الدرس الثاني عشر
مشاركة األخبار السارة
الشخصيات
الرئيسية
داود ،رفقة ،مريم،
داليا ،موسى ،نورا،
يعقوب

القصة

طول الحلقة  21هو  12 :82دقيقة


في الحلقة السابقة ،ابتهجت عائلة مريم بمولد ابنة سارة وأيوب .وازداد فرحها بعودة
داود إلى البيت حراً طليقاً .وأخبرهم أن يسوع ظهر له في السجن ،وقد صار اآلن تابعا ً
ليسوع.
وفي هذه الحلقة تجتمع العائلة واألصدقاء لالحتفال بمولد البنت الجديدة .وأثناء ذلك،
يتحدث داود عن خبرته في السجن عندما ظهر يسوع له ،وهو يشارك رسالة اإلنجيل.
وتروي رفقة كيف أن صديقتها ،مريم المجدلية ،كانت عند قبر يسوع عندما قام من بين
األموات – وكيف رأت يسوع ،وكيف تَ َح َّدث إليها .وتقول رفقة إن يسوع ظهر لكثيرين
من أتباعه بعد ذلك ،وإنهم رأوه بعد ذلك يصعد إلى السماء .ويشجع داود المجتمعين
في البيت قائالً“ :آ ِمنوا بالرب يسوع واعتمدوا باسمه ”.وفي ما بعد تصلّي مريم مع
صديقتها داليا عندما تطلب من هللا أن يعطيها إيمانا ً بيسوع .وفي وقت الحق ،تراقب
رفقة ومريم غروب الشمس .وتقول مريم“ :أنا أعرف أنه معي .أنا أتحدث إليه .وهو
ال يأخذ حزني وألمي دائماً ،لكنه يساعدني على احتماله .فكأني أجتاز أرضا ً مقفرة،
لكنه بطريقة ما موجود معي .وهو يجعل األرض المقفرة – حتى أكثر األماكن جفافا ً
وصعوبة -تفيض بالبهجة!”
”
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مشاركة قصتك
 الدرﺱ الرئيسي – يأمر يسوع كل واحدة منا بأن
تﺨبر اآلخرين عنه .وسيعطينا هللا القوة الالزمة من
خالل قوة الروﺡ القدﺱ لنكون ﺷاهدات له.
 درﺱ للحياة – يريدنا هللا أن نﺨبر األخريات
)اآلخرين( قصتنا )اختبارنا أو ﺷهادتنا( كيف تعرَّفنا
يسوع .ويمكننا أن نتوقع أن يقبل بعض األﺷﺨاﺹ
كالمنا بسرور ،لكن بعﻀهم ربما ال يقبلون قصتنا.
 .1يقدم لنا داود مثالً جيداً لمشاركة قصتنا.
كيف يصف حياته قبل التقائه يسوع؟
كيف يصف لقاءه بيسوع؟
كيف تﻐيرت حياته اآلن بعد أن صار يعرف يسوع؟

يقول يسوع في الكتاب المقدﺱ في أعمال الرسل :8 :1
“لكنكم ستنالون قوة متى ح ّل الروﺡ القدﺱ عليكم،
وتكون لي ﺷهوداً في أورﺷليم وفي كل اليهودية
والسامرة ،وإلى أقصى األرض”.
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.2

بماذا يعدنا يسوع في هذه اآلية؟ وماذا يطلب منا أن
نفعل؟

يأمر يسوع كل واحدة منا أن تروي قصتها ،حيثما نسكن
وفي كل بقية العالم .يُس َّمى نﺺ متى 02-91 :82
“المأمورية العﻈمى” .ويﺨبرنا يسوع في هذه اآليات:
“فاذهبوا وتلمذوا جميع األمم ،وعمدوهم باسم اآلب
واالبن والروﺡ القدﺱ .وعلموهم أن يحفﻈوا جميع ما
أوصيتكم .وها أنا معكم كل األيام إلى انقﻀاء الدهر”.

 .3ما هي المهمة التي يعطيها هللا لنا جميعاً؟ وبماذا
يعدنا؟
يقدم أيوب مثالً الستﺨدام كلمة هللا للرد على الذين لديهم
ﺷكوك عندما يقتبس إﺷعياء :5 :35
“وهو مجروﺡ ألجل معاصينا،
مسحوﻕ ألجل آثامنا،
تأديب سالمنا عليه،
وبحبره ﺷفينا”.
 .4كيف يستﺨدم هذه اآلية للرد على األسﺌلة التي
طرحها الجمع؟
بدالً من االعتماد على رأي ﺷﺨﺺ واحد ،ينبﻐي علينا أن
نوجه األﺷﺨاﺹ إلى يسوع وإلى الحق اإللهي .ويمكننا أن
نعتمد على كلمة هللا ألن هللا يقول في إﺷعياء  11 :55إن
كلمته لن تعود إليه دون إنتاﺝ نتائﺞ.
75

مالحﻈات

مالحﻈات

“هكذا تكون كلمتي التي تﺨرﺝ من فمي،
ال ترجع إل ّي فارغة،
ُ
سررت به،
بل تعمل ما
وتنجﺢ في ما أرسلتُها له”.
 .5تسأل إحدﻯ الشابات الحاضرات“ :ماذا يعني هذا
بالنسبة لي؟ لي أنا؟” كيف يمكنك أن تجيبيها؟

 .6أية هموم تشارك داليا مريم؟ وكيف أجابتها مريم؟
داﻟﻴﺎ ﻣﻬﻤﻮﻣﺔ مبﺎ ميﻜﻦ أن ﻳﻘﻮل أﺑﻮاﻫﺎ .وﻓﻀﻼً ﻋﻦ ذﻟﻚ ،ﻫﻲ ﺗﺮﻳﺪ أن
ﺗﺼﺪق أن ﻫﺬا ﺻﺤﻴﺢ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﻔﻬﻢ .ﻓﻠﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﺎ إميﺎن ٍ
ﻛﺎف.
ﺗﺼﲇ وﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ أن ﻳﺮﻳﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ
ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻬﺎ ﻣﺮﻳﻢ إن ﺑﻮﺳﻌﻬﺎ أن ّ
ﺻﺤﻴﺢ ،وﺗﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ أﻳﻀﺎً اﻹميﺎن واﻟﺸﺠﺎﻋﺔ.

 .7تسأل داليا مريم ماذا ينبﻐي عليها أن تفعل إذا أرادت
أن تكون تابعة ليسوع الحقاً؟ كيف يمكنك أن تجيبي
عن هذا السﺆال؟

76

 .8فكري بقصتك .اصرفي بعض الوقت وأجيبي بهدوء
عن هذه األسﺌلة لنفسك لكي تكوني مستعدة إلخبار
اآلخرين/اآلخريات قصتك.

ت عندما كنت طفلة عن حياة التقوﻯ تَثَبَّتَ لك
ماذا تعلّم ِ
عندما قابلت يسوع؟

ت يسوع؟
كيف قابل ِ

كيف م َكنتك عالقتك بيسوع من أن تكوني ابنة أو اختا ً
أو صديقة أو زوجة أفﻀل؟
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ﻫﺬا األﺳبﻮﻉ
فكري ببعض األﺷﺨاﺹ في حياتك الذين ال يعرفون يسوع.
صلّي واطلبي من هللا أن يتيﺢ لك الفرصة لمشاركة قصتك
وفيلم “المجدلية” معهم .صلّي حول أي من صديقاتك أو
قريباتك يمكنك أن تجتمعي معهن يوما ً لمشاهدة مسلسل
“رفقة”.
إذا ﻛﺎن ﻟﺪﻳﻚ وﻗﺖ ،ﺳﺎﻋﺪي اﻟﻨﺴﺎء ﻋﲆ اﻟﺘﻤﺮن ﻋﲆ ﴎد ﻗﺼﺼﻬﻦ
)اﺧﺘﺒﺎراﺗﻬﻦ(.
ﺗﻮﺟﺪ ﻃﺮق ﻛﺜرية ﻹﺧﺒﺎر اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻋﻦ ﻳﺴﻮع .ﻓﻜﻮين ﻣﺴﺘﻌﺪة ﻟﻄﺮح
اﻗﱰاﺣﺎت ﻷدوات أﺧﺮى ميﻜﻨﻬﻦ أن ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻨﻬﺎ )ﻣﺜﻼً ،ﻋﺮض ﻓﻴﻠﻢ ﻳﺴﻮع،
ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻛﺘ ّﻴﺐ اﳌﺒﺎدئ اﻟﺮوﺣﻴﺔ اﻷرﺑﻌﺔ ،أو أﻳﺔ أدوات ﻣﺘﺎﺣﺔ أﺧﺮى ﰲ
ﺑﻠﺪك(.
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