
                                    

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

“Pateicība Dievam, ka esam līdz šai vietai vadīti, svētīti un 
pasargāti. “(Mat 7:11) 

1. Par kristiešu lielāku uzticēšanos Dievam, lai netiktu 
pazaudēts fokuss uz Viņu. 

2. Par draudzes saliedētību, Dieva bērnu vienotību, sapratni 
un cieņu vienam pret otru šajā pārbaudījumu laikā.  

3. Par pakļaušanos un uzticēšanos Svētā Gara vadībai, 
norimšanu Dieva priekšā, lai saņemtu Viņa prātu draudzei 
kopumā un katram draudzes loceklim atsevišķi. 

4. Par Svētā Gara augļiem un Gara dāvanām draudzē. 
5. Par Dieva vārdu “Neatstājiet sapulcēšanās vietas” 

pildīšanu arī šajā laikā. 
6. Par visas draudzes vienotību un piedalīšanos vakara 

lūgšanu laikā plkst. 21.00 
7. Lai Dievs pasargā visus draudzes locekļus un tuviniekus no 

saslimšanas, lai neatpestītie tiek glābti. 
8. Par draudzes garīgu un skaitlisku augšanu. 
9. Par draudzes kalpošanas projektiem: 

a) dievkalpojumi ar surdotulku un darbs ar 
nedzirdīgajiem, 

b) par jauno svētdienas skolas sezonu, 
c) par mājas grupu atjaunošanos, 
d) par raidījumu “Sirdsdārza sarunas”. 
e) par balkona zāles remontu un apsardzes sistēmas 

izveidi.  
10. Par Latvijas valdību, lai Dievs dod gudrību pieņemt 

pareizos lēmumus, izvedot valsti šim laikam. 
11. Par valstīm, kur notiek kristiešu vajāšanas, par Izraēlu un 

zviedru “Vernamo” draudzi, lai Dievs stiprina un palīdz 
šajā laikā.  

 

 

 

 

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 
Klātienes dievkalpojumi katru svētdienu 
plkst.16.00 Tukuma ledus hallē! 

03.10. plkst.9.00-10.30 lūgšanu rīts par draudzi. 

10.10. plkst. Evaņģelizācijas dievkalpojums 

29.09. no plkst.19.00 raidījums "Sirdsdārza 
sarunas" draudzes Youtube kanālā. 
Mājas grupas 

Ikvakara draudzes kopējais lūgšanu laiks plkst. 
21.00! 

Tukuma draudzes notikumu kalendārs 2021. gada OKTOBRIM 
 

2021  www.ceriba.lv 
 

Ebrejiem 10:38 Bet Mans taisnais no ticības dzīvos 

SIRSNĪGI SVEICAM OKTOBRA 
JUBILĀRUS: 

Lienīte Zaperecka 19.10. 

Inga Broka 28.10. 

Pirmais patiesas kristīgu augļu nešanas 
noslēpums ir palikšana Kristū. Bez Kristus 

mēs nevaram nest īstu Gara augli.  


