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 استراتيجي  راعوث: بر 

 3راعوث 

َفاآلَن َأَلْيَس ُبوَعُز َذا َقَراَبٍة َلَنا، الَِّذي 2َياِبْنِتي َأاَل َأْلَتِمُس َلِك َراَحًة ِلَيُكوَن َلِك َخْيٌر؟ »َوَقاَلْت َلَها ُنْعِمي َحَماُتَها: 1
ِعيِر اللَّْيَلَة.  اْلَبْيَدِر، َولِكْن  إلىَفاْغَتِسِلي َوَتَدهَِّني َواْلَبِسي ِثَياَبِك َواْنِزِلي 3ُكْنِت َمَع َفَتَياِتِه؟ َها ُهَو ُيَذرِ ي َبْيَدَر الشَّ

ْرِب. اَل ُتْعَرِفي ِعْنَد الرَُّجِل َحتَّى َيفْ  َوَمَتى اْضَطَجَع َفاْعَلِمي اْلَمَكاَن الَِّذي َيْضَطجُع ِفيِه، 4َرَغ ِمَن اأَلْكِل َوالشُّ
 «.ُكلَّ َما ُقْلِت َأْصَنعُ »َفَقاَلْت َلَها: 5«. َواْدُخِلي َواْكِشِفي َناِحَيَة ِرْجَلْيِه َواْضَطِجِعي، َوُهَو ُيْخِبُرِك ِبَما َتْعَمِلينَ 

َفَأَكَل ُبوَعُز َوَشِرَب َوَطاَب َقْلُبُه َوَدَخَل ِلَيْضَطجَع 7اْلَبْيَدِر َوَعِمَلْت َحَسَب ُكلِ  َما َأَمَرْتَها ِبِه َحَماُتَها.  إلىَفَنَزَلْت 6
ِل َأنَّ الرَُّجَل َوَكاَن ِعْنَد اْنِتَصاِف اللَّيْ 8ِفي َطَرِف اْلَعَرَمِة. َفَدَخَلْت ِسرًّا َوَكَشَفْت َناِحَيَة ِرْجَلْيِه َواْضَطَجَعْت. 

َأَنا َراُعوُث َأَمُتَك. َفاْبُسْط »َفَقاَلْت: « َمْن َأْنِت؟»َفَقاَل: 9اْضَطَرَب، َواْلَتَفَت َوِإَذا ِباْمَرأٍَة ُمْضَطِجَعٍة ِعْنَد ِرْجَلْيِه. 
رَّبِ  َياِبْنِتي أَلنَِّك َقْد َأْحَسْنِت َمْعُروَفِك ِفي اأَلِخيِر ِإنَِّك ُمَباَرَكٌة ِمَن ال»َفَقاَل: 10«. َذْيَل َثْوِبَك َعَلى َأَمِتَك ألَنََّك َوِلي  

بَّاِن، ُفَقَراَء َكاُنوا َأْو أَْغِنَياَء.  ِل، ِإْذ َلْم َتْسَعْي َوَراَء الشُّ َواآلَن َياِبْنِتي اَل َتَخاِفي. ُكلُّ َما َتُقوِليَن 11َأْكَثَر ِمَن اأَلوَّ
، َولِكْن ُيوَجُد َوِلي  َأْقَرُب 12َأْبَواِب َشْعِبي َتْعَلُم َأنَِّك اْمَرأٌَة َفاِضَلٌة. َأْفَعُل َلِك، أَلنَّ َجِميَع  َواآلَن َصِحيٌح َأنِ ي َوِلي 

َباِح َأنَُّه ِإْن َقَضى َلِك َحقَّ اْلَوِليِ  َفَحَسًنا. ِلَيْقِض. َوِإْن َلْم َيشَ 13ِمنِ ي.  ْأ َأْن َيْقِضَي َلِك ِبيِتي اللَّْيَلَة، َوَيُكوُن ِفي الصَّ
. ِاْضَطِجِعي  ، َفَأَنا َأْقِضي َلِك. َحي  ُهَو الرَّبُّ َباحِ  إلىَحقَّ اْلَوِليِ   «.الصَّ

َباِح. ُثمَّ َقاَمْت َقْبَل َأْن َيْقِدَر اْلَواِحُد َعَلى َمْعِرَفِة َصاِحِبِه. َوَقاَل:  إلىَفاْضَطَجَعْت ِعْنَد ِرْجَلْيِه 14 ْم َأنَّ اَل ُيْعلَ »الصَّ
َداَء الَِّذي َعَلْيِك َوَأْمِسِكيهِ »ُثمَّ َقاَل: 15«. اْلَبْيَدرِ  إلىاْلَمْرأََة َجاَءْت  ِعيِر «. َهاِتي الرِ  َفَأْمَسَكْتُه، َفاْكَتاَل ِستًَّة ِمَن الشَّ

َفَأْخَبَرْتَها ِبُكلِ  َما َفَعَل َلَها « ْن َأْنِت َياِبْنِتي؟مَ »َحَماِتَها َفَقاَلْت:  إلىَفَجاَءْت 16َوَوَضَعَها َعَلْيَها، ُثمَّ َدَخَل اْلَمِديَنَة. 
ِعيِر أَْعَطاِني، أَلنَُّه َقاَل: اَل َتِجيِئي َفاِرَغًة »َوَقاَلْت: 17الرَُّجُل.  تََّة ِمَن الشَّ َفَقاَلِت: 18«. َحَماِتكِ  إلىهِذِه السِ 

َم اأَلْمَر اْلَيْومَ اْجِلِسي َياِبْنِتي َحتَّى َتْعَلِمي َكْيَف َيَقُع األَ »  «.ْمُر، أَلنَّ الرَُّجَل اَل َيْهَدُأ َحتَّى ُيَتمِ 

 :2و 1اإلصحاحات 

. وأحد كن تها، نعمي وهي تغادر أرضها، وتفقد زوجها وأبنائهافي حياة  بعناية هللا المر ة 1 صدمنا إصحاح
نت نعميالمجاعة في يهوذا و  أنتهت. أيضا ةحلو عناية ولكن كان هناك   ألزمت. دارها إلىمن العودة  تمك 
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السم العائلة  اوريثكي يقيم راعوث لكزوج  ولي ا اسمه بوعز باقيا. وطوال الوقت كان نعميراعوث نفسها لرعاية 
َرِني: "عليها خسائرهاطغت التي  نعميمع  ولكن ينتهي اإلصحاحوالممتلكات.   ."اْلَقِديُر َقْد َكسَّ

، َجبَّاُر َبْأسٍ ، وهو بوعزنلتقي بو . لكي تستطيع أن ترها نعميل اٍق كافٍ بإشر رحمة هللا تتدخل  2اإلصحاح في 
برحمة وقادها هللا ، ت جناحي  هللا في أرض غريبةتحتحتمي نرى راعوث ثم . نعمي، وأحد أقرباء زوج رجل هللا

 :2في هللا ) وجدت بهجتهاطويلة من اليأس ألنها التعافي من ليلتها ت نعمي. ونرى لتلتقط بوعز حقل إلى
بوعز ف. بالرجاء 2إصحاح " يفيض !ُمَباَرٌك ُهَو ِمَن الرَّبِ  أَلنَُّه َلْم َيْتُرِك اْلَمْعُروَف َمَع اأَلْحَياِء َواْلَمْوَتى: "(20

على هللا  معتمدةامرأة هي راعوث و (. 13-10، 4آيات ة )الشخصي   هعالقاتفي عمله و اهلل ممتلء بهو رجل 
ل. 1 إصحاحظالم لقد ذهب كل امرأة تمجد هللا تحت سيادة هللا.  هي نعمياآلن و هللا.  جناحي  تحت  هللا  حو 

َرِنيرقص. "حزنها إلى  " َلْم َيْتُرِك اْلَمْعُروَف َمَع اأَلْحَياِء َواْلَمْوَتى"ـ الطريق ل ( قد أفسح20 :1" )اْلَقِديُر َقْد َكسَّ
 :بالتأكيد ما ال يقل عن هذاهو  2و 1اإلصحاحات الدرس المستفاد من ف(. 20 :2)

 كثيرا التي ترهبكمالغيوم ف   :بنشاط الخائفين تشجعواالقديسين  يا أيها

 .بالبركات على رؤوسكم    كسرنمع الرحمة وستهي كبيرة 

هللا تيح لك ي، وفي الوقت المناسب تماما سوف الكل ظاللهللا حتى عندما يبدو أن  أحتمي تحت جناحي  
 . مذهلله على وادٍ الذي النظر من عش النسر 

 األبرار:استراتيجيات 

"بر  هي 3في إصحاح في ذهنك ونحن نتأمل  هاأريدك أن تبقيالتي عبارة وال. 3 نأتي إلصحاحاآلن 
".استرا معتمدة على ، وامرأة شابة ممتلء باهلل، ماذا يفعل رجل هو 3عليه إصحاح السؤال الذي يجيب ف تيجي 

يظهرون ؟ والجواب هو أنهم هللا وصالحهسيادة بالرجاء في  يمتلؤوا جميعاعندما  تمجد هللا هللا، وامرأة مسنة
ؤخذ ما هو مناسب عندما يُ  غيرة لعمل، ابما هو حق وصو  الغيرة لعمل هو البرب وما اقصده". ا استراتيجي ابر "

فهناك تخطيط. وعزيمة، و هو أنه هناك نية،  ستراتيجي  باوما اقصده . هللا ذات السيادة والرحمة في الحسبان
يأخذ المبادرة ويحلم  طرح نفسه. ولكن البر االستراتيجييتجنب الشر عندما يوهو الذي ببساطة سلبي بر 

 كيفية جعل األمور في نصابها الصحيح.ب
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تفكير الحلم. الرجاء يساعدنا على ال يساعدنا علىالرجاء هو أن  3 اإلصحاحمن راعوث  هاأحد الدروس أتعلم
مشاريعنا مع الفضيلة والنزاهة. إنه اليأس الذي يجعل  متابعةعلى يساعدنا  ة لفعل الخير. الرجاءقيفي طر 

تدوم للحظة. ولكن مشروع على ملذات غير  بشكل يستولواو  ويسرقوا يجب عليهم أن يكذبوا هنأ الناس تعتقد
. رة ، يعطينا دفعة مثيصاحب السيادة هو لناالثقة بأن هللا  إلى، استنادا الرجاء وهو ما أسميه البر االستراتيجي 

. ويختتم هذا 15-10 :3في  بوعزوفي ، 9-6 :3في  راعوثفي و ، 5-1 :3في  نعميفي  فنحن نرى ذلك
 هللا. صالحو  قوةكامل الثقة في وهي في  نعميمرة أخرى مع  اإلصحاح

 استراتيجي ة نعمي:

تكونه هذه ، واآلخر هو ما أن لديها استراتيجي ةواحد هو . 5-1في اآليات  نعمية في استراتيجي   يبرز شيئان
ضحايا ال أنهم الناس الذين يشعرون إن ة يعلمنا شيئا. لديها استراتيجي  نعمي  أنحقيقة ومجرد ة. االستراتيجي  

َرِني"أن تقول فقط  هايمكنة؛ وطالما مظلوم نعميطالما كانت ف. التخطيط يمكنهم وجد ال ي ،"اْلَقِديُر َقْد َكسَّ
 ة للمستقبل.استراتيجي  لديها أي 

وبرجاء في المستقبل. واحدة من اآلثار الرهيبة لالكتئاب هو عدم القدرة على التحرك بشكل هادف 
 وفاض د رجاءهاصالح هللا، تجد   إلى 20 :2في  ت نعميستيقظتنبع من الرجاء. عندما البر استراتيجيات ا

الخطة. أحد األسباب التي  لذا دب رتراعوث، آمن لرعاية ن مكا إيجاد بشأن فهي مهتمة. االستراتيجي   البر
المفعمة بالرجاء هي الكنائس  ه فقط( هو أن5 :42" )مزمور اْرَتِجي هللاَ يجب علينا أن نساعد بعضنا البعض "

هي و  تواكلي ةعقلية  لكنائس التي ال تشعر بأي أمل يتطور لديهاافضع االستراتيجيات. الخطط، وت التي تدبر
ها حلق فوقالسيادي  يهللا  بصالحكنيسة الشعر داخل وخارج السنة. ولكن عندما تقتراحات تسير خالل ا مجرد

 .بح نشطا واستراتيجي االبر عن أن يكون مجرد تجنب الشر ويص الرجاء ويتوقفزدهر ويتحرك، عندها ي

 :اتهغراب

أتت بها غريبة، على أقل تقدير.  التيوج لراعوث. لكن االستراتيجية المبادرة في العثور على ز  نعمي أخذت
ذه الطريقة . ولذلك كان هو المرشح المرجح لكونه زوج راعوث. بهَقَراَبةٍ  وذأن بوعز هو  2فتقول في اآلية 

أن تربح : للعادات العبرية. ذلك فهدف نعمي واضح، وفقا باقي في األسرةميراث األسرة سيكون اسم العائلة و 
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تجعل نفسها  تغتسلن أراعوث ل قالت لهذااألسرة.  نسلعلى  أن تحافظ، و اآمن الومستقب تقي ا ازوجلراعوث 
، وترفع ثوبه، أن تتسلل، يضطجع في المساءن بيدر بوعز، وبعد أ إلى وأن تذهب، بقدر اإلمكانابة جذ  

 إلى أين تظنفقط بالتساؤل، " أن يستجيب لذلك، رجليه. يجب أن الجميع، بما في ذلك راعوث تضطجع عندو 
 ".ُهَو ُيْخِبُرِك ِبَما َتْعَمِلينَ " 4بشكل رائع في اآلية  نعميولهذا التساؤل تجاوب ؟" هذا أن يؤدي

 ؟نعميدافع ذا كان ما

بوعز يتزوج  لمحاولة جعل نعمي طريقمن الواضح أن هذا هو غير واضح. واضح هنا وشيء  شيء واحد
مناورة  مع بوعز بدال من تتحدثهذا. لماذا ال  تفعلليس من الواضح لماذا ينبغي لها أن  لكن راعوث.من 

بوعز يدفع أن  ي ةاحتمالبغير مبالية  نعميهل كانت محفوفة بالمخاطر؟ الموحية للغاية و هذه المنتصف الليل 
 نعميأردت  ة معها؟ هلفي عالقات جنسي   بالدخولغراء إلل يستسلم، أو أنه قد بسخط أخالقيبعيدا براعوث 

مع بعضها  ون عاملوكانت تدرك أنهم سيتعلى يقين من بوعز وراعوث نعمي  تكانهل  أن يحدث ذلك؟ أم
ة العالقات الجنسي  يتجنب لزواج و راعوث لالصريح بالعرض بوعز بعمق يتأثر أن  بمعنى ،كمالبنقاء البعض 

 على النحو الواجب من قبل شيوخ المدينة؟ بكل شيءتم االحتفال يحتى 

المغرية جنسيا لكسب بوعز لراعوث. سيكون هناك ة هذه االستراتيجي  نعمي  تلماذا اختار  ال يخبرنا الكاتب
أضطجت  أينالتشويق والغموض. فقط بشعر يبدو أن الكاتب يريد منا أن ن ، لكنه اآلنإجابة في وقت الحق

دافع بوعز أن تعمل؟ مهما كان  سيخبرهاة. ماذا اللغة اإلنجليزي   كما في غامض النص العبري ؟ راعوث
مشهد مذهل من  مشهد عاطفي وغير مشروع من العالقة الجنسي ة أو إلى إلىؤدي بنا قد ي فالوضع، نعمي

 النقاء والنزاهة وضبط النفس.

 راعوث: ةستراتيجي  ا

. ولكن نعمينها سوف تتبع كل تعليمات قالت أ 5. في اآلية 9-6بر راعوث االستراتيجي  في اآليات نرى  ثم
القيام به. ولكن قبل أن يحدث ما يجب براعوث  إن بوعز سيخبر نعمي تلقامن ذلك.  أكثر راعوث تفعل

ثم استيقظ تحت عباءته.  فهي كانت مضطجعة عند رجليه. مجيئهاسبب عن  قالت راعوث لبوعز، ذلك
 ".َمِتَك أَلنََّك َوِلي  َأَنا َراُعوُث َأَمُتَك. َفاْبُسْط َذْيَل َثْوِبَك َعَلى أَ : "نعمينه لها لم تلق  بكالم  أجابت: "من أنت؟" وقال
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ماذا بوعز لوضح لت عن طيب خاطر، واآلن تأخذ زمام المبادرة لت. لقد ذهبنعميل خادمةراعوث ليست مجرد 
راثنا واسم عائلتنا من ه تخليص ميالشخص الذي يمكنأي : ". أو حرفيا، "أنت المخلصأَلنََّك َوِلي  . "قد جاءت

في ذلك صراحة.  بالطبع هي لم تقلأريد أن أكون زوجتك."  ألجلي.هذا الدور ب . وأريد منك أن تقومالضياع
". اآلن ما إذا كان بوعز اْبُسْط َذْيَل َثْوِبَك َعَلى َأَمِتكَ : "حيث قالتوأكثر إغراء.  وضوحا، هي أقل الواقع

 هعلى تقدير عتمد شيئا أكثر رق ة وعمق، يجنسية أو  صريحا لعالقة امقدما عرضسينظر لهذا على كونه 
( تماما كما في 21-13 :21؛ تثنية 29 :19كان الزنا خطأ في العهد القديم )الويين لشخصيته راعوث. 
 (.19 :15العهد الجديد )متى 

 :"اْبُسْط َذْيَل َثْوِبَك َعَلى َأَمِتكَ "

: هذا في الواقع هنا. واحد هويحدث  مهذ ب وعميقبشيء  انوحيي، شخصية راعوثجانب  إلى، أمرانهناك 
هو اق للعش   باإلشارة" ابسط الذيلعبارة "تأتي في العهد القديم حيث  ان الوحيد اآلخر الذي يمكن أن أجدهالمك
َفَمَرْرُت ِبِك . "وقد أخذها زوجة له ةشباب. هللا يتحدث وهو يصف إسرائيل بأنها عذراء 8 :16حزقيال في 

 . َعَلْيِك َوَسَتْرُت َعْوَرَتِك، َوَحَلْفُت َلِك، َوَدَخْلُت َمَعِك ِفي َعْهٍد،  َبَسْطُت َذْيِليفَ َوَرَأْيُتِك، َوِإَذا َزَمُنِك َزَمُن اْلُحبِ 
، َفِصْرِت ِلي يِ ُد الرَّبُّ إلى طلب ذهب فال بوعزمن راعوث  هريد." إذا كان هذا هو ما يدل على ما تَيُقوُل السَّ

تقيم عهد  اأمانتك ومعهلها بعهد تت تلك التيكون ن أإنها في الواقع تقول: "أود أالجنسية.  أبعد من العالقة
 لزواج".ا

 :هللا" جناحي  "تحت 

اْبُسْط : "ت راعوثوالعمق هنا. عندما قال للرق ة، وهذه هي اإلشارة الثانية من ذلكولكن أعتقد أن هناك أكثر 
هذه الكلمة  تمُاستخد(. 8 :16حزقيال جناح )كما في ة هي الكلمة العبري   ذيلكلمة ال، "َذْيَل َثْوِبَك َعَلى َأَمِتكَ 

 بوعزل اق، حيث 12 :2، سبوع الماضياأل فية راعوث وهي في اآلية الرئيسي  سفر فقط في  ةواحد مرة
ْحَتِمي َتْحَت ِلُيَكاِفِئ الرَّبُّ َعَمَلِك، َوْلَيُكْن َأْجُرِك َكاِماًل ِمْن ِعْنِد الرَّبِ  ِإلِه ِإْسَراِئيَل الَِّذي ِجْئِت ِلَكْي تَ ، "لراعوث
بالعمل  فقد سمح لهاهللا لمكافأة راعوث.  أداة ولكن ما رأيناه في األسبوع الماضي هو أن بوعز كان  ."َجَناَحْيهِ 
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، لبوعز تقالقد راعوث  تمن البئر. وكان ماءً قدم لها و  الغلمانالحماية من ضمن لها مجانا، و  في حقله
 ".]هللا[ ِلَكْي َتْحَتِمي َتْحَت َجَناَحْيهِ  ِجْئتِ " ألنك ،أجاب بوعز" ف؟َكْيَف َوَجْدُت ِنْعَمًة ِفي َعْيَنْيكَ "

 ة:رقيقة ونقي   حب قصة

وا ر فك  هذه. وبقدر ما  بوعزمات كلعن  نعميقد قالت لراعوث  كانت. 3 يحدث في إصحاح فهذا ما أظنه
هللا،  تحت جناحي   احتميتهو "ألنك بوعز حقا  فما يعنيه. بنوايا محبة ورقيقةلة حم  أنها مُ  واقتنعفيها بقدر ما ا

أن يعب ر عن الحب . ليس من السهل على رجل كبير السن أن أبسط جناحي  عليها"أريد التي مرأة فأنت اال
أنه معجب بها  قاللطف وكلمات رقيقة من اإلعجاب. ال أعمال بذلك عن طريقبوعز  المرأة أصغر سنا. قام

الوقت  كما لو أنها كانت تحت إمرته وانتظر. وبطبيعة الحال ومرور تصرفهللا.  على حضورها تحت جناحي  
حيث  حقل السنابل، في فراعوث ستأتي له في نومه. وعميق تماما، بشكل رقيقنعمي وراعوث  استجابت

فهي عمل وكلمات بوعز.  فيه رق ة وعميق مثلعمل ب ستقولها لكنهانعم. هي ستقول ، و تحت رعايته أخذها
على جملة واحدة وعما  اكل شيء معلقكان ستيقظ ت نفسها تحت جناحيه، إذا جاز التعبير، وعندما اوضع

 بشكل صحيح. بوعزقد فهمت راعوث  تإذا كان

 ...َأَنا َراُعوثُ "ثم جاءت الكلمات المهمة كلها عندما استيقظ بوعز.  كانت تتسابق اتتخيل مدى سرعة النبض
أن يصدق أن هذه المرأة بوعز للحظة بينما يحاول  هائلصمت هناك " كان .َفاْبُسْط َذْيَل َثْوِبَك َعَلى َأَمِتكَ 

يدعوها حب أرملة شابة ي . رجل في منتصف العمربشكل عميق وحساس لقد فهمت، فهمت الرائعة حقا قد
ه أن هأفضل ما يمكنب حاول أن ينقل لها، الشبان وراء يسعيما إذا كان قلبها قد غير متأكد ، بتحفظ "ابنتي"

 بفهمها بين السطور تدريجيا وعلى استعداد أخيرا أن تخاطر تقرأشابة يريد أن يكون جناحي  هللا لها. وأرملة 
قوية! أي شخص يعتقد أن امرأة إنه لثمة أشياء الحتماء تحت جناح ثوبه. لفي منتصف الليل  فتأتي

كل و . وكل شيء باركل شيء دقيق. فعلى كوكب آخر. هم  ون هنا،هم من يعمل وحماة ماكرةفضفاضة 
 شيء استراتيجي.
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 بوعز: ةستراتيجي  ا

يك أن تتذكر ، علةصحيحة طريقب ه. لنسمع ما يقول15-10في اآليات لبوعز  االستراتيجي  بر الاآلن يأتي 
 بعباءتهالمرأة التي يحبها مغطاة حيث وجه سفل أ إلىيتطلع  أنه بعد منتصف الليل، وهم تحت النجوم، وهو

 .الخاصة
ِل، ِإذْ  بَّاِن،  ِإنَِّك ُمَباَرَكٌة ِمَن الرَّبِ  َياِبْنِتي أَلنَِّك َقْد َأْحَسْنِت َمْعُروَفِك ِفي اأَلِخيِر َأْكَثَر ِمَن اأَلوَّ َلْم َتْسَعْي َوَراَء الشُّ

اَل َتَخاِفي. ُكلُّ َما َتُقوِليَن َأْفَعُل َلِك، أَلنَّ َجِميَع َأْبَواِب َشْعِبي َتْعَلُم َأنَِّك اْمَرأَةٌ ُفَقَراَء َكاُنوا َأْو أَْغِنَياَء. َواآلَن َياِبْنِتي 
 َفاِضَلٌة.

لديه آخر ولي ، هناك يا راعوث، وفقا للعرف: "حيث يقولبعد ذلك كلمة البر الرائعة وضبط النفس.  ثم تأتي
جميلة معه." النجوم  ةمور الواجبي قدما حتى تتم تسوية جميع األلمضعلى ا أستطيعوأنا لن لك  أولوية الحق

ف عن توق   لكنههي تحت عباءته. . . و ، وهم بمفردهم، وهي تحبه، وهو يحبها، وفي منتصف الليل، فوقهم
 ها. يا له من رجل! يا لها من امرأة!سمسي ذلك في سبيل البر، ولم

الجحيم مع مبادئك للعفة  إلىو ففعله، ، ت تشعر باالرتياحنهو، إن كة اليوم مزاج الحياة األميركي  أستمعوا، إن 
ت النجوم تسطع في جمالها ودمك ، إذا كانأقول لكم . ولكنةالمتزمتو الشعور بالذنب المنتجة ، واإلخالص

يبزع على صباح  ك، توقف. . . من أجل البر. دعمكانثل المطرقة وأنت آمن في خصوصية م ميرتط
مان مثل راعوث. عميقا في الحب. ل العالم. كن مثل بوعز. كك. ال تكن مثنقاء  التواصل.في  رقيقا ومتفه 
 وملتزما بالبر.في ضبط النفس.  قوي ا


