
CÔ GÁI NÔ LỆ TRỞ THÀNH HOÀNG HẬU  
Kinh thánh: Ê-xơ-tê 2:1-23 

Câu gốc: Ê-xơ-tê 2:15c Ê-xơ-tê được ơn trước mặt mọi người thấy nàng. 

Mục đích: Thi-thiên 106:46 Ngài cũng làm cho họ được ơn bên những kẻ bắt họ làm phu tù. 

I. Tấm lòng của vua A-suê-ru sau cơn sóng gió của hôn nhân:  

1. Nhớ lại vợ: Ê-xơ-tê 2:1 Sau các việc ấy, khi cơn thạnh nộ vua A-suê-ru đã nguôi lại, thì 

người bèn nhớ lại Vả-thi, và việc nàng đã làm, cùng sự đã chỉ định cho nàng. → (Khoảng 

-3 hay 4 năm sau vua nhớ lại Chuyện đã xảy ra trong: Ê-xơ-tê 1:9-19) 

2. Các cận thần tìm cho vua những nữ đồng trinh tốt đẹp: Ê-xơ-tê 2:2 Các cận thần vua 

thưa rằng: Khá tìm cho vua những nữ đồng trinh tốt đẹp;  

• Đi bắt hết những nữ đồng trinh tốt đẹp đem về cho vua: 

Ê-xơ-tê 2:3 và xin vua hãy sai khiến những quan đi khắp các tỉnh của nước vua, nhóm 

hiệp hết thảy nữ đồng trinh tốt đẹp, đến Su-sơ, là kinh đô, dẫn vào hậu cung, và giao 

phó cho Hê-gai, hoạn quan của vua, thái giám những cung phi; rồi phát cho chúng 

những hương phẩm cần dùng cho sự tẩy uế; 

• Để vua chọn một hoàng hậu: Vua đồng ý → (Ê-xơ-tê 2:4 hễ con gái trẻ nào được 

đẹp lòng vua khá lập làm hoàng hậu thế cho Vả-thi. Lời ấy đẹp lòng vua; vua bèn làm 

như vậy.)  

❖ Chúng ta: Giăng 15:19c Ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian,  

II. Hoàn cảnh của Mạc-đô-chê và Ê-xơ-tê tại kinh đô Su-sơ 

1. Lý do Mạc-đô-chê và Ê-xơ-tê có mặt tại Kinh đô Su-sơ: Ê-xơ-tê 2:5 Ở tại kinh đô Su-

sơ, có một người Giu-đa, tên là Mạc-đô-chê, con trai của Giai-rơ, cháu của Si-mê-i, chắt 

của Kích, người Bên-gia-min, 6 người bị bắt dẫn khỏi Giê-ru-sa-lem với những kẻ bị bắt 

làm phu tù đồng một lượt với Giê-cô-nia, vua Giu-đa, mà Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-

lôn, đã bắt làm phu tù. → (Giê-rê-mi 24:1b Ấy là sau khi Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-

lôn, đã bắt Giê-cô-nia, con trai Giê-hô-gia-kim, vua Giu-đa, cùng các quan trưởng Giu-

đa, với các thợ nghề và thợ rèn từ thành Giê-ru-sa-lem đem về nước Ba-by-lôn làm phu 

tù) →  Giê-rê-mi 29:1-10 (11 Đức Giê-hô-va phán: Vì Ta biết ý tưởng Ta nghĩ đối cùng 

các ngươi, là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy 

trong lúc cuối cùng của mình.) 

2. Mạc đô-chê nhận Ê-xơ-tê làm con nuôi: Ê-xơ-tê 2:7 Người bảo dưỡng Ha-đa-xa (tức 

Ê-xơ-tê) con gái của cậu mình, vì nàng không có cha mẹ. Người thiếu nữ ấy là tốt tươi 

hình dạng, đẹp đẽ dung nhan. Vậy, khi cha mẹ nàng đã qua đời rồi, Mạc-đô-chê nhận 

nàng làm con gái mình.  

• Chúng ta được Chúa nhận làm con nuôi: Ê-phê-sô 1:5 bởi sự thương yêu của Ngài 

đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jêsus 

Christ, theo ý tốt của Ngài, 

3. Ê-xơ-tê bị đem vào cung vua với những gái trẻ khác: Ê-xơ-tê 2:8 Xảy ra khi mạng lịnh 

của vua và chiếu chỉ người đã được rõ biết, khi có nhiều con gái trẻ đã nhóm hiệp tại kinh 

đô Su-sơ, giao phó cho Hê-gai chưởng quản, thì Ê-xơ-tê cũng được đem đến cung vua, 

giao phó cho Hê-gai, quan thái giám các cung phi.  

4. Ê-xơ tê được ơn trước mặt hoạn quan: Được cung cấp mọi sự 

Ê-xơ-tê 2:9 Con gái trẻ đó đẹp lòng Hê-gai và được ơn trước mặt người; người lật đật 

ban cho nàng những hương phẩm cần dùng sự tẩy uế, và những vật nhựt dụng của nàng, 

cùng cấp cho nàng bảy con gái tơ chọn lấy trong cung vua; đoạn Hê-gai dời nàng với các 

con gái tơ vào trong một cái phòng tốt nhất của cung phi tần. (Thi 45:8) 
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5. Mạc đô chê theo dõi đời sống của Ê-xơ-tê:  Ê-xơ-tê 2:11 Mỗi ngày, Mạc-đô-chê đi dạo 

chơi trước sân của các cung phi tần, để cho biết Ê-xơ-tê có bằng yên chăng, và nàng sẽ ra 

thể nào.  

• Chúng ta: Giăng 14:18 Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, Ta sẽ đến cùng các 

ngươi. → (Công-vụ 18:10 Ta ở cùng ngươi, chẳng ai tra tay trên ngươi đặng làm hại 

đâu; vì Ta có nhiều người trong thành nầy.) 

6. Ê-xơ-tê dấu thân phận của mình:  Ê-xơ-tê 2:10 Ê-xơ-tê chẳng tỏ ra dân mình và quê 

hương mình; vì Mạc-đô-chê có dặn nàng đừng tỏ ra cho ai biết.  

• Vì Ê-xơ-tê là người Giu-đa: E-xơ-ra 4:6 Nhằm đời A-suê-ru, vừa bắt đầu lên ngôi, 

thì chúng làm một cái trạng cáo dân Giu-đa và dân cư Giê-ru-sa-lem. 

7. Mạc-đô-chê theo dõi tình hình của Ê-xơ-tê 

III. Luật cho các cô gái trẻ trước khi vào gặp vua:  

1. Luật tẩy uế: Ê-xơ-tê 2:12 Mỗi con gái trẻ chiếu theo lệ định mà dọn mình cho tinh sạch 

trong mười hai tháng: sáu tháng dùng dầu một dược, sáu tháng dùng thuốc thơm, cùng 

những hương phẩm cần dùng về sự tẩy uế. Sau kỳ ấy đã mãn rồi, mỗi con gái trẻ theo 

phiên thứ mà đến cùng vua A-suê-ru. → (Sáng 37:25 Thuốc thơm.) 

• Chúng ta: Lê-vi Ký 20:7 Các ngươi hãy làm sạch mình, và hãy nên thánh, vì Ta là 

Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi. → (Hê-bơ-rơ 9:14 huống chi huyết của 

Đấng Christ, là Đấng nhờ Đức Thánh Linh đời đời, dâng chính mình không tì tích 

cho Đức Chúa Trời, thì sẽ làm sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết, đặng hầu 

việc Đức Chúa Trời hằng sống, là dường nào); → Ma-la-chi 3:3 

2. Họ vào chầu vua: Ê-xơ-tê 2:13 Họ vào chầu vua như vầy: Phàm vật gì nàng muốn đem 

theo từ cung phi tần đến cung điện vua, thì họ liền ban cho. 14 Buổi tối thì nàng đến, còn 

sớm mai trở về hầu cung thứ nhì, có Sa-ách-ga là hoạn quan của vua, thái giám các phi 

tần, coi sóc. Nàng không hề vào cung vua nữa, miễn là nàng đẹp ý vua, và được vua đòi 

tên mình. → (Tên bạn có được gọi không? Khải 20:15) 

• Chúng ta: Gia cơ 4:8 Hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em. 

Hỡi kẻ có tội, hãy lau tay mình, có ai hai lòng, hãy làm sạch lòng đi; 

• Tiêu chuẩn Chúa chọn chúng ta: 1 Cô-rinh-tô 1:28 Đức Chúa Trời đã chọn 

những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian. → (Rô-ma 5:8 Nhưng Đức Chúa Trời tỏ 

lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội. 

3.  Đến phiên Ê-xơ-tê gặp vua: Ê-xơ-tê được ơn trước mặt mọi người 

Ê-xơ-tê 2:15 Khi phiên Ê-xơ-tê, con gái của A-bi-hai, cậu của Mạc-đô-chê, là người đã 

nhận nàng làm con, đã đến để đi vào cùng vua, thì nàng chẳng cầu xin gì hết, ngoại trừ 

điều Hê-gai, hoạn quan vua, thái-giam các phi tần, đã định cho. Ê-xơ-tê được ơn trước 

mặt mọi người thấy nàng. 16 Ấy vậy, Ê-xơ-tê được đưa đến cùng vua A-suê-ru trong cung 

vua, nhằm tháng mười (là tháng Tê-bết) năm thứ bảy đời người trị vì.  

• Chúng ta: Thi thiên 45:10 Hỡi con gái, hãy nghe, hãy suy nghĩ, hãy lắng tai; Khá 

quên dân sự và nhà cửa cha của con; 11 Thì vua sẽ mộ nhan sắc con; Vì Ngài là 

chúa con; hãy tôn kính Ngài. 

4. Ê-xơ-tê được ơn trước mặt vua: Ê-xơ-tê 2:17 Vua thương mến Ê-xơ-tê nhiều hơn các 

cung nữ khác, và nàng được ơn trước mặt vua hơn những người nữ đồng trinh; vua đội 

mão triều thiên trên đầu nàng, và lập nàng làm hoàng hậu thế cho Vả-thi. 

• Hội thánh là vợ mới của Chiên Con: Khải huyền 21:9 Một vị trong bảy thiên sứ 

đã cầm bảy bát đựng đầy bảy tai nạn cuối cùng, đến gần tôi, bảo rằng: Hãy đến, ta 

sẽ chỉ cho ngươi thấy người vợ mới cưới là vợ Chiên Con 
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• Là nữ đồng trinh: Ma-thi-ơ 25:1-13 (Mười người nữ đồng trinh và chàng rễ)  

• Là hoàng hậu: Thi thiên 45:9 Trong bọn người nữ tôn quí của Ngài có các công 

chúa; Hoàng hậu đứng bên hữu Ngài, trang sức vàng ô-phia. 14 Nàng sẽ mặc áo 

gấm ra mắt vua; Các nữ đồng trinh là bạn đi theo nàng sẽ được đưa đến 

Ngài. 15 Họ sẽ được dẫn đến có sự vui vẻ và khoái lạc, mà vào đền vua. → (Thi-

thiên 16:11 Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc...) 

5. Những người Chúa cho được ơn khi họ làm nô lệ: 

• Giô-sép: Sáng-thế Ký 39:21 Đức Giê-hô-va phù hộ Giô-sép và tỏ lòng nhân từ 

cùng chàng, làm cho được ơn trước mặt chủ ngục. 

• Môi-se và dân Hê-bơ-rơ: Xuất Ê 11:3 Đức Giê-hô-va làm cho dân sự được 

ơn trước mặt người Ê-díp-tô; Môi-se cũng là một người rất tôn trọng trong xứ Ê-

díp-tô, trước mắt quần thần của Pha-ra-ôn và trước mắt dân ấy. 

• Thầy thông giáo E-xơ-ra: E-xơ-ra 7:28 và khiến cho tôi được ơn trước mặt vua, 

cùng trước mặt các mưu thần và các quan trưởng có quyền của vua! Vậy, tôi hứng 

chí, vì tay của Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi phù trợ tôi, và tôi chiêu-tập các 

trưởng tộc Y-sơ-ra-ên đặng đồng đi lên với tôi. → (Nê-hê-mi....)  

6. Làm thế nào để được ơn: Châm ngôn 3:1 Hỡi con, chớ quên sự khuyên dạy Ta, lòng 

con khá giữ các mạng lịnh Ta; 2 Vì nó sẽ thêm cho con lâu ngày, số năm mạng sống, và 

sự bình an. 3 Sự nhân từ và sự chân thật, chớ để lìa bỏ con; Hãy đeo nó vào cổ, ghi nó nơi 

bia lòng con; 4 Như vậy, trước mặt Đức Chúa Trời và loài người con sẽ được ơn và có sự 

khôn ngoan thật. → (Châm 8:34 Người nào nghe lời Ta, hằng ngày tỉnh thức tại nơi cửa 

Ta, và chờ đợi ở bên các trụ cửa Ta, lấy làm có phước thay. 35 Vì hễ ai tìm được Ta, thì 

gặp sự sống, và sẽ được ơn của Đức Giê-hô-va;)  

IV. Sau khi Ê-xơ-tê được tuyển chọn làm hoàng hậu: 

1. Bữa tiệc cho ngày đăng quang hoàng hậu: Nhiều người được phước  

Ê-xơ-tê 2:18 Đoạn, vua bày một tiệc lớn đãi các quan trưởng và thần bộc mình, tức tiệc 

yến của bà Ê-xơ-tê; vua rộng tha thuế cho các tỉnh, và ban thưởng xứng đáng theo bực 

giàu sang của vua.  

• Chúng ta:  1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:8 Vì đạo Chúa không những từ nơi anh em vang ra 

trong xứ Ma-xê-đoan và A-chai thôi đâu, nhưng đức tin mà anh em có trong Đức 

Chúa Trời đã đồn khắp mọi nơi, đến nỗi chúng tôi không cần phải nói đến nữa.  

2 Cô-rinh-tô 2:14 Song tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng tôi được thắng 

trong Đấng Christ luôn luôn, và bởi chúng tôi, Ngài rải mùi thơm về sự nhận biết 

Ngài khắp chốn! → (Hội thánh được bắt đầu từ Sách Công vụ …) 

2. Mạc đô chê ngồi ở cửa vua: Ê-xơ-tê 2:19 Khi các nữ đồng trinh hiệp lại lần thứ nhì, thì 

Mạc-đô-chê ngồi ở nơi cửa vua. 

3. Ê-xơ-tê vâng lời cha nuôi khi đã trở nên hoàng hậu:  Ê-xơ-tê 2:20 Ê-xơ-tê, y như lời 

Mạc-đô-chê đã dặn mình, không tỏ cho ai biết quê hương và tông tộc mình; vì Ê-xơ-tê 

làm theo điều Mạc-đô-chê dặn nàng, như khi nàng còn được bảo dưỡng nơi nhà người. → 

(Gia đình Giô-na-đáp → Giê-rê-mi 35:18-19 → Được Chúa thưởng) 

4. Mạc-đô-chê biết được mưu giết vua: 2:21 Trong các ngày đó, Mạc-đô-chê đang ngồi 

nơi cửa vua, có hai hoạn quan của vua, trong bọn kẻ giữ cửa, là Bích-than và Thê-rết, nổi 

giận toan mưu tra tay vào vua A-suê-ru. → (Châm-ngôn 15:3 Con mắt Đức Giê-hô-va ở 

khắp mọi nơi, xem xét kẻ gian ác và người lương thiện.) 

• Mạc-đô-chê báo cho Ê-xơ-tê biết mưu này: Ê-xơ-tê 2:22a Việc ấy thấu đến 

Mạc-đô-chê biết, người học lại cho hoàng hậu Ê-xơ-tê, 

https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/39/25
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/18/45:9
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/18/45:14
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/18/45:15
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/18/16:11
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/18/16:11
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/0/39:21
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/1/11:3
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/14/7:28
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/19/3:1
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/19/3:2
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/19/3:3
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/19/3:4
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/19/8:34
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/19/8:35
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/16/2:18
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/51/1
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/51/1:8
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/46/2:14
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/16/2:19
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/16/2:20
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/23/35:18
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/16/2:21
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/19/15:3
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/16/2:22


• Chúa nói với chúng ta: 2 Cô-rinh-tô 2:11 hầu đừng để cho quỉ Sa-tan thắng 

chúng ta, vì chúng ta chẳng phải là không biết mưu chước của nó. → (1 Giăng 

4:1 Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có 

phải đến bởi Đức Chúa Trời chăng; vì có nhiều tiên tri giả đã hiện ra trong thiên 

hạ; → 1 Giăng 2:19 Chúng nó đã từ giữa chúng ta mà ra, nhưng vốn chẳng phải 

thuộc về chúng ta; vì nếu chúng nó thuộc về chúng ta, thì đã ở cùng chúng ta; 

song điều đó đã xảy đến, hầu cho tỏ ra rằng mọi kẻ ấy chẳng thuộc về chúng ta 

vậy.) 

• Ê-xơ-tê không dành công trạng của người khác: Ê-xơ-tê 2:22b Bà Ê-xơ-tê 

nhân tên Mạc-đô-chê tâu lại cho vua.  

• Chúa cho chứ không được dành: Giăng 4:38 Ta đã sai các ngươi gặt nơi mình 

không làm; kẻ khác đã làm, còn các ngươi thì đã vào tiếp lấy công lao của họ. 

5. Kết quả viêc điều tra tội mưu sát vua: Ê-xơ-tê 2:23 Người ta bèn tra hạch việc đó, thấy 

quả thật như vậy, rồi cả hai đều bị treo nơi cây hình; đoạn họ chép điều đó trong sách sử 

ký tại trước mặt vua. 

Cầu nguyện theo sự dạy dỗ của Đức Thánh linh. 
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