9. starpkonfesionālā konference par dzīvības svētumu un neaizskaramību

un
/ 1 Moz. 1:28 /
2011. gada 15. oktobrī LELB Virsvaldes zālē, no plkst. 10:00 – 15:00
Mazā Pils ielā 4, Vecrīgā

Konferences mērķis:
1. Palīdzēt apzināties un iestāties par katru bērnu kā vērtību.
2. Uzsvērt biblisko mācību par katra cilvēka dzīvības svētumu un dzīves jēgu.
3. Paplašināt sabiedrības zināšanas par ģimenes un dzīvības svētumu.
4. Veidot sadarbību starp tiem, kuri darbojas par cilvēka dzīvības aizsargāšanu no
ieņemšanas brīža līdz dabīgai nāvei.
5. Iepazīstināt ar cilvēka dzīvības sākumu bibliskā un medicīniskā skatījumā.
6. Dot iespēju garīgai dziedināšanai pirms un pēc aborta.

Programmā:
• ”Radīšanas kārtība: Ejiet un vairojieties”. Māc.D.Ričmans “Luterāņi Dzīvībai”, ASV
• “Atvērtība uz dzīvību”- Baiba un Dainis Stikuti – Kustības “Laulāto tikšanās” vadītāji
un auglības atpazīšanas metodes skolotāji
• “Mēs izvēlējāmies Dieva gribu” - Lindas Prindules liecība
• “Demogrāfija un aborti Latvijā” - Ilona Bremze, Asociācija “Ģimene”
• “Ģenētika un pirmsdzemdību diagnostika” - Māc. Oskars Skrodelis
• Darbs grupās lektoru vadībā.
Lūdzam pieteikties iepriekš, lai varētu sagatavot izdales materiālus.
Kontakti: mgirbe@apollo.lv, tālr. 67507267, mob. 29352378 (LMT)
Informācija: www.luteranidzivibai.lv

Konferenci rīko „Luterāņi dzīvībai” un katoliskā kustība „Par dzīvību!”
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