كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس  -تامبا  -فلوريدا
ألاسفارالتاريخية  - 01 -سفرأستير
 قصة أستير حدثت بينما كان الشعب مسبي في العوديةية – أةيا مملكية بابي – القصية تحكي يفيأ أن ت تيدف في
ٌ
الدقت املعين من قوله لخالص أواليه مين ةيد طيف ان ال يال  .القصية تدحيي ةيد ت العالفية النيي تنقي طيعوه وأواليه
ٌ
حنى ولد كاندا بعفدةن عنه ويعيشدن ف عقدبة ف اةاهم ولكن ليسدا بعفدةن عن ةد ت املخلصة.
 املس ييال ال ي تي ييا علف ييه ح ييداي س ييرا وس ييتير ةق ي ف ي قص ييا طدط يين وه ي وح ييد العداال ييم الرالث يية ل م را د يية
الرا سفة .وهد كأسرا يانفال وعير ا ونحمفيا ةقيد ملعية عين تيا و ال يدي أثنيا السيبي في بابي وريا ن مين ون ية ن يا
شخص الاحب نردذ ف القصا امللك وفوير ف تقالفده وهد مايفا أبن عم أستير أو هدسة.
 أسم وستير يعني (كديب) ف اللغة الرا سفة و ودو أن ا حملت ه ا الاسم بعيد افتفا هيا ملكية .أميا اسيم ا الع ير ر يد
هدسة و لق عل شجاة آلان الجمفلة .و بما الا ت عاية عنيد ال يدي مين أةيا السيبي أن ةاسيخي السيخص باسيمين
أحدهما ي دي وآلافيا أمخييم مري ةدحنيا/مياق،م طياول/بيدل،م يسيد /يسي  .،وسيتير مين سيون بمفيامين وليدت في
أ ض السبي ومات والداها وتبناها مايفا ابن عم ا و باها ف طدطن عاالمة را ن.
 ةييا ي الكرييير ميين آلابييا مييا نيياي بييه ةدسييفردن امل ي ض ال ييدي أنييه ميين و ي مايفييا نرسييه .وميين بييين ه ي ال آلابييا
القييدي ،وكلفمن يي ،دسييكند  .ومييا ة يييد ون يية الن ييا فيييرة أن كاتييب السييرا هييد مايفييا نرسييه آلاةيية ()9 :02
وه تنص عل أن مايفا يتب ه ه مد وأ سل ا ف سائ ول نمف ال دي ف ك بلدان امللك أحشيد ا  .ركاتيب
السيرا اسييتق معلدماتييه ميين مسيياندات القصيا الرا لييالي وهي ه اليييجالت ال ةي يا ر يا اسييم ت .والكاتييب واحييي أنييه
ي ييدي عييا ف ي بييالي رييا ن ولييه وملييا ت يا بأسييما مساشييا امللييك وتراالييف القصييا امللك ي م يمييا اسييت د كلمييات
را س ييفة و كت ييب بدق يية ع يين تراال ييف فاال يية بأثاث ييات القص ييا بشدط يين ر ييد أ القص ييا بنرس ييه و ييج ه ي ه م ييد
الدقفقة .ك ه ه مد تشير أن كاتب السرا هد مايفا ال عفنه امللك أحشد ا يائي ،لدز ائه.
 السرا ةن ق بأن ت ةحا مد لف لص طعوه ويش د لعناةة ت بأواليهم راهلل ة تا رتاة مسيكفنة لتصيير ملكية
ثييم تنق ي ه ي ه امللكيية طييع ا وامللييك ةقييد الق يييب سييتير عنييد يفدل ييا علفييه وال ة ذي ييا ب ي ةقو ي لوا ييا .أياشييا
مايفيا مي اماة ييد حفيياة امللييك و كشيير ا للملييك و نقي حفاتييه .قلييق امللييك وقاا تييه في أسييرا اململكيية في هي ه اللفليية
يدةقا ل ام ييان انقل ييب ييده ب ي ال ييا ال ي ه
بال ي ات .تح ييدل قل ييب املل ييك روع ييد أن ك ييان ال ي ه
يدةقا لش ييعب ت .ك ي ه ي ا ل ييي،
مصايرة ب نا ةد ت و ا حدا "رك طفا تعم معا للخير لل ةن ةحودن ت".
 امللك الرا لالي في سيرا وسيتير هيد أحشيد ا (ز يسيي 644-684 )،ق .و ي يا التيا و أن هي ا املليك كيان ليه زونية
أسييم ا أمسي ري ،أطييا ول ييا هيييرويوت املي ض .و ييا يرييير ميين الدا سييين أن كلميية وطييني ليسييت أسييم للملكيية بي لقييب
ه
فاص ب ا بسيبب نمال يا الريائق وتعليق املليك ب يا .وكيان معاوريا أن هي ا املليك ةتصيأ بحيدة ال وي ومتقليب في أهدائيه
ةحفا ف فالعة مما ةت ابق م والا امل كد ة ف السرا.
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 السفريمكن فهمه أو تفسيره بطريقتين:
ً
أول -:التفسيرالتاريخي
نييا رفييه امللييك يملييك مس ي ر يع ي السييل ة لسييخص راسييد مر ي هامييان ال ي يسييتغ السييل ة ف ي تنرف ي طيياو ه.
ه
روينما امللك مستغاقا ف مل اته وال ةوال بالشعوه ةدق على قاا باية طيعب بأيمليه .وهيد يعيد أسيتير أن ت ليب أ
شالي رفع ا حنى نصأ اململكة ملجاي أنه ريال ب يا وبيمال يا ومين ن ية أفيا نيا ةيد ت التجفوية النيي تسيير مييا
حدا ب رتيب عجفب وتنج الشعب من هال م يد و صوح الفد هد عفد قدم لل دي على ما نفال.

ً
ثانيا -:التفسيرالرمزي
 مايفا ةمر املسفح امللك ال بعد أن أنق طيعوه وفلصيه اليعد ليفيل ،عين ةميين آلا  .روعيد أن فليص
طعوه من م اماة هامان الشا ا رعه امللك لفيل ،ف قصاه بعد أن كان مت هعا ه
نالسا عل با امللك.
 وسيتير تمري الكنيسيية عيياون املسيفح النييي نعل ييا املسييفح ملكية .بعييد أن كانييت بييال قفمية في أ ض السييبي .وطييني
تمر طعب ال دي ال ر َ
ض م ْن أن أن تصير الكنيسة عاون املسفح ( و.)14-11 :10
ه
 هاميان بم اماتييه ييد طيعب ت الييا مييرال للشييف ان الي ب داعييه ل نسييان سييبب امليدت ل نسييان لكيين نييا
املسفح لف لصنا منه بداس ة مدت الشف ان نرسه على الصلفب.
 كي هي ه املي اماات ةحدل يا ت لصييالي ينيسيته وتتحيدل لتصيوح يد أعييدا طيعب ت .رالصيلفب الي أعييده
هامان لفصلب علفه مايفا اللب علفه هامان م والصيلفب الي أعيده الشيف ان للمسيفح اليا هيد العالمية
الني تحاق الشف ان ع ر العصد .
ه
 وأة ييا ةمكنن ييا تس ييمفة ه ي ا الس ييرا بس ييرا ال ييدالئم ال ييرال وه ي  :ولفم يية أحش ييد او الن ييي تمر ي ر ييال الع ييالم
الرائ م ولفمة أستير الخرفة النيي تمري ولفمية الصيلفب املع مية بليي( ،هاميان) م ولفمية الريد م النيي تمري
ولفمة القفامة العامة املراحة.

