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บทที่ 5
หนังสือเรื่องเอสเธอร

วัตถุประสงค
เมือ่ศึกษาบทเรียนนี้จบแลว ทานสามารถที่จะ
- เขยีนขอพระคัมภีรจากความจํ า
- สรุปเร่ืองราวของเอสเธอรได
- วเิคราะหเปาหมายของหนังสือนี้
- รูวาพระเจามีส่ิงใดเปนพิเศษส ําหรับแผนการของพระองคที่เตรียมไวแกทาน

ขอพระคัมภีรที่สํ าคัญ
“เพราะถาเธอเงียบอยูในเวลานี ้ความชวยเหลอืและการชวยกูจะมาถึงพวกยิวจากที่อ่ืน

แตเธอและครัวเรือนบิดาของเธอจะพินาศ ทีจ่ริงเธอมารบัตํ าแหนงราชินีก็เพื่อยามวิกฤตเชนนี้ก็เปนได
นะใครจะรู”             เอสเธอร  4:14

คํ านํ า

ในบทที่แลว คุณไดศึกษาหนังสือเร่ืองนางรูธ  ผูหญงินอกศาสนาผูมีชีวิตอยูทามกลาง
ประชาชาติยิว

บทนีมุ้งเนนที่เอสเธอร ผูหญงิชาวยวิซึง่ปรนนิบัติพระเจาในฐานะราชินีทามกลางประชา
ชาติที่ตางศาสนา หนงัสอืซึง่จารกึชือ่เธอไวนี้เพื่อบอกเลาถึงแผนทํ าลายลางชนชาติยิวใหหมดสิ้นซึ่งสํ าเร็จ
กอ็าจจะจบเชื้อสายตระกูลของพระมาซีฮาหพระเยซูคริสต

ถงึแมวาในหนังสือจะมิไดระบุถึงพระนามของพระเจาโดยตรง แตก็ไดเอยถึงการรวมใจ
กันของมนุษยที่มีตอเร่ืองสํ าคัญอันจะเกิดขึ้นกับประชาชนของพระเจาและรวมใจกันทํ าใหบรรลุผล
สํ าเรจ็ตามวัตถุประสงคแหงอํ านาจศักดิ์สิทธิ์ของพระองค พรอมทัง้แสดงใหรูถึงวิธีซึ่งพวกเราแตละคนมี
สวนสํ าคัญเชนไรตอแผนการของพระเจา

กอนศึกษาเรื่องราวจากบทเรียน จงอานเรื่องเอสเธอรกอน
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ชื่อ

หนงัสอืนี้ถูกตั้งชื่อตามลักษณะเอกของตัวละครคือ เอสเธอร แรกเริ่มเดิมทีเธอมีชื่อใน
ภาษาฮีบรูวา ฮาดาซาห ชือ่ของเธอแปลวา “ดาวรุงแหงตะวันออก”

ผูแตง

ไมทราบวาผูใดเปนผูแตงหนังสือเร่ืองนี้

เวลา

เห็นไดชัดวา เร่ืองราวของเอสเธอรเกิดขึ้นระหวางรัชสมัยการปกครองของกษัตริยซึ่งรูจัก
กนัดทีางประวติัศาสตรวาเปนราชอาณาจักรที่รุงเรืองในพระนามของเสิคซีสมหาราช กษตัริยแหงเปอรเชีย
ผุเกรียงไกร ในเรือ่งเอสเธอรใชพระนามวา กษตัริยอาหสุเอรัส ซึ่งเปนชื่อในภาษาฮีบรูของคํ ากรีกวา
เสิคซีส

ธรรมชาติในราชสํ านัก ประเพณีทางสังคม และฐานะทางสังคมซึ่งบรรยายไวในเรื่อง
เอสเธอรนั้นเขากันไดพอดีกับความสมบูรณพูนสุขทางประวัติศาสตรในราชอาณาจักรซึ่งอยูระยะเวลา     
ราวประมาณ 473 ป กอนคริสตศักดิราช

ฉาก

ในพระราชวังชูชานซึ่งอยู ในเมืองเอลามหางออกไปทางตะวันออกของกรุงบาบิโลน
ประมาณ 150 ไมล ประมาณการวามียิวราว ๆ สองหรอืสามลานคนอาศัยอยูที่นั่นในชวงเวลาของเอสเธอร

เพ่ือใคร

หนังสือเร่ืองนี้อาจเปนไดวาจัดเตรียมไวเพื่อใหพวกยิวซึ่งกระจัดกระจายอยูทั่วๆไปใน
แควนเปอรเซีย เชนเดยีวกับที่บางพวกระจายอยูในปาเลสไตน ทัง้นีเ้พือ่จะบอกใหพวกยิวรูถึงวิธีที่พระเจา
ไดชวยกูชีวิตของเขาไวจากความตาย

และเพื่อคริสเตียนดวย หนงัสอืเลมนีแ้สดงถึงการทรงสถิตยอยูดวยของพระเจาในการที่
พระองคทรงทํ าราชกิจของพระองคตอประชากรของพระองค
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ตัวละครสํ าคัญ

อาหสุเอรัส: กษัตริยผูครอบครองกวา 127 แวนแควนนับจากอินดียจนถึงเอธิโอเปย
วัชที: ราชนิซีึง่ปฏิเสธคํ าสั่งของกษัตริยและตองสูญเสียตํ าแหนงในฐานะราชินี
เอสเธอร: ราชินีองคใหม เปนสตรีชาวฮีบรู
โมรเดคัย: ญาติของเอสเธอร ผูเลี้ยงดูเธอตั้งแตเด็ก
ฮามาน. ศัตรูของชนชาติยิวผูคิดแผนการที่จะทํ าลายลางชาวยิว

จุดประสงค

จุดประสงคของเอสเธอร:
1. หนงัสอืนี้ไดบรรจุสาระสํ าคัญตอนที่ประวัติศาสตรชาติยิวไดแตกเปนสองฝาย ชาวยิว

ซึง่ไดกระจัดกระจายอยูในเปอรเซียและปาเลสไตน แสดงถงึการทรงมีสวนรวมของพระเจาในการที่พระ
องคจะสงวนชีวิตพวกยิวไวตามที่ทรงใชเอสเธอร

2.  เร่ืองนีเ้ปนการสาธิตถึงวิธีที่พระเจาทรงทํ าพระราชกิจเพื่อประชากรของพระองค โลก
ไมอาจจดจํ าแผนการณของพระเจา แตระลกึไดเมื่อแผนการนั้นพระเจามีสวนรวมในเรื่องราวตางๆของ
มนษุยเพื่อใหบรรลุพระประสงคของพระเจา พระองคจดัวางคนของพระเจาไวในตํ าแหนงที่ถูกตองในเวลา
ทีเ่หมาะสมเพื่อราชอาณาจักรของพระเจาจะไดรับความเจริญกาวหนา

โครงเรื่อง
บทที่ 1

งานพระราชทานเลี้ยงครั้งใหญ (1-9):
กษัตริยอาหสุเอรัสพระราชทานการเลี้ยงแกเจานายและบรรดาขาราชการของพระองค

ซึง่กนิเวลาถึง 180 วนั ในระหวางนั้น วชัที ราชนิกีจ็ดัใหมีการเลี้ยงแกสตรีในราชสํ านักแยกตางหากไปจาก
กษตัริยโดยจัดเฉพาะสวนของพระนาง
ปญหาภายในครอบครัว (10-12):

ในวนัที่เจ็ดของงานเลี้ยง กษตัริยใหเชิญตัวราชินีมาเพื่ออวดความงามแกคนทั้งปวง แต
ราชินีปฏิเสธไมยอมมา กษตัริยจึงโกรธมาก
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กฤษฎีกาของราชสํ านัก (13-22):
คณะทีป่รึกษาผูมีปญญาของกษัตริยทูลใหถอดราชินีวัชทีออกดวยกฤษฎีกา และให

ประทานตํ าแหนงแกผูอ่ืนที่ดีกวา
บทที่ 2

แสวงหาราชินี (1-4):
กษตัริยเร่ิมเสาะหาราชินี หญงิสาวถกูน ํามาจากทั่วราชอาณาจักรเพื่อเตรียมพรอมให

กษัตริยเลือก
เอสเธอรเขาสูการแขงขัน (5-11):

โมรเดคัยเปนยิวผูเลี้ยงดูญาติชื่อเอสเธอรต้ังแตเธอเปนลูกกํ าพรา เอสเธอรเขารวมการ
คัดเลือกจนไดเปนราชินี

โมรเดคยัสัง่เอสเธอรมิใหแจงใหคนในราชสํ านักทราบวาเธอเปนยิว แลวเขาก็คอยดูวา
อะไรจะเกิดขึ้นแกเธอ
เอสเธอรไดรับเลือกเปนราชินี (12-20):

ผูหญงิแตละคนที่เขาแขงขันเพื่อตํ าแหนงราชินีตองปรากฎตัวตอหนากษัตริย เมื่อถึง
คราวที่เอสเธอรปรากฎตัว เธอกไ็ดรับเลอืกเปนราชินีและกษัตริยทรงพระราชทานการเลี้ยงแกเจานายเพื่อ
เกียรติแดเธอ
แผนปองรายกษัตริย (22-23):

มชีายสองคน บิกทานและเทเรช วางแผนที่จะปลงพระชนมกษัตริย โมรเดคัยสืบรูแผนการ
แลวแจงใหเอสเธอรทูลกษัตริย ชายทัง้สองจึงถูกแขวนคอ

บทที่ 3

การเลื่อนยศฮามาน (1-6):
กษตัริยอาหสเุอรัชทรงเลื่อนยศฮามานใหอยูเหนือกวาเจานายทั้งปวง ทกุคนก็แสดง

ความเคารพตอเขา แดโมรเดคัยปฏิเสธไมยอมใหเกียรติแกเขา และนีเ่องเปนสาเหตุใหฮามานโกรธ

แผนการของฮามาน (7-15):
เมือ่รูวาโมรเดคัยเปนยิว ฮามานจงึเขาเฝากษัตริยและใสความเผาพันธุยิวเพื่อขอใหทรง

ออกกฤษฎกีาใหทํ าลายลางเผาพันธุนี้เสีย กษตัริยทรงเซ็นอนุญาตและคํ าสั่งนั้นก็ถูกสงไปทั่วราชอาณา
จักร



49

บทที่ 4

การครํ่ าครวญของพวกยิว (1-11).
เมือ่ขาวเรื่องคํ าสั่งถึงตายรูถึงพวกยิว เขาก็เร่ิมตนครํ่ าครวญ โมรเดคัยนุงกระสอบและ

ถตัูวดวยขี้เถาซึ่งเปนประเพณีเมื่อคนไวทุกข
เอสเธอรทราบขาวนั้น (12-9):

เอสเธอรไมทราบเรื่องกฎหมายใหมใหสังหารยิว เพราะพํ านักสบายในพระราชวัง เมื่อมีผู
มาบอกวา โมรเดคัยกํ าลังใสกระสอบและขี้เถา เธอก็จัดเสื้อผาใหมสงไปให เขาปฏเิสธเสื้อผาสวยงามนั้น
และสงสํ าเนาคํ าสั่งลางพันธุยิวไปใหเธอดู
แผนการเพื่อการชวยใหรอด (10-17):

แผนการเพื่อชวยใหรอดถูกวางแผนโดยเอสเธอรและโมรเดคัย ชาวยิวตองอดอาหารและ
อธษิฐานเผือ่เอสเธอรในการที่เธอจะเขาไปในพระราชฐานเพื่อหาทางทูลกษัตริยใหชวยเหลือคนของเธอ

ใครทีเ่ขาเฝากษัตริยโดยไมไดรับคํ าสั่งใหเขาเฝานั้นมีผลถึงตาย แตเอสเธอรก็เต็มใจที่จะ
ยอมจายดวยชีวิตถาจํ าเปน เธอกลาววา “ถาฉันพินาศ ฉันก็พินาศ”

ขอพระคัมภีร เอสเธอร 4:14 เสนอความจริงอันสํ าคัญยิ่ง พระเจาทรงมีแผนการสํ าหรับ
การชวยใหรอด ถาเอสเธอรไมแสดงบทบาทลงมือปฏิบัติใหสัมฤทธิ์ผล กจ็ะมกีารชวยใหพวกยิวรอดซึ่งมา
จากแหลงอื่น

พระเจามีแผนการพิเศษสํ าหรับเราแตละคนซึ่งรวมอยูในแผนการใหญทั้งหมดของพระ
เจาในอนัทีจ่ะนํ าพาใหขาวประเสริฐของพระเจาไปถึงสุดปลายแผนดินโลก ความปรารถนาของพระองคก็
คือใหทานหาตํ าแหนงหนาที่ของทานซึ่งอยูในแผนการนั้นใหพบและกระทํ าใหเต็มความสามารถเพื่อให
บรรลุนํ้ าพระทัยของพระเจา แตถาทานไมแสวงหาที่อยูที่ทานมีในแผนดินของพระเจาก็ไมเปนไร พระเจา
ยงัคงด ําเนินแผนการใหญของพระองคตอไปได และการชวยกูก็จะเปลี่ยนเปนมาจากแหลงอื่นแทน

ถาทานทํ าเชนเดียวกับที่เอสเธอรกระทํ า ทานกไ็ดเขารวมสวนในราชอาณาจักรของพระ
เจาสํ าหรับวัตถุประสงคพิเศษของพระองค ดวยเหตุนี้จึงเปนที่กระจางชัดวา ท ําไมจงึเปนสิ่งสํ าคัญยิ่งนักที่
จะตองคนใหพบวา ทานมตํี าแหนงและหนาที่ปรนนิบัติรับใชอะไรในคริสตจักรอันเปนพระกายของพระ
คริสต
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บทที่ 5

การเชิญไปเสวยที่ตํ าหนัก (1-8):
พระนางเอสเธอรปรากฎพระวรกายตอพระพักตรของกษัตริยและพระองคทรงตอนรับ

เธอ เธอจงึเชิญพระองคและฮามานไปรวมโตะเสวย และเมือ่อยูในระหวางกํ าลังเสวยเธอก็ขอรองใหทั้ง
สองมาอกีวนัรุงขึ้นซึ่งมีการจัดเตรียมพระกระยาหารอยางพิเศษยิ่ง
ความภาคภูมิใจของฮามาน (9-4):

ฮามานออกจากการเขาเฝาพระราชินีแลวก็ไปคุยเขื่องเรื่องการไดรับเชิญนั้นแกบรรดา
เพือ่นฝูงทั้งหมด แมกระนั้น เกยีรติยศใหญยิ่งที่เขาไดรับนั้น หาไดทํ าใหเขาชื่นชมยินดีไม ตราบใดที่โมรเด
คัยแตเพียงผูเดียวเทานั้นมิไดแสดงคารวะใหเกียรติแกเขา

ภรรยาฮามานและบรรดาเพื่อนของเขาไดแนะนํ าเขาใหสรางตะแลงแกงและแขวนคอ
โมรเดคัยเสีย คํ าแนะน ํานี้เปนที่พอใจแกฮามาน จงึสัง่ใหสรางตะแลงแกงนั้นขึ้น (ตะแลงแกงคือโครงไมสูง
ซึง่มเีชอืกหอยลงมาใชสํ าหรับการประหารชีวิตโดยการแขวนคอ)

บทที่ 6

โมรเดคัยไดรับเกียรติ (1-14):
คืนวนันั้นกษัตริยบรรทมไมหลับ ขณะทีพ่ระองคทรงดูหนังสือบันทึกเหตุการณของ

ราชสํ านักอยูนั้น เมือ่เปดทบทวนถึงครั้งที่โมเดคัยไดยุติแผนการลอบปลงพระชนมของพระองคไวก็เปนที่
ตองพระทัยใหสนใจพิเศษ

พระองคทรงรับส่ังถามถึงเรื่องการปูนบํ าเหน็จรางวัลแกโมรเดคัยในเรื่องนี้ และไดรับ ราย
งานวายังมิไดมีการจัดการแตประการใดเลย
ฮามานถูกลดเกียรติ (12-14):

ขณะทีฮ่ามานกํ าลังเขาเฝากษัตริยเพื่อทูลขอพระราชานุญาตใหแขวนคอโมรเดคัย แต
กอนที่เขาจะสามารถพูดอะไร      กษตัริยกท็รงมีรับส่ังใหเขาใหเกียรติแกโมรเดคัยสํ าหรับความดีที่เขามี
ตอราช          อาณาจักร ฮามานจ ําใจตองเชื่อฟงคํ าสั่งและเสียใจมากที่ศัตรูไดรับเกียรติ

บทที่ 7

งานเลี้ยงของเอสเธอร (1-6):
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เอสเธอรจดังานเลี้ยงพิเศษขึ้นและระหวางเวลาเสวยพระกระยาหารคํ่ า พระนางก็เปด
เผยวาตนเองเปนยวิและกราบทูลถึงแผนการของฮามานที่จะฆาพระนางและประชาชนของพระนาง
ฮามานถูกลงโทษ (7-10):

กษตัริยรับส่ังใหแขวนคอฮามานดวยตะแลงแกงที่ตัวเขาไดเตรียมไวสังหารโมรเดคัย

บทที่ 8

คํ าสั่งใหมของกษัตริย (1-4):
เอสเธอรทูลขอกษัตริยใหออกคํ าสั่งพิเศษไปชวยกูพวกยิว

โมรเดคัยไดรับเกียรติ (15-17):
โมรเดคัยไดรับเกียรติเพิ่มข้ึนจากกษัตริย และมงีานเลี้ยงฉลองและมีการรื่นเริงชื่นชมยิน

ดีในบรรดาพวกยิวทั่วราชอาณาจักร
คํ าสัง่ครัง้แรกซึ่งถูกสงออกไปใหนํ าความตายไปสูพวกยิวก็คือ รูปแบบของบาปซึ่งนํ าไป

สูความตายที่มีตอมนุษย พระคัมภีรบันทึกวา “วญิญาณซึ่งมีบาปนั้นจะตองตาย”
คํ าสัง่ทีส่องซึ่งนํ าชีวิตมาใหแทนความตาย เปรียบไดกับการเสด็จมาของพระเยซูคริสต

ซึง่น ําชีวิตมาใหแกคนบาป ส่ิงนีม้ไิดลบลางกฎขอแรกซึ่งเปนความตายสํ าหรับความบาป แตเชนเดียวกับ
คํ าสัง่ของกษัตริยอาหสุเอรัสซึ่งเปนการจัดหาวิธีแหงการหนีรอด

บทที่ 9

การชวยกูที่มีตอพวกยิว (1-11):
พวกยวิไดรับการชวยกูออกจากความตาย ดวยคํ าสั่งอนุญาตของกษัตริย พวกเขาไดตอ

สูปองกันศัตรูและไดชัยชนะ
บานของฮามานถูกทํ าลาย (12-16):

การชวยกูคร้ังสุดทายที่มีตอพวกยิวคือครอบครัวของฮามานผูโหดเหี้ยมทั้งหมดถูกฆา
ตาย
งานเลี้ยงเทศกาลปุริม (17-32):
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มีการจัดงานเลี้ยงพิเศษขึ้นเพื่อฉลองการชวยกูแกพวกยิวและกํ าหนดใหวันที่เขาไดรับ
ความรอดนั้นเปนเทศกาลประจํ าปสืบตอกันไปไมส้ินสุด

บทที่ 10

หนังสือเอสเธอรจบลงดวยขอพระคัมภีรสามขอซึ่งบันทึกความดีของโมเดคัยที่ไดปฏิบัติ
หนาที่ในตํ าแหนงที่ไดรับแตงตั้ง เขาปรนนิบัติรับใชกษัตริยและเปนตัวแทนของประชาชน และกระทํ าให
เกดิสนัตสุิขแกพงศพันธุทั้งปวงของทาน
ลกัษณะนิสัยที่ควรศึกษา

เร่ืองเอสเธอรไดสาธิตใหเห็นถึงบุคลิกลักษณะที่งดงามบางประการ จงศึกษาขอพระ
คัมภีรอางอิงในหนาตอไป ทลูขอพระเจาใหชวยทานในการเสริมสรางลักษณะนิสัยเหลานั้นรวมกันกับพระ
องคใหปรากฎในชีวิตจริงของทาน
ลกัษณะนิสัยของเอสเธอร

ขอพระคัมภีรอางอิง          ลักษณะนิสัย
2:15          สวยและสงบเสงี่ยม
2:9-17; 5:1-3          มีเสนห
2:10          เชื่อฟง
2:15 มคีวามสัมพันธอันดีงามกับบุคคลที่อยูรอบขาง
2:22                                                         ไมหาความดีใสตัว (เปดเผยแผนการในนามของ
                                                                โมรเดคัยแทนการอางวารูมาเอง)
4:16           ออนนอมถอมตน
4:16; 7:6           กลาหาญ
2:22; 8:1-2, 7:3-4           จงรักภักดี

บทเรียนสํ าคัญ

บทเรียนสํ าคัญอันหนึ่งที่ไดจากเรื่องเอสเธอรก็คือถึงแมคนชั่วรายอาจปรากฎวามีอํ านาจ
แตในตอนทาย คนของพระเจาจะตองมีชัยชนะ

กษตัริยดาวิดไดกลาวไวในหนังสือสดุดี เหน็ไดวา พระองคสรุปความสํ าคัญที่รับรูเร่ือง
ใหญๆ จากหนังสือเอสเธอรนั่นเอง

ขาพเจาเห็นคนอธรรมมีอํ านาจมากยิ่ง และสงูเดนอยางตนสนสีดารแหงเลบานอน
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เขาไดผานไป และนี่แนะ ไมมีเขาเสียแลว ถงึขาพเจาจะแสวงหาเขา กไ็มพบเขา
จงหมายคนไรตํ าหนิไว และมองดคูนเที่ยงธรรมเพราะสันติชนจะมีอนาคต
แตผูละเมิดจะถูกทํ าลายเสียดวยกัน อนาคตของคนอธรรมจะถูกตัดออกไปเสีย
ความรอดของคนชอบธรรมมาจากพระเจา พระองคทรงเปนที่ล้ีภัยของเขาในเวลายาก

ลํ าบาก พระเจาทรงชวยเขาและทรงชวยกูเขา พระองคทรงชวยกูเขาจากคนอธรรมและทรงชวยเขาใหรอด
(สดุดี 37:35-40)

ชื่อ……………………………………                                                                         สตรี - แงมุมบทบาทในพระคัมภีร

บททดสอบดวยตัวเอง บทที่ 5

1. เขยีนขอพระคัมภีรจากความทรงจํ า:

2. บอกวตัถุประสงคสองประการของหนังสือเอสเธอร

3. จงดรูายชื่อในรายการที่หนึ่ง : หาประโยคจากรายการที่สองซ่ึงอธิบายใหเหมาะสมที่สุดสํ าหรับแตละ
ชือ่ใสหมายเลขของประโยคไวขางหนานามที่เหมาะสม

วัชที 1.  ราชินีใหม เปนสตรีชาวฮีบรู
เอสเธอร 2.  ญาติของเอสเธอรผูเลี้ยงดูเธอมา
โมรเดคัย 3.  ศัตรูของประชาชนชาวยิว
ฮามาน 4.  ราชินีที่ปฏิเสธคํ าสั่งของกษัตริยและตองเสียตํ าแหนงไป

4. ใครเขียนหนังสือเร่ืองเอสเธอร

5. เ ร่ืองนี้ เกิดขึ้นที่ ไหน
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สํ าหรับศึกษาตอดวยตนเอง

บทเรยีนเรื่องนางรูธและเอสเธอรนั้น ไดจดัใหศึกษาเรื่องลักษณะนิสัยเปนสํ าคัญ
การศกึษาถึงบุคคลิกลักษณะความเปนผูนํ า ในทางของพระเจาที่พระคัมภีรบอกไวลวน

เปนความรูเร่ืองลกัษณะนิสัยในทางบวกซึ่งทานสามารถแสวงหามาเพื่อพัฒนาในชีวิตของทานเอง
สวนการศึกษาถึงลักษณะนิสัยที่มิใชคนของพระเจา กเ็พือ่ตักเตือนใหหลีกเลี่ยงบุคลิก

ลักษณะทางดานลบนั้นเสีย
เพือ่ใหความรูจากหนังสือแผขยายกวางขึ้น และพฒันาทกัษะของตัวทานเองในการ

ศึกษาตัวละคร จงแยกแยะลักษณะนิสัยของฮามานและโมรเดคัย ผูชายทัง้สองนี้ใหความแตกตางที่นาสน
ใจทัง้ทางดานบวกและดานลบอยางไร

อานหนังสือเร่ืองเอสเธอรอีกครั้งหนึ่ง สังเกตบุคคลิกลักษณะของแตละคน บันทกึการ
ศึกษาของทานตามแผนภูมิตอไปนี้:

ลักษณะนิสัยของโมรเดคัย
ขอพระคัมภีรอางอิง ลักษณะนิสัย

ลักษณะนิสัยของฮามาน
ขอพระคัมภีรอางอิง ลักษณะนิสัย
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สตรี – แงมุมและบทบาทในพระคัมภีร

คํ าตอบบททดสอบดวยตนเอง บทที่ 5

1. “เพราะถาเธอเงียบอยูในเวลานี้ ความชวยเหลอืและการชวยกูจะมาถึงพวกยิวจากที่อ่ืน แตเธอ
       และครัวเรือนบิดาของเธอจะพินาศ ทีจ่ริงเธอมารบัตํ าแหนงราชินีก็เพื่อยามวิกฤตเชนนี้ก็เปน
       ไดนะ  ใครจะรู”          เอสเธอร 4.14
2. ตรวจสอบคํ าตอบของทานโดยการอานวัตถุประสงคที่หนา 46
3. ดูหนา  46
                 4
                 1
                 2
                 3
4. ผูแตงไมปรากฎ        หนา 46
5. พระราชวังซูซาน      หนา 46
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