2018. gada 24. februāra lozungs:
Mazgā savu sirdi no ļaunuma, Jeruzāleme,
ka topi glābta! Cik ilgi tevī mājos
nelietīgas domas?

Pravietis Jeremija 4;14

Rīko: Brāļu draudzes misija
tlr. 26539261
Atbalsta:
Valmieras bibliotēka
Valmierā, Cēsu ielā 4
tlr. uzziņai 29334028

1522. 12. jūnijs - evaņģeliskās
reformas sākums Latvijas teritorijā.
1729. Latvijas teritorijā ieradās
pirmie sūtņi no Hernhūtes Brāļu
draudzes, Saksijā.
1736. Brāļu draudzes vadītāja
reihsgrāfa L.N. fon Cincendorfa vizīte
Baltijā. Izveidots „Vidzemes plāns”
1738. Darbu sāk pirmais
latviešu skolotāju seminārs Jērakalnā.
1739. Vasarsvētki (17. maijs)
,Svētā Gara izliešanās pār latviešiem
Valmieras Jērakalnā. Sākums vienai no
lielākajām atmodām pasaules vēsturē.
1742. Latviešu Brāļu draudzes
dibināšana. Pirmā latviešu nacionālā
organizācija..
1743. Brāļu draudzes aizliegums
un vajāšanu sākums. „Klusais gājiens”darbība nelegālos apstākļos.
Sākot ar 18. gadsimta beigām
sākās jauns, teritoriāli plašs, spēcīgas
atmodas vilnis
Brāļu draudzes 200 gadu jubileja
tika svinēta Valmierā, 1929. gadā
Toreiz svētku dievkalpojumā pirmais
latviešu bīskaps Kārlis Irbe mācītāja
amatā ordinēja ievērojamāko latviešu
teologu Edgaru Rumbu, kurš
1935.gadā kļuva par Latvijas Brāļu
draudzes vadītāju.

SOLI DEO GLORIA

BRĀĻU
DRAUDZES
DIENA

Valmierā
2018. gada 24. februārī

10.30 - ierašanās un reģistrēšanās

Reformācijai
501
Brāļu draudzei Latvijā
289
Latvijas Republikai
100

11.00 - Gundara Ceipes ievadvārdi
Valmieras pilsētas pašvaldības
pārstāvja uzruna
Lekcijas:
Gvido Straube „Jērakalns - latviešu
nacionālās atmodas šūpulis?"
Beāta Paškevica „Vidzemes Augstskolas
pirmsākumi 18. gadsimtā”

A. god...............................................
.......................................................
Jūs esat mīļi gaidīti
Brāļu draudzes dienā
2018. gada 24.februārī,
Valmieras integrētajā bibliotēkā
Valmierā, Cēsu ielā 4

Andris Vilks „Latviešu un igauņu Brāļu
draudzes – līdzīgais un
atšķirīgais”
Tālis Pumpuriņš „Brāļu draudzes
izglītības un administratīvais
centrs Vaidavas Jaunveļķos”
Gundars Ceipe „Latviešu Brāļu draudzes
teritoriālā izplatība “Vidzemes
ķēnišķīgais polītiskais un
reliģiskais zieds - saiešanas
kambaru sistēma”
Daina Sirmā, dzeja
„Hallarte plīvo pār mūriem kā vīraks”

2018. gada 24. februāra lozungs
Nolieciet visu netīrību un lielo ļaunprātību
un lēnprātībā saņemiet iedēstīto vārdu, kas
var izglābt jūsu dvēseles
Jēkaba vēstule 1;21

