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Έχουμε μια σπουδαία ευκαιρία να έχουμε μαζί μας ένα 
νεαρό ζευγάρι, τον αδ. Florian Herold από τη Γερμανία 
με τη σύζυγό του Sarah από την Αίγυπτο, που υπηρε-
τούν ήδη σε διάφορες διακονίες με Μουσουλμάνους, 
για να μας μοιραστούν την κλήση τους από το Θεό να 
Τον υπηρετήσουν σε χώρα της Νότιας Ασίας.

Δευτέρα Ελεύθερο πρόγραμμα
για εκδρομές ατομικές ή ομαδικές με δική σας πρωτο-
βουλία. Προτάσεις:

Google χάρτης τοποθεσίας:
https://goo.gl/maps/NnGV4kqdBgt

 Χριστιανικό
 Συνέδριο
 Δράμας

Κοντινή εκδρομή: περίπου 20’-30’
Πάρκο αγρίων πτηνών http://www.arpaktika.gr/
Σπήλαιo Αλιστράτης http://www.alistraticave.gr/
Σπήλαιο Μααρά http://www.kokkinogia.gr/
Οχυρό Λίσσε-Νευροκοπίου http://www.ochiro.eu/

Μακρινή εκδρομή: περίπου 1 ώρα
Νέστος: Τοξότες Ξάνθης
Καταρράκτες Παρανεστίου
Ηρακλείτσα-Πέραμος Καβάλας

 Βραδιά Μπάρμπεκιου! 
Έχει καθιερωθεί πια η βραδιά μπάρμπεκιου το Σαβ-
βατόβραδο με βασικό στόχο την καλή παρέα και τη 
βαθύτερη γνωριμία. Ο καθένας μπορεί να έχει ένα 
πιάτο κρεάτων-σαλάτας-ψωμιού μόνο με 3€! 15-16

Ιουνίου

Ö éëïîåíßá óå óðßôéá áäåëöþí Þ óôïõò 
÷þñïõò ôçò åêêëçóßáò. Áí êÜðïéïò åðéèõìåß 

íá äéáíõêôåñåýóåé óå îåíïäï÷åßï ìå äéêÜ ôïõ 
Ýîïäá ìðïñïýìå íá ôïõ êëåßóïõìå äùìÜôéï.

Äçëþóåéò óôçí Êñõóôáëëßá ÔóéìðéñÜêç, 
ôçë. 25210-32576 & 6945894954 

Þ kristalliat@hotmail.com (ìå ïíüìáôá êáé 
ôõ÷üí ðáéäéþí, ôçëÝöùíï, ìÝñåò äéáìïíÞò), Þ óôçí 
éóôïóåëßäá ìáò www.evangelicalchurchofdrama.gr

Õðï÷ñåùôéêÜ êáìßá åðéâÜñõíóç. Áí êÜðïéïò 
èÝëåé íá óõíåéóöÝñåé -êáé ôï Ý÷ïõìå áíÜãêç- 

ìðïñåß íá ðñïóöÝñåé ü,ôé åðéèõìåß óôéò ëïãßåò 
ðïõ èá ãßíïõí ãé’ áõôü ôï óêïðü.

Êïéíü ãåýìá ãéá üëïõò ÓÜââáôï ìåóçìÝñé. 
Ïé áäåëöïß óå îåíïäï÷åßá Þ ÷þñïõò ÷ùñßò 

íïéêïêõñÝò ìðïñïýí áí ôï äçëþóïõí íá 
öéëïîåíçèïýí ÊõñéáêÞ ìåóçìÝñé óå áäåëöéêÜ 
óðßôéá.

Ïñ÷Þóôñá ðëÞñçò üðùò êÜèå ÷ñüíï.

Áðáó÷üëçóç áðü íÞðéá ìÝ÷ñé êáé 6ç ôÜîç. 
ÌçôÝñåò ìå âñÝöç ìðïñïýí -áí ÷ñåéáóôåß- 

íá âëÝðïõí êáé íá áêïýíå áðü ôïí åîþóôç. 
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Ξεπερνώντας

της Ζωής

τις προκλήσεις



  

Ομιλητές
Ο Παντελής Σιδηρόπουλος γεννήθηκε και μεγά-
λωσε στην Κατερίνη. Το 1960 μετανάστευσε, μαζί με τους 
γονείς του, στις ΗΠΑ, όπου σπούδασε Παιδαγωγική και 
Θεολογία. Δίδαξε στα δημόσια σχολεία της Βοστόνης και 
ασχολήθηκε με διάφορους τομείς του έργου της εκεί Ελ-
ληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας, ιδιαίτερα με τη νεολαία. 
Το 1983 επέστρεψε στην Ελλάδα όπου διακόνησε ως Ερ-
γάτης Νεολαίας με την ΚΕΝ μέχρι το 2001. Τα τελευταία 
χρόνια εργάζεται ως Οικογενειακός Σύμβουλος με έμφα-
ση στα σεμινάρια και στα συνέδρια για την οικογένεια, την 
εκπαίδευση στελεχών για ζευγάρια, την συμβουλευτική 
και την έκδοση σχετικού υλικού με την «Οικογενειακή 
Ζωή» της «Αγάπης». Με τη σύζυγό του, Ρούλα Ηλιάδου, 
μένουν στη Θεσσαλονίκη και έχουν τρία παιδιά και πέντε 
εγγονάκια.

Ο Δημήτρης Μπούκης σπούδασε Ιστορία και Θεο-
λογία σε Ελλάδα και Η.Π.Α. Από τον Ιανουάριο του 1996 
υπηρετεί ως εργάτης νεολαίας της Κ.Ε.Ν. και διατελεί 
Γραμματέας της Ε.Ε. της Γενικής Συνόδου της Ε.Ε.Ε. Είναι 
παντρεμένος με τη Λόρι Κεφάλα και έχουν 2 παιδιά τον 
Δημοσθένη και τον Αλέξανδρο.

Ο Γιώργος Ιορδανίδης Ζει και εργάζεται ως δάσκα-
λος σε δημοτικό σχολείο στην Καβάλα. Είναι παντρεμέ-
νος με την Κατερίνα Αϊβαζίδου και έχουν δύο παιδιά. Επί 
σειρά ετών διακονούν τα παιδιά και τους νέους (Κυριακά 
σχολεία, κατασκηνώσεις, συνέδρια κ.α.) καθώς και τις εκ-
κλησίες της Συνόδου Αποστολικής Εκκλησίας Πεντηκο-
στής Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή.

Ο Πάρις Παπαγεωργίου γεννήθηκε το 1967 στην 
Κατερίνη, όπου και ζει. Είναι διδ. Κλασικής Αρχαιολογίας 
του ΑΠΘ και εργάζεται ως εκπαιδευτικός, φιλόλογος, στη 
Μέση Εκπαίδευση. Υπηρετεί ως πρεσβύτερος στην Ελλη-
νική Ευαγγελική Εκκλησία Κατερίνης. Είναι νυμφευμένος 
με τη Βασιλική Πανάγου κι έχουν 5 παιδιά.

Ο Δημήτρης Χρηστίδης γεννήθηκε στη Θεσσαλονί-
κη. Είναι Διδάκτορας Φιλοσοφίας του Αριστοτέλειου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Ομότιμος Καθηγητής της 
Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας του ίδιου Πανεπιστημίου. 
Ασχολείται με διακονία διδασκαλίας στο ευρύτερο σώμα 
του Χριστού, κυρίως στη Θεσσαλονίκη. Είναι παντρεμένος 
με την Ελισάβετ, και έχουν μία κόρη, τη Χριστίνα.

ΞΕΠΕΡΝΩΝΤΑΣ ΤΙΣ 

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Σάββατο 15 Ιουνίου
 Υμνωδία-προσευχή           09.30 

• Ξεπερνώντας την προδοσία
   Παντελής Σιδηρόπουλος, Θεσ/νίκη         10.00

Διάλειμμα-κέρασμα          11.15

 Υμνωδία-προσευχή          12.00 

• Ξεπερνώντας τον πειρασμό
   Δημήτρης Μπούκης, Αθήνα   12.30

Κοινό Γεύμα-ελεύθερη ώρα

 Υμνωδία-Προσευχή-Λογία     18.30

• Ξεπερνώντας την απογοήτευση
   Γιώργος Ιορδανίδης, Καβάλα        19.00

ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ           21.30

Κυριακή 16 Iουνίου
 Λατρεία-Δείπνο-Λογία          10.30 

• Ξεπερνώντας την επιτυχία
   Πάρις Παπαγεωργίου, Κατερίνη      11.15

Ελεύθερη ώρα

• Ξεπερνώντας την… ασφάλεια
    Παρουσίαση Florian-Shara Herold     17.30

Διάλειμμα-κέρασμα                      18.30 

 Υμνωδία-Προσευχή   19.00 

• Ξεπερνώντας την πικρία
    Δημήτρης Χρηστίδης, Θεσ/νίκη                 19.30

 

Στο τέλος παρουσίαση-ευλογία παιδιών

Θέματα
 
Ο στόχος μας είναι στο φετινό μας Συνέδριο να ασχολη-
θούμε από κοντά με την ιστορία του Ιωσήφ μελετώντας 
θέματα που είναι καθημερινά και οικεία για τα οποία ο 
Θεός μέσω του Ιωσήφ έχει πολλά να μας διδάξει. 

ΞΕΠΕΡΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΡΟΔΟΣΙΑ 
Από πού προέρχεται η προδοσία – τότε και τώρα (οικο-
γενειακό, εκκλησιαστικό, φιλικό, εργασιακό περιβάλλον); 
Ποιες είναι οι αιτίες της; Πώς συνέχισε να ζει ο Ιωσήφ μετά 
την προδοσία; Πώς συνεχίζουμε εμείς; Ποια ήταν η σχέση 
του -και η δική μας- με τον Θεό μετά την προδοσία; Πώς 
ο Θεός αντάμειψε και ανταμείβει μια τέτοια στάση; Πώς 
διαχειριζόμαστε την προδοσία μέσα μας και πώς αντιμε-
τωπίζουμε τους προδότες μας;

ΞΕΠΕΡΝΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΣΜΟ
Η δύναμη του πειρασμού – η τακτική του διαβόλου; Πώς 
αντιστάθηκε ο Ιωσήφ στον πειρασμό, τι τον βοήθησε σ’ 
αυτό; Τι μέσα έχουμε εμείς στη διάθεση μας για να αντι-
σταθούμε στον πειρασμό; Η φυγή είναι σωστή αντίδραση 
ή δείχνει δειλία; Πώς δέχτηκε ο Ιωσήφ –και πώς δεχόμα-
στε εμείς– την δύσκολη κατάληξη μετά από μια σωστή 
αντίδραση απέναντι στον πειρασμό;

ΞΕΠΕΡΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ
Πώς έζησε ο Ιωσήφ την δύσκολη παρατεταμένη φυλά-
κιση του; Ποια είναι η δική μας αντίδραση όταν ο Θεός 
καθυστερεί να απαντήσει; Πώς ανταποκρίθηκε ο Θεός στη 
δοκιμασία του Ιωσήφ, πώς ενεργεί όταν δοκιμάζονται τα 
παιδιά Του; Ποιο παιδαγωγικό σκοπό εξυπηρετεί η καθυ-
στέρηση του Θεού να απαντήσει;

ΞΕΠΕΡΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
Πώς ετοιμάστηκε ο Ιωσήφ από το Θεό γι’ αυτή την υψηλή 
θέση; Ποια ήταν τα πνευματικά προσόντα του Ιωσήφ; Πώς 
διαχειρίστηκε την επιτυχία του; Ποια προσόντα πρέπει 
να έχει ένας πραγματικός ηγέτης; Ποιοι είναι οι κίνδυνοι 
για έναν χριστιανό που ανεβαίνει κοινωνικά, πολιτικά ή 
επαγγελματικά σε ψηλές θέσεις; Πώς θα μπορέσει να τους 
αποφύγει;

ΞΕΠΕΡΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΙΚΡΙΑ
Πώς ο Ιωσήφ ελευθερώθηκε από την πικρία και πώς μπο-
ρούμε να ελευθερωθούμε εμείς; Πώς μπόρεσε να συγ-
χωρέσει τα αδέλφια του τόσο ολόψυχα; Πώς μπορούμε 
να συγχωρούμε εμείς; Ποια θα είναι τα αποτελέσματα αν 
η πικρία παραμένει μέσα μας; Ποιες είναι οι ευλογίες της 
συγχώρησης; 


