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ตราบใดที่คุณไมนําเรื่องเหลานี้ไปจําหนาย

มีหญิงงามคนหนึ่งชื่อ เอสเธอร เมื่อพอและแมของนางตาย โมรเดคัย

ลูกพี่ลูกนองเลี้ยงดูนางแทน เอสเธอรยกยองเขาและเชื่อฟงเขาในฐานะ

ลูกสาวที่ดี
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ญาติของนางโมรเดคัยนั่งประจําอยู

ที่ประตูพระราชวังเพื่อจะคอยฟง

ขาวของเอสเธอร วันหนึ่งเขาแอบ

ไดยินทหารรับใชสองนายวางแผน

กําลังจะสังหารพระราชา โมรเดคัย

สงขาวไปเตือนทันทําใหพระราชา

ปลอดภัย ทหารรับใชทั้งสองจึงถูก

แขวนคอตาย ชื่อของ โมรเดคัยถูก

บันทึกอยูในจดหมายเหตุรัชกาล

ของพะราชา

เพื่อเปนการแสดงวาสตรคีวรจะใหเกยีรติ 

สามี พระราชาจึงประกาศกฎหมายขึ้นและยึด

มงกุฎจากราชินีวัชนี ขณะนี้นางก็ไมไดเปน

ราชินีอีกตอไป

พระราชาของ

เปอรเซียไดจัดงาน

เลี้ยงฉลองอยาง

ยิ่งใหญใหกับเจาชาย

ทั่วทั้งแผนดิน บุรุษก็

กิน ด่ืม แยกออกจาก

งานลี้ยงสําหรับผูหญิง

การคนหาราชินีคนใหม

จึงเริ่มขั้นจากสาวงามทั่ง

อาณาจักร พระราชาเลือก

เอสเธอรมาเปนภรรยาของ

เขา พระราชาสวมมงกุฎบน

ศรีษะของนาง เอสเธอร

ไมไดบอกเรื่องนางไมใช

คนยิวกับพระราชาเพราะวา

ญาติของนางหามไมไหบอก

ซ่ึงราชินีวัชทีเปนคน

จัดขึ้น.พระราชาก็

เมาเหลาองุน และไดเชิญ

ราชินีวัชนีสวมมงกุฏมา

เฝาพระราชาเพื่อจะได

ชมความงามของนาง

แตนางปฏิเสธ

เอสเธอรอาศัยอยูในเปอรเซียแตนางไมใชเปอรซีย เอสเธอรเปนคนยิว 

บรรพบุรุษของเธอมาที่เปอรเซียเพราะวาพวกเขาเปนเชลยสงครามในยุค

ของเอสเธอรมีคนยวิมากมายอาศัยอยูในเปอรเซีย
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คืนนั้นพระราชานอนไมหลับ จึงนําบันทึก

พงศาวดารในรัชกาลของพระองคมาอาน

ขณะที่กําลังอานอยูนั้นพระราชาเห็นวา

โมรเดคัยไดชวยชีวิตพระองคไวแตยงัไมไดรับ

รางวัลอะไรตอบแทนเลย

พระเจาประทานความคิดที่ฉลาดมากแกเอสเธอร 

นางไดเชิญพระราชาและฮามานมาที่งานเลี้ยง ที่งานเลี้ยงพระราชาได

สัญญากับเอสเธอรจะใหเธอทุกอยางตามที่นางขอ “เอสเธอรทูลวา เชิญ

ฝาพระบาทเสด็จมายังงานเลีย้งซ่ึงหมอมฉันจดัถวายในพรุงโดยใหฮามาน

ตามเสด็จมาดวย” แลวนางจะขอกับพระราชาในสิ่งที่นางตองการ

ฮามาน เกลียดชังโมรเดคัยเปนอยางมากเขาตัดสินจะสังหารโมรเดคัย

รวมทั้งคนยิวทั้งหมดในเปอรเซีย ชางเปนเรื่องที่ชั่วรายมาก! ฮามาน

หลอกใหพระราชาออกกฏหมายใหทําลายลางคนยิวทั่วราชอาณาจกัร

ในขณะเดียวกันฮามานไดเตรียมทํา

ตะแลงแกงสูงเพือ่ แขวนคอโมรเดคัยเสีย

กฎหมายนี้แยมาก คนยิวและคน

เปอรเซียก็เต็มไปดวยความเศรา

สลดใจ แตจําไดไหม? พระเจาได

ทําใหเอสเธอรเปนราชินี และนาง

ก็เปนคนยิวเชนกัน แลวนางจะ

ยังคงเก็บความลับไวไหม? หรือ

วานางจะยอมเสี่ยงตายเพื่อชวย

คนของนาง?

ชายที่มีอํานาจบัญชาลําดับที่สองรองจากพระราชา 

คือ ชายร่ํารวย ฮามาน ขาราชบริพารทั้งสิ้นที่ประตู

พระราชวังคุกเขาแสดงความเคารพฮามานตามที่

กษัตริยทรงบัญชาไว แตโมรเดคัยไมยอมคุกเขา

หรือใหเกียรติฮามาน เขาบูชาเพียงพระเจา

ผูทรงพระชนมองคเดียวเทานั้น
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หลังจากนั้นพระราชาก็ออกกฎหมายอนุญาตใหชาวยวิมีสิทธิ์รวมตัวกัน

เพื่อปกปองชีวิตและครอบครัวของตน พวกเขาปลอดภัยแลว! โมเดคัยก็

กลายเปนคนมีอํานาจบัญชาคนที่สองรองจากพระราชา ชาวยิวทุกคน

ตางเต็มไปดวยความยินดี และไดมอบของขวัญใหซ่ึงกันและกัน จนถึง

กระทั่งทุกวันนี้ชาวยิวก็ยังระลึก

วาพระเจาไดชวย

พวกเขาผานราชินีเอสเธอร

ผูงดงามอยางไร

เราคิดวาฮามานจะรูสึกอยางไรที่เขาตองเดินนําหนา

ขบวนเกียรติยศของโมเดรคัยรอบๆเมือง? เขาก็โกรธ

เกลียด โมเดคัยมากกวาเดิม ฮามานคิดในใจวา “เด๋ียว

กอน มันจะตองตาย พรอมกับคนยิวเร็วๆนี้”

ฮามานเขามาหมายจะขอใหแขวนคอโมรเดคัยบน

ตะแลงแกงที่ตนไดสรางขึ้นเขากเ็ก็บไวกอน ดวย

ความต่ืนเตนฮามานไดตอบคําถามพระราชาทันที่วา 

“แตงตัวใหชายนั้นดวยเสื้อผาของพระราชาแลวก็

สวมมงกุฎใหเขา”

ในวันเดียวกันนั้น ฮามานและพระราชา

ก็เดินทางมาถึงงานเลี้ยงของราชินีเอสเธอร 

พระราชาไมไดลืมสัญญาของ

พระองค เขาถามเอสเธอรวา “เจา

ปรารถนาอะไร?” นางก็ชี้ไปที่

ฮามาน ราชินีเอสเธอรบอกพระราชา

ทุกอยางเกี่ยวกับแผนการชั่วของเขา 

พระราชาจึงสั่งวา “แขวนขอ ฮามานซะ”

“ใหชายคนนั้นขี่มาพระราชา และใหเจานายผูนั้น

เดินนําหนามาที่เขาขี่ไปตามถนนหนทางใน

เมืองเพื่อใหทุกคนเห็น” พระราชาจึงสั่งฮามานวา 

“จงไปกระทําตามที่เจาไดแนะนําเราแกโมเดคัย”

เชาวันตอมาพระราชาไดถามฮามานวา “เรา

ควรทําอะไรบางสําหรับคนที่เราอยากยกยอง

เชิดชู?”ฮามานเต็มไปดวยความยินดีเขาคิด

วาพระราชาหมายถึงเขา
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ตอนจบ

เร่ืองราวในพระคัมภีร ไดบอกเราเกี่ยวกับพระเจาท่ีแสนดี พระเจาผูซึ่งสรางเรา และพระเจา

ตองการใหเราไดรูจักกับพระองค

พระเจารูวาเราไดทําส่ิงไมดีมากมาย ซึ่งพระองคเรียกส่ิงไมดีน้ันวา ความบาป ผลของความบาป

คือ ความตาย, แตพระเจารักเราอยางมาก พระองคไดสง พระบุตรองค เดียวของพระองค ช่ือวา 

พระเยซู เพ่ือมาตายบนไมกางเขน เพ่ือมารับผลบาปแทนเราทุกคน หลังจากท่ีพระเยซู ตายแลวก็ 

กลับไปมีชีวิตบนสวรรค ถาเราเช่ือในพระเยซูดวยใจ และอธิษฐานในนามของพระเยซูดวยปาก

เพ่ือขอการยกโทษบาปท่ีไดทํามาท้ังหมด พระเยซูก็จะยกโทษใหเรา พระองคก็จะเขามาและสถิต

อยูในตัวเรา และเราก็จะมีชีวิตรวมกับพระเยซู ตลอดไป

ถาเราเช่ือในความจริงน้ี ก็พูดตาม ก็อธิษฐานกับพระเจาตอไปน้ี

พระเยซูท่ีรัก ผม/ดิฉัน เช่ือวา พระเยซูเปนพระเจา และไดมาเกิดเปนมนุษยบนโลกน้ีเพ่ือมมาตาย

แทนบาปของ ผม/ดิฉัน และตอนน้ีพระองคก็ยังมีชีวิตอยู ขอเชิญพระเยซูเขามาในชีวิต ของ ผม/

ดิฉัน และ ขอใหพระเยซูยกโทษบาปท้ังหมดของ ผม/ดิฉัน เพ่ือพ่ีวาจะไดมีชีวิตใหตอนน้ี และวัน

หน่ึง ผม/ดิฉัน จะไดไปอยูกับพระองคบนสวรรคตลอดไป ชวย ผม/ดิฉัน ท่ีจะเช่ือฟง พระองค 

และดําเนินชีวิตและเปนลูกของพระองค เอเมน

อานพระคัมภีรและอธิษฐานกับพระเจาทุกวัน ยอหน 3:16

เอสเธอรพระราชินีผูงดงาม

เรื่องราวหนึ่งเรื่องจากพระวจนะของพระเจา, พระคัมภีร,

ถูกพบใน

เอสเธอร

“การอธิบายพระวจนะของพระองคใหความสวาง 

ทั้งใหความเขาใจแกคนรูนอย”  สดุดี 119:130
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