المواد الدراسية:





طبيعة وصحة الكتاب المقدس ,وحدة االب واالبن والروح القدس ,الخطيئة في االسالم
والمسيحية ,عمل الروح القدس ,التبشير والخدمة
اعداد وقيادة دروس الكتاب المقدس ,التعامل مع االصطدامات ,الخدمة الرعوية ,كيف
تكون شهادة في االسرة ومع االهل
الطبيعة الشخصية ,المحبة في العالقات ,الزواج والعائلة ,الحرية في المسيح ,االمانة
والصبر في الصراع الروحي
اسئلة حول الكنيسة والمجتمع واالندماج
لمحة شاملة حول كل المواد تجدها في الكاتالوك الدراسي ( عن قريب على الوقع)

الشهادة واالشعار او االثبات
كل شهر هناك امتحان تحصل من خالله على نقاط دراسية .بعد ان تحصل على النقاط المطلوبة
تحصل على شهادة .كنائس كثيرة في هولندا تبحث عن مبشرين يعرفون كيف يتعاملون مع
المسلمين .بهذه الشهادة التي تحصل عليها من منظمة البشرى السارة والمسلمين تستطيع ان تقدم
على هذه الخدمة عند الكنائس الهولندية في مدن مختلفة .منظمة البشرى السارة والمسلمين هي
ارسالية معروفة عند كل الكنائس الهولندية من اربعين سنة .هذه الشهادة هي ايضا مهمة اذا كنت
تريد ان تكمل دراستك .لهذا السبب نحن في تواصل مع مدارس الهوت معترف بها من داخل هولندا
وخارجها.

هل هذه الدراسة لك؟
هل عندك شوق بان تجلب المسلمين وتقودهم الى طريق المسيح؟ فهذه الدراسة اذا هي لك

التكاليف

دراسة كهذه تكلف الكثير وال يمكن ان تبدأ بدون الدعم .بالنسبة لالشتراك فالتكلفة هي 260 :يورو
للتسجيل وبعدها  75يورو سبع دفوعات في سبع شهور .المجموع الكامل 785 :يورو .ممكن ان
تطلب من الكنيسة التي انت منتمي اليها ان تساعدك في الدفع ان كنت ال تستطيع دفعها.

التسجيل
ممكن ان تطلب استمارة تسجيل من مكتب البشرى السارة والمسلمين او ان تنزلها من الموقع.
الموافقة على تسجيلك يتم بعد تقديمك الطلب وبعد مقابلة حول الكفاءة والدوافع
الموقعwww.evangelie-moslims.nl/filippus :
– Evangelie & Moslims
Postbus 2060 – 3800 CB Amersfoort
T: 033-465 92 90
E: info@evangelie-moslims.nl

فيلبس
معهد الهوت لتدريب واعداد المبشرين.
هذه الدراسة الجديدة تقدمها منظمة البشرى السارة والمسلمين وهي عبارة عن دراسة
تدريبية لمدة سنة وخاصة للمسيحيين من خلفيات اسالمية .المعهد يؤهلك حتى تنشر مع
االخرين بشارة الخالص في الرب يسوع المسيح .الدراسة هي باللغة الهولندية والعربية
والتركية وربما في لغات اخرى حسب لغة المسجلين .المدرسة موجودة في مدينة زايست
(فيتن برخ).

ثالثة اهداف:
 -1التعمق في معرفة هللا والكتاب المقدس ونفسك والفوارق بين االيمان المسيحي
واالسالمي واالسئلة المطروحة في المجتمع والكنيسة
 -2التدريب على مهارات المبشر :مثل القيادة الخادمة والعمل في فريق مع الكنائس
والمهارات الرعوية والتعامل مع االسئلة والظروف الصعبة
 -3النمو في الشخصية والحياة المسيحية :تبعية المسيح كي تكون قدوة لالخرين
ما هو المتوقع:
 يومين بالشهر من الجمعة صباحا وحتى السبت عصرا وعلى مدار عشرة شهور
تتواجد في المدرسة مع الزمالء من اجل الدروس العملية والتدريب على المهارات
 معلمين ذو خبرة يساعدوكم في االسئلة التي تدور حول التعامل مع المسلمين في هولندا
 التوجيه في تطبيق الدروس عمليا
 عمل تطبيقي خارج المدرسة (ستاجي) مع توجيه
 اسبوع مدرسة في العطلة الصيفية من اجل التعمق والتطبيق العملي
 تواريخ الدوام 27&28 sept., 25&26 okt., 22&23 nov., 20&21 dec. 2019
تواريخ 17&18 jan., 14&15 febr., 13&14 mrt., 17&18 apr., 2020
, 6 -11 juliاالسبوع الدراسي
15&16 mei, 12&13 juni

