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 فضل لم يأت بعداألراعوث : 

 4 راعوث

هو الدرس  ، ماه هوينبغي أن نسأل الذي، فإن السؤال الرئيسي راعوث سفرا في تأتي إلى نهاية سلسلونحن ن
 من قراءة هذه القصة؟ تعلمهمنا أن ن كاتباليردن  الذي الرئيسيشيء هو ؟ ما سفرالمستفاد من هذا ال

 :راعوث سفردرس 

 تصل إلىخط مستقيم إلى المجد، لكنها  ليستحياة التقوى : الدرس الرئيسي أنه هما أود أن أقترح هذا
من خالل جبال بلو جانبي  طريق ها، ولكنيق السريع من خالل والية نبراسكا. حياة التقوى ليست الطر هناك

 ةقاسي  زلقة  ومنعطفات وسحب داكنة ودببة ومنحنيات منحدراتو  صخور تنزلقريدج في والية تينيسي. هناك 
مالوراء من أجل  إلى تعوقك في الطرق  على المخطر، يوجد المنطو ولكن طول هذا الطريقاألمام.  إلى التقد 

فضل لم يأت بعد". وعند أسفل األمتكررة تقول "إن عالمات  أمامك من بعيدرؤية التتيح لك  الملتوية التي ال
 ، يقول الرب!"أناعبارة "حي  فيها تخطئال مكتوبة بيد عالمة الزاوية اليمنى 

منتصف في عطيك بعض التشجيع لكي ي تم الوعظ بهو  تبك   قد. التقرأه العالمات أحد تلكهو  راعوث إن
ففي كل . ةمسدودطرق حياتك في اآلونة األخيرة التي جاءت على كل الحيرة  أال تكون الصيف، ونأمل 

 .لفرحك من خاللهاهللا يعمل  مؤمنحياتك كانتكاسات 

 :، واستراتيجيات البررجاءسات، اكتنا

على  ابنيهاوزوجها و  نعمي تجبر أ   1 إصحاحفي فسات. اكتنعبارة عن سلسلة من اال يه راعوث قصةإن 
لمدة عشر و  تينبيوآم امرأتين من هايبنتزوج ا. زوج نعميمات مغادرة وطنهم في يهوذا بسبب المجاعة. ثم 

 راعوث التصاقعلى الرغم من و مي. في بيت نع تينملأر أوالدها تاركين مات ثم  .اقرينعأنهم  تبي نسنوات 
َرِني؟ ..ِإنِ ي َذَهْبت  م ْمَتِلَئًة َوَأْرَجَعِنَي الرَّبُّ َفاِرَغًة.: "ةالمر   نعمي بشكوى  1ينتهي إصحاح ، نعميب  "اْلَقِدير  َقْد َكسَّ
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 يتقد م. لكنه ال راعوثل محتمللساحة كزوج ظهر على اجديد ألن بوعز  رجاء  ب نعمي امتألت 2 إصحاحفي 
يختتم يبدو للوهلة األولى. لذلك  ماعلى األقل هذه  ال يأخذ أي خطوات تجاه األمر.. راعوث للزواج من
 .افي مسعاه سير األموريقين حول كيفية كبير وعدم  بتشويق، ولكن أيضا من الرجاء المثيروفرة ب اإلصحاح

 بوعز إلى راعوثذهبت خطوة محفوفة بالمخاطر في منتصف الليل.  راعوثو  نعميأتخذت  3 إصحاحفي 
مأساة بمجرد ما يبدو أنه تم حل ". ولكن كزوج  لي علي   يكجناح تبسط: "أنا أريد منك أن وقالتالبيدر  في
ناك رجل هف. راعوثطريق حياة على كبيرة البلو ريدج صخرة تساقطت ، قصة حب جميلةب راعوثل ترم  

فلن يمضي بوعز األمين في راعوث.  بالزواج منالمطالبة الحق األول في له  للعادات العبرية، وفقا آخر
نتكاسة تشويق البمرة أخرى  3 إصحاحفرصته المشروعة. حتى ينتهي  ن يعطي هذا الرجلأدون  األمر

 أخرى.

 :(4 إصحاح)

ِمْل َواْجِلْس ه َنا َأْنَت َيا »اْلَوِليِ  الَِّذي َتَكلََّم َعْنه  ب وَعز  َعاِبٌر. َفَقاَل: َفَصِعَد ب وَعز  ِإَلى اْلَباِب َوَجَلَس ه َناَك. َوِإَذا بِ 1
م : 2َفَماَل َوَجَلَس. «. ف اَلن  اْلف اَلِنيُّ  ي وِخ اْلَمِديَنِة َوَقاَل َله  وا ه َنا»ث مَّ َأَخَذ َعَشَرَة ِرَجال ِمْن ش  وا. «. اْجِلس  ث مَّ 3َفَجَلس 

: َقاَل ِللْ  ْلت  ِإنِ ي أ ْخِبر َك 4ِإنَّ ن ْعِمَي الَِّتي َرَجَعْت ِمْن ِباَلِد م وآَب َتِبيع  ِقْطَعَة اْلَحْقِل الَِّتي أَلِخيَنا َأِليَماِلَك. »َوِليِ  َفق 
. َوِإنْ  ْنَت َتف كُّ َفف كَّ ي وِخ َشْعِبي. َفِإْن ك  اَم ش  اَم اْلَجاِلِسيَن َوق دَّ ْنَت اَل َتف كُّ َفَأْخِبْرِني أَلْعَلَم. أَلنَّه   َقاِئاًل: اْشَتِر ق دَّ ك 

َك َيف كُّ َوَأَنا َبْعَدكَ  : 5«. ِإنِ ي َأف كُّ »َفَقاَل: «. َلْيَس َغْير  َيْوَم َتْشَتِري اْلَحْقَل ِمْن َيِد ن ْعِمي َتْشَتِري َأْيًضا »َفَقاَل ب وَعز 
: 6«. ِت ِلت ِقيَم اْسَم اْلَميِ ِت َعَلى ِميَراِثهِ ِمْن َيِد َراع وَث اْلم وآِبيَِّة اْمَرأَِة اْلَمي ِ  اَل َأْقِدر  َأْن َأف كَّ ِلَنْفِسي ِلَئالَّ »َفَقاَل اْلَوِليُّ

يَل ِفي َأْمِر َوهِذِه ِهَي اْلَعاَدة  َساِبًقا ِفي ِإْسَرائِ 7«. أ ْفِسَد ِميَراِثي. َفف كَّ َأْنَت ِلَنْفِسَك ِفَكاِكي أَلنِ ي اَل َأْقِدر  َأْن َأف كَّ 
. َيْخَلع  الرَّج ل  َنْعَله  َوي ْعِطيِه ِلَصاِحِبِه. َفهِذِه ِهيَ  لِ  َأْمر  َباَدَلِة، أَلْجِل ِإْثَباِت ك   اْلَعاَدة  ِفي ِإْسَراِئيَل. اْلِفَكاِك َواْلم 

 َوَخَلَع َنْعَله .«. اْشَتِر ِلَنْفِسكَ »َفَقاَل اْلَوِليُّ ِلب وَعَز: 8

ْعِب: َفَقاَل ب وعَ 9 ي وِخ َوِلَجِميِع الشَّ وٌد اْلَيْوَم َأنِ ي َقِد اْشَتَرْيت  ك لَّ َما أَلِليَماِلَك َوك لَّ َما ِلِكْلي وَن »ز  ِللشُّ ه  َأْنت ْم ش 
ةً، أل ِقيَم اْسَم اْلَميِ ِت َعَلى ِميَراِثِه َوَكَذا َراع وث  اْلم وآِبيَّة  اْمَرأَة  َمْحل وَن َقِد اْشَتَرْيت َها ِلَي اْمَرأَ 10َوَمْحل وَن ِمْن َيِد ن ْعِمي. 

وٌد اْلَيْومَ  ه  ْعِب الَِّذيَن ِفي 11«. َواَل َيْنَقِرض  اْسم  اْلَميِ ِت ِمْن َبْيِن ِإْخَوِتِه َوِمْن َباِب َمَكاِنِه. َأْنت ْم ش  َفَقاَل َجِميع  الشَّ
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ي وخ :  اِخَلَة ِإَلى َبْيِتَك َكَراِحيَل َوَكَلْيَئَة اللََّتْيِن َبَنَتا َبيْ »اْلَباِب َوالشُّ وٌد. َفْلَيْجَعِل الرَّبُّ اْلَمْرأََة الدَّ ه  َت ِإْسَراِئيَل. َنْحن  ش 
ْن َذا اسْ  وَذا، ِمَن 12م  ِفي َبْيِت َلْحم . َفاْصَنْع ِبَبْأس  ِفي َأْفَراَتَة َوك  َوْلَيك ْن َبْيت َك َكَبْيِت َفاَرَص الَِّذي َوَلَدْته  َثاَمار  ِلَيه 

 «.النَّْسِل الَِّذي ي ْعِطيَك الرَّبُّ ِمْن هِذِه اْلَفَتاةِ 

م َباَرٌك »َفَقاَلِت النِ َساء  ِلن ْعِمي: 14َوَلَدِت اْبًنا. َفَأَخَذ ب وَعز  َراع وَث اْمَرأًَة َوَدَخَل َعَلْيَها، َفَأْعَطاَها الرَّبُّ َحَباًل فَ 13
َوَيك ون  َلِك إِلْرَجاِع َنْفس  َوإَِعاَلِة َشْيَبِتِك. أَلنَّ 15الرَّبُّ الَِّذي َلْم ي ْعِدْمِك َوِليًّا اْلَيْوَم ِلَكْي ي ْدَعى اْسم ه  ِفي ِإْسَراِئيَل. 

َفَأَخَذْت ن ْعِمي اْلَوَلَد َوَوَضَعْته  ِفي ِحْضِنَها 16«. َوَلَدْته ، َوِهَي َخْيٌر َلِك ِمْن َسْبَعِة َبِنينَ  َكنََّتِك الَِّتي َأَحبَّْتِك َقدْ 
: 17َوَصاَرْت َله  م َربِ َيًة.  ِلَد اْبٌن ِلن ْعِمي»َوَسمَّْته  اْلَجاَرات  اْسًما َقاِئاَلت  ى  َوَدَعْوَن اْسَمه  ع وِبيَد. ه َو َأب و« َقْد و  َيسَّ

َد.  َأِبي َداو 

وَن، 18 يَناَداَب، 19َوهِذِه َمَواِليد  َفاَرَص: َفاَرص  َوَلَد َحْصر  ون  َوَلَد َراَم، َوَرام  َوَلَد َعمِ  يَناَداب  َوَلَد 20َوَحْصر  َوَعمِ 
ون  َوَلَد َسْلم وَن،  وَن، َوَنْحش  َد.22يَد، َوَسْلم ون  َوَلَد ب وَعَز، َوب وَعز  َوَلَد ع وبِ 21َنْحش  ى َوَلَد َداو  ى، َوَيسَّ  َوع وِبيد  َوَلَد َيسَّ

 :مزيد من االنتكاسات في الطريق إلى المجد

تم االنتهاء من العمل الرسمي.  المدينة حيث ابب إلى بوعزذهب ، 3 إصحاحمنتصف الليل في موعد بعد 
الولي ، وواجب الصغيرة ملكيتهاعن  أن تتخلى نعميقررت . ألمر أمامهع بوعز اضو ، و قرباأل وليال مر  و 

نحن ال  ."ِإنِ ي َأف كُّ " 4في نهاية اآلية الولي النزعاجنا يقول و بحيث يبقى اإلرث في األسرة.  هشراء هوقرب األ
 نتكاسةهذه االمفارقة تكاسة. و مرة أخرى أن هناك انيبدو بذلك. ذلك  أن يقومنريد بوعز بل . يفكه أن نريد

جميع الطرق السريعة حتى بلو ريدج،  تغلقيفعل سوى واجبه. أحيانا  الشخص ال .تمت بسبب البر هاأن يه
ناجمة لدينا ليست  مشاعر اإلحباطفبواجبهم.  مجرد يقومون  صالحينال عم  ب، ولكن الصخور أو الدببةبليس 

 .البرعن طريق سوء توقيت )ظاهريا( ة ولكن أيضا الخطيفقط عن 

للولي  بوعزقال  "!راعوثأخذ ي الشخصالقصة! ال تدع هذا  أقف"ال!  ولقنعلى وشك أن  بمجرد ما إننا
 أيضا ها، يجب أن تأخذالولي تقوم بواجب فكاك ماعندف، لذلك كن ة الديه نعميأن  عليك أن تعلم" األقرب

أنه ال  6في اآلية الولي ل اق، علينالتخفيف عبء كبير و ، سم محلون زوجها؟" ثمال نساللك لتقيم كزوجة 



4 

 

خرج من  بوعز ألن المؤخرةفي  نهتفنحن فان متزوجا بالفعل. أيا كان السبب، يستطيع أن يفعل ذلك. ربما ك
 ذراعه. بينجميلة الشابة ال راعوثعرس مع الوليمة  إلىانطلق بلو ريدج و  فيعنق الزجاجة 

كانت متزوجة  هاإنقيل لنا  4 :1في ف. كذلكبدو ت. أو على األقل عقيمة راعوثف. فوقهم ولكن هناك سحابة
ن ترى لماذا قلت أيمكنك هل نته بعد. يلم التشويق حتى اآلن فأطفال. يوجد  المحلون و  إلىعشر سنوات  ذمن

الحياة هي منحنى تلو فالمجد؟  إلىخط مستقيم  ليسهو أن حياة التقوى  راعوث سفرن الدرس المستفاد من أ
فضل لم يأت بعد. ال يهم أين أنت، إذا كنت القصة هو أن األ هدفاآلخر. ونحن ال نعرف ما هو قادم. لكن 

 فضل لم يأت بعد.فاألتحب هللا، 

 ؟نعميلماذا التركيز على 

َفَأَخَذ . "13على رؤوسهم في اآلية  بركةب انكسرت، و الرحمةب ةوبوعز ضخم راعوث على رأسالتي السحابة 
". ولكن الحظ كيف أن التركيز في اآليات بُّ َحَباًل َفَوَلَدِت اْبًناَفَأْعَطاَها الرَّ ب وَعز  َراع وَث اْمَرأًَة َوَدَخَل َعَلْيَها، 

 والطفل. لماذا؟ نعميالتركيز على  بل، وال على بوعز. مطلقا راعوثليس على  14-17

: ، وقالعن اسمهبحث عن مساعدة. سألته إلى مكتب الكنيسة قبل بضع سنوات ي أتى كان لدينا شخص قذر
"Hardtimes أوقات عصيبة(، هذا هو اسمي( ،Hardtimes ." السفر في بداية نعمياسم كان كذلك 

Hardtimes . . .Hardtimes أن نتقابل معها التي أراد منا كاتب هذا السفرالطريقة كانت . هذه نعمي .
هناك. بدأت القصة تصل إلى  المجد، لكنها خط مستقيم إلى ليستهو أن حياة التقوى  السفرألن الهدف 

طريق ل الغاية الكبرى  هي 17، لمن؟ اآلية ابنبوالدة. ا أنتهتو  بموت. بدأت نعمي بربح . وأنتهتنعمي بخسارة
: . "والملتوي الطويل نعمي  ِلَد اْبٌن ِلن ْعِمي»َوَسمَّْته  اْلَجاَرات  اْسًما َقاِئاَلت  ! نعميراعوث! ولكن لل ليس" «َقْد و 

من موآب. وإذا تمكنا من أرجعها فارغة ، أن الرب 21 :1في  ليس صحيحاقالته نعمي ما  أن يبينلماذا؟ ل
 .ةضد هللا غير صحيح واناشك فسيتضح أن كل، والثقة في هللافقط االنتظار  تعل م

 :في االنتكاسات المريرةعالمات على الطريق للعمل الكريم هلل 

نعمته حتى في ، ومساعدتنا على الثقة هللا في حياتنانعمة راعوث لمساعدتنا على رؤية معالم سفر تب قد ك  ل
. دعونا الطريق جانبعالمات على الناهيك عن  ،كثيفة بحيث ال نستطيع أن نرى الطريقالغيوم تكون عندما 
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، وأنه هو هللا في نقطة انطالق نحو الفرح على تحويل كل نكسة إلى الذي عملهو هللا  ر أنفسنا أننعود ونذك  
 .خيرنامن أجل  يعملالذي  ةالمر  ا تدابيرنجميع 

 :هدية راعوث

م في موآب،  اأثناء وجوده بدت حياة نعمي بالكامل كأنها تدمرت، عندما أوال  ذلكنعرف . ينعمل راعوثهللا قد 
ِك ِإلِهي: "نعمي إللهالتزام راعوث هو  نعميالتزام راعوث ل أساسفي  هنأنعلم  16 :1من آيتين. في  ". ِإله 

الفضل يرجع هلل على المحبة المدهشة التي وجدتها نعمي في كان ف، ولذا في موآب والء راعوث هللا ربحو 
ء تحت حتمالالكانت قادمة ، نعميراعوث إلى يهوذا مع أنه عندما جاءت قول ي 12 :2أيضا في كنتها. 

كان  فدائما .نعميلمتابعة وخدمة  تهاهلل أن راعوث غادرت منزلها وأسر  الفضلجناحي هللا. ولذلك يرجع 
ل   فرح حتى عندما كانت غافلة عن نعمته. إلى نعمي انتكاسةهللا يحو 

 :بوعز إبقاء

 نسل ستمرارال وتنجب أوالداراعوث تزوج تأن  أملأنه ال يوجد  1إصحاح في  اانطباع نعميأعطت ، ثانيا
فعل ذلك. والسبب أننا ي لكييدعى بوعز وتقي على رجل ثري  ي بقي في حين أن هللا كان(. 12 :1األسرة )
راعوث وبوعز اجتماع هي تدرك أن وراء ف. 20 :2نفسها في  نعمياعتراف هو أنه كان عمل هللا نعرف 

وَف َمَع اأَلْحَياِء َواْلَمْوَتى"هللا  كان صالح" بالصدفة" ِك اْلَمْعر   األتقياء هاتحملي في كل خسارةف." أَلنَّه  َلْم َيْتر 
 .ربح لهملتحقيق يخطط هللا بالفعل 

 :رحم راعوث فتح

ِلَد اْبٌن ِلن ْعِمي: "تمكنت الجارات من القولبحيث  طفالالعقيم رحم راعوث لأعطى من الذي ، ثالثا لقد "؟ َقْد و 
راعوث ن أيعرفون  كانواوعز وراعوث. ألجل ب شعب المدينةصلي . 11 :4 إلىنظر ا. الطفلأعطى هللا 

قبل فترة طويلة.  هارحمالذي فتح الرب  احيلر  اتذكرو  لذلكلمدة عشر سنوات دون طفل.  متزوجة تكان
حوراحيل. وهكذا  ئةليمثل هللا راعوث يجعل ن أ واوصل هذا ب الحبل من وراء 13في اآلية  تماما كاتبال يوض 

 ".بُّ َحَباًل َفَوَلَدِت اْبًنارَّ َفَأَخَذ ب وَعز  َراع وَث اْمَرأًَة َوَدَخَل َعَلْيَها، َفَأْعَطاَها الالطفل. "
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عندما فقدت زوجها وأبنائها . سفرفي هذا ال نعميل ةنتكاسات المر  االفي كان هللا يعمل خرى األ تلومرة فذلك 
عندما بوعز. أعطاها هللا  سرةالسم األ نسال ليقيم لم تستطع أن تفكر في أي قريب. عندما راعوثهللا  اهاأعط

خط  ليست. حياة التقوى نعميفي حياة واضح  فهدف القصةالطفل. تزوجت راعوث العاقر ببوعز أعطى هللا 
 .يضمن لهم الوصول لهناك، ولكن هللا مستقيم إلى المجد

 "المجد" كلمة قوية للغاية؟ هل

بعد حياة صغيرا  طفالحمل ت ةطفل. جد   ففي النهاية هو مجردقليال.  افيه بالغم  مجد ال أن كلمة ربما تعتقد
 نهاية القصة. تليس ه، لكن هذنعم. الشديد والحزن القلب  انكسارمن وعصيبة طويلة 

 ة:بدي  الغابات والثلوج األ إلىرفع أعيننا 

م  1912في عام  ، ة الخامسة في مدينة نيويوركيخي  كنيسة المشلل اراعيوكان ، جون هنري جويتقد 
ويعطينا  العظيمصف الوعظ يفي واحدة من محاضراته  نصاالوعظ. هناك عن محاضرات في جامعة ييل 

 قصته. هىنأعندما راعوث  كان يقصده كاتب سفررؤية لما 

 كمن العظيمواعظ الصف جويت ي

وسيلة رائعة لديه . محلي عي  طبيمنظر إلى ، أو مغلقة ة، وليس في حقلنظر إلى األفقيبدو وكأنه ي
منحوت في المن الخشب  إلى قطعة تنظر األمر يبدو وكأنكة. . . بدي  واأل ةباألزلي  موضوع كل ربط ل

حيث الخشب، وأعلى من ذلك  ينمو الغابة حيثإلى  تنظرعينيك و  ترفع ثم، ةنافذة قرية سويسري  
ن يوطريقة دايل، وطريقة بشنل، ونيومان، وسبرج ،بيني ةطريقهي  ههذ ت، كانالثلوج األبدية! نعم
 الشوارع بين دائما كانوا يربطون  مالقرية، لكنهعند نافذة  فتوق  لعلى استعداد لألنهم كانوا دائما 

لنفوسكم ب يبعثون ، و المرتفعاتو   (95 .، صهعملواعظ : حياته و البدية. )هللا األتالل عبر  للتجو 

، الجديد اوهي تعانق حفيده المسنةة مع الجد   يرة يهودي ةصغفي قرية  فقطراعوث انتهت  سفر ت قصةكان لو
رفع عينيه إلى غابات وجبال بل . القصة بهذا الشكل ختمال ي كاتبكبيرة جدا. لكن الكلمة مجد سوف تكون 

يقول ببساطة شديدة أن هذا الطفل كان عوبيد والد يسى ويسى والد داود.  17. في اآلية الفداءتاريخ لالثلوج 
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فاهلل لم يكن . مما نستطيع تخيله ربة أعظم جداالقصة كان هناك أمرا على مقل اطو  هندرك أن فبشكل مفاجئ
أي ، سرائيلإلعد لمجيء أعظم ملك كان ي  بل لعدد قليل من اليهود في بيت لحم.  ألجل بركة وقتي ة يعمل فقط

من األلم والبكاء  يةر ، والحرالبو ، جديد، والسالمالعصر ال، و الرجاء في المسياد يحمل معه او . واسم دداود
 نهر كبير من األمل. إلىتيار تتدفق مثل  والصغيرةبسيطة القصة الهذه إن والحزن والشعور بالذنب. 

 :مرض التفاهة

معها وقتهم معظم معظم الناس  ييقضاألشياء التي ف. هةافتالواحد من األمراض العظيمة في عصرنا هو 
كان من المفترض أن على صورة هللا  نالقخ   الذيننحن  هو أنه امرضاألمر تافهة تماما. وما يجعل هذا هي 

. لماذا افهةتبأشياء نفوسنا تشبع لعالم. ولن ل تافهةال بالمساعيحقا راضي . ال أحد منا عظيمةعيش ألسباب ن
 ، أي نموألعظم قصة في الكون  مخصصا، وال شيء تقريبا للرياضة امخصص فالصح فيكامل  يوجد باب

تحتل مثل هذا الدور ينبغي أن تافهة  ا، أن ألعابيسوع المسيح؟ فمن الجنون، جنون محض ر كنيسةوانتشا
متجر نعيش في  كأننالتفاهات. ل ناعبداست   أننامن المؤشرات الكثيرة  ةببساطة واحد إنهافي ثقافتنا.  المركزي  

قينة قرية سويسري    إنناة. الغابات والثلوج األبدي   إلىرفع أعيننا ن، ونادرا ما ةفي التماثيل الخشبي  النظر  محد 
هة. تاف أصبحتحياتنا و . نافوسنتذبل  لذاتفاهات. بال رغباتنا شباعإل نعيش في صراع دائم وميؤوس منه

 .ماتتوقدرتنا على عبادة عظيمة 

 : في التاريخالمجيد هللعمل ال

يريدنا أن  بر بكثير من أنفسنا. هللاشيئا أكب أن يربطناحياة شعبه هو هللا ل أن قصدراعوث أن يعلمنا  يريد سفر
هناك دائما عالقة بين أحداث  فللشخص المسيحي. ظنأكثر مما نعني فحياتنا دائما ت، نعرف أنه عندما نتبعه

. إنه اكبير  و، هاريخ. كل ما نقوم به في طاعة هللا، مهما كان صغير هلل في التا هائلالة والعمل الحياة العادي  
والسالطين في  ؤساءلر للعالم و لعظمة قوته وحكمته  يعرضهللا لالتي يرسمها ة الكوني  جزء من الفسيفساء 

حماة  خدمةتفاهات. تستسلم للال أأنها ة هو العميق للحياة المسيحي   فالشبع(. 10 :3ات )أفسس السماوي  
ذه األشياء كل ه المسيحي  للشخص  بالنسبة ،، وإنجاب طفلالوقوع في الحبو ، حقلالفي  وااللتقاط، أرملة

 كبر بكثير مما يبدو.أجزء من شيء  إنها. ي ةألبدترتبط با
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 يصل بها، هللا هناكتصل ل اخط مستقيم إلى المجد، لكنه ليستمجد ليست قوية جدا. حياة التقوى فكلمة لذا 
جميع أشقى سنكون ، رجاءكن هناك يلم  إنسعيدة. ال ةجداللطيف و اطفل ال خلف لنا رجاء. هناك لهناك
والمسيح يشير إلى األمام لقيامة . لمسيحإلى األمام ل يشير وداودإلى األمام لداود.  تشيرقصة فال. الناس

َراٌخ َواَل َوَجٌع ِفي َما "( عندما 23: 8أجسادنا المائتة )رومية  ْزٌن َواَل ص  ، َواَل َيك ون  ح  اْلَمْوت  اَل َيك ون  ِفي َما َبْعد 
 ،  (.4 :21)رؤيا  "أل وَلى َقْد َمَضْت أَلنَّ األ م وَر ا َبْعد 

يتبع المسيح في طاعة رجل مرأة و كل تزعزع عن حياة ال ت التيضل لم يأت بعد. هذه هي الحقيقة فاأل
بسرعة. لهم الطبيعة الخارجي ة تتبدد ، الذين للكبار هاأقول، و القوةلها للشباب الذين هم األمل و يمان. أقو اإل
 فضل لم يأت بعد.األ

 اإللهي:حب عهد الن عمثل 

 ركبت، و من أبناء شعبنا في مركز كارولين الجمعة. كنت في زيارة بعض المسنينيوم مثل رأيت ذلك في 
بدون معنى ، ومرتبكة. هزت رأسها مشوهة، كانت كبيرة في السن متحركالمصعد مع امرأة على كرسي 

بما في ، ور مالبس أنيقة ييرتد. ثم الحظت أن رجال فمها توفتح غير مفهومةأصوات التي ب توتلفظ
المصعد،  من اجميع نحن نخرجو ثم ، كان يدفع كرسيها. كنت أتساءل من هو. منتصف الستينيات من العمر

 ".يا حبيبتي، قدميكأنتبهي ل: "يقولسمعته 

نتج هذا ين أعهد الزواج بين رجل وامرأة يمكن . . . إذا كان كنت أفكر، إلى السيارة عندما سيرت. حبيبتي
 ةرحيمالو  ةعظيمالحكام أل، فمن المؤكد وفقا للتزام والمحبة في ظل هذه الظروفالنوع من اإلخالص واال

، وهارولد هولمغرين، وماري ماكفينيأوديت  دعوةفي لديه صعوبة هللا أال يجد ، لعهد الجديد في المسيحل
في  ثباتاليس هناك حقيقة أكثر ف، فعل ذلك". واذا حبيبي، "أغنيس دانيلسون، وأنت وأنا )مرضى كما نحن!(

  فضل لم يأت بعد. آمين.األ: بالنسبة لهم وبالنسبة لنا هكل العالم من هذ


