
                                    

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

„Nepievilieties, Dievs neļaujas apsmieties! Jo, 
ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus.  Proti, kas sēj 
savā miesā, tas pļaus no miesas pazušanu, 
bet, kas sēj Garā, tas pļaus no Gara mūžīgo 

dzīvību.”  (Galatiešiem 6:7-8). 

LŪGŠANU VAJADZĪBAS 
"Esi nomodā par sevi pašu un par mācību, turies pie tā, jo, darīdams 

to, tu izglābsi gan pats sevi, gan tos, kas klausās tevi.” 1.Tim.4:16 

1. Par Svētā Gara darbību un spēku dievkalpojumos un tiešraidēs. 

2. Par draudzes kā Dieva ģimenes garīgu un skaitlisku augšanu. 

3. Lai cilvēki ir atvērti Svētā Gara darbībai, pamudinājumiem un 

atklāsmei savā personīgajā laikā. 

4. Par kalpošanu vadītāju komandu- par dedzību un atklāsmi no 

Dieva kalpošanai. 

5. Par Misisjas Māceklības kursu: a) Lai Dievs sūta mācekļus; b) Lai 

Svētais Gars vada pasniedzējus; c) Lai ir svētīts un auglīgs 

sagatavošanās darbs. 

6. Par draudzes garīgajiem projektiem:  a)kalpotāju lūgšanas un 

darbu plānošana; b)Mājas grupas; c) Brāļu misijas brauciens 24. 

oktobrī; d) Alfas jaunā sezona. 

7. Par draudzes saimnieciskajiem projektiem: 

Rīgas draudzes nama ugunsdrošības projekta izbūvi; 

par tiešraižu sistēmas iegādi un iekārtošanu; Māmiņu telpas 

tehniskā iekārtošana. 

8. Par draudzes locekļu un draudzes finansēm. 

9. Par draudzes Vecajiem, slimajiem un neaktīvajiem cilvēkiem. 

10. Par Latvijas Valsti un valdību, aizsardzību no koronavīrusa 
 

 

OKTOBRIS 

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 

Dievkalpojumi notiek katru svētdienu Pils 
ielā 11 plkst. 16.00  

10.10.: plkst.10.00 Misijas Māceklības kursa 
1. tikšanās (Rīgas draudzē klātienē, Tukuma 
draudzei online interneta tiešraidē) 

11.10.: Ražas svētki, ciemos viesi no Teen 
Chelenge rehabilitācijas centra. Dārza veltes 
tiks nodotas centra atbalstam. 

22.10.: Lūgšanu vakaru atklāšana, 
plkst.17.00 

24.10.: Brāļu misijas un praktiskās palīdzības 
brauciens uz rehabilitācijas centru Vārmē. 

Turpmāk ceturdienās: mājas grupa 
(1.mēneša nedēļā), Misijas māceklības kurss 
(2. mēneša nedēļa), mājas grupa (3.mēneša 
nedeļa), lūgšanu vakars (4. mēneša nedeļa) 

Ikvakara draudzes kopējais lūgšanu laiks 
plkst. 21.00! 

Tukuma draudzes notikumu kalendārs 2020. gada OKTOBRĪ 
 

MĀCEKLĪBA UN SADRAUDZĪBA WWW.CERIBA.LV 
 

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

SVEICAM OKTOBRA  

DZIMŠANAS DIENAS 

JUBILĀRUS: 

Lienīte Zaperecka (19.10.)  

Inga Broka (28.10.) 

 

„Lūgšanā labāk ir lielikt sirdi bez 

vārdiem nekā vārdus bez sirds.”  

(J. Bonyan) 
 


