
                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

„ES ESMU augšāmcelšanās un dzīvība; 

kas Man tic, dzīvos, arī ja tas mirs, un 

ikviens, kas dzīvo un tic Man, nemirs 

nemūžam!” (Jņ 11:25-26) 

LŪGŠANU VAJADZĪBAS 
 „Kad taisnie sauc, tad Tas Kungs viņus uzklausa un viņus izglābj no visām 

viņu bēdām.” (Ps.34:18) 

1.Par Dieva aizsardzību no saslimšanas draudzes locekļiem un 
tuviniekiem; 
2.Lai Svētais Gars skubina cilvēkus personīgi vairāk tuvoties Dievam un 
pieaugt garīgi; 
3.Par Svētā Gara gudrību un vadību izmantot šo laiku auglīgi, gudri, 
mērķtiecīgi- gan vadītājiem, domājot par draudzi, gan draudzes locekļiem 
personīgi; 
4.Par draudzes augšanu, neskatoties uz apstākļiem; 
5.Lai Dievs svētī dievkalpojumu tiešraides un lai uzrunā cilvēkus draudzē, 
arī neticīgos; 
6.Par visām šī laika attālinātajām aktivitātēm – īsziņas, video uzrunas, 
sazvanīšanās, mājas grupas, ūdenskristību mācības, Svētdiena skola, 
laulību kurss, Sirdsdārzu; 
7.Par lūgšanu nakti- lai Dievs sapulcina pie radio aparātiem daudz dažādu 
konfesiju pārstāvjus uz LKR tiešraidi 10.04. vakarā. Lai ir vienotas un 
spēcīgas lūgšanas par mūsu zemi, kuras Dievs uzklausa un atbild; 
8.Par draudzes un cilvēku finansēm-lai Dievs svētī un apgādā ar 
nepieciešamo; 
9.Par draudzes senioriem, slimajiem un neaktīvajiem cilvēkiem; 
10.Par Latvijas valsti- lai mūsu Dievs apžēlojas un ir pēc iespējas mazāk 
saslimušo, bojāgājušo. Lai Dievs dod lielu gudrību valdībai viņu darbā šajā 
krīzes laikā.  
 

 

 APRĪLIS  

Jūs variet finansiāli atbalstīt draudzes darbu: 

Nosaukums: Rīgas evaņģēliskā vasarsvētku draudze “Cerība” 

Reģ. nr.: 90000159462 

Konts: LV44HABA0551042105470 

Juridiskā adrese: Nometņu iela 31, Rīga LV-1002 

Norēķinu rekvizīti: Swedbank A/S , HABALV22 

Maksājuma mērķis: ziedojums 
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NOTIKUMI 

UZMANĪBU!  
Draudzes klātienes pasākumi ir atcelti!  

Dievkalpojumu tiešraides  
pl.11.00 mājas lapā www.ceriba.lv 

09.04.: „Mācekļu vakars” pl. 19.00-21.00 katrā 
ģimenē Bībeles lasījumi un lūgšanas par Zaļās 
ceturtdienas notikumiem no visiem 4 evaņģēlijiem. 
Filmas „Jēzus” skatīšanās. 

10.04.: Gavēnis dienas garumā par sevi, draudzi, 
Latviju 

10.04.: pl.20.00-3.00 Lūgšanu nakts Latvijas 
Kristīgā radio tiešraidē „Un mana tauta pielūgs un 
meklēs Manu vaigu..” (2.Laiku 7:14) 

17.04.: pl. 18.00 Sieviešu vakara „Sirdsdārzs” par 
tēmu „Uzziedēt caur piedošanu!” ieraksts 
www.ceriba.lv. Īpašais viesis- Ariadna Kostina 
Ūdenskristību mācības attālināti – info Lienīte 
tel.26593407 
Svētdienas skolas nodarbības attālināti-  info 
Lienīte tel.26593407 
Ikvakara draudzes kopējais lūgšanu laiks plkst. 
21.00! 

Tukuma draudzes notikumu kalendārs 2020. gada APRĪLĪ 
 

MĀCEKLĪBA UN SADRAUDZĪBA WWW.CERIBA.LV 
 

„Palieciet Manī un Es – jūsos...” Jāņa ev. 15:4 

SIRSNĪGI SVEICAM APRĪĻA JUBILĀRUS: 

 

DZINTRA ZNOTIŅA (06.04.) 

VIESTURS OZERS (12.04.) 

MĀRTIŅŠ GROSS (29.04.) 

JĒZUS KRISTUS IR AUGŠĀMCĒLIES!  

PATIESI, PATIESI AUGŠĀMCĒLIES!  

MŪSU ĶĒNIŅŠ IR DZĪVS! 


