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  من قادم للعشاء؟
  
  ١٩الفصل 

  ٤٥العھد القدیم الدرس الصوتي رقم 
  

  ھم سفر أستیر ونتعلم بمثالھاأن نف: الھدف

ا أَنْ ١٤ ِت َوبَْیُت ألَنَِّك إِْن َسَكتِّ ُسُكوتًا فِي ھَذا اْلَوْقِت یَُكوُن اْلفََرُج َوالنََّجاةُ لِْلیَھُوِد ِمْن َمَكاٍن آَخَر، َوأَمَّ
  )١٤:٤أستیر (» ْلُمْلِك؟َوَمْن یَْعلَُم إِْن ُكْنِت لَِوْقٍت ِمْثِل ھَذا َوَصْلِت إِلَى ا. أَبِیِك فَتَبِیُدونَ 

وَن ٢٨ رومیة .(َحَسَب قَْصِدهِ َونَْحُن نَْعلَُم أَنَّ ُكلَّ األَْشیَاِء تَْعَمُل َمًعا لِْلَخْیِر لِلَِّذیَن یُِحبُّوَن هللاَ، الَِّذیَن ھُْم َمْدُعوُّ
٢٨:٨(  

  
بادة جماعیة، سفر أستیر یحكي قصة امرأة عبریة تزوجت من غیر الیھود وأنقذت الیھود من عملیة إ

الملك الفارسي اختار أستیر لتكون ملكتھ، وعندما تم اكتشاف مؤامرة شریرة . وحافظت على نسل المسیح
وقد كانت شجاعة للغایة . لقتل كل الیھود، أدركت أستیر أنھا یمكن أن تستخدم نفوذھا مع الملك إنقاذ شعبھا

  .نقاذ الشعب العبريوھي تقترب من الملك، واستخدم هللا شجاعتھا وإیمانھا إل
. فا لھ السیادة على حیاتنا. واحدة من أھم الموضوعات في سفر أستیر ھو عنایة هللا بنا في كل ظروفنا 

ولكن إذا كنا تحبھ . إذا كنا ال نحبھ ونتبع مقاصده وخططھ، فھو لیس ملزما أن یحول كل شيء لخیرنا
طتھ الصالحة لنا حتى لو كانت ظروفنا مؤلمة ونخدمھ، فنحن نثق أنھ سوف یحول كل الظروف لتناسب خ

  .  أو صعبة
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  أفضل إجابة اختر
  
  .هللا شعبھ في العھد القدیم الذي خلص فیھاالمرة الوحیدة كان خروج الصحیحة أو خاطئة؟  -١
  .فاجرةستیر ھو عن امرأة جمیلة أ سفرصحیحة أو خاطئة؟  -٢
  .وثاعر لسفرجدا  ستیر ھي قصة حب مشابھةأ سفرصحیحة أو خاطئة؟  -٣
  

  .إجابة واحدة لكل سؤال اخترما لم یذكر خالف ذلك، 
  
  مع الملك الفارسي؟ یاتھاحصال تلماذا الملكة وشتي فقد -٤
  .رفضت أن تعیش معھ -أ

   .جمالھا لم تطعھ ورفضت أن تظھر -ب
  .أي األطفال لم تنجب -ج
  .حاولت قتلھ -د

  
  حریم الملك؟من ضمن ستیر أكیف شعر مردخاي عندما تم اختیاره  -٥
  .احتفل ألنھ كان شرف عظیم -أ

  .ةملكة مقبل استیر سوف یتم اختیارھأأعرب عن ثقتھ بأن  -ب
  .حزن  ألن نظام الحریم كان قاسیا جدا -ج
  .انھ لم یعد یحبھا ألنھا كانت ملكا لملك وثني. د 
  
  استیر أن تفعل؟من مردخاي  طلب ذاما -٦
  .ةكانت یھودی أنھا وایعرفأن لجمیع تسمح ل -أ

  .إخفاء حقیقة أنھا كانت یھودي -ب
  .مؤامرة لقلب الملكفي مساعدتھ  -ج
  .نفسھاباغتیال الملك  -د

  
  ؟السجود لھھامان عندما رفض مردخاي فعل رد  كان كیف -٧
  .قتل كل الیھودلموافقة على الملك  منحصل  -أ

  .مردخاي فورا أعدم -ب
  .جریمة مردخايبسبب ستیر أعاقب  -ج
  .بعث كل الیھود مرة أخرى إلى یھوذا -د

  
  یفعل؟ سوفمردخاي أن هللا  آمنما ب -٨
  ینقذ شعبھ -أ

  التخلي عن شعبھ -ب
  معاقبة مردخاي لوضع الیھود في خطر -ج
  تدمیر المملكة الفارسیة -د

  
  )اختر كل ما ینطبق( ذا أظھرت أستیر عندما ذھبت إلى الملك؟ما -٩
  شجاعة -أ

  كفر -ب
  إیمان -ج
  اءغب -د
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  ؟رستیأكیف رد الملك على  - ١٠
  .سجنھا -أ

  .ھا مرة أخرىاإلى الحریم و لم یر أرسلھا -ب
  .لكالملدعاھا  -ج
  .ھا وأعطاھا صولجانھبرحب  -د

  
  )اختر كل ما ینطبق(على الظروف؟  انھهللا سلط أظھركیف  - ١١

  .مردخاي بتكریمملك الذكر  -أ
  .ھامان ضرب -ب
  .خطتھ الخاصة أوقع ھامان في -ج
  .ستیر في المكان المناسب في الوقت المناسب إلنقاذ الیھودأ وضع -د

  
  شعبھ؟ل حمایة هللا عنستیر أ سفرماذا یعلمنا  - ١٢

  .مضطرا لذلكعندما یكون  یخلصھمانھ بالكاد  -أ
  .ویباركھم بوفرةیخلصھم بالتمام انھ  -ب
  .بعد فوات األوان یخلصھمأحیانا  -ج
  .عاقب أعداء شعبھیعادة ال  -د

  
  تالمیذه؟لیسوع  اھاأعط على المھمة التي ستیرأ سفرعكس ینكیف  - ١٣

  .حكم على جمیع أعدائنان علینا أن -أ
  .الصالةبحیاتنا في كل مرة نأتي إلى ملكنا بنخاطر  علینا أن -ب
  .من مخططات الشیطان یجب أن نختفي -ج
  .أخذ رسالة الحیاة العظیمة إلى عالم تحت لعنة الموتنأن  علینا -د

  

  ك تثق بھ؟أنتظھر  كیف؟ لصالحكجمیع الظروف  یحولھل تعتقد أن هللا یمكن أن 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
ثَةَ أَیَّاٍم لَْیالً اْذھَِب اْجَمْع َجِمیَع اْلیَھُوِد اْلَمْوُجوِدیَن فِي ُشوَشَن َوُصوُموا ِمْن ِجھَتِي َوالَ تَأُْكلُوا َوالَ تَْشَربُوا ثَالَ 

نَّةِ . َكذلِكَ َوأَنَا أَْیًضا َوَجَواِريَّ نَُصوُم . َونَھَاًرا أستیر .(»فَإَِذا ھَلَْكُت، ھَلَْكتُ . َوھَكَذا أَْدُخُل إِلَى اْلَملِِك ِخالََف السُّ
١٦:٤(  

  )١٥:١٦مرقس .(اْذھَبُوا إِلَى اْلَعالَِم أَْجَمَع َواْكِرُزوا بِاِإلْنِجیِل لِْلَخلِیقَِة ُكلِّھَا«:َوقَاَل لَھُمُ ١٥
  

 أن سألھا. المكان الذي وضعك فیھأشكره على . الصالخحمایة ولقوتھ ل من أجلأشكر هللا 
رسالة  لتوصیلعطیك الفرصة یعطیك الشجاعة للوقوف ضد الشر، و یلومن مخططات الشیطان،  یحمیك

  .وأولئك الذین ھم تحت لعنة الموت ھ،یسوع ألولئك الذین ال یعرفون
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  ) ٢٨:٨قارن رومیة  (عنایة إلھیة ؟ الستیر یدل على أ سفر فیھاعدة طرق  أذكر -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  . شرح اهللا؟  لمصلحتنا أم لمصلحةنا أن كل شيء یحدث االمشار إلیھ أعاله یعلم والشاھدستیر أ ھل سفر -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
لیلة لھا  وتنتظرالحریم  معلعیش با تلتزمكانت استیر التي كان ھناك أي شيء جید حول الطریقة ھل  -٣

  . شرحامع الملك؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  ستیر مع تجارب دانیال ویوسف؟ أتجربة  كیف یمكن مقارنة -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
یسوع في االتجاه المعاكس؟ التي وضعھا  شرح القاعدة الذھبیة  نة أكیف یمكن لتجربة ھامان الشریر -٥
  )١٢:٧متى (

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
متى (یسوع  التي وضعھاالمأموریة العظمى بفي نھایة ھذه القصة  أوجد عالقة بین األقرارین اللذین -٦

٢٠-١٨:  ٢٨ . (  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
هللا  شعبھا أن لمثل ھذا الوقتأن تخلص ستیر أ طلب منكانت الكلمة األخیرة من مردخاي عندما  -٧

  . أنتحیث بأن لوقت مثل ھذا هللا قد وضعك  قناعتكشرح ا. ارسبالد ف وضعك على عرش
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
 
  

     
  

 

  الذھاب إلى العمق


