KARTE

K APU SA KO PŠANA S
TA LK A

AT ŠĶIR ĪGI,
BET VIENOTI

www.jauniesuidejucentrs.blogspot.com
www.draugiem.lv/jauniesuidejucentrs/

Ilgi gatavojāmies šim notikumam un tāpēc
rakstot šo rakstu izjūtam lielu gandarījumu
par paveikto, jo acīmredzams ir mūsu
ieguldījums un sajūta, ka esam padarījuši ko
ļoti labu un noderīgu. Apsekojot daudz
dažādus kapus, izvēlējāmies talku organizēt
vienos no Kaunatas vecticībnieku kapos. Šos
kapus izvēlējāmies, jo tie ir diezgan aizmesti
un šajos kapos ir apglabāti ļoti daudz bērnu.
Strādājām cītīgi un ar pilnu atdevi. Izravējām
nezāles, notīrījām pieminekļus, daudzām
kapu kopām uzbērām smiltis, kuras sanesām
no tuvumā esošā lauka. www.goo.gl/eL7iQk

R E L I Ģ I J U DA Ž Ā D Ī B A
Vecticībnieki

Pirmā tikšanās notika ar
Vecticībnieku draudzes

Projekta laikā mēs satikāmies ar vairākiem dažādu reliģiju pārstāvjiem un sapratām, ka katrā reliģijā ir
kaut kas īpašs un neparasts, tomēr visus vieno ticība augstākajā Dievā.

pārstāvjiem. Saruna kopumā
izvērsās ļoti aizraujoša un interesanta, un kaut gan
neviens no projekta dalībniekiem nav šīs ticības
pārstāvis, visiem radās jautājumi un interese par šo
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reliģiju. Tikšanās noslēgumā lielākajai daļai radās

Ieskatu par babtistu draudzi mums sniedza Ainārs Baštiks, kurš jau

priekšstats, ka šī tiešām ir „visīstākā” reliģija, kas

kopš 1985.gada ir babtistu mācītājs un kalpo Mateju draudzē. Babtistu

gadiem ejot spēj palikt nemainīga un netiek

draudze izveidojās Mārtiņa Lutera aizsāktās reformācijas rezultātā.

pieskaņota mūsdienu dzīves ritmam un stilam. http://

Pirmie babtisti fiksēti 1507-1513 gados Holandē. Burtiski tulkojot

goo.gl/fiMOYN

babtisti nozīmē-pagremdēt, iegremdēt. http://goo.gl/agaZ8N
MUS UL MA ŅI

Katoļi

Katoļi ir viena no septiņām kristīgajām

konfesijām. Ieskatu par šo konfesiju mums sniedza
Rīgas Ģimnāzijas direktors, kurš ir arī katoļu mācītājs
Māris Ozoliņš. Māris Ozoliņš nemēģināja mūs

Par musulmaņiem mums stāstīja Rīgas pilsētas draudzes Ideļ mācītājs
Midhats Sadanovs. Viņš mums pārstāstīja un izskaidroja vēsturiskos
faktus, kas rakstīti korānā. Saruna izvērtās visai interesanta, tomēr
pārsteidza tas fakts, ka musulmaņi nav tik ļoti atšķirīgi no kristiešiem,

pārliecināt, ka, piemēram, katoļu ticība ir labāka vai

kā tas mums bija licies pirms šīs sarunas. http://goo.gl/1EhlO4
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pareizāka par citām, vispār kopumā Māra Ozoliņa

Projekta laikā tikāmies ar luterāņu mācītāju Ģirtu Prāmnieku.Ģirts

viedoklis par visu ir ļoti mūsdienīgs. http://goo.gl/

Prāmnieks ļoti aizraujoši izstāstīja par Mārtiņa Lutera dzīves gājumu

PAREIZTICĪGIE

un vēsturiskiem faktiem. Mārtiņš Luters ir luterāņu konfesijas radītājs.

Adventisti

Par adventistu draudzi ieskatu

Ģirtam Prāmniekam ir visai mūsdienīgs skatījums uz dievkalpojumu

Tēvs Boriss Bokumenko sarunas ievadā parādīja

mums sniedza ordinēts mācītājs Vilnis Latgalis. Latvijā

gaitu, kā arī uz baznīcu vispār. http://goo.gl/ryQTvT

mums ļoti aizraujošu filmu par ticību, par to, kas

ir 53 adventistu draudzes. Kā paskaidroja Vilnis

JŪDAISMS

notiek mūsu mūsdienīgajā pasaulē un krasas

Latgalis, lai varētu reģistrēt draudzi ir jābūt vismaz
divdesmit draudzes locekļiem. Lielākā adventistu
draudze ir Rīgas 1.draudze, kurā ir pāri par 600
cilvēkiem. http://goo.gl/KYKqRy

atšķirības starp tiem, kuri dzīvo ar ticību dievam
Viena no visvecākām pasaules reliģijām ir jūdaisms, jo tās aizsākumi ir
meklējami vēl pirms diviem tukstošiem gadu. Tā skaitās par vienu no
pasaules vislielākajām reliģijām. http://goo.gl/191HQ5

un dievbijību un tiem, kuri dzīvo ar citām
prioritātēm. http://goo.gl/FllMgm

