المشروع العالمي لإلرشاد
مرحبا بك في المشروع العالمي لإلرشاد
إن إضافة مؤمنين جدد في جميع أنحاء العالم أصبحت ظاھرة ونتيجة ذلك ھو
نقص شديد في عدد القادة حاجة ملحة للمرشدين الروحيين .
وإذ رأى ھذا قادة لوزان كيبتاون  ، 2010فجھزوا رابط اإلرشاد monitor
 linkلتوسيع الشراكة في الخدمات والقادة لتوفير إرشاد ألي شخص يحضر
إلى أي من أحداث كيبتاون ) أكتوبر  ، 2010حول العالم (
إن المشروع العالمي لإلرشاد ھو خطة إستراتيجية مختبرة ومؤكدة تعمل من
خالل شبكة من المرشدين أنھا تقوم بتجميع مرشدين مفوضين من أكثر من
 200دولة  ،وستقوم بتوصيل أالف المؤمنين معا في مجموعات أرشاد تعمل
وتتجاوز الحدود السياسية والمادية .
ھذا التزام ضخم باإليمان  ،حيث توجد عوائق عديدة مطلوب التغلب عليھا ،
فإذا كانت ھذه االحتياجات تجعل قلبك يخفق أسرع إذا قد يكون الروح القدس
يدعوك الن تؤدي دورا في ھذا االحتياج العالمي  ،وتستطيع أن تصنع فرق
كن جزءا من مجموعة إرشاد كطالب لإلرشاد
سھل عمل مجموعة إرشاد كمرشد
كن مشاركا
صل من اجل المشروع العالمي لإلرشاد
أعط لنساعد على استمرار المشروع
تعلم أكثر عن المشروع العالمي لإلرشاد  :رؤيته – خطوات التنفيذ
اللغات المتاحة :
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العربية – الصينية – الفرنسية – النرويجية – البرتغالية – الروسية –
االسبانية
الرؤيا
الرؤيا بسيطة - :
بأتباع نموذج المسيح على تالميذه  ،رؤيتنا ھي المساعدة في تطوير قادة لكي
يقدموا مثلما فعل يسوع المسيح وھم قادة ال يمكن أعداد الكثير منھم بسرعة ،
ولكن يمكن أن يتم إرشادھم
أن تكون جزءا من مجموعة أرشاد سيغير حياتك وخدمتك - :
فكر في ذلك  ،مجموعة صغيرة من أشخاص نظيرك  ،مع شخص يقوم بتيسير
كل شيء وجميعھم لھم قلب قائد مثل يسوع إن المناقشة والتفاعل والبصائر كل
ذلك يطور صفات القيادة ويحذرھا في قلبك سواء كنت تبحث عن مرشد
روحي أو ترغب في أن تخدم كمرشد  ،فإن تركيز مجموعة اإلرشاد ھو على
صفات الشخصية و القلب مع التحول من الداخل إلى الخارج .
ھل أنت مستعد الن تذوق اإلرشاد ؟ كن جزءا من مجموعة أرشاد .
سنساعد في تجميع المرشدين وطالبي اإلرشاد في مجموعات تحتوي كل منھا
على ثالثة أو أربعة من طالبي اإلرشاد .
ستحتوى مجموعة اإلرشاد على مرشد يقوم بتيسير تنفيذ  6جلسات تناقش مادة
عنوانھا ) قادة يتبعون يسوع ( ھذه المادة ستركز المناقشة في كل جلسة من
مجموعتك األولى لإلرشاد .
الجلسات ال 6ھي - :
عالمات القيادة المسيحية الفعالة
تعھد ببناء ملكوت ﷲ
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تعھد ببث اللطف في البيئة المحيطة
تعھد بقيادة خادمة
تعھد ببناء عالقات شراكة قائمة على السماحة و المودة
تعھد بقيادة إرشاد مقصودة
عندما تسجل أسمك لتكون طالبا لإلرشاد أو مرشدا  ،سنضعك في مجموعة
أرشاد مبنية على عدد من العوامل ھي  :جنسيتك – لغتك – ذكرك أو أنثى –
وعمرك .
للذين سيحضرون مؤتمر لوزان في كيبتاون  2010أو في أي موقع خر في
العالم
ھدفنا ھو مساعدة كل مندوب يرغب في أن يوضع في مجموعة أرشاد معينة .
ھذا كله تطوعي بالكامل  ،بعض المرشدين سيكونون مندوبين عن أنفسھم
ولكن لسبب الحاجة الكبيرة إلى مرشدين  ،فإن كثيرين لن يكونوا كذلك
إن المشروع العالمي لإلرشاد يطلب مرشدين يؤكدون على الفضائل القابلة
للنقد  ،المرشدون المقبولون سيكملون التوجه  ،وسيعينون في مجموعة أرشاد
لكي يحدث كل ذلك فإننا نبحث عن  300أو أكثر من الكنائس  ،الخدام ،
الطوائف  ،الھيئات واإلرساليات لتشترك معنا في شكل جماعي  ،ويمكننا أن
نلبي ھذا الحتياج العالمي ألولئك الذين يريدون ن يصبحوا قادة يقودون مثل
يسوع .
اذھب إلى التنفيذ لكي ترى كيف تعمل مجموعة اإلرشاد – أنظر الفضائل
القابلة للنقد .

تنفيذ المشروع العالمي لإلرشاد
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الرؤيا ھي أعداد قادة ليقودوا آخرين مثلما فعل يسوع  ،ويقوم ھؤالء القادة
بإعداد قادة أخريين كما فعل يسوع  ،وھكذا إن مفھوم اإلرشاد ليس جديدا
ولكنه يسر على نمط كما فعله يسوع في قيادة الناس  ،ثم جعل ذلك ممكنا
للوصول إلى آالف القادة ليقوموا بإعداد قادة آخرين في العالم كله في فترة
زمنية قصيرة ليصبح ھذا ھدفت رائدا
إن كيبتاون  2010ھو الحافز لبداية قوية للمشروع العالمي لإلرشاد
ھذه ھي طريقة عمله - :
المندوبون إلى كيبتاون  2010سترسل إلى كال منھم رسالة بالبريد االلكتروني
تحمل معلومات وروابط لتسجيل أسمه في مجموعة أرشاد  ،أما كطالب
لإلرشاد أو كمرشد  ،نتوقع أن ترسل ھذه الرسائل حوالي  2009 / 11 /1أي
مندوب ستكون له ھذه الفرصة أنه شيء تطوعي ويجب على كل من يريد أن
يطلب تسجيله في مجموعة أرشاد نتوقع أن يقون اآلالف بتسجيل أسمائھم في
ھذه الفرصة الرائعة .
من خالل شبكة شركائنا سنعمل على تأصيل وتوجيه المرشدين الذين تحتاجھم
العمل والشيء المھم ھو أنم نجد مرشدين ھدفھم ھو مجد المسيح .
نبحث عن المساعدة من قادة ذو قامات عالية ليساعدونا في أن نجد المرشدين
الحقيقيين والشركاء في جسد المسيح آخرين نحن نشير إلى ھؤالء القادة بأنھم
روابط  ،ويتم تعينھم عن طريق الدعوة فقط
ألننا نستخدم طريقة عقالنية في الوصول إلى مرشدين مؤھلين فانا نقبل فقط
المرشدين الذين يوصي بھم شركائنا أو القائمون بالربط
رسم أشكال
طالب اإلرشاد
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ھناك رجال وسيدات يرغبون بكل قلوبھم في أن يرتبطوا مع قيادة مثل قيادة
يسوع  ،في مجموعة صغيرة مع مرشد مؤھل  ،وطالب اإلرشاد الذين تم
قبولھم في كيبتاون  2010أو المعينين عن طريق مرشد مطلوب من طالب
اإلرشاد أن يطبق وبدرس توجه طالب اإلرشاد وأن يلتزم بمجموعة أرشاد
سيشترك كل طالب في اإلرشاد في  6مجموعات إرشادية ييسرھا له المرشد
تشمل على عمل أولى قبل كل تجمع خطوات اإلرشاد ھذه عملت بطريقة
نموذجية قبل كيبتاون  2010إذا كان طالب اإلرشاد يرغبون  ،يمكنھم عمل
أكثر من ذلك بعد الجلسات ال. 6
المرشدون
ھناك أفراد لھم صفات إتباع يسوع ولھم وقت طويل في القيادة و الحياة
المسيحية ويمكن أن يكون أحدھم رجل كان أم سيدة  ،في مكان ما مثل السوق
 ،ولكنه في نفس الوقت لديه رغبه قوية في مسا8ھدة اآلخرين الن ينمو في
المسيح  ،المرشدون المختارون يجب أن يزكيھم أحد الشركاء أو القائمون
بالربط وأن يدرسوا توجه اإلرشاد  ،يأخذون مسؤولية تنظيم وإدارة
مجموعاتھم وان يقوموا بتيسير  6اجتماعات لمجموعة اإلرشاد التي يعملون
بھا إذا أرادوا  ،ويمكنھم أن يذھبوا إلى أكثر من ذلك
الشركاء :
الھيئات التي ترغب في أن تكون من ضمن الشركاء في المشروع اإلرشاد
العالمي يمكن أن يوصى بھا أحد الروابط أو يمكن أن تخاطبنا عن طريق
االنترنت  ،انظر ألي صفحة الشركاء على ھذه الموقع ( الشركاء يمكن أن
يكونوا طائفة  ،كنيسة  ،عمل تجاري  ،ھيئة كرازية ،أ ,إرسالية  ،خدمة
مرتكزة على المسيح وترغب في اإلعالن عن المشروع بعد تقديم طلب
االشتراك فإن الھيئات المقبولة بكل مسؤوليات الشريك يمكن للشركاء أن
يوصوا بأسماء مرشدين ويمكنھم أن يستخدموا إجراءات ومواد المشروع
العالمي لإلرشاد مع أعضائھم
القائمون بالربط - :
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ھؤالء أفراد يطلب منھم مجلس التنسيق التابع للمشروع العالمي لإلرشاد أن
يخدموا القائمون بالربط ويمكن أن يكون الرؤساء أو القادة الكبار للطوائف ،
الھيئات اإلرسالية و الخدمات يمكن أن يكون منھم رعاة الكبار وقادة الشبكات
 ،القائمون بالربط يصادقون على المشروع العالمي لإلرشاد ويؤكدون الفضائل
القابلة للنقد ھم مسئولون عن الدعاية لھذا المشروع لدى الشركاء المحتمل
اشتراكھم والمرشدين وطالبي اإلرشاد واللذين يعرفونھم  ،ويمكنھم أن يوصوا
الشركاء المرشدين و طالبي اإلرشاد إلى التنفيذ .
إن قلب خطوات تنفيذ المشروع العالمي لإلرشاد العالمي ھو التجميع معا
لتسريع تنمية القادة الذين يقودون مثلما كان يسوع يقود  ،وإذا كان قلبك يخفق
من أجل تنمية روحية شخصية  ،وتنمية قادة  ،مرتكزة على المسيح  ،فلدينا
مكان لك .
التحق بمجموعة
كن عضوا في مجموعة إرشاد
تحول لتقود مثل يسوع ألتحق بآخرين في مجموعة
فرصة غير مسبوقة
يمكنك أن تلتحق بزمالء في المسيح آخرين  ،يرغبون أيضا أن يتعلموا وينمو
كقادة في مجموعاتھم  ،فتعمل من خالل ما ينبثق من القلب  ،والشخصية ،
للقيادة بطريقة مركزھا المسيح  ،إن المبادئ التي ستتعلم9ھا عن القيادة مثل
يسوع ستحدث تغيرا كبيرا في حياتك وخدمتك لآلخرين
قبول التحدي - :
إن المشاركة في مجموعة إرشاد ليس صعب  ،ولكنھا تحتاج إلى أمانة لكي
تسجل وإمكانية لكي تكمل التنفيذ وھدفنا مزدوج وھو - :
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األول ھو مساعدتك في أن تتعلم كيف تقود مثل يسوع من خالل خبرتك في
مجموعة
والثاني ھو أن تعد نفسك لبدأ مجموعة أرشاد خاصة بك .
إن مجموعة صغيرة مكونة من طالب زمالء  ،وقادة ناشئين مع مرشد ھي
مفتاح لتنمية القادة بينما تشترك كطالب لإلرشاد لتتعلم أن تكون مرشدا
شكل رسم
أن تصبح طالب إرشاد – عضو مجموعة إرشاد - :
إقراء فضائل قابلة للنقد  ،كل شخص في مجموعة اإلرشاد يصادق على ھذه
القيم بمجرد أن قمت بتسجيل اسمك وتم أعتمدك وتوجھت كطالب لإلرشاد
سيتم تعينك في مجموعة إرشاد تحوي على مرشد  4 -3طالبي أرشاد مسئولية
المرشد أن يتصل بك ولطالب اإلرشاد اآلخرين إليجاد وقت مناسب الجتماع
مجموعة اإلرشاد لعدد  6جلسات
ستصلك نسخة من نسخ طالب اإلرشاد وعنوانھا قادة يتبعون يسوع
دورك ھو أن تنھي اإلعداد لكل جلسة قبل اجتماع مجموعة اإلرشاد سيقوم
المرشد بتيسير لمناقشة لكل جلسة
الصورة
المادة الخاصة بطالب اإلرشاد  ،سنوفرھا لكل بدون تكلفة  ،طالب اإلرشاد لھم
فرصة اختيار أن لتحقوا بمجموعة محددة خالل الشبكة .
لنساعدك على النجاح نحن نوفر لك عددا من المصادر التي تخدمك - :
توجه طالب اإلرشاد – قم بتنزيل المادة وھي على صورة PDF

7

مادة أعضاء مجموعة اإلرشاد
) قادة يتبعون المسيح – دليل طالب اإلرشاد (
المرشد الذي سييسر تنفيذ مجموعة اإلرشاد ويجمع المجموعة
سنرسل لك بالبريد االلكتروني  9كن عناوين بريد الكترونييE mails m
ستعطيك مساعدة إضافية  ،تلميحات وروابط لمصادر أخرى
موقعنا على شبكة االنترنت ستكون به مساعدات إضافية
تكلفة أن تكون طالب إرشاد
نحن ال نطلب ثمننا للمواد الدراسية  ،مرشد مجموعتك لن يأخذ أجرا عن
الوقت الذي يقضيه معكم ولكن ھناك تكاليف حقيقية أن الموت عن الذات ،
النمو في المسيح ھو شكل مكلف  ،وقتك مكلف  ،ربما أختار البعض أن
ينفصل عن مات نسميه مجموعة أرشاد عن بعد (كثيرون من مجموعة
اإلرشاد عن بعد لديھم برنامج سكيب  skypأو بعض طرق اتصال تليفوني
مجاني ولكن البعض األخر في مجموعة اإلرشاد عن بعد لن يكون لديھم
برنامج مثل ھذا أو أي خدمة إنترنت معتمدة للمؤتمرات التليفونية عن طريق
سكيب في ھذه الحالة سيضطر المرشد أن يتصل بك على تليفونك المحمول
لتتصل بالمجموعة ربما تكون عضوا في مجموعة يرى أفرادھم وجھا لوجه
وھذا شيء عظيم وھو مثالي  ،ما زالت ھناك تكلفة أن تسافر إلى مكان اجتماع
مجموعتك ربما إلى حي أخر في مدينتك أو إلى مدينة أخرى
الخطوة الثانية
أن تصبح طالب إرشاد - :
بمجرد أن تسجل أسمك ستصلك نسخ من توجه طالب اإلرشاد إقراء ھذا
التوجه ثم صل معنا من اجل مجموعة اإلرشاد التي ستكون عضوا بھا ربما
تريد أن تسجل من اجل تحديثات الصلوات األسبوعية لتقدر احتياجات الصالة
ستبدأ أيضا باستالم  9عناوين بريد الكتروني لطالب اإلرشاد
تذكر التسجيل ) أضغط ھنا لكي تسجل (
إذا كنت قد سجلت بالفعل كطالب أرشاد ) اضغط ھنا لتدخل (
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تسيير مجموعة إرشاد – أن تكون مرشدا
لتدرك االحتياج
خارج النمو الھائل للكرازة في أنحاء العالم  ،يظھر قادة ناشئين جدد يردون أن
ينمو أنھم يبحثون عن شيء يصعب الحصول عليه  ،عن شخص يريد لھم ما
يريده ﷲ ويمكن أن يكون الرب قد قادك لتعمل فرقا في حياة قليل من ھؤالء
الرجال أو السيدات .
التحدي
كثيرون من َمن يمكن أن يكونوا مرشدين ليس ذلك ألنھم ال يعرفون ماذا
يفعلون أو من أين يبدءون ھدفنا ھو أن نساعدك في أن تكون مسيرا ناجحا
لمجموعة أرشاد للمشروع العالمي لإلرشاد .
ھذا الشيء ليس صعبا ولكنه يحتاج إلى أيمان وأمانة وقلبا خادم
صورة
إن طريقة التنفيذ مصممة لتساعد في أن تكون مرشدا فعاال مرتكزا على
المسيح تقود مثلما كان يسوع يقود ھذه مسئولية خطيرة لذلك يجب أن تكون
مزكي عن طريق شريك للمشروع العالمي لإلرشاد أو عن طريق قائم بالربط
أو مرشد أخر .
إن كنت مزكي  ،سجل اسمك لتقود مجموعة أرشاد من خالل خبرة أولى
لوجودك في مجموعة يمكنك أن تتأھل لتكون مرشدا بعد إكمال مادة ) قادة
يتبعون يسوع (
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يمكنك أن تكون بالفعل مرشدا طبيعيا أو حتى خبيرا مختبرا يحتاج إلى مساعدة
يمكنك أن تعتبر نفسك شريكا أو تكون مرشدا أقرء نصوص الفضائل القابلة
للنقد  .المرشدون يصادقون على ھذه القيم بمجرد أن سجلت اسمك وتم
اعتمادك وتوجھت كمرشد سيتم تعيينك ومعك  4 – 3من طالبي اإلرشاد )
أعضاء مجموعة إرشاد ( مسئوليتك كمرشد ھي أن تتصل بطالبي اإلرشاد
الذين في مجموعتك فتجد معھم الوقت المناسب للجميع لتجتمعوا في عدد 6
جلسات
طالب اإلرشاد في مجموعتك حصل كل منھم على نسخة من دليل طالب
اإلرشاد ) قادة يتبعون يسوع ( دورك سيكون أن تتابع دليل التنفيذ للمرشد
حيث ستقوم تسيير المناقشات في كل جلسة
صورة
نحن نوفر عددا من المصادر لتساعدك في خدمة مجموعة اإلرشاد وھي - :
توجه المرشد – قم بتنزيل المادة وھي على صورة PDF
مادة أعضاء جماعة اإلرشاد ) قادة يتبعون المسيح – دليل طالب اإلرشاد (
دليل المرشد ) قادة يتبعون المسيح (
سنرسل لك بالبريد االلكتروني عدد  14من عناوين البريد االلكتروني تعطيك
مساعدة أضافية وتلميحات وروابط لمصادر أخرى
موقعنا على شبكة االنترنت ستكون به مساعدات أضافية
تكلفة أن تكون مرشدا
نحن ال نطلب ثمننا للمواد الدراسية  ،لن نأخذ أجرا عن الوقت الذي يقضيه
معكم ولكن ھناك تكاليف حقيقية أن الموت عن الذات لخدمة شخص أخر ھو
شيء مكلف وقتك مكلف،بعض المرشدين ستحيا خدمة إلى تسير ما نسميه
مجموعة أرشاد عن بعد ،لديھم برنامج سكيب  skypأو بعض طرق
اتصال تليفوني مجاني ولكن البعض األخر في مجموعة اإلرشاد عن بعد لن
يكون لديھم برنامج مثل ھذا أو أي خدمة إنترنت معتمدة للمؤتمرات التليفونية
عن طريق سكيب في ھذه الحالة ستضطر أنت المرشد أن تتصل بشخص
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على تليفونه المحمول لتتصل بالمجموعة ربما تختار أن تكون عضوا في
مجموعة يرى أفرادھم وجھا لوجه وھذا شيء عظيم وھو مثالي  ،ما زالت
ھناك تكلفة أن تسافر إلى مكان فيه تجتمع مع مجموعتك ربما إلى حي أخر في
مدينتك أو إلى مدينة أخرى  ،كما ترى ھذه التكاليف ضئيلة جدا بالمقارنة مع
األثر الكثير الذي يمكن أن تعمله أنت كل األشياء التي حولنا مؤقتة أن الناس
فلھم أبدية بإتباع نموذج المسيح وبذل نفسك  ،يمكنك أن تساعد في تغير العالم
لتصبح مرشدا في المشروع العالمي لإلرشاد
يجب أوال أن تختبر خطوات التنفيذ والمحتوى كطالب لإلرشاد يمكن أن تسجل
اسمك كطالب لإلرشاد وأن تشارك في مجموعة أرشاد بان تضغط ھنا
مرشد مجموعتك سيساعدك لتصبح مرشدا
كل جلسة من جلسات مجموعة اإلرشاد تستمر فقط لمدة  6أسابيع لذلك فانه
خالل أسابيع قليلة يمكنك ن تتأھل لتصبح مرشدا
إذا كنت قد سجلت بالفعل كمرشد اضغط ھنا لتدخل
كن شريكا
صورة
نقطة محورية في الوقت المناسب لتنمية قيادات إن بناء قادة مركزون على
المسيح ويأخذون إلى القلب تعاليم يسوع بخصوص القادة والقيادة في ملكوته
ليس شيء جديد الذي يدھشنا ھو أن القادة الصغار في كل العالم يرون أنھم
محتاجون إلى عالقة إرشادية من نوع ما لكي ينمو ويتطوروا كقادة
إفراد تحوال من الداخل إلى الخارج ليقودوا مثلما كان يسوع يقود وھناك أنواع
من الرجال والسيدات الذين م مندوبون لمؤتمر كيبتاون  2010نحن نتوقع
وصول أالف ليشتركوا في المشروع العالمي لإلرشاد كشريك فان الھيئة التي
أنتمي إليھا يمكن أن تساعد بتوفير مرشدين لھؤالء القادة الناشئين
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فالھيئة التي إليھا أ،ت تعرف مؤمنين ناضجين يمكنھم أن يكونوا مرشدين
.نحن ندعو الشركاء إلى العمل حيثما يعمل ﷲ بتوفير المرشدين للمشروع
العالمي لإلرشاد
صورة
عمل الشريك :
أقرء الفضائل القابلة للنقد مكل الشركاء يصادقون على ھذه القيم زكي أفرادا
ليكونوا الھيئة التي تنتمي إليھا ليكونوا مرشدين للمشروع العالمي لإلرشاد
الشركاء يمكنھم أن يزكو ھيئات أخرى في ملكوت ﷲ الن يصبحوا شركاء
نشجع القادة الكبار في الھيئة التي ينتمي أليھا الشريك لكي يتقدموا كمرشدين
أيضا وھذا يوفر خبرة أصيلة في عملية اإلرشاد
نحن نوفر عددا من المصادر التي تساعدك حتى تنجح - :
بمجرد أن تسجل اسمك سنرسل لك تنظيم الشريك على شكل PDF
موقعنا ستكون به مساعدات إضافية
تكلفة أن تكون شريكا :
ال نأخذ ثمن المواد نتوقع من كل من المرشدين والشركاء أن يقدموا ھذه
الخدمة لطالبي اإلرشاد بدون أجر والتكلفة الحقيقية ھي الوقت المبذول في
تزكية مرشدين والساعات القليلة المبولة مع القادة الناشئين والفائدة ال يدفع فيھا
ثمن أنھا عملية تغيير الحياة والمكسب ھو مجال إضافي لتدريب وتنمية قادة
يقودون مثل يسوع
كن شريكا
أن تصبح شريكا ھذا شيء سھل إن دور الشريك في المشروع العالمي لإلرشاد
حيوي حيث أنه يخدم في مجال األفراد الناضجين والھيئات المؤھلة  ،نرغب
في أن نعرفك قبل أن تصبح شريكا أرسل ألينا رسالة الكترونية بان تضغط ھنا
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لتصبح شريكا  ،أخبرنا من أنت  ،واكتب باختصار عن خلفيتك أو عن ھيئتك
التي تنتمي إليھا إذا كنت قد سجلت اسمك بالفعل كشريك
أضغط ھنا لتدخل
القائمون بالربط
تشبيك جسد المسيح
صورة
القائمون بالربط يعرفون االحتياج - :
كقائد خبير في الملكوت فانك تعرف أنه يوجد نقص خطير في القادة
المرتكزين على المسيح في كل جزء من العالم لقادة مثل ھؤالء ال يتم إنتاجھم
بالجملة ال يقدرون أن يصبحوا مثل المسيح  ،لمجرد أنھم تم نقل المحتوى إليھم
.
إن طريقة يسوع في تنمية القادة ھي من خالل اإلرشاد المقصود بعدد قليل من
الناس  ،فيما يخص الملكوت  ،أنت تعرف كل ھذا
نحن نطلب من بعض القادة الكبار أن يقوموا بالربط للمشروع العالمي لإلرشاد
يتم تعيين القائمين بالربط عن طريق مجلس تنسيق المشروع العالمي لإلرشاد
القائمون بالربط يعرفون الناس
إن ھدف إيجاد مرشدين مؤھلين للقادة  ،يأتون من  200دولة لھو شيء مريع
بمساعدة القادة المشتركين في الشبكة  ،مثل القائمين بالربط  ،سنكون قادرين
على إضافة شركاء أكثر قادرين على إيجاد النوع الصحيح من الرجال
والسيدات الذين سيعملون مرشدين بالطبع يمكن للقائمين بالربط أن يزكو
المرشدين
القائمون بالربط
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يقومون بضم الشركاء والمرشدين إلى المشروع العالمي لإلرشاد إن دور القائم
بالربط ھو أن يكونون كما ھم بالفعل  ،موصلين في جسد المسيح وھم في
مكانھم من العالم
صورة
توجد عدة مصادر تساعد القائمون بالربط
 -1توجيه القائم بالربط – يمكن على صورة PDFعند
ما تسجل اسمك
 – 2روابط حقيقية يمكنك أن تستخدمھا لتوجھھا إلى الشركاء والمرشدين
المحتمل انضمامھم
 – 3موقعنا على االنترنت يحتوي على مصادر إضافية
كيف يعمل القائم بالربط ؟
يعمل الشخص القائم بالربط عند دعوته فقط المختارون ترسل إليھم دعوة
عن طريق اإليميل  ،ومعھا أمكانية تسجيل االسم عن طريق االنترنت  ،يبدأ
استكمال التسجيل ترسل توجه القائمين بالربط ليبدأ العمل  ،بمجرد البدء ،
ستعتبر نفسك مسجال للحصول على تحديث الصالة األسبوعية  ،لتصلوا
معا وتقييم االحتياجات للمشروع العالمي لإلرشاد
أن تصبح قائما بالربط ،
إذا شعرت انك مؤھال كقائد  ،و لك رؤيا لإلرشاد ،فإننا نحب أن نتكلم معك
 ،أرسل لنا رسالة الكترونية بالضغط ھنا لتطلب أن تكون قائما بالربط ،
أخبرنا من أنت وما خلفيتك أو الھيئة التي تنتمي إليھا
إذا كنت قد سجلت بالفعل اسمك كقائم بالربط أضغط ھنا لتدخل
نشكرك ألنك راغب في خدمة ملكوت ﷲ
ھذا وقت مدھش لتكون نشيطا وشاھدا عن ما يفعله ﷲ حول العالم عن
طريق عدة خدمات وبشر
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الجزء ب

ما ھو اإلرشاد ؟
الكلمة يرشد تشير إلى شخص ألخر اعتبر مشيرا أو معلما حكيما
إن الصورة الموجودة لدينا عن المرشد ھي عن شخص أكبر منا لذلك فھو
يمتلك خبرة أكثر في الحياة  ،على سبيل المثال  ،زوجان قديمان يساعدان
زوجان حديثان في الزواج من خالل سنوات الزواج األولى الخبرة الحياتية
يمكن أيضا أن تكون موجودة في شخص بالغ يساعد األطفال أو السباب
الذين يصارعون فيما يخصكم  ،المرشد يمكن أيضا أن يكون مسيحيا
ناضجا يساعد المسيحيين األصغر سنا في أن يسيروا مع المسيح  ،قادة
خدمة التدريب يمكنھم أن يكونوا مرشدين لقادة اصغر أو قليلي الخبرة وھم
يميلون نحو ادوار خدمية  ،إن اللفظ مرشد يمكن أن يعني عدة أشياء
لمختلف الناس
في خدمة رابط اإلرشاد  ،كيف نفھم عملية اإلرشاد ؟
بدال من تعريف ه1ذه العملية بالكلمات نرسك لإلرشاد صورة من العھد
الجديد أن عملية اإلرشاد ھي ما فعله يسوع مع تالميذه اإلثنى عشر لقد
وظف ثالث سنوات في إعدادھم للقيادة معلما إياھم ومظھرا لھم ما ھو شكل
) القيادة مثل المسيح ( قام برنابا بإرشاد شاول ويوحنا مرقس  ،بولس أرشد
سيال وتيطس وتيموثاوس ولوقا وكثيرين غيرھم
من ھذه النماذج نستنتج إن اإلرشاد ھو مھارات ومعلومات داخلية تنموية
تركز على القلب األمر المركزي في عملية اإلرشاد وقلب ھذه العملية مبني
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على العالقة مع يسوع والنتيجة ھي حياة تحتمل في يسوع وتسير معه
وتخدم وتقود وفي طريقه
ما ھو الفرق بين اإلرشاد والتلمذة ؟
ھذا سؤال جيد ومھم في أماكن كثيرة من العالم يستاء الناس إذا سألتھم أذا
كانوا محتاجين أن يتتلمذوا خصوصا إذا كانوا في مواقع القيادة إذا سالت
بعد ذلك نفس ھؤالء القادة المسيحيين إذا كانوا يريدون في حياتھم شخصا
مثل برنابا أو بولس ) أي يريدون شخصا يطلب األفضل لھم وھم ينمون
ويقودون ( يمكنك أن ترى الدموع في عيونھم ومن المحتمل أنھم ال يجدون
إال شخصا مثل برنابا أو بولس ولم يجدوا أبدا في السابق شخصا يساعد
على تشكيلھم ليصبحوا مثل يسوع أكثر في طريقة قيادتھم وتعاملھم مع
الناس ،
نتكلم كتابيا نحن نفھم معنى اإلرشاد من العھد الجديد كما فھمته حركة )
التلمذة األولى ( إن اللفظ تلميذ الذي يعني شخص يتعلم  ،شخص يقبل بكل
سرور وينشر تعاليم شخص أخر وقد جاء ليفھم المھارات األساسية
والمعلومات واألنشطة الخاصة بسلوك جديد في المسيح ھذا ھو السبب أن
القسوس وقادة الجمعة يستاءون عندما يسألون ھل تريد أن ) تتلمذ ؟( دعنا
نكون عمليين ھناك أعداد قليلة جدا مثل برنابا أو بولس إن النموذج
اإلنجيلي في تنمية القيادة في األغلب ھو نقل المحتوى أي تنمية الناس عن
طريق تأكيد أ،ھم يعرفون ويؤمنون بالحق يفترض ھذا المثال أن تطور
القادة يتم عن طريق نقل المحتوى لذلك لدينا نقص في المرشدين وذلك
ببساطة ألننا ركزنا على نقل المضمون بدال من تحريك القلب وتغيير
الشخصية الذين يتوفر عن طريق مرشد ملتزم
نحن نشجع القادة الناشئين الن يشتركوا فيما ندعوه مجموعة إرشاد وھي
مجموعة صغيرة مكونة من  6 – 3أفراد طالبي اإلرشاد وھذه المجموعة
تعمل من خالل سلسلة من المناقشات عن شخصية يسوع شخص واحد وھو
البالغ أو األكبر سنا ھو المرشد  ،وھو الذي يقوم بتيسير وقيادة المناقشات ،
المرشد ليس كبيرا أو مدرسا أو محاضرا ولكنه زميل متعلم عند قدمي
يسوع  ،في الواقع الجميع يرشدھم يسوع  ،حيث أن أعضاء مجموعة
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اإلرشاد يطلبون أو يقودوا ويعاملوا الناس كما كان يسوع يعمل لم يصنع
يسوع قادة بطريقة اإلنتاج بالجملة ولكنه وظف حياته قاصدا من اجل اإلثنى
عشر وتوقع منھم أن يفعلوا نفس الشيء وھو طريقة يسوع في اإلكثار من
عدد القادة ألي خدمة أو عمل
كيف يمكنك االلتحاق بمجموعة اإلرشاد ؟
اذھب إلى رابط موقعنا على االنترنت الموضح أدناه وكن جزءا من
المشروع العالمي لإلرشاد ھذا المشروع ھو شراكة مع حركة ولوزانا ومع
مئات من الشركاء والمرشدين حول العالم  ،وجميعھم يسعون نحو خدمة
الجيل القادم من القادة ليتبعوا سيدھم أينما دعاھم لتعرف أكثر عن اإلرشاد
،أو لكي تلتحق بمجموعة إرشاد  ،أو لكي تكون مرشدا إذا ھب إلى
www. Monitor link .org.
institute /index @ hotmail.com
د .كميل بيشوب ود .ستاسي رينھارد

جزء ج

توجيه الشريك نحو المشروع العالمي لإلرشاد
ترحيب
نحييك على تعھدك بالرد على رغبتك في أن تكون شريكا معنا في عملية
اإلرشاد لمؤتمر كيبتاون  2010واجتماع لوزاننا الثالث للكرازة العالمية ،
ونشكرك ألجل السفر معنا إلى ھذا الحدث العالمي ومساعدتنا لمكي نكتشف
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ونستخدم ونوجه المرشدين عبر العالم لمساعدة المحتاجين لإلرشاد في
العالم كله .
مرحبا بكم في قسم توجه الشريك في المشروع اعلمي لإلرشاد
إن حاجة ھذه الساعة ھي المرشدين في العالم كله ھناك صرخة قلب عميقة
تأتي من قادة القادة الناشئين تبحث عن مرشد روحي .
إن المرشد الروحي ھو شخص يعطي اھتماما لشخص آخر ويساعده في
النمو في المسيح ذلك ھو كل ما يريده ﷲ أن يكون وان يعمل .
ھؤالء القادة الناشئين سيفعلون كل ما بوسعھم للحصول على مرشد
كشريك يمكنك أن تصنع فرقا بان توصل المرشدين بالمشروع العالمي
لإلرشاد إن المرشدين الذين تزكيھم لالشتراك في المشروع يمكن أن يكونوا
ھدية للبعض إذ يصنعون فرقا في حياتھم من خاللھم في حياة كثيرين
ھناك أيضا نقص خطير في عدد القادة الذين يقودون مثل يسوع في كل
العالم  ،حتى في مجتمعك المحلي  ،أو كنيستك أو خدمتك .
إن القادة الذين يقودون مثل يسوع ال يتم إنتاجھم بالجملة وال يمكن الحصول
عليھم من كلية الالھوت أو بعد اجتياز حلقات دراسية يمكن فقط الحصول
عليھم في سياق عالقات تقود\ إلى تطويرھم وتنميتھم ھذه ھي طريقة يسوع
في تطوير القادة
يمكنني أن استمر  ،ولكنك عرفت الفكرة أن االحتياج األساسي اليوم ھو رد
الجميل إلى جيل القادة .
كشريك يمكنك أن تمدنا بالمرشدين  ،حيث ستكونون ھبة ﷲ للبعض الذين
يصنعون فرقا للبعض في عشرات السنين القادمة ،
نشكرك من أحل أنك متواجد من أجل الروح القدس
د .ستاسي رينھارد للمشروع العالمي لإلرشاد
التصال monitor link
Intentional
Pox 80506. Raleigh no 27623usa
ھاتف رقم 5806-841-0919 :
institute @ monitor link .orgأيميل :
www.monitor link .ors
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فھرس المحتويات
ما ھو مشروع اإلرشاد العالمي
وسائل تيسير عمل مجموعة اإلرشاد
نظرة عامة
نموذج القادة الذين يتبعون يسوع
نموذج الجلسة
نموذج قادة اإلرشاد
نموذج الجلسة
دليل التنفيذ للمرشد
سلسلة رابط اإلرشاد
نظرة عامة على النماذج
نظرة عامة لإلقفال

ما ھو المشروع العالمي لإلرشاد ؟
إن صرخة قلب قادة الخدمة الناشئين ھي البحث عن مرشد فكر في ذلك ،
ھناك حاجة للمرشدين لمئات اآلالف للقادة الصغار من كل امة في العالم
ونقص المرشدين ھو شيء مرعب ولدينا طلب كثير والمعروض قليل جدا
فما الذي يمكن عمله ؟
فاالستعداد لمؤتمر كيبتاون  2010فإن د .دوج بردساد وقادة حركة لوزاننا
افترضوا رابط اإلرشاد العالمي وكان لديھم رؤيا وھي إيجاد شراكة مع
المرشدين الروحيين والخدام  ،حيث يقدمون إرشاد نوعي للمنتدبين
المقبولين في المؤتمر أن نظام رابط اإلرشاد بمنح اإلرشاد والخدمة آلخرين
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وتنمية قادة ليكونوا قادرين على أن يقودوا مثل يسوع جعلھم اختيار ليقودوا
فيما أصبح اسمه المشروع العالمي لإلرشاد
المشروع العالمي لإلرشاد يتواجد لتوسيع عدد القادة الذين يقودون مثل
يسوع وينمي آخرين ليفعلوا نفس الشيء أنھا قناعتنا إننا نستطيع فقط أن
ننمي ھؤالء القادة من خالل عالقات إرشاد عالمي باستخدام الشراكة وھناك
طريقان لوصل إلى ذلك المرحلة األولي وھي خدمة مھمة اإلرشاد لمندوبين
مؤتمر كيبتاون وسيكون ھذا أولوية خالل سبتمبر 2010
المرحلة الثانية تكون عن طريق شركاء ومرشدين للتركيز على توفي
اإلرشاد لعدد كبير من القادة الناشئين حول العالم
إن أمكن ذلك خالل السنوات القادمة
إن المشروع العالمي اإلرشاد يقوده حاليا مجلس تنسيق يوجد  23عضو من
 14دولة يمثلون  20خدمة مختلفة
ما ھو رابط اإلرشاد ؟
ھو شبكة من مئات قادة الخدمة وھيئات المشاركة في الوقت الحالي  ،في
 39دولة تنمو الشبكة كقادة وشركاء اختاروا أن يتخذوا رؤية القيادة مثل
يسوع في شبكاتھم وخدماتھم وھيئاتھم  ،وھناك عدد قليل من الناس يعملون
كل الوقت في ھذه الشبكة أنظر في الموقع التالي
Monitor link.org
لمعرفة معلومات أكثر في الوقت الحالي يقود المشروع العالمي لإلرشاد
مجلس \تنسيق ويوجد  23عضو من  14دولة يمثلون  20خدمة مختلفة
ما ھي تعھدات الشريك
ھناك  3تعھدات للشركاء
 -1أن يذكر المرشدين المؤھلين لكي يقدموا في المشروع العالمي
لإلرشاد الطريق األول
 – 2أتن تضع ھذا المشروع في صالتك كلما أمكن
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 – 3يمكنك أن تستخدم ھذه المادة في خدمتك لتنمية مرشدين ومجموعة
إرشاد ولتفعل ذلك لم تطلب ثمننا على استخدام المواد أو أن تغير المواد
بأي طريقة
ما ھي تعھدات المشروع العالمي لإلرشاد تجاھك كشريك
ھناك  3تعھدات من المشروع العالمي لإلرشاد
 – 1سنوفر لك ھذه المواد وطريقة التنفيذ الستخدامك مع المرشدين
ومجموعات اإلرشاد بدون ثمن
نتوقع منك أن تستخدمھا بدون تغيير في المواد أو طلب أي ثمن
للمرشدين أو أعضاء مجموعات اإلرشاد
 – 2سنرسل لك تحديث دوري ومساعدات عن طريق بريدك
االلكتروني
 – 3سنحيطك علما باالتجاھات والنتائج التي نالحظھا
ما ھو النموذج التعليمي للمرشد ؟
بدال من أن نحد أنفسنا بعريف محدد – سنركز على نماذج العھد الجديد
 – 1يسوع مع تالميذه اإلثنى عشر
 – 2برنابا مع بولس ومرقص
 – 3بولس مع بريسكال واكيال  ،وتيموثاوس  ،وتيطس  ،سيال ،
انسيموس وآخرين كثيرين
 – 4كيف تلخص عمل المرشد من النماذج التي ذكرت ؟
تقودنا خبراتنا إلى أن ننبر على  3أبعاد في المرشد
المرشد ھو شخص يبحث عن أن يكون مطابقا لصورة يسوع وھو تلميذ
يتعلم وھو ال1ذي يسھل عملية تنمية آخرين
ما ھي معايير المرشد ؟
بدال من أن نحد أنفسنا سنركز على نماذج من العھد الجديد
 – 1يقر باتفاقية لوزاننا
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 – 2يقر بالفضائل المتحولة ) انظر ص (
 – 3بمجرد أن يحدد طالب اإلرشاد ليقوم المرشد بتنظيم  6جلسات أما
في مجموعة وجھا لوجه أو في مجموعات عن بعد عن طريق مكالمة
ھاتفية متعددة الوسائط
 – 4يقوم بتيسير  6جلسات باستخدام لمادة التي عنوانھا قادة يتبعون
يسوع وطريقة التنفيذ
ما ھي مجموعة اإلرشاد ؟
إنھا مجموعة صغيرة مكونة من  5-3أفراد يأتون معا من أجل  3أھداف
في المجموعة
 – 1النمو كتابع ليسوع مركزه المسيح
 – 2النمو في قيادة أكثر تشبھا بيسوع الطريقة التي بھا تخدم وتعامل
الناس الذين نقودھم
 – 3لكي يتعلم كل فرد في المجموعة من اآلخرين حيث يطلب كال منھم
أن يعيش كما في الھدفين 2 ، 1
كل مجموعة إرشاد لھا مرشد مواصفاته ھي :
 – 1انه بتيسير جلسات باستخدام
دليل التنفيذ للمرشد
 – 2ھو شخص ناضج في العمر أو الخبرة أكثر من أعضاء مجموعة اإلرشاد
لكن المرشد الحقيقي في المجموعة ھو يسوع
كلنا نسعى جاھدين إلى أن تعلم من يسوع  ،ونتبعه بقلوبنا وأن نقود آخرين
تكاليف المشروع العالمي لإلرشاد
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المرشد يعطي حياته مجانا عن قص فيستغل الوقت ويستثمره في مجموعة
إرشاد مكونه من  6-3إفراد
ومن الناحية المادية فان النموذج األول قادة يتبعون يسوع  ،مقدم لكم ب
دون تكاليف بعض خدام الملكوت الذين يضحون من أجلكم لكي تنمو أكثر إلى
صورة يسوع في قيادتكم ويجعلون ھذا ممكنا
لكن ھناك تكاليف أخرى إلتباع نموذج الملك في القياد\ة قال يسوع إن أراد احد
أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني مت 24 : 16
إن القيادة مثلما كان يسوع يقود في الملكوت مكلفة ولكن من المؤكد انه ليس
الغني أو المھارات أو الھبات أو المراكز ھي التي تجعل المرء عظيما في
الملكوت بل أن الذين لھم قلب يتبعه وقد اختاروا أن يعيشوا ويقودوا حسب
مبادئ يسوع في القيادة
إذا كانت مجال خدمتك في أمريكا الشمالية أو أوريا كنيسة أو ھيئة  ،نطلب
مكنك أن تشارك متطوعا كقائد في ھيئة أنت تفھم بعض التضحيات والتكاليف
التي نبذلھا واحتياجنا لتغطية التكاليف لنجعل الھيئة التي تتبعھا تستمر في
خدمتھا  ،نحن نسأل الشركاء فقط في اعتبار ذلك
يمكنك أن تدفع ) اون الين ( نمن خالل موقعنا الرباط
أو أن ترسل مساھمتك بشيك إلى العنوان التالي
Mentor link international
base camp rd 18950
Monument co 0132 – 8009 use
المرشدون
ما ھي مسئولية المرشد ؟
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المرشد يسجل لدينا ليسھل عمل مجموعة صغيرة مكونة من  4 -3أفراد
وھو مسئول عن ما يلي :
 – 1أن يكون متعلما عند قدمي يسوع
 – 2يسھل تجمع مجموعة اإلرشاد  6جلسات  ،ننصح بالتجمع مرة كل أسبوع
 – 3أن يكمل نموذج طالب اإلرشاد  ،قادة يتبعون يسوع  ،لكل جلسة )
ويستغرق حوالي ساعة (
كل عضو سيكون قد اجتماع مجموعة اإلرشاد
 – 4أن تجتمع األعضاء لمدة ساعة ونصف آو أكثر إذا وافق الجميع لمناقشة
موضوع الجلسة
 – 5تسير المناقشات باستخدام دليل المرشد لتنفيذ الخطوات من خالل نموذج
قادة يتبعون يسوع
 – 6بينما قد سجلت اسمك لتيسير مجموعة إرشاد واحدة  6جلسات يمكن أن
تختار أن تقوم بتيسير نموذج أخر
ما ھي مصادر المتوفرة لمساعدة المرشدين ؟
يوجد حاليا  3مصادر
 – 1توجيه قادة مجموعة اإلرشاد
 – 2دليل المرشد لتسيير كل نموذج وكل جلسة
 – 3تلميحات للمرشد ترسل على طريق البريد االلكتروني واحد كل أسبوع
ادخل على موقعنا على االنترنت لترى وسائل مساعدة أخرى
طالبوا اإلرشاد
ما ھي مسئولية طالب اإلرشاد
يسجل طالب اإلرشاد اسمه ليكون عضوا في مجموعة من  4 -3أفراد ستكون
مسئوال عن األتي
 – 1أن تكون زميال يتعلم عند قدمي يسوع
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 – 2أن تشارك في مجموعة اإلرشاد التي تجتمع في  6جلسات وننصح بان
كل مجموعة إرشاد تجتمع مرة في األسبوع
ص – 3أن تكمل االستعداد للمناقشة قبل االجتماع وھذا يستغرق حوالي ساعة
باستخدام نموذج قادة يتبعون يسوع الخاص بطالب اإلرشاد
 – 4أن تجتمع مع باقي أعضاء المجموعة لمدة حوالي ساعة ونصف أو أكثر
إ1ذا وافقوا لمناقشة موضوع الجلسة
 – 5المرشد سيقود المناقشة حيث يستخدم دليل المرشد الموجود بالنموذج
الذي عنوانه قادة يتبعون يسوع
 – 6بينما قد سجلت اسمك لتكون جزء من مجموعة إرشاد فھي تجتمع في 6
جلسات  ،يمكنك أن تختار أن تكون جزء من نموذج أخر أو ربما حتى تخدم
كمرشد في نموذج أخر
ما ھي المصادر التي نوفرھا لمساعدة طالب اإلرشاد في أن ينمو ؟
يوجد حاليا  4مصادر
 – 1توجيه قادة اإلرشاد – وھو متاح بمجرد تسجيل االسم
 – 2مرشد وأعضاء مجموعة اإلرشاد
 – 3نموذج قادة يتبعون يسوع متاح بمجرد التسجيل
 9 – 4تلميحات مفيدة ترسل عن طريق البريد االلكتروني  ،واحدة أسبوعيا
بمجرد تسجيل االسم
ادخل على موقعنا على االنترنت لترى مزيد من المساعدات
ھل يمكنني استخدام ھذه المادة في خدمتي قبل نھاية المرحلة رقم 1
نعم ھذا ھو الھدف استخدام ھذه المادة وطريقة التنفيذ لتنمية القادة يقومون
بدورھم بتنمية قادة آخرين  ،إذا كانت ھذه المادة ستساعدك في خدمتك ،
سيكون الرب مسرورا  ،إن نموذج قادة يتبعون يسوع ھو مجرد نموذج مكن 6
نماذج متاح حاليا  ،أدخل إلى موقع الرابط اإلرشاد
 Monitor linkعلى االنترنت لمزيد من المعلومات
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كيف ستتشكل مجموعة اإلرشاد ؟
سنقوم بتوفيق المرشدين وطالبي اإلرشاد في مجموعات مبنية على عدة عوامل
ھناك عوامل رئيسية وھي اللغة  ،الجنس  ،الخلفية  ،العمر سنرسل أسماء
ومعلومات االتصال الخاصة بكل عضو بأسرع ما يمكن  ،واألمر بعد ذلك
متروك للمرشد إن يقوم بتيسير المجموعة ابتدئي من ھذه اللحظة
إذا أردتم اختيار المرشدين واألعضاء  ،ھذا شيء عظيم ھدفنا لكم ھو أن
تقصدون تنمية القادة ليقودوا مثل يسوع  ،سنخدمكم على قدر ما نستطيع
كيف أعدت ھذه المادة ؟
إن رابط اإلرشاد  Monitor linkھو شبكة مكونة من عديد من القادة
والمرشدين من عدوة دول وھيئات حول العالم  ،ولقد طورنا طريقة تنفيذ
رئيسية  ،قدم مادتھا مجموعة من القادة من أكثر من  20دولة في قلب ھذه
المادة ھناك تركيز على مساعدة القادة ليقودوا مثل يسوع وزيادة العدد إضعافا
عن طريق إرشاد قادة آخرين
كثيرون في شبكتنا لديھم درجة الدكتوراه في تنمية القادة واإلرشاد لذلك لدينا
خبرات مجمعة في شبكة  Monitor linkلمدة تزيد على  10سنوات قمنا
بتجھيز المتاح لدينا اآلن
ھناك أساسي لجميعنا وھو االلتزام بالفضائل القابلة للنقل وھناك عدة طرق
ومواد مختلفة باختالف األمم لكن الفضائل القابلة للنقل تظل ھي ) القيم ( التي
تركز عليھا الشبكة أن المواد التي عنوانھا قادة يتبعون يسوع ھي مقدمة بسيطة
نحو الفضائل القابلة للنقل
الدكتور الري ريتشارد ) لورانس  .أو ريتشارد ( أخذ أداتنا األولية للتدريب ،
ووضعھا فيما يعرف اآلن باسم قادة يتبعون يسوع
خلف مواد قادة يتبعون يسوع  ،لدينا نماذج أضافية طورنا ھا بنفس الطريقة
طريقتان لتسيير مجموعة اإلرشاد
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الطريقة األولي وجھا لوجه
الطريقة الثانية  :عن بعد
كيف تسير مجموعة إرشاد لوجه لوجه :
 – 1اختر ووظف أعضاء مجموعة اإلرشاد الخاصة بك
 – 2تأكد من إن كل واحد منھم يعرف وقت ومكان االجتماع في كل جلسة من
الجلسات  ، 6ليكن وقنت كل جلسة ساعة ونصف
 – 3اتبع دليل المرشد للتنفيذ واتبع االقتراحات على قدر ما ترتاح له
كيف تسير مجموعة إرشاد عن بعد :
استخدم نفس االقتراحات الموضحة أعاله ف بمجموعة إرشاد عن بعد  ،فك
رفي طرق مثل مكالمات مؤتمريه في نفس الوقت معظمنا في رابط اإلرشاد
يستخدم برنامج  skypوھو مجاني ويمكن تنزيله من موقع www.skp
 .comھذا البرنامج يعمل جيدا للمجموعات التي تحتوي على  6 – 3عناصر
ننصح بشدة إن يستخدم كل عضو سماعة وميكروفون جيدين وننصح أعضاء
المجموعة أن يتصلوا بالمشرف قبل اجتماع مجموعة اإلرشاد ليتم التخلص من
أي معوقات
نظرة عامة  :قادة يتبعون يسوع
في ھذا النموذج ستقوم أنت ومجموعتك بما يلي :
اكتشاف الفضائل التي تميز القيادة المسيحية
تبادل الرأي الحكيم من خبرات شخصية
تقييم التعبير عن ھذه الفضائل في خدمتك
المسئوليات

27

استكمل التسجيل للجلسة قبل االجتماع معا
اجتمع مع مجموعتك أسبوعيا
صلي من اجل اآلخرين في المجموعة يوميا
الجلسات
عالمات القيادة المسيحية الفعالة
تعھد ببناء ملكوت ﷲ
تعھد ببث النعمة في البيئة المحيطة
تعھد بقيادة خادمة
تعھد بالمشاركة والمودة
تعھد بان يكون الھدف ھو إرشاد القادة
نموذج لجلسة – نموذج طالب اإلرشاد
اإلعداد لجلسة رقم 1
عالمات القيادة المسيحية الفعالة
ھدف الجلسة ) كالم غير واضح (
اكتب خمس كلمات تصف القائد المسيحي األكثر فاعلية الذي لم تعمل معه أبدا
صف عالقاتك باختصار مع القائد المسيحي األكثر فاعلية الذي وصفته في
النقطة السابقة
ما مقدار األولوية التي وضعھا القائد األكثر فاعلية على إرشادك أنت وآخرين
– اشرح ذلك
القصة التالية تصور ما ھو رد الفعل المنتظر من الشيطان عندما يرى يسوع
يبدأ خدمته
لماذا تحير الشيطان ؟ ما الذي عمله المسيح  ،ويتضح منه أولوياته ؟
الصباح التالي وقبل بداية ذھابه إلى الجليل مباشرة – بحث يسوع عن رجل
اسمه فيلبس وطلب منه أن يتبعه وفيلبس بعد ذلك وجد نثنائيل ھذه األحداث
ضايقت الشيطان
ظاھريا كان المسيا قد اختار بالفعل تالميذه
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الشيطان سأل احد جنوده الذي ابلغه بذاك  :ما ھؤالء الرجال  ،سمعان
أندراوس فيلبس نثنائيل ؟ لم يعر فالشيطان الصغير فأمره إبليس اذھب وابحث
وقبل أن يصل تقرير آخر إلبليس عن ما عمله يسوع  ،كانت اإلجابة لديه كل
الرجال األربعة من منطقة قرب بحيرة الجليل وكلھم صيادون سمك ) صيادون
؟ ( سأل الشيطان باستھزاء ؟ ما أجمله رجل يريد أن يكون ملكا
للتأكيد يريد المسا أن يختار رجاال أكثر أھمية ليكمل مجموعة التالميذ ويريد
أن يضم من الكتبة والكھنة  ،رجاال أصحاب نفوذ ماذا توقع يسوع أن ينجز
عندما اختار رحاال من عامة الشعب ؟
وصل التقرير التالي إلى الشيطان بعد ذلك بيومين ويقول أن يسوع لم يعد إلى
الناصرة بل ذھب ومعه التالميذ األربع إلى كفر ناحوم  ،لقد مكث في منزل
سمعان بطرس كضيف  ،معظم الوقت كان يسوع يتجول على الشاطئ فتوقف
ليتحدث مع الصيادين  ،ويضحك مع النجار  ،ويجلس صامتا يالحظ العشارين
وھم يجمعون العشور من الفالحين الذين يحضرون بضائعھم إلى السوق من
الصيادين الذين ينقلون صيدھم إلى أورشليم لم يستطع الشيطان أن يفھم ذلك
حسب نبوة دانيال كان أمام المسيا عدة سنوات قليلة ليكسب والء شعبه وكان
يسوع يعمل كما لو انه سيكون طول الوقت في العالم  ،فأدرك الشيطان كما لو
أن يسوع يعمل عل تقوية عالقاته مع مجموعة صيادين وان ھذا ھو الشيء
المھم لدي يسوع  ،لماذا كان يسوع يضيع وقته على مجموعة من الصيادين ؟
أكتب أفكارك بخصوص ھذا الموضوع ھنا
تحدي
ناقشوا معا ما ھو األثر الكبير الذي تحدثه طريقة قائدك األكثر تأثيرا أما رأيت
أو فشلت في أن ترى عالقته الشخصية بك كأولوية ؟ نموذج جلسة – دليل
المرشد
جلسة 1
عالمات القيادة المسيحية الفعالة

29

إن ھدف ھذه الجليسة ھو مساعدة كل عضو في مجموعتك يبدأ في تقييم خبرته
مع القادة المسيحيين ويبدأ في إدراك أن المسيح نفسه وضع أجندة القيادة
المسيحية الفعالة
فحص :
أطلب من كل عضو أن يشارك بذكر اسمه وجزء مختصر عن دوره الحالي
في الھيئة التي يخدم بھا  ،وأن يقوم بتعريف كل نم أفضل وأسوء شيء في
دوره
المحتوى :
اجعل كل عضو يشارك بالخمس كلمات التي يختارھا ليصف بھا ) قائده
المسيحي األكثر فاعلية ( ما ھي المفاھيم التي تضعھا  ،صف الكلمات الخمس
عن القائد المسيحي األكثر فاعلية ؟
اسأل كال منھم ليصف عالقته مع ھذا القائد المسيحي األكثر فاعلية بعدما
ينتھي كل األعضاء من ذلك اسألھم ما ھو حجم األولوية التي وضعھا القائد
المسيحي األكثر فاعلية على إرشادك ؟
التأثير
ناقش قصة رد فعل الشيطان على عمل يسوع حيث استعد لتحقيق مھمته في
العالم  ،ماذا بدا من افتراض الشيطان حول ما عمله يسوع من اختيار تالميذه
وتنميتھم لتحقيق ھدف مھم
ما الذي بدأ أن المسيح افترضه في اختيار تالميذه وتنميتھم ؟
ملحوظة
القصة افترض الشيطان أن المرء يختار قادة المستقبل من الناس المھمين ،
اختار يسوه أناسا عادين كانوا راغبين في إتباعه  ،عمل يسوع بعد ذلك كما لو
أن تنمية ھؤالء الرجال اشتملت على بناء عالقات شخصية مھمة معھم  ،ھذان
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العنصران تم التأكيد عليھما في مرقس  19 – 13 : 12وسوف يتم دراسته ا
بتفصيل اكبر في جلسة أخرى قادم
تحدي
ناقشوا معا :
ما تأثير الطريقة التي بھا رأى ) وفشل في أن يرى ( قائدك األكثر فاعلية ،
عالقاته الشخصية معك كأولوية
صالة  :صلي أن كل مشارك يستمر في النمو كقائد مسيحي تقي مؤثر
سلسلة رابط اإلرشاد
تركيزنا  :يسوع 7/ 24
مھم جدا أن نركز على تنمية قادة ليقودوا مثل فعل يسوع ويجسدون شخصيته
وتوجھاته وحبه وقيمه  ،الحصول على ذلك ليس شيء يمكن تحقيقه في ھذه
الحياة  ،لكن الھدف واضح  ...يسوع 7/ 24
فوق ذلك  ،تركيزنا أيضا ھو على مضعفة إعداد المشرفين الذين يسيرون على
ھدى طريقة يسوع في تنمية القيادات  ،ما نسميه إرشادا ينتم ھذا في سياق
مجموعات اإلرشاد
ھذا الطريق مليء بالقوة لشخص
لمضعفة إعداد قادة يقودون مثل يسوع
أولويات التنمية لديھم
ال يمكنك أن تصنع قادة بطريقة اإلنتاج بالجملة ولكنك تستطيعا ،تزيد إعدادھم
بسرعة كبيرة وھذا ھو االفتراض الذي استخدمه يسوع
االفتراض :
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أن بناء شخصية مثل لمسيح واتجاھات وقيم مثله يتم من خالل عالقات تنمو
ونسميھا مجموعات إرشاد ) ھذا ھو النموذج اإلرشادي ليسوع ( في ھذا
النموذج فان اكتساب المھارات ھي أشياء ثانوية بالنسبة إلى أن أكون مثل
يسوع في حبه  ،قيمه  ،شخصيته  ،توجھاته
رسمه
قيمنا الفضائل القابلة للنقل عن القيادة مثل يسوع
يجب أن تكون طرقنا ھي نفس طرق يسوع
القيادة في فلسطين في القرن األول الميالدي أخذت صفاتھا نم الثقافة الرومانية
المستندة على القوة  ،مقاييس ليسوع في القيادة جعلته غريبا عن قيم
وممارسات عصره وھكذا األمر اليوم  ،فالقادة المسيحيون الموجودين في
الوقت الحالي يتبعون غالبا نماذج قيادة سائدة في ثقافاتھم وھي نماذج تعكس
قيم العالم من القوة الشخصية والمنصب الرفيع ومن أمثلة ذلك  :منظمات
العمل العمالقة في الواليات المتحدة  ،اكاتور أمريكا الجنوبية  ،الرئيس
المركزي ،القوة في دول االتحاد السوفيتي السابق  ،الرجل القوي البعيد في
آسيا  ،المعلم الروحي الھندوسي في الھند  ،الرئيس القبائلي في أفريقيا  ،يقو
يسوع ) لن تكون بھذه الطريقة معك ( التركيز ھو على تغيير القادة من
الداخل إلى الخارج وتغيير شخصية وقلب القائد والھدف ھو تنمية القادة
ليقودوا مثل يسوع
بناء ملكوت ﷲ
بناء نجاح شخص
اإليمان والعمل كما لو أن ﷲ يعمل في يمتلكون فھما شخصيا وشامال عن
العالم أساسا من خاللي أو من خالل ملكوت ﷲ باحثين عم ن مجد المسيح
وامتداد ملكوته في كل أنحاء العالم
الھيئة التي أديرھا
أؤمن واعمل مستقال عن المسيحيين
اآلخرين كما لو كانوا اقل أھمية
بيئات محاطة بالنعمة
بيئات محاطة بالتحكم
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قيادة مبنية على عمل المسيح الكامل
يعيشون ويقودون في بيئة محاطة
معيشة وقيادة بتواضع  ،وانفتاح وحب
بالتسلط ومبنية على النداء  ،وھذه
البيئة يمكنھا أن تنتج توجھات تنافسية  ،يعاملون اآلخرين بقبول وتسامح
وانتقاديه وبر ذاتي  ،كبرياء أو تعب وأمانة وتعاون محب
وعجز
قيادة خادمة
قيادة مبنية على السلطة
أنھا قيادة تعتمد على المركز  ،السلطة قيادة وتأثير على اآلخرين من خالل
قيادة موثوق بھا  ،واستقامة  ،وخدمة
 ،التأثر السياسي  ،تعتمد آليا على
التشكيل وسلطة الھيئة التي تعمل بھا بذل الذات لسد احتياجات اآلخرين
ھذه القيادات وتتميز بنفس الثقة وعدم ومساعدتھم على النجاح
تفويض اآلخرين
تعاون ومودة
النخبوية و االكتفاء الذاتي
وفيھا محاولة اكتفاء الشخص في كل قيادة كجزء من فريق يعمل أفراده معا
لتنفيذ عمل ﷲ  :التأثير من خالل
مناطق مسئولية القادة ويعيش فيھا
القائد مضغوطا وبعيدا عن اآلخرين ) العالقات المسئولية المتبادلة تقديم
اآلخرين وتشجيعھم
من ناحية العالقات ( مع صعوبة
العمل معا كجزء من الجسد
مضاعفة عدد القادة في العالم كله
خوف من إضافة قادة آخرين
نمو محدود في القيادة وتأثير الخدمة مضاعفة نمو القيادة من خالل إرشاد
محدود أيضا  ،عدد القادة صغير ،
قادة موھوبين منتجين راغبين
وقادرين على توسيع خدمة ﷲ
النمو للقيادة إذا حدث يعتمد على
البرامج

نظرة عن النماذج
قادة يتبعون يسوع
ھذا نموذج مقصود منه مساعدة المسيحيين الذين يخدمون بالكنيسة وفي
خدمات خارج الكنيسة  ،والھيئات المسيحية والسوق  ،قصد ھذا النموذج ھو
مساعدة القادة في تقيم القيادة الذي يختبرونه في ھيئاتھم  ،والعمل إحضاره إلى
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التوافق مع نموذج العھد الجديد  ،في ھذا النموذج يفھم المشاركون كال من
المفاھيم األساسية وعملية التعلم التي يتضمنھا تدريب رابط اإلرشاد
لتقود مثل يسوع
إن نموذج القيادة العالمي واضح  ،لكن يسوع يدعو تابعيه إلى نموذج قيادة
مختلف وذلك من اجل الملكوت ھذا النموذج سيساعدك أنت وباقي المجموعة
على اكتشاف الحقيقة وبدا تطبيقھا في حياتك  ،قيادتكم  ،وإرشادكم
لتبني الملكوت
جاء يسوع كرزا بالملكوت  ،ملكوته ھي الحقيقة الجوھرية في ھذه الحياة
والحياة اآلتية  ،كثيرون يبنون إمبراطورياتھم الخاصة ويظنون أنھم يبنون
ملكوت ﷲ  ،بينما وسائلھم ودوافعھم غريبة عن الملكوت وبين قيادة تعمل من
احل بناء إمبراطورية خاصة لھا  ،سيساعدك أيضا ھذا النموذج في إرشاد
آخرين لديھم ھذا الوعي ،
الحياة في ضوء األبدية
يسوع ليتبعه الكثير ليقوله عن كيف سيقوم ھو بتقييم خدامه ھو أيضا لديه
الكثير من الكالم الصعب للقادة المزيفين لقد وعد يسوع أن يكافئ من يخدمونه
بأمانه ھذا نموذج سيساعدك في تعديل حياتك وقيادتك في ضوء الوقوف أمام
يسوع حيث تقدم له حساب وكالتك
لتثبت النعمة في بيئتك
كيف نرشد ونعامل الناس  ،ينبع ھذا من فھمنا ما الذي عمله يسوع ويعمله فينا
ھذا النموذج سيساعدك ومجموعتك في الحصول على فھم أعمق لعمق وثراء
إنجيل النعمة وتطبيق ذلك في قيادتك وإرشادك
اشترك كقائد
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يسوع ارشد الذين اختارھم ومكثوا معه  ،بولس كان دائما موجودا مع شخص
ما كان يعمل معه وقام بإرشاده  ،ھذا النموذج سيساعدك ومجموعتك في
تطوير تجربة قيادة وإرشاد في سياق مشاركة ومودة
في اإلقفال
أيھا الشريك العزيز نشكرك لقراءة توجيه الشريك للمشروع العالمي لإلرشاد
في خدمته من اجل كيبتاون  2010ومؤتمر لوزاننا الثالث للكرازة للعالم ھذا
ھو النسخة المعدلة رقم  1 ، 4لدينا عديد من الطرق لتحسين طرق التنفيذ ھذه
 ،ھل تكرس وقتا لخدمة أولئك الذين سيتبعونك وتقدم بعض االقتراحات من
اجل البيئة المحيطة بك ؟
ھدفنا ھو تنمية قادة يقودون مثل يسوع نؤمن أن طريقة يسوع لصنع ذلك ھي
في سياق تنمية مجموعات نسميھا مجموعات إرشاد  ،أنت حقيقة جزء من
خطة ﷲ اإلستراتيجية اليوم أن حاجة الساعة ھي على مرشدين يستخدمون
ومؤازرة نعمة وقوة الروح القدس ويصنعون فرقا خالل عشرات السنين
القادمة
د .ستاسي رينھارد من أحجل المشروع العالمي لإلرشاد
من فضلك أعطنا ردك على توجيه الشريك نحو المشروع العالمي لإلرشاد
لرد بواسطة البريد االلكتروني
Institute@ monitor link .org
لمزيد من المعلومات موقعنا
www. Monitor link .org
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