
                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

"Lai ļaudis slavē Tavas 

godības Vārdu, kas paceļas 

pāri visai slavai un teikšanai!” 

Neh.9:5  

LŪGŠANU VAJADZĪBAS 
„Dodies cīņā uzvaras apziņas pilns, tad laimīgs būs tavs gājiens, sargājot 
patiesību, lēnību un taisnību!” Ps.45:5  
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, 
lai cilvēki no pasaules un draudzes locekļu tuvinieki tiek aizskarti, nāk pie 
Kristus; 
6.Lai draudze caur attālinātajām aktivitātēm kļūst saliedētāka, spēcīgāka, 
gudrāka un garīgāka; 
7.Par visām šī laika attālinātajām aktivitātēm – īsziņas, video uzrunas, 
sazvanīšanās, mājas grupas, ūdenskristību mācības, Svētdiena skola, 
laulību kurss, Sirdsdārzu; 
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 palīdz iziet no krīzes. 
11. Par valsts vadītājiem vadot valsti- svētības, gudrību, aizsardzību.  
 

 

 MAIJS  

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 

03.05.: Svētā Vakarēdiena dievkalpojums interneta 
tiešraidē www.ceriba.lv, sagatavojam mājās visu 
vajadzīgo; 
29.05..: pl. 18.00 Sieviešu vakara „Sirdsdārzs” par 
tēmu „Uzziedēt caur nespēku!” ieraksts 
www.ceriba.lv. 

Ūdenskristību mācības attālināti – info Lienīte 
tel.26593407 

Svētdienas skolas nodarbības attālināti-  info 
Lienīte tel.26593407 

Pusaudžu laiks attālināti- svētdienās plkst. 13.00 
(info tel.20622143 Marija) 

Ikvakara draudzes kopējais lūgšanu laiks plkst. 
21.00! 

Tukuma draudzes notikumu kalendārs 2020. gada MAIJĀ 
 

MĀCEKLĪBA UN SADRAUDZĪBA WWW.CERIBA.LV 
 

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

KĀ MAIJA MĒNESĪ SĒT SEVĪ UN CITOS? 
 Pavadi vairāk laiku dabā, svaigā gaisā 

 Piedomā pie savas ēdienkartes 

 Izkusties 

 Saki labus vārdus  

 Izlasi jaunu grāmatu 

 Aizsūti draudzes dievkalpojuma ierakstu kādam  

 Pavadi ilgāku laiku savā lūgšanu istabā 

 Uzraksti 10 pateicības 

 Izstāsti kādam neticīgajam savu liecību 

 Iepriecini vai pārsteidz kādu tuvinieku 

"Pateicieties Tam Kungam, jo Viņa 

žēlastība paliek mūžīgi!" 2.Laiku 20:21 


