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Συνέδριο Νεολαίας
Καβάλα, 5 Φεβρουαρίου 2017

Αγαπητή νέα, αγαπητέ νέε
Με χαρά σε προσκαλούμε στο 49ο Συνέδριο Νεολαίας
της Συνόδου μας. Εδώ και δεκαετίες, το συνέδριό μας αποτελεί έναν ευλογημένο τόπο συνάντησης, επικοινωνίας,
οικοδομής και αναψυχής στην παρουσία του Κυρίου.
Μπροστά στις προκλήσεις που ο χριστιανός νέος αντιμετωπίζει σήμερα, επιθυμούμε οι ημέρες του συνεδρίου μας
να αποτελέσουν μια όαση ανανέωσης και περισυλλογής για
τον σκοπό και την αποστολή της νεολαίας μας.

Τα νιάτα είναι ένα δώρο από τον Θεό. Ένα μοναδικό,
ανεπανάληπτο δώρο. Μαζί Του, μπορείς να αξιοποιήσεις
αυτό το δώρο, να ζήσεις την εποχή της νιότης σου με έναν
τρόπο που θα φέρει πλήρη ικανοποίηση σε σένα και ευλογία στους γύρω σου. Σε καλούμε στο συνέδριο για να μάθεις περισσότερα για αυτό, να χτίσεις φιλίες με άλλους χριστιανούς νέους και να περάσεις αξέχαστες μέρες ευλογίας!
Η επιτροπή νεολαίας

Ο σκοπός του συνεδρίου
1)

Κοινωνία μεταξύ των νέων

2)

Διακονία στους νέους

3)

Στήριξη των νέων στην πίστη

4)

Όραμα στην νεολαία

• Τοποθεσία και ημερομηνίες
Το φετινό μας συνέδριο διοργανώνεται στο ξενοδοχείο
Mediterranean Village, στην παραλία Κατερίνης.
Το συνέδριο θα ξεκινήσει το απόγευμα της Παρασκευής,
28 Απριλίου 2017 και θα ολοκληρωθεί το μεσημέρι της
Κυριακής, 30 Απριλίου 2017.

• Θέμα και ομιλητές
Το θέμα του συνεδρίου μας φέτος είναι εμπνευσμένο
από το Δανιήλ 1:10:

Μαζί με τον Θεό … δέκα φορές καλύτεροι
Daniel Costanza

Στο συνέδριο θα διακονήσουν οι αδελφοί:

• Daniel Costanza, Εκτελεστικός Διευθυντής του P.E.F.
(Πεντηκοστιανή Ευρωπαϊκή Κοινωνία), ποιμένας στο
Χριστιανικό Κέντρο Βρυξελών.

• Γιώργος Οικονομάκης, ποιμένας στην Αποστολική
Γιώργος Οικονομάκης

Εκκλησία του Χριστού Αθηνών.

• Πρωϊνές προσευχές και λατρείες
Τα πρωϊνά του Σαββάτου και της Κυριακής θα υπάρχει
ώρα προσευχής, την οποία θα οδηγήσει ο αδ. Λάμπης
Σιδηρόπουλος
Τη λατρεία του Συνεδρίου θα οδηγήσουν δύο ομάδες, η
πρώτη με οδηγό λατρείας την αδ. Ελένη Δάβου και η δεύτερη με την αδ. Τάνια Λίλη.

• Ώρα νεολαίας και άλλες δραστηριότητες
Το απόγευμα του Σαββάτου θα είναι η ώρα της δικής σου συμμετοχής. Πιστεύουμε
ότι ο Θεός δίνει χαρίσματα, ικανότητες και εμπειρίες σε όλα τα παιδιά του. Σε προσκαλούμε λοιπόν να μοιραστείς μαζί μας κάποια εμπειρία σου, να δώσεις την ομολογία σου,
να ψάλλεις, να παρουσιάσεις ένα χριστιανικό βιβλίο που σου άρεσε, να μας πεις κάποια
νέα από την εκκλησία σου κλπ. Για να μπορέσουμε να οργανώσουμε καλά αυτή την ώρα,
σε παρακαλούμε να μας ενημερώσεις για τη δική σου συμμετοχή σε αυτή την ώρα.
Φέτος, το βράδυ του Σαββάτου, μετά το τέλος της βραδινής ομιλίας, θα έχουμε μια
ιδιαίτερη ώρα εκζήτησης του Θεού. Πιστεύουμε πως ο Θεός δε θέλει απλώς να αντιστεκόμαστε στην αμαρτία, αλλά να είμαστε «δέκα φορές καλύτεροι» ώστε να επηρεάσουμε
θετικά το περιβάλλον μας. Για να το κάνουμε αυτό χρειαζόμαστε μια νέα θέρμη στην
πνευματική μας ζωή και μια νέα δύναμη από τον Θεό. Σε αυτήν την ώρα, λοιπόν, θα σταθούμε με απλότητα να ψάλλουμε, να προσευχηθούμε, να εξετάσουμε τον εαυτό μας, να
εξομολογηθούμε στον Θεό, να ζητήσουμε τη δύναμη και την παρουσία Του. Ξέροντας την
καρδιά του Θεού, ότι «σε όποιον χτυπάει θα του ανοιχτεί», περιμένουμε μια δυνατή κίνηση του Θεού.

• Κόστος συμμετοχής και δηλώσεις
• Το κόστος συμμετοχής για μονόκλινο δωμάτιο είναι 110 ευρώ.
• Το κόστος συμμετοχής ανά άτομο για δίκλινο δωμάτιο είναι 70 ευρώ.
• Το κόστος συμμετοχής για ζευγάρια με ένα παιδί έως 7 ετών, είναι 140 ευρώ.
• Το κόστος συμμετοχής για ζευγάρια με δύο παιδιά έως 14 ετών, είναι 180 ευρώ.
Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνεται διαμονή (Παρασκευή και Σάββατο) και ημιδιατροφή (πρωινά Σαββάτου—Κυριακής, βραδινά Παρασκευής—Σαββάτου)
Όποιος σύνεδρος επιθυμεί να γευματίσει το μεσημέρι του Σαββάτου στο ξενοδοχείο,
μπορεί να το κάνει με επιβάρυνση 10 ευρώ, εφ’ όσον το δηλώσει πριν την έναρξη του
συνεδρίου.

Μπορείς να δηλώσεις συμμετοχή ΜΕΧΡΙ τις 7 Απριλίου 2017 με τους παρακάτω τρόπους:

Τηλεφωνικά
694 481 3569
(Σάμος Μπρούλης)
693 890 0593
(Γιώργος Ιορδανίδης)
694 889 0536
(Γιώργος Αγγέλου)

Με email

Ηλεκτρονικά

samosbroulis@gmail.com

Συμπλήρωσε την
φόρμα συμμετοχής

igas0312@yahoo.gr
gaggelou@hetheos.gr

Για να οριστικοποιηθεί η συμμετοχή σας
παρακαλούμε να καταθέσετε προκαταβολή
ύψους 25 ευρώ/άτομο στον παρακάτω λογαριασμό, στην Τράπεζα Πειραιώς:
ΙΒΑΝ: GR84 0172 2460 0052 4608 5330 770
Δικαιούχος: ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Αιτιολογία: Γράψτε το ονοματεπώνυμό σας
και Προκαταβολή για Συνέδριο Νεολαίας.
Αν κάνετε ηλεκτρονικά τη συναλλαγή σας και πρέπει να
δηλώσετε «Έξοδα σε βάρος», παρακαλούμε επιλέξτε
«Our (Επιβάρυνση Εντολέα)».

Παρακαλούμε σημειώστε τα εξής:
1. Ανήλικοι σύνεδροι που δε θα συνοδεύονται από τους γονείς τους θα πρέπει να
έχουν μαζί τους τη σχετική υπεύθυνη
δήλωση ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ και ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ.
2. Επειδή ο αριθμός των δωματίων είναι
συγκεκριμένος, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
3. Αν κάποιος αποφασίσει να συμμετέχει
στο συνέδριο μετά τις 7 Απριλίου θα πρέπει να φροντίσει μόνος του για τη διαμονή του σε συνεννόηση με το ξενοδοχείο.

Είμαστε στη διάθεσή σου για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνηση.
Η δική σου συμμετοχή θα κάνει το συνέδριο καλύτερο! Σε περιμένουμε!

