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Bҧy giӟ, có mӛt thiӁu nӱ xinh đһp tên là
Ê-xѪ-tê. Khi ba mһ qua đӟi, bác Ê-xѪ-tê là
Mңc-đô-chê đã nuôi dѬӣng cô. Ê-xѪ-tê tôn kính
ngѬӟi bác cөa mình bҳng cách nhҧt nhҧt nghe
theo lӟi ông nhѬ mӛt cô con
gái ngoan.
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Ê-xѪ-tê sӓng tңi Ba TѬ, nhѬng cô không phҥi
ngѬӟi Ba TѬ. Cô là ngѬӟi Do Thái. Dòng hӏ tӗ
tiên cөa cô đӁn Ba TѬ vì là tù nhân chiӁn
tranh. Vào thӟi Ê-xѪ-tê, có nhiӃu ngѬӟi
dân Do Thái đang sinh sӓng tңi Ba TѬ.
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ĈӅ chӫng minh rҳng
phӧ nӱ phҥi tôn trӏng
chӕng, nhà vua đã ban
sұc lӉnh truҧt vѬѪng
miӉn hoàng hүu cөa
Vҥ-thi. Vҥ-thi bây
giӟ không còn là
hoàng hүu nӱa.

Vua Ba TѬ mӡ
mӛt đңi tiӉc
lӝn thiӁt đãi
các hoàng thân
quӓc thích,
triӃu thҩn đӁn
tӭ khұp mӏi
miӃn. Ĉàn ông
có yӁn tiӉc
riêng, còn phӧ
nӱ thì dӳ yӁn
tiӉc cùng vӝi
hoàng hүu Vҥthi.

Nhà vua uӓng
rѬӥu say ngà
ngà ra lӉnh
cho hoàng hүu
Vҥ-thi đӁn
đӛi vѬѪng
miӉn hoàng
gia đӅ phô
bày sұc đһp
cөa bà. NhѬng
hoàng hүu Vҥthi tӭ chӓi.
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Công viӉc
tìm kiӁm hoàng
hүu mӝi đѬӥc bұt
đҩu. Trong sӓ tҧt
cҥ các cô gái xinh
đһp nhҧt tңi vѬѪng
quӓc, nhà vua chӏn
Ê-xѪ-tê làm vӥ. Vua
đӛi vѬѪng miӉng lên
đҩu nàng. Ê-xѪ-tê
không nói cho nhà
vua biӁt nàng là
ngѬӟi Do Thái vì
ngѬӟi bác dҹn
nàng giӱ
yên lҹng.
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NgѬӟi bác
Mңc-đô-chê
thѬӟng đi lңi ӡ
cӗng hoàng cung
đӅ nghe ngóng
tin tӫc vӃ
Ê-xѪ-tê. Ngày
nӏ, ông tình cӟ
nghe đѬӥc kӁ
hoңch sát hңi
vua cөa hai tên
thái giám.
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Mңc-đô-chê liӃn
gӯi lӟi cҥnh báo
đӅ cӫu mңng vua.
Sau đó, hai tên
thái giám bӍ treo
cӗ, còn tên cөa
Mңc-đô-chê đѬӥc
ghi lңi trong sách
sӯ ký cөa nhà vua.
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Nhân vүt quyӃn lӳc thӫ hai trong
hoàng cung chӋ sau vua là mӛt
ngѬӟi đàn ông giàu có, Ha-man.
Mӏi ngѬӟi đӃu cúi đҩu khi Ha-man
đi ngang qua, ngoңi trӭ mӛt
ngѬӟi. Là mӛt ngѬӟi dân Do Thái,
Mңc-đô-chê chӋ biӁt thӟ lңy mәi
Ĉӫc Chúa Trӟi hҳng sӓng.

Ha-man ghét Mңc-đô-chê đӁn
nәi ông quyӁt đӍnh phҥi giӁt
Mңc-đô-chê và tҧt cҥ dân Do Thái
tңi Ba TѬ. Thүt là khөng khiӁp!.
Tên Ha-man gian ác lӭa nhà
vua ký vào sұc lӉnh mӝi
rҳng, mӛt ngày đѬӥc
ҧn đӍnh, tҧt cҥ
dân Do Thái tңi
vѬѪng quӓc này
đӃu phҥi bӍ
giӁt.
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Sұc lӉnh mӝi
quҥ thүt khөng
khiӁp. Cҥ dân
Do Thái và dân
Ba TѬ đӃu khóc
than. NhѬng hãy
nhӝ rҳng, Chúa
đã chӏn Ê-xѪ-tê
làm hoàng hүu.

Nàng chính là
ngѬӟi phӧ nӱ Do
Thái. LiӉu nàng
có tiӁp tӧc giӱ
bí mүt này vӝi
nhà vua? Hay
nàng liӃu chӁt
đӅ cӫu cho dân
tӛc mình?
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Chúa ban cho Ê-xѪ-tê mӛt ý đӍnh khôn ngoan.
Nàng mӟi nhà vua và Ha-man cùng đӁn dӳ yӁn
tiӉc. Tңi đó, nhà vua hӫa sҿ ban cho nàng bҧt
cӫ điӃu gì nàng thӋnh cҩu. Ê-xѪ-tê đáp lӟi,
“ThiӁp xin mӟi hoàng thѬӥng và Ha-man ngày mai
đӁn dӳ yӁn tiӉc.” Sau đó, nàng sҿ cho nhà vua
biӁt điӃu nàng muӓn thӋnh cҩu.
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Trong khi đó, Ha-man
chuҫn bӍ giá treo cӗ
đӅ treo cӗ Mңc-đô-chê.
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Ĉêm hôm đó, nhà vua
không thӅ nào ngө
đѬӥc. Ĉӏc lңi sӯ ký,
vua nhүn ra rҳng Mңcđô-chê chѬa bao giӟ
đѬӥc thѬӡng công vӃ
viӉc cӫu mңng nhà vua.
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Ha-man vӓn đӁn đây đӅ xin phép
nhà vua cho treo cӗ Mңc-đô-chê.
Giá treo cӗ đã sҷn sàng. Giӟ
thì điӃu đó có thӅ hoãn lңi.
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“Ngӕi lên lѬng ngӳa cөa hoàng
thѬӥng. Hãy cho mӛt vӍ thѬӥng
quan cao cҧp dҭn ngѬӟi đó đi
dңo khұp thành đӅ đӅ tҧt cҥ
dân chúng cùng ngұm.”
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Sáng hôm sau, vua
hӑi Ha-man, “Trҭm
phҥi làm gì cho
ngѬӟi mà Ta muӓn tôn
vinh?” Ha-man vui
sѬӝng. Ông nghƭ nhà
vua đang nói vӃ ông.
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Ha-man phҧn khích đѬa ra gӥi
ý, “Xin hoàng thѬӥng cho ngѬӟi
đó đѬӥc mҹc bӛ áo mão và vѬѪng
miӉn mà hoàng thѬӥng đҷ mҹc.”
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Nge xong, vua ra lӉnh cho
Ha-man, “Hãy mau mau thi
hành nhѬ vүy đӓi vӝi Mңcđô-chê ngѬӟi Do Thái.”
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Bңn nghƭ Ha-man cҥm thҧy thӁ
nào khi dҭn Mңc-đô-chê đi tôn
vinh quanh thành? Ông càng
ghét Mңc-đô-chê hѪn trѬӝc.

Ha-man có lҿ thoáng nghƭ “Hãy
đӥi đҧy! Ông ta sұp chӁt cùng
vӝi dân Do Thái rӕi.”
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Sau đó, nhà vua thông qua sұc lӉnh mӝi cho
phép dân Do Thái đѬӥc tӳ vӉ. Hӏ đã đѬӥc cӫu.
Mңc-đô-chê trӡ thành ngѬӟi có quyӃn lӳc thӫ
hai sau vua và toàn dân Do Thái vui mӭng và
tҹng quà lҭn nhau. Cho đӁn nay, ngѬӟi dân Do
Thái vҭn còn nhӝ Chúa đã cӫu mңng
sӓng hӏ ra sao
thông qua
hoàng hүu
xinh đһp
Ê-xѪ-tê.

Cuӓi ngày hôm đó,
Ha-man và vua cùng đӁn
dӳ yӁn tiӉc cөa hoàng
hүu Ê-xѪ-tê. Nhà vua
hӑi hoàng hүu: “Ái
khanh muӓn Ѭӝc điӃu
chi?” Nhà vua đã không
quên lӟi hӫa cөa mình.
Bҧy giӟ, hoàng hүu
Ê-xѪ-tê chӋ tay vӃ
phía Ha-man, rӕi kӅ
cho nhà vua nghe tҧt
cҥ vӃ âm mѬu đӛc ác
cөa Ha-man. Nhà vua
truyӃn: “Hãy treo
cӗ hұn!”
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Hoàng hүu Ê-xѪ-tê xinh đһp
Mӛt câu chuyӉn vӃ lӟi cөa Chúa,
đѬӥc tìm thҧy trong Kinh Thánh
Ê-xѪ-tê

“Lӟi Chúa là lӓi đi ban cho sӳ sáng.”
Thi Thiên 119:130
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Chúa biӁt rҳng chúng ta đã làm nhӱng điӃu sai trái
mà Ngài cho là tӛi lәi. Và cái giá phҥi trҥ cho
tӛi lәi ҧy là cái chӁt.
Chúa yêu chúng ta vô cùng. Ngài đã gӯi con trai
duy nhҧt cөa mình là đӫc chúa Gie-su xuӓng trҩn
gian, chӁt trên thүp tӳ giá và cӫu vӝt tӛi lәi cөa
chúng ta. Chúa Giê-su đã sӓng lңi và đã vӃ nѬӝc
thiên đàng. Bây giӟ Chúa sҿ tha thӫ cho nhӱng tӛi
lәi cөa chúng ta.
NӁu bңn muӓn rǊ bõ tӛi lәi cөa mình, bңn hãy nói
vӝi Chúa: ThѬa Chúa, Con tin rҳng Chúa
Giê-su đã chӁt vì con và bây giӟ Ngài đã sӓng lңi.
Hãy đӁn vӝi cuӛc đӟi con và tha thӫ cho nhӱng tӛi
lәi cөa con, vì vүy con có thӅ có mӛt cuӛc sӓng
mӝi, và rӕi con sҿ ӡ bên Ngài mãi mãi. Hãy cho con
sӓng vì Ngài nhѬ con cái cөa Ngài. Giăng 3:16
Hãy đӏc kinh thánh và nói chuyӉn vӝi Chúa mәi ngày.

