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Élt egyszer egy nagyon bájos kisasszony, Eszternek 
hívták.  Amikor az anyja és az apja meghaltak, a 
nagybátyja, Márdokeus vette magához.  Eszter a 
lányaként tisztelte és engedelmeskedett neki. 



Eszter Perzsiában élt, de  
valójában zsidó volt.  Az ősei valamikor  
hadifogolyként kerültek Perzsiába.   
Eszter korában sok zsidó élt Perzsiában. 



Perzsia  
királya nagy  
vacsorát adott  
a királyság  
összes hercege  
számára.  A nőket  
különválasztották  
a férfiaktól, őket  
Vasthi királynő  
fogadta. 



A részeg király 
Vasthi királynőt 
hívatta azzal a 
paranccsal, hogy 
tegye fele a 
királyi koronát  
és mutassa meg 
magát teljes 
szépségében.   
A királynő 
azonban 
megtagadta. 



A király, hogy  
megmutassa, hogy a 
feleségeknek tiszteletben 
kell tartani a férjeiket,  
egy törvényt adatott ki, 
amely megfosztotta  
Vasthi királynét a 
koronájától.  Többé  
nem volt királynő. 



Új királynőt 
kerestek.  A 
királysága legszebb 
lányai közül a király 
Esztert választotta 
ki feleségnek.   
A fejére tette  
a királyi koronát.   
A nagybátyja 
tanácsára Eszter 
nem árulta el a 
királynak, hogy  
ő zsidó. 



Márdokeus nagybácsi a palota  
bejáratánál ácsorgott,  
hogy híreket halljon  
Eszter felől.   

Így jutott tudomására 
 egy nap, hogy két szolga 

 a király életére akar törni. 
  Márdokeus tudatta ezt a 
 királlyal, így megmentette 

 az életét.  A szolgákat 
 felakasztották és 

 Márdokeus neve 
 bekerült a királyi 

                                                       levéltárba. 



A király utáni második méltóság egy 
Hámán nevezetű gazdag ember volt.  
Amikor Hámán arra járt, mindenki 
földre borult előtte.  Mindenki, egy 
embert kivéve.  Márdokeus zsidó 
emberként csak az élő Isten előtt 
borult le imádásképpen. 



Hámán annyira gyűlölte Márdokeust, hogy egy napon 
elhatározta, hogy megöleti a Perzsiában élő többi 
zsidóval együtt.  Micsoda szörnyűség !  A gonosz 
Hámán aláíratott a királlyal  
egy olyan rendelkezést,  
amely kimondta, hogy  
egy adott időpontban  
a királyságban  
élő összes  
zsidóval  
végezni  
kell. 



Rettenetes egy 
rendelkezés volt. 

  A zsidók és a perzsák 
egyaránt sírtak.  De ne 

felejtsétek el, Isten 
királynét csinált Eszterből.  

És ő zsidó volt.  Vajon 
továbbra is elhallgatja a 

titkát a király előtt ?  Vagy 
életének kockáztatásával 
megpróbálja megmenteni 

 a népe életét? 



Isten kiváló ötletet adott Eszternek.  Vacsorára 
hívta meg a királyt és Hámánt.  A király megígért 
neki mindent, amit csak kíván.  "Csak jöjjön el 
holnap a király Hámánnal együtt a lakomára – 
válaszolta Eszter – és majd akkor adok neki  
választ arra, hogy mit akarok." 



Ez idő alatt Hámán 
megcsináltatta a  
bitófát Márdokeus  
felakasztásához. 



Azon az éjszakán a király nem tudott 
 aludni.  Beleolvasva a levéltári 

 anyagba, rájött, hogy Márdokeus 
 sohasem kapta meg a jutalmát 

 azért, amiért a király életét 
 megmentette.  Másnap a 

 király megkérdezte 
 Hámánt : "Mit 
 tehetünk egy 

 
 olyan emberért, akit 

 a király elismerésben 
 akar részesíteni ?" 

                           Hámán azt hitte,   
                hogy a király rá gondolt. 



Hámán eredetileg azért jött a 
királyhoz, hogy engedélyt kérjen 
Márdokeus felakasztásához.  A 
bitófa készen állt.  De most ez 
várathatott magára. 



Hámán, a király kérdésétől 
fellelkesülten a következőt 
sugalmazta : "A királytól el kell 
kérni a palástját és a koronáját, 
és erre az emberre kell ráadni." 



Majd rá kell ültetni a király 
lovára.  Egy királyi hercegnek 
pedig végig kell vezetnie az illető 
személyt a városon keresztül, 
hogy mindenki láthassa – fejezte 
be Hámán. 



"Igyekezz, és cselekedjél 
így a zsidó Márdokeussal !" 
– parancsolta neki a király.  



Mit gondoltok, hogyan érezhette 
magát Hámán, mialatt Márdokeust  
ebben a megtiszteltetésben 
kellett részesítenie. 



Még jobban gyűlölte Márdokeust.  
"Várjunk csak ! – gondolhatta 
Hámán. – Nemsokára meghal a 
többi zsidóval együtt."  



Később, a nap folyamán, Hámán  
és a király megérkeztek Eszter 
lakomájára.  "Mi a kérésed ?"   
– fordult Eszterhez a király,  
nem felejtkezve meg az  
ígéretéről.  Hámánra mutatva, 
Eszter királynő leleplezte 
Hámánnak az összes gonosz 
fondorlatát.  "Akasszák fel  
Hámánt !" – parancsolta  
a király. 



Ekkor a király egy másik törvényt foganatosított, 
amely felhatalmazta a zsidókat a védekezésre.  
Megmenekültek !  Márdokeus a király mögötti 
második helyre került, és az örvendező zsidók 
ajándékokkal lepték meg egymást.  A zsidó  
nép napjainkban  
sem felejtette  
el, hogyan  
mentette meg  
Isten őket a  
szépséges  
Eszter  
királynőn  
keresztül.  



Eszter, a gyönyörű királynő 
 

 Isten Igéjéből, a Bibliából  
 

vett történet : 
 

Eszter 1-10 

"Megvilágít engem a te szavaidnak  
megismerése."  Zsoltárok könyve 119 : 130  



Vége 



Ez a biblia történet a mi csodálatos Istenünkről szól, aki 
bennünket is teremtett és aki azt akarja, hogy megismerjük. 

 
Isten tudja, hogy mi mindig követtünk el rossz cselekedeteket, 
amelyeket ő bűnnek nevez.  A bűneinkért a büntetés a halál, de 
Isten annyira szeret bennünket, hogy a Fiát, Jézust küldte a 

keresztre, hogy meghaljon és bűnhödjön a bűneinkért.  De aztán 
Jézus feltámadt és felment a Mennybe !  Ha te hiszel Jézusban 

és arra kéred, hogy bocsássa meg  a bűneidet, Ő meg fogja  
tenni !  El fog jönni, hogy benned éljen, és te örökké  

Vele fogsz élni. 
 

Ha te meg akarsz szabadulni a bűneidtől, így szólhatsz  
Istenhez : Drága Istenem, én hiszem, hogy Jézus érettem  
halt meg és hogy ma is él.  Kérlek, lépj be az életembe és  
bocsásd meg a bűneimet, hogy új életet kezdhessek, és  
hogy egy napon örökre viszontlássalak.  Segíts nekem,  

hogy érted éljek, mint a Te gyermeked.  Ámen 
 

Olvasd a Bibliát és beszélj az Istenhez  
minden nap !  János 3 : 16 
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