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الهي وسط الظروف
وقت صالة لطلب وجة الرب

دعوة للحياة
حياة تتعاش

ية قرارات مصير
وعد لكل يوم

انت تسأل واالنجيل يجيب همسة ولمسة
ي
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وعد لكل يوم
وقت صالة لطلب وجة الرب

ية قرارات مصير
مقتطفات من كنيسة الحياة الفياضة وعد جديد ليوم جديد
وقت صالة لطلب وجة الرب عايز اقولك
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ي
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خمسة لعيلتك

اسىع نحو الغرض
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كنيسة المنار

صفحة جديدة للجميع

صفحة جديدة للجميع

صفحة جديدة للجميع

كنيسة المنار

روح النبوة

صفحة جديدة للجميع

مؤتمرات الطبيب العظيم
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اوالد ابراهيم

حياة الكلمة

حراس عىل االسوار

ي
ي كنيسن 

بين 

خطوات قدام

ي االرتفاع
ف 

-الكنيسة االنجيلية بقرص الدوبارة 

 اجتماع االحد

منوعات

كنيسة رانشو كوكامونجا

حقيقة حية

االب مكاري - الكنيسة المرقسية 

يونان

من الحياة

Embracing New Life

كنيسة المنار

- الكنيسة الرسولية بوكالة البلح 

إجتماع األحد

مدرسة الالهوت
هدوء القلب
حقائق صادمة

اجتماع كاتدرائية يسوع الملك 

بمرص

الكنيسة المعمدانية بواشنطن

ي كنار
كلمن 

Sozo Healing

صوت العابرين

حقائق صادمة

امل جديد
ارسالية المسيح

White Coat

كنيسة الحصاد االخير

اوالد ابراهيم

ساعة ونصف مشورة

جه وقتك

انا مش كافر

امل جديد

خطوات قدام

الكنيسة العربية بلونج بيتش

نور لجميع االمم

الكرمة مباش  مساءا

What Do You Believe
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ما وراء االحداث

ام حب واحي 
تصالحوا مع هللا
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الشفاء االلهي

ي
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Behind The Veil
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نور لجميع االمم
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حياة الكلمة

Way Of The Master 
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هو هللا القدير

ارسالية المسيح
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شفتاي تسبحانك

مدرسة الرجاء

بكل وضوح
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اطلبوا تجدوا

كل الكتاب
نور لجميع االمم
االتجاه الصحيح

كنيسة انهار الحياة
كل الكتاب

نور لجميع االمم
االتجاه الصحيح
المرأة الفاضلة
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Embracing New Life
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ارسالية المسيح
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الشفاء االلهي
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مدرسة الالهوت

نور لجميع االمم
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االب مكاري - الكنيسة المرقسية 
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كل الكتاب

ليك تسبيحنا

ء ثمينة آللي

الكنيسة العربية بكورونا

تعاليم المسيح
الكنيسة العربية بلونج بيتش

ما وراء االحداث
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Programs are subject to change during the Fundraising in June December, Also during Christmas, Easter or special live eventswww.Alkarmatv.com


