عیسی مسیح برای کودکان
سومین کنفرانس بین المللیِ رهبرانِ کودکان و نوجوانان در سوئد .
این کنفرانس برای آن دسته از رهبران کودکان و نوجوانانی میباشد که در نظر دارند انجیل مسیح را به قشر آینده در سوئد بیاموزند.
محل برگزاری :کلیسای فیالدلفیا در استکهلم
Filadelfiakyrkan, Rörstrandsgatan 5, 11341 STOCKHOLM
تاریخ :جمعه  3فوریه  2017ساعت  19:00تا یکشنبه  5فوریه که با پرستش و موعظه خاتمه خواهد یافت.
پس از تشکیل موفقیتآمیز دو کنفرانس بینالمللی در شهر  Jönköpingاکنون کنفرانسی با ظرفیت  2000شرکتکننده در شهر
 Stockholmبرگزار خواهد شد.
ایمان ما بر این است که خود خداوند عیسی مسیح در این گردهمایی حضور داشته و یکایک ما را مالقات خواهد کرد و چنانکه خود در
کالمش میفرماید از حضورش سیراب خواهیم شد.
̋هر که از این آب مینوشد ،باز تشنه میشود .اما هر که از آن آب که من به او دهم بنوشد ،هرگز تشنه نخواهد شد ،بلکه در او چشمهای
میشود که تا به حیات جاویدان جوشان است ̏.انجیل یوحنا 14 -13 :4
در این کنفرانس برای خدمتی جدید در بین کودکان و نوجوانان تجهیز خواهیم شد .در بیش از سی سمیناری که در گذشته از طریق این
سازمان بینالمللی برگزار شده ،مطالبی از قبیل خانواده ،متابعت از مسیح ،و اتحاد و یگانگی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .اکنون
در بین مهمانان دعوتشده  Keith Whiteکه بنیانگذار  Child Theology Movement, Internationalمیباشد نیز شرکت دارد.
این کنفرانس برای آنانی است که رهبر کودکان و نوجوانان میباشند و یا در نظر دارند در این خدمت وارد شوند .همچنین برای آن دسته
از پدر و مادرهایی میباشد که اشتیاق آموزش و تشویق فرزندانشان را در ایمان مسیحی دارند ،برای کشیشان ،شبانان و رهبران کلیسا که
با کودکان زیر  13سال کار میکنند نیز مفید و مورد استفاده خواهد بود.
شرکت عزیزان غیر سوئدی در این کنفرانس مایه مباهات ما میباشد.
جهت اطالعات بیشتر لطفاً به سایت زیر مراجعه نمایید.
 www.barnledarkonferens.seو همچنین سایت  Barnledarkonferens 2017را مالحظه فرمایید.
جهت دریافت اطالعات به زبان فارسی لطفاً با ایمیل زیر تماس حاصل نمایید.
blk17.farsi@konferenspasset.se

به امید دیدار شما در این تجمع تشویقآمیز و تجهیزکننده.
گروه رهبری

