
 

 

 

 

 2019نيسان  – املنتدى الالهويت للفكر الإجنييل يف العامل العريب
 

  رسائل توصية
 

فريقيا للتعلمي الالهويتي  املنتدى بتنظمي  أأن تقوم (MENATE) رّس رابطة الرشق الأوسط وشامل اإ

نالالهويت للفكر الإجنييل يف العامل العريب جنيليني من خمتلف  . اإ املنتدى هو عبارة عن جتّمع لالإ

 .قضااي معارصة تواجه الكنيسة يف العامل العريب البدلان، واخللفيّات، والأعامر، وجمالت العمل ملناقشة

 

املنتدى اخلامس حول موضوع جذب الش باب وتفعيل  MENATE، نّظمت 2019يف شهر نيسان 

دراك واسع بأأّن الش باب والشاابت مه أأعضاء أأساس ّيون يف الكنيسة واجملمتع.  دورمه يف الكنيسة. مثّة اإ

جيايب يف بيئهتم. يف  ،بشلٍك عام ،فهم حداث تغيري اإ ميلكون الطموح حول املس تقبل ومصّممون عىل اإ

ن داخل الكنيسة كام من خارهجا أأيًضا تعوق تطّور قيادهتم وحتّد الوقت نفسه، يواهجون حتّدايت م

جنيل.هتمن حامس   م لالإ
 

فتتاحيّة حملة عاّمة  املنتدى ملّدة يومني، تصارع املشاركون يف املنتدى مع هذا الواقع. قّدمت جلسة الإ

عن منظور الش باب وموقفهم من الكنيسة والتعلمي الالهويت. تىل ذكل سلسةل من املناقشات عن 

يف اخلدمة وادلراسة لإرشاك الش باب  MENATEالأعضاء يف  مسؤولّية الكنيسة وهنج املدارس

معلّية لتفعيل دور الش باب بطريقة بشلٍك أأكرث فعالّية. تناولت اجللسات التالية جتارب خمتلفة ونصاحئ 

 مس تدامة.
 

هناية املنتدى، وبعد التفكري يف حاجة الش باب، ويف قدرة الكنيسة ولكّيات الالهوت عىل  عند

بثالث مجموعات من التوصيات: أأوًل  لخروجحلقات صغرية ل مضنالتواصل معهم، مِعل املشاركون 

ىل الش باب  ىل لكّيات الالهوت؛ وو من الكنيسة اإ ىل الكنيسة ولكّيات الالهوت؛ اإ اثنًيا من الش باب اإ

ىل الكنيسة والش باب. لقد مّت تقدمي هذه التوصيات مع رؤاي مس تقبلّية  وأأخرًيا من لكّيات الالهوت اإ

 .ملزيد من التعاون بني الأراكن الثالثة، من أأجل حتقيق َمهَّمة هللا يف العامل من خالل الكنيسة
 



 اإىل الش باب اتمن اللكيّ توصيات 

 .مكواقرتاحات مكايتشاركة حتدّ مل  املساحة مكر لوتوفّ ة الروحيّ  مكا بيئة أ منة تبين حياتندلي  ▪

حتياجاتمكبأأفاكر  ناملشاركت مك ندعو ▪ ا التعلميّية نا وأأساليب نمناه   الإميانّية والروحيّة بغية تطويرمك واإ

 عىل المنو يف اخلدمة والشهادة. مكملساعدتو 

فرص خمتلفة  ويفتح مكفاقأ   ذكليوّسع فلرمبا  يف البدايةعىل جتربة حضور مقّرر واحد مك عنشجّ  ▪

 .مكأأمام لخدمةل

نطباع سليب دلي أأيِّ  ملَُحوِ  مكندعو ▪   للخدمة. مكقة لتأأهيلم بأأفاكر خالّ التقدّ ، و  عنّامكاإ
 

 اإىل الكنيسة  اتمن اللكيّ توصيات 

▪  ّ ىل خدمتمك من أأجل نموجودنا ثقوا أأن  عامق جديدة يف معرفة لكمة هللا. أأ ، وادخلوا معنا اإ

 هم للخدمة. أأهل دد لنشخاص جُ أأ كونوا سفراء لنا وارسلوا لنا  ▪

 الش باب بشلٍك خاص. ، ومشألكمكمشألك مك يف حلِّ بغية مساعدت نامع  واتواصل ▪

 نقاش. ال  من ا، وكونوا جزءّ للقيام مبناقشات خارج الإطار العام ملواهجة الواقع فسحوا لنا اجملالاإ  ▪
 

  اتمن الكنيسة اإىل اللكيّ توصيات 

ىل  ▪ خّدام مثّقفني وروحيني ومعالنيني يغسلون أأقدام رعّيهتم بتواضع ويقودون الكنيسة  حنتاج اإ

 بروح اخلدمة وليس بروح فريس ّية.

ىل حنتاج  ▪  وخارهجا. تعلمي غري تقليدي أأو رمسي ملواهجة أأمور غري تقليديّة يف الكنيسةاإ

ل تسمح ظروفهم  ينالكنيسة اذلعضاء ة مبتكرة متنح فرصة ادلراسة لأ ساليب تعلمييّ أأ  رواطوِ  ▪

 س بوع العمل.أأ وقات طويةل لدلراسة خالل أأ بتخصيص 

 الالهوتّية. مابملوازاة مع تطوير معرفهت اهتموخشصيّ اهمتوا حبياة الطالب  ▪

 

 



 من الكنيسة اإىل الش باب توصيات 

ليمك حنن حباجةتأأهبوا لقيادة الكنيسة.  ▪  . اإ

 ا ول هتملوا مشورتنا.يضً أأ نمت أأ مسعوان اإ ايتمك وحاجاتمك. حنن هنمت حلياتمك ونصغي لتحدّ  ▪

 نرش بشارة امللكوت. ل عمل سواًي ن تعالوافاكرمك. أأ مهلنا أأ مل نسمع دامئًا لمك وكثريا ما وجتاهمك. قّّصان  ▪

ميقبلمك، ونريد مساعدتمك يف رحةل مك، ون حنبّ  ▪  انمك. اإ
 

 اتالش باب اإىل اللكيّ من توصيات 

 واقعنا.و  تواصلوا معنا بلُغة عّصيّة حتايك جيلنا ▪

ّ ال والنقاشات ة اتركوا الأبراج العاجيّ  ▪  ومعيل. موا لنا لهوت معارص وقدّ  ةنظري

بداعّية وتربويّة وروحيّة.تتيح لنا الإخنراط يف اجملمتع مناجه  نريد ▪  بطرق اإ

ّ دمات للقيام خب تدريب لهويت نريد ▪ ، أأو خدمة املدمنني أأو املثلينيمثل: خدمة  ة،غري تقليدي

 خدمة ذوي الإحتياجات اخلاّصة...
 

 من الش باب اإىل الكنيسة توصيات 

 س ئلتنا. شاركينا املسؤولية. عىل أأ قرتاحاتنا. أأجييب اإ حرتيم قدراتنا. امسعي اإ . جتاهنانظرتك  يغريّ  ▪

 اةل واملتواضعة.ة عن اخلدمة الفعّ مثةل حيّ أأ عطينا أأ  ▪

ختالفاتنا كام نقبل حنن بعضنا البعض. ل ختايف من التطوّ قبلينا اإ  ▪  ة.رات املس تجدّ ابإ

 . حياان ُممةّل أأ ك ن نكون جزًءا منك، لكنّ أأ ل نفهم دامئًا حاجتنا كل. نريد ، لكننا أأنيت ُمهمة لنا ▪

 

نرجو منمك أأن تتفّضلوا بدراسة هذه التوصيات بروح الصالة، كام ونشّجعمك عىل تطبيق أأكرب عدد 

  مك اخلاص.ممكن مهنا مضن س ياق

 

ل ترتّددوا يف مشاركة هذا التقرير مع الش باب وقادة الكنيسة وأأعضاء لكّيات الالهوت مضن ش بكة 

ضافيّة حول معارفمك ذا كنمت ترغبون يف احلصول عىل معلومات اإ رىج التواصل ، يُ ةالقادم املنتدايت. اإ

 info@menate.org  الربيد الإلكرتوين التايل: عرب معنا

mailto:info@menate.org


 

 

 

 

  – دىحدى جلسات املنتاإ  –
 

 

 

 

 

 

   – دىني يف املنتكبعض املشار  –

 

 


