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PIELŪGSIM DIEVU!

PRELŪDE
ADVENTA SVECES IEDEGŠANA
DZIESMA: Slavēts Dievs visaugstākais
Slavēts Dievs visaugstākais! Pie mums atnāk Pestītājs. Nu ir Dievs to sūtījis,
Ko Viņš sen bij solījis.
Ko jau tēvi kāroja, Pravieši ko tulkoja, Jēzum nākot, tas ir viss, Paldies Dievam,
noticis.
Nāc, nāc, Jēzu, slavējams, Slavas dziesmām sagaidāms! Pats sev ceļu laipnīgi
Manā sirdī sataisi.
Mīti, goda Kēniņ’, še, Visus grēkus izdeldē, Kādus vien Tu atrodi, Taisnību mums
iedodi.
Ābrahāma atvase, Israēla cerība Patiess cilvēks, patiess Dievs Pie mums nu ir
apmeties.
Kad uz tiesu pēdīgi, Goda Ķēniņ, atnāksi, Tad pie Tevis palikšu, Tavā pulkā
stāvēšu.
(21) Heinrich Held, atdzejojis Svante Gustav Dietz
INTROITS, GRĒKSŪDZE, ABSOLŪCIJA
I LASĪJUMS..............................................................................................Mihas gr. 5:1-4a
Tu, Betlēme Efrātā, sīkākā no Jūdas saimēm, no tevis man nāks tas, kam jākļūst par valdnieku
Israēlā! Viņš cēlies – no laika iesākuma, no mūžības dienām. Viņš tos pametīs uz laiku, līdz
dzemdētāja būs dzemdējusi, tad viņa atlikušie brāļi atgriezīsies pie Israēla dēliem, viņš nostāsies
un ganīs Kunga spēkā, Kunga, sava Dieva, vārda varenībā – tad tie dzīvos, un viņš kļūs varens
līdz zemes malām! Un tad būs miers.

II LASĪJUMS........................................................................................... Ebrejiem 10:5-10

Tādēļ, ienākdams pasaulē, Kristus saka: kaujamos upurus un pienesumus tu neesi gribējis, bet
miesu tu man esi sagatavojis, sadedzināmie upuri un upuri par grēkiem tev nav pa prātam. Tad
es sacīju: redzi, Dievs, esmu atnācis – par mani ir rakstīts grāmatā – darīt tavu gribu. Vispirms
viņš saka: upurus un dāvanas, sadedzināmos upurus un upurus par grēkiem tu neesi gribējis,
nedz tie tev ir pa prātam – tie, kas pēc bauslības pienesti. Un tad viņš sacīja: redzi, es esmu
atnācis darīt tavu gribu. – Pirmo viņš atceļ, lai iedibinātu otro. Pēc šīs dievišķās gribas caur
Jēzus Kristus miesas upuri mēs esam darīti svēti reizi par visām reizēm.

EVAŅĢĒLIJA LASĪJUMS ..................................................................... Lūkas ev. 1:39-55
Un Marija cēlās tajās dienās un steigšus devās uz kādu Jūdas pilsētu kalnienē un, iegājusi
Zaharijas namā, sveicināja Elizabeti. Un notika, kad Elizabete izdzirdēja Marijas sveicienu, bērns
viņas miesās salēcās, un Elizabete tika Svētā Gara piepildīta. Un skaļā balsī viņa iesaucās:
“Tu svētītā starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis! No kurienes man tas, ka mana

Kunga māte nāk pie manis? Redzi, tiklīdz manas ausis izdzirdēja tavu sveicienu, bērns manās
miesās līksmībā salēcās. Laimīga ir tā, kas ticējusi, ka piepildīsies tas, ko Kungs viņai ir teicis.”
Un Marija sacīja: “Mana dvēsele augstu teic Kungu, un mans gars gavilē par Dievu, manu
Pestītāju, jo viņš ir uzlūkojis savas kalpones zemību. Redzi, no šā laika visas paaudzes mani
teiks svētīgu. Jo Varenais lielas lietas man ir darījis, un svēts ir viņa vārds. Viņa žēlsirdība paliek
uz paaudžu paaudzēm pie tiem, kas viņa bīstas. Varenus darbus viņš darījis ar savu labo roku
un izklīdinājis sirdsprātā lepnos. Viņš nogāzis varenos no troņiem un paaugstinājis pazemīgos.
Izsalkušos viņš piepildījis ar labumiem, un bagātos viņš aizraidījis tukšā. Viņš gādājis par savu
kalpu Israēlu un pieminējis savu žēlsirdību, kā viņš solījis mūsu tēviem, Ābrahāmam un viņa
pēcnācējiem uz mūžiem.”

SVĒTRUNA
INTERLŪDE
TICĪBAS APLIECĪBA
LŪGŠANA & SVĒTĪŠANA
DZIESMA: Nu līksmi nodreb sirdis
Nu līksmi nodreb sirdis Tev, Dieva bērnu pulks, Kad gaišā priekā dzirdi: Nāk
Dieva gribas tulks. Nāk zvaigžņu mirdzumā, Viņš nāk, lai glābtu tevi, Lai
ziedotu pats sevi, To saņem ticībā!
Dievs, manā sirdī taisi Pats savu mājokli, No grēka mani raisi Un šķīstī dvēseli!
Pie Tevis piekļaujos, Lai kurp Tu mani vestu Lai kādu nastu nestu, Ar Tevi
izglābšos!
Tad dosim mājas vietu Šim viesim dievišķam, Lai visās lietu lietās Mēs spētu
patikt Tam! Tam ceļu greznojiet Ar zaļiem egļu zariem, Un paši nāciet arī, To
Kungu sveiciniet!
(16) Valentin Thilo, atdzejojis Arturs Voitkus, ar. Māra Vārpa
POSTLŪDE

KALPOSIM DIEVAM!

DIEVKALPOJUMĀ PIEDALĀS
Māc. Gundega Puidza
Lektore prāv. Ieva Puriņa
Ērģelniece, mūzikante un virtuālā korāļu ansambļa vadītāja Māra Vārpa
Ciānas virtuālā korāļu ansamblī dzied
Ēriks Antēns, Irēne Balks, Linda Cukurs, Vita Cukurs, Gundega Puidza,
Rūta Pūliņa, Juris Pūliņš, Arnis Šrāders, Māra Vārpa
Mīlestībā pieminam Juri Valaini un izsakām visdziļāko līdzjūtību
Skaidrītei un visai Valaiņu, Baltmaņu un Lebedevu ģimenei
Apsveicam Sabīni Brunovsku, absolvējot Illinojas universitāti Čikāgā,
iegūstot grādu ekonomikā un antropoloģijā
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!
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!

