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میگردند
537ق.م.

کاربازسازی
معبدپایان

مییابد
516ق.م.

اســـتر

آمارحیاتی:
هدف:

نشاندادنحاکمیتخداوتوجه
اوبهقومشازرویمحبت.

نویسنده:
بوده مردخای احتمااًل نامعلوم.
شباهت بهخاطر .)29:9( است
و نحمیا کتب با آن نگارش
عزرا،برخیمعتقدندکهنحمیایا
عزرانویسندهکتاببودهاست.

تاریخنگارش:
)استردر تا471ق.م. بین483

سال479ملکهشد(
زمانوقوعرویدادها:

کتاب کتابمقدس در چه اگر
استربعدازکتابنحمیاقراردارد،
وقایعآنتقریبًا30سالقبلاز
وقایعکتابنحمیارخدادهاست.
پارس امپراطوری ماجرا محل
است،وبیشتراتفاقاتداستاندر
قصرپادشاهدرشوشن)شوش(،

پایتختپارسرخمیدهد.
آیهکلیدی:

»اگردراینموقعیت،توساکت
ازجایی یهود برای بمانیرهایی
و تو اما آمد، پدیدخواهد دیگر
خاندانتکشتهخواهیدشد.ازاین
گذشتهکسیچهمیداند،شایدبرای
همینزمانملکهشدهای«)14:4(.

شخصیتهایمهم:
استر،مردخای،خشایارشایاول،

هامان
مکانمهم:

قصرپادشاهدرشوش،پارس
جنبهخاص:

استریکیازدوکتابیاستکه
اسمزنرویآنهااست)کتاب

موضوعاتشان که دارند را فروش بیشترین رمانهایی
جنسی، روابط عشقی، امور قبیل از باشد چیزهایی
خشونت،جنگ،مسائلپلیسیوغیره.امادرکتاباستر،
نویسندهتأثیرمتقابلوعمیقحاکمیتخداوخواست
انسانیرادرهممیتندویکرویدادتاریخیرادرقالب
داستانیدلانگیزارائهمیدهد.خدامکانوفرصتالزم
رامهیاکرد،واسترومردخایبرآنشدندکهبرایاو
واردعملشوند.وقتیکتاباستررامیخوانید،تصمیم

بگیریدکهدرهرمکانوزمانیکههستید،خدمتگزارخداباشید.
کتاباسترباامتناعملکهَوشتیازاطاعتکردنازدستورهمسرش،خشایارشاپادشاه
ملکه یافتن برای ازدربارمیراند،جستجو را او پادشاه آنکه از آغازمیشود.پس
جدیدآغازمیشود.پادشاهفرمانیصادرمیکندتاتمامدخترانزیبایامپراطوریدر
حرمسرایسلطنتیگردآیند.استر،دخترجوانیهودی،یکیازکسانیاستکهانتخاب

میشود.خشایارشابهقدریبهاسترعالقهمندمیشودکهاوراملکهخودمیسازد.
دراینضمن،پسرعمویاسترکهازاوبسیارمسنتراست،دردرباربهمقامیمیرسد
ودرطولمدتخدمتش،توطئهقتلعلیهپادشاهراخنثیمیکند.اماهاماِنجاهطلب
وخودخواهبهمقامدومامپراطوریمیرسد،یعنیبهعنوانوزیراعظمتعیینمیشود.
وقتیمردخایبهرسمزمانه،ازتعظیمکردندرمقابلهامانسربازمیزند،ویبه

خشممیآیدوتصمیممیگیردمردخایوهمهیهودیانراهمراهاونابودکند.
هامانبرایفرونشاندنحسانتقامجوییخود،پادشاهرافریبمیدهدواورامتقاعد
میسازدکهحکمقتلعامیهودیانراصادرکند.مردخایملکهاسترراازاینحکم
باخبرمیسازد،وملکهتصمیممیگیردبراینجاتقومش،زندگیخودرابهخطر
بیندازد.استرخشایارشاپادشاهوهامانرابهضیافتیدعوتمیکند.درطولضیافت،
پادشاهازاسترمیخواهدکهخواستهواقعیاشراازاوبطلبدوبهاوقولمیدهدکه
هرچهبطلبد،بهاوبدهد.استرفقطازآندودعوتمیکندکهروزبعددرضیافت

دیگریشرکتکنند.
ورق را سلطنتی کتابخانه اسناد از بعضی بخوابد، نمیتوانست پادشاه که شب آن
میزندوماجرایسوءقصدنسبتبهخودرامیخواندکهمردخایآنراخنثیکرده
بود.پادشاهمتعجبمیشودازاینکهبهمردخایپاداشیدادهنشدهاست.لذاازهامان
میپرسدکهبرایقدردانیمناسبازیکقهرمانچهکاریبایدکرد.هامانکهفکر
میکندمنظورپادشاهخوداواست،ازپاداشفراوانیسخنمیگوید.پادشاهموافقت
میکند،اماهامانباتعجبوخفتتمام،مطلعمیشودکهکسیکهقراراستتااین

حدعزتیابد،مردخایاست.
پاسخ در او میخواهد. چه که میپرسد استر از باز پادشاه دوم، ضیافت طول در
میگویدکهیکنفرتوطئهکردهاستکهاووقومشرانابودسازد،ومیگویدکه
توطئهگرهمینهاماناست.پادشاهفورًاهامانرابهمرگمحکوممیکند.پساورا

رویهمانچوبهداریمیآویزندکهبرایمردخایآمادهکردهبود.



خشایارشاپادشاه
پارسمیشود

486ق.م.

استرملکه
میشود

479ق.م.

حکمهامان
براینابودی

یهودیان
474ق.م.

نخستین
عیدپوریم
473ق.م.

دیگرروتاست(.کتابازاین
نظرکهدرنسخهاصلیهیچاسم،
عنوان،یاضمیریبراینامبردن
ازخدادرآنبهچشمنمیخورد،
به کنید )نگاه است استثنایی
توضیحاتمربوطبه14:4(.این
امرباعثشدکهبرخیازپدران
کلیسادرموردگنجاندنآندر
کاُننکتابمقدس)کتبالهامی(
در خدا حضور اما کنند. تردید

سرتاسرکتابمشهوداست.

درپردهآخرایندرامکهیکداستانواقعیاست،مردخایبهِسَمتوزیراعظممنصوب
میشود،وامنیتیهودیاندرسرتاسرکشورتضمینمیگردد.برایبزرگداشتاین

واقعهتاریخی،عیدیبرگزارمیشودبهنامپوریمکهتابهامروزنیزمرسوماست.
بهواسطهعملدلیرانهملکهاستر،تمامیافرادیکقومنجاتپیدامیکنند.اواین
استررا اثرگذاشت.کتاب تاریخ بر او نداد!زندگی ازدست فرصِتخدادادیرا
بخوانیدوبهدستخداکهدرزندگیشمادرکاراست،توجهکنید.شایداوشمارا

برایعملکردن»برایهمینزمان«آمادهکردهاست)14:4(.

تقسیمبندیکلی:

1ـاسترملکهمیشود
)23:2-1:1(

2ـیهودیانموردتهدیدقرارمیگیرند
)17:4-1:3(

3ـاستربراییهودیانشفاعتمیکند
)17:8-1:5(

4ـیهودیاننجاتپیدامیکنند
)3:10-1:9(

و ما به او توجه و خدا هدایت باره در است درسی استر کتاب
زندگیمان.حاکمیتوقدرتخدادرسرتاسراینکتابدیدهمیشود.
اما باشیم، ازشرایطزندگیخودمعترض بهبعضی ما اگرچهشاید
بایدایمانداشتهباشیمکهخداکنترلاموررادردستدارد،وهمدر
شرایطمطلوبوهمدرشرایطسخِتزندگیمانعملمیکندتاما

بتوانیماورابهطورمؤثرخدمتکنیم.
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موضوعهایمهم

اهمیتموضوعتوضیحاتموضوع

کتاباسترحوادثیرانقلمیکندکهبرایحاکمیت
پارسضرورت مملکت در خدا قوم بقای
نبود، نتیجهتصادف این»حوادث« داشت.
بلکهجزئیازطرحعظیمخدابود.خدابر

تمامجوانبزندگیحاکمیتدارد.

اگرخدادررأسزندگیمانباشد،شجاعت
خواهیمیافت.اومیتوانددرحوادثیکهدر
کند. هدایت را ما میدهد، رخ زندگیمان
مابایدازخداانتظارداشتهباشیمکهباانجام
ارادهاش،قدرتشرابهنمایشبگذارد.اگر
ما از او کنیم، زندگی خدا خواست طبق

مراقبتخواهدکرد.

ازصدسالپیشازاینماجرا،یعنیاززمانینفرتنژادی
کهیهودیانبهاسارتبابلدرآمدند،ایشاندر
سرزمینپارسجزواقلیتهاینژادیبودند.
هامانازنسلاجاجپادشاه،دشمنیهودیانبود.
شهوت،قدرتوغرور،هامانرابهنفرتاز
مردخای،عمویاسترکشاند.هامان،پادشاهرا
متقاعدکردکههمهیهودیانراقتلعامکند.

است حالتی دیگر نژادهای از نفرت
گناهآلود.ماهرگزنبایدهیچشکلیازنفرت
انسانها تکتک بگیریم. نادیده را نژادی
دارایارزشاند،زیراخداانسانراشبیهخود
آفرید.بنابراین،قومخداهمهجاوهروقت

بایددرمقابلنژادپرستیبایستند.

یهودیاندر28فوریه،عیدپوریمراکهمظهررهایی
رهاییخدااست،جشنمیگیرند.»پوریم«
تعیین برای قرعه،قرعهایکههامان یعنی
روزقتلعامیهودیاندرپارسانداخت.اما
خدااستررابهکاربردتاایننقشهشومرا

باطلسازدویهودیانرانجاتبخشد.

است، مسلط تاریخ بر که آنجا از خدا
هرگزازچرخشحوادثیااقداماتبشری
از را ما است قادر او نمیشود. غافلگیر
و گناه از و دهد نجات دنیا این شرارت
مرگرهاییبخشد.اگربهخدااعتمادداشته
باما انسانها نبایدازاینبترسیمکه باشیم،
چهخواهندکرد؛مابایدبهاینکهخداکنترل

اموررادردستدارد،اطمینانکنیم.

استرومردخایوقتیبامرگروبروشدند،عمل
عمل وارد و گذاشتند کنار را خود ترس
از یهودیان نجات طلبیدن با استر شدند.
خشایارشاپادشاه،جانشرابهخطرانداخت.

ترسآنهاراازعملبازنداشت.

دشمنانمان از ضعیفتر و عاجز وقتی
هستیم،طبیعیاستکهاحساسدرماندگی
کنیم.استرومردخایدرمقابلاینوسوسه
ایستادگیکردندوباشهامتدستبهعمل
زدند.کافینیستکهبدانیمخداکنترلامور
رادردستدارد،بلکهبایدباازخودگذشتگی

وشجاعت،ازهدایتخداپیرویکنیم.

یهودیاندردنیاییمتخاصم،دراقلیتبودند.حکمت
مردخایبرایزندهماندن،حکمتزیادیبه
خرجداد.مردخایکهیکیازخدمتگزاران
وفادارپادشاهبود،کوشیدتاقانونپارسیهارا
درککندوبهآنعملنماید.اماهیچگاه

ازدرستیوصداقتعدولنکرد.

بیایمانحکمت دنیای این در ماندن زنده
با اکثرًا که محیطی در میطلبد. زیادی
مسیحیتدشمنیمیشود،میتوانیمبااحترام
ایستادگی با و وخوبی راستی به گذاشتن
متواضعانهدرمقابلناراستی،ازخودحکمت

نشاندهیم.



1ـاسترملکهمیشود
ملکهوشتیخلعمیشود

خشایارشا،پادشاهپارس،برسرزمینپهناوریسلطنتمیكردكهاز1
هندتاحبشهرادربرمیگرفتوشامل127استانبود.

اودرسالسومسلطنتخود،دركاخسلطنتیشوشجشنبزرگیبرپانمودوتمام
بزرگانومقاماتمملكتیرادعوتكرد.فرماندهانلشكرپارسومادهمراهبا
امیرانواستانداراندراینجشنحضورداشتند.4درطیاینجشنكهششماهطول
كشید،خشایارشاتمامثروتوشكوهوعظمتسلطنتخودرابهنمایشگذاشت.

1:1
عز2:1؛6:4

نح1:1
دان28:5؛2:8

1:1
عز2:1؛6:4

نح1:1
دان28:5؛2:8
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1:1داستاناستردرسال483ق.م.شروعمیشود،یعنی
103سالبعدازآنکهنبوکدنصریهودیانرابهاسارتبرد
)2پادشاهان25(،و55سالبعدازآنکهزروبابلاولین
گروهازتبعیدیهارابهاورشلیمبازگرداند)عزرا1و2(،
و25سالقبلازآنکهعزرادومینگروهازتبعیدیها
رابهاورشلیمبیاورد)عزرا7(.استردربخشیازمملکت
پارسزندگیمیکردکهسابقًابابلنامیدهمیشد)بابل
درسال539ق.م.سقوطکرد(.پدرومادراستراحتمااًل
جزوتبعیدیانیبودندکهبهاورشلیمبازنگشتند،اگرچه
کورش،پادشاهوقت،طیفرمانیاجازهبازگشتآنانرا
صادرکردهبود.تبعیدیانیهودیدرپارسآزادیزیادی
داشتند،وبسیاریآنجاماندند،شایدبهایندلیلکهکسب
وکارموفقیتآمیزیداشتند،یااینکهازسفرخطرناک

بازگشتبهسرزمینخودبیمناکبودند.

465ق.م.(. 1:1خشایارشاپنجمینپادشاهپارسبود)486ـ
چنانچهازوقایعفصلاولبرمیآید،اومغروربودوتصمیمات
آنیمیگرفت.کاخزمستانیاودرشوشقرارداشت،همان
جاییکهضیافتمشروحدر3:1ـ7برگزارشد.پادشاهان
بزرگی اغلبضیافتهای بهجنگ، رفتن از قبل پارس
میدادند.درسال481ق.م.،خشایارشابهحملهعلیهیونان
دستزد.بعدازپیروزیعظیمناوگاناودر»ترموپولی«،
درسال480ق.م.درساالمیسشکستخورد،ومجبورشد

بهپارسبازگردد.درسال479ق.م.،استرملکهشد.
1:4جشنوضیافت6ماهطولکشیدزیراهدفاصلیآن
اتخاذتدابیرجنگیبرایحملهبهیونانونشاندادناینامر
بودکهپادشاهثروتکافیبرایانجامآنرادارد.دستزدن
بهچنینجنگی،بهمنظورتداومحیاتملینبود،بلکهوسیلهای

بودبرایدستیابیبهثروت،قلمرو،وقدرتبیشتر.

دنیایروزگاراستر
پـایتخـت در اســـتر
عظــیم امپـراطــوری
ماد-پــارسزندگــی
میکــردکـهشامــل
سرزمـینمادوپـارس
امپراطــوریهـای و
سـابقآشــوروبابـل
بود.خشایــارشااسـتر
راکهدخترییهودی
بود،برگزیدتاملکه
اوشود.داستاننجات
دسـت به یهـود قوم
استر،درکاخسلطنتی
)شوشن( شهرشوش

رویمیدهد.
اورشلیم
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جادهشاهیپارس



زندگی شوش در كه كسانی تمام برای خشایارشا جشن، پایان از 5پس
میكردند،فقیروغنی،میهمانیهفتروزهایدرباغكاخسلطنتیترتیبداد.
6محلمیهمانیباپردههاییازكتانسفیدوآبیتزیینشدهبود.اینپردههابا
ریسمانهایسفیدوارغوانیكهداخلحلقههاینقرهایقرارداشتندازستونهای
مرمرآویزانبود.تختهایطالونقرهرویسنگفرشهاییازسنگسماک،
مرمر،صدفمرواریدوفیروزهقرارداشت.7ازكرمپادشاه،شرابشاهانه
فراوانبودودرجامهایطالییكهشكلهایگوناگونداشت،صرفمیشد.
8پادشاهبهپیشخدمتهایدرباردستوردادهبودمیهمانانرادرنوشیدنآزاد
بگذارند،پسایشانبهدلخواهخود،هرقدركهمیخواستندشرابمینوشیدند.
9درهمانهنگام،ملكهوشتیهمبرایزناندربارضیافتیترتیبدادهبود.

10درآخرینروزمیهمانی،پادشاهكهازبادهنوشیسرمستشدهبود،هفتخواجة
حرمسرایعنیمهومان،بزتا،حربونا،بغتا،ابغتا،زاتروكركسراكهخادمان
مخصوصاوبودنداحضاركرد.11اوبهآناندستوردادملكهوشتیراكهبسیار
زیبابودباتاجملوكانهبهحضورشبیاورندتازیباییاورابهمقاماتومهمانانش
نشاندهد.12اماوقتیخواجهسراهافرمانپادشاهرابهملكهوشتیرساندند،اواز
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1:5ـ7پارسابرقدرتبود،وپادشاهکهدرمرکزاین 
قدرتقرارداشت،یکیازثروتمندترینمردمجهانبود.
پادشاهانپارسیدوستداشتندثروتخودرابهنمایش
بگذارندوحتیبهریشخودسنگهایقیمتیمیبستند.
جواهراتبرایمردانپارسینشانهایازجاهومقامبود.
سربازانپارسحتیبرایشرکتدرجنگها،خودرابه

طالزینتمیدادند.
1:9دراسنادیونانباستان،همسرخشایارشا،آِمستریس
َوشتی نام یونانی شکل احتمااًل که است، شده نامیده
است.وشتیدرسالهایبین484و483ق.م.خلعشد،اما
اردشیرکه باستان،طیسلطنتپسرش تاریخ اسناد در
جانشینخشایارشاشد،ازاوبهعنوانملکهمادرنامبرده
میشود.نزدیکبهپایانسلطنتخشایارشا،یاملکهاستر
میمیردیاوشتیازطریقپسرشقادرمیشودقدرتاز

دسترفتهاشرابازیابد.
عقیم را دربار مقامات و مشاوران از برخی  1:10
میکردندتاازبچهدارشدنوشورشوسعیدرایجاد
بهعملآورند. سلسلهسلطنتیبرایخودشان،جلوگیری

اینمقاماتعقیمشدهراخواجهمینامیدند.
تصمیمی نیمهمستی، حالت در خشایارشا  1:10و11
عجوالنهوازسراحساساتگرفت.خویشتنداریوعقل
اوبازیادهرویدرمشروبخواریضعیفشد،وبعدًااز
تصمیمخودابرازندامتکرد)1:2(.تصمیماتبدزمانی

اتخاذمیشودکهعقلسلیمدرآندخیلنباشد.تصمیمات
خودراپسازتعمقبسیاراتخاذکنیدوهیچگاهتصمیمی

آنینگیرید.
1:12ملکهوشتیازنمایشدادِنخوددرضیافتشاه
کههمهمهمانانشمردبودند،سرباززد؛دلیلآناحتمااًل
اینبودکهحضورزندرجمعمردانبرخالفرسوم
پارسیبود.مغایرترسمپارسیوفرمانشاه،وشتیرادر
موقعیتسختیقرارداد،واوبرآنشدکهازفرمانشوهر
نیمهمستخودسرباززند،بااینامیدکهاوبعدًاسرعقل
بیاید.برخیبرایناعتقادندکهوشتی،اردشیرراکهدر
سال483ق.م.متولدشد،بارداربودواونمیخواستکه

دراینشرایطدرانظارعمومیظاهرشود.
دلیلاوهرچهکهبودهباشد،کارشنقضتشریفاتبود؛
همینامرخشایارشارانیزدروضعیتدشواریقرارداد.
اوبهعنوانپادشاهیپارسی،نمیتوانستفرماِنصادرشده
رابازپسگیرد)نگاهکنیدبهتوضیحاتمربوطبه8:8(.
خشایارشاکهآمادهحملهبهیونانمیشد،مقاماتبانفوذ
ازسرتاسرقلمروخوددعوتکردهبودتاقدرتو را
ثروتاوراببینند.اگرحضاراحساسمیکردندکهاو
برزنخودشتسلطندارد،اعتبارنظامیاولطمهمیدید؛
وبرایپادشاهانزمانباستان،رهبرینظامیبزرگترین
معیارموفقیتبود.بهعالوه،خشایارشاعادتداشتهر

چیزیراکهمیخواست،بهدستآورد.



آمدنسرباززد.پادشاهازاینموضوعبسیارخشمناکشد؛13و14اماپیشازآنكه
اقدامیكند،اولازمشاورانخودنظرخواست،چونبدونمشورتباآنهاكاری
انجامنمیداد.مشاوراناومردانیداناوآشنابهقوانینونظامدادگستریپارس
بودندوپادشاهبهقضاوتآنهااعتمادداشت.نامایندانشمندانكرشنا،شیتار،
ادماتا،ترشیش،مرس،مرسناومموكانبود.اینهفتنفرجزومقاماتعالیرتبة
پارسومادوازامیرانارشدمملكتیبودند.15خشایارشاازایشانپرسید:»در
موردملكهوشتیچهبایدكرد؟زیراازفرمانپادشاهكهبهاوابالغشده،سرباز

زدهاست.قانونچهمجازاتیبرایچنینشخصیتعیینكردهاست؟«
به نهفقط امیراندربارگفت:»ملكهوشتی پادشاهو به 16مموكانخطاب
امیراندرباروتماممردممملكتاهانتكردهاست.17هر پادشاهبلكهبه
زنیكهبشنودملكهوشتیچهكردهاست،اونیزازدستورشوهرشسرپیچی
خواهدكرد.18وقتیزناِنامیراِندرباِرپارسومادبشنوندكهملكهچهكرده،
آناننیزباشوهرانشانچنینخواهندكردواینبیاحترامیوسركشیبه
همهجاگسترشخواهدیافت.19بنابراین،اگرپادشاهصالحبدانند،فرمانی
صادركنندتادرقوانینمادوپارسكههرگزتغییرنمیكندثبتگرددوبر
طبقآنفرمان،ملكهوشتیدیگربهحضورپادشاهشرفیابنشود.آنگاهزن
دیگریكهبهترازاوباشدبجایویبهعنوانملكهانتخابشود.20وقتیاین
فرماندرسراسراینسرزمینپهناوراعالمشودآنگاهدرهمهجاشوهران،هر

مقامیكهداشتهباشند،مورداحترامزنانشانقرارخواهندگرفت.«
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1:13ـ15خشایارشا،مانندبیشترفرمانروایانگذشتهو 
را مسائل همه تقریبًا که داشت مشاور تعدادی امروز،
پادشاه یک موفقیت غالبًا میگذاشت. میان در آنها با
بستگیبهداناییاینمردانداشت.درزمانداریوشو
کورشواحتمااًلدرزمانسهپادشاهبعدیپارس،دانیال

یکیازاینمشاورانبود)دانیال28:6(.
و شخصی روابط غالبًا مشرقزمین پادشاهان  1:15
نزدیکباهمسرانخودنداشتند.خشایارشاگواهبراین
مدعااست،زیرا)1(اودرحرمسرایخودزنانبسیاری
داشت)3:2(؛)2(اوهیچاحترامیبرایشخصیتوشتی
قائلنبود)13:1ـ15(؛)3(استربعدازملکهشدنمدت

زیادیاوراندیدهبود)11:4(.
1:16ـ21فکراینمرداندراثرمیخوارگیخرابشده
بود.طبعًاچنینقانونینمیتوانستزنانآنسرزمینرا
وادارکندکهبهشوهرانخوداحترامبگذارند.احترامبین
زنوشوهرازتفاهموارزشقائلبودنبراییکدیگر
ناشیمیشود؛برخورداریازچنینحالتی،نهدراثرفشار
وتهدیدقانون،بلکهازایمانبهاینامرحاصلمیشود

کهانسانبهصورتخداآفریدهشدهاست.اطاعتاجباری
نمیتواندجایگزینمحبتواحترامیشودکهزنوشوهر

بایدنسبتبهیکدیگرداشتهباشند.
خدا را پارس پادشاه کشور، مردم از بسیاری  1:19
میدانستند؛بنابراین،هروقتکهاوقانونیوضعمیکرد
)نگاه نمیکـرد تغییر هرگز مینمود، صادر فرمانی یا
قانون دانیال8:6(. و به8:8 مربوط بهتوضیحات کنید
هرگزنبایدلغومیشد،حتیاگرنابخردانهمیبود؛امادر
صورتلزوم،برایخنثیشدناثراتقوانینکهنه،میشد

قوانینجدیدیوضعکرد.
1:20و21یکراهبرایحکومتکردن،صدورفرامینی
و خشایارشا میکرد. وادار اطاعت به را مردم که بود
مشاورانشاینراهرادرپیشگرفتند.امادرمتی25:20و26،
عیسیبهمایادآوریمیکندکهعملکردبتپرستانچنین
استوبرهمهآقاییمیکنند.ماایمانداران،موظفیمکه
طوردیگریعملکنیم.خداهدیهرایگاننجاتشرابه
همهعرضهمیکند)تیطس11:2(،وبهمامیگویدکهبا

احترامومحبتبایکدیگررفتارکنیم)1قرنتیان13(.



امیراندربارواقعشدوخشایارشا 21پیشنهادمموكانموردپسندپادشاهو
مطابقصالحدیداوعملكرد22وبهتماماستانها،هریکبهخطوزبان

محلی،نامهفرستاده،اعالمداشتكههرمردبایدرئیسخانةخودباشد.

پادشاهاستررابرمیگزیند

چندیبعد،وقتیخشمخشایارشافرونشست،یادوشتیوكاریكه2
اوكردهبودوفرمانیكهدرمورداوصادرشدهبود،اورادرفكرفرو
برد.2پسمشاوراننزدیکاوگفتند:»اجازهبدهیدبرویموزیباتریندختران
راپیداكنیموآنهارابهقصرپادشاهبیاوریم.3برایانجاماینكار،مأمورانی
بهتماماستانهامیفرستیمتادخترانزیبارابهحرمسرایپادشاهبیاورندو
»هیجای«خواجه،رئیسحرمسرالوازمآرایشدراختیارشانبگذارد.4آنگاه
دختریكهموردپسندپادشاهواقعشودبجایوشتیبهعنوانملكهانتخاب

گردد.«
پادشاهاینپیشنهادراپسندیدومطابقآنعملكرد.

5درشوشیکیهودیبهنامُمردخای)پسریائیرونوهشمعی،ازنوادگان
از عدهای بابل، پادشاه نبوكدنصر، 6وقتی میكرد. زندگی بنیامینی( قیس
مردخای برد، اسارت به اورشلیم از یهودا پادشاه یكنیا، همراه را یهودیان
نیزجزواسرابود.7مردخایدخترعمویزیباییداشتبهنامهدسه)دختر
ابیحایل(كهبهاواسترهممیگفتند.پدرومادراسترمردهبودندومردخای

اورابهفرزندیپذیرفتهومثلدخترخودبزرگكردهبود.
8و9وقتیفرمانخشایارشاصادرشد،استرنیزهمراهدخترانزیبایبیشمار
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2:3،14پادشاهانپارسینهتنهاجواهراتمیاندوختند، 
بلکهزنانبسیارینیزمیگرفتند.ایندخترانجوانرااز
خانوادههایشانجدامیکردندووامیداشتنددرساختمان
نامیدهمیشد،زندگی جدایینزدیکقصرکهحرمسرا
شادی موجبات ساختن فراهم آنها وظیفه تنها کنند.
پادشاهبود.آنهاندرتًاپادشاهرامیدیدند،وزندگیآنها
بسیارمحدودوکسلکنندهبود.اگراسترملکهنمیشد،
اونیزبهجمعزنانبیشمارحرمسرایشاهمیپیوست.
مجذوب را پادشاه آنقدر استر زیبایی و شخصیت اما
اورادرقصروشتیتاجگذاریکرد.ملکه ساختکه
درمقامسوگلیبیشازسایرزنانحرمسرانفوذداشت
وازآزادیبیشتریبرخورداربود.امااسترحتیدرمقام
ملکهحقوقمحدودیداشت،بهخصوصکهاوانتخاب
شدهبودتاجانشینزنیشودکهبیشازاندازهگستاخ

شدهبود.

2:5و6مردخاییهودیبود.یهودیاندرسرزمینتبعید
داده آنها به زیادی آزادیهای بودند. زیادشده بهتدریج
بپردازند بهکسبوکار داشتند اجازه آنها بودو شده
؛ 19:2( احرازکنند وسمتهاییدردستگاهحکومتی

دانیال3:6(.
2:6کتابمقدسمیگویدکهمردخایزمانیبهاسارت
باشد، چنین اگر بود. شده ویران اورشلیم که شد برده
سال از100 بیش داستان، این وقوع زمان در مردخای
داشتهاست.اگراینطوراستنباطشودکهواژه»او«در
بهمعنای»خانوادهمردخای« بهمردخای،میتواند اشاره
مردخای، بر عالوه میشود. حل تضاد این باشد، نیز
احتمااًلپدرومادر،پدربزرگومادربزرگ،یاحتیجد

اونیزبهاسارتبردهشدهبودند.
2:6یکنیادر2پادشاهان8:24ـ17یهویاکیننیزنامیده

شدهاست.



دیگربهحرمسرایقصرشوشآوردهشد.استرموردلطفوتوجههیجای
كهمسؤولحرمسرابودقرارگرفت.اوبرایاستربرنامةمخصوصغذایی
ترتیبدادولوازمآرایشدراختیارشگذاشت،سپسهفتنفرازندیمههای
درباریرابهخدمتاوگماشتوبهترینمكانرابهاواختصاصداد.10به
توصیةمردخای،استربههیچكسنگفتهبودكهیهودیاست.11مردخایهر
روزدرمحوطةحرمسرارفتوآمدمیكردتاازاحوالاسترباخبرشودو

بداندبراوچهمیگذرد.
بود این دستور میشدند، آورده حرمسرا به كه دخترانی مورد 12و13و14در
كهپیشازرفتنبهنزدپادشاه،بهمدتششماهباروغنمروششماهبا
عطریاتولوازمآرایشبهزیباسازیآنانبپردازند.سپسهردختریكه
نوبتشمیرسیدتاازحرمسرابهنزدپادشاهبرود،هرنوعلباسوجواهریكه
میخواستبهاودادهمیشد.غروب،آندختربهخوابگاهپادشاهمیرفتو
صبحروزبعدبهقسمتدیگرحرمسرانزدسایرزنانپادشاهبازمیگشت.در
آنجاتحتمراقبتخواجهشعشغاز،رئیسحرمسرا،قرارمیگرفت.اودیگر
نمیتوانستنزدپادشاهبازگردد،مگراینكهپادشاهویرامیپسندیدوبهنام

احضارمیكرد.
توصیةخواجه مطابق او برود، پادشاه نزد رسیدكه استر به نوبت 15وقتی

هیجایخودراآراست.هركهاستررامیدیداورامیستود.
سلطنت هفتم سال در باشد »طبت« ماه كه دهم ماه در ترتیب این 16به
سایر از بیشتر را استر 17پادشاه، بردند. سلطنتی كاخ به را استر خشایارشا
زناندوستداشتواستربیشازدختراندیگرموردتوجهوعالقةاوقرار
گرفت؛بطوریكهپادشاهتاجبرسراسترگذاشتواورابجایوشتیملكه
مقامات و بزرگان تمام برای بزرگی جشن استر بخاطر 18پادشاه ساخت.
مملكتیبرپاكردوازكرمملوكانهبهایشانهدایابخشیدومالیاتاستانها

راكاهشداد.
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و  نبود برخوردار حقی هیچ از که استر برای  2:10
نمیتوانستبهآسانیبهحضورپادشاهشرفیابشود،بهتر
بودکههویتخودراآشکارنسازد.مادرعینحالکه
اماگاهی موظفیمبگوییمکهمتعلقبهقومخداهستیم،
تدبیرخوبآناستکهسکوتاختیارکنیمتازمانی
کهگوششنوابیابیم.اینامربهطورخاصزمانیصدق
قرار ما از باالتر مقامی ما،در مقابل میکندکهطرف
داشتهباشد.امااینهیچگاهمانعازآننیستکهاجازه
دهیمکاریراکهخدادرزندگیمانانجامداده،ببینند.

2:17خدازمانیاستررابهمقامملکهرساندکهیهودیان
هنوزباخطرنابودیکاملمواجهنشدهبودند)5:3(.خدا
چنینکردکهتابههنگامبروزمشکل،کسیباشدکه
محل یا شغل تغییر آستانه در اگر کند. کمک بتواند
زندگیخودهستیدامانمیدانیدخداچهمقصودوهدفی
ازاینکاردارد،بهاینبیندیشیدکهشایدخداداردشما
شرایطی در شوید قادر که میدهد قرار موقعیتی در را

بحرانی،منشأکمکواقعشوید.



19دراینمیانمردخاینیزازطرفپادشاهبهمقاممهمیدردربارمنصوب
شد.20امااسترهنوزبهكسینگفتهبودكهیهودیاست،چونهنوزهممثل

زمانكودكی،دستوراتمردخایرااطاعتمیكرد.
21یکروزدرحالیكهمردخایدردربارپادشاهمشغولخدمتبود،دونفر
ازخواجهسرایانپادشاهبهاسامیبغتانوتارشكهازنگهباناندرباربودند،
ازپادشاهكینهبهدلگرفته،توطئهچیدندتااورابكشند.22مردخایازاین
سوءقصدباخبرشدواستررادرجریانگذاشت.استرنیزبهپادشاهاطالع
دادكهمردخایچهگفتهاست.23بدستورپادشاه،اینموضوعموردبررسی
قرارگرفتوپسازاینكهثابتشدكهحقیقتدارد،پادشاهآندورابه
دارآویخت.بهدستورخشایارشااینواقعهدركتاب»تاریخپادشاهان«ثبت

گردید.

2ـیهودیانموردتهدیدقرارمیگیرند
هاماننقشهمیکشدکهیهودیانراریشهکنکند

پسر3 هامان، نام به خود وزیران از یكی به خشایارشا بعد، چندی
همداتایاجاجی،ارتقاءمقامدادهاورارئیسوزرایخودساخت.2به
دستورپادشاههمةمقاماتدرباردرحضورهامانسرتعظیمفرودمیآوردند؛

ولیمردخایبهاوتعظیمنمیكرد.
3درباریانبهمردخایگفتند:»چراتوازفرمانپادشاهسرپیچیمیكنی؟«
تعظیم هامان به نمیتوانم و هستم یهودی یک »من گفت: جواب در او
كنم.«4هرچندآنهاهرروزازاومیخواستنداینكاررابكند،ولیاوقبول
نمیكرد.پسایشانموضوعرابههاماناطالعدادندتاببینندچهتصمیمی
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2:23مجازاتمتداولدرزماناستراینبودکهمجرمین
رها بهحالخود را آنان و میدوختند تیزی تیر به را

میکردندتابمیرند.
او بود. استوار یقینیکامل بر مردخای اعتقادات  3:2
برایاینکهاقدامیبکند،نظرمردموخشنودیایشانرا
جویانمیشد؛اوحاضربوددرکاریکهمیکند،شجاعانه
بهتنهاییبایستد.انجامکاردرستهمیشهباخشنودیو
تحسینمردممواجهنمیشود.درستکارانهمیشهدراقلیت
قراردارند؛امااطاعتازخدامهمترازاطاعتازانسان

است)اعمال29:5(.
زد. باز سر هامان مقابل در تعظیم از مردخای  3:2ـ4

یهودیانگاهیبرایاحترامبهمقاماتکشوری،درمقابل
آنهاتعظیممیکردند)پیدایش7:23؛1سموئیل8:24(.
مقاماتحکومتی،موجوداتی پادشاهانو پارس، امادر
در نداشت قصد مردخای میشدند. محسوب آسمانی
بودن خدا کار، این با و بزند زانو شرور هاماِن مقابل
اوراتصدیقکند.سهدوستدانیالنیزهمیناعتقادرا
داشتند)دانیال3(.پرستشمافقطبایدمختصخداباشد
وبس.ماهرگزنبایدبگذاریمکسیجایخدارابگیرد.
وقتیمردمتعهدیاکاریراازشماانتظاردارندکهخدا
راجاللنمیدهد،بهآنتندرندهید.شایدوقتآنباشد

کهبرایخدابایستید.



اسـتر 1253

متعاقبآخرینمقاومتاورشلیمدرمقابلنبوکدنصر،خانوادهمردخایبهبابلتبعیدشدند.احتمااًل
اودرشوشنبدنیاآمدودربیناسراییهودی،پستیاداریبهدستآوردکهباعثشدحتیپساز
سقوطبابلبهدستپارس،دریکیازسمتهایدرباریباقیبماند.یکبارکهاواتفاقیازتوطئه

قتلخشایارشاپادشاهمطلعشد،آنراگزارشدادوزندگیاورانجاتبخشید.
زندگیُمردخایپرازسختیهابود،امااوازآنهابهرهایمثبتبرد.مردخایپسازفوتعمووزن
عمویخود،دخترایشاناسترراکهدخترعمویخودشمیشد،بهفرزندخواندگیپذیرفت،شاید
چونپدرومادرخودشنیزمردهبودندواونسبتبهاستراحساسمسؤولیتمیکرد.بعدها،وقتی
استربهحرمسرایخشایارشاکشیدهشدوانتخابشدتاملکهگردد،مردخایازهدایتوراهنمایی
اودستنکشید.کمیپسازانتخاباو،مردخایبارئیسوزرایخشایارشا،هامانکهبهتازگی
بهاینمقامبرگزیدهشدهبود،درگیرشد.باآنکهمردخایدوستداشتبهپادشاهخدمتکند،
اماازپرستشنمایندگانپادشاهامتناعمیورزید.هامانازمردخایعصبانیبود.ازاینرو،درصدد
کشتناووهمهیهودیانبرآمد.نقشهاوبهیکیازقوانینمادهاوپارسهابََدلشد.اکنونچنینبه

نظرمیرسیدکهیهودیانمحکومبهفناهستند.
امامردخایکهدوستداشتدرهرجاکههستبهخداخدمتکند،درواکنشبهاینمشکل،
بااسترتماسگرفتوبهاوگفتکهاگرخدااجازهدادهاوملکهشود،شایدعلتشنجاتقومش
ازاینخطربودهاست.اماخدامردخایرانیزسالهاپیشدرموقعیتخوبیقراردادهبود.وقتی
زمانی که ساخت روشن او برای طریق آن از خدا میکرد، مطالعه را سلطنتی اسناد خشایارشا
مردخایجاناورانجاتداده،وپیبردکههیچوقتازمردخایقدردانیشایستهبهعملنیامده
است.عزتواحترامیکهبهدنبالاینامرنصیبمردخایگردید،نقشههامانبرایبهدارآویختن

اوراباشکستمواجهساخت.تدبیرخدانقشههامانراخنثیکرد.
بهدنبالاینجریانات،مردخایعیدپوریمرابنیانگذاشت.اومدتیطوالنیراازجانبیهودیان
درخدمتپادشاهگذراند.خدابرایانجامکارهایبزرگدرزندگیمردخای،ازشخصیتاوو
شرایطمحیطتوأمًااستفادهکرد.خداهمینروشراامروزنیزبهکارمیگیرد.خداازموقعیتهایی
کههرروزباآنمواجهمیشویداستفادهمیکندتادینداریوخداترسیرادرشخصیتشماشکل
دهد.تأملکنیدوازخداطلبکمککنیدتابتوانیدبهموقعیتهاییکهامروزدرآنقراردارید،

واکنشمناسبینشاندهید.
نقاطقوتوموفقیتها:

ازتوطئهایبرایقتلپادشاهپردهبرداشت. *
دخترعمویکمسنوسالخودرابهفرزندیپذیرفتوبااینکارنهایتمهربانیراانجامداد. *

ازتعظیمکردندرمقابلکسیجزخدا،سرباززد. *
جایهامانراگرفتورئیسوزراشد. *

درسهاییاززندگیاو:
فرصتهایموجودمهمتراستازفرصتهاییکهآرزویشراداریم. *

بایداطمینانداشتهباشیمکهخدارویدادهایزندگیماراطوریترتیبمیدهدکهبهترین *
نفعممکنازآنعایدماشود،حتیاگرمانتوانیمشکلکلیونهاییکاراوراببینیم.
پاداشاعمالدرستماگاهبهتأخیرمیافتد؛اماخداخودشآنراتضمینکردهاست. *

آمارحیاتی:
اهل:شوشن،یکیازچندپایتختپارس

شغل:یکیازیهودیاِندرباریکهرئیسوزرایخشایارشاشد
خویشاوندان:دخترخوانده:استر.پدر:یائیر

همعصربا:خشایارشا،هامان
آیهکلیدی:

»پسازخشایارشا،مردخاییهودیقدرتمندترینشخصمملکتبود.اوبرایتأمینرفاهوامنیت
قومخودهرچهازدستشبرمیآمد،انجاممیدادویهودیاننیزاورادوستمیداشتندواحترام

زیادیبرایشقائلبودند«)استر3:10(.
ماجرایمردخایدرکتاباسترنقلشدهاست.
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امتناع او نمودن تعظیم از فهمیدكهمردخای هامان 5وقتی خواهدگرفت.
میورزد،خشمگینشد؛6وچوندریافتكهمردخاییهودیاستتصمیم
گرفتنهفقطاورابكشد،بلكهتمامیهودیانیرانیزكهدرقلمروسلطنت

خشایارشابودند،نابودكند.
7درسالدوازدهمسلطنتخشایارشادرماهنیسانكهماهاولسالاست،هامان
دستوردادقرعه)كهبهآن»پور«میگفتند(بیاندازندتاتاریخقتلعامیهودیان

معلومشود.قرعهروزسیزدهمماهاداریعنیماهدوازدهمرانشانداد.
قلمروسلطنتیتان تمام پادشاهرفتوگفت:»قومیدر نزد 8سپسهامان
پراكندهاندكهقوانینشانباقوانینسایرقومهافرقدارد.آنهاازقوانینپادشاه
سرپیچیمیكنند.بنابراین،زندهماندنشانبهنفعپادشاهنیست.9اگرپادشاهرا
پسندآیدفرمانیصادركنندتاهمةآنهاكشتهشوندومندههزاروزنةنقره

بابتهزینةاینكاربهخزانةسلطنتیخواهمپرداخت.«
10پادشاهانگشترشرابیرونآوردهبههامانكهدشمنیهودبود،دادوگفت:
11»اینقوموداراییشاندراختیارتوهستند،هرطورصالحمیدانیباآنها

عملكن.«
12پسدرروزسیزدهمماهاول،هامانمنشیهایدرباررااحضارنمود.آنها
بهدستورهاماننامههاییبهخطهاوزبانهایرایجمملكتبرایحاكمان،
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برخوردار  قدرت از سمتش، موجب به هامان  3:5و6
در میرفت انتظار همه از چنانکه مردخای وقتی بود؛
مقابلاوتعظیمنکرد،اوخشمگینشد.خشمهامانفقط
نیز او معتقدات متوجه بلکه نبود، مردخای متوجهخوِد
بود،یعنیسرسپردگییهودیانبهخدابهعنوانتنهاقدرتی
کهشایستهتکریماست.نگرشهامانتوأمباتعصببود؛
اوازگروهیازمردمبهخاطراعتقادیافرهنگمتفاوتشان
میگیرد، ریشه شخصی غرور از تعصب داشت. نفرت
ازبرتردانستنخودازدیگران.سرانجام،هامانبهخاطر
نگرشتکبرآمیزشمجازاتشد)9:7و10(.خداکسانی
راکهتعصبمیورزندیانگرشتکبرآمیزینسبتبه
دیگراندارند،بهشدتمجازاتخواهدکرد)امثال12:18؛

اشعیا8:23و9؛1تیموتائوس6:3(.
3:5و6چراهامانصرفًابهخاطرعملیکشخص،بر
مقام در هامان ببرد؟ میان از را قوم یک که شد آن
دومینشخصامپراطوری)1:3(،شیفتهقدرتواحترامی
بودکهازدیگرانمیدید.امایهودیانفقطخدارامرجع
قدرتنهاییمیدانستند،نههیچانسانیرا.هاماندریافت
کهتنهاراهرسیدنبهتمایالتتکبرآمیزش،کشتنهمه
کسانیاستکهشخصدیگریبهجزپادشاهومقامات

پی در او میآورند. بهحساب قدرت مرجع را درباری
میورزید، نفرت کامل قوم یک به قدرت، به رسیدن

نفرتیکههمهچیزراازاوگرفت.
شدن عملی برای روز بهترین تعیین برای هامان  3:7
فرمانش،قرعهانداخت.اوخبرنداشتکهباخداطرف
خواهدبود،زیراروزقتلعامتقریبًابراییکسالبعد
ازآنمقررشد،واینبهاسترفرصتدادتادرخواست
خودرادرحضورپادشاهمطرحسازد.کلمهپوراحتمااًل
ناِمعیدیشدکه بهمعنیقرعه،و کلمهایاستآرامی
یهودیانبهیادروزرهاییخودازدامیکههامانبرایشان

گستردهبود،برگزارمیکنند.
3:9هامانحتمًاامیدواربودکهاینمقدارزیادپولرا
ازطریقغارتخانهواموالیهودیانیبهدستآوردکه

قراربودبهواسطهفرماناوکشتهشوند.
3:10و12دردنیایباستان،مقاماتازانگشتریهایُمهردار
روی میکردند. استفاده خود شخصی امضای حکم در
انگشتری،نشانهبرجستهایازجنسفلز،چوب،یااستخوان
حکمیشد؛نشانانگشتریخشایارشااحتمااًلازنقرهیا
طالبود.هرکسنشانمخصوصخودراداشت.بافشار
دادِنانگشتریدرمومنرم،نامههاواسنادحکومتیرامهر



استاندارانومقاماتسراسرمملكتنوشتند.ایننامههابهاسمپادشاهنوشتهو
باانگشترمخصوصاومهرشد13وبوسیلةقاصدانبهتماماستانهافرستادهشد،
باایندستوركهبایدتمامیهودیان،زنومرد،پیروجواندرروزسیزدهم
ماهادارقتلعامشوندوداراییآنهابهغنیمتگرفتهشود.14محتوایاین
نامههامیبایستدرهراستانبهاطالعتماممردممیرسیدتاهمهدرروز

تعیینشدهآمادهشوند.
15ایندستوردرشوشاعالمشدوقاصدانبهفرمانپادشاهآنرابسرعتبه
سراسرمملكترساندند.آنگاهپادشاهوهامانمشغولعیشونوششدندولی

شهرشوشدرپریشانیفرورفت.

مردخایازاسترطلبکمکمیکند

وقتیمردخایازاینتوطئهباخبرشد،ازشدتغم،لباسخودرا4
پارهكردوپالسپوشیدهخاكستربرسرخودریختوباصدایبلند
گریةتلخیسردادهازمیانشهرگذشت2تابهدروازةكاخسلطنتیرسید.
امانتوانستداخلشود،زیراهیچكساجازهنداشتباپالسواردكاخبشود.
3وقتیفرمانپادشاهبهاستانهارسید،یهودیانعزاگرفتند.آنهاگریهوزاری
كردندولببهغذانزدندواكثرایشانپالسدربركرده،رویخاكستر

درازكشیدند.
4وقتیندیمههایاستروخواجهسرایاندربارازوضعمردخایخبرآوردند،
استربسیارمحزونشدوبرایمردخایلباسفرستادتابجایپالسبپوشد،
ولیمردخایقبولنكرد.5آنگاهاستر،هتاکراكهیكیازخواجهسرایان
درباربودوبرایخدمتگزاریاسترتعیینشدهبوداحضاركردواورافرستاد
تابرودوازمردخایبپرسدكهچهاتفاقیافتادهاستوچراپالسپوشیده
است.6هتاکبهمیدانشهركهروبرویدروازةكاخسلطنتیبودنزدمردخای
هامان كه مبلغی از و كرد تعریف او برای را چیز همه 7مردخای رفت.
درازایكشتاریهودیانوعدهدادهبودبهخزانةسلطنتیبپردازد،خبرداد.
8مردخاییکنسخهازفرمانپادشاهمبنیبركشتاریهودیانراكهدرشوش
صادرشدهبودبههتاکدادتابهاسترنشاندهدوازاوبخواهدنزدپادشاه
برودوبرایقومخودشفاعتكند.9هتاکبرگشتوپیغاممردخایرابه
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میکردند.خشایارشابادادنانگشتریُمهردارشبههامان،در 
واقعامضایشخصیاشرابهاوداد؛بااینکار،بهاوقدرت
دادتاطبقدلخواهخودعملکند.پادشاهاصاًلنمیدانستکه

بهدستخود،حکماعدامهمسرش،استرراتأییدمیکند.
3:13حکمهامانشاملقتلعامهمهیهودیانمیگردید.

اگراینحکمانجاممیشد،قومبرگزیدهخدابهکلیاز
صحنهروزگارمحومیشدندونقشهخدامبنیبرفرستادن
پسرشبهزمینازطریقاینقومشکستمیخورد.اما
بایددانستکههیچچیزوهیچکسنمیتواندنقشههای

خدارامتوقفسازد)ایوب2:42(.



استررسانید.10استربههتاکدستوردادپیشمردخایبرگرددوبهاوچنین
بگوید:11»تماممردماینمملكتمیدانندكههركسچهزنوچهمرداگر
بدوناحضارازجانبپادشاه،واردتاالرمخصوصاوبشود،طبققانونكشته
خواهدشد،مگراینكهپادشاهعصایسلطنتیخودرابطرفاودرازكند.حال

بیشازیکماهاستكهپادشاهمرااحضارنكردهاستتاشرفیابشوم.«
12وقتیهتاکپیغاماستررابهمردخایرساند،13مردخایدرجوابگفت
كهبهاسترچنینبگوید:»خیالنكنوقتیتمامیهودیانكشتهشوند،تودر
كاخسلطنتیجانسالمبدرخواهیبرد!14اگردراینموقعیت،توساكت
بمانیرهاییبراییهودازجاییدیگرپدیدخواهدآمد،اماتووخاندانت
كشتهخواهیدشد.ازاینگذشتهكسیچهمیداند،شایدبرایهمینزمان

ملكهشدهای.«
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4:11ـ5:2استربارفتنبهحضورپادشاه،زندگیخود 
رابهخطرانداخت.وقتیوظیفهدشواریدرپیشداریم،
عملشجاعانهاومیتواندبرایماالگوییمناسبباشد.ما
باید)1(بهایآنوظیفهراحسابکنیم.استرمیدانست
کهجانشدرخطراست؛)2(اولویتهارامشخصکنیم.
اومعتقدبودکهحفظنژادیهودمهمترازجانخودش
میباشد.)3(امورراآمادهکنیم.اودیگرانرابهحمایت
فراخواندوروزهگرفت.)4(کارهایالزمرامشخص
کنیموباشجاعتآنهاراانجامدهیم.اوبرایفکرکردن
بیشازحدالزموقتصرفنکرد،مباداوقفهایایجاد

شودوبهتعهداونسبتبهوظیفهاشلطمهواردآید.
آیاقراراستباجمعیازمخالفینخودرودرروشوید؟
آیابایدسرموضوعیحساس،بادوستخودبحثکنید؟
آیاالزماستدربارهبرخیتغییرات،بااعضایخانوادهتان
گفتگوکنید؟بهجایاینکهازاینگونهموقعیتهایدشوار
بهوحشتبیفتیدیاآنهارابهتعویقبیندازید،بااعتماد
بهنفسوبادنبالکردنالگویالهامبخشاستر،دست

بهکارشوید.
باآنکهاسترملکهبودودربخشیازقدرتو 4:13
ثروتپادشاهسهیمبود،امااینبدانمعنانبودکهاوبه
محافظتوحکمتخدانیازنداشت.هیچانسانیدرهیچ
شرایطینمیتواندفقطباتکیهبهقدرتخودش،ازامنیت
برخوردارشود.احمقانهاستاگرفکرکنیمثروتیامقام

میتواندمارادرمقابلخطرمقاومسازد.
4:13ـ17استرومردخایایمانداشتندکهخداقومش
رارهاییخواهدداد،اماخودشانهمدسترویدست
نگذاشتند،بلکهشروعبهاقدامکردند.خداگرچهبرهمه
چیزحاکمیتدارد،اماکارشراازطریقانسانبهانجام

میرساند.برایهمیناستکهمابایددرانجامارادهاو
اکتفا بهدعا تنها نباشیمو نظارهگر فقط باشیمو سهیم
نکنیم.بسیاریازمردمبهوعدههایخداایماندارند،اما
حاضرنیستندخودنیزگامیبردارند.استرتصمیمگرفت
پادشاهراببیند؛مردخاینیزمطابقرهنمودهایاوعمل
انجام برایتان را کاری دیگران که نشوید منتظر کرد.
دهندکهخودتانمیتوانیدانجامدهید.شما»سهمخود«
راانجامدهیدوازنتایجسهیمشدندرنقشهخدابهرهمند

شوید.
4:13و14بعدازصدورفرمانکشتاریهودیان،مردخای
نجات فکر به تنها و شوند، ناامید میتوانستند استر و
خودبیفتند،یافقطمنتظرشوندتاخدادراموردخالت
کند.بهجایاینکار،آنهادرککردندکهخداایشان
از است. داده قرار ِسَمت آن در خاص هدفی برای را
اینرو،فرصتراغنیمتشمردندودستبهکارشدند.
وقتینجاتدیگراندرحیطهقدرتمااست،بایداقدام
کنیم.وقتیمسألهمرگوزندگیدرمیاناست،خودرا
ناامیدی یادر نکنید، یاخودخواهانهعمل کنارنکشید،
نشویدکههمهچیزراخداسرو منتظر یا نروید، فرو
ساماندهد.بهجایآن،هدایتخدارابطلبیدودست
بهکارشوید!شایدخداشمارابرایچنینلحظهایدراین

موقعیتیاسمتخاصقراردادهاست.
نشده برده نامخدا استر، قدیمیکتاب نسخ در 4:14
نام ازخدا بهطورمستقیم استر باآنکهدرکتاب است.
بردهنمیشود،امااینکتابپراستازحضورخدا.استر
ومردخایبهعنایتالهیایمانداشتند؛وازآنجاکهدر
موقعمناسبعملکردند،خداآنهارابراینجاتقومش

بهکاربرد.



15پساستراینپیغامرابرایمردخایفرستاد:16»برووتمامیهودیانشوش
راجمعكنتابرایمنسهشبانهروزروزهبگیرند.منوندیمههایمنیزهمین
كاررامیكنیم.سپس،منبهحضورپادشاهخواهمرفت،هرچنداینبر

خالفقانوناست.اگركشتهشدم،بگذاركشتهشوم!«
17پسمردخایرفتوهرچهاسترگفتهبودانجامداد.

3ـاستربراییهودیانشفاعتمیکند
استربهحضورپادشاهمیرود

سهروزبعد،استرلباسسلطنتیخودراپوشیدوواردتاالرمخصوص5
پادشاهشد.روبرویتاالر،اتاقیقرارداشتكهدرآنجاپادشاهروی
تختسلطنتینشستهبود.وقتیپادشاهاستررادرتاالرایستادهدید،اورامورد
لطفخودقرارداده،عصایطالییخودرابسویاودرازكرد.استرجلورفت

ونوکعصایاورالمسكرد.
3آنگاهپادشاهپرسید:»ملكهاستر،درخواستتوچیست؟هرچهبخواهیبه

تومیدهم،حتیاگرنصفمملكتمباشد!«
4استرجوابداد:»پادشاها،تمنادارمامشببهاتفاقهامانبهضیافتیكه

برایشماترتیبدادهامتشریفبیاورید.«
5پادشاهبرایهامانپیغامفرستادكههرچهزودتربیایدتادرضیافتاستر

شركتكنند.پسپادشاهوهامانبهمجلسضیافترفتند.
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برایروزهگرفتن،  یهودیان از استر درخواست 4:16
درواقعبرایاینبودکهدعاکنندتاخدادرمأموریت
خطرناکشاورایاریدهد.وظیفهمهمجامعهایمانداران
وکمک سختیهاحمایت در را یکدیگر که است این
کنند.هنگامیکهبامشکالتدستبهگریبانهستید،
آنهارابادوستانایماندارتاندرمیانبگذاریدوازایشان
درخواستکمککنید؛ایناتحادوپیوند،باعثتقویتتان
خواهدشد.اگرایمانداردیگرینیزدرسختیبود،این
وظیفهشمااستکهبامیلورغبتبهیاریاوبشتابید.

بهفکر تو است: این دنیا این منحط نظام شعار 4:16
خودتباشوکاریبهکاردیگرینداشتهباش.نگرش
استرکاماًلدرتضادبااینبود.اومیدانستچهبایدبکند؛
ومیدانستکهانجامآنمیتواندبهبهایزندگیاشتمام
کشته »اگر بود: چنین او واکنش این، وجود با شود.
که خطراتی وجود با نیز ما شوم.« کشته بگذار شدم،
انجامکاردرستدربردارد،بایدماننداستراحساستعهد
کنیم.ایمانیعنیانجامکاریکهخدامیخواهد؛بایدبهاو

اعتمادداشتهباشیمکهنتایجآنراخودشدرستخواهد
راستی،کوشیدهایدسکوت از بهجایحمایت آیا کرد.
کنیدوفقطبهفکرموقعیتخودتانباشید؟خودراوقف
کاریکنیدکهخداازشمامیخواهد؛درموردعواقب

آن،بهخدااعتمادکنید.
4:17ـ5:1خداکنترلاموررادردستداشت؛باوجود
ما شوند. عمل وارد میبایست استر و مردخای این،
نمیتوانیمبفهمیمکهچرادرعینحالکهخدابراوضاع
هر در است. همضروری ایمانداران اقدام است، مسلط
حال،اینچیزیاستکهخدامقررکردهاست.دلیلش
شایدایناستکهخدادوستداردازطریقکسانیکه
مشتاقکاراویند،عملکند.مابایدطوریدعاکنیمکه
گوییهمهچیزبهخدابستگیدارد؛وبایدطوریعمل
بایداز بهمابستگیدارد.ما کنیمکهگوییهمهچیز
افراطوتفریطاجتنابکنیم:نهفکرکنیمکهنبایددست
بههیچکاریبزنیم،ونهفکرکنیمکههمهکارهاراباید

خودمانانجامدهیم.



6موقعصرفشراب،پادشاهبهاسترگفت:»حالبگودرخواستتوچیست.
هرچهبخواهیبهتومیدهم،حتیاگرنصفمملكتمباشد!«

لطف مورد اگر است: این من داد:»خواهشودرخواست 7و8استرجواب
پادشاهقرارگرفتهاموپادشاهمایلندكهدرخواستمرااجابتنمایند،فردا
نیزبهاتفاقهاماندراینضیافتشركتكنند.آنگاهدرخواستخودرابه

عرضخواهمرسانید.«

هامانبهمردخایخشممیگیرد
كاخ در همینكه ولی برگشت. ملكه ضیافت از خوشحال، و شاد 9هامان
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5:9نفرتوتلخیمانندعلفهرزیاستباریشههای
طویلکهدرقلبریشهمیدواندوتماموجودشخصرا
فاسدمیسازد.هامانبقدریلبریزازنفرتازمردخای
مهمانی به دعوت افتخار از نمیتوانست حتی که بود
استرلذتببرد.کتابمقدسبهماچنینهشدارمیدهد:

شود. دور خدا از شما از کسی مبادا باشید »مواظب
دقتکنیدتلخیدرمیانشماریشهندواند،زیراباعث
اضطرابشده،بهزندگیروحانیبسیاریلطمهخواهد
زد«)عبرانیان15:12(.اجازهندهیدنفرتوتلخیناشی
ازآن،درقلبشماریشهبگیرد.اگرچنینکنید،مانند

حضورخدادر
پشتصحنهدر

کتاباستر
نامخدادر اگرچه
کتاب عبری متن
خدا نیامده، استر
خودرابهطرقزیر

آشکارمیسازد:

اشارات
غیرمستقیم

وقایعالهی
آکنده استر کتاب
استازدخالتخدا

درزندگیانسان

14:4

16:4

22:9

17:2

21:2و22

1:6

2:6

9:7و10

درمتنعبری،حضوروقدرتخدابرامورانسانهاپیشفرضیاست
مشخص.

روزهگرفتنعملیکاماًلروحانیبودکهمعمواًلبادعاهمراهبود.

»نجاتیهود«اینسؤالراایجادمیکندکه»چهکسیقراربود
آنهارانجاتدهد؟«

استر،یکدختریهودیتبعیدی،ملکهمیشود

زندگی و میکند راکشف قتلی توطئه تصادفی بهطور مردخای
پادشاهرانجاتمیدهد.

خشایارشاکهنمیتواندبخوابد،تصمیممیگیردکتابتاریخبخواند.

خشایارشادرستهمانصفحهایرامیخواندکهدرآنلحظهمیبایست
میخواند.موضوعآنصفحهبهاویادآوریکردکهدرازایکاریکه

مردخایدرحقاوکردهبود،پاداشیبهاودادهنشدهاست.

نقشههامانکاماًلمعکوسمیشود:کسانیکهقراربودقربانیشوند،
پیروزبیرونمیآیند.

چرانامخدادرکتاباسترنیامدهاست؟درخاورمیانهوامپراطوریپارس،خدایانمتعددیوجودداشتند.بهمنظورکنترل
مردمانیکهاینخدایانرامیپرستیدند،معمواًلاسامیآنهادراسناداداریذکرمیشد.یهودیانبهعنوانمردمیکهیکخدا
داشتند،منحصربهفردبودند.هرماجراییکهبهایشانمربوطمیشد،طبعًابهخدانیزارتباطمییافت،زیراحتینام»یهودی«

بهطورضمنیبهمعنایکسیاستکهیهوهرامیپرستد.



چشمشبهمردخایافتادكهنهپیشپایاوبلندشدونهبهاوتعظیمكرد،
بشدتخشمگینشد؛10و11اماخودداریكرده،چیزینگفتوبهخانهرفت.
سپستمامدوستانشرابهخانهخوددعوتكردهدرحضورایشانوزنخود
»زرش«بهخودستاییپرداختوازثروتبیحسابوپسرانزیادخودو
ازعزتواحترامیكهپادشاهبهاوبخشیدهواینكهچگونهواالترینمقام

مملكتیرابهاودادهاست،تعریفكرد.
12سپسگفت:»ازاینگذشته،ملكهاسترنیزفقطمراهمراهپادشاهبهضیافت
خصوصیخوددعوتكرد.فرداهمقراراستهمراهپادشاهبهضیافتاو
بروم.13اماوقتیدردربار،اینمردخاییهودیرامیبینمهمةاینهادرنظرم

بیارزشمیشود.«
14دوستانوهمسرهامانبهاوپیشنهادكردندكهچوبةداریبهبلندیبیست
وپنجمتردرستكندوفرداصبحازپادشاهاجازهبگیردومردخایراروی
آنبهداربیاویزد.سپسباخیالراحتهمراهپادشاهبهضیافتبرود.هامان

اینپیشنهادرابسیارپسندیدودستوردادچوبةدارراآمادهكنند.

پادشاهبهمردخایعزتمیبخشد

آنشبپادشاهخوابشنبرد،پسفرمودكتاب»تاریخپادشاهان«را6
بیاورندووقایعسلطنتاورابرایشبخوانند.2درآنكتاب،گزارشی
رابهاینمضمونیافتكهبغتانوتارشكهدونفرازخواجهسرایانپادشاه
بودندوجلودركاخسلطنتینگهبانیمیدادند،قصدكشتنپادشاهراداشتند؛

ولیمردخایازسوءقصدآنهاآگاهشدوبهپادشاهخبرداد.
3پادشاهپرسید:»درازایاینخدمتچهپاداشیبهمردخایدادهشد؟«

خدمتگزارانپادشاهگفتند:»پاداشیبهاودادهنشد.«
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هاماندرخواهیدیافتکهنتیجهنفرتوتلخیبهخود 
شمالطمهمیزند)نگاهکنیدبه13:6؛9:7و10(.تلخی
این در بیایید؛ بهخشم نامکسی شنیدن با اینکه یعنی
گرفتن نادیده کنید. اعتراف خود گنـاه به صورت،
تغییرات دادن یا دیگران، از آن کردن مخفی تلخی،
سطحیدررفتار،کافینیست.تلخیاگرکاماًلبرطرف
خواهد بدتر را ووضع کرد خواهد رشد بیشتر نشود،

ساخت.
5:14خانوادهودوستانهامانکههماننداومتکبربودند،
پیشنهادکردندکهچوبهداربیستوپنجمترباشدوآن
رارویدیوارشهریابناییمهمبسازند.آنهامیخواستند
مطمئنشوندکههمهمردمشهرمرگمردخایراببینند
وعواقبنااطاعتیازهامانبهآنهایادآوریشود.جالب

استکهاینچوبهداِربلندبههمهاینامکانرادادکه
مرگهامانراببینند.

6:1و2خشایارشاهرگاهکهدچاربیخوابیمیشد،به
امادر زنیاخوراکیاشنیدنموسیقیمتوسلمیشد.
میتوانست او کند. مطالعه گرفت تصمیم او شب این
بر اما کند، انتخاب مطالعه برای را مختلفی موضوعات
آنشدکهسوابقافرادرابخواندوطیآنمتوجهکار
اما میرسد، بهنظر  تصادفی امر این شد. مردخای مهم
حقیقتایناستکهدستخداهمیشهدرکاراست.خدا
درسرتاسرزندگیشمابهآرامیوصبورانهعملکرده
خیریت برای هم با که رویدادهایی از بسیاری است.
شمادرکاربودهاند،چیزیبیشازتصادفبودهاند؛این

رویدادهانتیجهدخالتخدادرزندگیمااست.



4پادشاهگفت:»آیاكسیازدرباریاندركاخهست؟«اتفاقًاهامانتازهوارد
كاخشدهبودتاازپادشاهاجازهبگیردكهمردخایراداربزند.

5پسخدمتگزارانجوابدادند:»بلی،هاماناینجاست.«
پادشاهدستورداد:»بگوییدبیاید.«

6وقتیهامانآمد،پادشاهبهاوگفت:»شخصیهستكهمایلمبهاوعزت
ببخشم.بهنظرتوبرایاوچهبایدكرد؟«

هامانباخودفكركرد:»غیرازمنچهكسیموردعزتواحترامپادشاه
اسب و پادشاه ردای باید »برایچنینشخصی داد: 7و8پسجواب است.«
سلطنتیاوراكهبازیورآالتتزیینشدهاستبیاورند.9آنگاهیكیازامیران
عالیرتبةپادشاهآنردارابهاوبپوشاندواورابراسبپادشاهسواركندو
درشهربگرداندوجاربزند:بهشخصموردعزتپادشاهاینچنینپاداش

دادهمیشود.«
10پادشاهبههامانفرمود:»رداواسبراهرچهزودترآمادهكنوهرچه
گفتیباتمامجزئیاتشبرایمردخاییهودیكهدردربارخدمتمیكند

انجامبده.«
11پسهامانردایپادشاهرابهمردخایپوشانیدواورابراسبمخصوص
پادشاهسواركردودرشهرگرداندوجارزد:»بهشخصموردعزتپادشاه

اینچنینپاداشدادهمیشود.«
12سپسمردخایبهدرباربازگشت،ولیهامانباسرافكندگیزیادبهخانهاش
شتافت13وموضوعرابرایزنخودوهمةدوستانشتعریفكرد.زنشو
دوستانخردمنداوگفتند:»مردخاییکیهودیاستوتونمیتوانیدر
مقابلشبایستی.اگروضعبهاینمنوالادامهیابدشكستتوحتمیاست.«
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امااودرآروزی  6:7ـ9هامانثروتبسیاریداشت؛
چیزیبودکهباپولنمیتوانستبخرد؛وآنعزتو
احترامبود.اومیتوانستنشانهایموفقیتوقدرترا
بخرد،اماحرِصاوبرایشهرت،تاسرحدجنونپیش
و مقبولیت به دستیابی به میل ندهید اجازه بود. رفته

محبوبیت،شمارابهاعمالغیراخالقیبکشاند.
6:10ـ13مردخایازتوطئهقتلخشایارشاپردهبرداشته،
ونتیجتًاجانپادشاهرانجاتدادهبود)21:2ـ23(.باآنکه
عملنیکاودرکتبتاریخبهثبترسیدهبود،امابه
اوپاداشیندادهبودند.پاداشاوراخدابرایمناسبترین
زماننگاهداشتهبود.درستموقعیکههاماننزدیکبود
مردخایراناعادالنهبهداربیاویزد،پادشاهآمادهمیشد
کهپاداشاورابدهد؛بهاینشکلزندگیمردخایاز

مرگخالصییافت.گرچهخداقولدادهکهبهاعمال
این که میکنیم احساس گاه اما دهد، پاداش ما نیک
پاداشبیشازحددچارتأخیرشدهاست.ازاینرو،زود
ناامیدمیشویم.صبورباشید.خدازمانیواردعملمیشود

کهبیشترینخیریترابرایماداشتهباشد.
هامان این)9:5ـ14(، از پیش درستیکشب 6:12
بهمقاموعزتیکهقراربودبهآنبرسد،بالیدهبود.اما
مجازات که پایید نخواهد دیری و بود؛ سرافکنده حاال
مرگشنیزتعیینشود)8:7ـ10(.روندزندگیچقدرسریع
میتواندتغییرکند!ازآنجاکهمانمیتوانیموقایعآیندهرا
پیشگوییکنیم،بهترینکارایناستکهازبالیدنبهخود
اجتنابنماییم)یعقوب13:4ـ16(.خداازایننوعاعتمادبه

نفسواتکابهخویشتنرنجیدهخاطرمیشود.
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امنیتبرایمابسیارارزشمنداست،گرچهمیدانیمامنیتمادراینزندگیهیچتضمینیندارد؛
نیز ازمرگ ازهمگسیختهمیگردد؛ برود؛زیباییمحومیشود؛روابط بین از ثروتمیتواند
با اینزندگیجستجوکرد.فقطزمانیمیتوانیم بایدورای امنیتواقعیرا لذا نیست. گریزی

سختیهایحتمیاینزندگیروبهروشویمکهامنیتمامتکیباشدبهخداوذاتتغییرناپذیراو.
زیباییوشخصیتاستردلخشایارشاپادشاهراربود،واواسترراملکهخودساخت.امااستربا
وجودچنینمقامی،اگربدوناینکهاحضارشدهباشد،بهحضورپادشاهمیرفت،زندگیخودراقطعًا
بهخطرمیانداخت.اوباآنکهملکهبود،بازازامنیتبرخوردارنبود.امااسترباشجاعتوشهامت
تصمیمگرفتزندگیاشرابهخطربیندازدوبدوناینکهاحضارشدهباشد،بهحضورپادشاهبرود.

حتیاینتضمیننیزوجودنداشتکهپادشاهاورابهحضوربپذیرد.
اودقیقًاازرویبرنامهایکهریختهبود،عملکرد.اوازیهودیانخواستکهپیشازآنکهاوبه
حضورپادشاهبرسد،روزهبگیرندودعاکنند.سپس،درروزموعودبهحضورپادشاهرفت.پادشاه
بهاواجازهدادکهنزدیکبرودوعریضهاشراتقدیمکند.امااوبهجایآنکهمستقیمًادرخواستش
راابرازکند،اووهامانرابهضیافتیدعوتکرد.پادشاهآنقدرزیرکبودکهبدانداسترچیزی
درفکرخوددارد.امااستربااصرارازآنهادعوتکردکهدرضیافتدومنیزشرکتکنند،و

بدینساناهمیتموضوعرابهپادشاهفهماند.
همزمان،خدادرپشتصحنهعملمیکرد.اویکشبدیروقتخشایارشاراواداشتکهاسناد
تاریخیدرباررابخواند،ومتوجهشودکهزمانیمردخایزندگیاورانجاتدادهبود.خشایارشا
برایعزتبخشیدنبهمردخایبرایاینعملش،وقتراتلفنکرد.درضیافتدوم،استرتوطئه
هامانعلیهیهودیانرابهپادشاهبازگفت،وهامانبهمرگمحکومشد.درمرگهامانرویچوبه
داریکهاوبرایمردخایساختهبود،عدالتبهطرزهراسانگیزیبرقرارشد.خطرکردناستربر

اینامرصحهگذاشتکهخداسرچشمهامنیتاوبود.
تاچهاندازهامنیتشمابهثروت،مقام،یاشهرتتانمتکیاست؟خداشمارابراینفعشخصی
خودتاندرموقعیتفعلیقرارندادهاست.اوشمارادراینموقعیتقراردادهاستتابهاوخدمت
کنید.خدمتبهاو،درستمثلمورداستر،شایدبهخطرافتادنامنیتتانرانیزشاملشود.آیا

حاضریدبهخدااجازهبدهیدکهاوامنیتغاییشماباشد؟
نقاطقوتوموفقیتها:

زیباییوشخصیتاستردلپادشاهرابهدستآورد. *
اوشجاعتوبرنامهریزیدقیقرادرهمآمیخت. *

اوآمادهشنیدننصیحتوراغببهعملکردنبود. *
اوبیشازآنکهدراندیشهامنیتخودباشد،بهفکردیگرانبود. *

درسهاییاززندگیاو:
خدمتبهخدااغلبمستلزمبهخطرانداختنامنیتخودماناست. *

خداازموقعیتهاییکهمارادرآنقرارمیدهد،هدفیدارد. *
باآنکهشجاعتاغلبحیاتیاست،اماجایگزینبرنامهریزیدقیقنیست. *

آمارحیاتی:
اهل:امپراطوریپارس

شغل:همسرخشایارشا،ملکهپارس
خویشاوندان:پسرعمو:مردخای.همسر:خشایارشا.پدرابیحایل.

آیهکلیدی:
»برووتمامیهودیانشوشراجمعکنتابرایمنسهشبانهروزروزهبگیرند.منوندیمههایمنیز
همینکاررامیکنیم.سپس،منبهحضورپادشاهخواهمرفت،هرچنداینبرخالفقانوناست.

اگرکشتهشدم،بگذارکشتهشوم«)استر16:4(.
ماجرایاستردرکتاباسترنقلشدهاست.

تر
ـــ
ســ

ا



14دراینگفتگوبودندكهخواجهسرایاندرباربدنبالهامانآمدندتااورا
فوریبهضیافتاسترببرند.

پادشاههامانرابهدارمیآویزد

بهاینترتیبپادشاهوهاماندرمجلسضیافتملكهاسترحاضرشدند.7
2موقعصرفشراب،بازپادشاهازاسترپرسید:»استر،درخواستتو

چیست؟هرچهبخواهیبهتومیدهم،حتیاگرنصفمملكتمباشد!«
3استرجوابداد:»تقاضایمنایناست:اگرموردلطفپادشاهقرارگرفتهام
واگرپادشاهصالحبدانند،جانمنوجانقوممرانجاتدهند.4چونمنو
قوممنفروختهشدهایمتاقتلعامشویم.اگرفقطمثلبردهفروختهمیشدیم،
منسكوتمیكردمومزاحمتیبرایپادشاهایجادنمینمودم؛ولیاكنوندر

خطرنابودیهستیم.«
5خشایارشاازاسترپرسید:»اینشخصكیستكهجرأتكردهچنینكاری

كند؟اوكجاست؟«
6استرجوابداد:»دشمنمااینهامانشروراست!«

آنگاههامانازترسپادشاهوملكهبهلرزهافتاد.7پادشاهخشمگینشدو
برخاستهبهباغقصررفت.اماهامانكهمیدانستپادشاهاورامجازاتخواهد
كرد،بطرفاستررفتتاالتماسكندكهجانشرانجاتدهد.8ولیدرست
درلحظهایكههامانبهدستوپایاسترافتادهبودپادشاهوارداتاقشدوبا
دیدنهاماندركنارتختیكهاستربرآنلمیدهبود،فریادبرآورد:»اینمرد
حتیدرخانةمن،ملكهرابیعصمتمیكند؟«تااینسخنازدهانپادشاه

بیرونآمد،جالدباالیسرهامانحاضرشد!
9دراینوقتحربونا،یكیازخواجهسرایاندرباربهپادشاهگفت:»قربان،
چوبهداربیستوپنجمتریدرحیاطخانةهامانآمادهاست!اواینداررا

برایمردخایكهجانپادشاهراازسوءقصدنجاتداد،ساختهاست.«
پادشاهدستورداد:»هامانرارویآنبهدارآویزید!«

10پسهامانرارویهمانداریكهبرایمردخایبرپاكردهبود،بهدار
آویختند،وخشمپادشاهفرونشست.
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و  نفرت شد، برمال هامان حقیقی قصد وقتی  7:6ـ10
توطئهشوماوگریبانخودشراگرفت.اورویچوبه
بود. ساخته دیگر کسی برای که شد آویخته داری
امثال27:26میفرماید:»هرکهبرایدیگرانچاهبِکَند،
افتاد، اتفاقیکهبرایهامان افتاد.« خوددرآنخواهد

نتایج چه دیگران برای گذاشتن دام که میدهد نشان
فجیعیدارد.

پوششیروی میشد، بهمرگ 7:8کسیکهمحکوم
صورتاومیکشیدند،چونپادشاهانپارسنمیخواستند

بهصورتشخصمحکومنگاهکنند.
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گستاخترینافرادغالبًاآنهاییهستندکهارزشخودرابهاینمیدانندکهچهمقداربردیگرانسلطه
وقدرتونفوذدارند.هامانرهبریفوقالعادهگستاخومتکبربود.اوبرتریمقامپادشاهراقبول
داشت،امانمیتوانستبپذیردکهکسدیگریبااوبرابرباشد.هنگامیکهشخصیبهناممردخای
احترامموردنظررابهاونگذاشت،هاماندرصددهالککردناوبرآمد.دلاولبریرازنفرتاز
مردخای،وپسازآن،ازقومیهودشد.مردخایباوفاداریبهخداوامتناعازپرستشانسان،در
برابرمذهبانسان-محورهامانایستاد.هامانیهودیانراتهدیدیبرایقدرتخودمیدانست؛از

اینرو،برآنشدتاهمگیآنانراازمیانبردارد.
خدامدتهاقبلازآنکههامانرئیسوزرایخشایارشایپادشاهشود،سقوطهامانوحفاظتاز
قومشراتدارکمیدید.استرکهیهودیبود،ملکهشد؛مردخاینیزبابرمالکردنتوطئهقتل
پادشاه،اورامدیونخودساخت.هاماننهتنهاازکشتنمردخایمنعشد،بلکهمجبورشددرنهایت
خفت،شخصًامسؤولعزتبخشیدنبهاوگردد.درعرضچندساعت،هامانرویچوبهداریکه
خودشبرایمردخایساختهبود،ُمردونقشهاوبرایازمیانبردنیهودیانخنثیشد.برعکس
استرکههمهچیزخودرابهخاطرخدابهخطرانداختوبههمهچیزرسید،هامانبرایهدفیشوم

همهچیزخودرابهخطرانداختوهمهچیزخودراباخت.
واکنشاولیهمانسبتبهماجرایهامانممکناستاینباشدکهاوآنچهراکهسزاوارشبود،
دریافتداشت.اماکتابمقدسازمامیخواهدکهسؤاالتعمیقتریازخودبکنیم:»چهمقداراز
طبیعتهاماندرمنوجوددارد؟آیامندرآرزویسلطهبردیگرانم؟آیاوقتیدیگرانبهمنآنطور
کهانتظاردارمارجنمینهند،احساسخطرمیکنم؟آیاوقتیغرورمجریحهدارمیشود،درپیتالفی
وانتقامبرمیآیم؟«اگردرچنینحاالتیگرفتارید،آنرابهخدااعترافکنیدوازاوبخواهید

روحیهبخششراجایگزینآنهاکند.درغیراینصورت،جریانبامجازاتخداختمخواهدشد.

موفقیت:
بهقدرتیعظیمدستیافتودومینمقامبعدازخشایارشا،پادشاهپارسگشت. *

نقاطضعفواشتباهات:
آروزیسلطهبردیگرانوکسبعزتواحترام،بزرگترینهدفشبود. *

تکبروخودبزرگبینی،اوراکورکردهبود. *
نقشهقتلمردخایراکشیدوچوبهداریبرایاوساخت. *

نقشهقتلعامقومخدارادرسرتاسرامپراطوریسازماندهیکرد. *
درسهاییاززندگیاو:

نفرتمجازاتخواهدشد. *
خدابارهاوبارهانقشههایشومافرادرابرسرخودشانآوردهاست. *

تکبروخودبزرگبینیمجازاتدارد. *
عطشپایانناپذیربرایقدرتوشهرت،خودشخصرانابودمیکند. *

آمارحیاتی:
اهل:شوشن،پایتختپارس

شغل:رئیسوزرا
خویشاوندان:همسر:ِزِرش

همعصربا:خشایارشا،مردخای،استر
آیاتکلیدی:

»وقتیهامانفهمیدکهمردخایازتعظیمنمودناوامتناعمیورزد،خشمگینشد؛وچوندریافت
کهمردخاییهودیاستتصمیمگرفتنهفقطاورابکشدبلکهتمامیهودیانیرانیزکهدرقلمرو

سلطنتخشایارشابودند،نابودکند«)استر5:3و6(.
ماجرایهاماندرکتاباسترنقلشدهاست.

ان
ـــ
ـــ
هام



پادشاهفرمانیدرموردیهودیانصادرمیکند

درهمانروزخشایارشاتمامامالکهامان،دشمنیهودرابهملكه8
استربخشید.سپسوقتیاستربهپادشاهگفتكهچهنسبتیباُمردخای
دارد،پادشاهمردخایرابهحضورپذیرفت2وانگشترخودراكهازهامان
پسگرفتهبود،درآوردوبهمردخایداد.استرنیزامالکهامانرابهدست

مردخایسپرد.
3استرباردیگرنزدپادشاهرفتوخودرابهپایاوانداخته،باگریهدرخواست
نمودحكمیكههاماندرموردكشتاریهودیاندادهبود،لغوشود.4پادشاهباز
عصایسلطنتیخودرابسویاودرازكرد.پساستربلندشدودرحضورپادشاه
ایستاد5وگفت:»پادشاها،تمنادارماگرصالحمیدانیدواگرموردلطفشما
قرارگرفتهام،فرمانیصادركنیدتاحكمهاماندربارةقتلعامیهودیانسراسر

مملكت،لغوشود.6منچگونهمیتوانمقتلعامونابودیقوممراببینم؟«
7آنگاهخشایارشابهملكهاسترومردخاییهودیگفت:»مندستوردادم
هامانراكهمیخواستشمایهودیانرانابودكند،بهداربیاویزند.همچنین
امالکاورابهملكهاستربخشیدم.8اماحكمیراكهبهنامپادشاهصادرشدهو
باانگشتراومهرشدهباشدنمیتوانلغوكرد.ولیشمامیتوانیدحكمدیگری
مطابقمیلخود،بهنامپادشاهبراییهودیانصادركنیدوآنراباانگشتر

پادشاهمهركنید.«
9آنروز،بیستوسومماهسومیعنیماهسیوانبود.منشیهایدربارفوری
احضارشدندوفرمانیراكهمردخایصادركرد،نوشتند.اینفرمانخطاببه
یهودیان،حاكمان،مقاماتمملكتیواستانداران127استان،ازهندتاحبشه،
بودوبهخطهاوزبانهایرایجمملكتونیزبهخطوزبانیهودیاننوشته
شد.10مردخایفرمانرابهنامخشایارشانوشتوباانگشترمخصوصپادشاه
مهركردوبهدستقاصدانیكهبراسبانتندروپادشاهسواربودندبههمهجا
فرستاد.11اینفرمانپادشاهبهیهودیانتمامشهرهااجازهمیدادكهبرایدفاع
ازخودوخانوادههایشانمتحدشوندوتمامبدخواهانخودراازهرقومیكه
باشند،بكشندوداراییآنهارابهغنیمتبگیرند.12روزیكهبرایاینكار
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8:1ـ7اگرچهمابهخاطروفاداریبهخدا،نبایدانتظارپاداش 
دنیویداشتهباشیم،غالبًاچنینپاداشینصیبمانمیگردد.
استرومردخایوفاداربودند،حتیتاآنحدکهزندگیخود
رابهخاطرنجاتدیگرانبهخطرانداختند.زمانیکهآنها
حاضرشدندازهمهچیزدستبکشند،خدابهنسبتوفاداری

عمیقیکهازخودنشاندادند،بهایشانپاداشداد.
8:8پیغامهامانباانگشترپادشاهُمهرشدهبودوحتی

از اینقانونجزئی لغوکند. پادشاهنمیتوانستآنرا
»قانونمعروفمادهاوپارسها«بود.وحاالپادشاهبه
برایخنثی تاهرحکمدیگریکه داد اجازه مردخای
بدون کند، صادر میرسد فکرش به اولی حکم کردن

آنکهعماًلآنراباطلنماید.
8:12اینهمانروزیبودکهبرایقتلعامیهودیان

تعیینشدهبود.



تعیینشد،همانروزیبودكهبرایقتلعامیهودیاندرنظرگرفتهشدهبود،
یعنیسیزدهمماهدوازدهمكهماهادارباشد.13درضمن،قرارشداینفرمان
درهمهجااعالمشودتایهودیان،خودرابرایگرفتنانتقامازدشمنانخود
آمادهكنند.14پساینفرماندرشوشاعالمشدوقاصدانبهفرمانپادشاه

سواربراسبانتندروآنرابسرعتبهسراسرمملكترساندند.
15و16سپسمردخایلباسشاهانهایراكهبهرنگهایآبیوسفیدبودپوشیدو
تاجیبزرگازطالبرسرگذاشتورداییارغوانیازجنسكتانلطیفبه
دوشانداختوازحضورپادشاهبیرونرفت.یهودیانبخاطراینموفقیتو
احترامیكهنصیبایشانشدهبوددرتمامشوشبهجشنوسرورپرداختند.
17فرمانپادشاهبههرشهرواستانیكهمیرسید،یهودیانآنجاغرقشادی
میشدندوجشنمیگرفتند.درضمنبسیاریازقومهایدیگربهدینیهود

گرویدند،زیراازایشانمیترسیدند.

4ـیهودیاننجاتپیدامیکنند
پیروزییهودیانبردشمنانشان

روزسیزدهمادار،یعنیروزیكهقراربودفرمانپادشاهبهمرحلة9
امیدواربودندبر اینروز،دشمنانیهود اجرادرآید،فرارسید.در
یهودیانغلبهیابند،اماقضیهبرعكسشدویهودیانبردشمنانخودپیروز
شدند.2درسراسرمملكت،یهودیاندرشهرهایخودجمعشدندتابهكسانی
كهقصدآزارشانراداشتند،حملهكنند.همهمردمازیهودیانمیترسیدندو
جرأتنمیكردنددربرابرشانبایستند.3تمامحاكمانواستانداران،مقامات
بهیهودیانكمکمیكردند؛4زیرا ازترسمردخای، مملكتیودرباریان
مردخایازشخصیتهایبرجستةدربارشدهبودودرسراسرمملكت،شهرت
فراوانداشتوروزبروزبرقدرتشافزودهمیشد.5بهاینترتیبیهودیان
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8:15ـ17هرکسیدوستداردکهقهرمانباشدومورد 
تحسینواحترامقرارگیردوبهثروتبرسد.اماکمتر
کسیحاضراستبهایالزمرابرایاینمنظوربپردازد.
مردخایسالهاوفادارانهبهحکومتخدمتکرد،نفرت
وستمهامانرامتحملش،وجانشرابهخاطرقومشبه
خطرانداخت.بهاییکهقهرمانانخدامیپردازند،وفاداری
درازمدتاست.آیاحاضریدیامایلیداینبهارابپردازید؟
بهموجب بودکه هامانحکمیصادرکرده 9:5ـ16
آنهرکسیدرروز28فوریهمیتوانستیهودیانرا
بکشدوداراییشانرابهغنیمتبگیرد.حکممردخای
نتوانستحکمهامانراخنثیکندزیراهیچقانونیراکه

بهامضایپادشاهمیرسید،نمیشدلغوکرد.درعوض،
به که رساند شاه امضای به را جدیدی قانون مردخای
یهودیانحقمقابلهبادشمنانشانرامیداد.وقتیآنروز
هولناکفرارسید،یهودیانمیتوانستندسختبجنگند،
امافقطکسانیراکشتندکهمیخواستندآنهارابکشند،
بگیرند، غنیمت به را آنها اموال میتوانستند آنکه با و
اینکاررانکردند)11:8؛10:9و16(.بعدازقتلعامدو
روزه،آشوبتمامشد.بنابراینمعلومبودکهانگیزهاولیه
یهودیاننفعطلبییانفرِتناشیازخودخواهینبود.آنها
فقطخواستندازخودوخانودههایشاندرمقابلکسانی

کهازایشاننفرتداشتند،دفاعکنند.



بهدشمنانخودحملهكردندوآنهاراازدمشمشیرگذرانده،كشتند.6آنها
درشهرشوشكهپایتختبود،500نفرراكشتند.7-10دهپسرهامان،دشمن
یهودیان،نیزجزواینكشتهشدگانبودند.اسامیآنهاعبارتبوداز:فرشنداتا،
اما ویزاتا. و اریدای اریسای، فرمشتا، اریداتا، ادلیا، فوراتا، اسفاتا، دلفون،

یهودیاناموالدشمنانراغارتنكردند.

9:7
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نحوهعمل
خدادردنیا

کاریکهخدامیخواهدانجامگیردـروشعملکردنخداارادهخدا

روشطبیعیعملخدا
خلقت، طریق از خدا 
به را عالم طبیعی عملکرد
جریانانداخت.اوانتظارات
ازطریق انسان، از را خود
انسان وجدان و کالمخود

آشکارکرد.

معجزات
به پاسخ در خدا 
نیازهایانسان،میتوانددر
نظامطبیعتدخالتکند.

مشیتالهی
منظور به میتواند خدا 
شاید انسان عملیکه انجام
نخواسته یا خواسته او از
طبیعت نظام در باشد،

دخالتکند.

زیبایینمونههاییازاستر استر به خدا 
طبیعیداد.

استربراینجاتقومش
نقشهایتهیهدید.

خدابهاستراینامکان
باپادشاهسخن رادادکه

بگوید.
و کردند دعا مردم 

روزهگرفتند.

اجازهدادمردخای خدا 
ازتوطئهایخبردارشود.

مردخایدرعملیشدن
چارچوب در که آنچه هر
انسانیغیرممکنبود،بهخدا

اعتمادداشت.

کاریکهانسانمیخواهدانجامگیردـروشعملکردنانسانخواستانسان

اقدامیکه
میتوانیمبکنیم

نقشهمیکشد
میتوانیمبراساسنظمو
قابلاطمینانبودِنآفرینش
خدانقشهبکشیم.میتوانیم
از بشناسیمو کالمخدارا

آناطاعتکنیم.

دعامیکند
خدا از میتوانیم 
بخواهیمکهدربرخیامور
عین در و کند، دخالت
حالواقفباشیمکهدانش

ودیدمامحدوداست.

اعتمادواطاعتمیکند
داشته اعتماد میتوانیم 
امور کنترل خدا که باشیم
رادردستدارد،حتیوقتی
را دیگری چیز شرایط که

نشانمیدهد.

اشتباهاتیکه
ممکناست

مرتکبشویم

یا...
نااطاعتیمیکند

طبیعت نظم میتوانیم 
رانقضکنیم،وازفرامین

خدانااطاعتیکنیم.

مطالبهمیکند
تصور است ممکن 
که را چه هر که کنیم
و میفهمیم، است الزم
انتظارداشتهباشیمکهخدا
طبقدعایماعملکند.

ناامیدمیشود
تصور است ممکن 
را دعایمان خدا که کنیم
را نیازهایمان یا نمیشنود
برآوردهنمیسازدوطوری
زندگیکنیمکهگوییجز
دیگری چیز طبیعی روش

وجودندارد.



او 12سپس رسید. پادشاه بعرض پایتخت آماركشتهشدگان روز، آن 11در
ملكهاسترراخواستوگفت:»یهودیانتنهادرپایتخت500نفرراكهده
پسرهاماننیزجزوآنهابودند،كشتهاند،پسدرسایرشهرهایمملكتچه
كردهاند!آیادرخواستدیگرینیزداری؟هرچهبخواهیبهتومیدهم.بگو

درخواستتوچیست.«
اجازهدهید پایتخت یهودیان به بدانید اگرصالح 13استرگفت:»پادشاها،
كاریراكهامروزكردهاند،فرداهمادامهدهند،واجساددهپسرهامانرا

نیزبهداربیاویزند.«
14پادشاهباایندرخواستاسترهمموافقتكردوفرماناودرشوشاعالم
شد.اجسادپسرانهاماننیزبهدارآویختهشد.15پسروزبعد،بازیهودیان
پایتختجمعشدندو300نفردیگرراكشتند،ولیبهمالكسیدستدرازی

نكردند.

عیدپوریمبنیانگذاردهمیشود
16بقیةیهودیاندرسایراستانهانیزجمعشدندوازخوددفاعكردند.آنها
ولی یافتند، رهایی آنها شر از و كشتند را خود دشمنان از نفر 000ر75
اموالشانراغارتنكردند.17اینكاردرروزسیزدهمماهادارانجامگرفت
وآنهاروزبعد،یعنیچهاردهمادارپیروزیخودراباشادیفراوانجشن
در زیرا راجشنگرفتند، ادار پانزدهم روز یهودیانشوش، 18اما گرفتند.

روزهایسیزدهموچهاردهم،دشمنانخودرامیكشتند.
جشن شادی با را ادار چهاردهم روز مناسبت این به روستاها 19یهودیاِن

میگیرندوبههمهدیهمیدهند.
20مردخایتماماینوقایعرانوشتوبراییهودیانسراسرمملكتپارس
چهدوروچهنزدیکفرستاد21و22وازآنهاخواستتاهمهسالهروزهای
چهاردهموپانزدهماداررابهمناسبتنجاتیهودازچنگدشمنانشان،جشن
بگیرندوشادینمایند،بهیكدیگرهدیهبدهندوبهفقیرانكمکكنند،زیرا
درچنینروزیبودكهغمشانبهشادی،وماتمشانبهشادكامیتبدیلشد.
23قومیهودپیشنهادمردخایراپذیرفتندوازآنپس،همهسالهاینروز
پسر هامان كه میكرد یادآوری یهودیان به روز 24این گرفتند. راجشن
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9:19ـ22گرایشانسانایناستکهاحسانهایخداو 
امانتاورازودفراموشکند.مردخایبرایجلوگیریاز
بروزاینوضع،اینوقایعرانوشتوازمردمخواستکه
بهیادروزتاریخیپوریم،هرسالآنروزراجشنبگیرند.

جشنوشادی،وهدیهدادنراههایمهمیبرایبهیادآوردن
اعمالخاصخدااست.امروزمااعیادیرابهیادوقایعیمانند
تولدوقیامعیسیمسیحبرگزارمیکنیم.اجازهندهیداعیادیا

هدیهدادنمعنایاینوقایعبزرگراپنهانکند.



همداتایاجاجیودشمنیهودبراینابودیآنانقرعه)كهبهآن»پور«
میگفتند(انداختهبودتاروزكشتارشانراتعیینكند؛25اماوقتیاینخبربه
گوشپادشاهرسیداوفرمانیصادركردتاهمانبالبرسرهامانبیاید،پس
هامانوپسرانشبهداركشیدهشدند.26)اینایام»پوریم«نامیدهمیشودكه
ازكلمه»پور«بهمعنیقرعه،گرفتهشدهاست.(باتوجهبهنامةمردخایو
آنچهكهاتفاقافتادهبود،27یهودیاناینرابصورترسمدرآوردندكهخود
وفرزندانشانوتمامكسانیكهبهدینیهودمیگروندایندوروزراهرساله
طبقدستورمردخایجشنبگیرند.28بنابراین،قراربراینشدكهیهودیان
سراسراستانهاوشهرهاایام»پوریم«رانسلاندرنسلهمیشهبهیادآورندو

آنراجشنبگیرند.
دربارة را مردخای نامة داشت كه اقتداری تمام با استر ملكه 29درضمن،
نامههای این، بر 30و31عالوه كرد. تأیید پوریم مراسم دایمی برگزاری
تشویقآمیزدیگریبهتمامیهودیان127استانمملكتپارسنوشتهشدتابه
موجبفرمانمردخاییهودیوملكهاستر،یهودیانونسلهایآیندهشانایام
»پوریم«راهمهسالهنگهدارند.یهودیانروزهوسوگواریاینایامرانیزبه
جامیآوردند.32بهاینترتیب،مراسمایام»پوریم«بهفرماناسترتأییدشد

ودرتاریخیهودثبتگردید.

مقامبزرگیبهمردخایدادهمیشود

تا10 وسعتش كه خود پادشاهی قلمرو مردم تمام برای خشایارشا
سواحلدوردستمیرسید،جزیهمقرركرد.2قدرتوعظمت
كارهایخشایارشاونیزشرحكاملبهقدرترسیدنمردخایومقامیكه
نوشتهشده پارس« مادو پادشاهان بخشید،دركتاب»تاریخ او به پادشاه
است.3پسازخشایارشا،مردخاییهودیقدرتمندترینشخصمملكتبود.
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9:29ـ31دربینیهودیان،زنانمیبایستساکتباشند،
سیاسی و مذهبی امور در و بپردازند، خانه کارهای به
دخالتنکنند.امااسترزنییهودیبودکهچارچوبهای
فرهنگیرادرهمشکستوبابهخطرانداختنجانخود
برایکمکبهقومخدا،ازوظایفمعمولزنانپافراتر
برخوردار زندگی در اجتماعیکه موقعیت ازهر نهاد.
باشید،خدامیتواندشمارابهکارگیرد.خودراآزادانهدر
اختیارخداقراردهیدوآمادهباشید،زیراممکناستخدا
ازشمابرایانجامکاریاستفادهکندکهدیگرانحتیاز

تصورآنهمهراسدارند.
10:3مردخایازشهرتخوبیدربینیهودیانبرخوردار

شد،زیراحتیوقتیبهمقامباالهمکهرسید،هنوزحامی
مشخصه غالبًا قدرت از استفاده سوء و فساد بود. آنها
افرادصاحبمقاماست.اماقدرتزمانیبهدرستیاستفاده
را بارستمدیدگان و برخیزاند را افتادگان میشودکه
بکاهد.کسانیکهازسویخدابهمقاماتباالمیرسند
یابهقدرتسیاسیدستمییابند،نبایدبهکسانیکهدر

نیازند،پشتکنند.
10:3هیچمدرکباستانشناسیوجودنداردکهتأکید
کندکهمردخایرئیسوزراشد،امادرطولمدتوزارت
دارد. وجود باستان پارس اسناد در عجیبی شکاف او،
اسنادحاکیازآنندکهدرسال465ق.م.یعنی،تقریبًا



اوبرایتأمینرفاهوامنیتقومخودهرچهازدستشبرمیآمد،انجاممیداد
ویهودیاننیزاورادوستمیداشتندواحترامزیادیبرایشقایلبودند.
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هفتسالبعدازآنکهمردخایبهریاستوزراانتخاب 
شد،فرددیگریرئیسوزراشد.لوحیکشفشدهاست
کهبررویآنازشخصیبهنامَمردوکایابهعنوانیکی
ازمقاماتدرسالهایاولسلطنتخشایارشانامبردهشده

است؛برخیمعتقدندکهاینهمانمردخایبودهاست.
10:3درکتاباستر،بهوضوحدستخدارادرزندگی
بهنظر که وقتی حتی میبینیم. قومش امور در و افراد
میرسدکهدنیادردستشریراناست،بازخداکنترل
اموررادردستداردوازکسانیکهبهاوتعلقدارند،
محافظتمیکند.اگرچهشایدماهمهاتفاقاتیراکهدر

پیرامونمارخمیدهددرکنکنیم،بایدبهحفاظتخدا
اعتمادکنیموباانجامهرکاریکهمیدانیمدرستاست،
صداقتوراستیخودراحفظنماییم.استرکهباظاهر
شدندرمقابلپادشاه،جانشرابهخطرانداخت،تبدیل
بهیکقهرمانشد.مردخایکه)اگراغراقنباشد(مرده
بهحسابمیآمد،بهسمتریاستوزرایکشوررسید.
ممکناستوضعیتبسیارناامیدکنندهباشد،یاترجیح
دهیمباوضعموجودسازشکنیم؛امادرهرحالنباید
ناامیدشویم.بایدهمیشهبهیادداشتهباشیمکهخداکنترل

دنیایمارادردستدارد.


