رفقة – دليل القائدة

الدرس الحادية عشرة
الوالدة
الشخصيات
الرئيسية
داود ،موسى،
رفقة ،سارة،
أيوب

القصة
طول الحلقة الحادية عرشة هو  18:21دقيقة
بعد أن تبادل موسى ورفقة كلمات غاضبة ،بكت رفقة عالمة أن من الخطأ أن تفقد
أعصابها .وشجعتها نورا على أن تغفر لموسى وأن تعتذر له .ففعلت ذلك ،حيث
ذهبت إليه واعتذرت .وقبل أن يكون بمقدوره أن يستجيب العتذارها ،انطلقت
صرخات من غرفة نوم ليلى ،حيث كانت سارة ومريم تعتنيان بها .ولألسف ،ماتت
ليلى.
وفي هذه الحلقة ،مر وقت قصير على موت ليلى .واآلن يرحب أيوب وسارة بوالدة
ابنتهما .ويظهر داود بشكل غير متوقع عند الباب ،وعليه آثار ضرب ورضوض.
وكان هارون قد توسَّط من أجله ودفع الغرامة المطلوبة إلخالء سبيله .وهو اآلن حر.
وهو يمضي فيروي قصة مذهلة :ظهر له يسوع أثناء سجنه! وهو اآلن تاب ٌع ليسوع
ويريد أن ينقل لآلخرين هذه البشارة .ويبتهج الجميع ما عدا موسى .فهو ال يريد من
داود أن يتبع يسوع .إذ يحس بأن هذا سيعطي الرومان سببا ً للقبض عليه مرة أخرى.
وهو يخشى أن تؤدي رغبة داود في إخبار اآلخرين عن يسوع إلى وضعه وعائلته
موضع الخطر .وينظر داود إلى أبيه بلطف قائالً“ :أنا ال أستحي بيسوع .يا أبي .أنا
أريد أن أخبر العالم كله؟”
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مواجهة االضطهاد واﻷلم
 الدرﺱ الرئيسي – مع أن الخالﺹ عطية مجانية من
ﷲ ،إال أن اتﱢباع يسوع يتطلب منا أن نحمل صليبا ً
يوميا ً وأن نواجه الصعوبات.
 درﺱ للحياة – يمكننا أن نتبع يسوع حيﺜما نحن وأن
نختبر فرحه في كل ظرﻑ مع توحﱡ دنا فيه.
 .1ماذا حدﺙ لداود في السجن؟
ضرب في السجن ،لكنه رأى يسوع وبدأ عالقة به.
 .2ما هو سبب رد فعل موسى وداليا تجاه قصة داود ،في
رأيك؟
 .3يكرر داود أنه يريد أن يخبر اآلخرين عن عالقته
الجديدة بيسوع ،وأنه ال يخشى كيفية رد فعل عائلته أو
اآلخرين .كيف ومتى يمكنك أن تنصحيه بأن يشارﻙ
هذه اﻷخبار مع عائلته وأصدقائه؟
يقول بولس في كولوسي :6-2:4
“واظبوا على الصالة ساهرين فيها بالشكر،
مصلّين في ذلك ﻷجلنا نحن أيضاً ،ليفتﺢ الرب لنا
بابا ً للكالم ،لنتكلم بسر المسيﺢ ،الذي من أجله أنا
موثﻖ أيضاً ،كي أُظهره كما يجب أن أتكلم ،اسلكوا
بحكمة من جهة الذين هم من خارﺝ ،مفتدين الوقت.
ليكن كالمكم كل حين بنعمةُ ،مصلحا ً بملﺢ ،لتعلموا
كيف يجب أن تجاوبوا كل واحد”.
“الذين هم من خارﺝ” هم الذين لم يؤمنوا بيسوع بعد.
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 .4ماذا يقول النﺺ عن الكيفية التي ينبغي بها أن نصلي
بعضنا من أجل بعض؟
 .5كيف يمكنك أن تكوني حكيمة في التصرﻑ مع الذين
لم يؤمنوا به بعد في رأيك؟ كيف سيكون الكالم بنعمة
و ُمصْ لحا ً بملﺢ ،حسب تقديرﻙ؟
يﺸﺮﻴ اﳌلﺢ ﰲ ﻧﺼوص أﺧﺮى إﱃ الﺒﺸارة أو اﻹﻧﺠيﻞ.
 .6ما هو دافعنا لمشاركة اآلخرين ما فعله يسوع في
حياتنا؟
 .7كيف يمكنك أن تستجيبي إذا أساء شخﺺ ما الفهم
أثناء مشاركتك إياه عن يسوع؟
كتب بطرﺱ ،وهو أحد تالميذ يسوع ،في رسالة
إلى أتباع يسوع اﻷوائل الذين كانوا يعانون من أجل
إيمانهم“ :أيها اﻷحبّاء ،ال تستغربوا البلوى المحرقة
التي بينكم حادثة ،ﻷجل امتحانكم ،كأنه أصابكم أمر
غريب .بل كما اشتركتم في آالم المسيﺢ ،افرحوا لكي
تفرحوا في استعالن مجده أيضا ً مبتهجين .إن ُعيِرتم
باسم المسيﺢ ،فطوبى لكم ،ﻷن روﺡ المجد وﷲ يحل
عليكم .أما من جهتهم فيج َّدﻑ عليه .وأ ّما من جهتكم
فيمجَّد” ) 1بطرﺱ .(14 -12 :4
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 .8هل تمرّين “ببلوى محرقة” أيضا ً اآلن؟ ماذا يخبرﻙ
بطرﺱ حول ظروفك؟
قال يسوع في مرحلة مبكرة من خدمته للذين تبعوه في
متى :26 -24 :16
“إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل
صليبه ويتبعني .فﺈن من أراد أن يخلّﺺ نفسه يهلكها،
ومن يهلك نفسه من أجلي يجدها .ﻷنه ماذا ينتفع اإلنسان
لو ربﺢ العالم كله وخسر نفسه؟ أو ماذا يعطي فدا ًء عن
نفسه؟”
ت من هذه اآليات؟ كيف يمكنك أن تطبقيها
 .9ماذا تعلم ِ
على حياتك؟

ﻫﺬا اﻷﺳﺒوﻉ
ماذا يمكنك أن تفعلي هذا االسبوع لكي تشاركي محبة
ﷲ مع الذين حولك؟ كيف يمكنك أن تتأكدي من أنك
تستمعين إلى توجيه ﷲ لحياتك كل يوم؟
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