Τι είναι το ίδρυμα Langham
Το ίδρυμα Langham δημιουργήθηκε ως απάντηση αιτημάτων
πολλών εκκλησιών σε όλο τον κόσμο, για υποστήριξη ποιμένων
και δασκάλων. Προσφέρει υποστήριξη μέσω βιβλίων που
εκδίδει, υποτροφιών που δίνει και σεμιναρίων εξηγητικού
κηρύγματος που οργανώνει. Το Langham ιδρύθηκε βασισμένο
στις τρεις παρακάτω αρχές:
• Ο Θεός θέλει η εκκλησία Του να αυξάνεται
• Η εκκλησία του Θεού αυξάνεται μέσα από το Λόγο Του
• Ο Λόγος του Θεού διαδίδεται κατά κύριο λόγο μέσω του
κηρύγματος

Τι είναι το πρόγραμμα σεμιναρίων εξηγητικού κηρύγματος
O κύριος στόχος είναι να συνεργαστεί με τους υπεύθυνους κάθε
χώρας, ώστε να ιδρυθεί ένα τοπικό και εθνικό κίνημα
εξηγητικού κηρύγματος. Έτσι, παρέχεται πρακτική υποστήριξη
σε ποιμένες, οργανώνονται εκπαιδευτικά σεμινάρια και χτίζεται
ένα τοπικό κίνημα με στόχο την διάδοση του Λόγου του Θεού.
Η τοπική πρωτοβουλία είναι ζωτικής σημασίας, γι’ αυτό και πριν
ξεκινήσει κάποιο πρόγραμμα χρειάζεται να γίνουν συναντήσεις
με τους υπεύθυνους εκκλησιών κάθε απόχρωσης, για να
συζητηθεί πώς θα οργανωθεί καλύτερα ένα μακροχρόνιο
πρόγραμμα. Έπειτα, ξεκινάει μια σειρά από σεμινάρια
εξηγητικού κηρύγματος, σχεδιασμένα να συνεχιστούν για τρία
τουλάχιστον χρόνια. Κάθε σεμινάριο διαρκεί 4 μέρες και
προσφέρει πρακτική βοήθεια και ενθάρρυνση σε ποιμένες,
κήρυκες και όσους σχετίζονται με τη διδασκαλία της Βίβλου.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός αυτόχθονος κινήματος σχετικό
με τη διδασκαλία του Λόγου του Θεού.
Το Σεμινάριο του 1ου έτους παρουσιάζει τα θεμέλια του
εξηγητικού κηρύγματος. Το Σεμινάριο του 2ου έτους καλύπτει το
εξηγητικό κήρυγμα από την Παλαιά Διαθήκη, και το Σεμινάριο
του 3ου έτους το εξηγητικό κήρυγμα από την Καινή Διαθήκη.
Στα σεμινάρια γίνονται διαλέξεις, συζητήσεις σε ομάδες, και
συμπροσευχές. Οργανώνονται μια φορά το χρόνο. Στο διάστημα
μεταξύ δύο σεμιναρίων πραγματοποιούνται συναντήσεις σε
τοπικές ομάδες, που σκοπό έχουν να καλλιεργήσουν τη
συνεργασία και την πρακτική υποστήριξη σε κήρυκες και
δασκάλους τοπικών Εκκλησιών.

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ο Υ 2011*
17/11 Πέμπτη

16.00 – 21.30

18/11 Παρασκευή 16.00 – 21.30
19/11 Σάββατο

10.00 – 21.30

20/11 Κυριακή

10.00 – 18.00

*Θα ακολουθήσουν άλλα δύο σεμινάρια το 2012 & 2013
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Επώνυµο: _____________________________________________

Εργαστήρι
Κηρυγµατικής

Όνοµα: _______________________________________________
ιεύθυνση κατοικίας: ___________________________________
Τηλ. ________________ e-mail ___________________________
ιανυκτέρευση µε πρωινό _____ Συµµετοχή στα γεύµατα _____
*Προϋπόθεση για τη συµµετοχή, η παρακολούθηση όλου του
σεµιναρίου.
Κόστος: 80€ το άτοµο**
-Στο κόστος συµµετοχής περιλαµβάνονται ο φάκελος του σεµιναρίου
και 5 γεύµατα (17/11 βραδινό, 18/11 βραδινό, 19/11 µεσηµεριανό &
βραδινό, 20/11 µεσηµεριανό).
-Για εκείνους που θα διανυκτερεύσουν θα προσφερθεί πρωινό χωρίς
επιπλέον επιβάρυνση.
Μπορείτε να στέλνετε τη δήλωσή σας ηλεκτρονικά στο:
su@otenet.gr, µε fax στο 210-8011947 ή ταχυδροµικά στη
διεύθυνση: Λεβίδου 77, 145 63, Κηφισιά, τηλ. 210-8013504.

**Το ποσό µπορείτε να το καταθέτετε στον παρακάτω λογαριασµό:
Alpha Bank: GR51 0140 1530 1530 0200 2001 020
Όνοµα δικαιούχου: Ελληνικός Βιβλικός Σύνδεσµος
Ελληνική Επιτροπή
Αδάµ Γιώργος, Αναστασιάδης Σωκράτης, Γκίκας Θάνος, Πέτρου Αργύρης,
Τυλλιανάκης Φιλήµων, Χαραλάµπους Αντωνάκης
-----------------------------------------------------------------------------Γραµµατεία: Αποστόλου Κωνσταντίνος: capostolou@gmail.com
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