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บทที่ 18
เอสเธอร

วัตถุประสงค
เม่ือจบบทนี้แลว คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปน้ี
-  บอกชื่อผูเขียนหนังสือเอสเธอร
-  บอกวาหนังสือเอสเธอรเขียนถึงใคร
-  บอกถึงจุดประสงคของหนังสือเอสเธอร
-  เขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
-  บอกถึงหลักการของชีวิตและการรับใชของหนังสือเอสเธอร

คํ านํ า
ผูเขียน ไมมีใครรู
เขียนถึงใคร ถึงชาวยวิทีก่ระจัดกระจายออกไปทั่วแควนเปอรเซีย
จุดประสงค เพ่ือบนัทึกประวัติศาสตรของอิสราเอลตอไป และเพื่อบอกถึงการดูแลเอาใจใสของพระ

เจาสํ าหรับความตองการของประชากรของพระองค
ขอพระคัมภีรสํ าคัญ

“ใหออกสํ าเนาเอกสารนั้นเปนกฤษฎีกาในทุกมณฑล  นํ าไปปาวรองให
ชนชาติทั้งปวงพรอมเพื่อวันน้ัน”  เอสเธอร 4:14

หลกัการของชีวิตและการรับใช  พระเจาทรงตอบสนองตอวิกฤติการณของชีวิตโดยใชมนุษยซ่ึงพระ
องคไดทรงเตรียมไวใหเปนเครื่องมือ

บุคคลสํ าคัญ  เอสเธอร    วัชติ   ฮามาน  โมรเดคัย  อาหสุเอรัส

โครงราง
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I. คํ านํ า  1:1-22
ก.  งานเลี้ยงใหญ  1:1-9
ข.  ปญหาภายในครอบครัว  1:10-12
ค.  พระบัญชาของกษัตริย  1:13-22

II. พระราชินีองคใหม  2:1-21
ก.  การสรรหาราชินี  2:1-4
ข.  เอสเธอรเขาสูการแขงขัน  2:5-11

1.  ภูมิหลังของโมรเดคัย  2:5-6
2.  ภูมิหลังของเอสเธอร  2:7

ค.  เอสเธอรอยูในความดูแลของเอกัย  2:8-11
ง.  ผูหญิงถูกนํ ามาเสนอใหกษัตริยทอดพระเนตร  2:12-14
จ.  เอสเธอรไดรับเลือกใหเปนราชินี  2:15-17
ฉ.  งานเลี้ยงตอนรับเอสเธอร  2:18
ช.  ความลับของเอสเธอร  2:19

III. สองชาย สองแผนการ  2:21-3:15
ก.  แผนการถูกควํ่ าโดยโมรเดคัย  2:22-23

1.  โมรเดคัยน่ังที่ประตูพระราชวัง  2:21-22
2.  โมรเดคัยทํ าใหแผนการลมเหลว  2:21-22
3.  อาชญากร 2 คน ถูกแขวนคอ  2:23

ข.  ฮามานไดเลื่อนขั้นและแผนการของเขา  3:1-15
1.  ฮามานไดรับการเลื่อนขึ้นเหนือเจานายอื่นๆ  3:1
2.  ปญหาระหวางฮามานและโมรเดคัย  3:2-6
3.  แผนการแกแคนของฮามาน  3:7-15

IV. ความหมดหวังและการปลดปลอย  4:1-7:10
ก.  ความหมดหวังของชาวยิว  4:1-3
ข.  ความหมดหวังของราชินี  4:4-9
ค.  แผนการเพื่อการปลดปลอย  4:10-5:14

1.  แผนการ  4:10-17
2.  ตอหนากษัตริย  5:1-3
3.  เชิญมางานเลี้ยง  5:3-8
4.  ความเยอหยิ่งของฮามาน  5:9-14

ง.  โมรเดคัยไดรับเกียรติ  6:1-14
1.  กษัตริยอานพระราชพงศาวดาร  6:1-3
2.  ฮามานถูกตามหาเพื่อขอคํ าแนะนํ า  6:4-5
3.  การตอบสนองที่เยอหยิ่งของฮามาน  6:6-9
4.  ฮามานอับอายขณะที่โมรเดคัยไดรับเกียรติ  6:10-12
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5.  การตอบสนองของครอบครัวและเพื่อนของฮามาน  6:13-14
จ.  งานเลี้ยงของเอสเธอร  7:1-6
ฉ.  ฮามานถูกลงโทษ  7:7-10

V. คํ าสั่งใหมของราชอาณาจักร  8:10-10:3
ก.  พระบัญชาใหมจากกษัตริย  8:1-14
ข.  โมรเดคัยไดรับเกียรติ  8:15-17
ค.  ชาวยิวไดรับการปลดปลอย  9:1-11
ง.  บานเรือนของฮามานถูกทํ าลาย  9:12-14
จ.  งานเลี้ยงเทศกาลปูริม  9:15-32
ฉ.  โมรเดคัยไดเปนตัวแทนชาวยิว  10:1-3

ชื่อ                                        

บททดสอบตนเอง บทที่ 18

1. ใครเปนผูเขียนหนังสือเอสเธอร
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2. จงบอกจุดประสงคของหนังสือเอสเธอร
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

3. หนังสือเอสเธอรเขียนถึงใคร
                                                                                                                         

4. จงบอกหลักการของชีวิตและการรับใชของหนังสือเอสเธอร
                                                                                                                         
                                                                                                                         

5. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 18

1. ไมมีใครรู
2. เพ่ือบนัทกึประวัติศาสตรของอิสราเอลตอไป และเพื่อเลาถึงการดูแลเอาใจใสของพระเจาที่มีตอ

ความตองการของประชากรของพระองค
3. ชาวยวิซ่ึงกระจัดกระจายออกไปทั่วแควนเปอรเซีย
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4. พระเจาทรงตอบสนองวิกฤติการณของชีวิตโดยใชมนุษยซ่ึงพระองคไดเตรียมไวใหเปนเครื่องมือ
5. “ใหออกสํ าเนาเอกสารนั้นเปนกฤษฎีกาในทุกมณฑล  นํ าไปปาวรองใหชนชาติทั้งปวงพรอมเพ่ือ

วันนั้น”  เอสเธอร 4:14

เพื่อศึกษาตอไป

1. ขอพระคัมภีรที่ยาวที่สุดในพระคัมภีรคือ เอสเธอร 8:9  ซ่ึงประกอบดวยคํ า 90 คํ าในภาษา
อังกฤษ ฉบับคิงเจมส (120 คํ าในภาษาไทย)

2. จงสังเกตความแตกตางระหวางหนังสือของนางรูธ กับเอสเธอรดังตอไปน้ี
-  นางรูธ เปนคนตางชาติที่อาศัยอยูทามกลางคนยิว
-  เอสเธอร เปนคนยิวที่อาศัยอยูทามกลางคนตางชาติ
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-  นางรูธ  แตงงานกับชาวยิว
-  เอสเธอร  แตงงานกับคนตางชาติ

บทสรุปของทั้งสองเรื่อง ถูกตัดสินโดยการพบปะกันตอนเที่ยงคืน
-  นางรูธ  พูดกับโบอาช  -  นางรูธ 3:8-13
-  ฮามานพูดกับกษัตริย  -  เอสเธอร  6:1-10

3. ศกึษาดูชีวิตของฮามาน ซ่ึงเปนแบบของซาตาน
-  อยูเหนือเจานายทั้งหาย  3:1
-  เต็มไปดวยความโกรธ  3:5
-  เต็มไปดวยการเยาะเยย  3:6
-  เปนผูทํ าลาย  3:6
-  เปนศัตรู  3:10
-  เปนนักวัตถุนิยม  3:8,  9,  11,  4:7
-  สับสน  ยากที่จะเขาใจได  3:15
-  ไมมีผูใดรอดพนเขาได  4:13
-  เปนคนมักโกรธ  5:9
-  เยอหยิ่ง  5:11-12,  6:6-9
-  ใจแคบ  5:13,   6:12
-  นักวางแผน  3:1-15,  5:14,  6:4
-  ไมมีศีลธรรม  7:8
-  ใชอุบายโหดราย  9:25
-  กลัวตอหนากษัตริย  7:6
-  ลมลงตอหนาประชากรของพระเจา  6:13


