หนนังสสือเอสเธอรร
ในประเทศเปอรรเซซีย พวกยยิวซซงซึ่ เปป็นเชลยทซีซึ่นนันซึ่ เกสือบถถูกทททำลทำยหมด เรสือซึ่ งทซีซึ่สวยงทำมนซีนไดด้เลลทำใหด้ทรทำบวลทำ
พระเจด้ทำทรงชลวยเขทำใหด้รอดพด้นไดด้อยลทำงไร คสือเรสือซึ่ งเกซีซึ่ยวกนับนทำงเอสเธอรรกบนั โมรเดคนัย
เรสือซึ่ งนซีนเกยิดขซนนหลนังจทำกเศรรุบบทำเบลกนับพวกเขทำขซนนไปยนังกรรุงเยรถูซทำเลป็ม และกลอนเอสรทำกนับเนหะมซียรไดด้รนับ
อนรุญทำตจทำกกษนัตรยิยใร หด้ไปยนังแผลนดยินอยิสรทำเอล เรสือซึ่ งนซีนเกยิดขซนนทซีปซึ่ ระเทศเปอรรเซซีย กษนัตรยิยรไซรนัสและกษนัตรยิยรดทำรยิอนัส
ทซีซึ่ 1 ไดด้เสซียชซีวยิตไปแลด้ว กษนัตรยิยอร ทำหสรุเอรนัส บรุตรชทำยของดทำรยิอนัสทซีซึ่ 1 กททำลนังปกครองอยถูล กษนัตรยิยรอทำหสรุเอรนัสนซีน บทำง
คนคยิดวลทำเปป็น เซอรรซซีส และบทำงคนคยิดวลทำเปป็น ดทำรยิอนัส ไฮสรททำสพซีส กษนัตรยิยรอทำหสรุเอรนัสเปป็นผถูด้กดขซีซึ่ทมซีซึ่ นักมทำกในกทำม
โลเล และโหดรด้ทำย ทหทำรเรสือของทลทำนซซซึ่งมซีจททำนวนมทำกไดด้แพด้ทหทำรเรสือของประเทศกรซีซซซงซึ่ มซีจททำนวนนด้อยทซีซึ่เมสืองซทำ
ลทำมยิส ในปซีกลอนค.ศ. 480 เอสรทำพถูดถซงทลทำนในหนนังสสือเอสรทำ 4:6 บรุตรชทำยของอทำหสรุเอรนัส คสืออทำรททำรเซอรรซซีส
ไดด้ปกครองตลอจทำกบยิดทำ พระเจด้ทำไดด้พถูดถซงอทำรททำรเซอรรซซีสนซีนในบทสรุดทด้ทำยของหนนังสสือเอสรทำและในหนนังสสือเนหะ
มซียร
1

เอสเธอรรเขด้ทำไปอยถูใล นพระรทำชวนัง (1-2)
ก
กษนัตรยิยอร ทำหสรุเอรนัสไดด้ละทยินงพระรทำชยินซีวนัชทซี (1:1-21)
1
ในปซีทซีซึ่สทำมแหลงรนัชกทำลของกษนัตรยิยอร ทำหสรุเอรนัส (เซอรรซซีส) ของประเทศเปอรรเซซีย
กษนัตรยิยรไดด้จนัดกทำรเลซีนยงเปป็นเวลทำ 180 วนัน มซีคนจทำก 127 มณฑลในอทำณทำจนักรเปอรรเซซียมทำ
ทซีกซึ่ ทำรเลซีนยงนซีน (1:1-4)
2
ในอทำทยิตยรสรุดทด้ทำยของกทำรเลซีนยงนซีน กษนัตรยิยรไดด้เรซียกพระรทำชยินซีวนัชทซีใหด้เขด้ทำเฝด้ทำเพสืซึ่อทรุกคนจะ
ไดด้เหป็นควทำมสวยงทำมของเขทำ แตลวนัชทซีไมลยอมมทำ (1:5-12)
3
กษนัตรยิยจร ซงโกรธมทำก แลด้วไดด้ไลลวนัชทซีออกจทำกตททำแหนลงพระรทำชยินซี (1:13-21)
ข
กษนัตรยิยอร ทำหสรุเอรนัสไดด้เลสือกเอสเธอรร (2:1-20)
1
เมสืซึ่อกษนัตรยิยรหทำยโกรธแลด้ว กป็รสถูด้ ซกเสซียใจทซีไซึ่ ดด้ไลลวนัชทซีออก แตลเขทำไมลสทำมทำรถเปลซีซึ่ยน
คททำสนังซึ่ ของตนเองไดด้ (2:1)
2
กษนัตรยิยจร ซงแสวงหทำภรรยทำใหมลจทำกพวกสทำวพรหมจทำรซีทนัวซึ่ อทำณทำจนักรเปอรรเซซีย (2:2-4)
3
ในพวกสทำวพรหมจทำรซีนน ซี มซีชทำวยยิวคนหนซงซึ่ ชสืซึ่อ ฮทำดทำซทำหร หรสือ เอสเธอรร ซซซึ่งเปป็นหลทำน
ของผถูด้ชทำยคนหนซงซึ่ ซสืซึ่อ โมรเดคนัย ซซซึ่งเปป็นของตระกถูลเบนยทำมยิน (2:5-8)
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เอสเธอรรเปป็นทซีซึ่พอใจและโปรดปรทำนของเฮกนัยผถูด้ดถูแลสตรซี แตลตทำมคททำแนะนททำของ
โมรเดคนัย เขทำกป็ยงนั ไมลไดด้บอกใครวลทำเขทำเปป็นชทำวอยิสรทำเอล (2:9-11)
5
กทำรเลสือกภรรยทำใหมลสททำหรนับกษนัตรยิยนร น ซีไดด้ใชด้เวลทำ 4 ปซี แตลในสรุดทด้ทำยกษนัตรยิยรไดด้เลสือก
เอสเธอรรใหด้เปป็นพระรทำชยินซีใหมล (2:12-17)
6
เพสือซึ่ ฉลองกทำรเลสือกนซีน กษนัตรยิยรไดด้จนัดกทำรเลซีนยงใหญลอกซี ครนันง (2:18-20)
ค
ควทำมชลวยเหลสือของโมรเดคนัย (2:21-23)
1
โมรเดคนัยไดด้ยยินแผนอรุบทำยทซีซึ่จะฆลทำกษนัตรยิยรเซอรรซซีส (2:21)
2
โมรเดคนัยจซงแจด้งใหด้เอสเธอรรทรทำบ เอสเธอรรไดด้บอกกษนัตรยิยร และชทำย 2 คนนนันนถถูก
ประหทำรชซีวยิต เรสือซึ่ งนซีนไดด้จดไวด้ในหนนังสสือพงศทำวดทำรของกษนัตรยิยร (2:22-23)
ฮทำมทำนพยทำยทำมทททำลทำยชนชทำตยิอยิสรทำเอล (3-5)
ก
กทำรประพฤตยิของฮทำมทำน (3)
1
หลนังจทำกทซีเซึ่ อสเธอรรรบนั ตททำแหนลงเปป็นพระรทำชยินซีแลด้ว กษนัตรยิยเร ซอรรซซีสไดด้เลสืซึ่อนยศของฮทำมทำน
ผถูด้ชนัวซึ่ รด้ทำย (3:1)
2
ฮทำมทำน ซซซึ่งเปป็นคนเยลอหยยิงซึ่ ไดด้ยยินขลทำววลทำ คนยยิวชสืซึ่อ โมรเดคนัย ไมลยอมแสดงควทำมเคทำรพตลอ
ฮทำมทำน (3:2-4)
3
ฮทำมทำนจซงวทำงแผนอรุบทำยทซีซึ่จะฆลทำโมรเดคนัยและชทำวยยิวทรุกคนในอทำณทำจนักรเปอรรเซซีย เขทำมซี
คททำเสนอตลอกษนัตรยิยร
ก
วลทำ "มซีพวกหนซซึ่งกระจนัดกระจทำยไปอยถูกล บนั พลไพรล ทนงนั ปวง ตลอดทนัวซึ่ อทำณทำเขตและ
กฎหมทำยของเรทำผยิดกนันกนับกฎหมทำยของพวกพลไพรล ทนงนั หลทำยนนันน และเขทำไมลไดด้
กระทททำตทำม กฎหมทำยของกษนัตรยิยร เหตรุฉะนนันนกษนัตรยิยรจะใหด้เขทำอยถูตล ลอไปกป็หทำ
ประโยชนรอนันใดไมลไดด้" (3:8) แนลนอนคททำกลลทำวนซีนไมลจรยิง
ข
วลทำ ฮทำมทำนยยินดซีทจซีซึ่ ะถวทำย 10,000 ตะลนันตร (ประมทำณ 20 ลด้ทำนเหรซียญ) เพสือซึ่ จะ
ชลวยฆลทำชนชทำตยินน ซี (3:9)
ค
กษนัตรยิยยร ยินดซีทททำตทำมคททำเสนอของฮทำมทำน โดยไมลไดด้ถทำมวลทำเปป็นชนชทำตยิอะไรและไมล
สนใจ วลทำชนชทำตยินน ซีสมควรจะตทำยหรสือไมล (3:10-11)
ง
กษนัตรยิยรไดด้สลงคททำสนังซึ่ ทนัวซึ่ อทำณทำจนักรเปอรรเซซียวลทำ ในวนันทซีซึ่ 28 เดสือน ก.พ. ปซีกลอน
ค.ศ. 473 ชทำวยยิวทรุกคนจะถถูกประหทำรชซีวยิต (3:12-15)

ข
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ควทำมกลด้ทำหทำญของชทำวยยิว (4-5)
1
ควทำมกลด้ทำหทำญของโมรเดคนัย (4:1-14)
ก
เมสืซึ่อคททำสนังซึ่ ออกมทำแลด้ว โมรเดคนัยยอมรนับวลทำเขทำเปป็นชทำวยยิวและไดด้แสดงควทำมเศรด้ทำใจ
เกซีซึ่ยวกนับเรสือซึ่ งนซีน (4:1-3)
ข
เอสเธอรร ผถูด้ซซซึ่งไมลรเถูด้ รสือซึ่ งเกซีซึ่ยวกนับคททำสนังซึ่ นซีน เมสืซึ่อไดด้ยยินวลทำโมรเดคนัยแสดงควทำมเศรด้ทำใจ
จซงถทำมถซงเหตรุทเซีซึ่ ศรด้ทำใจ (4:4-6)
ค
โมรเดคนัยไดด้เลลทำถซงเหตรุกทำรณรนน ซี แลด้วบอกเอสเธอรรวทำล เขทำจะตด้องเขด้ทำเฝด้ทำกษนัตรยิยรและ
ขอใหด้เปลซีซึ่ยนคททำสนังซึ่ นนันน (4:7-9)
ง
เอสเธอรรบอกโมรเดคนัยวลทำ กษนัตรยิยไร มลไดด้เรซียกเขทำใหด้เขด้ทำเฝด้ทำเปป็นเวลทำ 30 วนันแลด้ว
และถด้ทำเขทำเขด้ทำเฝด้ทำโดยไมลไดด้รนับกทำรเรซียกกลอน เขทำเองอทำจจะถถูกประหทำรชซีวยิต
(4:10-12)
จ
โมรเดคนัยตอบเอสเธอรรอยลทำงดซีมทำก (4:13-14)
2
ควทำมกลด้ทำหทำญของเอสเธอรร (4:15--5:14)
ก
เอสเธอรรสงนัซึ่ ใหด้ชทำวยยิวถสืออดอทำหทำรเปป็นเวลทำ 3 วนัน หลนังจทำกนนันนเอสเธอรรจะเขด้ทำเฝด้ทำ
กษนัตรยิยร แลด้วเขทำวลทำ "ถด้ทำฉนันพยินทำศ ฉนันกป็พนยิ ทำศ" (4:15-16) (ดถู ดทำเนซียล 3:17-18)
ข
อซีก 3 วนัน เอสเธอรรจซงไดด้เขด้ทำเฝด้ทำกษนัตรยิยร และกษนัตรยิยยร อมรนับเอสเธอรร (5:1-2)
ค
เอสเธอรรยงนั ไมลไดด้ขออะไรจทำกกษนัตรยิยร เพซียงแตลขอใหด้กษนัตรยิยกร บนั ฮทำมทำนมทำทซีซึ่
กทำรเลซีนยงของเอสเธอรรในวนันพรรุลงนซีน (5:3-8)
ง
เมสืซึ่อฮทำมทำนไดด้ยยินถซงกทำรชวนเชยิญนซีน เขทำจซงมซีควทำมเยลอหยยิงซึ่ มทำกขซนน แตลเมสืซึ่อเขทำเหป็นวลทำ
โมรเดคนัยไมลยอมแสดงควทำมเคทำรพตลอเขทำ เขทำจซงโกรธมทำก (5:9)
จ
ฮทำมทำนเลลทำใหด้ภรรยทำกนับเพสืซึ่อน ๆ ฟนังถซงควทำมยยินดซีและควทำมโกรธของเขทำ
(5:10-14)
บททำเหนป็จแหลงควทำมเชสืซึ่อ (6-10)
ก
ฮทำมทำนถถูกประหทำรชซีวยิต (6-8)
1
กษนัตรยิยบร รรทมไมลหลนับ (6)
ก
กษนัตรยิยบร รรทมไมลหลนับ เพรทำะฉะนนันนไดด้อลทำนหนนังสสือพงศทำวดทำร (6:1)
ข
กษนัตรยิยรไดด้อลทำนถซงเรสือซึ่ งทซีโซึ่ มรเดคนัยไดด้ชลวยชซีวยิตของกษนัตรยิยใร หด้รอด แลด้วตนัดสยินใจ
วลทำจะตด้องใหด้เกซียรตยิแกลโมรเดคนัย (6:2-4)
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ในเวลทำนนันนเอง ฮทำมทำนไดด้เขด้ทำเฝด้ทำกษนัตรยิยรเพสืซึ่อขออนรุญทำตประหทำรชซีวยิตของโมรเดคนัย
กษนัตรยิยรไดด้ถทำมฮทำมทำนวลทำ "ควรจะทททำประกทำรใดแกลคนนนันนทซีกซึ่ ษนัตรยิยรทรงชอบใจทซีซึ่
จะ ยกขซนนใหด้ยศศนักดยิด" (6:5-6)
ง
ฮทำมทำนจซงคยิดวลทำกษนัตรยิยจร ะใหด้เกซียรตยิแกลฮทำมทำนเอง จซงเสนอวลทำ (6:7-9)
1
ใหด้เชยิญเครสือซึ่ งฉลองทซีซึ่กษนัตรยิยเร คยทรงนนันน
2
นททำมด้ทำพระทซีซึ่นนังซึ่ ทซีกซึ่ ษนัตรยิยรเคยทรงประทนับนนันน
3
รทำชมงกรุฎทซีซึ่สวมพระเศซียรนนันน
4
ใหด้ขน ซนขซีซึ่มด้ทำจถูงไปตทำมถนนในพระนครและรด้องประกทำศไปขด้ทำงหนด้ทำ จะ
ไดด้กระทททำเชลนนซีนแกลคนทซีกซึ่ ษนัตรยิยรทรงโปรดยกยลองใหด้มยซี ศศนักดยิดนน นัน
จ
กษนัตรยิยจร ซงสนังซึ่ ใหด้ฮทำมทำนกระทททำทรุกสยิซึ่งเหลลทำนซีนใหด้แกลโมรเดคนัย เสรป็จแลด้วฮทำมทำน
กลนับบด้ทำนดด้วยควทำมเศรด้ทำใจ ภรรยทำของฮทำมทำนจซงบอกเขทำวลทำ "ถด้ทำแมด้โมรเดคนัยนนันน
เปป็นเชสืนอสทำยชทำตยิยยิว ซซซึ่งทลทำนไดด้เสสืซึ่อมถอยไปตลอเขทำบด้ทำงแลด้ว ทลทำนจะสถูด้เขทำไมลไดด้เลย
แตลคงจะลด้มลงตลอ หนด้ทำเขทำเปป็นแนล" (6:10-13)
ฉ
ขณะทซีซึ่เขทำกททำลนังพถูดกนันอยถูนล น นัน พวกขนันทซีของกษนัตรยิยรไดด้เขด้ทำมทำเรล งฮทำมทำนใหด้ไปใน
กทำรเลซีนยงของเอสเธอรร (6:14)
กทำรเลซีนยงของเอสเธอรร (7)
ก
กษนัตรยิยรไดด้ทรทำบถซงแผนอรุบทำยของฮทำมทำน (7:1-6)
1
เอสเธอรรเตสือนกษนัตรยิยวร ทำล มซีผถูด้หนซซึ่งกททำลนังคยิดอรุบทำยตลอชนชทำตยิของเอสเธอรรเอง
กษนัตรยิยรไดด้ถทำมวลทำ "ผถูด้ใดมซีใจอทำจคยิดกระทททำอยลทำงนนันนเลลทำ มนันคสือผถูด้ใด และอยถูล
ทซีซึ่ไหน" (7:1-5)
2
เอสเธอรรจซงตอบวลทำ "ผถูด้รด้ทำยและศนัตรถูนน นัน คสือฮทำมทำนคนชนัวซึ่ นซีน" (7:6)
ข
ฮทำมทำนถถูกประหทำรชซีวยิต (7:7--8:17)
1
กษนัตรยิยโร กรธมทำก จซงเดยินไปยนังสวนดอกไมด้ในพระรทำชวนัง (7:7)
2
ฮทำมทำนกลนัวมทำก และเขทำขอใหด้เอสเธอรรชลวยเขทำใหด้รอดชซีวยิต แตลเมสืซึ่อขอนนันน
เขทำไดด้นอนบนทซีซึ่นอนของเอสเธอรร (7:8)
3
เมสืซึ่อกษนัตรยิยรเขด้ทำมทำอซีก เขทำไดด้คยิดวลทำฮทำมทำนจะขลมขสืนเอสเธอรร ขนันทซีคนหนซงซึ่
จซงบอกกษนัตรยิยถร ซงตะแลงแกงทซีซึ่บด้ทำนของฮทำมทำน กษนัตรยิยจร งซ สนังซึ่ ใหด้ประหทำร
ชซีวยิตของฮทำมทำน (7:9-10)

4

ข

เมสืซึ่อฮทำมทำนตทำยแลด้ว กษนัตรยิยเร อทำตททำแหนลงของฮทำมทำนไปใหด้โมรเดคนัย
(8:1-2)
5
เพรทำะวลทำกฎหมทำยของเปอรรเซซียเปลซีซึ่ยนแปลงไมลไดด้ กษนัตรยิยจร ซงออก
คททำสนังซึ่ ใหมลทวซีซึ่ ทำล อนรุญทำตใหด้ชทำวยยิวปด้องกนันตนัวเองไดด้ โมรเดคนัยจซงสลงคททำสนังซึ่
ใหมลนน ทซี นัวซึ่ รทำช อทำณทำจนักรเปอรรเซซีย (8:3-14)
กทำรจนัดกทำรเลซีนยงใหมล คสือปถูรมยิ (9-10)
1
ชทำวยยิวไดด้เตรซียมตนัวไวด้และสทำมทำรถทททำลทำยศนัตรถูของเขทำ (9:1-19)
2
โมรเดคนัยกนับเอสเธอรรไดด้จนัดกทำรเลซีนยงใหมลไวด้ทซีซึ่ฉลองทรุก ๆ ปซี คสือปถูรมยิ เพสืซึ่อฉลอง
กทำรมซีชนัยของพวกยยิว (9:20-32)
3
โมรเดคนัยไดด้รนับตททำแหนลงรองกษนัตรยิยร และเปป็นทซีซึ่นบนั ถสือในสทำยตทำของคนทนันงปวง (10)

