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Η πύλη της ελπίδας: Ο Ιησούς Χριστός
Πριγκίπισσά Μου…
Γνωρίζω πως μερικές φορές κοιτάς πίσω στην ζωή
σου με αγωνία και μετάνοια – τόσος χρόνος χαμένος
για πράγματα που δεν άξιζαν. Αναθάρρεψε, αγαπημένη Μου. Εγώ Είμαι ο Λυτρωτής σου και σήμερα είναι
μια καινούργια ημέρα. Ξεκίνα, λοιπόν, τώρα αναζητώντας τα σχέδια Μου, που θα σου δώσουν ελπίδα και ένα
μέλλον. Θέλω να επιτρέψεις σε προηγούμενες εμπειρίες σου, να σε διδάξουν και όχι να σε βασανίσουν.   
Είσαι για Μένα ένα όμορφο τραγούδι. Η ζωή σου είναι μια γλυκιά συμφωνία που Εγώ την συνθέτω νότα
– νότα. Παίρνω τις αποτυχίες σου, τα δάκρυα και τους
θριάμβους και τα μετατρέπω σε μεγαλειώδη αρμονία
που θα τραγουδιέται στον ουρανό για όλη την αιωνιότητα. Όλες οι σκέψεις και πράξεις σου είναι μπροστά
Μου, σαν νότες σε μια σελίδα.
Μου αρέσει να σου αποδεικνύω την δύναμή Μου, όταν
όλα φαίνονται αδύνατα και η ελπίδα μηδαμινή. Είμαι

ΟΜΙΛΙΕΣ
Κάθε πρωί παρέα με τη Σούλα και έναν Ψαλμό ελπίδας.
Παρασκευή απόγευμα: Υπάρχει ελπίδα για τις δύσκολες
καταστάσεις που περνώ; (οικογένεια-παιδιά-μοναξιά)
Σάββατο απόγευμα: Μπορώ να ελπίζω σε μια καρποφόρα διακονία;
Κυριακή πρωί: Ελπίδα ουρανού

πραγματικά η ασπίδα σου και ο ελευθερωτής σου – θα
σε προστατεύσω οπουδήποτε κι αν είσαι.
Το είδος της ειρήνης που προσπαθεί ο κόσμος να προσφέρει είναι χτισμένη σε λανθασμένη ελπίδα και ο άνθρωπος κάνει είδωλα που συχνά καταρρέουν.
Άφησε τον εαυτό σου κυριολεκτικά στην δική Μου
φροντίδα και όλα εκείνα τα πράγματα που δεν  μπορείς
να ελέγξεις. Εγώ θα Είμαι πάντοτε το ασφαλές καταφύγιό σου – η ελπίδα σου.
Με αγάπη
Ο Παντοτινός Βασιλιάς σου
Σε περιμένουμε και πάλι για να εμβαθύνουμε στο Λόγο
του Θεού και να αντλήσουμε από την Πηγή της Ελπίδας μας, αυτό που όλες μας έχουμε ανάγκη. Έλα να
πιαστούμε χέρι –χέρι και να περάσουμε την πύλη που
οδηγεί στην πραγματική ελπίδα: τον Ιησού Χριστό!
Θα λειτουργήσουν και φέτος οι μικρές ομάδες συντροφιάς. Ελάτε με πνεύμα ομαδικότητας και όρεξη να δουλέψετε για να εμβαθύνετε στο Λόγο του Θεού αλλά και
να κάνετε όμορφη παρέα γνωρίζοντας η μία την άλλη.
Απλωθείτε στους όμορφους χώρους των πηγών της
Αγίας Βαρβάρας και «αντλείστε» νερό από την Πηγή του
Ζωντανού Νερού.

Πρόγραμμα
08:00 –10:00
10:30 – 11:15
11:15 – 12:15
13:30 – 14:30
14:30 - 17:00
17:00 – 17:40
18:00 – 18:30
18:30 – 19:30
19:30 – 20:30
20:45 – 22:30
Μετά...

Καλημέρα μας – ΠΡΩΙΝΟ
Ψάλλουμε και προσευχόμαστε
Μας μιλά η Σούλα Isch
Καλή μας όρεξη – ΓΕΥΜΑ
Ελεύθερη ώρα για βόλτες ή Χαλάρωση
Παρέα με καφεδάκι
Ψάλλουμε μαζί
Απογευματινή ομιλία
Καλή μας όρεξη …και πάλι - ΒΡΑΔΙΝΟ
Ψυχαγωγούμαστε!!!
ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΜΑΣ
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Πέμπτη
Κυριακή

Ο Θεός της ελπίδας
να σας γεμίσει χαρά
και ελπίδα

Οκτωβρίου 2016

Ρωμαίους 15:13

Έναρξη: Πέμπτη, 6/10 από τις 14:00 και μετά
Λήξη: Κυριακή, 9/10 στις 15:00

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Πούλμαν θα υπάρχει από Θεσσαλονίκη (αεροδόμιο και ΚΤΕΛ Μακεδονία). Οι ενδιαφερόμενες
ας επικοινωνήσουν με την Ρούλα Γούδα, στο
τηλ: 697 998 4223.
Όσες κυρίες θέλουν να φιλοξενηθούν, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την Ξανθή Γαντέ,
στο τηλ. 6932 402 705.

λαιο Αγγίτη)
Β) σε τρίκλινο, 145 ευρώ το άτομο (περιλαμβάνει: πλήρη διατροφή, καφέ, μεταφορά πούλμαν
από Θεσσαλονίκη και εκδρομή στο σπήλαιο Αγγίτη)
Γ) σε τετράκλινο, 125 ευρώ το άτομο (περιλαμβάνει: πλήρη διατροφή, καφέ, μεταφορά πούλμαν από Θεσσαλονίκη και εκδρομή στο σπήλαιο Αγγίτη)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
Οι τιμές για διαμονή στο ξενοδοχείο, διαμορφώνονται ως εξής:
1. Από Πέμπτη ως Κυριακή:
Α) σε δίκλινο, 165 ευρώ το άτομο (περιλαμβάνει: πλήρη διατροφή, καφέ, μεταφορά πούλμαν από Θεσσαλονίκη και εκδρομή στο σπή-

2. Από Παρασκευή μέχρι Κυριακή:
Α) σε δίκλινο, 115 ευρώ το άτομο (περιλαμβάνει:
πλήρη διατροφή, καφέ και εκδρομή στο σπήλαιο Αγγίτη)
Β) σε τρίκλινο, 105 ευρώ το άτομο (περιλαμβάνει: πλήρη διατροφή, καφέ και εκδρομή στο
σπήλαιο Αγγίτη)

Οι παραπάνω τιμές ισχύουν για όσες προκαταβάλουν το ποσό μέχρι 20 Σεπτεμβρίου, μετά
τις 20 Σεπτεμβρίου, θα έχει αύξηση 20%.

Για επισκέπτες:
Τιμή γεύματος: 15 ευρώ.
Τιμή συμμετοχής: 5 ευρώ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ:
ΣΧΓ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΑΣ ΩΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Στο χώρο του συνεδριακού κέντρου θα λειτουργεί παζάρι για την διακονία της αγαπητής
μας Σούλας Ις-Μαξιμιάδου.

Eurobank
ID code: ERBKGRAA
IBAN: GR 66 026 0250 0000 0302 0069 3224
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Ν. ΔΡΑΜΑΣ

Σας περιµένουµε!

