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PIELŪGSIM DIEVU!
PRELŪDE
DZIESMA: Mans gaišums, Tevi mīlēt gribu

Mans gaišums, Tevi mīlēt gribu, Mans jaukums, Tevi mīlēšu, Tev darbos paužot 
uzticību Un nebeidzamu sirsnību! Mans prieks, es Tevi mīlēšu, Kamēr vien 
dzīvošu!

Es maldījos, es tumsā klīdu, Es Tevi atrast nespēju. Es savu īsto draugu nīdu 
Un pasaul’s gaismu mīlēju. Bet nu ar mani noticis, Ka Tavs es esmu viss.

Tu, mana saule, Tevi teicu, Ka Tu par mani uzlēci! Ar prieku Tavu gaismu sveicu, 
Tu manas saites raisīji. Tu dari mani veselu, Es Tevi slavēju!

Tad uztur’ mani savās pēdās, Ka nemaldos es vairs no tām, Ka visos priekos, 
visās bēdās Es klausu Tavām liecībām, Un apskaidro pats pilnīgi Man miesu, 
dvēseli!                             (192) Johann Scheffler, atdzejojis Carl Ludwig Kaehlbandt un Kārlis Kundziņš

INTROITS, GRĒKSŪDZE, ABSOLŪCIJA 
I LASĪJUMS ............................................................................................... Psalms 71:1-6
Pie tevis, Kungs, tveros – neliec mani kaunā nemūžam! Glāb mani un pasargā savā taisnībā, 
pievērs man savu ausi un pestī mani! Esi man mājokļa klints, kur tverties vienmēr! Tu esi nolēmis 
mani glābt, jo tu esi mana radze un mans cietoksnis! Mans Dievs, glāb mani no ļaundara rokas, 
no netaisnā un nežēlīgā delnas, jo tu mana cerība, Dievs Kungs, uz tevi es paļaujos kopš 
jaunības dienām! Tu esi mans atbalsts kopš mātes klēpja, no mātes miesām tu pieņēmi mani, 
tevi es slavēju vienmēr.
II LASĪJUMS ................................................................................ 1. Korintiešiem 13:1-13
Ja es runātu cilvēku un eņģeļu mēlēs, bet man nebūtu mīlestības, es būtu kā dunošs varš un 
šķindoša kimbala. Un, ja man būtu pravietošanas dāvanas un es zinātu visus noslēpumus 
un atziņas dziļumus un ja man būtu tāda ticība, ka es varētu kalnus pārcelt, bet man nebūtu 
mīlestības, es nebūtu nekas. Ja es visu savu mantu izdalītu un savu miesu atdotu, lai varētu 
lepoties, bet man nebūtu mīlestības, es neiegūtu neko. Mīlestība ir pacietīga, mīlestība 
ir labvēlīga, tā nav greizsirdīga; mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā nav nepiedienīga, 
nemeklē savu pašas labumu, neskaišas, nepiemin ļaunu. Tā nepriecājas par netaisnību, bet 
priecājas par patiesību. Tā panes visu un uzticas visam, tā cer uz visu un iztur visu. Mīlestība 
nekad nebeidzas, praviešu dāvanas izsīks, mēles norims, un atziņa zudīs. Jo nepilnīga ir mūsu 
izpratne un nepilnīga ir mūsu pravietošana. Bet, kad atnāks pilnība, tad beigsies, kas ir tikai 
daļējs. Kad biju mazs bērns, es runāju kā bērns, domāju kā bērns un spriedu kā bērns, kad 
kļuvu vīrs, es atmetu bērna dabu. Mēs tagad redzam neskaidri, kā raudzīdamies atspulgā, bet 
tad – vaigu vaigā; tagad es atzīstu daļēji, bet tad atzīšu pilnīgi, kā es pats esmu atzīts. Tā nu 
paliek ticība, cerība, mīlestība, šīs trīs; bet lielākā no tām ir mīlestība.



INTERLŪDE
EVAŅĢĒLIJA LASĪJUMS  ....................................................................Lūkas ev. 4:21-30
Bet Jēzus Gara spēkā devās atpakaļ uz Galileju, un valodas par viņu izplatījās pa visu Viņš 
sāka uz tiem runāt: “Šodien ir piepildījies šis raksts, ko jūs dzirdējāt.” Un visi piebalsoja 
un brīnījās par žēlastības vārdiem, kas nāca no viņa mutes. Un viņi taujāja: “Vai šis nav 
Jāzepa dēls?” Viņš tiem teica: “Jūs noteikti man sacīsiet šo teicienu: ārst, dziedini pats 
sevi! Dari arī pie mums tēvu zemē to, ko esam dzirdējuši tevi darām Kapernaumā!” Un 
viņš teica: “Patiesi es jums saku: neviens pravietis netiek pieņemts savā tēvu zemē. 
Patiesi es jums saku: daudz atraitņu bija Israēlā Elijas dienās, kad debesis tika aizslēgtas 
trīs gadus un sešus mēnešus, tā ka liels bads nāca pār visu zemi, toreiz Elija tika sūtīts 
ne pie vienas citas kā vien pie atraitnes Sareptā, Sidonijā. Un daudz spitālīgo bija Israēlā 
pravieša Elīšas laikā, bet neviens no tiem netika šķīstīts kā vien sīrietis Naamāns.” To 
dzirdēdami, visi sinagogā kļuva dusmu pilni. Pielēkuši kājās, tie izdzina viņu ārā no 
pilsētas līdz kalna malai, uz kura pilsēta bija celta, lai nogrūstu viņu lejā. Bet viņš, tiem 
pa vidu izgājis, devās prom.
SPREDIĶIS
INTERLŪDE
TICĪBAS APLIECĪBA
LŪGŠANA & SVĒTĪŠANA
DZIESMA: Kas skaistāks mūža dienās

Kas skaistāks mūža dienās, Kas cēlāks še var būt Kā ilgas svētas, vienas: Pie 
Dieva tuvāk kļūt!

Pie Viņa svētām krūtīm Mums laimes puķes zied, Pār mūsu ceļa jūtīm Tā Kunga 
dvaša iet.

Kaut lūpām aptrūkst dziesmu, Sirds tomēr klusu lūdz Un ilgu svēto liesmu Vēl 
sūta augšup krūts.                                             (335) Karl J.P. Spitta, atdzejojis Roberts Bērziņš

POSTLŪDE
KALPOSIM DIEVAM!

DIEVKALPOJUMĀ PIEDALĀS
Māc. Gundega Puidza

Lektore Dzintra Biķerniece, Bauskā, Latvijā
Ērģelniece, mūzikante, virtuālā korāļu ansambļa vadītāja Māra Vārpa

Ciānas virtuālajā korāļu ansamblī dzied
Ēriks Antēns, Irēne Balks, Linda Cukurs, Vita Cukurs, Gundega Puidza, 

Rūta Pūliņa, Juris Pūliņš, Arnis Šrāders, Māra Vārpa
Aizlūdzam par Berlīnes draudzi, Vācijā, kuŗas dievnams cietis ugunsgrēkā.

Nākošie klātienes dievkalpojumi būs
13. februārī, 27. februārī,

un 13. martā, kad būs arī Ciānas draudzes gada sapulce.
Turpināsim piedāvāt virtuālos dievkalpojumus katru nedēļu!

Paldies visiem, kas ir atbalstījuši draudzi ar saviem ziedojumiem! 
Jūsu atbalsts dod mums visiem nākotni!


