
 ٧ 

 
  شباب اليوم كنيسة الغد

 »انبا الشهإلَيكُم، أَي تةٌ فِيكُم : كَتَبقِيمم ةُ اكَلِمو  ،اء١٤:٢ يوحنا ١ ( »إنَّكُم أَقوِي(  
 

  مـقـدمــة
 

»نالَتم ِرساأنتِفي قُلُوِبن ت٢: ٣ قورنتس٢(» ا كُِتب(.  
     

               
        

   
 

     



 


       


 

  يسوع والعائلة املقدسة
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  أنتم طاقة احلب القادرة على حتويل جمتمعكم

            


       





 

          
    


     

       
 

  خمطّط الرسالة
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 الفصل األول

  يسوع املسيح والكنيسة
ّقالح النُّور اهللا... كَان وا َأبنَاءِصيرم َأن يكَّنَهفَقَد م قَِبلُوه اَ الَِّذينأم) ١٢ و٩: ١يوحنا( 

 

 »الطَِّريق واحلَق واحلَياة«يسوع هو 
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  رؤية جديدة للحياة
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  الكنيسة هي جسد املسيح
  




 
               

 





       


 

 هوية العلماينّ ورسالته
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  دور العلماينّ يف الكنيسة
 

           
                

             
 

      
           

  


        
           

 


 

                                                        
 



 ١٣ 

  الكهنوت العام جلميع املعمدين
 


           




 


 

  السعي إىل الكمال يتطلّب جهدا
 







        
     
 


             

 


  

   
         

 



 ١٤ 

  الفصل الثاني
  الشهــادة املسيـحية

اِتاوماكُم الَِّذي ِفي السوا َأبدجمة، فَياِلحالَكُم الصا أعموركُم ِللنَّاِس، ِليِضْئ نُورفَلْي ١٦:٥متّى 

 

  كالم اهللا
 


 

  


 
             


              

        
 

           
              

 

    


 


   

 

  األسرار املقدسة والطقوس
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  اإلميان والعقل
          





 


      


 


     

 
            


    

 



 ١٦ 


      

 
           

            
  

              
         

 

  العقائد وتعليم الكنيسة
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  ملح ونور ومخرية
 

          


 




 







 

  
        

 


 


              

 

  شباب مناضل من أجل حياة مسيحية الئقة
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بة؟حأم أناني   
             

         
             

 


            


           
 

 
   




 


          
 

  من اهللا نتعلَّم احملبة
   


 





 ١٩ 


    

               
 

          
  

 

 

  الكنيسة تعولُ على الشباب
 

   


           
            

 

 


          
 

 االلتزام يف خدمة الكنيسة
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  يف الرعايا واالس الرعوية على صعيد األبرشيةاالس الرعوية 
       

 

  
   

             
 

         


 
                                                        

 
 



 ٢١ 




 
 




 

  أمهّية الرعية
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ة بالعمل الرعويالتزام احلركات الرسولي  
             




 
 







 


       


             

 


            

             
        
 


           


 

 





 

                                                        
 



 ٢٣ 

  املرشدون
      


            


   

              
 





 

  العمل الرعوي يف كنائس الشرق األوسط
   


 


           


             

 
            

 

  الدعوات الكهنوتية والرهبانية
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 ٢٥ 

  الفصل الثالث
  الرسالة املسيحية

اِعينةَ إلَى الخَلِْق َأجمَأعِلنُوا الِبشَارا، ووا ِفي األرِض كُلِّّهبذه) ١٥:١٦مرقس.( 

 

  اذهبوا يف العامل كلِّه
          

   


           


 

             
           

           
               

 

  البشارة ورسالة الكنيسة
 

    





 

                                                        
 
 



 ٢٦ 

  الشباب رسل البشارة
 



        

 
 

    
 

             
        


 


  


              


        


 

          
   

        
 

      
 

  بشارة جديدة
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 افتحوا أبوابكم للمسيح
 

 


          


             
 


    

          






 

 

  تعددية يف الكنائس واألديان
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  دةمسرية الوح
      

         
     




 

      
            

  
 


      

 

 

            
  


  




 



 ٢٩ 

  احلوار
 

 
           


             


 



 





 

 
  
 

 

 

  يف العامل العريب
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  بناء حضارة السالم واحملبة
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 احلوار املسيحي اليهودي
 


 


 

            


          


 
   


            

 

 

  العائلة
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  خماطر دد العائلة
 







 


    
              

      
 

                                                        
 



 ٣٣ 

 الفقراء واحملرومون
 




 


           



            
 


       

  
 


   


 

 
      




 

  التنمية االقتصادية
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يف وجه التخلُّف االقتصادي 
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  الوطن
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   البلد وخدمتهمعرفة
    

   

 




  
 


   

      


    
 

                                                        
 
 



 ٣٧ 

  سيالعمل السيا
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  الدفاع عن احلرية واألرض
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  اهلجرة
 


 

      
 







          
 


  

       


 

  الثقافة
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  الرياضة
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  اإلعالم واإلعالن
 

 
  




       
 

            



 

             
         

 
             



 

              
             

            
          

 



 ٤٢ 

 اخلامتة
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  الكتابمصادر
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

AAS 
  جملس بطاركة الشرق الكاثوليك

 
 


