يسوع لﻸطفال
مؤتمر قومي لقادة اﻷطفال في ستوكهولم من  3إلى  5فبراير سنة .2017
للمرة الثالثة نعد المؤتمر لك ولك ّل من يريد أن يخبر عن يسوع وعن حكايات الكتاب المقدّس ﻷطفال السويد.
ّ
بعد نجاح مؤتمرين كنّا قد أعدّيناهم في مدينة يونشوبينغ نع ّد اﻵن المؤتمر الثالث في مدينة ستوكهولم.
برعاية كنيسة فيﻼدلفيا ندعوك لحضور المؤتمر الثالث لقادة اﻷطفال في ستوكهولم والتي سيكون فيها فرصة ﻻستقبال
 2000مشترك .نحن ننتظر حضور الرب يسوع ومقابلة شخصيّة معه .في هذه السنة نريد أن نسمعه ونستمع لكلماته من
إنجيل يوحنا اﻹصحاح الرابع والعدد الرابع عشر )و لكن من يشرب من الماء الذي اعطيه انا فلن يعطش الى اﻻبد بل
الماء الذي اعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع الى حياة ابدية(
الرب يسوع هو الشخص الرئيسي في هذا المؤتمر ونحن نجتمع معا لكي نتج ّهز للخدمة .سيكون هناك أكثر من 30
محاضرة وبعض المحاضرات ستر ّكز على موضوعات مثل العائلة والتلمذة وتفاهم الحضارات المختلفة.
ومن بين الشخصيّات المشاركة من دول أخرى في المؤتمر سيتكلّم إلينا كيث وايت من بريطانيا الذي أسّس الحركة
العالمية الحركة الﻼهوتيّة لﻸطفال.
هذا المؤتمر هو لﻸشخاص الذين يخدمون بين اﻷطفال ولﻸشخاص الذين سيبدأون خدمة مع اﻷطفال .وأيضا لﻸهالي
المتشوقين لمشاركة إيمانهم مع أطفالهم .وأيضا للقسس والكهنة والخدّام الذين عندهم خدمة أم مسؤولية في كنائسهم عن
ّ
اﻷطفال حتى عمر  13سنة .وهذه السنة نريد أن نقدّم ترحيب خاص بك ّل من له خلفيّة من بلد غير السويد.
مكان انعقاد المؤتمر هو كنيسة فيﻼدلفيا في ستوكهولم .ويبدأ المؤتمر في يوم الجمعة  3فبراير الساعة السابعة مساء.
ونختتم المؤتمر يوم اﻷحد في  5فبراير باﻻحتفال بخدمة يوم اﻷحد التي تبدأ الساعة الحادية عشر.
لمزيد من المعلومات عن المؤتمر وعن برنامج المؤتمر نرجو منك زيارة موقع المؤتمر
http://www.barnledarkonferens2015.se/
للمزيد من المعلومات عن المؤتمر بلغتك نرجو منك اﻻتّصال ب
blk17.arabiska@konferenspasset.se
نرحب بك لتمضية وقت مليئ بالتشجيع و التجهيز والتحدّيات.
هذه هي الكنائس والمؤسسات المسؤولة في حركة مدارس اﻷحد على مستوى السويد.
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ومن ضمن الكنائس اﻷخرى والمؤسسات التي تدعوا للمؤتمر هناك
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