" ننمو معا ً "
"و ما سمعته مني بشهود كثيرين أودعه أناس أمناء
يكونون أكفاء أن يع ّلموا آخرين أيض ًا "  2تي 2:2
إنه برنامج تدريبي للكتاب المقدس بع ّدة مستويات  ،لمناطق شمال
إفريقيا و الشرق األوسط و شبه الجزيرة العربية  ،يهدف البرنامج
إلى أن :
 ننمو في النضوج في معرفة المسيح. معا في بناء أحدنا اآلخر في الوحدانية . المكان  :ال مركزي  ،سهل الوصول  ،عملي . دائم االستمرارية  ،بعدة مستويات  ،لتلمذة آخرين أيضا ً . بين مختلف الفئات و الطوائف ،إعالن غنى تراثنا المسيحيالواسع.
برنامج " ننمو معا " يقدم :
 دورات دراسية متاحة بالعربية  ،الفرنسية و االنكليزية لكالالمتعلمين بطريقة كتابية أو شفهية .
 -تدريب و إرشاد المعلّمين و المرشدين " في الكنيسة ".

برامج " ننمو معا ً "
من خطوات اإليمان األولى إلى القيادة الناضجة
المستوى األول
تلمذة حديثي اإليمان
المستوى األول الشفهي
تلمذة من يفضّل التعلّم بالطريقة الشفهية
المستوى الثاني
شهادة دراسات الهوتية معتمدة للخدمة

الطريقة الشفهية

حول الطريقة الشفهية ـ المستوى األول
الطريقة الشفهية "ننمو معاً" هو برنامج تلمذة للمؤمنين الجدد
ص ّم َم بصفة خاصة للذين يحبذون التواصل شفهيا ً و التعلمّ
والذي ُ
ّ
في مجموعة أكثر من التعلم بصفة فردية .ويشمل هذا البرنامج
أيضا المتعلمين ذوي المستوى العالي من التعليم ولكنهم يفضلّون
التعلّم شفهياً.
كما يشمل البرنامج الذين لديهم تعليم محدود وربما يواجهون
صعوبات عند متابعتهم درس كتابي ،أو الذين لم يتعلّموا القراءة
أوالكتابة قطّّ .
إن هذا البرنامج يتناسب بالتحديد للمجموعات من
مستويات تعليمية مختلفة.
يغطّي البرنامج سبعين موضوع هام في التلمذة .تستعمل العديد
من الطرق لمساعدة المؤمنين الجدد ليفهموا ،ويطبّقوا الحقائق
الكتابية التي تعلّموها :هذه الطرق تشمل الدراما و التمثيل
الصامت و الرسم و الترانيم و أدوات متنوعة للحفظ و الصلوات
و أوقات مخصصة للمناقشة و تطبيقات عملية و مصادر مرئية
وسمعية ،الخ .تنظّم المؤتمرات التدريبية لتدريب وإعداد
المشرفين بحيث يمكنهم أن يعلّموا الدرس بطريقة شفهية ناجحة.

لمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بنا على
العنوان التالي :

Progressing Together
BP 10112
13425 Marseille Cedex 12
France
orality@progressingtogether.org
www.progressingtogether.org

دراسات كتابية عن الحياة المسيحية

 80 VVالوحدة األولى
أسس إيماننا – مراجعة من العهد القديم
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

 .1والدة المخلّص
 .2األناجيل
 .3قوة المسيح الغالبة للخطيئة والمرض و الشياطين
 .4قوة المسيح الغالبة للموت
 .5صلب و قيامة المسيح
 .6أعمال الرسل
 .7الرسائل
 .8المجيء الثاني للمسيح
 .9النصر النهائي
 .11مراجعة للوحدة الثانية

 80 VOالوحدة الثالثة  :السير في النور
سالمة المسيحي
أن نصبح مثل المسيح
التغلب على اإلغراء
تمييز الحقيقة
التعامل مع الخطيئة
مراجعة للوحدة الثالثة

 80 VOالوحدة الرابعة  :موارد المسيحي
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

ننمو معا ً

ّللا الخالق
عصيان آدم وحواء
عواقب الخطيئة ودينونة ّللا
إيمان إبراهيم والعهد معه
خروف الفصح
التضحية من أجل غفران الخطايا
الرسل و العهد الجديد مع ّللا
مراجعة للوحدة األولى

 80 VOالوحدة الثانية :
أسس إيماننا -مراجعة من العهد الجديد

.1
.2
.3
.4
.5
.6

 80 VOالوحدة الثامنة  :العالقات في المسيحية

كلمة هللا
الصالة
الصوم
مساعدة الروح القدس
جسد المسيح
كيف تستفيد من الموارد الروحيّة
مراجعة للوحدة الرابعة

الطريقة الشفهية
التلمذة للمتواصلين شفهيا ً

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

الزواج
العالقات في العائلة
العالقات في العمل
العالقات مع السلطات المدنيّة األولى
العالقة بممتلكاتنا الماديّة
العالقة مع غير المؤمنين
العالقات مع المسيحيين اآلخرين
مراجعة للوحدة الثامنة

 80 V9الوحدة التاسعة  :الحرب الروح ّية والسحر
 80 VOالوحدة الخامسة  :الكنيسة
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

والدة الكنيسة
وصف الكنيسة
طقوس الكنيسة – العشاء الرباني
طقوس الكنيسة – المعموديّة .
قادة الكنيسة
مجلس الكنيسة األ ّول
مراجعة للوحدة الخامسة

 80 VOالوحدة السادسة  :االضطهاد
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ال شيء يمكن أن يف ّرقنا عن محبة هللا
المسيح ح ّذر تالميذه بأنهم سوف يتعرضون لإلضطهاد.
المسيح علّمنا ما هي أولوياتنا.
الرسل و الكنائس األولى طبّقت تعاليم يسوع .
المسيح هو مثالنا في المعاناة
مراجعة للوحدة السادسة

 80 VOالوحدة السابعة  :األخالق المسيحية
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

الشريعة كما يُعبر عنها بالوصايا العشر
الشريعة كما تُعبِّر عنها الوصيّتين العظيمتين.
المسيح مثالنا
هللا يج ّدد فكرنا ( الجزء اال ّول )
هللا يج ّدد فكرنا ( الجزء الثاني )
الثبات و اإلثمار في المسيح
مراجعة للوحدة السابعة

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

انتصار الصّليب
ّ
هويّتنا في المسيح (كيف يرانا ّللا)
معركتنا الرّوحيّة وقوّ تنا اإللهيّة
مقاومة إبليس
سلطتنا في العالم الرّوح ّي
ممارسات السّحر والعرافة المحيطة بنا
مراجعة للوحدة التاسعة

 80 VVالوحدة العاشرة :الخدمة المسيح ّية
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

الحافز وراء الخدمة المسيحيّة
نموذج للخدمة المسيحيّة
مبادئ الخدمة المسيحية
كيف يجب على خادم الرب أن يتصرّف
أهداف وأبعاد الخدمة المسيحيّة
القوة الداعمة للخدمة المسيحيّة
مراجعة للوحدة العاشرة

 80 VVالوحدة الحادية عشر  :الغفران والمصالحة
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

غفران ّ
ّللا
النعمة التي تأتي مع الغفران
الغفران لبعضنا البعض
من الغفران إلى المصالحة
صنع السالم
خدمة المصالحة
مراجعة للوحدة الحادية عشر

