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أحتفلت الكنيسة أمس 23/12 بعيد ميلاد فادينا يسوع،  تخلل الأحتفال فقرات متنوعة
ومباركة من ترانيم ميلادية مع فريق "الرب  رايتي"، ترانيم خاصة مع فريق "صوت السلام" مع

عزف الة ال- "تشايمز"، ترنيمة  محلية خاصة من تأليف وتلحين الأخت منى دله وتوزيع الأخ
سامر  عوده بترنيم رائع من بعض الأطفال 

، ترنيمة خاصة قدمها الأخ يوثام والأخت  ترنيم صباح (يا ليلة)، تخلل البرنامج ايضا
قراءات ميلادية مع الأخوة غسان عوده وأيمن توما، مشاركة من الأخت فرحه مخول، كلمة شعر
من الاخت لميا ولا ننسى فريق  "أولاد الملك" بأدارة "بيت النور" الذي قدم رقصات مسيحية

القس  بترنيمتين مع  فريق الرب رايتي وترنيمة ثالثة ("في الدجى" باللغة الأنجليزية). 
خالد  دله ختم الأحتفال بعظة ميلادية قصيرة أكد فيها ضرورة  تركيزنا واهتمامنا بصاحب

العيد يسوع بالدرجة الأولى الذي قبل ان يكون  مواطنا ارضيا ليعطينا المواطنة
السماوية، فلنكرم صاحب العيد يسوع ولنملكه  بالكامل على حياتنا. 

ترنيمة ليلة عيد عزف احداث الكنيسة فريق صوت السلام 

نتمنى للجميع عيد ميلاد سعيد وسنة جديدة مباركة من صاحب العيد يسوع وكل عام والجميع--
 يمكنك مشاهدة بعض الترانيم والمعزوفات الخاصة التي قدمت في الاحتفال بخير

1- Silent Night  2 تقديم صوت السلام- Silent Night   3 تقديم ورقص اولاد الملك- Jingle Bells
تقديم صوت السلام 

وايضا يمكنك الاستماع لبعض الترانيم صوتا 
1
- 

يا ربي يسوع
- ترنيم الاطفال ** ملاحظة هذه الترنيمة من تاليف وتلحين محلي: منى دلة ومن توزيع سامر

عودة
2- 

منذ القديم في قرية
- ترنيم الرب رايتي  

ترنيمة في الدجى باللغة الاجنبية تقديم اولاد الملك 

-- 

--  
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index.php/videos/37-church-ministry-videos/580-SilentNight-chimes.html
index.php/videos/37-church-ministry-videos/579-Silent-Night.html
index.php/videos/37-church-ministry-videos/578-JingleBells.html
Audio/Tranem/Christmas_Songs/2010/Yarabe-YAsou3.mp3
Audio/Tranem/Christmas_Songs/2010/Montho-Alkadem.mp3
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--  

--  

--  

  اضغط هنا لمشاهدة بعض الفيديوهات من الاحتفال   --
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index.php/videos/37-church-ministry-videos.html

