دليل التنفيذ للمرشد
عزيزي المرشد مرحبا بك في ھذه المادة التي عنوانھا قادة يتبعون يسوع ھذا
النموذج سيستخدمه المندوبون إلى حركة مؤتمر كيبتاون  2010ومواقعھا
األخرى  ،ھذه المادة مقصود منھا أن تكون عملية تطوعية  ،متاحة لكل من
يريد أن يشارك في مجموعة أرشاد  ،باإلضافة إلى ذلك يمكن للمرشدين أن
يستخدموا ھذه المادة مع أشخاص آخرين يريدون أن ينمو في القيادة التي ھي
مثل قيادة يسوع
كمرشد زميل أثق أن ھذه ستكون خبرة مغيرة للحياة  ،وأنت تنمو لتكون أكثر
وأكثر مثل يسوع في الطريقة التي تخدم بھا أنھا جزء من العملية أن تأخذك
أنت واآلخرين في مجموعة اإلرشاد الخاصة بك إلى قلب ما يريده يسوع من
من يقودون في ملكوته ،
في قلبنا حقا أن نخدمك وان نساعدك لتنجح في تسيير مجموعة اإلرشاد التي
تقودھا  ،إننا نفعل ما بوسعنا لجعل عملية اإلرشاد ھذه أن تصنع فرقا في
حياتك واإلرشاد اآلخرين ليقودوا مثل يسوع
دكتور
ستاسي رينھارد المشروع العالمي لإلرشاد
الفھرس
نظرة عامة
اھداف الجلسات
قادة يتبعون يسوع – معلومات للمرشد
جلسة  : 1عالمات القايدة المسيحية الفعالة
جلسة  : 2تعھد ببناء ملكوت ﷲ
جلسة  3تعھد ببث النعمة في البيئة المحيطة
جلسة  4تعھد بقيادة خادمة
جلسة  5تعھد ببناء عالقات شراكة قائمة على السماحة و المودة
جلسة  6تعھد بتعمد إرشاد قادة

نموذج قادة يتبعون يسوع
نظرة عامة
االستجابة لنموذج قادة يتبعون يسوع
مقدمة
ھذا النموذج قادة يتبعون يسوع ھو الستخدام المندوبين لمؤتمر لوزاننا كيبتاون
 2010ومواقعه األخرى
يخدم ھذا النموذج التعليمي كنموذج مقدمة لسلسلة روابط اإلرشاد ھذه السلسلة
المكونة نم  5نماذج إضافية  ،تبني القادة الذين يتوافقون مع يسوع في القلب
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
الملكوت وإذا كنت قائدا شابا واختبرا في ملكوت ﷲ  ،سيعطيك ھذا النموذج
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
قيادة الملكوت التي أعطانا إياھا يسوع وطبقتھا الكنيسة األولى .
أنھا مناسبة للرجال والسيدات الذين ھم قادة في أماكن السوق  ،قادة الطوائف ،
قادة  ngoقادة ھيئات الخدمة  ،قادة الكنيسة  ،قادة درس الكتاب  ،قادة الكنيسة
المنزلية  ،وأي شخص يريد أن يتعلم كيف مثل نموذج قيادة يسوع وكيف يرشد
آخرين لعمل وقيادة الملكوت .
ما ھي الفوائد ؟
قال يسوع في مرقس 45 – 42 : 10
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

العالم أنھا طريق متميز في رؤيتك لنفسك كقائد وكيف تؤثر وتوظف اآلخرين
من اجل مجد الرب .
فيما يلي بعض األھداف والفوائد من المشاركة في نموذج قادة يتبعون يسوع
 – 1تنمو في حساسيتك وإدراكك لكل من التحفيز  ،التوجھات  ،الممارسات
التي لھا قيمة أبدية  ،التي تحمل ثمارا دائمة في ملكوت المسيح
 – 2مع الروح القدس كدليلك النھائي تنمو في قيادة مرتكزة على المسيح حيث
تخبر كيف كان يسوع يقود عندما تتفاعل مع مرشد المجموعة وأعضائھا
 – 3تستقبل المساعدة في توصيف كل ما تعلمته من قيادة آخرين  ،وذلك
بطرق عملية ليقودوا مثل يسوع .
ما ھي التوصيات ؟
يوصى بان طالب اإلرشاد يشاركون في مجموعة إرشاد مكونة من 6 – 3
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
اجتماعات مجموعة اإلرشاد
 – 1نوصي بان تجتمع مجموعة اإلرشاد مرة كل أسبوع
 – 2نوصي بان كل جلسة تستمر لمدة ساعة ونصف على األقل
خطوط إرشادية ) خطان (
 – 1يتوقع إن كل مشارك ينھي الواجب المنزلي ) االستعداد ( قبل جلسة
المجموعة
 – 2إذا تغيب فرد عن الجلسات مرتان نوصي أن ال يكمل النموذج
مجموعات اإلرشاد عن بعد
 – 1إن مجموعة اإلرشاد النموذجية حسب التي يجتمع إفرادھا وجھا لوجه
 – 2ولكن قد تكون ھناك أسباب أخرى  ،أمنية  ،أو اقتصادية  ،أو أي أسباب
أخرى  ،قد ال يستطيع أعضاء مجموعة إرشاد أن يجتمعان وجھا لوجه ونقترح
عمل اجتماع عن بعد باستخدام خدمات تليفونية مجانية مثل برنامج سكيب

ما ھي رؤيتنا لكل عضو في مجموعة اإلرشاد ؟
ھذا النموذج وكل السلسلة من النماذج المصممة لتساعدنا على أن ننمو كقادة
مركزنا المسيح  ،وعلى أن نعامل اآلخرين بطريقة تشرف عمل ﷲ في حياتنا
وتبنيھم في النعمة وتحررھم كي يتبعوه  ،ھذا النموذج يوفر طريقة عملية من
خالل تنفيذ مجموعة اإلرشاد لطالب اإلرشاد لكي مرر ھذا النموذج لآلخرين ،
سيتم ھذا سريعا للبعض  ،آخرون سيتم نموھم نحو إرشاد اآلخرين ببطء
ما ھي التكلفة ؟
نحن ال نأخذ ثمننا للمادة  ،المرشد في مجموعتك لن يتقاضى ثمن الوقت الذي
يقضيه معك ولكن ھناك تكلفة حقيقية إن الموت عن الذات من اجل النمو في
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
اآلخر لن يكون لديھم برنامج سكيب أو أي خدمة انترنت أخرى  ،مرشد
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
مجموعتك ربما في طرف المدينة التي تعيش فيھا أو في مدينة أخرى مجاورة
.
كيف يجب أن تستخدم ھذه النماذج ؟
لقد قدم يسوع نموذجا لتنمية القادة  ،بالطريقة التي نسميھا مجموعات اإلرشاد
 ،كل نموذج وضعناه مصمم لكي تستخدم في سياق مجموعة إرشاد إذ تختبر
ما يعمله ﷲ في قلبك عن طريق ھذا النموذج ويسمع عن ما يفعله مع باقي
أعضاء المجموعة  ،فانك ستتشجع وتدعم  ،ليستجيب التحدي الذي يدعوك إلى
أن تكون قائدا مركزه يسوع ھذا النموذج ال يعكس محتوى بحجم استيعابه بل
يجب اعتناقه قلبيا وحياتيا وفي قيادتك أن الھدف ھو تغيير قلوب القادة ليكونوا
مثل يسوع

كيف أبدء ؟
إذا وصلتك ھذه المادة من شخص ما  ،من فضلك سجل اسمك في موقع رابط
اإلرشاد  monitor linkعلى االنترنت ھذا سيسمح لنا أن نخدمك خدمة
أفضل عن طريق إرسال مصادر تساعدك على أن تجد مجموعة أرشاد
ونوصلك بمرشد  ،سنرسل لك أيضا مصادر إرشاد أضافية عن طريق البريد
االلكتروني  ،سجل اسمك في الموقع
ما ھو دور المرشد ؟
ليس المرشد خبيرا كما انه ليس مدرسا  ،انه فقط ميسر لتنفيذ برنامج مجموعة
اإلرشاد  ،سيكون لدى المرشد دليل مناقشة ،يسمج له بتوجيه مناقشات
المجموعة  .كل من المرشد وطالب اإلرشاد سيتعلمون وينمون معا
أھداف الجلسات
 -1عالمات القيادة المسيحية الفعالة  ،أن ھدف ھذه الجلسة ھو مساعدة كل
عضو في مجموعة اإلرشاد في أن يقيم خبراته مع القادة المسيحيين ،
وان يبدأ في إدراك أن المسيح نفسه ھو الذي يضع معايير القيادة الفعالة
التي مركزھا المسيح
 – -2تعھد ببناء ملكوت ﷲ  ،ھدف ھذه الجلسة ھو مساعدة كل عضو في
المجموعة على أن تقييم ما إذا كان تركيزه ھو على بناء ملكوت ﷲ أم
انه يركز عمدا على بناء ملكوته ھو
 -3تعھد ببث النعمة في البيئة المحيطة  ،ھدف ھذه الجلسة ھو فھم ا ،القادة
الذين مركز خدمتھم ھو المسيح يعملون في بيئة مليئة بالنعمة  ،من قبول
ومحبة وال تتسم بالتحكم والسيطرة
 -4تعھد بقيادة خادمة  ،ھدف ھذه الجلسة ھو إدراك أن ھناك اختالفات
كبيرة بين القيادة الدنيوية والتي مركزھا المسيح  ،وھذا يؤدي إلى التزام
شخصي بالقيادة كخادم مثلما فعل يسوع
 – -5تعھد بالمشاركة والمودة  ،ھدف ھذه الجلسة ھو مساعدة كل عضو
في المجموعة في أن يدرك انه يحتاج للعمل الجماعي وإلى مواھب
اآلخرين  ،لتحقيق أھداف ملكوت ﷲ وإلعطاء سلطة لآلخرين ليكونوا
قادة يلتزموا بالمسيح

 -6تعھد بتعمد إرشاد قادة  ،ھدف ھذه الجلسة ھو مساعدة كل عضو في
المجموعة الن يكون لديه أولوية في تعمد تنمية الجيل القادم من القادة
الذ1ين مركزھم المسيح
قادة يتبعون يسوع
معلومات للمرشد
استخدام نموذج قادة يتبعون يسوع
 - 1ھذا النموذج اعد ليستخدمه المسيحيون الخادمون بالكنيسة  ،والخدمات
التابعة للكنيسة ايضا وفي السوق ايضا القصد منھا ھو مساعدة القادة في
تقييم خدمتھم القايدية في الھيئات التي يخدمون بھا لتتفق مع نموذج العھد
الجديد في القيادة  ،في ھذا النموذج ياتي المشاركون ليفھموا كل من المفاھيم
االساسية وعملية التعلم التي تشمل تدريب رابط االرشاد
 – 2نماذج اخرى في رابط االرشاد وتركز على مبادئ كتابية ومھارات
مطلوبة من اجل خدمة فعالة
 – 3ادرس الواجبات والمواد
من االساسي ان كل مشاركة ومنھم انت ان يقرء ويكمل الواجبات قبل ان
تجتمعوا معا
ھذا النموذج له وجھان
 – 1الواجبات المطلوب منك انت وكل طالبي االرشاد لن تكملوھا قبل
اجتماع المجموعة
 – 2اجتماعات المجموعة وفيھا تتم مشاركة الخبرات والراي منكل فرد في
المجموعة
 - 4تسيير المجموعة
دع دليل التنفيذ للمرشد ان يمدك باقتراحات تساعدك في تسييرالمجموعة ،
كمرشد من المھم ان ترى نفسك كواحد من لبذين يتعلمون مع طالب االرشاد
وذلك بان تكمل الواجبات قبل اجتماع المجموعة  ،وان تكون مثال في
المشاركة المنفتحة االمينة

 – 5إن المساركة الفعالة تستغرق وقت  ،ولھذ فان الوقت المقترح
لالجتماع ھو ساعة ونصف على االقل
العنمملية المتبعو خالل كل اجتماع تحتوي على خمس نمراحل
الفحص
وھو تقرير مختصر يقدمه كل شخص عن ما يحدث في حياته
اتلمحتوى وھو مناقشة الموضوع الذي تمت دراسته قفي االستعداد لالجتماع
–5
التاثير
المشاركة الشخصية مصممة لبلورة تاثير الحق في حياتكم وخدمتكم
التحدي
ھو عمل يمكن لكل شخص ان يقوم به لتطبيق الحق الذي درس
الصالة صالة من اجل نمو كل شخص اخر واحتياجاتته الخاصة د

جلسة 1
عالمات القيادة المسيحية الفعالة ان ھدف ھذه الجلسة ھو مساعدة كل عضو
من مجموعة االرشاد في اتقيم خبراته مع القادة المسيحيين وان يبدأ في
ادراك ان المسيح نفسه ھو ال1ذي يضع معاير القيادة الفعالة التي مركزھا
المسيح
الفحص
اطلب من كل عضو في المجموعة ان يشاؤرك بذكر اسمه ونبذه عن دوره
الحالي في الھيئة التي يخدم بھا  ،موضحا افضل واسوء ما في دوره
المحتوى
دع اعضاء المجموعة يشاركون بخمس كلمات تصف القائد المسيحي االكثر
تاثسيرا ( ما ھو مفھوم القيادة المسيحية االكثر تاثيرا حسب ھه الكلمات ؟

اطلب من كل عضو ان يصف عالقته مع ذلك القائد المسيحي االكثر تاثيرا
عندما يكون الجمكميع قد شاركوا  ،اسالھم ما ھو قدر االولوية التي وضعھا
القائد المسيحي االكثر تاثيرا في ارشادكم ؟
التاثير
ناقش ) قصة ( رد فعل الشيطان على افعال يسوع االولى كالمسيح  ،التي
كان يعدھا لتحقيق مھمته في العالم ماذا بدأ ان الشيطان افترض بخصوص
اختيار يسوع لتامنيذه
وعمله على تنميتھم النجاز مھمة عظيمة ؟
ما الذي بدا من يسةوع ان يسوع افترضه حول اختيار وتنمية تالميذه ؟
ملحوظة
في القصة افترض الشيطان ان المرا يختار قادة المستقبل من اشخاص )
مھمين ( اختار يسوع اناس عاديين كانوا راغبين في اتباعه ،عمل يسوع
بعدج ذلك كما لو ان تنمية ھؤالء الرجال اشتملت على بناء عالقت شخصية
مھمة معه ھذان العنصران ثم التاكيد عليھما في مر  19 _ 13 : 12وسوف
تتم دراستھا اكثر قربا في جلسة قادمة
التحدي
ناقشوا معا :
ماذا كان تاثير الطريقة التي بھا لراى قائدك االكثر تاثيرا ان عالقته
الشخصية معك الب وان تكون اولوية  /او فشل في ذلك
صالة
صل ان كل مشارك سيستمر ينمو كقائد مسيحي تقي ومؤثر ،

جلسة 2
التعھد ببناء ملكوت ﷲ
ھدف ھذه الجلسة

 ،ھدف ھذه الجلسة ھو مساعدة كل عضو في المجموعة على أن تقييم ما
إذا كان تركيزه ھو على بناء ملكوت ﷲ أم انه يركز عمدا على بناء ملكوته
ھو
الفحص
اطلب من طالب االرشاد في مجموعتك أن يشارك أي تاثير سلببته الجلسة
الولي في افعاله
ھل تغيرت لديھم أي اولويات ؟ ص 12
المحتوى
تكلموا من خالل اجابات ) الميراث ( الذي جاوب بھا اعضاء مجموعتك
واالجابات االستراتيجية ) ص 12
بعد ذلك ناقشوا ردود االفعال على العبارتين

ص 13

التاثير
ان افضل اعالن للقيم الحقيقية ھو من خالل الفعال احيانا يتشوش الخدام
الذين لديھم رغبة امينة لخدمة ﷲ فيبنون مملكتھم الخاصة مع بناء ملكوت
ﷲ ؟ تكلم عن االفعال النمتاقضة ) رقم  5ص ( 13
ما ھو لمؤثر االكثر اھمية في الذي يركز على مملكته الخاصة او ملكوت
ﷲ
ناقشوا معا :
فكر ف يالموضوع السابق :
مملكة من كان يبنيھا الشخص الذي عرفته امنت انه قائد مسيحي االكثر
فاعلية
مملكته الخاصة ام ملكون ت ﷲ ؟
تحدي
شاركوا معا :
انظر إلى خدمتك  ،ھل انت اكثر فاعلية في بناء مملكتك الخاصة او ملكوت
ﷲ ؟ ما ھو المطلب لكي تصبح اكثر فاعلية في بناء ملكوت

صالة :
اطلب من كل عضو بالمجموعة ان يصلي نم اجل عضو اخر ان يصبح
فاعال في ملكوت ﷲ
جلسة 3
تعھد ببث النعمة في البيئة المحيطة
ھدف ھذه الجلسة
ھدف ھذه الجلسة ھو فھم ا ،القادة الذين مركز خدمتھم ھو المسيح يعملون
في بيئة مليئة بالنعمة  ،من قبول ومحبة وال تتسم بالتحكم والسيطرة
الفحص
كل عضو يشارك عن الطرق التي فكر فيھا االسبوع الماضي لبناء ملكوت
ﷲ وليس مملكته ھو
المحتوى
ضع كل عضو يشارك بخمس كلمات تصف والده
دع االعضاء االخرين يتكھنوا ما ا1ذا كان الشخص قد كبر في بيئة
مسيطرة و امنعمة
دع كل شخص يحيب عن التكھنات ويخبر شيء عن بيئة البيت الذي تربي
فيه  /ثم شارك بكالم عن كيف ان بيئة االسرة قد اثرت على الدور القيادي
لذلك الشخص
التاثير
تكلم عن التناقض والتباين الواضح في الجدول الموجود في صفحة رقم 15
ما الشيء الذي له اكبر تاثير على البيئة التي يخدمون بھا ؟ دع كل عضو
في المجموعة يحكي القصة الكتابية التي فكر فيھا يسوع
اشرح كيف اظھر يسوع النعمة
التحدي

خالل ھذا االسبوع االتي ،صور نفسك على انك عامل بالكرمة ) حقل عنب
( من في خدمتك تشعر انه يرغب اكثر  :العمال الذين يشتكون  ،العمال
الذين اختبروا التزام صاحب الكرم بالنعمة ؟ ما الذي يمكن ان تعمله في
الھيئة التي تخم بھا كي تقدم بيئة بھا نعمة ؟
الصالة
صل لتحصل على الحكمة لتعرف كيف ترعي بيئة نعمة بين من يعملون
مع كل عضو من اعضاء المحموعة

الجلسة 4
تعھد بقيادة خادمة
ھدف ھذه الجلسة
ھدف ھذه الجلسة ھو إدراك أن ھناك اختالفات كبيرة بين القيادة الدنيوية
والتي مركزھا المسيح  ،وھذا يؤدي إلى التزام شخصي بالقيادة كخادم مثلما
فعل يسوع
الفحص
شاركوا جميعا ماذا فعل كل واحد منكم في األسبوع الماضي ليجعل خدمته
تطلق بيئة منعمة
اسأل  :متى كنت مسيطرا على الناس في الوقت الذي كان مفروضا أن
تلطف من معاناتھم ؟
المحتوى
اسمع من كل عضو ما فھمه من مت 28 – 25 : 20

