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كما اعتدنا في كل سنة، وبينما نعبر أسبوع الآلام معا مع فادينا المخلص،  احتفلت
الكنيسة أمس، الجمعه2012-4-13، بيوم الجمعة العظيمة، حيث علق يسوع بين  السماء والأرض

على صليب الجلجثة. تخلل الاجتماع فقرات متعددة من ترانيم  بقيادة فريق الرب رايتي،
أبترانيم من فريق "الرب رايتي جونيور"، قراءات  وتأملات بكلمات الرب السبع على الصليب. 

تدأ الاجتماع بقراءة ومشاركة من  الأخ يوثام صباح من أنجيل متى 27: 27 - 31 التي تتحدث عن
مقطع من آلام يسوع  الرهيبة على الصليب (أكليل الشوك، الرداء القرمزي بدل الثياب، قصبة

على  يمينه، الاستهزاء ...)، تلتها ترنيمة "أكليله مضفور".
الكلمة الأولى: "يا  أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون" (لوقا 23 : 33 - 34) شارك

بها  الأخ أيمن توما، ثم ترنيمة "لولا موت الصلب يا فادي". 
الكلمة الثانية:  "اليوم تكون معي في الفردوس" (لوقا 23 : 39 - 43) مع الأخ لطف سويد تلتها 

ترنيمة "ما لي سواك". 
الكلمة الثالثة: "يا امرأة هوذا ابنك ... هوذا أمك"  (يوحنا 19 : 25 - 27) مع الأخت مريانا
صايغ، تلاها ترنيمتي "واحبيبي" مع  الفريق ثم ترنيمة "جاز في نفسي سيف" مع "الرب رايتي

جونيور"، 
الكلمة  الرابعة: "ألهي ألهي لماذا تركتني" (مرقس 15 : 33 - 36) مع الأخ عصام عوده  ثم

اختبار شاركت به الأخت ميليا بخصوص شفاء الرب لزوجة أخيها. الكلمة الخامسة: "أنا عطشان"
(يوحنا 19 : 28 - 29) مع  الأخ طعمه عوده ثم ترنيمة "يا سيدي كم كان قاسيا"،

الكلمة السادسة "قد  أكمل" (يوحنا 19 : 30) مع الأخ طعمه دله، الكلمة السابعة: "يا أبتاه
في  يديك أستودع روحي" (لوقا 23 : 44 - 46) مع الأخ غسان عوده ثم ترنيمة "هوذا  قد صار ليل"
مع الرب رايتي جونيور تلاها عرض "فيديو كليب" لترنيمة "في طريق  الصلب" بمقاطع من فيلم

آلام المسيح. 
بعد المشاركات شارك القس خالد دله  بقراءة من يوحنا 19 : 31 - 37 عن قصة طعن يسوع

بالحربة، تلاها ترنيمة "يا  يسوع الحياة في قبر وضعت" ثم قراءة جماعية لأصحاح 53 من سفر
أشعياء. 

بعد  ذلك تشاركت الكنيسة بخدمة العشاء الرباني التي نخبر بها بحقيقة موت المسيح  ثم
ترنيمة "مستر عنه الوجوه". 

ختم الأجتماع بالصلاة الربانية وصلاة النعمة.  
في انتظار أحد القيامة المجيدة

لمشاهدة جميع الفيديوهات من الخدمات 
اضغط هنا
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