā, ja
ierobežojumi kļūst vēl
aptverošāki, draudzes
dzīve tiks pielāgota
atbistoši noteiktajiem
apstākļiem.

Gadījumā, ja
ierobežojumi kļūst vēl aptverošāki,
draudzes dzīve tiks pielāgota atbilstoši
noteiktajiem apstākļiem. Draudzes locekļi
saņems mācītāja uzrunas draudzes
mājaslapā, tiks veidoti attālināti
dievkalpojumi draudzes Facebook un
YouTube kanālā, kas pa daļai jau notiek
šobrīd u.c. Arī Svētdienas skolas
nodarbības notiks attālināti. Pavasarī
uzkrātā pieredze ar dievpalīgu palīdzēs
pārdzīvot tumšo periodu līdz pavasari.
Jaunie var palīdzēt saviem vecākiem un
vecvecākiem apgūt vienkāršas digitālas
prasmes, lai palielinātu viņu saziņas
iespējas ar draudzi un ārpasauli un lai
mazinātu digitālo plaisu starp paaudzēm.
Tā būtu patiešām vērtīga palīdzība, ja
vien tam ir zināmi priekšnoteikumi.

Draudzes padomes
kalpošana
Draudzes padomes darbs šogad
neapstājās ne mirkli. Esam tikušies
padomes un valdes sēdēs, risinot
nozīmīgos baznīcas atjaunošanas darbu
jautājumus, kas šogad ir piedzīvojuši
negaidītu pacēlumu! Par to rakstīts šīs
vēstules rindās nedaudz zemāk. Un vēl – šogad ir ievēlēta un apstiprināta jauna draudzes
padome un revidenti, jo iepriekšējās padomes un revidentu darbības termiņš noslēdzās. Dieva
svētību viņiem! Draudzes padomes darbs stingrāko ierobežojumu dēļ turpināsies attālināti.

Citas grupas draudzes namā
Draudzes nama telpās esam ļāvuši pulcēties anonīmo alkoholiķu grupai AA, kuri jau vairāk nekā
desmit gadu garumā pulcējas ceturtdienas vakaros. Viņiem ir iespēja pulcēties siltās telpās,
uzvārīt tēju un noturēt savu sapulci.
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Atvērta baznīca pilsētas vidū
Aizvadītajā vasarā divus mēnešus bija atvērta ceļotājiem. Apmeklētāju skaits nav bijis mazāks kā
iepriekšējos gados. Par to rūpējās mūsu uzticamie brīvprātīgie baznīcas dežuranti. Liels paldies
viņiem! Piedalījāmies pilsētas notikumu ciklā „Tiekamies Tukumā”, kad vērām baznīcas durvis
koncertu notikumiem.

Sadarbība
Sadarbībā ar pilsētas Kultūras namu baznīcas torņa pulksteņa skaņas ir ieguvušas jaunu elpu.
Pateicoties veiksmīgai sadarbībai ar izcilo novadnieku Vestardu Šimku, pilsētas iedzīvotājus
iepriecinās jaunas melodijas Adventa un Ziemsvētku laikam. Jaunās skaņas jau ir ieskaņotas
ierakstu studijā un gaida svētku laiku.

Baznīcas atjaunošana

Paldies visiem, kuri
ziedojuši baznīcas
atjaunošanas
darbiem!

Un dažos vārdos vēlos pastāstīt par baznīcas atjaunošanas darbiem, kas
aizsākās pagājušajā gadā un turpinās vēl novembrī. Ir paveikts teju
neiespējamais. Ir noslēdzies ļoti nozīmīgs baznīcas atjaunošanas darbu posms.
Divās darbu kārtās pagājušajā rudenī un šogad īstenots projekts – baznīcas
drenāžas sistēmas izbūve un pamatu hidroizolācija. Pilnībā no jauna ir
labiekārtots baznīcas pagalms – uzklāts bruģa segums visa iekšpagalmā teritorijā. Darbi paredzēja
pārbūvēt siltummezglu, kā arī elektrības pievadu baznīcā, kas bija izveidoti neatbilstoši. Ir ierīkots
ūdens, kanalizācijas un elektrības pievads pagalmā, lai nākotnē baznīcas apmeklētājiem varētu
uzstādīt mūsdienu prasībām atbilstošu tualeti.
Šo ieceru īstenošanai tika sagatavoti vairāki projekti, kas tika iesniegti valsts fondu izsludinātajos
konkursos, un guva nansiālu atbalstu – Nacionālajā kultūras mantojuma pārvaldē, Valsts
Kultūrkapitāla fondā, kā arī Tukuma novada pašvaldībā. 1. un 2. kārtas darbu īstenošanā kopumā
ieguldīti 73 787, 98 EUR.

Līdz gada noslēgumam tiks veikti
baznīcas jumta noteku reņu nomaiņas
darbi, jo draudze augusta mēnesī guva
papildus nansiālu atbalstu izsludinātajā
Nacionālās kultūras mantojuma
pārvaldes konkursā. Jāpiezīmē, ka
arheoloģiskās uzraudzības darbi, par
kuriem ir daudz stāstīts medijos, bija
nevis draudzes padomes izvēle, bet
nepieciešamība, jo bez arheoloģiskās
uzraudzības darbiem būvdarbus uzsākt
nepieļauj likumdošana. Arheoloģiskajai
uzraudzībai nansējumu izdevās
piesaistīt no Valsts kultūrkapitāla fonda
konkursa un Tukuma novada pašvaldības.
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Ziedojumi baznīcas atjaunošanas darbiem
Noslēgumā draudzes padomes vārdā aicinu ikvienu draudzes locekli atbalstīt ar ziedojumiem
baznīcas atjaunošanas darbus, lai nodrošinātu draudzes līdz nansējuma daļu baznīcas
atjaunošanas projektos. Šim nolūkam pagājušajā gadā tika izsludināta ziedojumu akcija „Soli
augstāk”. Kopumā nepieciešami vismaz 4000 EUR, lai izpildītu veikto darbu saistības. Paldies par
nesavtīgajiem ziedojumiem baznīcas atjaunošanai, kurus esam šogad saņēmuši! Informāciju par
līdz šim saņemtajiem ziedojumiem apkoposim draudzes mājaslapā līdz novembra beigām.

Ikgadējais draudzes locekļa ziedojums
Baznīcas gadam noslēdzoties, atgādinājums draudzes locekļiem – lūdzu veiciet ikgadējo
ziedojumu, kā to nosaka LELB Satversme, jo tie ir nepieciešami draudzes dzīves uzturēšanai.
Šogad jūsu ziedojumi ir ļoti nepieciešami, jo ziedojumi no svētdienas kolektēm ir ievērojami
kritušies vīrusa pandēmijas dēļ. Par draudzes ikgadējā ziedojuma apmēru katrs pēc saviem
ieskatiem izšķiras pats. Nav noteikts konkrēts ziedojuma lielums, bet katra draudzes locekļa
pienākums ir vienreiz gadā ziedot draudzes noteiktajām vajadzībām.
Liels paldies visiem, kas ir veikuši draudzes locekļa ikgadējo ziedojumu par iepriekšējo gadu! Bez
jūsu ikgadējiem ziedojumiem draudzes padome un valde nespētu nodrošināt draudzes
aktivitātes, uzturēt dievnamu un draudzes namu.
Ikgadējo ziedojumu lūgums veikt pēc iespējas ar bankas starpniecību. Ikgadējo draudzes
ziedojumu ir iespēja veikt tieši baznīcā, speciāli šim nolūkam paredzētā aploksnē, klāt pievienojot
vienkāršu apliecinājumu – ar savu vārdu un uzvārdu, ziedojuma summu, un par kādiem tieši
ģimenes locekļiem veikts ziedojums. Aploksne jāiemet baznīcas ziedojumu kastītē. Līdz ar to jums
nav obligāti jāapmeklē draudzes kanceleja vai jāveic maksājums ar interneta bankas starpniecību,
bet to variet izdarīt, atnākot svētdienā uz
dievkalpojumu. Lūdzu, ievērojiet, ka kancelejas
darba laiki tiek pielāgoti esošajai situācijai.
Jūsu apmeklējumu lūgums iepriekš saskaņot,
zvanot pa mob. 20221951.
Draudzes rekvizīti un ziedojumu konts:
Tukuma evaņģēliski luteriskā draudze
Brīvības laukums 1, Tukums,
Tukuma novads, LV 3101
Reģ. Nr. LV 90000298831
SEB Unibanka, kods UNLALV2X
Konts: LV54UNLA0032000701801

Aizlūgumi Mūžības svētdienā
Tā kā tuvojas Mūžības svētdiena jeb Mirušo piemiņas diena, daudzi vēlas aizlūgt par mūžībā
aizsauktajiem. Aizlūgumus sūtiet uz draudzes kancelejas mob./ WhatsApp 20221951, vai e-pastu:
tukumabaznica@gmail.com. Uzklausīsim arī jūsu telefona zvanus, lai pierakstītu aizlūgumus
Mūžības svētdienas dievkalpojumam. Ziedojumus par aizlūgumiem lūgums veikt pēc iespējas
attālināti ar bankas starpniecību vai palūdziet savu ziedojumu tuviniekiem nogādāt līdz baznīcai.
Mūžības svētdiena šī gada Baznīcas kalendārā – 22. novembris.
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Draudzes aptauja
Šai vēstulei ir pievienota saite draudzes locekļu aptaujai. Aptauja ir
anonīma. Tās mērķis ir noskaidrot, kā iespējami labāk organizēt draudzes
darbu Covid-19 ierobežojumu apstākļos. Aptauju vēlams aizpildīt līdz
baznīcas gada pēdējai svētdienai – Mūžības svētdienai.

Aptauja ir anonīma un
tās mērķis ir noskaidrot,
kā iespējami labāk
organizēt draudzes
darbu Covid-19
ierobežojumu apstākļos.

Noslēguma vietā
Lai Dieva apsardzība ir ar mums visiem, jūsu
mīļajiem, ar mūsu pilsētu, novadu un Latviju, un
visu pasauli šajā laikā! Īpaši sargāsim seniorus,
gados vecos, vājākos un tos, kuriem ir kādas
hroniskas saslimšanas. Būsim piesardzīgi, iejūtīgi
viens pret otru, un lai pacietīgi panesam šī laika
uzliktos pārbaudījumus, nesot cits cita nastas, jo uz
to esam mēs aicināti. Lai arī dienas gaišā daļa paliek
aizvien īsāka, izmantosim brīžus, kad doties dabā,
garākās pastaigās, svaigā gaisā un veltīsim laiku
veselīgām un uzmundrinošām aktivitātēm! Un pāri
visam, lai lūgšanu, ticības un mīlestības Gars
nerimst!
Jūsu mācītājs Mārcis Zeiferts,
mob./ WhatsApp 29145305,
marcis.zeiferts@gmail.com

Tikai viņš ir mana klints un mans glābiņš,
mans patvērums – es nepaklupšu!
Pie Dieva mans glābiņš un mans gods,
mana stiprā klints un mans patvērums – Dievā.
Paļaujieties vienmēr uz viņu, ļaudis,
izlejiet viņa priekšā savas sirdis,
Dievs ir mūsu patvērums! Ps. 62, 7-8
"ES ESMU pasaules gaisma; kas seko Man,
tas patiesi nestaigās tumsībā,
bet tam būs dzīvības gaisma.” Jņ. 8, 12

Dievkalpojumi svētdienās plkst. 11.00
Tukuma evaņģēliski luteriskā baznīca
Brīvības laukums 1, Tukums, LV-3101
mob./ WhatsApp (+371) 20221951
tukumabaznica@gmail.com
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