
 

 

 

 4102مؤتمر الشرق األوسط 
 وسط ومما  ففرقييااألفي الشرق  المسيحالتلمذة اليوم: إتّباع 

 لبنان ، 4102حزقران/ قونيو  01-41
 

يف تعاملهم مع  ،متشبهني باملسيح ،ستجابة بصوٍت نبويإىل تأهيل املشاركني لال  4102سط يهدف مؤمتر الشرق األو 
 املسلمني يف الشرق األوسط وخارجه.التحديات الكثرية اليت تواجه املسيحيني و 

يقوم على االستماع اىل القصص واالختبارات النابعة من منطقة الشرق األوسط  4102إّن جوهر مؤمتر الشرق األوسط 

ومشال افريقيا بغية حتديد التحديات اليت تواجها الكنيسة إقليمًيا والفرص املتاحة أمامها. سيتيح املؤمتر فرصة التحليل 

 يف ييناميكية التنوع االجتماع  والدي ي ، من خالل التسالل كي  كمكن للكنيسة أن تساعد األفراي واتجمتمعات والتفكري

 على العيش كتالميذ أمناء للسيد املسيح يف أفضل صورٍة ممكنة.

ناهج، بدرجات سنستمع خالل املؤمتر إىل أشخاص قاموا بتطبيق مناهج خمتلفة للتلمذة وآخرين قد تأثروا شخصياً هبذه امل
متفاوتة من اإلمثار يف سياق منطقتنا. وحفاظًا على روح معهد يراسات الشرق األوسط سنقوم أيًضا بدعوة أصوات 

مسلمة للمسامهة يف احلوار خالل جلسات حمدية من الربنامج. مما سيتيح لنا جمال االصغاء والتفاعل مع وجهات نظر 
 خمتلفة قد تتحّدى مفاهيمنا الراهنة.

ًحى ن  رات الشرق األوسط، يسّر معهد يراسات الشرق األوسط أن يعلن عن م  مؤمت النجاح بعقدأعوام من  01د مرور بع

إىل مساعدة  يسعى املؤمتر (.NEI، بالتعاون مع مؤّسسة "مبايرات للشرق األيىن" )4102لسنة  تشاوري جديدٍ 

ُرس لني، وا
عمل ب كتشفوا ويتأّملوامنظمات يينية غري حكومية ليلعاملني يف املشاركني، والدارسني، والرعاة، واملعلمني، وامل

 اهلل يف منطقة الشرق األوسط ومشال أقريقيا.

إن معهد يراسات الشرق األوسط يعمل على إحداث تغيري إجيايب يف التفكري واملمارسة بني املسيحيني واملسلمني يف 
ايرات بناء السالم. يستجيب معهد يراسات الشرق األوسط الشرق األوسط وخارجه، باستخدام التعليم واملناصرة ومب



 

للحاجة امللحة بشكٍل متزايد لتبديد التصورات اخلاطئة املتبايلة بني الشعوب من خمتل  األييان والثقافات، واليت تؤّيي 
ى هذا النحو، يف هناية املطاف إىل ممارسات غري مالئمة يف اتجماالت االجتماعية والدينية والسياسية والشخصية. عل

ّيني باملواري اليت اإلجنيل إىل تزويديسعى معهد يراسات الشرق األوسط إىل زياية الوع  العام حول واقع الشرق األوسط و 
 تلبية احتياجات حمدية يف السياق العريب وبني اتجمتمعات العربية يف مجيع أحناء العامل. تساعدهم على

 ، الرجاء التواصل معنا على الرابط التايل:4102ضور مؤمتر الشرق األوسط التقّدم بطلب انتساب حلإذا كنت ترغب يف 
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