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PIELŪGSIM DIEVU!
PRELŪDE
DZIESMA: Rīta zvaigzne, nakts kad zūd
Rīta zvaigzne, nakts kad zūd, Prieks, ko visa zeme jūt, Nāc, man sirdī piemājo,
Skaidro to un apgaismo.
Tavas gaismas godība Sauli atstāj pakrēslā. Lai ir tūkstoš saules lec, Pārspēj
tās Tavs gaišums svēts.
Tikai Tava saulīte Mieru liet var dvēselē, Debestēva atspīdums, Zvaigzne vienīgā
Tu mums.
Mīļais brāli, draugs un Dievs, Lūdzam nāc, ko kavējies, Sirdi pārvērt pilnīgi Sev
par jaunu mājokli.
(13) Johann Scheffler, atdzejojis Roberts Bērziņš
INTROITS, GRĒKSŪDZE, ABSOLŪCIJA
I LASĪJUMS...................................................................................... Cefanijas gr. 3:14-20
Gavilē, Ciānas meita, Klaigā, Israēl, priecājies un līksmo no visas sirds, Jeruzālemes meita!
Kungs savu tiesu ir pārtraucis, novērsis tavus naidniekus, Israēla ķēniņš, pats Kungs ir pie
tevis, nebaidies vairs ļauna! Todien teiks Jeruzālemei: nebaidies, Ciāna, nenolaid savas rokas!
Kungs, tavs Dievs, ir pie tevis – varonis, glābējs! – Viņš līksmos par tevi ar prieku, cietīs klusu
savā mīlestībā, priecāsies par tevi ar gavilēm! “Tos, kas pēc svētkiem ilgojas, es padzīšu no
tevis, jo tie tev bija nasta un negods! Redzi, tā es darīšu visiem taviem apspiedējiem, tajā laikā
es izglābšu klibos un sapulcēšu padzītos, visiem piešķiršu slavu un vārdu, no visām gūsta
zemēm atpakaļ atvedīšu! Tajā laikā es atvedīšu jūs atpakaļ, tajā laikā es jūs sapulcināšu,
es jums piešķiršu vārdu un slavu, dižāku nekā visām zemes tautām, paši redzēsiet, kā jūsu
gūstekņus atpakaļ atvedīšu!” saka Kungs.

II LASĪJUMS............................................................................................ Filipiešiem 4:4-7

Priecājieties Kungā vienmēr, es sacīšu vēlreiz – priecājieties! Lai jūsu pieticība top zināma
visiem cilvēkiem! Kungs ir tuvu! Neesiet noraizējušies ne par ko, bet jūsu vajadzības lai top
zināmas Dievam ikvienā jūsu lūgšanā, pielūdzot Dievu ar pateicību. Un Dieva miers, kas pārspēj
jebkuru sapratni, lai pasargā jūsu sirdis un jūsu domas Kristū Jēzū.

EVAŅĢĒLIJA LASĪJUMS ....................................................................... Lūkas ev. 3:7-18
Uz ļaužu pūļiem, kas nāca pie viņa, lai viņš tos kristītu, Jānis runāja: “Jūs odžu dzimums, kas jūs
ir mācījis bēgt no dusmības, kas nāks? Tad nu nesiet cienīgus atgriešanās augļus un nesāciet
atkal viens otram teikt: mums Ābrahāms ir tēvs. Es jums saku: Dievs spēj no šiem akmeņiem
radīt Ābrahāma bērnus. Cirvis jau pielikts kokiem pie saknes – katrs koks, kas nenes labus
augļus, tiek nocirsts un iemests ugunī.” Ļaudis viņam jautāja: “Ko lai mēs darām?” Un viņš tiem
atbildēja: “Kam divi svārki, lai dod tam, kam nav, un, kam ir ko ēst, lai dara tāpat.” Arī muitnieki
nāca, lai tiktu kristīti, un tie viņam jautāja: “Skolotāj, ko lai mēs darām?” Tiem viņš sacīja:
“Neņemiet vairāk, kā jums noteikts.” Arī kareivji viņu izjautāja: “Un mēs, ko lai mēs darām?” Un
viņš sacīja tiem: “Neizspiediet naudu un neapsūdziet nepatiesi, bet esiet mierā ar savu algu.”

Kad ļaudis gaidīdami savās sirdīs domāja par Jāni, vai tik viņš nav Kristus, Jānis viņiem visiem
atbildēja: “Es jūs gan kristīju ūdenī, bet nāks kāds spēcīgāks par mani, kam es neesmu cienīgs
atraisīt sandaļu siksnas, viņš jūs kristīs Svētajā Garā un ugunī. Ar vētekli rokā viņš iztīrīs klonu
un savāks kviešus savā klētī, bet pelavas sadedzinās neizdzēšamā ugunī.” Vēl daudz citu
pamācību Jānis deva ļaudīm, sludinādams evaņģēliju.

SVĒTRUNA
INTERLŪDE
TICĪBAS APLIECĪBA
LŪGŠANA
SVĒTĪŠANA
DZIESMA: Jūs, pasaul’s vārti, celieties
Jūs, pasaul’s vārti, celieties! Un siržu durvis, verieties! Tas goda Kungs ir klātu.
Viņš Ķēniņš visiem ķēniņiem, Nes mieru visiem cilvēkiem Ar žēlastības prātu.
Sveiciet, teiciet, Sirdi modiet, godu dodiet Radītājam, Visa laba Darītājam!
Nāk Dieva Dēls lēnprātīgi, Viņš noliek kroni zemīgi Un meklē grēcinieku. Viņš sola
visiem glābšanu, Viņš gāda vājiem palīgu Un noskumušiem prieku. Sveiciet,
teiciet, Sirdi modiet, godu dodiet Pestītājam, Savam mīļam Žēlotājam!
No gara snaudas celieties, Jūs, cietās sirdis verieties! Tas Kungs pie jums grib
mājot! Tam savus grēkus atzīstiet, To pazemīgi pielūdziet, Starp ticīgajiem
stājiet! Sveiciet, teiciet, Sirdi modiet, godu dodiet Svētam Garam, Mīļam svētu
Darītājam!
Jūs, pasaul’s vārti, celieties! Un siržu durvis, verieties! Pats Kungs pie jums grib
mājot! Tam savas sirdis sataisiet Un ziedus ceļā pakaisiet! Tam goda drēbes
klājot! Sveiciet, teiciet, Sirdi modiet, godu dodiet Radītājam, Pestītājam,
Svētītājam!
(10) Georg Weissel, atdzejojis Carl Christian Ulmann
POSTLŪDE

KALPOSIM DIEVAM!

DIEVKALPOJUMĀ PIEDALĀS
Māc. Gundega Puidza
Lektore Iveta Jansons
Ērģelniece Māra Vārpa
Ar ziediem altāri izdaiļo Linda Brūns pieminot māc. Idu Ņinu Rautenšildi
Nākošie klātienes dievkalpojumi būs
24. decembrī Kristus dzimšanas svētku vakara dievkalpojums (17:00) un
9. janvārī Zvaigznes dienas dievkalpojums un draudzes eglīte.
Turpināsim piedāvāt virtuālos dievkalpojumus katru nedēļu!
Apsveiciet ciāniešus, kartīšu vietā, ziedojot draudzei,
jūsu vārdiem ierindojoties kopējā svētku sveicienā!
Nāciet arī talkā izdekorēt altāri svētvakaram ar tradicionālajām puansetijām!
Ziedojumus sākot ar $10 (par katru) lūdzam sūtīt vai nodot līdz 12. decembrim.
Lūdzu neaizmirstiet atbalstīt Ciānas draudzi ar saviem ziedojumiem!
Čekus var sūtīt pa pastu vai arī maksāt ar kredītkartiņu caur tithe.ly
Jūsu atbalsts mums ir ļoti svarīgs - PALDIES!

