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Δε με διαλέξατε εσείς, αλλά εγώ σας διάλεξα και σας όρισα να
πάτε και να καρποφορήσετε, κι ο καρπός σας να είναι μόνιμος...
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Ιωάννης 15:16
Είναι πραγματικά υπέροχο να ξέρεις πως σε έχουν διαλέξει. ΌΌχι εξαιτίας κάποιας
ιδιαίτερης αξίας που είχαμε στον εαυτό μας, αλλά εξαιτίας της χάρης και του ελέους του
Θεού. Ο Κύριός μας πέθανε πάνω στο σταυρό για να λυτρώσει απλούς, καθημερινούς
ανθρώπους. Δεν μας λύτρωσε μόνο, αλλά μας διάλεξε και μας όρισε να πάμε και να
καρποφορήσουμε. Να πάμε και να Τον υπηρετήσουμε συστήνοντάς Τον σε μικρούς και
μεγάλους. Είναι θαυμάσιο αυτό που κάνει ο Κύριος στα πλαίσια του έργου της λύτρωσης των ανθρώπων. Μας δίνει
ιδιαίτερη χαρά και προνόμιο να γινόμαστε μάρτυρες καθώς Εκείνος πραγματοποιεί το μοναδικό έργο Του στις
καρδιές ιδιαίτερα των παιδιών. Το καλοκαίρι που πέρασε είχαμε τη χαρά να οδηγήσουμε στο Χριστό αρκετά παιδιά
και να δούμε καρποφορία στη διακονία της Χριστιανικής Διαπαιδαγώγησης για μια ακόμη φορά. Παρακαλούμε
προσεύχεστε ώστε ο καρπός αυτός να είναι μόνιμος και να φέρνει δόξα στο όνομα του Ουράνιου Πατέρα μας.
Εκ μέρους των συνεργατών της Χριστιανικής Διαπαιδαγώγησης
Στέφανος και Μάγδα Μποτώνη

Καρποφορία στις κατασκηνώσεις
Η κυριότερη διακονία μας αυτό
το καλοκαίρι ήταν οι
κατασκηνώσεις. Οργανώσαμε
τρεις στο "Χριστιανικό Κέντρο
Ελπίδα" στο Φίλυρο.
Συμμετείχαμε στη Β'
κατασκηνωτική περίοδο στη
Λεπτοκαρυά και με διδασκαλία
των μαθημάτων στην παιδική
κατασκήνωση της ΕΙΕ στα
Σκορπονέρια. Συνολικά δώσαμε
το μήνυμα της αγάπης του Θεού
σε πάνω από 250 παιδιά. Το
κυρίως θέμα των
κατασκηνώσεων ήταν
"Αποστολή Α- Δυνατή" με
μαθήματα ηρώων της πίστης
(Αβραάμ, Ιωνάς, Δαυίδ κλπ.)
που με τη βοήθεια του Θεού
έκαναν τα αδύνατα δυνατά.
Ιδιαίτερη χαρά μας ήταν η
ανταπόκριση 9 παιδιών στην
πρόσκληση να δεχθούν τον
Ιησού Χριστό ως Σωτήρα τους
και Κύριο. Οδηγήσαμε τα
παιδιά σε προσευχή σωτηρίας
και τα συμβουλέψαμε για το

ξεκίνημα της Χριστιανικής
τους ζωής μαζί με τον
Κύριο. Παρακαλούμε
προσεύχεσθε για τα παιδιά
αυτά, ο Θεός να τα στηρίξει
και να τα αυξήσει στην
χάρη και τη γνώση του
Κυρίου Ιησού Χριστού.

Καρποφορία στο Διαδίκτυο
Την περασμένη άνοιξη όταν
έφτασαν στα χέρια μας οι
αναφορές για τη χρήση της
ιστοσελίδας για παιδιά και
εφήβους exerevnites.com που η
διακονία μας διατηρεί εδώ και
περίπου 3 χρόνια,
ενθουσιαστήκαμε. Η ιστοσελίδα
είχε πάνω 12.000 επισκέπτες, στην πλειοψηφία τους παιδιά
και εφήβους. Οι περισσότεροι ήταν από Ελλάδα και Κύπρο,
αλλά είχαμε επισκέπτες από πολλές χώρες του κόσμου επίσης.
Δοξάζουμε το Θεό που παιδιά και έφηβοι έχουν την ευκαιρία
να μπουν στη σελίδα, να παίξουν διασκεδαστικά παιχνίδια,
να ανταλλάξουν μηνύματα, αλλά το πιο σημαντικό να μάθουν
για τον Κύριο Ιησού Χριστό και τη σωτηρία που Εκείνος
προσφέρει. Η αδ. Δώρα Καραλή που έχει την ευθύνη αυτής
της διακονίας μας αναφέρει πως πολλά παιδιά έχουν
εκφράσει μέσα από τα μηνύματά τους πως έχουν δεχθεί τον
Κύριο Ιησού Χριστό ως Σωτήρα τους.

Ευκαιρίες για καρποφορία

Σε υπαίθρια προγράμματα
και θερινά σχολεία

Κάθε χρόνο δίνουμε το μήνυμα της σωτηρίας
σε πολλά παιδιά σε πάρκα και παιδικές χαρές.
Φέτος επίσης, βοηθήσαμε δύο εκκλησίες στην
Αθήνα με τα θερινά τους σχολεία. Οι αδελφές
μας Ζέτα Μανιάτη και Θεοδώρα Πατσίδου
υπηρέτησαν στα προγράμματα αυτά.
Συμμετείχαν πολλά παιδιά και από τις γειτονιές
των εκκλησιών, μια καταπληκτική ευκαιρία να
διδαχθούν για την αγάπη του Θεού.
Παρακαλούμε προσεύχεστε για τα παιδιά αυτά.

Το έργο ανάμεσα στα παιδιά είναι το πιο αποδοτικό από πλευράς καρποφορίας παγκοσμίως. Η διακονία μας
δίνει ευκαιρίες συνεργασίας στους πιστούς του Χριστού σε εθελοντική βάση ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν
στην ευλογημένη αυτή καρποφορία μεταξύ των παιδιών. Αν αγαπάς τα παιδιά και ενδιαφέρεσαι για την
πνευματική τους κατάσταση μπορείς να συνεργαστείς μαζί μας. Μερικοί πρακτικοί τρόποι είναι:
Βοηθώντας σε παιδικά προγράμματα
Ανοίγοντας το σπίτι σου για μια Παιδική Βιβλική Ομάδα
Βοηθώντας ως ομαδάρχης σε κατασκηνώσεις
Συστήν0ντάς μας στο σχολείο των παιδιών σας για ένα
Χριστουγεννιάτικο ή Πασχαλινό πρόγραμμα.
Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα εκπαίδευσης
"Αποτελεσματική Διδασκαλία"

Πρόγραμμα εκπαίδευσης "Αποτελεσματική Διδασκαλία"

Προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης:

Χριστιανική Διαπαιδαγώγηση

Ημερίδα Γονέων στη Θεσσαλονίκη 3 Νοεμβρίου 2012

Λεωνίδου 19 54250 Θεσ/νίκη
τηλ 2310 305515

Εντατικό πρόγραμμα εκπαίδευσης δασκάλων
Κυριακού Σχολείου διάρκειας 30 ωρών
"Αποτελεσματική Διδασκαλία".
Θα πραγματοποιηθεί σε Αθήνα και Θεσ/νίκη
το φθινόπωρο. Για πληροφορίες και δηλώσεις
επικοινωνήστε με τα γραφεία μας.

Λυκίας 25 14231 Ν. Ιωνία
τηλ 210 2717987

cefhellas@gmail.com
www.cefgreece.gr
www.exerevnites.com

Αν ο Θεός σας οδηγεί να ενισχύσετε οικονομικά το έργο της Χριστιανικής Διαπαιδαγώγησης, ή κάποιον από τους εργάτες μας,
μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με τα γραφεία μας για περισσότερες λεπτομέρειες.

