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 راعوث: العناية الحلوة والُمّرة

 1راعوث 

َب ِفي ِباَلِد َحَدَث ِفي َأيَّاِم ُحْكِم اْلُقَضاِة َأنَُّه َصاَر ُجوٌع ِفي اأَلْرِض، َفَذَهَب َرُجٌل ِمْن َبْيِت َلْحِم َيُهوَذا ِلَيَتَغرَّ 1
َواْسُم الرَُّجِل َأِليَماِلُك، َواْسُم اْمَرَأِتِه ُنْعِمي، َواْسَما اْبَنْيِه َمْحُلوُن َوِكْلُيوُن، َأْفَراِتيُّوَن ِمْن 2ُموآَب ُهَو َواْمَرَأُتُه َواْبَناُه. 

َفَأَخَذا 4َناَها. َوَماَت َأِليَماِلُك َرُجُل ُنْعِمي، َوَبِقَيْت ِهَي َوابْ 3َبْيِت َلْحِم َيُهوَذا. َفَأَتْوا ِإَلى ِباَلِد ُموآَب َوَكاُنوا ُهَناَك. 
ُثمَّ َماَتا 5ِر ِسِنيٍن. َلُهَما اْمَرَأَتْيِن ُموآِبيََّتْيِن، اْسُم ِإْحَداُهَما ُعْرَفُة َواْسُم اأُلْخَرى َراُعوُث. َوَأَقاَما ُهَناَك َنْحَو َعشَ 

 َها.ِكاَلُهَما َمْحُلوُن َوِكْلُيوُن، َفُتِرَكِت اْلَمْرأَُة ِمِن اْبَنْيَها َوِمْن َرُجلِ 

َد َشْعَبُه ِلُيْعِطَيُهْم َفَقاَمْت ِهَي َوَكنََّتاَها َوَرَجَعْت ِمْن ِباَلِد ُموآَب، أَلنََّها َسِمَعْت ِفي ِباَلِد ُموآَب َأنَّ الرَّبَّ َقِد اْفَتقَ 6
َفَقاَلْت 8لطَِّريِق ِللرُُّجوِع ِإَلى َأْرِض َيُهوَذا. َوَخَرَجْت ِمَن اْلَمَكاِن الَِّذي َكاَنْت ِفيِه َوَكنََّتاَها َمَعَها، َوِسْرَن ِفي ا7ُخْبًزا. 

َها. َوْلَيْصَنِع الرَّبُّ َمَعُكَما ِإْحَساًنا َكَما َصَنْعُتَما ِباْلمَ »ُنْعِمي ِلَكنََّتْيَها:  ْوَتى اْذَهَبا اْرِجَعا ُكلُّ َواِحَدٍة ِإَلى َبْيِت ُأمِ 
َفَقاَلَتا 10َفَقبََّلْتُهَما، َوَرَفْعَن َأْصَواَتُهنَّ َوَبَكْيَن. «. ا َراَحًة ُكلُّ َواِحَدٍة ِفي َبْيِت َرُجِلَهاَوْلُيْعِطُكَما الرَّبُّ َأْن َتِجدَ 9َوِبي. 
. ِلَماَذا َتْذَهَباِن َمِعي؟ َهْل ِفي َأْحشَ »َفَقاَلْت ُنْعِمي: 11«. ِإنََّنا َنْرجُع َمَعِك ِإَلى َشْعِبكِ »َلَها:  اِئي اْرِجَعا َيا ِبْنَتيَّ

ِاْرِجَعا َيا ِبْنَتيَّ َواْذَهَبا أَلنِ ي َقْد ِشْخُت َعْن َأْن َأُكوَن ِلَرُجل. َوِإْن ُقْلُت ِلي 12َبُنوَن َبْعُد َحتَّى َيُكوُنوا َلُكَما ِرَجااًل؟ 
اِن َلُهْم َحتَّى َيْكُبُروا؟ َهْل َتْنَحِجَزاِن ِمْن َهْل َتْصِبرَ 13َرَجاٌء َأْيًضا ِبَأنِ ي َأِصيُر هِذِه اللَّْيَلَة ِلَرُجل َوَأِلُد َبِنيَن َأْيًضا، 

ا ِمْن َأْجِلُكَما أَلنَّ َيَد الرَّبِ  قَ  . َفِإنِ ي َمْغُموَمٌة ِجدًّ ُثمَّ 14«. ْد َخَرَجْت َعَليَّ َأْجِلِهْم َعْن َأْن َتُكوَنا ِلَرُجل؟ اَل َيا ِبْنَتيَّ
ُهَوَذا َقْد َرَجَعْت »َفَقاَلْت: 15َقبََّلْت ُعْرَفُة َحَماَتَها، َوَأمَّا َراُعوُث َفَلِصَقْت ِبَها. َرَفْعَن َأْصَواَتُهنَّ َوَبَكْيَن َأْيًضا. فَ 

ي َعَليَّ َأْن َأْتُرَكِك َوَأْرجَع »َفَقاَلْت َراُعوُث: 16«. ِسْلَفُتِك ِإَلى َشْعِبَها َوآِلَهِتَها. ِاْرِجِعي َأْنِت َوَراَء ِسْلَفِتكِ  اَل ُتِلحِ 
َحْيُثَما ُمتِ  َأُموُت َوُهَناَك َأْنَدِفُن. 17ِك، أَلنَُّه َحْيُثَما َذَهْبِت َأْذَهُب َوَحْيُثَما ِبتِ  َأِبيُت. َشْعُبِك َشْعِبي َوِإلُهِك ِإلِهي. َعنْ 

َدٌة َعَلى الذََّهاِب َمَعَها، َفَلمَّ 18«. هَكَذا َيْفَعُل الرَّبُّ ِبي َوهَكَذا َيِزيُد. ِإنََّما اْلَمْوُت َيْفِصُل َبْيِني َوَبْيَنكِ  ا َرَأْت َأنََّها ُمَشدِ 
ا َفَذَهَبَتا ِكْلَتاُهَما َحتَّى َدَخَلَتا َبْيَت َلْحٍم. َوَكاَن ِعْنَد ُدُخوِلِهَما َبْيَت َلْحٍم َأنَّ اْلَمِديَنَة ُكلَّهَ 19َكفَّْت َعِن اْلَكاَلِم ِإَلْيَها. 
َكْت ِبَسَبِبِهَما، َوَقاُلو  اَل َتْدُعوِني ُنْعِمَي َبِل اْدُعوِني ُمرََّة، أَلنَّ اْلَقِديَر َقْد »َفَقاَلْت َلُهْم: 20« أَهِذِه ُنْعِمي؟»ا: َتَحرَّ

ا.  ِني ِجدًّ َواْلَقِديُر َقْد  ِإنِ ي َذَهْبُت ُمْمَتِلَئًة َوَأْرَجَعِنَي الرَّبُّ َفاِرَغًة. ِلَماَذا َتْدُعوَنِني ُنْعِمي، َوالرَّبُّ َقْد َأَذلَِّني21َأَمرَّ



2 

 

َرِني؟ ٍم ِفي َفَرَجَعْت ُنْعِمي َوَراُعوُث اْلُموآِبيَُّة َكنَُّتَها َمَعَها، الَِّتي َرَجَعْت ِمْن ِباَلِد ُموآَب، َوَدَخَلَتا َبْيَت َلحْ 22« َكسَّ
ِعيِر.  اْبِتَداِء َحَصاِد الشَّ

. أصحاح في كل يوم أحدكل  ة،المقبل األربعةد احأيام األفي  سفر راعوثعظ من خالل أ هدفي هو أن إن 
نسى جدا من المعرفة والتجديد لنفسك هو شهرا ال يُ ن تجعل من يوليو من خاللها أإحدى الطرق التي يمكنك 

نها قصة إدقيقة بوتيرة متمهلة.(  25حوالي ستغرق ت)أن تقرأ خالل هذه القصة الجميلة مرة واحدة كل أسبوع. 
الذين يتساءلون أين هو هللا  للناسنها قصة إعجائبه".  لصنع، بطريقة غامضةكيف أن "هللا يتحرك تبين 

 ما تهاجمالذين يتساءلون أين هللا عند للناسقصة نها إأنبياء. يكون هناك أي أحالم أو رؤى أو ال عندما 
وقات الصعبة في األ ستقامةتساءلون ما إذا كانت حياة األنها قصة للناس الذين يإإيمانهم. بعد اآلخرى مأساة 

حياتهم على اإلطالق من أتي ير أن أي شيء يمكن أن تصو   همالذين ال يمكن ناسنها قصة للإو . لها قيمة
 هذا الصيف. واعشج  تتو تنتعشوا  لكم أن، وأريد منعش ومشجع سفرنه إ. ماني ة العادي ةياإل

 :عمل هللا في أحلك األوقات

إلى إسرائيل أن دخلت سنة بعد  400قصة في زمن القضاة. كانت هذه فترة ال دارت أحداث، 1 :1ـ وفقا ل
قبل  1100قبل الميالد إلى  1500ملوك في إسرائيل )حوالي يشوع وقبل وجود أي بقيادة  أرض الموعد

 ةاألخير  تهن ترى من آيأويمكنك  كتبنا المقد سة باللغة اإلنجليزي ةفي  اعوثقبل ر القضاة  يأتي سفرالميالد(. 
ِمَل َما ِفي ِتْلَك اأَليَّاِم َلْم َيُكْن َمِلٌك ِفي ِإْسَراِئيَل. ُكلُّ َواِحٍد عَ " 25 :21قضاة يقول . تكان الحقبةأي نوع من 

 فيصرخ، عليهم هللا أعداءً فيرسل ، يخطئ شعبالكان سرائيل. إمظلما جدا في  اوقتكان " .َحُسَن ِفي َعْيَنْيهِ 
د تلو األخرى . مرة قاضي كي يخلصهمبرحمة  هللايقيم ، و طلبا للمساعدةالشعب  كل بحسب الشعب، و  تمر 

عطينا ي هأنيقدمه سفر راعوث لنا هو . وما تفشل للبر والمجد في إسرائيلالمظاهر الخارجي ة كانت مقاصد هللا 
 هلل خالل أسوأ األوقات.لمحة عن العمل الخفي 

عوبيد. هو القضاة  الذي ولد لراعوث وبوعز خالل فترةفل (. الط22 :4) اعوثاآلية األخيرة من ر إلى  نظرا
ىوي ،ىعوبيد والد يس  صبح وأ المجد. إحدى الرسائل  من هاآفاقأكبر سرائيل الى إالذي قاد  اودصبح والد دأ س 

عمل في أسوأ األوقات. حتى من خالل خطايا شعبه يستطيع أن ين هللا أالصغير هو  سفرة لهذا الالرئيسي  
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ه ن صحيحا على المستوى كا هنأ. وسوف نرى القوميلمجدهم. إذا كان صحيحا على المستوى  األمور يوج 
تحول قد حتى  أو ما يكون عنك، نه أبعدتظن أعمل في أسوأ األوقات. عندما يأيضا. هللا  ي األسر و  الشخصي

 أساس لمزيد من السعادة في حياتك.ر احجأضع ينه أالحقيقة هي فضدك، 

 لنعمته. فيهولكن ثق    ضعيف شعورب ال تحكم على الرب

 يخفي وجها مبتسما.    العابسة العنايةخلف 

 .من الروح القدس بوحي، معروفغير الالكاتب  يعلمها لنا. دعونا نرى كيف راعوثرسالة هي  هذه أعتقد أن

 :إلى المجاعةالحزن إضافة 

مي نعكانت تعيش مجاعة في يهوذا حيث  كانت هناك، (1 :1) أوالمي. بؤس نع 5-1اآليات تصف 
الويين يقول . إنه هللا. من وراء المجاعاتعرف جيدا تنعمي كانت . وكليون وأليمالك زوجها وأبنائها ومحلون 

26: 3-4 

 ."ِطي اأَلْرُض َغلََّتَهاِإَذا َسَلْكُتْم ِفي َفَراِئِضي َوَحِفْظُتْم َوَصاَياَي َوَعِمْلُتْم ِبَها، أُْعِطي َمَطَرُكْم ِفي ِحيِنِه، َوُتعْ "

 .يد هللا الصعبة إنها، مطارعندما يتم حجب األف

(. وكان هذا 6 :10قضاة ؛ 15 :1) غريبةآلهة بها  وهي أرض وثني ة ،في موآب باالغترابقرار ال، هناك ثم
 :1)مي ت زوج نعا. حتى عندما مماألراضي المحيطة بهعن  ينعزل أنقد دعا هللا شعبه فاللعب بالنار. ك

 مجاعة؟لل احزن تها وأضافتهللا قد تبع دينونة(، فماذا يمكن أن تشعر إال أن 13

ومرة أخرى  أَخَذا أبناها َلُهَما اْمَرَأَتْيِن ُموآِبيََّتْيِن، اْسُم ِإْحَداُهَما ُعْرَفُة َواْسُم اأُلْخَرى َراُعوُث.، (4 :1ثم )في 
ُثمَّ َماَتا ِكاَلُهَما : "بال اوالد عد عشر سنوات من زيجاتمي بمأساة نع 5تلخص اآلية . جاءت عليها يد هللا

 ،فاة زوجهاو ، و وثنيةالالى موآب  واغتراب، مجاعة ."َمْحُلوُن َوِكْلُيوُن، َفُتِرَكِت اْلَمْرأَُة ِمِن اْبَنْيَها َوِمْن َرُجِلَها
 ؟اآلنى المأساة. ماذا مأساة علضربة بعد ضربة، و ، أبنائهاوفاة و ، زوجات أجنبياتمن وزواج أبنائها 
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 :عرفةراعوث و  إلرجاعمي محاوالت نع

، َكنََّتاَهاذهبت لى يهوذا. إقررت العودة لذا " .الرَّبَّ َقِد اْفَتَقَد َشْعَبُه ِلُيْعِطَيُهْم ُخْبًزا" سمعت نعمي أن 6في اآلية 
إقناعهم  تحاول 13-8على ما يبدو، ولكن بعد ذلك في اآليات إلى منتصف الطريق، معها  ،عرفةو  راعوث

 لعودةا يخصص الكاتب مساحة كبيرة جدا لجهد نعمي العودة إلى بيوتهم. أعتقد أن هناك ثالثة أسباب لماذب
 وعرفة مرة أخرى. اعوثر 

 :نعميتعاسة 

. ِلَماَذا »َفَقاَلْت ُنْعِمي: " 12-11 اتنعمي. على سبيل المثال، اآليبؤس على ، يؤكد المشهد أوال اْرِجَعا َيا ِبْنَتيَّ
ِاْرِجَعا َيا ِبْنَتيَّ َواْذَهَبا أَلنِ ي َقْد ِشْخُت َعْن َأْن  َتْذَهَباِن َمِعي؟ َهْل ِفي َأْحَشاِئي َبُنوَن َبْعُد َحتَّى َيُكوُنوا َلُكَما ِرَجااًل؟

ن يكون أ. اذا حاولوا حالتهمقدمه لهم. حالتها أسوأ من ما تمي نعليس لدي ، وبعبارة أخرى  "َأُكوَن ِلَرُجل.
. َفِإنِ ي " 13في نهاية اآلية  لذا فهي تلخصشيئا سوى األلم.  واجدفلن ي، مهجازو أسم اللها و  أوفياء اَل َيا ِبْنَتيَّ

ا ِمْن َأْجِلُكَما أَلنَّ َيَد الرَّبِ  َقْد َخَرَجْت َعَليَّ  مرا  مضدي. قد تكون حياتكي، ألن هللا مع واال تأت ".َمْغُموَمٌة ِجدًّ
 .حياتيمثل 

 ة:سرائيليّ عادة إ

كل شيء لنعمي في  تعكسفي إسرائيل والتي س لعادة تجهزناهو أن  13-8آليات ل الثانيوالسبب 
من  أن يتزوجب ر قاألقريب الأو كان على األخ  هي أنه يموت زوجا إسرائيلي االتالية. كانت العادة  األصحاحت

 أنه( عندما تقول 11دة )في اآلية مي إلى هذه العانعتشير (. 10-5 :25اسم األخ )تثنية  يواصلو رملة األ
اسم ب مرتبطين واظليأن تعتقد أنه ال أمل لراعوث وعرفة  فهي عرفة.و  راعوث كي يتزوجواأبناء  اال يوجد لديه

 خ.األ همةمؤدي يآخر اسمه بوعز قد قريب ، أن هناك ال تذكر، من الواضح هيالعائلة. 

أشعة ال يمكن رؤية  بحيثرة االمر ب متلءنا. نيأسفي نبالغ  عادة، ن هللا ضدناأقرر ندرسا هنا. عندما  يوجد
 أبقىهللا الذي  إنه(. 6 :1) العودةالمجاعة وفتح الطريق أمام  أوقفهللا الذي  إنه. حول الغيوم المضيئة النور
 تكانمي مع نعمي. لكن نع كي تبقىث اعو د ر قي  الذي  هللاإنه (. و 20 :2مي )نع نسل ستمرارال الولي  على 

 عمل في حياتها.ترؤية رحمته  لدرجة أنها لم تستطع هللا القاسيةعناية ب ر ة جدامُ 
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 إخالص راعوث:

 عرفة قب لتن إ 14اآلية تقول . مدهشاظهر يمي عوث لناعخالص ر إهو جعل  13-8آليات ل الثالثوالسبب 
. لم يجعل راعوث تغادر 15اآلية وحتى االلتماس اآلخر في بها.  التصقتوث اعولكن ر قبلة الوداع مي نع

الذي المستقبل بالرغم من وث معها اعر ظلت لمستقبلهم معها.  القاتممي بعد وصف نع واألمر أكثر دهشة
فيه  تيدها ومشبوث اعر  أخذت، و سوادا اإلنجاب. رسمت نعمي المستقبلعدم ل و من الترم   يبدو بال رجاء

 ها.مع
 ،17-16 :1 موجودة فيمذهلة راعوث الكلمات 

ِك َشْعِبي َوِإلُهِك ِإلِهي. اَل ُتِلحِ ي َعَليَّ َأْن َأْتُرَكِك َوَأْرجَع َعْنِك، أَلنَُّه َحْيُثَما َذَهْبِت َأْذَهُب َوَحْيُثَما ِبتِ  َأِبيُت. َشْعبُ "
 "َعُل الرَّبُّ ِبي َوهَكَذا َيِزيُد. ِإنََّما اْلَمْوُت َيْفِصُل َبْيِني َوَبْيَنكِ َحْيُثَما ُمتِ  َأُموُت َوُهَناَك َأْنَدِفُن. هَكَذا َيفْ 

 :ةالمثاليّ هللا مرأة ا

. هو ببساطة أمر مذهل حرومةالمبحماتها وث اع. التزام ر مدهشةكلما أصبحت كلما تأملت في هذه الكلمات 
، وذلك اإلنجابعدم ل و ، حياة الترم  معرفتنا، بقدر ، وهو ما يعنيثانيا. بلدهاو  شيرتهايعني ترك عهذا ما ، أوال

دها فإن، قريب، وإذا تزوجت من غير لتقدمه لها رجالنعمي ليس لديها ألن  نعمي من شأنه أن  لعائلة تعه 
، وعادات جديدة ولغة جديدة. رابعا ، وهو ما يعني الذهاب الى أرض مجهولة مع أشخاص جددثالثاضيع. ي

لن ، فإنها (. وبعبارة أخرى 17" )اآلية َحْيُثَما ُمتِ  َأُموُت َوُهَناَك َأْنَدِفنُ : "ة من الزواجكالي  أكثر رادي اكان التزام
 مي.نعماتت  إن، حتى بيتهاإلى أبدا تعود 

، 13في اآلية  للتو(. قالت نعومي 16" )اآلية ِإلُهِك ِإلِهي: "من ذلك كله هو هذاالمدهش أكثر التعهد ولكن 
وث تراثها اعر تركت ، . ولكن على الرغم من ذلكُمر ةهللا مع مي نت تجربة نع." كاَقْد َخَرَجْت َعَليَّ َيَد الرَّبِ  "

من قبل، عندما قال لها  أعواما هذا التعه دعلى نفسها  . ربما قد أخذتإلها لهاإله إسرائيل هللا  تجعلو  الديني  
أو . بطريقة برلسالم واللحمر وهدفه المجيد البحر األفي  قوته، و إلسرائيل ةهللا العظيم محبةزوجها من 

 .المريرةنعمي تجارب نعمي على الرغم من  إلهفي  ثقتهاوث اعر  وضعتأخرى قد ب
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 السنداتوراء االنتكاسات المريرة الحالية. الحرية من ما رى ية. اإليمان باهلل  مثالي  هللا الصورة المرأة هنا لدينا 
 ةنالعالم. الشجاعة للمغامرة في المجهول والغريب. التزام جذري في العالقات المعي   فية وسائل الراحة المالي  

 !النساءهذا النوع من تلد بيت لحم يا ليت كنيسة من قبل هللا. 

 :خطأو  صحيح: نعمي هوتال

 ،20في اآلية  اجابت(. لكنها 19معا إلى بيت لحم يهوذا )اآلية  وث ونعمياعر  فعادت

ا. ِإنِ ي َذَهْبُت (ارةمر )أي  َبِل اْدُعوِني ُمرَّةَ  (محبوبة، لطيفة أو )أي ِميَ اَل َتْدُعوِني ُنعْ  ِني ِجدًّ ، أَلنَّ اْلَقِديَر َقْد َأَمرَّ
َرِني؟ )أي شهد ضدي( ُمْمَتِلَئًة َوَأْرَجَعِنَي الرَّبُّ َفاِرَغًة. ِلَماَذا َتْدُعوَنِني ُنْعِمي، َوالرَّبُّ َقْد َأَذلَِّني   َواْلَقِديُر َقْد َكسَّ

ة عاطفي  النظر الوجهات  ضدأي يوم من األيام في مي الهوت نع استخدمهوت نعمي؟ أود أن الما رأيك في 
ومتأكدة من ثالثة أشياء: هللا  ةمي غير مهتز نعفة اليوم. هللا التي تهيمن على المجالت والكتب اإلنجيلي  عن 

قصة يوسف الذي ذهب  تأنها قد نسي ي. المشكلة مع نعمي ه قد أذل هاوهللا. مطلقة ذات سيادةاللهموجود. 
مي يدعو الى القول، مع نع لديهضع في السجن. كان ، ووُ زانيةب ُاحيط. و ع كعبدي. وقد بأيضا إلى بلد أجنبي

ِني" ل إيمانه و بولكن احتفظ  ".اْلَقِديَر َقْد َأَمرَّ . الدرس ل القوميئيسراإخير جل الخاص وأل خيرهكل شيء لهللا حو 
ل يوسف إلخوته[، َأمَّا هللُا َفَقَصَد ِبِه َخْيًرا، ِلَكْي ا]ق َأْنُتْم َقَصْدُتْم ِلي َشرًّاهو هذا : " 20 :50الرئيسي في تكوين 

يحكم شؤون الذي ذو السيادة والقدرة  اهللب في إيمانهاحق  علىَيْفَعَل َكَما اْلَيْوَم، ِلُيْحِيَي َشْعًبا َكِثيًرا." نعمي 
 أهدافهفتح عينيها على عالمات أن تمن األلم واللذة. لكنها تحتاج  هاويعطي كل يوم نصيب الشعوبو  مماأل
 .ةرحيمال

. 22في نهاية اآلية  الرقيقة للرجاءلمسة ا الحظ. للعودة للبلد، وفتح الطريق مجاعةال أزالهللا الذي  إنه
ِعيرِ ِفي اْبِتَداِء َوَدَخَلَتا َبْيَت َلْحٍم " بل . ليس ذلك فحسب، ه هذايعنيسوف ما  فقطمي نعرأت ." لو َحَصاِد الشَّ
وقفت مع  عندماحتى اآلن ف! يا لها من بركةهدية!  يا لها منوث. اعر  علىفتح عينيها ت أن نعميحتاج ت
أنت مي! نعيا ، " ليس كذلك.َأْرَجَعِنَي الرَّبُّ َفاِرَغةً " 21في اآلية مي نعقالت ، بيت لحم شعبوث أمام اعر 

وث اعفي ر أنه  رأتتقول لو أنها أن  هايمكنبتهاج. ماذا االرؤية فجر  على وال تقدرين شدةليل الب مرهقةحتى 
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 ظال سيكون ، هذاإسرائيل سرائيل، وأن ملك إلأعظم ملك  جد الطفل سيكون -هذا الرجل، و طفال-رجالستكسب 
 ،قولت نها سوفأملك الملوك، يسوع المسيح، رب الكون؟ اعتقد ل

 لنعمته. فيهولكن ثق    ضعيف شعورب ال تحكم على الرب

 يخفي وجها مبتسما.    العابسة العنايةخلف 

 ملخصة: أربعةدروس 

 أربعة.دروس لملخص باسمحوا لي أن أختم 

 :السياديّ هللا حكم . 1

األسر. ويسود على ( 21 :2)دانيال  هو يسود على الشعوب. بشرجميع شؤون ال علىيسود  القديرهللا 
يمان في العهد كون مثل نساء اإلمتد من الكونغرس األميركي إلى المطبخ الخاص بك. دعونا نت عنايته

وال في كل جزء من حياتهم  مشتركان هللا كان أبدا أال يشكون  لكنهم، نهم يشكون في أي شيء آخرإالقديم. 
 حيان بهيعطي الحياة ويأخذ الحياة.  هوالمطر.  يمنعو المطر يعطي  هو(. 35 :4)دانيال  يوجد من يمنع يده

الواقع كلي  اهلل. فهوب في عالقته إال ُيفهم بشكل صحيح، . ال شيء، من المسواك لتاج محلونتحرك ونوجد
 علىيسود  القدير. هللا القناعة هفي هذ أن ننضم لهاحق ويجب علينا على مي نع كانت. الشمول كلي التخلل

 .بشرجميع شؤون ال

 :غامضةالهللا عناية . 2

 ،المدى القصير فينعمي، على األقل  أمر قدفاهلل صعبة للغاية. تكون ة في بعض األحيان العناية اإللهي  
لى موآب والزواج من ة الذهاب امرارة. لعل أحدهم يقول: كل ذلك كان بسبب خطيوكأنها شعر تيمكن أن 

يقِ َكِثيَرٌة ِهَي َباَلَيا " 19 :34مزمور يقول . ربما ذلك. ولكن ليس بالضرورة. أجنبياتزوجات  دِّ ، َوِمْن الصِّ
يِه الرَّبُّ  هذه الحياة. من باليا  ون فلتسي أن المؤمنيند عيد القديم وال في العهد الجديد ." ال العهَجِميِعَها ُيَنجِ 

بين ت انهمضاعف ألبشكل  مشجعةيجعل القصة  هذابسبب عصيانها.  تمي كانمصيبة نع أن ولكن لنفترض
من خالل ألسرة ل انضمت لو أن راعوث قدعلى تحويل أحكامه إلى أفراح. حتى  د وقادرأن هللا على استعدا
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ماضيك تعني ة خطيأن أبدا  تظنيسوع المسيح. ال داود وجدة جدة أصبحت أنها جدا ، فمن المدهش خطية
 لمستقبلك. رجاءأي أنه ال يوجد 

 مقاصد هللا الصالحة:. 3

ة في اإللهي   تهعناي، وليس فقط بشرجميع شؤون ال علىهللا  يسودإلى الدرس الثالث. ليس فقط  يقودنا هذا
. من كان من أجل خير وسعادة شعبه تكون مقاصدهعماله أ  جميعولكن في  ،صعبةتكون بعض األحيان 

 كي يمه دعائلة واحدة  يتحرك بهدوء في مآسيهللا كان  ،القضاة أياماألوقات، في يتصور أنه في أسوأ 
صدقائهم أوث وبوعز و اعمي ور كان يعمل لملء نعبل ، لك في إسرائيل؟ ولكن ليس هذا فقطالطريق ألعظم م
اآلن  وث أن هللااعم من ر ، تعل  يبدو بال أملهذا الصيف جعل مستقبلك  أمرجاء عليك أي بفرح عظيم. إذا 

الرحمة وسوف ب كبيرة هي المشئومة ر بصبر. الغيومء. ثق به؛ انتظآخرة ورجا ليعطيك ألجلكعمل اآلن ي
 على رأسك.تأتي بالبركة 

 :وثاعر التي لة مثل حريّ . 4

أنت  إذن، أيام حياتك أن تتبعك كلرحمة هللا و سيادة صالح هللا ذو الفي  تكثقوضعت  إنأنه  علمت، نأخيرا
ترك مينيسوتا، أن تترك عملك، يمكنك أن تك ، ويمكناألسرةترك أن ت، يمكنك هللا اكدع لو. وثاعحر مثل ر 

ظ حفأن تة والشجاعة والقوة الحري   أن تجدبمشاريع جديدة. أو يمكنك  تتعهدة و تزامات جذري  لا تضعن أويمكنك 
 هذا، بقوة ألولئك الذين يثقون به أن يعمل، وأنه يحب سيادة هللاب تؤمنبالفعل. عندما  قمت بهقد  االتزام

هلل  لمحة عن العمل الخفي  وث اعر  يعطينا سفروقات الصعبة. األفي ا ز تهأن يفرح ال يمكن ة و يعطي حري  
سفر تب كُ (، 13، 4 :15، كما يقول بولس )رومية األخرى األسفار خالل أسوأ األوقات. وذلك مثل جميع 

 .لكي نزداد في الرجاءوث اعر 


