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.كما ترید، ولكن ال یحق لك أن تبیعھا   



لو كان باستطاعتك أن تتعرف على أجدادك 
األولین، وعلى آباءھم وكل الناس في عائلتك، 

 الذین عاشوا من قبل، لكنت تندھش 
 .من كل ھذا الجمع من الناس



 والكتاب المقدس یخبرنا أن یسوع المسیح كان 
 وراعوث ھذه كانت . من نسل راعوث

 .امرأة موآبیة تعبد األصنام



وقصة راعوث تبدأ في إسرائیل بعد زمن شمشون، 
 عندما تخلى شعب هللا عن الثقة في هللا وعن 

 فكانت ھناك مجاعة عظیمة . طاعتھ                  
 ھل تعرف ما ھي . في األرض                        

 المجاعة؟                                                 



عندما ال تنمو الثمار وال الحبوب، وعندما  صحیح،
   الحیوانات وفي بعض األحیان حتى الناس تموت

 ھذه ھي . یموتون من الجوع                         
 .المجاعة                                                



ورجل اسمھ ألیمالك ترك بیت لحم مع زوجتھ 
 وابنیھ للبحث عن الطعام، وذھب إلى موآب، 

 .حیث یعبد الناس األصنام



 ألیمالك                                                    
 في  لم یحالفھم الحظ وعائلتھ                           

 وأما زوجتھ، .موآب، فقد مات وتبعھ ابناه            
 نعمي،                                                       

 
 
 
 

 فقد بقیت ھي وزوجتي ابنیھا، عرفة          
 .موآب والمرأتان من. وراعوث         



ونعمى، وھي اآلن أرملة، سمعت أن الرب قد افتقد 
 شعبھ لیعطیھم خبزا، لذلك قررت أن 

 ولكن ماذا . تعود إلى وطنھا
 ستفعل المرأتان؟ 

 نصحتھما 
 نعمى أن یبقیا 

 في موآب 
 .ویتزوجا



عرفة عادت إلى أھلھا، وأما راعوث 
وعوضا عن ذلك قالت لھا . فرفضت

قصیدة شعریة جمیلة، وعدت فیھا أال 
 .تفارق حماتھا أبدأ



وأصدقاء نعمى فرحوا عندما عادت ھي 
 إلى بیتھا في بیت لحم، ولكن 

 ال تدعوني : "نعمى قالت لھم
 نعمي بل ادعوني ُمرة، 

 قد أمّرني  ألن القدیر
 ولم تحضر ." جدا

 معھا شیئا،  نعمى
 .إال راعوث



 وبالرغم من أن راعوث عبدت األصنام، 
 مثلھا مثل غیرھا في موآب، إال أنھا 

 تركت عبادة األوثان، لتعبد إلھ 
 وعملت راعوث . إسرائیل الحي

 بجد، حتى تجد نعمى ما یكفي 
 لقوتھا، فكانت تذھب كل یوم 

 وتلتقط في الحقل الشعیر المتبقي       
 وراء                   

 .الحصاد ین                     



وبوعز صاحب الحقل، سمع 
كیف كانت راعوث تحب 

ولما قابل بوعز . حماتھا
راعوث ساعدھا بأن أمر 

 الحصاد ین أن یتركوا 
 لھا قصدا بعض 

 الحبوب، وبدأ بوعز 
 .یُعجب  براعوث



ولما حكت راعوث 
لنعمى عن بوعز، 

 امتدحتھ نعمى 
 ھو : "وقالت

 من أقاربي 
  ."المقربین



 وبعد فترة أراد بوعز أن 
 اعوث،  یتزوج من ر

 وأن یھتم بنعمى  
 وبأرضھا التي  
 ولكن . ورثتھا 

أحد أقارب نعمى، كان لھ حق الولي 
قبل بوعز، وھذا كان یرید األرض 

 .  ولكن ال یرید أن یتزوج راعوث
 ولكن القانون یقول أنھ إما أن یأخذ  

 .االثنین أو یترك االثنین   



 وفي تلك األیام، عندما كان یتفق الناس على شيء 
   معین، كانوا ال یسلموا على بعض لتثبیت ھذا      

 وأعطاه  الشيء، بل خلع بوعز نعلھ                  
 وبھذا تم . للشخص اآلخر                              

 االتفاق،                                                    
 

 أن یتزوج  فاآلن یمكنھ
   راعوث، وبذلك انتمت

 .راعوث ونعمى لعائلة بوعز      



وصار لبوعز 
وراعوث ابنا، وسمیاه 

عوبید، وعوبید ھذا 
صار جد داود، ملك 

 .إسرائیل العظیم



 وأجمل شيء أن عوبید صار من أجداد الرب 
یسوع المسیح، ألن یسوع جاء من بیت داود، لكي 

 .یكون ملك الملوك ومخلص العالم



"فتح كالمك ینیر العقل"  
 130: 119مزمور 

  راعوث، قصة حب

  قصة من كلمة هللا، الكتاب المقدس
 یمكنك الرجوع إلیھا في الكتاب المقدس

  سفر راعوث



   النھایة



قصة الكتاب المقدس ھذه تخبرنا عن هللا العجیب، 
 .الذي خلقنا، والذي یریدك أن تعرفھ

هللا یعلم أننا عملنا أشیاء سیئة، والتي یسمیھا ھو 
عقوبة ھذه الخطیة ھو الموت، ولكن هللا . خطیة

یحبك جدا، لذلك أرسل لك ابنھ الوحید، یسوع 
المسیح، لیموت على الصلیب ویُعاقب من أجل 

بعد ذلك أتى یسوع إلى عالمنا ھذا ثم   .خطایاك
عندما تؤمن بیسوع المسیح،   .مضى إلى السماء

سوف   !وتسألھ أن یغفر خطایاك، فسوف یفعل ذلك
 .یأتي ویسكن بك اآلن، وسوف تحیا معھ إلى األبد



 :لو آمنت أن ھذا حق، فقط قل ذلك �
 سیدي یسوع، أنا أؤمن أنك هللا، وأنك أتیت وصرت
إنسانا لتموت من أجل خطایاي، واآلن أنت حي، 

رجاء تعال وادخل حیاتي، واغفر لي خطایاي، لكي 
أحصل على حیاة جدیدة اآلن، ویوما ما سوف آتي 

ساعدني أن أطیعك،  . لكي أحیا معك إلى األبد إلیك،
 .آمین . وأن أعیش لك كابن لك

    !اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع هللا كل یوم
 .  16: 3إنجیل یوحنا 
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