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 تفسري سفر راعوث

  

  منشورات بيت عنيا

ت اهللا     فحة بي ن ص مي م إذن رس ذت ب ع .  com.baytallah.www://http أخ جمي
االت             اإلخوةالحقوق محفوظة لمكتبة      وال يجوز إعادة نشر أو طباعة إي من الكتب أو المق

وب من           إذن خاص ومكت بأي طريقة طباعية أو إليكترونية أو وضعها على اإلنترنت إال ب
ط           يمك.  وصفحة  بيت اهللا    اإلخوة نك أن تحتفظ بالكتب أو المقاالت لالستخدام الشخصي  فق

  وليس بهدف بيعها أو المتاجرة بها بأي طريقة آانت ومهما آانت األسباب

  
 

  المحتويات
    مقدمة للترجمة العربية

    تمهيد إلى السفر
    ١األصحاح 
    ٢األصحاح 
    ٣األصحاح 
    ٤األصحاح 
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 مقدمة للترجمة العربية

عدداً من اإلخوة يف آن واحد بترمجة هذا الكتاب الثمني؟ لما وجدوه فيـه              شغل الرب   
من تنقيب عن حق هام؟ حنن يف أمس احلاجة ألن نتنبه إىل أمهيته يف هذه األيام؟ وهو ما                  

  .خيتص باالنفصال والشهادة

 لقد ورثنا هذا احلق عن سالفينا؟ وحنن يف حاجة اليوم ألن تتوجه أنظارنا إىل قيمة هـذا                
  .احلق وأمهيته القصوى؟ ال سيما وقد ضعف تقدير الكثريين له

مث مت  . وقد مت ترمجة هذا الكتاب عن الترمجة اإلجنليزية له؟ املأخوذة عن األصل اهلولندي            
  .مراجعة ثالث ترمجات قام ا ثالثة من اإلخوة؟ وأخرجت منها هذه الترمجة

 الكاتب دون إدخال آلراء املترمجني إليها؟       وقد راعينا أن تكون الترمجة نقالً أميناً ألفكار       
وعندما كان األمر يتعلق بالتعليم فقد حرصنا على أن تكون الترمجة أقرب إىل احلرفية؟              

  .دون إخالل مبتطلبات اللغة وسهولة التعبري

وقد استلزم األمر إضافة بعض احلواشي أسفل بعض الصفحات لتوضيح أمـر قـد ال               
 مت متييز احلواشي السفلية اليت أُضيفت بأن ذيلت باحلرف          وقد. يسهل توضيحه يف املنت   

) م(كناية عن املعربني؟ بينما ذيلت احلواشي اليت وردت بالترمجة اإلجنليزية باحلرف            ) ع(
مع مالحظة أن بعض منها ورد يف الترمجة اإلجنليزية يف املـنت بـني              . كناية عن املؤلف  

  . قوسني
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التأمل يف رأس الفقرات اليت تـتكلم عنـه يف          مل يضع الكاتب النص الكتايب موضوع       
إال أنه وضع النص الكتـايب      . األصحاح األول وحىت العدد السابع من األصحاح الثاين       

وقد رأينـا   . قبل التأمالت بدءاً من العدد الثامن من األصحاح الثاين وحىت اية السفر           
ل جزء من التأمالت يف     استكماالً لفائدة القارئ العريب أن نضع النص الكتايب يف رأس ك          

  .هذا السفر

وحنن نصلي من كل قلوبنا أن يستخدم إهلنا الصاحل هذه الكلمات لينـهض بالتـذكرة               
أذهان املؤمنني النقية؟ ليلتفتوا إىل أمهية هذا احلق وقيمته؟ واخلسارة الـيت تنـتج عـن         

ع إليـه   ذا املكان؟ ويرج  » يف املكان الذي اختاره الرب    «فيتمسك كل من هو     . إمهاله
  .فالرب هناك وهناك فقط. »يهوه مشه«كل من ابتعد عنه؟ ألن 
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   إلى السفرتمهيد

هناك سفران يف الكتاب املقدس حيمل كل منهما اسم امرأة؟ مها سفر راعوث وسـفر               
وكل منهما أظهرت يف حياا     . أستري؟ كانت راعوث موآبية؟ أما أستري فكانت يهودية       

  . وأمانة من حنو اهللاومن خالل ظروفها اخلاصة تكريساً

عدا ذلك فال يذكر    . ويذكر اسم راعوث يف هذا السفر املسمى بامسها اثنيت عشرة مرة          
سوى مرة واحدة أخرى يف كلمة اهللا؟ ويا للعجب؟ إذ يذكر باالرتباط بسلسلة نـسب        

  ).٥:١مت (الرب يسوع 

ائلة  هي ع  -وهذا السفر يكشف بصورة مجيلة كيف ينسج الروح القدس ظروف أسرة            
ويلفت الروح القدس هنـا نظرنـا إىل        .  بطريقة توجه نظرنا إىل حق هام جداً       -نعمي  

ويـذكر  . ؟ أي الذي له حق الفداء»الويلّ«واحد من أغلى ألقاب ربنا يسوع؟ أال وهو      
تسع مرات يف هذا السفر؟ وتتكرر ذات       » الويل«الذي يترجم   » Goel«اللفظ العربي   

 وأسفار أخرى؟ وهي تترجم حسب القرينة اليت ترد فيهـا           الكلمة كثرياً يف سفر إشعياء    
مبعىن الذي يثأر لدم قريبه؟ ولكـن يف أغلـب          » ويلّ الدم «أو  » الويلّ«أو  » بالفادي«

  ".هذه الكلمة وحدها تستحق الدراسة"وكما قال أحدهم؟ . »الفادي«األحيان تترجم 

ففي سفر القـضاة    . ئعةيقع هذا السفر بني سفري القضاة وصموئيل؟ وهذا له داللة را          
نرى احنطاط شعب إسرائيل وفشلهم التام كأمة يف حفظ شهادم لإلله الواحد احلقيقي             
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ونتيجة لـذلك كـان     . وسط ظالم الوثنية وعبادة األصنام يف كنعان واألمم احمليطة م         
؟ ولكنه يف نعمتـه     )٢٣-٦:٢قضاة  (البد أن يؤدم اهللا؟ فسمح ألعدائهم أن يذلوهم         

ما أقام هلم قضاة ليخلصوهم ويعطوهم راحة من مضايقيهم؟ ولكن مل يوجد قاض             كثرياً  
واحد استطاع أن جيعلهم يتمتعون مبرياثهم الذي أُعطي هلم من اهللا كامالً؟ وإمنا كـان               

وبالرغم من أن كل قاض كان من زاوية معينة ويف مواقف           . يرد هلم هذا املرياث جزئياً    
 مجيعهم أظهروا قصوراً كثرياً؟ حىت أولئك الذين كانوا         حمددة رمزاً للرب يسوع؟ إال أن     

  .رموزاً واضحة للرب يسوع؟ كجدعون ومششون؟ بكل أسف طوحوا الشعب بعيداً

وحدث يف أيـام    «وهكذا يرتبط سفر راعوث بسفر القضاة ذه العبارة اليت يفتتح ا            
  »حكم القضاة

الذي معىن  " بوعز"ي الكامل؟   على أننا جند يف سفر راعوث من يصلح ألن يكون الفاد          
كان . وكان أيضاً ذا قرابة وولياً    . أي ذا ثروة  » جبار بأس «كان  ". الذي فيه القوة  "امسه  

 امرأة موآبية كراعوث فكاكـاً كـامالً ويأخـذها          - أي يفدي    -قادراً على أن يفك     
ـ                ه لنفسه؟ بالرغم من أا بال حقوق على اإلطالق؟ إذ هي من أعداء شعب اهللا؟ ولكن

  .يفدي املرياث؟ وأيضاً يقيم نسالً ليتمتع متتعاً كامالً ذا املرياث والنصيب

من هنا يأخذ هذا السفر بأنظارنا إىل داود الذي سيقيم اململكة بالقوة؟ ويدخل الشعب              
فيبدأ هـذا   . إىل الراحة يف مرياثهم الكامل؟ وهكذا ينقلنا هذا السفر إىل سفر صموئيل           
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 أرض اهللا؟ وينتهي باسم داود؟ الرجل الذي حبسب قلـب اهللا؟            السفر بأليمالك تاركاً  
  .وهكذا يكون هذا السفر حلقة الوصل الصحيحة بني سفري القضاة وصموئيل

إن هذا السفر يرينا أنه حىت يف أيام اخلراب الشديد؟ وعلى الرغم من احنراف واحنـدار                
 يعمل بطـرق مـستترة      الشعب يف أيام القضاة؟ فإن اهللا يف عنايته اخلاصة بشعبه كان          

لقد قصد اهللا أن يفيض بربكته على نسل إبراهيم؟ لتتبارك          . لتكميل مقاصد نعمته اإلهلية   
  .فيه مجيع األمم

وحنن جند يف هذه األسفار تاريخ الشعب يف مثال؟ ففي القضاة نرى اخلراب واالحنراف              
»  عينيـه  يف تلك األيام مل يكن ملك يف إسرائيل؟ كل واحد عمل ما حـسن يف              «التام  

ويف سفر راعـوث    ). ٧:٨صم  ١(» أملك عليهم  رفضوين حىت ال  «) ٢٥:٢١قضاة  (
نرى املسيح الذي يفدي ويرد كالويل؟ ويعطي املرياث للبقية املسكينة يف إسرائيل ممثلة             

واليت فقدت كل شيء    ) نعمي(يف راعوث املوآبية؟ اليت أحتدت نفسها مع األمة املتروكة          
  . أخرياً تصبح زوجة لبوعزحتت يد اهللا املؤدبة؟ مث

إلنذارنا؟ حنـن   «أما كان هذا الذي حدث مع إسرائيل إمنا هو لتعليمنا؟ لقد كُتب هذا              
أمل تكن األسباب الـيت أدت إىل       ). ١١:١٠كو  ١(» الذين انتهت إلينا أواخر الدهور    

حالة اخلراب يف إسرائيل هي نفسها اليت سببت خراب الكنيسة؟ أومل تكن النعمة الـيت               
تدخلت مرة ومرات يف تاريخ إسرائيل هي ذات النعمة اليت تتدخل ألجل الكنيسة؟ أال              
نستطيع أن منيز التناظر بني األصحاحات السبعة األوىل من سفر صموئيل األول وبـني              
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األصحاحني الثاين والثالث من سفر الرؤيا؟ مث أال جند يف راعوث ما جنـده يف كنيـسة                 
  ).١٤-٧:٣رؤ (فيالدلفيا 

وء هذه املالحظات فإننا نأمل أن يتكلم سفر راعوث إىل ضمائرنا؟ السيما حـني              يف ض 
نرى النتائج اخلطرية اليت تترتب على ترك املكان الذي اختاره الرب ليكون امسه فيـه؟               

احلقيقي الذي لنـا؟ ويف نعمتـه غـري         » بوعز«فلنصغِ بالقلب إليه وحنن نتأمل صالح       
  .احملدودة اليت ال تسقط

 ألولاألصحاح ا

  )١ع ( حدث في أيام حكم القضاة أنه صار جوع في األرض 

نتعرف علـى طبيعـة     » حدث يف أيام حكم القضاة    «من العبارة األوىل من هذا السفر       
كانت فترة حكم القضاة طويلة، بدأت عقـب مـوت          . الفترة اليت وقعت فيها أحداثه    

ـ       ) ٢٣-٦:٢قض  (يشوع   ت األمـة   واستمرت حىت أواخر أيام صموئيل، عندما طلب
وبالرغم من أن العبارة األوىل من السفر ال تعطـي حتديـداً            ). ٨صم  ١(لنفسها ملكاً   

واضحاً لزمن وقوع أحداثه، ولكنها تكشف بوضوح احلالة اليت كانـت فيهـا األمـة      
  .حينئذ
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من دراستنا لسفر القضاة نالحظ أنه من الناحية التارخيية ينتهي عند األصحاح السادس             
حات من السابع عشر حىت احلادي والعشرين فهي تـسجل وقـائع            عشر، أما األصحا  

  .حادثتني تظهران كيف أن الوثنية والزنا كانا طابع تلك األيام

لقد قصد اهللا أن يكشف لنا بوضوح أن هذه احلالة مل تسد فقط يف اية حكم القـضاة                  
من بسبب التشويش ولسيطرة شعوب أخرى عليهم، وما مارسته تلك الشعوب عليهم            

ضغوط، بل إن هذه احلالة سادت عقب موت يشوع والشيوخ الذين طالـت أيـامهم               
إن . كما كان اخلراب هو احلالة العامة بني الشعب، ومل يكن قاصراً على فئة منهم             . بعده

 كان حفيداً ملوسى، وهو الذي أدخل العبادة الوثنيـة          ١٨و١٧الغالم الالوي يف قضاة     
 ظلت قائمة هناك حىت سيب األسباط العشرة بعد تلـك           إىل سبط دان، تلك العبادة اليت     

 وقعت  ٢١-١٩كما أن األحداث اليت ترد تفصيالا يف قضاة         . األحداث بستة قرون  
يف وقت كان فيه فينحاس حفيد هرون رئيساً للكهنة، فأين غريته د اهللا اليت أظهرهـا                

اية سـفر القـضاة     ؟ من هذا نفهم أن تلك احلادثتني يف         )١٣-١:٢٥عد  (يف الربية   
ويف هذه األصحاحات اخلمسة األخرية مـن سـفر         . وقعتا يف بداية أيام حكم القضاة     
، ٦:١٧ص  (» يف تلك األيام مل يكن ملك يف إسرائيل       «القضاة تتكرر أربع مرات عبارة      

كان كل واحد يفعـل     «ويف مرتني منها يعلَّق عليها بالقول       ) ٢٥:٢١،  ١:١٩،  ١:١٨
  .»ما حيسن يف عينيه

هل نتعجب بعد هذا إن حدث جوع يف األرض يف تلك األيام؟ صحيح أن حـدوث                و
هذه ااعة مل يكن األمر الطبيعي، فقد سبق أن قال اهللا للشعب عن هذه األرض إـا                 
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من مطر السماء   «، أرض   »أرض ليس باملسكنة تأكل فيها خبزاً     «،  »تفيض لبنا وعسالً  «
نا الرب إهلك عليها دائماً من أول السنة إىل         تشرب ماًء، أرض يعتين ا الرب إهلك، عي       

ولكن اهللا قال أيضاً يف نفـس األصـحاح         ) ١٢ و ١١:١١،  ٣:٦،٩:٨تث  (» آخرها
يغلق الـسماء  «احلادي عشر ويف مواضع أخرى من سفر التثنية إم إذا زاغوا عنه فإنه   

ـ                يت فال يكون مطر، وال تعطي األرض غلتها، فتبيدون سريعاً عـن األرض اجليـدة ال
لذلك كان البد للرب يف أحكام بره أن يرسل عليهم          ). ١٧:١١تث  (» يعطيكم الرب 

إنه يفعل ذلك ليوقظ    . اجلوع عندما حتولت األمة عنه، وعبدت آهلة أخرى وسجدت هلا         
  .ضمائرهم لريجعوا إليه

فذهب رجل من بيت لحم يهوذا ليتغرب في بالد موآب هو وامرأته وابنـاه،              
واسم امرأته نعمي، واسما ابنيـه محلـون وكليـون          واسم الرجل أليمالك،    

  )١،٢ع ( أفراتيون من بيت لحم يهوذا، فأتوا إلى بالد موآب وكانوا هناك 

يف تلك األيام كانت هناك عائلة معينة يف بيت حلم يهوذا، هي عائلة أليمالك وامرأتـه                
ألربعـة يف أي    وال نقرأ أمساء هـؤالء ا     . كانوا أفراتيني . نعمي وابنيهما حملون وكليون   

  . موضع آخر من كلمة اهللا

من األعداد األوىل من األصحاح السابع من الرسالة إىل العربانيني نفهم أن األمساء اليت              
فبيت حلـم   . وردت يف كلمة اهللا هلا هدفها ومغزاها الروحي، حىت ولو مل تبد لنا كذلك             

وأليمالـك  " خصباً" تعين   ، وأفراته "يحمد"أو  " محد"، ويهوذا معناها    "بيت اخلبز "تعين  
  ".مسريت"أو " حمبوبيت"، أما نعمي فتترجم "إهلي ملك"تترجم 
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أال تعطينا هذه األمساء صورة مجيلة لعطايا اهللا لشعبه؛ إلسرائيل كما للكنيـسة أيـضاً؟               
مـي  ( حيث خزائن الرب، حيث وفرة اخلبز        - إن جاز يل التعبري هكذا       -فهناك مكان   

ملكان ذاته هو مكان السجود، حيـث يرفـع احلمـد           ذلك ا ). ٥٨-٣٢:٦، يو   ٢:٥
يف هذا املكان يسكن    . حقاً ياله من مكان خصيب وفري الثمر      . والتسبيح والشكر للرب  

إنسان حيمل امسه اعترافاً بأن إهله ملك، حىت وإن مل يكن هناك ملك منظور يف إسرائيل،                
 مـن اهللا، بـل هـي        وهناك أيضاً تعيش امرأة حمبوبة    . بل حىت لو رفض إسرائيل ملكه     

  .موضوع مسرته

هل عرفت أيها القارئ العزيز ما هو هذا املكان اجلميل؟ حيث جيمع الرب خاصته حوله              
الذي له، حيث تطعم نفوسنا دائماً بشخـصه، هـو          " بيت اخلبز "؟ هنا   )٢٠:١٨مت  (

 هل تدرك يا أخي ماذا يعين بالنسبة له       ) ٩:١٠رو  (هناك يف وسط الذين يعترفون به رباً        
، "مـسرته "أن جيد يف هذا املكان الذين قد صارت قلوم له خالصة؟ إنه يف ذلك جيد                

  ".حمبوبته"وهنا جيد 

ولكن اهللا يريد احلق يف اإلنسان الباطن، فعندما نوجد معاً يف مكان الربكة هذا، ونفرح               
 مبا يقدمه لنا الرب، ومن مث نقدم له حقه من الشكر ونترمن بتسبيحه، حينئذ يفحص هو               

قلوبنا لريى هل هي حقاً مستقيمة معه، أم أن كلماتنا أمسى كثرياً مـن حالـة قلوبنـا                  
وأحياناً يف معامالته معنا يضطر ألن يرسل علينا جوعاً، حىت نـشعر حباجتنـا              . الفعلية

  .وحنكم على أنفسنا يف نور حمضره الفاحص
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اخلبز، فإننا قد نظل    ، بيت   »بيت حلم «أمل حيدث معنا مثل هذا االختبار؟ فمع وجودنا يف          
  فكيف تصرفنا يف هذه احلالة؟. جوعى دون شبع

من املؤكد أن هذه ليست هي احلالة الطبيعية أن نوجد يف حالة اجلوع يف الوقت الـذي             
ولكن هل رجعنا إىل الرب لنسأله عن الـسبب يف          . جنتمع فيه من حول شخص الرب     
 قليب قد حتول عنه، فلم تعد له        قد يكون السبب أن   . ذلك؟ لو فعلنا ذلك ألجابنا حتماً     

وقد نكون قد عمتنا معاً حالة االبتعاد عـن         . شهية حنو اخلبز السماوي الذي يعطيه هو      
، وقد نكون قـد تـصرفنا       »يكسر لنا قوام اخلبز   «اهللا، لذلك فهو يف أحكامه القضائية       

خلبز اختار طريقه وهرب من بيت ا     » إهلي ملك «كأليمالك، الذي بالرغم من امسه احللو       
واآلن وقد أرسل الـرب     . حيث عمت ااعة، ومل يسأل عن السبب وراء هذه ااعة         

جتربة، فقد انكشفت األعماق اليت استقرت خلف اعترافه، فبحث عن موضـع آخـر              
  .لنفسه لعله جيد فيه خبزاً، ومل يسأل ما هي إرادة اهللا

عنا إىل اسم ربنـا     قد يكون لنا اعتراف حسن أن يسوع هو سيدنا، وقد نعترف باجتما           
يسوع، وذلك بأن نأخذ مكاننا هناك، أو قد نفتخر وجناهر ذا احلق، وبذلك نكون قد               
اعترفنا بأننا جنتمع إىل امسه، وأنه هو مضيفنا، وأنه ال سلطان علينا سوى إرادته هـو،                

ولكن، هل هذه هي احلقيقة؟ وهل حنـن حنترمـه          . إرادة شخصية لنا   وأنه ال رأي وال   
جنتمع معاً ملمارسة حياتنا الكنسية، بل حىت يف حياتنا اليومية أيضاً هل نسأله             كرب حني   

مث هل حنن ننفذ فقط ما يأمرنا به؟ إن اهللا ينظر إىل احلق             . »ماذا تريد يا رب أن أفعل؟     «
  . واإلخالص يف القلب
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 قـد ملـس قـصوراً يف حيـاة          - وكذلك أيضاً اإلسرائيلي الروحي      -ال شك أن اهللا     
أي ضياع فلم يكن امسامها  » كليون«أي مريض، و  » حملون« حىت أنه مسى ابنيه      أليمالك،

  .تعبرياً عن إميان حي، وال كان شهادة عن حالة صحيحة

كثرياً ما حيدث هذا يف حياتنا العائلية، فيوجد فيها خلل خطري، يبدأ عادةً مبا نسمح بـه               
 يف هذا هو حالـة اآلبـاء،        ألوالدنا، فتبدأ حياتنا يف االحندار، ولكن السبب األساسي       

مسع موسى الشعب يبكون بعشائرهم، كل واحد يف بـاب          «لذلك نقرأ يف سفر العدد      
  ).١٠:١١عد (» خيمته

ملا أرسل اهللا جتربة فكانت جماعة يف األرض، ماذا فعل أليمالك؟ هل تصرف مبا يتفق مع                
ه هو جمرد كالم    ؟ كال، بل أظهر أن امس     »إهلي ملك «الشهادة اليت محلها طول حياته، أن       

لذلك مل يسأل عن مـشيئة      . الشفتني ليس إال، وأما القلب فلم يكن له هذا االعتراف         
  .اهللا، بل ترك بيت اخلبز حيث العبادة احلقيقية والربكة

كان لدى أليمالك الكثري من املربرات اليت يستطيع أن يقيمها ليربر فعلته هذه، أمل يترك               
وهـل  ). ٨:١٧قـض   (د قريب بيت حلم يهوذا؟      ذلك الالوي، حفيد موسى، منذ عه     

ميكن أن مثله يكون خمطئاً وهو الالوي؟ مث أمل يترك إبراهيم نفسه، وهو أبـو املـؤمنني                 
ولكن أليمالك تناسى   ). ١٠:١٢تك  (أرضه ونزل إىل مصر ملا كان اجلوع يف األرض؟          

، فهو مل يرتل إىل     لرمبا يقول أنه أفضل حاالً    . النتائج املفجعة اليت نتجت عما فعله كليهما      
 علـى  -مصر، بل ذهب إىل بالد موآب اليت ال تبعد كثرياً عن بيت حلم، مث إن موآب     
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هذا عالوة على أن حقول موآب سبق أن بوركت، أمل ينطق           .  قريبة إلسرائيل  -حنو ما   
 فقال  - أي سهول موآب     -بلعام بوحي من اهللا ملا رأى الشعب حاالً يف عربات موآب            

امك يا يعقوب، مساكنك يا إسرائيل، كأودية ممتدة، كجنات على ـر،            ما أحلى خي  «
الرب إهله معه وهتاف ملك     «.. . » كشجرات عود غرسها الرب، كأرزات على مياه      

عالوة على ذلك، أمل يعط موسـى التحريـضات   ). ٢١ : ٢٣،  ٦،  ٥ :٢٤عد  (» فيه
. نية يف عربات مـوآب    األخرية للشعب يف اجلزء األخري من سفر العدد، وكل سفر التث          

وعلى اجلانب اآلخر، فلم يبق شيء حسناً يف بيت حلم وال يف األرض وهو يتركهـا، مث                 
إنه ليس ذاهباً إىل بالد موآب ليندمج معهم، بل ليتغرب فقط هناك إىل حـني ينتـهي                 

  .اجلوع الذي يف األرض، مث هو عائد ال حمالة بعد ذلك

حاً، ولكنها كلها أيضاً كانت يف عدم طاعـة         كل ما ساقه أليمالك من أعذار كان صحي       
هللا، ولو أنه طلب مشيئة اهللا ملا ترك إطالقاً األرض اليت أعطاها اهللا لشعبه ليسكن فيهـا                 

  .إىل األبد

فمع أن سهول موآب كانت على مقربة من بيت حلم، إال أن ر األردن كان يفـصل                 
أو بيت حلم كان عليه أن يعـرب        بينهما، حىت أن من يريد أن يأيت منها إىل أرض كنعان            

األردن الذي هو رمز لكوننا دفنا مع املسيح وأُقمنا معه، األمر الذي مل يكن حيتاج إليه                
  .من هو يف موآب، حيث اإلنسان الطبيعي يستطيع أن يدخل كما هو
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صحيح أن موآب كان ذا قرابة إلسرائيل من أبيه ومن أمه ولكنها قرابة ناجتة عن عالقة                
كمـا أن   ). ٣٨-٣٠:١٩تـك   (ية، وقعت حتت تأثري اإلفراط يف الـسكر         غري شرع 

ولكن " الذي من األب  "وإن كان موآب يعين     . »يهوه«كموش، إله موآب، مل يكن هو       
، الذي كـان مـوآب      "يهوه"أي أب هذا الذي كان موآب ينتمي إليه؟ بالطبع مل يكن            

  .عدواً له

 موآيب بالدخول يف مجاعة الـرب       من أجل ذلك منع اهللا إسرائيل من أن يسمحوا ألي         
يف حني أن املصري الذي مل يكن ذا قرابة إلسرائيل مل يكن مسموحاً             . حىت اجليل العاشر  

). ٨-٣:٢٣تث  (إلسرائيل أن يعتربه رجساً، بل يقبل اجليل الثالث منه يف مجاعة الرب             
يغري من  وحىت ولو أحسن املوآبيون استقبال إسرائيل وهو عابر أرضهم، فما كان هذا ل            

أمل يفعلوا كل ما يف وسعهم ليفنوا شعب اهللا، مرة          . حقيقة كوم أعىت أعداء شعب اهللا     
، قـض   ٢٥-٢٢عـد   (بالسحر ومرة بالزىن وعبادة األوثان، بل وحىت باحلرب أيضاً          

١٤-١٢:٣.(  

 يرد ذكر موآب بني األمم      ٨٣ويف املستقبل لن يكونوا غري ما كانوا قبالً، ففي مزمور           
بل اآلن أيضاً،   . »هلم نبدهم من بني الشعوب وال يذكر اسم إسرائيل بعد         «ل  اليت ستقو 

أال تسمع تلك النغمة عينها من ذات األمم اليت ستكون هذا التحالف الرهيب؟ لذلك              
  ).٦:٢٣تث(» تلتمس سالمهم وال خريهم كل أيامك إىل األبد ال«كان أمر الرب 



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ١٥

أليام األخرية لرحلة الشعب، وقبيل     صحيح أن حقول موآب كانت مواضع مباركة يف ا        
دخوله إىل األرض، ولكنها اآلن مل تعد كذلك بعد أن قاد اهللا شعبه إىل ملء املرياث يف                 

لذلك فالرجوع إىل الوراء بعد ما سار م الرب لألمام هو احتقار وإهانة حملبة              . األرض
  ).١:٦عب (» لكماللذلك وحنن تاركون كالم بداءة املسيح لنتقدم إىل ا«. اهللا ونعمته

" املكان"وهل حنن أفضل من أليمالك؟ ألسنا جند ألنفسنا مرات األعذار اليت تربر تركنا              
فأماكن أخرى قد تبدو ظاهريـاً      . ، لكن وال عذر واحد منها يقوم أمام اهللا        "املوضع"و  

وكأن هلا ارتباطاً بشعب اهللا، وأن فيها صورة شهادة هللا، ولكنها ليست كذلك، بل هي               
 عمل اإلنسان الطبيعي، إذ أن سلطان املسيح ليس هو القاعدة الوحيدة فيها، ولـو               من

بدت ظاهرياً أا شهادة هللا، األمر الذي ال يتحقق إال من خالل اجتماع شـعب اهللا إىل                 
اسم الرب يسوع، وما عدا ذلك فهو مكرهة عند اهللا، الذي ال يتهاون من جهة هـذا                 

  .احلق مع شعبه

قوم أمام اهللا سوى وصاياه وأحكامه فقط، وما علينا حنـن سـوى             ليست هناك حجة ت   
فأليمالك مل يذهب إىل موآب لرغبة يف أن تنمو عائلته يف النعمة ومعرفـة اهللا،               . الطاعة

وال لكي ميجد اهللا يف وسط عادات وتقاليد ما يسمى اليوم بالعامل املسيحي، بـل أنـه                 
  .ببساطة أراد أن يشبع رغباته الطبيعية

ننا فحصنا دوافعنا يف نور حمضر اهللا الكاشف، لظهر على الفور الباعث احلقيقي هلا،              لو أ 
سينكشف على الفور ما إذا كنا نريد طاعة اهللا أم ال، فإن كان اهللا قد منع املطر عـن                   
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بيت حلم لكونه مل يعد مكرماً هناك، أفهل كانت له كرامة أكثر يف موآب؟ يف الواقع إن                 
  )١٨:٢يع (احملك الذي كشف حقيقة إميان أليمالك بأعماله ااعة مل تكن سوى 

عالوة على ذلك فقد تضمنت وصايا اهللا وأحكام كلمته ضمانات للفقري، على سـبيل              
أفلم يكن هناك رجل غين، جبار بـأس        . اخل...١٢:٢٤،  ١١-٧:١٥املثال اقرأ تثنية    

ربة؟ بلـى، وكـانوا     قريب ألليمالك يف بيت حلم، وعنده االستعداد ألن يعينه يف التج          
يعرفونه جيداً ويعلمون استعداده لذلك، فعندما رجعت نعمي أخرياً حتت تأديب اهللا إىل             

وضعوا  ولكنهم مل يفكروا آنذاك فيه، وال     . األرض كان لسماعها اسم بوعز تأثريه عليها      
أليس هذا ما حيدث منا؟ هل كنا نذهب يف طرقنا اخلاصة، جمتهدين أن نوجد              . ثقتهم فيه 

  نفسنا خمرجاً من صعوباتنا لو أننا افتكرنا يف بوعزنا احلقيقي، ووضعنا ثقة أكرب فيه؟أل

ولكن ما الذي دفع أليمالك ونعمي للذهاب إىل بالد موآب؟ لقد وقعت قرعتـهم يف               
أيام ازدادت فيها الصعوبات وكثرت املشاكل، ومل يعد األقربون قادرين على مد يـد              

يسمو فوق الظروف، ليسوا هم وحدهم الـذين ينطبـق          املعونة، فعجز إميام عن أن      
عليهم هذا الوصف، فكم من الذين خلصوا باإلميان غري قـادرين علـى أن يـسلكوا                
باإلميان يف أوقات االمتحان والتجربة، كم من مؤمنني وضعوا ثقتهم يف اهللا مـن جهـة                

 يعد موجـوداً    خالصهم، إال أم ما زالوا قلقني من جهة احتياجات عائالم، وكأنه مل           
  .»ال أمهلك وال أتركك«ذاك الذي قال 
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 حىت بالنسبة لألمور الـيت      -ما أعظم اخلسارة اليت خنسرها من جهة اإلدراك واملعرفة          
 عندما تتحول أنظارنا عن الويل احلقيقي، وتعود قلوبنا فتـشتاق           -سبق وأدركناها مرة    

رمبا كان هنـاك    .  معونة من اهللا    يف حاجة إىل   - نظرينا   -كان أليمالك   . إىل أمور العامل  
  .طعام يف موآب، ولكن احلياة والنسمة يف يد اهللا، بل وكل شيء أيضاً يف يده

إنه ألغىب من الغباء أن يفقد إنسان نفسه وحياته ألجل اخلبز، ولكن كان هذا هو طريق                
يف » يتغـرب «لقـد أراد أن     . أليمالك الذي اختاره، والذي ما زال الكثريون خيتارونه       

أرض موآب، ولكنه مات هناك، مث استقر ابناه هناك، واختذا هلما امرأتني مـن بنـات                
فطلب أبناؤه العامل نفسه، مث جاء املـوت        » األشياء اليت يف العامل   «فاألب طلب   . موآب

توجد طريـق   «أليس هذا عينه هو اختيار الكثريين؟       . فقلب خططهم رأساً على عقب    
ولكننا لـو   ). ١٢:١٤،٢٥:١٦ أم(» طرق املوت تظهر لإلنسان مستقيمة، وعاقبتها     
  . لتبدلت احلال متاما٢٣ً-١٥:٩تصرفنا كما فعل الشعب يف الويني 

لقد حاول أليمالك أن يهرب من حتت تأديب اهللا، فوقع يف فخ إبليس، وهكذا احلـال                
كما إذا هرب إنسان من أمـام األسـد، فـصادفه           «لقد قال اهللا إلسرائيل مرة      . دائماً

فإن كنـا   ). ١٩:٥عا  (»  دخل البيت ووضع يده على احلائط فلدغته احلية        الدب، أو 
الذي يزرعه اإلنسان إياه حيصد     «نتصرف حسب إرادتنا الذاتية فالبد أن خنترب املكتوب         

ألن من يزرع جلسده فمن اجلسد حيصد فساداً، ومن يزرع للروح فمن الـروح              . أيضاً
  ).٧:٦،٨غل (» حيصد حياة أبدية
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يمالك عن ينبوع احلياة، فوجد الكأس اليت أعدها لنفسه وقد امتألت موتاً            لقد حتول أل  
إا قمة احلماقة أن نظن أننا ميكننا أن نسلك         . مريعاً، كالذي كان على يونان أن خيتربه      

ال «. يف شركة مع اهللا يف الوقت الذي نذهب فيه وراء طرقنا اخلاصـة دون أن نـسأله      
  .»يشمخ عليه تضلوا، اهللا ال

ما أبعد هذا عما نراه يف ربنا يسوع، الذي ملا جاع، وأراد الشيطان أن جيعله يتـصرف                 
ليس باخلبز  «باالستقالل عن اهللا كما فعل أليمالك، بأن حيول احلجارة خبزاً، فرد قائالً             

فهل نسي  ). ٣:٨، تث   ٤:٤مت  (» وحده حييا اإلنسان بل بكل كلمة خترج من فم اهللا         
اليت تكلم ا موسى منذ عهد قريب؟ إن كلمة اهللا حترضـنا أن             أليمالك تلك الكلمات    

  .نتبع خطوات ربنا يسوع املسيح

، كما كانـت    )٤٨ ، إر ١٦إش  (كان هناك خبز يف موآب، وكذلك اخلمر اليت تفرح          
وهـي  . كما كان فيها حقول وكروم    ). ٤:٣مل  ٢(أرض رعي ومواشٍ كثرية القطعان      
، وفيها كـروم    »تفيض لبناً وعسالً  «ض كنعان اليت    بذلك قريبة الشبه يف مالحمها من أر      

، ولكن لنمعن النظر لنرى كيف      )٢٣:١٣، عد   ١٥-١٠:١١تث  (ذات عناقيد كبرية    
فهـم مل   . ويبدو أنه كان لديهم ما يدعو إىل ذلـك        . كان املوآبيون متكربين متعجرفني   

نـذ  مستريح مـوآب م   «يذهبوا إىل السيب، وال دخلوا يف ضيق كما حدث إلسرائيل،           
صباه، وهو مستقر على درديه، ومل يفرغ من إناء إىل إناء، ومل يذهب إيل السيب، لذلك                

  )١٣-١١:٤٨إر(» بقى طعمه فيه ورائحته مل تتغري
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تدريبات اإلميـان،    إن قلباً ال يلتصق بالرب يسوع ال يستطيع أن يتقبل الصعوبات وال           
يا ابين ال حتتقر تأديب     «ذا،  لكن خطة اهللا ليست هك    . بل يريد فقط الراحة واالستقرار    

ولكن إن كنتم بال تأديب قد      ...ألن الذي حيبه الرب يؤدبه وجيلد كل ابن يقبله        ...الرب
وأين جند امتحان   ). ١١-٥:١٢عب  (» ...صار اجلميع شركاء فيه فأنتم نغول ال بنون       

 اسم ربنا   وتدريبات اإلميان أكثر مما جندها يف ذلك املكان الذي فيه جيتمع أوالد اهللا إىل             
  يسوع؟

 حىت ولـو    -إن من يتبع نظاماً كنسياً من ترتيب البشر، له اعتراف من صياغة البشر              
 فإنه حينئذ يكـون حمكومـاً بقـوانني         -كان اعترافاً ميكن تأييده من الكتاب املقدس        

وقواعد جيب أن يتصرف مبوجبها، أياً كانت تلك القوانني والقواعد، ولكـن عنـدما              
، ونفهم معىن أن يكون السلطان له وحده، فيطبق كل منا على نفسه             »إىل امسه «نجمع  

والبد لنـا  . ما يأمره به الرب يف كل شيء، فعندئذ يأذن الرب لنا أن نوجد على مائدته        
ويف كل صغرية أو كبرية البـد أن        » ماذا تريد يارب أن أفعل؟    «حينئذ أن نسأل الرب     

ون كل قرار تتخذه الكنيسة يف أمـر مـا،          وهكذا يك . نلتمس منه اإلجابة مبا يريده منا     
وال يكون اهلدف من مناقشة أي موضـوع        . وكل رأي تتفق عليه تعبرياً عن فكر الرب       

تلك هـي تـدريبات     . هو تأييد رأي شخصي، بل حبثاً مشتركاً عن ما هي إرادة الرب           
، بـل   القلب، أن ال نسمح ألفكارنا اخلاصة أن جترنا، فال نتكلم من نبع أفكارنا اخلاصة             

  .أن جنتمع معاً بقصد معرفة فكر الرب
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هو الذي يقرر خط سري االجتماعات، ومن هـو الـذي           " جملس الكنيسة "أما إذا كان    
يكون مسموحاً له أن يشترك يف اخلدمة، فإن فرصة حدوث صعوبات تكون حمـدودة،              

ـ       . وبالتايل ال تكون هناك تدريبات قلبية      اذا أما عندما يكون للروح القدس االختيار، م
  .يفعل، ومبن يفعل، فحينئذ فقط تكون هناك فرصة لتدريب القلب

كيف تستطيع الكنيسة أن تعرف ما إذا كان هذا األخ يتحرك وفق نبـضات الـروح                
حنتاج أن نكون روحيني    . القدس؟ إن معرفة ذلك تستلزم أن حنيا قريبني جداً من الرب          

 تتصرف الكنيسة إذا حتـرك      حىت نستطيع أن منيز قيادة الروح القدس، وكيف جيب أن         
فإن اجلسد جيد أكرب فرصة له للظهور يف املكان الذي تعطـى فيـه       . اجلسد مظهراً ذاته  

فحيث يكون كل شيء روحياً وبعمل الـروح القـدس          . احلرية الكاملة للروح القدس   
وحيث يعترف املؤمنـون    . تكون فرصة اجلسد إلظهار ذاته أكرب منها يف أي مكان آخر          

ب يسوع وحده، وأنه ال رأي هلم، فهنا يكثف الشيطان نشاطه ليفسد أكثر             بسلطان الر 
إن هؤالء الذين جيتمعون على هذا املنوال مـازالوا بـشراً علـى             . من أي مكان آخر   

األرض، وما زال اجلسد يسكن فيهم، بل بكل أسف يكونون أحياناً جسديني، وأيـضاً              
 مالئكة نور، وقد دخلوا خلسة يف       البد أن يندس بينهم رسل للشيطان متنكرين يف شبه        

  .غفلة من املؤمنني لعدم استنادهم على الرب

فكيف جيب أن تتصرف الكنيسة إذا أطل اجلسد برأسه؟ وكيف تستطيع الكنيـسة أن              
متيز ما إذا كان األخ يتصرف عن جهل وضعف، أم أن إرادته الذاتية هي اليت تعمـل؟                 

ونقدم النصح باحملبة، أما من جهة اإلرادة       فتجاه اجلهل والضعف جيب أن نتحلى بالصرب        
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فكيف علينـا   . الذاتية فال جيوز التساهل معها، بل يلزم تصحيح األمور بطريقة روحية          
كمسئولني أمام الرب أن نتصرف إزاء اجلهل أو الـضعف، وإزاء اإلرادة الذاتيـة، إذا      

رب؟ ومىت ينبغـي    ظهرت أية حالة منها بني املؤمنني؟ وإىل أي مدى ينبغي أن منارس الص            
  علينا يف خضوع ملشيئته أن ننفصل عن أواين اهلوان؟

هكذا . تلك هي تدريبات اإلميان، تدريبات احلياة الروحية اليت جندها يف بيت حلم يهوذا            
                قصد اهللا، إذ هو يعلم غباء قلوبنا، وميلها السريع إىل االستقاللية، ألجل ذلك مل يعـط

فالعهد اجلديد ال يعطينا سوى املبادئ     . رف يف كل حالة   الكنيسة قوانني حتدد كيفية التص    
األساسية فقط، حىت يف كل حالة نعود إىل الرب بالسؤال عن أي املبادئ تنطبق علـى                

والروح القدس الذي يسكن يف كل مؤمن، كما يـسكن أيـضاً يف             . هذا األمر أو ذاك   
ن نـصغي إىل صـوت      لذلك ينبغي أ  . الكنيسة، يعطي اإلجابة اإلهلية احملددة الواضحة     

  .الروح القدس املنخفض اخلفيف

إننا ال نستطيع أن نكون يف هذه احلالة ما مل ختل قلوبنا وحياتنا من أي أمر غري حمكـوم                   
إن تدريبات كهذه ال توجد يف موآب املستريح منـذ      . عليه، فنحيا يف شركة عملية معه     

لبشري إىل تلك الراحة؟، ال     أال مييل القلب ا   . صباه، املستقر على درديه كما قرأنا عنه      
  .سيما إذا اشتعلت احلرب الروحية ومحي وطيسها فأكت قواه وأتعبته

لقد فر أليمالك من الصعوبات إىل الراحة يف موآب، ظاناً أنه سيجد هناك اخلبز واخلمر               
حسناً، فقد كانت هناك كروم يف موآب، ولكن ليست هنـاك اخلمـر             .  أي الفرح  -
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إن ). ١٤:١١تث  (اك الزيت الذي يعطيه الرب يف أرضه لشعبه         وال كان هن  . اجلديدة
). ٤٠-٣٨:٤مـل   ٢(اليقطني الربي ميكن أن يقدم طعاماً، ولكنه لن ينتج إال املوت            

؟ كال، بل طعام    »اإلنسان اجلديد «كان هناك خبز يف موآب، ولكن هل كان هو غذاء           
. ع املسيح، وال قام أيضاً معـه  من مل ميت م-اإلنسان الطبيعي، طعام من مل يعرب األردن   

فحاجته .  فله طعامه الذي خيتلف يف نوعيته      - إنسان حياة القيامة     -أما اإلنسان اجلديد    
 الذي  -هي إىل اخلبز الذي يعطيه اهللا، حنطة قد نبتت يف األرض، ورويت مبطر السماء               

ولكـن  ). ٤١:١٤مـل   ٢،  ١٢-٢:٥، يش   ١٤-١١:١١تث  (هو الروح القدس    
يستطع أن مييز بني خبز موآب وخبز بيت حلم، وأنى ملن مل يعد نظره مثبتـاً                أليمالك مل   

أمل . »فاجلسد كله يكون نرياً   «على الرب أن حيسن الرؤية؟ أما مىت كانت العني بسيطة           
  ).١١:١٠كو ١(تكتب هذه األمور لتعليمنا حنن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور؟ 

  )٣ع ( ابناها ومات أليمالك رجل نعمي وبقيت هي و

يف لغة الرموز يف الكتاب املقدس جند عادة أن املرأة تذكر باالرتباط مع الوضع واملركز،               
مبعىن آخر فإننا جند يف     . يف حني أن الرجل عادة يذكر باالرتباط مع قوة اإلميان أو فشله           

مـا نـراه    وهـذا   . الرجل تعبرياً عن احلالة العملية، أما املرأة فهي متثل املقام أو املركز           
مـات  " إهلي ملـك  "واضحاً يف حالة أليمالك ونعمي، فأليمالك الذي ميثل االعتراف          

فعندما نترك يف عصياننا، وبإرادتنا الذاتية، املكان الذي اختاره الرب، فقد نظل            . سريعاً
حمتفظني باملظهر اخلارجي، ولكن إىل أين ميكن أن يأخذنا طريق البعد عـن اهللا الـذي                

تعترضنا نعمة اهللا وتدعونا للعودة إليه؟ قد تكون اخلطـوة األوىل جمـرد             اخترناه ما مل    
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احنراف بسيط جداً، حىت أن قلوبنا املتقسية ال تلحظه، ولكنها تحدث بالفعل شرخاً يف              
. والنهاية البد وأن تكون هالكاً أبدياً، انفصاالً ائياً عـن اهللا          . العالقة بيننا وبني الرب   
  .حلتمية لو مل تعترضنا نعمة اهللاتلك كانت هي النتيجة ا

إذا ذهبنا إىل موآب حبثاً عن القوت فإن شهادتنا ستضعف، ويبدأ تأثريها يف االخنفـاض               
 امرأة بال رجاء    - أي مركزنا املعلن     -ولكن يبقى ما تعرب عنه املرأة       . تدرجيياً حىت متوت  

 من املتوقع أن يطـرأ      وليس. ال مظهر للحياة عندها، وال إمكانية لإلمثار لديها       . أو أمل 
، »بيت حلم يهـوذا   «ما أبعد الفرق بني هذا وبني ما نراه يف          . أي تغيري على حالتها هذه    

مل يكـن  «بيت اخلبز، موضع السجود، حيث الشهادة احلية لسلطان اهللا وللرب، حيث        
  .»ملك يف إسرائيل

لكنـها اآلن   ، و "مسريت"أي  » نعمي«إن نعمي ترمز إىل الوضع العلين، فقد كانت قبالً          
  .»مرة«صارت 

قرأت مرة عن خروف كان دائماً جيـري      . كل مؤمن يف داخله تلك اجلاذبية حنو موآب       
ففهم الراعي أن هذا اخلروف رضع وهو محل        . بعيداً عن القطيع كلما مسع مأمأة جدي      

لذلك، فمع أنه وضع بعد ذلك مع       . صغري من عرتة حىت صار قادراً على أكل العشب        
لكنه كان مبجرد مساع صوت اجلداء ينجذب تلقائياً حنوها بعيداً عن قطيع            قطيع اخلراف   

  اخلراف، أوليس هذا ما حيدث معنا؟
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( فأخذا لهما امرأتين موآبيتين اسم إحداهما عرفة، واسم األخرى راعـوث            
  )٤ع

إنه فضل من الرب أن ال يدعنا نبتعد كثرياً عن الراعي، أما املؤمن الذي يذهب جـائالً                 
عن الرب فالبد أن الرب يعيده، إال أن ذلك لن خيلو من خسارة جسيمة له وملن                بعيداً  

، مل يستطع فرعـون  ١٢تأمل إبراهيم يف تكوين  . حيبهم، كما أا خسارة للشهادة أيضاً     
فكم كان الدمار الذي أصاب الشهادة      . أن ينظر إليه سوى ككذَّاب ال ميكن الوثوق به        

ال لوط حنو سدوم وعمورة نتيجـة مباشـرة لـرتول           إلله إبراهيم بذلك؟ أمل يكن ارحت     
وهكذا مل يعد   . »كجنة الرب كأرض مصر   «فرأى لوط وادي األردن     . إبراهيم إىل مصر  

  .يستطيع أن مييز بني جنة الرب وبني أرض مصر

كذلك قصة هاجر وإمساعيل، تلك القصة احملزنة، أمل تكن نتيجة نزول إبراهيم إىل مصر              
 يومنا هذا يقاسي الشعب من النتائج املرة لفعلـة إبـراهيم            وكذبه على فرعون، وحىت   

فإننا حينما نبدأ خطوة االحنراف األوىل فقلما نفكر فيما ميكن أن تنتهي إليه مـن               . هذه
أخطار ونتائج مريرة، قد يرجع األبوان املؤمنان عن خطأ ما إىل صواب السبيل، ولكن              

ه سيتغرب قليالً كسائح يف أرض موآب،       لقد ظن أليمالك أن   . قلما يرجع أبناؤمها معهما   
ولكن ابنيه استقرا هناك، واختذا هلما زوجتني من بنـات مـوآب، فـصارا يف عـداد                 

 النتـسبوا   - وقد منع اهللا ذلـك       -املفقودين بالنسبة لشعب اهللا، ولو أما ولدا بنني         
اإلضافة يدخل موآيب يف مجاعة الرب حىت اجليل العاشر، هذا ب          ألعداء شعب اهللا، إذ ال    

  ).١٣اقرأ حنميا (إىل كوما بسكنامها يف موآب قد جنسا مرياثهما 
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أحياناً نقابل أناساً هلم شهادة تبدو رائعة، وكأم مالئكة قد نزلت رأساً من السماء، مث               
أما املؤمن احلقيقي فإن    . نراهم وإذا م قد سقطوا، وال تبدو هلم بادرة للقيام مرة أخرى           

  .ى بعد بالنسبة لنعميسقط يقوم، كما سنر

 نرى الغراب واحلمامة، وقد خرجا كالمها من الفلك، أما احلمامـة            ٩-٦:٨يف تكوين   
لذلك أمكنه أن   . فقد رجعت إليه، وأما الغراب فلم يرجع، إذ له طبيعة مغايرة للحمامة           

فال ننس أبداً أن هناك خطـراً كامنـاً يف دخـول            . جيد راحة وطعاماً يف الرمم الطافية     
إن أشهر ملحد عاش يف النصف الثاين مـن         . »اإلخوة«اب خلسة بني من يدعون      الغر

القرن التاسع عشر كان يوماً ما يف الشركة على مائدة الرب وكانت خدمتـه مقبولـة                
. مث ذهب مع بعض اإلخوة إىل بالد فارس كمرسـلني     . جداً، وكان تلميذاً ليوحنا داريب    

بهات، دعت إىل استقباله بتحفظ، وملا سـئل   ولكن ملا رجع كانت حتوم حوله بعض الش       
وكنتيجة طبيعية عزل من الشركة علـى مائـدة         . عما أشيع عنه رد كاشفاً عدم إميانه      

الرب، مما أثار زوبعة من االحتجاجات من البعض، إذ كانوا يعتربونـه مؤمنـاً مثاليـاً                
 على األقل ألنـه     عندئذ اجته إىل بعض الطوائف حيث استقبل بالترحاب،       . وواعظاً بليغاً 

كان يفرط نقداً ضد اإلخوة، واستمر بني هذه الطوائف لعدة أعوام كمعلم، حىت سقط              
وأخرياً . ينتهي فيه إىل اإلحلاد التام    " أطوار اإلميان "عنه القناع عندما أصدر كتاباً بعنوان       

كان هذا الـشخص    . ، وحسب ما نعلم عنه فقد مات عليه       "العقالنيني"اعتنق مذهب   
  .الشهري" نيومان"لكاردينال شقيق ا
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ع ( ثم ماتا كالهما محلون وكليون، فتُركت المرأة من ابنيها ومن رجلهـا             
٥(  

، فلم يبق هلا اسـم وال وريـث يف          )٧:١٤صم٢(نعود إىل نعمي، لقد انطفأت مجرا       
األرض، متاماً كما حدث مع اخلليقة كلها اليت فقدت بركتها، فهل كان حيدث ذلـك               

لقد عم اخلليقة ما يؤكد ضياع الربكة، فأُخربت ومل يعد هلـا رجـاء يف               لوال السقوط؟   
والبد أن نعمي فهمت هذا من سفر اخلروج، ولكن اهللا يف           . بركة إال على أساس الفداء    

فهي تأيت أخرياً، ال إىل الفداء، بل       . نعمته يستخدم فشلها يف أن يقودها إىل حقائق أعمق        
  .إىل الفادي نفسه

ي يف فقرها هذا، ال يسعنا إال أن نتذكر كلمات الرب إىل مالك كنيسة              عندما نتأمل نعم  
لك اسم أنك حي وأنت ميت، كن ساهراً وشدد ما بقي، الـذي              «٣ساردس يف رؤيا    

أال ينطبق هذا الوصف متام االنطباق على هذه األسرة؟ فما زالت           . »هو عتيد أن ميوت   
رجال فيها مـاتوا، بـدءاً مـن        ، ولكن كل ال   "إهلي ملك "» أليمالك«حتمل اسم أسرة    

أليمالك نفسه إىل ابنيه، ومل يبق من هذه األسرة سوى أرملة بال رجاء، ال انتظـار هلـا                  
 بعد عشر سنوات من اإلقامة      - حطام أسرة    -هذا هو ما بقى     . سوى أن متوت وحيدة   

  .يف موآب

 أمـام اهللا    ، واقفاً )٤(هو رقم اإلنسان    ) ٥(فالرقم  . يتكلم عن املسئولية  ) ١٠(والرقم  
هو رقم املخلوق باعتباره مسئوالً أمام اخلالق،       ) ٥(وبذلك فالرقم   . ومسئوالً أمامه ) ١(
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الذي يريد من جانبه أن يعني املخلوق ليتمم مسئولياته، وإن كان يف ذات الوقت يطالبه               
  .مضاعفاً، فهو يتكلم عن استعالن املسئولية الكاملة) ٥(هو الرقم ) ١٠(والرقم . ا

أي شكر جيب أن    . نا دائماً نفشل عندما يضع اهللا علينا مسئولية، ما مل ترفعنا نعمة اهللا            إن
يكون عندنا ألجل النعمة اليت تسود عندما نكون قد أفسدنا كل شيء، فهي جتعل لنـا                
باباً مفتوحاً، ليس لكي نعود إىل ما أفسدناه، بل لتعطينا أموراً جديدة متاماً، أفضل ممـا                

  .كان لنا قبالً

فقامت هي وكنتاها ورجعت من بالد موآب ألنها سمعت في بالد مـوآب أن              
وخرجت من المكان الذي كانـت فيـه        . الرب قد افتقد شعبه ليعطيهم خبزاً     

  )٦،٧ع ( وكنتاها معها وسرن في الطريق للرجوع إلى أرض يهوذا 

ه سـاردس  مل تتب ساردس، ولكن الرب أعطى باباً مفتوحاً، ال للعودة إىل ما كانت علي         
  .يف البداية، وإمنا إىل فيالدلفيا

البـاب  «وليس املقصود بالباب جماالً للتبشري باإلجنيل حبرية، وحىت عندما يذكر تعـبري             
باالرتباط بالتبشري فهو ال يعين أنه لن توجد مقاومات، بل على العكس يكتب             » املفتوح

»  معانـدون كـثريون    ألنه قد انفتح يل باب عظيم فعال ويوجد       «الرسول بولس قائالً    
  ).٩:١٦كو ١(
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ولكن الباب املفتوح هنا يعين أن الرب يكشف لنا بوضوح عن الطريق الذي يريدنا أن               
ففي عامل جيد الشيطان طريقه فيه البد وأن تكون هناك مقاومات وعقبـات             . نسلك فيه 

  .يلزم أن نتغلب عليها

 يف موضع املسئولية جتاه     يتكلم األصحاحان الثاين والثالث من سفر الرؤيا عن الكنيسة        
 ساردس وفيالدلفيا والودكية    -الشهادة للرب يسوع وهللا، والكنائس الثالث األخرية        

، الذي هـو    »الباب املفتوح «باالرتباط ذا لنا    .  تظهر فيها هذه الصفة أكثر وضوحاً      -
 النور الذي وهبه اهللا لكنيسة فيالدلفيا، لتستطيع أن تكون شهادة حقيقية علـى األرض      

أي ( أا هي الكنيسة     - كل منهما    -يف زمان نحيت فيه جانباً من كانتا تدعيان بفخر          
  ).ثياتريا وساردس

ذات هذا احلق جنده يف سفر راعوث، ففي األعداد األوىل منه نرى املكان الذي كـان                
واآلن، وقد اختربت نعمي يف بالد موآب       . جيب على الكنيسة أن تشغله، ولكنها تركته      

نتائج الطريق الذي سلكته، فإن الرب يفتح هلا باباً للرجوع، فتصلها أخبـار أن              مرارة  
  .اهللا افتقد شعبه وأعطاهم خبزاً

نعم، هناك فرصة للرجوع بعد االبتعاد، ولكنها ال تأيت إال بعـد أن نعـرف ابتعادنـا                 
عندئذ فقط نـنحين    . ونتائجه، بعد أن نعرف أن طرقنا اخلاصة ال تفضي إال إىل املوت           

  .باتضاع أمام وجه اهللا، وتعرف قلوبنا املسكينة أا لن جتد اخلبز إال عنده
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ما أمجل التدريبات اليت كانت لقلب تعمي املسكينة، لقد تركت بيت حلم العتقادها أا              
هناك فقرية، وأن مستقبالً رائعاً ينتظرها يف موآب، ولكنها سرعان ما اكتشفت أن العامل              

» إين ذهبت ممتلئة، وأرجعين الرب فارغة     «. غالياً نظري ما يقدمانه   والشيطان يطلبان مثناً    
كانت قبالً يف بيت حلم يهوذا، هلا زوجها وابناها، وهلا مرياث وسط شـعبها،              ). ٢١ع(

، وكانت تلمس رمحة اهللا، ولكنها اآلن قـد صـارت           "مسريت "-» نعمي«كان امسها   
ها من جتربتها احملزنـة، ومل تعـد        لقد نضبت كل ينابيعها الطبيعية، وأظلم وجه      . »مرة«

حـىت  . تستطيع أن تتكلم إال عن أحزاا، عن تقدمها يف األيام وقد باتت ال معني هلـا               
  .كلمة طيبة مل جتد على لساا تشجع ا كنتيها احملبوبتني وقد صارتا أرملتني أيضاً

يت املـرأة   ألن شـف  «إننا عادة ندرك قيمة ما كنا منتلكه بعد أن خنسره بسبب أخطائنا             
األجنبية تقطران عسالً، وحنكها أنعم من الزيت، لكن عاقبتها مرة كاألفسنتني، حـادة             

قدماها تنحدران إىل املوت، خطواا تتمسك باهلاوية، لئال تتأمـل          . كسيف ذي حدين  
أبعد طريقك عنها، وال تقرب إىل باب بيتها،        ...طريق احلياة، متايلت خطواا وال تشعر     

  ).١٣-٣:٥أم (» ك آلخرين، وسنينك للقاسيلئال تعطي زهر

أليس هذا وصفاً دقيقاً ملا حيدث عندما نبتعد عن الرب، ونترك املكان الذي اختاره؟ إن               
كثريين مل يستطيعوا أن يعربوا عن حالتهم إال مبثل هذه الكلمات، فهـل نـشعر حنـن                 

تطيع أن جنتمـع    باالمتيازات الثمينة اليت وهبت لنا؟ فنحن بالنعمة لنا مكان حيث نـس           
حول ربنا يسوع، حيث نستطيع، وحنن ما زلنا على األرض، أن نكون معه، ألنه هـو                

مكان نأيت إليه فيه حبمد قلوبنا ألجل كل ما صنعه بنا، ونكرمـه هنـاك    . شخصياً هناك 
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هناك يفتح خزائنـه لنـا مـرة تلـو          . ألجل ما هو يف ذاته وما يبديه لنا يف هذا املكان          
بيـت  "،  »بيت حلم يهـوذا   «ينا من غناه فيشبعنا؛ حقاً إننا حنيا يف         األخرى، ويوزع عل  

  .، حيث يكرم هو"اخلبز

نعم، هناك عودة، عندما نتعلم حتت تأديب اهللا أننا خسرنا كل شيء، فتستعيد قلوبنـا               
فهو ال  . حينئذ يفتح لنا اهللا باباً للرجوع     . احلزينة ذكرى تلك األيام اليت كنا فيها أغنياء       

 يف موآب، بل يف بيت حلم فقط، ولكنه يسمح أن تصل لنعمي أخبار وهي               يعطي خبزاً 
فحضوره الشخصي هو يف    . يف بالد موآب عن افتقاد الرب لشعبه، وأنه أعطاهم خبزاً         

بيت حلم ليس إال، ولكنه يف عنايته يسخر كل األشياء من حولنا ليشجع قلوبنا للرجوع            
  .إليه

وهنا نتساءل؛ أي شهادة ميكن     . لتصقتا ا يف عودا   ولنتحول إىل ما هو أمجل، فكنتاها ا      
قـد  »  إهلي ملك  -أليمالك  «أن تصدر عن امرأة يف هذه احلالة؟ إن الشهادة احلقيقية           

ولكن هنا تظهر قـوة الـشهادة       . ماتت، ومل تعد شهادة معلنة سوى عن الفقر واملوت        
ما بقـي،  «ري إىل  الشخصية الفردية، فنعمي مازالت صورة للمؤمن، حىت ولو كانت تش         

  .»الذي هو عتيدأن ميوت

كانت نعمة اهللا تعمل يف قلب نعمي، فتذكرت أيام الربكة، حني كانت هي موضـوع               
 نعمة اهللا   - واستمرت به    -املسرة، حماطة بإحسان اهللا، واسترجعت ذاكرا ما وهبته         

 قادرة على   لقد حكت عن هذه الربكات لكنتيها وقد مألها األسى، ألا مل تعد           . لشعبه
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بكل تأكيد روت لكنتيها ذكرياا يف بيت حلم يهوذا، وعن شعب اهللا            . أن تشترك فيها  
. الساكن هناك، بل وعن اهللا إله إسرائيل، وإن كان ليس كل ما قالته عن اهللا صـحيحاً                

فنحن جند يف األعداد التالية كيف كان حكمها عن اهللا خاطئاً، فقد نسبت إليه أنه هـو                 
يما آلت إليه ظروفها من أحزان، ولكن كالمها ورغبتها يف الرجوع كان            الذي تسبب ف  

  .هلما تأثريمها العميق على كنتيها، إذ وجدتا فيها اإلميان مبا تتكلم به

هذه هي قوة الشهادة الفردية، ال شك أن لكلمة اهللا هلا قوا احلية، إذ أا تفعل كـل                  
هل تظـن   . اآلخرون أا حتيا يف قلوبنا    ولكن شهادتنا تكون حية قوية مىت ملس        . مسرته

أن أوالدك سيصدقونك عندما تقول هلم أنه ليس غري الرب يسوع مـن يـستطيع أن                
يسعد احلياة، بينما ال جيدون منك ما يتفق عملياً وذلك؟ هـل تعتقـد أن كلماتـك                 
لشركائك يف اإلميان عن قيمة مركزنا ومقامنا الذي صرنا فيه بنعمـة اهللا، وضـرورة               

اعة لكلمته، تكون هلا قيمتها عند السامعني ما مل يروا تأثري ذلـك علـى حياتـك                 الط
  العملية؟

هوذا محل اهللا   « يقول املعمدان    ٢٩يف عدد   . ٣٧-٢٩:١هذا ما جنده واضحاً يف يوحنا       
فهـو  . وهذا حق عظيم، أبعد يف مداه مما يظن كثري من املؤمنني » الذي يرفع خطية العامل   

ىت األبدية، حيث السماء اجلديدة واألرض اجلديدة اليت يسكن فيها          يأخذنا إىل األمام ح   
الرب، حني يكون الكل، السماء اجلديدة واألرض اجلديدة وكل ما فيهما، قد صوحل هللا،              

ويوحنا الرسول مل ينس أبداً هذا احلق، وبعد عـشرات          . فتظهر مجيعها توافقاً وجمداً إهلياً    
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ه، كما يتكلم مراراً يف سفر الرؤيا عـن احلمـل           السنني يسجل تلك الكلمات يف إجنيل     
  .القائم وكأنه مذبوح

عندما نطق املعمدان ذه الكلمات مل يتجاوب معه سامعوه، ولكنه يف اليوم التايل قـال               
وسكت دون أن يستطرد إىل حقائق أخرى، عندئذ تركـه سـامعوه            » هوذا محل اهللا  «

ذا الشخص على قلـب الـنيب العظـيم         فما رأوه من تأثري هل    . »احلمل«وذهبوا ليتبعوا   
  .أقنعهم أنه ال بد وأن يكون شخصاً جميداً

هكذا أيضاً مع نعمي، فما أن بدأت طريق عودا إىل بيت حلم حىت لـصقت كنتاهـا،               
كم أنعش هذا قلبها، لقد التصقت ا امرأتان موآبيتان، ومها على           . عرفة وراعوث، ا  

ربطا نفسيهما بشعب اهللا، مها على اسـتعداد        استعداد ألن تتخليا عن كل شيء حىت ت       
  .ألن ترجعا من األوثان إىل اهللا احلي احلقيقي

وليـصنع الـرب    . فقالت نعمي لكنتيها اذهبا ارجعا كل واحدة إلى بيت أمها         
وليعطكما الرب أن تجدا راحة كل      . معكما إحساناً كما صنعتما بالموتى وبي     

اتهن وبكين فقالتـا لهـا إننـا        فقبلتهما ورفعن أصو  . واحدة في بيت رجلها   
  )١٠-٨ع (نرجع معك إلى شعبك 

هكذا سريعاً تظهر لنا اآلثار املدمرة للبعد عن اهللا، فقد بدأت خطوات نعمـي تتثاقـل                
فنحن لن نكون إال بركة أو لعنـة، ولكـن أن           . كلما كانت تقترب أكثر إىل بيت حلم      
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ن إىل الـرب يـسوع، وإمـا    فإما أن جنذب اآلخري. نكون شيئاً بني بني فهذا مستحيل   
  .نبعدهم عنه

هل في أحشائي بنـون بعـد       . فقالت نعمي ارجعا يا بنتي لماذا تذهبان معي       
وإن . ارجعا يا بنتي ألني شخت عن أن أكون لرجل        . حتى يكونوا لكما رجاالً   

قلت لي رجاء أيضاً بأني أصير هذه الليلة لرجل وألـد بنـين أيـضاً هـل                 
ال . تنحجزان من أجلهم عن أن تكونا لرجـل       هل  . تصبران لهم حتى يكبروا   

ثـم رفعـن    . يا بنتي فإني مغمومة من أجلكما، ألن يد الرب خرجت عليَّ            
ع ( وأما راعوث فلصقت بها     . فقبلت عرفة حماتها  . أصواتهن وبكين أيضاً  

١٤-١١(  

كانت عرفة ترغب يف الذهاب إىل بيت حلم، ولكن نعمي اليت سكنت يف موآب زمانـاً                
 نقرأ أا قالت    ١٥ففي ع . مع أا كانت تعلم إىل أي شيء ترجعها       !! رجعتهاهي اليت أ  
هل كان أحد يف بيـت حلـم        » هوذا قد رجعت سلفتك إىل شعبها وآهلتها      «لراعوث  

يتصور أن يصدر مثل هذا القول من نعمي قبل أن تذهب إىل موآب؟ حقاً، إن اخلطوة                
فإن نعمـي مل تكـن      !  تنتهي بنا إليه   األوىل يف االحنراف تكون صغرية، ولكن أي ابتعاد       

ملاذا؟ أكان ذلك خجالً لكوا مسحت      . ترغب يف أن تعود بعرفة وراعوث إىل بيت حلم        
البنيها أن يتزوجا من بنات موآب؟ رمبا كانت تريد أن ختفي ذلك عن معارفها القدامى               

هلكون عن  هذه هي الكربياء املدمرة اليت فينا، قد نفضل أن نرى البعض ي           . يف بيت حلم  
 فقد فـضل أن يقتـل       ١١صموئيل  ٢هذا ما حدث مع داود يف       . أن نعترف مبا خيجلنا   

  .جندياً أميناً باراً عن أن تنكشف خطيته أمام الشعب
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كم من أناس وضعت بينهم وبني اهللا العوائق بسبب أصدقاء أو آباء هلم، حرصوا على               
ستخدمني اسم الرب يف ذلـك      أن حيققوا ألنفسهم جناحاً زمنياً، أو مسرات جسدية، م        

رو (وبالكالم الطيب واألقوال احلسنة خيدعون قلـوب الـسلماء          " احلق"حتت دعوى   
كثريون يضعون أوالدهم يف فم األسد لرغبتهم يف أن يصلوا م إىل مركـز        ). ١٨:١٦

  !!عاملي أفضل، مث بعد ذلك يطلبون من الرب حىت ال يضرهم األسد

ن نعيش يف وسط مسيحية ضلت عن احلـق أن نالحـظ            إنه ملن الضروري لنا حنن الذي     
لنحـرص  . كلماتنا وأفعالنا حىت نكون معونة ملن هم حولنا بدالً من أن نكون عائقاً هلم             

أال نسمح للجسد أن يتحرك فينا، بل لنحرص أال نشجع اجلسد يف أوالدنا ويف من هم                
رو (» كني عند الناس  مرضيني عند اهللا ومز   «فإن كنا خندم املسيح يف هذا نكون        . حولنا
ألن ملكوت اهللا ليس أكالً وشرباً، بل هو بر وسـالم وفـرح يف الـروح                «) ٨:١٤
  ).١٧:١٤رو (» القدس

لقد شعرت نعمي أن وضع كنتيها خمتلف عن وضعها متاماً، فهي امرأة إسرائيلية راجعة              
أن ولكن من هو الذي كـان مـستعداً         . إىل شعبها وإىل مسقط رأسها، راجعة إىل إهلها       

 نتائج عدم أمانتها؟ أما راعوث وعرفة فقـد كـان           - سواء اآلن أم مستقبالً      -يتحمل  
عليهما أن تتركا شعبهما وآهلتهما، كلتامها كان عليها أن تترك بيت أبيها، وأن تذهب              

ومل تكـن   . إىل أرض غريبة، وشعب مل تسمع عنه سوى القليل الذي مسعته من نعمـي             
ستطيع أن تعوض أي منهما عن األمور اليت نشأت فيها،          مشاعر نعمي، وال إمكانياا ت    

  .وال عن تضحيتها بترك مسقط رأسها
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إىل هذا احلد ميكن أن ينحدر املؤمن عن مبادئ اهللا السامية، فقد كانت نعمـي تنعـي                 
فرأت أن مـستقبلهما    . كثرياً قسمتها، وكانت تنأى بكنتيها عن أن تشتركا معها فيها         

 كنعان يف وسط شعب اهللا لن تكونا سوى غريبتني، هذا           سيكون أفضل يف موآب، ففي    
. إىل جانب كوا بال بنني حىت يستعيدوا هلما عالقتهما السابقة معها اليت فصلها املوت             

فما الذي يدعو إذاً اللتصاقهما ا؟ أال يستطيع الرب أن يباركهما وإن بقيتا يف موآب؟               
 فنفس اإلنسان مل تعـد يف االعتبـار،         .هذه هي النظرية اخلطرية، بل واخلدمةاملسمومة     

وبكـل  . واألبدية ما عادت تذكر، أما اهللا وجوده ورمحته فال يدخل يف احلسبان إطالقاً            
فهي نظرية ختمـد    . أسف، القت هذه النظرية استحسان عرفة، ولكنها كانت هلالكها        

ر، هكذا اخندعت قلوب كثريين من الصغا     . التبكيت على اخلطية، وتوسم الضمري احلي     
  .وطوح ا بعيداً عن الطريق القومي، ألن آبائهم املسيحيني أرادوا هلم مكاسب عاملية

كما رأينا قبالً، فإن املرأة يف كلمة اهللا تذكر باالرتباط باملركز أو املقام، أمـا الرجـل                 
مع أنـه حـسب     » بيت األم «وهنا تتكلم نعمي عن     . فيذكر باالرتباط باحلالة العملية   

ي بالنسبة للعالقات العائلية يذكر عادة البيت كبيت األب، وهذا يوجـه            الترتيب اإلهل 
بيت « عن تركها    ١١:٢لذلك يتكلم بوعز إىل راعوث يف ص        . الفكر إىل احلالة العملية   

هنا يوجه الفكر إىل مركز كل منهما يف بيت أمها وما           » بيت األم «ولكن ذكر   . »أبيها
  .حملبة الطبيعية، والروابط األسريةتالقيانه فيه من األمور اجلذابة، مثل ا

ولكن نعمي مل تلفت نظرمها إىل الدافع الفعلي، فلم تذكِّرمها بأا هي شخصياً مل جتد يف                
موآب سوى املوت والظالم، وال بان اهللا قد أعلن أن هذا املكان سيصري خراباً أبـدياً                
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وجيعلـهما ترجعـان    فلو فعلت ذلك لكان هذا كفيالً بأن خييفهما         ). ٩:٢اقرأ صفنيا   (
فلو عقدت املقارنة بني إنـسان      . معها إىل بيت حلم يهوذا، بيت اخلبز، حيث يكرم اهللا         

مستعبد للشيطان وواقع حتت دينونة اإلله العادل القدوس، وبني إنسان هو ابن هللا قـد               
صار مقبوالً يف احملبوب فهل ميكن أن يقف أي مانع يف طريق اخلـاطئ ألن يرمتـي يف                  

الرب يسوع؟ وهل ميكن أن جيد مؤمن ما يدعوه ألن يفضل ثياتريا أو ساردس              أحضان  
على فيالدلفيا إذا ما قارن بينهما، وهو يرى قضاء اهللا على ثياتريا وساردس، مهما كان               

  يف فيالدلفيا من ضعف؟

كانت نعمي تريد أن تقنع كنتيها أن تبقيا يف موآب، لذلك مل تذكر مساوئ موآب، بل                
وهي وإن كانت أموراً قد ترتبت مـن اهللا، ولكنـها اآلن            .  هلا جاذبيتها  ذكرت أموراً 

إن اخلمر يف حد ذاا ليست شراً، بـل هـي           . تستخدمها إلغرائهما للبقاء يف موآب    
ولكن من يريد أن يكون نذيراً، فيصبح بذلك مفرزاً         ) ١٣:٩قض  (» تفرح اهللا والناس  «

فكل مـن   ). ١٨:٢٢، لو ٦عد(» )ميتنعأي  (فعن اخلمر واملسكر ينتذر     «بالكلية للرب   
يريد أن يكون قريباً من الرب يف عامل قد رفضه فعليه أن يدوس أشياء رمبا ال تكـون يف             

  .حد ذاا شراً، بل رمبا تكون أموراً حسنة، ولكنها تعطل تكريسه الكامل للرب

، وملا مل   ذكَّرت نعمي الفتاتني، كل منهما، ببيت أمها، بل وأيضاً وضعت أمامهما الزواج           
كانـت  . جتد منهما استجابة، بل متسكاً بالذهاب معها، استطردت يف حماولة إقناعهمـا    

تعلم نقطة الضعف اليت يف بنات موآب، فأصل موآب كان هو مشيئة امرأة، هـي األم                
األوىل ملوآب، اليت كانت على استعداد ألن تضحي بكل شيء يف سـبيل أن تكـون                
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ونفس هذه الرغبة أظهرـا بنـات       ). ٣٨-٣٠:١٩ك  ت(لرجل، وليكون هلا منه بنني      
كان هلا أثرهـا  ) ١٣-١١ع(وال شك أن كلمات نعمي يف ). ١:٢٥عد  (موآب أيضاً   

وكم من أوالد اهللا من الشباب الذين مل يأخـذوا مركـز            . العميق على عرفة وراعوث   
قـارب  وكم من اآلباء واأل   . بل رمبا تركوه بعد أن كانوا فيه      . االنفصال بسبب الزواج  

مـن  «. الذين ألجل ذات السبب أعثروا شباباً مؤمنني وثبطوا عزميتهم عن االنفـصال           
» أحب أباً أو أماً أكثر مين فال يستحقين، ومن أحب ابناً أو ابنة أكثر مين فال يستحقين                

  ).٣٧:١٠مت (

كذلك أشارت نعمي إىل وصفها كثكلى، فال زوج هلا وال أوالد، لذلك فال رجاء هلـا،                
عـن عنايـة اهللا بالغريـب       » مكتوب«أما عرفت نعمي مبا هو      ! ذنب عند اهللا  وكأن ال 

، حىت أا مل تكتف بأن حتاول منع كنتيها من      »جبار البأس «واألرملة؟ وهل نسيت بوعز     
بل زادت بأن رمسـت  . االلتصاق ا، فأخذت تقودمها إىل القنوط من أن جتدا أية معونة          

وكأـا  » ألن يد الرب خرجت علـي     «. طبيعته هلما صورة عن اهللا أبعد ما تكون عن       
حتمل اهللا مسئولية ما لقيته من صعاب، وما انتهت إليه من بؤس ويأس، بـدالً مـن أن                  
تعترف بأا هي اليت جلبت على نفسها كل هذا بتركها اهللا وهجرها للمكـان الـذي                

، بل هـم الـذين      إن اهللا مل يذهب م عنوة إىل موآب       . اختاره، وإعطائها القفا لربكاته   
هوذا عـني   «اختاروا أن يتركوا املكان الذي كانوا يستطيعون فيه أن خيتربوا قول املرمن             

مـز  (» الرب على خائفيه الراجني رمحته، لينجي من املوت أنفسهم ويشبعهم يف اجلوع           
١٨:٣٣،١٩.(  
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إذا رغب من هم حولنا مبحض اختيارهم أن يكونوا للرب، فلنحذر من أن نكون عثرة               
لنحترص أن ال نشجعهم على التراجع، أو أن نرد خطاهم بزعم أم سـيجدون               . مهل

صحيح أننا جيب أن تم م، وأن نعينـهم علـى           . راحة فيما حنن نعلم أن ال راحة فيه       
النجاح، وعلى أن حيسبوا كلفة قرارهم، بل جيب أن نبصرهم حىت مييزوا ما إذا كانت               

، ولكـن ال    )١٤:٩عـب   ( ليخدموا اهللا احلي     ضمائرهم قد تطهرت من األعمال امليتة     
فإن تكلمنا عن مساء فيه يبيت      . جيب أن نثبط عزميتهم بأن نضع أمامهم توقعات حمبطة        

، وإن تكلمنا عن العار خـارج       »الصباح ترمن «البكاء، فيجب أن نذكِّرهم أيضاً أنه يف        
نفر القليل الـذي    وإذا حتدثنا عن ال   . احمللة فال ننس أن نتكلم عن اد داخل احلجاب        

جيتمع حول الرب اآلن، وعن ضعفام وأخطائهم، فال نغفل عن أن نذكر جمد ذلـك               
الشخص الذي يف وسطهم، والربكة العظيمة اليت جنتنيها من الوجود حتت قيادة وإرشاد             

وإن كنا نتكلم عن االنفصال عن األمور       . الروح القدس ليشغلنا حسب قصده ومشيئته     
 العامل املتدين، وعن التخلي عن أمور كثرية حىت ولو كانت يف حـد              الدنيوية، كما عن  

ذاا ليست شراً، بل رمبا تكون قد أعطيت من اهللا يف خليقته، فال ننس أن نتكلم أيضاً                 
عن فضل إدراكنا لكوننا مقبولني عند الرب يسوع، وأن تكون لنا شركة مع اآلب ومع               

        ألنه قد ظهـرت    «ا إال وحنن يف حالة االنفصال       ابنه، تلك األمور اليت ال ميكن التمتع
نعمة اهللا املخلصة جلميع الناس، معلمة إيانا أن ننكر الفجور والشهوات العاملية، ونعيش             

منتظرين الرجاء املبارك وظهور جمد اهللا العظيم       . بالتعقل والرب والتقوى يف العامل احلاضر     
يفدينا من كل إمث ويطهر لنفـسه       وخملصنا يسوع املسيح، الذي بذل نفسه ألجلنا لكي         

فإن علَّمنا من هم قريبني منـا       ). ١٤-١١:٢يت  (» شعباً خاصاً غيوراً يف أعمال حسنة     
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إكليل «فإذا تزكوا فسينالون    . هكذا، فإم سيصبحون قادرين على أن يتحملوا التجربة       
  ).١٢:١يع (» احلياة الذي وعد به الرب للذين حيبونه

  »أما راعوث فلصقت او. فقبلت عرفة محاا«

لقد كان لكلمات نعمي أثرها العميق على عرفة وراعوث، حىت أن الفتاتني بكتا، أمـا               
بدأت حسناً كما بـدأت راعـوث، فمـن          عرفة فقد احننت حتت التجربة، كانت قد      

إننـا نرجـع معـك إىل       «الواضح أا أحبت محاا وشعب محاا، فقالت مع راعوث          
 فلم يكن لديها    - وكم كانت كبرية     - أمامها كلفة ذلك     ، ولكن إذا اتضحت   »شعبك

فنرى أـم مل يقـدروا أن       «) ٢٧:١١عب  (اإلميان الذي يستطيع أن يرى ما ال يرى         
كان هذا أكرب امتحان يف حياة عرفـة، ولكنـها          ). ١٩:٣عب  (» يدخلوا لعدم اإلميان  

الً، ومع ما أبدتـه     كانت هذه هي حلظة اختاذ القرار، وقد اختذت قرارها فع         . فشلت فيه 
  .من عواطف طيبة، قطعت كل عالقة تربطها مبن كانت حتبها، ورجعت بال عودة

إن كلمة اهللا ال ختربنا عن عرفة بعد ذلك، ولكن خصصت هذا السفر بأكمله لـتقص                
ولكن اهللا ال يبخسها حقها إطالقاً، فيسجل الوحي شهادة         . علينا تاريخ سلفتها راعوث   

بامتنان معدا وكل ما فعلته كزوجة وككنة، سواء يف زواجها          نعمي عنها، لقد ذكرت     
إنه صاحل يف عيين اهللا أن نعرف ونقدر اخلري يف أي شـخص، ويعطينـا               . أو بعد ترملها  

سيدنا وخملصنا مثاالً، فاملرة الوحيدة اليت يقول الكتاب فيها عن املـسيح أنـه أحـب                
مـر  (، ذي األعمـال الـصاحلة       شخصاً غري مؤمن كانت عندما نظر إىل الشاب الغين        
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إال أن الصالح الطبيعي مهما بلغ من استقامة وتوفيق ال جيعل اإلرادة            ). ٢٣-١٧:١٠
  ).١٧:٥غل (الذاتية ختضع هللا، فاجلسد دائماً يشتهي ضد الروح 

لقد كانت املعاناة اليت اجتازت فيها نعمي هي اليت شوقتها ألن تبحث عما هو أفـضل                
طرقها، وتأخذ خطواا رجوعاً إىل اهللا، الذي يف نعمته غـري           من موآب، فبدأت تراجع     

املتغرية عاد وافتقد شعبه وأعطاهم خبزاً، وكان رجوع نعمي امتحاناً لعرفة، اليت كـان              
لنعمـي،  " رفيق السفر "هناك يف موآب كانت تستطيع عرفة أن تكون         . قلبها يف موآب  

ه وإىل أرضه ظهر الوضع احلقيقي      ولكن ملا حتولت عواطف قلب نعمي إىل اهللا وإىل شعب         
فبكلمات تبدو وكأا من ورائها مشاعر حسنة، وبأسـلوا الرقيـق اامـل،             . لعرفة

انسلخت ممن أبدت هلم أا حتبهم، وعادت أدراجها إىل شـعبها وآهلتـها، وهكـذا               
  .بكل املقاييس، وعلى العكس مما كنا نتوقعه حسب الظاهر" أنا"انتصرت 

إن عدم اإلميان قد يبدو مهذباً      . »مضى حزيناً «مع الشاب الغين، لقد     هذا عني ما حدث     
. وهذا ما يتكرر كثرياً اليـوم     . رقيقاً، ولكنه ال يستطيع أن يسمو فوق مبادئ هذا العامل         

فكم من املؤمنني الذين يسمعون عن احلق اإلهلي اخلاص باجتماع املؤمنني يظهرون رغبة             
الكلفة الغالية، وغالباً مـا ال يعـودون إىل احلـق         يف طاعته، ولكنهم يتراجعون بسبب      

 بسبب عـدم    ٨:٣يف رؤيا   » الباب املفتوح «فعندما يرفض واحد أن يدخل من       . إطالقاً
لذلك فإنه من املهم جداً يف يوم اختاذ قرارنا جتاه ذلك احلق            . اإلميان، فعادة ال يعود إليه    

ريق اليت يشري إليها متـشددين،      مث نسري يف الط   » ماذا تريد يا رب أن أفعل؟     «أن نقول   
  .وكأننا نرى من ال يرى
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فهي مل تكن هلا اإلرادة املكسورة، وهذا ما عاد ا إىل بالد            " عنقها"قد يعين اسم عرفة     
ولكـن  . موآب، حيث ال يضع أحد اهللا يف اعتباره، وحيث جتد إشباعاً لرغباا الطبيعية       

  .العاقبة هي أن تشترك يف دينونة موآب

هلذا السبب سيعاملها   . دس تثق يف العامل وتركن إليه، بل لقد صارت واحداً معه          إن سار 
. اهللا كما سيعامل العامل، وسيأيت هلا الرب كلص يف الليل، متاماً كما سيصنع مع العـامل               

  ).٤:٥تس ١، ٣:٣رؤ (

  .وهكذا كان أن عرفة قررت أن تعود إىل موآب، أما راعوث فلصقت حبماا

ارجعي أنت وراء سلفتك    . عت سلفتك إلى شعبها وآلهتها    فقالت هوذا قد رج   
  ).١٥ع(

. فذكَّرا بالوحدة اليت ستعيش فيهـا     . وعادت نعمي تعمل حماولتها األخرية مع راعوث      
ومل تكن كلمات نعمي هذه جمرد عبارات جوفاء، فهل هناك ما هـو أسـوأ المـرأة                 

  كراعوث من أن حتيا مستوحشة؟

لقد انتظر رقة   » كعصفور منفرد على السطح   « لكونه   كان الرب على هذهاألرض يتأمل    
فإن كان لـه    ). ٨:٦٩مز  (» صرت أجنبياً عند اخويت، وغريباً عند بين أمي       «. فلم جيد 

اد شعر بقسوة الوحدة، وهو الذي كان دائماً يف شركة مع اآلب، فكم يكون بالنسبة            
دمنا يف هذا الطريق هكذا     وعلى قياس تق  . لنا؟ إن هذه الوحدة خنتربها يف طريق الطاعة       
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كال أقول لكم،   . أتظنون أين جئت ألعطي سالماً على األرض      «. يزيد شعورنا بالوحدة  
ألنه يكون من اآلن مخسة يف بيت واحد منقسمني، ثالثة على اثنني، واثنني             . بل انقساماً 

ى واألم على البنت، والبنت عل    . على ثالثة، ينقسم األب على االبن، واالبن على األب        
  ).٥٣-٥١:١٢لو (» األم

ألنـه حيثمـا ذهبـت      . فقالت راعوث ال تلحي عليَّ أن أتركك وأرجع عنك        
حيثمـا مـت أمـوت      . شعبك شعبي، وإلهك إلهي   . أذهب، وحيثما بتِّ أبيت   

إنما الموت يفـصل بينـي      . هكذا يفعل الرب بي وهكذا يزيد     . وهناك أندفن 
ع (  عن الكالم إليهـا      فلما رأت أنها مشددة على الذهاب معها كفت       . وبينك

١٨-٦.(  

لقد رفضت األوثـان، وشـعرت      . ما كان لكلمات نعمي أن تثين راعوث عن قرارها        
، وكانت رغبتها أن تشبع، ال      "شبع"إن اسم راعوث معناه     . حباجتها إىل ما يشبع قلبها    

فهـل كانـت    . حاجات اجلسد والطبيعة، بل باحلري احلياة اجلديدة اليت صارت فيها         
قق هلا هذا الشبع؟ أم كان الزواج وتكوين أسرة هو الذي يشبعها؟ كـثريون              األوثان حت 

من الشباب يظنون أن أموراً كهذه ميكن أن تشبعهم، مث يستفيقون ويتوبون، ولكن بعد              
فوات األوان، ولكن راعوث مل تسقط يف فخ إبليس هذا، فلم يوقفها شيء بالرغم من               

  . سوى أرملة فقريةأا كانت تعلم جيداً أن محاا مل تكن

لقد فقدت كل شـيء وهـي يف        . رأينا أن نعمي كانت صورة لشهادة اهللا على األرض        
راجعة إىل املكان   ) ٩:١إش  (موآب، ذلك املكان الغريب عن اهللا، وهاهي كبقية صغرية          
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كانت حتت تأديب اهللا، وراعوث أدركت ذلك متاماً،        . الذي ينبغي أن تقام فيه الشهادة     
ولكنها كانت تنظر إىل الباب املفتوح الـذي        . اً لقلبها، حىت أا بكت    وكان ذلك حمزن  

  .ومن ير ذلك الباب ال يستطيع أن يوليه ظهره). ٨:٣رؤ (جعله الرب أمامها 

. ومل يعترف ا جممع الشيطان    » قوة يسرية «كانت فيالدلفيا صغرية، ومل يكن هلا سوى        
ليسو أفضل من غريهم إطالقاً، بل على       ومل يكن هلا أعمال عظيمة، وأولئك الذين فيها         

لقد احننـوا حتـت تأديـب اهللا        . العكس، هم يعرفون ضعفهم، ويعلمون أم ال شيء       
ولكن مـن يريـه     . للكنيسة، لذلك ليس فيها شيء يروق للجسد أو اإلنسان الطبيعي         

فمن يشعر برغبـة    . فال شيء يستطيع أن يقف عائقاً يف طريقه       » الباب املفتوح «الرب  
  .ة يف السري مع الرب والوجود إىل جواره لن متنعه موانعقلبي

فكلماا مل تكن كالم الشفتني كما هو واضح، بل لغـة           . إن راعوث حتمل شهادة رائعة    
رمبا مل تكن تـستطيع أن      . نفس قد اختذت قرارها بعزم القلب بعد أن حسبت التكلفة         

 تعرفت ببوعز شخـصياً،     فهي مل تكن قد   . توضح لآلخرين معىن وأبعاد كلماا كاملة     
الذي يسكن يف بيت حلم، بل مل تكن تعرف بيت حلـم وال             » جبار البأس «ذلك الرجل   

لقد حتققت أن نعمي البـد وأـا        . كل ما فيها، ولكنها فقط اجنذبت مبا رأته يف نعمي         
لذلك مل تكن كلماا مبنية على دراسة متأملة يف أفكـار اهللا،  . متتلك شيئاً ال متتلكه هي   

 عن اختبارات عميقة لكل ما يوجد يف فيالدلفيا، وإمنا كانت كلمات نابعة من إميان               وال
بسيط مييز أعمق احلقائق وإن كان ال يستطيع أن يستخرجها من كلمة اهللا، وال تعلمها               
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تلك هي املسحة اليت من القدوس، اليت ا يستطيع الطفل يف املسيح أن يدرك              . اختبارياً
  ).٢٧و٢٠:٢يو ١( يعلمه أحد كل شيء وال حيتاج أن

كانت كلمات راعوث لنعمي تكشف عن أا تريد أن تكون واحداً معها، ولكنها فيما              
عندئذ فقـط كـان يف      . بعد اختربت ماذا يعين أن تتحد ببوعز، وأن تكون واحداً معه          

  .إمكاا أن تدرك إدراكاً كامالً قيمة كلماا إىل نعمي أوالً

    ه من العامل ال يكون له وضوح الرؤية ألفكار اهللا، بل حىت املؤمن             إن املؤمن الذي أتى لتو
ال يكون له الفهم الواضـح ألفكـار   » الباب املفتوح«إذا ما رأى  » ساردس«الذي يف   

اهللا، وأني يكون له ذلك؟ إن الترتيب اإلهلي هو أن نتعلم أن نفهم أفكاره على الوجـه                 
مثل هذا اإلنسان عادة ما يأيت بـني        .  فقط الصحيح عندما ندركها يف طريق الطاعة له      
مث بعدئذ جيد هناك اإلجنيل الكامل ومعرفة       . املؤمنني رد أنه أبصر نوراً بسيطاً من احلق       

قد جيذبه أنه جيد هناك طعاماً أوفر لنفسه، أو رمبا ألنه جيـد هنـاك الرابطـة                 . اخلالص
ب خاضع للرب فسيدرك ما هـو       فإن كان ذا قل   . اجلماعية واحملبة القلبية بني القديسني    

أبعد، وبساطة اإلميان ستعطيه متييزاً يف كل أمر، حىت ولو مل يكن قد تعلمه بوضوح من                
  .املكتوب

فاألول روحي، أمـا    ". اإلحساس"ال نقصد بالطبع    » بساطة اإلميان «وعندما نتكلم عن    
 مـا يؤكـدها     فإن مل يتبع الرؤية البسيطة ألفكـار اهللا       . الثاين فهو من اإلنسان الطبيعي    
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ويثبتها من كلمة اهللا فإنه من املؤكد أن الشيطان سيستخدم بساطة اإلميان هذه ليدخلنا              
  .إىل طرقنا اخلاصة اليت يقودنا إليها إحساسنا

إن قوة اعتراف اإلميان يف راعوث جتعلنا نضعها يف قائمة أبطال اإلميان، بالرغم من أا مل                
 نقرأ عن شخص آخر، هـو إتـاي         ١٥ئيل  صمو٢كذلك يف   . تكن من جنس إسرائيل   

اجليت، الذي يف مقابل ما بدا من معظم إسرائيل من رفض لداود واتباع ألبشالوم ابنـه                
حي هو الرب وحي سيدي امللك، إنه حيثما كان سيدي امللك،           «الذي قام عليه يقول     

ونرى نفس هذا   ). ٢١:١٥صم  ٢(» إن كان للموت أو احلياة فهناك يكون عبدك أيضاً        
 ٦٨:٦هذا أيضاً ما جعل بطرس جييب يف يوحنا         ). ٦ و ٢:٢مل  ٢(لتكريس يف أليشع    ا
  .»يا رب إىل من نذهب، كالم احلياة األبدية عندك«

فإن غابت هذه الرغبة كلية كـان       . ن يف قلب كل مؤمن رغبة ألن يتبع الرب يسوع         إ
السؤال ولكن  . ذلك دليالً على أن هذا الشخص غري مؤمن، غري مولود والدة جديدة           

 ١٤هل ميكن أن يقال عنا ما قيل عن املائة واألربعة واألربعني ألفاً يف رؤيـا                : اهلام هو 
  .»هؤالء هم الذين يتبعون اخلروف حيثما ذهب«

 نقرأ عن التالميذ اإلثين عشر وهم مجيعاً يف الـسفينة، ولكـن             ٢٩:١٤يف إجنيل مىت    
ان باقي التالميـذ ال حيبـون       هل ك . بطرس وحده يترك السفينة ليكون قريباً من الرب       

الرب؟ كال، فنحن نعلم جيداً أم أحبوه، ولكن كان مثن الوجود بقربه غالياً، فقد كان               
الثمن أن يتركوا السفينة، اليت هي الوسيلة الوحيدة ألي إنسان ليبقى فـوق املـاء وال                
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كلـون  كان معىن ترك السفينة بالنسبة هلم هو أن يتخلوا عن كل شيء كانوا يت             . يغرق
عليه، وأن يضعوا ثقتهم فيه هو وحده، وكان هذا كـثرياً عـن أن تتحملـه قلـوم                  

حيثما ذهبت أذهب وحيثما بـت      «. الضعيفة، ولكنه مل يكن كثرياً على قلب راعوث       
هكذا الكنيسة،  . »حيثما سكنت أسكن  «تقول   إن راعوث ال  . ما أمجلها كلمات  » أبيت

 األرض، متاماً كما هو احلال بالنسبة لرأسها الرب         موضع هلا يف   ليس هلا مدينة باقية، وال    
وزماا الذي  .  هو يف السماء   - أي موطنها    -املرفوض، إا غريبة يف األرض، وسريا       

كما يسمى يف كلمة اهللا، ليـل فيـه ابـن اهللا            » الليل«تقضيه على األرض ليس سوى      
هي إذ  ، ليل سينت  )١٩:١بط  ٢،  ٣٠:١٣، يو   ٧-٤:٥تس  ١،  ١١:١٣رو  (مرفوض  

أمـا  ". الليـل "ليأخذها من هذا املوضع الذي يسود فيه        » كوكب الصبح «جيئ الرب   
). ٢:٤مـال   (» مشس الرب والشفاء يف أجنحتها    «بالنسبة لألرض، فالليل سينهيه شروق      

أما اآلن فإن الكنيسة موجودة يف عامل قد رفض الرب، وهي تشارك اآلن الرب آالمـه                
 بعينه، الذي اشتد ظالمه منذ الوقت الذي مل تعد فيـه            ذلك هو الليل  . ورفضه من العامل  

  .املسيحية ككل تعترف بسلطان الرب، وارتبطت بالعامل عملياً

أما راعوث فهي تربط نفسها بالشهادة يف وقت تشبه فيه هذه الشهادة بأرملة كنعمـي               
ـ                وة وقد أتى عليها الليل، فأصبحت ال تنتظر من العامل سوى اآلالم، كما تعلم أن اإلخ

واألخوات ليسوا بالضرورة حمبني، بل إن اجلسد كثرياً ما يظهر بينهم، بل تعلم أيضاً أن               
الشيطان يعمل يف وسطهم، مقيماً صعوبات ولكن هذه هي شهادة اهللا، ولذلك فهـي              

شعبك شـعيب وإهلـك     «تريد أن تتحد ا بالرغم من كل هذه الضعفات، لذلك تقول            
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ين سترتبط م، بل اختارت أن ترتبط مبـن يـرتبط           فهي مل ختتر األشخاص الذ    . »إهلي
هؤالء هـم   . بالشهادة، أولئك الذين هم عائلة اهللا، وينتسبون إىل الرب يسوع املسيح          

شعبها الذي اختارت أن ترتبط به، بغض النظر عن شخصيام أو صفام أو وضـعهم               
 بل نقول إله    -مينة  وقد صار إله هذه البقية األ     . االجتماعي، أو البلد اليت يعيشون فيها     

إلـه وأبـو ربنـا يـسوع        «فاهللا يف العهد اجلديد يدعى      .  إهلاً هلا  -ربنا يسوع املسيح    
أيب وأبيكم، وإهلـي    «، وقد قال الرب يسوع املسيح نفسه عن اهللا بعد قيامته            »املسيح
  .»وإهلكم

مل وأين ميوت املؤمن؟ ليست املسألة هنا مقامنا املؤسس على ع         » ...حيثما مت أموت  «
» مات مع املـسيح   «الرب يسوع، إذ أنه من جهة هذا األمر فكل مؤمن يقال عنه أنه              

ولكن املسألة هنا هي اإلدراك العملي هلذه احلقيقة يف قلوبنا أوالً           ). ٣:٣، كو   ٨:٦رو  (
فأحيا، ال  . مع املسيح صلبت   «٢٠:٢مث حياتنا، لذلك يقول الرسول بولس يف غالطية         

، فما أحياه اآلن يف اجلسد أحياه يف اإلميان، إميان ابن اهللا الـذي              أنا، بل املسيح حييا يفَّ    
هـذا هـو اإلدراك     . »أنا«بل  » حنن«الحظ أنه ال يقول     . »أحبين وأسلم نفسه ألجلي   

 ١٤:٦مث يستطرد الرسول يف غالطية      . الشخصي للمبدأ الذي هو صحيح لكل مؤمن      
  .»نا للعاملربنا يسوع املسيح الذي به قد صلب العامل يل وأ. ..«

فهو قد جاء إىل األرض برسالة نعمـة        . لقد حسمت عالقة املسيح مع العامل يف الصليب       
ولكن العامل مل   ) ١٩:٢كو  ٢(» اهللا كان يف املسيح مصاحلاً العامل لنفسه      «. اهللا ألجل العامل  

خـذه، خـذه    «يقبله، ال هو وال نعمة اهللا، وكان رد العامل على رسالته هو الـصليب               
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وأعقبه بالقرب، ألن هذا ما يفعله العامل مع كل من ينتهي منه، إنه يدفنـه، فـال                 » اصلبه
  .يعود يعترف به وال يفتكر فيه

كان يكفي راعوث أن متوت وأن تدفن مع نعمي، كانت مستعدة ألن تأخذ مكاا مـع       
نعمي إىل النهاية، حىت ولو كان ذلك يعين أا ستنفصل ائياً عن احلياة الـيت كانـت                 

كان ذلك يعين أا سوف تكون نسياً منسياً بالنسبة ألولئك الذين ارتبطت            . ياها قبالً حت
  .م من قبل

هل حنن لدينا االستعداد أن نأخذ مكاننا هكذا مع ربنا يسوع؟ هل حنن مـستعدون أن                
. نكون مرفوضني كما هو مرفوض؟ لقد قطع العامل عنه ربطه اليت كانت لـه باملـسيح               

مان احلاضر ليس له شيء يعمله ألجل العامل، فهو اآلن ال يطلب ألجل             لذلك فإنه يف الز   
، )٨:٢مـز   (صحيح أنه يف يوم قادم سيسأل ليأخذ العامل ملكاً لـه            ). ٩:١٧يو  (العامل  

  ).٢:٦ كو١اقرأ (ويف ذلك اليوم املرتقب سوف نشاركه حنن ملكه . وعندئذ سيدينه

تمدنا ملوت ربنا يسوع املسيح، وهكذا دفنا       لقد اعترفنا ذا احلق يف املعمودية، فنحن اع       
صحيح أننا مجيعاً مل ندرك يف تلك اللحظة كل ما تعنيـه            ). ٤ و ٣:٦رو  (معه باملعمودية   

املعمودية، وال راعوث أيضاً يف تلك الساعة كانت تدري كل املعاين اليت وراء كلماا،              
مات اليت عربت ا    ولكن نفس بساطة اإلميان اليت دفعت راعوث ألن تقول تلك الكل          

عن رغبتها يف أن ترتبط بنعمي فقط، هي ذات نفس بساطة اإلميان اليت جعلتنا نعتـرف                
  .يف املعمودية باحلق املكتوب



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٤٩

ولكن، هل أدركنا اآلن معاين هذا االعتراف؟ وهل ما زالت لغة قلوبنا إىل الرب يسوع               
عك أينما متضي، حىت    أتب. حيثما مت أموت، وحيثما دفنت فسروري أين هناك أندفن        «

. »ولو كان الطريق يؤدي إىل الرفض التام من جهة العامل، واالنفصال عنه انفصاالً ائياً             
  زالت لغة القلب إىل اآلن هي قول املرمن هل ال

  واجعلين دوماً سائراً إثـر خطاك قائدي     فامكث معي يا سيدي

 بيت لحم أن المدينة وكان عند دخولهما. فذهبتا كلتاهما حتى دخلتا بيت لحم     
  )١٩ع " ( كلها تحركت بسببهما وقالوا أهذه نعمي؟

واآلن، ماذا بعد؟ لقد كفَّت نعمي عن حماوالا لتفشيل راعوث، فلم يكـن ممكنـاً أن                
كانتا كلتامها مـشتاقتني إىل ذلـك       . وهكذا ذهبتا معاً إىل بيت حلم     . عزمية كهذه تقاوم  

م ألا تذكرت ما كان هلا فيها قبالً، وبركـات  املكان، فنعمي كانت تشتاق إىل بيت حل      
أما راعوث فكان مبعث شوقها إىل بيت حلم ما مسعته من محاـا عـن               . األيام القدمية 

حالوة احلياة اليت لشعب اهللا يف بيت حلم يهوذا، والتمتع بصالح اهللا من حنـو شـعبه                 
فال . يقهما إىل بيت حلم   ليس عسرياً أن نستنتج ماذا كان يدور بينهما ومها يف طر          . هناك

شك أن راعوث كانت تريد أن تسمع املزيد واملزيد، وال شك أيضاً يف أن نعمي كانت                
  .جتد لذا يف أن جتيب على أسئلة راعوث

لقد كانوا مجيعهم   . وها مها قد دخلتا بيت حلم، فوجدتا من سكاا تعاطفاً حقيقياً معهما           
ز احلقيقي، وحنيا حياتنا اليومية معه، فالبد أن        فعندما نكون يف شركة مع بوع     . نظري بوعز 
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فمن يعيش مع الرب يف شركة معه البد وأن يتغري إىل صورته،            . نشترك معه يف أحشائه   
" احملبوبـة "» نعمـي «وإن حصرتنا حمبته فالبد وأن نفرح بعودة الـضال، وسـنناديه            

  ".مسريت"

قدير قد أمرنـي    فقالت نعمي لهم ال تدعوني نعمي، بل ادعوني مرة، ألن ال          "
لماذا تدعونني نعمـي    . إني قد ذهبت ممتلئة وقد أرجعني الرب فارغة       . جداً

  )٢١ و٢٠ع" ( والرب قد أذلني، والقدير قد كسرني

هنا فقط، يف بيت حلم، أدركت نعمي ما آلت إليه حالتها باحلقيقة، عندما قارنت واقعها               
فدلت كلماا علـى أن قلبـها ال        . احلاضر مباضيها، وملا رأت ما ألقربائها يف بيت حلم        

كانت قد تعلمت شيئاً، وهو أا هي اليت تركت بنفسها بيـت حلـم،              . يزال يف أسف  
لقد أرسل اهللا إليها    . ولكن الرب هو الذي أرجعها، ومل تكن هي اليت بادرت بالرجوع          

خرباً أنه افتقد شعبه وأعطاهم خبزاً، وكان رجوعها هو نتيجة للخرب الـذي مسعتـه،                
  ).٦ع(

يرد نفسي يهديين إىل سبل الرب      «ما الذي يرد نفوسنا؟ إا شفاعة الرب يسوع ونعمته          
فال ميكن أن نرجع من ذواتنا، فال هـذه رغبتنـا، وال يف             ). ٣:٢٣مز  (» من أجل امسه  

فإرادة الذات هي اليت طوحت بنا بعيداً، وهي أيـضاً تبقينـا            . قدرتنا أن نرجع أنفسنا   
من إحسانات الرب أننـا مل نفـن، ألن مرامحـه    «مع اهللا، ولكن  هناك، ألا يف عداوة     

  ).٢٢:٣مرا (» تزول ال
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وهكذا نفقد فرحنـا،    » مرة«ونصبح  » نعمي«عندما نرتل إىل موآب فإننا نفقد االسم        
. وشكراً هللا على ذلك، فلو مل حيدث هذا لبقينا يف موآب مدى احلياة، ولدفنا يف موآب               

، وهذا ما أدركته نعمي أخرياً عندما رجعت إىل بيـت    فموآب هي أرض املرارة للمؤمن    
. لقد تركت بيت حلم وهي ممتلئة، ولكن ما أقسى الفراغ الذي صارت فيـه اآلن              . حلم

لقد فقدت زوجها وابنيها، وتقدمت ا األيام، ومل يعد هلا رجاء يف أن يكون هلا بنـون                 
عدا شيئاً واحداً، أال وهـو      والواقع أا فقدت كل شيء      . مث أا فقدت مرياثها   . أيضاً
  .ولكنها اآلن أيضاً مثقلة بأرملة أخرى، وما يزيد احلمل ثقالً أا أرملة موآبية. حياا

إنـه اإللـه    . إن نعمة اهللا هي بال حدود، ولكننا البد أن نتحمل نتائج وتبعات ابتعادنا            
ـ    . الذي يزرعه اإلنسان إياه حيصد أيضاً     «احلق، الذي قال     سده فمـن   ألن من يزرع جل

). ٨و٧:٦غل  (» ومن يزرع للروح فمن الروح حيصد حياة أبدية       . اجلسد حيصد فساداً  
كذلك فإننا ال بد أن نتعلم من التجارب احملزنة ما يريد اهللا لنا أن نتعلمـه مـن نـور                    

). ١٨:٧رو  (» أنه ال يسكن يفَّ أي يف جسدي شيء صـاحل         «الكلمة، كأن نتعلم مثالً     
الـرب قـد    «أما نعمي فتقول    . م والنجاح هو طريق الطاعة    إن الطريق الوحيد للسال   

وقد استخدمت يف ذلك نفس الكلمة املـستخدمة يف خـروج           . أي شهد علي  » أذلين
لقد شهد اهللا فعـالً عليهـا مبعامالتـه         . »ال تشهد على قريبك شهادة زور      «١٦:٢٠

ىل بركات بيت   القضائية ولكن شهادته حق، بل إن معامالته هذه هي اليت جعلتها حتن إ            
  ".بيت اخلبز"، »بيت حلم«اهللا، 
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ملا أراد أن يشدد إبراهيم ويقوي إميانـه،        » القدير«لقد أعلن اهللا ذاته إلبراهيم باعتباره       
أما نعمي فقد استخدمت    . ذلك بأن وعد إبراهيم بأمور كانت حسب اإلنسان مستحيلة        

مث تردف قائلـة  »  جداًالقدير قد أمرين«نفس هذا االسم، ولكن بطريقة خاطئة، فنقول    
لقد امت اهللا بأنه هو الذي سبب هلا مرارا وخسارا الـيت            . »والقدير قد كسرين  «

فلم تكن قدرة اهللا املطلقة مصدر تعزية وتشجيع هلا، وال كانت سبباً لتشديد             . حلقت ا 
 أن اهللا هو السبب يف كل ما آلـت إليـه            - حبسب نظرا القاصرة     -إمياا، بل رأت    

  .أحواهلا

فاالبتعاد عن الرب البد    . ما أجهل القلب البشري حني ال يكون مستنرياً حبضور الرب         
وما نضيعه بإرادتنا ال ميكن أن نستعيده كما        . وأن يصحبه احنسار النور وضياع احلكمة     

  .هذا واضح يف حياة داود، كما هو واضح يف حياة نعمي أيضاً. كان قبالً

ة كنتها معها التي رجعت من بـالد مـوآب،          فرجعت نعمي وراعوث الموآبي   
  )٢٢ع . ( ودخلتا بيت لحم في ابتداء حصاد الشعير

أمل يكن هذا ليكفي نعمي لتقتنع بنعمة اهللا من حنوها أا دخلت بيت حلـم يف ابتـداء                  
مث ). ٣٢:٢، را   ٣٢ و ٣١:٩ خـر (حصاد الشعري؟ إن الشعري هو أول حماصيل السنة         

وكانت األخبار قد وصلت إليها وهي يف بـالد         .  الكروم مث أخرياً . ينضج بعده القمح  
موآب أن اهللا قد افتقد شعبه ليعطيهم خبزاً، فكان من املنطقي أن تتوقع أن تـصل إىل                 
بيت حلم يف وقت جتد فيه أن احلصاد قد انتهى، أو على أحسن تقدير قد قارب علـى                  
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 كما لو أن اهللا كان منتظراً       ولكنهما وجدتا أن احلصاد بأكمله مازال أمامهما،      . االنتهاء
  .حقاً، ما أطيب إهلنا الذي نعبده. رجوعهما ليذبح العجل املسمن

 فإن كل ذكـر لزمـان أي        ٤ومبناسبة ذكر احلصاد أود أن أشري إىل أنه باستثناء عدد           
 يتكلم عن التغرب يف بـالد       ٤ ونالحظ أن عدد  . حدث يف هذا السفر ارتبط باحلصاد     

ولكن حاملا نقرأ عن احلياة يف بيت حلم جنـد أن           .  هناك عاملية  موآب، لذلك فاملواقيت  
، إذ قسم اهللا السنة مبواسم      ١٦وهذا يذكرنا مبا جاء يف تثنية       . املواقيت ترتبط باحلصاد  

مث يف النهاية، بعد أن يكمل احلـصاد      . ولكن أساس التقسيم هو ذبيحة الفصح     . احلصاد
هكذا أيضاً ينتهي سفر راعوث     . ة بعيد املظال  وجيمع ويصري معداً لالستخدام تنتهي السن     

  .بزواج يتم بعد أن متت تذرية احلصاد

ويركز الـروح القـدس   » رجعت« يقول أن راعوث     ٢٢يف ع . وهناك مالحظة أخرى  
وقد وجد الذين ينكرون الوحي اللفظي لكلمة اهللا        . من بالد موآب  » رجعت«على أا   

وبعض الترمجات بالفعل   .  على هذه الكلمة   بل وكثرياً ما ركزوا   . يف ذلك فرصة لنقدها   
ولكن اللفظ العربي ال حيتمل سوى هذه الترمجـة         . »رجعت«بدالً من   » أتت«أوردا  

وهذا يف احلقيقة دليل على القيمة النبوية والروحية ألسفار العهد القـدمي،            . »رجعت«
جـوع  ومن له أبسط دراية بالنبوات اخلاصة بر      . ١٠و٩:٩كورنثوس  ١كما نتعلم من    

إسرائيل يستطيع أن يرى يف راعوث صورة للبقية األمينة من إسرائيل يف األيام األخرية،              
ولكنين أعود  . وهي هنا يرمز إليها بفتاة موآبية ليظهر إىل أي مدى كان ابتعاد إسرائيل            
  .فأكرر أن غرضي من هذه التأمالت ليس هو املعاين النبوية هلذا السفر
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ففي نعمي نرى صورة ملؤمن تراجـع عـن طريـق           . راعوثما أبعد الفرق بني نعمي و     
فهي مل تكن هلا معرفـة      . »احملبة األوىل «أما راعوث فنرى فيها اختبار      . التمسك باحلق 

ولكن بساطة اإلميـان فيهـا      . كثرية كنعمي، بل إن ما تعلمته تعلمته من نعمي نفسها         
اجلسد ال  « من تيهاا أن     كان على نعمي أن تتعلم    . جعلتها متيز األمور كما هي باحلقيقة     

. أما راعوث فقد تعلمت ذلك من خالل معامالت الرب والـشركة معـه   . »يفيد شيئاً 
وسلكت حسب ما أدركته عن هذا احلق، فلم تكن هناك ضرورة هلا أن جتتـاز تلـك                 

كذلك مل تتكلم راعوث كلمة تذمر واحدة،       . التدريبات املريرة اليت اجتازت فيها نعمي     
وضعها كان أكثر صعوبة من وضع نعمي، ولكن احملبة واإلميان كانا قـد             بالرغم من أن    
  .ومىت ملكتنا احملبة واإلميان فإما يرفعانا فوق الظروف. ملكا قلبها

 أن الـشعري كـان هـو أول         ٢٣:٢ ، راعوث    ٣٣-٣١:٩سبق أن رأينا من خروج      
 ١٦تثنيـة    و ٢٣وباالرتباط ذا نستطيع أن نتعلم من الويـني         . حمصول يتم حصاده  

وهذا هـو   " السنابل اخلضراء "فالشعري حيصد يف شهر أبيب، الذي معناه        . دروساً أعمق 
ذلك ألنه على أساس احلمل املذبوح فقط يكون هناك مثر لـألرض            . موعد ذبح الفصح  

وذلك ما نتعلمه مرة أخرى     . وبدونه ال تكون هناك بركة من أي نوع لإلنسان        . من اهللا 
بد أن حيدث موت ككفارة للخطية عند بـدء حـصاد           فال. ٩و٣:٢١صموئيل  ٢من  

وبعد أن يذبح خروف الفصح يأخذون أول حزمة احلصيد إىل الكاهن، الـذي             . الشعري
وفيها نرى صورة للرب يسوع     ). ١١:٢٣ال  (» يردد احلزمة أمام الرب للرضا عنكم     «

  )٤٣-٤٠:٤مل ٢قارن . (املقام من األموات
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م كان خروف الفصح قد ذبح لتـوه، وقـد          فلما وصلت نعمي وراعوث إىل بيت حل      
وهذا فيه مرة أخـرى درس  . أحضر رجال بيت حلم األتقياء حزم باكورام إىل الكاهن 

نستخلصه من كوما دخلتا بيت حلم يف ابتداء حصاد الشعري، فنرى أن طابع احلياة يف               
  .بيت حلم كان هو حياة القيامة املؤسسة على عمل الصليب الكامل

ففي . ستعرض سريعاً مرة أخرى ما تعلمناه من األصحاح األول من هذا السفر           واآلن لن 
البداية رأينا حالة الكنيسة كما ترى يف كنيسة أفسس، حيث كان كل شيء مرتباً حسناً              

إال أن الرب كان    ". احملبوبة املسرة "، ونعمي   "إهلي ملك "فرأينا أليمالك   ). ٧-١:٢رؤ  (
 حمبتها األوىل، كما دلت على ذلك األمساء اليت أطلقها          له على كنيسة أفسس أا تركت     

 جند برغامس اليت فيها نرى سكىن الكنيسة حيث كرسي          ٣مث يف ع  . أليمالك على ابنيه  
. وهكذا مات أليمالك، وانطفأت الشهادة احلقيقية حلقوق الرب املرفـوض         . الشيطان

 ٥مث يف ع. حتاداً كـامالً  ثياتريا، حيث احتدت الكنيسة مبوآب الوثنية ا      ٤وقد نرى يف ع   
 فمـا   ٦مث من ع  . »لك اسم أنك حي وأنت ميت     «جند ساردس اليت يقول عنها الرب       

ليس ما كان هلا يف البدء     . بعده نرى فيالدلفيا، حني رجعت الكنيسة إىل ما كان يف البدء          
من جمد، بل يف ضعف شديد، شاعرة بأا أخطأت يف احنرافها وراء الذات، هذا ما نراه                

. كما نرى يف راعوث احملبة األوىل، والتمييز الفطري ملا هو حسب فكر الرب            . نعمييف  
وقد رجعتا إىل بيت حلم، بيت اخلبز، وكان الوقت وقت ابتداء حصاد الشعري، وقـت               
إدراك كمال عمل الصليب، وكذلك القيامة، بل وطابع القيامة الذي للكنيـسة كمـا              

  .رأينا يف سياق تأمالتنا



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٥٦

ت التالية سوف نرى الطابع الفيالدلفي يف الطريقة اليت ـا أصـبحت             ويف األصحاحا 
  .راعوث يف كمال االحتاد ببوعز

  األصحاح الثاني
ع ( وكان لنعمي ذو قرابة لرجلها جبار بأس من عشيرة أليمالك اسمه بوعز             

١(  

من العدد األول من هذا األصحاح يتضح لنا أن القصد من هذا الفصل هو أن تتعرف                
مث يرينا يف األعداد التالية كيفية تعرفها       . ذي الغىن والثروة  » جبار البأس «بوعز  راعوث ب 

فالعدد األول  . وهذا األسلوب كثرياً ما يستخدم يف كلمة اهللا، ال سيما يف املزامري           . عليه
مث يف األعداد التالية يشرح كيف اختـرب املـرمن هـذه    . يصف حالة أو يتكلم عن حق     

والروح القدس يستخدم كثرياً هذا األسلوب لكي يعرفنا ما         . قاحلالة، أو عرف هذا احل    
  .هو املوضوع الذي يريد أن يوضحه لنا

بعد أن ضاع كل شيء باملوت، ومل تعد لنعمي احلياة حسب مركزها ومقامها، إذ مات               
مجيع الذكور، فإن استرداد ما ضاع مل يكن ممكناً إال على أساس قوة القيامة، وباالرتباط               

حلق، ولديه القدرة على الفكاك، وهذا ما جنده يف بوعز الذي يشري إىل الـرب               مبن له ا  
  .املقام
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إن اإلنقاذ من موآب، والرجوع إىل بيت حلم عند ابتداء حصاد الشعري هو بكل تأكيد               
ولكن النفس اليت تتوق ألن تتذوق ملء الفرح بالفداء، وتكون هلا شهادة            . بدء الفداء 

الحـظ  . سماء عليها أن تأيت لتعرفه كالفادي معرفة شخصية       حقيقية للرب املمجد يف ال    
  .معي أن هناك فرقاً كبرياً بني أن ننشغل بالفداء وبني أن ننشغل بالفادي نفسه

ويلقب جببار البأس، أي صاحب ثروة وغىن، أو ذا شجاعة          " فيه القوة "يعين اسم بوعز    
 خملِّـصاً إلسـرائيل     وهذا اللقب نودي به جدعون ويفتاح، وكان كل منهما        . ومروءة

ومها من هذه الوجهة رمزان للرب يسوع، الـذي اسـتطاع أن            ) ١:١١،  ٢:٦قض  (
وهو الوحيد الذي حـق لـه أن   » دفع إيلَّ كل سلطان يف السماء وعلى األرض       «يقول  
وها أنا حي إىل أبـد اآلبـدين، ويل         . أنا هو األول واالخر، واحلي وكنت ميتاً      «يقول  

  ).١٨و١٧:١، رؤ ١٨:٢٨مت  (»مفاتيح اهلاوية واملوت

إن اهللا يريد أن يوجه أنظارنا إىل شخص فريد، هو اإلنسان احلي املمجـد يف الـسماء،                 
وهو كابن اإلنسان قد أخذ كل السلطان، بل كل شيء قصد اهللا يف حمبتـه اإلهليـة أن                  

  .عالوة على ذلك فقد أجلسه اهللا عن ميينه رأساً فوق كل شيء. مينحه لنسل آدم

-١١:٢عـب   (خص العجيب كان قريباً لرجل نعمي، فكان له حق الفكاك           هذا الش 
كان هذا مجيالً بالنسبة لنعمي، وكم هو مجيل لنا أن ننتبه إىل هذا إذا كنا مل نقدر                 ). ١٥

ونالحظ أن بوعز كان قريباً ألليمالك، إال أن نعمـي مل           . عملياً املركز الذي أعطي لنا    
كذلك نعمي مل تـأت     . راعوث، اليت متثل هنا اإلميان    يكن هلا أن تلجأ إليه إال عن طريق         
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إليه إال بعد أن أدركت عملياً سلطان اهللا الفائق املطلق، األمر الذي كان قبالً بالنسبة هلا                
  ". إهلي ملك-أليمالك "ليس أكثر من جمرد اسم لزوجها 

ان كانت  أما راعوث، فمع أا مل تكن تعرف بوعز حىت ذلك الوقت، إال أا بفطرة اإلمي              
كانت تتطلع إىل من    . تتوق إىل الشخص الذي جيب أن تتجه إليه عواطفها وتبحث عنه          

  .»جتد نعمة يف عينيه«

فقالت راعوث الموآبية لنعمي دعيني أذهب إلى الحقل وألتقط سـنابل وراء            
  )٢ع . ( فقالت لها اذهبي يا بنتي. من أجد نعمة في عينيه

وهامها . ونعمي وراعوث آمنتا ذا الكالم    . عبه خبزاً لقد ذاع اخلرب بأن اهللا قد أعطى ش       
. فوجدتا اخلرب صحيحاً  . قد أقبلتا إىل بيت حلم، نعمي امرأة ثكلى، وراعوث امرأة غريبة          

وقد وصلتا يف ابتداء أيام احلصاد، ولكن       . فاإلميان بكلمة اهللا وصالحه ال يخزي إطالقاً      
ولكن اهللا  . زرعتا ثهما، فهما مل حترثا وال    كيف يكون هلما نصيب يف اخلبز وقد فقدتا مريا        

ما أمجل ما نقرأه يف سفر التثنية عن اهتمـام اهللا  . مرة أخرى دبر يف نعمته ما يلزم لذلك  
فعندما تكلم عن احلصاد أوصى بأن احلزمة اليت تنسى يف احلقل تكون            . بالغريب والفقري 

 أعطى الرب   ٢٢:٢٣ ،   ١٠و٩:١٩كذلك يف الويني    . نصيباً للغريب واليتيم واألرملة   
مل يكن للمسكني والغريب    . للمسكني والغريب زوايا احلقل ولقاط احلصيد ونثار الكرم       

كذلك . أية حقوق يف ذلك، فالغريب بالطبع ال حمل له ألن يشترك يف مرياث شعب اهللا              
لـذلك  . املسكني فقد حقه يف املرياث أيضاً، إذ أن اهللا أعطى املرياث لكل بين إسرائيل             
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وإن حدث هذا فمعناه أنه أخطأ حىت أنه وقع حتـت           .  مربر ألن يصري أحد مسكيناً     فال
  .تأديب من اهللا، فكيف إلنسان كهذا أن يطالب بأية حقوق

لقد أعطى اهللا هذه الوصايا ألولئك الذين من حمض صالحه جعل هلم حقوالً وكرومـاً،               
ويبينوا نعمته ورمحتـه    حىت يظهروا عطفه حنو الناس الذين ال حقوق هلم من أي وجه،             

  .وصالحه

ولنالحظ أن املبادرة بفكرة الذهاب اللتقاط السنابل مل تأت من جانب نعمي، بل مـن               
ولكن . جانب راعوث، مع أن نعمي كانت تعرف كالم اهللا ووصاياه أكثر من راعوث            
فمـع  . راعوث كانت تتوق من قلبها ألن تعرف أكثر عن اخلري الذي منحه اهللا لشعبه             

فكـان أـا    . ة معرفتها كانت عندها رغبة ملحة ألن تبحث عن هذه اخلريات          حمدودي
إن الشرط األول للنمو الروحي للمؤمن هو اإلخـالص والبـساطة يف            . التقت ببوعز 

الرغبة يف معرفة احلق، وهذا ما ظهر بصورة مجيلة يف راعوث، اليت ضحت بكل آماهلـا                
  .هاالطبيعية لكي تتبع نعمي وتلتصق ا وبكل ظروف

عندما حيصر احلق نفساً فإا تتمسك به، رغم كل املقاومات، تشتري احلق وال تبيعـه،               
  .»ألن كل من له يعطى ويزداد«ومن هنا يبدأ النمو السريع، 

فإن مل تكن هلا    . إن تكريس املرأة وإخالصها هو ما يرفع من قدرها، فهذا ما يليق باملرأة            
واملرأة اليت تـسقط مثـل هـذا        . فضيلةصفة اإلخالص فإا تكون قد سقطت عن ال       



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٦٠

السقوط، فتفكر يف نفسها فقط، كما فعلت حواء مع آدم، وكمـا فعلـت الكنيـسة                
 لكـل مـا     -هكذا أيضاً اإلخالص للحق     . بالنسبة للمسيح، فالبد أن تنتهي إىل البوار      

أمـا إذا مل    .  هو أول مؤشر صحيح ألهليتنا للشهادة واخلدمة       -نتعلمه أنه صاحل وحق     
 لدينا مثل هذا اإلخالص للحق فإن أعمالنا وأقوالنا سيشوا النقص، إذ ليس هناك              يكن

إن اإلنسان يـصدق دائمـاً أكاذيـب        . مرجع حيكمها، وال أساس راسخ تثبت عليه      
لذلك لكي نكون   . الشيطان ويتبعها، كما رفَّع اإلنسان نفسه يف طريق العداوة للمسيح         

. ا أن تكون لنا الشجاعة اليت ا نقف يف جانب احلق          شهوداً هللا يف وسط هذا العامل يلزمن      
ولكن إن تراخينا يف هذا األمر فال ميكن أن تكون لنا الشهادة املؤثرة، بل إننا يف احلقيقة                 
نكون سبب إهانة هلذا االسم الذي نعترف بأننا عبيد لصاحبه إذا كنا حناول أن نكـون                

حلالة ال تكون لنا الشجاعة القلبيـة       إذ أننا يف هذه ا    . شهوداً له دون تكريس وإخالص    
فقد تكون لنا احملبة، كما عربت عـن        . اليت تتمسك بالشرط األول من شروط اخلدمة      

فـإذا تبعنـا تلـك      . ذلك قبلة عرفة، ولكنها عواطف غري مؤسسة على احلق وحده         
لذلك فإنه من الضروري التشديد علـى أمهيـة         . العواطف فستقودنا إىل طرقنا اخلاصة    

  . واإلخالص للحقالتكريس

وهل هناك حقل   . كم هو مجيل أن نرى شباباً يرغب يف أن يلتقط يف احلقل أثناء احلصاد             
فمـىت  . للحصاد أعظم من كلمة اهللا؟ إننا جيب علينا أن نشجعهم حىت حيصدوا منـها             

فاحلـصادون هـم    . كانوا يتبعون احلصادين عن قرب فالبد هلم أن جيدوا خرياً جزيالً          
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 عرفوا أعماق احلق، لذلك فهم ينسلون هلم من الشمائل حقاً صافياً، هو             املؤمنون الذين 
  .بالنسبة للشباب امللتقط طعام يف حينه، وغذاء يف أوانه

إن قبول هذه احلقائق ببساطة اإلميان من كل القلب يعطينا من املعرفة عـن اهللا القـدر                 
 لست مبستحقة، لذلك    إين"لذلك مل تقل راعوث يف قلبها       . الكايف ألن نستند على نعمته    

، بل إا ركنت إىل نعمة اهللا وإحسانه، مـع          "ال جمال يل ألن ألتقط يف مرياث شعب اهللا        
أا كانت مدركة متاماً لعدم استحقاقها، ولكنها عظمت اهللا بتصرفها، فـاهللا يتمجـد              

  .عندما نثق أكثر يف حمبته ونعمته

 مكان امللتقط باتضاع، بل كثرياً مـا        إال أن بعضاً من حديثي اإلميان ال يقتنع بأن يأخذ         
 الـذين جيـب أن      - كمعلمني ومبشرين    -نراهم يريدون أن يأخذوا مركز احلصادين       

» بسبب التمرن قد صارت هلم احلواس مدربة على التمييز بني اخلري والـشر            «يكونوا  
ولكن ليس هذا هو الطريق الصحيح ألن نأيت إىل معرفة حقيقيـة            ). ١٤ و ١٣:٥عب  (

فهو السيد ولكنه متواضع القلب، ويعلمنا أننا جيب أن نكـون كـذلك    . سوعللرب ي 
  .فهو يعلم الودعاء طرقه) ٢٩:١١مت (مثله 

هو الطاعة اردة بـال     . وأيضاً جند من خالل قصة راعوث شرطاً آخر للنمو الروحي         
ومـع  . مل جتد راعوث طريقاً للربكة سوى االلتقاط، فلم تبحث عن طريق آخر           . جدال
مالً كهذا كان مهيناً للنفس، وبالرغم من أنه مل يكن أمامها خيار آخر غـريه، إال                أن ع 

. أا مل تتصرف باالستقالل عن محاا، اليت كان هلا التأثري الروحي املقدس على حياـا              



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٦٢

فاهللا عندما يـرى    . إن روح اخلضوع هو عالمة أكيدة على وجود عمل اهللا يف الداخل           
تزجة بتكريس للحق، فعندئذ ميكن أن يعطى منواً روحياً، ويرقى          طاعة املؤمن اردة، مم   

  .به حىت تكون لنا الشركة الشخصية مع الرب

فاتفق نصيبها في قطعة    . فذهبت وجاءت والتقطت في الحقل وراء الحصادين      
  )٣ع ( حقل لبوعز الذي من عشيرة أليمالك 

. ه يتحكم يف كـل ظروفنـا  فاهللا يف عنايت. نصيبها يف قطعة حقل لبوعز   » اتفق«كان أن   
بعينه «صحيح أنه ال يريدنا أن نكون دائماً مسيرين بأعمال عنايته، بل يريد لنا أن ننقاد                

  .، أي أن نسري قدامه وحنن مدركني وفامهني ملشيئته)٨:٣٢،٩مز (» اليت علينا

، وحىت  ولكن إن كنا نسلك باإلميان فإنه سوف يعمل يف عنايته اإلهلية مبا يتفق مع إمياننا              
ولو كنا ال نزال يف بداية طريق اإلميان، ومل نصل إىل املعرفة الكاملـة عـن شخـصه                  

فهو البد يف عنايته اإلهلية أن يتعامل معنا حـسب          . وكلمته، وال نفهم توجيهات روحه    
هكذا كانت راعوث، وهكذا قادها اهللا يف عنايته إىل حقل لبوعز، حيـث             . حالة قلوبنا 

فهل كان حقل بوعز خيتلـف      .  بل تتحقق أشواقها الروحية أيضاً     كان هلا أن جتد شبعها،    
. عن سائر حقول بيت حلم؟ نعم، ففيه يتمثل االعتراف حبقوق وسلطان الرب يـسوع             

ففي حقوله خدام هم العاملون، فإن كلف الرب خادماً له بعمل معني فعليه أن ينفـذه                
ذا يتميز أيضاً مثـل     . طاعة ملن أعطاه هذا التكليف، وبذلك تكون هذه خدمة للسيد         

هذا اخلادم عن كل اخلدام الذين قبلوا تكليفاً باخلدمة من يد البشر، ممـا يلـزمهم أن                 
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يكونوا خاضعني ألمر من أرسلوهم، وأن ينفذوا تعليمات الرئاسة البشرية اليت عينتـهم             
  .هلذه اخلدمة، ولكن ليس هكذا خادم الرب

 فيه أن يدير وينظم كل عمـل، حيـث          لذلك فحقل بوعز هو احلقل الذي حيق لبوعز       
يف هـذا احلقـل     . »ماذا تريد يا رب أن أفعل، وكيف أفعله؟       «اجلميع هلم سؤال واحد     

  ).١٧:٥، غل ١١-١:١٢كو ١(» الغالم املوكل على احلصادين«البد وأن جند 

إن ربنـا   .  جند مثاالً عملياً لعمل الرب والعاملني معه       ١٠-٦:١٦يف سفر األعمال ص     
حلق أن يتسلط، ويف يوم قادم البد وأن يوضع كل شـيء حتـت قدميـه،                يسوع له ا  

ولكن اهللا يريد مـن     ). ١١-٩:٢يف  (وتسجد له كل ركبة، ويعترف كل لسان به رباً          
ليكون هو متقدماً يف    «هؤالء الذين قبلوه رباً وسيداً من اآلن أن يعترفوا بقوته وسلطانه            

أف (ن، وإياه جعل رأسـاً للكنيـسة        من أجل هذا دفع اهللا إليه كل سلطا       . »كل شيء 
. لذلك فإن الرب ميارس سلطانه بالروح القـدس يف الكنيـسة          ). ١٨:١، كو   ٢٢:١

فحقل بوعز هو املكان حيث جيتمع املؤمنون كأعضاء جسد املسيح، مـتكلني عليـه،              
ياهلا من صلة عجيبـة تـربط       . ومعترفني حبقه يف أن يقود وحيرك كل شيء وفق إرادته         

العاملني يف فالحته، وكل من عمل يف حقل بوعز يعـرف جيـداً امتيـاز               الرب ؤالء   
ففي حقل بوعز، وليس يف أي حقل آلخر، خنترب صالحه وحكمته ومعونته،            . الوجود فيه 

  .وجند رمحة وتعزية
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فقـالوا لـه    . وإذا ببوعز قد أتى من بيت لحم وقال للحصادين الرب معكـم           
  )٤ع ( يباركك الرب 

ت عائداً مع أحد اإلخوة من بلد قضينا فيه عدة أسـابيع يف             من عدة سنوات خلت كن    
العمل، وقد أعيانا اإلجهاد إذ كنا قد تدخلنا لعالج مشاكل كثرية، حىت شعر كل منـا                

إن من يريد أن يعيش مسترحياً عليه أال يـدخل          "فقال أخي   . بأنه منهك جسدياً وروحياً   
".  هذا يف أمر أكثر راحة وفائـدة؟       أما كان ممكناً أن نقضي وقتنا     . نفسه يف خدمة الرب   

إذاً "فرد على الفور    " هذا صحيح، ولكن تذكر أن خدمة أخرى تعين سيداً آخر         "فأجبته  
  ".لنبق كما حنن

  .إن كفة شخصية السيد هي األرجح لو وزنت بثقل املتاعب اليت نواجهها يف خدمتنا

أال . »الـرب معكـم    «ولقد جاء بوعز إىل حقله، إىل غلمانه وفتياته، وباركهم قـائالً          
  ؟٢٣-١٩:٢٠يذكرنا هذا مبا فعله الرب مع تالميذه يف يوحنا 

إن الرب املقام من األموات، بوعز احلقيقي، جاء يف وسط خاصته اليت اجتمعت هكذا              
وملا كانت عشية ذلـك اليـوم، وهـو أول          «. منفصلة عن كل من هم ليسوا للرب      

ميذ جمتمعني لـسبب اخلـوف مـن        األسبوع، وكانت األبواب مغلقة حيث كان التال      
وملا قال هذا أراهـم يديـه   . اليهود، جاء يسوع ووقف يف الوسط وقال هلم سالم لكم    

  .»ففرح التالميذ إذ رأوا الرب. وجنبه
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أليس هذا هو اختبارنا حلضور الرب مىت اجتمعنا حوله؟ فعندما جنتمع حول مائدته فإنه              
أال نفرح عندما نـراه، فنباركـه،       .  اخلمر يرينا يديه وجنبه يف اخلبز املكسور ويف كأس       

وإذ هو باقٍ يف الوسط فإنه يفتح بعد ذلك فـاه ويعلمنـا،             . وتفيض ألسنتنا بالشكر له   
  ).٢٣-٢١:٢٠يو . (ويزودنا بالقوة، مث يرسلنا يف خدمته

البـد وأن   ) ٢٠:١٨مت  (وكل من يربط نفسه بشعب الرب الذين جيتمعون إىل امسه           
 الوجود يف شركة مع صاحب احلقل ذي السلطان، وكيف يهتم           يدركوا على التو غبطة   

  .هو بكل صغرية وكبرية يف احلقل الذي هو له

  )٥ع ( فقال بوعز لغالمه الموكل على الحصادين لمن هذه الفتاة 

ونرى يف الغالم املوكل على احلصادين صورة للروح القدس املرسل من السماء ليبكت             
فهو املمثل احلقيقـي    . وليقودنا إىل كل احلق   . ى دينونة العامل على خطية، وعلى بر، وعل     

للرب يف هذا العامل، وهو ميارس سلطان الرب يسوع يف اجتماعات الكنيسة، وكذلك             
بـذات هـذا    ). ١٠-٦:١٦، أع   ١٧:٥، غل   ١١-٤:١٢كو  ١(على خدام الرب    

  .٢٤السلطان أيضاً نراه يف تكوين 

ث يف الالهوت جيري، وموضوعه هـو       فهناك حدي . إنه حق مبارك الذي نستعرضه اآلن     
 ١٠-٥:١٠ يتحادث الالهوت عن خلق اإلنسان، ويف عربانيني         ١٦:١يف تكوين   . حنن

 يتحـادث الالهـوت عـن       ١٣:٦وأيضاً يف زكريا    . حمادثة أخرى عن فداء اإلنسان    
كما نـرى صـورة حملادثـة       .  خياطب االبن اآلب عنا    ١٧ويف يوحنا   . الربكات األلفية 
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، إذ سيحدث الـروح     ٦٦:٢٤تى بالكنيسة إىل بيت اآلب يف تكوين        ستكون عندما يؤ  
القدس الرب يسوع عن كل ما فعل يف دعوته للعروس وإعدادها للعرس، ورفقته هلـا               

  .يف الربية حىت أحضرها للعريس

فيسأل بـوعز   . أما هنا يف سفر راعوث فإننا نسمع حديثاً موضوعه مؤمن واحد حديث           
فالرب يعلم اجلميع، حىت أصـغر      . »من هذه الفتاة  « مل يسأل    .»ملن هذه الفتاة؟  «غالمه  

أحنن للعامل؟ أم حنن ألنفسنا؟ أم حنـن        . ولكن سؤاله هو عمن حنن له     ). ١١ع(القديسني  
فكل من ولد ثانية هو ال      . للرب؟ ليس السؤال هنا هل حنن تغرينا مبعرفة املخلص أم ال          

هل حياتنا العملية   :  باألحرى ولكن السؤال ). ٢٠:٦كو  ١(شك للرب يسوع ملكاً له      
ولكن إن كان أحـد لـيس لـه روح          « نقرأ   ٩:٨تتفق وكوننا ملكاً للرب؟ يف رومية       

معىن ذلك أنه طبقاً للمكتوب فإن الذين قبلوا الروح القـدس           . »املسيح فذلك ليس له   
 - كما سنرى فيما بعد      -فقط هم الذين هلم أن يدعوا مسيحيني، وهذا يعين يف احلقيقة            

  . يكون لديهم احتاد، عن إدراك، باملسيح يف موته وقيامتهأن

لـذلك  . إن متتع املؤمن روحياً أمر يهم الرب يسوع جداً، حىت بالنسبة ألصغر مـؤمن             
يهمه أن يعرف ملن حنن على وجه التحديد، فهال سألنا أنفسنا هذا السؤال؟ ملن نكـون                

 نريد أن حنيا ألنفسنا؛ أو عنـدما        عندما متتلك حياتنا أمور هذا الزمان؟ ملن نكون عندما        
نريد أن خنتار ألنفسنا ما يطيب هلا؟ أال نكون حينئذ ألنفسنا؟ ولكن إن كنـا حقيقـة                 

. وعملياً للرب فإن سؤالنا سيكون إليه عما يريد هو منا، حينئذ تكرس احلياة بالتمام له              
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رضه أن ميجد   هذا هو شوق قلبه، وهذا أيضاً شوق الروح القدس الساكن فينا، إذ أن غ             
  ).١٤:١٦يو (ربنا يسوع 

فأجاب الغالم الموكل على الحصادين وقال هي فتاة موآبية قد رجعـت مـع              
نعمي من بالد موآب، وقالت دعـوني ألـتقط وأجمـع بـين الحـزم وراء                

( قليالً ما لبثت في البيت      . فجاءت ومكثت من الصباح إلى اآلن     . الحصادين
  )٧و٦ع 

، فهو مل يتكلم عن معامالته مع راعوث، وال         "الغالم"يت رد ا    لنالحظ اإلجابة اجلميلة ال   
عن توجيهاته هلا، ولكنه فقط يتكلم عن من هي، ويعطي تقريراً أمينـاً عـن سـلوكها     

وإن كان ينرب على كوا تركت مـوآب        » الفتاة املوآبية «فما زال يدعوها    . وتصرفاا
 بنعمي، اليت مل تكن سوى شهادة       وجاءت إىل بيت حلم، كما أنه يذكر أا قد التصقت         

  .»فتاة موآبية«فاشلة، ولكن إذ مل تكن قد احتدت ببوعز بعد فمازالت هي 

 - أي ينفـصل عـن العـامل     -عند رجوع اإلنسان إىل اهللا رجوعاً حقيقياً فإنه يتقدس          
» يف اجلـسد  «وهو بذلك مل يعد     ). ١٣:٢تس  ٢،  ٢:١بط  ١(بواسطة الوالدة اجلديدة    

، )١٥:٢كـو   ١(» روحي«، وال هو    )٩:٨ رو(ه ليس بعد يف الروح      ولكن) ٥:٧رو  (
مبعىن أنه  ) ٣:٣كو  ١،  ١٤:٧رو  (بل قد يكون جسدياً مل يتحرر بعد من سلطان اخلطية،         

قد يكون مولوداً ثانية، ولكن مل خيلص بعد من سلطان اخلطية، لذلك مل خيتم بعد بالروح                
م، ولكـن مازالـت للجـسد       ، أو رمبا يكون قد خت     )١:٣كو  ١،  ١٤:٧رو  (القدس  
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جاذبياته، كاحلكمة اإلنسانية، والقدرات الشخصية، وما إىل ذلك، وهذا ينم عن ذهن            
  .وإرادة جسديان

لقد احتمى اإلسرائيليون يف دم خروف الفصح، مث عربوا البحر األمحر، الذي فيه رمـز               
بـة لعمـل    ملوت وقيامة املسيح ألجلنا، وبذلك اشتركوا رمزياً يف كل النتـائج العجي           

إال أم كانوا ال يزالون حيملون عـار        . املسيح، كما اعترف اهللا م كشعبه يف حوريب       
ومل يدحرج عنهم هذا العار إال عندما دخلوا طواعية مع التابوت يف            ). ٩:٥يش  (مصر  

مبعىن أن هذا العار مل يرفع عنهم إال عندما خصصوا          . األردن وخرجوا من اجلانب اآلخر    
 أي طبقـوا    - موت وقيامة املسيح، مث نتيجة لذلك اختتنوا         -دراك   عن إ  -ألنفسهم  

 حىت أصبح يف إمكام أن يقولوا       -) ١٢-١:٤كو  ٢(عملياً موت املسيح على حيام      
هذا ما يريد الروح القدس أن يقود كل مؤمن إليه،          . »متنا مع املسيح وقمنا أيضاً معه     «

قامني مع املسيح وجالـسني فيـه يف        وهذا هو املركز الذي ختربنا به رسالة أفسس كم        
 اإلنسان املمجـد يف     -، وهذا معناه االحتاد الكامل مع املسيح        )٦:٢أف  (السماويات  

  .السماء

كان البد أن تصل راعوث إىل هذه احلالة، ولكن إىل أن ختضع نفسها خضوعاً كـامالً                
احلني كانت  لبوعز بأن تتحد معه كانت ال تزال حتمل نسبتها إىل أجدادها، فحىت ذلك              

فهي مل تصل بعد إىل البلوغ، ومع ذلك فـشهادة          » فتاة«نعم  . »الفتاة املوآبية «تدعى  
  .»رجعت مع نعمي من بالد موآب«حسنة أعطيت عنها إذ أا 
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والكلمة هنا مبعناهـا احلـريف تعطـي        . ٢٢:١كما يف ص    » رجعت«تتكرر هنا كلمة    
وآب، مع أا موآبية فعالً، فقد ذهبـت        انطباعاً عنها كما لو أا مل تكن تنتمي أصالً مل         
وعلمت اآلن أا لن تنـال      ) ٦:١٦إش  (عنها روح الكربياء واالستقاللية اليت ملوآب       

ويف اتضاع طلبت أن يسمح هلا بأن تلتقط، واتضاع كهذا هـو            . شيئاً إال بالنعمة فقط   
ط فقط، بل   مل تطلب راعوث أن تلتق    . مثني جداً عند الروح القدس، حىت أنه يعيد ذكره        

أيضاً أن جتمع بني احلزم، فااللتقاط هو اخلطوة األوىل، ففيه التقدير لقيمة طعـام بيـت                
حـزم  «ويظل هناك، ما هو أبعد وأبعـد، أال وهـو           . »اجلمع«مث يأيت بعد ذلك     . حلم

كانت راعوث مثلها كمثل النفس اليت تطلب األفضل دائمـاً، وتريـد أن             . »الشمائل
كانت هلا األشواق ألن تدخل إىل أفكار اهللا        . ور املوهوبة لنا من اهللا    تفهم العالقة بني األم   

  .الصاحلة، وعرفت أا لن جتد مرغوا إال حيث توجد احلزم، خلف احلصادين

أليس حري بنا أن تكون أشواقنا أن نوجد يف املكان الذي فيه من سبقونا يف االختبـار،             
أفكار اهللا، فـصاروا كعبيـد بـوعز        وقد تعمقوا يف معرفة الرب يسوع املسيح وفهم         

  .احلقيقي جيمعون احلنطة

والروح القدس يالحظ نفس املؤمن احلديث لريى هل هو يشتاق حقاً إىل كلمـة اهللا،               
. ومدى إقباله على األماكن اليت جيد فيها إشباعاً هلذه الرغبة اليت متثل ظـاهرة صـحية               

ال يشعر باجلوع إىل كلمـة اهللا       فاجلوع دائماً دليل الصحة، ومىت كان املؤمن احلديث         
  .فهذا يكون مؤشراً لضعف احلالة الروحية
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 ويسوغ أن نقـول     -كان هذا اجلوع شديداً عند راعوث، حىت أا من الصباح الباكر            
 كانت ممتلئة غرية، فتلتقط وجتمع باجتهاد، قليالً ما لبثت يف           -من وقت ميالدها الثاين     

  .البيت

يراً للرب عن مدى ارتباط حياتنا باألمور اليت ختـصه،          وهكذا يعطي الروح القدس تقر    
ونستطيع أن نفهم هذا من مواضع أخرى يف        . فهذا هو مقياس حرارتنا وغريتنا الروحية     

متذكرين بال انقطاع عمل إميانكم وتعب    «نقرأ  .  مثالً ٣:١تسالونيكي  ١كلمة اهللا، ففي    
  .»حمبتكم وصرب رجائكمربنا يسوع املسيح

أال تسمعين يا بنتي، ال تذهبي لتلتقطي في حقِل آخر، وأيـضاً    فقال لها بوعز    
  )٨ع ( تبرحي من هنا، بل هنا الزمي فتياتي  ال

مث تكلم أخرياً بوعز إىل راعوث، ولنالحظ أن املبادرة جاءت أوالً من جانب راعـوث               
نـا  يف االلتقاط، وهكذا قادا العناية اإلهلية اليت جتاوبت مع قلبها إىل حقل بـوعز، وه              

  .يأخذ بوعز زمام املبادأة بالتمام يف يديه

كان بوعز يشجع هؤالء الذين يف حقله، ويقودهم خطوة بعد خطوة إىل أن يصل ـم                
جبار «وأنى هلؤالء الفقراء أن يصلوا إىل ذلك من ذوام؟ كان هو            . إىل الربكة الغزيرة  

شوق قلبه أن يكـون    كان  . الذي يريد أن يقودهم، والقادر على أن يفعل ذلك        » البأس
  .هلؤالء الذين حوله الثقة الكاملة فيه، حىت يعطيهم حسب غىن حمبته وقدرته
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. ويتكلم بوعز إىل راعوث بكلمات رقيقة جعلتها حاالً تشعر أا وجدت نعمة يف عينيه             
إنه مثال رائع لنا لنتبعه، فهل حنن نعتين باملؤمنني األحداث الذين بيننا؟ وهل نـشجعهم               

إن هذا ليس عمل الشيوخ من املؤمنني فقـط، بـل           . هم يف منوهم الروحي   حىت نساعد 
  .أيضاً الشباب هلم أن يؤدوا مثل هذه اخلدمة

، »الغم يف قلب الرجل حينيه، والكلمة الطيبة تفرحه       « نقرأ   ٢٥:١٢يف سفر األمثال ص     
نـا  والعامل مليء باملثقلني، بل إن كثري من املؤمنني قد أحنت كاهلهم التجـارب، ولكن             

كثرياً ما نضن عليهم بكلمات قليلة مشجعة، كما لو أن كل كلمة طيبة كهذه تكلفنـا                
  .مثناً باهظاً

ــو  ــب تمح ــسمةٌ بالح ب
ــدي  ــالرفق ته ــٌد ب وي

ــد  ــن نق ــديُن آِه م ي
ــفاهاً  ــا رب ش ــا ي هبن
ــساناً  ــساناً بلــ ولــ

  

ــةْ   ــزانٍ طويل ــرى أح ذك
ــةْ ــواٍت ثقيل بعــض خط

ُيـذكي الفتيلـةْ   ُيـذوي ال 
ــو الم  ــاً حل ــةْوفم قول
العليلــةْ يبــرُئ الــنفس

  

لو أننا قارنا نتائج اآليات والعجائب الكثرية اليت صنعها الرب يسوع بنتائج كلماته اليت              
  .تكلم ا سنجد أن املعجزات واآليات مل تثمر تغيرياً يف الكثريين كما فعلت كلماته

ولكن يف العـدد    » آمن كثريون بامسه إذ رأوا اآليات اليت صنع       « نقرأ   ٢٣:٢يف يوحنا   
. »لكن يسوع مل يأمتنهم على نفسه، ألنه كان يعرف اجلميـع          «التايل مباشرة يستطرد    
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فاآليات والعجائب هلا تأثري على احلواس، بل وعلى الذهن أيضاً، ولكنها قلما تصل إىل              
أما كلمات الرب فقد ردت ماليني إىل اهللا على مر العصور، كما كانت فيهـا       . الضمري

لذلك يقول بـروح النبـوة يف إشـعياء    . ين، وهو يريدنا أن نتبع جه هذاتعزية لكثري 
يوقظ كل  . أعطاين السيد الرب لسان املتعلمني ألعرف أن أغيث املعيي بكلمة          «٤:٥٠

كم أخشى أن تكون رغبة الكـثريين منـا أن       . »صباح، يوقظ يل أذناً ألمسع كاملتعلمني     
أما الرب فلم يكـن لـه       . به بعلمنا وفصاحتنا  لكي نتباهى   » لسان املتعلمني «يكون هلم   

أنت أبرع مجاالً من    «لغرض كهذا، بل كما تغىن عنه بنو قورح قائلني          » لسان املتعلمني «
  ).٢:٤٥مز (» لذلك باركك اهللا إىل األبد. انسكبت النعمة على شفتيك. بين البشر

قـول أو   كل ما عملـتم ب     «١٧:٣أال متس قلوبنا كلمات الروح القدس يف كولوسي         
تكون لنا نظرة كهذه، ولكـن       وهل حنن نعطي للقول أمهيته كما للفعل؟ قد ال        . »فعل

وما أكثر ما نعمله بالقول، نستطيع به أن نعمـل          . كلمة اهللا كثرياً ما تعترب القول فعالً      
ولكي نعمل به اخلري دائماً يلزمنا أن نكون أكثـر          . شراً، كما نستطيع أن نعمل به خرياً      

كما كان هو يتعلم ملـا كـان علـى األرض           » تعلموا مين « ذاك الذي قال     قرباً إليه، 
  )٤:٥٠إش(

حيث ال يكون هناك اعتراف كامل      » ال نذهب لنلتقط يف حقلِ آخر     «والرب يريد أننا    
صحيح أن  . بسلطانه، وحيث ال تعطى احلرية الكاملة للروح القدس يف توجيه كل شيء           

ول ختصه، وعنده من اخلري الوفري ما يكفي        يستقصى، وكل احلق   الرب هو الذي غناه ال    
هو الذي يرتب كل شيء، فلـيس هنـاك         » حقله«إلشباع كل احتياج لنا، ولكن يف       
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الروح هو الذي حييي، أما اجلسد فال       «مكان إلرادة اإلنسان، بل يف حقله يتحقق مبدأ         
ـ     «هذا ما ال يستريح إليه املؤمن اجلسدي، لذلك         . »يفيد شيئاً  ع من هذا الوقـت رج

عندئذ سأل  ). ٦٩-٦٠:٦يو  (» كثريون من تالميذه إىل الوراء، ومل يعودوا ميشون معه        
فالذين سبق ومضوا كـانوا     » ألعلكم أنتم أيضاً تريدون أن متضوا؟     «الرب اإلثين عشر    

، ولكن مل تعد لديهم الرغبـة يف الـسري وراء           "تالميذ"، وظلوا حىت بعد هذا      "تالميذ"
اعة مطلقة دون أن يكون يل رأياً أُبديه فهذا كثري جداً على            فأن أسري وراءه يف ط    . الرب

  .اجلسد أن يتحمله

يـا رب إىل    «وال شك أن الرب سر كثرياً وامتأل قلبه بالفرح حني مسع كلمات بطرس              
كان هذا تعبرياً عن كفايـة الـرب الكاملـة          . »من نذهب؟ كالم احلياة األبدية عندك     

 احلياة احلقيقية والربكة ال توجدان إال يف عيشة         لقلوم، فتلك كلمات من يشعرون بأن     
  .الشركة معه، فصارت رغبتهم أن تتشكل حيام حسب حكمته وحمبته وقوته

). ١٣:١٦لـو   (» ال تقدرون أن ختدموا اهللا واملـال      ...ال يقدر أحد أن خيدم سيدين     «
ول ذلـك،   كذلك ال ميكن أن خندم الرب يسوع مع العامل أو ذواتنا، ولكننا أحياناً حنا             

كان السبب الـذي    . وهذا هو السبب يف برودة القلب وأحزانه اليت عند الكثريين بيننا          
جعل بين إسرائيل يبكون ألول مرة بعد خروجهم من أرض مصر هـو وجـودهم يف                

  ).١٤:١١عد (شركة غري مقدسة مع اللفيف الذي يف وسطهم 



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٧٤

نوا نـساء أشـدوديات   يف تلك األيام أيضاً رأيت اليهود الـذين سـاك  «ويقول حنميا   
وعمونيات وموآبيات، ونصف كالم بنيهم باللسان األشدودي، ومل حيـسنوا الـتكلم            

وكم من املؤمنني يف هذه األيام ينطبق عليهم مثل       ). ٢٤و٢٣:٣نح  (» باللسان اليهودي 
هذا الوصف، فقد يبدأون كالمهم كما لو كانوا قد أتوا لتوهم من حقل بوعز، ولكنهم               

والنتيجة أن أوالدهم ال حيـسنون الـتكلم        . لون إىل لغة حقول اآلخرين    سريعاً ما يتحو  
  .»بلغة األرض«

سـلطان فيـه إال      قد نأخذ حسب الظاهر مركز االنفصال، ونوجد يف احلقل الذي ال          
يقود وحيرك كل عمل، فإذا كنـا بعـد         » الغالم املوكل على احلصادين   «لبوعز، حيث   

سلطان الرب املطلق، وليس فيه حرية كاملة       ذلك ننتقل إىل أي مكان آخر ال يعترف ب        
للروح القدس، فإننا بذلك نظهر عدم اكتفائنا بالرب، وعدم ثقتنا فيه ويف حمبته وقدرته،              

ماذا تريد يارب أن    «كما أننا ذا نبدي عدم استعدادنا إلخضاع إرادتنا له حىت نسأله            
  .»أفعل؟

). ٩:٢٣عـد   (» يـسكن وحـده   هوذا شعب   «. إن اهللا يريد لنا االكتفاء واالنفصال     
فهو يسر باحلق   ). ١٧-١٤:١بط  ١(» ألين أنا قدوس  ) أي منفصلني (كونوا قديسني   «

فإن كنا قد أخذنا مكاننا كمنفصلني فعلينا أن منـارس          . يف الباطن، يف اإلنسان الداخلي    
هؤالء هـم الـذين يتبعـون       «عندئذ يستطيع اهللا أن يقول عنا أيضاً        . االنفصال عملياً 

  ).٤:١٤رؤ (» حيثما ذهباخلروف 
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قد تقول إنك مل تر مظاهر للقوة بني هؤالء الذين جيتمعون علـى هـذا النحـو مـن                   
االنفصال، وقد تكون على صواب فيما ذهبت إليه، إذ أن القوة ليست من اإلنـسان،               

لـك قـوة    «وكيف تتوقع أن ترى مظاهر القوة فيمن يقول الرب عنـهم            . بل من اهللا  
ملـوك  ١كن ما هي القوة احلقيقية؟ نستطيع أن نقرأ عنها يف           ول). ٨:١٣رؤ  (» يسرية
اخرج وقـف   «لذلك قال له اهللا     . فلم يكن إيليا أيضاً مقتنعاً مبا ظهر من قوة اهللا         . ١٩

على اجلبل أمام الرب، وإذا بالرب عابر، وريح عظيمة وشديدة قـد شـقت اجلبـال                
الريح زلزلة، ومل يكـن     وبعد  . وكسرت الصخور أمام الرب، ومل يكن الرب يف الريح        

وبعد النار صوت منخفض    . وبعد الزلزلة نار، ومل يكن الرب يف النار       . الرب يف الزلزلة  
فلما مسع إيليا لف وجهه بردائه وخرج ووقف يف باب املنـارة، وإذا بـصوت               . خفيف

  »يقول له مالك ههنا يا إيليا؟

ما : شديدة، والزلزلة والنار  لرمبا يقول اإلنسان الطبيعي أو املؤمن اجلسدي عن الريح ال         
ومع أن هذا صـحيح، واهللا      . قوة تأكل املضادين، تغري املشهد    . أعظمها قوة وما أرهبها   

أما عن الصوت املـنخفض اخلفيـف فاإلنـسان         . يستخدمها بالفعل، ولكنه ليس فيها    
فالصوت املنخفض اخلفيـف هـو      . ما أضعفها حالة، ولكن اهللا يف هذا      : الطبيعي يقول 

 إيليا خيرج من املغارة ويلف وجهه بردائه، ويتضع وخيضع خضوعاً حقيقياً،            الذي جعل 
ليس بالقوة  «. حىت أن الرب استطاع أن يعلمه ويلقنه ما الذي جيب أن يفعل بعد ذلك             

-٩:١٢كـو   ٢،  ٥-١:٢كو  ١،  ٦:٤زك  (» وال بالقدرة بل بروحي قال رب اجلنود      
١٠(  
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دو للوهلة األوىل أن هذه الكلمات ما هي        يب» ال تربحي من ههنا، بل هنا الزمي فتيايت       «
، »ال تذهيب لتلتقطي يف حقل آخـر      «إال تكرار للعبارة السابقة هلا اليت يقول فيها بوعز          

فاملقصود هنا أننا جيب أن نلتمس الشركة والرفقة الـصحيحة          . ولكنها ليست كذلك  
 داخل حقل بوعز، فليس كل من وجد يف حقل بوعز على نفس الدرجة مـن الـسمو                

  .الروحي

 عذراء مل يعرفها رجل كما يذكر الوحي صراحة يف          - وهي رمز للكنيسة     -كانت رفقة   
كذلك كان الكـاهن    . ، وكان ذلك أحد مسوغات زواجها من اسحق       ١٦:٢٤تكوين  

هكذا أيضاً يقول   ). ١٣:٢١،١٤ال  (العظيم غري مسموح له أن يتزوج إال من عذراء          
خطبتكم لرجل واحد ألقدم عذراء عفيفة      ألين   «٢:١١كورنثوس  ٢الرسول بولس يف    

الـذين مل   « عن املائة واألربعة واألربعـني ألفـاً         ١٤كما أننا نقرأ يف رؤيا      . »للمسيح
فمـا هو الزىن إذاً حسب لغة الكتاب املقدس؟ هذا         » يتنجسوا مع النساء ألم أطهار    

أن الزىن هـو هـدم سـور االنفـصال،          ) ٢٩-٢٦:١٦ص  (ما يوضحه لنا حزقيال     
  .لدخول يف شركة مع غري الرب أو مع العامل بدالً من الشركة مع املسيحوا

إننا نكون يف وضع عدم االنفصال إىل املسيح وحده حينما تكون لنا شركة مع العـامل،                
ولكن ليس كذلك من    . سواء يف عداوته السافرة هللا، أو رمبا حتت ستار املسيحية االمسية          

سلطان الرب املمجد يف الـسماء، الـذي        هم يف حقل بوعز، حيث كل شيء خاضع ل        
إال أنه من الوجهة العملية لألسف، يوجد بني هؤالء الـذين يف حقـل     . يشري إليه بوعز  

فهم ليسوا للرب وحده، بل هلم شركة أيـضاً مـع           . بوعز بعض ممن مل حيفظوا طهارم     
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 باكياً،  ألن كثريون يسريون ممن كنت أذكرهم لكم مراراً، واآلن أذكرهم أيضاً          «العامل  
صليب ربنا يسوع املسيح الذي به قد صلب العـامل يل           «،  »وهم أعداء صليب املسيح   

لذلك يريد الرب منا أن نطلب الشركة والرفقـة         ). ١٤:٦، غل   ٨:٣يف  (» وأنا للعامل 
أما الشهوات الشبابية فاهرب منها، واتبع الرب واإلميان واحملبة والسالم مـع            «. الروحية

كان هذا حتريضاً للذين حييـون يف       ). ٢٢:٢يت  ٢(»  قلب نقي  الذين يدعون الرب من   
انفصال حسب الظاهر، ولكن هذا االنفصال الظاهري ال يكفـي، فقـد ال تـصحبه               

فليس ممكناً أن ننمو يف النعمة إذا       . الطهارة الداخلية واتباع الرب واإلميان واحملبة والسالم      
فـإن كنـا نبغـي    .  فامهني للحقكانت شركتنا مع مؤمنني جسديني أو عامليني، أو غري  

ألنفسنا منواً روحياً فعلينا أن جنعل شركتنا مع أولئك الذين حيققون يف حيـام تعلـيم                
وهكذا . يشركون فيه العامل معه    كلمة اهللا، الذين قلبهم موحد للرب يسوع املسيح، وال        

  .فقط ميكننا أن ننال بركة من الرب

ألـم أوص الغلمـان أن      . رائهمعيناك على الحقل الذي يحصدون واذهبي و      
ع ( وإذا عطشت فاذهبي إلى اآلنية واشربي مما استقاه الغلمـان           . يمسوك ال
٩(  

هناك حصاد دائم يف حقل بوعز، لذلك فعيوننا جيب أن تتثبت على احلقل وال نسمح هلا                
أن تتحول عنه إن كنا نريد أن نشترك يف بركاته، وإن كنا نريد أن ننمو يف النعمـة وال            

ليكون لنا نـصيب يف  » وراء احلصادين«وأيضاً جيب أن نظل ذاهبني   . قهقر إىل الوراء  نت
، بل نكون بال عيب كأولئك الذين قيل عنـهم          "نقص تغذية "يكون عندنا    حمصوله، فال 



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٧٨

ألن . إذا كان رجل يف أجياهلم فيه عيب فال يتقدم ليقرب خبز إهلـه     . كلم هرون قائالً  «
وال . أعرج وال أفطس وال زوائـدي       رجل أعمى وال   ال. كل رجل فيه عيب ال يتقدم     

» ...رجل فيه كسر رجل أو كسر يد، وال أحدب وال أكشم، وال من يف عينه بيـاض                
فالرب ال يريد لنا أن نكون أقزامـاً، وال         ). ٣:٣، يف   ١٠و٩بط  ٢،  ٢٣-١٧:٢١ال  (

 مركزنا  لذلك حنتاج إىل النمو حىت ندرك عملياً      . ذوي عاهات روحية، بل يريدنا كاملني     
ولكن جيب أن نتعلم أوالً اختباريـاً       . الفعلي كمسيحيني كما نتعلمه من رسالة أفسس      

  .احلقائق املعلنة يف باقي الرسائل، كرسالة رومية ورساليت كورنثوس والرسائل األخرى

أي » بالغلمـان «وهنا يلقـب بـوعز احلـصادين        » أمل أوصي الغلمان أن ال ميسوك     «
فيقدمهم لنا يف قوة الرجال، فهم أقوياء، وقـد         . حنا األوىل بلغة رسالة يو  » األحداث«

ولكن هناك خطراً أن ينـسوا أـم        ) ١٤:٢يو١(غلبوا الشرير، وكلمة اهللا ثابتة فيهم       
ولنا . كانوا مرة أطفاالً يف املسيح، فال يستطيعوا أن يفهموا ويترفقوا باألطفال يف املسيح            

فال جيب علينا أن نتوقع من      . ١٥:١٨،  ٥٥:٩ و لوقا    ٢٣:١٥مثال على ذلك يف مىت      
أولئك املولودين حديثاً، أو اآلتني من دوائر مل يتعلموا فيها كلمة احلق أن تكون عندهم               

لذلك علينا أن نصرب عليهم، وأن نعلمهـم حـىت          . البصرية، أو أن يتصرفوا كما جيب     
جيب أن نعتـرف    . بل رمبا يصبحون يوماً آباء يف املسيح      . ، أي أحداثاً  »غلماناً«يصريوا  

أننا كثرياً، نفشل يف ذلك، ولكن لنتأمل تشجيع بوعز لراعوث، وكيف أنه هـدأ مـن               
  .روعها
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سبق ورأينـا أن عمليـة      . »وإذا عطشت فاذهيب إىل اآلنية واشريب مما استقاه الغلمان        «
ولكن هنا جند خدمة أخرى، قد متت       . احلصاد تشري إىل خدمة الكلمة وممارسة املواهب      

فبوعزنا أعد لنا بواسطة خدامه أواين، وقد مألهـا         . بالً، وحنن اآلن جنين مثارها    بالفعل ق 
  ).٣٨:٧يو(باملاء املنعش، حىت يكون لنا أن نذهب إليها دائماً كلما شعرنا بالعطش 

فبداية نستطيع أن جند هذه اآلنية يف كلمة اهللا املعطاة بالروح القدس، الذي من خـالل                
ولكـن  ). ١٣-٩:٢كـو   ١(مور الروحية بوسائل روحيـة      هذه الكلمة يوصل لنا األ    

الذين كانوا أقوياء، وكانت    » الغلمان«باإلضافة إىل ذلك فعندنا كرت عظيم من تأمالت         
فهل نقدر حنن هذا الكرت العظيم    ). ١٤:٢يو  ١(كلمة اهللا ثابتة فيهم، وقد غلبوا الشرير        

لنستـسقي منـه، ونـادراً مـا        الذي أودعه الرب يسوع بني أيدينا؟ إننا قلما ذهبنا          
نستخدمه، وهذا معناه أنه ال يوجد لدينا عطش، فلم يعد عندنا االهتمام باحلقائق الثمينة              

  .ومع ذلك فما زالت هذه اآلنية متاحة لنا لنشرب منها. اإلهلية وال بعطايا املسيح الغالية

فسقطت على وجهها وسجدت إلى األرض وقالت له كيف وجدت نعمة فـي             
  )١٠ع ( حتى تنظر إليَّ وأنا غريبة عينيك 

إن النفس البشرية صغرية جداً عن أن تستوعب رمحة اهللا غري املتوقعة، مع أن ما يقـدم                 
ومع ذلك فما أمجل أن نـرى       . من مراحم ال يقارن بتلك اليت ذخرها اهللا ليؤتى ا إلينا          
 ذات هـذا    كان ملفيبوشـث  . تقدير راعوث لصالح بوعز باملقابلة مع عدم استحقاقها       

من هو عبدك حىت تلتفت إىل كلب       «الشعور عندما وقف أمام داود، سليل بوعز، فقال         
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إن اتضاعاً كهذا هو النتيجة احلتمية لوجود النفس يف حمضر          ). ٨:٩صم  ٢(» ميت مثلي 
ليس مثله يف كل األرض، رجل كامل ومستقيم،        «لقد وصف الرب أيوب بأنه      . الرب

بسمع األذن مسعت عنـك     «ولكن أيوب يقول    ) ٨:١ي  أ(» يتقي اهللا وحييد عن الشر    
وكيـف  ). ٥:٤٢،٦أي  (» لذلك أرفض وأندم يف التراب والرماد     . واآلن رأتك عيين  

فإن افتكرنا  . نفتكر يف أي شيء صاحل فينا وحنن يف حمضر الرب، الذي يستحق السجود            
يف ذلك الوقت مل    شيئاً يف أنفسنا، أو دخل يوماً العجب إىل قلوبنا، فإن ذلك مرده أننا              

بل إن  . فال ميكن أن جيتمع اإلعجاب بالذات مع حمضر هذا الشخص املبارك          . نكن نراه 
كيف وجدت نعمة يف    «رمحته ونعمته مها اللتان جتعالن النفس تتضع يف حمضره فتهتف           

  .»عينيك؟

ابن اهللا الذي أحبين    «إن نعمته غري احملدودة هي اليت تقودين ألن أغين عن الرب يسوع             
ولكن كيف يتسىن يل أن أدرك ذلك طاملا كنـت          ). ٢٠:٢غل  (» وأسلم نفسه ألجلي  

أنظر إىل ذايت؟ فليس شيء أجده فيها يدعو إىل هذه احملبة، بل على العكس، أستطيع أن                
أجد فيها الكثري مما ينفره وجيلب غضبه، ولكن إن حولت النظر إليـه طالبـاً معرفتـه                 

 فقط سأفهم ملاذا أحبين ذلك الشخص العجيب حباً     فسأدرك حمبته ونعمته أكثر، وعندئذ    
كهذا، حىت ارتفع بالصليب ألجلي، واحتمل عين دينونة اهللا القـدوس الـذي يكـره               

وعندما . فكل ما فيه كامل وغري حمدود، فهو ليس حيب فقط، بل هو احملبة ذاا             . اخلطية
غر جداً أمامه، حقـاً     أتأمله هكذا فكم يتعظم يف عيين جداً، حىت أنين يف مقابل ذلك أص            

  .إن نعمته ورمحته جتعالين أتضع وأتصاغر
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فأجاب بوعز وقال لها إني أخبرت بكل ما فعلت بحماتك بعد موت رجلـك،              
( حتى تركت أباك وأمك وبيت مولدك، وسرت إلى شعب لم تعرفيه من قبل              

  )١١ع 

 نسمع اآلن   "الروح القدس "، رمز   »الغالم املوكل على احلصادين   «بعد أن مسعنا شهادة     
عندما . شهادة بوعز، الذي هو رمز لربنا يسوع، إذ خياطب راعوث نفسها رمز املؤمن            

ال نشهد عن أنفسنا، بل نتكلم فقط عن النعمة اليت أعطت لنا كل شيء، فإن الرب هو                 
إن الرب ال يطلب أبداً منا أن نتحدث مبا فعلنا أو نفعل، وال أن ندافع           . الذي يشهد عنا  
ومىت فعلنا ذلك   . إمنا يطلب منا أن نشهد عنه وعن عمله، بل وأن جناهد          عن أنفسنا، و  

وال شك أنه يستطيع أن يفعل ذلك أفضل كثرياً ممـا           . فهو أيضاً سيشهد لنا ويدافع عنا     
وكم . فضالً عن ذلك فإنه سيفضي إلينا شخصياً مبا هو مفتكر من جهتنا           . نستطيع حنن 

ور أن قصة فتاة فقرية وغريبة تصل إىل مسع         كان هذا مشجعاً لراعوث، فهي مل تكن تتص       
ولو وصلت إىل مسامعه فما كانت تتوقع أن تلقى         . جبار بأس، ذي ثروة عظيمة كبوعز     

  .اهتماماً وتقديراً منه

رمبا مل تكن راعوث تعترب أن تركها موآب وذهاا وراء نعمي إىل بيت حلم تضحية من                
يفكر يف أنه صنع عمالً صاحلاً عندما أتـى         فأي واحد من أوالد اهللا ال ميكن أن         . جانبها

بذنوبه وخطاياه إىل املسيح، وقبله كرب وخملص، بل أنه يكون شاعراً فقط حبقيقة نعمة              
املسيح وأا هي اليت اجتذبته إىل هذا الشخص الفريد، ولكن اهللا أيضاً يف نعمته الغنيـة                

لذلك . يه مرفوض من العامل   حيسبه لنا عمالً صاحلاً أننا قبلنا الرب يسوع يف وقت هو ف           
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فقد صار لنـا اآلن     . فقد أعطانا مكافأة عظيمة، بل وسيعطينا يف يوم قادم جمازاة أعظم          
مقام أمسى من املؤمنني الذين سبقونا قبل صليب املسيح، ومن الذين سيأتون بعد زفاف              

  .الكنيسة إىل عريسها، وسنظل يف هذا املقام األمسى طوال األبدية

قـد ال يلحظهـا     . ة قوية أن نعلم أنه يعرف كل شيء عنا، حىت خدمتنا له           ياهلا من تعزي  
أحد من الناس، ورمبا نكون خمتفني خلف اآلخرين ولكنه هو يرى كل شيء وال ينسى               

. وتكفينا ابتسامة الرضا من ثغره، اليت هي أمثن من مدح أي إنسان أيـاً كـان               . شيئاً
 ألول مرة يكـون هـذا كرميـاً يف          فعندما تدرك النفس أن الرب يعلم كل شيء عنها        

فالرب يعرف كل شيء عنا معرفـة       . وكلما تعمق هذا اإلدراك زادت كرامته     . عينيها
كاملة، لذلك يقول بوعز لراعوث إنه يعلم مبا فعلته حبماا بعد موت رجلـها، الـذي                
كان هو حبل الصلة بينهما حسب الطبيعة، ويظهر هلا تقديره لكوا يف طريق الـذهاب     

اء نعمي تركت أبيها، الذي كان هو الرجل الباقي هلا حسب اجلسد، وامللجأ الطبيعي              ور
كذلك تركت أمها، اليت هي موضوع اجتاه العواطف وامليول الطبيعيـة، وذهبـت             . هلا

. تركت أرض مولدها لتذهب إىل شعب مل تعرفه، رد أنه شـعب نعمـي             . وراء محاا 
نعم، ). ٨:١١، عب   ١:١٢تك  (اهيم أيب املؤمنني    لذلك يتكلم إليها بصيغة تربطها بإبر     

وهو قادر  . إن الرب يعلم كل ظروفنا، والصعوبات اليت أمامنا، واملخاطر اليت نواجهها          
على أن يتفهمنا جيداً، إذ أنه هو نفسه، يف نعمته املتنازلة، قد اجتاز كل هذه الظـروف        

  فلماذا إذاً خناف؟). ١٥:٤ ، ٨و١٤و١٠:٢عب (قبلنا 
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د الرب قلباً خملصاً، وعيناً مثبتة عليه، فإنه قادر على أن جيعـل مـن املـؤمن                 مىت وج 
لكننا كثرياً ما خنطئ حني جنعل من الشهادة لـه هـدفنا            . املسكني الضعيف شهادة له   

رمبا نبدو كذلك يف أعني الـبعض،       . األوحد، ولكننا ذا ال نصبح شهوداً حقيقيني له       
ز، ولكن مصدر القوة احلقيقي والـدافع الـصحيح   الذين ليست هلم القدرة على التميي 

  .للشهادة القوية لشخصه ليس هو أن نفكر يف ذواتنا، بل أن ننشغل كلية بالرب يسوع

إن راعوث مل تذهب إىل هنا وهناك يف حماوالت لتكون شاهدة، ولكنها ببساطة كانـت               
تباط من جانبـها    لكن كان وراء هذا االجتهاد حمبة وار      . جمتهدة يف أداء واجبها اليومي    

فعنـدما  . لذلك رأت أن أداء واجبها ال ميكن يتم باالنفصال عن اإلله احلقيقي           . بنعمي
نسلك يف بساطة الطاعة مدفوعني مبحبة من حنو الرب يسوع، فإن هذا يؤول إىل شهادة               

. وعندما نفعل ما يطلبه منا فإنه يستعلن بذلك للعامل مـن خـالل حياتنـا              . حقيقية له 
حلقيقي إلرادته يظهر للعامل كيف أن هذا الشخص الذي امتألنـا بـه هـو          فالتكريس ا 

  .شخص فريد وعجيب

لنالحظ أيضاً أن راعوث كوفئت أكثر من أجل تكريسها عما كوفئـت بـه ألجـل                
. فلو أا كانت جمرد فتاة تلتقط كباقي الفتيات لنالت ما التقطته ليس أكثـر             . اجتهادها

احد، وكان هذا التكريس هو احملـرك هلـا يف          ولكن إذ كان عندها تكريس لشخص و      
فـال شـك أن     . عملها، فقد حظيت مبا هو أكثر كثرياً، كما سنرى يف األعداد املقبلة           

اخلدمة األمينة للرب هلا مكافأا، ولكن مىت اقترنت هذه اخلدمة بتكريس للرب فـإن              
ـ  - كما سـنرى يف راعـوث        -عالوة على ذلك    . املكافأة ستكون أعظم كثرياً    إن  ف
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التكريس سيزداد باطراد حىت يكمل بالراحة الكاملة والكرامة التامة، إذ نتحد كلية مبن             
  .هو غرض تكريسنا

ليكافئ الرب عملك وليكن أجرك كامالً من عند الرب إله إسرائيل الذي جئت             
  )١٢ع ( لتحتمي تحت جناحيه 

صيب كل مـن    وهذا هو ن  . هنا يبارك بوعز راعوث، مث بعد ذلك يشاركها هذه الربكة         
فقد . طلب بوعز أن يكافئ الرب راعوث ألجل عملها، وقد باركها الرب فعالً           . يبارك

كانت عينا الرب عليها عندما رفضت العودة إىل بالد موآب، ومسع منـها كلمـات               
اإلصرار على أن تدخل من الباب املفتوح حني حاولت نعمي أن تثين عزميتها لترجـع،               

وكان بوعز، الذي نطق ذه الربكـة، يريـدها أن          . هوقد حسب ذلك كله عمالً ألجل     
ختترب أا مل جتر وراء سراب حني جاءت لتحتمي حتت جناحي إله إسـرائيل، وهكـذا                

  ).١:١٥تك (يربطها مرة أخرى بإبراهيم 

لقد سبق أن   . »حتت جناحي إله إسرائيل   «ما أمجل التشبيه الذي يستخدمه بوعز يف قوله         
كما استخدم الرب يسوع    ). ١١:٣٢، تث   ٤:١٩خر  (تشبيه  استخدم اهللا نفسه هذا ال    

إن الفراخ  ). ٢٧:٢٣مت  (نفس هذا التعبري يف معرض حماوالته ألن يأخذ بيد أورشليم           
هكذا أيضاً أجنحة النسور قادرة علـى       . الصغرية يف أمن ودفء حتت جناحي الدجاجة      

ا لنـا؟ وهـل لـو أن        فلماذا تم مب  . محل صغاره، فكم باحلري حنن ولنا جناحا القدير       
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راعوث حبثت عن سداد أعوازها بنفسها كانت ستسري معها األمور مبثل هـذا اليـسر               
  وهذه السرعة؟

فقالت ليتني أجد نعمة في عينيك يا سيدي، ألنـك عزيتنـي وطيبـت قلـب              
  ).١٣ع ( جاريتك، وأنا لست كواحدة من جواريك 

اعوث، فاملكافأة ليست هي    يف هذا العدد نرى كم كان لكلمات بوعز من أثر مشجع لر           
كما أن اإلميان مييز أنه أخـذ       . غرض وال هدف اإلميان احلقيقي، ولكنها تشجعه وتقويه       
  .هذا هو طابع اإلميان احلقيقي. كل شيء بالنعمة، فيطلب أيضاً مزيداً من هذه النعمة

فإن قبول النعمـة هـو عـني        . ولكن يف مقابل ذلك فإن اجلسد ال يريد النعمة إطالقاً         
وعندما يدرك اجلسد أنه ليس مصدر للمعونة سوى النعمة فإنه يرفض املعونة            . االتضاع

وهذا يف حقيقة األمر انتفـاخ      . بزعم أا أعظم من أن تصدق، أو ألنه غري مستحق هلا          
. فهذه هي كلمات اجلسد، الذي حمور أفكاره واهتماماته هي الـذات          . وليس تواضعاً 

  .اخلاصةلذلك يقيس نعمة اهللا مبقاييسه 

ولكن النعمة تشجع النفس، وتوحي إليها بأن تثق فيها ثقة مطلقة، مث تشبع النفس شبعاً               
فاإلميان يغلب العامل، ويلقي رجاءه يف ثقة تامة على اهللا، وال يتشكك يف نعمتـه               . كامالً
بل يصدق اهللا متاماً ويقبل كل كلمة من كلمات نعمته، مث يطلب أيضاً املزيد من               . مطلقاً
عمة، وذا يتمجد اهللا، إذ هو إله كل نعمة، وذا أيضاً يظهر اإلميان معرفتـه بـاهللا                 الن

  .كالوهاب األعظم
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هكذا تالقت نعمة بوعز مع إميان راعوث، فهي صدقت كلماته، بالرغم من أا كانت              
تعلم وتعترف بأا مل تكن سوى نعمة مطلقة، ولكنها آمنت أا اآلن قد وجدت نعمة يف            

مبن أقـام   «كما آمنا حنن بنعمة اهللا جتاهنا، وأصبحنا نقيم يف النعمة منذ أن آمنا              عينيه،  
» يسوع ربنا من األموات، الذي أسلم من أجـل خطايانـا، وأقـيم ألجـل تربيرنـا                

  ).٢٥و٢٤:٤رو(

كانت راعوث مغتبطة مبا نالته، ولكن بال كربياء، فقد ميزت سلطان بوعز واعترفـت              
عنا دائماً، فهو ال يتكلم إىل العقل كـثرياً، بـل إىل القلـب              وهذا ما يفعله الرب م    . به

. والضمري، ليحرك العواطف يف القلب، ولينبهنا إىل حالتنا اليت حنـن فيهـا بالـضمري              
وحسن لنا أن نتعلم ذلك، فال قيمة القتناع العقل، وإمنا املهم هو أن يستحضر الضمري               

  .لب حنوهإىل نور حمضر اهللا الفاحص، وأن توجه عواطف الق

وكما ذكرت آنفاً، لقد اعترفت راعوث بسلطان بوعز، فدعت نفـسها جاريتـه، مث              
فقد كانت تعرف بنات موآب من هن، إذ        » وأنا لست كواحدة من جواريك    «تضيف  

كانت هي قبالً واحدة منهن، ولكنها ترى اآلن بنات بيت حلم اللوايت كن خيدمن بوعز               
  .يعهن عذارى ال عالقة هلن بالعامليف حقله، فما أبعد الفرق، فقد كن مج

قصت علي مرة إحدى األخوات أا عندما آمنت بالرب حديثاً ذهبت يوم األحـد إىل               
فرأت األخوات وقد أرخني مجيعاً شعور رؤوسـهن، وقـد غطـني            . اجتماع السجود 

إن هذا شـعب    : كما الحظت تصرفان أثناء العبادة، فقالت يف نفسها       . رؤوسهن مجيعاً 
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. وهذا عني ما رأته راعـوث     . فأنا لست من هؤالء   .  فال مكان ملثلي يف وسطهم     مقدس،
ولكن هذه األخت مل تستطع أن تترك هذا االجتماع، إذ ملـست أن بـوعز احلقيقـي                 

  .موجود هناك، وكانت رغبة قلبها أن تبقى معه

فال شـك أن    » جاريته«مىت كانت األخت تريد أن تتكرس بالتمام للرب، وأن تكون           
سيظهر يف تصرفاا ويف مالبسها، ستكون مهتمة أن تـسر الـرب يف مظهرهـا               ذلك  

مع ورع وتعقل، ال بـضفائر أو ذهـب أو          ...بلباس احلشمة «اخلارجي، وسوف تتزين    
» بل كما يليق بنساء متعاهدات بتقوى اهللا بأعمال صاحلة        . آللئ أو مالبس كثرية الثمن    

  ).١١كو ١(أسها وبالتأكيد سترخي شعرها وتغطي ر). ٩:٢،١٠يت١(

كانت نعمة ولطف هذا الرجل، جبار البأس، الذي من بيت حلم، قد ظهـرت لتلـك                
املوآبية املسكينة من خالل كلماته وأفعاله، وكأن كل اهتمامه أصبح مركـزاً عليهـا،              
فلمست نعمته غري املتوقعة قلبها، لكنها مل تسيء فهم صالحه، فلم ترفع الكلفة بينـها               

فقد تنازلت نعمته جـداً حـىت       . يف كلماا وال يف أفعاهلا      حدودها ال  وبينه، ومل تتجاوز  
سـقطت علـى    «وصلت إليها، فلم تزدها إال اتضاعاً يف نفسها، وتعظيماً له، حىت أا             

معترفة بعدم استحقاقها، فهي ما كانت سوى غريبـة ال          » وجهها وسجدت إىل األرض   
عجاب قبلت بكل تواضع كـل مـا        ومبزيد من اإل  . ميكن أن تقارن بواحدة من جواريه     

  .إن هذا كاٍف ألن توضع جبدارة يف مصاف كثريات من فضليات األناجيل. عمله معها
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فقال لها بوعز عند وقت األكل تقدمي إلى ههنا وكلي من الخبـز واغمـسي               
فأكلت وشـبعت   . فناولها فريكاً . فجلست بجانب الحصادين  . لقمتك في الخل  

  ).١٤ع ( وفضل عنها 

ولكن بوعز كان   . ا فيما تقدم، سلكت راعوث يف بساطة التكريس واالتضاع        كما رأين 
مهتماً ا، وكان يريد أن يظهر نعمته لآلخرين، وماذا تعمله مع فتاة موآبية، بل ومـا                

أما راعـوث   . فأي لطف ميكن أن يبسط لفتاة غريبة مسكينة كهذا اللطف         . تعمله فيها 
و به، وهذا هو سر نواهلا كل هذا الكم من          فلم ترفض، إذ كانت تفعل كل ما يأمرها ه        

الربكات، فلم تعتذر عن قبول دعوته لعدم استحقاقها، وال ملالبسها الرثة اليت ال تليـق               
هكذا أيضاً بالنسبة لنا، فالسبيل إىل نوال املزيد مـن الربكـة،            . باجللوس على مائدته  

ب منا أن نعمل شـيئاً ال       وللنمو يف النعمة، هو الطاعة للرب عن ثقة ويقني بأنه ال يطل           
  .يريدنا حقاً أن نعمله، وبأنه هو نفسه الذي يعطينا القوة للطاعة

بـل  . كانت راعوث ملتقطة جمتهدة، ولكن الرب ال يريدنا أن نعمل بنشاط بال توقف            
كل ما  «يريد أننا نأخذ وقتاً ألن نأكل معه وجنالسه، فلما جاء إليه التالميذ ليقصوا عليه               

مـر  (» تعالوا إىل موضع خـالء واسـترحيوا قلـيالً        « قال هلم الرب     »فعلوا وعلموا 
فكثرياً ما نكون مشغولني مبا تكلمنا وما عملنا، حىت أننا قد نتـصور أن              ). ٣٠:٦،٣١

فحينئذ يكون من األلزم لنـا      . فضل القوة يرجع إلينا وليس إليه، أو أننا كفاة يف أنفسنا          
  .أن خنتلي به قليالً لنستريح
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ا من اجللوس عند قدميه لنسمع كالمه ونكون يف شركة معه لننطلق بقوا             وكلما أكثرن 
فلو أن راعوث قضت وقت األكل يف       . إىل العمل، كلما كانت خدمتنا أكثر مثراً وبركة       

االلتقاط ملا حصلت أكثر، بل على العكس، كانت ستخسر ما أوالها به بـوعز مـن                
  .أخذت ما فضل عنها إىل محاااهتمام، وما قدمه هلا حىت شبعت وفضل عنها، ف

ال ميكن أن تكون احلياة اليومية ألي إنسان أن يعمل فقط ستة أيـام يف األسـبوع، مث                  
إال أن هذا هو منط احلياة الروحيـة لكـثريين مـن            . يقضي يوماً واحداً يف األكل فقط     

ألحـد  املسيحيني، إذ يظنون أنه يكفيهم طعاماً روحياً أن جيلسوا عند قدمي الرب يوم ا             
إذ أن احلياة الروحيـة الـيت نلناهـا         . فقط، وهذا ما يفسر ملاذا هم مسيحيون بال قوة        

إن املسيح هو خبز احليـاة      . بالوالدة اجلديدة حتتاج إىل أن نتغذى يومياً بالطعام احلقيقي        
فإذا أردنا منواً للحياة الروحية فعلينا أن نشبع به يومياً، وأن نقدر شخصه             ). ٣٥:٦يو  (

من املن ومـن غلـة األرض،   » أمر كل يوم بيومه«علينا أن جنمع   ). ٥٦:٦يو  (وعمله  
  ).١١:٥، يش ٢١:٦يو (وأن نأكله وضمه 

كانت راعوث جتمع طعامها بأن تلتقط، وهكذا حنن نستطيع أن نأخذ الكثري من قراءة              
 كلمة اهللا، واالت الكتابية، أو من اخلدمات أو األحاديث الروحية مع اآلخـرين، أو             

إال أننا هنا أمام أمر آخر، فقد دعيت راعوث ألن تأخذ مكاا علـى              . قراءة التأمالت 
مل يكن الطعام خمتلفاً عما التقطته، إال أا اآلن تأخذه مـن            . مائدة بوعز وأن تأكل معه    

هذه هي األمـور    . يده مباشرة، وتأكله معه، وهذا ما يوجد الشركة والرابطة والتوافق         
على هذه املائدة رأت راعوث كيف يهتم بوعز        ". املائدة"ب دائماً مع    اليت يربطها الكتا  
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بغلمانه وفتياته، وكيف يقدم هلم الطعام الثمني والشراب اجليد بسخاء، وهم يتقبلونـه             
فهل رأينا حنن ما رأت راعوث؟ بـل إن راعـوث           . »جبار البأس «بشكر من يد ذاك     

، بالرغم من شـعورها بعـدم       وجدت أن كل هذه االمتيازات قد صارت هلا هي أيضاً         
االستحقاق، ولكن يد بوعز كانت مفتوحة لتعطيها كما أعطت للغلمـان احلـصادين             

فكان هلا أن جتلس جبانب احلصادين الـذين  . الذين خدموه طويالً ومل تفرق بينها وبينهم  
هلم خدمتهم العظيمة يف احلصاد، فتمتعت معهم ونظريهم بصالح بوعز الـذي أغـدق         

كانت هذه مائدة شركة لكل من ارتبطوا ببوعز، وكان هو رأس اجلالسني            . اًعليهم مجيع 
، حيث كانت عائلة اهللا بأكملها      ٧و٣إا مائدة تذكرنا بذبيحة السالمة يف الويني        . إليها

جتتمع حول املذبح لتأكل من الذبيحة، الكاهن ابن هرون مع مقدم الذبيحة، مع كـل               
بل اهللا نفسه له أيضاً نصيبه الذي يسمى حرفياً         وليس ذلك فقط،    . طاهر من شعب اهللا   

كذلك هرون، كرمز لربنا يسوع املسيح، كان       . الرب» طعام «١٦و١١:٣يف الويني   
  ).٣١:٧ال (أيضاً له نصيبه 

 نرى أن الرب يسوع، بوعزنا، يعطي لنا املن، مذكراً إيانا حبياته            ٣٥-٢٧:٦يف يوحنا   
طعام الذي حنتاجه طاملا حنن يف ارحتال يف الربية         واملن هو ال  . اليت عاشها هنا على األرض    

فهو قد جاء إىل العامل كإنسان، واجتاز يف كل الظروف الـيت ميكـن أن               . يف هذا العامل  
قد جرب واخترب كل ما حيدث معنا، لكنـه         . جنتازها حنن املؤمنني وحنن هنا على األرض      

 وقف عند قرب واحد     كذلك). ٤يو  (فهو أيضاً قد جاع وعطش وتعب       . كان بال خطية  
لقد انتظر رقة فلم  ). ٧:١٠٢،٨مز  (وكثرياً ما صار منفرداً     ). ١١يو  (من أحبائه فبكى    
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وتأمل بكـل   ) ٩:٦٣إش  (وهكذا يف كل ضيقنا تضايق      ). ٦٩مز  (تكن، معزين فلم جيد     
. وعندما نتأمله هكذا متعبدين له فإننا نتقوى بـه        ). ١٨و١٤ و ١٠:٢عب  (ما نتأمل به    

، خبز املالئكة، خبز األقوياء، الذي تقوى به خدام اهللا األشداء ليخدموا اهللا             هذا هو املن  
نعم، إنه الطعـام    . ويتمموا مشيئته يف عامل يسود عليه الشيطان، وحيث الرب مرفوض         

  .والرب من جانبه يعطيه لكل واحد. الذي حنتاجه حنن املؤمنني وحنن يف هذا العامل

هنا » اخلل«والكلمة املترمجة   . »مس لقمتها يف اخلل   تغ«ولكن راعوث كان هلا أيضاً أن       
، ٤٨ و ٣٤:٢٧، مت   ٢١:٦٩، مز   ٢٠:٢٥،  ٢٦:١٠، أم   ٣:٦عد  (جندها أيضاً يف    

يف الشواهد املذكورة من العهد اجلديد      ). ٣٠ و ٢٩:١٩، يو   ٣٦:٢٣، لو   ٣٦:٥مر  
رب على   ارتبطت هذه الكلمة بآالم ال     ٢١:٦٩مجيعها، باإلضافة إىل املرة الواردة يف مز        

وهكذا ترجع بنـا    . الصليب، خاصة يف اجتيازه حتت دينونة اهللا حني جعل خطية ألجلنا          
اإلشارة هنا إىل أن راعوث كانت تغمس لقمتها يف اخلل إىل ما حدث مع بين إسـرائيل                 

فالبحر األمحر يرمز إىل موت وقيامة الرب       ). ٥و٤يش  (عندما عربوا األردن مث اختتنوا      
أما األردن فيمثل إدراكنا ملوتنا وقيامتنا مـع        . ي به دخلنا إىل الربية    يسوع ألجلنا، والذ  

ومبجرد أن دخل الـشعب إىل األرض       . املسيح، الذي به ندخل عملياً إىل أرض املوعد       
فعندما نطبق على أنفسنا موت وقيامـة ربنـا         . اختتنوا، األمر الذي مل يفعلوه يف الربية      
ملسيح وأقمنا معه، عندئذ البد أن خنتنت، إذ جيب         يسوع فإننا نرى أنفسنا وقد متنا مع ا       

أن نطبق عملياً على حياتنا حقيقة املوت مع املسيح والقيامة معه، ونتصرف طبقاً هلـذا               
  .احلق
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وإذ نوجد يف األرض خمتتنني فإنه يكون لنا طعام من نوع آخر، فيمتنع املن، وبدالً منـه                
وهذا هو نفس الطعـام الـذي       ) ١١:٥،١٢يش  (نأكل من غلة األرض فطرياً وفريكاً       

إنه الطعام الذي يشري إىل الرب املمجد يف السماء، الذي هو طعام            . قدمه بوعز لراعوث  
، ولكن ما أقل الـذين يـدركون هـذا          )٦:٢أف  (للذين أُجلسوا معه يف السماويات      

صحيح أن كل مؤمن هو اآلن قد أُجلس يف املسيح يف الـسماويات، ولكـن               . بقلوم
فقد أدركوا أـم    ). ١٢خر  ( يذهبوا يف إدراكهم إىل ما هو أبعد من الفصح           كثريين مل 

فهـم  . خطاة فاحتموا يف الدم الثمني املسفوك من احلمل حىت ال يأتوا إىل دينونة من اهللا              
ولكن غالبـاً مـا     . يرون يف اهللا دياناً رهيباً، وكل ما يرجونه أن ال تقع عليهم دينونته            

  .ظنون أنه ال جيب أن يكون، حىت يعرب عنهم يوم الدينيكون عندهم اليقني، وي ال

فأدركوا أم قد أفلتوا من الدينونة،      . ولكن بعضاً من املؤمنني تقدموا حىت البحر األمحر       
فاهللا نفسه بذل ربنـا يـسوع       . وهكذا صار اهللا دياناً خميفاً ألعدائهم، وأما هلم فصديق        

و يف الربية، ولكنه حمـاط بنعمـة اهللا      فه. ٨وهذا هو وضع اإلنسان يف رومية       . ألجلهم
  .١٨-١٥ كما يف خروج

ففـي هـذه    . على أن القليلني هم الذين أدركوا بقلوم احلق اخلاص برسالة أفـسس           
الرسالة نرى أننا كنا أمواتاً، ولكننا أُقمنا مع املسيح، وأُجلسنا فيه يف السماويات، حىت              

أف ( ومنتلك كل الكنوز السماوية ألنفسنا       أننا نستطيع اآلن أن حنيا يف السماء باإلميان،       
ألجـل  . وهذا هو املركز احلقيقي للمسيحي، وهو ما يريد الرب أن يأيت بنا إليه     ). ٣:١

وملـا  . ، فهذا هو طعام الذين هـم يف الـسماويات         »فريكاً«هذا أعطى بوعز لراعوث     
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 الرغبـة ألن   ستتولد فينا- املسيح املمجد يف السماء -نتناول من هذا الطعام العجيب    
  .ندخل إىل أعماق أبعد من املعرفة، وأن منتلك هذا املركز عملياً

هناك نصيب متساوٍ لكل املؤمنني، يشتركون فيه بالسوية، يستطيع كل منهم أن يشترك             
فكـل مـسيحي    . فيه ألنه معد ألجل اجلميع، هو كل ما يتعلق مبركز ومقام املسيحي           

ستطيع أن خيصص لنفـسه مـوت وقيامـة         يستطيع أن يأكل من املن، وكل مسيحي ي       
كما أن له أن يأكل من غلة األرض فريكاً، وكل مسيحي له مكانه على مائدة               . املسيح

لكـن  . الرب، وله أن يشترك يف عشاء الرب، ما مل يكن يف حياته وظروفه ما مينع ذلك               
وهـو  . ربهناك أيضاً نصيباً شخصياً فردياً لنا أن نناله من خالل الشركة الفردية مع ال    

إن أحبين أحد حيفظ كالمي، وحيبه أيب،       «لذلك يقول الرب    . يتعلق أكثر حبالتنا العملية   
هذه هي الربكات اليت لنـا، والـشركة   ). ٢٣:١٤يو  (» وإله نأيت، وعنده نصنع مرتالً    

  .اليت نتمتع ا، إىل جانب تلك الربكات والشركة العامة اليت جلميع املؤمنني

أن يأكل من املن املخفى، وأعطيه حـصاة        « يغلب يف برغامس     وعد الرب املؤمن الذي   
هـذه نعمـة    ). ١٧:٢رؤ  (» بيضاء، وعلى احلصاة اسم جديد ال يعرفه إال الذي يأخذ         

عالوة على ذلك فهنـاك     . خاصة من الرب، وهناك أمثلة عديدة على ذلك يف املكتوب         
هذا حنن لـسنا فقـط      يف  . املعامالت الفردية، اليت هي جزء من طرق اآلب يف تدريباته         

فهو يريد  . جزءاً من اجلسد الواحد، بل لنا أيضاً الشركة الشخصية مع اآلب ومع ابنه            
  ).١٧:٤يت ٢، ٩-٢:١٢كو ٢، ١١:٢٣اقرأ أع . (أن يقودنا ويدربنا فردياً بنفسه



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٩٤

ومىت تعلقت قلوبنا بالرب وارتبطت به، فإنه حىت الربكات العامة نستطيع أن نأخـذها              
وهذا ما حدث مع راعوث، فقد ناوهلا بوعز فريكاً بيده هو      . خاصة أيضاً من يده كعطية    

  فهل حنن خنترب ذلك أيضاً؟. وال شك أن هذا قد زاد من قيمته يف نظرها. شخصياً

كذلك فإن الرب يعطي بسخاء، فال نشبع حنن فقط، بل نستطيع أن نشرك اآلخـرين               
هكذا أيضاً  .  لنعمي فيما بعد   لقد أكلت راعوث وشبعت، وحفظت ما بقى لتعطيه       . أيضاً

فإن ما نأخذه من الرب يف الشركة الفردية الشخصية هو ما جيعلنا سبب             . ما حيدث معنا  
  .بركة وتشجيع لآلخرين

ثم قامت لتلتقط، فأمر بوعز غلمانه قائالً دعوها تلتقط بين الحزم أيـضاً وال              
ع ( هروهـا   وانسلوا لها أيضاً من الشمائل ودعوها تلـتقط وال تنت         . تؤذوها
  ).١٦و١٥

من هذا تعلمت راعوث أن نتائج التقاطها ال تتوقف فقط على مدى اجتهادها، بـل إن                
يف سفر األعمال نقرأ عن نتائج كرازة بـولس         ). ٢٢:١٠أم  (» بركة الرب هي تغين   «

ولكن إذا رجعنا للوراء مخسة أعداد نقرأ       ). ١:١٤أع  (» آمن مجهور كثري  «وبرنابا أنه   
-٥:٣كـو ١(إن اهللا هو الذي ينمي      . »ين كانوا معينني للحياة األبدية    وآمن مجيع الذ  «
. كانت راعوث جمتهدة، وهذا ما جعلها تقوم فوراً بعد األكل وتشتغل حىت املساء            ). ٨

  .ولكن مع كل هذا االجتهاد مل حتصل على نتائج كاليت نالتها من يد بوعز يف صالحه
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ت تفعل كل ما يقوله هلا، حىت ولو كان         استطاع بوعز أن يظهر لطفه لراعوث ألا كان       
ولنالحظ أن راعوث مل تتباطأ أو تتـهاون يف         . أمره هلا أن تستريح بعض الوقت لتأكل      

االلتقاط ملا وجدت أا حققت أكثر مما كانت تتوقع، بل كانت امرأة أمينة، فكانت كل               
رب قدر من احلنطة    سنبلة تلتقطها حتثها على مزيد من االلتقاط، وكأا تريد أن حتظى بأك           

  .الثمينة اليت يف حقل بوعز

وكم كان بوعز حكيماً وطيباً ورقيقاً يف معامالته مع راعوث، فهو مل يأمر غلمانـه أن                
يعطوها كومة من احلزم دفعة واحدة، ولو فعل لكان ذلك أيسر على غلمانه، كما على               

دنا يكـون أكثـر   ولكن بوعز كان يعلم أن ما حنصل عليه مبجهو      . راعوث نفسها أيضاً  
وهذا عني ما يعمله الرب معنا، فهو ال مينحنا         . غالوة على نفوسنا مما حنصل عليه كهبة      

احلكمة دفعة واحدة، وال بعد جهد بسيط منا، بل يبدأ أوالً بأن جيعلنا منـسك بـأول                 
اخليط، الذي قد يكون واقعة معينة، أو شخصية كتابية، مث يعرفنا جانباً آخر من احلـق                

اط بأمر آخر، حىت هكذا نتعلم كيف نفهم كلمته وحقه بالبحـث واالجتـهاد              باالرتب
والدراسة، فكل من يقدر احلق لكونه احلق، ويصرف الوقت واجلهد لفهم أفكـار اهللا،              

  .فالبد له أن يكافأ على ذلك

فكثرياً ما يعطينا الرب بوفرة يف وقت ال نتوقع فيه مثراً           . هكذا أيضاً بالنسبة إىل خدمتنا    
 اإلطالق، مث يكلفنا الرب بأن نفرق ما مجعناه على اآلخرين بني حني وآخـر، وال                على

جيب علينا حنن األقوياء أن حنتمل أضعاف الضعفاء وال نرضي          «حنتفظ به ألنفسنا، ألنه     



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٩٦

غـل  (» امحلوا بعضكم أثقال بعض وهكذا متموا ناموس املسيح       «) ١:١٥رو  (» أنفسنا
  ).١٤:٥،١٥تسالونيكي ١ اقرأ أيضاً ٢:٦

مىت كان اإلخوة الذين خيدمون يف االجتماعات يهتمون بصغار النفوس املولودين حديثاً            
قد يكونون معتادين على مواجهة احتياجات معينة،       . فسيظهر ذلك بوضوح يف خدمتهم    

وقد يكونون قادرين على أن ينسلوا من الشمائل اليت متأل أيديهم هنا وهناك، ولكـن               
كان أمره لغلمانه أن يسقطوا مما بيدهم حـىت تـستطيع           . عزعليهم أن يتبعوا مثال بو    

فال الذي ألجله نسلت السنابل، وال أحد من الذين حوله، جيب أن            . راعوث أن تلتقط  
فاخلدمة ال جيب أن تكون موجهـة إىل شـخص          . يلحظ أا ألقيت ألجل شخص بذاته     

  .حمدد، وال جيب أن تلفت األنظار إىل شخص بعينه

( قل إلى المساء، وخبطت ما التقطته، فكان نحو إيفة شـعير            فالتقطت في الح  
  )١٧ع 

سبق ورأينا مسة اجلدية واالجتهاد اليت كانت لراعوث، إذ كانت تريد أن متتلك كل ما               
فهـل  . وهنا تستمر يف نشاطها، فتعود إىل االلتقاط حىت املساء        . أتاحته هلا النعمة اإلهلية   

  حنن لنا مثل هذا االجتهاد؟

ا يظن الشباب أن الدراسة اجلادة لكلمة اهللا هـي مـن اختـصاص اإلخـوة                كثرياً م 
فأفضل فترة مـن العمـر لدراسـة        . واألخوات املتقدمني، وهذا أكرب خطأ يقعون فيه      

ملا كنا يف مقتبل العمر كان كـل        . الكتاب هي ما بني اخلامسة عشر واخلامسة والثالثني       
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. ت اليت حنصلها من كلمـة اهللا مـضاعفاً        شيء جديداً ومشوقاً لنا، وكان متتعنا بالربكا      
كانت حياتنا مازالت تتشكل، وكانت أفكار اهللا تستطيع أن تؤثر يف أعماق قلوبنا ويف              

عالوة على ذلك كانت الذاكرة مازالت يف اتساعها وقابليتها ألن حتفـظ مـا              . حياتنا
 أيام الـشباب    وكم من املؤمنني الذين حيبون كلمة اهللا يندمون على ما فام من           . تقرأه

  .اليت مل يستغلوها جيداً يف دراسة مركزة لكلمة اهللا

مث ختبط راعوث ما مجعته، فاحلنطة ال تنضج بغري التنب، ولكن التنب ليس طعاماً لإلنسان،               
فقد نسوق بعض التشبيهات لتوضـيح      . يف عظاتنا وتأمالتنا  " التنب"فال مفر من وجود     

رار الكالم مرة أو مرتني حىت يـصبح مفهومـاً          حق أو مبدأ ما، وقد نضطر أحياناً لتك       
ويرسخ يف ذهن املستمعني، هذا عالوة على عدم قدرتنا أحياناً أن نعرب عن أفكارنا كما               

وقد يعمد املتكلم إىل التبسيط الزائد يف كالمه ليكـون أكثـر جـذباً النتبـاه                . جيب
وما إىل ذلك من األمـور      السامعني، أو أن يقول ما مل يقل من قبل، أو أن يأيت باجلديد،              

  .اليت جتعل أمامنا تبناً كثرياً لنفتش فيه على احلنطة

إن كان أحد يـتكلم     «ولكن هناك سبيالً واحداً ألن نعطي السامعني حنطة أكثر، وهو           
إن كان أحد خيدم فكأنه من قوة مينحها اهللا لكي يتمجد اهللا يف كل شيء               . فكأقوال اهللا 

ترد أيضاً يف   » كأقوال«الكلمة اليونانية املترمجة هنا     و). ١١:٤بط  ١(» بيسوع املسيح 
، وهي يف اليونانية القدمية تطلـق علـى         ١١:٤، عربانيني   ٢:٣، رومية   ٣٨:٧أعمال  

مثاالً على ذلـك أقـوال دلفـي    . أقوال اآلهلة عندما تسأل عن فكرها من جهة أمر ما 
قة لكلمة اهللا فحـسب،     من هنا نفهم أن أقوال املتكلم ال جيب أن تكون مطاب          . الشهرية
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فال نتكلم ا إال يف الزمان واملكان اللذين        . بل أيضاً جيب أن ننطق ا حسب مشيئة اهللا        
الذي يسمع أقوال اهللا، الذي يرى رؤيـا        ) أي قول (وحي  «يريدمها اهللا، فيكون كالمنا     

 هكذا البد أن نتكلم إذا كان       - ١٣:٢كورنثوس  ١ اقرأ أيضاً    -) ٤:٢٤عد(» القدير
  .روح القدس هو الذي يستخدمنا ولسنا خندم من تلقاء أنفسناال

فال نذكر سوى ضـعفات وأخطـاء       . ألجل ذلك كثرياً ما نرجع بالتنب فقط إىل بيوتنا        
املتكلم، أو رمبا نتذكر فقط املظهر اخلارجي للخدمة، أما راعوث فلم يكن يهمها التنب،              

 فقط الطعام احلقيقي، لـذلك      لذلك خبطت الشعري لتستخلص حباته اليت تريدها، فهي       
  .غربلته ورجعت به صافياً إىل البيت

مث يف  .  يذكر أن احليوانات الطاهرة اليت ميكن أن تؤكل تتصف بأا جتتر           ١١يف الويني   
وكأنه على الكاهن أن    .  نقرأ عن معدةاحليوان أا جزء من نصيب الكاهن        ٣:١٨تثنية  

 ضم طعامنا الذي حنصل عليه من قراءة        فهل حنن . جيتر على طعامه، وأن يهضمه جيداً     
وهل حنن ننفض التنب أوالً حىت      . الكلمة أو من التأمالت، أو مما نسمعه يف االجتماعات        

كمـا يـذكر يف تكـوين       » يتأمل يف احلقل  «تبقى لنا حنطة صافية، كما كان اسحق        
٦٣:٢٤.  

وحسب خروج  . »حنو إيفة شعري  «واآلن قد أدركت راعوث قيمة ما التقطته، لقد كان          
كما كانت تكفي كخبز تقدمه     .  فإن اإليفة تكفي طعاماً للفرد لعشرة أيام       ١٦:١٦،٣٦

فعنـدما  . وهاهي ترجع ذا اخلري الوفري لتشرك فيه محاا نعمي        . لتقديس عشرة كهنة  
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نستوعب ما نلناه وضمه بالتأمل الواعي فإننا حينئذ نكون قادرين علـى أن نفـيض               
  .ى اآلخرينباخلري الذي نلناه عل

فحملته ودخلت المدينة، فرأت حماتها ما التقطته، وأخرجت وأعطتهـا مـا            
  ).١٨ع(فضل عنها بعد شبعها 

مجعـت  . »ألن ليس أحد منا يعيش لذاته وال أحد ميوت لذاته         « نقرأ   ٧:١٤يف رومية   
فحسناً أن يرى اآلخرون ما استطاع      . راعوث والتقطت، وهاهي اآلن حتمله بال خجل      

وهكذا محلت هذا اخلري الوفري ودخلـت املدينـة،         . ن خيرج به من حقل بوعز     امللتقط أ 
هذا على النقيض ممـا أراد بـين بليعـال أن يفعلـوا يف              . ليكون لشبع اآلخرين أيضاً   

. فهم كانوا مع داود حني حارب العمالقة، واغتنموا غنيمة وافرة         . ٢٢:٣٠صموئيل  ١
ء الذين اضطرهم اإلعياء ألن يبقوا مـع        ولكنهم كانوا يريدون أن ال يعطوا شيئاً هلؤال       

ولكن هذا مل يكن منهج داود على اإلطالق، بل وزع األنصبة بالتساوي على             . األمتعة
هكذا أيضاً فعلت راعوث مع محاا، فما أن دخلت املدينة حىت أتت مبا محلتـه               . اجلميع

  .إىل محاا حيث كانت تعيش معها

ا الشهادة، فإىل هذه الشهادة محلت راعـوث مـا          رأينا فيما سبق أن نعمي جتسد أمامن      
فكل ما حـصلت عليـه بقـوة        . فهي مل تفكر يف نفسها فقط، بل يف الشهادة        . التقطته

 فحملت مـا    - ممثلة يف املدينة     -وبوسائل روحية كان لصاحل الشهادة ولكل اجلماعة        
  .خبطته إىل محاا اليت متثل الشهادة اليت أحتدت راعوث نفسها ا
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، ١٩:٢هي إرادة الرب كما نتعلمها من كلمة اهللا، فعلى سبيل املثال يف كولوسي              هذه  
املسيح الذي منـه كـل      « نقرأ عن    ٢٧-١٤:١٢كورنثوس  ١،  ١٦-١١:٤أفسس  

اجلسد مركباً معاً ومقترناً مبؤازرة كل مفصل، حسب عمل على قياس كل جزء حيصل              
ون مجيعاً واعني هلذا، حىت نأيت بكل       ليت الرب يهبنا أن نك    . »منو اجلسد لبنيانه يف احملبة    

وهذا ليس معناه أنه جيب أن نـشارك        . الفوائد الروحية إىل الشهادة خلري وبركة اجلميع      
فليس ممكناً جلميع األخوات، وكذلك معظم اإلخوة       . يف كل شيء مجاعياً يف االجتماع     
ية اليت تأملنـا  ومع ذلك فإذا رجعنا لآلية السابقة لآل    . أن يشاركوا مبا عندهم من فوائد     

ففي أحاديثنا يف زياراتنـا     . تتكرر عدة مرات  » كل« سنجد أن كلمة     ٤فيها يف أفسس  
وافتقادنا بعضنا لبعض، ويف كل فرصة أو مناسبة، ميكن لنا مجيعاً أن نشرك اآلخرين يف               

وهذا بال شك سوف يكون     . الربكات اليت حصلناها، حىت تثمر يف اجلميع منواً يف النعمة         
. ثريه اإلجيايب على العبادة يف اجتماعاتنا، إذ سيكون اجلو كله مشبعاً ذه الربكات            له تأ 

حىت اختباراتنا، وشركتنا وعالقتنا الشخصية مع الرب، وأفضاله على كل فرد منا ميكن             
هكذا أعطت راعوث ما فضل منها حلماا نعمـي بعـد أن            . أن تكون طعاماً لآلخرين   

ا ال أقصد بـذلك أن يكـون موضـوع          وأن. هلا بوعز شبعت هي من الفريك الذي ناو     
ولكن . أحاديثنا دائماً هو مشاعرنا وعواطفنا، أو اختباراتنا، أو ما نتصوره كاختبارات           

. الشركة الشخصية مع الرب واختباراتنا معه البد وأن تؤثر على سـلوكنا وخـدمتنا             
.  مؤمن آخر  فأحياناً يستخدم الرب اختباراً معيناً أجتاز فيه رد أن أكون سبباً لتشجيع           

تأمل مثالً أعمـال    . فقد ذكر بولس مثالً بعض إحسانات اهللا حنوه حىت نتشجع حنن ا           
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 مـن هـذا     ١٤ وقارا بعدد    ١٧:٤تيموثاوس  ٢،  ٩-٢:١٢كورنثوس  ٢،  ١١:٢٣
  .األصحاح

. ليكن الناظر إليك مباركاً   . فقالت لها حماتها أين التقطت اليوم وأين اشتغلت       
لت معه وقالت اسم الرجل الذي اشـتغلت معـه          فأخبرت حماتها بالذي اشتغ   

  ).١٩ع(اليوم بوعز 

ألنه من قبلكم أُذيعت كلمة اهللا ليس يف        «يقول الرسول بولس للمؤمنني يف تسالونيكي       
مكدونية وأخائية فقط، بل يف كل مكان ذاع أيضاً إميانكم باهللا، حىت ليس لنا حاجة أن                

كان لنا إليكم، وكيف رجعتم إىل اهللا مـن  ألم هم خيربون عنا أي دخول . نتكلم شيئاً 
فقـد  ). ١٠-٨:١تس  ١(» األوثان لتعبدوا اهللا احلي احلقيقي وتنتظروا ابنه من السماء        

هذا عني ما حدث مـع راعـوث،        . كان اآلخرون هم الذين يذيعون رجوعهم ونتائجه      
 كان هو فهي مل تتكلم بكلمة واحدة عندما سألتها محاا، ولكن الثمر الذي كانت حتمله            

فالبد أن يلحظ اآلخرون على من يقضي اليوم كله يف االلتقاط           . املتكلم والشاهد عنها  
يف حقل بوعز آثار هذه الشركة الشخصية معه على تعبريات وجهه وعلـى مالبـسه               

بل إن الغىن الروحي البد وأن ينم عن حقيقة الشركة اليت لنـا مـع ربنـا                 . وتصرفاته
ملاذا تزنون فضتكم لغري    «. طعام واخلري يف حقوله فوجدناه    يسوع، وعن أننا حبثنا عن ال     

فمع أن  ). ٢:٥٥إش  (» كلوا الطيب ولتتلذذ بالدسم أنفسكم    . خبز وتعبكم لغري شبع   
راعوث مل تتكلم، إال أن نعمي الحظت أنه البد وأن يكون هناك شخص قد نظر إليهـا                

  .ركته نعميوصنع معها إحساناً، والبد أنه يكون شخصاً فريداً، لذلك با
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وماذا كان رد راعوث؟ كانت تعلم ما الذي التقطته، بل واألهم، كانت تعلم مع مـن                
. »بالذي اشتغلت معه  «ولكن راعوث ترد    » أين التقطت؟ «لقد سألتها نعمي    . اشتغلت

ولكن . الشك أن املكان كانت له أمهيته     . فما يشغلها اآلن هو الشخص، وليس املكان      
 األوىل لكون راعوث تستطيع أن جتد بوعز فيه، وألنه حقـل            أمهيته هذه ترجع بالدرجة   

  .مملوك له

هو الشك غالٍ جـداً     ) ٢٠:١٨مت  (إن املكان الذي جيتمع فيه الرب يسوع خباصته         
ولكن قيمته الثمينة هذه ال ترجع فقط لكونـه مكـان      . على قلب كل من عرف قيمته     

 ألن الرب هناك، وألننا فيـه        بل باحلري  - مع أن هذا حقيقي      -الربكة اليت نتزود ا     
  .نستطيع أن نكون معه هناك، حىت وإن كنا مازلنا على هذه األرض

واضح من سياق احلديث أن راعوث مل تكن تعلم أن نعمي تعرف بـوعز، ويبـدو أن                 
فلم يكن لبوعز قبالً أي موضع يف قلـب نعمـي           . نعمي مل تذكر امسه قبالً أمام كنتها      

  :عمي أن تعلمت كيف ترمنمل يكن قد سبق لن. وحياا

       جمالَـك أنظـر في القربِ منـك
هنـا  يغيب عن عينـيَّ كـُل مـا   

  

  كــد ــونِ ي ــب بع ــقُ القل ويث
بشخـصك  وتكفي قلبي شـبعاً 

  

مـن  «هل مييز الذين يتعاملون معنا أننا نعرف الرب يسوع؟ هل يستطيعون أن يعرفوا              
  بأن يروا ماذا يكون هو بالنسبة لنا؟» هو
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وصارت تعرف امسه،   . رت لراعوث معرفة شخصية ببوعز من اختبار هذا اليوم        لقد صا 
لقد كـان اختبارهـا لـصالحه       . فياله من اسم معزٍ   ". من فيه القوة  "أي  » بوعز«فهو  

واهتمامه ا خري مشجع ألرملة مسكينة كسرية اجلناح نظريها، ليس هلا من يـشفق أو               
امسك «نعمي بفرح وإعزاز، وكأا تقول      عجب أن نسمعها تذكر امسه ل      حينو عليها، فال  

هذا ما قالته العروس نبويـاً عـن        ). ٣:١نش  (» دهن مهراق، لذلك أحبتك العذارى    
. أنت أبرع مجاالً مـن بـين البـشر         «٤٥املسيح، كما تغىن عنه بنو قورح يف مزمور         

  .»انسكبت النعمة على شفتيك

ن الذي ميكنه أن يعرب عما      وم. »يسوع«ومن هو الذي يستطيع أن يسرب غور معىن اسم          
إن معرفته كاملخلص رائعة، وأمـا      . جييش به قلب إنسان قد أدرك معرفة الرب يسوع        

عندما نصل إىل معرفة شخصه، ومن هو بالنسبة لنا يف كل أحوال احليـاة، صـعوباا                
وآالمها، أخطارها وخداعها، بل يف ريائها ومباهجها الزائفة أيضاً، فإن هـذه املعرفـة              

بل األعظم من ذلك أن نبلغ إىل معرفته يف ذاته وطبيعتـه، وأجمـاد              . مبا ال يقاس  أروع  
شخصه وعمله على الصليب كما أعلنها اآلب لنا على صفحات الوحي مـن خـالل               

  .اآلالف من األمثلة والرموز يف كلمته

والكلمة صار جسداً وحلّ بيننا ورأينا جمده جمـداً كمـا           «لقد فاض قلب يوحنا هاتفاً      
لقد أعطى اهللا له وآلخـرين معـه أن         ) ١٤:١يو  (» د من اآلب مملوءاً نعمة وحقاً     لوحي

  يكتبوا ما رأوه حىت نراه حنن أيضاً معهم، فهل حقاً رأيناه؟ وهل نراه اآلن؟
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إن سفر راعوث يتميز بطابع النعمة اليت حترك املشاعر والعواطف يف القلـب، وتنبـه               
ستيقظت هذه األحاسيس فإن اإلميـان ميـسك        فمىت ا . احلاسيات اليت حتتاج إىل إشباع    

هذا مـا   . وليس هناك أحب إىل النعمة من أن تشبع احتياجات اإلميان         . بالنعمة لتشبعها 
ولكننا هنا نرى بوضوح احملبة يف قلب راعـوث، الـيت           . سنراه يف األصحاحني التاليني   

  .أمثرا نعمة بوعز

ـ           روف مـع األحيـاء     وقالت نعمي مبارك هو من الرب، ألنه لم يترك المع
  )٢٠ع ( هو ثاني ولينا . ثم قالت لها نعمي الرجل ذو قرابة لنا. والموتى

. رأت نعمي بوضوح يد الرب يف أنه قاد راعوث لتتقابل مع بوعز، الذي قدم هلا عونـاً            
.  عن الرب القدير أنه أذهلا وأمرها      ٢١:١،٢٢وكانت نعمي هي اليت قالت قبالً يف ص       

  ).١٦:٨تث ( الرب يؤدا ويدرا لكي حيسن إليها يف آخرا لكنها اآلن أدركت أن

كانبوعز هذا الذي أحسن إىل راعوث ذا قرابة لنعمي، ومل يكن ذا قرابة عادية، بل كان                
أو " فداء"وتترجم أيضاً   » فادي«تعين أيضاً   » ويلّ«والكلمة العربية املترمجة هنا     . ولياً هلا 

الكلمة يف األصحاحني الثالـث والرابـع مـرات         وتتكرر هذه   ". ويل الدم "أو  " يفك"
املنتقم يف سـفر    » ويل الدم «الفادي أو   » الويلِّ«ولكن الكالم يأيت تفصيالً عن      . أخرى

ويف ترمجة داريب يشري يف هذا      . ٢٥ويف سفر التثنية ص   . ٣٥، وسفر العدد    ٢٥الالويني  
  . يف احلاشية السفلية١٨:٦٩، مزمور ٢٥:٢٥العدد إىل عدد 
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متاماً كمـا   . اع واحد مرياثه ألنه افتقر، فيكون للمرياث فكاك، أي استعادة شراء          فإذا ب 
ولكـن  . كان اإلسرائيلي الذي يفتقر حىت يبيع نفسه عبداً، إذ يكون له فكاك أو فداء             

وكان الذي يكون له حق الفداء أو الفكاك مـسئوالً          . يفديه من له احلق يف ذلك فقط      
كما كان لزاماً عليه أن     ). ٢٧-١٦:٣٥عد  (ا قتله قاتل    أيضاً عن أن يثأر لدم قريبه إذ      

فالرب مل  . يأخذ امرأة قريبه األقرب الذي مات بال وارث، ليقيم اسم امليت على مرياثه            
لذلك كان البـد أن     . يكن يريد أن يمحى اسم امليت، وال أن يقع مرياثه يف يد الغرباء            

 ابن عمه، أو أقرب األقربني إليه،       ، هو أخوه، أو عمه، أو     »ويل«يكون للفقري أو امليت     
  ).٤٩ و٤٨:٢٥ال " (حق الفكاك"أو " حق الفداء"فيكون له 

فهو الذي سيفدي املرياث وخيلص إسرائيل، ويقـيم        . والرب يسوع هو فادي إسرائيل    
فإذا استبعدنا مسألة القضاء على     . نسالً جديداً، وحيطم بالقضاء أعداء ومستهلكي شعبه      

  .ل ما عداها يف أمر الويل ممثالً يف قصة راعوث وبوعز نبوياًاألعداء فإننا جند ك

 كويل الدم لنا    ١٥و١٤:٢فنقرأ عنه يف عربانيني     . على أن الرب هو ولينا وفادينا أيضاً      
فإذ تشارك األوالد يف اللحم والدم اشترك هو أيضاً كذلك فيهما، لكي يبيد بـاملوت               «

أولئك الذين خوفاً من املوت كانوا مجيعاً       ذاك الذي له سلطان املوت، أي إبليس، ويعتق         
 نقرأ عنه كالفادي    ٢٠-١٨:١بطرس  ١،  ١٠ويف عربانيني   . »كل حيام حتت العبودية   

 - أو فكاك    - نرى فداء    ٢٠:١، كولوسي   ١٤:١ويف أفسس   . الذي يدفع مثن فدائنا   
 فنجده كأخي امليت الذي يقيم له       ١٢:٥، رومية   ٤٥:١٥كورنثوس  ١أما يف   . املرياث
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 الـذي مـات     - آدم األول    -نسالً وارثاً، يستطيع أن يرث وميتلك مرياث امليـت          
  .بالذنوب واخلطايا

لقد تركـت   .  كويل الكنيسة يف فشلها واحنطاطها     ٣و٢وأخرياً نقرأ عن الرب يف رؤيا       
باعت مرياثها، وذهبت وسـكنت حيـث كرسـي         . الكنيسة حمبتها األوىل، فافتقرت   

ولكـن الفـادي    ). ١:٣(ا اسم أا حية، ولكنها ميتة       واآلن هل ). ١٣:٢رؤ  (الشيطان  
بوعز احلقيقي، الذي له مفتاح داود، يأيت ويفتح فال أحد يغلق، ويغلق فال أحد يفـتح،                
يأيت إليها يف وضعها كساردس اليت بلغت املوت، ويقيم وارثاً جديداً، ويفتح بابـاً إىل               

". كويل الـدم  "لشيطان يظهر نفسه    ومع ا . املرياث، ويربط فيالدلفيا بنفسه وبكلمته    
  .هذا ما أعتقد أننا نراه رمزياً يف قصة راعوث، ويف هذا أريد أن أحصر تأماليت

ولـو  . لقد مسعت نعمي عن حق الفكاك يف األيام القدمية، ولكنها مل تعلق عليه أي أمهية              
ـ                 . قكانت قد فعلت ذلك ملا توانت كل هذا الزمان دون أن تلجأ إىل استخدام هذا احل

وقد . لذلك أدخلت نفسها يف جتارب وتأديبات وهي ذاهبة يف طريق االحنالل والضعف           
وهاهي اآلن ترى كم كـان بـوعز        . تطهرت فعالً بواسطة هذه التجارب والتأديبات     

وإن كانت ما تزال أفكارها     ". ويل"صاحلاً، فتذكرته وتذكرت أن له حق الفكاك إذ هو          
فعندما خيتار الواحد طريقه، ويفرط يف احلـق        . نافعةمشوشة، ولكننا نتعلم منها دروساً      

اإلهلي، فال بد أن يفقد النور، ولكن عندما يرجع عن طريقه اخلاص فال بـد أن يعـود                  
ذا «قالت نعمي عن بوعز إنه      . النور فيضئ له ثانية شيئاً فشيئاً، ولرمبا يرجع إليه كامالً         

ولكن مل يكن قد وضح أمامها أنـه        . أي أنه واحد من الذين هلم حق الفكاك       » قرابة لنا 
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هو وحده القادر أن يفعل، وأنه هو وحده فقط يستطيع أن يعينـها يف كـل ظروفهـا                  
  .وأمورها

فقالت راعوث الموآبية إنه قال لي أيضاً الزمي فتياني حتى يكملـوا جميـع              
  ).٢١ع ( حصادي 

، وما كـان ألي     كل ما يف حقل بوعز ينتسب إىل بوعز، فالفتيان، واحلصاد كانا لبوعز           
  .شيء قيمة إال لكونه خيصه

ونالحظ أن راعوث مازالت حىت اآلن تسمى باملوآبية، فكلماا تظهر أا مل تكن قـد               
بلغت النضوج بعد، أو أا رمزياً مل تبلغ إىل الوضع املسيحي الصحيح، فهي مل تعـرف                

. قليل من كلمة اهللا   بعد غىن مقاصد اهللا باالرتباط بالفداء، إذ مل تكن قد عرفت سوى ال            
وإذ مل تكن قد عرفت بوعز يف كل كماله مل يكن هلا أن تفهم املعاين الواسعة الـيت وراء                   

فكل ما أعطاه اهللا، وما يريد أن يعطيه لإلنسان من بركات           . »هو ثاين ولينا  «قول محاا   
، ولكن إدراكنا لقيمة هذه الربكات يـزداد        )١١-٣:١أف  (إمنا هو يف الرب يسوع      

فال ميكن أن نقدر .  قياس ما نعرفه عن جمد ذاك الذي امتلكنا فيه كل هذه الربكات           على
فلم يكن ممكنـاً    . غىن هذه الربكات ما مل نر أوالً جمده، وهذا عني ما حدث مع راعوث             

أن تدرك قيمة كون بوعز أحد أوليائها الذين هلم حق الفكاك هلا إال بعد أن تفهم أفكار                 
قيقة، بل إا ازدادت تقديراً لذلك بعد أن تعرفت على بوعز عـن             اهللا من جهة هذه احل    

لذلك مل تعر هنا مالحظة محاا عن قرابة بوعز هلا اهتماماً، واسـتطردت يف          . أكثر قرب 



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ١٠٨

كان هذا هو الطريـق     . كالمها عما كان يشغل قلبها، أال وهو كلمات بوعز وإحسانه         
  .قيمة كونه ولياًالصحيح بالنسبة هلا لتعرف أكثر عن بوعز وتدرك 

الزمـي  «ولكنه يف اية اليوم يقول هلا       . »الزمي فتيايت «يف البداية قال بوعز لراعوث      
نستطيع أن نثبت يف حياتنا الروحية حىت ندرك         وحنن ال . »فتياين حىت يكملوا حصادي   

 أن الذكور يف كلمة     ٨،٩سبق ورأينا يف عدد     . عملياً مركزنا املسيحي ونستوعبه بعمق    
فقولـه أوالً   . بينما اإلناث يرمزن إىل املركـز واملقـام       . رمزون إىل احلالة العملية   اهللا ي 

ولكننا جند فكـراً أبعـد يف       . يشري أن هناك انفصاالً عن العامل وتكريساً للرب       » فتيايت«
أخربين يا  ...لذلك أحبتك العذارى  . لرائحة أدهانك الطيبة امسك دهن مهراق      «١نشيد  

ملاذا أكون كمقنعـة عنـد قطعـان        . أين تربض عند الظهرية   من حتبه نفسي أين ترعى      
فالعذارى حتبه ألجل رائحة أدهانه الطيبـة، لـذلك فهـن           ) ٧-٣:١نش  (» أصحابك

يتبعنه، وهذا عظيم، ولكن ما زال هناك ما هو أعظم، أال وهو االحتاد باملسيح والشركة               
  ).٣:١يو (مع اآلب ومع ابنه 

» األحداث«عملية املتسمة بالقوة، كما يتكلم يوحنا إىل        فيمثلون احلالة ال  » الفتيان«أما  
فهم أقوياء، وكلمة اهللا ثابتة فيهم، وقد غلبوا الشرير وهم مثابرون           . ١٤:٢يوحنا  ١يف

وبينما هم يفعلون ذلك ينـسلون مـن        . يف حصاد احلنطة حىت يكمل حصاد اهللا ومجعه       
ن تالزمهم حىت ينتـهي     هؤالء هم الذين أوصى بوعز راعوث أ      . الشمائل ملن يلتقطون  

  أفليس هذا امتيازاً عظيماً؟. حصاده
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فقالت نعمي لراعوث كنتها إنه حسن يابنتي أن تخرجي مع فتياته لئال يقعوا             
فالزمت فتيات بوعز في االلتقاط حتـى انتهـى حـصاد           . بك في حقل آخر   

  ).٢٢،٢٣ع ( الشعير وحصاد الحنطة وسكنت مع حماتها 

يز بني فتيات بوعز وفتيانه، فكال الفـريقني جيمـع بينـهما    رمبا مل تستطع راعوث أن مت     
أما بوعز فكـان يعلـم      . الكثري، كالمها ينتمي إىل بوعز، وكالمها يعمل يف حقل بوعز         

الفرق جيداً، ويا ليت راعوث تبعت صوت بوعز وحده، فالطاعة للرب تقود إىل أمسى              
اا ومشورا، اليت مل    ولكن راعوث أصغت إىل صوت مح     . الربكات، كما أا تسر قلبه    

 الفرق بني الفتيان والفتيات جيداً، وأني هلا ذلـك وهـي الـيت              - كراعوث   -تدرك  
هجرت بيت حلم زماناً، وفقدت الشركة مع بوعز، فرأت أن األفضل لراعوث أن تبقى              

ولكن جيب أن نفهم    . ومل ال، أمل تتبارك كثرياً يف صحبتهن ذلك اليوم        . يف صحبة الفتيات  
فكلمة اهللا تعلمنـا أن     . لكنيسة يف حالة احنرافها عن املسيح مل يعد هلا سلطان علينا          أن ا 

؛ ٧:٢،١١،١٧،٢٩رؤ  (» من له أذن فليـسمع مـا يقولـه الـروح للكنـائس            «
صحيح أنه حسن أن يطيع األحداث صوت من هم أكرب سناً، الذين            ). ٦:٣،١٣،٢٢
رض مع قول الرب فليس هناك      ولكن مىت كانت مثل هذه املشورة تتعا      . هلم خربة أطول  

  .»ينبغي أن يطاع اهللا أكثر من الناس«سوى مبدأ واحد أمامنا وهو 

يـا  «أطاعت راعوث قول نعمي بدالً من أن تعمل حسب قول بوعز، وكأنه يقول هلا               
، ولكنها بقيت يف مكاا املتأخر، تلـتقط مـع          )١٠:١٤لو  (» صديق ارتفع إىل فوق   

ن كانت يف جوانب أخرى أكثر طاعة لبوعز، فظلت تلتقط          وإ. فتياته، وتسكن مع محاا   



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ١١٠

يف حقله حىت انتهاء حصاد الشعري وحصاد احلنطة، حىت ولو أا مل متسك مبكان الربكة               
  .الذي عينه هلا بوعز، إال أا أدركت ملء حصاد اهللا

يف اية األصحاح األول رأينا حزمة أول احلصيد تفتتح حصاد الشعري عقب الفـصح              
ورأينا أنه يف   . ة، ورأينا فيها قيامة الرب يسوع بعد موته الذي يتكلم عنه الفصح           مباشر

ذلك الوقت حتديداً وصلت نعمي وراعوث إىل بيت حلم، وهذا بال شك يشري إىل أنه ال                
  .رجوع إىل اهللا إال على أساس موت وقيامة ربنا يسوع

 يتم يف يوم اخلمسني بعد      أما األصحاح الثاين فينتهي باكتمال حصاد احلنطة، الذي كان        
، تـث  ٢١-١٥:٢٣، ال ٢٢:٣٤اقـرأ خـر   (سبعة أسابيع من تقدمي حزمة الباكورة       

ولعل السبب يف أن يوم اخلمسني كان البد أن يأيت بعد انتهاء حـصاد              ). ١٢-٩:١٦
احلنطة هو أنه مل يكن مطلوباً تقدمي سنابل خضراء فيه كما يف يوم الباكورة، بل كـان                 

هذا عالوة على أنه كان على كل       . ، وهذا كان يستلزم اكتمال احلصاد     يقدم فيه رغيفني  
ذكر أن يصعد إىل أورشليم ليعيد عيد األسابيع، ومل يكن ممكناً أن يـأمرهم اهللا بـذلك     

  .خالل أيام احلصاد

معىن ذلك أن أحداث األصحاح الثاين وقعت يف السبعة األسابيع مـا بـني الفـصح                
أع (الصليب وقيامته وبني انسكاب الروح القدس يف        واخلمسني، بني عمل الرب على      

-٢٠:١أف  (واحتدت برأسها الـسماوي     ) ١٣:١٢كو  ١(حني تكونت الكنيسة    ) ٢
وهكـذا  ). ٩:١٦تث  (وكان على كل يهودي أن حيسب هذه األسابيع السبعة          ). ٢٣
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حسبها التالميذ كما نقرأ يف األصحاحات األخرية من األناجيل ويف األصـحاح األول             
فكانت تلك األسابيع مرحلة منو روحي كمـا نفهـم مـن لوقـا              . سفر األعمال من  

فكانـت  . ١١-٤،٩-٢:١، أعمـال    ٢٣-١٧:٢٠،يوحنا  ٤٩-٢٦:٢٤،٢٧،٤٥
  .٢كمدخل ألن يعطيهم الرب اختبار أعمال

وهكذا يريدنا الرب أن حنسب تلك األسابيع السبعة، إذ هو يريد أن يقود كل مـؤمن                
 مركز املسيحي الكامل، أال وهو االحتاد معه كاإلنسان         من يوم رجوعه إىل أن يصل إىل      

املمجد يف السماء، وباهللا الروح القدس، الساكن على األرض يف الكنيـسة، ويف كـل          
والشك أن هذا هو مركز كل من يؤمن باإلجنيل، ولكننا ال نـستطيع أن              . مؤمن فردياً 

لقـد ضـاع مـن      .  روحياً نتمتع عن إدراك ذا املركز إال على قدر ما نفهمه ومنتلكه          
املسيحية إدراك هذا املركز، ففي ثياتريا اغتصبت إيزابل مكان الكنيسة، ويف سـاردس             
غابت متاماً حقيقة الكنيسة وما هي كجسد اإلنسان السماوي وكمسكن هللا يف الروح،             
وصار أمسى ما يستطيع أن يصل إليه اإلنسان هو أن يعرف أن خطاياه قـد غفـرت،                 

  .مل يستطع أن يدركه سوى القليلنيوحىت هذا احلق 

ولكن يف فيالدلفيا نرى الروح القدس يعمل لكي يستحضر البقية الباقية يف الكنيسة إىل              
 ٢١-١:٢ففي راعـوث  . يوم اخلمسني مرة أخرى، إىل حيث مكان الكنيسة الصحيح        

ه نرى  رأينا حصاد الشعري، الذي ميثل الرجوع إىل املسيح املقام واملمجد يف السماء، وفي            
تناول الطعام من الرب مباشرة، وكيف ينبغي أن نقدر الربكات السماوية، ولكـن يف              

 رأينا حصاد احلنطة، الذي يشري إىل القديسني وقد صاروا مشاني متامـاً لربنـا               ٢٣ع



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ١١٢

وهذا هو أساس وحدة الكنيسة مع اإلنـسان        ). ٤٨:١٥كو  ١،  ٢٤:١٢يو  (يسوع  
  .ت الكنيسةوهذه هي أمسى صفا. املمجد يف السماء

  .ويف األصحاحني التاليني سوف نرى يوم اخلمسني

 األصحاح الثالث

ر   ك خي ون ل ة ليك ك راح تمس ل ا أال أل ي حماته ا نعم ت له يس . وقال اآلن أل ف
ة         . بوعز ذا قرابة لنا، الذي آنت مع فتياته        شعير الليل ع ( ها هو يذري بيدر ال

١،٢(  

يام احلصاد، والعدد األخري منه خيربنـا       يف األصحاح السابق رأينا األحداث اليت وقعت أ       
. عن انتهاء حصاد الشعري وحصاد احلنطة، ومل يبق سوى مجع الكروم يف ايـة الـسنة               

فماذا كـان علـى نعمـي       . والكروم ال تنتج طعاماً، بل مخراً فقط، فيه صورة للفرح         
شـك  ال. وراعوث أن تفعال بعد ذلك؟ مل يعد هناك الغلمان الذين ينسلون من الشمائل            

أن راعوث قد مجعت خمزوناً كبرياً من دأا يف االلتقاط، ولكن هل يكفيها هذا حىت حيل                
العام اجلديد؟ رمبا اجتاز البعض منا يف فترات تعذر عليهم فيها حضور االجتماعات، قد              
يكون هذا بسبب املرض، أو رمبا لسبب األسر يف احلرب، أو نتيجة االضطهادات اليت              

ولكن هذا ال ميكن    .  كان البد لنا أن نعيش على خمزوننا مما مجعناه قبالً          حينئذ. قد متنعنا 
. أن يستمر طويالً، وإال فسنصاب باهلزال وسوء التغذية، وقد تكون النهاية هي املـوت     
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ولكن على الرب نفسه، ولكنـه  " الوسائط"هذا حق، فالكتاب يعلمنا أننا النعتمد على        
  .الوسائط اليت يعطيها لنا يف الظروف العاديةحق أيضاً أن الرب يستخدم عادة تلك 

قد نسمع البعض ينوحون ويشكون، ألم يف مثل هذه الظروف حرموا مـن ممارسـة               
ولكن من يقبل إىل الرب، ويرمتي على ذاك اململوء نعمة وحقـاً،            ". األسرار الكنسية "

عمة أمسى  وسيعرف أن الن  . سيجد عنده كل عوزه، وتكون هذه بالنسبة له أزمنة الربكة         
فـإن  . من أن تكون أسراراً وطقوساً كنسية، بل إا توجد عنده، وتوجد عنده بـوفرة             
  .سلكنا طريق الطاعة فلن نعاين من فقر أو عوز مهما كانت الظروف اليت جنتازها

 تلتمس راحة من الرب لعرفة      ٩:١كانت يف ص  ! ما أعظم التغيري الذي حدث يف نعمي      
ولـو أن   . ب، وأن تستقر كل منهما يف بيت رجلـها        وراعوث بأن ترتبطا برجال موآ    

ولكن ما كانت راعوث    . الرب مسح بذلك لنالت كل منهما راحة ظاهرية، ولو إىل حني          
لتأيت إىل بيت حلم، وال كانت تعرفت ببوعز، بل كانت ستتعبد لألوثان بدل يهوه، وما               

اً عند وقوفها أمام    وما الذي كان سينتظرها أخري    . كانت لتجد شبعاً حقيقياً جلوع قلبها     
  كرسي املسيح للدينونة؟

. ولكن اآلن قد رجعت نعمي إىل بيت حلم، وقد أكلت شعرياً من غلة حقـول بـوعز                
. وحنن عندما نأكل من غلة هذه احلقول ال نبقى كما حنن، بل البد تتغري نظرتنا لألمور               

معه، فتوجـه   فها نعمي اآلن تلتمس راحة لراعوث يف أن ترتبط ببوعز يف أوثق عالقة              
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راعوث إىل أن هذا الرجل، جبار البأس، الذي أظهر كل هذا العطف عليها، والـذي               
  .كانت تلتقط يف حقله، إمنا هو ذا قرابة هلما

فنحن قد ولدنا مـن     . وما أمجل أن نكتشف ما تعلمنا إياه كلمة اهللا من جهة هذا األمر            
كذلك فإن الرب ال    ). ٤:١ بط٢(وبذلك صرنا شركاء الطبيعة اإلهلية      ) ١:٥يو  ١(اهللا  

إن معرفة هذا البد وأن تثمر فينا رغبة قلبية يف          ). ١١:٢عب  (يستحي أن يدعونا إخوة     
وكيف لرغبة كهذه أن تشبع؟ إن كلمة اهللا        . أن نقترب إليه أكثر، وأن نتعمق يف معرفته       
نـوا  بل إن اآلباء من املؤمنني عادة مـا يكو        . هي اليت تعطينا اإلجابة على هذا السؤال      

قادرين على مساعدتنا بأن يوجهوا نظرنا إىل هذا احلق املكتوب، وأن يعطونا خربم يف              
هذا الطريق، اليت غالباً ما يكونوا قد حصلوا عليها من خالل جتارب وآالم، بل ورمبـا                

  .خسارة كبرية

ال نقرأ أن بوعز زرع وال حصد بنفسه، بل كـان           . »هاهو يذري بيدر الشعري الليلة    «
 هم الذين يقومون ذه األعمال، ولكن التذرية كانت هلا أمهيتها اخلاصة لديـه،              غلمانه

  .لذلك كان يباشرها بنفسه شخصياً

والزرع هو الكرازة بكلمة اهللا، سواء كانت بالتبشري للخطاة باإلجنيـل، أو باخلدمـة              
واحلصاد هو مجع الثمار، سواء كان بأن ترى إنساناً يـتغري عـن طريـق               . للمخلصني

بشارة بكلمة اهللا، أو بفهم وتطبيق أفكار اهللا من خالل تفتيش الكتب والشركة مـع               ال
أما التذرية فهي عمليـة     . الرب، مما يثمر فينا ازدياداً يف القامة الروحية ومنواً يف النعمة          
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مـت  (فصل احلنطة عن التنب، فاهللا ال يريد التنب، وإمنا حيفظه فقط لنار أبدية ال تطفـأ                 
١٢:٣.(  

ية ختتلف عن الدراس، فالدراس هو استخراج احلبة من داخل السنبلة من بـني              والتذر
). ٤:٢٥تث  (القش، وهو عمل يستلزم قوة، وتستخدم فيه الثريان أو ماكينة الدراس            

، أو عندما تقـع     ٧وإين أرى أن الدراس ميثل االختبارات اليت جتتازها النفس يف رومية            
ختضع النفس للجسد، األمر الضروري لنا لكي       حتت التأديب والتدريب من اهللا عندما       

ندرك أننا خليقة جديدة، كما نرى يف أفسس، ولكي نطبق على أنفسنا موت وقيامـة               
وال أقصد بذلك أن نطبق موت وقيامة املسيح ألجلنا كمـا نـراه يف روميـة                . املسيح
) ٢٠:٢؛ غل   ٣:٣كو  ( ويف البحر األمحر، بل تطبيق حقيقة أننا متنا مع املسيح            ٢٥:٤

  .وهذا ما ميثله لنا ر األردن) ٦:٢أف (وأننا قمنا أيضاً معه 

. فبعد أن يكمل الدراس تبقى الغلة يف حاجة ألن تذرى، حىت يزال عنها ما بقى من تنب                
. الرب يسوع : ، ثانياً )٣١:٢٢لو  (الشيطان  : وهناك شخصان يريدان لنا التذرية، أوالً     

احلنطة ليبقى التنب، ولكن على العكـس       وغرض الشيطان من ذلك هو أن يتخلص من         
من ذلك قصد الرب يسوع، الذي يريد أن يزيل عنا حىت العصافة الدقيقة اليت هي بال                

هكذا أيضاً يف ليل رفض ربنـا       . والتذرية تتم ليالً عندما ب الريح وتنشط      . قيمة عنده 
ـ           * يسوع، أتى الروح   سة القدس ليسكن على األرض يف كل مؤمن كفـرد، ويف الكني

ألن اجلسد يشتهي ضد الروح، والـروح ضـد         « نقرأ   ١٧:٥ويف غالطية   . كجماعة
فإن كنا ال نفعل بعد ما      » اجلسد، وهذان يقاوم أحدمها اآلخر حىت تفعلون ما ال تريدون         
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نريده حنن، بل نعطي الروح القدس حريته الكاملة يف أن يقودنا حسب إرادتـه، فإننـا                
تتفق مع مشيئة    متص من حياتنا كل األمور اليت ال      حينئذ سنمتلئ من الروح القدس، فت     

  .اهللا

فالرب . كان بوعز يذري الشعري، وقد سبق أن رأينا أن الشعري يتكلم عن حياة القيامة             
واآلن هو يريـد أن     ). ٦:٢، أف   ٢٢:٢٠يو  (يسوع كاملقام أعطانا ذات حياة قيامته       

 يتوافق مع حيـاة القيامـة       يزيل من حياتنا كل ما هو من العامل، كل ما هو أرضي، وال            
وهذا ما جنده موضحاً يف     . السماوية، ذلك ألنه يريدنا أن نتوافق متاماً مع ما هو يف ذاته           

كو ١(فهو اإلنسان الذي من السماء، وكما هو هكذا حنن أيضاً           . ٢٧و٢٦:٥أفسس  
ولكن لألسف، كثرياً ختتلط احلياة السماوية فينا مـع األمـور األرضـية،             ). ٤٨:١٥
ولكن ما هو من اإلنسان الطبيعي ليس       .  حبياة القيامة أمور من اإلنسان الطبيعي      وتلصق

والـتنب خيتلـف عـن      . ذا قيمة إطالقاً بالنسبة للسماء، ألنه ال ينتمي إىل حياة القيامة          
مت (الزوان، فهو ال يشري إىل عمل الشر، ولكن مع ذلك فإن الرب حيفظه لنار ال تطفأ                 

١٢:٣.(  

يز بني الشعري والتنب؟ وهل حنن مدركني حقاً أن الـرب يريـد أن              فهل تعلمنا كيف من   
يذرينا ليزيل عنا التنب؟ وهل خنضع ونسلم أنفسنا للرب يف البيدر حـىت يـستطيع أن                

. يذرينا؟ كان بطرس ال يرغب يف أن يتعرض لعملية التذرية، وال أن يوضع يف الغربـال               
خيربه الـرب أنـه إن مل يقبـل         ولكن كان البد أن     . وال شك أن دوافعه كانت صادقة     
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وأنا أعتقد أن هناك تـشابه      ) ٨:١٣يو  (الغربلة لنفسه فلن يكون له نصيب مع الرب         
  .كبري بني الغربلة وغسل األرجل

لقد عرف بولس الفرق بني الشعري والتنب، وعرف أيضاً ماذا يعين التنب بالنسبة للـرب               
يف األرضيات، الذين يسريون    يسوع، وهذا ما جعله حيزن على أولئك الذين يفتكرون          

فإن كانت اية التنب هي حريق النار اليت ال        ). ١٨:٣يف  (هكذا كأعداء لصليب املسيح     
  تطفأ، فما هي اية حياة أولئك الذين كان التنب مسة حيام؟

ال ميكن أن يكون لنا ملء الشركة مع الرب ويف حياتنا أمور حتزنه، أو إذا مل يكن لنـا                   
 فالشركة تعين أن يكون الفكر واحداً، والنصيب واحداً، هـذا هـو             .معه فكر واحد  

السبب يف أننا البد أن نظهر مجيعاً يوماً ما أمام كرسي املسيح، وحينئذ فإن حياتنا كلها،                
قوالً وفكراً وعمالً، البد أن تستعلن لنا يف نور حمضر اهللا، حىت الدوافع الداخلية الـيت                

سنرى كـل األشـياء يف      ). ١٣و١٢:٤عب  (ري ظاهرة   نبعت منها أفكارنا البد أن تص     
عندئذ سوف حنكم حنن على كل شيء بـذات         . ذات النور الذي يراها فيه الرب دائماً      

وهكذا يصبح هناك توافق واحتاد تام يف الفكر بني         . احلكم الذي حكم هو به عليه متاماً      
  .لشركة معهومن تلك اللحظة، وإىل األبد، سيكون لنا ملء ا. الرب يسوع وبيننا

على أننا لو عرفنا معىن الشركة مع الرب من خالل اختباراتنا، فالبد أنه ستكون لنـا                
األشواق ألن نتمتع ا إىل أقصى درجة، حىت وحنن هنا على األرض، فإن كنت حقـاً                
                أحب الرب يسوع فمن املؤكد أنين أريد لقلبه أن يسر كلما أطل بنظره علينا، بل علي
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جل ذلك ال أمسح بأي شيء يف حيايت من األمور اليت حتزن قلبه، بل أتوق               أل. أنا شخصياً 
إن كنت أحبه   . إىل ذلك اليوم الذي فيه سأُظهر أمامه، وأرى كل األشياء كما يراها هو            

فالبد أن يكون شوق قليب أن أكون مرضياً عنده حىت وأنا هنا علـى األرض، سـأمد                 
وأخـرياً  . ىت يذريين الرب مزيالً كل تنب يفَّ      رجلي لكي يغسلهما، وسأنزل إىل البيدر ح      

فإنين سأحرض املؤمنني مجيعاً، صغاراً وكباراً، أن يفعلوا مثلما أفعل حمبة يف الـرب ويف               
  .إخويت أيضاً

د        ي عن ن ال تعرف در ولك ى البي ي إل ك وانزل سي ثياب دهني والب سلي وت فاغت
  )٣ع ( الرجل حتى يفرغ من األآل والشرب 

بة حقيقية يف أن يذرينا الرب فإن هذه الرغبة سيكون هلا تأثريهـا يف              مىت كانت لنا رغ   
-١٢ع(هل ميكن ملن يصلي بأقوال املزمور التاسع عشر       . تقديس وتطهري حياتنا العملية   

أن ال يكون مدققاً يف سـلوكه       ) ٢٤و٢٣ع(، أو املزمور املائة والتاسع والثالثني       )١٤
ئ املسيح القريب أفال ينقي هـذا الرجـاء         اليومي؟ إن هذا مستحيل، فإن كنا نتوقع جم       

حياتنا؟ لذلك فعندما نأيت إىل الرب لينقينا فإن النتيجة احلتمية هي أننا سـوف نطهـر                
، ٢٢:١بـط ١ ،   ٢٦:٥أف(ذواتنا، فسنغتسل ونطبق كلمة اهللا على ضمائرنا وقلوبنا         

فهل نضع حنن حياتنا وآراء قلوبنا وأفكارنا       ). ١٢-٨:١٩، مز ٩:١١٩،١١،١٧٦مز
  حتت جمهر كلمة اهللا؟ وهل حنن نطبق عملياً على حياتنا اليومية وتصرفاتنا ما نقرأه فيها؟
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كما أن لـه عالقـة      . والتدهن له عالقة بنوالنا الروح القدس الساكن فينا       . »وتدهين«
وهـذا  ). ٢٢و٢١:١كو  ٢،  ٢٧و٢٠:٢يو  ١(باالستنارة وإدراك أفكار اهللا من حنونا       

  ).٤-١:١٥كو ١، ١٣:١أف (ص نصيب كل من آمنبإجنيل اخلال

وغين عن البيان أننا ال نبحثهنا عن مسحة داخلية يف راعوث، ولكن الذي أمامنـا اآلن              
وبتعبري آخر فإننا نرى هنا النتـائج العمليـة للمـسحة           . هو املسحة اخلارجية الظاهرة   

 ).١٨:٥أف  (» امتلئوا بالروح «لقد قيل لألفسسيني    . الداخلية، وهذه مسئولية فردية   
وهـذا  ). ٥٥:٧،  ٥:٦أع  (كما قيل عن إستفانوس إنه كان مملوءاً من الروح القدس           

فلـم  . يعين أن حياته كلها كانت ممتلئة من الروح القدس وكيانه مطبوع ومصطبغ بـه   
إن ). ١٧:٥غـل   (يعمل إرادته الذاتية، بل أخضع نفسه بالتمام لقيادة الروح القدس           

  ).١٦-١٤:١٦يو  (حياة كهذه متجد الرب يسوع وتسر قلبه

والثياب يف الكتاب املقدس هي رمز لعاداتنا وسلوكنا، أي أا تتكلم           . »والبسي ثيابك «
فهل لبسنا حنن ثيابنا؟ وهل تنطقنا برداء املسيحي؟ يف أفـسس           . عما يراه اآلخرون فينا   

 كما  متاماً» اليت أنعم ا علينا يف احملبوب     « نقرأ عن الثياب اليت نقف فيها أمام اهللا          ٦:١
، وهكذا يكسونا بغالوة احملبـوب،      )٢١:٣تك  (كسى آدم وحواء قدمياً جبلد الذبيحة       

  .نعم باحملبوب نفسه

ألننا « جند الثياب اليت أعطانا اهللا لنكتسي ا وحنن هنا على األرض             ١٠:٢مث يف أفسس    
حنن عمله خملوقني يف املسيح يسوع ألعمال صاحلة قد سبق اهللا فأعدها لكـي نـسلك                
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وواضح أن راعوث مل تكن قد وضعت على نفسها تلك الثياب، لذلك توصيها             . »افيه
ولكن ليس األمر هو أن تضع ثياباً عليها، بـل إن نوعيـة هـذه     . نعمي أن تفعل ذلك   

فكم من املرات اليت لبسنا فيها ثياباً خمتلطة صوفاً         . الثياب هو األمر الذي تربز أمهيته هنا      
ولكننـا ال   .  متثل املبادئ املختلطة، مساوية مع أرضـية       اليت) ١١:٢٢تث  (وكتاناً معاً   

وإال فسيضطر  . نستطيع أن نأيت إىل الرب يف بيدره ليذرينا وحنن علينا مثل هذه الثياب            
ليعطنا الرب نعمة حىت ينطبق علينا ما قيـل عـن           . أن جيري علينا عملية الدراس أوالً     

. »وبيضوا ثيـام يف دم اخلـروف  غسلوا ثيام «، الذين ١٤:٧اجلمع الكثري يف رؤيا     
طوىب للذين يصنعون وصاياهلكي يكون سلطام على شجرة احلياة ويـدخلون مـن             «

وهكذا عندما نغتسل، مث نتدهن ونلـبس ثيابنـا،         ). ١٤:٢٢رؤ  (» األبواب إىل املدينة  
فحينئذ نصبح مهيئني ألن نرتل إىل البيدر، ولنالحظ أن هذا نزول حىت نضع أنفسنا بني               

إن نزوالً كهذا ليس حمبباً لكربياء اإلنسان، ولن نكون على استعداد           .  لكي يغربلنا  يديه
  .ألن نفعل ذلك إال بعد أن نتعلم من ذاك الوديع املتواضع القلب

شرب       رغ من األآل وال ى يف ى اضطجع   . ولكن ال تعرفي عند الرجل حت ومت
ه     ة رجلي شفي ناحي ي واآ ه، وادخل ضطجع في ذي ي ان ال اعلمي المك و . ف وه

  )٤و٣ع ( يخبرك بما تعملين 

إن املعىن احلقيقي للرتول ال يكون واضحاً أمامنا إال بعد أن نفهم املقصود هنا بأن يأكل                
 ٢:١بطرس  ١،  ٦و١:٢٨، مىت   ٣٤-٣٢:٤بوعز ويشرب ويضطجع، ولنا يف يوحنا       

وملـا أكمـل    . ربنا يسوع هو أن يفعل مشيئة أبيه      " طعام"فقد كان   . ما يوضح لنا ذلك   
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 فـإن   ٢:١بطرس  ١وحسب  ). ١٠-٥:١٠عب  . ( املشيئة مات، مث يف القرب بات      هذه
أي إىل حياة وموت ربنا     » الطاعة ورش دم يسوع املسيح    «كل مؤمن قد استحضر إىل      

. هذا ما قد أتينا إليه حسب مقاصد اهللا بواسطة تقديس الروح القـدس            . يسوع املسيح 
وهي ذاا الطاعة اليت جيب أن توجـد       قد أتينا إىل حيث نرى طاعة ربنا يسوع املسيح،          

وهنا يف راعـوث    . الذي يؤكد لنا أنه مل تعد هناك دينونة       » رش الدم «فينا، وحيث ننال    
فقد كان على راعوث أن     . جند اجلانب العملي هلذا احلق بعد أن نقبله يف قلوبنا وحياتنا          

هده عامالً مشيئة   كان عليها أن تشا   .  حياة ربنا يسوع هنا على األرض      - رمزياً   -تعاين  
 -إن اإلنسان العتيـق     . أبيه يف طاعة كاملة، إذ كان عليها أن تتعلم كيف تطيع نظريه           

يطيع، ولكن اإلنسان اجلديد فقط هو الـذي يريـد أن يطيـع،               ال -الطبيعة الفاسدة   
هذا ما يربز أمهية أن نتعلم عملياً معىن موتنا مع املسيح، إذ أننا حينئـذ     . ويستطيع ذلك 

ألنكم  «٣:٣لذلك نقرأ يف كولوسي     . ستطيع احلياة اجلديدة أن تعمل فينا حبرية      فقط ت 
.  جند حتريضاً على أن حنسب أنفسنا يف هـذا املركـز           ١١-٢:٦ويف رومية   » قد متم 

حاملني يف اجلسد يف كل حـني إماتـة         « حتقيق ذلك    ١٠:٤كورنثوس  ٢كذلك جند يف    
فإن حتقق هذا يفَّ فـسأفهم أن       » الرب يسوع، لكي تظهر حياة يسوع أيضاً يف جسدنا        

أعلـم  «إنه كسر إراديت الذاتية، واعتراف عملي بأنين        ". نزول إىل البيدر  "ذلك إمنا هو    
  ).١٨:٧رو (» أنه ال يسكن يفَّ أي يف جسدي شيء صاحل

هكذا كان على راعوث أن تكشف ناحية رجلي بوعز، وتضطجع عند قدميه، وـذا              
  . موتهيكون القلب قد احتد باملسيح يف
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هذه حقاً هـي    » هو خيربك مبا تعملني   «ولكن ما الذي ستجنيه راعوث من وراء ذلك؟         
الطاعـة ورش دم  «النتيجة املباركة اليت يصل إليها من يأيت عملياً وعن إدراك إىل حيث          

هناك نتعلم كيف نطيع، ليس فقط من تأملنا حياته، بل إنه هو شخصياً             . »يسوع املسيح 
شركة الفردية معه البد أن يعلمنا وخيربنا كيف نتـصرف يف كـل             ففي ال . سريينا ذلك 

فهل تعلمنـا   . وكم هو مثني لقلوبنا أن نتعلم، وأن يقودنا الرب ذا األسلوب          . موقف
، وال  "بعينه" يتكلم عن إرشاد الرب وتعليمه لنا        ٨:٣٢هذا عملياً؟ إن داود يف مزمور       

فهو الـذي   .  شركة فردية معه كهذه    ميكن أن نالحظ ما تقوله عينه إال عندما نكون يف         
وضع إىل املوت نفسه ألجلنا، وهو هناك كما لو أنه يريد أن يقودنا بنفسه شخـصياً،                

ابن اهللا الذي أحبين وأسـلم      «إنه  . مبتدئاً من هذا القرب الذي دفعته إليه حمبته من حنونا         
. ذه الشركة وهو يريد أن يقودين يف طريق ه      . حىت يوجدين يف شركة معه    » نفسه ألجلي 

إن صوته الذي يتكلم به إيلَّ هو نفس الصوت الذي صرخ به مرة من فوق الـصليب                 
لقد كانت ألجلي تلك الصرخة، أفال يشتاق قلـيب ألن          » إهلي إهلي ملاذا تركتين   «قائالً  

آخذ مكاين معه؟ إن هذا هو واجب الطاعة علي، بل ينبغي أن أقوم به علـى أفـضل                  
  : أن ترد راعوث على محاالذلك مل يكن غريباً. وجه

  )٥ع ( فقالت لها آل ما قلت أصنع 

بل ما أعظم الشبع الذي     . أي شبع وسرور كان لنعمي وهي تسمع كلمات الطاعة هذه         
كانت نعمي قد عرفت الكثري     . جيده قلب الرب يسوع عندما يرى منا مثل هذه الطاعة         

ية الصحيحة اليت جيب أن يسلكها      عن أفعال بوعز وأحواله، بل كان هلا أيضاً متييز للكيف         
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 ليكثر الرب   -هناك فريق من املؤمنني     . من يريد أن يكون قريباً إليه لينال منه ما يريده         
 يعيشون حياة القرب من الرب، ويتمتعون بشركة معه،         -منهم، وليجعلين من عدادهم     

 جيـب أن    حىت أم يعرفون أحواله، أين هو، وماذا يفعل، وما هو السلوك الالئق الذي            
وحيث أن رغبتهم احلقيقية هي أن يقودونا إىل        . يتبعه كل من يريد أن يكون يف حمضره       

فإن أطعنا فسنتيقن أن ما     . »هو خيربك مبا تعمل   «الرب لنسمع كالمه فسوف يقولون لنا       
وكم يفرح الرب عندما يرى مؤمنني أحداثاً يصغون إىل        . علمونا به كان حسب فكر اهللا     

وكم يكون أيضاً فرح أولئك     . »كل ما قلت أصنع   «ن الرد منهم    مشورة كهذه، ويكو  
  ).٧:١٣،عب ٤يو ٢، ٢٨:٢يو ١(املرشدين عندما جيدون االستجابة لنصيحتهم 

  )٦ع ( فنزلت إلى البيدر وعملت حسب آل ما أمرتها به حماتها 

 جمرد  ومل يكن ذلك من   . فلم تقل فقط إا ستفعل كل ما أمرا به محاا، بل نفذته فعالً            
كانت آية واحدة من كلمـة اهللا       . دافع العواطف، بل عن رغبة قلب حقيقية يف الطاعة        

، تـث   ٧-٣:٢٤،  ١٤:٧خر  (لقد سجل موسى التوراة ووصايا اهللا       . تكفي لتحركها 
). ٤٧و٤٦:٥اقرأ يو   (وقد ثبتها الرب يسوع بسلطانه الذي ال يزول         ) ٢٦-٢٤:٣١

وآب الذي يعمي البصرية، تتذكر بوعز، مث تتذكر        وها نعمي اآلن، وقد زال عنها تأثري م       
. أيضاً وصايا اهللا، فصار عندها اليقني بأن اهللا يف نعمته وحكمته قد أعد كل ما يلزمهـا                

، ٣٥، عـد    ٢٥اقرأ ال   . (حىت وإن كانت يف مثل هذه الظروف الفريدة اليت ال تتكرر          
مل تكـن حتتـاج إىل      وكانت كلمة اهللا كافية المرأة مسكينة كهذه، ومعها         ). ٢٥تث  
واستطاعت أن توجه راعوث حبسب طرق وأفكار اهللا، إذ كانـت هـي أيـضاً              . شيء
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كامرأة مسكينة موآبية قد رجعت إىل الرب حديثاً، تكفيها عبارة واحدة من كلمة اهللا              
لتسد عوزها، وما كانت حتتاج إىل تأكيد آخر على قوله، بل إن كلمته قد أعطتها قوة                

مت أن تصنعه، وتذهب مباشرة بال تردد، وتضطجع عنـد قـدمي            إهلية لتصنع ما عز   
بوعز، وتسأله شخصياً أن يكون ولياً هلا، وأن مينحها كل اخلري الذي به حمبـة وقـوة                 

ويف حلظة واحدة حتولت راعوث، امللتقطة اخلجول، إىل مـن تطلـب جبـرأة،              . الفداء
مة بناًء على ما عرفته عن      ولكنها كانت تطلب تلك األمور العظي     . وتطلب أموراً عظيمة  
لذلك كانت بارة ومقدسة فيما طلبته، وما أمجل أن نتفكر يف أا مل         . إرادة اهللا من جهتها   

  .حتتج إىل وسيط، فقد كانت كلمة اهللا كافية هلا

ولنالحظ أن كلمة اهللا أيضاً كانت كافية لبوعز، لذلك مل يعترض، بل مل يطلب فرصـة                
.  أعطى لراعوث كل ما طلبته، إذ كان مبنياً على كلمـة اهللا            للتفكري يف األمر، بل فوراً    

هكذا كانت عبارة واحدة من كلمة اهللا كافية لبوعزنا عندما كان هنـا علـى األرض،              
حىت أن الشيطان عرف عنه اكتفاءه هذا باملكتوب، إذ كان الرب يرد عليـه بعبـارة                

  ).١١-١:٤مت (واحدة منه، وكانت هذه كافية إلسكاته 

 درساً هاماً لنا لنتعلمه، فآية واحدة من املكتوب كافية بالنسبة هللا وبالنسبة للرب              إن هذا 
فهل هي هكذا   ). ٨٩:١١٩مز  (» إىل األبد يا رب كلمتك مثبتة يف السموات       «يسوع  

بالنسبة لنا؟ وهل يكفينا عدد واحد من كلمة اهللا لنرد به على الشيطان عندما جيربنـا؟                
ملكتوب تكفي رداً على غري املؤمنني عندما يسألونا عـن          كذلك فإن عبارة واحدة من ا     

رمبا نقول يف أنفسنا إم ال يؤمنون بكلمة اهللا، فكيف نـرد علـيهم              . أفعالنا وسلوكنا 
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منها؟ ولكن كلمة اهللا حية وفعالة، وقادرة على تبكيت كل من يسمعها، حىت ولو كان               
  .إبليس وأتباعه ال يعترفون ا

ولكن كان عليها أن ترتل     . ن يستطيع وحده أن يشبع حاجتها     لقد ذهبت راعوث إىل م    
وقد . وهكذا تعلمنا كلمة اهللا ما هو السلوك الالئق عندما نكون يف حمضره           . إىل البيدر 

 -" األنـا " علـى    -، فهو احلكم على الـذات       "الرتول"معىن  ) ٤ع(سبق أن رأينا يف     
عين فيه اجلسد، وقبول حالـة      إنه نزول عن العرش الذي وض     . واالحتاد باملسيح يف موته   

فاهللا مل يدن فقط أفعالنا وأعمالنا، بل حكم باملوت علينـا           . املوت اليت حكم اهللا علي ا     
وراعوث مل تقبل هذا كتعليم فقط،      ". اإلنسان" كل ما هو     -بكل ما حنن عليه يف ذواتنا       

كلمـة اهللا   لذلك طبقت كل التحريضات العملية يف       . بل طبقت ذلك عملياً يف حياا     
  .على حياا، فاهللا البد أن يتقدس يف كل من يقترب منه

ة        . فأآل بوعز وشرب وطاب قلبه     دخلت  . ودخل ليضطجع في طرف العرم ف
  )٧ع ( سرًا وآشفت ناحية رجليه واضطجعت 

رأينا يف تأمالتنا السابقة معىن أن يأكل بوعز ويشرب كرمز لربنا يسوع املسيح يف صنع               
فكم كـان مـلء     . وهاحنن نرى قلب بوعز وقد طاب     ). ٣٦-٣٢:٤يو  (مشيئة أبيه   

من أجل  ...يسوع«الفرح الذي لقلب الرب يسوع عندما أكمل العمل على الصليب           
فقد عوجلت  ). ٢:١٢عب  (» السرور املوضوع أمامه احتمل الصليب مستهيناً باخلزي      

.  مبجد فـائق   مشكلة اخلطية إىل األبد، واهللا الذي أهني من اإلنسان قد استعلن ومتجد           
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كمـا  . ، وهاهي قد وجبت له)٢٥:٥أف (وقد فدى املسيح الكنيسة اليت أحبها هكذا     
كـو  ١(أنه أصبح يف اإلمكان اآلن أن ترجع اخلليقة بأسـرها إىل اهللا يف توافـق تـام                  

 عـن   ٢٢لقد عبر العدد األول من مزمور       . فأي فرح كان البد أن ميأل قلبه      ). ٢٠:١
از أعمق اآلالم على الصليب، حيث ترك من اهللا الذي وضع           مشاعر ربنا يسوع وهو جيت    

 من ذات املزمور نسمعه يقـول       ٢٢عليه إمث مجيعنا، بل جعله خطية ألجلنا، ولكن يف ع         
مـن قبلـك    « يقـول    ٢٥مث يف ع  » أخرب بامسك اخويت، يف وسط اجلماعة أسبحك      «

 كمـا فعلـت     -ر  لذلك إذ خنتلي به يف الليل يف البيد       . »تسبيحي يف اجلماعة العظيمة   
ولكننـا ال   .  فال نرى سواه يف عمله، فالبد أيضاً أن نشاهد فرحه          -راعوث مع بوعز    

نستطيع أن نرى هذا الفرح إن كنا ننظر إىل عمله هذا من زاويتنا حنن، ونرى ما نلنـاه                  
  .حنن فقط، وهذا ما نفعله كثرياً، فتكون قلوبنا حمصورة يف ذواتنا

عز من تذرية الشعري، وقد مت عزل التنب عن حباته، أفال           عالوة على ذلك، فقد انتهى بو     
يطيب قلب ربنا يسوع عندما يرانا بال تنب؟ إن قصده هو أن حيضر الكنيـسة لنفـسه                 

» شيء من مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبال عيـب       جميدة ال دنس فيها وال غضن وال      «
» ء بالكلمـة  لكي يقدسها مطهراً إياها بغسل املـا      «لذلك أسلم نفسه    ). ٢٧:٥أف  (
وكم سيكون فرحه عندما يراها وهي هنا على األرض وهـي يف ذات هـذه               ). ٢٦ع(

احلالة عملياً؟ قد يكونون قليلني هم الذين يوجدون على مثل هذه احلالة، بـل قـد ال                 
يكون هناك سوى عضو واحد من أعضاء جسده على هذه احلالة، ولكن هذا يكفي ألن          

  .جيد الرب فرحه فيه
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اب قلب بوعز، فهو قد أمت التذرية، فله اآلن أن يضطجع يف طرف عرمـة               حقاً، لقد ط  
أفال نرى يف هذه العرمة من الغلة اخلالصة صورة للكنيسة وهي عجـني             . الشعري النقي 

أال ميثل هذا أواين الكرامة اليت      ). ٨و٧:٥كو  ١(جديد، وقد تنقت من اخلمرية العتيقة؟       
الرب واإلميان واحملبة والسالم مع الذين      «ع  طهرت نفسها من آنية اهلوان، وأصبحت تتب      

، فالرب ال ميكن أن يكون حاضراً حيث        )٢٢-١٩يت  ٢(» يدعون الرب من قلب نقي    
  .يوجد اإلمث، وحيث ال يستطيع هو أن يذري التنب عن الشعري

لقد ذهبت راعوث لتكون مع من مات، مع الذي فضل أن ميوت على أن تبقى اخلطية                
لقد رفض من   . وهذا هو مركز املسيح اآلن على األرض      ). ٢٦:٩عب  (دون أن تبطل    

العامل، فصلب ودفن، وهكذا انتهى العامل منه، فهو بالنسبة له قد دفن وانتهى أمره، وها               
لذلك كـشفت   .  وهو على هذه احلالة من رفض العامل له        - رمزياً   -راعوث تتحد به    

فـدفنا   «٤:٦دها يف رومية    وهذه هي نفس الصورة اليت جن     . ناحية رجليه واضطجعت  
يقتصر على املعمودية، بل يـشمل أيـضاً         على أن األمر هنا ال    » معه باملعمودية للموت  

قد يكون هذا احلق ينطبق على الكنيسة كجماعـة    . التحقق العملي هلا يف حياتنا اليومية     
 أكثر من انطباقه على األفراد، إذ يف حياة الكنيسة نستطيع أن جند التحقيـق العملـي               

  .لالنتهاء متاماً من اإلنسان العتيق، واالنفصال الكامل عن العامل

رأة مضطجعة             ل أن الرجل اضطرب والتفت وإذا ام وآان عند انتصاف اللي
  )٨ع(عند رجليه 
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ففي اية  . ٣و٢نأيت اآلن إىل حلظة حامسة يف تاريخ الكنيسة كما يسرده الرب يف رؤيا              
 فيها نرى كنيسة روما الكاثوليكية وهـي يف أوج          األصحاح الثاين نقرأ عن ثياتريا، اليت     

كانت قد فسدت، ورفضت أن تتوب، لذلك كـان         . قوا يف العصور الوسطى املظلمة    
على أنه كانت ال تزال هناك بقية أمينة، هلا حمبة وإميان وخدمـة             . البد للرب أن يدينها   

موع جانبـاً، ومل    لذلك وضع الرب ا   . وصرب، وكانت أعماهلا األخرية أكثر من األوىل      
وبدالً منها أعطى الرب بدايـة      . يعد يعترف بثياتريا، مع أا ستبقى موجودة حىت جميئه        

جديدة للشهادة، ولكنها كانت شهادة ختتلف عما كان يف الكنـائس األربعـة األوىل،              
ولكن ما هو . وكانت هذه الشهادة يف حركة اإلصالح     . حني كانت الكنيسة ترى ككل    

هادة اجلديدة؟ وماذا صار هلا بعد رحيل املصلحني؟ هذا ما جنده موصوفاً            حال هذه الش  
حىت البقيـة الـيت يف      . »لك اسم أنك حي وأنت ميت     «يف كنيسة ساردس يف القول      

ولكن ال نقرأ عن    » عندك أمساء قليلة يف ساردس مل ينجسوا ثيام       «ساردس يقال عنها    
ليت يف ثياتريا، وإمنا يذكر فقـط حـسنة         أي شيء إجيايب يقال عنها كما قيل عن البقية ا         

  .هذه هي حالة الربوتستانتية قبيل وأثناء عصر نابليون. »مل ينجسوا ثيام«سلبية، فهم 

مث بعد ذلك نرى عمالً جديداً للروح القدس يف كل أعفار املـسكونة، ولكـن علـى                 
كسية امليتة،  األخص يف األقطار الربوتستانتية، إذ كانت نفوس تولد وتنفصل عن األرثوذ          

اء، وإنني          . ، وأظهرت حياة اهللا في سلوآها وطرقها      **وعن العامل  ة إحي اك عملي آانت هن
رأة   " اضطرب"أعتقد أن هذه هي الحقيقة التي نراها ممثلة في أن بوعز   عندما وجد ام

ابليون وجد                  . عند قدميه  ادة ن ا تحت قي ففي األيام التي أعقبت االحتالل الفرنسي ألوروب
رأ                    الرب في آ   ا نق ى م ودهم إل م، ويق سه به ثيرين حالة روحية استطاع معها أن يتحد نف

  .عنه في الرسالة إلى آنيسة فيالدلفيا
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ّي        . فقال من أنت   فقالت أنا راعوث أمتك، فابسط ذيل ثوبك على أمتك ألنك ول
  ).٩ع(

أمل يكن بوعز يعرف راعوث؟ أو مل يكن الرب يعرف مؤمين القرن املاضي؟ بلى، كـان                
ولكن الواقع أم مل    .  يعرف راعوث، ويقيناً كان الرب يعرف هؤالء املؤمنني أيضاً         بوعز

لذلك فقد كان لزاماً على راعوث أن تعطي تقريراً عن نفسها،           . يكونوا يعرفون أنفسهم  
  .ومن هي، وهذا ما كان يريده بوعز فعالً

ن الـوعي   إذا تتبعنا كتابات القرن املاضي التاسع عشر بتسلسل تـارخيي، سـنجد أ            
فأوالً، أدركوا أن اهللا قد     . باالمتيازات اليت ترتبط مبركز املسيحي كان يزداد شيئاً فشيئاً        

اكتفى بعمل املسيح، وأن كل من يؤمن به يستطيع أن يكون له سالم مع اهللا، إذ يصبح                 
مث أدركوا أن عمل املسيح كاف متاماً بالنسبة حلالة اإلنسان، ليس فقـط             . من أوالد اهللا  

مث بعد ذلك أدركوا حقيقـة املـوت مـع          . جهة خطاياه، بل أيضاً من جهة اخلطية      من  
مث أصبحت العالقة العجيبـة     . املسيح، وإقامتنا معه، وأن اهللا أجلسنا فيه يف السماويات        

بني املسيح وجسده الكنيسة أكثر وضوحاً، وكذلك جميئه القريب، وبذلك أدركوا صفة        
  .ووضع الكنيسة الصحيحني

 أمجل أن يستوقفنا الرب بسؤال جيعلنا نعكس رداً عن مركزنا الصحيح، فتكون             حقاً، ما 
  .لنا املقدرة على أن نعبر عما حنن عليه يف نعمته
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كان رد راعوث مجيالً، يربز من بني ثناياه صفات أدبية رائعة، من اتـضاع وخـضوع                
ح اهللا  كما يكشف كم كان قلبها يشتاق ألن ينال أقصى ما ميكنه مـن صـال              . ووقار
، وهذا ما متسك به قلب      )٢ع" (ذو قرابة هلما  "كانت نعمي قد عرفتها أن بوعز       . وغناه
لذلك كان ردها يدل على أا تعلم أن بوعز يعرفها، وأا تعلم صلة القرابـة               . راعوث

اليت بينهما، وأا تبين التماسها على هذا األساس، متمسكة مبواعيد اهللا اليت أعطاها يف              
كما أا تدعو نفسها أمة له، وهي       . ، وما يترتب عليها من التزامات على بوعز       املكتوب

بذلك تعترف أا ال حيلة هلا يف األمر، مقرة بأن ذلك إمنا هو من نعمة مطلقة من جانبه                  
  .إن أجاب هلا سؤهلا

، فقد أصبحت مدركة لعالقة القرابـة       »املوآبية«ومل تعد راعوث تقول عن نفسها إا        
فأول ما جيب أن يتعلمه املؤمن هو أنه مل يعد اخلاطئ املسكني، بل إنه              . بطها ببوعز اليت تر 

أنا "وليس من عالمات االتضاع أن يقول املؤمن للرب         . اآلن قد أصبح ضمن عائلة اهللا     
إن قوالً كهذا إمنا يعكس جهالً باملكتوب، وبالكفايـة         ". فقري ومعتاز، فاغفر يل خطاياي    

والرب ال يستطيع أن يكشف ملؤمن كهـذا        . سيح على الصليب  غري احملدودة لعمل امل   
وال أن يعرفه معىن احتاده باإلنسان املمجد يف السماء، حىت          . كل كنوز غناه املذخرة له    

فعندما جيد القلب راحته الكاملة مـن       . جيد هذا املؤمن السالم مع اهللا، ويتحرر ويعتق       
  .سك بأفكار اهللا ويفهمها بصورة أعمقجهة اخلطايا واخلطية، فحينئذ فقط يستطيع أن مي
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. »أمتـك «كانت راعوث تدرك مقامها جيداً، ومع ذلك فهي تقول لبوعز عن نفسها             
إذ كانت قد أتـت إليـه       . فلم يكن قلبها يطلب ما هو أكثر، وال أقل أيضاً، من ذلك           
  :لتتعرف عليه يف كل صالحه ونعمته، وهكذا حنن نقول له

يدي  ت س ك أن إن
ذلك ُر ل أفتخ

ك  ف دًا ل ن عب إن أآ
ا ون ملك ن أن أآ ع

  

كَ    ا ل ِة أن بالنعم
ًا دك مبتهج بمج

يدي   دي س رُم عن أآ
ورى ذا  ى ال ؤدِد عل س

  

وعلى الرغم من أن راعوث كانت تسأل بوعز على أساس أنه ويلٌّ له حق الفكاك، إال                
فالدجاجة تبسط جناحيها على فراخهـا      . أا على اجلانب اآلخر أظهرت عجزها التام      

ارمحين يا رب «وعندما هرب داود من قدام شاول دعا الرب قائالً         . ضعيفة عند اخلطر  ال
مـز  (» ارمحين، ألنه بك احتمت نفسي، وبظل جناحيك أحتمي، إىل أن تعرب املـصائب     

  ...٣٧:٢٣، مىت ٤:٩١، ٤:٦١، ٧:٣٦اقرأ أيضاً مزمور ). ١:٥٧

يـو  ١(ن الذي يغلب العـامل      إنه اإلميا . إن راعوث مثال رائع حقاً لإلميان وكيف يعمل       
، مث يلتفت إىل اهللا يف ثقة كاملة مطلقة، ويأخذ مكانه خارج احمللة، ولكن يف ذات                )٤:٥

  ).١٣-١١:١٣ عب(الوقت داخل احلجاب 

 حني أحتدت نفسها مع نعمي، وكابنة حقيقية إلبـراهيم  ١هذا ما نراه يف راعوث يف ص  
.  وأرض مولدها، من أجـل نعمـي       كانت على استعداد ألن تترك شعبها وبيت أبيها،       
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هكذا . فيصري شعب نعمي شعبها، وإله نعمي إهلها      . وتذهب إىل أرض مل تعرفها من قبل      
  .»خارج احمللة«غلب إمياا العامل، وأخذت مكاا 

فإميان راعوث هنا يسمو إىل قياس مسو كل        .  جند توجهاً آخر لإلميان    ٣ولكننا هنا يف ص   
. بوعز يسمو كثرياً عما هي عليه، والفرق بينهما شاسـع         لقد كان مركز    . ما هو لبوعز  

بل إا مل حتسب نفـسها      . فهي ليست إال ملتقطة جمتهدة يف احلقل، وهو صاحب احلقل         
ومع ذلك فهي مل تطلب أقـل مـن         ). ١٣:٢ص(أهالً ألن تكون كواحدة من جواريه       

لصاحب احلقل،  إن تلك الفتاة اليت تلتقط يف احلقل تطلب أن تكون زوجة            . بوعز ذاته 
ذلك الغىن الذي   » جبار البأس «فال تسترد فقط مرياث أليمالك، بلتشترك أيضاً يف غىن          

  .ال يستقصى

فاهللا قد سبق وأعد كل هذه الربكات الثمينة،        . إن اإلميان له جرأة وقدوم، ولكنه ينقاد      
ده األزليـة،   إن األسرار العجيبة لنعمة اهللا املتفاضلة، ومقاص      . حىت متتد يد اإلميان إليها    

ووصاياه عن الويلّ الفادي، وأمانة ذلك الويلّ، كلها ضمانات لإلميان أنه يـستطيع أن              
  .ينال كل ما يطلبه، فمهما بلغت جرأة اإلميان احلقيقي فلن تكون قد جتاوزت حدودها

ر                    ر أآث فقال إنك مبارآة من الرب يا بنتي، ألنك أحسنت معروفك في األخي
  ).١٠ع " ( راء الشبان فقراء آانوا أو أغنياءإذ لم تسعي و. من األول

فالنعمة تشجع النفس،   . كما رأينا طريق اإلميان يف راعوث، نرى طريق النعمة يف بوعز          
تلـك  . وتوحي إليها بالثقة، مث تتجاوب معها، مث هي جتازي أيضاً تلك الثقة اليت أنبتتها             
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 يبكت اخلاطئ، ويقوده إىل     فالروح القدس . هي خاصية النعمة اليت نراها يف كل الكتاب       
مث يسري ذلك اخلاطئ على هدى هـذه        . االعتراف أمام اهللا العادل القدوس بأنه خاطئ      

فلو أن  . الثقة اليت أحياها الروح القدس يف قلبه، فيثق يف صالح هذا اإلله القدوس البار             
، إذ أنه لن    عينا هذا اخلاطئ تثبتتا على خطاياه فقط لفر من أمام اهللا إىل أبعد ما يستطيع              

يرى سوى أن اهللا أقدس من أن ينظر إىل خطاياه، وأنه ليس عنده هلذه اخلطايا سـوى                 
  .دينونة أبدية

فمثالً عنـدما دعـى     . وحنن نرى عمل النعمة هذا أيضاً يف معامالت الرب مع خاصته          
الرب موسى، وجدعون، وإرميا إىل خدمته وجد قلوباً خائفة مرتعدة، مع إميان قليـل              

ومع ذلك ففي نعمته أعدهم للربكة اليت قصد أن يعطيهـا           ). ١، إر   ٦، قض   ٣،٤خر  (
واألصحاح الرابع من إجنيل يوحنا يلمع خباصية النعمة هذه، إذ يكـشف الـرب              . هلم

صالحه وصالح اهللا كاملعطي للسامرية، حىت يولِّد يف قلبها الثقة، وجيعلها تـأيت إليـه               
  .خبطاياها

 فقد كان وقوراً وصاحلاً بصورة هلا جاذبيتـها وهـو           ونرى ذات هذه النعمة يف بوعز،     
وهاهو اآلن على أمت استعداد ألن ميأل كل رغبة قد أيقظها يف داخلها             . ٢يشجعها يف ص  

فهو ال يأيت ا إىل هذه الدرجة من الثقة، مث خيـذهلا          . بالثقة اليت زرعها يف قلبها من حنوه      
  .يف هذا املوقف



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ١٣٤

هؤالء الذين هم بال مسيح، أجنبيني عن رعويـة         إن راعوث حبسب مولدها كانت من       
). ١٢:٢أف (إسرائيل، وغرباء عن عهود املوعد، ال رجاء هلم، وبـال إلـه يف العـامل           

ولكنها اآلن قد رجعت إىل يهوه، إله شعب اهللا، وقد علم بوعز أا اآلن قد صـارت                 
 وهكذا صـار  .تنتسب إىل هذا الشعب، فبالتايل قد ارتبطت بيهوه وصارت منتسبة إليه       

وهذا مـا   . هلا احلق يف كل بركاته، تلك احلقائق اليت أعطاها هو لشعبه يف نعمته املطلقة             
ولكنه يضم أيـضاً راعـوث إىل       . »)يهوه(مباركة أنت من الرب     «يتضمنه قول بوعز    

فقد تبناها كما لو كانت بالفعـل       . »بنيت يا«عالقة شخصية مع نفسه إذ يدعوها قائالً        
كـذلك مل   . ل، مع أا جنساً مل تكن منهن، وال كان هلا مرياث بينـهن            من بنات إسرائي  

تكن هلا صلة القرابة اجلسدية الطبيعية مع بوعز، وال كانت منتسبة إليه، بل كانت هناك               
كان البد من ختطي كافة     . خطوات أخر البد من إمتامها حىت تأيت بعدها إىل هذا املركز          

وكم كان هـذا تـشجيعاً      . ة كإسرائيلية، وكامرأة له   املوانع، قبل أن تأخذ مكاا عالني     
  .طيباً هلا

ولكـن  .  فضل راعوث الذي ظهر يف معروفها األول       ١١:٢سبق أن مدح بوعز يف ص     
ماذا كان معروفها يف هذا األمر األخري؟ كان هذا املعروف يف أـا مل تتبـع رغبـات                  

ة اهللا، فتصرفت   وشهوات القلب البشري، وإمنا أدركت حقوق بوعز عليها حسب كلم         
  .وهذا أمر يقدره الرب فينا كثرياً. حسبما تعلمته منها

إن قلوبنا ترغب دائماً يف السري يف طرقها اخلاصة، وتتوق دائماً إىل أمور العامل، وإىل ما                
لقـد  . هو من الطبيعة، ولكن الرب له احلق يف حياتنا، حق احملبة اليت ا دفع مثن فدائنا               
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وأسلم نفسه ألجلها، حىت تكون له خالصة كما يريـدها هـو            أحب املسيح الكنيسة،    
لقد دفع الثمن عنها كامالً، بل لقد باع كل ما له ليمتلكها            ). ٢٧-٢٥:٥ أف(لنفسه  

أخلى نفسه آخذاً صورة عبد، صائراً يف شبه الناس، وإذ وجـد            «لقد  ). ٤٦:١٣مت  (
هذا هو  ). ٨و٧:٢ يف(» يف اهليئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حىت املوت موت الصليب         

الثمن الذي دفعه لكي خيلصنا من الدينونة األبدية، وليعطي لنا أمسى الربكات السماوية،             
أفال يعطيه هذا الثمن الغايل الذي دفعه احلق فينا؟ بلى، إن له احلق يف أن يأخـذ كـل                   

نـا  له احلـق في   . بل له احلق يف أجسادنا ونفوسنا وأرواحنا      . حمبتنا، وقدرتنا، وطاعتنا له   
  .بكل ما لنا

وفوق ذلك، فما زال هناك من األسباب الكثري يف كلمة اهللا، اليت تنشئ علينا حقوقـاً                
قد خلقـت   " به وله "فهو الذي خلقنا، لذا فله احلق يف أن نطيعه، ألن كل األشياء             . له
ومعىن ذلك  . لقد عمل العاملني، وأيضاً قد خلق اإلنسان ليخدمه وميجده        ). ١٦:١كو  (

ن قد تكون يف اخللق بطاقات وقدرات روحية، وإمكانات طبيعيـة لتوظَّـف             أن اإلنسا 
وهذا حق، فإن قدرات اإلنـسان الطبيعيـة والعقليـة ال تـنعم             . مجيعها خلدمة الرب  

ولـيس  . باالستقرار والراحة اليت من اهللا إال عندما خيدم خالقه يف طاعة كاملة وتامة له             
إن : قال أغـسطينوس  . هذه شبعها احلقيقي  هناك طريق آخر ألن جتد طاقات اإلنسان        

 علـى سـبيل   ٥:٦لذلك نقرأ يف تثنية . اإلنسان لن جيد راحته، حىت جيد الراحة يف اهللا 
وقـد  . »فتحب الرب إهلك من كل قلبك، ومن كل نفسك، ومن كل قوتـك            «املثال  

  ).٣٠:١٢مر (» ومن كل فكرك«أضاف الرب يسوع عندما اقتبس هذا العدد 
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فابن اهللا هـو الـذي لـه حـق          . دثنا عنه رسالة العربانيني يف مطلعها     مث سبب ثالث حت   
مث أخرياً فإن كل شيء، حبسب مشورات ومقاصد اهللا البد وأن خيضع حتـت        . السلطان

  ).١٥:١، كو ٨-٥:٢عب (قدميه كابن اإلنسان 

هل حنن نعترف حبق الرب الرباعي علينا؟ وهل نأيت إليه بكل رغباتنا            : والسؤال اآلن هو  
حاجاتنا؟ هل حنن نسأله يف كل أمر عما يريدنا أن نفعله؟ هل نسأله عن نوعية العمـل                 و

الذي يريدين أن ألتحق به؟ أو ماذا أفعل من أجل املستقبل أو أعد له؟ هل نطلبه لكـي                  
يكشف لنا عمن يريدنا هو أن نكون يف شركة معهم؟ أو نسأله عن املكان الذي يريـد                 

ته عن األثاث واألجهزة اليت يريدها هو يف بيتك؟ هـل           لكل منا أن يسكن فيه؟ هل سأل      
هل نسأله عن كل    . استشرته يف كيفية تربية أوالدك؟ أو أي عمل جيب أن أوجههم إليه           

كبرية وصغرية يف حياتنا، سواء كانت أموراً طبيعية أو فكرية أو روحية؟ هكذا جيـب               
ماذا تريـد يـا رب أن       «اً  علينا ساعة بعد ساعة، بل ودقيقة بعد دقيقة، أن نسأله دائم          

  .»نفعل؟

اهللا جعل يسوع هذا الذي     «إن كلمة اهللا واضحة كل الوضوح من جهة هذا األمر، فإن            
هكذا أيضاً تعلمت راعوث من كلمة اهللا أن        ). ٣٦:٢أع  (» صلبتموه أنتم رباً ومسيحاً   

 وهكذا ذهبـت إليـه يف     . بوعز ويلّ له حق الفكاك، لذلك فهي تنتسب إليه وترتبط به          
ولنالحظ أن هذا   . خضوع، ووضعت نفسها وكل ما هلا، بل ومستقبلها أيضاً بني يديه          

وبكل تأكيد فإن الرب يـسر      . قد سر قلب بوعز، فتكلم إليها مبدياً سروره، وباركها        
بنا، ويبتهج قلبه عندما نأيت إليه طوعاً، مقرين بكل حقوقه علينا، خاضعني ومـسلمني              
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ال يعين هذا أنه لنا حرية يف أن نفعل ذلك أو ال نفعله، فهذا              . أنفسنا له بالتمام بني يديه    
، ١١-٩:٢يف(قرار اهللا الواجب النفاذ أن خيضع كل إنسان ويعترف بـسلطان ابنـه              

فإن كنا  . ولكن هناك فرقاً بني أن خنضع له طوعاً، وأن خنضع له قسراً           ). ٢،مز٩:١٠رو
 فالبد أن يعطينا    -) ١٩:٤يو  ١ ( إذ هو قد أحبنا أوالً     -نفعل هذا بقلب طائع حمبة له       

إن هذا فكر عجيب، فهو ميتدحنا على ما فعلته نعمته يف حياتنا، على مـا               . برهان قبوله 
إال أـا   . صار متوافقاً مع أفكاره، مع أن هذه األمور واجبة علينا وليست فضالً منـا             

 نغمـة الرضـا     فهل مسعنا منه  . عندما توجد فينا فإنه خيتم عليها باملصادقة مؤكداً رضاه        
  هذه؟

إن فتـاة   . لقد امتدح بوعز راعوث ألا مل تسع وراء الشبان، فقراء كانوا أم أغنيـاء             
. تسمح ملشاعرها أن تنقاد وراء الثروة والغىن لدى الشباب ليست هي جديرة باحملبـة             

ولو أن راعوث سعت وراء شاب فقري حلكمنا على مشاعرها أا تتحرك وفق العواطف              
فقد وضع اله احملبة يف قلب اإلنسان حمبة الرجل حنو املـرأة، وحمبـة    . طبيعيةاإلنسانية ال 

ولكن عالقتنا بـالرب يـسوع ال       . املرأة حنو الرجل، وهذه عطية من اهللا ال غبار عليها         
إن هذه املشاعر الطبيعية، مع قدراتنا الذهنية       . تتدخل فيها أمسى وأنبل املشاعر الطبيعية     

     خضع هذه طائعة له فالبد أن       . ستأسر إىل طاعة املسيح   جنباً إىل جنب جيب أن توعندما ت
تنمو وتتطور إىل األفضل، فخالقها سيعىن ا حىت ما يتمجد هو أكثر، وحىت ما جند حنن                

  .خالئقه الشبع الكامل
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م            . واآلن يا بنتي ال تخافي     آل ما تقولين أفعل لك، ألن جميع أبواب شعبي تعل
  )١١ع ( أنك امرأة فاضلة 

ان من املمكن أن يتحول قلب بوعز عن راعوث بسبب تصرفها، فقـد ذهبـت يف                ك
فإن باع أحد نفسه    . مطلبها إىل ما هو أبعد من املدى الذي رمسته كلمة اهللا حول الويلّ            

وإذا بيـع   . ألنه قد افتقر فإن أقرب الرجال إليه هو الذي كان له أن يقوم بدور الويلّ              
). ٤٩ و ٤٨ و ٢٥:٢٥ال  ( أخيه أن يقوم ويفكـه       مرياث أحد بسبب افتقاره كان على     

حينئذ يكون على أخيه    .  جند حالة الذي ميوت بني إخوته، ومل يترك نسالً         ٢٥ويف تثنية   
فحسب الناموس حرفياً   . احلي أن يأخذ امرأة امليت زوجة له، وهكذا يقيم نسالً ألخيه          

 أن يفـك مـرياث      كان عليه بالضرورة   مل يكن بوعز ملزماً أن يتزوج من راعوث، وال        
  .أليمالك

ولكن نعمة بوعز كانت واسعة، أما نعمة بوعزنا فهي بال حدود، واإلميان ال خيزي أبداً               
بل إن النعمة تسر جداً عندما تتلقى من اإلميان طلبات          . عندما يأيت إليه منتظراً منه شيئاً     

تنطـرح يف   قد يسأل اإلميان أن تنتقل جبال املصاعب و       . »افغر فاك «جريئة، بل تقول    
والرب البد وأن يستجيب طلبة املؤمن الذي يأيت إليـه          . البحر، فهكذا البد أن يكون    

  :خاضعاً له خضوعاً تاماً، كما نترمن قائلني

امي  دك أي ي ي ف
ي ت ل ي فأن إله

  

امي    ي ومق ودرب
يدي اهي وس وج
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ختف، كل ما   ال  «ليست املسألة كم يطلب اإلميان، فالنعمة عندها ما يكفي اوبته قائلة            
  .فقط هو يريدنا أن نثق فيه ثقة مطلقة. »تطلب أفعل

أم (» املرأة الفاضلة تـاج لبعلـها     «. »ألن مجيع أبواب شعيب تعلم أنك امرأة فاضلة       «
وخالصة القـول هـو أن      . ٣١-١٠:٣١، وقد وصفها لنا احلكيم يف أمثال        )٤:١٢

  ).٧:١أم (» ملعرفةخمافة الرب رأس ا«وذلك ألن » متدح...املرأة املتقية الرب«

هي . إن املرأة الفاضلةهي اليت تأخذ مكاا بني أهل بيتها، ومع زوجها، حبسب فكر اهللا             
والعالقة بني الرجل وامرأته كما هي موضحة يف اخلليقة هي          . املرأة اليت حبسب قلب اهللا    

من هذا نفهـم أن املـرأة       ). ٣٢:٥أف  (صورة للعالقة والوحدة بني املسيح والكنيسة       
  .فاضلة هي صورة للكنيسة كما هي حبسب فكر اهللال

. ومع أن راعوث مل تكن قد ارتبطت بعد برجل، إال أن بوعز يقول هلا إا امرأة فاضلة                
يكتفي بأن يقول إنه هو يرى فيها ذلك، بل          فقد ميز فيها خصائص املرأة الفاضلة، وال      
 هي تعبري عـن حكومتـه،       وأبواب املكان . إن مجيع أبواب شعبه تعلم أا امرأة فاضلة       

وقـول  . حيث جيتمع الشيوخ ليناقشوا املسائل اخلاصة باملدينة، ويقضوا يف كل مسألة          
بوعز هذا يفيد بأن شيوخ املدينة واملعتربين فيها قد تناولوا يف حديثهم أمر راعوث، وأن               

ما كل  «لذلك قال هلا بوعز     . آرائهم أمجعت بال استثناء على أا امرأة حسب فكر اهللا         
  .»تقولني أفعل لك
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من هذا األصحاح نـتعلم مـا هـي         . ٣١وذه املناسبة فإنه حسن أن نتأمل يف أمثال         
هل جيد الرب : يف ضوء ذلك جيب علينا أن نسأل أنفسنا     . اخلصائص العملية لكنيسة اهللا   

عنا أن تلك هي صـفاتنا أفـراداً        " مجيع أبواب الشعب  "فينا هذه الصفات، وهل تعلم      
  ومجاعة؟

رأى فـيهم   . مطلع القرن التاسع عشر وجد الرب هذه الصفات يف بعض املـؤمنني           يف  
رؤ (وكالسيد استطاع قلبه أن يثق فيهم، فقد أدركـوا سـلطانه            . الطاعة له ولكلمته  

رأى فيهم اهتماماً   . ، ووجد فيهم غرية له، وأن بيته صار موضوع اهتمام قلوم          )٨:٣
» فقـري ومـسكني   «الكـرازة باإلجنيـل لكـل       بأفراد عائلة اهللا، وكانوا جمتهدين يف       

ترى ذلك، فقد ذاع خـربهم يف كـل         » كل أبواب الشعب  «وكانت  ). ٢٠:٣١ أم(
من أجل ذلك استطاع الرب أن يربط نفسه ؤالء املؤمنني، وأن يتخذ            . أرجاء املسيحية 

  .منهم أمام أعني اجلميع شهادة له

ي      ة ويكون في     .واآلن صحيح إني وليٌّ، ولكن يوجد وليٌّ أقرب من ي الليل  بيت
ِك        . الصباح أنه إن قضى لك حق الوليِّ فحسنًا، ليقضِ         وإن لم يشأ أن يقضي ل

ك        ا أقضي ل رب     . حق الوليِّ فأن صباح       . حي هو ال ى ال  ١٢ع  ( اضطجعي إل
  ).١٣و

واضح أن بوعز مل يفاجأ بطلب راعوث، فقد كان يف نعمته يريد أن جيتذا إليه، إذ أنه                 
ولكن هذا مل جيعله يتصرف باندفاع أو تسرع        . قادراً على أن يعينها   الوحيد الذي كان    
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فقد كانت هنـاك  . دون أن يعمل حساب النتائج اليت كان ميكن أن تترتب على تصرفه     
  .موانع ال تزال حتتاج إىل إزالة، وكان هو يعلم تلك املوانع أكثر من راعوث

لـذلك  . ، وطرقنا اليت نسلكها   إن الرب يسوع يعرف قلوبنا جيداً، ويعلم أيضاً ظروفنا        
خمرب منذ البدء باألخري، ومنذ القدمي مبا مل        . أنا اهللا وليس آخر، اإلله وليس مثلي      «يقول  
 ١٣٩ويف مزمـور    ). ١٠ و ٩:٤٦إش  . (»وأفعل كل مسريت  . قائالً رأيي يقوم  . يفعل

فتها ألنه ليس كلمة يف لساين إال وأنت يا رب عر         ...فهمت فكري من بعيد   «يقول املرمن   
فالرب يعمل بروحه يف قلوبنا حىت خنضع ذواتنا له متاماً بثقة كاملة فيه، حـىت               . »كلها

نتعلم أنه هو الوحيد الذي يفك عنا كل قيد عبودية، وأنه هو الطريق الوحيد لنا لننال                
صحيح أنه هناك عوائق يف طريقنا ألن نتمتع ذه احلالة، ولكنـه            . مرياثاً مع القديسني  

ألجل ذلك فإنه يؤكد لنا أنه يفعل       . تحيل، وال تقف يف طريقه الصعوبات     ليس عنده مس  
فالصعوبات مصدرها فينا يف حقيقة األمر، وليست هي من         . لنا كل ما نطلبه منه باإلميان     

وهذا ما جيعـل    . فقلوبنا اخلبيثة اخلداعة حتاول مرة ومرات أن جتد ولياً آخر         . جانبه هو 
يكون طويالً وصعباً، حىت ننتهي من ذواتنـا ونـصرخ           عادة ما    ٧طريق اختبار رومية    

وإىل أن نصل إىل هـذه      . »من ينقذين من جسد هذا املوت     . وحيي أنا اإلنسان الشقي   «
فعجز الناموس يلزم أن يصري واضحاً لنا أوالً، إذ         . النقطة ال يستطيع الرب أن يساعدنا     

، وال أن خيلص من سلطان      هو ال يستطيع أن يقود إنساناً ذا طبيعة خاطئة إىل خدمة اهللا           
  .وسوف نرجع إىل هذه النقطة يف األصحاح الرابع بتفصيل أوفر. اخلطية
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فقد أتت إليه ليالً، واضطجعت عنـد       . »اضطجعي إىل الصباح  «يقول بوعز لراعوث    
فدفنا معه باملعمودية   «وقد رأينا يف هذا إشارة إىل كوننا اعتمدنا ملوته،          . قدميه وهو نائم  

وهذا هو املكان الذي فيه أعتقنا، حيث نلنا نصيباً يف عمل الفداء            ). ٤:٦رو  (» للموت
ومن هنا أيـضاً نبـدأ      . الكامل، العمل الذي ميتد إىل كل شيء، خطايانا وأيضاً خطيتنا         

امتالك مرياثنا، إذ نقبل باإلميان حقيقة كوننا قمنا مـع املـسيح، وأجلـسنا فيـه يف                 
» اضطجعي إىل الـصباح   « بوعز لراعوث    ألجل هذا قال  ). ٦و٥:٢أف  (السماويات  

  .ويف الصباح سيتضح ما إذا كان الويل اآلخر سيقضي هلا أم ال

صباح   ى ال ه إل د رجلي ى   . فاضطجعت عن د عل در الواح ل أن يق ت قب م قام ث
  )١٤ع ( معرفة صاحبه 

وهنا نقرأ عنها أا اضطجعت عنـد       .  أن راعوث التقطت إىل املساء     ١٧:٢قرأنا يف ص  
من جهة العمـل واالجتـهاد      . ويف هذا نرى وجها املسيحية    . ىل الصباح رجلي بوعز إ  

وأما من جهة وضـعنا يف      ). ٨-٤:٥تس  ١،  ٤:٩يو  (فنحن يف النهار، وننتظر املساء      
. وهذان الوجهان ال تناقض بينـهما     . العامل كمن ارتبطوا مبسيح مرفوض فنحن يف ليل       

دميه اآلن يف ليل رفض العامل      فالذين يعيشون قريبني من الرب يسوع، مضطجعني عند ق        
  .له، هم أنفسهم الذين يعملون يف النهار أكثر

تعلمت راعوث ألول مرة من اضطجاعها عند قدمي بوعز أن تثق فيه ثقة مطلقة مـن                
فعند قدمي الـرب نـشعر      . فياله من مكان يطيب لنا    . جهة كل بركة مرتبطة بالفداء    
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وحنن نقبل هذه النعمة عاملني أنـه       . هبرضاه عن مسلكنا، وأننا موضوع نعمته ومواعيد      
  .يسمع لنا، والبد أن يتمم لنا األمر كله

ولكن ملاذا مل تبق راعوث هناك حىت طلوع الفجر؟ إنه مل يطلب منها أن تذهب، بل هي                 
إن الرب لن يبعد أحداً عنه قط، خاطئاً كان أم قديـساً            . اليت قامت من نفسها وذهبت    

 قامت من موضع االتكال التام عليه، من مكان موته،          ولكن راعوث . ماكثاً عند قدميه  
ولو أا بقيت يف هذا املكان ألشرق الصباح على نفسها، وألضاء النـور يف              . من قربه 

كانت ستراه يعمل عمله يف     . قلبها، ولكانت قد عرفته يف ملء قوته وسلطانه كاملخلص        
  »عرفة صاحبهقامت قبل أن يقدر الواحد على م«ولكنها . التقديس والتمجيد

 ١:٥هذا هو السبب يف أن الكثري من املؤمنني يقفون عند املكان املوصوف يف روميـة                
ولكنهم يظلون  . فهم قد أتوا إىل الرب كاملخلص الذي فداهم من الدينونة األبدية          . ٢و

ملاذا؟ ذلك ألم ال ميكثـون يف املركـز         . حتت سلطان اخلطية، سلطان طبيعتهم القدمية     
وما الذي اعترفوا به يف املعمودية؟ إم مل يعترفوا بأن خطاياهم قد            . تمدواالذي إليه اع  

فلو مكثوا فقط هناك معه لفهمـوا أن        . غفرت، بل بأم يريدون أن يندفنوا مع املسيح       
الرب مل يسوِ فقط مسألة خطاياهم عندما محلها على الصليب، بل إن الرب قد جعـل                

تهم الشريرة، فنحن مل خنلص فقط مـن العقـاب،     ففيه قد دان اهللا طبيع    . خطية ألجلهم 
وإمنا أيضاً تقدسنا وانفصلنا ائياً عن املركز واحلالة اليت عشنا فيها قبل رجوعنا إىل اهللا               

وعندما نتمسك ذا فإن الرب سيقودنا خارجاً من القرب         ). ١١:٦كو  ١،  ٢:١بط  ١(
قامني معه، وجالسني فيه    على اجلانب اآلخر منه، حيث النور، حيث هو اآلن، أحياء وم          
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حينئذ نكون قد أتينا إىل معرفته املعرفة احلقيقية يف كل كفايـة وقيمـة              . يف السماويات 
يـو  . (وهكذا نصبح يف املركز املسيحي احلقيقـي      . عمله كالفادي واملقدس، واملمجد   

٣:١٧.(  

أن لقد تركت راعوث هذا املكان، فلم متكث يف املوضع الذي فيه كان عليهـا فقـط                 
فإن كنا نترك املوضع الذي     . تستريح، ألن بوعز كان هناك، وهو الذي يعمل كل شيء         

أتينا إليه كمن ماتوا مع املسيح، ونعود فنأخذ مكان اإلنسان احلي، فإن ذلك يتـضمن               
فالناموس ال سلطان له    . دعوتنا لويل آخر ألن يأيت إىل املشهد، وهو ويلّ أقرب من بوعز           

حياء الذين يريدون أن خيلِّصوا أنفسهم بأنفسهم مـن سـلطان         على املوتى، بل على األ    
، ومن خالف ناموس موسـى      »افعل هذا فتحيا  «فلهؤالء يقال   ). ٦-٤:٧رو  (اخلطية  

 حفظ الناموس، فعندئذ يكون الناموس لـه        - جدالً   -فلو أن إنساناً    . ميوت بدون رأفة  
 أن تتعلم أن الوصية اليت      ولكن كان على راعوث أن تتعلم أن هذا غري ممكن، بل          . ولياً

  .هي للحياة قد وجدت هي نفسها للموت بالنسبة هلا

در  ى البي اءت إل رأة ج م أن الم ال ال ُيعَل ك  . وق ذي علي رداء ال اِت ال ال ه م ق ث
سكيه سكته. وأم ا  . فأم عها عليه شعير ووض ن ال تة م ا س ال له ل . فاآت م دخ ث
  )١٥و١٤ع ( المدينة 

لقد تركت مـن    .  غري مشرف لبوعز أن تتركه راعوث      ملاذا هذه السرية؟ لقد كان أمراً     
كان سيساعدها، حىت تعطي الفرصة لويل آخر، أقرب من بوعز، أن يأيت ليقضي هلا حق               

  .بتعبري آخر مل يكن بوعز هو الكل بالنسبة هلا. الويل
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إن الرب عمل كل شيء لنا، وإا إلهانة له أن نتخذه كمساعد لنا فقط حلفظ الناموس                
فهو قد جعل خطية ألجلنا ألننا كنا يف حالة ال جيدي معها إصالح، وما              . فسناوذيب أن 

كان عند اهللا من عالج لنا سوى القضاء والدينونة، ليس فقط بسبب خطايانا ولكـن               
واآلن، وبعد أن أكمل الرب العمل كامالً فـإن         . أيضاً بسبب طبيعتنا الشريرة اخلاطئة    

 اجلانب األهـم مـن   -دراك، ولكن هذا هو الواقع     رمبا عن عدم إ    -الكثريين حيقِّرون   
فهو قد احتمل القضاء الذي على طبيعتنا الشريرة اخلاطئة، بينما هم حيـاولون             . عمله

إصالح هذه الطبيعة القدمية لكي يبقوا أمام اهللا كأحياء، متخذين الناموس وسيلة لذلك،             
  .لكي يتمموا الناموسوكل ما يطلبونه من الرب هو أن يعطيهم فقط املعونة والقوة 

ولكن الرب ال يستطيع أن يساعدنا يف هذا األمر، فهو يعلم أنه مستحيل، وهـذا مـا                 
وهو اآلن يف الـسماء     . تقبل إصالحاً  استلزم أنه يجعل خطية ألجلنا، إذ كنا يف حالة ال         

لذلك فإن حماولة حفظ الناموس هي إنكار تام لضرورة عمل          . ليس لكي ميجد الناموس   
فالرب قد أكمل كل ما هو الزم لعتقنا من         . يف الفداء، بل هي إنكار للعمل ذاته      املسيح  

لذلك فهذه إهانة له عندما نظل يف املوضـع         . سلطان اخلطية والشيطان والعامل واملوت    
وحيي أنا اإلنسان الشقي، من ينقذين من جـسد هـذا           « بالقول   ٧املوصوف يف رومية    

وإمنا فقط بعـد أن     .  يسمى مسيحياً يف الكتاب    فمن هو يف مثل هذه احلالة ال      . »املوت
عندئـذ ختمنـا اهللا     ). ١٠:٨رو  (أُعتقنا وقبلنا الروح القدس صرنا مسيحيني بالفعل        

هلذا السبب ال يذكر الروح القـدس يف األصـحاحات          ). ١٣:١أف  (بالروح القدس   
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 يشرف الرب   نعم ال . ٥:٥السبعة األوىل من الرسالة باستثناء القرينة الواردة يف رومية          
  .فهذا وضع يتناقض متاماً مع كمال عمله. أن يعرف أن امرأة كراعوثقد أتت إىل البيدر

على أية حال، فإنه على الرغم من أن بوعز مل يستطع أن يعترف عالنية براعوث كمن                
إن كنا غـري    «احتدت به، إال أن نعمته وإحسانه وصالحه من جهتها مل تتغري أو تنقص              

  ...حقاً). ١٣:٢يت ٢(» أميناً ال يقدر أن ينكر نفسهأمناء فهو يبقى 

  هل صديٌق آيسوَع قادٌر َبـرٌّ أمين

  .فمىت وجدنا يف حمضره ال ميكن أن ننصرف منه فارغني، بل حيملنا بغىن خرياته وبركاته

ففي اية األصحاح الثاين رأينـا راعـوث وقـد          . ولنالحظ ما أعطاه بوعز لراعوث    
ورأينا يف ذلك صورة للمؤمن     .  اية حصاد احلنطة وهي تلتقط     اجتهدت يف عملها حىت   

وهذا مـا يقـوده إىل      ). ٢٤:١٢يو  (وقد صارت له ذات طبيعة وكيان الرب يسوع         
ولكننـا هنـا يف     ). ١٦:٤،  ٦:٣،  ٢٣:١أف  (االحتاد باملسيح، وبالتـايل بالكنيـسة       

عادة ما تكـون    ف. األصحاح الثالث نرى أن راعوث مل تكن قد بلغت هذا احلق عملياً           
. ولكن الرب ينظر إىل الواقع احلقيقي ويتعامل معنا حبسبه        . معرفتنا أكرب مما منتلكه عملياً    

فقد كان  . لذلك فإن األصحاح الثالث ال يكلمنا سوى عن الشعري وال تذكر فيه احلنطة            
الشك أنه أعطاها شعرياً خالصاً بـال       . ومنه أعطى راعوث  . »بيدر الشعري «بوعز يذري   

والسبب ىف أنه كان خالياً     . ٢ لذلك مل يكن عليها أن ختبطه كما فعلت يف أصحاح            تنب،
فالشخص . من التنب هو أن بوعز بنفسه قد قام بتذريته، إال أنه كان شعرياً وليس حنطة              



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ١٤٧

 ال يستطيع أن ينشغل بالكنيسة، إذ البد له أن يعتق مـن سـلطان               ٧الذي يف رومية    
ناول شعرياً صافياً، الذي سبق أن رأينا أنه يـشري إىل           اخلطية واملوت، وجيب عليه أن يت     

فالشعري . فهو ميثل حياة قد اجتازت املوت، لذلك فهي مل تعد حتت سلطانه           . حياة القيامة 
  .يأيت بنا إىل الضفة الثانية من املوت، حيث ال موت بعد، وال خطية، وال ناموس

ولكننـا  . كيال الذي اكتال به   اكتال بوعز ستة من الشعري لراعوث، وال نعلم ما هو امل          
وال شك أن ما أخذته راعوث كان مؤونة كبرية، إذ أن           . نعلم أن بوعزنا ال يعطي بشح     

ولكن عـدم ذكـر     . فلو كان ما أعطاها قليالً لرفعته هي بنفسها       . بوعز وضعها عليها  
 هو عدد أيـام   " ستة"فالعدد  . نركز على سعته، وإمنا على العدد      املكيال يدعونا ألن ال   

إن الربكة الـيت يعطينـا      . عمل اإلنسان يف أسبوع، فهو يشري إىل العمل املعني للخليقة         
الرب إياها عملياً لن تتجاوز إطالقاً حالتنا الفعلية، فلم يكن ممكناً أن يبـارك الـرب                

 فرحاً بكـل الربكـات      ٧إسرائيل بربكات املسيحية وال أن يعطي ملن مل يزل يف رومية            
عنها رسالة أفسس، وإمنا يعطيه بركات تتفق عملياً مع حالته الفعلية           العجيبة اليت تتكلم    

فمثل هذا لن يأخذ سوى ستة مكاييل وليس سـبعة كمـا            . يف حماوالته لتتميم الناموس   
ولكنها ستأخذ املكيال السابع املخفي فيما بعد يف األصحاح الرابع،          . حدث مع راعوث  

واحداً مع املسيح فإننا سنمتلك كـل       فمىت صرنا   . وما ذلك املكيال سوى بوعز نفسه     
كتبت إليكم  «شيء، كل غناه، بل منتلكه هو ذاته، كما يكتب الرسول يوحنا إىل اآلباء              

وهذا يشتمل على كـل     ) ١٤و١٣:٢يو  ١(» أيها اآلباء ألنكم عرفتم الذي من البدء      
  .شيء
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قط، وهـو أن  فإن كنا نريد أن منتلكه فعلينا أن نعمل الشيء الواحد الذي احلاجة إليه ف       
، عندئذ سنأخذ سبعة مكاييل من احلنطة، وياله من         )٤٢-٣٨:١٠لو  (نبقى عند قدميه    

ما ألذ أن تكون لنا     . نصيب عجيب أن نكون يف حالة التمتع العملي بكوننا واحداً معه          
ولكـن إن   ). ٤و٣:١يو  ١(الشركة مع اآلب ومع ابنه، فهذا ما مينحنا الفرح الكامل           

ا النصيب فعلينا أن نضع يف االعتبار احتماالت أن يساء فهمنا مـن             كنا نريد التمتع ذ   
سيساء فهمنا من مرثا أختنا، ورمبا من لعاذر أخينا، أو من يهـوذا             . اجلميع ماعدا الرب  

نعم، حىت زوجيت وأقاريب    ). ٨:٢٦مت  (، بل أيضاً من مجيع التالميذ       )١٢يو  (الرسول  
  ).٢٦:١٤،٢٧ ، لو٣٦:١٠مت (رمبا يتحولون إىل أعداء يل 

فماذا ختتار إذاً؟ أفليس هو مبستحق أن أحتمل من أجله كل هذه األحزان والتجـارب؟               
أوليست الشركة معه أفضل من كل شيء؟ إن هذا فكر مثني، فقد كانت تعزية الـرب                
يف كل أحزانه يف أن جيد واحداً فقط قد طرح وراء ظهره كل شيء ليكون خالصاً لـه                  

ولت راعوث عن بوعز ودخلت املدينةكانت هذه مدينة        لقد حت ). ٦٧:٢٤تك  (وحده  
فحىت الكنيسة  . شعب اهللا ومل تكن مكاناً مذموماً، ولكنها مل تكن ذاهبة إىل بوعز نفسه            

ومىت كانت هذه هي احلالة فإن بوعز ال يستطيع أن يعطي راعوث أكثر             . قد تأخذنا منه  
  .من ستة من الشعري

.  بنتي؟ فأخبرتها بكل ما فعل لها الرجل        فقالت من أنِت يا   . فجاءت إلى حماتها  
ى حماتك                      ال ال تجيئي فارغة إل ه ق شعير أعطاني ألن وقالت هذه الستة من ال

  )١٦،١٧ع(
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لقد رجعت راعوث بأخبار سارة إىل محاا، حمملة خبري وفري برهاناً على إحسان ولطف              
      ا مل تكـن تعلـم   بوعز ولكنها مل حتصل على الراحة اليت ألجلها ذهبت إىل بوعز، بل إ

مىت، وبواسطة من ستحصل على هذه الراحة، مع أن بوعز أبدى سروره التـام يف أن                
  .يعطيها هو هذه الراحة

إن . فقـد تغـريت راعـوث     » من أنت يا بنيت؟   «وما أمجل كلمات نعمي وهي تسأهلا       
راعوث اليت تقف أمامها اآلن ليست هي راعوث اليت تركتها الليلة املاضية ونزلت إىل              

فنحن ال ميكن أن نكون مع الرب ونبقى على ما حنن عليه، بل مىت نكـون يف                 . البيدر
فهـي  . لكنين ال أظن أن هذا ما كانت تقصده نعمي        . حمضره فالبد أن نتغري إىل صورته     

تعلم أن بوعز ويلّ، وهي قد أرسلت إليه راعوث حىت جتد راحة، وهي تعلم ماذا يفعـل   
هـل  "لذلك فـسؤاهلا يعـين      . العروس املختارة لبوعز  الويلّ األمني، فرأت يف راعوث      

  ".أصبحت يا بنيت واحداً مع بوعز؟ وهل وجدت راحة جبواره؟

إنه سؤال فاحص للضمري والقلب يف راعوث، فمن كانت، ومباذا جتيب علـى سـؤال               
محاا؟ عند نفسها كانت ال تزال األرملة املسكينة الفقرية، وإن كان لديها شيئاً حـسناً               

وهكذا تتحول أفكارها مرة أخرى عن ذاا وتتجـه         . كلم به فهو كله من عند بوعز      للت
واستطاعت أن تري محاا هـذه      . حنو بوعز، فتذكرت صالحه وقوته، كلماته ووعوده      

الستة من الشعري، فقد كان هذا بعضاً من غناه، وكان لنعمي أن تشارك راعوث فيمـا                
  .حصلته منه
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. ت إىل كنتها وما قالت، وفهمت أيضاً ما مل تقله راعوث          فهمت نعمي املوقف، فقد أصغ    
إذاً مل تنل راعوث بعد الراحة      . لقد رأت أن ما أتت به كان ستة من الشعري وليس سبعة           

فكل مسيحي البد وأن يكون قد فهم اختبارياً      . وقد فهمت محاا حبنكتها ملاذا    . املنشودة
ل عند نعمي فقد وجدت عزائها يف       ومع ذلك، فمهما كانت خيبة األم     . ٧صراع رومية   

حىت ولو كانت ضعيفة وغري صائبة      . أا رأت تقدير بوعز لثقة راعوث اليت وضعتها فيه        
  .االجتاه حنوه

من املؤكد أن الرب يالحظ كل التطلعات الروحية، حىت ولو كانت من أضعف مؤمن،              
اهللا يف اإلنـسان  فإين أسر بناموس «وهو يقدرها كثرياً عندما يكون لسان حال صاحبها        

. ويزداد تقديره هلا عندما تتجه تطلعاا إىل شخـصه بـإخالص          ). ٢٢:٧رو  (» الباطن
فمىت أظهرنا مثل هذه الرغبة فإنه البد أن يعطينا الربهان املؤكد على اهتمامه بنا، وأنـه           

كمـا أن   . علمت نعمي ملاذا فشلت راعـوث     . البد أن يتداخل بنفسه يف هذه املشكلة      
ا فهمت بصورة أفضل وعرفت أكثر عن بوعز، حىت أا اآلن تذكرت ما             راعوث نفسه 

لذلك فإن نعمي اآلن تستطيع بال خوف أن تقول كيف أنـه مـا زال يف                . صنعه معها 
  ...اإلمكان أن يتحول كل ما حدث للخري هلا

ع األمر        ى تعلمي آيف يق ى    . فقالت اجلسي يا بنتي حت دأ حت ألن الرجل ال يه
  ).١٨ع ( يتمم األمر اليوم 
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يا هلا من نصيحة طيبة هلؤالء الذين هلم حياة مـن اهللا، ولكـن مل               . نعم اجلسي واهدئي  
الذين ما زالوا جيتهدون وقد تزعزع األمل عنـدهم يف أن           . جيدوا الراحة بعد لنفوسهم   

وحنن نعرف من التجربة كيف أننا كثرياً ما نتفكـر          . جيدوا هذه الراحة جبهودهم الذاتية    
وكم مـرة حاولنـا أن      . نا، ويف عجزنا جتاه حالتنا، وما نشعر به من عار         يف عدم طهارت  

ولكن سر النعمة العظيم هو يف أن ولينا وفادينا قد جعل من قضيتنا             . نقوم طرقنا وحياتنا  
هذه قضيته هو، وحنن مىت اكتشفنا هذا فالبد أن نصمت ودأ، مث نتحول عن أنفـسنا                

 أن نفعله، أن نقف صامتني لننظر خالص الـرب          هذا ما جيب علينا   . وننشغل به وحده  
جيب علينا أن ندع الرب هو الذي       . ٣متاماً كما فعل يهوشع يف زكريا       ) ١٣:١٤خر  (

إن االبن الضال ظل يتفكـر يف       . ٨يرد على املشتكني علينا، كما فعلت املرأة يف يوحنا          
التنا بينما حنن راجعني    وقد نتفكر حنن يف أنفسنا وح     . نفسه بينما كان راجعاً إىل بيت أبيه      

ولكن ما أن ندخل بيته، ونرى مدى اهتمامه بأن يباركنا فالبد أن نتوقف عن              . إىل اآلب 
  ).٢٤-٢٢:١٥لو (بل دأ ونقف لننظر ما أعده هو لنا. ذلك

فما أن أخذ بـوعز علـى       . وهناك وجه آخر هلذه احلقيقة على جانب كبري من األمهية         
حيتمل أن يهدأ هو حىت يتمم األمـر    أصبح األمر ال  عاتقه شخصياً مشكلة راعوث حىت    

ويف النهاية ماذا كانت تستطيع راعوث أن تفعل؟ مل يكن يف إمكاا أن تعمل شيئاً               . كله
فالرب لن يهدأ حىت ننال حنن الراحة       . سوى أن تزيد املشكلة تعقيداً، وهكذا معنا أيضاً       

يقة اليت جتعل الفضل يعود إليـه       ولكن جيب أن يتمم كل شيء بالطر      . فيه يف حمضر اهللا   
  .وحده
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ملاذا؟ لذات السبب   . فإن كنا حنبه فإنه على استعداد ألن يفعل لنا كل ما تشتهيه قلوبنا            
فهو قد أحب راعوث،    . الذي ألجله كان بوعز مستعداً ألن يفعل كل ما تطلبه راعوث          

ح الكنيـسة،   أحب املسي «واآلن، لقد   . وكان هذا هو الدافع وراء كل ما فعله ألجلها        
لكي حيضرها لنفسه   . وأسلم نفسه ألجلها لكي يقدسها مطهراً إياها بغسل املاء بالكلمة         

كنيسة جميدة ال دنس فيها وال غضن وال شيء من مثل ذلك بل تكون مقدسـة وبـال                  
  ).٢٧-٢٥:٥أف (» عيب

 األصحاح الرابع

وعز   ه ب م عن ذي تكل الولي ال اك، وإذا ب اب، وجلس هن ى الب وعز إل  وصعد ب
ال وجلس   . فقال مل واجلس هنا يا فالن الفالني      . عابر م أخذ عشرة من        . فم ث

  ) ٢ و١ع ( فجلسوا . شيوخ المدينة وقال لهم اجلسوا هنا

هي املكان الذي يسكن فيه اهللا، وهي ليست هيكل اهللا، وإمنا           ) ٣:٨٧مز  (إن مدينة اهللا    
ضاً يقيم كل هـؤالء الـذين       وفيها أي . يسكن اهللا يف اهليكل، واهليكل يقع يف مدينة اهللا        

هناك لك أن جتد احلياة بكل مـا  . يساكنون اهللا، الذين جيتمعون حول بيت ومسكن اهللا   
  .تعنيه يف كل ما يعمله هؤالء الذين يسكنون معاً يف حضرة اهللا نفسه

قضاة وعرفاء جتعـل لـك يف       «) ٥:١٢٢مز  (» استوت الكراسي للقضاء  «ويف املدينة   
» فيقضون للشعب قضاًء عادالً   . ك الرب إهلك حسب أسباطك    مجيع أبوابك اليت يعطي   

يف كلمة اهللا ففيها نرى الكنيسة      " املدينة"وإين أعترب أنه حيثما ذكرت      ). ١٨:١٦تث  (
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هذا مصور لنا يف صورته الكاملة عنـدما        . يف صورا التدبريية والقضائية على األرض     
). ١٠:٢١رؤ  (» لسماء من عند اهللا   أورشليم املقدسة نازلة من ا    ) العظيمة(املدينة  «نرى  

هذه هي الكنيسة املمجدة يف امللك األلفي، وجند يف وصفها ما يؤكد صفتها التدبرييـة               
  .يف وصفها) ١٢(فعلى سبيل املثال يتكرر رقم . والقضائية

فهو اآلن ميكنـه أن يفعـل       . ذهب بوعز إىل هذا املكان إىل املدينة ليحل قضية راعوث         
وهاهو اآلن يف باب املدينـة،      . عوث له، وقد جلست وهدأت    ذلك، إذ قد خضعت را    

ولنالحظ أنه صعد إىل الباب إذاً فهـو        . على مشهد من شيوخ املدينة ليتمم هذا األمر       
  .مكان عالٍ، وليس كالبيدر الذي يلزم لإلنسان أن يرتل إليه

 راعـوث   فبوعز مل يصعد باألمر إىل الباب فور لقائه مع        . ولنا أن نتعلم من ذلك الكثري     
ألول مرة، بل انتظر حىت جاءت إليه يف املوضع الذي يستطيع فيه أن يعطيها الستة من                

كـم يكـون الـضرر      . الشعري، إذ كانت قد مكثت طويالً عند قدميه يف مركز املوت          
والتشويش، والنتائج املؤملة اليت تنتج عن عرض حالة شخص على اإلخوة وهم جمتمعون             

فبلغة سفر راعوث يكون مثل هذا الشخص       .  الشخص وذلك قبل أن تنضج حالة هذا     
ولكن علينا  . قد حصل على مكيال واحد من الشعري، أي أنه مازال عند اخلطوة األوىل            

 - مع رغبتنا يف أن نساعد هذا الشخص بنعمة الرب           -من الوجهة األخرى أن نتذكر      
املدينة، لعرض أمـره    أن اخلطوة األخرية حنو الربكة الكاملة هي اليت جيب أن تأيت به إىل              

فالكنيسة حبسب ترتيب اهللا هي الكيان املنوط به تـدبري األمـور            . على الشهادة احمللية  
  .الروحية على هذه األرض
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ومع أن بوعز صعد باملسألة إىل الباب، وتناوهلا يف حضور الشيوخ، إال أنه كان يـتكلم                
عند » راسي للقضاء الك«ومع أن الرب هو الذي وضع       . فقد أدار هو احلوار   . بسلطان

، إال أنـه هـو      )١٣ و ٤:٥كو  ١،  ٢٠-١٧:١٨مت  (اجتماع اثنني أو ثالثة إىل امسه       
فالسلطان هو للرب الذي يف وسـط االثـنني أو          . وحده الذي له السلطان يف وسطها     

الثالثة وحنن ما علينا سوى أن نفعل ما فعله الشيوخ العشرة، نـسمعه هـو وحـده،                 
  ).١١ع(هد هلا ونصادق على قراراته، وأن نش

ومل يكن هذا الويل قد أبدى قبالً، وحىت        . كان الويل األقرب الذي تكلم عنه بوعز عابراً       
لذلك كان على بوعز أن يعرض عليـه        . هذه اللحظة، أي اهتمام جتاه نعمي أو راعوث       

هل معىن ذلك أن هناك فادياً آخر؟ أو هل ميكـن           . أن يتحمل مسئوليته يف هذه القضية     
لـذلك  . ان بدون نعمة اهللا وعمل الرب يسوع على الصليب؟ نظرياً نعم          أن خيلص إنس  

بصرب يف العمل الصاحل    « أن اهللا يعطي حياة أبدية ألولئك الذين         ٦:٢،٧نقرأ يف رومية    
 يقـول لنـا أن هـذا        ٢٨-٢٠:١٨كذلك حزقيال   . »يطلبون اد والكرامة والبقاء   

  .تام عن اهللاصحيح، حىت بالنسبة للذين سبق وعاشوا مرة يف بعد 

فنحن جند هنا خالصاً مقدماً على مبدأ اإلميان، الـذي          . لكن ليس هذا هو إجنيل النعمة     
فهو الناموس ممزوجـاً    . هو بشارة املسيحية، وإمنا جند هنا خالصاً مؤسساً على األعمال         

بالنعمة، وهذا ما جنده يف معامالت اهللا مع إسرائيل بعد أن صنعوا العجل الذهيب، بعـد                
كان الناموس ممتزجاً برمحة، ومع ذلـك فقـد         . سر موسى لوحي الناموس األولني    أن ك 

فإن كـان   «. وهو بذلك يف تناقض تام مع اإلجنيل      . كان هذا خالصاً على مبدأ األعمال     
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صـحيح أن   ). ٦:١١رو  (» بالنعمة فليس بعد باألعمال، وإال فليست النعمة بعد نعمة        
ضع اهللا إنساناً واحداً من خارج إسرائيل حتت        اهللا أعطى الناموس إلسرائيل فقط، فلم ي      

وأين جند مقياسـاً    . ولكن يبقى مبدأ املسئولية سائداً على كل اجلنس البشري        . الناموس
ملسئولية اإلنسان مثل ما جنده يف الناموس؟ وهاحنن نرى رمحة اهللا جتاه اإلنسان املـذنب               

عـود ويـستمر يف صـنع       وهو حتت املسئولية تتعاظم، حىت أن اخلاطئ الذي يتوب وي         
فلو أن لإلنسان أقل قوة     . الوصايا املقدسة بعمل اخلري، فإن اهللا ال يذكر آثامه فيما بعد          

هذا ). ٢٢:١٨خر  (لصنع اخلري لكان الناموس قادراً حقاً على أن خيلصه من دينونة اهللا             
  .ما نراه رمزياً يف الويل اآلخر الذي كان أقرب إىل راعوث من بوعز

لـذلك فهـو ال   .  فإن اإلنسان ليس لديه أي قوة لصنع اخلـري -أسف   بكل   -ولكن  
ولـيس  . فحاجته ليست إىل الناموس، بل إىل املسيح      . يستطيع أن خيلص سوى بالنعمة    

هلذا السبب كان   . هناك ما هو أشق على كربياء قلب اإلنسان من أن يقبل هذه احلقيقة            
بأعمال الناموس كل ذي جسد ال يتربر       «البد أن يعطي اهللا الناموس أوالً، ليظهر لنا أنه          

وبعد أن أظهر الناموس أنه بال قوة للخـالص جـاءت النعمـة             ). ٢٠:٣رو  (» أمامه
يـو  (» أما النعمة واحلق فبيسوع املسيح صـارا      «متجسدة ومعلنة يف شخص ابن اهللا       

١٧:١.(  

وس، إذ  فعندما شعرنا خبطايانا متسكنا على الفور بالنـام       . هذا أيضاً هو تاريخ كل مؤمن     
 صورة مـن هـذا      ٧ويشرح لنا رومية    . كنا نريد أن خنلص أنفسنا من سلطان اخلطية       

واهللا يسمح ذا، بل إنه يف احلقيقة يقودنا ألن ندخل يف هذا الصراع             . الصراع الرهيب 
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وحيي أن اإلنسان الـشقي، مـن   «الذي ال رجاء منه، حىت ندرك عجزنا التام، فنصرخ      
من «بل  » ماذا ينقذين « ولنالحظ أننا حينئذ مل نعد نسأل        .»ينقذين من جسد هذا املوت    

فقد أدركنا أننا حنتاج إىل شخص لكي خيلصنا، عندئـذ يرينـا اهللا الفـادي               . »ينقذين
  ).٢٤:٧،٢٥رو (» أشكر اهللا بيسوع املسيح ربنا«الوحيد، فنقول 

ر كيف  أخذ بوعز على عاتقه قضية راعوث، فدعا الويل اآلخر األقرب منه، حىت ما يظه             
أما بوعز فكان عنده من اهتمام احملبة الثابت        . أن هذا الويل غري قادر على فداء راعوث       

العميق حنو راعوث ونعمي ما مل يكن عند ذلك الويل اآلخر، الذي مل يزعج نفسه مـن                 
هكذا أيضاً  . أجلهما، بل مل يبد أي اهتمام بقضيتهما حىت اعترضه بوعز وواجهه باألمر           

نفسه عنا بدافع احملبة لنا، حمبته حنو كنيسته، إذ كان يريد أن يتحدنا             بذل الرب يسوع    
يـو  ١(أما الناموس فليس فيه حمبة وال يستطيع أن يعلن ذاك الـذي هـو حمبـة                 . معه

٨:٤،١٦.(  

واحلق أيضاً قد صار بيسوع املسيح، فالنعمة ال تعمل أيضاً يف تعـارض مـع احلـق،                 
بب الذي ألجله أخذ بوعز عشرة رجال مـن         وهذا هو الس  . وكالمها ال يناقض اآلخر   

  .شيوخ املدينة ليكونوا شهوداً

إن الوصايا العشر هي جوهر الناموس، وهي البد هلا أن تشهد حلقيقة أن النـاموس ال                
 يكون سهالً وسريع اإلجابة لو أننا أخذنا بشهادة         ٧إن سؤال رومية    . يستطيع أن خيلص  

ا املقياس الوحيد لنا لعرفنا سريعاً أنه ال رجاء لنا          فلو اعتربناه . الوصايا العشر، وا فقط   
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ولكننا نظن خطأ أن اهللا ليس مصراً علـى كـل           . يف اجلسد الواقع حتت سلطان اخلطية     
صحيح أن نعمة اهللا ورمحته هي      . وصايا الناموس العادلة، ونتصور أنه سيقنع مبقياس أقل       

ن يطالب بوصـاياه املقدسـة      ولكنه البد أ  . بال حدود، فهو طويل الروح وكثري الرمحة      
  .العادلة، فهو ال يستطيع أن ينكر نفسه

ل التي                        ة الحق ع قطع الد موآب تبي ولي إن نعمي التي رجعت من ب ال لل ثم ق
ك  ا أليمال يوخ      . ألخين دام ش سين وق دام الجال تِر ق ائًال اش رك ق ي أخب ت إن فقل

رك   ألنه ليس . فإن آنت تفك ففك، وإن آنت ال تفك فأخبرني ألعلم         . شعبي  غي
  ).٤ و٣ع ( فقال إني أفك . يفك وأنا بعدك

  :قبل أ ن يتحقق فداء راعوث كان البد هلا أن جتد أجوبته لثالثة أسئلة

هل هناك ويلٌّ آخر؟ ليس السؤال هل هناك شخص غين، عنده شفقة كبرية على              : أوالً
لك لـذ . فمثل هذا إن مل يكن ذا قرابة هلما فلن يكون له حق الفكاك            . نعمي وراعوث 

كان ). ١٤:٢عب  (كان البد للرب يسوع أن يشترك يف اللحم والدم ليصبح فادياً لنا             
ولكـن اهللا عـين   ). ٦ و٥:٢يت ١(ينبغي أن يصري إنساناً حىت يبذل نفسه فدية ألجلنا    

لـيس الروحـاين أوالً بـل       «ولكن  . ٢الناموس ليكون الويل األقرب، كما رأينا يف ع       
  ).٤٦:١٥كو ١(» احليواين، وبعد ذلك الروحاين

هل هذا الويل قادر على أن خيلص راعوث ونعمي؟ كان بوعز له حق الفكـاك،               : ثانياً
كما كان يف قصده أن يفعل ذلك، ولكن ماذا لو مل يكن لديه ما يكفي لدفع الثمن؟ هل                  
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 الـذي هـو     -كان امتالكه هذا احلق، وحسن نواياه تكفي؟ كان القريب األقـرب            
ن يفك املرياث، ولكنه عجز عن أن يفدي راعـوث ونعمـي             قادراً على أ   -الناموس  

وقد دفـع   . فقد كان قادراً على دفع الثمن     ) ١:٢(أما بوعز، جبار البأس     . الوارثتني له 
وال يعطي اهللا   . األخ لن يفدي اإلنسان فداءً    «. ربنا يسوع مثن فدائنا، وكم كان عظيماً      

فـإنكم  «). ٨ و٧:٤٩مـز  (» وكرمية هي فدية نفوسهم فغلقت إىل الدهر  . كفارة عنه 
تعرفون نعمة ربنا يسوع املسيح أنه من أجلكم افتقر وهو الغين، لكي تـستغنوا أنـتم                

 نرى تصويراً هلذا الثمن الباهظ الـذي كـان          ٤٦:١٣ويف مىت   ). ٩:٨كو  ٢(» بفقره
بل إنه  ). ٨-٦:٢يف  (على الرب أن يدفعه، فكالتاجر باع كل ما كان له، فأخلى نفسه             

 حـني محـل     - وحنن نقول هذا بكل حذر       -ان أطاع، وحنى جانباً قداسته    كابن اإلنس 
. خطايانا يف جسده، وجعل خطية ألجلنا، حىت أنه ترك من اهللا، مث أخرياً وضع حياتـه               

  .حقاً لقد باع كل ما له ليشتري ويفتدي الكنيسة، فياله من خملص

 أن يفك، وكانت عنـده      هل كان الويل مستعداً ألن يفك؟ كان بوعز له احلق يف          : ثالثاً
اإلمكانيات الالزمة لذلك، ولكن ماذا لو أنه مل يكن يرغب يف أن يفعل ذلك؟ مل تكـن                 
هناك قوة على األرض تستطيع أن ترغمه على أن يفدي راعوث املـسكينة، ويفـك               

ويعطينـا الكتـاب    . هكذا أيضاً بالنسبة للرب يسوع، كان قصده أن يفدينا        . مرياثها
مل تكن جمرد شفقة تلك اليت      . ذلك، إذ يتكلم كثرياً عن حمبة املسيح      براهني كثرية على    

 كانت حمبته قادرة علـى أن       -دفعته ليفدينا، بل هي احملبة حمبة املسيح اليت بال حدود           
 ٦:٨نـش   (تقهر كل شيء، حىت املوت حتت قضاء اهللا القدوس الذي يكره اخلطيـة              
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 الرب فقط، هلذا فهو ليس على اسـتعداد  أما الناموس فال يعرف احملبة، وإمنا يعرف   ). ٧و
  .ألن يفدي

ولكن معظم الترمجات نقلـت     . طبقاً للنص املاسوري فإن نعمي كانت قد باعت أرضها        
). ٩ و ٥اقرأ عددي   ( وهذا يف الواقع ما يتفق مع القرينة         -" تبيع "-الفعل يف املضارع    

. حرف واحـد  ) شكيلأي ت (والفارق بني الفعل يف املضارع ويف املاضي هو يف حتريك           
إذ أن النسخ األصـلية     . لذلك ميكن استخدام زمين الفعل كل حمل اآلخر وبنفس معناه         

العربية كانت تغفل حركة احلروف أو تشكيلها وتكتب الكلمات بدون تشكيل، مث مت             
لذلك فكلتا القراءتني   . حتريك احلروف يف املخطوطات اليت كتبت بعد ذلك بعدة قرون         

  .امها صحيحة من جهة قيمتها الروحية أيضاًصحيحة نصاً، وكلت

إن ثياتريا، اليت هي كنيسة روما الكاثوليكية يف العصور الوسطى، قد باعـت بالفعـل               
مركز املسيحية احلقيقية، وصفتها السماوية، واستبدلتها حبكومة على األرض، إال أـا            

رجـت عـن    بقيت على متسكها حبق الكنيسة الواحدة، وإن كانت قد أفسدته، إذ خ           
فكل شيء فيها مجاعي، وليس فيهـا       . املكتوب بتعليمها بأنه ال خالص خارج الكنيسة      

صحيح أن الكنيسة تـشغل مـساحة       . وهذا ال يتفق مع الكتاب املقدس     . شيء فردي 
. كبرية من صفحات الكتاب املقدس، ولكن تبقى أمور كثري فردية يتناوهلـا املكتـوب             

وجيب أن يكـون لنـا      .  التحول والرجوع إىل اهللا    فكل فرد جيب أن يأخذ فردياً اختبار      
سالم شخصي مع اهللا، وأن ننال الروح القدس، وأن نعترف بسلطان الرب يسوع على              

والرب يـسوع لـيس هـو رب        . كل هذه أمور ال تتصل بالكنيسة     . حياتنا الشخصية 
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الكنيسة، بل هو رأس الكنيسة، وما حنن سوى أعضاء جسد املسيح، وقد صرنا كذلك              
كـو  ١(ط بعد أن تغرينا وبعد أن وجدنا السالم مع اهللا، وختمنا بـالروح القـدس                فق

١٢،١٣.(  

 كل مـا هـو      - اليت هي ساردس     -وكرد فعل لتعليم روما هذا رفضت الربوتستانتية        
فلم تعلم فقط بأن اإلميـان جيـب أن         . مجاعي، وجعلت كل األشياء فردية أو شخصية      

 أنشأت كنائس كثرية، ولكل واحد أن ينضم        يكون شخصياً، ولكنها من جهة الكنيسة     
  .فأينما وجد اإلنسان اجلماعة اليت تتفق مع فكره فإىل هناك ذهب. للكنيسة اليت خيتارها

حقاً لقد باعت نعمي قطعة األرض اليت ألليمالك، األرض اليت كانت فيها تحفظ حقوق              
يضاً، فلم يعـد هنـاك      ولكنها كانت ال تزال تبيعها أ     ". إهلي ملك "الرب، إذ معىن امسه     

 كنيـسة  -كما أصبحت حقيقة الكنيسة الواحدة     . اعترافاً يف الكنيسة باملركز املسيحي    
ومركز املسيحي حطَّ به إىل مركز اليهودي حتت الناموس، حىت أن           .  مرفوضة -اهللا احلي 

الرب مل يعد يستطيع أن يعترف ؤالء الذين ادعوا أم مسيحيون بأم كذلك فعـالً،               
 اليت تصفها كلمة اهللا بأا      -االنقسامات الكثرية بني املؤمنني     ". موتى"يصفهم بأم   بل  

 أصبحت ينظر إليها باعتبارها أمر حسن، حىت        -من اجلسد، والذات، والطبيعة القدمية      
إن الكنائس املختلفة تعكس شيئاً من جمد اهللا، إذ أن كنيسة واحدة مل تكـف ألن                "قيل  

  ". أوتار العجلة، تشد إطارها، وترتبط مجيعها يف حمورهاهي مثل"..."تفعل هذا
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فهـو  . إن الناموس، كمبدأ املسئولية، يستطيع أن يفك املرياث، بل هو يريـد ذلـك             
إنه يـستطيع أن حيـث      . يستحضر احلق اإلهلي إىل الضمري، ويطالب بإطاعة هذا احلق        

غل (ن تثبت يف احلرية     النفس اليت اهتدت على أن ال تبقى بعد يف عبودية اخلطية، بل أ            
يستطيع أن يقول للنفس أا جلست يف املسيح يف السماويات، وأا جيـب أن              ). ١:٥

ولكن مىت وضع أحد نفسه حتت الناموس، حىت لو كان مولوداً ثانية،            . حتيا هكذا عملياً  
غـل  (فالذين هم حتت الناموس هم يف مركز العبيد . فإنه لن يستطيع أن يثبت يف احلرية 

عالوة على ذلك فإننا عندما نأخذ مركز اإلنسان الطبيعي على األرضـفكيف            . )١:٥
إذا كـان   ). ٦ و ٥:٢أف  (نستطيع أن حنيا عملياً كمن أُقيموا وأُجلسوا يف السماويات          

 وهو يف هذه احلالة ال يكون منتسباً إىل كنيسة اهللا           -) ٢٣:٧رو  (شخص عبداً للخطية    
 فإنه ال يستطيع أن يأخذ مكانه كعضو        -ح القدس   احلي، إذ أنه ال يكون قد ختم بالرو       

إذاً البد أن يعتق اإلنسان، متاماً      . يف جسد املسيح، حىت ولو دعا نفسه مسيحياً ألف مرة         
  .كما يعتق املرياث

د راعوث   ن ي ضًا م شتري أي د نعمي ت ن ي ل م شتري الحق وم ت وعز ي ال ب فق
قال الولي ال أقدر أن أفك       ف. الموآبية امرأة الميت لتقيم اسم الميت على ميراثه       

 ٥ع  " ( ففك أنت لنفسك فكاآي ألني ال أقدر أن أفك        . لنفسي لئال أفسد ميراثي   
  ).٦و

نأيت هنا إىل لب املوضوع، فاملسألة مل تكن جمرد فداء املرياث، بل كان يلـزم أن يقـوم                  
قد ) ٥:٢، رؤ   ٢٣:٢٥ال  (فاملالك الشرعي للمرياث الذي وهبه اهللا له        . وارث جديد 

ولكن لكي يأيت هذا الوارث كان البد له أن يأيت بواسطة راعـوث             ). ١٠:٣رؤ  (ات  م
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وكيف كان للناموس أن يرتبط براعوث، كان هذا مـستحيالً، أن النـاموس             . املوآبية
فمثل هذا األمر يقوض   . نفسه قال إن املوآيب ال يدخل يف مجاعة الرب حىت اجليل العاشر           

ذلك كان ذلك الويل سيفسد مرياثه لو أنـه تـزوج           ل. أحكامه، ويزيل عنه قوته وجمده    
  .براعوث

وكلمـة اهللا ال    . هناك مبدآن هامان جندمها يف املكتوب، مها مبدأ املسئولية ومبدأ النعمة          
ولكن مىت تكلمت كلمة اهللا     . قد نفعل حنن ذلك كثرياً لضرر أنفسنا      . تربط بينهما أبداً  

وعندئذ . ذ يكون كل شيء من صنع الرب      عن النعمة فكل شيء يكون أكيداً ومؤمناً، إ       
» يرون قـدام اهللا يف صـهيون      «نستطيع أن نستريح يف سالم وأمان إذ البد أن الكل           

لقد . ولكن ما أن يصبح املوضوع هو املسئولية، حىت ال جند سوى التعثر وفشل اإلنسان        
الـذي  وإسرائيل نقض نـاموس الـرب       . تعدى آدم الوصية الوحيدة اليت أعطاها له اهللا       

بواسطته انفصل عن باقي الشعوب وصار يسكن وحده، والذي كان ميكنه أن ميتلك به              
أما الكنيسة فقد تركت حمبتها األوىل وفسدت، حىت أن         . الربكات اإلهلية على مر األيام    

وعندما أعطى الرب البقية وصفاً جديداً كـشهادة مل         . الرب نطق بالقضاء على ثياتريا    
ولنـا يف  . »لك اسم أنك حي وأنت ميـت « قال هلا الرب    ميض زمن طويل عليها حىت    

والـرب وحـده هـو      .  تاريخ الكنيسة نبوياً كجسد مسئول على األرض       ٣ و ٢رؤيا  
فهو الذي أخـرب    ). ١٠:٤٦إش  (» املخرب منذ البدء باألخري، ومنذ القدمي مبا مل يفعل        «

  .كنيسةوهكذا أيضاً فعل مع ال). ٤٣:٣٢-١٦:٣١تث (إسرائيل بتارخيه مقدماً 
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.  كان هلا طابع الكنيسة اجلامعة     - أفسس ومسرينا وبرغامس     -فالكنائس الثالث األوىل    
إذ أننا نرى فيها الكنيسة مجلة، وهي متر يف ثالث أحقاب متعاقبة، وهي الفتـرة الـيت                 
أعطى فيها سفر الرؤيا، مث عصر االضطهاد، مث احلقبة اليت أصبحت فيها املسيحية حتت              

هلذه الكنائس الثالث يقدم الرب نفسه كما نراه يف األصحاح          . الرومانمحاية األباطرة   
األول من سفر الرؤيا، كالقاضي بني املنائر السبعة، بينما مالك الكنيسة مميز عنها، على              
خالف ما نراه يف الكنائس الثالث األخرية اليت جند فيها مالك الكنيسة ليس منفصالً أو               

ي متزج بني الطابعني، ففي البداية كان هلا صـورة الكنيـسة            أما ثياتريا فه  . متميزاً عنها 
ولكن الفساد ازداد فيهـا إىل      . اجلامعة كسابقاا، إذ كانت آنذاك متثل الكنيسة ككل       

احلد الذي مل يعد الرب يستطيع أن حيتمله، لذلك حناها وأخرجها خارجاً، على الـرغم               
ولكـن  .  مع الكنائس الـثالث األوىل من أا مل تبتلع يف الكنيسة اليت تلتها كما حدث       

الرب وضع جانباً كنيسة روما الكاثوليكية، وصنع بداية جديدة حبركة اإلصالح الـيت             
لذلك فهي ال متثل الكنيسة ككل،      . وجدت جنباً إىل جنب مع كنيسة روما الكاثوليكية       

بع وهذا هو السبب يف أن ساردس وفيالدلفيا والودكية حتمل طابع الشهادة وليس طـا             
  .الكنيسة اجلامعة

وإن مل يكن شرها هو الشر الرهيب العلين الـذي          . ولكن ساردس أيضاً أفسدت نفسها    
مبعىن أنه مل تكن فيهـا      . وإمنا كان الشر فيها سلبياً    . يف ثياتريا، الذي جعل الرب يرفضها     

 بل. فما أخذته ومسعته نسيته، وفشلت الكنيسة بصورة حمزنة يف تتميم مسئولياا          . حياة
 الـذي ميثـل مبـدأ       -وما الذي كان بيد الويل األقرب       . عوجت وأفسدت كل شيء   
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.  أن يفعله؟ مل يكن سبيالً سوى أن حيكم على ساردس، وينحيها أيضاً جانباً             -املسئولية  
بل . فهو ال يعطي حياة من املوت، وال يستطيع أن يقيم وارثاً ملرياث الكنيسة الذي بيع              

إن موسى الذي أعطى    . »أن أفك لنفسي لئال أفسد مرياثي     ال أقدر   «كان البد أن يقول     
هكذا أيضاً مل يستطع مبـدأ      . الناموس مل يستطع أن يعرب بشعب إسرائيل ساملاً يف الربية         

له مفاتيح  «وليس سوى ذاك الذي     . املسئولية أن يرد املرياث بعد أن بيع ومات الوارث        
حني يـسمع األمـوات     .. . عةتأيت سا «الذي قال مرة    ) ١٨:١رؤ  (» اهلاوية واملوت 

هذا وحده هو القادر أن خيرج احليـاة        ). ٢٥:٥يو  (» صوت ابن اهللا والسامعون حييون    
  ).٣-١:٨رو (من املوت، ويعطي حياة القيامة 

ات آل              ة ألجل إثب اك والمبادل وهذه هي العادة سابقًا في إسرائيل في أمر الفك
صاحبه     . أمر ذه هي ا    . يخلع الرجل نعله ويعطيه ل ادة في إسرائيل     فه ال  . لع فق

سك      تِر لنف ه   . الولي لبوعز اش ع نعل شعب          . وخل ع ال شيوخ ولجمي وعز لل ال ب فق
أنتم شهود اليوم أني قد اشتريت آل ما ألليمالك، وآل ما لكليون ومحلون من             
يم                 رأة ألق ي ام د اشتريتها ل ون ق يد نعمي، وآذلك راعوث الموآبية امرأة محل

ه وال ينق  ى ميراث ت عل م المي اب  اس ن ب ه وم ين اخوت ن ب ت م م المي رض اس
  )١٠-٧ع " ( أنتم شهود اليوم. مكانه

والنعل يرمز إىل القـوة     . اعترف اآلن الويل األقرب عالنية أنه غري قادر على أن يفدي          
مل تكن بني هذا الويل     ). ٩:١٠٨،  ٨:٦٠، مز   ٢٤:١٠، يش   ٢٧:١قارن يو   (وامللكية  

فمع أمـا   . النسبة ملبدأي املسئولية والنعمة   األقرب وبني بوعز أية عداوة، وهذا حق ب       
كذلك بر  . على طريف نقيض، إال أنه ال توجد خصومة بينهما، بل يعمالن كل يف جماله             
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اهللا وحمبة اهللا، ال ميكن أن حيدث بينهما نزاع على اإلطالق، بل لكل مبدأ منهما دائرة                 
.  يعمله يف كل ما أعطاه اهللا      فاملسئولية هي كل ما ينبغي على اإلنسان أن       . تأثريه اخلاصة 

أما النعمة فهي ما هو اهللا بالنسبة لإلنسان الذي أفسد كل شيء وأضاعه، وفشل فشالً               
ولكـن  ). ١:٧ رو(وطاملا أن اإلنسان حي فالناموس يسود عليـه    . ذريعاً يف مسئولياته  

عندئذ فإن الذي عنده    ) ٤:٧،٦،١٣:٦،١٤ رو(عندما يأيت املوت تبطل قوة الناموس       
 الذي يستطيع أن يعطي حياة القيامة، ميكنه أن         -لقدرة على أن خيرج احلياة من املوت        ا

  .»اشتر لنفسك«لذلك قال الويل اآلخر لبوعز . يعمل

، الذي ميـسك الـسبعة      :)٣رؤ  (» تب«إن الذي واجه ساردس مبسئولياا، فقال هلا        
ته الذي يقول ليوحنا عن     الكواكب يف ميينه، واملاشي وسط السبع املنائر الذهبية، هو ذا         

هو ذاته أيضاً الذي يقـدم      ). ١٨-١٦:١،  ١:٣رؤ  » يل مفاتيح اهلاوية واملوت   «نفسه  
مفتاح داود، الذي يفتح وال أحد يغلق، ويغلـق         «نفسه للكنيسة يف فيالدلفيا كمن له       

وهو القادر على أن يفدي، بل هو       . هذا هو بوعز الكنيسة   ). ٧:٣رؤ  (» وال أحد يفتح  
  .ي فعالًالذي يفد

. فلم تعد عندها أفكار اهللا من حنو الكنيسة       . إن كل ما يف ساردس يبدو وقد ضاع فعالً        
بل هـي مل تعـرف املركـز        . وهي مل تظهر أيا من هذه األفكار كشهادة على األرض         

املسيحي للمؤمن كفرد، وأمسى ما كان ميكن أن يتطلع إليه من فيها هو أن يتيقن من أن                 
فهـل كـان    . وهكذا ماتت ساردس  .  هذا اليقني قلما وجد    وحىت. خطاياه قد غفرت  

املرياث يفقد ذه الصورة إىل النهاية؟ وهل يصبح من املستحيل بعد ذلك أن يتمتع أحد               
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على األرض بالربكات العجيبة اليت أعطاها اهللا خلاصته أفراداً ولكنيسته جمموعاً؟ إننـا             
  .جند اإلجابة عند ويل فيالدلفيا

ولو أنه قال إنه يشتري كل مـا        . ما كان ألليمالك وحملون وكليون    اشترى بوعز كل    
ولكن إذ ذاك كان يظن أن هناك شيئاً ما قـد فقـد،             . ألليمالك فقط لكان هذا كافياً    

ولكن بوعز كان ال يريد ألي شيء من املرياث أن يفقد، فكل ما أعطـى للكنيـسة يف      
تعاد الكنيسة، كل هـذا اسـترد       البداءة، وكل ما كان حسناً حىت يف أيام اخلراب واب         

صحيح أن كلمة اهللا كانت قد ختمت،       . الكل رجع إىل راعوث ونعمي    . بواسطة بوعز 
ولكن . ومل يكن هناك حق جديد ليضاف إليها منذ أوحي بأسفار العهد اجلديد وكُتبت            

يف الوقت الذي تغربت فيه نعمي وراعوث يف بالد موآب الشك أما ملستا تأثري موآب               
وهكذا وحنن نقرأ تاريخ الكنيسة البد وأن منر على اآلريوسية والبالجيوسية،           . تهاووثني

وبدعة املوحدين والفنائيني، وهرطقات أخرى كثرية دخلت إىل الكنيسة، ولكـن روح            
ومع أنه مل يكن هناك حق جديد علـى مـا           . اهللا كان دائماً يرفع راية يف مواجهة العدو       

 أن روح اهللا كان يواجه تعاليم الشيطان الكاذبة بأفكار          كان قد أعطي يف كلمة اهللا، إال      
اهللا يف حينها حىت يف الوقت الذي فيه كانت احلالة العامة هي عدم متييز أفكـار اهللا أو                  

ويف هذا أيضاً فوائد لنا إىل اليوم، فلم يفقد شيء قد أعطي من اهللا، ألن بـوعز                 . فهمها
  . القوة اليسريةاشترى مرة أخرى كل شيء ليعطيه للشهادة ذات

وحنن . ولكن بوعز مل يستطع أن يشتري املرياث إال بعد أن أبعد الويل األول عن املسألة              
ال نستطيع أن نفهم املقام املسيحي الصحيح، واحلق اخلاص بالكنيسة كجسد املـسيح             
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 إىل  -أي معلمنا   -فالناموس كان مؤدبنا    . وكبيت اهللا طاملا وضعنا أنفسنا حتت الناموس      
لذلك فإننا عندما نضع أنفسنا حتت الناموس فإننا نعيد أنفسنا إىل مركز املؤمن             . حاملسي

. الذي كان يعيش قبل إمتام عمل الصليب وقيامة املسيح وانسكاب الـروح القـدس             
، ولكننا كمسيحيني قد متنا مع املـسيح        )١:٧ رو(فالناموس يسود على اإلنسان احلي      

بل نوجد اآلن جالسني حيـث هـو يف        . ني معه ، وقد صرنا اآلن أحياء مقام     )٣:٣كو  (
، وقد احتدت الكنيسة باإلنسان املمجد يف الـسماء، فهـو           )٥:٢،٦أف  (السماويات  

إن أي مؤمن ال يزال حتت الناموس ال يستطيع أن يفهم أو            ). ٢٣-٢٠:١أف  (رأسها  
تلك ولكن يف اللحظة اليت فيها يفهم أنه مات مع املسيح وقام معه، يف              . يدرك عمق هذا  

  .اللحظة عينها سيدرك أنه مل يعد حتت الناموس

بعد أن حنى الرب ساردس جانباً كان أول ما فعل بالروح القدس هو أنه أعطى اإلدراك                
بعد ذلك كان ممكناً أن يعيد للكنيسة مرياث        . ملغفرة اخلطايا وكمال عمله على الصليب     

ملثال األول للكنيـسة،    أليمالك، أي كل ما سبق أن أدركته كنيسة أفسس، اليت هي ا           
  .حسبما شرحه هلا الرسول بولس يف رسالته إليها، وهذه كانت بداءة فيالدلفيا

إن مركز املسيحي ومركز الكنيسة مها من أمسى وأجمد وأج الربكات، ولكن ال يتوقف              
وقد ). ٣:١أف  (» يف املسيح «فنحن قد بوركنا بكل بركة روحية، ولكن        . األمر عندها 
كذلك . »باملسيح«وعيننا للتبين أيضاً    . »يف املسيح « قبل تأسيس العامل، أيضاً      اختارنا اهللا 

والكنيسة هـي   . أجلسنا يف السماويات  » فيه«و). ١٣-١٠:١أف  (املرياث  » فيه«لنا  
  ).٢٧-٢٥:٥، ٢٣:١أف (جسد املسيح وعروسه 
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 لتكـون   ومل يشترها أَمة له، بل    . ومل يشترِ بوعز املرياث فقط، بل اشترى راعوث أيضاً        
إا مل تعد األرملة املوآبية املسكينة، وال حىت        . امرأته، فصار مكاا هو األقرب إىل قلبه      

بل صار مكاا أن توجد إىل جواره يف بيته،         . امللتقطة املتضعة يف حقله تستجدي سيدها     
كان الغلمان قبالً ينسلون هلا من الشمائل، وكم كان ما ينسلونه ذا قيمـة              . بل يف قلبه  

أما اآلن فإن احلصاد جبملته صار هلا، بل األعظم من ذلك، فهـي             . يمة عندها آنذاك  عظ
مل تعد متتلك مرياث أليمالك وحملون وكليون فقط، بل صار هلا كل غىن بوعز، بل صار                

هذا هو مركز من فداه بوعز، وهذا هو مركز فيالدلفيـا           . هذا هلا جبملته  » جبار البأس «
  .احلقيقي

 أننا جند الرب هنا يربط كل شيء بنفسه؟         ١٣-٧:٣اً وحنن نقرأ رؤيا     أال يؤثر فينا كثري   
إنه هنا ال يقدم نفسه يف منظور معني كما لباقي الكنائس، بل يقدم نفسه كما هـو يف                  

، وحفظـوا كلمـة     »امسه«، ومل ينكروا    »كالمه«إم حفظوا   . »القدوس احلق «طبيعته  
الذي سيجعل أعداءهم يسجدون أمـام      وهو جيعل أمامهم باباً مفتوحاً، وهو       . »صربه«

  .مث أخرياً فإن مكافأة من يغلب كلها مرتبطة بشخصه. رجليهم، فيعرفون أنه هو أحبهم

حقاً لقد غطى وزاد الغىن الروحي الذي لفيالدلفيا، حىت أا ليست مبالغة إذا قلنا إنـه                
لما أعطى الرب يف    حىت يف أيام الرسل مل يكن هناك النور والفهم والرؤيا ألفكار اهللا مث            

الشك أن الرسول بولس امتلك هذا النور، ورمبـا بعـض        . أواسط القرن التاسع عشر   
الرسل رفقائه، وكذلك بعض العاملني معهم والقريبني إليهم، ولكن مل يكن هكذا لكل             

.  امتالكاً كامالً لكلمـة اهللا -كل واحد شخصياً   -فلم يكن عند اجلميع     . املؤمنني عامة 
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عندما أعطى اهللا الكتاب املقدس كامالً كان االحندار بدأ بالفعـل قبـل             حىت بعد ذلك    
فمن املؤكد أن معظم الكنائس مل يكن عندها العهـد اجلديـد            . ذلك بعشرات السنني  

كامالً، رمبا كان القليل منها لديه بعض األسفار والرسائل، وكان أمراً نادراً أن توجـد               
 أن ميتلـك    - لكل واحـد     - لنا حنن اآلن     ولكن. لدى األفراد نسخ من سفر أو اثنني      

كلمة اهللا كاملة، والنور الذي أعطي ألحد خدامه ميكن اآلن أن ينتقـل إىل اآلالف يف                
ولكن ما جيذب األنظار أكثر من كل هذا هو الشركة          . كل مكان على صفحات الكتب    

 الوثيقة مع شخص الرب، اليت كانت هي الوضع العام يف كل مكان يف منتصف القرن              
التاسع عشر، فقد كان الرب يستحضر ذاته للقلوب، كما كان شخـصه هـو مـادة                

وهذا ما جعل لكتابات هؤالء اإلخوة يف بداية        . الكرازة، وكانوا يتوقون بشوق إىل جميئه     
  .فيالدلفيا قيمة عظيمة ومجال خاص لكل قلب حمب للرب

ة يف فحـص    ولكن كيف نشأت فيالدلفيا؟ هل كان هلؤالء الرجال ذكاء خاص وغـري           
الكتب؟ وهل هذا هو الذي أعطاهم هذا النور والفهم والبصرية؟ الشك أـم كـانوا               
يفحصون الكتب باجتهاد وبروح الصالة واالتكال على الرب، وهذا ماال جنده بيننـا             

ولكن أمل يوجد من كان يفعل مثلهم يف كل القرون السابقة منذ أيـام الرسـل؟                . اليوم
جال هي اليت جعلت املؤمنني يرجعون إىل ما كان يف البداءة؟           وهل كانت أمانة هؤالء الر    

الشك كان هؤالء الرجال أمناء جداً، ولو قارنا أمانتهم مبا حنن عليـه اآلن فلـسوف                
ولكن هذا ال ينفي أنه حىت يف العصور الوسطى كـان هنـاك             . ننكس رؤوسنا خجالً  

لـذلك  .  حيام للرب  مؤمنون ساروا باألمانة حبسب النور الذي كان عندهم مكرسني        
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بل هـي   . فإن بداية فيالدلفيا ال ميكن أن تنسب لبشر مهما كانت أمانتهم أو تكريسهم            
لقد فدانا على الصليب بسفك دمه الثمني،       . عمل فادينا وولينا العظيم ربنا يسوع نفسه      

واهللا أيضاً سيفدي إسرائيل، وكـذلك      . ولكن يف فيالدلفيا نرى كيف هو يفتدي بقوته       
هذا . رض بقوته، بل سيفدي العاملني عندما يطهرها يف يوم قادم من كل إمث وشر             كل األ 

ولكن فداء  . ما نقرأ عنه يف سفر الرؤيا كما يف كثري من األسفار النبوية يف العهد القدمي              
فيالدلفيا أمر خمتلف، إنه العتق والفداء بقوة روح اهللا، إنه إقامة نسل جديـد، وإجيـاد                

على أنه كان عمالً مشهوداً، متامـاً       .  مل يكن يف قبالً سوى املوت      حياة يف املوضع الذي   
كما كان فداء راعوث مشهراً علناً، إذ قد دعي الشيوخ ومجيع الشعب ليشهدوه رؤيا              

  .العيان، وليسمعوا بآذام ما فعل بوعز

كز ولكن أليمالك وحملون وكليون مل يعودوا إىل احلياة، وال ساردس وثياتريا استردتا املر            
ولكنها . واحلالة اليت كانت ألفسس أوالً، بل بقيتا يف صورة طوائف متعددة يف املسيحية           

لذلك فـإن   . مجيعها قد حناها الرب جانباً، واليوم نستطيع أن نضم الودكية إىل عدادها           
إن حكومة اهللا العادلة ال تسمح هلا       . فيالدلفيا ليست هي الكنيسة كما كانت يف البداية       

فحكومة اهللا العادلة هي اليت مل      .  على املرياث كما أعطاه اهللا لشعبه أوالً       بأن تضع يدها  
تسمح ملوسى أن يدخل األرض، ولكن مع ذلك فقد رأى موسى كل األرض وهـو يف                
الشركة مع اهللا، بل وبعيين اهللا، فرأى ما هو أبعد كثرياً مما كان ألي إسرائيلي أن يـرى    

هكذا ما هو لفيالدلفيا، فاد األول      ). ٤-١:٣٤،  ٥٢:٣٢تث  (بعد دخوهلم األرض    
إال أنه وإن كان اهللا ال      . للكنيسة مل يسترد ولن يسترد، وهذا مرجعه بر اهللا يف حكومته          
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يسمح لنا بدخول األرض ذاا، لكن لنا هذا االمتياز العظيم أن نراها يف الشركة مـع                
ظيم أن نـرى الكنيـسة يف       لنا هذا االمتياز الع   . الرب، ونراها بعينيه هو يف كل مجاهلا      

طابعها احلقيقي، يف بركاا، ويف احتادها برأسها وعريسها، نرى مـستقبلها وترتيبـها             
. يف كل ما هلا نراها كما يراها الرب نفسه، وكما ستكون يف اد عن قريـب               . اإلهلي

حينئذ ستستعلن يف كماهلا حني يلبسها الرب جمدها، وحيضرها لنفسه بـال دنـس وال               
كل هذا نستطيع أن نراه     .  شيء من مثل ذلك، بل ستكون مقدسة وبال عيب         غضن وال 

حقاً . وحنن يف ملء الشركة مع الرب، إذ هو يف نعمته اليت هي بال حد يرينا ما يراه هو                 
  !يارب، ما أعظمك خملصاً

رأة   . فقال جميع الشعب الذين في الباب والشيوخ نحن شهود      رب الم فليجعل ال
ا بيت إسرائيل        الداخلة إلى بيتك آر    ين بنت ة اللت أس في    . احيل وآليئ فاصنع بب

  )١١ع ( أفراتة وآن ذا اسم في بيت لحم 

لذلك يأيت  . والشيوخ يكونون هيئة احلكم   . كان كالم بوعز إىل الشيوخ ومجيع الشعب      
وعـادة  ). ٢ع(ذكرهم عندما يكون األمر متعلقاً بالقضاء عدالً، أو باألحكام الشرعية           

ولكن هنا، وقد تأسست حقوق بـوعز،       ). ٩ع(ب يأيت الشيوخ أوالً     عندما يذكر الشع  
فهم الذين اعترفوا مبا فعل وثبتوه، وهم الذين يطلبون له اسم           . جند أن الشعب يأيت أوالً    

نعـم إن شـعب     . ومن الطبيعي أن يتحد الشيوخ معهم يف هذا       . جمد ألجل كل ما فعل    
فهم الذين كان هلم التمتع     . بوعز هم الذين أعطوا شهادة عن       - بيت اخلبز  -بيت حلم   

اليومي بربكات تلك املدينة، وكانوا دائماً يف حضرة بوعز، فكان كل ما هو يفعله حق               
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عندهم، وعندما وضع هو راعوث يف هذا املركز الرفيع من باعث نعمته وحمبته صادقوا              
  .هم على ما فعل

الذي لفيالدلفيا، الذي إن كنا نعيش كل يوم يف شركة مع الرب يف هذا املركز العجيب           
وضعتنا فيه النعمة أفال نلقي كل من يأيت إىل هذا املكان بصدر رحيب؟ إننا ال يسعنا يف                 

فـإن كنـا    . هذه احلالة إال أن نعظم النعمة اليت ب الربكة آلخرين أيضاً وتتحدهم به            
  .نسلك يف شركة مع الرب فإن قلوبنا متتلئ بالنعمة أيضاً

لقد ميزوا أن هـذه بدايـة   . ات نبوية، تنم عن بصرية ثاقبةكانت كلمات الشعب كلم   
لقد كانتـا يف احتادمهـا      .  قد حنيتا جانباً   - البداية األوىل  -جديدة، وكأن راحيل وليئة     

فقد كانت راحيل حمبوبة من يعقوب، ولكنها       ) ٢٩تك  (بيعقوب متثالن إسرائيل واألمم     
ولكن راحيـل   . يئة ستة بنني ليعقوب   كانت عاقراً بال مثر، يف الوقت الذي أجنبت فيه ل         

تثمر أخرياً فتلد ابنني، األول يوسف الذي يشري إىل الرب يسوع كالذي رفـض مـن                
، ٢مز  (اخوته اليهود، ولكنه يف زمان رفضه ارتقى مركز السيادة والسلطان على األمم             

ابن يـده   " الذي كان عند يعقوب      - وهو بنيامني    -أما الثاين   ). ٣٣-٢٠:١، أف   ٨
. ، فهو يرمز للرب يسوع كمن ميلك وسط إسـرائيل "ابن حزا"، وأما لراحيل  "يمنيال

ولكنه عنـدما   . فقد كان مولده هو الذي وضع النهاية إلسرائيل القدمي حسب اجلسد          
لـذلك  .  عصر الراحة  - امللك األلفي    -يتحد مع يوسف فالبد أن يبدأ زمان السالم         

د يعقوب، ولكنها كانت مباركة مـن الـرب،         متثل ليئة األمم، فهي مل تكن حمبوبة عن       
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وكـان  ) ٣٥-٣٠:٢٩تك  (فحملت الثمر يف الوقت الذي كانت فيه راحيل عقيمة          
  ".**هو يحمد"فمعىن اسم يهوذا . مثرها حلمد يهوه

يف دعوة رفقة أيضاً نستطيع أن نرى كيف نحي إسرائيل، إذ أن رفقة متثل الكنيـسة،                
فلقد نحي إسرائيل علناً    ). ٢٣،٢٤ تك(فيها ماتت سارة    وقد أُدخلت إىل اخليمة اليت      

فحلت الكنيسة حمل   ) ١٣:١٢كو  ١،  ١:٢أع  (يف اللحظة اليت فيها تكونت الكنيسة       
ولكن يف راعوث لنا ما هو أبعد من ذلك، فحـىت           . إسرائيل كشهادة اهللا على األرض    

 حالة العقم عملياً مـن      فلقد احتقر األمم بركات اهللا، وصاروا يف      . ليئة قد حنيت أيضاً   
). ٢٢-١٣:١١رو  (جهة اهللا، وإن مل تكن قد جاءت ساعة الدينونة العلنية بالنسبة هلم             

إال أن هذه اليت    . وهذا هو السبب يف أن الشعب وليس الشيوخ هم الذين يتكلمون هنا           
ومـاذا كانـت    . كانت شهادة اهللا بني األممقد أزحيت جانباً لتفسح اال لبداية جديدة          

اعوث سوى تلك املوآبية؟ لذلك ال فضل ينسب يف هذه البداية اجلديدة سوى للنعمة              ر
  .وقوة الفادي الذي له مفتاح داود

". من يصارع ألجل اهللا   "، أو   "أمري اهللا "بنت راحيل وليئة بيت إسرائيل، وإسرائيل معناه        
قهر الشيطان،  فهو الذي   . وحنن نعلم أن الرب كان هو أمري اهللا احلقيقي، ورجل حروبه          

عـب  (وهاهو اآلن قد صار رأساً فوق كل شيء، والبد أن بيتـه يـبىن               . وغلب العامل 
أوليست احملبة  . كان هذا هو غرض اهللا من فيالدلفيا، حىت امسها يعرب عن ذلك           ). ٦:٣

األخوية هي اليت جتعل أوالد اهللا يشعرون بأم قد احتدوا معاً برباط الكمال؟ إن احملبـة                
ست هي اليت تصريهم متحدين بعضهم مع بعض، بل بكوم قـد اعتمـدوا         األخوية لي 



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ١٧٤

هذه هي وحدانية الروح الـيت      ). ١٣:١٢كو  ١(مجيعهم بروح واحد إىل جسد واحد       
ولكن احملبة األخوية هي اليت تعطينا الشعور       ). ٣:٤أف  (جيب علينا أن حنفظها ونصوا      

ل متيز فيالدلفيا هي أا تـستعيد       لذلك فإن الصفة اليت ال تظ     . واإلحساس ذه الوحدة  
فكل املؤمنني  . مرة أخرى مالمح الكنيسة، واحلق اخلاص بكوا جسد املسيح وبيت اهللا          

احلقيقيني هم أعضاء جسد املسيح، وعالوة على ذلك فالكنيسة هي بيـت اهللا حيـث               
يسكن الروح القدس، وحيث الترتيب اإلهلي يستعلن حتت سـلطان املـسيح وقيـادة       

  .القدسالروح 

لذلك فساكين  ". بيت اخلبز "تعين  » بيت حلم «، و "املكان اخلصيب "» أفراتة«يعين االسم   
مدينة اهللا يرجون لبوعز من وراء ارتباطه براعـوث أن يكـون ذا بـأس يف املوضـع                  

وهناك مكان واحد خصيب على األرض،      . اخلصيب، وأن يكون ذا اسم يف بيت اخلبز       
هناك ال يرون غريه، وال ينتظـرون       . ول الرب يسوع  هو حيث جيتمع أوالد اهللا معاً ح      

يا «هناك نعترف عملياً بسلطانه، وهناك نسأله، كل واحد منا          . سواه يف اتكال تام عليه    
يف ذلك املكان نضع ذواتنا حتت توجيـه وتعلـيم الـروح            » رب ماذا تريد أن أفعل؟    

  .القدس، إذ هو وحده الذي له أن ميارس سلطان الرب يف االجتماعات

 وحـىت سـفر العـدد       ٤٠هذا احلق مصور لنا يف تاريخ إسرائيل من سفر اخلروج ص          
حىت مأل جمد الـرب     ) ٣٤-١٦:٤٠ خر(فما أن أقيم بيت اهللا حبسب فكره        . ١٠ص

عندئذ بدأ الرب على التو يعلن مقاصده العجيبة وأفكاره اليت نقرأهـا مـن              . املسكن
ن يثمروا مثراً مثيناً حسب فهمهـم       فقد كان اهللا يريد لشعبه أ     . ١٠ حىت عدد  ١٠الويني
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 التقدمة الكثرية الثمن الـيت أحـضرها        ٧نتيجة لذلك جند يف عدد      . الصحيح ألفكاره 
مث بعـد   .  نرى املنارة وقد أضاء نورها     ٨رؤساء الشعب ممثلني له إىل الرب، مث يف عدد          

 الرب حىت   ذلك جند الالويني كممثلني للشعب قد قربوا كقربان، يرددون ترديداً أمام          
مث أخرياً نرى الطاعـة     . بعد ذلك نقرأ عن عمل تذكار الفصح      . خيدموا خدمتهم للرب  

  ).٩عد(الكاملة ألمر الرب، إذ يتبع الشعب السحابة على الدوام يف ارحتاهلم يف الربية 

هل صار بوعزنا ذا بأس بيننا؟ وهل يستطيع اآلن أن يكون ذا اسم يف بيت اخلبز بسبب                 
ل أُذيع امسه من قبلنا وباالرتباط بنا؟ إذ جيد املؤمنون وغري املؤمنني وفـرة              ارتباطه بنا؟ ه  

 بيت اخلبز، وتلك هي رغبة روح اهللا        -اخلبز؟ هذا ما متناه شعب اهللا لبوعز يف بيت حلم           
هكذا أيضاً جيب أن    . وغرضه، وهو بالتايل ينشئها أيضاً يف قلب الشعب حىت ينطقوا ا          

  . رغبة كل من أتى ليلتصق ببوعزفهي بال شك. تكون رغبتنا

ذي يعطيك                       سل ال وذا من الن ار ليه ه ثام ذي ولدت ارص ال وليكن بيتك آبيت ف
  ).١٢ع ( الرب من هذه الفتاة 

، وإن كان اسم يهوذا يذكر، لكن التركيز هو         "بيت يهوذا "يالحظ أم ال يقولون هنا      
، ٣٨وذا يف حادثة تكوين     وهي اليت ارتبطت بيه   ". خنلة التمر "ومعناه  " ثامار"على اسم   

 مع بقاء الكـثري  -وهكذا  . كانت هي اليت أخذت زمام املبادرة     . وولدت له ابنه فارص   
فعندما رفـض   .  يذكر هنا امسها على سبيل التكرمي      -مما تندى له اجلباه يف هذه احلادثة        

يهوذا أن يعطيها لشيله كويل ليقيم نسالً ألخيه امليت، فال ميحى اسم أخيـه، عندئـذ                



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ١٧٦

وكانت النتيجة أا ولدت توأمان، صار كل       . ضحت ثامار بكرامتها ألجل إقامة النسل     
وليس ذلك فقط، بل إن فارص الذي كان جيب أن يولـد أخـرياً              . منهما رأساً لعائلة  

وفـارص معنـاه    . حسب النظرة اإلنسانية صار هو البكر، ومنه خرجـت عـشريتان          
ة اإلهلية اليت تعمل فينا، وتثمر فينا وبنـا،          رمزاً للقو  - مع ثامار  -وفيه نرى   ". اقتحام"

ويتكلم الشعب هنا عن راعوث داعني      ). ١١ و ١٠:١كو  (وهكذا يتمجد اسم الرب     
فهؤالء الذين يأتون إىل بوعز كما فعلت راعوث البد وأن يتميزوا دائماً            ". الفتاة"إياها  

  .حبيوية الشباب، ففي حمضره ليس عاجز وال عقيم

ًا           فأخذ بوعز راعوث ام    دت ابن ع ( رأة ودخل عليها، فأعطاها الرب حبًال فول
١٣(  

وإذ قد رفع شأا بعد أن      . لقد أخذ الفتاة املوآبية، اليت ال شيء هلا       . انظر ماذا فعل بوعز   
اشـتريتها يل   ... راعوث املوآبية   ... أنتم شهود اليوم    «كان وضيعاً فإنه يقول للشعب      

 فقرية، كانت تستجدي قوت يومها، ويقول إنه        فأغىن من يف األرض يأخذ امرأة     . »امرأة
عندئذ خلع الويل اآلخر نعله، وأشهر بوعز أمام شيوخ الشعب        . اشتراها لتكون له امرأة   

  .أنه يفك، وذا صار األمر مقرراً بصفة ائية وحمددة وال جمال للرجعة فيه

هذا املقـام   مما الشك أنه قد صار على راعوث من تلك اللحظة أن تتصرف مبا يقتضيه               
فهل ميكن أن يدور خبلدك احتمـال       . العجيب الرفيع الذي وضعت فيه كعروس لبوعز      

أن ختجل راعوث من االعتراف ببوعز كعريسها؟ وهل ميكن أن تتوقع أن تشعر راعوث              
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بالعار أمام اآلخرين حني تظهر مع بوعز كزوجها، ذلك الرجل جبار البـأس، الـذي               
 العدم، الذي مل يكفه أن حيسن إليها بإحسانات مادية،          خلصها من حالتها التعيسة وحياة    

هلذا السبب ال نقرأ عن فاصل زمين بني        . بل أعطاها نفسه جبملته وما له ليكون هلا الكل        
هكذا أيضاً حنن ال نقرأ عن رحلة رفقة عـرب          . إعالن بوعز أمام الشيوخ وبني زواجهما     

  ).٦٧-٦١:٢٤تك (قائه ا الربية إىل أن تقابلت مع اسحق، بل نقرأ فقط عن ل

ما هو رجاء الكنيسة؟ وما هو رجاؤك أنت؟ ما الذي ترجوه يف السماء؟، هل تريد بيتاً                
لك؟ شكراً هللا فنحن لنا هناك ما هو أفضل من البيت، هناك شارع املدينة من ذهـب،                 

ولكن ليس هذا هو رجاؤنا، بل الرب املبـارك         ) ٢٠-١٨:٢١رؤ  (وسورها من يشب    
ولكـن الـرب    . يكفيها أن تعطينا بيتاً، مهما كان هذا البيت مجيالً         نعمة ال إن ال . نفسه
ابن اهللا الذي أحـبين وأسـلم       «إنه  . ميكن أن يعطينا ما هو أقل منه هو ذاته شخصياً          ال

  .»نفسه ألجلي

أال يدعونا ذلك ألن    . فنحن قريباً جداً سنكون مع الرب     . لنتفكر يف هذا  ... أخي، أخيت 
ليس يل أي تعامل معك، فأنا هنا       «أنفسنا ألجله؟ أال حيق أن نقول للعامل        حنيا هنا باذلني    

وهنـا  . »وما أنا هنا إال لكي أشهد على الشر الذي جيري فيـك           . غريب ولست منك  
نعما أيها  «تكفينا ابتسامة الرضا من ربنا املعبود مكافأة لنا على هذا، وحنن نسمعه قائالً              

أدخـل إىل فـرح     .  يف القليل فأقيمك على الكـثري      كنت أميناً . العبد الصاحل واألمني  
أخيت، إن الرب آٍت سريعاً، فهل تعيشني هلوحده؟ أخي، إن الرب آٍت سريعاً،             . »سيدك

  فهل حتيا له وحده؟
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. نعم، ال ختجلوا البتة من املسيح، الرب املبارك، الذي هو آٍت سريعاً، ولرمبـا اليـوم               
تاحة اآلن لديكم لكي تعيشوا لـه بالكليـة         وعندما يأيت لن تكون هناك فرصة لكم كامل       

  .وليس لذواتكم يف عامل ال يعيش إال لنفسه ويرفض حقوق سيدنا

فلم تعد راعوث هـي     . واآلن، وقد مت الفكاك كامالً، فإن أعماق اهللا ميكن أن تستعلن          
امللتقطة املسكينة، اليت تلتمس حبات حنطة يف حقل بوعز، بل هي شريكة يف كل مـا                

كما أا مل تعد أرملة امليت، فقد اشتراها بوعز لنفسه امرأة، فصارت            . س هذا جلبار البأ 
وهي تدرك اآلن أن كل ما كان يربطهـا باملاضـي قـد             . مقترنة باحلي الذي فيه القوة    

انقطع، سواء روابطها مبوآب أو باملوتى، قد انفصمت كل الوثُق، وصـارت الغريبـة              
فقد تنسى راحيل وليئـة، إذ حلـت        .  إسرائيل املوآبية املسكينة هي األوىل بني أمهات     

وهاهي تندرج يف سلسلة النسب امللكـي، فقـد         . حملهما امرأة، ميكن أن تبين إسرائيل     
 -عمانوئيـل -صارت أم عوبيد جد داود، الذي منه حسب اجلسد جاء يسوع املسيح             

 بداية  وهكذا متت مقاصد اهللا، ور النعمة الصغري الذي تتبعناه من         . الوارث لكل شيء  
ومن سوى اهللا كان يـستطيع      . قصة راعوث هاهو قد صار اآلن حميطاً من اد األبدي         

فقد بدأت معامالت اهللا مع هذه األرملة املسكينة وهي ال          . أن خيرج من موآب كل هذا     
  .تزال يف موآب

دعى اسمه                  وم لكي ي فقالت النساء لنعمي مبارك الرب الذي لم يعدمك وليًا الي
  ).١٤ع ( في إسرائيل 
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فزواجها من حملون مل يثمـر أطفـاالً، ولكـن          . حىت ذلك الوقت كانت راعوث عاقراً     
اثبتوا يفَّ وأنـا    «هذا حق بالنسبة لكل مؤمن، فالرب يقول        . اقتراا ببوعز أى عقمها   

كما أن الغصن ال يقدر أن يأيت بثمر من ذاته إن مل يثبت يف الكرمة كذلك أنـتم                . فيكم
الذي يثبت يفَّ وأنا فيه هذا يأيت بثمـر         . أنا الكرمة وأنتم األغصان   . ا يفَّ أيضاً إن مل تثبتو   

هذا املبدأ حق بالنسبة    ). ٥ و ٤:١٥يو  (» ألنكم بدوين ال تقدرون أن تفعلوا شيئاً      . كثري
إن ساردس وضعت نفسها حتت     . للمؤمن فردياً، وأيضاً هو صحيح للكنيسة كمجموع      

) ١:٣رؤ  ( بثمر، ومل تشهد أعماهلا إال بأـا ميتـة           وصاية العامل، لذا مل تستطع أن تأيت      
وكيف تقترن بالعامل وتبقى يف ذات الوقت شهادة للرب املرفوض؟ هذا مستحيل بكـل              

كيف من موضعها هذا تثمر مثراً يتكلم عن حياة القيامة والصبغة الـسماوية؟             . املقاييس
 كوا قد صارت واحداً مـع       إن الكنيسة مل تثمر مثراً حقيقياً إال بعد أن أدركت حقيقة          

حينئذ فقط  . ، وبعد أن عرفت ذلك عملياً     )٢٣ و ٢٢:١أف  (رأسها املمجد يف السماء     
صار يف إمكاا أن تسلك يف األعمال الصاحلة اليت سبق اهللا فأعدها لكي يسلك فيهـا                

  ).١٠-٦:٢أف (أولئك الذين أُقيموا مع املسيح وأُجلسوا معه يف السماويات 

فقد أعطاها الرب حبالً عندما اقترنت ببوعز، فولـدت         . راعوث أيضاً هكذا كان مع    
فمعـىن اسـم    . ولنالحظ أنه من هذه اللحظة ال يذكر اسم راعوث مرة أخـرى           . ابناً

وهكـذا بالنـسبة   . وقد شبعت إىل التمام باملركز الذي وصلت إليه  ". مكتفية"راعوث  
ة هلا من االحتاد باملسيح الذي      للكنيسة وهي على األرض، فال يوجد ما هو أمسى بالنسب         

. إن إدراك هذه احلقيقة، والتمتع العملي ا هو فقط ما يشبع القلب وميأله            . يف السماء 
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واللحظة اليت وصلت فيها فيالدلفيا إىل امتالك هذا احلق كانت هي بدايتـها، ومنـها               
و ملن  ومل تعد بعد ذلك حاجة ألحد ألن يبحث عن مركز أمسى للكنيسة أ            . بدأت الثمر 
  .ومل يبق سوى حتقيق وامتالك واستعالن ما عمله الرب معها. ينتمون إليها

لنرجع اآلن بذاكرتنا إىل تلك احلالة املظلمة وامليئوس منها اليت كانت لنعمي وراعـوث              
كانت كلمات نعمي إىل عرفة وراعوث حمورها هـو         . عند خروجهما من أرض موآب    

ال جيوز إطالقاً   " مستحيل"ولكن كلمة   .  مرياثهم استحالة أن يقوم نسل للموتى، أو فداء      
فليس هناك ما يستحيل عليه سوى أن يكذب أو يتصرف مبا ال            . استخدامها يف أمور اهللا   

فالبداية هي أن نقتنع بعجزنا التام، ولكن يف ذات الوقت ال جيب أن             . يتفق مع قداسته  
  .حند قوة اهللا وحمبته، فذلك إهانة له ال تقبل

ولكن تأمـل   . وإنه حلسن أن نفعل ذلك    . فينا الكثري مما يدعونا إىل االتضاع     ال شك أنه    
فعندما فتح الرب أعني    . كيف فاض وفور فرح نعمي وهي تريب طفل راعوث يف حضنها          

البعض يف مطلع القرن التاسع عشر، فرأوا الفساد واخلراب التام الـذي يف الكنيـسة               
وتستانتية، فمن كان منهم يتصور يف ذلـك        الكاثوليكية، واملوت الذي يف الكنائس الرب     

فقد صار  . الوقت أن هناك إمكانية الستعادة واسترداد شهادة اهللا؟ ولكن اهللا فعل ذلك           
هلم معرفة مبركز الكنيسة احلقيقي، وكانت نتائج ومثار هذه املعرفة أن انفصل املؤمنـون         

نا غرباء سائحني علـى     عن العامل، وعن املسيحية االمسية، وحتققت يف حيام حقيقة كون         
  .األرض، ألن موطننا هو السماء
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ويف وقتنا احلاضر مازال هناك مؤمنون كثريون مثل راعوث، مل يعرفوا بعد معىن الغـىن               
والسعادة اليت وهبها اهللا للكنيسة، أو رمبا هم كنعمي قد أعطوا ظهورهم هلذه الربكات              

. إن الباب إىل الفادي مازال مفتوحاً     ملثل هؤالء املؤمنني نكرر قولنا      . ليذهبوا إىل موآب  
وإنه جيد فرحه وسروره كسيدهم املقام واملمجد يف أن مينحهم كل الغىن الذي تركـوه               

  .خلفهم

ملاذا جند كثرياً من املؤمنني غري متمتعني باملرياث؟ السبب هو أم ال يعرفون حقيقته، بل               
 مل يدخلوا إىل التدريبات القلبيـة       إم. ال يعرفون حىت أم مل ميتلكوا املرياث الذي هلم        

قد يكونوا متيقنني من غفران خطاياهم، وأم البـد وأن          . العميقة اليت جرت مع نعمي    
خيتربوا صالح اهللا وأمانته يف رحلة حيام على األرض، وأـم يومـاً سـيذهبون إىل                

ـ      . السماء، وهذا أقصى ما تصل إليه مقاييسهم الروحية        ىن ولكن ال دراية عنـدهم بغ
وما هو السبب الذي مينعهم من معرفة ما        . الربكات الروحية اليت هلم أن يتمتعوا ا اآلن       

ولكن األهـم   . هلم من بركات؟ قد يكون للتعاليم غري الصحيحة واخلاطئة دور يف هذا           
ولكن عندما  . فهم مشغولون مبا هلم، بذوام وما خيصهم      . هو أم غري مهتمني مبا للرب     

د هو غرض قلوبنا، وتتثبت عيوننا عليه، عندئذ البد أن يرينا غنـاه،             يصبح الرب املمج  
فتنجذب قلوبنا حنوه، وخنترب كراعوث ونعمي أن املسيح يستطيع أن يعطينـا التمتـع              

كذلك فإنه يؤهلنا ألن نـسلك      . الكامل باملرياث، وأن يشبع كل رغبة فينا حبسب اهللا        
إن مثل هؤالء املؤمنني هلم     . دس املعطى لنا  حسب الدعوة العليا اليت دعينا ا بالروح الق       
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أن يقبِلوا إىل معرفته كمن هو املصدر لكل شيء، وكمن يستطيع أن يرد كل الربكات               
  .ألا كلها أُعطيت منه، وهو قد حفظها لنا كاملة. اليت أعطاها اهللا لشعبه أوالً

ه    د ولدت  وهي  ويكون لك إلرجاع نفس وإعالة شيبتك، ألن آنتك التي أحبتك ق
  )١٥ع ( خير لك من سبعة بنين 

الـذي  "وعمـل  ". من يسترجع احلياة"يلفت نظرنا أن النساء يلقنب ابن راعوث بلقب         
ففي بوعز رأينا املسيح كمـن      . خيتلف بعض الشيء عما تأملنا فيه فيما سبق       " يسترجع

فرأيناه يف قدرته على أن يفك وخيلص، وكمن يستطيع أن يعطي حيـاة             . يفدي ويسترد 
وأن مينح متتعاً كامالً وامتالكاً للمرياث يف املوضع الذي انطفأت فيه           . يدة من املوت  جد

ولكن يف عوبيد نـرى     . الشهادة، ومل يبق فيها شيئاً سوى اخلراب التام والفقر واملوت         
. مثرة االحتاد بالرب املقام واملمجد، وبالتايل جند فيه االسترداد الفعلي للمرياث املفقـود            

مـن يـسترجع لـك      "أي  " السترجاع نفس "النساء يقلن هلا إنه يكون      ولنالحظ أن   
» الذي كان من البدء   «فعندما رجع املؤمنون إىل     . وهذا يوضح ما ذكرناه آنفاً    ". حياتك

فما أن استعادوا مـرة     . يف القرن التاسع عشر كان هلذا تأثري عظيم على حيام العملية          
موا أم متغربون على األرض، فأظهروا      أخرى إدراك املركز السماوي للكنيسة حىت فه      

ومل يظهر تأثري ذلـك     . فانفصلوا عن العامل يف كل صوره املختلفة      . عملياً ذلك يف حيام   
يف هؤالء الذين خرجوا من دائرة تأثري ثياتريا وساردس، بل هم صاروا مثاالً كـان لـه        

  .تأثريه على كل املسيحية، وهذا ما قصده اهللا بالفعل
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كانـت  . نو إسرائيل إىل قادش برنيع كانوا قد طافوا يف الربية أربعني سنة           عندما وصل ب  
ماتت فيها مـرمي    . هذه رحلة طويلة ومضنية، جفت فيها ينابيعهم، واستنفذت طاقام        

ولكن الرب عندئذ أعطـى مـاًء مـن         ). ١:٢٠عد  (اليت هي صوت النبوة والتسبيح      
  .الصخرة حىت ال يهلك الشعب بأسره

. تقـدم يف األيـام    . فشاخ امللك داود  « نقرأ عن اية حياة داود       ١ول ص يف امللوك األ  
فقال له عبيده ليفتشوا لسيدنا امللك على فتاة عذراء         . وكانوا يدثرونه بالثياب فلم يدفأ    

فلتقف أمامه ولتكن له حاضنة ففتشوا على فتاة مجيلة يف كل ختوم إسـرائيل فوجـدوا               
وكانت الفتاة مجيلة جداً فكانت حاضنة للملك       . لكفجاءوا ا إىل امل   . أبيشج الشومنية 
  .»وكانت ختدمه

يكون لك إلرجاع نفس    «إن هذين املثالني يبينان لنا ما كانت النساء تقصده عندما قلن            
هكذا أعطى الرب فيالدلفيا للكنيسة ككلحىت ترجع إىل مـا كانـت   . »وإعالة شيبتك 

ولكن من الناحيـة    ! ياله من فكر مجيل   . عليه يف البداءة، وإلعالتها يف زمان شيخوختها      
األخرى ما أخطر املسئولية امللقاة على عاتق أولئك الـذين استحـضروا إىل املركـز               

ليت هذا الفكر حيفظنا من الرتعات االستقاللية والطائفية، بل يكـون           . الفيالدلفي هذا 
مـصدر  فالرب يريـد أن يـستخدمنا ك      . عوناً لنا لكي ندرك واجبنا حنو مجيع املؤمنني       

. للدفء لشهادة تكاد متوت، ولكي خندمها كما كانت أبيشج ختدم داود يف شيخوخته            
وهذه هي الـصبغة الـيت      ". خادم"أو  " عبد"معناه  " عوبيد"وسنرى فيما بعد أن اسم      

كنتك اليت أحبتك،   «امسعوا ماذا قالت النسوة لنعمي عن راعوث        . تصطبغ ا فيالدلفيا  
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بعة بنون هي إشارة إىل كمال ومتام الربكة اليت كانت          وس» وهي خري لك من سبعة بنني     
  ).٥:٢صم ١(تتمناها أي أم يف إسرائيل 

وسمته الجارات  . فأخذت نعمي الولد ووضعته في حضنها وصارت له مربية        
د            ي داود         . اسمًا قائالت قد ولد ابن لنعمي ودعون اسمه عوبي سى أب و ي هو أب

  ).١٦،١٧ع (

واجلارات أيضاً اعترفن به كابن     . وأخذته لنفسها .  هلا هكذا تقبلت نعمي الولد كمن هو     
. الحظ أن اجلارات هن اللوايت يذكرن هنا وليست النساء عامـة         . لنعمي، وأعطينه امساً  

هكذا بالنسبة لنا من جهة االستنارة      . فلقد ضاقت احللقة واجنلت البصرية بصورة أفضل      
ملية، فهي تزداد عمقاً كلمـا زاد  وفهم طرق الرب وأعماله، بل حىت بالنسبة حلياتنا الع      

  .اهتمامنا بشعب اهللا وبالويل الذي أعطاه لنا

وواضح أن املعنيني مرتبطان معـاً مـن        ". عابد"أو  " عبد"ومعناه  " عوبيد"ومسي الولد   
تث (فهذان مها واجب اإلنسان من حنو اهللا، أن خيدمه وأن يعبده            . االسم إذا ربطناه باهللا   

فهو الذي ثقبت   . من مثر غال لبوعزنا إن كنا خداماً عابدين       ويا له   ). ١:٤، مت   ١٣:٦
وقد خدم وهو على الـصليب،      ). ٦ و ٥:٢١خر  (أذنه باملثقب حىت يكون عبداً مؤبداً       

ال . أحب سيدي وامرأيت وأوالدي   «لقد قال   . ومازال خيدم اآلن، وسيظل خيدم إىل األبد      
  »أخرج حراً
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اجب عليه أن خيدم اهللا ويعبده، ولكننا نعلم         و - كما سبق ورأينا     -إن اإلنسان الطبيعي    
لذلك إن كنا   » اجلميع زاغوا . ليس من يطلب اهللا   «أيضاً أنه ال يفعل ذلك، فواضح أنه        

أنـا عبـدك ابـن      . آه يا رب ألين عبدك    «. عباداً خادمني فهذه عالمة على أننا افتدينا      
فعندما كان  . ابريهذا مبدأ صحيح يف كل التد     ). ١٦:١١٦مز  (» حللت قيودي . أمتك

 ١:٨،  ١:٥،  ١٨:٣،  ٢٥-٢٣:٢خر  (إسرائيل يف مصر خدموا فرعون ومل خيدموا اهللا         
مل يكن إسرائيل هناك رمزاً لغري املؤمنني، بل للمؤمنني الذين          ...). ٢٨ و ٢٧ و ٢٠ و ٨و

كانوا هم شعب اهللا، ولكنهم كانوا جمربين على خدمـة اخلطيـة            . ٧مازالوا يف رومية    
وعندئذ صـاروا   . فتدوا من مصر بقوة الدم وعلى أساس خروف الفصح        والعامل، حىت ا  

، وهذا ما البد أن يكون يف يوم قريب عندما خيلص           )١٥خر(عابدين للرب وخداماً له     
ولكـن ينبغـي أن اخلدمـة       ). ٣:١١٠،  ٣١-٢٦:٢٢مز  (إسرائيل من كل أعدائه     

مسى ألبنـاء اهللا    والعبادة األكمل توجد حيث يكون عمل الفداء هو موضوع السبح األ          
تأيت ساعة وهـي اآلن حـني الـساجدون         «. املفديني الذين صاروا واحداً مع الفادي     

. ألن اآلب طالب مثل هؤالء الساجدين لـه       . احلقيقيون يسجدون لآلب بالروح واحلق    
). ٢٤ و ٢٣:٤يو  (» اهللا روح، والذين يسجدون له فبالروح واحلق ينبغي أن يسجدوا         

  .ين وخداماً لهنعم إن اآلب يطلب ساجد

إذا كنا نريد أن نكون خداماً عابدين فيلزمنا أوالً أن نتحرر من قوة اخلطية واملوت، أما                
 يـصف لنـا     ٧إن رومية   . الذي مازال يتكل على اجلسد فهو ال يستطيع أن خيدم اهللا          

 ١٦ و ١٥:٧رو  (إنساناً مولوداً الوالدة اجلديدة، ولكنه ال يزال خيدم اخلطية وليس اهللا            
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، ٧:٢٦،  ٤٢:٧ونفس تعبري اخلدمة والعبادة يرد أيضاً يف أعمال         ). ٢٤ و ٢٣ و ١٩و
ومن له القدرة على العبادة والسجود سوى من أُعتق من كل مـا       . ٣٧:٢،  ٧٤:١لوقا

كان يذله ويربطه قبالً، فمثل هذا قد صار اآلن حراً حىت أنـه يـستطيع أن ينـشغل                  
فهو تعبري عـن    . امتيازات موضوع سجودنا  فالسجود معناه املشغولية بأجماد و    . بالفادي

  .التقدير واالحترام له يف خشوع

إن مثل هذا السجود ال وجود له يف كنيسة روما الكاثوليكية، وال يف كنائس حركـة                
، بـل هـي    »بالروح واحلق «فكنيسة روما هلا خدمة سجود، ولكنها ليست        . اإلصالح

، والذي أبطله اهللا ألنـه ال       خدمة وسجود مادي كالذي كان إلسرائيل حسب الطبيعة       
أما كنائس حركـة    . يتوافق مع هذا املقام السامي الذي ألولئك الذين افتداهم املسيح         

فعندهم التبـشري   . اإلصالح فهي ال تدري شيئاً عن هذا السجود وهذه اخلدمة إطالقاً          
فقد يتكلم  . بالكلمة يسمى سجوداً وخدمة مقدسة، وال يدركوا الفرق الشاسع بينهما         

حد إىل الكنيسة عن اهللا معلماً وواعظاً، ولكن هذا ليس سجوداً، بل السجود هـو يف                أ
احلديث إىل اآلب باملسيح والتعبد له ألجل كل ما عمله، معربين عن االمتنان والتقدير              

. له، واخلشوع الذي ميأل قلوبنا عندما نتأمل ذلك الشخص العجيب وعمله يف الفـداء             
 مع إعالن اهللا الذي أعطاه عن ذاته وعن ربنـا يـسوع،             فنحن نسجد ونتعبد يف توافق    

هذا . مبعىن أنه هو املعطي األعظم، وهو اآلب لكل من قبلوا الرب يسوع خملصاً وسيداً             
كذلك فنحن نسلك يف توافق مع طبيعة اهللا، فسجودنا ليس بوسائل           . هو السجود باحلق  
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، يـو   ١٥:١٣عـب    (مادية طبيعية كما كان إلسرائيل قدمياً، بل هو سجود روحـي          
  .وهذا هو السجود بالروح). ٢٤-٢١:٤

عندما أحيا الرب يف نعمته احلقائق الثمينة عن اخلالص والعتق الكامل، وعندما أدركت             
هذا احلق قلوب قد اتضعت، حينئذ أُعيدت خدمة السجود إىل وضعها األول، فابتـدأ              

والـسبح لـآلب    املؤمنون جيتمعون ألجل غرض واحد، وهو تقدمي السجود واحلمد          
  .واالبن حتت قيادة الروح القدس

ويف السماء لن نتعلم ولن نوعظ، لن نكون يف حاجة إىل من يعزينا أو يسندنا، لن حنتاج                 
). ١٢-٣:١٣كـو   ١(فيما بعد إىل تقومي أو بنيان، وال إىل ازدياد يف املعرفة واحلكمة             

تنـا هنـا هلـذه      وبالرغم مـن أن اجتماعا    . لذلك لن جنتمع هناك ألي غرض من هذه       
األغراض هلا قيمتها الكربى طاملا حنن على األرض، لكن تقدمينا السبح والشكر والتعبد             
لن ينقطع إطالقاً، ال هنا وال يف السماء، بل هناك ستجتمع الكنيـسة حـول احلمـل                 

أال يرينا هذا أن السجود هو أمسى صور اخلدمة الـيت           . املذبوح فتقدم السجود األكمل   
فهـو سـيظل    . ا يف اجتماعات الكنيسة؟ هذا هو فكر الرب من جهتنا         ميكن أن نقدمه  

ولكنه أيضاً يريد أن يوجدنا وحنـن  . يعلمنا ويعظنا طاملا حنن يف ضعف على هذه األرض  
، املكان الـذي فيـه      ٥ هنا على األرض يف ذات احلالة املوصوفة بأا السماء يف رؤيا          

يه الكنيـسة مـع اآلب الربكـة        ستجتمع الكنيسة حول احلمل املذبوح، هناك ستعط      
فهذا ملن يعرفونه هو اختبار مذاق السماء مقدماً، كما يقـول    . والكرامة من كل القلب   

  !املرمن
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وا ك خرج إلي
ه صلو وعن  اانف

  

ك  جودهم ل س
ذوقوا منه  ات

 

ك  ة ل ذي خدم
ر ا نختب فيه

  

ا   الم الفن ن ع م
وا ا وترآ  االعن

  

ال  يد الم ا س ي
سما الوة ال  ح

  

دني  ي ال ن ف اونح
ك ا راحت العلي

  

فقـد  . وعندما منارس هذه اخلدمة روحياً البد وأن يكون هلا تأثريها على حياتنا العملية            
فعندما ننـشغل   ". يهوه الكائن "، أو   "هو الكائن "كان عوبيد هو أبو يسى الذي معناه        

بالسجود لآلب، وبشخص وعمل الرب املخلص، فإن هذه املشغولية ستتخلل كياننـا            
  .ا، وسيصبح واقعاً حياً يف قلوبنا أننا نرى وجند اآلب واالبن يف كل أمورناوحياتنا كله

وعندما يصبح هذا واقعاً حيـاً يف       . إن هذا السجود وهذه اخلدمة جيب أن تدمغ حياتنا        
 يف مجاله العجيـب وقوتـه وحمبتـه،         - يهوه الكائن    -قلوبنا أن نعرف اآلب واالبن      

ك أن هذا سريفعنا فـوق ظـروف األرض         ، فالش )٨:١٣عب  (سرمديته وعدم تغريه    
فال تقتصر معرفتنا على عقولنا، بل متتد إىل مـشاعرنا وقلوبنـا،      . واألوضاع احمليطة بنا  

ونوقن أنه ال شيء ميكن أن حيدث إال بسماح من اآلب، الذي أحصى مجيـع شـعور                 
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 هذه حقيقة إىل أن نعرفها ال نكون قد بدأنا احلديث عن مقاصد الرب يسوع             . رؤوسنا
  .يف حمبته

أفهل نظن أن سجودنا وخدمتنا هي بال قيمة عند اآلب وعند ربنا يسوع؟ لقـد كـان                 
فبالسجود احلقيقي نـصبح خالنـاً      ". حمبوب"أو  " صديق"يسى هو أبو داود، ومعناه      

أف (، حمبـوب اآلب     "ابن داود "لآلب، وحمبوبني منه، مشاني يف هذا للرب الذي هو          
عندئذ . ، الذي فيه وجد اآلب كل سروره      )١٣:١كو   (»ابن حمبته «الذي يدعى   ) ١:٦

كم هذا عجيب وسامٍ    ). ٣:١يو  ١(تكون لنا الشركة مع اآلب ومع ابنه يسوع املسيح          
يـو  ( أن نؤمتن حنن علـى أفكـار اآلب واالبـن            - وهكذا جيب أن يكون تقديرنا       -

١٥:١٥.(  

ارص     د ف د حصرون     . وهذه موالي ارص ول د رام    . ف د   . وحصرون ول ورام ول
اداب شون . عمين د نح اداب ول لمون . وعمين د س شون ول د  . ونح لمون ول وس

  ).٢٢-١٨ع ( ويسى ولد داود . وعوبيد ولد يسى. وبوعز ولد عوبيد. بوعز

فقد وصـلنا   . ينتهي يف الواقع سفر راعوث عند العدد السابع عشر من هذا األصحاح           
كما يعين  .  يرمز إليه بوعز   إىل املركز الصحيح، أي االحتاد باملسيح املقام واملمجد، الذي        

وسلسلة النسب  . هذا أننا قد صارت لنا الشركة العملية مع اآلب ومع االبن كعابدين           
فتارخيياً يقدم لنا راعوث وقد صار هلا       . اليت أمامنا اآلن هي تذييل، وهو تذييل له أمهيته        

. ولوهذا ما يؤكد عليه إجنيل مىت يف األصحاح األ        . اسم يف سلسلة نسب الرب يسوع     
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ولكي نفهمه علينا أن نتأمل معاين      . ولكن أيضاً سلسلة النسب هذه هلا مغزاها الروحي       
  .األمساء الواردة فيها

. إنه ملن الرائع حقاً أن نستحضر إىل املركز الذي لكنيسة فيالدلفيا وحالتـها العمليـة              
وجه الـرب   لذلك  . ولكننا أيضاً نعلم من واقع اختبارنا أنه من السهل جداً أيضاً تركه           

رؤ (» متسك مبا عندك لئال يأخذ أحد إكليلـك       «حتذيره إىل أولئك الذين يف فيالدلفيا       
إن أولئك الـذين استحـضروا إىل       . »غالباً«يدعوه الرب   » يتمسك«فمن  ). ١١:٣

فيالدلفيــا، وكــذلك الــذين يستحــضرهم الــرب اآلن، ليــسوا أفــضل مــن 
 كانوا يف أفسس، الذين بعد ذلك بفترة        الذين» واملؤمنني يف املسيح يسوع   ...القديسني«

لذلك فهي  ). ٤:٢رؤ  (» عندي عليك أنك تركت حمبتك األوىل     «وجيزة قال هلم الرب     
. مسئولية خطرية علينا أن نبقى يف هذا الوضع وهذه احلالة اليت أتى بنا الـرب إليهـا                

حفـظ  ولكن هذا ما ال نستطيع أن نفعله من ذواتنا، بل إن هذا يف الواقع أصعب من                 
ولكن هناك قوة تـستطيع     . ناموس جبل سيناء، وهو الذي استعصى حفظه على اجلميع        

القادر أن حيفظكم غري عاثرين، ويوقفكم أمام جمده بال عيب          «إا قوة   . أن حتفظنا ثابتني  
إا القوة  ). ٥:١بط  ١(إا قوة اهللا اليت تعمل فينا لتثبت إمياننا         ). ٢٤يه  (» يف االبتهاج 
  ).٤:٥يو ١(لعامل اليت تغلب ا

سبق أن رأينا أن فارص هو رمز هلذه القوة اإلهلية اليت تعمل فينا وتثمر فينا وبنا مثراً بـه       
ويف سلسلة النسب هذه من     ). ١٠:١،١١، كو   ٢٠ و ١٦:٣أف  (يتمجد اسم الرب    

  .فارص نرى كيف نستطيع أن نغلب
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وليتنا، فنجد أمامنا عشرة    صحيح أن قوة اهللا تعمل فينا، ولكنها هنا تذكر باالرتباط مبسئ          
أمساء، منها مخسة مرتبطة مبصر والرحلة عرب الربية، واخلمسة األخرية مرتبطة بـسكىن             

يتكلم عن مسئولية اإلنسان كخليقة     " مخسة"وكما نعلم فإن الرقم     . الشعب يف األرض  
والـروح  . اهللا، وهي بال شك مسئولية مع معونة من اخلالق، ولكن أيضاً حتت رقابتـه             

والواقع الذي ال جدال فيه أن هناك أمساء قد أُغفل          . دس يركز هنا على الرقم مخسة     الق
فمن مواضـع أخـرى     . ذكرها ليبقى عددهم عشرة أي حاصل ضرب مخسة يف اثنني         

نستطيع أن نعرف أن داود مات، وتقلد سليمان امللك يف السنة اخلمسمائة والتـسعني              
خلمسة األخرية يف هذه السلسلة تغطي      خلروج إسرائيل من أرض مصر لذلك فاألمساء ا       

من هذا نستنتج أن الروح القدس اختار هذه األمساء اخلمسة عـن           .  سنة ٥٤٠معاً مدة   
  .قصد خاص ليستخدمها إليضاح فكرة معينة من خالهلا

وقصة والدته توضح لنا ما هي نتيجة القوة اليت تعمل فينـا            ". اقتحام"يعين اسم فارص    
ص، مع أخيه زارح، نرى ما يوضح لنا أننا نلنا طبيعـة            ويف فار ). ٣٠-٢٧:٣٨تك  (

لكن ليس الروحاين أوالً بـل      «. جديدة عندما ولدنا ثانية، مع بقاء الطبيعة القدمية فينا        
فقد مد زارح يـده خارجـاً أوالً،        ). ٤٦:١٥كو  ١(» احليواين، وبعد ذلك الروحاين   

 املشهد وولد أوالً فـصار      وظنت القابلة أنه هو الذي سيولد أوالً، ولكن فارص اقتحم         
أمـا  .  مولود والدة ثانية، ولكنه يشبه بزارح      ٧فمع أن اإلنسان الذي يف رومية       . بكراً

 الذي يسلك حسب الروح وينقاد بالروح فمرموز إليه بفـارص،           ٨اإلنسان يف رومية    
بينمـا  .  بواسطة القوة اإلهلية الـيت فيـه       - أي الطاعة    -الذي فيه يتم حكم الناموس      
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 ميتة، حىت أن الروح القدس الـذي يعمـل يف           -أي الذات -ت الطبيعة القدمية    حسب
  .الطبيعة اجلديدة ميكنه أن حيفظه يف هذا املركز العجيب الذي استحضر إليه

وقد قال الرب عن أورشـليم      " حمصور"الذي معناه   " حصرون"والنتيجة هلذا كله هي     
أورشليم اجلبال  «). ٥:٢زك  (» اأكون هلا سور نار من حوهلا، وأكون جمداً يف وسطه         «

مالك الـرب حـال   «). ٢:١٢٥مز (» حوهلا، والرب حول شعبه من اآلن وإىل الدهر       
 يشتكي الشيطان ألن اهللا     ١٠ و ٩:١ويف أيوب   ). ٧:٣٤مز  (» حول خائفيه وينجيهم  

فعندما تكون احلرية لكلمة اهللا لتعمل، واال مفتوحاً أمامها كمـا           . سيج حول أيوب  
فال يـستطيع عـدو أن      .  فارص، فإن النتيجة احلتمية هي أن اهللا سيسيج حولنا         رأينا يف 

، ونصري كموسى الذي كان مـع اهللا        "مرتفع"الذي معناه   " رام"ميسنا، وعندئذ سيولد    
على اجلبل أربعني يوماً، فرأى جمد رمحة اهللا وطول أناته، فنعكس بالتايل هذا اد وهذه               

وهكـذا ولـد رام     ). ١٨:٣كو  ٢،  ٣٠ و ٢٩ و ٧-٤:٣٤خر  (الرمحة على اآلخرين    
هذا »الشعب املنتدب «كما يعين أيضاً    " شعب املعطي املسرور  "الذي معناه   " عميناداب"

فلم أشعر إال وقد جعلتين     « حيث يقول العريس     ١٢:٦املعىن معرب عنه يف نشيد األنشاد       
 الذي ذكرنـاه  ولكن يبقى املعىن  ). أي قومي املنتدبني  (» نفسي بني مركبات قوم شريف    

فنحن قد أقبلنا إىل معرفة الرب كاملعطي األعظم عنـدما          . أوالً عن هذا االسم صحيحاً    
فهناك يف السماويات عرفنا الغىن الذي لنا، والنتائج العظيمـة          . ارتقينا إىل مكانه األمسى   

ولكـن  . لعطائه لنا، فارتبطت قلوبنا ذا املكان، وكم هو جيد حقاً أن نكون هناك معه             
فمن قمة  ". رائي"الذي معناه   » حنشون«ازال هناك ما هو أعظم، فقد ولد عميناداب         م
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اجلبل اآلن نستطيع أن نرى األرض على امتدادها ويف كل مجاهلا وائها كما فعل موسى             
فعندما نكون يف شـركة مـع       . ، ونثق أننا يوماً قريباً سنمتلكها كلها      )٤-١:٣٤تث  (

وعندما نشغل  . راً عجيبة عن املستقبل من املكتوب     الرب يكشف لنا الروح القدس أمو     
فهذا هو آخر ما ميكـن      . »هاأنا آيت سريعاً  «املركز الذي لفيالدلفيا فإن الرب يقول لنا        

  .أن يقال لنا وحنن يف رحلة الربية

 نعـرف أن    ٥:١ومن إجنيل مىت    ". ثياب"أو  " مالبس"مث بعد ذلك يأيت سلمون، ومعناه       
وهناك يف األرض نعرف أننا     . وبالتايل فإنه يأخذنا إىل األرض    . سلمون قد تزوج برحاب   

فأدركنـا مـا هـي      ) ٦:١أف  (» يف احملبوب «فقد أنعم علينا    . اكتسينا بأفخر الثياب  
فهـو  ) ٧:١أف  (» غفران اخلطايا . الذي فيه لنا الفداء بدمه    «إا احملبوب ذاته    . الثياب

ومل يقتـصر األمـر   .  عن ميني اآلبالذي أسلم نفسه ألجلنا، وهاهو اآلن جالس ممجداً     
الذي فيه  "» بوعز«على خالصنا، بل صارت هناك القوة اليت تعمل حلسابنا، وهنا يأيت            

تلك هي ذاا القوة اليت أقامت من األموات ذاك الذي مات ألجلنا، وأعطتـه              ". القوة
 يف  فوق كل رئاسة وسلطان وقوة وسيادة، وكل اسم يسمى، ليس         «مكاناً عن ميني اهللا     

كذلك نرى أننا قد أحيينا     ). ٢٣-١٨:١أف  (» هذا الدهر فقط، بل يف املستقبل أيضاً      
أخرياً، وبعد أن نفهم    ). ٦ و ٥:٢أف  (معه، وأُجلسنا يف السماويات يف املسيح يسوع        

هذا كله فإننا سنخدم ونسجد، وتكون لنا الشركة العملية مع اآلب واالبن، مـدركني              
". داود"و" يـسى "و" عوبيد" وهذا ما رأيناه يف معاين أمساء        أننا موضوع احملبة والنعمة،   
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عالوة على ذلك، يكون عندنا اإلدراك حلقيقة أنه بالرغم من أننا أفسدنا كـل شـيء                
  .أعطاه لنا الرب إال أنه ما كان ممكناً أن نفسد عمله

 ، وهو يتكلم إلينا عن ربنا يسوع املسيح، الذي هـو          "يهوه الكائن "معناه  " يسى"واسم  
أبـين كنيـسيت،    ...«لقد قال بفمه الكرمي     ). ٨:١٣عب  (هو أمساً واليوم وإىل األبد      

، فهو البد وأن حيضر الكنيسة لنفسه       )١٨:١٦مت  (» وأبواب اجلحيم لن تقوى عليها    
ذا فإننا نأيت إىل    ). ٢٧:٥أف  (» غضن أو شيء من مثل ذلك      جميدة ال دنس فيها وال    «

وفقط ننتظر ربنا يسوع    . ل من جهة كل ما هو من اهللا       اليقني الذي ال يتزعزع وال يتبد     
آتياً ليأخذ كنيسته لتكون له، وليدخل ا إىل بيت اآلب، حيث الراحة الكاملة، لـيس               

وسنبلغ كمال الفرح وحنن نرمن الترنيمة اجلديـدة        . فقط لضمائرنا، بل ألجسادنا أيضاً    
ت واشتريتناهللا بدمك من    مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه ألنك ذحب        «قائلني  

  ).٩:٥رؤ (» وجعلتنا إلهلنا ملوكاً وكهنة. كل قبيلة ولسان وشعب وأمة

هذه هي الطريق، وتلك هي الوسائل اليت ا نحفظ يف املكان واحلالة اليت أتى بنا الرب                
  .عندما نفتح حنن اال أمامها لتعمل فينا وبنا» القوة اليت تعمل فينا«إليها بواسطة 

يو ١(ب إىل الرب فيزيد إميانك وإمياين، حىت ينتصر على هذا العامل احلاضر الشرير              لنطل
فالعامل احلاضر قد رفض ابـن اهللا، وأمـا العتيـد           . ويكون منتظراً للعامل العتيد   ) ٤:٥

كل ما فيـه    . العامل احلاضر قد صلبه   . العامل احلاضر قد باعه بثالثني من الفضة      . فسيعرفه
إنه كـل  . وفيه يقبل الناس جمداً من بعضهم البعض. » وغرور الغىن مهوم هذا العامل  «هو  
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هذا هو ما صـلَب  . يوم فيه يبيعون ويشترون، إنه الزرع واحلصاد، إنه األكل والشرب 
ومازال إىل  . رب اد، وكان املعتبرون كثرياً يف هذا العامل هم الضالعون أكثر يف صلبه            

ذين ال يريدون له أن ميلك عليهم، وال يطلبون جميئـه         اليوم هؤالء املعتبرون كثرياً هم ال     
  .ولكنه ال حمالة آٍت يوماً على هذا املشهد كلص يف الليل. ثانية

اذكروا امرأة لوط، ولنكن مـن      . أيها األحباء، ال حتبوا العامل وال األشياء اليت يف العامل         
يح، الـذين ال  أولئك الذين ينتظرون سيدهم مىت يأيت إليهم، الذين مـاتوا مـع املـس          

لنكن من هؤالء الذين يقدرون قيمة الدم الـثمني، دم ابـن اهللا،             . يفتخرون إال بصليبه  
ليكن عنـدنا االسـتعداد ألن نكـون        . الذي سفكه العامل، والذي عنه سيعطي حساباً      

مرفوضني من العامل، فسيعترف هو بأمسائنا احملتقرة أمام مالئكة اهللا، مث نقف أمامه قريبـاً               
  . يف ابتهاج وفرح عظيمبال عيب

  وليكن امسه الكرمي مباركاً من اآلن وإىل أبد اآلبدين

  حول بوعزنا الحقيقي على مائدته
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سُة اِهللا آني
روُح ا ال يجمُعه
وا ك خرج إلي
صلوا ه انف وعن

  

الم ي الع اُرَك ف ع
ليِبك  زُي ص خ

جوُدهم ك س ل
ه ذوقوا من ت

 

دْ  سُدك الواح ج
الْم ُر الع يخبِّ
ك  هادٌة ل ش

وق ـ الج ف ي ال ِع ف مي
  

مكَ  ُع اس نرفِّ
دم فَك ال وس
ك آِت ا إن ه

دُأ رُس ويب الع
  

ا   ا رَبن ْك ي حوَل
َدكْ  َر مج ْي يظه آ
ا   الِم الَفن ن ع م

وا ا وترآ الَعن
  

رُ   ْم ُذخ حى له أض
رُ  و الفخ ْم ه له

يدَ  ا س ال ي الم
سما الوَة ال ح

  

ت  ه أن ورأُس
تَّ ك م بأن
تَ  ك قم بأن

ماِء سَت س ُأجل
 

ا  ن أحبن ا م ي
سَّ ه غ لناب

را  رُك الغب فنت
ي ذآرى وتنته ال
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اخلدمة العربية للكرازة بالإلجنيل هي هيئة إرسالية مسيحية شغفها نشر كلمة           
وتقـوم  .  أخـرى  العريب عرب اإلنترنت وعرب وسائل إلكترونية      ملاهللا يف العا  

زيع الكتاب املقدس جماناً للجالية العربية يف أمريكا الـشمالية وبلـدان            بتو
 باإلضافة إىل جمموعة من األقراص املضغوطة اليت حتتوي على كتـب            .العامل

  .روحية، عظات، تراتيل والكتاب املقدس
  .اإلتصال بناللمزيد من املعلومات الرجاء 

  
  .حيفظكم اهللا وميأل حياتكم بالصحة والسعادة والسالم

  أسرة اخلدمة العربية للكرازة باإلجنيل


