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Mīļie draudzes locekļi un dievlūdzēji!
Ārkārtas situācijā piedāvājam Tev un Tavai ģimenei dievkalpojumus Klusā nedēļā un Kristus
Augšāmcelšanās svētkos, kuŗus var noskatīties savās mājās videoierakstos. Jēzus ir ar mums
nevien “normālajā” ikdienā, bet arī šajā neparastajā laikā, kas izraisa bažas – kas notiek un notiks,
ar valsts ekonomiju, ar darbu, ar personīgajām finansēm, ar bērnu un jauniešu izglītību, ar
veselību - vai saslimsim, un ja jā, vai atveseļosimies? Šie dievkalpojumi ļauj visu piedzīvot kopā
ar Jēzu. Kopā ar Jēzu iesim uz Jeruzalemi, uz Eļļas kalnu, Golgatas kalnu un pie tukšā kapa.
Katrs LELBA apgabals uzņēmies atbildību par vienu no šiem dievkalpojumiem: Pūpolu
svētdienā – Kanādas apgabals, Zaļā Ceturtdienā – Rietumu apgabals, Lielā Piektdienā – Vidienes
apgabals, un Lieldienās – Austrumu apgabals. Katram dievkalpojumam ir izgatavotas Dziesmu
lapiņas, kuŗas varat izdrukāt pirms dievkalpojuma. Aicinām lapiņas nosūtīt tiem draudzes
locekļiem, kuŗi nelieto internetu. Pateicos visiem LELBA apgabala prāvestiem un prāvestei
emeritus Ievai Graufeldei (Zviedrija), par līdzdalību šī plāna īstenošanā.
Nākamajās dienās saņemsiet saucamos “linkus”, kur tad pieejami būs šo dievkalpojumu
ieraksti; aicinām tos pārsūtīt savas draudzes locekļiem elektroniski. Pateicība Korijam Avotam,
kuŗš veic filmu montāžu. Lielākā daļa no ierakstiem veikti “mājas apstākļos”, vairumam
izmantojot mobilos telefonus. Daudzi to darījām pirmo reizi, katrs savā pilsētā. Ņemiet par labu
arī, ja kāda vietiņa neskaidrāka...
Pūpolu Svētdienas, Zaļās Ceturtdienas un Lielās Piektdienas dievkalpojumi ir ar dievgaldu.
Lai gan mājās svētīt un baudīt dievgaldu bez mācītāja tiešās klātesības ir neparasti, tas ir
iespējams. (Tā tas darīts citos ārkārtas apstākļos - piemēram, mēra un kara laikos). Atcerēsimies,
ka pie dievgalda aicina nevis mācītājs, bet Kristus. Tas ir Viņa galds – esam Viņa viesi. Mācītājs
dievkalpojumā palīdz visam notikt labi un kārtīgi, un atgādina ar iesvētīšanas vārdiem, kuŗus
sacīja Jēzus, ka šajā brīdi esam kopā ar Jēzu, un ejam Kristus ciešanu ceļu, raugoties uz
augšāmcelšanās brīnumu.*
Jā, tas parasti notiek tikai draudzes kopīgajos dievkalpojumos. Šajā neparastajā laikā, Tava
ģimene (vai, ja Tu dzīvo viens, Tu) - jūs esat “mazā draudze”. Tas tagad tā būs līdz laikam, kad
dievgaldu atkal svinēsim kopā dievkalpojumā. Šobrīd iesim visos notikumos ar uzticību pie Tēva
debesīs un Viņa vienmēr labo prātu, saistīdami jo cieši sevi un savu ceļu ar Viņa dāvāto Pestītāju,
Jēzu.
Lai Dieva miers un svētība ir ar jums!
Sarma Eglīte, BLUM nozares vadītāja
*Jā tā ir jūsu vēlēšanās Zaļajā Ceturtdienā vai Lielajā Piektdienā saņemt dievgaldu, aicinām pirms
dievkalpojuma sagatavot šķīvīti ar maizīti un trauku ar vīnu (vai vīnogu sulu). Maize un vīns tiek
novietoti uz galda. Ir skaisti uz galda nolikt un aizdedzināt arī sveci. Norunājiet kuŗš no jums varētu
pacelt maizes šķīvīti un vīna trauku tad, kad video ierakstā mācītājs paceļ maizi un biķeri. Pie
izdalīšanas, dodiet maizi un vīnu viens otram. To var darīt ar vārdiem: “Kristus miesa”, “Kristus asinis”
un saņemot, atbildēt “Āmen.”
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