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Era odată o fată frumoasă cu numele Estera.  
Când tatăl și mama ei au murit, verișorul lui 
Estera, Mardoheu a crescut-o.  Estera l-a 
cinstit pe verișorul ei prin faptul că l-a 
ascultat așa ca o fiică bună.
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Al doilea după împărat la conducere era 
un om bogat cu numele Haman.  Toți se 
închinau înaintea lui Haman când el 
trecea.  Toți în afară de un bărbat 
Evreu, Mardoheu.  Ca un Evreu 
credincios, Mardoheu se închina 
numai lui Dumnezeu. 

A fost o percheziție 
pentru o nouă 
împărăteasă.  Dintre 
toate fetele frumoase 
din împărăție, împăratul 
a ales-o pe Estera 
ca să-i fie soție.  El a 
pus coroana regală pe 
capul ei.  Estera nu a 
spus regelui că ea 
este Ebraică fiind-că 
verișorul ei i-a 
spus să nu spună.

Împăratul Persiei a ținut un mare ospăț pentru toate 
prințesele din lume.  Oamenii mâncau separat de 

femeile care erau 
la acea serbare cu
împărăteasa Vaști.
Împăratul beat a 
poruncit lui
împărăteasa Vaști
să își ia coroana
regală și să-și
arate frumusețea.
Împărăteasa
Vaști a refuzat.

Verișorul Mardoheu stătea tot 
timpul la intrarea palatului 
să audă ceva noutăți 
despre Estera.  

Într-o zi el a auzit doi 
servitori care planificau 
să-l omoare pe împărat.  
Mardoheu a trimis o 
înștiințare care l-a 
salvat pe împărat.  
Servitorii au fost 
spânzurați și numele 
lui Mardoheu a fost 
trecut în registrul 
regelui. 

Ca să arate că femeile 
trebuie să se supună 
soțiilor lor, împăratul a 
dat o lege prin care a 
luat coroană regală de la 
Vaști.  Ea nu mai era de 
acum împărăteasă. 

Estera locuia în Persia.  Dar, Estera nu era 
Persiană.  Ea era Ebraică.  Străbunicii ei au 
venit în Persia ca prinși de război.  În zilele 
lui Estera, mulți Evrei locuiau în Persia.
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Haman a fost venit ca să-i ceară permis-
iunea împăratului pentru a-l spânzura pe
Mardoheu. Spânzurătorile erau gata.
Acum trebuia să le lase să aștepte.
Fericit, Haman și-a spus sugestiile.
„Îmbrăcați pe acel om în hainie împără-

tești și cununa
împărătească.”  

Între timp, Hamah 
pregătea spânzurători 
ca să-l spânzure pe 
Mardoheu. 

Era o lege foarte rea.  
Toți și Evreii și Persanii 
s-au plâns.  Dar rețineți 
– Dumnezeu a făcut-o 
pe Estera împărăteasă.  
Și ea era Ebraică.  Va 
ține ea secretul ascuns 
de împărat? Ori, își va 
pune viața în pericol 
ca să-și salveze 
neamul Evreu?

În noaptea aceea împăratul nu putea 
să doarmă.  Citind din înregistrările 

de la tribunal, a observat că 
Mardoheu nu a fost răsplătit 
pentru-că i-a salvat viața. În
dimineața următoare, împăratul

l-a întrebat pe Haman,
„Ce trebuie să-i se
facă unuia pe care

împăratul vrea să-l
onoreze?”  Haman 

era încântat.  El se 
gândea că împăratul
vorbea despre el!

Dumnezeu a dat lui Estera un gând inteligent.  Ea a 
invitat pe împărat și pe Haman la un ospăț.  Acolo 
împăratul i-a promis că-i va da tot ceea ce ar cere. 
„Să vină împăratul și Haman la un ospăț ... și în ziua 
următoare,” a răspuns Estera.  Atunci avea ea să 
spună împăratului ce dorește.

Haman îl ura pe Mardoheu așa de mult că a decis 
să-l omoare pe el și pe toți Everii din Persia.  Ce 
înfricoșător!  Răutăciosul Haman l-a înșelat pe 
împărat ca să semneze o lege 
ca la un timp anumit toți 
Evreii din împărăție 
să fie omorâți.
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Sfârşit

Împăratul a dat o nouă lege prin care a dat dreptul 
Evreilor să se apere de atacuri.  Ei au fost salvați!  
Mardoheu a devenit cel de al doilea la putere după 
împărat și toți Evreii s-au bucurat și și-au dat 
daruri unor altora.  Chiar și azi, poporul Evreu, 
își aduc aminte 
cum Dumnezeu 
i-a salvat prin 
frumoasa 
împărăteasă 
Estera.

Cum credeți că s-a simțit Haman în 
timp ce-l conducea pe Mardoheu prin 
oraș pentru a fi onorat? El îl ura pe

Mardoheu și mai tare ca înainte.  
„Să aștept,” s-a gândit Haman.  

„Curând el 
va muri –
împreună
cu toți
ceilalți
Everi.”

Frumoasa Împărăteasă Estera

O povestire din Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia,

se găseşte în

Estera

„Descoperirea cuvintelor Tale dã luminã.” 
Psalmi 119:130

Mai târziu în acea zi, Haman 
și împăratul au venit la 
serbarea împărătesei Estera. 
„Care este cererea ta?” a 
întrebat împăratul.  El nu și-a 
uitat promisiunea.  Arătând 
înspre Haman, împărăteasa 
Estera a spus împăratului 
toate planurile rele a lui 
Haman. „Spânzurați-l!” 
a spus împăratul.

„Puneți-l pe calul împăratului.  
Porunciți unui prinț să-l plimbe prin 
oraș pentru-ca toți să-l vadă.”
„Grăbește-te și fă așa lui Mardoheu, 
Evreul,” a poruncit împăratul 

lui Haman. 
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Această povestire Biblică, ne spune despre Dumnezeul 
nostru minunat, care ne-a creat pe noi şi care doreşte să se 

facă cunoscut nouă.
Dumnezeu ştie că noi facem fapte rele, aceste fapte rele 

sunt numite de El păcate. Pedeapsa pentru păcat este 
moartea, dar Dumnezeu ne-a iubit şi ne iubeşte atât de mult 
încât a trimis pe singurul Lui Fiu, pe Isus, să moară pe cruce 

şi să fie pedepsit pentru păcatele tale. Dacă tu crezi în 
Isus şi îi ceri iertare, El te va ierta! El va veni în viaţa ta, 

iar tu vei trăi cu El pentru totdeauna.
Dacă tu crezi că toate acestea sunt adevărate, roagă-te 

astfel lui Dumnezeu:
Dragă Isus, cred că Tu eşti Dumnezeu dar te-ai făcut om ca 
să mori pentru păcatele mele, iar acum eşti viu. Te rog intră 
în viaţa mea şi iartă-mi păcatele, astfel voi avea o viaţă nouă 
şi într-o zi voi fi pentru toteauna cu Tine. Ajută-mă să-Ţi 

slujesc şi să trăiesc ca şi copil al Tău. Amin.
Citeşte Biblia şi vorbeşte cu Dumnezeu în 

fiecare zi! Ioan 3:16 21 22
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