
“The disciples were first called Christians in Antioch” (Acts 11: 26) 
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 ,٢٠٢٢ لوليأ ٢٠ ءاثالثلا خيراتب ةيئاسملا رابخألا ةرشن ف ءاج ام ىلع )LBC( لاسرإلل ةينانبللا ةسسؤملا ىلا
 

 ام ىلع ِّدرلاب هِّقح لالخ نم سكذوثرألا مورلل ةيلامشلا اكريمأ رئاسو كرويوين ةيشربأ ف ّيمالعإلا بتكملا َّنإ
 فيزوج ديسلا اهتيلوبورتم ةدايس ِنأَشب ٢٠٢٢ لوليأ ٢٠ خيراتب ةيرابخإلا مكترشن فو مكتطحم ف ءاج
 ف يمالعإ ٍبتكمك مدقتن ةّيملاعلاو ةّينانبللا يناوقلا ف سَّرَكُم ّدرلا بجاو َّنأ امبو .مارتحالا يلكلا يوالحز
 .اًليصفتو ًةلمُج ةّيرابخإلا مكترشن ف تيلوبورتملا ماهتا نم ءاج ام يضحاد ِّدرلاب ةيشربألا
 
 ةعاس ٤٨ لالخ مكرابخأ ةرشن ف اًلماك هتءارقو ّدرلا اذه رشن ةرورضب ةّيمالعإلا مكتطحم نم بلطن انُه نِم
 ِّقحِب ظِفَتحَنس الإو ,ةقباّسلا ةيرابخإلا مكترشن ف ءاج امل اًحيحصت ةّينورتكلإلا مكتاحفص ىلع هعضوبو ةمداقلا
 :ةيلاَّتلا ِبابسألِل َكِلَذَو ,ِحدَقلاَو ِّمَّذلاِب مُكيَلَع ءاعدالا

 
 .ةبتاكلا ةلئاع مسال دوجو ال ذإ ,ةيوهلاو ردصملا ةلوهجم ةينورتكلإ ةلاسر ىلع تدمتعا - ١
 لبق نم تونهكلا نم دَّرَجُم دقاح نهاك اهرشانو ,ةيقادصم اهل تسيل ةينورتكلإ ةحفص ىلع تدمتعا - ٢

 .ةيشربألا
 اذه نالطب دكؤت يتلا ةينورتكلإلا ةيشربألا تاحفص ىلع ةروشنملا تيلوبورتملا لئاسر ف ءاج ام متلهاجت - ٣

 اهيعارو ةيشربألا ةيقادصم ىلع اًصرحو لاح ّلك ىلعو .ماهتالا ردصم ىلع طقف نيدمتعم ءاعدالا
 نم وأ ةعاشإلا ةحص نم قُّقحَّتلل ءافكألا يققحملا يماحملا نم ةدياحم ةنجل ةيشربألا ءانمأ سلجم فّلك
 .اهمدع

 ٍسيئرك ِهِبصنم نم دمألا ةليوطلا ِهِتمدخ نم دعاقَّتلاب تيلوبورتملا بلط ّنأ ةّيشربألا مالعإ ُبتكم ُتِبثُي - ٤
 مكتطحم ةرشن ف ِدراولا لطابلا ماهِّتالا عوضومب ديعب نم الو بيرق نم ال هل ةقالع ال ةّيشربألل
 ةهازنل دهشت ةيشربألا نأ ىلإ ةفاضإلاب ,دعب ردصت مل ةيئاهنلا قيقحتلا جئاتن نأ اًصوصخو ةيرابخإلا
 .ٍّدِجَو نافتب ةنس يثالث ةدتمملا فيزوج تيلوبورتملا ةمدخ

 
 حيضوتلا ىضتقا نايبللو
 ٢٠٢٢ لوليأ ٢٣ ف َرِّرُح
 سكذوثرألا مورلل ةيلامشلا اكريمأ رئاسو كرويوين ةيشربأ ف ّيمالعإلا بتكملا
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