الدرس السابع

 ١٢-٦أيار (مايو)

قيادة بروح الخدمة

السبت بعد الظهر

املراجــع األســبوعية١ :بطــرس ١٠-١ :٥؛ أعــال ٦-١ :٦؛ إرميــا ٢١ :١٠؛ متــى -٢٤ :٢٠
٢٨؛ أمثــال ٣٤ :٣؛ رؤيــا .٩-٧ :١٢
آية الحفظُ « :ملْ ِق َني ك َُّل َه ِّمك ُْم َعلَ ْي ِه ،ألَنَّهُ ُه َو َي ْع َت ِني ِبك ُْم» (١بطرس .)٧ :٥
تُــرز الدراســات الخاصــة للكنائــس الناميــة واملزدهــرة أهميــة القيــادة الفاعلــة .تســتلهم
هــذه القيــادة رؤيتهــا مــن اللــه ومــن كلمتــه وتوفــر لــكل عضــو مــن أعضائهــا الفرصــة لــي مــا
ميــارس الهبــات الروحيــة الخاصــة لــكل منهــم يف ســبيل خدمــة اإلنجيــل.
لكــن القيــادة الكنســية تحذوهــا تحديــات كبــرة .إن املتطوعــن الذيــن غالبــا مــا يعطــون
مــن أوقاتهــم عــى الرغــم مــن أشــغالهم ،هــم غالبــا الذيــن يقــودون الكنيســة .بإمــكان األعضــاء
أن «يصوتــوا عــن طريــق أقدامهــم» وذلــك بعــدم حضورهــم عندمــا يحــدث يشء هــم غــر
راضــن عنــه .باإلضافــة إىل ذلــك ،فعــى قائــد الكنيســة أن يكــون شــخصا روحيــا بعمــق .وعلينــا
أال ننــى أن بطــرس هنــا يكتــب لكنائــس تتعــرض لالضطهــاد .إ ّن قائــد الكنيســة يف مثــل تلــك
األوقــات معــرض بشــدة للهجــوم عليــه .إذًا مــن ذا الــذي يكــون مؤهــا لتلــك املهمــة؟
يف ١بطــرس  ،١٠-١ :٥يتنــاول بطــرس أمــر القيــادة املســيحية عــى مســتوى الكنيســة
املحليــة .يكتــب يف تلــك اآليــات عــن بعــض الصفــات األساســية التــي ال تخــص القــادة املحليــن
وحدهــم ،ولكنهــا تشــمل األعضــاء أيضــا .كــا أنهــا تنطبــق علينــا اليــوم متامــا كــا انطبقــت
عليهــم ســابقا.
* نرجو التعمق يف موضوع هذا الدرس استعدا ًدا ملناقشته يوم السبت القادم املوافق  ١٣أيار (مايو).
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األحد

 ٧أيار (مايو)

الشيوخ يف الكنيسة األوىل

اقــرأ اآليــات التاليــة :أعــال ٦-١ :٦؛ ٢٣ :١٤؛ ٦ :١٥؛ ١تيموثــاوس ١٧ :٥؛ ١بطــرس :٥
 .٢مــا هــي االنطباعــات التــي تعطينــا إياهــا هــذه اآليــات بخصــوص التحديــات التــي
واجهــت الكنيســة األوىل ودور قــادة تلــك الكنيســة؟




إن تحــول جمهــور كبــر مــن النــاس وانضاممهــم إىل الكنيســة هــو بركــة عظيمــة مــن اللــه.
إال أن تجربــة الكنيســة األوىل يف التزايــد الرسيــع أظهــر املشــاكل.
مثــال ذلــك ،فــإن ســفر أعــال الرســل ،األصحــاح األول إىل الخامــس ،يوثّــق الصلــة بــن
قيــادة الــروح القــدس وتجــدد الكثرييــن إىل املســيحية .اآليــات يف أعــال  ٦-١ :٦تظهــر النتيجــة:
أصبحــت الجامعــة فــوق قــدرة قيادتهــا ،فأصبحــت يف حاجــة ألن تقيــم بنيــة إلدارة الشــؤون
اليوميــة الخاصــة بالكنيســة.
األمــر الــذي أىت بهــذا الضعــف يف البنــاء التنظيمــي إىل الواجهــة كان بســبب شــكوى التمييــز
أو تفضيــل فريــق عــى اآلخــر .لقــد اشــتىك املتحدثــون باللغــة اليونانيــة مــن أن أراملهــم كُـ َّن
يُ ْغ َفـ ُـل َع ْن ُه ـ َّن عندمــا كان يتــم توزيــع الطعــام اليومــي .اســتجابة لذلــك تــم تعيــن مجموعــة
مــن األشــخاص ،الشاممســة ،ملعاونــة االثنــي عــر رســوال يف إدارة مــوارد الكنيســة.
صحيــح أن الــروح القــدس كان يقــود الكنيســة األوىل بطريقــة خاصــة ،ولكــن ومــع هــذا
كانــت هنــاك حاجــة لبنــاء نظــام يف هيكليــة الكنيســة .اســتدعت الحاجــة لتكويــن مجموعــة
مــن الشــيوخ يف كل كنيســة محليــة .وقــد قــام بولــس وبرنابــا بتعيــن الشــيوخ الذيــن كان
عليهــم قيــادة املجموعــات املســيحية التــي تكونــت حديثــا عندمــا كانــوا يذهبــون مــن مــكان
إىل آخــر حيــث مل يســمع أهلهــا عــن املســيح (أعــال .)٢٣ :١٤
كانـت للشـيوخ أدوار عديـدة يف الكنيسـة املسـيحية األوىل ،وكقـادة يف مجتمعاتهـم
املحليـة كانـوا يقومـون بـدور املعلمين لألشـخاص املتجدديـن حديثـا .كانـوا يعظـون وكانـوا
يتدبـرون األمـور وينظـرون لتوفير مـا هـو لصالـح مجتمعهـم (أعمال ٦ :١٥؛ ١تيموثاوس :٥
١٧؛ ١بطـرس .)٢ :٥

مــا هــي الطــرق التــي تســتطيع أن تتعلمهــا لتعمــل بشــكل أفضــل مــع القــادة يف
كنيســتك املحليــة ،حتــى وإن كنــت ال توافــق عــى بعــض األمــور؟
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االثنني

 ٨أيار (مايو)

الشيوخ


اقــرأ ١بطــرس  .٤-١ :٥مــا هــي طبيعــة الســلوك التــي يجــب أن يطبقهــا القــادة خــال
دورهــم يف الكنيســة؟ كيــف ميكــن لهــذه املبــادئ أن تنطبــق عــى أي منــا بغــض النظــر
عــن أدوارنــا يف الكنيســة؟

يســتهل بطــرس تعاليمــه للشــيوخ باإلشــارة إىل أنــه هــو ذاتــه رفيــق لهــم .بعــد ذلــك نالحظ
يخصانــه هــو :أنــه شــاه ٌد آلالم املســيح ،وهــو رشيــك املجــد العتيــد أن يُ ْعلَــن .بقولــه
أمريــن ّ
هــذا يؤكّــد بطــرس أن الصفــة األوىل التــي يجــب أن يتم ّيــز بهــا الشــيخ هــي :أن يكــون ُمــدركًا
أهميــة مــا ت َ َح َّملَــه املســيح مــن آالم مــن أجلنــا والرجــاء العظيــم الــذي يقدمــه لنــا.
يُش ـبّه بطــرس دور الشــيخ ب ـرا ٍع يرعــى رعيــة اللــه .ومضاهاتــه الكنيســة بالخ ـراف توحــي
بــأن األعضــاء كالخـراف ميكــن أن ينحرفــوا ويســروا يف طرقهــم الخاصــة .وهكــذا فإنهــم بحاجــة
لـراع ليعيدهــم إىل الكنيســة ويســاعدهم للعمــل بانســجام مــع اآلخريــن .وعــى الشــيخ أيضً ــا
ـال متواض ًعــا ُمظهـ ًرا الحيــاة التــي يجــب عــى املســيحي أن يحياهــا.
أن يكــون مثـ ً


أي تحذير نجده هنا ُمو َّجه للرعاة؟ إرميا ٢١ :١٠؛ حزقيال ١٠-٨ :٣٤؛ زكريا .١٧ :١١
عــى القيــادة املســيحية دور مهــم وهــو العمــل مــع أعضــاء الكنيســة بصــر الراعــي الــذي
يعمــل مــع خرافــه .عــى الشــيوخ أن يضمــوا األعضــاء بعضهــم مــع بعــض للعبــادة ولنــر
رســالة يســوع ألولئــك الذيــن هــم بحاجــة ألن يعرفــوه والخــاص الــذي يف املســيح يســوع.
يشــر بطــرس أيضــا إىل أنــه عــى الشــيوخ أن يكونــوا نُظَّــارا ال عــن اضطـرار بــل باالختيــار.
ليــس مــن الســهل دامئــا أن نجــد أشــخاصا مســتعدين لتح ُّمــل التحديــات املالزمــة لقيــادة
الكنيســة .يتَّضــح هــذا جليــا يف أوقــات انعقــاد لجــان التســمية .لــي تقــوم الكنيســة بعملهــا
بشــكل جيــد هنــاك ع ـ ّدة أدوار أو مهــام يتحتَّــم ملؤهــا وهنــاك أســباب تجعــل الكثرييــن
يــر َّددون يف قبــول مهــام القيــادة يف الكنيســة .بعــض هــذه املهــام تتطلــب اإلســهام بأوقــات
طويلــة .واألشــخاص املؤهلــون لهــذه املهــام قــد يكــون لديهــم التزامــات كثــرة أخــرى.
آخــرون قــد يشــعرون بأنهــم ليســوا مؤهلــن بالقــدر الــكايف لتق ُّبــل ذلــك الــدور .ولكــن
كلمــة بطــرس تقــول إنــه إذا طُلــب منــا فعلينــا أن نكــون عــى اســتعداد أن نقبــل القيــادة
إذا كان ذلــك ممكنــا.
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الثالثاء

 ٩أيار (مايو)

القيادة بروح الخدمة



اقــرأ ١بطــرس ٣ :٥؛ متــى  .٢٨-٢٤ :٢٠مــا هــو املبــدأ الحاســم للقيــادة املســيحية الــذي
نجــده يف تلــك اآليــات؟

الكلمــة األساســية املوجــودة يف (١بطــرس  )٣ :٥وهــي باللغــة العربيــة «ميــارس الســيادة»
وباللغــة اليونانيــة ()katakurieuontesتــأيت مبعنــى «يتسـلَّط عــى» شــخص مــا .وهكــذا فــإن
التعاليــم امل ُق َّدمــة للشــيوخ الــواردة يف )١بطــرس  (٣ :٥قــد تــأيت مبعنــى« ،ال تســودوا عــى َمــن
ُهــم ضمــن رع َّيتكــم» .وتلــك انعــكاس لكلــات املســيح يف (متــى .)٢٥ :٢٠
ُ َي ِّهــد إنجيــل (متــى  )٢٣-٢٠ :٢٠الســياق ألقــوال املســيح يف (متــى  .)٢٨-٢٤ :٢٠تق َّدمــت
ـس واحــدا ً مــن ابنيهــا عــن ميــن املســيح
أم يعقــوب ويوحنــا إىل املســيح وطلبــت منــه أن يُ ْجلِـ َ
واآلخــر عــن يســاره عندمــا يــأيت يف ملكوتــه.
«احتملهــم يســوع بــكل رقّــة ولطــف إذ مل يوبّــخ ذينــك التلميذيــن عــى أنانيتهــا يف
محاولــة تفضيــل نفســيهام عــى إخوتهــا .إنــه يقــرأ مكنونــات قلبيهــا ويعــرف عمــق تعلّقهــا
بــه .إن محبتهــا لــه ليســت ُمج ـ َّرد عاطفــة برشيــة ،وإن تكــن قــد تل َّوثــت باملجــرى األريض
الــذي جــرت فيــه ،فإنهــا نبــع يجــري ِمــن نهــر محبتــه الفاديــة .إنــه لــن ينتهــر أو يوبــخ بــل
يصــل إىل األعــاق ويُط ِّهــر» (روح النبــوة ،مشــتهى األجيــال ،صفحــة .)٥١٣
يوضــح املســيح أن مقــام الــرف هــذا مينحــه اللــه اآلب وليــس هــو .ولكنــه يواصــل ليــرح
أن االختــاف األســايس بــن ملكوتــه وماملــك األمــم هــو نــوع القائــد الــذي ســوف يــرز يف
ملكوتــه .فأولئــك الذيــن يرغبــون أن يكونــوا قــادة يف مملكــة املســيح عليهــم أن يصــروا ُخ َّدامــا،
ألن القــادة يف مملكــة املســيح عليهــم أن يكونــوا مثلــه« :ألن ابــن اإلنســان مل يـ ِ
ـأت ليُخـ َدم بــل
لِيَخــدم ،وليبــذل نفســه ِفديــة عــن كثرييــن» (متــى .)٢٨ :٢٠
وهكــذا يدعــو بطــرس قــادة الكنيســة إىل ذلــك املثــال عينــه :مثــال الخضــوع وإنــكار الــذات
الــذي تجـ ّـى يف حيــاة املســيح والــذي يجــب أن يظهــر فيهــم أيضـاً.

اقــرأ فيلبــي  .٨-٤ :٢كيــف يتــواءم مــا يقولــه بولــس هنــا مــع مــا كتبــه بطــرس؟
واألهــم مــن هــذا ،كيــف نســتطيع أن نقــوم باألعــال التــي دعينــا أن نقــوم بهــا
حســب تلــك اآليــات؟
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ترسبلوا بالتواضع
كان املجتمـع يف العـامل القديـم حيث عاش بطرس يتَّ ِسـم بالطبقية الشـديدة .فكانت الطبقة
العليـا (النخبـة) الحاكمـة تحيـط بهـا مـا ميكـن أن يطلـق عليـه تعبير «هالـة سـلطوية» .ومـن
حولهـم تجمعـت طبقـة أقـل مسـتوى .وكانـت طبقـة العبيـد هـي الطبقـة األدىن على اإلطالق.
كان التواضـع هـو سـمة الطبقـات األقـل مكانـة تجاه مـن هم أعىل منهـم مقا ًما .وكانـت الكلمة
اليونانيـة «تواضـع» تحمـل معنى «الوضيـع»« ،عديم القيمـة»« ،الضعيف» ،و»الفقير» .وكانت
تلـك الكلمـة تصـف األشـخاص الذيـن ال ميلكـون املكانـة أو القـوة يف املجتمع .وكلمـة «تواضع»
خـارج اليهوديـة واملسـيحية كانـت تصـف األشـخاص الذيـن ال مكانـة لهـم يف املجتمـع .ومل تكن
صفـة التواضـع ُمر َّح ًبـا بهـا يف مجتمـع األحرار يف ذلـك العرص.



اقــرأ ١بطــرس  .٧-٥ :٥بالنظــر إىل الظــروف واألوقــات التــي عاشــوا فيهــا ،مــا هــو
الــيء املدهــش والرائــع فيــا كتبــه بطــرس هنــا؟

التواضــع يف الكتــاب املقــدس لــه رؤيــة تختلــف عــن رؤيتــه مــن ِقبَــل َمــن عايشــهم بطــرس
يف تلــك الثقافــات واألزمنــة .يقتبــس بطــرس مــن (أمثــال  )٣٤ :٣آيــة ،وهــي أيضــا ُمد َّونــة يف
(يعقــوب  .)٦ :٤يف العهــد القديــم ،جــزء مــن عمــل اللــه يف التاريــخ هــو أنــه :يُ ِ
بطــل تعظُّــم
امل ُســتكربين ويضــع تجـ ُّـر ال ُعتــاة (إشــعياء ١١ :١٣؛ ٩ :٢٣؛ أيــوب .)١١ :٤٠
ـت يَـ ِـد الل ـ ِه
التواضــع هــو مــا ينبغــي أن يكــون عليــه موقفنــا تجــاه اللــه« .فَتَ َواضَ ُعــوا تَ ْحـ َ
ـي يَ ْرفَ َع ُك ـ ْم ِف ِحي ِن ـ ِه» (١بطــرس  .)٦ :٥عــى املســيحيني أن يتَّصفــوا بالتواضــع بــدال
الْ َق ِويَّـ ِة لِـ َ ْ
مــن الكربيــاء ،ليــس مــع اللــه فحســب ولكــن مــع بعضهــم البعــض أيضــا (١بطــرس .)٥ :٥
املســيحيون ،وحتــى القــادة منهــم ،يدركــون أنهــم خطــاة َمفديّــون بنعمــة اللــه .وإذ
نــدرك هــذا املعنــى فنحــن جميعــا متســاوون .وأمــام الصليــب علينــا جميعــا أن نتَّضــع .وهــذا
التواضــع يجــب أن يظهــر جل َّيــا يف عالقاتنــا مــع اآلخريــن ،خاصــة مــع األشــخاص الذيــن هــم
تحــت رعايتنــا .مــن املؤكــد أن أي شــخص يســتطيع أن يتضــع أمــام اللــه ،خالــق الســاوات
واألرض .كــا أنــه مــن الســهل نســبيا أن يتواضــع اإلنســان أمــام شــخص أعــى منــه مقامــا ولــه
قُــدرة وســيادة عليــه .ولكــن االختبــار يــأيت عندمــا نُظهــر التواضــع نحــو الذيــن هــم أدىن منــا
وليــس لهــم ســلطة علينــا .هــذا هــو نــوع التواضــع الــذي يتح ـ َّدث عنــه بطــرس هنــا.

مــا هــو ذلــك الــذي يف الصليــب ،ومــا يرمــز إليــه الصليــب ،ومــن شــأنه أن يجعلنــا
نبقــى دامئــا يف حالــة تواضــع؟
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كأسد زائر

كــا رأينــا قبــا ،فقــد كتــب بطــرس ضــد خلفيــة االضطهــاد .مل يكــن موضــوع الــراع
العظيــم موضوعــا الهوتيــا مجــردا بالنســبة لقرائــه فحســب ،ولكنهــم كانــوا يختربونــه بشــكل مل
يختــره الكثــرون منــا ،عــى األقــل إىل وقتنــا هــذا.



اقــرأ ١بطــرس ١٠-٨ :٥؛ رؤيــا  .٩-٧ :١٢مــاذا تعلمنــا هــذه اآليــات عــن أصــل الــر
وعــن عمــل الشــيطان يف عاملنــا هــذا؟

يكشــف ســفر الرؤيــا أن للمســيحيني دورا يف املعركــة الكونيــة بــن قــوى الخــر وقــوى الــر.
يف ســفر الرؤيــا ،قــوى الخــر هــي تحــت قيــادة يســوع الــذي هــو كلمــة اللــه ،ملــك امللــوك،
ورب األربــاب (رؤيــا  .)١٦ ،١٣ :١٩أمــا قــوى الــر فإنهــا تحــت قيــادة الشــيطان ،واســمه أيضــا
إبليــس ،والتنــن (رؤيــا ٩-٧ :١٢؛  .)٨ ،٧ :٢٠وبرغــم رفــض وســائل اإلعــام (الغربيــة) وحتــى
بعــض املســيحيني لحقيقــة وجــود الشــيطان ،فالحقيقــة هــي أن الشــيطان كائــن ميلــك قــوة
عظيمــة يســتخدمها للــر تجاهنــا .ولكــن األخبــار الســارة هــي أن الشــيطان ســوف يهلــك يف
النهايــة (رؤيــا .)١٠ ،٩ :٢٠
َ
ال يُقلّــل بطــرس مــن مقــدار الــر الــذي ميثلــه الشــيطان .فــإن الشــيطان «كَأ َسـ ٍـد زَائِ ـرٍ،
يَ ُجـ ُ
ـول ُملْتَ ِم ًســا َمـ ْن يَ ْبتَلِ ُعـ ُه ُهـ َو» (١بطــرس  .)٨ :٥يشــر بطــرس أيضــا إىل أن ق ّراءه يســتطيعون
أن يــروا قــوة الشــيطان فيــا يعانونــه يف حياتهــم .ولكــن هــذه املعانــاة ســوف تنتهــي يف املجــد
األبــدي (١بطــرس .)١٠ :٥


اقرأ ١بطرس  ١٠ :٥مرة أخرى .ماذا يقول لنا بطرس يف هذه اآلية؟

بالرغــم مــن عــدم معرفتنــا بطبيعــة التجــارب التــي واجهتهــم ،فإننــا نســتطيع أن نــرى
الرجــاء الــذي َعـ َّـر عنــه بطــرس .نعــم ،الشــيطان كائــن حقيقــي ،املعركــة حقيقيــة ،ومعاناتنــا
حقيقيــة .ولكــن «إلــه كل نعمــة» هــزم الشــيطان .فلذلــك كل مــا نعانيــه إذا مــا بقينــا أمنــاء
حتــى املــوت (انظــر عربانيــن  )١٦-١٣ :١١فــإن االنتصــار مؤكــد .شــك ًرا ليســوع.

كيــف نســتطيع أن نتعلــم أن نكــون راســخني باإلميــان ،صابريــن إىل املنتهــى ،بغــض
النظــر عــا قــد يعــرض طريقنــا؟
56

الجمعة

 ١٢أيار (مايو)

ملزيــد مــن الــدرس :مثــال عظيــم للقيــادة بــروح الخدمــة يوجــد فيــا قــام به املســيح
يف العشــاء األخــر .يف ذلــك الوقــت ،كان املســيح عــى وعــي تــام مبَــن هــو (ابــن اللــه) ،وأنــه
كان عــى وشــك العــودة إىل أبيــه (يوحنــا  .)١ :١٣بعــد العشــاء قــام بغســل أرجــل تالميــذه.
ـب َعلَ ْي ُكـ ْم
بعــد ذلــك قــال« :فَـ ِإ ْن كُ ْنـ ُ
ـت َوأَنَــا َّ
السـ ِّي ُد َوالْ ُم َعلِّـ ُم قَـ ْد غ ََسـل ُْت أَ ْر ُجلَ ُكـ ْم ،فَأَنْتُـ ْم يَ ِجـ ُ
أَ ْن يَغ ِْسـ َـل بَ ْعضُ ُكـ ْم أَ ْر ُجـ َـل بَ ْعـ ٍ
ـت أَنَــا ِب ُكـ ْم ت َْص َن ُعــو َن
ـض ،ألَ ِّن أَ ْعطَ ْيتُ ُكـ ْم ِمثَــاالًَ ،حتَّــى كَـ َـا َص َن ْعـ ُ
أَنْتُ ـ ْم أَيْضً ــا» (يوحنــا  .)١٥ ،١٤ :١٣يف كل مــرة يغســل أتبــاع املســيح أرجــل واحدهــا اآلخــر
فإنهــم ال يعيــدون ذلــك املشــهد فحســب ،ولكنهــم يُذكِّــرون بعضهــم بعضــا أنــه لــي يصبــح
الشــخص قائــدا يف ملكــوت يســوع ،فعليــه أن يصبــح خادمــا .وال شــك أن التالميــذ حتــى آخــر
حياتهــم ،خاصــة بعــد أن أدركــوا جيــدا َمــن هــو يســوع ،كانــوا يتذكــرون عمــل التواضــع الــذي
قــام بــه املســيح ســيدهم .وال شــك أيضــا أن ذلــك كان يف ذهــن بطــرس عندمــا دعــى قــادة
الكنيســة أال يســودوا عــى اآلخريــن بــل يترسبلــوا بالتواضــع.
«يف قبولــه أن يصــر إنســانا ،أظهــر املســيح تواض ًعــا أبهــر كائنــات الســاء .إن عمليــة قبولــه
ألن يصــر إنســانا قــد ال تكــون تواضعــا لــوال حقيقــة منزلــة املســيح الســامية األزليــة .علينــا أن
نفتــح أذهاننــا لنــدرك أن املســيح وضــع جانبــا ثوبــه وتاجــه امللوكيــن وســلطانه العــايل ،وألبــس
ألوهيتــه ببرشيتــه حتــى يتالقــى مــع اإلنســان حيــث هــو ويجلــب للعائلــة البرشيــة القــدرة
الروحيــة ليصــروا أبنــاء وبنــات اللــه.
إن الوداعــة والتواضــع اللتــن أتصفــت بهــا حيــاة املســيح ســوف تظهــر يف حيــاة وصفــات
الذيــن يســرون كــا ســار هــو» (روح النبــوة ،أبنــاء وبنــات اللــه ،ص .)٨١
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أسئلة للنقاش
 .1بــدأ يســوع خدمتــه مبجابهــة الشــيطان .بعــد أن أوهنتــه مــدة األربعــن يومـاً

مــن الصيــام اســتطاع املســيح أن ُيقــاوم تجــارب الشــيطان بواســطة اقتباســه اإلنجيــل
(متــى ١١-١ :٤؛ مرقــس ١٣ ،١٢ :١؛ لوقــا  .)١٣-١ :٤مــاذا تقــول لنــا هــذه الفق ـرات
عــن إمكاننــا مقاومــة الشــيطان يف حياتنــا الخاصــة؟
 .2اذكــر بعــض األمثلــة التــي رأيتهــا وظهــرت لــك أنهــا تواضــع حقيقــي يف
اآلخريــن .ومــاذا تعلمــك هــذه األمثلــة؟
 .3أجــب عــن هــذا الســؤال يف الصــف :بجانــب مــا علَّمــه بطــرس يف اآليــات
الخاصــة بــدرس هــذا األســبوع ،مــا هــي صفــات القائــد املســيحي الصالــح؟ كيــف
ميكــن أن تنطبــق هــذه الصفــات يف القيــادة الصالحــة يف العــامل العلــاين؟
 .4كيــف ميكنــك اإلجابــة عــى االدعــاء بــأن الشــيطان ليــس كيانًــا حقيق ًيــا بــل
ُمجــ َّرد رمــز للــر املوجــود يف الطبيعــة البرشيــة؟
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