
SVEČU DIENAS
DIEVKALPOJUMS

2022. gada 13. februārī

CIĀNAS DRAUDZE
6551 W. Montrose Ave., Chicago, IL 60634

773-725-3820
Mācītāja Gundega Puidza  

Tel. 248-219-4985 
E-pasts:  cianasdraudze@gmail.com

PIELŪGSIM DIEVU!
PRELŪDE

DZIESMA: Gaišie saules stari
Gaišie saules stari sveic Jaunu rītu, jaunu dienu. Mana sirds pie Dieva steidz 

Viņu slavēt tikai vienu: Lai ik darbs, ko rokas veic, Viņu teic.
Viņam godu ziedi nes, Slava atskan putnu dziesmās. Dievam dzīvot gribu es, 

Dvēsele deg svētās liesmās, Dievu teicot, slavējot, Kalpojot.        (473) Ilze Šīmane

INTROITS, GRĒKSŪDZE, ABSOLŪCIJA 

I LASĪJUMS .....................................................................................Jeremijas gr. 17:7-12
Svētīts vīrs, kas uzticas Kungam, Kungs būs viņa uzticība! Tas būs kā koks, pie ūdeņiem 
stādīts, pie straumēm stieps savas saknes, tam lapotne zaļos un sausuma gads paies 
bez rūpēm, tas nestās dot augļus.” Sirds pieviļ un sirgst! Kas zina?! “Es – Kungs, es 
caurskatu prātus, es pārbaudu sirdis un dodu ikvienam pēc viņa augļiem, pēc viņa darba 
augļiem!” Kā irbe perē olas, ko dējusi nav, tā bagātais netaisni mantu rauš, – viņa dienas 
apstāsies pusē, viņš nāves cisās būs nelga! Tu jau no sākumiem esi visaugstais goda 
tronis, mūsu svētnīcas vieta.
II LASĪJUMS .............................................................................. 1. Korintiešiem 15:12-20
Bet, ja par Kristu sludina, ka viņš ir augšāmcēlies no mirušajiem, kādēļ tad daži starp jums 
runā, ka nav mirušo augšāmcelšanās. Ja jau nav mirušo augšāmcelšanās, tad arī Kristus 
nav augšāmcēlies. Bet, ja Kristus nav augšāmcēlies, tad jau veltīga ir mūsu sludināšana un 
veltīga jūsu ticība. Tad jau mēs esam Dieva viltus liecinieki, jo esam liecinājuši pret Dievu, 
it kā viņš Kristu būtu augšāmcēlis, ko viņš nemaz nav augšāmcēlis, ja jau nav mirušo 
augšāmcelšanās. Jo, ja jau mirušie netiek augšāmcelti, tad arī Kristus nav augšāmcēlies. 
Bet, ja Kristus nav augšāmcēlies, tad veltīga ir jūsu ticība un jūs vēl esat savos grēkos. Tad 
jau pazušanā gājuši ir arī Kristū aizmigušie. Ja mēs vienīgi šajā dzīvē ceram uz Kristu, tad 
esam visnožēlojamākie cilvēki. Bet nu Kristus ir augšāmcēlies no mirušajiem, pirmais no 
aizmigušajiem.
INTERLŪDE
EVAŅĢĒLIJA LASĪJUMS  ....................................................................Lūkas ev. 6:17-26
Nokāpis līdz ar viņiem no kalna, viņš stāvēja klajā laukā, un kopā ar viņu bija liels pulks 
mācekļu un daudz ļaužu no visas Jūdejas un Jeruzālemes, un Tīras, un Sidonas piekrastes, 
kuri nāca viņu klausīties un lai tiktu dziedināti no slimībām. Arī nešķīsto garu apsēstie 
tika dziedināti. Viss ļaužu pūlis tiecās pieskarties viņam, jo no viņa izgāja spēks un visus 



dziedināja. Pacēlis acis uz saviem mācekļiem, viņš sacīja: “Laimīgi jūs, nabagie, jo jums 
pieder Dieva valstība. Laimīgi jūs, kas tagad izsalkuši, jo jūs tapsiet paēdināti. Laimīgi jūs, 
kas tagad raudat, jo jūs smiesieties. Laimīgi jūs esat, kad cilvēki jūs nīdīs un atstums no 
sevis, un ķengās jūs, un jūsu vārdu atmetīs kā ļaunu Cilvēka Dēla dēļ. Priecājieties tajā 
dienā un dejiet! Jo redzi – jūsu alga ir liela debesīs; jo tāpat viņu tēvi ir darījuši praviešiem. 
Bet vai! jums bagātajiem, kas savu iepriecinājumu jau esat saņēmuši! Vai! jums, kas tagad 
paēduši, jo jūs salksiet! Vai! jums, kas tagad smejaties, jo jūs sērosiet un raudāsiet! Vai! 
jums, kad visi cilvēki par jums teic labu; tāpat viņu tēvi darīja viltus praviešiem!

SPREDIĶIS

INTERLŪDE

TICĪBAS APLIECĪBA

LŪGŠANA

SVĒTĪŠANA

DZIESMA: Gaisma nāks ap saules rietu
Gaisma nāks ap saules rietu! Svētie raksti māca mums. Lūgsim tad, lai neaizietu 

Gaŗām mums šis atspīdums!
Atpestītie, nekavējiet Skaidrām drānām miesu segt, Dziedādami tuvāk ejiet, 

Lieciet svecēm gaišāk degt!
Brīva sirds no grēka svara Lai pie Jēzus kājām slīgst! Gaisma dvēselē un garā 

Lai nekad vairs neizsīkst!
Tad, kaut tumsā zvaigznes rietēs, Saule mums pār galvu būs, Miers un drosme 

sirdī ziedēs, Dieva roka sargās mūs.                                                (545) Roberts Bērziņš

POSTLŪDE

KALPOSIM DIEVAM!

DIEVKALPOJUMĀ PIEDALĀS
Māc. Gundega Puidza

Lektore Silvija Kļaviņa-Barshney
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 Guntu Tapiņu veselības grūtībās. 

Lai Dieva mierinošā roka pieskaras un lai mīļo cilvēku rūpes atspirdzina!
Nākošie klātienes dievkalpojumi būs

27. februārī Piedošanas dienas dievkalpojums
un 13. martā, kad būs arī Ciānas draudzes gada sapulce.

Turpināsim piedāvāt virtuālos dievkalpojumus katru nedēļu!
Paldies visiem, kas ir atbalstījuši 

un turpina atbalstīt draudzi ar saviem ziedojumiem, 
jūsu atbalsts ir atbilde uz mūsu lūgšanām par draudzes darba turpināšanos!


