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እዚ ንሳልሳይ ጊዜ ዝግበር ዘሎ ኮንፈረንስ ንኣኻ ኢዩ።
ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ የሱስ ዘሎ ዛንታታት፡ ኣብ ሽወደን ንዘለዉ
ቈልዑ ኽትነግር አዩ።
- ድሕሪ ክልተ ዕዉታት ኣኼባ ኣብ ዮንሾፒን
ሕጂ ከኣ ኣብ ስቶክሆልም
ንገብሮ ኣለና። ኣብዚ ንሳልሳይ ግዜ
መራሕቲ ቈልዑ ምስ ፊላደልፊያ ቤተ
ክርስትያን ብምትሕብባር
ክሳብ ክልተ ሽሕ ዝኸውን ህዝቢ
።
ኣብዚ እንገብሮ ዘለና
የሱስ ምሳና ኪኸውንን ብውልቂ ኪበጽሓናን አዩ።
ብፍላይ ኣብዚ ዓመት እዚ ከኣ ካልእ ካብኡ ክንሰምዕ ኢና። ንሱ ከምዚ እናበለ
ይዕድመና። ”እቲ ኻብቲ ኣነ ዝህቦ ማይ ዚሰቲ ግና፥ እቲ ኣነ ዝህቦ ማይ ኣብኡ
ንዘለኣለም ህይወት ዝፍልፍል ዓይኒ ማይ ኪኸውን እዩ እምበር፥ ንዘለኣለም
ኣይጸምእን እዩ፥ እዩ ኢሉ መለሰላ፡”
(ዮሃ 4፥16)
- ንኣገልግሎት ቈልዑ ድሉዋት መታን ክንከውን የሱስ ባዕሉ ማእከል ናይዚ ኮንፈረንስ
መራሕቲ ቈልዑ ብምዃን ምሳና ኢዩ። ንሕና ኩላትና ከኣ ኣብኡ ክንሳተፍ ኢና።
ኣብዚ
ዝተፈላለዩ 30 ሰሚናራት፡ ሕቶታት ብዛዕባ ስድራ ቤት፡
ደቀ
መዛሙርቲ፡
ን ንዘራረብ ኢና። ሓደ ካብቶም ኣብዚ ኮንፈረንስ
ተዛራቢ እቲ ውሩይ ብናይ ስነ መለኮት ቈልዑ ዝዀነ ኬይት ዋይት እተባህለ
ይርከቦም።
- እዚ ኮንፈረንስ እዚ፡ ንኣኻ መራሒ ቈልዓ ዝኾንካ ወይ ድማ ክትከውን ዝኾንካን
ኢዩ። ከምኡ ከኣ ንወለድን ብዛዕባ እምነት ምስ ደቅኻ ክትካፈል እዩ። እዚ ፓስተር
ኮነ
መራሕቲ ቤተክርስትያን ከምኡ ድማ ካብ 0 ክሳብ 13 ዕድመ
ስድራቤታት ውን ኣብ
ኢዩ። ብጕጅለ መልክዕ ናብዚ
ኮንፈረንስ ንምስታፍ ውን ይከኣል። ኣብዚ ዓመት እዚ ብፍሉይ ንኣኻ ካብ ካልእ ዓዲ
ንሽወደን ዝመጸካ መርሃባ ንብል።
- ናይዚ ኣኼባ ቀንዲ መአከቢ ኣብ ፊላደልፊያ ሺርካን ሮርስታንድ ስቶክሆልም
(Filadelfiakyrkan Rörstrand i Stockholm) ኢዩ። ዝኽፈተሉ ሰዓታት ከኣ ዓርቢ
ዕለት 3 ለካቲት ሰዓት ሸውዓተ እዩ። ዚውድኣሉ ሰንበት ጉባኤ ምስ ተገብረ፡ ዕለት
ሓሙሽተ(5/2) ለካቲት ሰዓት ዓሰርተ እዩ። ንዝበለጸ ሓበሬታ ከኣ ኣብዚ ዝስዕብ
ተመልከት፥ www.barnledarkonferens.se ።
- ንዝበለጸን ዝሰፍሐን ሓበሬታ ወይ ሕቶ ብዛአባ እቲ ኣኼባ/ጉባኤ ከኣ ብቋንቋኻ
ጌርካ ናብዛ ዝስዕብ ኣድራሻ ወይ ኢመይል ክትረክብ ትኽእል፥
blk17.tigrinja@konferenspasset.se.
- ናብዚ ቅዱስን ኣታባባዕን ኣኼባ ብደሓን ምጹ!
መራሕቲ ጉጅለታት

• እዞም ዚስዕቡ ኮሚቴ፡ ኣካየድትን ቈልዑ ኮነ ናይ መንእሰያት ወደብቲ ወከልቲ ወይ
ኣከየድቲ መደብ ኢዮም። ኣካየድቲ ወይ ዘርጋሕቲ መደብ ፒንግስት ኡንግ
ፊላደልፊያ ሺርካን

ፒንግስ ኡንግ ፍሬልስኒንግስ ኣርመን ያንግ ስ

ሊቨትስ ኡርድ ኤኩሜንያ ሮርስትራንድ

ስ

ስኣዩ ያንግስተርሳ

ኣብዚ መደብ እዚ ካልእ ምውህሃዳት ውን ኣሎ፡ ከም ስቱዲአፎርቡደት ቢልዳ፡ ናይ
ካቶሊክ ፐዳጎኒስካ ናምንደን ከምኡ ውን ናይ ሶርያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲኦን
ኡንግዶምስ ፎርቡንድ።

