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                         إٌها قصة حٍة لسٍادة و قٍادة هللا لحٍاة ؼائلة . 

الكثٍر ؼي اهتهام أبًٍا السهاوي . وهً تػلهًا  
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( الخلفٍة و التارَخ التقرَبً لذلك السوي . إى السفر السابق لسفر  5 - 1تػطًٍا ) األؼذاد 

ثًا تارَخٍة وقػت ؼًذوا كاى القظاة َقظوى راؼوث ٌف الػهذ القذَن ، القظاة ، َسجل أحذا

بحًثا ؼي الطػام ، لكي للشػب . البذ أى الحال كاى سًٍئا للذرجة التً َتركوى فٍها الٍهودَة 

تخٍل ٌُػهً وكٍف استطاؼت أى تتغلب ؼلى فقذاى أفراد أسرتها ٌف أرض غرَبة . لن تقط 

اث و ُؼرفة وازالًا ٌف شباَهها ؼائلة ٌُػهً ٌف ووآب سوى ؼشر سًوات فقط لذا كاٌت راؼو

 ؼًذوا ترولًا . لقذ أصابتهها الهأساة حًقا . 

نتب الجهل الواردة وي )             . ) الرب (وي نلهة ( والتً َستخذوها الماتب و تح 35 - 6ا

 وا الزي تخبر به هزه الجهل ؼي هللا وؼي فهن ٌُػهً لطرقه ؟ 

االسن الشخصً لله ٌف اللغة الػبرَة .  ) َهوه (الرب        

( ؟ الحظ أٌها استخذوت ٌفس  38 - 36وا الزي ٌتػلهه ؼي شخصٍة راؼوث وإَهاٌها )   

ائٍل نها فػلت ٌُػهً .االسن الشخصً إلله إسر   

بالرغن وي هزه الهأساة إال أى ٌُػهً و راؼوث ؼرفتا الرب الهخلص نإله ٌف حٍاتهها . ُترى  

ضت طرَقل وصاؼب أو وآٍس ؟                                                 وارا ناى رد فػلل ؼًذوا اؼتر 

  وبأي األسالٍب نًت ترى هذف هللا وًها ؟ 

                                                  اكتب صلاة ُتعبر عن رغبتك أن تسلك طريق هللا .

المختلفت التي تشمل ذلك في وكما فعلت راعوث ، يمكنك أن تفكر في الجوانب 

    حياتك .
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ناٌت ٌُػهً واضحة جًذا أى القذَر هو إلههاالشخصً وأٌه هو الهسئول ؼي المارثة التً   

( . لهارا ناى وي الههن أى تتفهن و تتهسل بهزا الحق وأال تقول         44 - 39ألهت بها ) أؼذاد 

                                                                            ؟هللا ، إٌه ال َػود َهتن ٌب "   " لقذ ٌسًًٍ 

، ولن تذرك أى بوؼس ، والل هزا الحقل ، ناى قرًَبا  لقذ جهػت راؼوث البواٌق ٌف الحصاد 

َُظهر ناتب السفر أى هللا َرتب ا 7 - 3:  4لهن )  ( ؟ . 5ألحذاث لصالحها ) ع( . نٍف   

نثر وي الواجب )                     ( .  35 - 8:  4تقابلت راؼوث وغ بوؼس وأدرنت أى لطفه ناى أ

                   ٌ ٌفس الوقت الطرَقة التً َػهل بها هللا ؟وا الزي ٌتػلهه وي وػرفة بوؼس لله وف 

 ونٍف َؤنذ هزا أى راؼوث قذ ؼرفت الرب بأٌه إلهها ؟ 

و راؼوث تصفاى ٌفس اإلله . نٍف َهمي أى ( . ٌجذ ٌُػهً  43 - 42:  3اقرأ ورة أخرى )   

ء نلتٍهها )  َُحسى الرب وَماٌف هل هو تضاد واضح ؟    -(   43:  3،    34:  4َحذث هزا ؟ ونٍف 

نٍف َصٍر هللا ولجأٌا ؼًذوا ٌفشل ٌف  ،  َشجػًا هزا الذرس بل أًَضا َػشًَا ؟ فهثالً نٍف 

 اوتحاى أو ٌفقذ وظٍفة تقذوًا إلٍها ؟ 

ؼًذ دراستًا   ، لًٍتج خًٍرا أخرى إلى الطرَق الذي َستخذم فٍه هللا ظروًفا صػبة سًػود ورة 

.  الجسء الثاوي األسبوع الرابغ و الخاوس   ،ٌف سفر التكوَي " الهػاٌاة بهذف "   

 صلِّ الٍوم ألي شخص تػرفه َحتاج أى َفهن هذه الجواٌب الهختلفة وي شخصٍة هللا . 

اٌظر إلى حٍاة الرب َسوع   ،  لحقٍقة أى اتباع قٍادة تًتج ؼًه وتاؼبكهثل وإثبات ٌهاٌئ 

  ) رجل أوجاع (  وهو الذي كاٌت حٍاته كاولة بصورة وطلقة .   .ٌفسه ؼلى أٌه 
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( أى فههها لله وازال ثابًتا بالرغن وي  42استهر نرم بوؼس . نٍف أظهر رد فػل ٌُػهً ٌف ) ع  

 ػبة ؟ لقذ ناٌت وتحهسة للغاَة . األوقات الص

 فكر ٌف األوعاع التً ور فٍها إَهاٌك باوتحاى . هل سهحت لذلك أى َقوي ؼالقتك وغ الرب؟

ا وغ ٌفسك ٌف اإلجابة !!                                                                                              ًً                  كـي أوٍ

( َبذو أى بوؼس قذ فهن أى راؼوث ناٌت  9ناى وضغ األرولتٍي غٍر طبٍػً ، لمي ٌف ) ع  

تموى ٌفس األسلوب الهتبغ الٍوم ( .                              تطلب السواج ) لٍس بالضروري أى 

أى ٌجلس وًٌتظر هللا وهو َهطر برناته وي السهاء . نٍف ُتظهر َقترح بػض الهؤوًٍي أًٌا َجب 

      ( ووبادرات ٌُػهً السابقة شًٍئا وختلًفا ؟                                                9 - 3لًا ) األؼذاد 

ًّ وي برنة هللا ورهًًا الههًوح وي هللا نً ٌتحرك                َُظهر بوؼس أًَضا أًٌا ٌحتاج نال ونٍف 

 فمر ٌف قرار رئٍسً ٌف حٍاتل ، وثل اختٍار ٌوع الوظٍفة . ( ؟  35 - 32) أؼذاد 

                                        وا الذي تتػلهه وي اتجاه ٌُػهً و بوؼس ٌف البحث ؼي وشٍئة هللا ؟                

                             صلِّ لكً تػرف فكر هللا فتػرف بازدَار وتى تأخذ الهبادرة و وتى تًتظر . 

                                                             عغ أواوه وواقف بػًٍها ًَطبق هذا الذرس ؼلٍها ٌف حٍاتك . 
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بوؼس حرصه أال َشوه سهػه راؼوث و اهتهاوه ٌف اتباؼه لػادات تلل األَام ؟ بأي نٍف أظهر   

 إساءة لآلخرَي َتجاهلهن ؟     َهمي أى ٌسبب أسلوب 

( ) الباب ( تػًً هًا ووعغ االجتهاع الشػبً                                              1:  4)      

( .                                                                           31:  11) أم  اٌظر                     

غرَبة جًذا . وا وذى الػادات الوطًٍة الػذَذ وي السائرَي القادوٍي وي بالد بػٍذة ألٌها  تصذم

َُسًء فهن طرَقتًا  إتاحة فرصة الفهن للشخص القادم وي خلفٍة ثقافٍة وختلفة و الذي قذ 

 ٌف إٌجاز األشٍاء ؟ 

هً وراؼوث بالذور الزي ؼلٍها وتبقى لهها أى تًتظرا . نٍف َهمي الٌتظارٌا لله لقذ قاوت ٌُػ  

           أى َقوي إَهاًٌا فٍه ؟                                                                                                        

،                                                            كان على ىُعمً و راعوث أن توتظرا لعدة ساعات فقط

لكه ٌف بعض األحٍان َتوقع هللا موا أن ىوتظر سووات و سووات .                                                              

                                                                 اختبر المواقف و األشخاص الذَه تصٌل ألجلهم ، 

                                              إلى أي مدى أىت مستعد أن تكون صبوًرا و توتظر توقٍت هللا ؟                                                                     

  . بًرا ٌف الصالةكٍف َمكوه أن َكون مثااسأل شخًصا متقدًما ٌف اإلَمان 
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كهل الذائرة بأى أؼطاها فرًحا                                        لقذ حول الرب فرح ٌُػهً إلى ورارة ثن أ

 وب الذي َتبػه هللا دائًها ( . ) لٍس هذا هو األسل

أخرى ؼلى هزا السفر ، وفمر نن وي الًاس قذ تبارنوا و استفادوا وي وػاوالت ٌظرة  القِ 

لزي َخبرٌا به السفر ؼي ٌظرة هللا بػٍذة الهذى لألحذاث ٌف حٍاتًا ؟                    هللا وغ ٌُػهً ، ووا ا

هل َهكًك أى تفكر ٌف الطرق قذ تبارك بها الكثٍروى ) بها فٍهن أٌت ٌفسك ( وي خالل 

 األوقات الصػبة ٌف حٍاتهن ؟ 

بجهلته و استخرج الُجهل التً تشهل ) الرب ( ونل األحذاث التً  ُؼذ بًظرك ؼبر السفر

 ٌُسبت للرب . 
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نتب ا وؤهالت الشخصٍة . ) وي األفضل أى تقرأ السفر  ا ًٍ لهحة شخصٍة ؼي راؼوث ، وًتق

 بأنهله ورة أخرى لتتأنذ أٌه لن ََُفتل أي جسء ( . 

ٌة هللا ؟ حول أفمارك إلى صالة و أي وي هزه الهؤهالت سٍموى وي الهستحب أى تتهثل به ، بهػ

هللا أى َساؼذك لتتغٍر ٌف الجسء وي حٍاتل الزي َحتاج رلل .                                و اطلب وي

َُػتبر ولخًصا جٍذاً  48:  8رغن أى راؼوث ؼاشت قبل وجًء السٍذ الهسٍح ، إال أى ) رو    )

                           (.                                  48:  8) رو  لهوقفها وي أؼهال هللا وسٍادته . احفظ

( .                                                                                                    358،  56اقرأ وسووري ) 

نٍف َػمس داود الًبً بػًضا وي اختبارات ٌُػهً وراؼوث ٌف هزَي الهسوورَي ؟ بأي أسلوب 

الزي رأًَاه ٌف سفر راؼوث ؟                                                                َظهر لًا داود ٌفس اإلله

نتب أي أفمار جذَذة أو وفاهٍن ؼي شخصٍة هللا قذ تموٌت لذَل وي هزه الذراسة .    ا

 

 


