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  رومانسیة الفداء
  
  ٥الفصل 

  ٣١العھد القدیم الدرس الصوتي رقم 

  لنفھم من قصة راعوث كیف یحب هللا شعبھ ویخلصھ: الھدف

ي َعلَيَّ أَْن أَْتُرَكِك َوأَْرجَع َعْنِك، ألَنَّھُ َحْیثَُما َذھَْبِت أَْذھَُب َوَحْیثَُما بِتِّ أَبِیتُ «: فَقَالَْت َراُعوثُ  . الَ تُلِحِّ
  )١٦:١راعوث . (َشْعبُِك َشْعبِي َوإِلھُِك إِلِھي

  
ھذه القصة تعكس الخالص وعالقتنا مع الرب . قصة حب جمیلة وقعت في أیام القضاةسفر راعوث ھو 

الكتاب المقدس بعھدیھ القدیم والجدید یخبرنا أننا مخطوبین لھ كما یخطب العروس . یسوع المسیح
  ". رومانسیة الفداء"سفر راعوث یعرض ھذه العالقة بأنھا . لعریسھا

التزامھا بنعمي . زوجھا العبري، اختارت أن تنتمي لشعب حماتھا لم تكن راعوث عبریة، ولكن بعد وفاة
في قصتھا، نرى كیف یحب هللا أولئك الذین لیسوا من . والشعب العبري وبا كان صورة رائعة لوالئھا

نتعلم كیف یخلص هللا الذین " الولي المخلص"ومن قانون . شعبھ، وكیف نعمتھ تنطبق على الذین یحبونھ
  .  یجلبھم لعائلتھ األبدیةیأتون إلیھ و
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  .أفضل إجابة اختر

صحیحة أو خاطئة؟ تعتبر فترة القضاة مرحلة منحدرة من التاریخ العبري روحیا وثقافیا وفكریا  -١
  .واجتماعیا 

  .صحیحة أو خاطئة؟ وھناك من المناسب جدا أن تدرج قصة حب في الكتاب المقدس -٢
  بل ھو أیضا قصة رمزیة تعلمنا. أكثر من قصة حب صحیحة أو خاطئة ؟ سفر راعوث ھو -٣

  .الحقائق الروحیة
  

  .ما لم یذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال
  
  كیف الكتاب المقدس في أغلب األحیان یصور عالقة هللا بشعبھ؟.  ٤
  كمعلم لعباده -أ

  كمدرس لطالبھ -ب
  باعتباره العریس لعروسھ -ج
  كجنرال لجیشھ -د

  
  یوضح سفر راعوث؟ماذا  -٥
  السبي -أ

  الفداء -ب
  العصیان -ج
  القداسة -د

  
  من أي بلد كانت راعوث؟ -٦
  موآب -أ

  مصر -ب
  مدیان -ج
  إسرائیل -د

  
  موقف التي أظھرتھ راعوث عندما ذھبت مع نعمي إلى بیت لحم؟الما  -٧
  .قالت انھا كانت مترددة جدا للذھاب -أ

  .لمدة بضعة أشھروافقت على محاولة العیش في بیت لحم  -ب
  .أرادت فقط أن تبتعد بعیدا من موآب -ج
  .قدمت عربون وفاء للشعب العبري و إیمانھ -د

  
  لمن وجھت نعمي اللوم بسبب جمیع مشاكلھا؟ -٨
  راعوث -أ

  نفسھا -ب
  هللا -ج
  بوعز -د
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  )اختر كل ما ینطبق(كیف یتعامل هللا مع المسرفین؟  -٩
  .یاراتھمیسمح لھم بالمعاناة من عواقب خ -أ

  .یحول ظھره عنھم -ب
  .انھ یجعل كل شيء یعمل بشكل جید بالنسبة لھم -ج
  .انھ یرحب بھم مرة أخرى عندما یعودون -د

  
  كیف أثرت قوانین هللا على راعوث؟ - ١٠

  .قوانین هللا أدانتھا -أ
  .أدركتھا رحمة هللا -ب
  .لم یتوجب علیھا طاعتھا ألنھا لیست عبریة -ج
  .دھا من إسرائیلالقانون استبعا -د

  
  المخلص القیام بھ لألرملة؟ -ماذا یجب الولي  - ١١

  .دفع جمیع دیونھا وتزوجھا -أ
  .دفع دیونھا وسمح لھا بالذھاب -ب
  .تزوجھا بعد أن دفعت دیونھا -ج
  .وافق على العثور على زوج جید بالنسبة لھا  -د

  

لقد اتخذت بعض . عواقب خیاراتھاوكان نعمي مرة أمام هللا وال ترید أن تقبل أي مسؤولیة عن 
  الخیارات السیئة، و اآلن تعاني من العواقب؟ ماذا یجب أن تفعل؟

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
ھل التزامك نحو هللا یشبھ التزام راعوث؟  ھل سوف تذھب أینما یقودك؟ كتابة عبارة نعبر عن والئك لھ 

  .في المكان المخصص أدناه 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  

بعمق  أطلب منھ أن یساعدك على فھم حبھ. أشكر هللا على نعمتھ وقبولھ، واحمده على رحمتھ
  .أكثر
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ھل سیكون عنوانا جیدا لألصحاح األول من سفر راعوث ھو األب الضال، أم األم الضالة، أم العائلة  -١

  الضالة؟ لماذا؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  ما ھو الموضوع االستعاري من سفر راعوث؟ . یشوع، والقضاة وراعوث ھي أسفار التاریخ والرموز -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
بحت مؤمنة وھي یظھر أنھا أص) ١:١٦راعوث ( كیف عھد الوالء الذي أعطتھ راعوث لنعمي  -٣

  مازالت تعیش في موآب؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  ماذا كان أمل راعوث عندما عادت إلى بیت لحم مع نعمي؟ -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  كیف عرفت راعوث أن لدیھا الحق في الذھاب وراء الحصادین في الحقول كامرأة غیر یھودیة؟  -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  لماذا أصیبت نعمي بسعادة غامرة عندما سمعت أن راعوث قد التقطت في حقل بوعز؟ -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
أنھا التقطت في حقل بوعز عندما أصبح الزوجین و طفلھما في سلسلة نسب المسیح، ھل كان واقع  -٧

  . حظا، أم فوضى أم عشوائیة ، أم صدفة أم أنھ خطة إلھیة؟ اشرح
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

    

  الذھاب إلى العمق


