املنتدى الالهويت للفكر الإجنييل يف العامل العريب – نيسان 2019
رسائل توصية
رس رابطة الرشق ا ألوسط وشامل اإفريقيا للتعلمي الالهويت ( )MENATEأأن تقوم بتنظمي املنتدى
ي ّ
الالهويت للفكر الإجنييل يف العامل العريب .اإن املنتدى هو عبارة عن جت ّمع ل إالجنيليني من خمتلف
البدلان ،واخللفيّات ،وا ألعامر ،وجمالت العمل ملناقشة قضااي معارصة تواجه الكنيسة يف العامل العريب.

يف شهر نيسان ّ ،2019نظمت  MENATEاملنتدى اخلامس حول موضوع جذب الش باب وتفعيل
دورمه يف الكنيسة .مثّة اإدراك واسع بأأ ّن الش باب والشاابت مه أأعضاء أأساس ّيون يف الكنيسة واجملمتع.
بشلك عام ،ميلكون الطموح حول املس تقبل ومص ّممون عىل اإحداث تغيري اإجيايب يف بيئهتم .يف
فهمٍ ،
تطور قيادهتم وحتدّ
الوقت نفسه ،يواهجون حتدّ ايت من داخل الكنيسة كام من خارهجا أأيضً ا تعوق ّ
من حامس هتم ل إالجنيل.
ملدّ ة يومني ،تصارع املشاركون يف املنتدى مع هذا الواقع .قدّ مت جلسة املنتدى الإفتتاحيّة حملة عا ّمة
عن منظور الش باب وموقفهم من الكنيسة والتعلمي الالهويت .تىل ذكل سلسةل من املناقشات عن
مسؤول ّية الكنيسة وهنج املدارس ا ألعضاء يف  MENATEإلرشاك الش باب يف اخلدمة وادلراسة
بشلك أأكرث فعال ّية .تناولت اجللسات التالية جتارب خمتلفة ونصاحئ معل ّية لتفعيل دور الش باب بطريقة
ٍ
مس تدامة.
عند هناية املنتدى ،وبعد التفكري يف حاجة الش باب ،ويف قدرة الكنيسة ولك ّيات الالهوت عىل
التواصل معهمِ ،معل املشاركون مضن حلقات صغرية للخروج بثالث مجموعات من التوصيات :أأو ًل
من الكنيسة اإىل الش باب وإاىل لك ّيات الالهوت؛ واثن ًيا من الش باب اإىل الكنيسة ولك ّيات الالهوت؛
خريا من لك ّيات الالهوت اإىل الكنيسة والش باب .لقد ّمت تقدمي هذه التوصيات مع رؤاي مس تقبل ّية
و أأ ً
ملزيد من التعاون بني ا ألراكن الثالثة ،من أأجل حتقيق َمهَ ّمة هللا يف العامل من خالل الكنيسة.

توصيات من اللك ّيات اإىل الش باب
▪
▪
▪
▪

دلينا بيئة أمنة تبين حياتمك الروحيّة وتوفّر لمك املساحة ملشاركة حتدّ ايتمك واقرتاحاتمك.
ندعومك ملشاركتنا بأأفاكرمك وإاحتياجاتمك الإميان ّية والروحيّة بغية تطوير مناهنا و أأساليبنا التعلمي ّية
وملساعدتمك عىل المنو يف اخلدمة والشهادة.
يوسع ذكل أفاقمك ويفتح فرص خمتلفة
مقرر واحد يف البداية فلرمبا ّ
نش ّجعمك عىل جتربة حضور ّ
للخدمة أأماممك.
ندعومك مل َ ُح ِو أأ ِّي اإنطباع سليب دليمك عنّا ،والتقدّ م بأأفاكر خ ّالقة لتأأهيلمك للخدمة.

توصيات من اللك ّيات اإىل الكنيسة
▪
▪
▪
▪

ثقوا أأن ّنا موجودن من أأجل خدمتمك ،وادخلوا معنا اإىل أأعامق جديدة يف معرفة لكمة هللا.
كونوا سفراء لنا وارسلوا لنا أأشخاص ُجدد لنأأهلهم للخدمة.
بشلك خاص.
تواصلوا معنا بغية مساعدتمك يف ح ِ ّل مشألكمك ،ومشألك الش باب ٍ
إافسحوا لنا اجملال للقيام مبناقشات خارج الإطار العام ملواهجة الواقع ،وكونوا جز ّءا من النقاش.

توصيات من الكنيسة اإىل اللك ّيات
▪
▪
▪
▪

حنتاج اإىل خدّ ام مث ّقفني وروحيني ومعالنيني يغسلون أأقدام رع ّيهتم بتواضع ويقودون الكنيسة
بروح اخلدمة وليس بروح فريس ّية.
حنتاج اإىل تعلمي غري تقليدي أأو رمسي ملواهجة أأمور غري تقليديّة يف الكنيسة وخارهجا.
ط ِوروا أأساليب تعلمي ّية مبتكرة متنح فرصة ادلراسة ألعضاء الكنيسة اذلين ل تسمح ظروفهم
بتخصيص أأوقات طويةل لدلراسة خالل أأس بوع العمل.
اهمتوا حبياة الطالب وخشص ّياهتم ابملوازاة مع تطوير معرفهتم الالهوت ّية.

توصيات من الكنيسة اإىل الش باب
▪
▪
▪
▪

تأأهبوا لقيادة الكنيسة .حنن حباجة اإليمك.
حنن هنمت حلياتمك ونصغي لتحدّ ايتمك وحاجاتمك .إامسعوان أأنمت أأيضً ا ول هتملوا مشورتنا.
سواي لنرش بشارة امللكوت.
ّقّصان جتاهمك .ومل نسمع دامئًا لمك وكثريا ما أأمهلنا أأفاكرمك .تعالوا نعمل ً
حن ّبمك ،ونقبلمك ،ونريد مساعدتمك يف رحةل اإميانمك.

توصيات من الش باب اإىل اللك ّيات
▪
▪
▪
▪

تواصلوا معنا بلُغة عّصيّة حتايك جيلنا وواقعنا.
اتركوا ا ألبراج العاجيّة والنقاشات النظري ّة وقدّ موا لنا لهوت معارص ومعيل.
نريد مناجه تتيح لنا الإخنراط يف اجملمتع بطرق اإبداع ّية وتربويّة وروحيّة.
نريد تدريب لهويت للقيام خبدمات غري تقليدي ّة ،مثل :خدمة املثليني ،أأو خدمة املدمنني أأو
اخلاصة...
خدمة ذوي ا إلحتياجات ّ

توصيات من الش باب اإىل الكنيسة
▪
▪
▪
▪

ّغريي نظرتك جتاهنا .إاحرتيم قدراتنا .امسعي إاقرتاحاتنا .أأجييب عىل أأس ئلتنا .شاركينا املسؤولية.
أأعطينا أأمثةل حيّة عن اخلدمة الف ّعاةل واملتواضعة.
التطورات املس تجدّ ة.
إاقبلينا ابإختالفاتنا كام نقبل حنن بعضنا البعض .ل ختايف من ّ
جزءا منك ،لكنّك أأحياان ُم ّمةل.
أأنيت ُمهمة لنا ،لكننا ل نفهم دامئًا حاجتنا كل .نريد أأن نكون ً

نرجو منمك أأن تتفضّ لوا بدراسة هذه التوصيات بروح الصالة ،كام ونش ّجعمك عىل تطبيق أأكرب عدد
ممكن مهنا مضن س ياقمك اخلاص.
ل ترتدّدوا يف مشاركة هذا التقرير مع الش باب وقادة الكنيسة و أأعضاء لك ّيات الالهوت مضن ش بكة
معارفمك .اإذا كنمت ترغبون يف احلصول عىل معلومات اإضافيّة حول املنتدايت القادمة ،يُرىج التواصل
معنا عرب الربيد الإلكرتوين التايلinfo@menate.org :

– إاحدى جلسات املنتدى –

– بعض املشاركني يف املنتدى –

