أَسئَلَةََللتّفكريَوا َلتَّأمَ َل
سَؤالََأَساسَ َّي
عندما ت علن الكنيسة اجملمعية اإلجنيلَ ،فهي "تسي معا"
كيف ي تم هذا "ال ّتحال معا" اليوم يف كنيستك اخلاصة؟
ما هي اخلطوات اليت يدعوان الروح إىل ّاتاذها لكي ن نمو يف "مسيتنا معا"؟

الرحلة
ََ.01رفاقََ َّ
أ .من هم رفاقي يف حيايت اإلميانيّة؟
ب .ما هو مست وى املشاركة الشخصيّة (االخنراط) الّذي خنتبه يف كنيستنا؟
ج .من هم األش خاص الذين يش عرون ب ّنم مس ت ب عدون أو مهمش ون ،أو أولئك الذين يتارون
االبتعاد عن نشاط الكنيسة أو رسالتها؟
د .ماذا ميكن أن تكون أسباب تميشهم؟
َ.02اإلصغاء
أ .ما هي الطرق والوسائل اليت ميكنين من خاللا التّعبي عن رأيي يف الكنيسة؟
ب .هل أشعر بن اآلخرين يف الكنيسة يستمعون إىل صويت أو رأيي؟
ج .ما نوع اآلراء اليت نشعر أنّه ي تم االستماع إليها  /ال ي تم االستماع إليها يف اجلماعة؟
د .ما مدى تفاعلي مع أولئك الذين ينتمون إىل جنسيّات وثقافات أخرى؟

َ.03التكَلَم
أ .هل ميكنين أن أتكلم ب ّرية ع ّما ي قلقين وعن آرائي؟
ب .ما نوع الشؤون الّيت ت عتقد أننا يب أن ن وليها املزيد من االهتمام؟
َ.04االحتَفال
أ .ما هي األنشطة الروحيّة الّيت تدها مفيدة وتضيف معن إلميانك وحياتك؟
ب .كيف تساعدك احتفاالت اللّيتورجيّا (القداديس) يف حياتك اليوميّة ويف عيش حياة الشركة؟
شتكَة
مَاملسؤولََيّةَعَنَمَهَمَتَناَالـمَ َ
َ
َ.05تَقاسَ
أ .هل تشارك إميانك مع اآلخرين من حولك؟
ب .ما الّذي مين عك من مشاركة تربتك اإلميانيّة؟
ج .ما هي الفرص ال متاحة لك لتكون شريكا يف رسالة الكنيسة؟
َ.06الَوارََيفَالكنيسةََواجملتَمَع
أ .ما هي مس ت وايت الوار املختلفة ال
والثّقافات؟

ممكنة بي متلف اجلنس يّات واجلماعات واجلمعيّات

ب .كيف يس هم كونك عض وا يف جاعة إميان من دول متلفة تيا يف اخلليج ،يف ت عزيز االحتام
الّذي تشعر به تاه من ينتمون إىل ثقافات وخلفيّات أخرى؟
ج .ما الّذي ميكن تسينه؟

املسكونيّة
َ
َ.07
أ .ما هي الفرص الّيت أتيحت لك لت عزيز العالقات مع املس يحيّي (غي الكاثوليك) من الطّوائف

األخرى؟

ب .يف رأي ك ،م ا هي الطرق الّيت ميكن من خالل ا تعزيز التّف اع ل وال دعم ال

الكاثوليك واملسيحيّي اآلخرين)؟
َ.08السَلطةَواملشاركة

أ .هل ت ف ّوضك الكنيسة كشخص علمانّ بلقيام مبسؤوليّات متلفة يف الكنيسة؟
ب .ما هو مست وى مشاركة العلمانيّي يف خدمة الكنيسة؟
ج .ما هي اخلطوات الّيت ت قتحها لتحسي التّعاون بي السلطة والعلمانيّي؟
التّمييزَوالقَرار
َ َ.09
أ .هل هناك عمليّة استشاريّة يف برامج الكنيسة؟
ب .ماذا ت قتح لتحسي هذه العمليّة؟
َ َ.10تأهَيلََأَنفَسَناَيفَالعَمَلََاجملمَعَ َّيَ
أ .كيف ت رى كنيسة املستقبل؟ ما هي اقتاحاتك؟
األب داريك بول دسوزا  -الكبّوشي

السينودسيّة
الرسوليّة للمسية ّ
من ّسق النّيابة ّ
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