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HAPPY MOTHER’S DAY!



+
God’s Purpose For My Presence In Thailand

พระประสงค์ของพระเจ้าที่ให้มาอยูที่ประเทศไทย



+

God’s purpose for Esther’s presence in the 

Persian Empire

พระประสงค์ของพระเจ้าที่ให้พระนางเอสเธอร์มาอยูที่
จักรวรรดิ์เปอร์เซีย



+ God’s divine purpose to bring salvation to 

the people

พระประสงค์ของพระเจ้าในการน าความรอดมาสู่ผู้คน



+

Esther the Persian Queen

พระนางเอสเธอร์...ราชินีแห่งเปเซีย



+
Story of Esther

 พระนางทรงเป็นยิวที่ถือก าเนิดในเผ่าเบนจามิน

 บรรพบุรุษของพระนางถูกจับและกวาดต้อนเป็นเชลยไปยังกรุงบาบิโลเนี

 พระนางทรงได้รับการฟูมฟักเลี้ยงดูเสมือนบุตรสาวคนหนึ่งของญาติที่ชื่อ โมร
เดคัย ซึ่งเป็นพนักงานในวัง

 พระเจ้าทรงก าหนดว่าพระนางเอสเธอร์จะได้ขึ้นประทับบนบัลลังก์ในฐานะ
ราชินีแห่งเปอร์เซีย

เรื่องราวชีวิตของพระนางเอสเธอร์



+
There is an antagonist, Haman

ฮามานเกลียดโมรเดคัย

ฮามานจึงวางแผนจะท าลายล้างโมร
เดคัยและคนยิว

ฮามานทูลกษัตริย์ว่าได้มีการค้นพบผู้คน
กลุ่มหน่ึงผู้ปฏิเสธจะปฏิบัติตาม
กฎหมายของพระองค์

ฮามานจึงได้รับอนุญาตจากกษัตริย์ให้
จัดการคนยิวเหล่าน้ี

ในเรื่องนี้มีตัวร้ายที่ชื่อฮามาน 



+
Mordecai asked Esther to see the King

 “ที่จริงเธอมารับต าแหน่งราชินีก็เพื่อยามวิกฤตเช่นนี้ก็เป็นได้นะ
ใครจะรู”้ (เอสเธอร์ 4:14)  

โมรเดคัยรู้เรื่องจึงทูลพระนางเอสเธอร์ให้ไปร้องขอชีวิตของคนยิวไว้



+
Esther Knew That Her Life Was At Risk 

 พระนางเอสเธอร์ทรงเชื่อในพระจ้า
และพลังฤทธิ์แห่งการอดอาหารและ
อธิษฐาน

 พระนางทรงเรียกร้องให้ชาวยิวอด
อาหารอธิษฐานร่วมกับพระนางเป็น
เวลา 3 วัน 

 พระนางก็ทรงเปิดเผยถึงชาติก าเนิด
ของพระนางเองพร้อมทั้งเปิดเผย
แผนการของฮามาน

พระนางเอสเธอร์ทรงรู้ดีว่าต้องเสี่ยงชีวิต 



+
What Happened Then?

 ชาวยิวรอดพ้นจากการถูกสังหารหมู่

ฮามานถูกแขวนคอบนตะแลงแกงที่เขา
ได้เตรียมไว้แขวนคอโมรเดคัย

พระนางเอสเธอร์ได้รับพระราชทาน
ทรัพย์สินของฮามาน

โมรเดคัยได้รับการยกย่องเชิดชู

จากนั้นมา พระธรรมเอสเธอร์ก็ถูกอ่านให้
ชาวยิวฟังทุกปีในเทศกาลปูริม 

เกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้น



+

What can we learn from the book and life of 

Esther?

เราได้เรียนรู้อะไรจากพระธรรมเอสเธอร์และจากชีวิตของ
พระนางบ้าง



+
1. พระเจ้าทรงมีแผนการและพระประสงค์ส าหรับชีวิต
ของเราแต่ละคน - God has a purpose for everybody



+ 2. รับใช้และท าตามพระประสงค์ของพระเจ้าด้วยความ
กล้าหาญ-Serve God’s Purpose With Great Courage

“ฉันจะเข้าเฝ้ากษัตริย์แม้ว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ถ้าฉันพินาศ 
ฉันก็พินาศ” (เอสเธอร์ 4:16)

“I will go to the King, even though it is against the law. 
And if I perish, I perish.” (Esther 4:16)



+ 3. การเชื่อฟังของพระนางเอสเธอร์ได้ช่วยชาวยิวให้
รอดพ้นจากการถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ - Esther’s 
Obedience saved the Jews from Genocide
“ฝ่ายบุตรทั้งหลายจงเชื่อฟังบิดามารดาของตนทุกอย่าง เพราะการนี้เป็นที่

ชอบพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้า”

“Children obey your parents for this pleases the Lord.”

“ฝ่ายบุตรจงนบนอบเชื่อฟังบิดามารดาของตนในองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะ
กระท าอย่างนั้นเป็นการถูก…เพื่อเจ้าจะอยู่เย็นเป็นสุข และมีอายุยืนนานที่แผ่นดินโลก”
“Children obey your parents in the Lord for this is right . So that it may go well with 

you and that you may enjoy long life on the earth.”

(โคโลสี 3:20) / (Col. 3:20)

(เอเฟซัส 6:1,3) / (Eph. 6:1,3)



+ 4. การอดอาหารและอธิษฐานนั้นมีพลัง - Power in 
Prayer and Fasting

หออธิษฐานเป็นบ้านแห่งพลังฤทธิ์ (Power House) 



+ 5. การร่วมมือร่วมใจอธิษฐานเป็นกลุ่มนั้นส าคัญ 
Corporate Prayer is Vital and Essential



+ 6. พระเจ้าทรงใช้ใครก็ได้เพื่อถวายพระสิริแด่พระองค์ -
Anyone Can Be Used By God For His Glory

พระนางเอสเธอร์เป็นคนธรรมดา
สามัญ และเป็นเด็กก าพร้า

 พระนางก็ถูกใช้อย่างมากเนื่อง
เพราะการยอมจ านนและเชื่อฟัง 

 พระนางจึงทรงสามารช่วยชน
ชาติยิวให้รอดได้

 พระเจ้าทรงปีติยินดีที่จะใช้เรา
ทุกคน ไม่ว่าเราเป็นใคร



+

ให้เราเลือกเป็นอย่างพระ
นางเอสเธอร์


