
  سفر أستير
  

  في ذلك الوقت
  

  ثنان يخاطران كي ينقذا أمتھمإ
  

   ؟كتب ھذا السفرمن 
  

ه نه منإال أ .الكاتب غير معروف، ولكن يتضح من تفاصيل السفر أن الكاتب شخص يھودي ورع ه موحى ب  الثابت أن
  .من هللا

  
  ُأين ومتى كتب السفر؟

  
  .م. ق479ر ملكة عام يرت أست، حيث صا.م. ق350-460في بالد فارس في الفترة ما بين 

  
  ُكتب ؟لماذا 

  
ى اإلكنوع من التسجيل ا ي أدت إل وريم اليھودي لتاريخي لألحداث الت د الف ال بعي ه )32-24: 9(حتف ى أن ، بإلضافة إل

  ً.كان بمثابة ذكري تؤكد للشعب أن هللا يحميھم دائما
  

  أستيركيف تقرأ سفر 
  
ان ح ا ك ة ينما تحل بك كارثه، ھل تفكر إذا م ة يتيم اة يھودي رة لفت ذه قصة مثي ك؟ ھ ا في ظروف حيات داخال حق ًهللا مت ً

د في سفر اة شعبه، ورغم أن اسم هللا لم ير لفارس ومنقذة لشعبھا، تكشف بوضوح عن حضور هللا في حيملكةصارت 
الفردية والطاعة في الماضي و ويكشف سفر أستير أن هللا يستجيب ألعمال اإليمان . أستير، إال أن تأثيره يتخلل السفر

  .الحاضر
  

وسوف تجد شخصيات للدراسة . سفر أستير مليء بالتشويق، حتى أنك تجد من الصعب أن تتركه دون أن تكمل قراءته
وة  ومھارة مثل أستير، ومردخاي، وأحمرسومة بدقة واطن ق ذه الشخصيات م شويروس الملك، وسوف تكتشف في ھ

ى النمو في ال ساعدك عل سيحيةوضعف ت اة الم تير . حي ا جاء هللا بأس ك الوقت:ومثلم ساعد في ) 14:4" (في ذل كي ت
وم ك هللا أن تكون موجودا الي ه سمح ل ذي من أجل سبب ال ي ال عبھا، فكر ف ًخالص ش د أن . ّ ي يري داء الت ال الف ا أعم م

  ينجزھا هللا من خاللك؟
  
ًتملك إال أن تقف مدھوشا بشأن عطاء هللا لمن يثقون به ھتم بشكل خاص بكيفية تقديم السفر لشخصية هللا وأمانته، ولن إ

ه ) 16 ، 14:4(الحظ التلميح بتدخل هللا غير المباشر في حياة شعبه . ث نعتبرھا مأساويةاحتى خالل أحد ئن بأن ولتطم
  .مسئول عنا مھما بدت الطروف صعبة وخارجة عن مجال تحكمنا


