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أحتفلت الكنيسة المعمدانية الانجيلية بمرافقة فريق الرب رايتي أمس 23/12 في قاعة
الاوديتوريوم في ابوسنان بعيد ميلاد فادينا يسوع. افتتح الحفل الاخ غسان عوده عريف
الحفل ورحب بالحضور وشكر رئيس مجلس ابو سنان المحلي علي هزيمة ونائبة الدكتور نعيم
موسى على تقديمهم الاوديتوريوم مجانا لهذه الامسية الميلادية، ومن ثم طلب من القس
خالد الصلاة من اجل الحفلة والحضور, فقد حضر البرنامج ما يقارب الـ 500 شخص من اهل

http://www.youtube.com/watch?v=HN4NTتصور هوائي- موقع لينجاالبلد والقرى المجاورة .. 
fBfuCQوكما تعودنا في كل سنة ان نرى

فريق اولاد الملك يرقصوا بجانب فريق الرب رايتي, فقد شاركوا هذه المرة في اربع ترانيم
بخلاف المرات السابقة .. ترنيمة "منذ القديم", "يا ليلة" , "في عيد المجيد" وترنيمة "كل

شعوب الارض" وايضا رقصوا على ترنيمة سايلنت نايت. 
ولم تنتهي المفاجاه هنا فقد دعى الاخ غسان فريق جديد وهو فريق الرب رايتي - 

جونير
وهو مكون من احداث الكنيسة ليقدموا ترنيمتين بعنوان "ياسوعي بشكرك يا ربي" , "يسوع يا

طفل بيت لحم", وقد صفق الحضور لهذا الفريق تصفيق حارا بعد تقديم هذه الترانيم معبرا به
عن تشجيعه للفريق .. 

واكيد لم ننسى اطفال الكنيسة الذين رقصوا ايضا على ترنيمة "المجد في الاعالي" مع فريق
الرب رايتي وقد صعدو ا الى المسرح خلال ترنيمة "دقي دقي يا اجراس" حاملين الاجراس

وقارعين بها معلنين ان يسوع قد ولد .. 
وفي نهاية البرنامج قدم القس خالد كلمة ميلادية خلاصية بها قدم يسوع للجميع .. فقد

تلامس الرب مع بعض الحضور ورفع البعض الاخر الايدي معلينين قبولهم الرب يسوع كمخلص
شخصي لحياتهم 
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صلاتنا ان الرب يكمل العمل في كل من قبله .
في النهاية نشكر جميع من دعم لانجاح هذا البرنامج ونتمنى للجميع عيد ميلاد سعيد وسنة

جديدة مباركة من صاحب العيد يسوع وكل عام والجميع بخير
قريبا سوف نضع بعض الفيديوهات وبعض من ترانيم الاحتفال صوتا ً . 
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