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 المعمدانية يوم الاربعاء الماضي 2010-12-15 بميلادكنيسة كفرياسيف احتفلت نساء 
السيد المسيح . وقد نجحن بضم ثلاثة اجيال: الحدثات, البالغات ونساء الجيل الذهبي. 

افتتحن اللقاء بترنيمة ثم شاركت كل من الاخوات : 

1- لميا دلة شاركت بمشاركة بعنوان "حيثما يحل المسيح يحل السلام "

2- ناهد ناصر عن لا تهتموا بشيء بل بكل شيء بالصلاه مع الشكر ... 

3- منار توما عن خدمة زيارة الكنيسة لمعهد "البنات في ضائقة"

4- ماري صباح عن طاعة مريم العذراء وقبولها لأمر الرب 

5- ريم دلة عن اهمية تجهيز قلوبنا للرب

6- ماجدة فرح عن محبة الكنيسة وقوة الصلاة 

7- فرحة مخول عن الوحدة بالكنيسة واهمية دور كل جزؤ فيها 

, وقد قدمتها الاخت دعد عودة منسقةالعيد واختيارتهواخيرا مشاركة شعرية طريفة بعنوان 
عمل النساء في الكنيسة. 

بعد كل مشاركة تم اختيار ثلاث اخوات من الثلاثة اجيال لأضاءة الشموع من اجل بلدة معينة
في كل مرة والاعلان ان هذه البلدة هي لله .

 1 / 5

/
index.php/makalat/makalat-ta2amolat/575-al3ed-wa2ekhteyarataho.html


اللقاء الميلادي النسائي لعام 2010

الكاتب منار توما
الجمعة, 17 ديسمبر 2010 12:13

بعد ذلك تمتعن بمشاركة الطعام الذي حضّره لهن الاخ سليمان ناصر له الشكر الجزيل.

ثم بدأت فقرة الالعاب مع الاخت كميليا انطون مما اضاف جوا من الضحك والمرح ..

وقد اتفقن جميعهن ان الحفلة كانت مشجعه والبرنامج كان رائعا والشكر الاول والاخير
يعود لرب الارباب وملك الملوك صاحب هذا العيد الذي يتوق لدخول قلبك في هذا الميلاد ,
فقط ادعوه فيدخل ويضيء قلبك فتستطيع ان ترنم بحق مع الملائكة " المجد لله في الاعالي

وعلى الارض السلام وفي الناس المسره".

من هو صاحب العيد يا ترى ؟

انه يسوع الذي ترك امجاد السماء , العرش الالهي وولد في مذود حقير ومات على الصليب
ليفدي البشرية من الخطية وقام في اليوم الثالث منتصرا على كل قوات الجحيم واعتقنا من

عبودية ابليس 

فهل تدعوه الى قلبك وحياتك ويكون هو صاحب العيد وهدية السماء لك في هذا العيد ؟ 
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