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  اإلرشادنموذج طالب 
  

  ترحيب 
مرحبا إلى قادة يتبعون يسوع سيستخدم ھذا النموذج المندوبون إلى حركة 

   2010، مؤتمر كيبتاون  الوزانن
   األخرىومواقعه 

 أنھذا المؤتمر مقصود منه أن يكون عملية طوعية متاحة لكل من يريد 
دم ھذا النموذج يستخ أنإلى ذلك /، يمكن  باإلضافة إرشاديشارك في مجموعة 

في النمو ليكونوا مثل  اآلخرينالمرشدون الشركاء الذين لديھم قلب لمساعدة 
  يسوع . 

في الطريق  أكثرتنمو لتكون مثل يسوع  إذمغيرة للحياة ستكون خبرة  أنھانثق 
لمجموعة  واآلخرين أنت إحضاركيتم  أنالذي تخدم فيه ، انه جزء من العملية 

  دون في ملكوته .أولئك الذين يقوده يسوع من إلى قلب ما يري اإلرشاد
  )  المصادرھذا ھو النموذج ( وھو احد 

 اإلرشادكدليل لخبرة مجموعة  والمرشدين اإلرشادويستخدمه كال من طالب 
تقوم باالستعداد لكل جلسة ، ستلتقط فيھا فھما جديدا لما تعنيه عبارة ( تقود  إذ

 أنون للروح القدس الفرصة في تناقش في الجلسة ، سيك وإذمثل يسوع ) 
لتتغير نحو صورة يسوع في قيادتك وتعاملك مع الناس وسيكون  أكثريشكلك 

في مجموعتك من الروح  اآلخرونھناك تحدي لك وھو ما يراه وما يتعلمه 
  القدس .

  ليفعلوا نفس الشيء ،  آخرينفي قلبنا اشتياق الن تنمو لتقود مثله وتنمي 
  د. ستاسي رينھارد 

   لإلرشادشروع العالمي الم
  
  

  الفھرس
  

  مقدمة 
  نظرة عامة 

  الجلسات  أھداف
  : عالمات القيادة المسيحية الفعالة  1جلسة 
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  : تعھد ببناء ملكوت هللا  2جلسة 
  تعھد ببث النعمة في البيئة المحيطة  3جلسة 
  تعھد بقيادة خادمة  4جلسة 
  و المودة تعھد ببناء عالقات شراكة قائمة على السماحة  5جلسة 
  تعھد بتعمد إرشاد قادة  6جلسة 

  
  االستجابة لنموذج قادة يتبعون يسوع 

  
  مقدمة 

كيبتاون  اھذا النموذج قادة يتبعون يسوع ھو الستخدام المندوبين لمؤتمر لوزانن
  ومواقعه األخرى  2010

يخدم ھذا النموذج التعليمي كنموذج مقدمة لسلسلة روابط اإلرشاد ھذه السلسلة 
نماذج إضافية ، تبني القادة الذين يتوافقون مع يسوع في القلب  5نة نم المكو

والصفات والخدمة و القيادة كذلك من خالل عملية اإلرشاد والتجھيز لتنمية 
  قادة آخرين يفعلون نفس الشيء 

  
  ألي شيء ھذا النموذج 

  
كل شيء ھدفه ھو إتباع يسوع ھذا القلب والعاطفة تختص بھا كل قادة 

في ملكوت هللا ، سيعطيك ھذا النموذج  ات وإذا كنت قائدا شابا واختبرالملكو
فرصة لتنظر ببساطة إلى طريقة يسوع في القيادة ، وكيف تتوافق قدرتك في 

  القيادة مع قيادة يسوع . 
ھذا النموذج مصمم ألولئك الذين لديھم الجدية للمعيشة والقيادة حسب مبادئ 

  ھا يسوع وطبقتھا الكنيسة األولى . قيادة الملكوت التي أعطانا إيا
مناسبة للرجال والسيدات الذين ھم قادة في أماكن السوق ، قادة الطوائف ،  أنھا

قادة ھيئات الخدمة ، قادة الكنيسة ، قادة درس الكتاب ، قادة الكنيسة   ngoقادة 
المنزلية ، وأي شخص يريد أن يتعلم كيف مثل نموذج قيادة يسوع وكيف يرشد 

  ن لعمل وقيادة الملكوت .آخري
  

  ما ھي الفوائد ؟
  



 3

   45 – 42:  10قال يسوع في مرقس 
انتم تعلمون أن الذين يحسبون رؤساء األمم يسودونھم وان عظمائھم يتسلطون 

عليھم فال يكون ھذا فيكم . إن القيادة في ملكوته مختلفة تماما عن القيادة في 
ائد وكيف تؤثر وتوظف اآلخرين العالم أنھا طريق متميز في رؤيتك لنفسك كق

  من اجل مجد الرب . 
  فيما يلي بعض األھداف والفوائد من المشاركة في نموذج قادة يتبعون يسوع 

 الممارسات،  التوجھاتلكل من التحفيز ،  وإدراككتنمو في حساسيتك  – 1 
  ، التي تحمل ثمارا دائمة في ملكوت المسيح  أبديةالتي لھا قيمة 

ح القدس كدليلك النھائي تنمو في قيادة مرتكزة على المسيح حيث مع الرو – 2 
   وأعضائھاتخبر كيف كان يسوع يقود عندما تتفاعل مع مرشد المجموعة 

، وذلك  آخرينتستقبل المساعدة في توصيف كل ما تعلمته من قيادة  – 3 
  يسوع . لبطرق عملية ليقودوا مث

  
  ما ھي التوصيات ؟ 
 6 – 3يشاركون في مجموعة إرشاد مكونة من  داإلرشايوصى بان طالب 

قادة في مرحلة النمو ، يقوم مرشد بتسييرھا حيث يقود عملية التنفيذ أنھا ليست 
دراسة كتابية وليست مادة تتم دراستھا ، ولكنھا عملية اختباريه تنتشر جيدا في 

  المجموعات 
  

   اإلرشاداجتماعات مجموعة 
   أسبوعمرة كل  رشاداإلنوصي بان تجتمع مجموعة  – 1 
   األقلنوصي بان كل جلسة تستمر لمدة ساعة ونصف على  – 2 
  

  ( خطان )  إرشاديةخطوط 
كل مشارك ينھي الواجب المنزلي ( االستعداد ) قبل جلسة  إنيتوقع  – 1 

  المجموعة 
  ال يكمل النموذج  أنذا تغيب فرد عن الجلسات مرتان نوصي إ – 2 

  
   عن بعد اإلرشادمجموعات 

  وجھا لوجه  إفرادھاحسب التي يجتمع النموذجية  اإلرشادمجموعة  إن – 1 
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 أسبابأي  أواقتصادية ،  أو،  أمنية،  أخرى أسبابولكن قد تكون ھناك  – 2 
 ونقترحوجھا لوجه  يجتمعان أن إرشادمجموعة  أعضاء، قد ال يستطيع  أخرى

  ثل برنامج سكيب عمل اجتماع عن بعد باستخدام خدمات تليفونية مجانية م
  

  ما ھي رؤيتنا لكل عضو في مجموعة اإلرشاد ؟ 
ننمو كقادة  أنھذا النموذج وكل السلسلة من النماذج المصممة لتساعدنا على 

نعامل اآلخرين بطريقة تشرف عمل هللا في حياتنا  أنمركزنا المسيح ، وعلى 
قة عملية من وتبنيھم في النعمة وتحررھم كي يتبعوه ، ھذا النموذج يوفر طري

،  لآلخرين النموذجلكي مرر ھذا  اإلرشادخالل تنفيذ مجموعة اإلرشاد لطالب 
  ببطء  اآلخرين إرشادسيتم نموھم نحو  آخرونسيتم ھذا سريعا للبعض ، 

  
  ما ھي التكلفة ؟ 

نحن ال نأخذ ثمننا للمادة ، المرشد في مجموعتك لن يتقاضى ثمن الوقت الذي 
لفة حقيقية إن الموت عن الذات من اجل النمو في يقضيه معك ولكن ھناك تك

المسيح ھو شيء مكلف إن الوقت الذي تبذله مكلف ، سيختار البعض أن يكون 
جزء من مجموعة إرشاد عن بعد كثيرون في مجموعة اإلرشاد عن بعد يكون 
لديھم كمبيوتر وبرنامج سكيب وأي خدمة تليفونية مجانية أخرى ولكن البعض 

ن لديھم برنامج سكيب أو أي خدمة انترنت أخرى ، مرشد اآلخر لن يكو
  مجموعتك قد يضطر إلى أن يطلبك على المحمول لمناقشة موضوعات الجلسة 

  
ربما تشترك في مجموعة إرشاد وجھا لوجه وھذا عظيم وھذا ھو الشيء 

النموذجي ولكن قد تكون ھناك تكلفة أخرى ، السفر إلى موقع اجتماع 
رف المدينة التي تعيش فيھا أو في مدينة أخرى مجاورة مجموعتك ربما في ط

 .  
  
  

  تستخدم ھذه النماذج ؟  أنيجب  كيف
 اإلرشادلقد قدم يسوع نموذجا لتنمية القادة ، بالطريقة التي نسميھا مجموعات 

تختبر  إذ إرشاد، كل نموذج وضعناه مصمم لكي تستخدم في سياق مجموعة 
ذا النموذج ويسمع عن ما يفعله مع باقي ما يعمله هللا في قلبك عن طريق ھ

، ليستجيب التحدي الذي يدعوك إلى  وتدعم، فانك ستتشجع  المجموعة أعضاء
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تكون قائدا مركزه يسوع ھذا النموذج ال يعكس محتوى بحجم استيعابه بل  أن
قيادتك أن الھدف ھو تغيير قلوب القادة ليكونوا  وفيقلبيا وحياتيا  اعتناقهيجب 

  مثل يسوع 
  

  ؟  أبدءكيف 
وصلتك ھذه المادة من شخص ما ، من فضلك سجل اسمك في موقع رابط  إذا

نخدمك خدمة  أنعلى االنترنت ھذا سيسمح لنا    monitor link اإلرشاد
 أرشادتجد مجموعة  أنمصادر تساعدك على  إرسالعن طريق  أفضل

ريد أضافية عن طريق الب إرشادونوصلك بمرشد ، سنرسل لك أيضا مصادر 
  االلكتروني ، سجل اسمك في الموقع 

 
   ما ھو دور المرشد ؟ 

ليس المرشد خبيرا كما انه ليس مدرسا ، انه فقط ميسر لتنفيذ برنامج مجموعة 
، سيكون لدى المرشد دليل مناقشة ،يسمج له بتوجيه مناقشات  اإلرشاد

  سيتعلمون وينمون معا  اإلرشادالمجموعة . كل من المرشد وطالب 
  
  
       d5حوظة   في صفحة مل
  
  

       d7صفحة 
  ثم التي 

  
  الجلسات  أھداف

ھدف ھذه الجلسة ھو مساعدة كل  أنعالمات القيادة المسيحية الفعالة ،  -1
خبراته مع القادة المسيحيين ،  يقيم أنفي  اإلرشادعضو في مجموعة 

ة المسيح نفسه ھو الذي يضع معايير القيادة الفعال أن إدراكوان يبدأ في 
  التي مركزھا المسيح 

تعھد ببناء ملكوت هللا ، ھدف ھذه الجلسة ھو مساعدة كل عضو في  –   -2
 أمكان تركيزه ھو على بناء ملكوت هللا  إذاما  تقييم أنالمجموعة على 

 انه يركز عمدا على بناء ملكوته ھو 
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 القادةتعھد ببث النعمة في البيئة المحيطة ، ھدف ھذه الجلسة ھو فھم ا،  -3
ين مركز خدمتھم ھو المسيح يعملون في بيئة مليئة بالنعمة ، من قبول الذ

  والسيطرةومحبة وال تتسم بالتحكم 
أن ھناك اختالفات  إدراكتعھد بقيادة خادمة ، ھدف ھذه الجلسة ھو  -4

الدنيوية والتي مركزھا المسيح ، وھذا يؤدي إلى التزام  القيادةكبيرة بين 
  يسوعل شخصي بالقيادة كخادم مثلما فع

تعھد بالمشاركة والمودة ، ھدف ھذه الجلسة ھو مساعدة كل عضو  –   -5
يدرك انه يحتاج للعمل الجماعي وإلى مواھب  أن يالمجموعة ففي 

ليكونوا  لآلخرينسلطة  وإلعطاءملكوت هللا  أھداف، لتحقيق  اآلخرين
 قادة يلتزموا بالمسيح 

اعدة كل عضو في قادة ، ھدف ھذه الجلسة ھو مس إرشاد بتعمدتعھد  -6
في تعمد تنمية الجيل القادم من القادة  أولويةالمجموعة الن يكون لديه 

 ين مركزھم المسيح 1الذ
  

         D8ملحوظات في 
  

  عالمات القيادة المسيحية
  ھدف الجلسة

  
  كلمات تصف القائد المسيحي األكثر فاعلية الذي قد تكون د 5اكتب  – 1 

  لمسيحي األكثر فاعلية الذي لم تعمل معه أبدا اكتب خمس كلمات تصف القائد ا
  صف عالقاتك باختصار مع القائد المسيحي األكثر فاعلية الذي وصفته في

ما مقدار األولوية التي وضعھا القائد األكثر فاعلية على إرشادك أنت وآخرين 
  اشرح ذلك  –

  القصة التالية ........
  

  2االستعداد للجلسة رقم 
  
  كوت هللالتعھد ببناء مل
  

    D10ھدف الجلسة :  ملحوظة 
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اثنان من الميراث الذي تود  أوتنظر اكتب فقرة  أن أوتبدأ القراءة  أنقبل  – 1 
  تتركه عندما تذھب للقاء يسوع  أن

..............................................................................  
..............................................................................  

..............................................................................  

..............................................................................  
 
يترك خلفه  أنيجب  كان يسوع مستغرقا في بناء ملكوت اله لقد فھم انه -2  

  يتركه ميراثا ؟  أنما الذي نوى يسوع  رأيكفي  يأتيوضح مما  –ميراثا 
  

  البشر  أالفيسع  أنميراث ليس ميراثا برج عمالق يمكن 
  ميراث ليس ميراثا خدمة راديو وتليفزيون تغطي كل العالم 

  ميراث ليس ميراثا مجموعة من القادة لديھم عاطفة جبارة لخدمة هللا 
  الدوالرات  كماليينراث ليس ميراثا مؤسسة كبيرة تدر مي

  يستجيبون لقيادة الروح القدس  أشخاصميراث ليس ميراثا 
  ميراث ليس ميراثا كلية الھوتية لتدريب قادة المستقبل 

   آخرينميراث ليس ميراثا تالميذ يقومون بتلمذة 
  ميراث ليس ميراثا برھان متميز 
  بالرغم من أي اختالفات  واآلخرين ميراث ليس ميراثا شعب يحب هللا

  
  
الميراث الذي  أن وتأكيدلبناء ملكوت هللا ،  إستراتيجيةكانت لدي يسوع  – 3 

  تركه خلفه يستمر في بناء الملكوت 
  ھذا الكالم  أسفل( النص المكتوب  15 – 13:  3مرقس  إقراء

  
  يسوع  إستراتيجيةصف  اإلنجيلمن  آخرمن ھذا لنص ومن أي فكر 

  
ليكونوا معه  12 وأقام إليهفذھبوا  أرادھمثم صعد يسوع ، ودعا الذين 

  الشياطين  وإخراج اإلمراضوليكون لھم سلطان على شفاء  اليكرزووليرسلھم 
..............................................................................  

..............................................................................  
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..............................................................................  

..............................................................................  
  ال توافق ؟  أمالعبارتين التاليتين ھل توافق  إقراء

  ولماذا ؟ 
  
  
لكوت هللا ھو انه القائد المسيحي يركز على بناء م أنبرھان على  اقوي نأ

  قادة الجيل القادم  ةيضع األولوية على تنمي
ملكوت هللا يعمل ، ھو انه ھو يقوم  أنالقائد يفھم كيف  أنبرھان على  أھم أن

  مع قادة المستقبل  وإرشاديةبتنمية عالقات شخصية 
  

..............................................................................  
..............................................................................  

  
  
  أ ، ب  العمودينفي  المتناقضةقارن العبارات  – 5 

يبني  أنھو على  القائدأي العبارات تفتكر انه يظھر جيدا ماذا كان تركيز 
  الخاصة أ, ملكوت هللا  مملكته

  
القائد ليس لديه فكرة واضحة عن 

  ملكوت هللا وقيمة الخاصة به 
بقيمه  مهللا ويلتزالقائد يفھم ملكوت 

  الخاصة به 
ھو يمتلك  بأنهيميل القائد إلى الشعور 

  ، ھيئتي  خدمتي،  كنيستي أنھاخدمته 
مة على يفكر القائد ويتكلم عن الخد

، إحساسه أنھا خدمة خاصة با 
  بالقيمة ليس مرتبطا بنجاح الخدمة 

يكون  أنالقائد يرغب بل يحتاج إلى 
ظاھرا وان يكون منظره جيدا في 

   آخرينعيون 

اھتمامه على المسيح  القائديركز 
ويستمر يعطيه الثقة و التسبيح 

  والتمجيد 
يكرس القائد معظم وقته وطاقته لبناء 

  الھيئة التي يخدم بھا 
وطاقته في  تهومعظم وق يقضي القائد

  تؤدي إلى بناء ملكوت هللا  عالقةبناء 
محاولة تلبية توقعات  إلىالقائد مدفوع 

  الناس الذين يخدمھم 
 إنويساعدھم على  اآلخرينالقائد يعلم 

   لملكوت هللايلبوا التوقعات العظيمة ، 
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الصفات ، أي فاعلية  األكثرد المسيحي إلى الماضي وفكر في القائارجع  – 6 

  وصف ؟  أفضلتصفه ( أو تصفھا )  5المذكورة في السؤال رقم 
..............................................................................  
..............................................................................  

..............................................................................  
..............................................................................  
..............................................................................  

..............................................................................  
..............................................................................  
..............................................................................  

  
  

  تحدي 
  

شاركوا معا بالنسبة إلى خدمتك أنت ، ھل أنت أكثر فاعلة عندما تبني مملكتك 
فاعلية في بناء ملكوت هللا  أكثرالخاصة أم ملكوت هللا  ؟ما ھو المطلوب لتكون 

  ؟ 
  

   3االستعداد للجلسة رقم 
  

  تعھد بث النعمة في البيئة المحيطة 
  

   7ص    ھدف الجلسة
  
  ....... أباكصف اكتب خمس كلمات ت – 1 

..............................................................................  

..............................................................................  
  
  والطريقة المنعمة ؟  ةالمسيطرخصائص الطريقة  أقرء – 2  
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  منعمةالطريقة ل  الطريقة المسيطرة
هللا يفرض علينا المھام  إنالقائد يظن 

  نحن لم نقصر  إذاوھو يسر فقط 
يتعامل القائد مع هللا كاب محب لذلك 

   األبدمتمسك به إلى  أوفھو ملتزم 
القائد يبحث عن التغيير وذلك 

  يسر هللا  أنقوة  بأكثر بالمحاولة
القائد يبحث عن التغيير في العالقة 

  عمقا  أكثرالشخصية 
القائد يصارع مع الشعور بالذنب , 

   العار
محبوب  ألنهالقائد يشعر انه مغفور له 
  بعمق من قبل هللا مخلصه 

يعمل هللا من خالله  إذالقائد متضع    هوانجازات بمواھبهالقائد فخور 
  ومن خالل خدمته 

القائد يعتمد على قوته في الخدمة و 
  القيادة 

تتحقق  الفعالةالخدمة  أنالقائد يفھم 
 بالضعفعندما يقود وھو شاعر 

  واالنكسار 
 يعادال فيكون  أنالقائد يركز على 

   اآلخرينمعاملة 
 اآلخرينالقائد يركز على معاملة 

  له يسوع  أظھرھابنفس النعمة التي 
  
  
  القصة التالية التي ذكرھا الرب يسوع  أقرء – 3 

فعله  يستأجرليشبه رجال رب بيت خرج مع الصبح  السمواتفان ملكوت 
كرمة ، ثم خرج نحو  إلى وأرسلھم، اتفق مع الفعلة على دينار في اليوم  لكرمه
 ماذھبوا انتقياما في السوق بطالين ، فقال لھم :  آخرين ورأىالثالثة  الساعة
نحو الساعة  أيضاما يحق لكم ، فمضوا فخرج  فأعطيكمالكرم  إلى أيضا

قياما  آخرينخرج ووجد  11الساعة السادسة والتاسعة وفعل كذلك ، ثم نحو 
ما  فتأخذواالكرم  ألي أيضاوقفتم ھاھنا اذھبوا انتم بطالين ، فقال لھم : لماذا 

 األجرة وأعطھميحق كم ، فلما كان المساء قال صاحب الكرم لوكيله ادع الفعلة 
واخذوا دينارا  11الساعة  أصحاب، فجاء  األولين إلى اآلخرينمن  امبتدء

دينارا دينار  أيضافاخذوا ھم  أكثر يأخذون أنھمظنوا  األولونما جاء دينار ، فل
عملوا ساعة  اآلخرونرب البيت قائلين : ھؤالء  تذمروا على يأخذونوفيما ھم 

وقال  فأجابواحدة وقد ساويتھم بنا نحن الذين احتمالنا ثقل النھار والحر ، 
  نار  ؟اتفقت معي على دي أمالواحد منھم : يا صاحب ما ظلمتك 

ك ، أو ما يحل لي مثل األخيرھذا  أعطي أن أريدفخذ الذي لك واذھب ، فتني 
  بمالي ؟  أن افعل ما أريد
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   15 – 1:  20صالح ؟ مت  إنا ألنيعينيك شريرة  أن أم
  ملحوظة : 
  في يوم كامل  العاملكان الدينار ھو قدر  األولفي القرن 

  عن القصة  األولياكتب رد فعلك   - أ
 على حق عندما تذمروا ؟  لةالفعھل كان 

 ق ، ولماذا لمك يكونوا على حق ؟ لماذا كانوا على ح
..............................................................................  
..............................................................................  

..............................................................................  
..............................................................................  
..............................................................................  

  
عملون في وضع مسيطر ؟ وما ي أنھمافترضوا  الفعلة أنما الذي يبين  –ب 

  رب البيت كان يدير العمل بطريقة منعمة ؟ . أنالذي يبين 
..............................................................................  
..............................................................................  

..............................................................................  
..............................................................................  
..............................................................................  

..............................................................................  
  
  

 أنأي مدي يبحث القادة المسيحيون عن تنمية فريقا منعما ، لدرجة  إلى –ج 
  كال من يعمل في تلك الھيئة يفھم ذلك ؟ 

..............................................................................  
..............................................................................  

..............................................................................  

..............................................................................  

..............................................................................  
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، ھل ھذه الكلمات  أبيكالكلمات الخمس التي اخترتھا لتصف  إلىع ارج – 4 
البيئة التي نموت فيھا  أثرتمنعمة ؟ كيف  أمتبين انك نموت في بيئة مسيطرة 

  على سلوكك كقائد ؟ 
..............................................................................  

..............................................................................  
..............................................................................  
..............................................................................  

..............................................................................  
  
  
توضح النعمة ؟ اختر  أنھاما ھي القصص الكتابية عن يسوع ظ، ترى  – 5

 أنقصة واكتب ماذا كان فعل يسوع الذي علمك عن النعمة ، كيف تستطيع 
  تطبق ھذا الدرس كقائد ؟ 

..............................................................................  
..............................................................................  
..............................................................................  
..............................................................................  

..............................................................................  
..............................................................................  

  
  

  تحدي 
  

، من في خدمتك ترى انه نفسك كعامل في الكرم  رصوالقادم ،  األسبوعخالل 
وا أو العمال الذين اختبروا التزام صاحب الحقل يشبه كثيرا : العمال الذين تذمر

بالنعمة ؟ ما الذي تستطيع فعله في الھيئة التي تخدم بھا لتزرع بيئة مليئة 
  بالنعمة ؟ 

..............................................................................  
..............................................................................  

..............................................................................  

..............................................................................  
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  Dجزء 
 
 
 
 

  4االستعداد للجلسة رقم 
  التعھد بقيادة خادمة

  
  

  في ھذا الملف د  7جلسة الھدف الرابع ص  ھذه ال
  
  أقرء الفقرة الكتابية التالية  – 1

أما يسوع قبل عيد الفصح وھو عالم أن ساعته قد جاءت لينتقل من ھذا العالم 
المنتھى فحين  إلى أحبھم، إلى األب ، إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم 

سمعان االسخريوطي ، يسوع  الشيطان في قلب يھوذا ألقىكان العشاء وقد 
قد دفع كل شيء إلى يديه وانه من عند هللا خرج ......إلى  األب أنوھو عالم 

   17 – 1:  13علمتم ھذا .....يو أن 
  
  
  ، بما شعر التلميذ خالل ھذه الخبرة ؟  رأيكفي  – 1 

  يعلمه للتالميذ ولنا ؟  أنيسوع  أرادماذا كان الدرس الھام الذي 
..............................................................................  

..............................................................................  

..............................................................................  
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..............................................................................  
  
األولي يعتمد القائد على للقيادة في الطريقة  أساسيتانھناك طريقتان  – 2 

نسمي ھذا الطريقة قيادة بالقوة  أنة الھيئة التي يخدم بھا ويمكننا مركزه وسلط
هللا وتعھده ھو  ) وفي الطريقة الثانية يعتمد القائد على دعوة دنيوية( قيادة  أو) 

  ( قيادة روحية )  أونسمي ھذه الطريقة ( قيادة خادمة )  أنبان يخدم ، ويمكن 
  

  قرة التالية :فادرس ال
  
   28 – 25:  20فدعاھم يسوع وقال ...............فدية عن كثيرين  مت  
  

في الصفحة التالية اكتب قائمة بمقارنات ومتناقضات بيمن القيادة بالقوة التي 
  تمارسھا أنت  أنرسھا ( رؤساء األمم ) والقيادة الخادمة التي يجب يما
  

  قادة دنياويون ( قادة بالقوة ) 
  

  قادة روحيون ( قيادة خدمة ) 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
  
بجوار العبارات التالية ، ضع حرف ق إذا كانت العبارة تصف القيادة  – 3 

 ت تصف القيادة الخادمة ، وضع حرف خ إذا كان ةبالقو
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في خدمتي أضع أھمية اكبر على المھمة التي أقوم بھا وليس على  – 1 ......
  العالقات 

  من مركزي في الھيئة التي اخدم بھا ، ومن وظيفتي  تأتيسلطتي  – 2...... 
  الموھبة والثقة والعالقات  أساساكتسب سلطتي على  – 3...... 
مة ينتج عن تجھيز وتفويض شركاء الخدمة النجاز النجاح في الخد – 4...... 

  عملھم 
لن  إننيعالم  وأناوالعالقات ،  بھاعلى كال من المھمة المكلف  أركز – 5...... 

  اعمل عمل هللا  أناقدر وحدي 
   أتوقع – 6...... 
   يتبعنيالفريق الذي  أنشطةن تخطيط وإدارة كقائد أنا مسئول ع – 7...... 
 اآلخرينهللا يتحكم في كل شيء وانه يعمل من خالل  أندرك أ أنا – 8......

  كما من خاللي 
   وأعطيھميصنعون قرارات ،  اآلخرين أن أثق – 9...... 
  المسئول  أننيكل واحد في مجموعتنا يعرف  أن إنا أتأكد – 10......
 أعضاءعلى علم بكل االتصاالت التي تحدث بين  أكون أن أتوقع – 11..... 

  الخدمة مجموعة 
في خدمة المسيح وملكوته يجب على أحيانا إن اتخذ قرارات  – 12...... 

  صعبة قد ال يوافق عليھا الجميع 
   2قارن إجاباتك ھذه مع المتناقضات الموجودة في سؤال رقم  

ما ھي أوضح الدالالت التي تظھر لك أن القائد المسيحي ھو قائد خادم وال 
  لدنيوي .........يفعل فقط مثلما يفعل القائد ا

  .........ز
..............  
..............  

  
القادة الذين يعملون معك في ھيئة الخدمة الحالية إذا درسوا الفقرات  – 4 

الكتابية التي درستھا في ھذا الستعداد للجلسة ، ھل سيعتبرون انك قائد بالقوة 
  أم انك قائد خادم ؟ ولماذا ؟

..............................................................................  
..............................................................................  
..............................................................................  
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..............................................................................  
..............................................................................  
..............................................................................  

  تحدي 
  

عة المجمو أعضاءحضر حوض ماء بالستيك ومناشف في الجلسة مر على 
، بعد ذلك ناقش ، بما شعر كال منكم عندما قام  آخروليغسل كل فرد قدمي فرد 

واحد من المجموعة بغسل قدميه ؟ كيف شعرت عندما قمت بغسل قدمي 
  ؟  آخرشخص 

لماذا ھذه التجربة مليئة بالمشاعر ھل ھي غير مريحة ؟ ماذا لو جعلت 
ن بنفس شعورك عندما في الھيئة التي تخدم بھا يشعرون وھم يعملو اآلخرين

  قام احدھم بغسل قدميك ؟ 
كنت عضوا في مجموعة عن بعد تكلم معھم عن ما ھو شعورك اا حدث لك  إذا

  ذلك اليوم 
..............................................................................  

..............................................................................  
.............................................................................. 
..............................................................................  
..............................................................................  
..............................................................................  

  5االستعداد للجلسة رقم 
  

  تعھد بالمشاركة والمودة
  

  )  7ص  5( ھدف ھذه الجلسة الھدف 
  
التي تقوم بھا و العالقات في خدمتك الحالية فكر فيھا  باألدواراكتب قائمة  – 1 

بعدك في الخدمة وكن  يأتيف مسئوليات الوظيفة لمن كما لو كنت تكتب وص
  حاضرا 

 

..............................................................................  
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..............................................................................  
.............................................................................. 

..............................................................................  

..............................................................................  
..............................................................................  

ادخل على ( وصف مسئوليات الوظيفة ) المذكور عاليا ، اكتب حرف ق  – 2 
التي لك فيھا قوة واضحة ، وحرف ض بجوار تلك التي تشعر  األدواربجوار 

لديك ضعف ، ثم اكتب قائمة لمناطق القوة لديك في عمود ، وقائمة  أنفيھا 
  بمناطق الضعف 

  
  مناطق ضعف   مناطق قوة 

    
    
  
الذين  األشخاص أسماء، اكتب  أعالهبجوار كل قوة سجلت في القائمة  – 3 

في تلك المنطقة ، بجوار كل ضعف اكتب  أقوياء أيضاتعلمت منھم ، الذين ھم 
  في تلك المنطقة  أقوياءالذين تعمل معھم الذين ھم  األشخاص أسماء

  
   9 – 1:  16رومية  أقرء – 4 

.........  
  

 أمخدمته افترضت اكتفاء ذاتيا  أن، ھل تقول  اإلفراد ءلھؤالمن وصف بولس 
عمل جماعي ؟ أي شيء في ھذه القرة يقودك لھذه النتيجة ؟ ما ھي الفقرات 

   إليھافي العھد الجديد التي تستشھد بھا لتدعم النتيجة التي وصلت  األخرى
.............................................................................. 

..............................................................................  

..............................................................................  

..............................................................................  
.............................................................................. 

..............................................................................  

..............................................................................  
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..............................................................................  
.............................................................................. 
..............................................................................  

..............................................................................  
..............................................................................  

  التقدير الشخصي  – 5 
الذي يوضح شعورك بالمكان  األوسطالجدول التالي اكتب الرقم في العمود 

  المشاركة  أوفيه من االكتفاء الذاتي  أنتالذي 
  

  المشاركة والمودة   ......إلى ..  واالكتفاء الذاتي  ةويالنخب
العمل الجماعي  أن أجد

يكلف كثيرا توجد كفاءات 
فطرية في كال منا تعمل 

  لحسابنا 

عاملون معا 
123456789 

10  

العمل معا يبھج هللا ، ويبارك 
في الفريق بالنسبة لي العمل 

  الجماعي يستحق 

يكون  أنالقائد الجيد يجب 
هللا  أماممسئول  أنا،  منعزال

وحدي ، واثق فيه وحدي 
  وذلك لحمايتي 

االنعزال 
123456789 

10  

اقدر الفريق ، ليس  أناكقائد ، 
فقط من اجل تعليم في خدمة ، 

من اجل سالمة ونمو  أيضابل 
  الفريق 

ال اظھر ضعفا ، ولست  أنا
التصحيح  أومنفتحا للنقد 

في ھذه الحالة ، لن  ألنه
  ن الناس يتبعني احد م

الضعف 
123456789 

10  

من خالل  أقود إن أحاول إنا
 أناالنكسار والشفافية ، حيث 

ذلك يبني المودة ويطلق قوة هللا 

كقائد أحاول أن يكون لدي 
 امتلك كل اإلجابات وان

المواھب المطلوبة لتنفيذ 
  المھمة 

كفاية الكل 
123456789 

10  

فريق يساعد  إلىكقائد احتاج 
 إجاباتى في الحصول عل

ويكمل مزيج المواھب 
  المطلوبة للنجاح 

كقائد استحق المديح بسبب 
نجاحي وھذا بالطبع يبني أي 
 سمعة وسجل جيد لمشواري 

المديح 
123456789 

10  

كقائد إنا أعطي المجد  بان 
امدح أعضاء الفريق بسبب أي 

  نجاح شاء الرب أن يتم 
في فريقنا كل واحد يبدو 

ا واقيا ال وكأنه يرتدي قناع
المكان األمن 

123456789 
فريقنا أصبح المكان األمن ، 
حيث توجد حرية الن نظھر 
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  ونشارك بعطائنا   10  نشعر باألمان الكافي لننفتح 
أحب إن يعمل كل واحد 

لوحده بعد ذلك كال منا لديه 
أماكن أخرى نمارس فيھا 

  الزمالة المسيحية 

أسرة شافية 
123456789 

10  

ثل األسرة نحن فريقنا أصبح م
حقا نساعد احدنا األخر في نمو 

  كل فرد منا في الرب 

نحن حقيقة نصلي معا ، 
عندما نصلي تبدو الصالة 

ميكانيكية وغير مؤثرة وال 
  اعلم كيف اجعلھا أفضل 

الصالة كفريق 
123456789 

10  

الصالة تغير أشياء لذلك 
جعلناھا أولوية في الفريق نحن 

كل  نصلي بانتظام من اجل ومع
  واحد من الفريق 

  
   ةاالجتماعيالثالثة التي تجبر على الخدمة األسباب ما ھي  رأيكفي  – 6 
في  أوتجعل من الصعب فعل ذلك في خدمتك  أسبابثالثة  أھمما ھي  – 5 

  الھيئة التي تخدم بھا 
  

  تحدي 
  

اكبر المصاعب  وأيضاتدفع للمشاركة في خدمتك  أسبابثالث  أكثرشارك 
دون تحرك نحو المشاركة ، ما ھي بالتحديد خطتك من اجل وجود  التي تحول

   خدمتكالمشاركة في 
  

  6االستعداد للجلسة رقم 
  

  قادة إرشادتعه بتعمد 
  
  

  ھدف الجلسة 
  

ھذا الكالم الذي يوضح تركيز خدمة يسوع في كل  أسفلانظر الرسم المبين 
ن نظرة عامة نجد عددا اقل من الناس مرتبط به والعالقة بي أعلىمستوى 
   أيضاالعالقات في خدمة يسوع وفي خدمتنا  إستراتيجيةتوضح 
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     d21  ةرسمي
  

  لخطة  األولوية ، لقد أعطى مالقادقادة الجيل 
الذي يوضح خدمتك  األيسريتضمنه ھذا المثلث  أناكتب ما تراه عن ما يمكن 

  د واألولويات
  
ن تقوم بخدمتھم الموازين الذي واإلفراداكتب المجموعات  األيسرالمثلث  – 2 

  الذي يمثل خدمة يسوع  األيمنفي المثلث  واإلفرادللمجموعات 
  ؟  2،  1السؤالين ،  إجابةماذا تعلمت من  – 3 
  

.............................................................................. 
..............................................................................  

..............................................................................  

..............................................................................  
دعنا نراجع في قادة يتبعون يسوع ، ناقشنا اجتماعات التي بنيت عليھا  -4 

  قيادتنا 
  هللا  ملكوتالقادة المسيحيون خاصة ، ملتزمون ببناء  – 1  
  القادة المسيحيون خاصة، يبثون النعمة في البيئة المحيطة  - 2 
  نكل الجھد من اجل قيادة خادمة  ايبذلوالقادة المسيحيون خاصة ،  - 3 
  القادة المسيحيون خاصة، يخدمون من خالل المشاركة و المودة  - 4 
   آخرينيرشدوا قادة  أنالقادة المسيحيون خاصة، يطلبون  - 5 
  

 تأثير أقوىھذه الجلسات أي من االستكشافات الخمسة كان له  إلىبالرجوع 
  عليك ولماذا ؟ 

.............................................................................. 
..............................................................................  

.............................................................................. 

.............................................................................. 
..............................................................................  

..............................................................................  
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 اإلرشادالتي سلسلة روابط  األساسيةھذا البرنامج قدم لك المبادئ 
MONITOR LINK  د  

ھناك عد من النماذج اإلضافية يمكن أن تساعدك في اكتشاف القيادة المتميزة 
زھا لمسيح ، ھذه النماذج تنمي العالقات والمھارات المطلوبة إلرشاد التي مرك

  القادة في خدمتك 
   يأتينوصي بما  فإننا أكثرتشارك  أنإذا رغبت في 

مرشحين ليكونوا قادة ،  أشخاصمجموعة جديدة من  أعضاءتختار  أن – 1 
 MONITOR اإلرشادلترشدھم عن طريق نموذج من سلسلة نماذج روابط 

LINK    
مع توقع  أخرىتستمر مع مجموعتك الخالية للعمل من خالل نماذج  أن – 2 

  كمجموعة جاھزين  أنكمانه عندما تشعر 
  

   أخرى جنماذ
  

   16 – 15ص  2ج نماذج موجودين في 
   نماذج  6في ملف ج ھو عدد 

  
  
  

  كلمة عن المؤلف والمشاركين 
  

( مررھا  األولريب الصياغة من نموذج التد إعادةبعد  مأخوذھذا النموذج 
  )     BASS ITلغيرك ) ، ( 

أماكن كثيرة من العالم ، المشاركون في  األصليلقد استخدم النموذج 
والواليات  أفريقا ةالالتيني أمريكاساسيون من كندا النرويج رومانيا الفلبين األ

المتحدة لكن خبرتنا في كل امة تستمر في تشكيل المادة و التنفيذ ، جميع 
  مايلرز لونزني  إلىركين ھم مرشدون وقادة موھوبون ، نحن مدينون المشا

MYLAS   LOIENZEN     من الفريق العالمي ، وھو الذي قام من البداية
من ( مررھا لغيرك )  األول الجزء وأبدعحكمتنا الجماعية ،  معايربتجميع 

 DR> LARRY  RICHARDS   إلى  الري ريتشاردز  مدينوننحن 
كتاب في الالھوت  200من  أكثرابق في التعليم المسيحي ومؤلف الخبير الس
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والموضوعات الكتابية ، إن الذي اخذ كتاب ( مررھا لغيرك ) وقام بتنظيمه 
  ليناسب ھذا النموذج 

من   CHITHRISTINA  WEDDLA إلى كريستين ويدل  مدينوننحن 
يم مواھبھا في تصم استخدمت ألنھا  NAVIGATORS  ھيئة نافيجتورز 

  الصفحات والرسومات في المشروع 
  

   31 – 30ص 
  
  

  االستجابة لنموذج قادة يتبعون يسوع 
  

  العزيز الزميل العامل في الملكوت  أيھا
ھذه الخبرة  أنفي نموك نحو القيادة مثل يسوع نثق  نخدمك أننعتبرھا ميزه 

 الذين تؤثر عليھم ، نثق األشخاصلھا قيمة كبيرة لديك ومن خاللك ، لدي 
  الرب وضع في قلبك البساطة و النقاء لتقود مثل يسوع  أن أيضا

 أملنامتاحة ولكن  أخرىنستمر في خدمتك من خالل مصادر  أنفي قلبنا 
حتى  آلخرينلغيرك )  تمررھاتقوم عن قصد بان (  أنوصالتنا ھي  األكبر

  تنمو كقائد مثل يسوع  أنينمو في قلوبھم ويكونوا مثل يسوع نتمنى 
  

  ستاسي رينھارد دكتور 
   لإلرشادالمشروع العالمي 

  
  ما ھي رؤيتك عن ( مررھا ) ؟ 

  ؟  بتمريرھامن تقوم  إلىخادم لقضايا لقلب في ( قادة يتبعون يسوع )  اآلن أنت
المرشد والمسير للمجموعة  أنتجديدة لتكون  إرشادنشجعك أ، تكون مجموعة 

   اآلنفي مجموعتك التي انتھت  تعلمتهمن خالل ما 
  

 أنتعمي  أنھامعلما  أوتصبح خبيرا  أن أومررھا ال تعني استيعاب المستوى ، 
  لتمريرھا ؟  ستستمر، ھل  اإلرشادمن خالل خبرة  آخرينتكون متواجدا لتقود 

  
  في ملف ه  13مكرر ص 



 23

  
  ما التالي ؟ 

  
في  األخرى، إ، النماذج  أخربنموذج  أخرى إرشادنشجعك أ، تلتحق بمجموعة 

تشكل مجموعتك  أنمنھا يجب  لتبدأھي موضوعات جيدة  شاداإلرروابط 
  الخاصة 

  ؟  أخر نموذجماذا تسيير 
ببساطة سجل اسمك لتكون مرشدا في مجموعة لديھا توجه المرشد للمرشدين 

   اإلرشادموقع رابط  إلىالجدد اذھب 
  

  معلومات االتصال : 
   32تابع ص 


