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اجتمع ليلة امس الاربعاء 28/03/2012 في قاعات ليالي بعلبك - كفرياسيف ما يقارب الـ 90
امراة منهم بعض الضيوف من خارج البلد والبعض الاخر من بعض المؤسسات بمناسبة عيد الام و

عيد المرأة.

في بداية الاحتفال رحبت الاخت كيان جبور (عريفة الحفل) في الحضور وطلبت من القس خالد
افتتاح البرنامج بكلمة صلاة بركة على الاحتفال, وبعدها شارك بفترة تسبيح وعبادة مع

الفريق وقد طلب من الاخوات ان يسلموا بعضهم على بعض واعلان محبتهم الواحده تجاه الاخرى
اثناء ترنيمة "نعلن عن حبنا لبعضنا". 

بعدها رحبت الاخت كيان بالدكتور مروان عودة الذي شارك بمحاضرة صحية التي تخاطب الجيل
الذهبي وعن التغيرات التي تمر بها المراة في هذا الجيل وعن كيفة المحافظة على الجسم

السليم, فقد تفاعلت النساء اثناء المحاضرة وقد طرحت بعض الاسئلة وقد تم الاجابة عليها
.. 

بعد الفقرة الصحية حان الوقت لفترة الترفيهية التي قدمتها كل من الاخت علا اسحق وناهد
ناصر, فكانت فقرة ناقضة فكاهية عن المراة العربية وعن الضغوطات التي توجهها من خلال

الحماوات والجارات والمجتمع ككل. 

اما الفقرة الروحية فكانت مقسمة الى عدة اقسام: 

كلمة شعر بعنوان "انا امراة" قدمتها الاخت ناهد ناصر (الشعر من تاليف الاخت دعد  -    
عودة)
تم عرض قصة صغيرة عن مكانة المراة عند الرب يسوع بعنوان "عندما خلق الله المرأة"  -    

بصوت الاخت منى دلة وتلاها كلمة صلاة من الاخت ماري صباح 
شاركت كل من الاخت لمياء دلة وابنتها ناديا عجاج ورزان عجاج ( ابنة ناديا عجاج) عن   -    

رسالة من جيل الى جيل, 
فقد تكلموا عن التربية المسيحية التي قد عبرت من جيل الى جيل.

وفي النهاية شاركت الاخت منار توما عن اختبارها الشخصي كيف انها كانت تبحث عن  -    
الله منذ صغرها وجاء الوقت الماسب لكي تتعرف عليه ..

اما الفقرة الالكترونية فقد شارك بها الاخ ايمن توما وقد كانت عن ايجابيات/سلبيات
الفيس بوك في يومنا هذا, كيف ان الفيس بوك اصبح اليوم هو من ثالث اكبر دولة في العالم

وعن كيفية نشر البشارة من خلاله 
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وفي نهاية البرنامج قدمت الاخت مارجرت ابو غزالة رسالة الخلاص للحضور وقد انهت
الاجتماع في صلاة 

قدم لكل امرأة حضرت البرنامج كتاب بعنوان "انا هي" كهدية 

اليكم بعض الصور .. سوف نضيف بعض الفيديوهات من خلال البرنامج قريبا ً 

عندما خلق الله المرأة

http://www.youtube.com/watch?v=0fWF9r8Vr3A
{loadposition motherwomenday2012}اليكم بعض الصور من البرنامج
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