42ο Ανοιξιάτικο Συνέδριο
Πέµπτη 12/4

Από τις θεωρίες…στην πράξη!
Παρασκευή 13/4

Σάββατο 14/4

Κυριακή 15/4

08.00 - 09.20

Πρόγευµα

Πρόγευµα

Πρόγευµα

10.00 - 11.00

Βιβλική µελέτη D. Jackman

Βιβλική µελέτη D. Jackman

Ελεύθερη ώρα

11.00 - 11.30

Διάλειµµα

Διάλειµµα

10.30 - 12.30 Κυριακάτικη
Λατρεία

11.30 - 12.00

Υµνωδία - Συµπροσευχή

Υµνωδία - Συµπροσευχή

12.00 - 12.45

«Θυµήσου λοιπόν από πού ξέπεσες΄
µετανόησε και γύρνα ξανά στην αρχική
διαγωγή σου»

Όταν διαφωνούµε… ξέρουµε πώς
να το κάνουµε;

Αν και δεν είµαστε
βέβαιοι για το πώς και
πότε ξεκίνησαν όλα,
είµαστε βέβαιοι για το
πώς και πότε θα
τελειώσουν;
Δ. Κατσάρκας

Α. Πιπιλιός

Γ. Αλεξανδρής

12.30 - 13.00 Λήξη
Συνεδρίου

Γεύµα

Γεύµα

Γεύµα

Ελεύθερη ώρα

Ελεύθερη ώρα

Υµνωδία - Συµπροσευχή

Υµνωδία - Συµπροσευχή

“Οµοιοµορφία”, “διαφορετικότητα”,
“αποκλίσεις”. Υπάρχουν όρια στην
ανοχή που όµως δεν οδηγούν στο
ρατσισµό;

Πνευµατικός “ελιτισµός”,
οµαδοποίηση και υποκρισία µέσα
στην Εκκλησία

Α. Κατσάρκας

Α. Πέτρου

Δείπνο

Δείπνο

21.00 Ψυχαγωγία

21.00 Ψυχαγωγία

13.30 - 14.30
14.30 - 17.30

Άφιξη - Εγγραφές

17.30 - 18.00
Καφές - παρέα

18.00 - 18.45

19.30 - 20.30

Δείπνο

Καλό ταξίδι

Ο Θεός µαζί σας

Έναρξη Συνεδρίου
20.45 - 21.45

Βιβλική µελέτη
D. Jackman

23.00 - 00.00
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42ο Ανοιξιάτικο Συνέδριο

Από τις θεωρίες…στην πράξη!

Καλωσόρισες,
Χαιρόµαστε που είσαι µαζί µας στο 42ο 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 42ο 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. Κατερίνας Moser.
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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