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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ συμμετοχής σε διαδικτυακή συνάντηση για 
ενημέρωση της νέας διακονίας του ΠΕΣ: «ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΑΓΑΠΗΣ»    
                                                                           
                                                                           Θεσσαλονίκη 15 Νοεμβρίου 2022 
Αγαπητοί Αδελφοί, 
 
Πλησιάζουμε στο τέλος μιας δύσκολης χρονιάς γεμάτης αβεβαιότητα και ανησυχία,  
ενώ  οι συνέπειες της πανδημίας εξακολουθούν να μας ταλαιπωρούν. Ωστόσο, ως 
παιδιά του Θεού στηριζόμαστε στις υποσχέσεις Του και συνεχίζουμε να υπηρετούμε 
με αισιοδοξία στο έργο Του, αντιμετωπίζοντας καθημερινά νέες προκλήσεις. 
 
Μέσα σ’ αυτή την κατάσταση πολλοί γονείς μικρών παιδιών και εφήβων ανησυχούν 
ολοένα και περισσότερο για την πνευματική τους ανάπτυξη. Συνειδητοποιούν πόσο 
έντονος είναι ο επηρεασμός τους από τις τόσες τοξικές απόψεις και πρακτικές του 
περιβάλλοντος, καθώς πολλές βρίσκονται σε απόλυτη αντίθεση με τις αρχές και το 
μήνυμα της Βίβλου.  
 
Η υπό σύσταση διακονία «ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΑΓΑΠΗΣ» έχει σκοπό να 
κινητοποιήσει εκτός από τους γονείς, τους παππούδες και τις γιαγιάδες των 
οικογενειών μας ώστε να επηρεάσουν πνευματικά τα εγγόνια τους.  

• Ένας νέος οραματισμός για το έργο της εκκλησίας που θα επιβεβαιώσει το 
γεγονός ότι η πίστη αναπτύσσεται αρχικά στο σπίτι. 

• Μια διακονία που θα βοηθήσει τους ηλικιωμένους να πλησιάσουν και να 
γνωρίσουν καλύτερα τα εγγόνια τους και τα υπόλοιπα παιδιά της εκκλησίας. 

• Μια αποστολή που θα ενθαρρύνει την τρίτη ηλικία να κινητοποιηθεί και να 
προσφέρει ουσιαστικά στην γνωριμία με την Βίβλο, τόσο των παιδιών της 
οικογένειας, όσο και ευρύτερα αυτών της τοπικής εκκλησίας.  

 
Γι’ αυτό το λόγο οργανώνουμε μια πρώτη διαδικτυακή συνάντηση την Κυριακή 
27/11/2022 το απόγευμα στις 7:30 μ.μ. μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας 
ΖΟΟΜ. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για 
συμμετοχή μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας του ΠΕΣ και θα 
τους αποσταλεί στη συνέχεια ο κωδικός της διαδικτυακής συνάντησης ΖΟΟΜ. 
  
Μοιραζόμαστε τα νέα αυτά με τις ηγεσίες των Εκκλησιών της κοινότητάς μας ώστε να 
ανταποκριθείτε με θέρμη στην ενθάρρυνση συμμετοχής και άλλων αδελφών. 
Προσδοκούμε και προσευχόμαστε αυτή η συνάντηση να έχει επιτυχία και να γίνει 
αφορμή για πνευματικές ευλογίες στις οικογένειες κάθε τοπικής εκκλησίας   

Με εκτίμηση  

Φώτης Ρωμαίος                                         Στέφανος Μποτώνης 

Πρόεδρος                                                   Γεν. Γραμματέας   


