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)متى 14: 33-22( X يسوع ميشي على املاء 
موُه إىِل  فينََة َوَيَتَقدَّ 22وَأجَبَ التَّالميَذ لَِوقتِه َأن َيرَكبوا السَّ

رَصَفهم  23وملَّا  اجلُموع.  َيرِصَف  حتَّى  امُلقابِل  اطِِئ  الشَّ
َوحَده  املساِء  يف  الُعزَلة.وكاَن  يف   َ لُِيَصليِّ اجلََبَل  َصِعَد 
 ، َة َغَلواٍت ِمَن الَبّ فينَُة َفَقِد ابَتَعَدت ِعدَّ ا السَّ ُهناك. 24وَأمَّ
َلا.  ُمالَِفًة  كانت  يَح  الريِّ ألَنَّ  َتلطُِمها،  األَمواُج  وكانِت 
26فَلمَّ  الَبْحر.  عىل  ماِشيًا  إِليِهم  جاَء  اللَّيل،  آِخِر  25فِعنَد 

»هذا  وقالوا:  اِضَطَربوا  الَبْحر،  عىل  ماِشيًا  التَّالميُذ  رآه 
خوا. 27فباَدرهم يسوُع بَِقولِه:  َخَيال!«وِمن َخوفِهم رَصَ
 ، َربيِّ »يا  ُبطرس:  28فَأجاَبه  َتافوا!«  ال  هو،  َأنا  »ثِقوا. 
اه، فُمرين َأن آِتَ إَِليَك عىل املاء«. 29فقاَل َله:  إِن ُكنَت إِيَّ
فينَِة وَمشى عىل املاِء آتِيًا إىِل  »َتعاَل!«فنََزَل ُبطُرُس ِمَن السَّ
َفَأَخَذ  يح،  الريِّ َة  ِشدَّ رَأى  عنَدما  خاَف  30ولِكنَّه  يسوع. 
ني!« 31فَمدَّ يسوُع َيَده لَِوْقتِه  خ: »يا َرّب، َنجيِّ َيغَرق، فرَصَ
وَأمسَكه وُهو يقوُل له: »يا َقليَل اإِليمن، ملِاذا َشَكْكَت؟« 
يح، 33فسَجَد َله الَّذيَن يف  فينَة، َسَكنَِت الريِّ 32وملَّا َرِكبا السَّ

فينِة وقالوا: »َأنَت ابُن اهللِ َحّقًا!«. السَّ

الشرح

يسوع ال يشق البحر بل يميش عليه )متى 14: 25(، أي يسيطر 
عليه ألنه الرب. ال خيّص هذا األمر يسوع فحسب بل يتعداه 

إىل تالميذه. ها إن بطرس يستطيع القيام بذلك، ولكن ليس 
يدعوه ملشاركته  الذي  ليسوع  بطاعته  بل  بقوته كم سنرى، 

قواه.

اليوم يميش يسوع عىل املاء والتالميذ مدعوون ألن ُيمعنوا 
النظر. يعتقدون يف البداية أن ما يرونه هو خيال وال يمكن 

ألحد أن يميش عىل املاء، إال أهنم حيرزون تقدمًا.

التي يقولا  املاء مع الكلمة  التالميذ حركة امليش عىل  يربط 
يسوع والتي تكشف عن حقيقة هذا الرجل: »أنا هو!« )متى 
14: 27(، ليتوقف عندها اخلوف وحيّل مكانه الذهول والثقة 

وأخرًيا جرأة بطرس الذي شعر أن بإمكانه هو أيًضا امليش 
عىل املاء.

بطرس يف الواقع هو شخصية النص الرئيسية. خيبنا القديس 
متى وحده عن هذه املعلومة املهمة حيث ينزل بطرس من 

السفينة ويميش نحو يسوع ويعّرض نفسه للغرق.

تكمن  قدرته  بمهارته.  هذا  بكل  بطرس  يقوم  ال  قلنا،  كم 
نظرته  ويف  معه،  يدور  الذي  واحلوار  يسوع  مع  عالقته  يف 
الرش واملوت.  املنترص عىل  الرب  أن ترى يف يسوع  القادرة 

بكلمة واحدة، تكمن قوة بطرس يف إيمنه.

البحر موجود وال يمكن العبور عىل اليبس. من الرضوري 
لنا  عبور  كل  ترافق  التي  والرياح،  األمواج  عنف  مواجهة 
أي أهنا ترافق حياة التلميذ كلها. عندما يتصدع هذا اإليمن 
يف الرعية سيجد اإلنسان نفسه وحيًدا يف مواجهة قوة الرش 
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قصورها  رسيعا  سيختب  التي  قواه  عىل  لالعتمد  ومضطرا 
وعدم مالءمتها. هذه أيًضا جتربة يومية ترافق كل عبور.

الصالة  آنذاك  تلد  الواقع  يف  هناك.  ينتهي  ال  األمر  أن  إال 
احلقيقية، صالة الذين يتكلون عىل الرب من دون حتفظ: »يا 
َرب، َنجني« )متى 14: 30(. يقول متى أن يسوع مّد يده فوًرا 

وأمسك ببطرس.

لعله حينم نواجه املوت ويسيطر اخلوف عىل حياتنا، حينها 
اللحظة،  تلك  يف  الصادقة.  احلقيقية  رصختنا  ترتفع  فقط 

وبطريقة جديدة، سنختب أن اهلل سينجينا حًقا.

ونختبها  نعيشها  الرعية.  يف  الراعوية  احلياة  هي  وهكذا 
ونؤمن هبا لتكون لنا املرساة يف خضم بحر احلياة والصعوبات 

وأمواج التحديات الكثرية يف حياة الرعية والكنيسة.

) )من تأملت البطريرك بيريباتيستا بيتساَبلاّ

2( من الشراكة للمشاركة

4( استدامة الرسالة

1( نسير معـًا

3( مسؤولية

االستراتيجية العامة

املجلس الرعوي لكل رعية

فئات  مجيع  الرعية،  كاهن  حول  جتمع،  التي  اليئة  هي 
دورها،  بإبراز  العمل  من  بّد  ال  الرعية.  وفعاليات 
بحيث  وقوانينها،  وأسسها،  عملها،  وطريقة  وروحانيتها، 
تؤّمن الرشكة الكنسية يف كل رعية، وذلك انطالقا من خبة 
املايض والواقع االجتمعي والكنيس الذي نعيشه يف رعايانا

العلماني

املسيحية  احلياة  الدخول يف  – بأرسار  املؤمنني  ُيصبح مجيع 
رسالة  يف  مشاركني   – واإلفخارستيا(  والتثبيت  )العمد 
والرعوية(.  والتقديسية،  )التعليمية،  املثلثة  املسيح 
فالعلامنيون يشرتكون يف الرسالة التعليمية إذ ينرشون كلمة 
رؤسائهم  مع  بالتعاون  والوسائل  الطرق  بمختلف  اهلل 

 

 العلماني 
المؤمنين  يُ  جميع  والتثبيت    –صبح  )العماد  المسيحية  الحياة  في  الدخول  بأسرار 

)التعليمية،   –واإلفخارستيا(   المثلثة  المسيح  رسالة  في  والتقديسية،    مشاركين 
في فالعلمانيون. والرعوية( التعليمية يشتركون  بمختلف   الرسالة  هللا  كلمة  ينشرون  إذ 

إذ   الرسالة التقديسية الطرق والوسائل بالتعاون مع رؤسائهم الروحيين. كما يشتركون في
نه جاد بابنه الوحيد  إهللا حتى    هكنيسة ويقدسون العالم الذي أحبيتقدسون من خالل أسرار ال
يوحنا   )راجع  في16:  3ليخلصه  ويشتركون  الرعوية (.  حياة   الرسالة  في  بمشاركتهم 

وبذلك  والكهنة.  األساقفة  مع  الوثيق  التعاون  في  بنائها  في  مساهمين  وشؤونها  الكنيسة 
 يمارسون كهنوتهم العام 

 ة المجلس الرعوي لكل رعي

الرعية. ال بد  من  وفعاليات  هي الهيئة التي تجمع، حول كاهن الرعية، جميع فئات  
وروح دورها،  بإبراز  تؤم ن  انالعمل  بحيث  وقوانينها،  وأسسها،  عملها،  وطريقة  يتها، 

االجتماعي  والواقع  الماضي  خبرة  من  انطالقا  وذلك  رعية،  كل  في  الكنسية  الشركة 
 .رعاياناوالكنسي الذي نعيشه في 

 . 
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الروحيني. كم يشرتكون يف الرسالة التقديسية إذ يتقدسون 
اهلل  أحبه  الذي  العامل  ويقدسون  الكنيسة  أرسار  خالل  من 
 .)16  :3 يوحنا  )راجع  ليخلصه  الوحيد  بابنه  جاد  إنه  حتى 
ويشرتكون يف الرسالة الرعوية بمشاركتهم يف حياة الكنيسة 
وشؤوهنا مسامهني يف بنائها يف التعاون الوثيق مع األساقفة 

والكهنة. وبذلك يمرسون كهنوهتم العام.

من الشركة إلى املشاركة

الرشكة هي هبة اهلل لكنيسته. وإذا قبلنا هذه البة فإهنا تؤدي 
مفهومًا  تبقى  فإهنا  وإال  وامللموسة.  الفعلية  املشاركة  إىل 

جمردًا وأمنية مجيلة.

الكنيسة كتعبري عن هذه الرشكة من  املشاركة يف حياة  تأت 
جهة، وكوسيلة لتنميتها من جهة أخرى… ولذه املشاركة 
الكنيسة،  يف  واحد  كل  دعوة  بحسب  متعددة  أشكال 
أن  املطلوب  فليس  اهلل.  هبا  حباه  التي  املواهب  وبحسب 
تكون اليد ِرجال، والعني أذنا. وال تستطيع الِرجل أن تقول: 
لسُت يدًا، فم أنا من اجلسد، واألذن: لست عينًا فم أنا من 
اجلسد. وكذلك »ال تستطيع العني أن تقول لليد: ال حاجة 
ألهنا  إليكم،  يب  حاجة  ال  للرجلني:  الرأس  وال  إليك،  يب 
لو كانت كلها عضوًا واحدًا فأين اجلسد؟ ولكن األعضاء 

كثرية واجلسد واحد.

وأخريًا ال يستطيع أحد أن حيسب نفسه صغريًا أو ضعيفًا أو 
زائدًا، فكل عضو له كرامته ودوره ومسامهته يف بناء اجلسد« 
املشاركة  تتم  الروح  هبذه   .)19-12  :12 1قورنتس  )راجع 

ومجياًل  متينًا  البنيان  ويصبح  الكنيسة،  حياة  يف  الوحدة  يف 
بمشاركة اجلميع يف بنائه«.

التواصل

إليها  تستند  التي  والروحّية  الكنسية  الرشكة  مفهوم  إن 
هذه  بني  التواصل  أيضًا  تستدعي  إليها  تؤدي  أو  املشاركة 
هذه  تستطيع  ال  الرعية.  يف  والفعاليات  املختلفة  الفئات 
وال  الواحد،  اهلل  شعب  منها  يتألف  التي  املتعددة،  الفئات 
حيق لا، أن تظل بمعزل بعضها عن بعض، بل من الرضوري 
بالفئات  أو هيئة سعيًا جادًا إىل االتصال  فئة  أن تسعى كل 
األخرى بغية كرس احلواجز القائمة بينها وصوال إىل رشكة 

كنسية يغتني فيها الكل من الكل.

الفعاليات الرعوية
ُتشارك

ê
يف عمل الكنيسة للمسامهة يف رسالة الكنيسة وخدمتها

الفعاليات الرعوية
تتعلم

ê
كل أنواع النشاطات اخلاصة بكل فئة

سهرات إنجيلّية، مسابقات، علوم إنسانية، الهوت،
كتاب مقّدس، اجتمعات شبيبة، رياضات روحية،

احتفاالت ليتورجية
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األسرة في مجتمعنا

يعتب جمتمعنا األرسة من دعائمه القوية والثابتة. فهو ال يزال 
وكرامتها،  وقدسيتها  ألمهيتها  ومدركًا  باألرسة  متمسكًا 
أفرادها.  بني  القائمة  وللعالقات  األرسية  للقيم  نا  ومثميِّ
الفرد،  توجيه  يف  أساسيًا  دورًا  تلعب  األرسة  فإن  وعليه 
وتؤثر تأثريًا كبريًا عىل مسلكه وحياته. وما نجده يف املجتمع 
عمومًا، نجده أيضًا يف اجلمعة املسيحية. فاالنتمء إىل األرسة 
املؤمنون  ويعتب  املختلفة.  العمر  فرتات  عىل  ويمتد  راسخ 
الزواج الكنيس الطريقة الوحيدة للزواج. وهكذا فاإلقبال 
يساعد  بالنسبة لم. وهذا  بدهيي ورضوري  الرس  هذا  عىل 
عىل قيام أرس ثابتة وقوية تعيش يف حالة االنسجام والرتابط 

واملحبة.

الكنيسة املنزلية

حباّ املسيح
والكنيسة

الكرامة األصلية
للحب الزوجي

تناغم حلياة
املجتمع

موضع التقاء
أجيال وحكمة 

أوسع
أمانة لقصد
اهلل اخلالق

الشبيبة والشباب

يمتلك  ومن  حارضنا  ببناء  علينا  حيّتم  للمستقبل  النظر  إّن 
ازدهار  سيكون  وهبا  شبيبتنا،  غري  الكبرية  الطاقات  هذه 
املهم،  الشبيبة  نعيد ونكتشف دور  يأت  يوم  الكنيسة، وكل 

وكل اللقاءات التي حتصل هي أكب دليل عىل ذلك.

نسري معـًا

نؤمن بدور
بعضنا بعض

نسري
يف العمق

نجدد أنفسنا 
وكنيستنا بالفرح 

والعمل

وننطلق ومعنا
حمبة أبينا وننبض 

بالفرح

مجال الكرامة
العليا

مشاركة اهلل الذي
خيلق

العائلة عطياّة
قياّمة إىل أقىص حد

العائلة حاملة 
الرسالة
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من  بدورها  أيًضا  هي  ترج  أن  الشبيبة  عىل  الشبيبة:  دور 
حياهتا القديمة، وأاّل تكتفي فقط بإطالق النداءات بل تثبت 
املبادرة  متتلك  وأهنا  الكنيسة  حياة  يف  الرسالة  صاحبة  أهنا 

وتنطلق هبا بفرح.

شبيبة َتعلم: أّن عليها واجب والتزام أخالقي، كوهنا متّثل 
وهي  فيها  تتواجد  التي  املجتمعات  يف  املسيحية  الشبيبة 
وأعلنوا  كلها  األرض  يف  “اذهبوا  املسيح  رسالة  حاملة 
كبت  ومهم  الثقافة  من  مستوى  عىل  كنا  مهم  البشارة”. 
لنتمّكن  نتزّود منه  الوفري الذي  النبع  أعملنا، فالكنيسة هي 
الشبيبة  عىل  حيّتم  وهذا  منا،  املطلوبة  الرسالة  مواصلة  من 
أن تكون حارضة يف الكنيسة وبشكل ملتزم وبثقة كبرية يف 

أمهية هذا احلضور.

نور  وتعكس  كاملرآة  تكون  أن  الشبيبة  عىل  تشارك:  شبيبة 
املسيح وأن  املهم أن نكون رسل  املسيح يف كل مكان. من 
هذه  أمهية  وأّن  رسالة،  لا  كنيسة  شبيبة  أننا  ونعلن  نقف 
اجلميع  مع  اخلبات  هذه  وعيش  نرش  يف  تكمن  الرسالة 

وجذهبم.

اهللأنـا

اآلخر

إّنه عرص الشبيبة، عرص الدماء اجلديدة التي سُتغني الكنيسة 
وجتّددها بالفرح واملحبة والعمل.

بالفرح  تنبض  ولنُكن شبيبة حّية  أبينا،  فلننطلق ومعنا حمّبة 
بيد، وإنجيلنا  ينتهي وال يتعب ولنحمل مسابحنا  الذي ال 

بيد ونقول: نحن رسلك يا رب فأطلقنا يف هذا العامل!

م من  لنتمك ن  منه  د  تكون    الرسالةواصلة  نتزو  أن  الشبيبة  على  يحت م  وهذا  منا،  المطلوبة 
 حاضرة في الكنيسة وبشكل ملتزم وبثقة كبيرة في أهمية هذا الحضور.

إن  المطلوب هو أكبر وأكثر من مجرد حضور يقتصر على ساعات قليلة   شبيبة تصلّي:
شبيبة تصوم وتصلي،  نمضيها برفقة األصدقاء في األنشطة واللقاءات والترفيه، بل نريد  

أيًضا،   أيديها  في  المسابح  تمسك  شبيبة  نريد  بل  فقط،  األعناق  حول  المسابح  تضع  وأال  
 . وتصل ي وترفع الصلوات إلى السماء

على الشبيبة أن تكون كالمرآة وتعكس نور المسيح في كل مكان. من المهم   شبيبة تشارك:
سة لها رسالة، وأن  أهمية هذه الرسالة  أن نكون رسل المسيح وأن نقف ونعلن أننا شبيبة كني

 تكمن في نشر وعيش هذه الخبرات مع الجميع وجذبهم. 

 
 

الشبيبة اإلعدادية والثانوية واجلامعية والعاملة
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السهرات اإلجنيلية

السهرات االنجيلية التي هتدف اىل مجع عدد من العوائل يف 
عىل  والصالة  ورشحه  االنجيل  قراءة  هبدف  احدها  منزل 
ضوء كلمته. ان قراءة االنجيل ليست جمرد مطالعة النص، 
عب  املؤمن  يرافق  الذي  املسيح  مع  لقاء  مسرية  هي  ولكن 
يرافقه  وصالهتا  وفهمها  اهلل  كلمة  لقراءة  التحضري  كلمته. 
اهلل  اىل  موجه  وطلب  ومتجيد  صالة  التي  املزامري  تالوة 
املزمور  اهلل.  مع  تلتقي  لكي  للنفس  الطريق  يمهد  وحوار 
السهرة  يف  املقصود  بالنص  ما  عالقة  له  يكون  يتىل  الذي 

اإلنجيلية.

الفعاليات
ُتعلـّم

ê
نشاطات خاصة لنقل الرسالة اخلاصة فيها

يتعب ولنحمل  فلننطلق ومعنا محب ة أبينا، ولنُكن شبيبة حي ة تنبض بالفرح الذي ال ينتهي وال  
 مسابحنا بيد، وإنجيلنا بيد ونقول: نحن رسلك يا رب فأطلقنا في هذا العالم!

 
 
 

 السهرات اإلنجيلية:  
العوائل في منزل احدها بهدف قراءة   الى جمع عدد من  التي تهدف  السهرات االنجيلية 

مطالعة النص،  االنجيل وشرحه والصالة على ضوء كلماته. ان قراءة االنجيل ليست مجرد  
التحضير لقراءة كلمة هللا   .ولكن هي مسيرة لقاء مع المسيح الذي يرافق المؤمن عبر كلمته

وفهمها وصالتها يرافقه تالوة المزامير التي صالة وتمجيد وطلب موجه الى هللا وحوار 
بالنص   ما  له عالقة  يكون  يتلى  الذي  المزمور  مع هللا.  تلتقي  لكي  للنفس  الطريق  يمهد 

 المقصود في السهرة االنجيلية. 
 

تضع  أنواعها،  بكل  املتغريات،  ان  أسئلة جديدة وملحة: 
اىل  القاعدة  من  وتدفعها،  كثرية،  حتديات  أمام  الكنيسة 
نعهده  مل  نحٍو  عىل  وملحة  جديدة  أسئلة  طرح  عىل  القمة، 
إيمننا  نحيي  الديني )كيف  الصعيد  املايض، وذلك عىل  يف 
شخصية  لتنمية  العمل  ما  املتغري؟  املجتمع  هذا  يف  ونعيشه 
مسيحية قادرة عىل التعامل مع هذه املتغريات؟ كيف نجيب 
الالمباالة  نواجه  وكيف  باإليمن؟  املتصلة  األسئلة  عىل 
تتجاوب  )هل  والكنيس  الكثريين؟…(،  عند  الدينية 
اجلمعة  وحاجات  املجتمع  تطور  مع  الكنسية  مؤسساتنا 
االنعكاسات  نواجه  كيف  إيمننا؟  ومتطلبات  املسيحية 
نعزز دور  املؤمنني؟ كيف  املتغريات عىل حياة  السلبية لذه 
املؤمنني يف حياة الكنيسة؟ كيف ننظم العمل الرعوي؟…(، 
يف  مسامهتنا  وما  جمتمعنا؟  يف  موقعنا  )ما  واالجتمعي 

مسريته؟ وما عالقتنا بفئاته املختلفة.

تنتظر  تزال  ال  التي  الرعوية  األسئلة  اىل  باإلضافة  هذا 
وتنشيط  الكرازة،  وجتديد  الليتورجيا،  )إحياء  إجاباتنا 

 
 

هذا باإلضافة الى األسئلة الرعوية التي ال تزال تنتظر إجاباتنا )إحياء الليتورجيا، وتجديد  
وتنشيط الحياة الرعوية…(. إن جميع هذه األسئلة تنتظر منا التفكير للبحث عن  الكرازة،  
 اإلجابة. 
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احلياة الرعوية…(. إن مجيع هذه األسئلة تنتظر منا التفكري 
للبحث عن اإلجابة.

الفعاليات
ُتصلـّي

ê
ي نفسها لتغني نفسها وتغذاّ

مواضيع السهرات اإلجنيلية في فترة الصوم املقدس

املوقر  بطريركنا  تعليمت  وبحسب  األربعيني  الزمن  خالل 
سنقرأ إنجيل القديس لوقا ونتأمل فيه يف سهراتنا اإلنجيلية: 

يوحنا يف البية )3: 18-1(  )1
يسوع يصوم يف البية )4 : 13-1(  )2

يسوع يرشع يف التبشري )4: 28-14(  )3
التالميذ األولون )5: 11-1(  )4

شفاء املقعد يف كفرناحوم )5: 28-17(  )5
يسوع يأكل مع اخلاطئني )5: 32-29(  )6

عظة يسوع الكبى )6: 26-20(  )7
املحبة للقريب حتى العدو )6: 35-27(  )8

كيف تعامل أخاك )6: 45-39(  )9
توبة امرأة خاطئة )7: 50-36(  )10

مثل الزارع وتفسريه )8: 15-4(  )11
ما يطلب من أتباع يسوع )9: 27-23(  )12

التجل )9: 36-28(  )13
يسوع يرسل اإلثنني والسبعني )10: 16-1(  )14

مثل السامري )10: 37-25(  )15

العائلة املسيحية مستهدفة في صميمها 
وكينونتها وقيمها اإلجنيلية الثابتة

فعدم أخالقية النظام االقتصادي تسبب

في اجلري السريع وراء 
استهالكية متنامية وفاحشة  

كوهم وسراب للسعادة

فنتج عدم تنظيم ساعات العمل الطويلة لألهل على 
حساب سعادة أفرادها وحياتها يشكل خطر ويربكها

والدة نزعة مادية تشكل خطر 
على قيم العائلة األخالقية 

واالجتماعية األصيلة
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عدم أخالقية النظام اإلعالمي ووسائل االتصال  
والتكنولوجيا وتطورها السريع

ال يقابله نضوج إنساني

والدة نزعة فردية دمرت 
تواصل وقيم العائلة

والدة سلوكيات ألفراد 
العائلة ونهج حياة غير 

مسيطر عليه

تعلق أفراد العائلة 
مبفاهيم خاطئة للحرية 

ومفاهيم تربوية غريبة

إدمان بدون مخدر، 
عنف وسلوكيات جارفة 

وغريبة
والنتيجة مجموعة أفراد 
تتعايش فيما بينها وليس 

عائلة تعيش فيما بينها

باتت هذه الوسائل 
مصادر للقيم واألخالق 

والتربية

اغتراب أفراد العائلة عن بعضهم يولد: ضغط، 
توتر، نزاعات، بؤس، إكتئاب ثم بحث عن مصادر 
غريبة وغير أصيلة عّلها تعطي السعادة الدائمة

هنالك فقدان هوية
للعائلة املسيحية ورسالتها

فقدان حس االنتماء إلى الكنيسة املكان الوحيد حيث 
جتد العائلة هويتها وتكتشفها وحتقق ذاتها فيها

هنالك جفاف
ملنابع احلب والعطاء

ولذلك العائلة اليوم رهينة وهدف للربح السريع 
للنظام االقتصادي واإلعالمي
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هنالك أزمة في نقل اإلميان احلقيقي املمارس 
للقيم اإلجنيلية والعائلية الصحيحة

تنتقل من جيل إلى جيل

هنالك أزمة توازن وعدم ترتيب األولويات
في حياة العائلة بني اإلميان، حياة األسرار، 

والدرس، والعمل، والترفيه

َتِلد املؤمنني وينمو فيها

بحاجة خلطة إنقاذ وإصالح طارئة

للعائلة دعوة ورسالة متكاملة مع الكنيسة

من أجل عائلة مسيحية مؤمنة، منتمية ماِرَسة
في حياة األسرار الكنسية ونقل حقيقي لإلميان

العائلة

كني�سة

بيتية

الكنيسةالعائلة

                   مرَسلة                دعوة مقدسة
      

ة    
َسل

مر
     

      
    دعوة مقدسة   

َتِلد املؤمنني وينمو فيها

بني الكنيسة والعائلة َوْحدة وشراكة وروح رسولية 
تنتقل من جيل إلى جيل
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العّماد باب لإلميان وعودة إلى مفاعيله
من أجل مسيحّي ينتمي للكنيسة

فاملسيحي ليس معمدًا يحظى بسر العّماد
ومن ثم يذهب في طريقه، فثمرة سر العّماد

هي اإلنتماء املتجسد في ممارسة حياة األسرار كلها

في سر الزواج تتحد العائلة برسالة الكنيسة من أجل   
لة اجلديدة تنشئة دينية وانفتاح وعمل على األْنَ

إعادة النظر وجتديد في إلتزامات الزواج
ودعوته األصيلة واألمانة لها

اإلفخارستّيا )سر القربان املقدس( منبع للحب 
العائلي األصيل والشراكة بني أفرادها من أجل:

التضامنالعطاء

األخالقالعطف

الوحدةالرحمة

السالم

أبناءكم هبة الله لكم فانقلوا لهم احلياة
ال املوت من خالل شهادة حياتكم

ومارسة حياة األسرار وإال باتوا دينونة لكم
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مطلوب 
وسائل حماية وتنظيم 

ووعي للسيطرة على تسارع 
العوملة واالقتصاد من أجل نضوج 

إنساني صحيح وطبيعي

الله خلق اإلنسان رجل وإمرأة
على صورته أي عائلة لتكون:

أيقونة الثالوث األقدس
مكان ومنبع القداسة وركيزة الكنيسة 

وقلب الدعوات. فحياة الكنيسة صّحية 
بقدر صّحة العائلة املسيحية والعكس، 

فقداسة الكنيسة بقداسة العائلة

أواًل

مكان للبشارة وموضوعها
مكان عيش نعمة سر الزواج، مدرسة لنقل 

اإلميان واألخالق والقيم اإلجنيلية
ثانيًا

ملكوت مصّغر
يساهم أفراد العائلة في بنائه من خالل 
الكلمة والصالة وخدمة احلياة البشرية

رابعًا

كنيسة مصغرة
أرض خصبة للخالص وصوته، ففي العائلة 

تتجسد هوية اإلنسان املخلَّص
ثالثًا
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�سالة للقدي�س جاورجيو�س
�سفيع الرعية

بحسب  سلكت  لقد  جاورجيوس.  املسيح  جندي  يا 
وفلحت  عاتقك،  عىل  الصليب  محلت  ألنك  اسمك، 
أشواك  مقتلعًا  الشيطانية،  بالضللة  املجدبة  األرض 
مذاهب األوثان، وغارسًا كرمة اإليامن املستقيم الرأي. 
أن  إليك  فنبتهل  للثالوث  صديقًا  حًا  فلاّ ظهرت  قد  إذ 

تتشفع من أجل سلم العامل وخلص نفوسنا.

واملساكني  وللفقراء  ومعتق  حمرر  للمأسورين  أنك  بام 
امللوك  وعن  وشاف  طبيب  وللمرىض  ونارص  عاضد 
جاورجيوس  الشهداء  يف  العظيم  أهيا  وحمارب  مكافح 
اللبس الظفر تشفع اىل املسيح يف خلص نفوسنا. آمـني

عائلة م�سيحية �سعيدة
هي عائلة تعي�ش باحتاد دائم مع ي�سوع




