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Bấy giờ, có một thiếu nữ xinh đẹp tên là
Ê-xơ-tê. Khi ba mẹ qua đời, bác Ê-xơ-tê là
Mạc-đô-chê đã nuôi dưỡng cô. Ê-xơ-tê tôn kính
người bác của mình bằng cách nhất nhất nghe
theo lời ông như một cô con
gái ngoan.

Ê-xơ-tê sống tại Ba Tư, nhưng cô không phải
người Ba Tư. Cô là người Do Thái. Dòng họ tổ
tiên của cô đến Ba Tư vì là tù nhân chiến
tranh. Vào thời Ê-xơ-tê, có nhiều người
dân Do Thái đang sinh sống tại Ba Tư.

Vua Ba Tư mở một đại tiệc lớn thiết đãi các
hoàng thân quốc thích, triều thần đến từ khắp
mọi miền. Đàn
ông có yến tiệc
riêng, còn phụ
nữ thì dự yến
tiệc cùng với
hoàng hậu Vả-thi.
Nhà vua uống rượu
say ngà ngà ra
lệnh cho hoàng hậu
Vả-thi đến đội
vương miện hoàng
gia để phô bày
sắc đẹp của bà.
Nhưng hoàng hậu
Vả-thi từ chối.

Để chứng minh rằng phụ
nữ phải tôn trọng chồng,
nhà vua đã ban sắc lệnh
truất vương miện hoàng
hậu của Vả-thi. Vả-thi
bây giờ không còn là
hoàng hậu nữa.

Công việc tìm
kiếm hoàng hậu
mới được bắt đầu.
Trong số tất cả các
cô gái xinh đẹp nhất
tại vương quốc, nhà
vua chọn Ê-xơ-tê làm
vợ. Vua đội vương miệng
lên đầu nàng. Ê-xơ-tê
không nói cho nhà vua
biết nàng là người Do
Thái vì người bác dặn
nàng giữ yên lặng.

Người bác Mạc-đô-chê thường
đi lại ở cổng hoàng
cung để nghe ngóng
tin tức về Ê-xơ-tê.
Ngày nọ, ông tình cờ
nghe được kế hoạch sát
hại vua của hai tên
thái giám. Mạc-đô-chê
liền gửi lời cảnh báo
để cứu mạng vua. Sau
đó, hai tên thái giám
bị treo cổ, còn tên
của Mạc-đô-chê được
ghi lại trong sách
sử ký của nhà vua.

Nhân vật quyền lực thứ hai trong
hoàng cung chỉ sau vua là một
người đàn ông giàu có, Ha-man.
Mọi người đều cúi đầu khi Ha-man
đi ngang qua, ngoại trừ một
người. Là một người dân Do Thái,
Mạc-đô-chê chỉ biết thờ lạy mỗi
Đức Chúa Trời hằng sống.

Ha-man ghét Mạc-đô-chê đến
nỗi ông quyết định phải giết
Mạc-đô-chê và tất cả dân Do Thái
tại Ba Tư. Thật là khủng khiếp!.
Tên Ha-man gian ác lừa nhà
vua ký vào sắc lệnh mới
rằng, một ngày được
ấn định, tất cả
dân Do Thái tại
vương quốc này
đều phải bị
giết.

Sắc lệnh mới quả thật
khủng khiếp. Cả dân Do
Thái và dân Ba Tư đều
khóc than. Nhưng hãy
nhớ rằng, Chúa đã chọn
Ê-xơ-tê làm hoàng hậu.
Nàng chính là người phụ
nữ Do Thái. Liệu nàng
có tiếp tục giữ bí mật
này với nhà vua? Hay
nàng liều chết để cứu
cho dân tộc mình?

Chúa ban cho Ê-xơ-tê một ý định khôn ngoan.
Nàng mời nhà vua và Ha-man cùng đến dự yến
tiệc. Tại đó, nhà vua hứa sẽ ban cho nàng bất
cứ điều gì nàng thỉnh cầu. Ê-xơ-tê đáp lời,
“Thiếp xin mời hoàng thượng và Ha-man ngày mai
đến dự yến tiệc.” Sau đó, nàng sẽ cho nhà vua
biết điều nàng muốn thỉnh cầu.

Trong khi đó, Ha-man
chuẩn bị giá treo cổ
để treo cổ Mạc-đô-chê.

Đêm hôm đó, nhà vua không thể
nào ngủ được. Đọc lại sử ký,
vua nhận ra rằng Mạc-đô-chê
chưa bao giờ được thưởng
công về việc cứu mạng nhà
vua. Sáng hôm sau, vua hỏi
Ha-man, “Trẫm phải làm gì
cho người mà Ta muốn tôn
vinh?” Ha-man
vui sướng.

Ông nghĩ nhà vua
đang nói về ông.

Ha-man vốn đến đây để xin phép nhà
vua cho treo cổ Mạc-đô-chê. Giá
treo cổ đã sẵn sàng. Giờ thì điều
đó có thể hoãn lại. Ha-man phấn
khích đưa ra gợi ý, “Xin hoàng
thượng cho người đó được mặc bộ áo
mão và
vương
miện
mà
hoàng
thượng
đẵ
mặc.”

“Ngồi lên lưng ngựa của hoàng
thượng. Hãy cho một vị thượng quan
cao cấp dẫn người đó đi dạo khắp
thành để để tất cả dân chúng cùng
ngắm.” Nge xong, vua ra lệnh cho
Ha-man, “Hãy mau mau thi hành như
vậy đối với
Mạc-đô-chê
người
Do
Thái.”

Bạn nghĩ Ha-man cảm thấy thế
nào khi dẫn Mạc-đô-chê đi tôn
vinh quanh thành? Ông càng ghét
Mạc-đô-chê hơn trước. Ha-man có
lẽ thoáng nghĩ “Hãy đợi đấy! Ông
ta sắp chết
cùng với
dân Do
Thái
rồi.”

Cuối ngày hôm đó,
Ha-man và vua cùng đến
dự yến tiệc của hoàng
hậu Ê-xơ-tê. Nhà vua
hỏi hoàng hậu: “Ái
khanh muốn ước điều
chi?” Nhà vua đã không
quên lời hứa của mình.
Bấy giờ, hoàng hậu
Ê-xơ-tê chỉ tay về
phía Ha-man, rồi kể
cho nhà vua nghe tất
cả về âm mưu độc ác
của Ha-man. Nhà vua
truyền: “Hãy treo
cổ hắn!”

Sau đó, nhà vua thông qua sắc lệnh mới cho
phép dân Do Thái được tự vệ. Họ đã được cứu.
Mạc-đô-chê trở thành người có quyền lực thứ
hai sau vua và toàn dân Do Thái vui mừng và
tặng quà lẫn nhau. Cho đến nay, người dân Do
Thái vẫn còn nhớ Chúa đã cứu mạng
sống họ ra sao
thông qua
hoàng hậu
xinh đẹp
Ê-xơ-tê.

Hoàng hậu Ê-xơ-tê xinh đẹp
Một câu chuyện về lời của Chúa,
được tìm thấy trong Kinh Thánh
Ê-xơ-tê

“Lời Chúa là lối đi ban cho sự sáng.”
Thi Thiên 119:130
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Câu chuyện trong kinh thánh cho chúng ta biết về Đức Chúa
tuyệt vời đã tạo nên chúng ta và muốn chúng ta biết về Ngài.
Chúa biết chúng ta đã phạm phải những sai lầm mà Ngài cho đó
là tội lỗi. Sự trừng phạt cho tội lỗi là cái chết, nhưng
Chúa yêu chúng ta vô cùng. Ngài đã gửi con trai duy nhất của
mình là Giê-su, chết trên thánh giá và chịu trừng phạt vì
tội lỗi của chúng ta. Và rồi, Chúa Giê-su đã trở lại cuộc
sống và về thiên đàng. Nếu bạn tin vào Chúa Giê-su và xin
Ngài tha thứ cho tội lỗi của bạn, Ngài sẽ tha thứ!
Ngài sẽ đến và sống trong bạn bây giờ,
và bạn sẽ sống với Ngài mãi mãi.
Nếu bạn tin điều này là
có thật thì hãy nói với Đức Chúa rằng:
Kính thưa Chúa Giê-su, Tôi tin Ngài là Đức Chúa trời,
và là người đã chết vì tội lỗi của tôi, và bây giờ Ngài đã
sống trở lại. Hãy bước vào cuộc sống của tôi và hãy tha thứ
cho tội lỗi của tôi, để mà tôi có thể có một cuộc đời mới,
và một ngày nọ Tôi sẽ bên Ngài mãi mãi. Hãy giúp tôi theo
Ngài và sống vì Ngài như con của Ngài. A-men.
Đọc kinh thánh và tâm sự với Chúa mỗi ngày!
Giăng 3:16

