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 هللا جناحي  وث: تحت اعر 

مجاعة في يهوذا، واالنتقال إلى مي وعائلتها. بقسوة على نعهللا وث سقطت اعر  سفرمن  1 إصحاحفي 
قول تنعمي  جعلتأخرى  تلووفاة أبنائها. ضربة و  ،زوجات أجنبياتمن زواج ابنيها وفاة زوجها، و و موآب، 

ا...  َيَد الرَّب ِّ َقْد َخَرَجْت َعَليَّ ، "(20، 13 :1) دًّ نِّي جِّ يَر َقْد َأَمرَّ بسبب  حزينة جداهي في الواقع، ." أَلنَّ اْلَقدِّ
بوجود  لمنها تعإفي الظهور.  تبدأقد بوادر أمل  أنها ال تستطيع رؤية أيلدرجة مريرة في حياتها ال عناية هللا

حياتها ف. قد أمر هاأنه  تعلم أيضا. و للبشرة والشخصي   قومي ةشؤون الالفي  يملكو  وتعرف أنه قديرهللا. 
إن آمنا بذلك . و التي لهمفي كل التجارب المريرة  هللا يخطط لمجد أوالده أنهو  تهقد نسة. ما مأساوي  

 نعمته.هللا في اإلعالن عن بدأ عندما نعمي ما يبدوا على ك نصبح عميانالن وتذكرناه، 

 طيبة:هللا ال تدخ ل عناية

. للعودة لبلدها اطريقلنعمي  المجاعة وفتح أزال هللاة. المر   الطيبة و عناية هللا 1تأتي على نعمي في إصحاح 
وث اعيتزوج في يوم من األيام ر س الذيمي زوج نعل اقريب حفظ. كي ترافقهاحبة م  و  رائعة ومخلصة أعطاها كن ة

، بيت لحمهالي بلدة أل قالت، اإلصحاحرى شيئا من هذا. في نهاية ال تمي علكن نمي. نعنسل  على ي بقيو 
َرنِّي؟إِّن ِّي َذَهْبت  م ْمَتلَِّئًة َوَأْرَجَعنَِّي الرَّبُّ َفارَِّغًة. لَِّماَذا َتْدع وَننِّي ن ْعمِّي، َوالرَّبُّ َقْد َأَذلَّنِّي َوا" ير  َقْد َكسَّ  آية)" ْلَقدِّ

ه جدا لدرجة أنرحمة هللا تتضح  2إصحاح ة في بيت لحم. في ر  وث ونعمي الماعر  وهكذا استوطنت(. 21
 حتى نعمي ستدركها.

1 . يَرةِّ َألِّيَمالَِّك، اْسم ه  ب وَعز  لَِّها، َجبَّار  َبْأٍس مِّْن َعشِّ َفَقاَلْت َراع وث  اْلم وآبِّيَّة  لِّن ْعمِّي: 2َوَكاَن لِّن ْعمِّي ذ و َقَراَبٍة لَِّرج 
د  نِّعْ » ينِّي َأْذَهْب إَِّلى اْلَحْقلِّ َوَأْلَتقِّْط َسَنابَِّل َوَراَء َمْن َأجِّ َفَذَهَبْت 3«. اْذَهبِّي َيابِّْنتِّي»َفَقاَلْت َلَها: «. َمًة فِّي َعْيَنْيهِّ َدعِّ

يب َها فِّي قِّْطَعةِّ َحْقل لِّب وَعَز الَّذِّي مِّنْ  يَن. َفاتََّفَق َنصِّ ادِّ يَرةِّ َألِّيَمالَِّك.  َوَجاَءْت َواْلَتَقَطْت فِّي اْلَحْقلِّ َوَراَء اْلَحصَّ َعشِّ
يَن: َوإَِّذا بِّب وَعَز َقْد َجاَء مِّ 4 ادِّ َك الرَّبُّ »َفَقال وا َله : «. الرَّبُّ َمَعك مْ »ْن َبْيتِّ َلْحٍم َوَقاَل لِّْلَحصَّ َفَقاَل ب وَعز  5«. ي َبارِّك 

يَن:  ادِّ هِّ اْلَفَتاة ؟»لِّغ اَلمِّهِّ اْلم َوكَّلِّ َعَلى اْلَحصَّ يَن َوَقاَل:6« لَِّمْن هذِّ ادِّ َي َفَتاٌة » َفَأَجاَب أْلغ اَلم  الم َوكَّل  َعَلى الَحصَّ هِّ
م وآبِّيٌَّة َقْد َرَجَعْت َمَع ن ْعمِّي مِّْن بِّاَلدِّ م وآَب، 
يَن. َفَجاَءْت 7 ادِّ َوَقاَلْت: َدع ونِّي َأْلَتقِّْط َوَأْجَمْع َبْيَن اْلح َزمِّ َوَراَء اْلَحصَّ

َباحِّ إَِّلى اآلَن. َقلِّياًل مَّا َلبَِّثْت فِّي اْلَبْيتِّ   «.َوَمَكَثْت مَِّن الصَّ
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َنا، َبْل »ب وَعز  لَِّراع وَث:  َفَقالَ 8 ي فِّي َحْقلِّ آَخَر، َوَأْيًضا اَل َتْبَرحِّي مِّْن هه  يَن َيابِّْنتِّي؟ اَل َتْذَهبِّي لَِّتْلَتقِّطِّ َأاَل َتْسَمعِّ
وَن َواْذَهبِّي َوَراَءه ْم. َأَلْم أ وصِّ اْلغِّ 9ه َنا اَلزِّمِّي َفَتَياتِّي.  د  ؟ َوإَِّذا َعْيَناكِّ َعَلى اْلَحْقلِّ الَّذِّي َيْحص  وكِّ ْلَماَن َأْن اَل َيَمسُّ

ْلَمان   ْشتِّ َفاْذَهبِّي إَِّلى اآلنَِّيةِّ َواْشَربِّي مِّمَّا اْسَتَقاه  اْلغِّ َها َوَسَجَدْت إَِّلى اأَلْرضِّ َوَقاَلْت 10«. َعطِّ َفَسَقَطْت َعَلى َوْجهِّ
إِّنَّنِّي َقْد أ ْخبِّْرت  »َفَأَجاَب ب وَعز  َوَقاَل َلَها: 11« َنا َغرِّيَبٌة؟َكْيَف َوَجْدت  نِّْعَمًة فِّي َعْيَنْيَك َحتَّى َتْنظ َر إَِّليَّ َوأَ »َله : 

ْرتِّ إَِّلى ، َحتَّى َتَرْكتِّ َأَباكِّ َوأ مَّكِّ َوَأْرَض َمْولِّدِّكِّ َوسِّ لِّكِّ َشْعٍب َلْم َتْعرِّفِّيهِّ مِّْن  بِّك ل ِّ َما َفَعْلتِّ بَِّحَماتِّكِّ َبْعَد َمْوتِّ َرج 
 . ْئتِّ لَِّكْي َتْحَتمِّي َتْحتَ لِّي َكافِّئِّ ا12َقْبل  ْندِّ الرَّب ِّ إِّلهِّ إِّْسَرائِّيَل الَّذِّي جِّ ، َوْلَيك ْن َأْجر كِّ َكامِّاًل مِّْن عِّ  لرَّبُّ َعَمَلكِّ

ْيَتنِّي َوَطيَّْبَت َقْلَب َجا»َفَقاَلت: 13«. َجَناَحْيهِّ  د  نِّْعَمًة فِّي َعْيَنْيَك َيا َسي ِّدِّي أَلنََّك َقْد َعزَّ رَِّيتَِّك، َوَأَنا َلْست  َلْيَتنِّي َأجِّ
َدٍة مِّْن َجَوارِّيكَ  : 14«. َكَواحِّ ي ل ْقَمَتكِّ »َفَقاَل َلَها ب وَعز  ، َواْغمِّسِّ ْبزِّ لِّي مَِّن اْلخ  َنا َوك  مِّي إَِّلى هه  ْنَد َوْقتِّ اأَلْكلِّ َتَقدَّ عِّ

يَن َفَناَوَلَها َفرِّيًكا، َفَأَكَلْت َوَشبَِّعْت َوَفَضَل َعْنَها. «. فِّي اْلَخل ِّ  ادِّ َط. َفَأَمَر ث مَّ َقاَمْت لَِّتْلَتقِّ 15َفَجَلَسْت بَِّجانِّبِّ اْلَحصَّ
ْلَماَنه  َقائِّاًل:  َزمِّ َأْيًضا َواَل ت ْؤذ وَها. »ب وَعز  غِّ َمائِّلِّ َوَدع وَها َتْلَتقِّْط 16َدع وَها َتْلَتقِّْط َبْيَن اْلح  ل وا َأْيًضا َلَها مَِّن الشَّ َوَأْنسِّ

وَها  «.َواَل َتْنَتهِّر 

، َوَخَبطَ 17 يٍر. َفاْلَتَقَطْت فِّي اْلَحْقلِّ إَِّلى اْلَمَساءِّ يَنَة. َفَرَأْت 18ْت َما اْلَتَقَطْته  َفَكاَن َنْحَو إِّيَفةِّ َشعِّ َفَحَمَلْته  َوَدَخَلتِّ اْلَمدِّ
َها.  َبعِّ  َأْيَن اْلَتَقْطتِّ اْلَيْوَم؟»َفَقاَلْت َلَها َحَمات َها: 19َحَمات َها َما اْلَتَقَطْته . َوَأْخَرَجْت َوأَْعَطْتَها َما َفَضَل َعْنَها َبْعَد شِّ

َباَرًكا ر  إَِّلْيكِّ م  ؟ لَِّيك نِّ النَّاظِّ : «. َوَأْيَن اْشَتَغْلتِّ اْسم  الرَّج لِّ الَّذِّي »َفَأْخَبَرْت َحَماَتَها بِّالَّذِّي اْشَتَغَلْت َمَعه  َوَقاَلتِّ
وَف َمَع اأَلْحَياءِّ  م َباَرٌك ه َو مَِّن الرَّب ِّ »َفَقاَلْت ن ْعمِّي لَِّكنَّتَِّها: 20«. اْشَتَغْلت  َمَعه  اْلَيْوَم ب وَعز   كِّ اْلَمْعر  أَلنَّه  َلْم َيْتر 

إِّنَّه  َقاَل لِّي »َفَقاَلْت َراع وث  اْلم وآبِّيَّة : 21«. الرَّج ل  ذ و َقَراَبٍة َلَنا. ه َو َثانِّي َولِّي َِّنا»ث مَّ َقاَلْت َلَها ن ْعمِّي: «. َواْلَمْوَتى
ل   يَع َحَصادِّيَأْيًضا: اَلزِّمِّي فِّْتَيانِّي َحتَّى ي َكم ِّ إِّنَّه  َحَسٌن َيابِّْنتِّي َأْن »َفَقاَلْت ن ْعمِّي لَِّراع وَث َكنَّتَِّها: 22«. وا َجمِّ

َفاَلَزَمْت َفَتَياتِّ ب وَعَز فِّي االْلتَِّقاطِّ َحتَّى اْنَتَهى َحَصاد  23«. َتْخر جِّي َمَع َفَتَياتِّهِّ َحتَّى اَل َيَقع وا بِّكِّ فِّي َحْقلِّ آَخرَ 
يرِّ َوحَ  عِّ ْنَطةِّ. َوَسَكَنْت َمَع َحَماتَِّها.الشَّ  َصاد  اْلحِّ

 :هللممتلء با: رجل بوعز

نعلم أن رحيم جدا وراء هذا المشهد.  بعناية، ونشعر وثاعنرى شخصية ر و ، 7-1في اآليات نلتقي ببوعز 
كما  . على الفور ندرك أن األمور ليست قاتمةمنذ زمن بعيد يالمتوفمي نعزوج ، بوعز هو أحد أقرباء أليمالك

كي يستمر راعوث وعرفة ب من يتزوج ليس هناك هأنأعطت انطباعا  عندما 13-11 :1مي في نعكما ظن ت 
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مشرق في سحابة ال الشعاعز عو يمثل بالقصة للمرة األولى، هذه  الذي يقرأأزواجهن. بالنسبة للشخص نسل 
 كبر.يكبر و يسوف  لكن األمرمي. فوق نع ةمعلقالالمرارة 

رجل هللا.  نهأعلى  4اآلية تدل ، لكن األهم من ذلك. َجبَّاُر َبْأس  رجل أنه  1اآلية تقول ، على سبيل المثال
َوإَِّذا بِّب وَعَز َقْد َجاَء مِّْن َبْيتِّ "  عبيده؟ز عبو  بها ستقبلية التي الطريق سجيليلقصة راوي ال يتوقفلماذا وإال ف

يَن:  ادِّ َك الرَّبُّ »َفَقال وا َله : «. الرَّبُّ َمَعك مْ »َلْحٍم َوَقاَل لِّْلَحصَّ اهلل، ب إنسانعالقة  تعرفكنت تريد أن  نإ" «.ي َبارِّك 
الممتلء  نسانهذا اإل هو بوعزأن هللا لتفاصيل حياته اليومية. كان من الواضح  ملءمدى  أن تدركتحتاج 

هللا. وسوف  بتحية ملهاستقبفقد اهلل. ب معرفتهمن تنطلق ة وعالقته مع موظفيه تجارته الزراعي  حتى إن اهلل ب
 .مجرد تفاهات ديني ةأكثر من  تكان أن مثل هذه األمورنرى في دقيقة واحدة 

 ذات شخصي ة:: امرأة وثاعر 

قصد هذا  ماكون حاسما جدا فيتسوالتي  راعوثة ، نرى شخصي  7-1بوعز في اآليات  لقاءإلى جانب 
 اإلصحاح أن يعل مه.

 :نعميلرعاية  راعوثمبادرة  .1

بل لعمل. لللخروج  راعوث نعميال تأمر ، 2الحظ في اآلية . حماتهالرعاية  راعوث، نحن نرى مبادرة أوال
د  نِّْعَمًة فِّي َعْيَنْيهِّ : "راعوثقالت  ينِّي َأْذَهْب إَِّلى اْلَحْقلِّ َوَأْلَتقِّْط َسَنابَِّل َوَراَء َمْن َأجِّ نفسها  راعوثزمت وقد ال." َدعِّ

 .احتياجاتها توفيرلام المبادرة في العمل زم تأخذو  مذهلٍ  بتفانٍ  نعميل

 :راعوثتواضع . 2

لبوعز كيف  قالوا الخدم 7في اآلية . التجرأتعرف كيف تأخذ المبادرة دون  فهي. راعوثتواضع ، نرى اثاني
َزمِّ َوَراَء : "وقالتفي صباح ذلك اليوم.  جاءت لهمأنها  يَن.َدع ونِّي َأْلَتقِّْط َوَأْجَمْع َبْيَن اْلح  ادِّ فهي ال  "اْلَحصَّ

بعد انتهاء  يتبقىكل ما تريد القيام به هو جمع ما بل . في أن تلتقط حقالوهي ال تفترض صدقة.  تطلب
َيا َسي ِّد ! : "توقال المسيحإلى  جاءت ي ةنبأجنها مثل امرأة أخرى إ. حتى لاللتقاط ذناإل طلبتن و يالحصاد
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 راعوثتعرف . باإلطراء على إيمانها المسيح وقد أجابها "، َتْأك ل  مِّْن ف َتاتِّ اْلَبنِّينَ َواْلكِّاَلب  َأْيًضا َتْحَت اْلَمائَِّدةِّ 
 .ةومتواضع ةوديع بل ةأو انتهازي   مندفعة، لكنها ليست كيفية اتخاذ المبادرة

 المثابرة في العمل: راعوث. 3

َباحِّ إَِّلى اآلَن. "تستأنف  7. اآلية مدهش تعمل بشكل فهي مثابرتها في العمل.، نرى اثالث َوَمَكَثْت مَِّن الصَّ
،  أنهاوتقول  17اآلية  تستكمل ".َقلِّياًل مَّا َلبَِّثْت فِّي اْلَبْيتِّ  َخَبَطْت وقبل ما تنتهي من العمل اْلتََقَطْت إَِّلى اْلَمَساءِّ

 نتمث لأن نعجب و ن الكاتب يريد منا أليس هناك شك في  للبيت إلى نعمي. َحَمَلْته  ووزنته، و َما اْلَتَقَطْته  
تعمل  بل .نفسها بوقاحة تقحموال  ةديعو متواضعة و  هي. ةالمعوز حماتها لرعاية  المبادرةتأخذ  فهي. راعوثب

 مرة أخرى.هذه األمور  ترق بنبيلة. . صفات عمل. تواضعمبادرة. لى الغروب. إجاهدة من الشروق 

 الرحيمة: هللاعناية 

َفَذَهَبْت َوَجاَءْت " 3وراء كل هذا؟ الحظ اآلية  برعاية رحيمة عرتش هل، 7-1اآليات  نتركلكن قبل أن 
يَن.  ادِّ يب َها فِّي قِّْطَعةِّ َحْقل لِّب وَعَز الَّ  َفاتََّفقَ َواْلَتَقَطْت فِّي اْلَحْقلِّ َوَراَء اْلَحصَّ يَرةِّ َألِّيَمالِّكَ َنصِّ "؟ "َفاتََّفقَ  ".ذِّي مِّْن َعشِّ

عطاء ن من الجيد أن تترك شيئا غامضا إل. أحيانا يكو في كل سطر كالهوت من الضروري أن تكتبليس 
، وقت الحق. وسوف يكون. في الواقع جابة فياإل. ويمكن إعطاء الحظ األمر نالقارئ فرصة لملء الفراغ إ

هللا توجيه ل الرحيمة العناية، الجواب. الجواب هو هللا عطيست هي التي، سيادة هللاعن  الحاسم هاالهوتب، نعمي
صامتا. كما  يكون حتى عندما  سيدو كريم ، ألن هللا أتي إلى حقل بوعزتأن  راعوثل اتََّفقَ . تلتقط وهي راعوثل

ْنَسانِّ ي َفك ِّر  فِّي َطرِّيقِّهِّ، َوالرَّبُّ َيْهدِّي َخْطَوَته  ( "9 :16يقول المثل )  ."َقْلب  اإلِّ

 نعمة؟ راعوثوجدت  لماذا

لها يوفر  .ةأجنبي   بالرغم من كونها، ا عظيمالطفلها  ويظهرراعوث ل بوعزيقترب  8و 9اآلن في اآليات 
بعدم التحرش غلمانه  بإبالغالحماية  ويقدم لها .فتياتهوراء وأن تظل قريبة في حقله أن تعمل  بإبالغها طعاما
أن تتجه  تبدأ اه كل ثروة بوعز وتقو فلذلك ما استقاه الغلمان. شرب تأن  ويسدد عطشها بإبالغها(. 9 آيةبها )

 .راعوث رلخي
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عميق  هن أنتبي   وقد سؤاال راعوثأثارت  .13-10اآليات  صحاح،في اإل مفارقة أهماآلن إلى تبادل نأتي 
أكثر أهمية من اإلجابة التي هو هلل. ال يكاد أي شيء في حياتنا  نوجههجميعا أن إنه سؤاال نحتاج  جدا.

 سنحصل عليها.

َها َوَسَجَدْت إَِّلى  َكْيَف َوَجْدت  نِّْعَمًة فِّي َعْيَنْيَك َحتَّى َتْنظ َر إَِّليَّ َوَأَنا »اأَلْرضِّ َوَقاَلْت َله : َفَسَقَطْت َعَلى َوْجهِّ
 «َغرِّيَبٌة؟

شعر باالستياء من هذا، تال وهي ضدها.  يوجد عائقين. من وجهة النظر الطبيعية موآبي ةأنها  راعوثتعلم 
 .دهشم بوعزمع إحسان  تجاوبهاي معاملة خاصة. ال تتوقع أهي  ةسرائيلي  غير إ. باعتبارها هقبلتولكن 

ونشعر بالدهشة واالستياء إذا لم نحصل على  اإلحساننتوقع فنحن وهي مختلفة جدا عن معظم الناس اليوم. 
األرض.  إلى وسجودهاعلى وجهها  بعدم االستحقاق بسقوطهاحساسها إعن  تر عب   راعوثحقوقنا. ولكن 

. يزدادوا تواضعا عندما ي عاملون بكرم واألشخاص المتواضعين. همشكر  يعبرون عنال األشخاص المتكبرين 
 أن تجعلنا سعداء في هللا. وإنما غايتها. من تواضعنا أن ترفعنانعمة من الليس المقصود ف

 االستحقاق:ليس على أساس 

 :حاسمة 12و 11بسخاء. اآليات  هاعاملي لماذا بوعز راعوثسألت على أنفسنا.  نقفظ إننا
، َحتَّى َتَرْكتِّ َأَباكِّ َوأ مَّكِّ »َفَأَجاَب ب وَعز  َوَقاَل َلَها:  لِّكِّ إِّنَّنِّي َقْد أ ْخبِّْرت  بِّك ل ِّ َما َفَعْلتِّ بَِّحَماتِّكِّ َبْعَد َمْوتِّ َرج 

، َولْ  . لِّي َكافِّئِّ الرَّبُّ َعَمَلكِّ ْرتِّ إَِّلى َشْعٍب َلْم َتْعرِّفِّيهِّ مِّْن َقْبل  ْندِّ الرَّب ِّ َوَأْرَض َمْولِّدِّكِّ َوسِّ َيك ْن َأْجر كِّ َكامِّاًل مِّْن عِّ
ْئتِّ لَِّكْي َتْحَتمِّي َتْحَت َجَناَحْيهِّ   «.إِّلهِّ إِّْسَرائِّيَل الَّذِّي جِّ

يجيب بل يست لها شروط. ل فالنعمة: هاجيبي البوعز ، نعمةت عامل بال لماذاراعوث  تسأل: عندما مالحظة
 تهااألب واألم لخدم أن تتركياستعداد على  لدرجة أنك جدا نعمي أحببتي ألنك: "بقوله، لماذا؟ على سؤالها

 في أرض غريبة".

هللا؟  نعمةبوعز و  إحسانكعمل يستحق  نعميل راعوث نفكر في محبةن الكاتب يريد منا أن أهل هذا يعني 
أن يجب ف، بوعز إحسان راعوث استحقتعتقد هذا. إذا أ ؟ ال هسبتكعطفا ن أنهافي النعمة  ظنهل يريدنا أن ن
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. بالسداد لدرجة أنه مدين لهاعالية قيمة  ذات، هاعملرئيس ، لبوعزم خدمة تقد   على أنها موظفة نظر لهان
عطي صورة أخرى تجعل صورة ت 12اآلية ففي عقولنا.  هاأن يخلق الكاتبالتي يريد صورة ال ليستهذه 

 صاحب العمل والموظف أمرا مستحيال.

 :هللا ي  تحت جناح سعت للحماية ألنها

 كماهللا ) ليس سوى أداة  بوعزف. نعميل محبتهالراعوث  هو حقا الذي يكافئ هللاأن  12في اآلية  بوعزيقول 
ْندِّ (. لكن الحظ اآلن عبارة "لحظةمجرد  بعد نعميتعلم من سن اًل مِّْن عِّ ، َوْلَيك ْن َأْجر كِّ َكامِّ لِّي َكافِّئِّ الرَّبُّ َعَمَلكِّ

راآلية ال تشجعنا على  هذه ".الَِّذي ِجْئِت ِلَكْي َتْحَتِمي َتْحَت َجَناَحْيهِ الرَّب ِّ إِّلهِّ إِّْسَرائِّيَل   ةكموظف راعوث تصو 
عظيم نسر كهلل  هيالصورة بل أجر جيد. بصاحب العمل كهللا والتي ألجلها يكافئها العمالة المطلوبة  هلل تقدم

، هو أن هللا 12اآلية  تطبيقالنسر.  مالذا آمنا تحت جناحي   ليجد أتىهدد م كفرخ صغير راعوثح و مجن  
 تحت جناحيه.للحماية  تقد لجأ ألنها راعوثسيكافئ 

بَِّك  أَلنَّهُ اِّْرَحْمنِّي َيا َاهلل  اْرَحْمنِّي، يقول " 1 :57، مزمور ي العهد القديم. على سبيل المثالف شائعهذا تعليم 
ل ِّ َجَناَحْيَك َأْحَتمِّي إَِّلى َأْن َتْعب َر اْلَمَصائِّب   ي، َوبِّظِّ بك  ألنهارحمني يا هللا،  ".أَلنَّه  الحظ كلمة " ".اْحَتَمْت َنْفسِّ

 حتسبتقد ألقد التمست ملجأ تحت جناحيه.  انهأل ؟ راعوثلماذا يجب أن يظهر هللا رحمة ل احتمت نفسي.
تكون ، الشخص ذلكيفل والفرح. وعندما  للرجاءوقد وضعت قلبها على هللا  فضل من كل اآلخرين.أحمايته 

 تكقيممناشدة الخاص بدال من  رجاءكمصدر كقيمة هللا  ناشدتهللا على المحك ويكون رحيما. إذا  كرامة
 .بهجتكشارك كل قلبه لحمايتك و ي الخاصة تهقيمللتزامه الثابت فا، هللا لرجاءمصدرا  ابوصفه ةالخاص

 :هللا ومحبة اآلخرين الحماية فيطلب 

 جناحي  تحت بمسعاها لطلب الحماية  تتعلقعائلتها ل هامي وتركلنع راعوث محبةلكن يجب أن نسأل كيف أن 
ي موآب ألنها قادرا على مغادرة ملجأ والدها ووالدتها ف كانتهللا. االقتراح األكثر ترجيحا هو أن راعوث 

 شعرتفي حياة نعمي و  رأت احتياجانها أمن الواضح و بكثير.  قوى ن أهللا الذي كا جناحي  وجدت ملجأ تحت 
 ،هللا جناحي   لكي تظل مستمتعة بحماية، و نحو نعميتحرك النسر ف. االحتياج هذالتلبية  لهاهللا بدعوة 

 ها.الرعاية التي تتلقاها من نسر ب نعمينفسها لرعاية  تلزمأ، أيضا، و راعوث تحركت
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هو  ،من ناحية أخرى  نعميلرعاية  عائلةهللا من جهة، وترك ال تحت جناحي   الحمايةوبالتالي فإن العالقة بين 
. أو نعميل محبةنفسها في ال أن تقدمو  ي ةاإلنسان الحماية تتركأن  راعوث نمك  هللا  تحت جناحي  الوجود  أن

 في هللا. على الحماية دليلو  يجةنتهي  نعميبيت ومحبة ترك الأن  يمكن أن نقول أخرى  بعبارة

 :نجيلرسالة ال 

هللا  جناحي  تحت  احتمت؟" الجواب هو أنها قد َكْيَف َوَجْدت  نِّْعَمةً ، "10في اآلية  راعوثسؤال إلى نعود اآلن و 
هللا أو بوعز. من رحمة  ستحقت. أنها لم نعميمحبة أن هذا قد أعطاها الحرية والرغبة في مغادرة المنزل و و 

 إعالنب أكرمتهم، فقد على عملها. على العكس من ذلك اأجور لها  ايدفعو  لم. ة لديهمليست موظف فهي
 .مفي سخائهللحماية ببساطة اللجوء لعملهم و  احتياجها

سرائيلي أو إ)فلسطيني أو  أي شخصنجيل في العهد القديم والعهد الجديد. وهللا يرحم هذه هي رسالة اإل
 :المسيحهللا. قال  جناحي  تحت  يحتميو  ،راعوثواضع مثل يتميركي( أ

َمَة اْلم ْرَسلِّيَن إَِّلْيَها، َكْم َمرٍَّة َأَرْدت  أَ  َشلِّيم ! َيا َقاتَِّلَة اأَلْنبَِّياءِّ َوَراجِّ َشلِّيم ، َيا أ ور  ْن َأْجَمَع َأْواَلَدكِّ َكَما َتْجَمع  َيا أ ور 
َجاَجة  فَِّراَخَها َتْحَت َجَناَحْيَها، َوَلْم ت    ه َوَذا َبْيت ك ْم ي ْتَرك  َلك ْم َخَراًبا. رِّيد وا!الدَّ

تبرير أنفسهم. يكف وا عن وا عن كف  وأن ي جناحي المسيح.هو االحتماء تحت  عملهالفريسيون على كان ما 
 واسقطي. لم ا لهمنموذج راعوث لم تكن. يفعوا ذلك تمجيد أنفسهم. ولكنهم ال يكف وا عنأنفسهم.  االتكال على

 .راعوثن مثل يسيين. كن مثل الفر كتالنعمة. ال ب لم يندهشوا. لم يسجدواالمسيح.  أمامعلى وجوههم 

تحت جناحيه. يحتمون  أشخاصايبحث عن الذي نه هو النسر إهللا ليس صاحب عمل يبحث عن موظفين. 
تحت  محبةة الحيا عن عيقنايم والوطن أو أي شيء آخر يمكن أن األب واأل يتركون  أشخاصايبحث عن  هو

 .المسيح جناحي  

 :سيادة هللا عن نعميالهوت 

لتناول طعام الغداء  هبوعز راعوث كل ما يمكن أن تأكلأعطى . لنعمي باختصار بالعودةاسمحوا لي أن أنهي 
ها تعطأ و  نعميإلى  ثم عادتتعمل حتى غروب الشمس.  وهي(. 6 :4 يعقوب،" نِّْعَمة أَْعَظمَ ، راجع "14 آية)
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 20، وفي اآلية ما حدث مع بوعزب ثم أخبرتها(. 19 – 17آيات الغداء وجميع الحبوب )َما َفَضَل َعْنَها َبْعَد 
ُه َلْم َيْتُرِك اْلَمْعُروَف مَِّن الرَّب ِّ  ]بوعز[م َباَرٌك ه َو " تقولإذ بشكل جيد.  يخدمهاسيادة هللا عن  نعميالهوت  أَلنَّ

قد  بوعز(. 27 :24. )راجع تكوين معروف الرب يهشير إلالمعروف الذي ت" وأعتقد أن .َمَع اأَلْحَياِء َواْلَمْوَتى
 .ترك المعروفأنه قد وك قد بدى الموتى. كان هللا مع المعروففي إظهار  فقط بدأ

 أزال هو الذي(. كان الرب كليون )أليمالك و  الموتى)نعمي وراعوث( أو  األحياء يتركلم  الرب معروف
بوعز لراعوث.  أبقىالذي هو . كان الرب محبةفي ال نعميل راعوث ألزمالذي هو المجاعة. كان الرب 

كي  نعميلكاٍف  إشراقٍ خالل من محبة هللا أخيرا  تخلل نورقد و . بالمصادفةأتي إلى حقل بوعز لم ت راعوثف
أمام  ونسجد، على وجوهناسقط نتحت جناحيه. لذا دعونا يحتمي  منكل ل وهو صالح. طيبالرب أن . ترى 

 نعمته.ب ونندهش، هللا تحت جناحي   ونحتمي، بعدم استحقاقنا نعترفالرب ، و 


