
หนนังสสือเอสเธอรร

 ในประเทศเปอรรเซซีย พวกยยิวซซซึ่งเปป็นเชลยทซีซึ่นนั ซึ่น เกสือบถถูกทททำลทำยหมด เรสืซึ่องทซีซึ่สวยงทำมนซีน ไดด้เลลทำใหด้ทรทำบวลทำ
พระเจด้ทำทรงชลวยเขทำใหด้รอดพด้นไดด้อยลทำงไร คสือเรสืซึ่องเกซีซึ่ยวกนับนทำงเอสเธอรรกนับโมรเดคนัย
 เรสืซึ่องนซีน เกยิดขซนนหลนังจทำกเศรรุบบทำเบลกนับพวกเขทำขซนนไปยนังกรรุงเยรถูซทำเลป็ม และกลอนเอสรทำกนับเนหะมซียรไดด้รนับ
อนรุญทำตจทำกกษนัตรยิยรใหด้ไปยนังแผลนดยินอยิสรทำเอล เรสืซึ่องนซีน เกยิดขซนนทซีซึ่ประเทศเปอรรเซซีย กษนัตรยิยรไซรนัสและกษนัตรยิยรดทำรยิอนัส
ทซีซึ่ 1 ไดด้เสซียชซีวยิตไปแลด้ว กษนัตรยิยรอทำหสรุเอรนัส บรุตรชทำยของดทำรยิอนัสทซีซึ่ 1 กททำลนังปกครองอยถูล กษนัตรยิยรอทำหสรุเอรนัสนซีน  บทำง
คนคยิดวลทำเปป็น เซอรรซซีส และบทำงคนคยิดวลทำเปป็น ดทำรยิอนัส ไฮสรททำสพซีส กษนัตรยิยรอทำหสรุเอรนัสเปป็นผถูด้กดขซีซึ่ทซีซึ่มนักมทำกในกทำม 
โลเล และโหดรด้ทำย ทหทำรเรสือของทลทำนซซซึ่งมซีจททำนวนมทำกไดด้แพด้ทหทำรเรสือของประเทศกรซีซซซซึ่งมซีจททำนวนนด้อยทซีซึ่เมสืองซทำ
ลทำมยิส ในปซีกลอนค.ศ. 480 เอสรทำพถูดถซงทลทำนในหนนังสสือเอสรทำ 4:6 บรุตรชทำยของอทำหสรุเอรนัส คสืออทำรททำรเซอรรซซีส 
ไดด้ปกครองตลอจทำกบยิดทำ พระเจด้ทำไดด้พถูดถซงอทำรททำรเซอรรซซีสนซีน ในบทสรุดทด้ทำยของหนนังสสือเอสรทำและในหนนังสสือเนหะ
มซียร

1 เอสเธอรรเขด้ทำไปอยถูลในพระรทำชวนัง (1-2)
 ก กษนัตรยิยรอทำหสรุเอรนัสไดด้ละทยินงพระรทำชยินซีวนัชทซี (1:1-21)
 1 ในปซีทซีซึ่สทำมแหลงรนัชกทำลของกษนัตรยิยรอทำหสรุเอรนัส (เซอรรซซีส) ของประเทศเปอรรเซซีย 

กษนัตรยิยรไดด้จนัดกทำรเลซีนยงเปป็นเวลทำ 180 วนัน มซีคนจทำก 127 มณฑลในอทำณทำจนักรเปอรรเซซียมทำ
ทซีซึ่กทำรเลซีนยงนซีน  (1:1-4)

 2 ในอทำทยิตยรสรุดทด้ทำยของกทำรเลซีนยงนซีน  กษนัตรยิยรไดด้เรซียกพระรทำชยินซีวนัชทซีใหด้เขด้ทำเฝด้ทำเพสืซึ่อทรุกคนจะ
ไดด้เหป็นควทำมสวยงทำมของเขทำ แตลวนัชทซีไมลยอมมทำ (1:5-12)

 3 กษนัตรยิยรจซงโกรธมทำก แลด้วไดด้ไลลวนัชทซีออกจทำกตททำแหนลงพระรทำชยินซี (1:13-21)
 ข กษนัตรยิยรอทำหสรุเอรนัสไดด้เลสือกเอสเธอรร (2:1-20)
 1 เมสืซึ่อกษนัตรยิยรหทำยโกรธแลด้ว กป็รถูด้สซกเสซียใจทซีซึ่ไดด้ไลลวนัชทซีออก แตลเขทำไมลสทำมทำรถเปลซีซึ่ยน

คททำสนัซึ่งของตนเองไดด้ (2:1)
 2 กษนัตรยิยรจซงแสวงหทำภรรยทำใหมลจทำกพวกสทำวพรหมจทำรซีทนั ซึ่วอทำณทำจนักรเปอรรเซซีย (2:2-4)
 3 ในพวกสทำวพรหมจทำรซีนซีน  มซีชทำวยยิวคนหนซซึ่งชสืซึ่อ ฮทำดทำซทำหร หรสือ เอสเธอรร ซซซึ่งเปป็นหลทำน

ของผถูด้ชทำยคนหนซซึ่งซสืซึ่อ โมรเดคนัย ซซซึ่งเปป็นของตระกถูลเบนยทำมยิน (2:5-8)



 4 เอสเธอรรเปป็นทซีซึ่พอใจและโปรดปรทำนของเฮกนัยผถูด้ดถูแลสตรซี แตลตทำมคททำแนะนททำของ
โมรเดคนัย เขทำกป็ยนังไมลไดด้บอกใครวลทำเขทำเปป็นชทำวอยิสรทำเอล (2:9-11)

 5 กทำรเลสือกภรรยทำใหมลสททำหรนับกษนัตรยิยรนซีน ไดด้ใชด้เวลทำ 4 ปซี แตลในสรุดทด้ทำยกษนัตรยิยรไดด้เลสือก
เอสเธอรรใหด้เปป็นพระรทำชยินซีใหมล (2:12-17)

 6 เพสืซึ่อฉลองกทำรเลสือกนซีน  กษนัตรยิยรไดด้จนัดกทำรเลซีนยงใหญลอซีกครนัน ง (2:18-20)
 ค ควทำมชลวยเหลสือของโมรเดคนัย (2:21-23)
 1 โมรเดคนัยไดด้ยยินแผนอรุบทำยทซีซึ่จะฆลทำกษนัตรยิยรเซอรรซซีส (2:21)
 2 โมรเดคนัยจซงแจด้งใหด้เอสเธอรรทรทำบ เอสเธอรรไดด้บอกกษนัตรยิยร และชทำย 2 คนนนันนถถูก

ประหทำรชซีวยิต เรสืซึ่องนซีน ไดด้จดไวด้ในหนนังสสือพงศทำวดทำรของกษนัตรยิยร (2:22-23)
2 ฮทำมทำนพยทำยทำมทททำลทำยชนชทำตยิอยิสรทำเอล (3-5)
 ก กทำรประพฤตยิของฮทำมทำน (3)
 1 หลนังจทำกทซีซึ่เอสเธอรรรนับตททำแหนลงเปป็นพระรทำชยินซีแลด้ว กษนัตรยิยรเซอรรซซีสไดด้เลสืซึ่อนยศของฮทำมทำน

ผถูด้ชนั ซึ่วรด้ทำย (3:1)
 2 ฮทำมทำน ซซซึ่งเปป็นคนเยลอหยยิซึ่ง ไดด้ยยินขลทำววลทำ คนยยิวชสืซึ่อ โมรเดคนัย ไมลยอมแสดงควทำมเคทำรพตลอ

ฮทำมทำน (3:2-4)
 3 ฮทำมทำนจซงวทำงแผนอรุบทำยทซีซึ่จะฆลทำโมรเดคนัยและชทำวยยิวทรุกคนในอทำณทำจนักรเปอรรเซซีย เขทำมซี

คททำเสนอตลอกษนัตรยิยร
 ก วลทำ "มซีพวกหนซซึ่งกระจนัดกระจทำยไปอยถูลกนับพลไพรลทนันงปวง ตลอดทนั ซึ่วอทำณทำเขตและ

กฎหมทำยของเรทำผยิดกนันกนับกฎหมทำยของพวกพลไพรลทนันงหลทำยนนันน และเขทำไมลไดด้
กระทททำตทำม กฎหมทำยของกษนัตรยิยร เหตรุฉะนนันนกษนัตรยิยรจะใหด้เขทำอยถูลตลอไปกป็หทำ
ประโยชนรอนันใดไมลไดด้" (3:8) แนลนอนคททำกลลทำวนซีน ไมลจรยิง

 ข วลทำ ฮทำมทำนยยินดซีทซีซึ่จะถวทำย 10,000 ตะลนันตร (ประมทำณ 20 ลด้ทำนเหรซียญ) เพสืซึ่อจะ
ชลวยฆลทำชนชทำตยินซีน  (3:9)

ค กษนัตรยิยรยยินดซีทททำตทำมคททำเสนอของฮทำมทำน โดยไมลไดด้ถทำมวลทำเปป็นชนชทำตยิอะไรและไมล
สนใจ วลทำชนชทำตยินซีนสมควรจะตทำยหรสือไมล (3:10-11)

 ง กษนัตรยิยรไดด้สลงคททำสนัซึ่งทนั ซึ่วอทำณทำจนักรเปอรรเซซียวลทำ ในวนันทซีซึ่ 28 เดสือน ก.พ. ปซีกลอน
ค.ศ. 473 ชทำวยยิวทรุกคนจะถถูกประหทำรชซีวยิต (3:12-15)



 ข ควทำมกลด้ทำหทำญของชทำวยยิว (4-5)
 1 ควทำมกลด้ทำหทำญของโมรเดคนัย (4:1-14)
 ก เมสืซึ่อคททำสนัซึ่งออกมทำแลด้ว โมรเดคนัยยอมรนับวลทำเขทำเปป็นชทำวยยิวและไดด้แสดงควทำมเศรด้ทำใจ

เกซีซึ่ยวกนับเรสืซึ่องนซีน  (4:1-3)
 ข เอสเธอรร ผถูด้ซซซึ่งไมลรถูด้เรสืซึ่องเกซีซึ่ยวกนับคททำสนัซึ่งนซีน  เมสืซึ่อไดด้ยยินวลทำโมรเดคนัยแสดงควทำมเศรด้ทำใจ 

จซงถทำมถซงเหตรุทซีซึ่เศรด้ทำใจ (4:4-6)
 ค โมรเดคนัยไดด้เลลทำถซงเหตรุกทำรณรนซีน  แลด้วบอกเอสเธอรรวลทำเขทำจะตด้องเขด้ทำเฝด้ทำกษนัตรยิยรและ

ขอใหด้เปลซีซึ่ยนคททำสนัซึ่งนนันน (4:7-9)
 ง เอสเธอรรบอกโมรเดคนัยวลทำ กษนัตรยิยรไมลไดด้เรซียกเขทำใหด้เขด้ทำเฝด้ทำเปป็นเวลทำ 30 วนันแลด้ว 

และถด้ทำเขทำเขด้ทำเฝด้ทำโดยไมลไดด้รนับกทำรเรซียกกลอน เขทำเองอทำจจะถถูกประหทำรชซีวยิต 
(4:10-12)

 จ โมรเดคนัยตอบเอสเธอรรอยลทำงดซีมทำก (4:13-14)
 2 ควทำมกลด้ทำหทำญของเอสเธอรร (4:15--5:14)
 ก เอสเธอรรสนัซึ่งใหด้ชทำวยยิวถสืออดอทำหทำรเปป็นเวลทำ 3 วนัน หลนังจทำกนนันนเอสเธอรรจะเขด้ทำเฝด้ทำ 

กษนัตรยิยร แลด้วเขทำวลทำ "ถด้ทำฉนันพยินทำศ ฉนันกป็พยินทำศ" (4:15-16) (ดถู ดทำเนซียล 3:17-18)
 ข อซีก 3 วนัน เอสเธอรรจซงไดด้เขด้ทำเฝด้ทำกษนัตรยิยร และกษนัตรยิยรยอมรนับเอสเธอรร (5:1-2)
 ค เอสเธอรรยนังไมลไดด้ขออะไรจทำกกษนัตรยิยร เพซียงแตลขอใหด้กษนัตรยิยรกนับฮทำมทำนมทำทซีซึ่

กทำรเลซีนยงของเอสเธอรรในวนันพรรุลงนซีน  (5:3-8)
 ง เมสืซึ่อฮทำมทำนไดด้ยยินถซงกทำรชวนเชยิญนซีน  เขทำจซงมซีควทำมเยลอหยยิซึ่งมทำกขซนน แตลเมสืซึ่อเขทำเหป็นวลทำ

โมรเดคนัยไมลยอมแสดงควทำมเคทำรพตลอเขทำ เขทำจซงโกรธมทำก (5:9)
 จ ฮทำมทำนเลลทำใหด้ภรรยทำกนับเพสืซึ่อน ๆ ฟนังถซงควทำมยยินดซีและควทำมโกรธของเขทำ 

(5:10-14)
3 บททำเหนป็จแหลงควทำมเชสืซึ่อ (6-10)
 ก ฮทำมทำนถถูกประหทำรชซีวยิต (6-8)
 1 กษนัตรยิยรบรรทมไมลหลนับ (6)
 ก กษนัตรยิยรบรรทมไมลหลนับ เพรทำะฉะนนันนไดด้อลทำนหนนังสสือพงศทำวดทำร (6:1)
 ข กษนัตรยิยรไดด้อลทำนถซงเรสืซึ่องทซีซึ่โมรเดคนัยไดด้ชลวยชซีวยิตของกษนัตรยิยรใหด้รอด แลด้วตนัดสยินใจ

วลทำจะตด้องใหด้เกซียรตยิแกลโมรเดคนัย (6:2-4)



 ค ในเวลทำนนันนเอง ฮทำมทำนไดด้เขด้ทำเฝด้ทำกษนัตรยิยรเพสืซึ่อขออนรุญทำตประหทำรชซีวยิตของโมรเดคนัย
กษนัตรยิยรไดด้ถทำมฮทำมทำนวลทำ "ควรจะทททำประกทำรใดแกลคนนนันนทซีซึ่กษนัตรยิยรทรงชอบใจทซีซึ่
จะ ยกขซนนใหด้ยศศนักดยิด " (6:5-6)

 ง ฮทำมทำนจซงคยิดวลทำกษนัตรยิยรจะใหด้เกซียรตยิแกลฮทำมทำนเอง จซงเสนอวลทำ (6:7-9)
 1 ใหด้เชยิญเครสืซึ่องฉลองทซีซึ่กษนัตรยิยรเคยทรงนนันน 
 2 นททำมด้ทำพระทซีซึ่นนั ซึ่งทซีซึ่กษนัตรยิยรเคยทรงประทนับนนันน 
 3 รทำชมงกรุฎทซีซึ่สวมพระเศซียรนนันน
 4 ใหด้ขซนนขซีซึ่มด้ทำจถูงไปตทำมถนนในพระนครและรด้องประกทำศไปขด้ทำงหนด้ทำ จะ

ไดด้กระทททำเชลนนซีน แกลคนทซีซึ่กษนัตรยิยรทรงโปรดยกยลองใหด้มซียศศนักดยิด นนันน
 จ กษนัตรยิยรจซงสนัซึ่งใหด้ฮทำมทำนกระทททำทรุกสยิซึ่งเหลลทำนซีน ใหด้แกลโมรเดคนัย เสรป็จแลด้วฮทำมทำน

กลนับบด้ทำนดด้วยควทำมเศรด้ทำใจ ภรรยทำของฮทำมทำนจซงบอกเขทำวลทำ "ถด้ทำแมด้โมรเดคนัยนนันน
เปป็นเชสืนอสทำยชทำตยิยยิว ซซซึ่งทลทำนไดด้เสสืซึ่อมถอยไปตลอเขทำบด้ทำงแลด้ว ทลทำนจะสถูด้เขทำไมลไดด้เลย 
แตลคงจะลด้มลงตลอ หนด้ทำเขทำเปป็นแนล" (6:10-13)

 ฉ ขณะทซีซึ่เขทำกททำลนังพถูดกนันอยถูลนนันน พวกขนันทซีของกษนัตรยิยรไดด้เขด้ทำมทำเรลงฮทำมทำนใหด้ไปใน
กทำรเลซีนยงของเอสเธอรร (6:14)

 2 กทำรเลซีนยงของเอสเธอรร (7)
 ก กษนัตรยิยรไดด้ทรทำบถซงแผนอรุบทำยของฮทำมทำน (7:1-6)
 1 เอสเธอรรเตสือนกษนัตรยิยรวลทำมซีผถูด้หนซซึ่งก ททำลนังคยิดอรุบทำยตลอชนชทำตยิของเอสเธอรรเอง

กษนัตรยิยรไดด้ถทำมวลทำ "ผถูด้ใดมซีใจอทำจคยิดกระทททำอยลทำงนนันนเลลทำ มนันคสือผถูด้ใด และอยถูล
ทซีซึ่ไหน" (7:1-5)

 2 เอสเธอรรจซงตอบวลทำ "ผถูด้รด้ทำยและศนัตรถูนนันน คสือฮทำมทำนคนชนั ซึ่วนซีน " (7:6)
 ข ฮทำมทำนถถูกประหทำรชซีวยิต (7:7--8:17)
 1 กษนัตรยิยรโกรธมทำก จซงเดยินไปยนังสวนดอกไมด้ในพระรทำชวนัง (7:7)
 2 ฮทำมทำนกลนัวมทำก และเขทำขอใหด้เอสเธอรรชลวยเขทำใหด้รอดชซีวยิต แตลเมสืซึ่อขอนนันน

เขทำไดด้นอนบนทซีซึ่นอนของเอสเธอรร (7:8)
 3 เมสืซึ่อกษนัตรยิยรเขด้ทำมทำอซีก เขทำไดด้คยิดวลทำฮทำมทำนจะขลมขสืนเอสเธอรร ขนันทซีคนหนซซึ่ง

จซงบอกกษนัตรยิยรถซงตะแลงแกงทซีซึ่บด้ทำนของฮทำมทำน กษนัตรยิยรจซงสนั ซึ่งใหด้ประหทำร
ชซีวยิตของฮทำมทำน (7:9-10)



 4 เมสืซึ่อฮทำมทำนตทำยแลด้ว กษนัตรยิยรเอทำตททำแหนลงของฮทำมทำนไปใหด้โมรเดคนัย 
(8:1-2)

 5 เพรทำะวลทำกฎหมทำยของเปอรรเซซียเปลซีซึ่ยนแปลงไมลไดด้ กษนัตรยิยรจซงออก
คททำสนัซึ่งใหมลทซีซึ่วลทำ อนรุญทำตใหด้ชทำวยยิวปด้องกนันตนัวเองไดด้ โมรเดคนัยจซงสลงคททำสนัซึ่ง
ใหมลนซีนทนั ซึ่วรทำช อทำณทำจนักรเปอรรเซซีย (8:3-14)

 ข กทำรจนัดกทำรเลซีนยงใหมล คสือปถูรยิม (9-10)
 1 ชทำวยยิวไดด้เตรซียมตนัวไวด้และสทำมทำรถทททำลทำยศนัตรถูของเขทำ (9:1-19)
 2 โมรเดคนัยกนับเอสเธอรรไดด้จนัดกทำรเลซีนยงใหมลไวด้ทซีซึ่ฉลองทรุก ๆ ปซี คสือปถูรยิม เพสืซึ่อฉลอง

กทำรมซีชนัยของพวกยยิว (9:20-32)
 3 โมรเดคนัยไดด้รนับตททำแหนลงรองกษนัตรยิยร และเปป็นทซีซึ่นนับถสือในสทำยตทำของคนทนันงปวง (10)


