
صلواتك، خدمتك، عائلتك لن تكون كما كانت من قبل ابدا

قامة بالفندق واالفطار   الحجز يشمل االإ

ي
و�ن ليك�ت يد االإ قامة، اتصل بنا عن طريق التليفون او ال�ب لمزيد من التفاصيل عن االإ

(858) 277-2200 x 2558 or Email: specialcare@mcwe.com.

ون ويقوموا باستكمال التدريب، سيتم منحهم شهادات رسمية بإتمام التدريب    أولئك الذين سيح�ن
يد ين فيديو مسجل علية كل احداث المؤتمر بالكامل، سواء بتسليم اليد او عن طريق ال�ب سوف يتم اهداء جميع الحا�ن

ولو موريس س�ي

هل أنت مستعد لتكتشف وتتعلم كيف تعمل عمل الرب

ولو موريس س�ي
عداد الروحي مؤتمر االإ

أيام الخميس، الجمعة،  السبت    ٢٨، ٢٩، ٣٠ يوليو ٢٠١٦
فرصة تخت�ب فيها تغي�ي لحياتك من خالل مسحة قوية مكثفة  مع

ن ولو سواء بوسائل الفيديو، او خدام ممسوح�ي  خالصة تعليم د/ س�ي

ولو  اثناء توزيع الشهادات  وخدمة ختامية   ولقاء شخصي مع خادم الرب د/ س�ي

Mission Valley Resort  المكان :          
الخدمة االفتتاحية: يوم الخميس ٧/٢٨ الساعة ٣ ظهرا
875 HOTEL CIRCLE SOUTH SAN DIEGO, CA  92108   العنوان: 

 :لمزيد من التفاصيل رجاء االتصال

(858) 277-2200 x2558 EMAIL: specialcare@mcwe.com

ثالث أيام رائعة

تكلفة الفرد الواحد

رسة
أو ٣٥ دوالر لالأ

شامال إقامة الفندق واالفطار

فراد االرسة من سن ١٢ ـ ١٨
غرف مجانية الأ

احجز االن

االماكن محدودة

٢٥ دوالر فقط

 دكتور سيرولو خدم في العديد من البالد العربية،
 منها الجزائر، البحرين، مصر، االأردن، الكويت،
 لبنان، ليبيا، الناصرة، عمان، قطر، السعودية،

مارات  (الرياض، جدة، الخبر)، السودان، دولة االإ
 (دبي، أبو ظبي)، وهو يعشق كل الشعوب والبالد

الناطقين باللغة العربية

صوت نبوي لشعوب
.العالم لما يزيد عن٦٠ عام

  شخصيا قام بتدريب اكثر من
  ٤ ماليين من القادة المؤمنين المسيحين

  من مختلف بالد العالم
ليكرزوا بالمسيح في بالدهم

شنودة اميل  القس/  جابر أبو  صموئيل  القس/  حداد عصام  القس/  زينو مايك  القس/ 

 االآن وقتك لتخت�ب شخصيا  انطالقة روحية من خالل هذا المؤتمر الروحي

سم�ي لولو 

REVEREND 
RACHEL GRAHAM   

REVEREND 
GREG MAURO



لكنكم ستنالون قوة
ي حل الروح القدس عليكم

م�ت
(أع ٨:١)

٢٨ – ٣٠ يوليو ٢٠١٦
التدع هذه  الفرصة لنوال المسحة تفوتك

 استقبل مسحتك االلهية
ولمسة جديدة من الله 

لو علي مدار ٦٧ عام ، د/ س�ي
 من خالل خدمة عالمية مشهود لها، قام بعقد

 العديد من اك�ب وانجح 
المؤتمرات ومعاهد إعداد الخدام

ي العصور الحديثة، واالن  هو وقتك
 �ن

ي وتسمع هذا المرسل  وفرصتك ل�ت
ي الله ون�ب

ي
قوة جارفة روحية عل وشك الحلول �ن

جسد المسيح فتنتج أعظم
ها العالم استعالن لقوة الله لم يراها او اخت�ب

(من قبل       (د/ موريس سورلو

MISSION VALLEY RESORT   العنوان:
875 HOTEL CIRCLE SOUTH

SAN DIEGO, CA 92108
    :تليفون   277-2200 (858)

27891.01

لو الكارز العالمي/ موريس س�ي
U.S.: P.O. Box 85277, San Diego, CA 92186

Web site: www.mcwe.com

U.K.: P.O. Box 277, Hemel Hempstead, Herts HP2 7DH
U.K. Web site: www.mcwe.co.uk

CAN.: P.O. Box 3600, Concord, Ontario L4K 1B6 
CAN. Web site: www.mcwe.ca


