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زاوية الراعي

•

األول 2108
تشرين ّ

•

رقـم 0
لمقس جوزيف نجم
ّ

الحرة في لبنان وسوريا
تقرير الكنيسة اإلنجيمية ّ

اإلنلسلسػا الة ّػر دػ
على ضوء انعقاد المؤتمر اإلرسػال للننسسػا
ّ
المستلدات.
مف وضع تقسسـ لما سلري معنا واطالعنـ على
ّ

داسػا رػير ترػرسف ا وؿ ،ال ّػد

ٔ .نرنر إلينا على الرؤسا والثقا الت أوالنا ّإساىا لنعمؿ د ةقلو اإلرسال وسنوف لنػا دور يسػادي
لداً الت تقوـ عمؿ إرسال لسس دقط
د العمؿ اإلرسال ّ .إننا ةتّى السوـ مف الننائس النادر ّ

د ل ناف ؿ د ستّا لداف عر ّسا منيا ل ناف ،سورسا ،ا ردف ،العراؽ ،مصر والسوداف .عندنا
موزعسف د ىذه ال لداف الستّا.
رسؿ د الخدما اإلرسالسا ّ
وم َ
 ٔٛخادـ ُ

ٕ .ا تدأنا العاـ الماضػ

ننرػاء ننسسػا دػ ال قػاع وتةدسػداً دػ منطقػا نسػار يػرع زةلػا .ودعسنػا

لتةمؿ اال تداء د ىذه الخدما الت ى على عاتؽ العمؿ
ا خ سامح أدسع مع زولتو نسفسف ّ
ةر ةسثما سدعونا الرع.
اإلرسال إلنراء ننائس ّ

رع رػراء عقػػار ةرػقّا طػػا ؽ أرضػ ) لننسسػػا مػػاراف اثػػا اإلنلسلسػػا الةػ ّػر دػ
ٖ .اسػػتطعنا نعمػػا الػ ّ
لرمانا – دمرؽ .وا خو اآلف صدد ترمسميا مف الداخؿ على رلاء أف سنتقلوا إلسيا د داسا
السنا القادما نعما الرع.
الةر د ل ناف وسورسا السوـ على ستّا ننائس ظاىر :
ٗ .سةتوي ملمع الننائس اإلنلسلسا ّ
أ .أر عا د ل ناف وىػ  :الننسسػا اإلنلسلسػا الة ّػر – المتةػؼ ،الننسسػا اإلنلسلسػا الة ّػر – ػر

ةمػػود والننسسػػا اإلنلسلسػػا الةػ ّػر
ةمػػود ،الننسسػػا اإلنلسلسػػا
ّ
النردسػػا دػ نفػػس عقػػار ننسسػػا ػػر ّ
ّ
(يتبع ص )2
د ال قاع – نسار .
-ٔ-

زاوية الراعي (تابع)

ةر د سورسا :ا ولى د الالذيسا والثانسا د دمرؽ.
ع .وىناؾ ننسستاف إنلسلسا ّ
الموزعػػا دػ
ةالمعلََنػا والغسػػر ُمعلََنػا)
ّ
٘ .إلػػى لانػػع الننػػائس أعػػاله ىنػػاؾ عرػرات الننػػائس ال ّ
ستسػػا ُ
ٍ
ظروؼ صع ا للغاسا نظػ اًر
رسلسنا ىناؾ د
لداف العراؽ ،ا ّ
ردف ،مصر والسوداف سعمؿ دسيا ُم َ
لط سعا الخدما د تلؾ ال لداف.
ّ .ٙإننا صدد ترسسد ناء لدسد د مرنز المؤتمرات ة ست الصفا) د ن ع الصفا التا ع لنػا ،مؤلّػؼ
مف ٖ طوا ؽ ُسضاؼ إلى ا نسا ا خػر دػ مرنػز المػؤتمرات لسسػتق ؿ أعػداداً أنثػر مػف ي ػؿ.
ٍ
ىذا ال ناء اللدسد مص َّمـ طر ٍ
لخدما أدضؿ.
سقا ةدسثا ومليّز ن ّؿ وسائؿ الراةا لسنوف عنواناً
ُ َ
تنرػػد الننسسػػا مػػف خػػالؿ ىػػذا المرػػروع توسػػسع مرنػػز المػػؤتمرات َلس َسػػع مئت ػ ّ رػػخص ولتص ػ ح
ػتاء علػػى مػػدار السػػنا .الغاسػػا المنرػػود ىػ أف سصػ ح لنػػا مػػداخسؿ
إمنانسػػا اسػػتعمالو صػػسفاً ورػ ً
ٍ
ؾ دسػو إّننػا ةالػا إلػى دع ٍػـ
ممػا ال رػ ّ
ذاتسا لندعـ خدماتنا دعماً ذاتساً نس ا أن ر نعما الرعّ .
مال إلنماؿ ىذا المرروع للوصوؿ إلى غاستنا.

لرح ال نات وللخسار السػنوسا التػ تلةػؽ يػذه
 .ٚىناؾ إمنانسا ن سر أف نغلؽ خدما المستـ نظ اًر ّ
نفضػػؿ تسػػخسر طاياتنػػا لخدمػػا ا والد
ػرع إلػػى مػػا ىػػو لردضػػؿّ .
الخدمػػا .صػلّوا معنػػا لسليمنػػا الػ ّ
رػ ٍ
ػنؿ أوسػػع مػػف خػػالؿ مضػػاعفا المػػؤتمرات لػػروالد وأوالد الواةػػا وىنػػذا نقػػوـ خدمػ ٍػا أوسػػع
الطايات والموارد المتودّر .
ّ .ٛإننػػا نتطلّػػع للمسػػتق ؿ لنػػر ةفنػػا مػػف الخػ ّػداـ اللػػدد الرػػاّا الت ػ تسػػتطسع أف تةمػػؿ المرػػعؿ،
مرعؿ الخدما ،د المستق ؿ القرسع وال عسد.
 .ٜلقد ةصلنا علػى ثػالم مػنح د ارسػسا ناملػا لتعلػسـ الالىػوت دػ معيػد الالىػوت ” “Tyndaleدػ
للتفرغ للخدما .إف
أمسترداـ – ىولندا .ونصلّ ُلسقسـ الرع أرخاصاً وعائالت سلّوف دعو
ّ
الرع ّ
أةد مننـ ،مف سق أر ىذا المقاؿ سرغع معلومات أوسع ،سمننو االتصاؿ م اررً.
ناف ٌ
ػرع دػ وسػطنا ولسػنا منتفػسف يػذا
ػلعوف لمػا سعملػو ال ّ
الةالا ن سػر والتةػ ّدسات نثسػر  .نةػف متر ّ
الق ػػدر .نس ػػعى دائمػ ػاً نة ػػو ا دض ػػؿ .نةت ػػا أف نعم ػػؿ معػ ػاً س ػ ٍػد واة ػػد نم ػػا نةت ػػا إل ػػى مصػ ػلّسف
الرع
ومرلعسف ولمف سسأؿ أنثر وس دي اىتماماً أن ر لما سلري معنا وةولناّ .
ّ
-ٕ-

معنـ.

حمود
تقرير عن خدمة الكنيسة
ّ
اإلنجيمية ّ
الحرة – برج ّ

لمقس ميالد موريس
ّ

ةمػػود عػػدد مػػف المرػػارسع الروةسػػا خػػار الننسسػػا وداخليػػا
يامػػت الننسسػػا اإلنلسلسػػا الةػ ّػر ػػر ّ
خالؿ الفتر الماضسا نسردىا لنـ:
ٔ .يامت الننسسا زسار مأو العلز ا رمف د المنطقا ةسم
ليف
التقسنا ىناؾ ةوال ثمانسف ام أر وصلّسنا
معيف ّ
ويدمنا ّ
ّ
المال س الثمسنا.
ٕ .يامت الننسسا مسسر د الروارع مناس ا عسد الرعانسف
ووزعنا الن ذ و ّررنا
للرع ّ
ةسم للنا الترنسـ والتس سح ّ
المار د الرارع.
ّ
ٖ .عملت الننسسا عراء نثر مف ٓٓٔ رخص مف
ةمود والن عا وصلّسنا معيـ.
دقراء ر ّ

ٗ .أرسلت الننسسا  ٚمف ر س تيا للتدرسع على النراز
د مؤتمر مع ةسا المةّا.

ةمود
٘ .يامت الننسسا أسضاً ةملا نظادا د روارع ر ّ
لزرع ثقادا اةتراـ ال سئا تةت رعاسا لدسا المنطقا.

علسيف.
ووَّزعت اليداسا
 .ٙاةتفلت ّ
ّ
سسدات الننسسا عسد ا ـ ُ
تـ دسيا توزسع
 .ٚيامت الننسسا ةفلا والد المنطقا ّ
مروؽ خاص لرطفاؿ.
اليداسا وناف ىناؾ رنامج ّ
لعد سوت للويوؼ
 .ٛنذلؾ يامت الننسسا زسارات ّ
على اةتسالات العائالت والصال معيـ.
ةمود ٕ– تدرسع ياد لدد ٖ – للنا
* احتياجات الصالة ألجل -ٔ:منطقا ر ّ
-ٖ-

نعائلا.

سمو
لألخ مصطفى ّ

الخدمة الكردية

لمرب
سنة ُمثمرة ّ

الرع إلى ا دضؿ و ر ٍ
ػنؿ
إف الخدما
ةمود تسسر نعما ّ
ّ
* أخبار الخدمةّ :
النردسا د منطقا ر ّ
ارئػػع دقػػد أصػ ح التماعنػػا سػػوـ االثنػػسف سضػ ّػـ ػػسف ٓ٘ وٓ ٙرخصػاً مػػف سػػنيـ ةػوال ٘ٔ رػػخص
أيدميا عف "رخص المسسح د العيد القدسـ".
مؤمنسف ملتزمسف وتتمةور الدروس الت ّ
سنمػؿ
دأنا ا س وع الماض ّأوؿ ننسسا ّ
ستسا وسةضر دسيا ةوال  ٚأرخاص ونسػأؿ الػرع أف ّ
د ىذه الخدما لن نراىا تنمو وسزداد العدد ونفتح خدما ستسا ثانسا وثالثا.

ملدداً خدما لدسد د منطقا زغرتا رػمال ل نػاف وسةضػر دػ االلتمػاع مػا سقػارع
أسضاً دأنا ّ
النردسػػا .ويػػد ػػدأنا معيػػـ سػػرد يصػػص عػػف رػػخص المسػػسح
٘ ٚوٓ ٛرػػخص نلّيػػـ مػػف الخلفسػػا
ّ
ػلموا ةسػػاتيـ للػػرع ونص ػلّ لنسمػػا
واآلف يػػد مػ ّػرت سػػتا رػػيور وخػػالؿ ىػػذه المػ ّػد ىنػػاؾ عائلتػػاف سػ ّ
سمنةنا الرع ويتاً إلنراء تلمذ ليذه العائالت لن سنموا د اإلسماف والةسا مع الرع.

النردسػا ةسػم نعطػسيـ اسػات مػف النتػاع
أسضاً عندنا ىناؾ مػا سقػارع ال ػ ٘ٗ طفػؿ نعلّميػـ اللغػا
ّ
عد .
مرات ّ
ّ
المقدس سقرأونيا وسنت ونيا وىنذا سةفظونيا عد تردادىا ّ

تتـ أس وعساً لنف د الفتػر ا خسػر أصػ ةت م ّػر نػ ّؿ أسػ وعسف وذلػؾ لقلّػا الػدعـ
ّ
إف خدما زغرتا ّ
ٍ
رنؿ أدضؿ.
سؤمف لنا الدعـ الالزـ للقساـ يذه الخدما الم ارنا
الرع لن
المادي .نصلّ إلى ّ
ّ

الشخصية :د الفتر الماضسا ناف عندي ألماً ردسداً د الرن ا و عد إلراء الفةوصػات
* أخباري
ّ
ثقع د الغضروؼ وةنـ الط سع ل نلراء عملسػا للرن ػا
وصور ا رعا الالزما ،ت ّسف ّأنو سولد ٌ
ويد ألرستيا سوـ ٖٕ ٔٓ/مرسئا الرع عد أف دّر ل نلفتيا ونانت العملسا نالةا.

* طمبات الصالة من أجل:

ستسا التا عا ليا لن تزداد وتنمو.
ٔ – الننسسا
النردسا د ر ةمود وزغرتا والملموعات ال ّ
ّ
ٕ – مػػف ألػػؿ وضػػع عائلػػا ا خ رس ػزاف ،العػػازؼ معنػػا ،وىػػو ػػدوف عمػػؿ ولدسػػو عائلػػا مؤلفّػػا مػػف
سس ء.
زولا وولدسف وأسضاً مف ألؿ إسلاد درص عمؿ لرخو ّف الوضع ّ
لسعـ ا ماف والسالـ دسيا.
ٖ – مف ألؿ عفرسف والمنطقا
ّ
النردسا د سورسا ّ
وتةع الخدما.
ٗ  -مف ألؿ أف سنمؿ الرع مع الرفاء وسلد ل ررسنا ةسا مؤمنا
ّ
-ٗ-

لألخ دانيال صعب

خدمة الواحة

المشجعة
الخدمة
ِّ

تتأملوا يا .ىأنذا صانعٌ أم اًر لدسداً .اآلف سن ت.
"ال تذنروا ا ولّسات .والقدسمات ال ّ
أال تعردونو .ألعؿ د ال ّرسا طرسقاً د القفر أنيا اّر ".ةأرعساء ٖٗ)ٜٔ-ٔٛ:
نرةػع
* بدء الخدمة :د رير أسلوؿ  ،ٕٓٔٛدأ الفصؿ الخامس مػف خدمػا الواةػا .وننػ ّؿ عػاـ ّ
ػطروا لمغادرتنػا .لقػد
عائالت لدسد
ومتطوعسف لدد ،نمػا ّأننػا أسضػاً ن ّ
ػودع أرخاصػاً أة نػاىـ واض ّ
ّ
ػدع دسنػا الي ّػـ ون ػدأ ػالتفنسر
ودعنا ّ
ّ
الرع مع درسؽ الواةػا نػ ّؿ أمانػا .سػنا عػد سػنا س ّ
خداماً خدموا ّ
سةضػػر
ػرع ن ػ ّؿ سػػنا
ّ
ػأف الػ ّ
د ػ َمػػف سػػسخدـ الػ ّ
ػرع د ػ الخػػدمات النثسػػر المولػػود أ وىنػػذا نتفالػػأ ػ ّ
خدامو.
أف الخدما خدمتو ونةف ّ
متطوعسف للخدمات ةسع الةالا ،وسذ ّنرنا دائماً ّ
ّ

ـف تعمّــم اإلنكميزيــة  :ESLةتػػى واف نانػػت خدمػػا الواةػػا ت ػػدأ دػ رػػير أسلػػوؿ ،إالّ ّأنػو نػػاف
* صـ ّ
عنػػدنا رػػي اًر نػػامالً لػػتعلّـ اللغػػا اإلننلسزسػػا خػػاص النسػػاء الل ػوات سةضػػرف د ػ الواةػػاّ .إنػػو لر ػ ٍء
عملسػا الػتعلّـ نانػت تلػري ػ طء ولنننػا السػوـ
مذىؿ ،رؤسػا عػض النسػاء سعملػف نػ ّؿ ّ
لدسػا للػتعلّـّ .
ٍ
ةد ذاتو ترلسع ن سر لنا.
نةف نريد
لنساء منفتةات للتةاور ،سقرأف وسنت ف وىذا ّ

التغيرات في األوالد :ى ػا ،ا نػا االثنػ عرػر سػنا ،أرتنػا تغسسػ اًر ن سػ اًر.
تشجعنا بسبب بعض ّ
* لقد ّ
ىػ تللػػع نتا يػػا المقػ ّػدس معيػػا دػ نػ ّؿ مػ ّػر  ،تسػتمع نػ ّؿ ةػ ٍ
ػع أف تقػ أر وتصػلّ .
ػرص وي ػػوؿ ،تةػ ّ
ا والد أسضػاً سطرةػػوف النثسػػر مػػف ا سػػئلاّ ،إنيػػـ سرسػػدوف الةقسقػػا أف سعردػوا عػػف المسػػسح .الةظنػػا
أسضاً أف ا والد الػذسف غادرونػا ىػـ ةقسقػاً دػ لػوٍع ن سػر لمعردػا المسػسح .غػادروا ّف ال رنػامج لػـ

سعد سناس يـ وىو لسس عمارىـ .ال عض منيـ ال زالوا سةضروف وسخدموف معنػا نمتط ّػوعسف .ليػذا
نضـ دسو ملموعا مف خمسا عرر راع ورا ا.
ّ
يررنا أف ن دأ رناملاً ن ّؿ سوـ أر عاء ّ
* طمبات الصالة من أجل:
المتطوعسف والتماع الر س ا الذي سن دأه يرس اً.
ّ

نود زرعيا
 لمرروع "أعسننا نةو سورسا" والننائس اللدسد التّ
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ىناؾ.

لألخ روبير دفوني

خدمة الواحة والمتابعة

المتنوعة
الخدمة
ّ

ػرع
أف تع ػ نـ لػػسس ػػاطالَ د ػ الػ ّ
سػػالـ لنػػـّ ،أسيػػا ا خػػو  ،مػػف تةّوننػػا وتتع ػػوف معنػػا عػػالمسف ّ
ةٔنورنثػػوس ٘ٔ .)٘ٛ:نرػػنرنـ لػػؿ ن ػ ّؿ طل ػػا وصػػال تُردػػع مػػف أللنػػا نةػػف العػػاملوف د ػ ةقػػؿ

ٍ
ّ
الرع .أصلّ أف تنونوا خسر أدراداً وعائالت ون ّؿ مف سدعو الرع إلينا مف يلع طػاىر ،إ ّف عسنػ ّ
الػػرع دائم ػاَ نةونػػا ،وعلسنػػا أف نةفػػظ ا مانػػا الت ػ وضػػعيا د ػ أسػػدسنا وى ػ خدمػػا خػػالص النفػػوس
ورسالتو ،النلما المنتو ا لنعمؿ يا نما أوصانا" :اذى وا إلى العالـ ألمع وانرزوا اإلنلسؿ للخلسقػا

نلّيا ".ةمريس )ٔ٘:ٔٙ
* الخدمة في الكنيسة:

ػرع،
ما زلنا نعما الػرع نخػدـ ونتعامػؿ مػع الػذسف ةولنػا والػذسف سػأتوف للننسسػا السػتماع نلمػا ال ّ

والذسف س ةثوف عف الخالص د

لد أص ةت دسو نلما الرع عزسز على القلوع.

ػرددوف
ايسػا و عػض الل نػانسسف اللػدد الػذسف ست ّ
ىناؾ عائالت مف سورسا تػأت اسػتمرار ،وعائلػا عر ّ
أسضاً مف ٍ
ػلعو علػى
ةسف إلى ةسف ،ونؿ مف ستّصؿ نا ع ر الياتؼ نػذىع لزسارتػو دػ ال سػت ونر ّ

ػرع سػػيراف علػػى نلمتػػو ،وأمػػسف
أف الظػػروؼ صػػع ا ولنػػف الػ ّ
ةضػػور االلتماعػػات دػ الننسسػػا مػػع ّ
على وعوده.
* الخدمة في الواحة:

السسدات سفيمػف معنػى رسػالا
ومستمر فضؿ صلواتنـ ،ولقد دأنا نر
لسد
ّ
خدما الواةا خدما ّ
ّ
اإلنلسػػؿ رػ ٍ
وخاصػا
ػنؿ واضػػح وعمسػػؽ ،ولنػّػنيف ةالػػا إلػػى يػ ّػو سػػماوسا لنػػزع الخػػوؼ مػػف يلػػو ي ّف
ّ

ػدخلف أسض ػاً
ػاتيف ،والخػػوؼ مػػف العرػػائر اللػػوات ستػ ّ
مػػف أزواليػ ّػف الػػذسف ستػ ّ
ػدخلوف م ارػػر دػػ ةسػ ّ
ةساتيف طر ٍ
سقا غسر م ارر .
ّ

سرلع المستمع وسفتح يل و لنا وتأخذ
ما زلنا يائمسف على زسار ال سوت ونصلّ معيـ نعائلا وىذا ّ
الم أر القدر على مصارةا العائلا نسمانيػا والمواليػا تنػوف وليػاً لولػو .وىػذا صػعع لػداً النسػ ا

أي موض ػػوع ،ون ػػر س ػػد ال ػػرع تعم ػػؿ العلائ ػػع داخ ػػؿ تل ػػؾ
لي ػ ّػف ّف النس ػػاء ل ػػسس ليػ ػ ّف نلم ػػا دػ ػ ّ
(يتبع ص )7
العائالت.
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خدمة الواحة والمتابعة (تابع)

ستسا يائما نعما الرع لدرس النلما أس وعساً ةسم نعرض عػض ا دػالـ
ما زالت الملموعات ال ّ
المرويا روةساً ،التماعساً ،ونسفسا تر سا ا والد النعما مف النتاع ،وتقػدسـ العظػات لل نسػاف طرسقػا
ّ

ػرد عنػ ػػد الةال ػػا عل ػػى أسػ ػػئلا الضػ ػػائعسف
أوسػ ػػع ،وتقػ ػػدسـ عػػػض الػػػدروس ،مػ ػػف أسػ ػػئلا وألو ػػػا ،للػػ ّ
وسفرةنا ما نراه مف نتائج مف خالؿ تلؾ التعالسـ السامسا والم ارنا.
والمةتالسف ُ
سومس ػا ومف ّن ػرات رػػلعناىـ أف
لقػػد ّ
وزعنػػا أواخػػر ىػػذا الرػػير روزنامػػا للعػػاـ  ٕٜٓٔدسيػػا ي ػراءات ّ
ػروف ،ومػػاذا سص ػلّوف ،ومػػاذا سةصػػؿ معيػػـ ومػػع
ػدونوا دسيػػا مػػذ ّنرات ن ػ ّؿ سػػوـ سومػػو عػػف مػػاذا سقػ أ
سػ ّ

أوالدىـ ونسؼ ومتى استُلس ت طل اتيـ.

ىف القرار المناسع ،العمؿ يلسؿ د
صلّوا مف ألؿ ىذه العائالت ّف الوضع صعع لداً التّخاذ ّ
ػللوا دػ المػدارس لعػدـ تػودّر المنػاف ليػـ .الةػرع مولػود ولنػف
ىذه ا ّساـ ،و عػض ا والد لػـ ستس ّ
النصر مف عند الرع .ةأمثاؿ ٕٔ)ٖٔ:

 مواضيع الصالة من أجل:
 العائالت السورسا. العائالت العرايسا. العائالت النردسا. استقرار الوضع د ال لد. -درس النتاع د ال سوت.

الةرسا الت لنا د المسسح.
ّ
 ل ناف ،ال لد المضساؼ لن ّؿ مف سأت إلسو.لنستمر الخدما نعما الرع.
 زولت وأناّ
وخاصػا صػػلواتنـ التػ ى ػ دعػػـ ويػ ّػو لالنطػػالؽ مػػف
ملػ ّػدداً ،نرػػنر لنػػـ مة ػػتنـ وتعػ نـ معنػػا
ّ
التةرؾ للعمؿ الت رسري.
لدسد زخـ د
ّ
نعما ر نا سسوع ومة ا اهلل اآلع وررنا الروح القدس تنوف
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معنـ.

لألخ سامح أديب

خدمة البقاع

بالنمو
المتميزة
الخدمة
ّ
ّ

روةسػ ػا
تتمسػ ػز ننسس ػػا العي ػػد اللدس ػػد الة ػ ّػر دػ ػ ال ق ػػاع تن ػ ّػوع الخلفس ػػات وا عم ػػار ،دنق ػ ّػدـ خدم ػػا
ّ
ّ
سمسػز ىػػذه الخدمػػا ىػ صػػة ا ىػؤالء
وتعلسمسػا لرطفػػاؿ السػػورسسف مػػف عمػػر  ٛإلػػى ٕٔ سػػنا ،ومػػا ّ
ّ

ا طفػػاؿ دػ درع الةسػػا  ،نعتػػرؼ ّأننػػا لسػػنا معيػػـ نػ ّؿ الويػػت ولنػػف نةػػف معيػػـ ةسػػع المتػػاح لنػػا.
ونر أىدادنا تتةقّؽ د ىذه الخدما خالؿ سنا ونصػؼ ،ومػف ا ىػداؼ زرع ِ
القػَسـ النتا ّسػا وتغسسػر
المدرسسا.
التفوؽ دروسيـ
ّ
ةساتيـ ،ةسم نر االلتزاـ واالةتراـ المت ادؿ سنيـ والمةّا والطاعا و ّ

ػسةسا
ستسػا ،تتنػ ّػوع نثسػػر مػػف الخلفسػػات دينػػاؾ ملموعػػات مسػ ّ
الخدمػػا ا خػػر ىػ الملموعػػات ال ّ
ػلعا
خلفسا
ػسعسا وملموعػا س ّػنسا وىنػاؾ اخت ػارات مر ّ
علوسػا وملموعػات ر ّ
تقلسدسا وملموعػات ّ
ّ
مف ّ
د ىؤالء ا سر.

رةػاؿ ولػور سػناؼ
الخبر األول :ىو إعداد ّ
خداـ مف ىؤالء ا َسر ومنيـ إ راىسـ سناؼ وماروف ّ
الخداـ على تمنسنيـ مف الخدما والقساد .
وال ار ةداد ورانسا ةداد ونعمؿ مع ىؤالء ّ
تتعمػد وتعلػف والءىػا للػرع سسػوع
الخبر الثاني :ىو عمؿ للسا تلمذ
ّ
خاصا لملموعات ّ
يررت أف ّ
ا ساـ المق لا.

رلعنا خالؿ ىذا الرير.
علوسا لرسالا الخالص وىذا ما ّ
خلفسا ّ
الخبر الثالث :ىو ي وؿ عائلا مف ّ
الخبر الرابع :تدرسع عض ا رخاص على يساد الترانسـ والخدما التماع ا ةد.
سوؼ نعمؿ ا ّساـ المق لا على:
ٔ .إياما ملموعات صال سوـ الثالثاء رنؿ ثا ت
 طمبات صالة:

 صال مف ألل والعائلا.
 صال مف ألؿ نسفسف صفا خاصا.
 صال مف ألؿ ا والد ومدرستيـ اللدسد .

 صال مف ألؿ الخدما

الخداـ
و ّ
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نعد الةتفاؿ العسد
ّٕ .

لألخ آالن فرحات

خدمة "بيت الصفا"

حصاد الزرع

ننا ال نن ّؿ" ةغالطسا )ٜ:ٙ
"دال نفرؿ د عمؿ الخسر ّننا سنةصد د ويتو إف ّ
مضػ ػػى اثنػ ػػاف وعرػ ػػروف عام ػ ػاً علػ ػػى خدمػ ػػا " سػ ػػت الصػ ػػفا" ،رػ ػػيدنا دسيػ ػػا العدسػ ػػد مػ ػػف الةػ ػػاالت

االلتماعسػػا الصػػع ا نتسلػػا التف ّنػػؾ ا سػػري نػػالطالؽ ،السػػلف ،التعنسػػؼ ...نػ ّؿ ىػػذه تعنػػس الفسػػاد
واإلىماؿ المتف ّر د ا َسر الت ى نوا الملتمع.
أف العػػدد يلسػػؿ دقػػد استعضػػنا عػػف ا ّـ والطّاخػػا
لقػػد ػػدأنا ىػػذا العػػاـ مػػع خمسػػا نػػات دقػػط و مػػا ّ
ا نػ ٍػا ترّػػت د ػ " سػػت الصػػفا" منػػذ اثنػػسف وعرػػروف سػػنا تقرس ػاً" ،نػػور" ،وى ػ تأخػػذ السػػوـ دور ا ّـ

الرع مف ن ّؿ يل يا.
تةع المناف ةسم ترعرعت نما ّأنيا مؤمنا
والطّاخا معاً ،ى
وتةع ّ
ّ
ّ

ىا نةف نقؼ عد عررسف سنا ن اريػع ةصػاد الػزرع .يػد ستسػاءؿ الػ عض مػاذا ةػ ّؿ تلػؾ الفتسػات
ػسف سوتػاً صػالةاً والػ عض اآلخػر
ػيف ت ّ
اللّوات غادرف " ست الصفا" منذ دتر طوسلػاأ عض ّ
ػزولف و ن َ
درلف د

أنادسمس ػاً
ّ

ػلع ةسنمػا نػر الػ عض تق ّػدمف
ىذا ا مر دلـ سنػف زوالي ّػف نالةػاً .مػف ناةسػا أخػر نتر ّ
أمػػا ال ػ عض اآلخػػر ،و ن ػ ّؿ أسػػؼ ،مػػا زلػػف
وةصػػدف مسػػتق الً ازى ػ اًر د ػ الةسػػا
ّ
العملسػػاّ .

ػرع ال ترلػع إلسػو دارغػا
أف نلمػا ال ّ
ستخّطف مرانؿ عدسد  .ولنػف ميمػا نانػت النتسلػا دػنةف نعلػـ ّ
ػيف
أف عض ّ
ؿ تعمؿ عمليا .وعزاؤنا ىو ّأننا ما زلنا على تواصؿ مع ال عض ودرةتنػا ا ن ػر ىػ ّ

ىف اتّ اع المسسح ،وىذه الفرةػا لسسػت لنػا دقػط ػؿ للننسسػا نلّيػا ،خاصػاً عنػدما نػر
يد أخذف يرار ّ
اةسا.
ال عض سةضرف التماعات ا ةد الص ّ

ونظيػػر مةّتػػو لن ػ ّؿ
ػرع علػػى ال ػػاع المفتػػوح الػػذي أعطانػػا ّإسػػاه لن ػ نرػ
ػارنيف نلمتػػو ُ
نرػػنر الػ ّ
ّ
منيف .نما نرنر الرع مف ألؿ ن ّؿ مف ساعد دػ ىػذه الخدمػا إف نػاف دػ الصػال أو دػ الػدعـ
ّ

مما أثمر د ةسا العدسدات.
المادي أو المعنوي ّ

الرلاء متا عا الصال مف ألؿ ال نات اللوات تةت رعاستنا ىذه السنا ،نسما سخت روا رػفاء الػرع

الروة ػ  ،النفس ػ واللسػػدي وستمػػتّعف سػػالـ المسػػسح د ػ ةسػػاتيـ .وأسض ػاً مػػف أللنػػا نعػػاملسف لن ػ
ؿ ةسف.
الرع مف مةّتو وةنمتو لننوف صور المسسح د ن ّ
سمرنا ّ
-ٜ-

الحرة في الالذقية
تقرير عن خدمة الكنيسة
ّ
اإلنجيمية ّ

لمقس جورج بيطار
ّ

نمو ظاهر
ّ

ٍ
ع ػارؾ
متملػداً مػف خػالؿ أعمالنػا ،ال ّػر ّ
فضؿ نعمتو لمعنا ،منةنا الخالص لننػوف أخػو مةّػا ّ
ننسسػػتنا ورادقنػػا د ػ ن ػ ّؿ عمػ ٍػؿ لتملسػػد رخصػػو الم ػػارؾ ،امػػترت أوياتنػػا رنػ ٍػا ورةمػ ٍػا واسػػتخدمنا

العاـ.
لخالص نثسرسف مف خالؿ ما يمنا و ىذا ّ
ٍ
أىميا:
متنوعا سنستعرض ّ
لقد يمنا خدمات ّ
 اجتماعات الكنيسة العامة سوم الخمسس ةدرس نتاع) وا ةد ةسوـ الع اد ) اإلضادا إلػى سػوـالثالثاء ةالصال ).

متنوعػػا
 اجتمــاع مــدارس األحــد الػػذي سػػت ّـ خػػالؿ التماعػػات الننسسػػا ّالعام ػا ،متضػ ّػمناً مواضػػسع ّ
لتوعسػػا الطفػػؿ واغنػػاء معلوماتػػو ع ػف النتػػاع المقػ ّػدس ويصصػػو مػػف خػػالؿ التماعػػات ونرػػاطات

للمتمسزسف.
دورّسا ستخلّليا ألعاع ولوائز تةفسزسا
ّ

الصػػالح
ع دائمػاً أف نقػ ّػدر ونةتػػرـ أ ّمياتنػػا ،اللّػوات سرػ ّ
 نمػػا سعلّمنػػا الػ ّػر ّػلعف أ نػػاءى ّف علػػى العمػػؿ ّ
ع واتّقائ ػػو ،ستخلّػ ػؿ أسػ ػ وع الننسس ػػا اجتمـــاع خـــاص بالسـ ّــيدات ال ػػذي ستن ػػاوؿ مختل ػػؼ
ومخاد ػػا ال ػ ّػر ّ

المواضسع مع نراطات مختلفا أسضاً.

ػرع سػياـ
الياما د الننسسا وىػو اجتمـاع الشـبيبة .رػ س ا ال ّ
 ونصؿ اآلف إلى أةد االلتماعات ّسػػد لّ ػار  ...التمػػاع الر ػ س ا خػػاص سػػوـ اللمعػػا وىػػو ع ػػار عػػف رنػػامج أس ػ وع خػػالؿ الرػػير

ستضمف:
ّ

المقدس.
ٔ -درس استنراؼ د النتاع ّ
ٕ -رةلا إلى الط سعا.

ٖ -مواضسع عاما والتماعسا.
متنوع.
ٗ -نراط رساض
ّ

صؼ التلمذ الذي انتيى وتنلّػؿ المعمودسػا لوةػد وعرػرسف
ىـ خالؿ السنا ىو
ّ
 ولع ّؿ الةدم ا ّرخص ستّا منيـ مف خلفسا.
(يتبع ص )00
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الحرة في الالذقية (تابع)
تقرير عن خدمة الكنيسة
ّ
اإلنجيمية ّ

المتنوعػا دػ ةقػؿ الػرع أف تصػؿ إلػى
وىنذا استطاعت الننسسا مف خػالؿ نرػاطاتيا المختلفػا و ّ
ػرع مػف ألػؿ نعمػو التػ ال تع ّػد وال تُةصػى .و سػ ع تنػاثر المػؤمنسف ػدأنا
العالـ والنػاس ونرػنر ال ّ
سوسع التخوـ.
نعان مف ضسؽ المساةا ونصلّ
ّ
للرع أف س ارؾ و ّ

نود أف نرارننـ صلواتنا وطل اتنا الت نردعيا سومساً أماـ الرع وخاصا موضوع:

ٔ .ا رض و نػػاء الننسسػػا ةسػػم تػػـ مػػنح الننسسػػا أرض ولنػػف سػ ع عػػض الم ارسػػسـ والقػ اررات تػػـ
إسقاؼ التعمسـ د ال الد.

نمو ا عضاء واياما خادماً سساعد د الخدما.
ٕ .صلّوا لؿ ّ
ٖ .صلّوا أسضاً مف ألؿ ةماسا الننسسا مػف سػياـ إ لػسس وىنػاؾ مخطّطػات إلسقػاؼ الخدمػا سػ ع
إنلسلسا.
مسسةسا أو
خلفسات غسر
ّ
ّ
ي ولنا أرخاص مف ّ
ٗ .وأرلو أف تصلّوا لل نقَذ مف ا ردساء.

٘ .وأرلػو أف تصػلّوا لػؿ إ نػ ّ أّسػوع واسػتفانوس لد ارسػػتيـ وس ّػد الةالػا ّننػ أعػان مػف تسػػدسد
وخاص ػا أّس ػوع ّن ػو سػػدرس د ػ ل نػػاف وتنالسفػػو عالسػػا س ػ ع
مسػػتلزماتيـ ومصػػارسفيـ اللامعسػػا
ّ
استئلار منزؿ عدا مصارسؼ معسرتو والتن ّقؿ.

ػر ،ص ػلّوا مػػف ألػػؿ منةنػػا تعمػػسـ رسػػم
وأخسػ اً

ػمسا.
اسػػـ الننسسػػا وتعمػػسـ إسػػم د ػ الػػدوائر الرسػ ّ

ولنـ مةّت وأرنر الرع مف اللنـ أنتـ ررناؤنا د ملنوت ا ف اهلل الة ّ سسوع
-ٔٔ-

المسسح.

القس شانت قزانجيان
ّ

الحرة – دمشق
أخبار كنيسة ماران آثا اإلنجيمية ّ

استجابات الصالة

عمؿ

طس ا اسـ رّنا سسوع المسسح واهلل أ سنا مف أعطانا االمتساز لنخدـ الررانا د
تةسا ّ
ّ
الةر د ل ناف وسورسا
الملنوت وانراـ ننسسا ماراف اثا لتص ح لزء مف ملمع الننسسا اإلنلسلسا ّ

مرت سنوات عدسد لتص ح ىذه الررانا أعمؽ وم ّنسا على االةتراـ المت ادؿ ار طا المةّا.
ةسم ّ
المنوف مف لماعا المفدسسف
الرع ىذه العاليا لتص ح نموذ ة ّ عف ملنوتو
نصلّ أف سوطّد
ّ
ّ
أما وي سلا ولساف.
مف ن ّؿ ّ
تـ إنلازىا نعما الرع:
ّ
نةع أف نرارننـ عض ا مور الت ّ

 .0شراء عقار كنيسة:

الرع
عد مرور سنوات على صال الننسسا مف ألؿ م نى مستملؾ ُس َّ
خصص لخدماتيا ،استلاع َّ

الملح الذي ىو مطلع يانون لضماف استم اررسا الخدما الننسسا.
أمف ىذا االةتسا
ّ
لنا و ّ

 .2الكرازة:

نمو الخدما ،وأف ننوف إنلسلسسف ت رسرسسف ال
د نؿ لد ىناؾ ثقادا ُمختلفا تؤثّر على سسر ورنؿ ّ
ُسعت ر مف ا مور السيلا د الثقادا العر سا.
نسؽ مع الثقادا العر سا وتتمارى مع المتطلّ ات
مف ىنا ظير االةتسا لتطوسر ماد ن ارزسا ت ّ
الةالسا دوف المساس الرسالا نفسيا .نعما اهلل انتيت الننسسا التعاوف مع ا خ الساس ةعضو
ّ
ِ
ختص د ىذا
د ننسسا دمرؽ) مف تطوسر منيا تدرس على النراز يدؼ تأسسس د َرؽ ت ّ
الملاؿ مف الخدما الننسسا.

 .3خدمة الفيسبوك:

ناء علسو لمف
ّإننا نعسش د عالـ تةنمو التننولولسا و اتت تسسطر على ن ّؿ ملرسات ا ةدام ،و ً
خاصا
ملةا ،وعلسو أطلقنا صفةا
رغع أف ننوف غائ سف عف ىذا المضمار الذي صار ةالا ّ
ّ

لسسخر ىذه الصفةا
الننسسا على موايع التواصؿ االلتماع دسس وؾ ونقوـ ةالساً تدرسع درسؽ
ّ
لخدما غاسات الننسسا وامتداد عمليا.
(يتبع ص )03
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الحرة – دمشق (تابع)
أخبار كنيسة ماران آثا اإلنجيمية ّ

 .4زيارة رعوية مباركة:

القس الويور لوزسػؼ نلػـ الػرئسس الروةػ لملمػع الننسسػا االنلسلسػا الة ّػر دػ ل نػاف
ياـ ةضر ّ
عوسػا
ػس الويػور لػور سطػار ارعػ الننسسػا االنلسلسػا الة ّػر دػ الالذيسػا زسػار ر ّ
وسػورسا ردقتػو الق ّ
االنلسلسػا الة ّػر دػ دمرػؽ واالسػتماع إلػى الرؤسػا
م ارنا ةسم التقسا فرسؽ خدما ننسسا مػاراف اثػا
ّ

الت سعملوف لعسريا ضمف ملنوت اللّو.
 .5فرق صالة:

أىمس ػػا الص ػػال دػ ػ ةس ػػا الننسس ػػا نوس ػػسلا إلتم ػػاـ
نننسس ػػا مةلّس ػػا أصػ ػ ةنا ن ػػدرؾ أنث ػػر وأنث ػػر ّ
اإلرسػػالسا العظمػػى ،ولقػػد نانػػت سػػنوات الةػػرع السػػا قا مػػدر اً دعػػاالً لةسػػا اإلسمػػاف واالتنػػاؿ علػػى
الػ َّػرع .ومػػع ذلػػؾ نػػاف االةتسػػا ُملػ ّح إلسلػػاد منيػػا سػػنظّـ ىػػذه الليػػود وسرتّػع ىػػذا الرػػغؼ .ارننػػا
الرع مػف خػالؿ الننسسػا دػ سػروت نسػخا عر سػا مترلمػا لنتػاع "الخطّػا الةر سػا للصػال " والتػ
ّ

أنتلت درسق ّ صال التمعوا ةوؿ دراسا المضموف وتط سقو د ةساتيـ الروةسا.

 .6األحداث:

مستمر
ما زالت خدما ا ةدام
ّ
وتيسئا اللسؿ القادـ لسص ح رائداً د

وىػ تعمػؿ علػى خلػؽ رػعور االنتمػاء للننسسػا االنلسلسػا الة ّػر
خدما الننسسا .وتقوـ ىذه الخدما على لقػاء أسػ وع ستض ّػمف

السدوس ػا لتنمسػػا الميػػارات وتةفسػػز اإلنتػػا  ،نمػػا تقػػوـ
منايرػػات تناسػػع أعمػػارىـ و عػػض ا نرػػطا
ّ
الننسسا تنظسـ عض الرةالت داخؿ مدسنا دمرؽ يدؼ التردسو وتقوسا العاليات.

 .7المؤتمرات التدريبية:

اء داخػػؿ
ّ
ػؤمف لننسسػػا مػاراف اثػػا االنلسلسػػا الة ّػر الفػػرص للقسػاـ مػػؤتمرات تػػدرسع مةلّسػا سػو ً
إف اهلل س ّ
المؤسسات ا خر ومنيا:
الننسسا أو ل عض الننائس و ّ

أ -تدريب فريق الخدمة :ةسم صردنا ما سعادؿ سوماف مػف التػدرسع المنثّػؼ الػذي دار ةػوؿ رؤسػا
وميمتيا ودور نؿ رخص وأىمستػو دػ إتمػاـ الرؤسػا .سسػاعد ىػذا التػدرسع ا خػو علػى
الننسسا
ّ
ديـ دورىـ وانتراؼ مواى يـ ضمف الرؤسا ا وسع للننسسا.
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الحرة – دمشق (تابع)
أخبار كنيسة ماران آثا اإلنجيمية ّ

القديسـين األسـقفية :نمػا يامػت الننسسػا نيامػا
ب– تدريب فريـق خدمـة
السـيدات لكنيسـة جميـع ّ
ّ
القدسس ػػسف ا س ػػقفسا ةس ػػم دار الت ػػدرسع ة ػػوؿ طرسق ػػا توزس ػػع
ت ػػدرسع لخادم ػػات ننسس ػػا لمس ػػع ّ
ا دوار والمياـ ةسم تنمو الخدما رنؿ متّزف.
ج -تدريب خدام جمعيات مسيحية :ةسم ياـ درسؽ الخدما نياما تدرس سف عف ت عسا سسوع واسلاد
المعنى ا سمى د الةسا والعسش لغرض أ دي.

روةسا منثّفا تدور ةوؿ المعردا الةمسما لرخص الرع سسوع.
د -الطريق إلى عمواس :رساضا
ّ
 أهداف األشهر الستّة القادمة:
ٔ .إطالؽ درسؽ النراز .
ٕ .االنتقاؿ لمويع الننسسا اللدسد.
ٖ .تدرسع أخ لدسد اإلضادا لرخ رادي على خدما الوعظ أو التعلسـ.
ٗ .تدرسع رخص لدسد لخدما التس سح والع اد .

٘ .إطالؽ خدما ذوي االةتسالات الخاصا ،التزامف مع انتقالنا للمويع اللدسد للننسسا.
 .ٙإطالؽ خدما أطفاؿ مدارس أةد التزامف مع انتقالنا للمويع اللدسد للننسسا.
صؼ عضوسا ننسسا وتلمذ د
 .ٚإتماـ
ّ

داسا سناسر.

 طمبات الصالة من أجل:

لنمو الننسسا.
ونموه المياري نطل ا استراتسلسا ّ
 درسؽ الخدما ّ
 ذوي االةتسالات الخاصا.
 إنساء العقار اللدسد للننسسا.

العضوسا.
العضوسا اللدد د الننسسا وصؼ
 طال و
ّ
ّ
 خدما الفسس وؾ.
 تدرسع ياد ودرسؽ

النراز .
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الحرة في مصر
تقرير عن خدمة الكنيسة
ّ
اإلنجيمية ّ

لمقس زكريا غطاس
ّ

بركات جزيمة

أف الذي ا تدأ دسنـ عمالً صالةاً سنمؿ لسوـ سسوع المسسح" ةدسل ٔ)ٙ:
"واثقاً يذا عسنو ّ
أوالا :خدمة االسماعيمية

 خدمــة الجئــي أو نــازحي العــريش ف ـي االســماعيمية :تػ ّػـ عمػػؿ دػػرع تػػا ع لللمعسػػا د ػ منطقػػا
ولسدساً.
النازةسف مف أىؿ العرسش ،اليدؼ مف الفرع ىو مساعد أىال العرسش
ونفسساً
روةساً
ّ
ّ
ّ

الخيريـة :ت ّػـ نقػؿ مق ّػر اللمعسػا إلػى المق ّػر اللدسػد منػذ داسػا
جمعيـة الرجـاء
 الخدمة من خالل
ّ
ّ
لسد.
المقر مساةا أدضؿ ومويع ّ
ىذه السنا وستمتّع ىذا ّ

 نق ػػوـ عم ػػؿ التماع ػػات أسػ ػ وعسا ّأسػ ػاـ ا ة ػػد ةالتم ػػاع ع ػػاـ) واالثن ػػسف ةالتم ػػاع درس نت ػػاع)
وا ر عاء ةنلّسا إنس لورناسرنز  )XploreNationsوالخمسس ةالتماع ر اع).

اإلنلسلسػا اسػػميا "نلّسػػا تلمػػذوا
ػرع رػػردن عمػػؿ دػرع لنلّسػػا الىػػوت معتمػػد مػف رئاسػػا الطائفػػا
ّ
 ال ّ
ػرع
لمسع ا مػـ" وعػدد الطػالّع والطال ػات الدارسػسف ةػوال ٓ٘ طالػع وطال ػا .ويػد أدىرػن ال ّ
الرع على يل
يذا العمؿ العظسـ ّنو ناف ةلـ مف ا ةالـ الت وضعيا ّ

تـ تةقسقو.
ويد ّ

ثانيا :خدمة القاهرة

 الرؤيا لخدمة القاهرة:
التةدسات
 .0االحتياج األساسي :عد اختسار ا صدياء لقرار الةسا مع المسسح ،ت دأ ملموعا مف
ّ
سستـ التعامػؿ
التماعسا،
نفسسا،
الخاصا يـ
والمصادمات
لسدسا ،أ ّ
ّ
ّ
ةروةساّ ،
ّ
ّ
منسا ،الخ ،)...لذلؾ ّ
التةدسات أسلوع مسسة م ن على عمؿ المسسح د ةسا اإلنساف المؤمف.
مع ىذه
ّ

 .2هدف الخدمة :تنوسف ننسسا نارز  ،أعضاؤىا ىـ االصػدياء ،ومسػاندتيـ للةسػا ةسػع الػدعو

ػتمر
التػ تػ ّػـ دعػػوتيـ السيػػا وذلػػؾ مػػف خػػالؿ الللسػػات
ّ
الفردسػا ومػػف خػػالؿ اللقػػاءات اللماعسػػا المسػ ّ
التماعسػا) ،ثػػـ دمػػج أدػراد ىػػذه
تردسيسػا ،مرػػارنات
روةسػا ،أّسػاـ
ةالتمػػاع اسػ وع  ،مػؤتمرات ،أّسػاـ
ّ
ّ
ّ
لنمو الننسسا.
الننسسا رسئا درسئا د الننسسا المةلّسا ،و عد ذلؾ ّ
ستـ اطالييـ للنراز آلخرسف ّ
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الحرة في مصر (تابع)
تقرير عن خدمة الكنيسة
ّ
اإلنجيمية ّ

أ .األهداف القصيرة األجل:

ونمو الننسسا.
* ر ح النفوس ّ
التةدسات والمصادمات.
* تث ستيـ د اإلسماف الرغـ مف
ّ
اللسدسا.
روةسا لتقلسؿ تأثسر دقداف ا سر
* تنوسف أسر
ّ
ّ
* دمج ىؤالء المؤمنوف د الننسسا المةلّسا رسئاً درسئاً.

ب .األهــداف الطويمــة األجــل :تعلػػسـ وتػػدرسع ى ػؤالء ا صػػدياء وت ػأىسليـ للن ػراز لآخ ػرسف ،واعػػالف
خالص المسسح ةساتيـ نةسا ُمعارا ولسس دقط نعظات مسموعا.

اختبارات من حقل الخدمة:

ػرع مػػف سػػنسف طوسلػػا ولنػػف لػػـ سخ ػػر أةػػداً،
ػرع عائلػػا مػػف ا صػػدياء .الػػزو سعػػرؼ الػ ّ
 ارننػػا الػ ّ
تعرؼ أةد درسؽ الخدما ،أعلف إسمانو ورارؾ رسالا اإلنلسؿ لزولتو د ّأوؿ سوـ مف
ولنف عندما ّ

زوالو ،والرع دتح يل يا وي لت خالص المسسح ليا.

 ىنػاؾ أخ مػػف ا صػدياء ،نػػاف ىػذا الرػػخص رػ ّػرسر ل ّػداً ونػػاف رػسخاً روةانسػاً .نانػت ىػػذه مينتػػو
وناف ياتؿ اإلسلار ،وناف ستعامؿ مع الرػساطسف ،ولنػف نعمػا اهلل ىػ التػ لذ تػو ،دأصػ ح مػؤمف
رائع لسسوع المسسح وىو سواظع معنا على التعلسـ وررنا المؤمنسف.
وتحديات:
صموات
ّ

العائلسا،
صلّوا معنا لؿ اةتسالاتنا
وخاصاً س ع تعوسـ اللنسو المصري مقا ػؿ الػدوالر وأسضػاً
ّ
ّ
تـ ردع ا سعار د ن ّؿ ر ء.
ايتراض مصر مف ال نؾ الدول  ،دمنذ داسا ىذه السنا ّ
صلّوا معنا لؿ رراء مناف ثا ت مناسع للخدما د االسماعسلسا.
وخاصػا خدمػػا القػػاىر  ،دػػنةف نةتػػا إلػػى ترػػلسعنـ
صػلّوا معنػػا لػػؿ تسػػدسد اةتسالػػات الخدمػػا
ّ
تعلسمسا وأّساـ روةسا).
وتدعسمنـ المادي ل رامج الخدما ةمؤتمرات
ّ
الس ػا ػػسف ا صػػدياء ػػسف مػػا ُسظيػػروف و ػػسف مػػا سؤمنػػوف ،ص ػراعيـ ػػسف
ص ػلّوا معنػػا لػػؿ االزدو ّ
أسضػػا معنػػا لػػؿ مرػػانليـ دػ الػػزوا  ،انػػدماليـ دػ
أسػرتيـ
الروةسػا وأسػرتيـ اللسػ ّ
ّ
ػدسا .صػلّوا ً
الننسسا المةلّسا ومرانليـ مع الدولا وا

مف.
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الحرة في السودان
تقرير عن خدمة الكنيسة
ّ
اإلنجيمية ّ

إتمام الوعود

لمقس ابراهيم صندوق
ّ

م ػػارؾ اللّػو أ ػػو رّنػػا سسػػوع المسػػسح الػػذي عظّػـ العمػػؿ معنػػا طػواؿ ىػػذه السػػنسف ونةػػف نرػػنره مػػف
ألؿ أمانتو وةماستو لنػا دػ الخدمػا .وأنػا أنتػع إلػسنـ ،إخػوت  ،ةتّػى تتع ّػز يلػو نـ وأنػتـ تػدعموننا
الصال و الط ع وأنتـ ررناء الثمر .دالةمد نلّو سرلع إلى الرع.
د الل يات ا مامسا
ّ

الرع مف ألؿ أسرت  ،زولت غرسس ،وا والد نػا ول ونػالس و.
أوالا ،أخبار العائمة :نـ أنا أرنر ّ
ةقّاً ىـ دعـ م ارؾ للخدما ،دنا ول اآلف ستولّى مسؤولسا ترتسع المناف ن ّؿ سوـ لمعا.
ثاني ا ،الكنيسـة فـي جبرونـا :سقػوـ الخدمػا دسيػا ا خ صػموئسؿ ماتسػت ونرػنر الػرع مػف ألػؿ نم ّػو
الخدمػػا .ىنػػاؾ مواظ ػا دػ الننسسػػا .ا ةػػد التمػػاع الع ػػاد العػػاـ ةعػػدد الةضػػور مػػا ػػسف ٓ ٜإلػػى
ٓٓٔ رػػخص) وخػػدمات ا سػ وع درس النتػػاع نػ ّؿ أر عػػاء والتمػػاع السػّػسدات نػ ّؿ سػػوـ سػ ت .سقػػوـ
نةض ػرىـ
ػرع خمػػس أرػػخاص لػػدد
ّ
ا خ صػػموئسؿ الزسػػارات أّس ػاـ اللمعػػا والس ػ ت .ويػػد أنرمنػػا الػ ّ
للمعمودسا د رير دسسم ر المق ؿ.

 +الكنيسة البيتية :ملموعا الةا سوسؼ ةعدد الةضور ٓ ٚرخص) أيوـ أنا رعاستيا .التماع
ػرع ّنػو أنرمنػا
الع اد ن ّؿ لمعا ودرس النتاع ن ّؿ أر عاء وزسارات نؿ سوـ خمسس .نةف نرػنر ال ّ
للمعمودسا.
تتنوف مف ٘ أدراد
نةضرىـ أسضاً
ّ
ّ
د ىذه الخدما نفوس لدد مف أسر ناملا ّ
ستسػا ولنػف ،سػ ع المضػاسقات مػف ا ىػؿ وا مػف،
ػتمر دػ ملموعػات ّ
 +العيسيالت :الخدمػا مس ّ
مستمر .
وأسضاً س ع ظروؼ العمؿ ،دقد تقلّصت الملموعات إلى ثالم ولنف الخدما
ّ

 +الخدمة في الجنـوب :ىنػاؾ تواصػؿ مػع نػ ّؿ اإلخػو دػ الةقػؿ ،موسػى دػ ارسػاط وسػاسموف دػ
المعمودسا د د راسر المق ؿ.
أدوـ ونونا د واراع وىناؾ عدد ن سر ةٗ ٙرخص) د انتظار
ّ
 طمبات الصالة :صلّوا مف ألؿ:

رخصساً.
ٔ .الةماسا لرسر ول أنا
ّ

ٕ .القس أندرو المرسض وىو اآلف مع

الخرطوـ.

ٖ .السفر إلى اللنوع د رير د راسر المق ؿ.
الةر د
ٗ .يطعا أرض
خاصا الننسسا اإل ّ
ّ
نلسلسا ّ

-ٔٚ-

السوداف.

الحرة في العراق
تقرير عن خدمة الكنيسة
ّ
اإلنجيمية ّ

لمقس سامان أمين
ّ

مستمرون لألمام
ّ

الرع مف أللنـ وصلواتنـ ودعمنـ ل  .وأوّد إعالمنـ لدسد الخدما دػ
إخوت وأخوات  ،أرنر ّ
الستّا أرير الماضسا د نردستاف  -العراؽ.
عمػدنا
خلفسػا غسػػر مسػ ّ
 مػػف خدمػػا إر سػػؿ ،امػػف ةػوال  ٔٛرػػخص المسػػسح وىػػـ مػػف ّ
ػسةسا ويػػد ّ
منيـ ٖٔ رخص.
وعمدنا  ٛمنيـ.
 ود خدما دسانا ٔٔ ،رخص امنوا مف لدسد المسسح ّ

وعمدنا ٗٔ رخصاً منيـ.
 ود سلسمانسا ،ةوال ٘ٗ مف المؤمنسف اللدد ّ
عمدنا  ٙأرخاص منيـ.
 ود نرنود ،ةوال ٕٕ مف المؤمنسف اللدد و ّ

لخداـ ومسػؤول ملموعػات وعملنػا سػفر ل ػ ٓ ٛرػخص مػف الميػالرسف
* وعملنا ٗ دورات تدرس ّسا ّ
السورسسف مع ٖٕ مف أنراد إر سؿ.
مسدانس ػا ػػسف ع ػائالت سػػورّسا مػػف إر سػػؿ ودىػػوؾ د ػ نسػػنزاف ،دارتػػو،
* وعملنػػا ة ػوال ٕ٘ لولػػا
ّ
تورتؽ ،راوسس ومالأومر.
ومرتسف ،عملنا توزسع وةمالت ت رسرّسا ون ارزّسا د القامرل والةسنا ونو ان .
* ّ
إ ّننا نحتاج صمواتكم من أجل:
ٔ .تأسسس منظّما اسـ "منظّما الةسا ا دضؿ".
ٕ .إسلار ست د سلسمان وتأسسس ست للخدما.
ٖ .سسار لخدمت خار إر سؿ للنراز والمتا عا.
ٗ .الخدما العائلّسا.
٘ .دء خدما سف العرع د نرنوؾ.
 .ٙخدما مف خالؿ

التلفزسوف.

-ٔٛ-

لألخت مارسيل مخموف

تسالي وألغاز روحية

عما يتكمّم هذا اإلصحاح؟
ّ

ٔ .متى __________________ :ٕٚ

ٕ .أمثاؿ ٖٔ__________________ :

ٖ .أعماؿ ٘__________________ :

ٗ .لويا __________________ :ٜٔ

٘ .سوةنا ٗ__________________:

ٕ .ٙملوؾ ٘__________________ :

 .ٚمزمور ٖ_________________ :ٚ

 .ٛمتى ٕٗ__________________ :

 .ٜع رانسسف _________________ :ٚ

ٓٔ .يضا ٖٔ_________________:

ركن األلغاز(لألخت أوجيني دفوني)
 لمف ياؿ الرع "التمساح الن سر" وأسف ُذنر عنوأ

تسالي وألغاز العدد السابق

 جواب"كيف ماتوا؟":

الرع ّنو لـ ِ
سعط ملداً للّو ،دأنلو الدود ةأعماؿ الرسؿ ٕٔ)ٕٖ:
ٔ .ضر و مالؾ ّ
ٕ .يُتِلَت السسؼ ةٕملوؾ ٔٔ)ٕٓ:
ٖ .رلمو لمسع إسرائسؿ الةلار ةسروع )ٕ٘:ٚ
ٗ .السسؼ ةأعماؿ الرسؿ ٔ)ٕٔ:

الرع ةٔصموئسؿ ٗ)
٘ .ماتا معاً ةسع يوؿ ّ
المقدما لن سموت ةٕصموئسؿ ٔٔ)ٔٚ-ٔٗ:
 .ٙمات د الةرع ّف داود وضعو د
ّ
الرع ةسروع ٕٗ)ٕٜ:
 .ٚمات عند ّ
 .ٛخنؽ نفسو ةمتى )٘:ٕٚ

 .ٜرس ا صالةا ةيضا )ٖٕ:ٛ
ِ
قو  ،دسقط ال ست ةيضا )ٖٓ:ٔٙ
ٓٔ .ياؿ :لتَ ُمت نفس مع الفلسطسنسسف وانةنى ّ

 جواب المغز :رئسس الخّازسف ةتنوسف

ٓٗ.)ٜٔ-ٔٙ:

-ٜٔ-

لألخت ميشمين دفوني

2108 األول
ّ أخبار الكنيسة في شهر تشرين

Donations for the EFCL mission work
To support this ministry from Lebanon and the Middle East:
Donations can be made in different ways:
- Cash: by handing over your gift to our office.
Please order your receipt.
Call: 00961 1 613324 – 00961 1 613327
- by Check: make your check payable to:
Free Evangelical Association of Lebanon (FEAL)
- by Bank Transfer:
BLOM Bank s.a.l.
Badaro branch - Beirut
Beneficiary: Free Evangelical Association of Lebanon (FEAL)
Account #: 005-02 (300) 0541576-4-6 (44037)
IBAN #: LB77 0014 0000 0502 3000 5415 7646
To support this ministry from Canada:
- By Check: Please mark the Reference:
“FEAL-LEFE 86020” in the memo line of your check.
Mail your check to: Partners International-Canada
8500 Torbram Road, Unit 56, Brampton, Ontario, L6T 5C8 CANADA
Toll free: 1.800.883.7696
- By Credit Card: Go to www.partnersinternational.ca and include the
Reference “FEAL-LEFE86020”

مواعظ األحد صباحا
: تة ػ ػػت عنػ ػ ػ ػواف،ـــــس بــــــول مــــــاهون
ّ  يػ ػ ػ َّػدـ نلم ػ ػػا اهلل القـ،ٔٓ/ٚ  ص ػ ػ ػػاح سػ ػ ػػوـ ا ةػ ػ ػػد دػ ػ ػِ
.)ٖ٘-ٖٕ:ٕٓ أشته" انطاليًا مف ةأعماؿ الرسؿ
"لم
: تةػ ػػت عنػ ػ ػواف،القــــس مــــيالد مــــوريس
 ي ػ ػ َّػدـ نلمػ ػػا اهلل،ٔٓ/ٔٗ  ص ػ ػػاح س ػ ػػوـ ا ة ػ ػػد د ػ ػّ
.)ٔٔ-ٔ:ٖٙ "كيف تتكمّم مع اهلل؟" انطاليًا مف ةمزمور
: تةػ ػػت عنػ ػ ػواف،ـــس مــــارك ســــكاربورو
ّ  يػ ػ َّػدـ نلمػػػا اهلل القـ،ٔٓ/ٕٔ  ص ػ ػػاح سػ ػػوـ ا ةػ ػػد دػ ػ.)ٛ-٘:ٔ "االعتراف بالحاجة إلى الحكمة" انطاليًا مف ةسعقوع
: تة ػ ػػت عنػ ػ ػواف،ــــس جوزيـــــف نجـــــم
ّ  ي ػ ػ َّػدـ نلم ػ ػػا اهلل القـ،ٔٓ/ٕٛ  ص ػ ػ ػػاح سػ ػ ػػوـ ا ةػ ػ ػػد دػ ػ ػ.)ٔٛ-ٔ:ٔٔ ٔ وٕصموئسؿٜ-ٔ:٘ٔ  مزمور،٘:ٔ٘ "غمطة الشاطر" انطاليًا مف ةٕٔملوؾ
-ٕٓ-

الحرة
ُ
ص َور من المؤتمر اإلرسالي لمكنيسة اإلنجيمية ّ

الحرة
ُ
ص َور من المؤتمر اإلرسالي لمكنيسة اإلنجيمية ّ

