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 برامج " ننمو معاً "

 من خطوات اإليمان األولى إلى القيادة الناضجة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 " ننمو معاً "
 

 "و ما سمعته مني بشهود كثيرين أودعه أناس أمناء 

2:2تي  2يكونون أكفاء أن يعّلموا آخرين أيضًا "   
 

ة مستويات ، لمناطق شمال للكتاب المقدس بعدّ  إنه برنامج تدريبيّ 

الشرق األوسط و شبه الجزيرة العربية ، يهدف البرنامج إفريقيا و 

 : أن إلى

 في النضوج في معرفة المسيح.  ننمو -

في بناء أحدنا اآلخر في الوحدانية . معا   -  

: ال مركزي ، سهل الوصول ، عملي . المكان -  

، بعدة مستويات ، لتلمذة آخرين أيضاً . دائم االستمرارية  -  

و الطوائف ،إعالن غنى تراثنا المسيحي بين مختلف الفئات  -

  الواسع .

م :  برنامج " ننمو معا  " يقد    

دورات دراسية متاحة بالعربية ، الفرنسية و االنكليزية لكال  -

 المتعلمين بطريقة كتابية أو شفهية . 

 تدريب و إرشاد المعلّمين و المرشدين " في الكنيسة ". -
 

 المستوى األول
 

برنامج " ننمومعاً" المستوى األول هو برنامج متابعة للمؤمنين  إنّ  

الجدد لتمكينهم من السير مع الرب، تغذية أنفسهم من كلمة هللا ،و 

 االندماج في شركة مع مؤمنين آخرين.
 

دراسات  5موضوع رئيسي ، و كل موضوع يحتوي  11إنه يقّدم 

بتحضير كل درس يقوم التالميذ  درس. 55متابعة، للحصول على 

،كما أنهم يدرسون مقاطع من الكتاب المقدس بشكل فردي ،و بعد 

ذلك يشاركون اكتشافاتهم مع اآلخرين تحت إشراف قائد 

" لننمو معاً "، هم ينمون في  و كتالميذ هذا البرنامج المجموعة.

دراك و التمييز الروحي ،و ترسيخ خطواتهم و قابليتهم لتلمذة اإل

 خرين .آ
 

تنوع في اختيارات الدراسة متوفرحيث يمكن لمجموعات ال إنّ 

الدراسة االجتماع أسبوعياً، مرة كل أسبوعين، أو بشكٍل 

مكثّف؛إكمال دورة كاملة بخمسة دروس في عطلة نهاية األسبوع، 

خيارات التعلّم الفردية تتضّمن :  .ة أسبوعأو مرة كل مساء لمدّ 

و الدروس عن طريق  الدراسة وجهاً لوجه ،الدراسة بالمراسلة ،

.اإلنترنت  

 دراسات كتابية عن الحياة المسيحية

األول الشفهيالمستوى   

 تلمذة من يفّضل التعلّم بالطريقة الشفهية

 المستوى األول

اإليمان تلمذة حديثيّ    

على لمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بنا 

 العنوان التالي :
 

Progressing Together 
BP 10112 

13425 Marseille Cedex 12 

France  
 

info@progressingtogether.org 

www.progressingtogether.org 

 

 

 المستوى الثاني

 شهادة دراسات الهوتية معتمدة للخدمة



   

 
 نؤمن بإله واحد .1
 الخطية أفسدت الطبيعة اإلنسانية وكل الخليقة ن  بأنؤمن  .2
 نؤمن بالخالص .3
 صنانؤمن بأن يسوع هو مخل   .4
 نؤمن بالمجيء الثاني للمسيح والذي هو تتميم خالصنا .5

 

 
 نصرة الصليب .1
 هويتنا في المسيح .2
 مصارعتنا الروحية والقوة اإللهية .3
 الثبات في مواجهة الشيطان .4
 ممارسات السحر والشعوذة المحيطة بنا .5

 

 

 دافع الخدمة المسيحية .1
 نموذج الخدمة المسيحية .2
 مبادئ الخدمة المسيحية .3
 أهداف ومجال الخدمة المسيحية .4
 القوة الداعمة للخدمة المسيحية .5

 

 
 غفران اهلل .1
 تأكيد وضمان الغفران .2
 اغفروا لبعضكم البعض .3
 ممارسة الغفران .4
 التصالح مع اهلل ومع اآلخرين .5

 

 ننمو معاً 

 المستوى األول
موضوع للتلمذة األساسية رعش حدأ   

 

 

 إلهنا عظيم .1
 يسوع تالميذه إنهم سيضطهدون أخبر .2
 منا يسوع كيف يجب أن تكون أولولياتناعل   .3
 ق الرسل تعاليم يسوعطب   .4
 يسوع هو مثالنا في التألم .5

 

 

 الناموس كما نراه في الوصايا العشر .1
 الناموس كما عبرت عنه الوصية العظمى .2
 نامثال المسيح .3
 اهلل يجدد ضميرنا .4
 واإلثمار في المسيحالثبات  .5

 

 

 العالقات في العائلة والعمل .1
 ي ةنالعالقات مع السلطات المد .2
 العالقات مع ممتلكاتنا المادية .3
 العالقات مع غير المؤمنين .4
 العالقات مع المؤمنين اآلخرين .5

 

 وعد اهلل إلبراهيم .1
 لتاريخ أمة إسرائيلخص مل   .2
 األناجيل .3
 الكنيسة األولى .4
 الرسائل .5

 

 

 أمان المسيحي .1
 شخصية المسيحي .2
 نصرة المسيحي .3
 تمييز المسيحي .4
 السلوك المسيحي .5

 

 

 أهمية كلمة اهلل .1
 حتمية الصالة .2
 أهمية الروح القدس .3
 أهمية الكنيسة .4
 مواردنا الروحيةكيف نستفيد من  .5

 

 

 ميالد الكنيسة .1
 سمات الكنيسة .2
 طقوس وفرائض الكنيسة .3
 قادة الكنيسة .4
 مجلس الكنيسة .5

 أسس إيماننا   108

 الروحي والسحرالصراع    109

 الخدمة المسيحية   110

 الغفران والمصالحة   111

 اإلضطهاد   105

 األخالق المسيحية   106

 العالقات المسيحية   107

 نظرة عامة على الكتاب المقدس   101

 السلوك في النور   102

 موارد قوة المسيحي   103

 الكنيسة   104


