41ο Ανοιξιάτικο Συνέδριο

“Εν τω κόσμω”…Νικητές!
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Καλωσόρισες,
Χαιρόμαστε που είσαι μαζί μας στο 41ο Ανοιξιάτικο Συνέδριο. Στο δικό σου Συνέδριο. Η συμμετοχή σου είναι πολύτιμη για μας καθώς και για όλους
τους υπόλοιπους συνέδρους. Τις ημέρες που θα περάσουμε μαζί θα έχουμε την ευκαιρία να γνωριστούμε μεταξύ μας για πρώτη φορά ή να
ανανεώσουμε γνωριμίες του παρελθόντος και να χαρούμε τη Χριστιανική συντροφιά. Να συνοικοδομηθούμε όλοι εμείς που ο Λόγος του Θεού μας
αποκαλεί "τα ζωντανά λιθάρια". Αν είσαι μαζί μας για πρώτη φορά σε βεβαιώνουμε πως η παρουσία σου μας τιμά και μας χαροποιεί ιδιαίτερα.
Ελπίζουμε και προσευχόμαστε το συνέδριο αυτό να γίνει "δικό σου", ο Κύριος Ιησούς Χριστός να σε ευλογήσει μέσα από την παρέα, την καλή
Βιβλική διδασκαλία, την υμνωδία και πάνω απ' όλα από τη δική Του παρουσία ανάμεσά μας.
Ίσως το 41ο Ανοιξιάτικο Συνέδριο να αποτελέσει σταθμό και στη δική σου ζωή, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν σε πολλούς συμμετέχοντες.
Βασικός παράγοντας γι' αυτό είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι ο Αρχηγός του Συνεδρίου μας. Σε Αυτόν αποβλέπουμε για τις όποιες
πνευματικές ευλογίες προτίθεται να μας δώσει και αυτή τη χρονιά. Σε καλούμε να Τον αναζητήσεις τις μέρες αυτές του συνεδρίου. Είναι ο μόνος
σταθερός παράγοντας για τη ζωή και την προκοπή μας, ειδικά σε μια εποχή που όλα είναι ρευστά και τίποτε σίγουρο. Αν μπορούμε να θέσουμε ένα
όρο επιτυχίας του συνεδρίου μας αυτός δεν είναι άλλος από το να πλησιάσουμε όλοι μας πιο κοντά στον Αναστημένο Σωτήρα και Κύριο Ιησού
Χριστό.
Σε καλωσορίζουμε λοιπόν με αυτή την προσδοκία και προσευχόμαστε ο Κύριος να σε ευλογήσει πλούσια.
Χρήσιμες πληροφορίες:
Για ο,τιδήποτε χρειαστείς σχετικά με τη διαμονή σου (δωμάτιο, εγκαταστάσεις ξενοδοχείου κλπ), καθώς και για όλα όσα έχουν να κάνουν με τη
διοργάνωση του συνεδρίου μπορείς να απευθύνεσαι στη γραμματεία μας (δίπλα στη ρεσεψιόν).
Για οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη μπορείς να καλέσεις στο τηλ. 6972879510.
Οι έφηβοι - νέοι θα έχουν κάθε βράδυ μετά την ψυχαγωγία μια ώρα συντροφιάς μεταξύ τους, στο χώρο της σκηνής.
Για τα παιδιά 5 - 11 ετών, υπάρχει οργανωμένο πρόγραμμα παράλληλα με τις κεντρικές ομιλίες στην αίθουσα του ξενοδοχείου με τη φροντίδα της
αδ. Έμυς και της αδ. Ιουλίας.
Παρακαλούμε να είσαι εγκαίρως στη σκηνή για την έναρξη των προγραμμάτων και ομιλιών.

Η παρακολούθηση του προγράμματος του συνεδρίου είναι υποχρεωτική για όλους τους συνέδρους.
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