
                                    

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 Svētceļnieku dziesma. No dziļumiem es piesaucu, Kungs, Tevi: 
 "Ak, Kungs, klausi manu balsi, Tavas ausis lai dzird manas sirds skaļās 
sāpju nopūtas!" Ja Tu, Kungs, gribi noziegumus pielīdzināt, kas gan, ak, 
Kungs, lai pastāv? Bet pie Tevis ir piedošana, lai Tevi bīstas. Es gaidu uz To 
Kungu, mana dvēsele gaida, es paļaujos uz Viņa vārdu.”/130.Ps.1-5/ 
1. Lai Svētais Gars stiprina un palīdz augt draudzes locekļiem garīgi un, lai 
dod spēku nepagurt. 
2. Par draudzes cilvēku un viņu ģimeņu apsardzību no Covid 19. 
3. Lai Svētais Gars caur dievkalpojumu tiešraidēm uzrunā draudzes 
cilvēkus un, lai skatītāju daudzums aug, pievienojoties vēl neticīgiem 
cilvēkiem. 
4. Par draudzes kalpošanas projektiem: 
a) par dievkalpojumu ar surdotulku priekš nedzirdīgajiem izveidi; 
b) par bērnu videosvētdienas skolas stāsta “Puteklītes stāsts” uzsākšanu 
aprīlī; 
c) par Misijas māceklības kursa 7.modeli “Līderība”- lai vadītāji aug; 
d) par Lieldienu dievkalpojumiem- lai aizsniedz neticīgos. 
5. Par draudzes saimnieciskajiem projektiem: 
a) filmēšanas tehnikas iegāde un sakārtošana; 
b) apsardzes sistēmas izveide. 
6. Par vecajiem, slimajiem un “atdzisušajiem” draudzes cilvēkiem. 
7. Par cilvēku un draudzes finansiālo svētību. 
8. Latvijas valsts un valdības svētību.   

 

 

Jānis Sadovskis 

mācītājs  

+371 29296541 
 

 

 

Tukums, Pils iela 11, LV-3101 

www.ceriba.lv 

www.facebook.com/ceribatukums 

Ziedojumiem: 

Nosaukums: Rīgas evaņģēliskā vasarsvētku 

draudze “Cerība” 

Reģ. nr.: 90000159462 

Konts: LV44HABA0551042105470 

 

http://www.facebook.com/ceribatukums
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NOTIKUMI 
Dievkalpojuma tiešraide katru svētdienu 
plkst.11.00 www.ceriba.lv 

01.04. plkst. 17.00 Zaļās ceturtdienas dievkalpojums 
„Mācekļu vakars” 

01.04. plkst. 21.00-1.00 Lūgšanu nakts individuāli 
„Esiet ar Mani nomodā” Mat.26:38 

04.04. plkst.11.00 Lieldienu dievkalpojums „Kāpēc 
Jēzus Kristus cēlās augšā?” 

10.04. Misijas māceklības kurss 7.modulis (Vadītāja un 
vadīšanas bībeliskie principi/līderība) 

11.04. „Sirdsdārza sarunas” 2. epizode, īpašais viesis- 
Iva Grosa (draudzes youtube kanālā 15.00) 

17.04. ūdenskristības 

Mājas grupas 

Ikvakara draudzes kopējais lūgšanu laiks plkst. 21.00! 

Tukuma draudzes notikumu kalendārs 2021. gada APRĪLIM 
 

 WWW.CERIBA.LV 

 

SVEICAM APRĪĻA DZIMŠANAS 

DIENAS JUBILĀRUS: 

Dzintra Znotiņa (06.04.) 

Viesturs Ozers (12.04.) 

Mārtiņš Gross (29.04.) 

 

 
TICĪBAS AUGŠANAS GADS TICĪBAS AUGŠANAS GADS 

“Ar fiziskām acīm nekad nevar ieraudzīt Kristus skaistumu 

un piemīlību. Iekšējs Svētā Gara apgaismojums, atklājot 

dvēselei tās patieso bezcerību, bezizejas stāvokli bez grēku 

Nesēja piedošanas un žēlastības, ko Kristus piedāvā 

pietiekamā daudzumā, var padarīt cilvēku spējīgu ieraudzīt 

Viņa bezgalīgo žēlastību, neizmērojamo mīlestību, labestību 

un godību.” (Elena Vaita) 

 


