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SVEICAM KRISTUS AUGŠĀMCELŠANĀS SVĒTKOS!
„Bet paldies Dievam, kas mums devis uzvaru
caur mūsu Kungu Jēzu Kristu”
1. Korint. 15:57
BALTIJAS JAUNIEŠU FESTIVĀLS
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Jaunu draudžu dibināšanas konference – 19. un 20. aprīlī
19. un 20. aprīlī notiks Jaunu draudžu dibināšanas konference, kurā piedalīsies ap 200 pārstāvju no Baltijas valstu baznīcām.
Konference piedāvās draudzēm svaigu skatījumu uz darbu ar jaunajiem kristiešiem, kā arī aicinās draudzes domāt par misiju,
dibinot jaunas draudzes. Tuvojoties Baltijas Jauniešu festivālam, draudzēm ir svarīgi laikus sagatavoties gan darbam ar jauniem
kristiešiem, gan iespējai dibināt jaunas draudzes nākotnē.
Konferencē piedalīsies LELB arhibīskaps Jānis Vanags, LBDS bīskaps Pēteris Sproģis, Dr. Toms Filips (BGEA), kā arī lektori
Magnuss Pērsons, Helge Standāls, Jans Gosners un Oivinds Auglands. Konferences galvenās tēmas: mīlēt Dievu – mīlēt cilvēkus;
māceklība jauniešu vidū; kā aizsniegt cilvēkus ārpus draudzes; attiecības mūsdienu kultūrā; kādēļ dibināt jaunas draudzes.

Aprīlī sākas apmācību kurss FM419 draudzēs visā Latvijā
Īpaši jauniešiem pielāgotais apmācību kurss FM419 savu nosaukumu guvis no Kristus aicinājuma mācekļiem Mateja evaņģēlijā:
"Nāciet Man līdzi, Es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem" (Mateja 4:19). Šīs apmācības iedrošina kristiešus atjaunot savu ticību
un dzīvot saskaņā ar to, kā arī liecināt par savu ticību citiem. Martā Mateja baznīcā notika seminārs šī kursa pasniedzējiem, bet,
sākot ar aprīli, apmācības notiks daudzviet Latvijā, un uz tām aicināts ikviens, kas vēlas pieaugt savā sekošanā Kristum.
No 23. aprīļa līdz 11. maijam kurss notiks arī piecās vietās Rīgā: LELB Jauniešu centrā, Āgenskalna baptistu draudzē, Rīgas
Pestīšanas Tempļa baptistu draudzē, draudzē „Prieks Vēsts”, Sv. Jēkaba katedrāles jauniešu telpās. Detalizēti kursa norises laiki,
kā arī informācija par tā norises vietām visā Latvijā pieejama festivāla mājaslapā WWW.BYF2012.LV, kur šie dati aprīļa laikā
tiks regulāri papildināti. Kursa apmeklētājiem tiks piedāvāta arī iespēja kļūt par brīvprātīgajiem padomdevējiem, lai palīdzētu
tiem jauniešiem, kuri Baltijas Jauniešu festivāla laikā pieņems lēmumu sekot Kristum.

Slavēšanas un lūgšanu vakars – 27. aprīlī Sv. Jēkaba katedrālē
Lai Latvijas jauniešus un gaidāmo festivālu mēs visi kopīgi uzticētu Dieva vadībai, katru mēnesi līdz festivālam esam aicināti
pulcēties uz Slavēšanas un lūgšanu vakariem, kas notiek dažādu konfesiju dievnamos. Šoreiz tas notiks 27. aprīlī pl. 19.00, Sv.
Jēkaba katedrālē, Rīgā. Mēs zinām, ka svētību un izdošanos visām mūsu pūlēm festivāla rīkošanā var dot vienīgi Dievs - tādēļ
lūgsim Viņa svētību un vadību gan festivāla organizēšanā, gan norisē.
Atgādinām, ka katru vakaru pl. 22.00 aicinām visus vienoties lūgšanā par Baltijas
valstu jauniešiem - jūsu atbalsts un lūgšanas ir ļoti nozīmīgas ikvienam jaunietim,
kurš Dievu vēl nav iepazinis!

FESTIVĀLA KALENDĀRS

Rezervētas jau 5000 vietas Arēnā Rīga

APRĪLIS:

Ar prieku ziņojam, ka līdz aprīļa sākumam rezervētas jau vairāk kā 5000 vietas uz
Baltijas Jauniešu festivālu Arēnā Rīga! To vidū ir vairāk kā 4 tūkstoši jauniešu
grupās, kas ieradīsies Rīgā no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, savukārt gandrīz 1000
festivāla apmeklētāji vietas rezervējuši individuāli. Pateicamies par jūsu atsaucību,
un aicinām rezervēt savas vietas visus, kas to vēl nav paspējuši izdarīt! Gan draudžu
organizētās jauniešu grupas, gan individuālie apmeklētāji var rezervēt vietas Arēnā
Rīga festivāla mājaslapā, WWW.BYF2012.LV. Ņemot vērā plašo apmeklētāju
atsaucību, festivāla organizatori plāno nodrošināt visu nepieciešamo, lai festivāla
norisei varētu pilnvērtīgi sekot arī brīvā dabā blakus Arēna Rīga ēkai.

Jaunu draudžu dibināšanas konference:
19.-20. aprīlī Lāčplēša ielā 37, Rīgā

Esi mūsu draugs un iegūsti vērtīgas balvas!
Kā tikt pie jaunākajiem festivāla mūziķu CD, iegūt labākās vietas Arēnā Rīga, vai
laimēt tik lielu picu, ka tu to viens nemaz nevarēsi apēst? Pirmkārt, kļūsti par mūsu
draugu sociālajos medijos – Twitter, Facebook un Draugiem.lv. Otrkārt, seko mūsu
aktualitātēm un piedalies festivāla izsludinātajos konkursos! Tā ir tava iespēja gan
iesaistīties un kļūt par festivāla vēstnesi, gan padot tālāk festivāla ziņas saviem
draugiem. Un ko var zināt – varbūt tieši tu kļūsi par veiksminieku, kas laimēs iespēju
nofotografēties kopā ar kādu no festivāla zvaigznēm!

Slavēšanas un lūgšanu vakars:
27. aprīlī pl. 19.00,
Rīgas Sv. Jēkaba katedrālē
Kurss FM419 Latvijas draudzēs,
grafiks: www.byf2012.lv, BYF Resursi

MAIJS:
Slavēšanas un lūgšanu vakars:
18. maijā pl. 19.00
Rīgas Vecajā Sv. Ģertrūdes baznīcā
Kurss FM419 Latvijas draudzēs,
grafiks: www.byf2012.lv, BYF Resursi
WWW.BYF2012.LV
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Grupas The Parachute Band sastāvs pirmoreiz sanāca kopā 1996. gadā, kad pāris cilvēkiem tika palūgts uzstāties
Parachute festivālā Hamiltonā, Jaunzēlandē. Tas ir četras dienas ilgs mūzikas pasākums, kas pulcina vairāk kā 25 000
klausītāju. Pēc uzstāšanās „izpletņu komanda” nolēma turpināt muzicēt, un jau pēc neilga laika izdeva savu pirmo albumu,
kas ieguva starptautisku atzinību.
The Parachute Band lielāko savu dzīves daļu pavada ceļojot pa pasauli un uzstājoties - gan milzīgos stadionos un
koncertzālēs, gan pagrīdes jauniešu pulcēšanās vietās. Viņu izpildītā mūzika ir jaunu, nepierastu skaņu piesātināta pulsējoši ritmi un nesaderīgas ģitāru skaņas ar dīvaini sintētisku pieskaņu, kas kopā rada grupas īpašo indie-rock
skanējumu. Grupa sava mūzikas stila ziņā ir ļoti ietekmējusies no Sigur Ros un Bon Iver.
Dedzīgi aizstāvot bērnu tiesības, The Parachute Band ir iesaistījušies starptautiskajā palīdzības organizācijā World Vision,
kļūstot par sadarbības partneriem Apgabala attīstības projektam „Tubenhoneza”, palīdzot piesaistīt simtiem atbalstītāju
bērniem Ruandā, Dienvidāfrikā. Mūziķi turpina izplatīt ziņas par šo palīdzības projektu visur, kur vien iespējams.
Grupa ir izdevusi 12 studijas albumus, un 2008. gadā The Parachute Band saņēma People’s Choice Award Jaunzēlandes
Mūzikas Balvas pasniegšanas ceremonijā par 120 000 pārdotiem albumiem Jaunzēlandē.
“Mūsu nosaukumam pašam par sevi nav nekāda nozīme - to izdomāja mana māte, jo tolaik tā sauca viņas mīļāko apģērbu
veikalu”, skaidrojot grupas nosaukuma izcelšanos, atzīstas bundzinieks Sams de Jongs.
Dalībnieki: Omega Levine (vokāls), Sam de Jong (bungas), Jeremy Gregory (ģitāra), Callum Galloway (taustiņi) un Elliot
Francis (basģitāra).
Albumi: You Alone (1997); Always and Forever (1998); Adore (1999); The Collection V1 (2000); Love (2000); Amazing
(2001); Glorious (2003); All The Earth (2005); Roadmaps and Revelations (2007); Technicolor (2008); Love Without
Measure (2011) un MATINS: VESPERS (2012)
Mājaslapa: http://www.parachutemusic.com/parachuteband/
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NEWSBOYS / MICHAEL W. SMITH / THE PARACHUTE BAND / REBECCA KONTUS / FLAMMO
PATLIS BAND / GYVAI / VĒSTNIECĪBA / VALDIS INDRIŠONOKS & BAND / EX ANIMO
PALDIES MŪSU ATBALSTĪTĀJIEM:

LELB.LV

LBDS.LV

KATOLIS.LV
WWW.BYF2012.LV

