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تحتاج وي كثيريي وي الهؤوًيي أى يفكروا فيها ويًاقشوها فإى " قيادة "  إى كلهة  

، إٌه اليوم  ووضوع القيادة هو ووضوع كثير وي الكتب الهعاصرة والهجالت والهؤتهرات

ع سوف ٌلقي ٌظرة علي بعض . ففي خالل هزا السبو يأخز أولوية كبيرة بالتركيز عليه

. فإرا كًت في وركز قيادة  األشياء التي يزكرها الكتاب فيها يختص بهزا الهوضوع الههن

   .  فصل لكي يستخذم هللا دراسة هزا األسبوع ليعهق فههك للقيادة التي دعاك إليها

كثر و لتسًذ وإرا لن يًطبق عليك هزا علي األقل حتي اآلى فصل لكي يعلهك هللا لتفهن أ

كثر الزيي أعطاهن هللا أى يقودوا حياتك  .  وتعضذ بفاعلية أ

               ، وال ٌعتًي بها ٌقوله  ولكي إلي حذ وا ٌحي ٌقود وٌؤثر في األخريي بطريقة الٌذريها

ا، فهزا اله وٌفعله، لزلك حتي إرا لن يكي لًا وركز قيادة رسهي لًا  وضوع يعتبر هاًوا جذًّ

 . جهيًعا 

 

 

 

 

 

 



2 
 

    

             وليئة بالقصص والقراءات الهثيرة،  إى قصة داود الراعي الزي أصبح أعظن ولوك إسرائيل

 ( لقذ أظهر داود الكثير وي وواهب القيادة خالل  أخ 1  ، صن 2 ، 1يهكًك أى تجذها في  )

 .   ، ولكًًا سوف ٌركز اليوم علي الجوهر الي جعله عيهاً في عيًي هللا حياته

 

ً ٌتوقع وًه أشياء صالحة كا ى شاول الهلك الي سبق داود وبذئًيا   . فهو ٌوع وي  ، شخصا

، ولكي الهظاهر الخارجية كاٌت  ( 2 - 1  : 9 صن 1القيادات التي كاى يحتاجها عب إسرائيل )اقرأ 

كتب بكلهاتك وا الزي قاد هزا الشخص ألى  26 - 11:  15 صن1 خادعة كها تري في قراءة ) ( . ا

  ؟ وضاً وي قبل هللايصبح ورف

( هل أستفاد صهوئيل وي خبرته وع شاول وهو يبحث عي ولك 13 - 1:  16صن 1اقرأ   

 ؟  جذيذ

        ( 9:  28 أخ 1)   اٌظر قرب اٌتهاء حياة داود أوصى ابًه سليهاى ببعض الًصائح   

  ؟ في القلبوا الزي يًظر إليه هللا  تب األفكار الرئيسية ، ووضًحافاك

 

ربها ترغب في أى تستخذم صالة   ،  وأٌت تصلي أطلب وي هللا أى يكشف لك وا يراه في قلبك

علي أى تكوى بقلب  هللا أى يعطيك رغبة جذيذة وعزًوا أطلب وي  .  ( 11:  11 وز داود في )

 ؟   واهي التغييرات التي يعيًها هزا في حياتك اليوم  .  كاول في وعرفته وخذوته



3 
 

في هزا اليوم ًٌظر إلي ووسي الًبي الزي اعتبره اليهود أعظن قائذ لهن، والزي قاد شعب 

، كاى ووسي ٌفسه في  أٌه عًذوا دعاه هللا للقيادة . ٌالحظ إسرائيل وي العبودية في وصر

 .   وًفي

 

( ،                   8في )ع زهن . . . ""فًزلت ألٌق( والحظ العريقة التي يتكلن بها هللا  14 - 1:  3 اقرأ )خر  

 ( . وا الزي تفههه وي هزا عي أسلوب عهل هللا ؟   11ع في )  "هلن فأرسلك"

 

كتب قائهة باالعتراضات التي قالها ووسي الًبي علي دعوة هللا  17 - 15:  4 خر اقرأ )   ( ا

 ً   . له. وارا كاى رد فعل هللا؟ وارا يقول لك هزا عي أي شخص تعرفه يهكي أى يكوى قائذا

   .  ظيهة كها حذث وع ووسىوي الههكي أال يكوى لًا ٌفس االحتياج الجراء وعجسات ع  

                      (. 17 -11: 11. اقرأ )عذ ولكًًا وازلًا ٌحتاج لوعذ حضور هللا وعًا وتعضيذ الهؤوًيي

 ؟  وا هو التشجيع الزي يحهله هزا ألي قائذ يواجه أشخاصاً وتزوريي
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كتب قائهة  ( في هزا الجسء أوضح هللا وا يتوقعه وي قادة شعبه 11 - 1:  34 خر اقرأ )   . ا

 ؟  . كيف يًعبق هزا علي قيادة شعب هللا األى باألشياء الهزكورة

، أٌه سوف يكوى راعي شعبه بعريقة وبسيادة ال يستعيع  ألصحاح يعذ هللا ٌفسهفي ٌفس ا  

            ، وارا تالحظ عي العالقة  (12-1: 11. اقرأ )يو أي إٌساى أى يحصل عليها في قيادته للآلخريي

 ؟  بيي الراعي وخرافة

استخذم وا وجذته وأٌت تقضي وقتاً في التسبيح والشكر لله لكل وا يعيًه هو لك كراع   

 .  ( 23وس ا أى تلقي ٌظرة علي )يهكًك أيًض  .  صالح

 .  الرعاية التي أععاها لك هللا  كي تقذر علي حهل وسئوليات ثن صل  
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ٌحي اليوم ٌلقي ٌظرة علي بعض التعالين األساسية للقيادة التي عهلها الرب يسوع الهسيح 

 .لتالويزه 

( ففي األعذاد السابقة ٌقرأ أى يعقوب ويوحًا يعلباى وي الرب يسوع  45 - 41: 11اقرأ ) ور  

كتب االختالفات الواضح  . الهسيح شرف وشاركته في وجذه  .   ه التي تجذها في هزا الجسءا

علي وا كاى  أععى السيذ الهسيح وثاالً عهلًيا ،   قبل القبض علي الرب يسوع بفترة قصيرة  

  ؟  ( 3ع . واهي الذاللة الهاوة ل ) ( 17 - 1:  13 يو اقرأ ) .  يعًيه

  ؟ كيف يًعبق هزا علي القادة والخذام في الكًيسة اليوم 

  ؟ رجل في وقتًا الحاضركيف يهكي أى تتحقق خذوة غسل األ  

ً في أى يغسل الرب يسوع الهسيح قذويه                      لن يكي بعرس الرسول في البذاية راغبا

  كاى رد فعل الرب يسوع الهسيح لهارا  ؟ ( فبهارا يخبرٌا رد فعله هزا عي شخصيته 8 ، 6 )

 ؟  هكزا
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( لقذ أفتخر بعرس الرسول وهو القائذ العبيعي بأٌه لي يًكر أو يترك  19 - 15:  21يو اقرأ )  

، لكًه فشل ولكي بالرغن وي فشله أععاه السيذ الهسيح فرصة أخري  الرب يسوع الهسيح

هزا بعرس ؟ وارا كلف  . وارا تتضهي تغزية الخراف واالعتًاء بها وكلفه بالهسئولية ورة أخري

إلي أي وذي أٌت تقبل التكليف   ؟ كي تكلف القيادة أو الخذوة بالًسبة لك  ؟  الرسول في الًهاية

 ؟  أو تتضايق وًة

( فهًا يكتب بعرس الرسول لقادة الهؤوًيي وهن يواجهوى  11- 1: 5بظ1 اقرأ )  

فهي العبيعي   . وهو يعود بفكره إلي الوقت الزي كلفه فيه الرب يسوع الهسيح  ، االضعهادات

. اعهل قائهة بالًقاط الهختلفة التي  أى يفكر في صورة الراعي ليوضح وعًي القيادة الهسيحية

  ؟ ياتك ووضعك، وفكرك كيف تعبق هزا علي ح كتبها

 ( 9 - 1  : 3  ،  17 -  11  : 1كو1 ( اقرأ ) 4ع لقذ وصف السيذ الهسيح برئيس الرعاة )   

 .   وارا يحذث إرا ٌسيًا هزالكي تري 
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ً لقائذ في الكتاب الهقذس   ، سواء كاى شخصاً وهي درسًاهن هزا األسبوع أو  اختر وثاال

ً أخر يثير اهتهاوك كتب ٌبزة وختصرة عي حياته شخصا           . واهي التأثيرات التي شكلت  ، وا

 ؟ واهي أسرر ٌجاحه ؟  كيف تأهل هزا الشخص للخذوة ؟  حياته

 . ذ وقاووس الكتاب لهعرفة الخلفيةاستخذم فهرس الكتاب الهقذس لتجذ الشواه  

 

 


