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ΝΕΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Τα Χριστούγεννα είναι μια γιορτή
κατεξοχήν για τα παιδιά. Ίσως γιατί
αφορούν τη γέννηση ενός παιδιού.
Ίσως γιατί τα παιδιά στην απλότητά
τους πιάνουν πολύ πιο εύκολα το
"πνεύμα των Χριστουγέννων".
Βλέπετε, τα παιδιά μπορούν πιο
εύκολα να πιστέψουν πως το μικρό
βρέφος που βλέπουν στη φάτνη είναι ο
Χριστός, ο Υιός του Ζωντανού Θεού.
Σίγουρα τα
Χριστούγεννα
ανήκουν στα
παιδιά. Για μας
στη Χριστιανική
Διαπαιδαγώγηση
είναι και κάτι
παραπάνω. Είναι
μια ευκαιρία να
δοθεί στα παιδιά
το μήνυμα των
Χριστουγέννων. Ο στόχος μας είναι
να βοηθήσουμε τα παιδιά - ειδικά
εκείνα που δεν έχουν την ευκαιρία να
το ακούνε συχνά, πως το βρέφος της
φάτνης είναι ο Σωτήρας του κόσμου, ο
Χριστός. Να τους φέρουμε τα καλά
νέα και να έχουν μια ευκαιρία να
ανταποκριθούν με μετάνοια και πίστη.

Ευχαριστούμε πολύ, όλους εσάς που με
διαφόρους τρόπους ενισχύετε τη
διακονία μας. Μας βοηθάτε να
φέρουμε το μήνυμα της αγάπης του
Χριστού σε πολλά παιδιά. Ο Θεός
άγγιξε τις καρδιές πολλών από αυτά τη
χρονιά που φεύγει, όπως πέντε
κοριτσάκια που προσευχήθηκαν για
σωτηρία σε ένα από τα προγράμματά
μας στο Χριστιανικό Κέντρο
"Ελπίδα".
Τα Χριστούγεννα
ανήκουν στα παιδιά και
για το λόγο αυτό
συνεχίζουμε να
μεταφέρουμε το
χαρμόσυνο μήνυμά τους
στα παιδιά της πατρίδας
μας.
Σας ευχόμαστε ολόψυχα
ευλογημένα Χριστούγεννα και
καρποφόρο το 2012.
Εκ μέρους των συνεργατών της
Χριστιανικής Διαπαιδαγώγησης

Στέφανος & Μάγδα Μποτώνη

Τη χρονιά που πέρασε ο Θεός μάς έδωσε πολλές
ευκαιρίες να συμμεριστούμε με τα παιδιά το
Ευαγγέλιο. Μέσα από: τακτικές Παιδικές Βιβλικές
Ομάδες, πολλές από αυτές ανάμεσα σε τσιγγάνους.
Παιδικά Συνέδρια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και
Κύπρο. Κατασκηνώσεις. Ιστοσελίδα για παιδιά και
εφήβους. Μαθήματα με
αλληλογραφία.
Χριστουγεννιάτικα και
Πασχαλινά προγράμματα
σε σχολεία και ιδρύματα.
Υπαίθρια προγράμματα
σε πάρκα και παιδικές
χαρές. Διανομή
φυλλαδίων. Μερικές
χιλιάδες παιδιά της
πατρίδας μας, άκουσαν
τα καλά νέα της
σωτηρίας μέσα από
τις παραπάνω
δραστηριότητες. Οι συνεργάτες της διακονίας
μας με αγάπη για τα παιδιά και τον Κύριο, έκαναν το
καλύτερο που μπορούσαν ώστε το μήνυμα της
αγάπης Του, να φτάσει καθαρό στις καρδιές των
παιδιών. Ο Κύριος ευλόγησε να δούμε κάποια από τα
παιδιά να επιστρέφουν σε Κείνον ζητώντας Του με
Μπορείτε να καταθέτετε τις δωρεές σας για την
Χριστιανική Διαπαιδαγώγηση
στο λογαριασμό:
ALPHA Bank
IBAN GR31 0140 7050 7050 0200 2009 008
Λεωνίδα 19, 54250 Θεσ/νίκη
τηλ. 2310 305515
Λυκίας 25, 14231 Νέα Ιωνία
τηλ. 210 2717987
cefhellas@the.forthnet.gr
www.cefgreece.gr
www.exerevnites.com

προσευχή να γίνει και δικός τους Σωτήρας. Ένα από
τα παιδιά που διακονούνται μέσα από την ιστοσελίδα
μας exerevnites.com γράφει σχετικά: "...ειμε πολυ
χαρουμενη που εμαθα την πραγματικη αληθεια για τον ΚΥΡΙΟ"
Με τον τρόπο αυτό ο Κύριος μάς ενθαρρύνει ώστε να
συνεχίσουμε με ακόμη μεγαλύτερη ένταση την
προσπάθεια ώστε να φτάσει το μήνυμα του
Ευαγγελίου σε κάθε παιδί και έφηβο της χώρας μας.
Οργανώσαμε ακόμη εκπαιδευτικά προγράμματα για
γονείς και δασκάλους Κυριακού Σχολείου με
συμμετοχή πολλών αδελφών.
Παράλληλα, συνεχίζουμε την προσπάθεια ανάπτυξης
διακονίας ανάμεσα στα παιδιά της Κύπρου και με τη
βοήθεια του Θεού το έργο προοδεύει.
Οι δυσκολίες - ειδικά οι οικονομικές - δεν λείπουν.
Ευχαριστούμε το Θεό που κινεί καρδιές αδελφών και
καλύπτει ανάγκες. Παρακαλούμε
σταθείτε κοντά στη διακονία μας με
την προσευχή και την
πρακτική σας
υποστήριξη.

