المّرة
راعوث :العناية الحلوة و ُ
راعوث 1
1حد َث ِفي أَيَّا ِم ح ْك ِم اْلُق ِ
ع ِفي األ َْر ِ
ضَ ،ف َذ َه َب َر ُج ٌل ِم ْن َب ْي ِت َل ْح ِم َي ُهوَذا لَِيتَ َغَّر َب ِفي ِبالَ ِد
ص َار ُجو ٌ
ََ
َ
ُ
ضاة أََّن ُه َ
2
الرج ِل أَلِيمالِك ،واسم ِ ِ ِ
اس َما ْاب َن ْي ِه َم ْحُلو ُن َو ِكْلُيو ُن ،أَْف َرِاتيُّو َن ِم ْن
اس ُم َّ ُ
ُم َ
ام َأرَته ُن ْعميَ ،و ْ
َ ُ َ ُْ ْ
ام َأرَتُ ُه َو ْاب َناهَُ .و ْ
وآب ُه َو َو ْ
4
3
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ات أَلِ ِ
َخ َذا
اهاَ .فأ َ
وآب َو َك ُانوا ُه َن َ
يمال ُك َر ُج ُل ُن ْعميَ ،وَبق َي ْت ه َي َو ْاب َن َ
َب ْيت َل ْح ِم َي ُهوَذاَ .فأَتَْوا ِإَلى ِبالَد ُم َ
اكَ .و َم َ َ
ِ
اك َن ْح َو َع َش ِر ِسِن ٍ
ين5 .ثُ َّم َماتَا
اع ُ
اس ُم األ ْ
اما ُه َن َ
ُخ َرى َر ُ
اس ُم ِإ ْح َد ُ
اه َما ُع ْرَف ُة َو ْ
ام َأرَتَْي ِن ُموآبيَّتَْي ِنْ ،
َل ُه َما ْ
وثَ .وأََق َ
ِكالَ ُه َما َم ْحُلو ُن َو ِكْلُيو ُنَ ،فتُ ِرَك ِت اْل َم ْ أرَُة ِم ِن ْاب َن ْي َها َو ِم ْن َر ُجلِ َها.

6
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وآب أ َّ
الر َّب َق ِد ا ْفتََق َد َش ْع َب ُه لُِي ْع ِط َي ُه ْم
َن َّ
ام ْت ه َي َو َكنَّتَ َ
وآب ،ألََّن َها َسم َع ْت في بِالَد ُم َ
اها َوَر َج َع ْت م ْن ِبالَد ُم َ
َفَق َ
ِِ
خب ًزا7 .وخرجت ِمن اْلم َك ِ َّ ِ
يه و َكَّنتَاها معها ،وِسرَن ِفي ا َّ
يق لِ ُّلر ُجوِع ِإَلى أ َْر ِ
لط ِر ِ
ض َي ُهوَذاَ 8 .فَقاَل ْت
ُْ
ان الذي َك َان ْت ف َ َ َ َ َ َ ْ
َ ََ َ ْ َ َ

نع ِمي لِ َكَّنتَيها« :ا ْذهبا ار ِجعا ُك ُّل وا ِحد ٍة ِإَلى بي ِت أ ِ
ِ
ص َن ْعتُ َما ِباْل َم ْوتَى
ُم َهاَ .وْل َي ْص َن ِع َّ
َ َ
َْ
ُْ
ََ ْ َ
َْ
الر ُّب َم َع ُك َما إ ْح َس ًانا َك َما َ
ِ ٍ ِ
ِ ِ
ِ
َص َواتَ ُه َّن َوَب َك ْي َنَ 10 .فَقالَتَا
َوبِيَ 9 .وْلُي ْع ِط ُك َما َّ
الر ُّب أ َْن تَج َدا َر َ
اح ًة ُك ُّل َواح َدة في َب ْيت َر ُجل َها»َ .فَقَّبَل ْت ُه َماَ ،وَرَف ْع َن أ ْ
ِب ْنتَ َّي .لِما َذا تَ ْذهب ِ ِ
ِ
َح َش ِائي
ان َمعي؟ َه ْل في أ ْ
ََ
َ
َكو َن لِ َر ُجلَ .وإِ ْن ُقْل ُت ِلي
َق ْد ِش ْخ ُت َع ْن أ َْن أ ُ
ان َل ُه ْم َحتَّى َي ْكُبُروا؟ َه ْل تَْن َح ِج َز ِ
تَ ْصِب َر ِ
ان ِم ْن

جع َم َع ِك إَِلى َش ْعِب ِك»َ 11 .فَقاَل ْت ُن ْع ِميْ « :ار ِج َعا َيا
َل َهاِ« :إَّن َنا َن ْر ُ
ونوا َل ُك َما ِر َجاالً؟ ِ12ا ْر ِج َعا َيا ِب ْنتَ َّي َوا ْذ َه َبا ألَِني
َبُنو َن َب ْع ُد َحتَّى َي ُك ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ َّ ِ
ضاَ 13 ،ه ْل
ين أ َْي ً
ضا ِبأَني أَص ُير هذه اللْيَل َة ل َر ُجل َوأَل ُد َبن َ
اء أ َْي ً
َر َج ٌ
ِ
ِِ
أَجلِ ِهم ع ْن أ َْن تَ ُك َ ِ
ِ
َجلِ ُك َما أل َّ
الر ِب َق ْد َخ َر َج ْت َعَل َّي»14 .ثُ َّم
َن َي َد َّ
ْ ْ َ
وم ٌة ِج ًّدا م ْن أ ْ
ونا ل َر ُجل؟ الَ َيا ب ْنتَ َّيَ .فإني َم ْغ ُم َ
وث َفَل ِ
صَق ْت ِب َهاَ 15 .فَقاَل ْتُ « :ه َوَذا َق ْد َر َج َع ْت
ضاَ .فَقَّبَل ْت ُع ْرَف ُة َح َماتَ َهاَ ،وأ َّ
اع ُ
َص َواتَ ُه َّن َوَب َك ْي َن أ َْي ً
َما َر ُ
َرَف ْع َن أ ْ
16
ِ
ِسْلَفتُ ِك إَِلى َشعِبها وآلِهِتهاِ .ار ِج ِعي أ َْن ِت ور ِ ِ ِ
ِِ
جع
اع ُ
اء سْلَفتك»َ .فَقاَل ْت َر ُ
ْ َ َ َ َ ْ
وث« :الَ ُتلحي َعَل َّي أ َْن أ َْتُرَكك َوأ َْر َ
ََ َ

17
ِ
ِ
ِ
يتَ .ش ْعُب ِك َش ْعِبي وإِ ُ ِ ِ ِ
اك أ َْن َد ِف ُن.
َم ُ
َع ْن ِك ،ألََّن ُه َح ْيثُ َما َذ َه ْبت أَ ْذ َه ُب َو َح ْيثُ َما ِبت أَِب ُ
وت َو ُه َن َ
لهك إلهيَ .ح ْيثُ َما ُمت أ ُ
َ
18
ِ
ِ
َت أََّنها م َش ِد َد ٌة عَلى َّ
ِ
الذ َه ِ
ِ
اب َم َع َها،
هك َذا َيْف َع ُل َّ
الر ُّب ِبي َو َ
َ
َ
هك َذا َي ِز ُيد .إَّن َما اْل َم ْو ُت َيْفص ُل َب ْيني َوَب ْي َنك»َ .فَل َّما َأر ْ َ ُ
19
ِ
ان ِع ْن َد ُد ُخولِ ِه َما َب ْي َت لَ ْح ٍم أ َّ
َن اْل َم ِد َين َة ُكَّل َها
اه َما َحتَّى َد َخلَتَا َب ْي َت لَ ْحمٍَ .و َك َ
َكَّف ْت َع ِن اْل َكالَمِ ِإلَ ْي َهاَ .ف َذ َه َبتَا كْلتَ ُ

تَحَّرَكت ِبسبِب ِهما ،وَقاُلوا« :أ ِ
َهذ ِه ُن ْع ِمي؟» َ 20فَقاَل ْت َل ُه ْم« :الَ تَ ْد ُعوِني ُن ْع ِمي َب ِل ْاد ُعوِني ُمَّرَة ،أل َّ
َن اْلَق ِد َير َق ْد
َ ْ ََ َ َ
َ
الر ُّب َق ْد أَ َذَّلِني َواْلَق ِد ُير َق ْد
ونِني ُن ْع ِميَ ،و َّ
َمَّرِني ِج ًّداِ21 .إِني َذ َه ْب ُت ُم ْم َتلِ َئ ًة َوأ َْر َج َعِني َّ
الر ُّب َف ِارَغ ًة .لِ َما َذا تَ ْد ُع َ
أَ
َ
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22
ِ
ِ
َّ ِ
ِ
وآبَ ،وَد َخَلتَا َب ْي َت َل ْح ٍم ِفي
اع ُ
َك َّس َرِني؟» َف َر َج َع ْت ُن ْعمي َوَر ُ
وث اْل ُموآِبَّي ُة َكَّنتُ َها َم َع َها ،التي َر َج َع ْت م ْن ِبالَد ُم َ
ْابِت َد ِاء حص ِاد َّ
الش ِع ِ
ير.
َ َ

إن هدفي هو أن أعظ من خالل سفر راعوث في أيام األحاد األربعة المقبلة ،كل أصحاح في كل يوم أحد.
إحدى الطرق التي يمكنك من خاللها أن تجعل من يوليو شه ار ال ُي نسى جدا من المعرفة والتجديد لنفسك هو
أن تق أر خالل هذه القصة الجميلة مرة واحدة كل أسبوع( .تستغرق حوالي  25دقيقة بوتيرة متمهلة ).إنها قصة
تبين كيف أن "هللا يتحرك بطريقة غامضة ،لصنع عجائبه" .إنها قصة للناس الذين يتساءلون أين هو هللا
عندما ال يكون هناك أي أحالم أو رؤى أو أنبياء .إنها قصة للناس الذين يتساءلون أين هللا عندما تهاجم
مأساة بعد اآلخرى إيمانهم .إنها قصة للناس الذين يتساءلون ما إذا كانت حياة األستقامة في األوقات الصعبة
لها قيمة .وإنها قصة للناس الذين ال يمكنهم تصور أن أي شيء يمكن أن يأتي على اإلطالق من حياتهم
اإليمانية العادية .إنه سفر منعش ومشجع ،وأريد لكم أن تنتعشوا وتتشجعوا هذا الصيف.
عمل هللا في أحلك األوقات:
وفقا لـ  ،1 :1دارت أحداث القصة في زمن القضاة .كانت هذه فترة  400سنة بعد أن دخلت إسرائيل إلى
أرض الموعد بقيادة يشوع وقبل وجود أي ملوك في إسرائيل (حوالي  1500قبل الميالد إلى  1100قبل
الميالد) .يأتي سفر القضاة قبل راعوث في كتبنا المقدسة باللغة اإلنجليزية ويمكنك أن ترى من آيته األخيرة
ِ
ِ ِ
ِ ِ
يلُ .ك ُّل َوا ِح ٍد َع ِم َل َما
أي نوع من الحقبة كانت .يقول قضاة " 25 :21في تْل َك األَيَّا ِم َل ْم َي ُك ْن َمل ٌك في ِإ ْس َرائ َ
أعداء عليهم ،فيصرخ
َح ُس َن ِفي َع ْي َن ْي ِه ".كان وقتا مظلما جدا في إسرائيل .كان الشعب يخطئ ،فيرسل هللا
ً
الشعب طلبا للمساعدة ،ويقيم هللا برحمة قاضي كي يخلصهم .مرة تلو األخرى تمرد الشعب ،وبحسب كل
المظاهر الخارجية كانت مقاصد هللا للبر والمجد في إسرائيل تفشل .وما يقدمه سفر راعوث لنا هو أنه يعطينا
لمحة عن العمل الخفي هلل خالل أسوأ األوقات.
انظر إلى اآلية األخيرة من راعوث ( .)22 :4الطفل الذي ولد لراعوث وبوعز خالل فترة القضاة هو عوبيد.
وأصبح عوبيد والد يسى ،ويسى أصبح والد داود الذي قاد إسرائيل الى أكبر آفاقها من المجد .إحدى الرسائل
الرئيسية لهذا السفر الصغير هو أن هللا يعمل في أسوأ األوقات .حتى من خالل خطايا شعبه يستطيع أن
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يوجه األمور لمجدهم .إذا كان صحيحا على المستوى القومي .وسوف نرى أنه كان صحيحا على المستوى
الشخصي واألسري أيضا .هللا يعمل في أسوأ األوقات .عندما تظن أنه أبعد ما يكون عنك ،أو حتى قد تحول
ضدك ،فالحقيقة هي أنه يضع أحجار أساس لمزيد من السعادة في حياتك.
ال تحكم على الرب بشعور ضعيف

ولكن ثق فيه لنعمته.

خلف العناية العابسة

يخفي وجها مبتسما.

أعتقد أن هذه هي رسالة راعوث .دعونا نرى كيف يعلمها لنا الكاتب الغير معروف ،بوحي من الروح القدس.
إضافة الحزن إلى المجاعة:
تصف اآليات  5-1بؤس نعمي .أوال ( ،)1 :1كانت هناك مجاعة في يهوذا حيث كانت تعيش نعمي
وأليمالك زوجها وأبنائها ومحلون وكليون .كانت نعمي تعرف جيدا من وراء المجاعات .إنه هللا .يقول الويين
4-3 :26
ضي وحفِ ْظتُم وصاياي وع ِمْلتُم ِبها ،أُع ِطي م َ ِ ِ ِ ِ
ِ
"ِإ َذا سَل ْكتُم ِفي َفرِائ ِ
ض َغَّلتَ َها".
ََ ْ َ َ َ َ ََ ْ َ ْ
ط َرُك ْم في حينهَ ،وتُ ْعطي األ َْر ُ
َ
َ
َ ْ
فعندما يتم حجب األمطار ،إنها يد هللا الصعبة.
ثم ،هناك القرار باالغتراب في موآب ،وهي أرض وثنية بها آلهة غريبة (15 :1؛ قضاة  .)6 :10وكان هذا
كاللعب بالنار .فقد دعا هللا شعبه أن ينعزل عن األراضي المحيطة بهم .حتى عندما مات زوج نعمي (:1
 ،)13فماذا يمكن أن تشعر إال أن دينونة هللا قد تبعتها وأضافت حزنا للمجاعة؟
أخ َذا أبناها َل ُه َما
ثم (في َ ،)4 :1

جاءت عليها يد هللا .تلخص اآلية

ِ
وث .ومرة أخرى
اع ُ
اس ُم األ ْ
ُخ َرى َر ُ
اس ُم ِإ ْح َد ُ
اه َما ُع ْرَف ُة َو ْ
ام َأرَتَْي ِن ُموآبيَّتَْي ِنْ ،
ْ
 5مأساة نعمي بعد عشر سنوات من زيجات بال اوالد" :ثُ َّم َماتَا ِكالَ ُه َما
ْاب َن ْي َها َو ِم ْن َر ُجلِ َها ".مجاعة ،واغتراب الى موآب الوثنية ،ووفاة زوجها،

َم ْحُلو ُن َو ِكْلُيو ُنَ ،فتُ ِرَك ِت اْل َم ْ أرَُة ِم ِن
وزواج أبنائها من زوجات أجنبيات ،ووفاة أبنائها ،ضربة بعد ضربة ،ومأساة على المأساة .ماذا اآلن؟
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محاوالت نعمي إلرجاع راعوث وعرفة:
ِ ِ
في اآلية  6سمعت نعمي أن " َّ ِ
اها،
الر َّب َقد ا ْفتََق َد َش ْع َب ُه لُي ْعط َي ُه ْم ُخ ْب ًاز ".لذا قررت العودة إلى يهوذا .ذهبت َكنَّتَ َ
راعوث وعرفة ،معها إلى منتصف الطريق ،على ما يبدو ،ولكن بعد ذلك في اآليات  13-8حاولت إقناعهم
ب العودة إلى بيوتهم .أعتقد أن هناك ثالثة أسباب لماذ ا يخصص الكاتب مساحة كبيرة جدا لجهد نعمي لعودة
راعوث وعرفة مرة أخرى.
تعاسة نعمي:
أوال ،يؤكد المشهد على بؤس نعمي .على سبيل المثال ،اآليات َ " 12-11فَقاَل ْت ُن ْع ِميْ « :ار ِج َعا َيا ِب ْنتَ َّي .لِ َما َذا
ان م ِعي؟ هل ِفي أ ِ
ونوا َل ُك َما ِر َجاالً؟ ِا ْر ِج َعا َيا ِب ْنتَ َّي َوا ْذ َه َبا ألَِني َق ْد ِش ْخ ُت َع ْن أ َْن
َح َشائي َبُنو َن َب ْع ُد َحتَّى َي ُك ُ
ْ
َْ
تَ ْذ َه َب ِ َ
َكو َن لِ َر ُجل ".وبعبارة أخرى ،ليس لدي نعمي ما تقدمه لهم .حالتها أسوأ من حالتهم .اذا حاولوا أن يكون
أُ

أوفياء لها والسم أزواجهم ،فلن يجدوا شيئا سوى األلم .لذا فهي تلخص في نهاية اآلية " 13الَ َيا ِب ْنتَ َّيَ .فِإِني
ِ
َجلِ ُك َما أل َّ
الر ِب َق ْد َخ َر َج ْت َعَل َّي ".ال تأتوا معي ،ألن هللا ضدي .قد تكون حياتكم م ار
َن َي َد َّ
وم ٌة ِج ًّدا م ْن أ ْ
َم ْغ ُم َ

مثل حياتي.

ائيلية:
عادة إسر ّ
والسبب الثاني لآليات  13-8هو أن تجهزنا لعادة في إسرائيل والتي ستعكس كل شيء لنعمي في
األصحاحت التالية .كانت العادة هي أنه يموت زوجا إسرائيليا كان على األخ أو القريب األقرب أن يتزوج من
األرملة ويواصل اسم األخ (تثنية  .)10-5 :25تشير نعمي إلى هذه العادة (في اآلية  )11عندما تقول أنه
ال يوجد لديها أبناء كي يتزوجوا راعوث وعرفة .فهي تعتقد أنه ال أمل لراعوث وعرفة أن يظلوا مرتبطين باسم
العائلة .هي ال تذكر ،من الواضح ،أن هناك قريب آخر اسمه بوعز قد يؤدي مهمة األخ.
المررة بحيث ال يمكن رؤية أشعة
يوجد درسا هنا .عندما نقرر أن هللا ضدنا ،عادة نبالغ في يأسنا .نمتلء ب ا
النور المضيئة حول الغيوم .إنه هللا الذي أوقف المجاعة وفتح الطريق أمام العودة ( .)6 :1إنه هللا الذي أبقى
على الولي الستمرار نسل نعمي ( .)20 :2وإنه هللا الذي قيد راعوث كي تبقى مع نعمي .لكن نعمي كانت
ُمرة جدا بعناية هللا القاسية لدرجة أنها لم تستطع رؤية رحمته تعمل في حياتها.
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إخالص راعوث:
والسبب الثالث لآليات  13-8هو جعل إخالص راعوث لنعمي يظهر مدهشا .تقول اآلية  14إن عرفة قبلت
نعمي قبلة الوداع ولكن راعوث التصقت بها .وحتى االلتماس اآلخر في اآلية  15لم يجعل راعوث تغادر.
واألمر أكثر دهشة بعد وصف نعمي القاتم لمستقبلهم معها .ظلت راعوث معها بالرغم من المستقبل الذي
يبدو بال رجاء من الترمل وعدم اإلنجاب .رسمت نعمي المستقبل سوادا ،وأخذت راعوث بيدها ومشت فيه
معها.
كلمات راعوث المذهلة موجودة في ،17-16 :1
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
له ِك إِل ِهي.
جع َع ْن ِك ،ألََّن ُه َح ْيثُ َما َذ َه ْبت أَ ْذ َه ُب َو َح ْيثُ َما ِبت أَِب ُ
يتَ .ش ْعُبك َش ْعِبي َوِإ ُ
"الَ ُتلحي َعَل َّي أ َْن أ َْتُرَكك َوأ َْر َ
هك َذا ي ِزيدِ .إَّنما اْلموت يْف ِ
ِ
ص ُل َب ْيِني َوَب ْي َن ِك"
هك َذا َيْف َع ُل َّ
اك أ َْن َد ِف ُنَ .
َم ُ
وت َو ُه َن َ
الر ُّب ِبي َو َ َ ُ َ َ ْ ُ َ
َح ْيثُ َما ُمت أ ُ
المثالية:
امرأة هللا
ّ
كلما تأملت في هذه الكلمات كلما أصبحت مدهشة .التزام راعوث بحماتها المحرومة هو ببساطة أمر مذهل.
أوال ،هذا ما يعني ترك عشيرتها وبلدها .ثانيا ،وهو ما يعني ،بقدر معرفتنا ،حياة الترمل وعدم اإلنجاب ،وذلك
ألن نعمي ليس لديها رجال لتقدمه لها ،وإذا تزوجت من غير قريب ،فإن تعهدها لعائلة نعمي من شأنه أن
يضيع .ثالثا ،وهو ما يعني الذهاب الى أرض مجهولة مع أشخاص جدد وعادات جديدة ولغة جديدة .رابعا،
ِ
اك أ َْن َد ِف ُن" (اآلية  .)17وبعبارة أخرى ،فإنها لن
َم ُ
وت َو ُه َن َ
كان التزاما أكثر راديكالية من الزواجَ " :ح ْيثُ َما ُمت أ ُ
تعود أبدا إلى بيتها ،حتى إن ماتت نعمي.
له ِك إِل ِهي" (اآلية  .)16قالت نعومي للتو في اآلية ،13
ولكن التعهد المدهش أكثر من ذلك كله هو هذاِ" :إ ُ
الر ِب َق ْد َخ َر َج ْت َعَل َّي ".كانت تجربة نعمي مع هللا ُمرة .ولكن على الرغم من ذلك ،تركت راعوث تراثها
" َي َد َّ
الديني وجعلت هللا إله إسرائيل إلها لها .ربما قد أخذت على نفسها هذا التعهد أعواما من قبل ،عندما قال لها

زوجها من محبة هللا العظيمة إلسرائيل ،وقوته في البحر األحمر وهدفه المجيد للسالم والبر .بطريقة أو
بأخرى قد وضعت راعوث ثقتها في إله نعمي على الرغم من تجارب نعمي المريرة.
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لدينا هنا صورة المرأة هللا المثالية .اإليمان باهلل يرى ما وراء االنتكاسات المريرة الحالية .الحرية من السندات
المالية وسائل الراحة في العالم .الشجاعة للمغامرة في المجهول والغريب .التزام جذري في العالقات المعينة
من قبل هللا .يا ليت كنيسة بيت لحم تلد هذا النوع من النساء!
الهوت نعمي :صحيح وخطأ:
فعادت راعوث ونعمي معا إلى بيت لحم يهوذا (اآلية  .)19لكنها اجابت في اآلية ،20
مررة) ،أل َّ ِ
َمَّرِني ِج ًّداِ .إِني َذ َه ْب ُت
الَ تَ ْد ُعوِني ُن ْع ِمي (أي ،لطيفة أو محبوبة) َب ِل ْاد ُعوِني ُمَّرَة (أي ا
َن اْلَقد َير َق ْد أ َ
َ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
الر ُّب َق ْد أَ َذلني (أي شهد ضدي) َواْلَقد ُير َق ْد َك َّس َرِني؟
ونني ُن ْعميَ ،و َّ
ُم ْم َتلِ َئ ًة َوأ َْر َج َعِني َّ
الر ُّب َف ِارَغ ًة .لِ َما َذا تَ ْد ُع َ
َ
ما رأيك في الهوت نعمي؟ أود أن استخدم الهوت نعمي في أي يوم من األيام ضد وجهات النظر العاطفية
عن هللا التي تهيمن على المجالت والكتب اإلنجيلية اليوم .فنعمي غير مهتزة ومتأكدة من ثالثة أشياء :هللا
موجود .اللهذات سيادة مطلقة .وهللا قد أذلها .المشكلة مع نعمي هي أنها قد نسيت قصة يوسف الذي ذهب
ووضع في السجن .كان لديه يدعو الى القول ،مع نعمي
أيضا إلى بلد أجنبي .وقد بيع كعبد .واُحيط بزانيةُ ،
ِ
َمَّرِني ".ولكن احتفظ بإيمانه وحول هللا كل شيء لخيره الخاص وألجل خير إس ارئيل القومي .الدرس
"اْلَقد َير َق ْد أ َ
ص َد ِب ِه َخ ْي ًرا ،لِ َكي
ص ْدتُ ْم لِي َشًّار [قال يوسف إلخوته] ،أ َّ
َما هللاُ َفَق َ
الرئيسي في تكوين  20 :50هو هذا " :أ َْنتُ ْم َق َ
ْ
َيْف َع َل َك َما اْل َي ْوم ،لُِي ْحِيي َش ْع ًبا َكِث ًيرا ".نعمي على حق في إيمانها باهلل ذو السيادة والقدرة الذي يحكم شؤون
َ
َ

األمم والشعوب ويعطي كل يوم نصيبها من األلم واللذة .لكنها تحتاج أن تفتح عينيها على عالمات أهدافه
الرحيمة.
إنه هللا الذي أزال المجاعة ،وفتح الطريق للعودة للبلد .الحظ المسة الرقيقة للرجاء في نهاية اآلية .22
ِ ِ ِ
ص ِاد َّ
الش ِع ِ
ير ".لو رأت نعمي فقط ما سوف يعنيه هذا .ليس ذلك فحسب ،بل
" َوَد َخَلتَا َب ْي َت لَ ْح ٍم في ْابت َداء َح َ
تحتاج نعمي أن تفتح عينيها على راعوث .يا لها من هدية! يا لها من بركة! فحتى اآلن عندما وقفت مع
الر ُّب َف ِارَغ ًة ".ليس كذلك ،يا نعمي! أنت
راعوث أمام شعب بيت لحم ،قالت نعمي في اآلية " 21أ َْر َج َعِني َّ
َ
حتى مرهقة بليل الشدة وال تقدرين على رؤية فجر االبتهاج .ماذا يمكنها أن تقول لو أنها رأت أنه في راعوث
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ستكسب رجال-طفال ،وهذا الرجل-الطفل سيكون جد أعظم ملك إلسرائيل ،وأن ملك إسرائيل هذا ،سيكون ظال
لملك الملوك ،يسوع المسيح ،رب الكون؟ اعتقد أنها سوف تقول،
ال تحكم على الرب بشعور ضعيف

ولكن ثق فيه لنعمته.

خلف العناية العابسة

يخفي وجها مبتسما.

دروس أربعة ملخصة:
اسمحوا لي أن أختم بملخص لدروس أربعة.
السيادي:
 .1حكم هللا
ّ
هللا القدير يسود على جميع شؤون البشر .هو يسود على الشعوب (دانيال  )21 :2ويسود على األسر.
عنايته تمتد من الكونغرس األميركي إلى المطبخ الخاص بك .دعونا نكون مثل نساء اإليمان في العهد
القديم .إنهم يشكون في أي شيء آخر ،لكنهم ال يشكون أبدا أن هللا كان مشتركا في كل جزء من حياتهم وال
يوجد من يمنع يده (دانيال  .)35 :4هو يعطي المطر ويمنع المطر .هو يعطي الحياة ويأخذ الحياة .به نحيا
ونتحرك ونوجد .ال شيء ،من المسواك لتاج محلُ ،يفهم بشكل صحيح إال في عالقته باهلل .فهو الواقع كلي

الشمول كلي التخلل .كانت نعمي على حق ويجب علينا أن ننضم لها في هذه القناعة .هللا القدير يسود على

جميع شؤون البشر.
 .2عناية هللا الغامضة:
العناية اإللهية في بعض األحيان تكون صعبة للغاية .فاهلل قد أمر نعمي ،على األقل في المدى القصير،
يمكن أن تشعر وكأنها م اررة .لعل أحدهم يقول :كل ذلك كان بسبب خطية الذهاب الى موآب والزواج من
ِ ِ
ِ
الصِّد ِ
يقَ ،و ِم ْن
زوجات أجنبيات .ربما ذلك .ولكن ليس بالضرورة .يقول مزمور َ " 19 :34كث َيرٌة ه َي َبالََيا ّ
يعها ين ِج ِ
ِ ِ
الر ُّب ".ال العهد القديم وال في العهد الجديد يعد أن المؤمنين سيفلتون من باليا هذه الحياة.
يه َّ
َجم َ ُ َ

ولكن لنفترض أن مصيبة نعمي كانت بسبب عصيانها .هذا يجعل القصة مشجعة بشكل مضاعف ألنها تبين
أن هللا على استعداد وقادر حتى على تحويل أحكامه إلى أفراح .لو أن راعوث قد انضمت لألسرة من خالل
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خطية ،فمن المدهش جدا أنها أصبحت جدة داود وجدة يسوع المسيح .ال تظن أبدا أن خطية ماضيك تعني
أنه ال يوجد أي رجاء لمستقبلك.
 .3مقاصد هللا الصالحة:
هذا يقودنا إلى الدرس الثالث .ليس فقط يسود هللا على جميع شؤون البشر ،وليس فقط عنايته اإللهية في
بعض األحيان تكون صعبة ،ولكن في جميع أعماله تكون مقاصده من أجل خير وسعادة شعبه .من كان
يتصور أنه في أسوأ األوقات ،في أيام القضاة ،كان هللا يتحرك بهدوء في مآسي عائلة واحدة كي يمهد
الطريق ألعظم ملك في إسرائيل؟ ولكن ليس هذا فقط ،بل كان يعمل لملء نعمي وراعوث وبوعز وأصدقائهم
بفرح عظيم .إذا جاء عليك أي أمر هذا الصيف جعل مستقبلك يبدو بال أمل ،تعلم من راعوث أن هللا اآلن
يعمل اآلن ألجلك ليعطيك آخرة ورجاء .ثق به؛ انتظر بصبر .الغيوم المشئومة هي كبيرة بالرحمة وسوف
تأتي بالبركة على رأسك.
حرية مثل التي لراعوث:
ّ .4
أخي ار ،نتعلم أنه إن وضعت ثقتك في صالح هللا ذو السيادة ورحمة هللا أن تتبعك كل أيام حياتك ،إذن أنت
حر مثل راعوث .لو دعاك هللا ،يمكنك أن تترك األسرة ،ويمكنك أن تترك عملك ،يمكنك أن تترك مينيسوتا،
ويمكنك أن تضع التزامات جذرية وتتعهد بمشاريع جديدة .أو يمكنك أن تجد الحرية والشجاعة والقوة أن تحفظ
التزاما قد قمت به بالفعل .عندما تؤمن بسيادة هللا ،وأنه يحب أن يعمل بقوة ألولئك الذين يثقون به ،هذا
يعطي حرية وفرح ال يمكن أن يهت از في األوقات الصعبة .يعطينا سفر راعوث لمحة عن العمل الخفي هلل
خالل أسوأ األوقات .وذلك مثل جميع األسفار األخرى ،كما يقول بولس (رومية ُ ،)13 ،4 :15كتب سفر
راعوث لكي نزداد في الرجاء.
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