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ตราบใดที่คุณไมนําเรื่องเหลานี้ไปจําหนาย



มีหญิงงามคนหนึ่งชื่อ เอสเธอร เม่ือพอและแมของนาง

ตาย โมรเดคัยลูกพี่ลูกนองเลี้ยงดูนางแทน เอสเธอรยก

ยองเขาและเชื่อฟงเขาในฐานะลูกสาวที่ดี



เอสเธอรอาศัยอยูในเปอรเซียแตนางไมใชเปอรซีย เอส

เธอรเปนคนยิว บรรพบุรุษของเธอมาที่เปอรเซียเพราะวา

พวกเขาเปนเชลยสงครามในยุคของเอสเธอรมีคนยิว

มากมายอาศัยอยูในเปอรเซีย



พระราชาของเปอรเซียไดจัดงานเลี้ยงฉลองอยางย่ิงใหญ

ใหกับเจาชายทั่วทั้งแผนดิน 



บุรุษก็กิน ดื่ม แยกออกจากงานลี้ยงสําหรับผูหญิง



ซ่ึงราชินีวัชทีเปนคนจัดข้ึน. พระราชาก็เมาเหลาองุน 

และไดเชิญราชินีวัช

นีสวมมงกุฏมาเฝา

พระราชาเพ่ือจะได

ชมความงามของน

างแตนางปฏิเสธ



เพื่อเปนการแสดงวาสตรีควรจะใหเกียรติ 

สามี 

พระราชาจึงประกาศกฎหมายข้ึนและยึดมงกุฎจากราชินี

วัชนี ขณะนี้นางก็ไมไดเปนราชินีอีกตอไป



การคนหาราชินีคนใหม

จึงเริ่มข้ันจากสาวงามทั่งอาณาจักร 

พระราชาเลือกเอสเธอรมาเปน

ภรรยาของเขา พระราชาสวมมงกุฎ

บนศรีษะของนาง เอสเธอรไมได

บอกเรื่องนางไมใชคนยิวกับ

พระราชาเพราะวาญาติของนางหาม

ไมไหบอก



ญาติของนางโมรเดคัยนั่งประจําอยูที่ประตูพระราชวังเพ่ือ

จะคอยฟงขาวของเอสเธอร 

วันหนึ่งเขาแอบไดยินทหารรับใชสองนายวางแผนกําลังจะ

สังหารพระราชา



โมรเดคัยสงขาวไปเตือนทันทําใหพระราชาปลอดภัย 

ทหารรับใชทั้งสองจึงถูกแขวนคอตาย ชื่อของ 

โมรเดคัยถูกบันทึกอยูในจดหมายเหตุรัชกาลของพะราชา



ชายที่มีอํานาจบัญชาลําดับที่สองรองจากพระราชา 

คือ ชายร่ํารวย ฮามาน 

ขาราชบริพารทั้งสิ้นที่ประตู



พระราชวังคุกเขาแสดงความเคารพฮามานตามที่

กษัตริยทรงบัญชาไว

แตโมรเดคัยไมยอมคุกเขา

หรือใหเกียรติฮามาน 

เขาบูชาเพียงพระเจา

ผูทรงพระชนมองคเดียวเทานั้น



ฮามาน เกลียดชังโมรเดคัยเปนอยางมากเขาตัดสินจะ

สังหารโมรเดคัยรวมทั้งคนยิวทั้งหมดในเปอรเซีย 

ชางเปนเรื่องที่ชั่วรายมาก!



ฮามานหลอกใหพระราชาออกกฏหมายใหทําลายลาง

คนยิวทั่วราชอาณาจักร



กฎหมายนี้แยมาก

คนยิวและคนเปอรเซียก็เต็มไปดวยความเศราสลดใจ

แตจําไดไหม? พระเจาไดทําใหเอสเธอรเปนราชินี



และนางก็เปนคนยิวเชนกัน 

แลวนางจะยังคงเก็บความลับไวไหม?

หรือวานางจะยอมเสี่ยงตายเพ่ือชวยคนของนาง?



พระเจาประทานความคิดที่ฉลาดมากแกเอสเธอร 

นางไดเชิญพระราชาและฮามานมาที่งานเลี้ยง 

ที่งานเลี้ยงพระราชาได

สัญญากับเอสเธอรจะใหเธอทุกอยางตามที่นางขอ 



“เอสเธอรทูลวา 

เชิญฝาพระบาทเสด็จมายังงานเลี้ยงซ่ึงหมอมฉันจัดถวาย

ในพรุงโดยใหฮามานตามเสด็จมาดวย” 

แลวนางจะขอกับพระราชาในสิ่งที่นางตองการ



ในขณะเดียวกันฮามานไดเตรียมทํา

ตะแลงแกงสูงเพ่ือ

แขวนคอโมรเดคัยเสีย



คืนนั้นพระราชานอนไมหลับ จึงนําบันทึก

พงศาวดารในรัชกาลของพระองคมาอาน

ขณะที่กําลังอานอยูนั้นพระราชาเห็นวา



โมรเดคัยไดชวยชีวิตพระองคไวแตยังไมไดรับ

รางวัลอะไรตอบแทนเลย

เชาวันตอมาพระราชาไดถามฮามานวา



“เราควรทําอะไรบางสําหรับคนที่เราอยากยกยองเชิดชู?”

ฮามานเต็มไปดวยความยินดีเขาคิดวาพระราชาหมายถึง

เขา



ฮามานเขามาหมายจะขอใหแขวนคอโมรเดคัยบน

ตะแลงแกงที่ตนไดสรางข้ึนเขาก็เก็บไวกอน ดวยความ

ตื่นเตนฮามานไดตอบคําถามพระราชาทันที่วา “แตงตัวให

ชายนั้นดวยเสื้อผาของพระราชาแลวก็สวมมงกุฎใหเขา”



“ใหชายคนนั้นข่ีมาพระราชา และใหเจานายผูนั้น

เดินนําหนามาที่เขาข่ีไปตามถนนหนทางใน

เมืองเพื่อใหทุกคนเห็น” พระราชาจึงสั่งฮามานวา 

“จงไปกระทําตามที่เจาไดแนะนําเราแกโมเดคัย”



เราคิดวาฮามานจะรูสึกอยางไรที่เขาตองเดินนําหนาขบวน

เกียรติยศของโมเดรคัยรอบๆเมือง?

เขาก็โกรธเกลียด โมเดคัยมากกวาเดิม

ฮามานคิดในใจวา “เดี๋ยวกอน มันจะตองตาย

พรอมกับคนยิวเร็วๆนี้”



ในวันเดียวกันนั้น ฮามานและพระราชา

ก็เดินทางมาถึงงานเลี้ยงของราชินีเอสเธอร 

พระราชาไมไดลืมสัญญาของ

พระองค เขาถามเอสเธอรวา 

“เจาปรารถนาอะไร?” 

นางก็ชี้ไปที่ฮามาน 

ราชินีเอสเธอรบอกพระราชา

ทุกอยางเกี่ยวกับแผนการชั่วของเขา 

พระราชาจึงสั่งวา 

“แขวนขอ ฮามานซะ”



หลังจากนั้นพระราชาก็ออกกฎหมายอนุญาตใหชาวยิวมี

สิทธ์ิรวมตัวกันเพ่ือปกปองชีวิตและครอบครัวของตน พวก

เขาปลอดภัยแลว! โมเดคัยก็กลายเปนคนมีอํานาจบัญชาคน

ที่สองรองจากพระราชา ชาวยิวทุกคนตางเต็มไปดวยความ

ยินดี 



และไดมอบของขวัญใหซ่ึงกันและกัน 

จนถึงกระทั่งทุกวันนี้ชาวยิวก็ยังระลึกวาพระเจาไดชวยพวก

เขาผานราชินีเอสเธอรผูงดงามอยางไร



เอสเธอรพระราชินีผูงดงาม

เรื่องราวหนึ่งเรื่องจากพระวจนะของพระเจา, พระคัมภีร,

ถูกพบใน

เอสเธอร

“การอธิบายพระวจนะของพระองคใหความสวาง 

ทั้งใหความเขาใจแกคนรูนอย”  สดุดี 119:130



ตอนจบ



เรื่องราวในพระคัมภีร ไดบอกเราเกี่ยวกบัพระเจาที่แสนดี 

พระเจาผูซ่ึงสรางเรา และพระเจาตองการใหเราไดรูจักกับพระองค

พระเจารูวาเราไดทําสิ่งไมดีมากมาย ซ่ึงพระองคเรียกสิ่งไมดีนั้นวา 

ความบาป ผลของความบาปคือ ความตาย, 

แตพระเจารักเราอยางมาก 

พระองคไดสง พระบุตรองค เดียวของพระองค ชื่อวา พระเยซู 

เพ่ือมาตายบนไมกางเขน เพ่ือมารับผลบาปแทนเราทุกคน

หลังจากที่พระเยซู 

ตายแลวก็ กลับไปมีชีวิตบนสวรรค ถาเราเชื่อในพระเยซูดวยใจ 

และอธิษฐานในนามของพระเยซูดวยปากเพ่ือขอการยกโทษบาปทีไ่ด

ทํามาทั้งหมด 

พระเยซูก็จะยกโทษใหเรา พระองคก็จะเขามาและสถิตอยูในตัวเรา 

และเราก็จะมีชีวิตรวมกับพระเยซู ตลอดไป



ถาเราเชื่อในความจริงนี้ ก็พูดตาม ก็อธิษฐานกับพระเจาตอไปนี้

พระเยซูทีร่ัก ผม/ดิฉัน เชื่อวา พระเยซูเปนพระเจา 

และไดมาเกิดเปนมนุษยบนโลกนี้เพ่ือมมาตายแทนบาปของ 

ผม/ดิฉัน และตอนนี้พระองคก็ยังมีชีวิตอยู 

ขอเชิญพระเยซูเขามาในชีวิต 

ของ ผม/ดิฉัน และ ขอใหพระเยซูยกโทษบาปทั้งหมดของ 

ผม/ดิฉัน เพ่ือพ่ีวาจะไดมีชีวิตใหตอนนี้ และวันหนึ่ง ผม/ดิฉัน 

จะไดไปอยูกับพระองคบนสวรรคตลอดไป ชวย ผม/ดิฉัน ที่จะเชื่อฟง 

พระองค และดําเนินชีวิตและเปนลูกของพระองค เอเมน

อานพระคัมภีรและอธิษฐานกับพระเจาทุกวัน ยอหน 3:16
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