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عن الخدمة في بيروت  -لبنان

•

رقـم 0
لألخ أنطوني حبيب

التنوع في الخدمة
ّ

أفصميا
الرب في ىذا المقال نبذة عن خدماتي
سأقدم بنعمة
ّ
ّ
المتنوعة في الكنيسة وخارجيا و ّ
ّ
كاآلتي:
 خدمة األحداث:

شبان وشابات تتراوح أعمارىم بين ٖٔ و ٔٚسنة .يأتون نيار السببت إلب الكنيسبة
األحداث ىم ّ
لكببي يسبتمعوا لكممببة الببرب .زوجتببي ماريببا وأنببا نخببدم مببا األحببداث .أ ّول مببا ابتببدأنال سببألتيم مببا ىببي

األسئمة التي يصارعون فييا من ناحية اإليمان .كانت ىذه األسئمة صعبة جدا لكن أشكر اهلل الذي
دعبباني لكببي أدرس الالىببوت قبببل أن أسببتمم ىببذه الخدمببة .ابتببدأنا نببدرس عببن الوببالوث ومببن بعببدىا
يضا عن المسامحة وغفران اهلل.
انتقمنا لندرس حياة ّ
الرب يسوع في األناجيل .تعمّمنا أ ً
فببي شببير حزيبران ذىبنببا إلب مب تمر فببي نبببا الصببفا لمب ّبدة أربعببة أّيبام .كببان الموضببوع عببن "كيب

نكببون جنببود صببالحين ليسببوع المسببي " .نحببن اآلن نببدرس مببا بعضببنا العيببد القببديم إذ ىببو جببز ميببم
نشارك رسالة اإلنجيل ما أصدقائنا وأقاربنا .ىدفنا أن

يضا نتعمّم كي
وكبير من الكتاب ّ
المقدس .أ ً
مستعدين إلعطا جو ًابا عن سبب الرجا الذي فينا.
دائما
ّ
نكون ممموئين من كممة اهلل ونكون ً
بر مببن وقببت مببا ابتببدأنا ويشببكرنا عم ب
أحببد األحببداث قببال لنببا يماريببا وانببا أّنبو نضببب باإليمببان كويب ًا

تقويل ت ّدب وتعمّم .وصالتنا أن يزدادوا بالمعرفة ويوبتوا أكور
مساعدتنا .كممة اهلل ىي التي ّ
تعزيل ّ
باإليمان.
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عن الخدمة في بيروت  -لبنان (تابع)

 خدمة التواصل االجتماعي

ىذه الخدمة ىي عم المواقا التواصل االجتماعيبة .خمقنبا صبفحة عمب الفيسببوك أسبميناىا "يبوم

جديد" اليد

منيا أن نوصل رسالة اإلنجيل ألكبر عدد ممكن من المبنانيين من كافة أنحا لبنان.

ودائمبا يعارضبون تعباليم المسبي  .نحبن
أغمبية الذين يشباركون عمب الصبفحة ىبم مبن غيبر طوائب
ً
يتحول الحديث إلب كويبر مبن
بدورنا ّ
نرد عمييم .أغمبية الوقت نتكمّم معيم عبر "المسينجر" لكي ال ّ

بالرب يسوع.
أن ذلك الشخص ي من
األخذ و ّ
ّ
ألن بالنياية ىدفنا ّ
الرد ّ
فببي البدايببة كببان عببدد كبيببر مببن األشببخاص ي ارسببموننا .اآلن ن ارسببل بعببض األشببخاص ونتببابعيم
ونجبباوب عم ب اسببئمتيم .أحببد األشببخاص حضببر إل ب الكنيسببة وتكمّمببت معببو .كببان لديببو الكويببر مببن

األيببام المقبمببة أن نزيببد عم ب المشبباركين عم ب
األسببئمة ومببا زال لديببو .ص بمّوا مببن أجمببو .ىببدفنا فببي ّ
الصفحة لكي تصل كممة اهلل إل جميا المبنانيين.
 خدمة الواحة

الواحة خدمبة مبا النبازحين السبوريين البذين مبن خمفيبة غيبر مسبيحية .كنبت أخبدم مبا األوالد مبن

صباحا حت الساعة ٔ.
عمر ٔٔ إل  ٔٙسنة .الخدمة ىي ك ّل سبت من الساعة ٓٔ
ً
الص ب كببانوا يسببألون
ىببذه السببنةل ّ
كن با نببدرس مببا بعضببنا إنجيببل مت ب  .وفببي السبباعة الوانيببة مببن ّ
أس ببئمة ح ببول الموض ببوع أو خ ببارج الموض ببوع .تكمّمن ببا كويب ب ار ع ببن اإلس ببالم وم ببا الف ببرق ب ببين اإلس ببالم

الحق والحياة وال أحد يأتي إل اآلب إ ّال بي".
و
المسيحية .أخبرتيم حين قال يسوع "أنا ىو الطريق و ّ
ّ
بر
ليس ىنباك اسبم خبر غيبر اسبم يسبوع ببو نخمبص .أغمبيبة األوالد عارضبوا وتكمّمنبا مبا بعبض كوي ًا
ألن بو ىببو
برب يسببوع ّ
عببن الموضببوع .ىنبباك إحببدى البنببات قالببت لببي وأم بام ك ب ّل التالميببذ أّنيببا تتبببا الب ّ
ببية ى ببو كمم ببة اهلل الق ببادرة أن تخ ببرق القم ببوب
أن س بببب تريي ببر رأي ى ببذه الص ب ّ
الطري ببق الوحي ببد .نعم ببم ّ

الحية الباقية إل األبد".
المتحجرة" .مولودين وانية ال من رجا يفن  ...بكممة اهلل ّ
ّ

يتمجد الرب من خالل ك ّل الخدمات التي ائتمنني عمييا ويعطيني
 أخي اًر نسألكم أن تصمّوا لكي ّ
القوة والحكمة باالستمرار فييا واذكروا األحداث ودراستي الالىوتية وعائمتي.
ّ
-ٕ-

لألخ روبير دفوني

خدمة الواحة والمتابعة

القموب المفتوحة

سالمي أترك لكمل سالمي أعطيكمل ليس كما ُيعطي العالم أعطيكم أنا ...ييوحنا ٕٗٔٚ:
محبتبو البذي يحفظنبا نحبن العباممين فبي كرمبو مبن كب ّل شبرور العبالم
برب مبن أجبل ّ
الشكر دائماً لم ّ
المحيطة بنا .أرجو أن تكونوا بخير أفراداً وعائالتل والكنيسة وك ّل من يصمّي دائماً من أجمنبا ومبن
طيدة مببن أجببل اس ببم المسببي ومببن أج ببل
أجببل الشببرق األوسببطل وال بببالد العر ّبيببةل والعببائالت المضب ب َ
لمقديسين .عمينا أن نجاىد بالصبر الموضبوع أمامنبا إلب أن ننبال غايبة اإليمبان
مرة ّ
اإليمان َ
المسمّم ّ
الحق بك ّل أمانة.
تمنين عم كممة
ّ
وىي خالص النفوس لكي نكون م َ

 الخدمة في الكنيسة:

الحريبات وبمبد الممجبأ لكب ّل شبخص عبابر مبن الببالد العر ّبيبة إلينبا
نشكر اهلل من أجل لبنبان بمبد ّ
ألن ىببذه ىببي الفرصببة الوحيببدة قبببل
لكببي تكببون لببو فرصببة لمتوبببة ويتقابببل مببا المسببي كمخمّ بصل ّ
رجوعو إل بمبده أو السبفر إلب بمبد خبر .ىنباك بباص لنقبل األخبوة السبوريين إلب الكنيسبة لحضبور
االجتماعاتل وبعض األخوة العراقيين الذين وبتوا في الرب.

بجعيم عمب
وما زلنبا نبزور بعبض العبائالت البذين يتّصبمون بنبا عببر اليبات ل ونحبن ببدورنا نش ّ
برب مبن خبالل البوعظ
لمنمو الروحبي والشبركة بعضبنا مبا بعبض وسبماع صبوت ال ّ
المجي لمكنيسة ّ
واإلرشبباد الرعببوي خببالل األسبببوعل وىنبباك دائم باً أشببخاص جببدد فببي الكنيسببة يفرحببون فببي حضببور
ألنيا أ ّول خطوة ليم في المسيرة نحو اليد
االجتماعات وذلك ّ

وىو الصميب.

خدمة الواحة – برج حمود
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خدمة الواحة والمتابعة (تابع)

 الخدمة في الواحة:

ومحب بتكم
ألنيببم يببروا أعمببالكم الصببالحةل
برب وذلببك بفضببل صببمواتكمل ّ
ّ
بتمرة بنعمببة الب ّ
الخدمببة مسب ّ
بجعيم عم ب االسببتمرار
نحببوىمل والمعانبباة
اليوميببةل والحيبباة الصببعبة واالىتمببام بالمسببتقبل .ذلببك يشب ّ
ّ

بدل حياتيم من الجحيم إل النعيم .وىنباك بعبض
الرب الذي ّ
و ّ
التقدم نحو األفضل لحياة سعيدة ما ّ
السيدات تفرحن ألني ّن تبتعمّمن المربة االنكميزيبة والعربيبةل وذلبك ألنيبن ُحب ِرم َن مبن البتعمّم فبي بمبدى ّن
ّ
عنببدما كب ّن صببريرات السببن .ىب ّبن يشببعرن اآلن بوجببودى ّن فببي المجتمببا موببل ببباقي النبباس ولببيس أقب ّل
بر ة اإلنجيببل وأصببب لي ب ّن عيببون مسببتنيرة نحببو شببخص
برب لنببا الببباب لقب ا
قيمببة مببنيمل وب بذلك فببت الب ّ

اليوميب بةل واالتّك ببال عمي ببو بكب ب ّل
المسببي لك ببي يعرفنب بو ب ببالعمق وتك ببون ليب ب ّن الحي بباة األبدي ببةل والعالق ببة
ّ
ظرو الحياة.
البيتية:
 الخدمة
ّ

التعم بق بيببا وذلببك مببن
مببا ازلببت المجموعببات ّ
البيتي بة قائمببة بنعمببة الببرب أسبببوعيا لد ارسببة الكممببة و ّ
خببالل عب ّبدة أفببالم لد ارسببة الكتبباب المقب ّبدس يمببن دم إلب سببفر الر يببا مببا بعببض األسببئمة حببول كب ّل
درسل ومببن وقببت إل ب خببر ينضببم إلينببا بعببض السب ّبيدات يالجي بران الم بواتي تسببمعن وتسببألن عببن
التجما في البيتل وتُردن أن تبتعمّمن مباذا نفعبلل فتكبون ىبذه فرصبة لمحضبور والمشباركة معنبا .إ ّن
ّ
ألن بو يرس ب دائم باً فببي الببذىن .لقببد
درس الكتبباب مببن خببالل األفببالم لببو تببأوير عميببق فببي النفببوس ّ
اختبببرت ذلببك مببن خببالل سب الي ليب ّن عببن فببيمم قببد حضببرنو مبن قبببل أربببا أو خمببس أسببابيا فيخبببرن
ألن العيون مفتاح القمب.
القصة بالكامل ّ
ّ
ىناك بعض العائالت بحاجة إل صالتكم التّخاذ القرار المناسب التّباع المسي .

 مواضيع الصالة من أجل:

لمسيدات ما األوالد
 العائالت السوريةل العائالت العراقية والعائالتالروحي ّ
ّ
الكرديةل لمنضب ّ
 -االستقرار في البمد.

التحدي في الخدمة
 أنا وزوجتي و ّاألخوية.
المحبة
ّ
نشكر اهلل من أجمكم و من أجل تعبكم معنا و ّ
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سمو
لألخ مصطفى ّ

الكردية
خدمة الكنيسة
ّ

الفعالة
كممة اهلل ّ

الكردية في بيروت:
حرة
ّ
 -0الكنيسة ال ّ
نجيمية ال ّ
تعقد اجتماعيا المعتاد ك ّل يوم إونين.
بببدأنا من بذ أكوببر مببن شببيرين ب بدروس عببن أعمببال المسببي  .بببدأت مببن "مجنببون كببورة الجببدريين"

ع
والتريير العجيب الذي حدث معو عند مقابمتو لممسي ل إذ نق أر في مرقس َ٘ " ٔ٘:و َجا ُوا إِلَ َي ُسبو َ
ظببروا اْلم ْج ُنببون الب ِبذي َكببان ِفيب ِبو الم ِجُئببون جالِسببا والَبِسببا وعب ِ
باقالًل فَ َخببافُوا ".لمب ّبدة شببير ونصب كنببت
ُ َ ً َ ً ََ
َ
فََن َ ُ َ َ
البسبا وعباقالً والكممبة الرابعبة فبي عبدد ٕٓ إذ يقبول الكتباب "فمضب
أتكمّم عن أرببا كممبات جال ًسبا و ً
وابتدأ ينادي في العشر المدن كم صنا بو يسوع".

واآلن بدأت منذ شير مجموعة دروس من لوقا  ٛعن "إبنة يايرس وشفا نازفة البدم" .وكنبت قبد

يضا.
أنييت ما الكنيسة مجموعة دروس عن المسي في العيد القديم ّ
لمدة سنة وخمسة أشير أ ً
لببدينا أيض باً اجتمبباع لمشببباب مب ّبرة ك ب ّل أسبببوعين يت براوح عببددىم بببين ال ٓٔ وال ٕٔ شبباب كمّيببم
وس ببل السببموك وفقً با لمتعمببيم
م ب منين .نتطب ّبرق لمواضببيا تيب ّبم الشببباب مببن منظببور الكممببة ّ
المقدسببة ُ
عممبا أ ّن معظبم الشبباب عنبديل إن لبم أقبل كمّيبمل أ ّميبين ال ُيجيبدون القب ار ة والكتاببة .ببدأت
الكتابي ً
ردية لمبعض الذين يرغبون في التعمّم.
تقديم دروس تعميم المّرة الك ّ
منذ أكور من شير ونص بدأت أيضاً بتممذة مجموعة م لّفة من  ٛأشخاص إلعدادىم لمخدمبة
ضمن الكنيسة.

الكردية في زغرتا:
الحرة
ّ
 -2الكنيسة ال نجيمية ّ
مض ب عم ب ىببذه الكنيسببة سببنتين .فببي البدايببة بببدأت معيببم بقصببص مببن الكتبباب المقب ّبدس واليببوم
برب ببأ ّول
وبعد قطا ىذه ّ
المدة ومن ستّة أشيرل أي بعد مضي سبنة ونصب مبن الخدمبةل باركنبا ال ّ
لمرب.
ومار ىذه الخدمةل بوالث عائالت إذ سمّموا حياتيم ّ

األسبببوع الماضببي حببدث شببي غيببر مسبببوق فبي االجتمبباع إذ دعببوت العببائالت البوالث لمصببعود

لممنبر وعممت معيم حمقة حوار أمام ك ّل الكنيسة.
-٘-
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الكردية (تابع)
خدمة الكنيسة
ّ

مرة تمك العائالت يعمنون إيمانيم أمام ك ّل الكنيسة وشيدوا عن عمبل المسبي فبي حيباتيم.
وأل ّول ّ
برب عمببل عممببو
عمم با أّنيببم عنببدما من بوا كببانوا خببائفين مببن أن يعمببم أحببد بموضببوع إيمببانيم .لكببن الب ّ
ً
وأعمن بوا إيمببانيم أمببام الكنيسببة وعم ب المم ب وقب ّبدموا دعببوة لشببعب الكنيسببة لكببي يأخببذوا خطببوة وق برار
االيمان .كان يوم عظيم عن إعالن عمل اهلل بيذه العائالت الوالث.
عنببدنا كببل أسبببوع إجتمبباع فببي زغرتببا .أسبببوع فببي مبن ب الكنيسببة المعمدانيببة فببي قريببة كفرحبببو

البيتية في قرية رشعين.
وأسبوع في الكنيسة ّ

 -3الكنيسة البيتية في زحمة:

ىذه الكنيسة ىي عبارة عن ٘ٔ عائمة كردية كمّيم م منين بدأت معيم منذ سنة إجتماع درس

المقدس وك ّل والوا لدينا إجتماع معيم.
الكتاب ّ
* طمبات الصالة:

الحرة الكردية في بيروت وفي زغرتا.
ٔ .صمّوا لمكنيسة اإلنجيمية ّ
ٕ .صمّوا ألجل العائالت الوالث في زغرتا.
البيتية في زحمة.
ٖ .صمّوا ألجل الكنيسة ّ
ٗ .صمّوا ألجل احتياجات األخوة المادية في ىذه الظرو
٘ .صمّوا ألجل إيجاد فرص عمل لألخوة.
 .ٙصمّوا

ألجمي.

-ٙ-

الصعبة.

لألخ سامح أديب

خدمة البقاع

الخدمة النامية

كان َخيمتكل ولتُبسط شُقق مساكنك .ال تُمسكي .أطيمي أطنابك وشدّدي أوتادك.
أوسعي مَ َ

يإشعيا ٕٗ٘:

الحرة في لبنان .سبو أق ّبدم فبي ىبذه
حر
التحيات من بقاع لبنان لمشركا في الكنيسة اإل ّ
ّ
نجيمية ّ
أ ّ
ٍ
التحديات
أيضا
ّ
تقييما عن سنة من الخدمة بالبقاعل وسو أوض ما قد جنيناه من ومار و ً
األخبار ً

واالحتياجات وطمبات الصالة ألجمنا ولمخدمة.

 -0الخدمة في  2109وخطة السنة القادمة :2121

نقدم فييا الك ارزة والتممذة والعبادة والشركةل
خالل السنة الماضية قمنا بفت ٓٔ زيارات جديدةل ّ
عدة خمفيات وأغمبيم لبنانيين ومنيم من سمّم حياتو لممسي ونتابعو
ى ال األشخاص ىم من ّ

متقدمة في اإليمان.
بيتية فييا ٕٓ %عائالت ّ
توصمنا إل ٓ٘ زيارة ّ
بالتممذة .بيذه الزيارات ّ
حرة:
 -2ككنيسة إنجيمية ّ

برددين ٘ٔ شببخصل مببن خمفيببات
قببد قمنببا بفببت اجتماعنببا األساسببي يببوم األحببدل ويبمببد عببدد المتب ّ
متميبزة:
ّ
متعددةل والبعض منيم يساعد في بنا ىذا العمل الروحي .نق ّبدم فبي اجتماعنبا موضبوعات ّ
كنا قد وضعنا خطّة السنة الماضية بتشجيا وتبدريب
إحالل السالمل العقائدل التشجيال المواىبّ ...
متميزين ك ّل شبخص
توصمنا إل ٘ ّ
ٓٔ ّ
خدام ّ
خدام لكي يحمموا معنا الر ية والسير بخطواتيال وقد ّ
يساعد في خدمة أبنا خمفيتو لمعرفة المسي وىم:
 -جورج سكا

يخادم كممة وكارز ويساىم في الزيارات البيتية

الرب بيتو وىم ٘ٔ شخص في البيت
 نقوال الحاج يخادم كممة وكارز وفت بيتو كي يفتقد ّ طوني زينو يخادم لمسريانل ويساىم بعمل الزيارات األسبوعية جورج حاتم يخادم يعمل عم افتقاد اآلخرين من طائفتو من خالل مينتول في الممحمة -طوني برىوم يخادم لرب النفوس

 أحد اإلخوة ييساعد في فت الزيارات الجديدة(يتبع ص )8
-ٚ-

خدمة البقاع (تابع)

 -3خدمة الغاثة:

فببي المنطقببة التببي أخببدم فييببال ىنبباك حاجببة أكبببر جببدا فينبباك أشببخاص بببال طعببام وأشببخاص بببال

ي لمسببكنل وانطالقببا مببن ر يببة الكنيسببة بأّنيببا تمب ّبد يببدىا فببي
عببالج و خبرين مببديونين باإليجببار الشببير ّ
حصصا غذائية في الومانية أشير الماضية.
مرات
ً
ىكذا ظرو بحسب إمكانياتيال قمنا بتوزيا ٖ ّ
التحديات:
-4
ّ

التحديات ىو التعصبل
مقدمة ىذه
تحديات كويرة بمنطقة البقاعل
ّ
وخاصة في زحمة .في ّ
ىناك ّ
ّ
وانياً عدم سيولة االنتما ل من األشخاص الذين أرادوا أن يتبعوا المسي ل لجماعة الم منينل

ألسباب منيا الوضا االجتماعي لألُ َسرل والوضا االقتصادي أيضاً بمعن
الخاصةل ومنيم من يشترل في م ّسساتيم ومنيم من
الطوائ األخرى في تعميم أطفاليم بمدارسيم
ّ
تسود عمية وقافة الشر والعار عندما يتخمّ عن عقائده ويقبل خرين .
يمنيم من تساىم

 -5األمور التي أبهجتني:

من األمور التي ابيجتني ىو زيارة الدكتور مفدي الجتماعنال واليوم الواني في م تمر الكنيسةل

تقدموا وسمّموا حياتيم لممسي ل وكان ىذا المقا
حيث كان ىناك فرصةً لبعض األشخاص الذين ّ
تقدم بعض األخوة لمخدمةل واألمر األخير ىو
بداية جديدة في عالقتيم
بالرب .واألمر اآلخر ىو ّ
ّ
ترابط األسرة وتوطيد عالقتيم ببعض في الكنيسة.
 -6األمور األكثر انشغاالا:

نمو
زيادة أعضا الكنيسة وفت زيارات جديدة لكي تكون فرصة الك ارزة أكبرل واألمر اآل َخر ىو ّ
الرب
األشخاص
روحيا واكتشا دعوتيم ومواىبيم لتتميم المأمورية العظم ل أيضا االنتما لجسد ّ
ً

ونمو جماعة اإليمان.
المعمن يالكنيسة  .بال ش ّ
ُ
ك ىذه األمور تأويرىا مباشر عم الخدمة ّ

العائمية:
 -7األخبار
الشخصية و ّ
ّ
برب لنبا عطيتبو بمولودنبا الوالبث
نبتيب ونفرح عندما نرى ر يتنا
تمبم ال ّ
تتجسد و ً
ّ
اقعيا وبيبذا الوقبت ّ
الرب عم سالمة نيفين.
يجاستن ونشكر ّ
(يتبع ص )9
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خدمة البقاع (تابع)

 -8خطّة السنة القادمة :2121

 oزيادة عدد أعضا الكنيسة إل ٕٓ شخص - .ممارسة الفرائض يالمعمودية وكسر الخبز
خدام جدد.
 oتدريب وتشجيا ٓٔ ّ
 oفت ٕٓ زيارة جديدة.

 oعمل والث لقا ات روحية لألسرة والعالقات الزوجية.
 oعمل م تمر كرازي يشمل جميا الزيارات.
لممرة األخيرة الزيارات التي لم تستجب وعددىم ٘ٔ زيارة.
 oافتقاد ّ

ألننا نشعر بالضرط الشديد ومن أجل الزيارات.
 -9طمبات الصالة :من أجمنا كعائمة ّ
المحبة مع األخت مريم:
 -01خدمة خيمة
ّ
إن األوالد الذين يحضرون إل الخيمة ىم من النازحين السوريين ويترواح عددىم بين ٘ ٙوٓٚ
ّ
كمدرسبة لمّربة الفرنسبية ٘ٙل أُعطيبوا
ولد وبنت وأحيانا يصل إلب ٓ .ٛالممتبزمين مبا اآلنسبة فاطمبة ّ
المقدس الجز األ ّول والواني .كمبا أقبوم أنبا
المقرر من جمعية الكتاب ّ
خالل الفترة الماضية المنياج ّ
محبة اهلل.
نفسية
اجتماعية وقصص عن ّ
ّ
صحية ّ
بإعطا برامب توعية ّ
ىناك صعوبة نواجييا والسبب ىو معاناتنا من شي المنطقة حيبث يقبوم باسبتدراج األوالد وطبرح

األسببئمة عمببييم موببل" :مبباذا أعطببتكم م بريم ومبباذا قالببت؟" البببعض مببن األوالد ال بواعين يجبباوب نقببوم
بالصالة وترديد بعض الترانيم.
ّ
مما سم بدخول ما المطر وأيضاً نصمّي
نصمّي حاليا من أجل ترميم الخيمة أل ّن الشادر قديم ّ
لمسبماح ليببم بالببدخول إلب المدرسببة والسبببب يعببود لممدرسببة التببي كببانوا فييببا
مببن أجببل بعبض األوالد ّ

حيث طمبوا من ك ّل تمميذ مبمراً كبي اًر من المال

لتسجيميم.

-ٜ-

الحرة في الالذقية
تقرير عن خدمة الكنيسة
ّ
النجيمية ّ

لمقس جورج بيطار
ّ

مستمر
نمو
ّ
ّ

بدايةً أشكر اهلل أبو رّبنا يسوع المسي الذي باركنبا بكب ّل بركبة روحيبة فبي السبماويات فبي المسبي
كمبل إلب يببوم
يسبوع رّبنببا .يأفسببس ٔ . ٖ:واّننببي أوببق وأ مبن ّ
أن الببذي ابتببدأ فينببا عمبالً ص ً
بالحا إنببو ُي ّ
يسوع المسي .
يوما بعد
مستمر
وبنمو
الرب ونعمتو
إ ّن الخدمة في الالذقية ما زالت
مستمرة بفضل ّ
ّ
ّ
ّ
وتصاعدي ً
ّ
تتوسا دائرة الممكوت لمجد الرب.
يوم وىذا ىو اليد المرجو بأن ّ
الرب:
 الخدمة عمى صعيد التبشير وانجذاب الناس إلى كممة ّ

برب إل ب الكنيسببة  ٔٛشببخص مببن
برب أ ّن عببدد األعضببا فببي ت ازيببد وىببذه السببنة ضب ّبم الب ّ
نشببكر الب ّ
خالل معمودية البالرين.

الرب بخدمة جديدة منذ ٖ أشيرل خدمة "مكتبة المطالعة" :من خالليال نعمل عم
يضا باركنا ّ
وأ ً
الرب يسوع وأصب البعض منيم يحضرون االجتماعات في الكنيسة.
جذب الطالّب إل معرفة ّ

(يتبع ص )00
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الحرة في الالذقية (تابع)
تقرير عن خدمة الكنيسة
ّ
النجيمية ّ

وكنا فرحين.
وىذه السنة أيضاً اقمنا م اً
تمر ليوم واحد ّ

الرب عن قريبب تُبذلّل
خصصتيا البمدية لنال وبنعمة ّ
ّإننا ما زلنا نعمل عم امتالك األرض التي ّ
الحالية لم تعد تسا.
ألن الكنيسة
الرب لنستطيا
ّ
ك ّل العوائق لكي نمتمكيا بنعمة ّ
التوسا في الخدمة ّ
ّ

وأيضاً نحن نعمل ما جمعية  saleلدعم مشباريا صبريرة لتنميبة عبائالت الكنيسبة ولكبي يتم ّكنبوا

من العيش حياة أفضل باالعتماد عم أنفسيم .ونحن اآلن بصدد تحضبير حفمبة لألطفبال وأىبالييم

برب وتصببل
ل ٖٓٓ شببخص تقريبباً بمناسبببة عيببد المببيالد فنحتبباج إلب صببمواتكم لكببي تجببري كممببة الب ّ
الرب ى ال الحاضرين.
إل النفوس ويفتقد ّ
 طمبات الصالة:

ويوسا تخوم كنيستو أكور فأكور.
الرب في الالذقية
يتمجد ّ
ٔ .صمّوا معنا لكي ّ
ّ
ٕ .صمّوا معنا لكي نمتمك األرض لنبني مكاناً أوسا.
ٖ .صمّوا معنا ألجل سوريا والمس ولين لكي نقضي حياة ىادئة.
خدام من ضمن الكنيسة لمخدمة.
ٗ .من أجل إقامة ّ
٘ .صمّوا معنا لتسديد الحاجات لمعائالت الفقيرة.
 .ٙصمّوا معنا من أجل دعم خدمة عيد الميالد.
 .ٚوأيضاّ صمّوا ألجمي وألجل عائمتي.

محبتكم ألجمنا أنتم البذين شبركا نا فبي امتبداد
الرب من أجمكم ومن أجل تعب ّ
وفي النياية أشكر ّ
الممكوت دمتم معافين من كل سو .
-ٔٔ-

مقس شانت قزانجيان
ل ّ

الحرة – دمشق
أخبار كنيسة ماران آثا النجيمية ّ

الرونق المختمف

أن الخدمات
الكنسية ال تختم كوي اًر في شبكميا ّإال ّأنيبا تحمبل عامباً بعبد عبام رونقباً مختمفباً
ّ
رغم ّ
المتشبية بالمسي .
متجدد من الحياة
ممتزجاً بميفة ر ية امتداد الممكوت نحو نمط
ّ
ّ
حيببة لق ب ّبوة اهلل وتأكي ببداً جدي ببداً لتعزي بزه ى ببذه الكنيس ببة ف ببي عاص ببمة
كانببت الش ببيور الس ببابقة ش ببيادةً ّ
يكرسبوا حيبباتيم
الياسببمين دمشببق .ظيببرت ىببذه الشببيادة فببي معموديببة تسببعة إخببوٍة وأخبوات قب ّبرروا أن ّ

الروحببي وىببم فببي ط بريقيم ليسببتكمموا التممببذة ليكون بوا
لمجببد مببن أحب ّببيم ُليكمم بوا بببذلك مسببيرة نمب ّبوىم ّ
م ّىمين لممشاركة في خدمات الكنيسة.
مب ببن جيّب ب ٍة أخب ببرى تم ّكنب ببت الكنيسب ببة بمعونب ببة اهلل أن تمتب ب ّبد عم ب ب السب بباحة اإللكترونيب ببة فب ببي خدمب ببة
ذىني بة ىببذا العصببر .لمكنيسببة اآلن صببفحة
الفيسبببوكل وىببي خدمببة ال ُيسببتيان بيببا إذ أّنيببا تخاطببب ّ

إلكترونية يتابعيا أكور من أربا مائة شخص وتتمقّ طمبات صالة وأسئمة كتابية أيضاً.

نتمم االرسالية المسيحية لوحدنا نعمل عم الشبركة مبا كنبائس أخبرى
ما إدراكنا ّأننا ال نقدر أن ّ
ولكننبا نتّفبق عمب ضبرورة الشبركة الروحيبة والتكافبل النفسبي .ككنيسبة
وان اختمفنا في بعض العقائبد ّ
خدام اإلنجيل ونصبمّي أن يب ول ىبذا األمبر
نش ّكل جزًا من مبادرة لتعزيز الشركة بين مجموعة من ّ

لتضم خرين أيضاً.
لمجد اهلل وأن تتّسا ىذه الدائرة
ّ
األخويبة تبرى الكنيسبة ضبرورة دعبوة خ ّبدام َذ ُوو مواىبب وممكبات مختمفبة لبدعم النم ّبو
بنفس الب ّروح
ّ
الروحببي لمكنيسببةل فببي ىببذا اإلطببار تُصببب الخمبوات الشببيرّية سبببباً لخدمببة خبرين وزيببارات مببن إخببوة
ّ
أحبا ومنيا خموة عن محورية ال ّذات ما األخ جون جوزيب
ّ
الواحدة.

تشبيد عبن ُعمبق الشبركة ببين الكنيسبة

وكمببا نببدعو خبرين ُنببدع أيضباً لتقببديم كممببة اهلل ولتببدريب الخب ّبدام فببي بعببض الكنبائس والخببدمات
محمل عم ر ية متينة نعيد مراجعتيا وتأكيدىا فبي أسببوع الر يبا فبي
بالشراكة ما خرين .ك ّل ىذا ّ

القوة
بداية شير ب من ك ّل عامل
ّ
يتضمن ىذا األسبوع ورشات عمل طويمة ومناقشات تُراجا نقاط ّ
التقدم والتراجال وعميو تبدأ الكنيسة أخذ خطوات جديدة نحو تطوير خدماتيا.
والضع ل ّ
(يتبع ص )03

-ٕٔ-

الحرة – دمشق (تابع)
أخبار كنيسة ماران آثا النجيمية ّ

السبنة القادمبة إلعبادة إطبالق خدمبة الشببيبة الناشبئة بطبرق أكوبر اتّسباقاً مبا متطمّببات
نسع فبي ّ
ومعوقات ىذه الخدمة تبزداد
التحديات التي تواجييمل إذ تبدو الحاجة اآلن أكور إلحاحاً
ىذا الجيل و ّ
ّ

الروحي المتوفّر.
قوةً بسبب البديل الرير ّ
ّ
بتم الكنيسببة بخدمببة
مببا ازديبباد الضببروط
ّ
الحياتيببة يببزداد االحتيبباج إل ب التّبرابط األ َ
ُسببري وعميببو تيب ّ
الزوجيببة
الخاصببة بالحيبباة
بزوجينل إذ بببدأنا بيببوم روحببي يتكب ّبرر ك ب ّل شببيرين ويقب ّبدم المحاض برات
ّ
ّ
المتب ّ
بتحب ّبدياتيا المتعب ّبددةل وتببنظّم الكنيسببة أيض باً وقببت شب ٍ
بركة لمعببائالت لتوطيببد الشببركة الروحيببة وتبببادل

بالمتزوجين بببدأنا بتقببديم نفببس الخدمببة لريببر
الخب برات المعيشب ّبية بعضببيم مببا بعببض .ومببا اىتمامنببا بب
ّ
الالىوتيببة والنفسببية الصببحيحة الختيببار شبريك
بزوجين أيضباً مببا مببادة روحيببة دسببمة تُقب ِّبدم الفكبرة ّ
المتب ّ

الزوجية.
تحمل أعبا الحياة
الشخصية القادرة عم
الحياة وبنا
ّ
ّ
ّ
أراد اهلل أن يحفببظ لنببا كممتببو فببي ىيئب ٍبة مكتوبببةل ومببن ىنببا تظيببر قب ّبوة الكممببة المكتوبببةل ولببذا دأبببت
الكنيسة باستمرار عم خدمة الطباعةل تمك الخدمة التي تم ّبد عبدد مبن الكنبائس بمطبوع ٍ
روحيبة
بات
ّ
لمحبة المسي .
تساعدىا في خدماتيا ونشرىا ّ

محببة المسبي ل نصبمّي ككنيسبة أن ُيسبتكمل
فرصا جديبدة إليصبال ّ
موقا الكنيسة الجديد يوفّر لنا ً
ىذا األمر في مخافة اهلل .واذ نتوقّبا نم ّبواً ممحوظباً فبي خبدمات الكنيسبة فبي الشبيور القادمبةل نعمبل

الخدام عم الوعظ المنبري وخدمة الرعاية الشخصية.
عم تدريب عدد من ّ

نرجو أن تصمّوا من أجل:

خدام في الحقل الرعوي.
 تنمية ّبث روح الصالة.
ّ -

 برامب التممذة وخدمة األحداث.-ٖٔ-

غسان حداد
مقس الدكتور ّ
ل ّ

خدمة الكنيسة في األردن

تقدُّم النجيل
ِ
ُم ِ
ت أَ ْكوََر إِلَ
وُم أ ُِر ُ
وري قَ ْد لَ ْ
يد أ ْ
َن تَ ْعمَ ُموا أَييَا اإل ْخ َوةُ أَن أ ُ

اإل ْن ِج ِ
تَقَدِم ِ
يل .يفيمبي ٕٔٔ:

فببي خببر خمسببة أشببير أعطانببا الببرب أن نخدمببو فببي األردن والشببرق األوسببط .ولقببد كانببت ىببذه األشببير
سبب بركة لمعائمة ولي شخصيا ولخدمة اإلنجيلل وىذه البعض من أخبارنا.
 أخبار الخدمة

 في شير حزيرانل فت الرب لنا باب لمخدمة ما برنامب سيبدأ حديواً لتدريب قادة عرب من خمفياتمختمفةل وبنعمة المسي سأشارك في التعميم في ىذه الخدمة.

كمية الالىوت لمشرق األوسط في القاىرة واإلسكندرية
 وأيضاً في شير حزيرانل ّتم التعاون ما ّلممساعدة في تدريب تالميذىم وأيضاً لتأىيل الييئة التعميمية لدييم.
 -في شير بل أنييت بنعمة الرب سمسمة في دراسة الرسالة إل غالطية والتي دامت أربعة أشير.

 لقد أكرمنا الرب بتقدمة جزيمة يٕٓٓٓ $من كنيسة غرانت ستريت المعمدانيةل وذلك تقدمةلممساعدة في خدمة "األُمنية األخيرة" لألوالد الذين يتصارعون في المرحمة األخيرة ما مرض

السرطان.

الرب أعطاني الفرصة ألشارك اإلنجيل ما والث شباب وجميعيم من خمفية
 في شير تموزل ّأخرى .رجا ً صمّوا ألجميم حت تومر الرسالة في حياتيم بتريير لمجد المسي .

الحرة ولك ّل فرد وكنيسة ساىموا في دفا اإليجار السنوي لمكان
 ّنقدم الشكر لمكنيسة اإلنجيمية ّ
تم دفا اإليجار في ٔ حزيران  .ٕٜٓٔشك اًر لتقدماتكم
الخدمة الخاص بالكنيسة والكمّية .لقد ّ
المضحية لمخدمة.
ّ

ُدرس
 خالل أشير تموز – أيمولل الرب أعطاني فرصة ألعمّم كممتو ّالمقدسة في والث كنائسل وأ ّ
مواضيا :الزواج والعائمةل من ىي مريم؟ل صميب المسي ل لماذا اهلل يدعونا لمقداسةل ما ىي غاية
وىد

يقدم دم المسي ؟
الكنيسة المحمّية؟ وماذا ّ
-ٔٗ-
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خدمة الكنيسة في األردن (تابع)

 أخبار الكمية الالهوتية الكتابية – األردن

الالىوتية الكتابية في األردن دراسة في سفر التكوين
قدمت الكمّية ّ
 -خالل أشير أيار – ب ٕٜٓٔل ّ

القس األستاذ معتصم دبابنو .في ٕٜ
ٕٔ ٘ٓ-ما األستاذ سالم جريسات والرسائل الرعوية ما ّ
ت تاري العقيدة المسيحية وصفو مستقمّة أيضاً .من  ٕٛ-ٔٙبل كانت
من شير تموزل ّ
قدم ُ
القس األستاذ دوغالس رايت.
ىناك دراسة في رسالة رومية ما ّ

الربل من أيمول وحت تشرين الوانيل سنعمّم المبادئ السبعة لممتعمّم ما الدكتور ديفيد مارتن ومادة
 بنعمة ّاألولل سنعمّم دراسة في سفر الر يا ما
اليرطقات ما الدكتور عيس طنوس .من ٗ ٔٙ-كانون ّ
الدكتور ِ
فرد دانيال.

 لقد احتفمنا بالذكرى السابعة عشر لتأسيس الكمّية وحفل تخريب الدفعة العاشرة لطالّبنال ولقد كان ىذاالمستويين األساسي
وخريجة من
ّ
خريجاً ّ
الخريجين ٖٔ ّ
االحتفال في ٖٓ ب  .ٕٜٓٔكان عدد ّ
الرب لمجد اسمو وامتداد كنيستو.
و ّ
المتقدم .الرجا الصالة لكيما يستخدميم ّ

 -لدينا اآلن ٕٔ طالباً في الصفو

العادية و ٕٙطالباً في الدراسات المستقمّة .الدول المموّمة ىي

األردنل سوريال مصرل وفمسطين .ويوجد لدينا ٗٗ طالباً يدرسون بالمراسمة من والث دول أخرى.

ونريد أن نستر ّل الفرصة لنشكر ك ّل من يساىم من قريب أو من بعيد لتدريب وتأىيل قادة عرب

وطنيين من خالل الكمّية الالىوتية الكتابية في األردن .شك اًر لكم جميعاً.

(يتبع ص )06
-ٔ٘-

خدمة الكنيسة في األردن (تابع)

 أخبار شخصية وعائمية:

الرب بأن خذ ابنتي مادلين إلب لبنبان لزيبارة أبنبا
محبتكم ودعمكم لسنين طويمةل سم لنا ّ
 بسبب ّألن الصبالة لم ّبدة سبتة سبنوات
وعميا ولر ية الكنيسة التي ترعرع ُ
ت فييا روحيباً .شبك اًر لكبم ّ
عمتيا ّ
ّ
ومحبة كنيستو وكانت تشجيا روحي لمادلين .شك اًر.
الرب
ّ
نالت االستجابة من أمانة ّ

بس جوزيب ب
 -لق ببد تباركن ببا بممس ببة رائع ببة م ببن الزي ببارة المفاجئ ببة والشخص ب ّبية لمق ب ّ

نج ببم وزوجت ببو األخ ببت

عمان.
دوريس لنا في منزلنا في ّ

إميمببيل ابنتنببا الصببررىل قب ّبررت أن تتبب ّبرع بشببعرىا لفتبباة فقببدت شببعرىا بسبببب مببرض السببرطان .ىببذا
المشروع سيكمّ

سدد االحتياج مبن خبالل كنيسبة غ ارنبت سبتريت المعمدانيبة .فبالرب
الرب ّ
٘ $ٕٚو ّ

اسببتجاب صببالة إميمببي وىببي متشب ّبجعة اآلن وبنعمببة الب ّ
بيتم التببّبرع بالشببعر .رجببا ً
بربل ىببذا الشببيرل سب ّ
تقية لمجده.
أن روح العطا عند إميمي
سيدة ّ
الرب حت تصب ّ
تستمر بينما ىي تنمو ما ّ
صمّوا ّ
ّ

برب فرصببة أن أذىببب إل ب لبنببان وأحضببر م ب تمر عببن القيببادة
 فبي شببير تش برين األولل أعطبباني الب ّوأيضاً م تمر الكنيسة اإلرسالي  .ٕٜٓٔلقد كان بركبة كبيبرة لبي رغبم األوضباع الس ّبيئة التبي يم ّبر
بيا لبنان.

بب والببذي سبباعدنا ط بوال ىببذه
ومحب ّ
 نحببن نقب ّبدم إللينببا ك ب ّل المجببدل الحمببدل والشببكر لكونببو أب أمببين ُيستحق ك ّل الكرامة والسمطان إل األبد.
ألنو
ّ
السنوات العديدة .نتطمّا لنخدمو لسنوات عديدة ّ

تدن إل  %٘ٗ.ٜٓمبن  .%ٚٚيوجبد بعبض الكنبائس التبي
 نشكر الرب حت وان كان دخمنا قد ّالدعمل فصمّوا من أجل قرار سريا منيم.
وعدت أن تصب شريكة لنا في ّ
 طمبات الصالة:

محبتكمل وتضحيتكم معنا ولنا!
شك اًر لصمواتكمل ّ

نمو واستم اررية الخدمة.
 -الرجا الصالة ألجل ّ

طالبيا.
الالىوتية
الكتابية واحتياجات ّ
 الرجا الصالة ألجل الكمّية ّّ
 الرجا الصالة ألجل احتياجاتنا الشخصية. -الرجا الصالة ألجل مكان دائم

لمخدمة.

-ٔٙ-

الحرة في مصر
تقرير عن خدمة الكنيسة
ّ
النجيمية ّ

لمقس زكرياغطاس
ّ

رغم الصعوبات

ِ
ِ
ِِ
ِ
ع اْل َم ِسي ِ  .يفيمب ٔٙ:
صالِ ًحا ُي َك ِّم ُل إِلَ َي ْوِم َي ُسو َ
َواوقًا بِي َذا َع ْينو أَن الذي ْابتَ َدأَ في ُك ْم َع َمالً َ

 خدمة السماعيمية:

ببوعية ّأيب بام األح ببد ياجتم بباع ع ببام واالون ببين ياجتم بباع درس كت بباب
 نق ببوم بعم ببل اجتماع ببات أس ب ّ
واألربعا يكمّية إكسبمور نا ِ
يشنز . Xplore Nations

المريبرة" عمب مسببتوى محافظببات السببويسل اإلسببماعيميةل وبورسببعيد.
 تب ّبم إطببالق برنببامب "القيببادة
ّ
يدربوا ىبم ٓٔٔ أشبخاص كجيبل و ٍ
بان فبي الكنيسبةل
ونتوقّا تدريب ٕٕ ر ٍ
اع ومس ول خدمة لكي ّ
وىذا الجيل الواني سيقوم بتممذة ٓٓ ٙشخص كجيل والثل وستكون ىذه الخطّة لسنة ٕٕٓٓ.

مستمرة في تدريب واعداد قادة لإلسماعيمية.
 ما زالت كمّية "تممذوا األمم"
ّ
 خدمة القاهرة:

برب ُيومببر ف بي ىببذه
المادي بةل والب ّ
بتمرون ف بي خدمببة القبباىرة رغببم التحب ّبديات األمنيببة والنفسب ّبية و ّ
 مسب ّ
الخدمببة رغببم ك ب ّل الظببرو ل وأقببوم بخدمببة القبباىرة يببومين ف بي األسبببوعل ونقببوم بعمببل اجتماعببات
وابتة لمتعميم والتممذة والعبادة.

عدة أشير وكان الحضور حوال ٘ٗ فبرد وكبان ىبد
 قمنا بعمل م تمر رائا من ّ
بالالوعي.
"كي أعيش بيوية واحدة" والتدريب عم العيش بالوعي وليس ّ

المب تمر ىبو

وتحديات:
 صموات
ّ

 صمّوا معنا ألجل احتياجاتنا العائميةل وألجل حفظ إليي.

 صمّوا معنا ألجل ش ار مكان وابت مناسب لمخدمة في اإلسماعيمية.

 صمّوا معنا ألجل الخدمة في القاىرةل فنحن نحتاج إل تشجيعكم ودعمكم في حاالت الطوارئ.

 لدينا احتياج كبير في التنقّالت من القاىرة إل اإلسماعيمية والعكس.
ألننبا نتح ّبرك فبي
وتم تجييزه بشكل مببدئيل صبمّوا معنبا ّ
 تم إيجار مكان في القاىرة ّ
لمقر الخدمة ّ
الخدمة باإليمان.
 ألجل مشاكل الم منين الجددل اندماجيم في الكنيسة ومشاكميم ما الدولة
-ٔٚ-

واألمن.

لمقس سامان أمين
ّ

الحرة في العراق
تقرير عن خدمة الكنيسة
ّ
النجيمية ّ

المستمرة
الخدمة
ّ

السوريين .وىي
لدي صديقة تُدع أستيرال كانت تقود الخدمة ما ّ
الالجئين ّ
 خدمة الالجئينّ :
الزيارات
النقص في ّ
وحية و ّ
خادمة نشيطةل ولكن بسبب ّ
الر ّ
قررنا أن نوق الخدمة ّ
الدعم والموارد ّ
بابا لكي نعود لمزاولة ىذه الخدمة المومرة من جديد.
التي تقوم بيا عم أمل أن يفت لنا الر ّ
ب ً

األيام األخيرةل واجينا في الخدمة مشاكل عديدة ما األمن وما الجيران
 خدمة الكنيسة :في ّ
أيضا خدمة مومرة جدا وصمت فييا رسالة
الصريرة في البيوت .ىذه ً
بسبب بد خدمة المجموعات ّ
اإلنجيل خالل األشير األخيرة إل

ٍ
شخص جديد و من  ٚمنيمل وأغمب ىذه المجموعات
ٕٓٔ

طالب الجامعاتل ونحن نريد أن نقوم بتممذة ومتابعة الم منين الجدد.
م لّفة من ّ

الضرط الذي تضعو عمينا الحكومة .والكوير من
مرة ك ّل أسبوعين بسبب ّ
نحن نجتما ككنيسة ّ
عمدنا
األشخاص ال يستطيعون الحضور بسبب ىذا ّ
الضرط .ىناك ٕ٘ شخص جديد في الكنيسة ّ

لكننا نبحث عن زمن مناسب نستطيا من
 ٜمنيم منذ شيرين والبعض اآلخر ينتظر
المعمودية ّ
ّ
يشوشون الخدمة التي نقوم فييال
خاللو االبتعاد عن ّ
الم َ
الضرط األمني .ىناك بعض ُ
رسمين الذين ّ

فيم يجذبون بعض الم منين لألسباب الخاطئةل فذىب بعض الم منين لتمك المجموعات ولكن

نضجا يعممون إل
رسمين أكور
ً
أشكر اهلل ّأنو يوجد ُم َ
تأسيس مجموعتين جديدتين في كردستان.

جانب الكنيسة المحمّّية وقد ساعدونا في

خدام أقويا في التّعميم ويساعدون في تدريب جميا المجموعات .إونين منيم
لدينا والث ّ
مشرولين في عمميما ويمارسان التّعميم في الوقت الذي يكونا متاحان فيول والوّالث ال يعمل ويعمّم

فعالية في الخدمة.
في جواره ّ
يتحرك ويكون أكور ّ
لكنو ال يمتمك أي مدخول يم ّكنو من أن ّ
 طمبات الصالة:

 من أجمي ومن أجل خدمتي ومن أجل دخولي لمبنان من جديد.الخدام الذين يعممون معي ومن أجل االضطياد.
 من أجل ّ صموا من أجل المجموعات كافة.ب فرص دعم
 -صموا لنا لكي يفت لنا الر ّ

لمخدام.
ّ

-ٔٛ-

لألخ نصير كبيش

الخدمة في الجزائر

بصمة المسيح

ت أْ ِ
وِ
ب لِ َش ْي ٍ ل َوالَ َن ْف ِسي وَ ِم َينةٌ ِع ْن ِديل َحت
لكننِي لَ ْس ُ
َحتَس ُ
َ
ارة نِعم ِة ِ
ِِ ِ
َخ ْذتُيَا ِم َن الر ِّ
اهلل.
ب َي ُسو َ
َواْل ِخ ْد َمةَ التِي أ َ
عل ألَ ْشيَ َد بب َش َ ْ َ

أُتَ ِّم َم بِفََرٍح َس ْعيِي
يأعمال الرسل ٕٕٓٗ:

الرب يسبوع عمب نعمتبو التبي أخبذتيا كبي أكبون شبريك لبو فبي ىبذا الحقبل البذي
أول شي أشكر ّ
تعب ىو وحده فيو وعمل ك ّل شي بموتو عم الصميب وقيامتو مين.
الخدمة الروحية:
 في الرعاية:
برب فبي سبنة  ٕٜٓٓ / ٕٓٓٚوتركتيبا
كراعي لكنيسة أغبابي ) (AGAPEالتبي زرعتيبا بمعونبة ال ّ
مرة أخرى لمخدمة فييا.
كونتيم لمخدمة ىناكل كانت إرادة ّ
الرب دعوتي ّ
لقادة ّ
يتم بحياة األخوة الروحية والعائمية موالً في المشاكل ننصحيم ونصمّي معيم.
 ما زوجتي ن ّيارت إل البيوت كي نش ّجا األخوة في اإليمان.
 نقوم بز ا نقوم بمتابعة خاصة لرير المتزوجين كي يعطييم الرب شريك الحياة. ونقوم بالمعمودية وقت يمزم. في التعميم:

مرة في الشير.
 نقوم ببرنامب تعميم ّالخدام ّ
مرة في الشير.
 -عندنا برنامب تعميمي لمكنيسة كمّيا ّ

مرة في الشير.
 عندنا صالة وصوم لك ّل الكنيسة ّالرب يسوع.
تعر أكور عم بعض كعائمة ّ
 ىناك برنامب خروج الكنيسة ًمعا لم ّ
 والنقباط التببي أعطبباني ّإياىببا الببرب يسببوع ىبي تكببوين الخب ّبدام لممسببتقبل وبببدأت فببي الصببالة وفببيالخدام لمتعمّم في الخدمة.
تشجيا بعض ّ
صمّوا معنا من أجل الجزائر ومن أجل المشاكل التي تجري ىناك ما الم منين واغبالق الكنبائس

حرية
لكي يعمل ّ
الرب عم إعطائنا ّ

العبادة.

-ٜٔ-

لألخت ميشمين دفوني

 مواعظ األحد/ قسيمة الدعم

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

:ـــــس جوزيــــــف نجــــــمل تح ب ببت عن ب ب بوان
ّ ٓٔل قب ب ببدم كمم ب ببة اهلل القـ/ٙ  ص ب ببباح يب ب ببوم األحب ب ببد ف ب ببي. ٖٔ:ٕ "المشاركة بالنجيل" انطالقًا من ئتسالونيكي
:ل تحبت عنبوان

Bocaratonي

:ل تحبت عنبوان

TCCCي

القـس بيـل ميتشـل
ٓٔل قبدم كممة اهلل/ٖٔ  صبباح يبوم األحبد فيّ
. ٕٔ-ٔ:ٖ "ضبط المّسان" انطالقًا من ييعقوب

القس هـاردين أن جـي
ّ ٓٔل قبدم كممة اهلل/ٕٓ  صباح يوم األحد في. ٗٙ-ٖٔ:ٕ٘ "الرب عائد ليطمب شعبه" انطالقًا من يمت
:)ل تحب ب بت عنبوانEFCC( س دايـڤ ﭙينيـر
ّ ٓٔل ق بدم كممب بة اهلل القــ/ٕٚ  صبباح يبوم األح ب ببد فب بي.

ٖٓ-ٜٔ:ٔٔ "هدف الكنيسة" انطالقًا من يأعمال الرسل
-ٕٓ-

الحرة
ُ
ص َور من المؤتمر اإلرسالي لمكنيسة اإلنجيمية ّ

الحرة
ُ
ص َور من المؤتمر اإلرسالي لمكنيسة اإلنجيمية ّ

