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فـارس.  مـه  يقدِّ الـذي  التعليـم  فيديـو  ستشـاهد  الجـزء،  هـذا  فـي 
دقيقـة.  20-15 مّدتـه  فيديـو  مقطـع  فـي  تعليـم  كل  تقديـم  يتـّم 

وفـي نهايـة مقطـع التعليم، يسـاعد فارس المجموعـة في أن تغوص 
الّنقاش.  في 

ر للجلسـة، اكتب األسـئلة  م ُمخطـط لمحتـوى التعليـم لكّل جلسـة. وبينما تحضِّ ُيقـدَّ
أو األفـكار التـي تسـتطيع أن تشـارك بها خـال وقت النقاش.

ومـع أن معظـم اآليـات تظهر على الشاشـة ومكتوبة فـي ماحظاتك، فإّن إحضارك 
ن  كتابـك الُمقـدَّس كلَّ أسـبوع فكـرة ممتـازة جـداً، إذ إّن هـذا يتيـح لـك أن تـدوِّ
ماحظاتـك علـى كتابـك الُمقـدَّس، وتجـد مقاطـع أخـرى يمكـن أن تكـون مناسـبًة 

ومرتبطـة بدراسـة ذلـك األسـبوع. 

نحُن ال ننمو باالستماع إلى كلمة الله فقط، بل وكذلك »في مجتمع«. 
بتك  تجر سُيغنيان  المجموعة  في  ين  اآلخر وأفكار  فصداقة 
م لمعالجة ومناقشتها  في المجموعة الصغيرة. ثّمة أسئلة عديدة ُتقدَّ
التعليمي. المحتوى  في  أكثر  ق  التعمُّ بغرض  المجموعة  ضمن 

أبِق التوجيهات واإلرشادات التالية في ذهنك من أجل قيادة نقاٍش صحيح وصحّي 
في المجموعة.

- ُكن منخرطًا: اشترك في النقاش وشارك بما لديك من أفكار، فأفكارك 
هامـة، ولديـك منظـور فريـد يمكـن أن ينتفـع بـه اآلخـرون فـي المجموعـة. 

- ُكـْن مسـتمعًا جيـدًا: عبِّـر عـن تقديـرك لمـا يتحـدَّث بـه اآلخـرون. اسـَع 
ألن تفهـم منظـور اآلخريـن فـي مجموعتـك، وال تَخـف من أن تطرح أسـئلة 

تهـدف لمتابعـة الحوار. 

- ُكـْن لطيفـًا ولِبقـًا: محتَمـل أن تجـد آراء متنّوعـة كثيـراً فـي المجموعـة 
بشـأن المواضيـع المطروحـة فـي هـذه الدراسـة. النقـاش الحيـوي المليء 
م ليسـا كذلـك. حين يكون  باإلثـارة أمـر عظيـم بينمـا عـدم االحترام والتهجُّ
ل  هنـاك خـاف، رّكـز علـى الموضـوع قيـد النقـاش، وال تدع الّنقـاش يتحوَّ

إلـى هجوٍم شـخصّي. 

شاهد

شارك
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زاً على الموضوع. ساعد المجموعة في استكشاف  زًا: ابَق مركِّ - ُكْن مركِّ
ل األسئلة أو الِقصص غير المرتبطة  الموضوع قيد النقاش، وحاول أن تؤجِّ

بالموضوع إلى وقٍت الحق. 

- احرص على أال تهيمن على النقاش: احرص على أن يكون مقدار حديثك 
متناسـبًا مـع بقيـة المجموعـة، وافسـح في المجـال لآلخرين بـأن يتكلَّموا.

- تمتَّـع بـروح المتعلِّـم: ابـَق حساسـًا لمـا قـد يرغـب اللـه بـأن يعلِّمك إياه
مـن خـال الـدرس وكـذلك مـن خـال مـا لـدى اآلخريـن ليقـولـوه. رّكـز
على نمّوك أكثر من التركيز على إثبات رأيك أو كسب جولة النقاش أو الجدل. 

هـذا الجـزء يقـدم أسـئلة تحفّزنـا علـى التفكيـر والتعّمق فـي األفكار 
التعليـم  بـكل جوانـب  تأمـل  تتناولهـا كل جلسـة.  التـي  الروحيـة 
شـخصيًا  باللـه  بااللتقـاء  الروحيـة  الـدروس  لنفسـك  واسـتقصي 
مـن خـال الصـاة وقـراءة كلمتـه لتتمّتـع بمحضـره وتنال إرشـاده 

وتتبـع إرادتـه. 

أنـت          التغييـر.  علـى  ستسـاعدك  فهـي  معهـا  وتفاعـل  الحقائـق  بعـض  اكتشـف 
فـي صـدد تعّلـم أمـور ستسـاعدك علـى النمـو فـي حياتـك الروحيـة، قـف لبرهـة 
عندهـا وأسـال اللـه أن يكشـف لـك دالئـل مـن كلمتـه المقدسـة واقبـل التحـدي 

أمامـك.  الموضـوع 

نـمِّ عقليـة »عيـش« مـا تعلمتـه وإظهـار محبـة المسـيح لآلخريـن 
مـن خـال أعمـال التضحيـة والخدمـة فـي البيـت والعمل والكنيسـة 
والمجتمع. بعد معالجة بعض أسـئلة النقاش العامة، ثّمة ثاثة أسـئلة 
ُمخّصصـة لـكّل أسـبوع تتمحـور حـول »كيـف أطبـق الـذي تعلمّتـه«. 

تهـدف األسـئلة إلـى دفـع المجموعـة للتجـاوب مـع مقطـع كتابـي ُمعّين ومـا يقوله 
اللـه عـن الموضـوع وحـّث المجموعـة على التفكيـر بالموضوع في ضـوء عاقتنا 
بعضنا ببعض. كما تسـعى األسـئلة إلى تشـجيع المجموعة على تطبيق ما تعلَّموه 

عـن موضوع ذلك األسـبوع.

تأمل

طّبق
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تتطّلـــب هـــذه الدراســـة فيديوهـــات تعليميـــة لـــكل جلســـة يقدمهـــا 
ـــا، الرجـــاء زيـــارة  فـــارس أبـــو فرحـــة. للحصـــول علـــى هـــذه الفيديوهـــات مجاًن

الموقـــع التالـــي علـــى شـــبكة اإلنترنـــت:

www.nextgenarabic.com/Esther
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يدعــوك اللــه إلــى أن تصبــح بطــًا وإنســاًنا يغيــر مجــرى التاريــخ إلــى مــا هــو أفضــل 
مــن خــال أعمالــك ونشــاطك فــي العالــم الــذي تعيــش فيــه. والكتــاب المقــدس ممتلــئ 
ــم  ــروا العال ــى مــا هــو أفضــل، وغّي ــخ إل ــوا مســار التاري ــاس عظمــاء حّول بقصــص ُان

بأســره لمجــد الــرب يســوع المســيح.

ســأركز فــي هــذا الدراســة علــى ســفر صغيــر فــي العهــد القديــم، هــو ســفر »أســتير«. 
ســنتعرف إلــى بطليــن، هما أســتير ومردخاي. وســندرس مًعــا شــخصيتيهما والقرارات 

التــي اتخذاهــا حتــى اســتطاعا أن يغيــرا عالمهمــا إلــى مــا هــو أفضــل.

قبــل أن نبحــر فــي دراســتنا، لنقــرأ مًعــا اآليــات التاليــة ونفهــم خلفيــة القصــة، 
نــة فــي ســفر أســتير. علــى المــكان والزمــان، وعلــى الشــخصيات المتضمَّ

الَْملِـِك  قَلْـُب  طَـاَب  لَـاَّ  ـابعِ  السَّ الْيَـْوِم  »ِف 
َوَحْربُونَـا  َوِبزْثَـا  لَِمُهوَمـاَن  قَـاَل  ِبالَْخْمـِر، 
الِْخْصيَـاِن  وَكَرْكَـَس،  َوِزيثَـاَر  َوأَبَْغثَـا  َوِبْغثَـا 

يَـَدِي  بَـْنَ  يَْخِدُمـوَن  كَانُـوا  الَِّذيـَن  ـبَْعِة  السَّ

ُعوَب َوالرَُّؤَساَء  الَْملِِك أََحْشِويُروَش، أَْن يَأْتُوا ِبَوْشِتي الَْملَِكِة إَِل أََماِم الَْملِِك ِبتَاِج الُْملِْك، لُِيَِي الشُّ

َجَالََها، ألَنََّها كَانَْت َحَسَنَة الَْمْنظَِر.

ا َواْشـتََعَل  فَأَبَـِت الَْملَِكـُة َوْشـِتي أَْن تَأِْتَ َحَسـَب أَْمـِر الَْملِِك َعْن يَِد الِْخْصيَـاِن، فَاْغتَاَظ الَْملُِك ِجدًّ

ُه هَكـَذا كَاَن أَْمـُر الَْملِِك نَْحـَو َجِميعِ  َغَضبُـُه ِفيـِه. َوقَـاَل الَْملِـُك لِلُْحَكـَاِء الَْعارِِفـَن ِباألَزِْمَنـِة، ألَنَـّ

بُـوَن إِلَيِْه كَرَْشـَنا َوِشـيثَاَر َوأَْدَماثَا َوتَرِْشـيَش َوَمرََس َوَمرَْسـَنا  ـنَِّة َوالَْقَضـاِء، كَاَن الُْمَقرِّ الَْعارِِفـَن ِبالسُّ

َوَمُمـوكَاَن، َسـبَْعَة ُرَؤَسـاِء فَـارَِس َوَمـاِدي الَِّذيـَن يَـَرْوَن َوْجـَه الَْملِـِك َويَْجلُِسـوَن أَوَّالً ِف الُْملْـِك: 

ـنَِّة، َمـاَذا يُْعَمـُل ِبالَْملَِكـِة َوْشـِتي ألَنََّهـا لَـْم تَْعَمـْل كََقـْوِل الَْملِـِك أََحْشـِويُروَش َعـْن  »َحَسـَب السُّ

يَـِد الِْخْصيَاِن؟ فََقـاَل َمُمـوكَاُن أََمـاَم الَْملِـِك َوالرَُّؤَسـاِء: »لَيْـَس إَِل الَْملِـِك َوْحـَدُه أَْذنَبَـْت َوْشـِتي 

ـُعوِب الَِّذيـَن ِف كُلِّ بُلْـَداِن الَْملِـِك أََحْشـِويُروَش.  الَْملَِكـُة، بَـْل إَِل َجِميـعِ الرَُّؤَسـاِء َوَجِميـعِ الشُّ

ى يُْحتََقـَر أَْزَواُجُهـنَّ ِف أَْعيُِنِهـنَّ ِعْنَدَمـا  ُه َسـْوَف يَبْلُـُغ َخـَرُ الَْملَِكـِة إَِل َجِميـعِ النَِّسـاِء، َحتَـّ ألَنَـّ

يَُقـاُل: إِنَّ الَْملِـَك أََحْشـِويُروَش أََمـَر أَْن يُـْؤَت ِبَوْشـِتي الَْملَِكـِة إَِل أََماِمـِه فَلَـْم تَـأِْت.  َوِف هـَذا 

الَْملِـِك.  ُرَؤَسـاِء  لَِجِميـعِ  الَْملَِكـِة  َخـَرَ  َسـِمْعَن  َواِت  اللَـّ َوَمـاِدي  فَـارَِس  رَئِيَسـاُت  تَُقولُـُه  الْيَـْوِم 

ِعْنـِدِه،  ِمـْن  َملِـِيٌّ  أَْمـٌر  فَلْيَْخـُرْج  الَْملِـِك،  ِعْنـَد  َحُسـَن  فَـِإَذا  َوَغَضـٌب.  اْحِتَقـاٌر  ذلِـَك  َوِمثْـُل 

َ، أَْن الَ تَـأِْت َوْشـِتي إَِل أََمـاِم الَْملِـِك أََحْشـِويُروَش،  َولْيُْكتَـْب ِف ُسـَنِن فَـارَِس َوَمـاِدي فَـاَ يَتََغـيَّ

َولْيُْعِط الَْملُِك ُملَْكَها لَِمْن ِهَي أَْحَسـُن ِمْنَها.  فَيُْسـَمُع أَْمُر الَْملِِك الَِّذي يُْخرُِجُه ِف كُلِّ 

ِغيِ.« َمْملََكِتِه ألَنََّها َعِظيَمٌة، فَتُْعِطي َجِميُع النَِّساِء الَْوقَاَر ألَْزَواِجِهنَّ ِمَن الَْكِبيِ إَِل الصَّ

أستي 1: 20-1

الجلسة األولى  » ال تستسلم أمام المعطالت «
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امأل الفراغات التالية أثناء مشاهدة الفيديو :

1. المشكات واأللم والمعطات ______________________ من ______________________.

اللـه   ________________________ تحجـب  قـد  والمعطـات  واأللـم  المشـكات   .2
لـك.  ________________________اللـه  وتمنـع 

لن تتخلص من صعوباتك إذا:

                                  كان في حياتك

3. قد تكون المشكات واأللم والمعطات سبب ________________________ لمستقبلك

كيف تستطيع أن تحول فشلك وضعفك إلى قوة يستخدمها الله لمجده؟

 	

 	

 	

 	

 	

_______________________________   عن النكد واللوم والكراهية.

_______________________________   البركات الكثيرة التي في حياتك.

_______________________________   الشدائد والمحن في حياتك.

_______________________________   أن الله قادر أن يستخدمك.

_______________________________  عن فرصة حتى يستخدمك الله في مساعدة اآلخرين.

، كَاَن ِف ُشوَشـَن الَْقـْرِ رَُجـٌل يَُهـوِديٌّ اْسـُمُه ُمرَْدَخاُي بُْن يَائَِي بِْن َشـْمِعي بِْن قَيْـٍس، رَُجٌل َيِيِنيٌّ

ُ َملُِك بَاِبَل. بِْي الَِّذي ُسِبَي َمَع يَُكْنيَا َملِِك يَُهوَذا الَِّذي َسبَاُه نَبُوَخْذنَرَّ قَْد ُسِبَي ِمْن أُورَُشلِيَم َمَع السَّ

الَْفتَـاُة  وَكَانَـِت   . أُمٌّ َوالَ  أٌَب  لََهـا  يَُكـْن  لَـْم  ُه  ألَنَـّ ـِه،  َعمِّ ِبْنـِت  أَْسـِتَي  أَْي  ـَة  لَِهَدسَّ ُمَربِّيًـا  وَكَاَن 

َهـا اتََّخَذَهـا ُمرَْدَخـاُي لَِنْفِسـِه ابَْنـًة. ـورَِة َوَحَسـَنَة الَْمْنظَـِر، َوِعْنـَد َمـْوِت أَِبيَهـا َوأُمِّ َجِميلَـَة الصُّ
أستي 2: 7-5 

النكد
اللوم

المحن
الشدائد

الكراهية

 

 _________________________

 _________________________

 _________________________

 _________________________

 

 

 _________________________

 _________________________

 _________________________

 _________________________

 

 

 _________________________

 _________________________

 _________________________

 _________________________

 

شاهد
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ناقش األسئلة التالية مع المجموعة : 

1. ناقـش الخلفيـة الكتابيـة والتاريخيـة والسياسـية لهـذا القصـة وحـّدد 
التشـابهات مـا بينهـا وبيـن عصرنـا هـذا.

2. كيـف أصبحـت أسـتير ملكـة القصـر، وبالتالـي ملكـة علـى كل بـاد 
مـادي وفـارس؟ هـل أتيحـت لهـا هـذه الفرصـة بسـبب الحـظ أم هـل لعبت 

هـي دوًرا فـي الوصـول إلـى هـذا المنصـب؟

 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________

 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________

الجلسة األولى  » ال تستسلم أمام المعطالت «

يَنـا ِف كُلِّ ِضيَقِتَنا،  ِذي يَُعزِّ ُمبَـارٌَك اللـُه أَبُـو َربَِّنـا يَُسـوَع الَْمِسـيِح، أَبُو الرَّأْفَـِة َوإِلـُه كُلِّ تَْعِزيٍَة، الَـّ

ى نَْسـتَِطيَع أَْن نَُعـزَِّي الَِّذيـَن ُهـْم ِف كُلِّ ِضيَقـٍة ِبالتَّْعِزيَـِة الَِّتـي نَتََعـزَّى نَْحُن ِبَها ِمـَن اللِه. َحتَـّ
2 كورنثوس 1: 4-3

وٍر أَفْتَِخُر ِبالَْحِريِّ ْعِف تُْكَمُل«. فَِبُكلِّ ُسُ ِت ِف الضَّ فََقاَل ِل: »تَْكِفيَك نِْعَمِتي، ألَنَّ قُوَّ

ُة الَْمِسيِح.  ِف َضَعَفاِت، لَِيْ تَِحلَّ َعَلَّ قُوَّ
2 كورنثوس 12: 9

شارك

إليك هذه اآليات المشّجعة
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الصفـات  مـا هـي  أسـتير ومردخـاي،  فـي شـخصيتي  التمعـن  بعـد   .3
التـي تمّتعـا بهـا ومـاذا يلمـع أمامـك منهـا؟ 

تأمل فيما تعّلمت من هذه الجلسة

1. كانـت أسـتير ومردخـاي مـن األقليـة المضطهـدة فـي المجتمع، عاشـا 
فـي بـاد غريبـة وعرفـا معنـى الغربـة. وتوّلـى مردخـاي مسـؤولية العائلـة 
وهـو فـي سـن صغيـرة. كانـت أسـتير يتيمـة ولـم تكـن لهـا الخبـرة لتفهـم 

األمور. عمـق 
كيف يمكنك التغلب على تحدياٍت مشابهة لتحديات أستير ومردخاي؟

 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________

تأمل

أستير
 

 _________________________

 _________________________

 _________________________

 _________________________

مردخاي
 

 _________________________

 _________________________

 _________________________

 _________________________
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2. كيف تستطيع أن تتخلص من أي نكد ولوم وكراهية في ظل الظروف 
التي تعيشها يوميا؟

3. يقول الرسول بولس في رسالته الثانية إلى تيموثاوس 1: 7
ِة َوالَْمَحبَِّة َوالنُّْصِح«. »ألَنَّ اللَه لَْم يُْعِطَنا ُروَح الَْفَشِل، بَْل ُروَح الُْقوَّ

ما هي مفاتيح البركة التي تساعدك في االنتصار على الفشل والضعف؟

حّول ما تعلمته إلى تطبيق عملّي

1. قـد دخلـت أسـتير فـي مغامرة كبيـرة وربحت، وبالتالـي تغيرت هويتها 
مـن الجئـة إلـى ملكة.

هـل مـن الممكـن أن يحـدث أمـر مشـابه معـك؟ ومـا هـي الدوافـع تقودك 
إلـى اتخاذ قـرارات كقرارات أسـتير؟

2. مــا هــي الخطــوة األولــى التــي ســتأخذها اليــوم كــي ال تــدع المعطــات تعرقل 
سعيك وال تستسلم للمعوقات؟ اذكر موقفا صعًبا مررت به وكيف تغلبت عليه 

واســتطعت العيــش فوقه مثل النســر الــذي يحّلق فوق األعالــي والمرتفعات؟

الجلسة األولى  » ال تستسلم أمام المعطالت «

 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________

 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________

 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________

 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________

طّبق
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3. يقول الرسول بولس في 2 كورنثوس 4: 9-8 
ِيــَن، لِكــْن َغــْيَ يَائِِســَن. ُمْضطََهِديــَن،  ٍء، لِكــْن َغــْيَ ُمتََضاِيِقــَن. ُمتََحيِّ »ُمْكتَِئِبــَن ِف كُلِّ َشْ

لِكــْن َغــْيَ َمْتُوكِــَن. َمطُْروِحــَن، لِكــْن َغــْيَ َهالِِكــَن«.

 ما أكثر أمٍر في هاتين اآليتين يبرز أمامك؟

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________

ألَنَّ اللَه لَْم يُْعِطَنا

ُروَح الَْفَشِل،
ِة بَْل ُروَح الُْقوَّ
َوالَْمَحبَِّة َوالنُّْصحِ.

2 تيموثاوس 1: 7

مفاتيح إجابات الجلسة األولى
1. المشكات واأللم والمعطات جزء من حياتك.

2. المشكات واأللم والمعطات قد تحجب خطة الله وتمنع إستخدام الله لك. 
لن تتخلص من صعوباتك إذا كان في حياتك نكد / لوم / كراهية
3. قد تكون المشكات واأللم والمعطات سبب بركة لمستقبلك

كّف عن النكد واللوم والكراهية.

قّدر الشدائد والمحن في حياتك.
استثمر البركات الكثيرة التي في حياتك.

آمن أن الله قادر أن يستخدمك.
ابحث عن فرصة حتى يستخدمك الله في مساعدة اآلخرين.
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استعد للربكة

الجلســـــة 

الثانية

13
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الجلسة الثانية  » استعد للبركة « 

يريـد اللـه أن يصنـع منـك، مـن خـال هـذه الصفـات التـي يزرعهـا فيـك، بطـًا حقيقيًّـا 
ويسـتخدمك بقـوة. ربمـا ال يسـتخدمك اللـه لتغيـر دولـة أو مملكـة، لكن ربما يسـتخدمك 
لتغيـر ظروًفـا واتجاهـات فـي عائلتـك، أو فـي مـكان عملـك، أو فـي حياة أنـاس معينين. 
لـن تسـتطيع أن تكـون بطـًا مـا لـم تتبـع خطـوات أبطـال مثـل أسـتير. فكمـا ُاخضعـت 
أسـتير لعمليـة تجميـل واسـتعداد لمـا سـيأتي في المسـتقبل، كذلك ينبغي لـك أن تخضع 

لعمليـة تجميـل فـي معدنـك األخاقـي. فاسـتعد للبركة.

اقرأ اآليات التالي وثم شاهد الفيديو

الَْملِـِك  َغَضـُب  َخِمـَد  لَـاَّ  األُُمـوِر  هـِذِه  »بَْعـَد 
َوَمـا  َعِملَتْـُه  َوَمـا  َوْشـِتي  ذَكَـَر  أََحْشـِويُروَش، 
الَِّذيـَن  الَْملِـِك  ِغلْـَاُن  َعلَيَْها. فََقـاَل  ِبـِه  ُحِتـَم 
يَْخِدُمونَُه: »لِيُطْلَْب لِلَْملِِك فَتَيَاٌت َعَذاَرى َحَسـَناُت 

الَْمْنظَِر، َولْيُـوَكِِّل الَْملِـُك وُكَاََء ِف كُلِّ ِباَِد َمْملََكِتِه 

لِيَْجَمُعـوا كُلَّ الَْفتَيَاِت الَْعَذاَرى الَْحَسـَناِت الَْمْنظَِر 

، إَِل بَيْـِت النَِّسـاِء، إَِل يَـِد َهيَْجـاَي َخـِيِّ الَْملِـِك َحـارِِس النَِّسـاِء، َولْيُْعطَـْنَ  إَِل ُشوَشـَن الَْقـْرِ

. َوالَْفتَـاُة الَِّتـي تَْحُسـُن ِف َعيَْنـِي الَْملِـِك، فَلْتَْملُْك َمَكاَن َوْشـِتي«. فََحُسـَن الَْكاَُم  أَْدَهـاَن ِعطْرِِهنَّ

ِف َعيَْنـِي الَْملِـِك، فََعِمـَل هَكَذا.

كَاَن ِف ُشوَشـَن الَْقـْرِ رَُجـٌل يَُهـوِديٌّ اْسـُمُه ُمرَْدَخـاُي بْـُن يَائِـَي بْـِن َشـْمِعي بْـِن قَيْـٍس، رَُجـٌل 

ِذي َسـبَاُه  ِذي ُسـِبَي َمـَع يَُكْنيَـا َملِـِك يَُهـوَذا الَـّ ـبِْي الَـّ ، قَـْد ُسـِبَي ِمـْن أُورَُشـلِيَم َمـَع السَّ َيِيِنيٌّ

ُه لَـْم يَُكـْن لََهـا أٌَب َوالَ  ـِه، ألَنَـّ ـَة أَْي أَْسـِتَي ِبْنـِت َعمِّ ُ َملِـُك بَاِبـَل. وَكَاَن ُمَربِّيًـا لَِهَدسَّ نَبُوَخْذنَـرَّ

َها اتََّخَذَهـا ُمرَْدَخاُي  ـورَِة َوَحَسـَنَة الَْمْنظَـِر، َوِعْنـَد َمـْوِت أَِبيَهـا َوأُمِّ . وَكَانَـِت الَْفتَـاُة َجِميلَـَة الصُّ أُمٌّ

لَِنْفِسـِه ابَْنـًة.  فَلَـاَّ ُسـِمَع كَاَُم الَْملِـِك َوأَْمـرُُه، َوُجِمَعـْت فَتَيَـاٌت كَِثـيَاٌت إَِل ُشوَشـَن الَْقـْرِ 

إَِل يَـِد َهيَْجـاَي، أُِخـَذْت أَْسـِتُي إَِل بَيْـِت الَْملِـِك إَِل يَـِد َهيَْجـاَي َحـارِِس النَِّسـاِء. َوَحُسـَنِت 

يَّاَها َمَع  الَْفتَـاُة ِف َعيَْنيْـِه َونَالَـْت نِْعَمـًة بَـْنَ يََديْـِه، فَبَـاَدَر ِبأَْدَهـاِن ِعطْرَِهـا َوأَنِْصبَِتَهـا لِيَْعِطيََهـا إِ

ـبْعِ الَْفتَيَـاِت الُْمْختَـاَراِت لِتُْعطَـى لََهـا ِمـْن بَيْـِت الَْملِـِك، َونََقلََهـا َمـَع فَتَيَاتَِهـا إَِل أَْحَسـِن  السَّ

َمـَكاٍن ِف بَيْـِت النَِّسـاِء. َولَـْم تُْخِرْ أَْسـِتُي َعْن َشـْعِبَها َوِجْنِسـَها ألَنَّ ُمرَْدَخـاَي أَْوَصاَهـا أَْن الَ تُْخِرَ.

وَكَاَن ُمرْدََخـاُي يَتََمـىَّ يَْوًمـا فَيَْوًمـا أََمـاَم دَاِر بَيْـِت النَِّسـاِء، لِيَْسـتَْعلَِم َعـْن َسـاََمِة أَْسـِتيَ َوَعـاَّ 

ُخـوِل إَِل الَْملِـِك أََحْشـِويرُوَش بَْعـَد أَْن يَُكـوَن لََهـا  يُْصَنـُع ِبَهـا. َولَـاَّ بَلََغـْت نَْوبَـُة فَتَـاٍة فََفتَـاٍة لِلدُّ

، ِسـتََّة أَْشـُهٍر  اُم تََعطُّرِِهـنَّ ُه هَكـَذا كَانَـْت تُْكَمـُل أَيَـّ َحَسـَب ُسـنَِّة النَِّسـاِء اثَْنـا َعـَرَ َشـْهرًا، ألَنَـّ

تَْدُخـُل  فَتَـاٍة  كُلُّ  كَانَـَت  النَِّسـاِء.َوهَكَذا  ِر  تََعطُـّ َوأَْدَهـاِن  ِباألَطْيَـاِب  أَْشـُهٍر  َوِسـتََّة  الُْمـرِّ  ِبَزيْـِت 

ُخـوِل َمَعَهـا ِمـْن بَيْـِت النَِّسـاِء إَِل بَيْـِت الَْملِـِك. إَِل الَْملِـِك. وَكُلُّ َمـا قَالَـْت َعْنـُه أُْعِطـَي لََهـا لِلدُّ
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بَاِح رََجَعْت إَِل بَيِْت النَِّساِء الثَّاِن إَِل يَِد َشَعْشَغاَز َخِيِّ الَْملِِك َحارِِس  ِف الَْمَساِء َدَخلَْت َوِف الصَّ

. لَْم تَُعْد تَْدُخْل إَِل الَْملِِك إاِلَّ إَِذا ُسَّ ِبَها الَْملُِك َوُدِعيَْت ِباْسِمَها.  َولَاَّ بَلََغْت نَْوبَُة أَْسِتَي  َاِريِّ السَّ

ُخوِل إَِل الَْملِِك، لَْم تَطْلُْب َشيْئًا إاِلَّ َما قَاَل  ابَْنـِة أَبَِيَحائَِل َعـمِّ ُمرَْدَخاَي الَِّذي اتََّخَذَها لَِنْفِسِه ابَْنًة لِلدُّ

َعْنُه َهيَْجاُي َخِيُّ الَْملِِك َحارُِس النَِّساِء. وَكَانَْت أَْسِتُي تََناُل نِْعَمًة ِف َعيَْنْي كُلِّ َمْن رَآَها.«
أستي 2: 15-1

امأل الفراغات التالية أثناء مشاهدة الفيديو :

نستلخص من قصة أستير الدروس التالية التي تجعلنا أكثر استعداًدا لنوال البركة:

1. ابدأ من __________________________________.

2. انظر إلى ______________________ مثلما ______________________ الله.

أَْحَمُدَك ِمْن أَْجِل أَنِّ قَِد اْمتَزُْت َعَجبًا. َعِجيبٌَة ِهَي أَْعَالَُك، َونَْفِس تَْعرُِف ذلَِك يَِقيًنا.    مزمور 139: 14

3. نَمِّ ______________________ في أن ______________________ نفسك لمعامات الله.

4. نَمِّ ___________________ التي تعطيك ___________________ عند ___________________ والناس.

شاهد

َرِ 
ــ الَْب

 َبنـِـي 
ــْن  مِ

ــَرُع َجــَاالً َْب
َت أ

ــ »أَْن

َفَتْيَك،
ــ َى َش

ــ  َع
ــُة َم

ْع  النِّ
ــَكَبِت

اْنَس

ِد.«
َِل األََب

ُه إ
 الل

اَركََك
َِك َب

لِذل

.2 
:45

ور 
مزم

 

»ألَنَّ كُلَّ َمــْن يَرْفـَـُع نَْفَســُه يَتَِّضــُع، 

َوَمــْن يََضــُع نَْفَســُه يَرْتَِفُع«

لوقا 18: 14.

كَاَِمــي  ِف  ـْم  ثَبَتُـّ إِْن  إِنَُّكــْم   «

ــِذِي.«   ــوَن تَاَِمي ــِة تَُكونُ فَِبالَْحِقيَق

.31  :8 يوحنــا 

»َفاْخَضُعــوا ِللــِه. قَاِومُــوا 

». َب ِمنُْكــمَِْ
ُ ِإبِْليــَس َفيَهْــر

يعقوب 7:4.

 . ْيَ
َْخــ

ِل ال
َْعــ

َواف
بِّ  ــرَّ

َى ال
َعــ

ـكِْل 
» اتَـّ

َةِ.«
اَنــ

األََم َع 
َواْر

َض 
األَْر ِن 

ــُك
اْس

.3 
:37

ور 
مزم

ــُكوِن تَْخُلُصــوَن. ِباْلهـُـُدوِء  ُّجـُـوِع وَالسُّ »ِبالر

ِنينـَـِة تَُكــوُن ُقوَّتُُكــمْ.« وَالطَُّمْ

أشعياء 30: 15.

إليـــــك
بعـــض
المّيـزات

نعمة

ثبات

خضوعتوبة

تواضع

اتكال
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ناقش األسئلة التالية مع المجموعة : 

1. سـفر أسـتير هو الوحيد في الكتاب المقدس الذي ال يوجد فيه اسـم الله. 
فـي اعتقـادك، مـا هو المغزى من ذلك؟ لماذا أخفت أسـتير هويتها وأصلها؟

2. لماذا كان ينبغي ألستير أن تقضي وقتاً طويًا في االستعداد لماقاة الملك؟ 
فّسر  إجابتك.

3. لمـاذا اختـار اللـه أسـتير لهـذه المَهمـة؟ مـا الـذي مّيزهـا عـن باقـي 
بنـي جنسـها؟ مـن  الفتيـات 

الجلسة الثانية  » استعد للبركة « 

شارك
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تأمل فيما تعّلمت من هذه الجلسة

 1. غالًبـا مـا نعتقـد أن خطـة اللـه لنـا هـي دائًمـا فـي المسـتقبل المجهـول 
وفـي وقـت ليـس اآلن وفـي مـكان غيـر الـذي نحـن فيـه.

ماذا تستطيع أن تتعّلم من أستير حول هذه النقطة تحديًدا؟

للبركـة، يجـب أن تـرى نفسـك كمـا يـراك اللـه.  2. كـي تكـون مسـتعداً 
يمكـن  التـي  والمعطـات  السـلبية،  رّكـزت علـى ظروفهـا  أسـتير  أن  لـو 
الجديـدة.                                                  الملكـة  تصبـح  أن  لنفسـها  سـمحت  لمـا  تواجههـا،  أن 
كيـف تـرى نفسـك اليـوم والسـؤال األهم كيف يـراك الله؟ كيـف تغير نظرة 

اليومـي؟ ونشـاطك  حياتـك  لـك  اللـه 

3. هـل كانـت تحضيـرات واسـتعدادات أسـتير الخارجيـة كافيـة لنـوال 
لقـب ملكـة جمـال إمبراطوريـة الفـرس؟ فّسـر إجابتـك. 

 

 _________________________________________________________________________ 
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حّول ما تعلمته إلى تطبيق عملّي

1. يراقبـك اللـه ليـرى مـاذا تفعـل بالمواهـب التـي أعطـاك إياهـا، هـل أنت 
تسـتثمرها؟ هـل تـدرب نفسـك ليسـتخدمك اللـه؟ ربمـا أنعـم اللـه عليـك 
بموهبـة التعليـم، ربمـا مّيـزك بالطـب والجراحـة، أو ربمـا أعطـاك موهبـة 
الفـن والرسـم، أو موهبـة إدارة األعمـال، أو موهبـة في مجـال التكنولوجيا 
أو العلـوم. فأيًّـا كانـت هـذه المواهـب، هل تسـتطيع أن تنميهـا أكثر فأكثر 

لتخـدم بهـا ملكـوت لله؟

2. تطّلبـت عمليـة التجميـل الجسـمية ألسـتير وقًتـا مـن التدليـك والتلميـع 
والتنظيـف. فـا يـزال هنـاك جمـال فـي أسـتير يجـب أن يظهـر بصـورة 
أوضـح. وأمـا بالنسـبة للمؤمنيـن بالمسـيح، فإننـا نشـير إلـى هـذه العمليـة 

بصفـة »التقديـس«. مـا هـي خطوتـك التاليـة نحـو التقديـس؟

الجلسة الثانية  » استعد للبركة « 
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3. ليـس مـا تمـر بـه فـي حياتـك مفاجـأة بالنسـبة للـه. فعلـى نقيـض ذلـك، 
يعـرف الـرب كل مـا يدور في حياتك ويعمل على تشـكيلك لتكون مسـتعداً 
السـتام واسـتيعاب البركـة، فـإن كُلَّ األَْشـيَاِء تَْعَمـُل َمًعـا لِلَْخـْيِ لِلَِّذيـَن يُِحبُّـوَن اللـَه 
 )روميـة 8: 28(. مـا هـو تجاوبـك مـع هـذه اآليـة فـي ضـوء مـا درسـناه اليوم؟

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________

ُمَبارٌَك اللُه
أَبُو َربَِّنا يَُسوَع الَْمِسيحِ،

الَِّذي بَاَركََنا
ِبكُلِّ بََركٍَة ُروِحيٍَّة
َمِويَّاِت ِف الَْمِسيحِ ِف السَّ

أفسس 1: 3

مفاتيح إجابات الجلسة الثانية

1. ابدأ من مكانك.

2. انظر إلى نفسك مثلما يراك الله.

3. نَمِّ الرغبة في أن تخضع نفسك لمعامات الله.

4. نَمِّ المواهب التي تعطيك نعمة عند الله والناس.
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تعلَّمنـا فـي سـياق الهـدف الـذي نسـعى إليـه فـي الفصليـن السـابقين أن »نكـون أبطـااًل 
حقيقييـن«، وأاّل نستسـلم أمـام المعطـات، وأن نسـتعد للبركة. سـأقدم فـي هذا الفصل 
وصفـة جوهريـة أخـرى تعّدنـا للبـركات واسـتخدام الله لنـا. فـإذا أردت أن تكون بطًا، 

يجـب أن »تراجـع حسـاباتك وتوقعاتك«.

حسـاباتنا هـي التوقعـات التـي نرسـمها ونتأمـل بهـا فـي كل يـوم. علينـا أن نتفحصهـا 
ونراجعهـا ونعّدلهـا لتهيئنـا لبركـة اللـه. عندما تكون حسـاباتنا وتوقعاتنا فـي الحياة جيدة 
ومناسـبة، نحيـا فـي هـدوء بال وطمأنينة بعيًدا عن الصدمـات وخيبة األمل. وعلى نقيض 
ًـا وحسـرة.  ذلـك، عندمـا تكـون حسـاباتنا مغلوطـة، فإنهـا تسـبب لنا مشـاكل كثيرة وألمـ
لذلـك ينبغـي أن نـدرك أنـه أفضـل لنا أن تتاءم توقعاتنا وحسـاباتنا مع المكان المناسـب 

والوقـت المناسـب والظروف المناسـبة.

نجـد فـي قصـة أسـتير ومردخـاي تنبيًهـا أّن علينـا أن نتفحص حسـاباتنا ونعـّدل توقعاتنا 
للنتائـج. لنلـِق ضـوًءا من خـال اإلصحاح الثاني والثالث على ثاثة توقعات أو حسـابات 

ينبغـي أن نتفحصها ونعّدلها.

»فَأََحبَّ الَْملُِك أَْسـِتيَ أَْكَثَ ِمْن َجِميعِ 

َوإِْحَسـانًا  نِْعَمـًة  َوَوَجـَدْت  النَِّسـاِء، 

الَْعـَذارَى،  ِمـْن َجِميـعِ  أَكْـَثَ  اَمـُه  قُدَّ

فََوَضَع تَاَج الُْملِْك َعَى رَأِْسـَها َوَملََّكَها 

َمـَكاَن َوْشـِتي. َوَعِمـَل الَْملِـُك وَلِيَمًة 

َعِظيَمًة لَِجِميعِ رُؤََسائِِه َوَعِبيِدِه، وَلِيَمَة

أَْسـِتيَ. َوَعِمـَل رَاَحـًة لِلِْبـاَِد وَأَْعطَـى َعطَايَـا َحَسـَب كَـرَِم الَْملِـِك. َولَـاَّ ُجِمَعـِت الَْعـَذاَرى ثَانِيَـًة 

كَـَا  َوَشـْعِبَها  ِجْنِسـَها  َعـْن  أَْخـَرَْت  أَْسـِتُي  تَُكـْن  َولَـْم  الَْملِـِك.  ِببَـاِب  َجالًِسـا  ُمرَْدَخـاُي  كَاَن 

تَْرِبيَِتَهـا  ِف  كَانَـْت  كَـَا  ُمرَْدَخـاَي  قَـْوِل  َحَسـَب  تَْعَمـُل  أَْسـِتُي  وَكَانَـْت  ُمرَْدَخـاُي.  أَْوَصاَهـا 

َوتَـرَُش  ِبْغثَـاُن  َغِضـَب  الَْملِـِك،  بَـاِب  ِف  َجالًِسـا  ُمرَْدَخـاُي  كَاَن  بَيَْنـَا  اِم،  األَيَـّ تِلْـَك  ِف  ِعْنـَدُه. 

أََحْشـِويُروَش. فَُعلِـَم األَْمـُر  الَْملِـِك  إَِل  أَيِْديَُهـَا  ا  َيُـدَّ أَْن  الْبَـاِب، َوطَلَبَـا  الَْملِـِك َحارَِسـا  َخِصيَّـا 

ِباْسـِم ُمرَْدَخـاَي. فَُفِحـَص َعـِن  الَْملِـَك  الَْملَِكـَة، فَأَْخـَرَْت أَْسـِتُي  ِعْنـَد ُمرَْدَخـاَي، فَأَْخـَرَ أَْسـِتَي 

اِم أََمـاَم الَْملِـِك.« األَْمـِر َوُوِجـَد، فَُصلِبَـا كِاَُهـَا َعـَى َخَشـبٍَة، وَكُِتـَب ذلِـَك ِف ِسـْفِر أَْخبَـاِر األَيَـّ

أستي 2: 23-17
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ــِويُروُش  ــُك أََحْش ــَم الَْملِ ــوِر َعظَّ ــَد هــِذِه األُُم »بَْع

ــَل  ــاُه، َوَجَع ــيَّ َورَقَّ ــا األََجاِج ــَن َهَمَداثَ ــاَن بْ َهاَم

كُرِْســيَُّه فَــْوَق َجِميــعِ الرَُّؤَســاِء الَِّذيــَن َمَعــُه. 

ــِك  ــاِب الَْملِ ــَن ِببَ ــِك الَِّذي ــِد الَْملِ ــَكاَن كُلُّ َعِبي فَ

ـهُ هَكــَذا أَْوَص يَْجثُــوَن َويَْســُجُدوَن لَِهاَمــاَن، ألَنَـّ

ــا ُمرَْدَخــاُي فَلـَـْم يَْجــُث َولـَـْم يَْســُجْد. فََقــاَل َعِبيــُد الَْملِــِك الَِّذيــَن ِببَــاِب الَْملـِـِك   ِبــِه الَْملِــُك. َوأَمَّ

ى أَْمــَر الَْملِــِك؟« َوإِْذ كَانُــوا يَُكلُِّمونَــُه يَْوًمــا فَيَْوًمــا َولَــْم يَُكــْن يَْســَمْع  لُِمرَْدَخــاَي: »لِــَاَذا تَتََعــدَّ

ــاَّ َرأَى  . َولَ ــوِديٌّ ــُه يَُه ــْم ِبأَنَّ ــُه أَْخَرَُه ــوُم كَاَُم ُمرَْدَخــاَي، ألَنَّ ــَيَْوا َهــْل يَُق ــاَن لِ ــَرُوا َهاَم ــْم، أَْخ لَُه

ــدَّ  ــِه أَْن َيُ ــا. َوازُْدِرَي ِف َعيَْنيْ ــاُن َغَضبً ــأَ َهاَم ــُه، اْمتَ ــُجُد لَ ــو َوالَ يَْس ــاَي الَ يَْجثُ ــاُن أَنَّ ُمرَْدَخ َهاَم

ــَدُه إَِل ُمرَْدَخــاَي َوْحــَدُه، ألَنَُّهــْم أَْخــَرُوُه َعــْن َشــْعِب ُمرَْدَخــاَي.« يَ

فَطَلَـَب َهاَمـاُن أَْن يُْهلِـَك َجِميَع الْيَُهوِد الَِّذيـَن ِف كُلِّ َمْملََكِة 

َشـْهِر  أَْي  األَوَِّل،  ـْهِر  الشَّ ِف  ُمرَْدَخـاَي.  َشـْعَب  أََحْشـِويُروَش، 

ـَنِة الثَّانِيَـِة َعـَرََة لِلَْملِـِك أََحْشـِويُروَش، كَانُوا  نِيَسـاَن، ِف السَّ

يُلُْقـوَن فُـوًرا، أَْي قُْرَعـًة، أََمـاَم َهاَمـاَن، ِمـْن يَـْوٍم إَِل يَـْوٍم، 

، أَْي َشـْهِر أََذاَر. فََقـاَل  اِن َعـَرَ َوِمـْن َشـْهٍر إَِل َشـْهٍر، إَِل الثَـّ

ا ُمتََشـتٌِّت  َهاَماُن لِلَْملِِك أََحْشـِويُروَش: »إِنَُّه َمْوُجوٌد َشـْعٌب مَّ

ـُعوِب، َوُهْم الَ يَْعَملُوَن  ـُعوِب ِف كُلِّ ِباَِد َمْملََكِتَك، َوُسـَنُنُهْم ُمَغاِيرٌَة لَِجِميعِ الشُّ َوُمتََفـرٌِّق بَـْنَ الشُّ

ُسـَنَن الَْملِـِك، فَـاَ يَلِيـُق ِبالَْملِـِك تَرْكُُهـْم. فَـِإَذا َحُسـَن ِعْنـَد الَْملِـِك فَلْيُْكتَْب أَْن يُبَـاُدوا، َوأَنَـا أَِزُن 

ـِة ِف أَيْـِدي الَِّذيـَن يَْعَملُـوَن الَْعَمـَل لِيُـْؤَت ِبَهـا إَِل َخزَائِـِن الَْملِـِك«.  َعـَرََة آالَِف َوزْنَـٍة ِمـَن الِْفضَّ

فََنـَزَع الَْملِـُك َخاَتَـُه ِمـْن يَـِدِه َوأَْعطَـاُه لَِهاَمـاَن بْـِن َهَمَداثَا األََجاِجـيِّ َعـُدوِّ الْيَُهوِد. َوقَـاَل الَْملُِك 

ـْعُب أَيًْضـا، لِتَْفَعـَل ِبِه َمـا يَْحُسـُن ِف َعيَْنيَْك«.  ـُة قَـْد أُْعِطيَـْت لَـَك، َوالشَّ لَِهاَمـاَن: »الِْفضَّ

ـْهِر األَوَِّل، ِف الْيَـْوِم الثَّالِـَث َعـَرَ ِمْنُه، وَكُِتَب َحَسـَب كُلِّ َمـا أََمَر ِبِه  اُب الَْملِـِك ِف الشَّ فَُدِعـَي كُتَـّ

َهاَمـاُن إَِل َمرَاِزبَـِة الَْملِـِك َوإَِل ُوالَِة ِبـاٍَد فَِبـاٍَد، َوإَِل ُرَؤَسـاِء َشـْعٍب فََشـْعٍب، كُلِّ ِبـاٍَد كَِكتَابَِتَها، 

وَكُلِّ َشـْعٍب كَلَِسـانِِه، كُِتـَب ِباْسـِم الَْملِـِك أََحْشـِويُروَش َوُخِتـَم ِبَخاتَِم الَْملِـِك. َوأُرِْسـلَِت الِْكتَابَاُت 

ـيِْخ  ـَعاِة إَِل كُلِّ بُلْـَداِن الَْملِـِك إلِْهـاَِك َوقَتْـِل َوإِبَـاَدِة َجِميـعِ الْيَُهـوِد، ِمـَن الُْغاَِم إَِل الشَّ ِبيَـِد السُّ

، أَْي َشـْهِر أََذاَر، َوأَْن  اِن َعـَرَ ـْهِر الثَـّ َواألَطَْفـاِل َوالنَِّسـاِء ِف يَـْوٍم َواِحـٍد، ِف الثَّالِـَث َعـَرَ ِمـَن الشَّ

ـُعوِب  يَْسـلِبُوا َغِنيَمتَُهـْم. ُصـورَُة الِْكتَابَـِة الُْمْعطَـاِة ُسـنًَّة ِف كُلِّ الْبُلْـَداِن، أُْشـِهرَْت بَـْنَ َجِميـعِ الشُّ

ـَعاُة َوأَْمـُر الَْملِـِك يَُحثُُّهـْم، َوأُْعِطـَي األَْمُر ِف ُشوَشـَن  يَن لِهـَذا الْيَـْوِم. فََخـَرَج السُّ لِيَُكونُـوا ُمْسـتَِعدِّ

ـا الَْمِديَنـُة ُشوَشـُن فَارْتَبََكْت.« ِْب، َوأَمَّ . َوَجلَـَس الَْملِـُك َوَهاَمـاُن لِلرُّ الَْقـْرِ
أستي 3: 15-1
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امأل الفراغات التالية أثناء مشاهدة الفيديو :

1. تأتيك __________________________________ من الله.

الله يبحث عن أشخاص ليباركهم. .

يــد  . يــد اللــه أن يفعــل العجائــب مــن خالــك. ير ير
يــدة الفــرص لتصبــح  أن يمنحــك أنــت بصــورة فر

يــخ لمجــده. بطــًا وتغّيــر مجــرى التار

2. ال _________________ على _________________ _________________ التي تصنعها

واألنيــن  . التذمــر  فــي  الوقــت  يضيعــون  ال  األبطــال 
أرضيــة. أو  وقتيــة  مكافــأة  يأخــذوا  لــم  إذا  ــر  والتحسُّ

ربمـــا ال تكافـــأ فـــوراً علـــى األفعـــال الحســـنة وأعمـــال  .
ــازي  ــو يجـ ــا، وهـ ــه يســـجلها جميعهـ ــر، لكـــن اللـ الخيـ

الجميـــع، وال يبقـــى مديونـــا ألحـــد.

3. تواجه ____________________   _______________________

نحن نعيش في عالم ممتلئ بالشر واإلرهاب والقتل. .

لكــن ثــق بالــرب القديــر الــذي لــه فــي المــوت مخــارج.  .
فهــو األســد الغالــب الــذي انتصــر علــى قــوى الشــر 

ــداء. ــد إنجــاز الف ــرا بع ــام ظاف وســحق الشــيطان وق

الجلسة الثالثة  » راجع حساباتك وتوقعاتك « 

شاهد

اَِطَن أَْشَهرَُهْم ِجَهاًرا، ظَاِفرًا ِبِهْم ِفيِه. يَاَساِت َوالسَّ إِْذ َجرََّد الرِّ

كولويس 2: 15

أن
ع 
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ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
قـــ

ـو
ــــ

تـــ

إليك هذه اآليات المشّجعة
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ناقش األسئلة التالية مع المجموعة : 

1. مـا بـدا فـي البدايـة فشـًا وسـْبًيا تحـّول إلـى بركـة عظيمـة ال تقـاس.

لـم تجـِر أسـتير وراء هـذا كلـه، لكـن الله نفسـه أحضره إليهـا وجعلها ملكة.
هل تعرف أشخاًصا حصل معهم موقًفا مشابهًا؟ شارك إجابتك.

2. اذكر وعدد بعض الصفات التي تمّيز بها مردخاي.

3. لمـاذا اهتـّم هامـان بشـخص واحـد ال يسـجد لـه؟ أليـس كاٍف أن الباد 
كلهـا بطولهـا وعرضهـا تطيعـه وتسـجد لـه، فلمـاذا هذا الواحـد فقط؟

يـِر، َوبَْعَد  ِّ ِمـْن أَْجـِل ذلِـَك اْحِملُـوا ِسـاََح اللـِه الَْكاِمـَل لِـَيْ تَْقـِدُروا أَْن تَُقاِوُمـوا ِف الْيَـْوِم الرِّ

ٍء أَْن تَثْبُتُـوا. ُمـوا كُلَّ َشْ أَْن تُتَمِّ

أفسس 6: 13

شارك

 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________

 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________

 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________
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تأمل فيما تعّلمت من هذه الجلسة

1. مـاذا كنـت سـتفعل لـو سـمعت عـن كميـن مشـابه للكمين الذي سـمع 
بـه مردخـاي؟ لمـاذا أخبـر مردخـاي عـن الكميـن مع أنـه يهـودي الجنس؟

2. مـع أننـا كمسـيحيين ال نخـدم ملـًكا أرضًيـا، ألننـا نخـدم ملـك الملـوك، 
مـاذا يـا تـرى سـيكتب اللـه في سـجّله عن والئـك له؟ وهل تعتقـد أن والءك 

لـه سـيكون سـبب احتفـال أم عقاب؟ فّسـر إجابتك.

3. مـا رأيـك فـي موقـف مردخـاي عندمـا امتنـع عن السـجود أمـام هامان 

األجاجي؟

الجلسة الثالثة  » راجع حساباتك وتوقعاتك « 

تأمل

 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________

 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________

 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________
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حّول ما تعلمته إلى تطبيق عملّي

1. مـن التوقعـات التـي يجـب أن نضعهـا فـي اعتبارنـا مـا يقدمـه اللـه 
ا أن كثيريـن حتى من المؤمنين بالمسـيح  مـن فـرص. ومـن المؤسـف جـدًّ
ال يصدقـون أن اللـه يمكـن أن يقـدم لهـم فرًصـا عظيمـة ليباركهـم. كيـف 
سـتتعامل مـع الفرصـة القادمـة باتجاهـك مـا هـي توقعاتـك فـي األيـام المقبلة؟

2. من األشياء التي تزعجنا كبشر أننا نقوم بأعمال جيدة وأعمال خير من دون 
أن ياحظهـا أحـد، أو نكاَفـأ عليها. في حين أن هنالك أناًسـا يفعلون السـيئات 

ويأخذون مكافآت تظهر كأنها بركات. كيف ستكون ردة فعلك حينئذ؟

3. نحـن نعيـش فـي عالم ممتلئ بالشـر واإلرهاب والقتـل. وغالًبا ما يكون 
حقـد جنـس علـى آخـر، وممارسـة التمييـز العرقـي والدينـي وراء إشـعال 

الحـروب وأحـداث العنـف. كيف سـتواجه هـذا الواقع؟

 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________

 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________

 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________

طّبق

َها لَِيْ نَْسلَُك ِفيَها. ألَنََّنا نَْحُن َعَملُُه، َمْخلُوِقَن ِف الَْمِسيِح يَُسوَع ألَْعَال َصالَِحٍة، قَْد َسبََق اللُه فَأََعدَّ

أفسس 2: 10

مفاتيح إجابات الجلسة الثالثة
1. تأتيك فرص من الله.

2. ال تكافأ على أفعال الخير التي تصنعها
3. تواجه حربًا روحية



اكتشف خطة اهلل الكربى

الجلســـــة 

الرابعة
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ا. ولتكون بطـًا حقيقيًّا يجب  إن مـا تفعلـه بالفـرص التـي يعطيـك إياها اللـه أمر مهم جدًّ
أن تكتشـف خطـة اللـه الكبرى في حياتـك. فكيف تفعل ذلك؟                                               

هنـاك سـت خطـوات تسـتطيع مـن خالهـا أن تكتشـف خطـة اللـه لـك )مثلما اكتشـفت 
أسـتير خطـة اللـه لها(.

»َولَـاَّ َعلِـَم ُمرَْدَخـاُي كُلَّ َمـا ُعِمـَل، َشـقَّ ُمرَْدَخـاُي ثِيَابَـُه َولَِبـَس ِمْسـًحا ِبرََمـاٍد َوَخَرَج إَِل َوَسـِط 

ُه الَ يَْدُخـُل أََحـٌد بَـاَب  اِم بَـاِب الَْملِـِك، ألَنَـّ َخ َصَْخـًة َعِظيَمـًة ُمـرًَّة، َوَجـاَء إَِل قُـدَّ الَْمِديَنـِة َوَصَ

الَْملِـِك َوُهـَو الَِبـٌس ِمْسـًحا. َوِف كُلِّ كُـورٍَة َحيْثُـَا َوَصـَل إِلَيَْهـا أَْمـُر الَْملِِك َوُسـنَّتُُه، كَانَـْت َمَناَحٌة 

َعِظيَمـٌة ِعْنـَد الْيَُهـوِد، َوَصـْوٌم َوبُـَكاٌء َونَِحيـٌب. َوانَْفـرََش ِمْسـٌح َورََماٌد لَِكِثيِيـَن. فََدَخلَـْت َجَواِري 

ا َوأَرَْسـلَْت ثِيَابًـا إِللْبَاِس ُمرَْدَخـاَي، َوألَْجِل نَْزِع  ـِت الَْملَِكُة ِجدًّ أَْسـِتَي َوُخْصيَانَُهـا َوأَْخَرُوَهـا، فَاْغتَمَّ

ِمْسـِحِه َعْنـُه، فَلَـْم يَْقبَْل.

ِذي أَْوقََفـُه بَـْنَ يََديَْهـا، َوأَْعطَتْـُه َوِصيَّـًة إَِل  فََدَعـْت أَْسـِتُي َهتَـاَخ، َواِحـًدا ِمـْن ِخْصيَـاِن الَْملِـِك الَـّ

ُمرَْدَخـاَي لِتَْعلَـَم َمـاَذا َولِـَاَذا. فََخـَرَج َهتَـاُخ إَِل ُمرَْدَخـاَي إَِل َسـاَحِة الَْمِديَنـِة الَِّتـي أََمـاَم بَـاِب 

ِذي َوَعَد َهاَمـاُن ِبَوزْنِـِه لَِخزَائِِن  ِة الَـّ الَْملِـِك. فَأَْخـَرَُه ُمرَْدَخـاُي ِبـُكلِّ َمـا أََصابَـُه، َوَعـْن َمبْلَـغِ الِْفضَّ

ِذي أُْعِطَي ِف ُشوَشـَن إلِْهاَكِِهْم، لَِيْ  الَْملِـِك َعـِن الْيَُهـوِد إِلبَاَدتِِهـْم، َوأَْعطَـاُه ُصورََة كِتَابَـِة األَْمِر الَـّ

َع إِلَيِْه َوتَطْلَُب ِمْنُه ألَْجِل َشـْعِبَها.  يُِريََهـا ألَْسـِتَي، َويُْخِرََهـا َويُوِصيََهـا أَْن تَْدُخـَل إَِل الَْملِِك َوتَتَـَرَّ

فَـأََت َهتَـاُخ َوأَْخَرَ أَْسـِتَي ِبـَكاَِم ُمرَْدَخاَي.

فََكلََّمـْت أَْسـِتُي َهتَـاَخ َوأَْعطَتْـُه َوِصيَّـًة إَِل ُمرَْدَخـاَي: »إِنَّ كُلَّ َعِبيـِد الَْملِـِك َوُشـُعوِب ِبـاَِد الَْملِِك 

يَعتُُه َواِحَدٌة  اِخلِيَِّة َولَْم يُـْدَع، فََرِ اِر الدَّ يَْعلَُمـوَن أَنَّ كُلَّ رَُجـل َدَخـَل أَِو اْمـَرأٍَة إَِل الَْملِـِك، إَِل الـدَّ

ُه يَْحيَـا. َوأَنَـا لَـْم أُدَْع ألَْدُخـَل إَِل الَْملِِك  َهـِب فَِإنَـّ ِذي َيُـدُّ لَـُه الَْملِـُك قَِضيـَب الذَّ أَْن يُْقتَـَل، إاِلَّ الَـّ

هـِذِه الثَّاَثِـَن يَْوًمـا«. فَأَْخـَرُوا ُمرَْدَخـاَي ِبـَكاَِم أَْسـِتَي. فََقـاَل ُمرَْدَخـاُي أَْن تَُجـاَوَب أَْسـِتُي: »الَ 

ِك إِْن َسـَكتِّ ُسـُكوتًا ِف  ِك تَْنِجـَن ِف بَيْـِت الَْملِـِك ُدوَن َجِميـعِ الْيَُهـوِد. ألَنَـّ تَْفتَِكـِري ِف نَْفِسـِك أَنَـّ

ـا أَنْـِت َوبَيْـُت أَِبيـِك فَتَِبيُدوَن.  هـَذا الَْوقْـِت يَُكـوُن الَْفـَرُج َوالنََّجـاُة لِلْيَُهـوِد ِمـْن َمـَكاٍن آَخـَر، َوأَمَّ

َوَمـْن يَْعلَـُم إِْن كُْنـِت لَِوقْـٍت ِمثْـِل هـَذا َوَصلْـِت إَِل الُْملِْك؟«.
أستي 4: 14-1

الجلسة الرابعة  » اكتشف خطة اهلل الكبرى « 
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 امأل الفراغات التالية أثناء مشاهدة الفيديو : 

1. __________________ و __________________  المواهب التي أعطاك الله إياها.

ِذي لَيَْس  ـٍة ِهـَي ِمـْن فَـْوُق، نَازِلَـٌة ِمـْن ِعْنـِد أَِب األَنْـَواِر، الَـّ »كُلُّ َعِطيَّـٍة َصالَِحـٍة وَكُلُّ َمْوِهبَـٍة تَامَّ

ِعْنـَدُه تَْغِيـٌي َوالَ ِظـلُّ َدَوَراٍن«.

يعقوب 1: 17 

2. اقبل __________________ الذي أوجدك الله فيه.

، ِف ِديَـاِر إِلِهَنا يُزِْهُروَن.  يـُق كَالنَّْخلَـِة يَزُْهـو، كَاألَْرِز ِف لُبَْناَن يَْنُمو. َمْغُروِسـَن ِف بَيِْت الرَّبِّ دِّ »اَلصِّ

ـيْبَِة. يَُكونُوَن ِدَسـاًما َوُخْرًاٍ«. أَيًْضا يُثِْمُروَن ِف الشَّ

مزمور 92: 14-12 

3. تعامل مع األمور التي __________________ وال __________________.

4. ثق بـ __________________ وضعهم الله ___________________.

إن الله يعمل من خال عاقاتنا بعضنا البعض. .

5. سّلم __________________ حياتك __________________.

بُوا  »إْذَهـِب اْجَمـْع َجِميـَع الْيَُهوِد الَْمْوُجوِديَن ِف ُشوَشـَن َوُصوُمـوا ِمْن ِجَهِتي َوالَ تَأْكُلُـوا َوالَ تَْرَ

ـنَِّة.  اٍم لَيْـاً َونََهـاًرا. َوأَنَا أَيًْضا َوَجـَواِريَّ نَُصوُم كَذلَِك. َوهَكـَذا أَْدُخُل إَِل الَْملِِك ِخاََف السُّ ثثَاَثَـَة أَيَـّ

فَِإَذا َهلَْكـُت، َهلَْكُت«.

أستي 4: 16

٦. __________________ بأن الرب __________________ بك.

ُكْم َعلَيِْه، ألَنَُّه ُهَو يَْعتَِني ِبُكْم« »ُملِْقَن كُلَّ َهمِّ

1 بطرس 5: 7

شاهد
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ناقش األسئلة التالية مع المجموعة : 

1. اعتـادت أسـتير منـذ طفولتهـا أن تطيـع مردخاي وتعمل بـكل نصائحه 
وتعليماتـه. ونـرى ذلـك بصـورة واضحة قبل أن تصبح الملكـة. لكن في هذه 
اللحظـة، وهـي علـى أعتـاب منعطـف تاريخـي غيـر مسـبوق، انطـوى ردها 

علـى مردخـاي علـى تردد كبيـر. لماذا؟

الملـك وتسـاعد مردخـاي؟  لـو رفضـت أسـتير أن تتكلـم مـع  2. مـاذا 
هـل عمـل اللـه مقصـور علـى أشـخاص محّدديـن أم أن اللـه يسـتطيع 

اسـتخدام كل مـن لـه رغبـة الخدمـة؟

3. ما تفسيرك لآلية: »َوَمْن يَْعلَُم إِْن كُْنِت لَِوقٍْت ِمثِْل هَذا َوَصلِْت إَِل الُْملِْك؟«

الجلسة الرابعة  » اكتشف خطة اهلل الكبرى « 

شارك

 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________

 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________

 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________
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تأمل فيما تعّلمت من هذه الجلسة

 1. اراد اللـه مـن أسـتير أن تـدرك خطته الكبـرى لحياتها. لم تتوقف خطة 
اللـه عنـد إقـرار الجميـع بأنهـا أجمـل امـرأة فـي الدنيـا، أو عنـد تنصيبهـا 
الخطـة. فهـل سـتكتفي  تلـك  فـي  أو مرحلـة  ملكـة. فهـذه مجـرد خطـوة 
بذلـك،أم سـُتطيع اللـه إلـى النهايـة بغـّض النظـر عـن التكلفـة المحتملـة؟                     
هل كانت ستستخدم منصبها لمنفعتها الشخصية أم المتداد ملكوت الله؟

2. هـل أنـت فـي المـكان حيـث غرسـك اللـه؟ هـل تسـتطيع رؤية مسـتقبًا 
واعـًدا فـي هـذا المـكان الـذي أوجـدك اللـه فيـه اآلن؟ فّسـر إجابتك.

3. مـا هـي األمـور التـي أنـت بحاجـة أن تعرفهـا لتثـق باألشـخاص الذيـن 
وضعهـم اللـه مـن حولـك؟

 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________

 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________

 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________

تأمل
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حّول ما تعلمته إلى تطبيق عملّي

ا.  جـدًّ مهـم  أمـر  اللـه  إياهـا  يعطيـك  التـي  بالفـرص  تفعلـه  مـا  ان   .1  
ولتكـون بطـًا حقيقيًّـا يجـب أن تكتشـف خطـة اللـه الكبـرى فـي حياتـك.             

ذلـك؟ تفعـل  فكيـف 

2. كيف تستطيع أن تثق بالعناية اإللهية الشخصية لك؟

3. ماذا ينبغي أن تفعل لتكتشف خطة الله الكبرى لحياتك؟

طّبق

 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________

 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________

 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________

الجلسة الرابعة  » اكتشف خطة اهلل الكبرى « 
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َا إِْن كَاَن أََحُدكُْم تُْعِوزُُه ِحكَْمٌة، َوإِنَّ

َفلَْيطْلُْب ِمَن اللِه
الَِّذي يُْعِطي الَْجِميَع
ُ، َفَسُيْعطَى لَُه. ِبَسَخاٍء َوالَ يَُعيِّ

يعقوب 1: 5

مفاتيح إجابات الجلسة الرابعة
1. عدد و َمّدر المواهب التي أعطاك الله إياها.

2. اقبل المكان الذي أوجدك الله فيه.
3. تعامل مع األمور التي تعوقك وال تهملها.

4. ثق بـ الذين وضعهم الله حولك.
5. سّلم للرب حياتك بأكملها.

٦. ثق بأن الرب يعتني بك.
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ا أن تغّير عالمك إلى ما هو أفضل، ينبغي عليك أن تدرب نفسك على الصاة  إذا أردَت حقًّ
واالنسـكاب أمـام الرب فـي كل الظروف واألحوال.

في هذه الجلسة سندرس مًعا كيف نختبر قوة وعمل الصاة في حياتنا.

ــِك  ــِري ِف نَْفِس ــِتُي: »الَ تَْفتَِك ــاَوَب أَْس ــاُي أَْن تَُج ــِتَي. فََقاَل ُمرَْدَخ ــَكاَِم أَْس ــاَي ِب ــَرُوا ُمرَْدَخ »فَأَْخ

أَنَّــِك تَْنِجــَن ِف بَيْــِت الَْملِــِك ُدوَن َجِميــعِ الْيَُهوِد. ألَنَّــِك إِْن َســَكتِّ ُســُكوتًا ِف هــَذا الَْوقـْـِت يَُكــوُن 

ــُم إِْن  ــُت أَِبيــِك فَتَِبيــُدوَن. َوَمــْن يَْعلَ ــا أَنْــِت َوبَيْ ــَرُج َوالنََّجــاُة لِلْيَُهــوِد ِمــْن َمــَكاٍن آَخــَر، َوأَمَّ الَْف

كُْنــِت لَِوقْــٍت ِمثْــِل هــَذا َوَصلْــِت إَِل الُْملْــِك؟«.  فََقالَــْت أَْســِتُي أَْن يَُجــاَوَب ُمرَْدَخاُي: »اْذَهــِب 

ــوا  بُ ــوا َوالَ تَْرَ ــي َوالَ تَأْكُلُ ــْن ِجَهِت ــوا ِم ــَن َوُصوُم ــَن ِف ُشوَش ــوِد الَْمْوُجوِدي ــَع الْيَُه ــْع َجِمي اْجَم

ثثَاَثـَـَة أَيَّــاٍم لَيْــاً َونََهــاًرا. َوأَنَــا أَيًْضــا َوَجــَواِريَّ نَُصــوُم كَذلـِـَك. َوهَكــَذا أَْدُخــُل إَِل الَْملِــِك ِخــاََف 

ــنَِّة. فـَـِإَذا َهلَْكــُت، َهلَْكُت.« فَانـْـَرََف ُمرَْدَخــاُي َوَعِمــَل َحَســَب كُلِّ َمــا أَْوَصتـْـُه ِبــِه أَْســِتُي«. السُّ

أستي 4: 17-12

اِخلِيَّــِة ُمَقاِبــَل  »َوِف الْيَــْوِم الثَّالـِـِث لَِبَســْت أَْســِتُي ثِيَابـًـا َملَِكيَّــًة َوَوقََفــْت ِف َداِر بَيْــِت الَْملِــِك الدَّ

بَيْــِت الَْملِــِك، َوالَْملِــُك َجالـِـٌس َعــَى كُــريِْسِّ ُملِْكــِه ِف بَيْــِت الُْملْــِك ُمَقاِبــَل َمْدَخــِل الْبَيِْت. فَلَــاَّ 

اِر نَالـَـْت نِْعَمــًة ِف َعيَْنيْــِه، فََمــدَّ الَْملـِـُك ألَْســِتَي قَِضيــَب  َرأَى الَْملِــُك أَْســِتَي الَْملَِكــَة َواِقَفــًة ِف الــدَّ

َهــِب الَّــِذي ِبيَــِدِه، فََدنـَـْت أَْســِتُي َولََمَســْت َرأَْس الَْقِضيــِب«. الذَّ
أستي 5: 2-1

الجلسة الخامسة  » صّل خالل ظروفك كلها « 
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امأل الفراغات التالية أثناء مشاهدة الفيديو : 

1. آمن في قوة ______________________.

إليك بعض الجمل التي تساعدك على فهم عمق تأثير الصاة:

شاهد

هــــيالصالة 

اعتراف بمحدوديتك وضعفك واحتياجك لله.
»ِف ِجبُْعوَن تَرَاَءى الرَّبُّ لُِسلَيَْاَن ِف ُحلٍْم لَيْاً، َوقَاَل اللُه: »اْسأَْل َماَذا أُْعِطيَك.«                    1 ملوك 3: 5

، ألَنَُّه َمْن يَْقِدُر أَْن يَْحُكَم َعَى َشـْعِبَك  ِّ »فَأَْعِط َعبَْدَك قَلْبًا فَِهيًا ألَْحُكَم َعَى َشـْعِبَك َوأَُميَِّز بَْنَ الَْخْيِ َوالرَّ

، ألَنَّ ُسلَيَْاَن َسأََل هَذا األَْمَر.«                       1 ملوك 3: 10-9 الَْعِظيِم هَذا؟ فََحُسَن الَْكاَُم ِف َعيَْنِي الرَّبِّ

اعتراف بوجود الله، أنه يسمعك، أنه قادر على كل شيء.

ُه َصاَِت نَْحَوَك َوأَنْتَِظُر.«                                          مزمور 92: 14-12 »ِبالَْغَداِة تَْسَمُع َصْوِت. ِبالَْغَداِة أَُوجِّ

»َوهِذِه ِهَي الثَِّقُة الَِّتي لََنا ِعْنَدُه: أَنَُّه إِْن طَلَبَْنا َشيْئًا َحَسَب َمِشيئَِتِه يَْسَمُع لََناُ.«                  1 يوحنا 5: 14
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2. اعرف متى ___________________ و ___________________

ْوِم«. اَِة َوالصَّ ا هَذا الِْجْنُس فَاَ يَْخُرُج إاِلَّ ِبالصَّ »َوأَمَّ

متى 17: 21  

الجلسة الخامسة  » صّل خالل ظروفك كلها « 

إعان عن إيمان ومورد روحي جوهري.
»فأَنَا َدَعْوتَُك ألَنََّك تَْستَِجيُب ِل يَا اَللُه. أَِمْل أُُذنَيَْك إَِلَّ. اْسَمْع كَاَِمِي.«                                 مزمور 17: 6

»ألَنََّنا َوإِْن كنَّا نَْسلُُك ِف الَْجَسِد، لَْسَنا َحَسَب الَْجَسِد نَُحارُِب. إِْذ أَْسلَِحُة ُمَحاَربَِتَنا لَيَْسْت َجَسِديًَّة، بَْل قَاِدرٌَة 

ِباللِه َعَى َهْدِم ُحُصوٍن.«                                                                     2 كورنثوس 10: 4-3

امتياز عظيم أعطي ألوالد الرب أي المؤمنين بيسوع الميسح.
َد اآلُب ِباالبِْن. إِْن َسأَلْتُْم َشيْئًا ِباْسِمي فَِإنِّ أَفَْعلُُه.«       يوحنا 14: 14-13  »َوَمْهَا َسأَلْتُْم ِباْسِمي فَذلَِك أَفَْعلُُه لِيَتََمجَّ

ْم ِبِثَقٍة إَِل  ٍء ِمثْلَُنا، ِباَ َخِطيٍَّة. فَلَْنتََقدَّ »ألَْن لَيَْس لََنا رَئِيُس كََهَنٍة َغْيُ قَاِدٍر أَْن يَْرِثَ لَِضَعَفاتَِنا، بَْل ُمَجرٌَّب ِف كُلِّ َشْ

َعرِْش النِّْعَمِة لَِيْ نََناَل رَْحَمًة َونَِجَد نِْعَمًة َعْونًا ِف ِحيِنِه.«                                                  عرانين 4: 16-15

اشتراك مع الله ليتمم خطته وقصده لك.

َاِء  ِس اْسُمَك. لِيَأِْت َملَُكوتَُك. لِتَُكْن َمِشيئَتَُك كََا ِف السَّ َاَواِت، لِيَتََقدَّ »فََصلُّوا أَنْتُْم هَكَذا: أَبَانَا الَِّذي ِف السَّ

كَذلَِك َعَى األَرِْض.«
متى 6: 10-9

دعوة إلى الله حتى يعمل في حياتك.

ْكِر، لِتُْعلَْم ِطلْبَاتُُكْم لََدى الله.« َعاِء َمَع الشُّ اَِة َوالدُّ ٍء ِبالصَّ ٍء، بَْل ِف كُلِّ َشْ وا ِبَشْ »الَ تَْهتَمُّ
فيلبي 4: 6
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أضف إلى صومك الصاة. وإليك األسباب التالية:

3. اترك نتيجة ___________________ و ___________________ لله.
»...أما أنا فصاة«

مزمور 109: 4

أنــت
تصــوم
وتصّلي

لتنظيم حياتك الروحية
ُوَن ُوُجوَهُهـْم لِـَيْ يَظَْهـُروا لِلنَّـاِس َصاِئَِن. اَلَْحـقَّ أَقُوُل  »َوَمتَـى ُصْمتُـْم فَـاَ تَُكونُـوا َعاِبِسـَن كَالُْمرَائِـَن، فَِإنَُّهـْم يَُغـيِّ

ـا أَنَْت فََمتَى ُصْمَت فَاْدُهْن َرأَْسـَك َواْغِسـْل َوْجَهَك لِـَيْ الَ تَظَْهَر لِلنَّـاِس َصاِئًا،  لَُكـْم: إِنَُّهـْم قَـِد اْسـتَْوفَْوا أَْجرَُهـْم. َوأَمَّ

.«                              متـى 6: 16- 18 ِذي يَـَرى ِف الَْخَفـاِء يَُجاِزيـَك َعاَنِيَـًةِ ِذي ِف الَْخَفـاِء. فَأَبُـوَك الَـّ بَـْل ألَِبيـَك الَـّ

للتخلص من
حالة الفتور الروحي

عندما تحتاج حماية إلهيةعندما تتعرض للخطر

لمواجهة
الصعوبات والضيقات

، ارِْجُعوا إَِلَّ ِبُكلِّ »َولِكِن اآلَن، يَُقوُل الرَّبُّ

ْوِم َوالْبَُكاِء َوالنَّْوِحِ.« قُلُوِبُكْم، َوِبالصَّ

يوئيل 2: 12

ـاَِة  ـيِِّد طَالِبًـا ِبالصَّ ْهـُت َوْجِهـي إَِل اللـِه السَّ »فََوجَّ

ـْوِم َوالَْمْسـِح َوالرََّمـاِد.« َوالتََّرَُّعـاِت، ِبالصَّ

دانيال 9: 3

ـاَِة  ِبالصَّ طَالِبًـا  ـيِِّد  السَّ اللـِه  إَِل  َوْجِهـي  ْهـُت  »فََوجَّ

ْوِم َوالَْمْسـحِ َوالرََّماِد..فَُصْمَنا َوطَلَبَْنا  َوالتََّرَُّعـاِت، ِبالصَّ

ذلِـَك ِمـْن إِلِهَنـا فَاْسـتََجاَب لَنـا.«

عزرا 8: 23-21

»فََخـاَف يَُهوَشـافَاُط َوَجَعـَل َوْجَهـُه لِيَطْلَُب 

، َونَـاَدى ِبَصـْوٍم ِف كُلِّ يَُهـوَذا.« الـرَّبَّ

2 أخبار األيام 20: 3
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شارك

ناقش األسئلة التالية مع المجموعة : 

1. لمـاذا صّمـم هامـان األجاجـي علـى أن يبيـد جنـس اليهود فـي المملكة 
فـي الــ 127 والية فارسـية كلها؟

2. لقـد واجـه مردخـاي وأسـتير مأزًقـا قـد يصعـب الخـروج منـه. وكان 
اليهـود  بإبـادة  الحكـم  تنفيـذ  ليشـهدا  واحـدة  مـن سـنة  أقـل  أمامهمـا 

فـي أنحـاء اإلمبراطوريـة الفارسـية كلهـا.
كيف نجح هامان األجاجي في إقناع الملك بحكم اإلبادة؟

3. اذكر قوة تأثير الصاة في حياة أستير ومردخاي.

 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________

 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________

الجلسة الخامسة  » صّل خالل ظروفك كلها « 

 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________
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تأمل فيما تعّلمت من هذه الجلسة

 1. مـا هـي ردة فعلـك األولـى فـور سـماعك لخبـر يهـدد حياتـك بالمـوت؟

2. لماذا نصّلي؟ عّدد فوائد الصاة العملية.

3. رغـم كل المخـاوف، نـرى أسـتير ترسـل إجابـة إلـى مردخـاي بأنهـا 
سـتذهب إلـى الملـك حتـى ولـو كّلفهـا ذلـك حياتهـا. فطلبـت مـن مردخاي 

والشـعب كلـه أن يصّلـوا مـن أجلهـا.
كيف وصلت أستير إلى هذه القناعة؟

تأمل

 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________

 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________

 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________
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حّول ما تعلمته إلى تطبيق عملّي

 1.  اذكر بعض الخطوات التي ستتبعها لتفعيل الصاة والصوم في حياتك.

2. ناقش اآليات التالية من 1 تيموثاوس 2: 2-1

ٍء، أَْن تَُقـاَم طَلِبَـاٌت َوَصلَـَواٌت َوابِْتَهـاالٌَت َوتََشـكُّرَاٌت ألَْجـِل َجِميـعِ  »فَأَطْلُـُب أَوََّل كُلِّ َشْ

النَّـاِس، ألَْجـِل الُْملُـوِك َوَجِميـعِ الَِّذيـَن ُهـْم ِف َمْنِصـٍب، لِـَيْ نَْقِضَ َحيَـاًة ُمطَْمِئنَّـًة َهاِدئًَة 

ِف كُلِّ تَْقـَوى َوَوقَـاٍر.«

3. خـذ وقتـًا اآلن وابـدأ بتدريـب نفسـك علـى الصـاة مـع مجموعتـك 
أو مـع صديـق لـك.

الجلسة الخامسة  » صّل خالل ظروفك كلها « 

طّبق

 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________

 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________

 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________
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لِذلَِك أَُقوُل لَكُْم:
كُلُّ َما تَطْلُُبونَُه ِحيَنَم تَُصلُّوَن،
َفآِمُنوا أَْن تََنالُوُه، َفَيكُوَن لَكُْم.

مرقس 11: 24

مفاتيح إجابات الجلسة الخامسة
1. آمن في قوة الصاة.

2. اعرف متى تصوم و تصلي.
3. اترك نتيجة الصاة و الصوم لله.
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ال تسبق اهلل بل انتظره

الجلســـــة 
السادسة

43
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ستكتشـف فـي هـذه الجلسـة مـا حـدث ألسـتير عندمـا تقدمـت ودخلـت عنـد الملـك 
لتتضـرع مـن أجـل شـعبها حتـى يعفـو الملـك عنهـم.

هيا نقرأ بعض اآليات ومن ثّم نشاهد الفيديو معًا:

اِخلِيَِّة ُمَقاِبَل  »َوِف الْيَـْوِم الثَّالِِث لَِبَسـْت أَْسـِتُي ثِيَابًـا َملَِكيًَّة َوَوقََفْت ِف َداِر بَيِْت الَْملِـِك الدَّ

بَيْـِت الَْملِـِك، َوالَْملِـُك َجالٌِس َعَى كُريِْسِّ ُملِْكـِه ِف بَيِْت الُْملِْك ُمَقاِبـَل َمْدَخِل الْبَيِْت.«
أستي 5: 1

ُة كَرَاَمـٍة َوَعظََمـٍة ُعِملَـْت لُِمرَْدَخاَي ألَْجِل هـَذا؟« فََقاَل ِغلْـَاُن الَْملِِك  »فََقـاَل الَْملِـُك: »أَيَـّ

ٌء.« الَِّذيـَن يَْخِدُمونَـُه: »لَْم يُْعَمـْل َمَعُه َشْ
أستي 6: 3

امأل الفراغات التالية أثناء مشاهدة الفيديو : 

1. انتظر ______________________.

اِخلِيَّــِة ُمَقاِبــَل  »َوِف الْيَــْوِم الثَّالـِـِث لَِبَســْت أَْســِتُي ثِيَابـًـا َملَِكيَّــًة َوَوقََفــْت ِف َداِر بَيْــِت الَْملِــِك الدَّ

بَيْــِت الَْملِــِك، َوالَْملِــُك َجالـِـٌس َعــَى كُــريِْسِّ ُملِْكــِه ِف بَيْــِت الُْملْــِك ُمَقاِبــَل َمْدَخــِل الْبَيِْت. فَلَــاَّ 

اِر نَالـَـْت نِْعَمــًة ِف َعيَْنيْــِه، فََمــدَّ الَْملـِـُك ألَْســِتَي قَِضيــَب  َرأَى الَْملِــُك أَْســِتَي الَْملَِكــَة َواِقَفــًة ِف الــدَّ

َهــِب الَّــِذي ِبيَــِدِه، فََدنـَـْت أَْســِتيُ َولََمَســْت رَأَْس الَْقِضيــب. فََقــاَل لََهــا الَْملِــُك: »َمــا لـَـِك يـَـا أَْســِتُي  الذَّ

الَْملَِكــُة؟ َوَمــا ِهــَي ِطلْبَتـُـِك؟ إَِل نِْصــِف الَْمْملََكــِة تُْعطـَـى لـَـِك.«

أستي 5: 3-1

الجلسة السادسة  » ال تسبق اهلل بل انتظره « 

شاهد
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خال هذه الـ 3 أيام أستير استطاعت أن:

. ْع قَلْبَُك، َوانْتَِظِر الرَّبَّ ْد َولْيَتََشجَّ . لِيَتََشدَّ انْتَِظِر الرَّبَّ

مزمور 27: 14

انْتَِظِر الرَّبَّ َواْحَفْظ طَِريَقُه، فََيْفََعَك لَِتَِث األَرَْض. إَِل انِْقرَاِض األَْشَاِر تَْنظُُر.

مزمور 37: 34

، فََاَل إَِلَّ َوَسِمَع ُصَاِخي، اِنِْتظَاًرا انْتَظَرُْت الرَّبَّ

مزمور 40:  1

دُوَن قُوًَّة. يَرْفَُعوَن أَْجِنَحًة كَالنُُّسوِر. يَرْكُُضوَن َوالَ يَتَْعبُوَن. َيُْشوَن َوالَ يُْعيُوَن. ا ُمْنتَِظرُو الرَّبِّ فَيَُجدِّ َوأَمَّ

أشعياء 40: 31

المالحظات

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

إليك هذه اآليات المشّجعة
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2. ال تترك ______________________ و ______________________ تقودك. 

كـم مـرٍة نكـون سـلبيين فـي معاماتنـا وال نكـون بركـة لآلخريـن بسـبب 
عـدم ضبـط عواطفنـا وانفعاالتنـا.

نحـن نريـد أن نعبـر عمـا نشـعر بـه فـي أي وقـت وأي مـكان، مهمـا كانـت 
والنتائج. العواقـب 

إن عواطفك وانفعاالتك هي التي تحدد أقوالك وأفعالك أيضا.

3. أعط الرب ______________________ ليتمم ______________________.

»وفََقــاَل الَْملِــُك ألَْســِتَي ِعْنــَد ُشِْب الَْخْمــِر: »َمــا ُهــَو ُســْؤلُِك فَيُْعطَــى لَــِك؟ َوَمــا ِهــَي 

ــي، إِْن  ــْؤِل َوِطلْبَِت ــْت: »إِنَّ ُس ــِتُي َوقَال ــْت أَْس ــَى«.  فَأََجابَ ــِة تُْق ــِف الَْمْملََك ــِك؟ إَِل نِْص ِطلْبَتُ

ــي،  ــَى ِطلْبَِت ــْؤِل َوتُْق ــى ُس ــِك أَْن يُْعطَ ــَد الَْملِ ــَن ِعْن ــِك، َوإِذَا َحُس ــِي الَْملِ ــًة ِف َعيَْن ــْدُت نِْعَم َوَج

ــِك.« ــِر الَْملِ ــُل َحَســَب أَْم ــَا، َوَغــًدا أَفَْع ــا لَُه ــاُن إَِل الَْولِيَمــِة الَِّتــي أَْعَملَُه ــُك َوَهاَم ــأِْتَ الَْملِ أَْن يَ

أستي 5: 8-6

َب الَْقلْـِب. َولِكـْن لَـاَّ َرأَى َهاَمـاُن ُمرَْدَخـاَي ِف بَـاِب  »فََخـَرَج َهاَمـاُن ِف ذلِـَك الْيَـْوِم فَرًِحـا َوطَيِـّ

َد َهاَمـاُن َوَدَخـَل بَيْتَُه  الَْملِـِك َولَـْم يَُقـْم َوالَ تََحـرََّك لَـُه، اْمتَـأَ َهاَمـاُن َغيْظًـا َعـَى ُمرَْدَخاَي. َوتََجلَـّ

َد لَُهـْم َهاَمـاُن َعظََمـَة ِغَناُه َوكَـْثََة بَِنيِه، َوكُلَّ  َوأَْرَسـَل فَاْسـتَْحَرَ أَِحبَّـاَءُه َوَزَرَش َزْوَجتَـُه، َوَعـدَّ

ى إِنَّ أَْسـِتَي الَْملَِكَة  َمـا َعظََّمـُه الَْملِـُك ِبـِه َورَقَّاُه َعَى الرَُّؤَسـاِء َوَعِبيـِد الَْملِِك. َوقَـاَل َهاَماُن: »َحتَـّ

لَيَْهـا  اَي. َوأَنَـا َغـًدا أَيًْضـا َمْدُعـوٌّ إِ يَـّ لَـْم تُْدِخـْل َمـَع الَْملِـِك إَِل الَْولِيَمـِة الَِّتـي َعِملَتَْهـا إِالَّ إِ

َا أََرى ُمرَْدَخـاَي الْيَُهوِديَّ َجالًِسـا ِف بَـاِب الَْملِِك. َمـَع الَْملِـِك. وَكُلُّ هـَذا الَ يَُسـاِوي ِعْنـِدي َشـيْئًا كُلَـّ

بَاِح  فََقالَـْت لَـُه َزرَُش َزْوَجتُـُه وَكُلُّ أَِحبَّائِـِه: »فَلْيَْعَملُـوا َخَشـبًَة ارْتَِفاُعَهـا َخْمُسـوَن ِذَراًعـا، َوِف الصَّ

قُـْل لِلَْملِـِك أَْن يَْصلِبُـوا ُمرَْدَخـاَي َعلَيَْهـا، ثُـمَّ اْدُخْل َمـَع الَْملِِك إَِل الَْولِيَمـِة فَرًِحا«. فََحُسـَن الَْكاَُم 

». ِعْنَد َهاَمـاَن َوَعِمَل الَْخَشـبََةٌ

أستي 5: 14-9

ــاِر األَيَّــاِم فَُقرِئَــْت أََمــاَم  ــِك، فَأََمــَر ِبــأَْن يُــْؤَت ِبِســْفِر تـَـْذكَاِر أَْخبَ »ِف تِلْــَك اللَّيْلَــِة طَــاَر نَــْوُم الَْملِ

ــاريَِسِ  ــِك َح ــِي الَْملِ ــرََش َخِصيَّ ــا َوتَ ــْن ِبْغثَانَ ــاُي َع ــِه ُمرَْدَخ ــَرَ ِب ــا أَْخ ــا َم ــَد َمْكتُوبً الَْملِِك. فَُوِج

ــٍة  ــُة كَرَاَم ــُك: »أَيَّ ــِويُروَش. فََقاَل الَْملِ ــِك أََحْش ــَا إَِل الَْملِ ا أَيِْديَُه ــدَّ ــا أَْن َيُ ــِن طَلَبَ ــاِب، اللََّذيْ الْبَ

َوَعظََمــٍة ُعِملَــْت لُِمْرَدَخــاَي ألَْجــِل هــَذا؟« فََقــاَل ِغلْــَاُن الَْملِــِك الَِّذيــَن يَْخِدُمونَــُه: 

ٌء.« ــُه َشْ ــْل َمَع ــْم يُْعَم »لَ

أستي 5: 8-6

الجلسة السادسة  » ال تسبق اهلل بل انتظره « 
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ناقش األسئلة التالية مع المجموعة : 

نتعلـم  أن  نسـتطيع  أننـا  إاّل  الملـّح،  الموقـف والظـرف  1. رغـم خطـورة 
اليوميـة.                                 حياتنـا  فـي  كلنـا  إليهـا  نحتـاج  أسـتير  فـي  وميـزة  صفـة 

الملـك؟ عنـد  الدخـول  قبـل  أيـام  ثاثـة  مـّدة  انتظـرت  لمـاذا 

2. فّسـر ضبـط أسـتير لمشـاعرها وانفعاالتهـا وعواطفهـا لحظـة دخولهـا 
الملك. عنـد 

3. رغـم وجـود هامـان والملـك وأسـتير فـي المكان نفسـه، حيث سـنحت 
لهـا الفرصـة أن تفضـح هامـان ومخططـه، لكنهـا قـررت أن تنتظـر يوًمـا 

آخـر. لماذا؟

شارك

 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________

 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________

 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________
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تأمل فيما تعّلمت من هذه الجلسة

 1. مـا هـي عاقـة االنتظـار في بناء الشـخصية المسـيحية وتلميـع المعدن 
األخاقـي الداخلي؟

2. خاطـرت أسـتير بحياتهـا لتنقـذ شـعبها. ألجـل مـاذا أو مـن سـتخاطر 
التضحيـات  تقديـم  إلـى  اللـه  إلـى  تقـودك محبتـك  كيـف  بحياتـك؟  أنـت 
والمجازفـة فـي سـبيل إعـان حق الله؟ وهل األشـياء التي تصوم وتحارب 

مـن أجلهـا مهمـة بالنسـبة للـه؟

3. كيف تغّيرت نظرتك عن االستعداد والصاة واالنتظار؟

حّول ما تعلمته إلى تطبيق عملّي

 1. احفظ عن ظهر قلب ورّدد أمام المجموعة آيًة لمست قلبك عن »االنتظار«.

الجلسة السادسة  » ال تسبق اهلل بل انتظره « 

 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________

 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________

 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________

 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________

طّبق

تأمل
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2. لقد أعدت أسـتير نفسـها بشـكل ملحوظ في هذا الجزء. تقدمت إلى الملك 
بعـد صلـوات مكثفـة، وبعـد استشـارة الـرب حـول كل مـا نـوت فعلـه.   
لـم يكـن عملها عشـوائيًّا. كيف سـتتجنب العمل العشـوائي مـن اآلن فصاعًدا؟

3. اطرح معضلة روحية وشارك المجموعة أو أحد أصدقائك بكيفية حّلها.

 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________

 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________

ٍء ٍء، بَْل ِف كُلِّ َشْ وا ِبَشْ الَ تَْهَتمُّ

كِْر، َعاِء َمَع الشُّ الَِة َوالدُّ ِبالصَّ

لُِتْعلَْم ِطلَْباتُكُْم لََدى اللِه.
فليبي 4: 6

مفاتيح إجابات الجلسة السادسة

1. انتظر الحب.
2. ال تترك العواطف و اإلنفعاالت تقودك. 

3. أعط الرب المجال ليتمم عمله.
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مـع قراءتنـا لألحـداث وتطورهـا وإمعاننـا فيهـا، سـتتبّدى دروس وعبـر عظيمـة يريـد 
نكـون  بنـا. ولكـي  يعتنـي  بـه ألنـه  نثـق  أن  يعّلمنـا  أن  اللـه  يريـد  لنـا.  يعلمهـا  أن  اللـه 
أبطـااًل فعـًا ومغّيـري للتاريـخ، ينبغـي أن يكـون لدينـا يقيـن مـن جهـة العنايـة اإللهيـة.                    

فالعنايـة اإللهيـة - ال ذكاؤنـا وال قوتنـا وال مهاراتنـا - هـي التـي تحفظنـا.

اقرأ من سفر أستير 5: 9 إلى أستير 8: 3  ومن ثّم شاهد الفيديو.

امأل الفراغات التالية أثناء مشاهدة الفيديو : 

1. ثق بأن الله  ______________________ الصاة.

ــا.  ــَمُع لََن ــيئَِتِه يَْس ــَب َمِش ــيْئًا َحَس ــا َش ــُه إِْن طَلَبَْن ــَدُه: أَنَّ ــا ِعْن ــي لََن ــُة الَِّت ــَي الثَِّق ــِذِه ِه »َوه

ــُه.« ــا ِمْن ــي طَلَبَْناَه ــاِت الَِّت ــا الطِّلِبَ ــُم أَنَّ لََن ــا، نَْعلَ ــَمُع لََن ــا يَْس ــَا طَلَبَْن ــُه َمْه ــُم أَنَّ ــا نَْعلَ َوإِْن كُنَّ

1 يوحنا 5: 15-14

2. ثق بأن ___________    ___________ ال يضيع أبدا.

»وِف تِلـْـَك اللَّيْلـَـِة طـَـاَر نـَـْوُم الَْملِــِك، فَأََمــَر ِبــأَْن يـُـْؤَت ِبِســْفِر تـَـْذكَاِر أَْخبَــاِر األَيَّــاِم فَُقرِئـَـْت أََمــاَم 

الَْملِــِك. فَُوِجــَد َمْكتُوبـًـا َمــا أَْخــَرَ ِبــِه ُمرَْدَخــاُي َعــْن ِبْغثَانـَـا َوتـَـرََش َخِصيَّــِي الَْملِــِك َحــاريَِسِ الْبَاِب، 

ــٍة  ــٍة َوَعظََم ــُة كَرَاَم ــُك: »أَيَّ ــاَل الَْملِ ــِك أََحْشــِويُروَش. فََق ــَا إَِل الَْملِ ا أَيِْديَُه ــدَّ ــا أَْن َيُ ــِن طَلَبَ اللََّذيْ

ٌء.« ُعِملـَـْت لُِمرَْدَخــاَي ألَْجــِل هــَذا؟« فََقــاَل ِغلـْـَاُن الَْملِِك الَِّذيــَن يَْخِدُمونَُه: »لـَـْم يُْعَمْل َمَعــُه َشْ

أستي 6: 3-1

افعل الخير دائما وعش حياة األمانة	 

ستمنحك حياة األمانة التي تعيشها اليوم البركة والعناية    	 
اإللهية في المستقبل

ثـق أن حيـاة األمانـة لهـا مكافـأة وأجر عظيم من اللـه في الوقت 	 
المناسب

3. ثق بأن الله يريد أن _____________________ في _____________________.

الجلسة السابعة  » ثق في العناية اإللهية « 

شاهد
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اِر؟« وَكَاَن َهاَمــاُن قـَـْد َدَخــَل َداَر بَيـْـِت الَْملِــِك الَْخارِِجيَّــَة لـِـَيْ يُُقول  »فََقــاَل الَْملِــُك: »َمــْن ف الــدَّ

َها لـَـُه. فََقاَل ِغلَْاُن الَْملِِك لـَـُه: »ُهَوَذا َهاَماُن  لِلَْملِــَك أَْن يُْصلـَـَب ُمرَْدَخــاُي َعَى الَْخَشــبَِة الَِّتي أََعدَّ

اِر«. فََقــاَل الَْملِــُك: »لِيَْدُخــْل«. َولـَـاَّ َدَخــَل َهاَمــاُن قـَـاَل لـَـُه الَْملـِـُك: »َمــاَذا يُْعَمــُل  َواِقــٌف ِف الــدَّ

لِرَُجــل يـُـَسُّ الَْملِــُك ِبــأَْن يُْكرَِمــُه؟« فََقاَل َهاَمــاُن ِف قَلِْبِه: »َمْن يـُـَسُّ الَْملُِك ِبأَْن يُْكرَِمــُه أَكَْثَ ِمنِّي؟

ِباللِّبَــاِس  يَأْتُــوَن  يُْكرَِمــُه  ِبــأَْن  الَْملِــُك  يُــَسُّ  ـِذي  الَـّ الرَُّجــَل  »إِنَّ  لِلَْملِــِك:  َهاَمــاُن  فََقــاَل 

ـِذي  ـِذي يَرْكَبُــُه الَْملِــُك، َوِبتَــاِج الُْملْــِك الَـّ ـِذي يَلْبَُســُه الَْملِــُك، َوِبالَْفــرَِس الَـّ ــلْطَاِنِّ الَـّ السُّ

األَْشَاِف،  الَْملِــِك  ُرَؤَســاِء  ِمــْن  لِرَُجــل  َوالَْفــرَُس  اللِّبَــاُس  َويُْدفَــُع  َرأِْســِه،  َعــَى  يُوَضــُع 

َســاَحِة  ِف  الَْفــرَِس  َعــَى  َويُرَكِّبُونَــُه  يُْكرَِمــُه  ِبــأَْن  الَْملِــُك  ُسَّ  ـِذي  الَـّ الرَُّجــَل  َويُلِْبُســوَن 

يُْكرَِمــُه«.  ِبــأَْن  الَْملِــُك  يُــَسُّ  ـِذي  الَـّ لِلرَُّجــِل  يُْصَنــُع  اَمــُه: هَكــَذا  َويَُنــاُدوَن قُدَّ الَْمِديَنــِة، 

ْع َوُخِذ اللِّبَاَس َوالَْفرََس كََا تََكلَّْمَت، َوافَْعْل هَكَذا لُِمرَْدَخاَي الْيَُهوِديِّ  فََقاَل الَْملُِك لَِهاَماَن: »أَْسِ

ٌء ِمْن َجِميعِ َما قُلْتَُه«. فَأََخَذ َهاَماُن اللِّبَاَس َوالَْفرََس َوأَلْبََس  الَْجالِِس ِف بَاِب الَْملِِك. الَ يَْسُقْط َشْ

َســاَحِة  ِف  َوأَْركَبَــُه  ُمرَْدَخــاَي 

اَمــُه: »هَكَذا  الَْمِديَنــِة، َونـَـاَدى قُدَّ
يُــَسُّ  ـِذي  الَـّ لِلرَُّجــِل  يُْصَنــُع 

َورََجــَع  يُْكرَِمــُه«.  ِبــأَْن  الَْملِــُك 

ــا  ــِك. َوأَمَّ ــاِب الَْملِ ُمرَْدَخــاُي إَِل بَ

ــا  ــِه نَائًِح َع إَِل بَيِْت ــأَْسَ ــاُن فَ َهاَم

ــاُن  ــصَّ َهاَم ــرَّأِْس. َوقَ ــى ال َوُمَغطَّ

َوَجِميــعِ  َزْوَجِتــِه  َزرََش  َعــَى 

ــَدأَْت  ــِذي ابْتَ ــاُي الَّ ــُه: »إَِذا كَاَن ُمرَْدَخ ــَاُؤُه َوَزرَُش َزْوَجتُ ــُه ُحَك ــاَل لَ ــُه. فََق ــا أََصابَ ــِه كُلَّ َم أَِحبَّائِ

اَمــُه ُســُقوطًا«. َوِفيــَا ُهــْم  اَمــُه ِمــْن نَْســِل الْيَُهــوِد، فـَـاَ تَْقــِدُر َعلَيْــِه، بـَـْل تَْســُقُط قُدَّ تَْســُقُط قُدَّ

ــِتُي« ــا أَْس ــِة الَِّتــي َعِملَتَْه ــاَن إَِل الَْولِيَم ــاِن ِبَهاَم ــوا لإِِلتْيَ ــِك َوأَْسَُع ــاُن الَْملِ ــُه َوَصــَل ِخْصيَ يَُكلُِّمونَ

أستي 6: 14-4

اِن أَيًْضا ِعْنَد  بَـا ِعْنَد أَْسـِتَي الَْملَِكـِة. فََقاَل الَْملُِك ألَْسـِتَي ِف الْيَْوِم الثَـّ »فََجـاَء الَْملِـُك َوَهاَمـاُن لِيَْرَ

ُشِْب الَْخْمـِر: »َمـا ُهـَو ُسـْؤلُِك يَـا أَْسـِتُي الَْملَِكـُة فَيُْعطَـى لَِك؟ َوَمـا ِهَي ِطلْبَتُـِك؟ َولَـْو إَِل نِْصِف 

الَْمْملََكـِة تُْقـَى«. فَأََجابَـْت أَْسـِتُي الَْملَِكـُة َوقَالَـْت: »إِْن كُْنـُت قَـْد َوَجـْدُت نِْعَمًة ِف َعيَْنيْـَك أَيَُّها 

الَْملِـُك، َوإَِذا َحُسـَن ِعْنـَد الَْملِـِك، فَلْتُْعـَط ِل نَْفـِس ِبُسـْؤِل، َوَشـْعِبي ِبِطلْبَِتـي. ألَنََّنـا قَـْد ِبْعَنا أَنَا 

َوَشـْعِبي لِلَْهاَِك َوالَْقتْـِل َواإِلبَاَدِة.
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، َمَع  َولَـْو ِبْعَنـا َعِبيـًدا َوإَِمـاًء لَُكْنُت َسـَكتُّ

ُض َعـْن َخَسـارَِة الَْملِِك«.  أَنَّ الَْعـُدوَّ الَ يَُعـوِّ

فَتََكلـَم الَْملِـُك أََحْشـِويُروُش َوقَـاَل ألَْسـِتَي 

الَْملَِكـِة: »َمـْن ُهـَو؟ َوأَيْـَن ُهـَو هـَذا الَِّذي 

يَْعَمـَل هَكـَذا؟«  أَْن  ِبَقلِْبـِه َعـَى  يَتََجـاَسُ 

 ، فََقالَـْت أَْسـِتُي: »ُهـَو رَُجـٌل َخْصـٌم َوَعُدوٌّ

هـَذا َهاَمـاُن الـرَِّديُء«. فَارْتَـاَع َهاَمـاُن أََمـاَم الَْملِـِك َوالَْملَِكـِة. فََقـاَم الَْملِـُك ِبَغيِْظـِه َعـْن ُشِْب 

 َّ ُه َرأَى أَنَّ الرَّ ـَل َعْن نَْفِسـِه إَِل أَْسـِتَي الَْملَِكة، ألَنَـّ . َوَوقَـَف َهاَماُن لِيَتََوسَّ الَْخْمـِر إَِل َجنَّـِة الَْقـْرِ

قَـْد أُِعـدَّ َعلَيْـِه ِمـْن ِقبَـِل الَْملِِك. 

يــِر  ِ ِقــٌع َعــَى السَّ ــِة الَْقــْرِ إَِل بَيْــِت ُشِْب الَْخْمــِر، َوَهاَمــاُن ُمتََوا ــُك ِمــْن َجنَّ َولَــاَّ رََجــَع الَْملِ

ــِت؟«  ــَة َمعــي ِف الْبَيْ ــُس الَْملَِك ــا يَْكِب ــُك: »َهــْل أَيًْض لَْملِ ــاَل ا ــِه، قَ ــِتُي َعلَيْ أَْس ــْت  نَ ــِذي كَا لَّ ا

ــَن  ــٌد ِم ــا، َواِح ــاَل َحْربُونَ ــاَن. فََق ــَه َهاَم ــْوا َوْج ــِك َغطَّ ــِم الَْملِ ــْن فَ ــُة ِم ــِت الَْكلَِم ــاَّ َخرََج َولَ

ــاَي  ــاُن لُِمرَْدَخ ــا َهاَم ــي َعِملََه ــا الَِّت ــبَُة أَيًْض ــَوَذا الَْخَش ــِك: »ُه ــَدِي الَْملِ ــْنَ يَ ــَن بَ ــاِن الَِّذي الِْخْصيَ

ــاَل  ــا«. فََق ــوَن ِذَراًع ــا َخْمُس ــاَن، ارْتَِفاُعَه ــِت َهاَم ــٌة ِف بَيْ ــِك قَاِئَ ــَو الَْملِ ــْيِ نَْح ــَم ِبالَْخ ــِذي تََكلَّ الَّ

َهــا لُِمرَْدَخــاَي. ثُــمَّ َســَكَن  ــوا َهاَمــاَن َعــَى الَْخَشــبَِة الَِّتــي أََعدَّ ــوُه َعلَيَْهــا«. فََصلَبُ ــُك: »اْصلِبُ الَْملِ

ــِك.« َغَضــُب الَْملِ

أستي 7: 9-1

ــوِد.  ــُدوِّ الْيَُه ــاَن َع ــَت َهاَم ــِة بَيْ ــِتَي الَْملَِك ــِويُروُش ألَْس ــُك أََحْش ــى الَْملِ ــْوِم أَْعطَ ــَك الْيَ »ِف ذلِ

َوأََت ُمرَْدَخــاُي إَِل أََمــاِم الَْملِــِك ألَنَّ أَْســِتَي أَْخَرَتْــُه ِبَــا ُهــَو لََهــا. َونَــَزَع الَْملِــُك َخاَتَــُه 

بَيْــِت  َعــَى  ُمرَْدَخــاَي  أَْســِتُي  َوأَقَاَمــْت  لُِمرَْدَخــاَي.  َوأَْعطَــاُه  َهاَمــاَن  ِمــْن  أََخــَذُه  ـِذي  الَـّ

َوبََكــْت  رِْجلَيْــِه  ِعْنــَد  َوَســَقطَْت  الَْملِــِك  أََمــاَم  َوتََكلََّمــْت  أَْســِتُي  َعــاَدْت  ثُــمَّ  َهاَمــاَن. 

الْيَُهــوِد.« َعــَى  ـرَُه  َدبَـّ ـِذي  الَـّ َوتَْدِبــيَُه  األََجاِجــيِّ  َهاَمــاَن  َشَّ  يُِزيــَل  أَْن  إِلَيْــِه  َوتََرََّعــْت 

أستي 8: 3-1

4. ثق بأن الله ينصف ____________________ وعدله ____________________.

»إِْن َرأَيَْت ظُلَْم الَْفِقيِ َونَْزَع الَْحقِّ َوالَْعْدِل ِف الِْباَِد، فَاَ تَرْتَْع ِمَن األَْمِر، ألَنَّ فَْوَق الَْعاِل 

َعالِيًا يُاَِحُظ، َواألَْعَى فَْوقَُهَا.«
جامعة 8:5

الجلسة السابعة  » ثق في العناية اإللهية « 
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ناقش األسئلة التالية مع المجموعة : 

وتتعّلمهـا  تفهمهـا  أن  اللـه  يـدك  ير التـي  والعبـر  الـدروس  هـي  مـا   .1
مـن هـذا الـدرس؟

2. راجع واذكر األحداث التي يسّميها بعضهم »صدفة«.

واختـاف  الموازيـن  انقـاب  فـي  الرئيسـي  السـبب  هـو  مـا  برأيـك،   .3
عِقـب؟ علـى  رأًسـا  األوضـاع  وتغّيـر  المعاييـر، 

شارك

 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________

 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________

 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________
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تأمل فيما تعّلمت من هذه الجلسة

 1. مـا هـو المفتـاح  الـذي  مـن  خالـه  ُتفتـح  خزائن  الله الغنية،  والسـر الذي  يؤهلنا 
الحقيقييـن؟ لنـا كأتبـاع المسـيح  الكنـوز السـماوية المّدخـرة  السـتقبال 

نعمـة  الـرب  وأعطـاه  بالبركـة،  عليـه  البطولـي  مردخـاي  عمـل  عـاد   .2
فلـو  ومعونتـه.  حمايتـه  إلـى  واحتياًجـا  حرًجـا  األوقـات  أشـد  فـي 
شـيًئا، يفعـل  ولـم  االغتيـال  بمؤامـرة  سـمع  عندمـا  العمـل  عـن  أحجـم 
لمـا ُذكـر اسـمه فـي كتاب أخبار الملـك، ولما عرف عنه الملك شـيًئا.  

ماذا نتعلم نحن من هذا، يا ترى؟

3. مـاذا تعنـي لـك اآليـة مـن 1 صموئيـل 2: 30 »...فَـِإنِّ أُكْـرُِم الَِّذيـَن يُْكرُِمونَِنـي، 
َوالَِّذيـَن يَْحتَِقُرونَِنـي يَْصُغُروَن«؟

الجلسة السابعة  » ثق في العناية اإللهية « 
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حّول ما تعلمته إلى تطبيق عملّي

 1. هـل مـن أمـٍر يدعـوك اللـه إلـى عملـه سـيتطّلب منـك فعـل الخيـر 
ذلـك  فـي  والتأمـل  الصـاة  فـي  الوقـت  بعـض  اقـِض  مقابـل؟  دون 

السـؤال، ثـم أِطـع مـا يعلِنـه اللـه لـك.

مكافأتـك  علـى  ظروفـك؟  تغييـر  علـى  اللـه  قـدرة  فـي  شـككت  هـل   .2
أمـام  حقـك  إظهـار  علـى  الخيـر؟  فعـل  علـى  آجـًا  أم  عاجـًا 
اللـه؟ فـي  ثقتـك  السـترجاع  التاليـة  خطوتـك  هـي  مـا  اآلخريـن؟ 

3. يقول الرسول بولس في غاطية ٦: 9-10 »فَاَ نَْفَشْل ِف َعَمِل الَْخْيِ ألَنََّنا 
َسَنْحُصُد ِف َوقِْتِه إِْن كُنَّا الَ نَِكلُّ فَإِذًا َحْسبََا لََنا فُرَْصٌة فَلَْنْعَمِل الَْخْيَ لِلَْجِميعِ، َوالَ ِسيََّا ألَْهِل اإِليَاِن.« 

ما هو تجاوبك مع هذه اآليات في ضوء دراستنا هذا األسبوع؟

 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________

 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________
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طّبق

َواللُه قَاِدٌر أَْن يَِزيَدكُْم كُلَّ نِْعَمٍة، لَِيْ تَُكونُوا َولَُكْم كُلُّ اكِْتَفاٍء

ٍء، تَزَْداُدوَن ِف كُلِّ َعَمل َصالٍِح. كُلَّ ِحٍن ِف كُلِّ َشْ

2 كورنثوس 9: 8

مفاتيح إجابات الجلسة السابعة
1. ثق بأن الله  يستجيب الصاة.

2. ثق بأن فعل الخير ال يضيع أبدا.
3. ثق بأن الله يريد أن يتدخل في ظروفك.

4. ثق بأن الله ينصف المظلوم وعدله معلوم.



 أمانة اهلل
َ
ال تنس

الجلســـــة 
الثـامنــة
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ماذا نتعلم من آخر دروس سفر أستير البديع؟
ا: ال تنـَس أمانـة اللـه. هنـاك ثاثـة أمـور  إن الـدرس األخيـر، أعزائـي األحبـاء، بسـيط جـدًّ

ينبغـي لنـا أن نفعلهـا لنتذكـر بصـورة مسـتمرة إحسـان اللـه وأمانتـه، 

ولكـن قبـل أن نتأمـل بهـا دعونـا نقـرأ بعـض اآليـات مـن اإلصحـاح التاسـع وبعدهـا 
الفيديـو:  نشـاهد 

»وكَتَـَب ُمرَْدَخاُي هـِذِه األُُموَر 
َجِميـعِ  إَِل  رََسـائَِل  َوأَرَْسـَل 
بُلْـَداِن  كُلِّ  ِف  الَِّذيـَن  الْيَُهـوِد 
الَْملِـِك أََحْشـِويُروَش الَْقِريِبـَن 
َعلَيِْهـْم  لِيُوِجـَب  َوالْبَِعيِديـَن، 

الرَّابـعِ  الْيَـْوِم  ِف  يَُعيِّـُدوا  أَْن 

اِم الَِّتـي اْسـَتَاَح ِفيَها  َعـَرَ ِمـْن َشـْهِر أََذاَر، َوالْيَـْوِم الَْخاِمـِس َعـَرَ ِمْنـُه ِف كُلِّ َسـَنٍة، َحَسـَب األَيَـّ

ِذي تََحوََّل ِعْنَدُهْم ِمـْن ُحزٍْن إَِل فَـَرٍح َوِمْن نَْوٍح إَِل يَـْوٍم طَيٍِّب،  ـْهِر الَـّ الْيَُهـوُد ِمـْن أَْعَدائِِهـْم َوالشَّ

اَم ُشٍْب َوفَـَرٍح َوإِرَْسـاِل أَنِْصبَـٍة ِمـْن كُلِّ َواِحـٍد إَِل َصاِحِبـِه َوَعطَايَـا لِلُْفَقـرَاِء. فََقِبَل  لِيَْجَعلُوَهـا أَيَـّ

الْيَُهـوُد َمـا ابْتَـَدأُوا يَْعَملُونَـُه َوَما كَتَبَـُه ُمرَْدَخـاُي إِلَيِْهْم. 

َوألَنَّ َهاَمـاَن بْـَن َهَمَداثَـا األََجاِجـيَّ َعُدوَّ الْيَُهـوِد َجِميًعا تََفكََّر َعـَى الْيَُهوِد لِيُِبيَدُهـْم َوأَلَْقى فُوًرا، 

أَْي قُْرَعـًة، إلِفَْنائِِهـْم َوإِبَاَدتِِهـْم. َوِعْنـَد ُدُخولَِهـا إَِل أََمـاِم الَْملِِك أََمـَر ِبِكتَابٍَة أَْن يُرَدَّ تَْدِبـيُُه الرَِّديُء 

رَُه ِضـدَّ الْيَُهوِد َعَى َرأِْسـِه، َوأَْن يَْصلِبُـوُه ُهَو َوبَِنيِه َعَى الَْخَشـبَِة. لِذلَِك َدُعـوا تِلَْك األَيَّاِم  ِذي َدبَـّ الَـّ

»فُوِريـَم« َعَى اْسـِم الُْفوِر. 

لِذلِـَك ِمـْن أَْجـِل َجِميـعِ كَلِـَاِت هـِذِه الرَِّسـالَِة َوَمـا َرأَْوُه ِمـْن ذلَِك َوَمـا أََصابَُهـْم، أَْوَجـَب الْيَُهوُد 

َوقَِبلُـوا َعـَى أَنُْفِسـِهْم َوَعَى نَْسـلِِهْم َوَعَى َجِميعِ الَِّذيـَن يَلْتَِصُقوَن ِبِهْم َحتَّى الَ يَـزُوَل، أَْن يَُعيُِّدوا 

هَذيْـِن الْيَْوَمـْنِ َحَسـَب كِتَابَِتِهَا َوَحَسـَب أَْوقَاتِِهـَا كُلَّ َسـَنٍة، َوأَْن يُْذكََر هَذاِن الْيَْوَمـاِن َويُْحَفظَا 

ِف َدْوٍر فَـَدْوٍر َوَعِشـيٍَة فََعِشـيٍَة َوِبـاٍَد فَِبـاٍَد َوَمِديَنـٍة فََمِديَنٍة. َويَْوَمـا الُْفوِر هـَذاِن الَ يَزُوالَِن ِمْن 

َوَسـِط الْيَُهـوِد، َوِذكْرُُهـَا الَ يَْفَنى ِمْن نَْسـلِِهْم.«
أستي 9: 28-20

الجلسة الثامنة  » ال تنَس أمانة اهلل « 
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امأل الفراغات التالية أثناء مشاهدة الفيديو : 

1. تيّقن أن الله  ______________________.

2. ___________________ أن ___________________ أمانة الله إلى ___________________.

تأمل في هذه اآلية عن يقين الخاص ودوامه:

ــِه.« ُة الل ــوَّ ــَي قُ ــُن الُْمَخلَِّصــَن فَِه ــا نَْح ــا ِعْنَدنَ ــٌة، َوأَمَّ ــَن َجَهالَ ــَد الَْهالِِك ــِب ِعْن لِي ــَة الصَّ »إِنَّ كَلَِم

1 كورنثوس 1: 18

ُهــوِر  : الِْحْكَمــِة الَْمْكتُوَمــِة، الَِّتــي َســبََق اللــُه فََعيََّنَهــا قَبْــَل الدُّ »بــْل نَتََكلَّــُم ِبِحْكَمــِة اللــِه ِف ِسّ

ــوا رَبَّ  ــَا َصلَبُ ــوا لَ ــْو َعرَفُ ــِر، ألَْن لَ ْه ــَاِء هــَذا الدَّ ــْن ُعظَ ــٌد ِم ــا أََح ــْم يَْعلَْمَه ــي لَ ــا، الَِّت لَِمْجِدنَ

ــِد.« الَْمْج

1 كورنثوس 2: 8-7

يٌق َوَعـاِدٌل ُهَو. ْخـُر الَْكاِمـُل َصِنيُعـُه. إِنَّ َجِميـَع ُسـبُلِِه َعْدٌل. إِلـُه أََمانٍَة الَ َجـْوَر ِفيِه. ِصدِّ ُهـَو الصَّ

تثنية 32: 4

ألَنَّ كَلَِمَة الرَّبِّ ُمْستَِقيَمٌة، وَكُلَّ ُصْنِعِه ِباألََمانَِة.

مزمور 33: 4

أَِمٌن ُهَو اللُه الَِّذي ِبِه ُدِعيتُْم إَِل َشِكَِة ابِْنِه يَُسوَع الَْمِسيِح َربَِّنا.

1 كورنثوس 1: 9

بُوَن فَْوَق َما تَْسـتَِطيُعوَن،  ِذي الَ يََدُعُكـْم تَُجرَّ ٌة. َولِكـنَّ اللَه أَِمٌن، الَـّ يَـّ لَـْم تُِصبُْكـْم تَْجِربَـٌة إاِلَّ بََرِ

بَـْل َسـيَْجَعُل َمـَع التَّْجِربَِة أَيًْضا الَْمْنَفـَذ، لِتَْسـتَِطيُعوا أَْن تَْحتَِملُوا.

1 كورنثوس 10: 13 

إِْن كُنَّا َغْيَ أَُمَناَء فَُهَو يَبَْقى أَِميًنا، لَْن يَْقِدَر أَْن يُْنِكَر نَْفَسُه.

2 تيموثاوس 2: 13

شاهد

إليك هذه اآليات المشّجعة
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ــْوَت َوالَ  ــُه الَ َم ــٌن أَنَّ ــِإنِّ ُمتَيَقِّ ــا. فَ ــِذي أََحبََّن ــا ِبالَّ ــُم انِْتَصارُنَ ــا يَْعظُ ــِذِه َجِميِعَه ــا ِف ه »َولِكنََّن

ــَو َوالَ ُعْمــَق،  ــوَر َحــاِضًَة َوالَ ُمْســتَْقبَلًَة، َوالَ ُعلْ ــوَّاِت، َوالَ أُُم ــَة َوالَ ُرَؤَســاَء َوالَ قُ ــاَة، َوالَ َماَئَِك َحيَ

َوالَ َخلِيَقــَة أُْخــَرى، تَْقــِدُر أَْن تَْفِصلََنــا َعــْن َمَحبَّــِة اللــِه الَِّتــي ِف الَْمِســيِح يَُســوَع َربَِّنــا.«

رومية 8: 38-37

ــاُء،  يًعــا َوأُْجــَرِت َمِعــي ألَُجــاِزَي كُلَّ َواِحــٍد كَــَا يَُكــوُن َعَملُــُه. أَنَــا األَلِــُف َوالْيَ »َوَهــا أَنَــا آِت َسِ

ــُة، األَوَُّل َواآلِخــُر.« ــُة َوالنَِّهايَ الِْبَدايَ

رؤيا 22: 13-12

3. ______________________ بأمانة الله  ______________________.

الجلسة الثامنة  » ال تنَس أمانة اهلل « 

يُقوَن يَْفرَُحوَن. يَبْتَِهُجوَن أََماَم اللِه َويَطِْفُروَن فَرًَحا. دِّ َوالصِّ

مزمور 68: 3

.» َولْيَبْتَِهْج َويَْفَرْح ِبَك كُلُّ طَالِِبيَك، َولْيَُقْل َداِئًا ُمِحبُّو َخاَِصَك: »لِيَتََعظَِّم الرَّبُّ

مزمور 70: 4

َمَع أَنَّ ِل أَْن أَتَِّكَل َعَى الَْجَسِد أَيًْضا. إِْن ظَنَّ َواِحٌد آَخُر أَْن يَتَِّكَل َعَى الَْجَسِد فَأَنَا ِباألَْوَل.

فيلبي 4: 4

قصـة  يكتـب  اهلل  إن 

اآلن... حياتـك 

ولم ينته...

فـإن الفصـل األخيـر لم 
..........................يكتب بعـد..........

..........................
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ناقش األسئلة التالية مع المجموعة : 

»ألَنَِّنـي  الثامـن:  اإلصحـاح  مـن  السادسـة  اآليـة  فـي  أسـتير  قالـت   .1
ِجْنـِس؟«  َهـاََك  أََرى  أَْن  أَْسـتَِطيُع  وَكَيْـَف  َشـْعِبي؟  يُِصيـُب  ِذي  الَـّ  َّ الـرَّ أََرى  أَْن  أَْسـتَِطيُع  كَيْـَف 

شـعبها؟ وعلـى  عليهـا  المحـدق  الشـر  لتبعـد  أسـتير  فعلـت  مـاذا 

2. كيف يمكن أن تدوم أمانة الله إلى النهاية؟

3. مـا هـو التطبيـق العملـي لقيامـة يسـوع المسـيح مـن المـوت فـي ضـوء 
هـذه الدراسـة في سـفر أسـتير؟

شارك

 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________

 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________

 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________
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تأمل فيما تعّلمت من هذه الجلسة

تأمل في اآليات التالية وناقشها مع المجموعة أو مع صديق لك:

يٌق َوَعاِدٌل ُهَو.« ْخُر الَْكاِمُل َصِنيُعُه. إِنَّ َجِميَع ُسبُلِِه َعْدٌل. إِلُه أََمانٍَة الَ َجْوَر ِفيِه. ِصدِّ »ُهَو الصَّ

تثنية 32: 4 

»ألَنَّ كَلَِمَة الرَّبِّ ُمْستَِقيَمٌة، وَكُلَّ ُصْنِعِه ِباألََمانَِة.«

مزمور 33: 4 

»أَِمٌن ُهَو اللُه الَِّذي ِبِه ُدِعيتُْم إَِل َشِكَِة ابِْنِه يَُسوَع الَْمِسيِح َربَِّنا.«

تثنية 32: 4

بُـوَن فَـْوَق َمـا  ِذي الَ يََدُعُكـْم تَُجرَّ ٌة. َولِكـنَّ اللـَه أَِمـٌن، الَـّ يَـّ »ملْ تُِصبُْكـْم تَْجِربَـٌة إاِلَّ بََرِ

الَْمْنَفـَذ، لِتَْسـتَِطيُعوا أَْن تَْحتَِملُـوا.« أَيًْضـا  التَّْجِربَـِة  تَْسـتَِطيُعوَن، بَـْل َسـيَْجَعُل َمـَع 

1 كورنثوس 10: 13

»إِْن كُنَّا َغْيَ أَُمَناَء فَُهَو يَبَْقى أَِميًنا، لَْن يَْقِدَر أَْن يُْنِكَر نَْفَسُه.«

تثنية 32: 4 

الجلسة الثامنة  » ال تنَس أمانة اهلل « 

تأمل
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حّول ما تعلمته إلى تطبيق عملّي

يشـبه سـفر أسـتير لعبـة الشـطرنج حيـث يتحـدى الشـيطان مـن خالهـا اللـه فـي حـرب 
شرسـة ضروس من وارء كل األحداث، ويقوم الله والشـيطان بتحريك ملوك ورؤسـاء 
وملـكات ونبـاء. فظهـر كأن الشـيطان، باسـتخدامه هامـان، قـد ربـح الجولـة األولـى. 
لكنـه خسـر خسـارة فادحـة عندمـا حسـم اللـه الحـرب وأحبـط كل مخططاتـه. وأفسـد 
اللـه كل محـاوالت العـدو باسـتخدامه أسـتير ومردخـاي، وَاعلـن االنتصـار. وذلـك 

بـأن قـال اللـه للشـيطان فـي نهايـة تلـك اللعبـة »كـش مات!«

دّون خطتـك الشـخصية للمرحلـة القادمـة فـي حياتـك بنـاء علـى الـدروس والمبـادئ 
والتطبيقـات التـي تعّلمتهـا مـن هـذه الدراسـة. 

طّبق

يِر.  ِّ أَِمنٌي ُهَو الرَّبُّ الَِّذي َسُيَثبُِّتكُْم َويَْحَفظُكُْم ِمَن الشِّ
2 تسالونييك 3: 3

مفاتيح إجابات الجلسة الثامنة

1. تيّقن أن الله  أمين.
2. توّقع أن تدوم أمانة الله إلى النهاية.

3. احتفل بأمانة الله  دومًا.


