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  حب من أول نظرة
  
  ٦الفصل 

 ٣٢العھد القدیم الدرس الصوتي رقم 

  لنفھم دورنا في معجزة الفداء: الھدف

بِّ إِلِھ إِسْ ١٢ بُّ َعَملَِك، َوْلیَُكْن أَْجُرِك َكاِمالً ِمْن ِعْنِد الرَّ َرائِیَل الَِّذي ِجْئِت لَِكْي تَْحتَِمي تَْحَت لِیَُكافِِئ الرَّ
  )١٢:٢راعوث .(»َجنَاَحْیھِ 

بِّ یَْخلُصُ «ألَنَّ ١٣   )١٣:١٠رومیة . (»ُكلَّ َمْن یَْدُعو بِاْسِم الرَّ
  

بوعز فدى ". استرداد"أو " استعادة"یفدي یعني . إن سفر راعوث یعتبر رمزا عمیقا یوضخ الفداء
ثانیا، أقام عالقة معھا التي من شأنھا استعادتھا . تردھا عندما سدد كل دیونھاأوال، اس: راعوث بطریقتین

  . إلى عائلة هللا
 

في معظم الثقافات، الرجل یختار ویقترح ". رومانسیة في اتجاه معاكس"ما نراه في سفر راعوث ھو 
راعوث ھي التي تطلب في القانون الیھودي الذي تم تطبیقھ في ھذه القصة یستلزم أن . الزواج على المرأة
كل ما كان على بوعز أن یفعل ھو أن . وھو نفس الشيء الذي یحدث في أمر خالصنا. من بوعز أن یفدیھا

ولكن كان على راعوث أن تقرر أنھا ترید أن بوعز . یظھر لراعوث أنھ یحبھا وأنھ یرید أن یخلصھا
ن یسوع مخلصنا، یشترینا بعمل الصلیب بنفس الطریقة، یجب علینا أن نقرر إن كنا نرید أن یكو. یفدیھا

  . ویرجعنا إلى عائلة هللا
  
  

 

  
  

.  
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  أفضل إجابة اختر
  
  .صحیحة أو خاطئة؟ كانت راعوث جدة لیسوع المسیح -١
  .جدا إلظھار العطف على راعوث اصحیحة أو خاطئة؟ كان بوعز متردد -٢
  .صحیحة أو خاطئة؟ في الفداء، لدینا شيء نؤمن بھ وشخص نقبلھ -٣
  

  .ما لم یذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال 
  
  )اختر كل ما ینطبق(ماذا فعلت راعوث عندما وصلت إلى بیت لحم؟  -٤
  .ذھبت فورا لرعایة حماتھا و نفسھا -أ

  .بدأت في تقدیم شكوى و لوم هللا لجمیع مشاكلھا -ب
  .كانت تأمل في هللا و خالصھ -ج
  .بدأت في التسول -د

  
  كان من المھم ألحد أقارب الزوج المتوفى أن یتزوج أرملتھ؟لماذا  -٥
  .ألنھ یوفي القانون الموجود في سفر التثنیة بالحفاظ على ساللة العائلة -أ

  .سترفض من المجتمع إذا بقیت وحیدة -ب
  .ألن ال أحد آخر یرید أن یتزوجھا -ج
  .ألنھا كانت تعتبر ملكا للعائلة -د

  
  خر فرصة الزواج من راعوث قبل أن یوافق ھو علیھا؟لماذا أعطى بوعز رجل آ -٦
  .ألنھ حقا ال یرید أن یتزوجھا  -أ

  .حتى یتمكن من الحفاظ على إرث عائلتھ لنفسھ -ب
  .ألنھ كان ضد القانون أن یتزوج من الموآبیات -ج
  .ألن أقرب قریب للزوج المتوفى لدیھ الحق في الزواج منھا إذا أراد ذلك -د

  
  اآلخر لم یرد أن یتزوج راعوث؟ لماذا الرجل -٧
  .كان أكبر منھا جدا -أ

  .كان لدیھ بالفعل زوجة -ب
  .لم یكن یرید أن یفدیھا ویقسم میراثھ معھا -ج
  .إنھا لم تكن جمیلة -د

  
  كیف فدى بوعز راعوث واستردھا مرة أخرى؟ -٨
  .عن طریق دفع مھر العروس لوالدھا و بناء منزل لھا -أ

  .لعمل في الحقول وإعطائھا غرفة للبقاء فیھامن خالل توظیفھا ل -ب
  .عن طریق دفع كل دیونھا و الزواج منھا -ج
  .عن طریق شرائھا واعتبارھا من الرقیق -د

  
  كیف فدانا یسوع واستردنا؟ -٩
  .أعطانا كل المال الذي طلبناه وأعطانا منزال كبیرا-أ

  .دفع دیون خطایانا وسكن في قلوبنا -ب
  .نا و سوف یأخذنا إلى السماء إذا عملنا أعماال صالحةجعلنا نستحق خالص -ج
  .جعلنا عبیدا لھ وأمرنا أن نعیش في أماكن صعبة -د
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  كیف راعوث صورة من كل واحد منا؟ - ١٠
  .نحن جمیعا غرباء في الروحي نحتاج إلى نعمة هللا ومحبتھ -أ

  .یجب أن المرأة ھي التي تطلب الزواج من الرجل -ب
  .ب ویكرم حماتھكل واحد منا یح -ج
  .یجب أن نترك األرض التي ولدنا فیھا -د

  
  ؟"الرومانسیة في االتجاه المعاكس"كیف تعتبر قصة راعوث  - ١١

  .كان علیھا أن تتزوج من شخص أقل حاال منھا -أ
  .كلما طالت معرفتھا ببوعز، كلما قلًت محبتھا لھ -ب
  .جحدث ھذه القصة قبل أن یعطى هللا القوانین حول الزوا -ج
  . من أجل خالصھا، كان علیھا أن تطلب ھي الزواج من الرجل -د

  
  كیف یمثل بوعز یسوع؟ - ١٢

  .إنھ سوف یخلصنا فقط إذا كان مضطرا -أ
  .إنھ یحاول الحصول على شخص آخر لیفدینا -ب
  .انھ یتیح لنا أكل بقایا الطعام من المحاصیل -ج
  .یبین لنا محبتھ وینتظر منا أن نقبلھ كمخلص لنا -د

  
  كیف تصور نعمي صورة جیدة للكنیسة؟ - ١٣

  .انھا توضح االمتنان والنعمة من البدایة إلى النھایة -أ
  .إنھا لم تفعل أي عمل -ب
  .أخبرت راعوث عن طریق الفداء -ج
  .كانت دائما تتعرض لالضطھاد بسبب إیمانھا -د

  صك؟ما ھي طرق هللا التي تظھر حبھ لك؟ ما ھي الخطوات التي اتخذھا لخال
  .متى سألت هللا أن یكون مخلصك؟ إذا لم تفعل ذلك حتى اآلن، أطلب منھ أن یكون مخلصك الیوم

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
ُدوا هللاَ فِي أَْجَساِدُكْم . ألَنَُّكْم قَِد اْشتُِریتُْم بِثََمنٍ . "تقول أننا اُفتدینا أو اُشترینا مرة أخرى ٢٠:٦كورنثوس ١ فََمجِّ

لتي یجب أن تكرم بھا هللا في جسدك؟ ما ھي الخطوات التي ما ھي الطرق ا".َوفِي أَْرَواِحُكُم الَّتِي ِھیَكلھِ 
  ؟المفتدي عیش حیاةتتخذھا لأن تیجب 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  

بدافع الحب، والنعمة،  افتداكرومانسیة الفداء، و مع العلم انھ على شكر هللا على حبھ، وأ
  .ھذهقصة الفداء  ھركاالذي یجب أن تشمن سألھ او .أسألھ عن عالقة أوثق مما لدیك معھ اآلن  .والرحمة
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األنسان الذي مثل توث اعكیف یمثل بوعز المخلص، راشرح " رومانسیة الخالص" ةستعاره االفي ھذ -١

  . مثل الكنیسةتافتدى، و نعمي 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
التي طلبت الزواج من وث اعلحقیقة أن راشرح ا، "الرومانسیة في االتجاه المعاكس" ةستعاره االفي ھذ -٢

  ) ٢٠:٣رؤیا  إلىانظر ( ؟ فدائنا نحنبوعز تنطبق على 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  شیوخ؟ القانوني مع  ھحتى جعل یتمم زواجھز لم عحقیقة أن بونطبق على زواجنا  كیف -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
عن  استردھاو  ھااشترى راعوث مرة أخرى عن طریق دفع كل دیونأن بوعز  كیف الواقع اشرح -٤

  شرح إنجیل موت و قیامة یسوع المسیح لخالصنا؟ یطریق الزواج 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  توضح مفھوم النعمة والخالص؟  هجمیلة ھذالحب الكیف قصة  -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
" كیف وجدت نعمة في عینیك؟: "ھذا السؤال ھألتھا، سیز  أغدق اھتمامھ علعبوبوث اعر تعندما التق -٦

  المستفید من نعمة هللا؟  راعوث ھي كانتكیف 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
المسیح لیكون  أنت منھ أن یكون لھا المخلص، ھل سألت تبوعز، وطلبالزواج من وث اعر طلبتكما  -٧

  ؟ لحیاتك المخلص الشخصي
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

    

  الذھاب إلى العمق


