رفقة – دليل القائدة

الدرس الثامن
تنظيف المصابيح
الشخصيات
الرئيسية
رفقة ،مريم،
يعقوب ،أبرام
(أخو يعقوب)،
ليلى ،موسى،
سارة ،دبورة،
دليلة
القصة

طول الحلقة الثامنة  22:19دقيقة

في القصة السابقة ،عاد موسى إلى عائلته بعد أن صار أعمى إثر حادث تعرَّض له
في بيروت .وتعترف مريم لرفقة بأنها تكره الرومان .فساعدتها رفقة على أن تفهم أنه
يتوجب عليها ،كتابعة ليسوع ،أن تحب أعداءها وتصلي من أجلهم.
وفي هذه الحلقة ،يلتقي يعقوب وأبوه بموسى لترتيب زواج يعقوب من مريم .وتزور
مريم رفقة لتشاركها خبر أنها ستتزوج بعد ثالثة أشهر .وهما تتحدثان عما يعنيه
خضوع الزوجة ،والخضوع أمام هللا .وتسأل مريم إن كان زواجها من يعقوب
سيساعدها في أن تكون شخصا ً أفضل .وتقول رفقة لمريم إن القيمة والنضج أمران
متزوج .فالنمو ينبع من خالل طاعة هللا
ال ينبعان من كون المرء متزوجا ً أو غير
ُّ
وخدمته وخدمة اآلخرين .قالت لها“ :أنت وأنا مثل مصباحين ،يا مريم .والقصد من
حياتنا هو أن نشع بنور هللا في العالم ،لكن كل واحدة منا تفعل هذا األمر بطريقة
مختلفة نوعا ً ما ”.وهي تذ ّكر مريم بأن هللا يعطي مواهب ووزنات لكل واحدة ،سواء
أكانت متزوجة أم عزباء ،غنية أم فقيرة .وتشجّع مريم على أن تحيا بشكل كامل هلل.
وعند ذلك ،سيسطع المسيح من خاللها.

53

مالحﻈات

ﷲ ﻳث ّمنﻚ

 الدرﺱ الرئيسي – يثمن هللا كل فرد بﻐﺾ النﻈر
عن وﺿعه /وﺿعها االجتماعي ،معطيا ً الجميع
مواهب ووزنات مختلفة لتُستخدم لمجده .ونحن جميعا ً
مختلفون ،لكن لنا جميعا ً نفﺲ القصد ،أال وهو أن
نسطع بنور هللا لهذا العالم.
 درﺱ للحياة – الذين يتكلون على يسوع موهوبون
بشكل فريد بﻐﺾّ النﻈر عن وﺿعهم االجتماعي.
ونحن ،كتابعات للمسيح ،نرغب في أن نستخدم
مواهبنا ووزناتنا في أن نشع بنوره في هذا العالم.
 .1ماذا كانت هموم مريم ومخاوفها في ما يتعلﻖ بزواجها
من يعقوب؟

 .2كيﻒ تستجيب رفقة لهموم مريم ومخاوفها؟

 .3ماذا تتوقع عائلتك ومجتمعك المحلي من النساء
المتزوجات؟ األرامل؟ العازبات؟
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 .4هل تعتبر إحداهن أفضل من األخريات؟ لم نعم ولم ال؟

 .5تقول غالطية :28 :3
“ليﺲ يهودﻱ وال يوناني .ليﺲ عبد وال حر .ليﺲ ذكر
وأنثى ،ألنكم جميعا ً واحد في المسيح يسوع ”.هل ينﻈر
هللا إلى المرأة المتزوجة نﻈرة مختلفة عن العزباء،
حسب غالطية 28 :3؟

 .6تستخدم رفقة صورة تنﻈيﻒ مصابيحها وملﺌها لتشرﺡ
لمريم أن لنا جميعا ً نفﺲ القصد .فما هو هذا القصد
حسب كالم رفقة؟
يقول يسوع في متى :16-14:5
“أنتم نور العالم .ال يمكن أن تُخفى مدينة موﺿوعة
على جبل .وال يوقدون سراجا ً ويضعونه تحت المكيال،
بل على المنارة فيضيء لجميع الذين في البيت .فليضﺊ
نوركم هكذا قدام الناﺱ ،لكي يروا أعمالكم الحسنة،
ويمجدوا أباكم الذﻱ في السماوات”.
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 .7كيﻒ يصﻒ يسوع قصدنا في هذه اآليات؟
تشرﺡ رفقة أيضا ً أن لكل واحدة منا مواهب ووزنات.
يخبرنا الكتاب المقدﺱ في رومية :6-4:12
“فﺈنه كما في جسد واحد لنا أعضاء كثيرة ،ولكن ليﺲ
جميع األعضاء لها عمل واحد ،هكذا نحن الكثيرين
جسد واحد في المسيح وأعضاء بعضا ً لبعﺾ ،كل
واحد لﻶخر .ولكن لنا مواهب مختلفة بحسب النعمة
المعطاة لنا”...
وتقول أيضا ً  1كورنثوﺱ :14-11:12
“ولكن هذه (المواهب) كلها يعملها الروﺡ الواحد
بعينه ،قاسما ً لكل واحد بمفرده كما يشاء .ألنه كما
أن الجسد هو واحد وله أعضاء كثيرة ،وكل أعضاء
الجسد الواحد إذا كانت كثيرة هي جسد واحد ،كذلك
المسيح أيضاً .ألننا جميعا ً بروﺡ واحد أيضا ً اعتمدنا
إلى جسد واحد ،يهوداً كنا أم يونانيين ،عبيداً أم
أحراراً ،وجميعا ً سًقينا روحا ً واحداً ،فﺈن الجسد أيضا ً
ليﺲ عضواً واحداً بل أعضاء كثيرة”.

 .8من الذﻱ يعطي هذه المواهب والوزنات ،حسب هذه
اآليات؟
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 .9ما هي المواهب والقدرات أو الوزنات التي ترينها في
حياتك الخاصة؟ (مثالً ،أم صالحة ،امرأة قادرة على
مساعدة اآلخرين عند المرض ،أو ترنمين جيداً ،أو
ماهرة في الخياطة ،إلﺦ).
مﻼﺣﻈة :ﻻ ﺗنﴘ أن ﺗﺬﻛّﺮي اﳌﺠﻤوﻋة ﺑﺄن ﻛﻞ موﻫﺒة أو قﺪرة أو
وزﻧة ﻫﻲ مﻦ اللﻪ.

 .01كيﻒ يسطع نورنا في عائالتنا ولﻶخرين؟
مﻼﺣﻈة :ﻤﻳﻜنﻚ أن ﺗﺒﺪﻲﺋ ﺑالقول ﻛيﻒ ﺗﺮﻳﻦ أن ﻛﻞ امﺮأة منﻬﻦ
ﺗﻌﻜﺲ ﻧور ﻳﺴوع.
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ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮﻉ

فكرﻱ بالمواهب والوزنات الفردية التي أعطاﻙ إياها هللا.
أية موهبة  /مواهب منها يمكنك أن تستخدمي لكي تباركي
أو تشجعي شخصا ً ﺁخر في هذا األسبوع؟
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