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PIELŪGSIM DIEVU!
PRELŪDE

DZIESMA: Mēs aŗam un mēs sējam
Mēs aŗam un mēs sējam Gan sēklu tīrumā, Bet augļus gaidīt spējam Pēc debess 

padoma. Kad sviedri žūst no vaiga, Kad sēkla kaisīta, Tad Dievs pats savā laikā 
Mums augļus briedina.

Viņš laista mūsu druvu, Viņš saulei gaismu dod, Viņš saviem bērniem tuvu, Kas Viņu 
pielūgt prot, Jo svētība kā rasa Mums līst uz tīruma, Dievs sviedrus no mums 
prasa, Bet svētī pūliņu.

No Dieva visas lietas, No Dieva debesis; Kalns, jūŗa, klintis cietas, Salms, smilga, 
puteklis, Mežs, zaļums nāk no Viņa Un graudi tīrumā, Vējš, auka Viņa ziņā Un 
ziema, vasara.

Viņš dienai sauli devis Un naktij mēnesi. Ne vējš var pūst no sevis, Ne staigāt debeši. 
Viņš pats kā saule staro, Viņš mūsu patvērums. Kas putnus gaisā baro, Tas vienmēr 
būs ar mums.                                                       (511) Matthias Claudius, atdzejojis Roberts Bērziņš

INTROITS, GRĒKSŪDZE, ABSOLŪCIJA 
I LASĪJUMS ........................................................................................ Jesajas gr. 55:6-11
Meklējiet Kungu, kamēr viņš atrodams, piesauciet viņu, kamēr viņš tuvu! Lai ļaundaris pamet savas gaitas 
un nekrietnais savus nodomus, lai atgriežas pie Kunga, tad viņš apžēlos to, nāciet pie mūsu Dieva – viņa 
piedošana ir plaša! “Jo manas domas nav jūsu domas un jūsu gaitas nav manas gaitas,” saka Kungs. 
“Cik augstākas debesis par zemi, tik augstākas ir manas gaitas par jūsu gaitām un manas domas par 
jūsu domām. Jo, kā līst lietus un sniegs krīt no debesīm, un turp vairs neatgriežas, bet gan veldzē zemi, 
uzplaucē to un diedzē, dod sēklu sējējam un maizi ēdējam, tā būs ar manu vārdu, kas iziet no manas 
mutes un nenāk pie manis nepiepildīts, bet gan dara, ko es esmu gribējis,paveic to, kādēļ es to sūtījis.”

II LASĪJUMS ..........................................................................2. Korintiešiem 11:21-12:10
Sev par kaunu es atzīstu, ka mēs to neesam spējuši. Ja kāds kaut ko uzdrošinās – būdams neprātā, es arī 
uzdrošinos. Viņi ir ebreji? Es arī. Viņi ir israēlieši? Es arī. Viņi ir Ābrahāma pēcnācēji? Es arī. Viņi ir Kristus 
kalpi? Es, neprāta pārņemts, saku – es daudz vairāk: smagā darbā – daudz vairāk nekā viņi, cietumos 
– daudz vairāk, šaustīts – pāri mēram, nāves briesmās – tik bieži. No jūdiem pieckārt esmu saņēmis 
četrdesmit sitienus bez viena; trīskārt esmu pērts ar rīkstēm, vienreiz esmu nomētāts akmeņiem, trīskārt 
esmu cietis kuģa avārijā, diennakti pavadīju ūdenī atklātā jūrā. Bieži esmu bijis ceļa grūtībās, briesmās 
šķērsoju upes, laupītāju apdraudēts, savas paša tautas apdraudēts un pagānu apdraudēts, esmu bijis 
briesmās pilsētā, tuksnesī, uz jūras, esmu bijis briesmās, atrodoties starp viltus apustuļiem. Esmu bijis 
grūtībās un sūrā darbā, bieži bez miega, badā un slāpēs, gavēņos, aukstumā un kailumā. Bez visa cita 
vēl – ikdienas aizņemtība, rūpes par visām draudzēm. Ja ir kāds vājš, vai es neesmu vājš? Ja kāds tiek 
apgrēcināts, vai es neiedegtos? Ja nepieciešams lielīties, es lielīšos ar savu vājumu. Slavēts uz mūžiem 
ir Dievs, Kunga Jēzus Tēvs, – viņš zina, ka es nemeloju. Damaskā ķēniņa Hareta pārvaldnieks izvietoja 
apsardzi ap damaskiešu pilsētu, lai mani notvertu, taču mani pa logu grozā pār mūri nolaida zemē, un es 
izbēgu no viņa rokām. Ja jau jālielās, kaut arī tas nekādu labumu nedod, turpināšu par redzējumiem un 



atklāsmēm, ko devis Kungs. Es pazīstu kādu cilvēku Kristū, kas pirms četrpadsmit gadiem tika aizrauts 
līdz trešajām debesīm, – vai viņš tobrīd bija miesā vai ārpus miesas, es nezinu, Dievs to zina. Tāpat es 
zinu par šo cilvēku – vai viņš bija miesā vai ārpus miesas, es nezinu, Dievs to zina –, ka viņš tika aizrauts 
paradīzē un tur dzirdēja neizrunājamus vārdus, kurus cilvēkam nav ļauts izteikt. Ar šo cilvēku es gribu 
lielīties; ar sevi pašu negribu, ja nu vienīgi ar savu nespēku. Ja es lielīšos, es nebūšu nejēga, jo es runāšu 
patiesību; es tikai piesargos, lai šo dižo atklāsmju dēļ kāds par mani nespriež vairāk kā tikai to, ko redz vai 
no manis dzird. Tādēļ, lai es nepaaugstinātos, man ir dots dzelonis miesā, sātana eņģelis; tas mani sit, 
lai es pārlieku nepaaugstinos. Es trīs reizes esmu piesaucis Kungu, lai sātana eņģelis no manis atstājas. 
Un Kungs man sacīja: tev pietiek ar manu žēlastību, jo mans spēks top pilnīgs nespēkā. – Tādēļ es 
vislabprātāk lielīšos ar savu vājumu, lai Kristus spēks manī varētu iemājot. Tādēļ labprāt esmu nespēkā, 
pazemojumos, trūkumā, vajāšanās un spaidos Kristus dēļ. Vienmēr, kad esmu nespēkā, es esmu stiprs.
INTERLŪDE
EVAŅĢĒLIJA LASĪJUMS  ....................................................................Lūkas ev. 6:17-26
Kad sapulcējās liels ļaužu pūlis un daudzu pilsētu ļaudis sanāca pie viņa, viņš runāja līdzībā: “Sējējs izgāja 
sēt sēklu. Viņam sējot, cita krita ceļmalā un tika samīta, un debesu putni to apēda; cita krita klintainē un 
uzdīgusi novīta, jo tai nebija valgmes; cita krita starp ērkšķiem, un ērkšķi, reizē augdami, to nomāca; cita 
krita labā zemē, tā uzdīga un nesa simtkārtīgus augļus.” To pateicis, viņš sauca: “Kam ausis dzirdēt, tas lai 
dzird.” Tad mācekļi viņam jautāja: “Ko nozīmē šī līdzība?” Viņš sacīja: “Jums ir dots zināt Dieva valstības 
noslēpumus, bet pārējiem līdzībās, lai tie redzēdami neredzētu un dzirdēdami nesaprastu. Šī līdzība ir šāda, 
redzi, sēkla ir Dieva vārds. Ceļmalā ir tie, kas dzird; bet tad nāk sātans un paņem prom vārdu no viņu sirdīm, 
lai tie neticētu un netaptu izglābti. Bet kas sēts klintainē – ir tie, kas, vārdu dzirdējuši, ar prieku to uzņem, bet, 
būdami bez saknēm, tikai uz brīdi notic, bet pārbaudījuma laikā atkrīt. Bet kas sēts starp ērkšķiem – ir tie, 
kas vārdu ir dzirdējuši, bet dzīves rūpesti, bagātība un baudas to noslāpē, un tie augļus nenes. Bet kas sēts 
labā zemē – ir tie, kas vārdu dzird un glabā to krietnā un labā sirdī un augļus nes pacietībā.
SPREDIĶIS
INTERLŪDE
TICĪBAS APLIECĪBA
LŪGŠANA & SVĒTĪŠANA
DZIESMA: Sējējs sava lauka malā

Sējējs sava lauka malā, Ceļos meties, zemojas; Viņa roku darbs ir galā, Dieva darbs 
nu iesākas. Kur Dievs savu roku cels, Dīgs tur sēkla, asni zels; Kur Viņš ļaužu gaitu 
svētīs, Tur nāks rudens briedums klētīs.

Tā, Dievs Tēvs, šo bērnu sirdis Lai Tev arī sējas lauks! Tavi vārdi viņas dzirdīs, Tavā 
gaismā viņas plauks. Kā no druvas ziedošas Lai kūp viņu lūgšanas, Lai zem Tavas 
svētās rokas Tie kā pilnas vārpas lokās!                                            (545) Roberts Bērziņš

POSTLŪDE
KALPOSIM DIEVAM!
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Lektore: Rigonda Biseniece, Rīgā
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
Nākošie klātienes dievkalpojumi būs

27. februārī Piedošanas dienas dievkalpojums, pēc dievkalpojuma zupu konkurss
un 13. martā, kad būs arī Ciānas draudzes gada sapulce pēc siltām pusdienām.

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!


