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Имало едно време едно много красиво момиче, което
се казвало Естир. Когато бащата и майката на Естир
умряли, чичо и Мардохей я отгледал. Естир почитала
чичо си и му се покорявала.



Естир живяла в Персия. Но тя не била Персийка. Тя
била Юдейка. Нейните предци били взети в плен. По
времето на Естир, много юдеи живеели в Персия.



Царят на Персия направил голямо празненство за
всичките си първенци и слугите си. Мъжете били на

едно място, а
жените разнували
с царица Астин. 
Пияният цар
заповядал да
извикат царица
Астин за да покаже
красотата си, 
носейки царската
си корона.
Царица Астин
обаче отказала да
дойде.



За да покаже, че
жените трябва да
почитат мъжете си, 
царят издал закон
с който взел
царската корона от
Астин. Повече тя
не била царица.



Започнало търсене
на нова царица. От
всички красиви
момичета в царството, 
царят избрал Естир за
своя жена. Той
поставил златната
корона на главата и. 
Естир не казала на
царя, че е Юдейка, 
понеже чичо и и
бил казал да
не се издава.



Един ден той чул
как двама от слугите в
двореца се готвели да
убият царя. Мардохей
изпратил
предупреждение, което
спасило живота на царя. 
Слугите били обесени, а
името на Мардохей било
записано в царската
книга на летописите.

Мардохей стоял постоянно до
входа на двореца, за да
получава новини за
Естир.



Втори в царството бил един богаташ
на име Аман. Всеки се покланял, 
когато Аман минавал покрай него. 
Всеки, освен един. Като юдейн, 
Мардохей се покланял единствено
на живия Бог.



Аман мразел Мардохей толкова много, че решил да
убие него и всички юдеи в Персия. Нечестивият
Аман успял да накара царя да подпише един закон, 
според който всеки юдейн в
царството да бъде убит.



Това бил ужасен
закон. ИЮдеите и
Персийците скърбяли. 
Но помнете – Бог бил
направил Естир царица. 
А тя била Юдейка. Дали
тя щяла да продължава
да пази това в тайна? 
Или пък щяла да рискува
живота си, за да се опита
да спаси своя народ?



Бог дал на Естир една мъдра идея. Тя поканила царя
и Аман на угощение. Царят и обещал да и даде
всичко, което тя би поискала. Естир отговорила: 
“Нека царят и Аман дойдат и утре на угощението, 
което ще приготвя”. Тогава тя щяла да каже на царя
какво иска.



Междувременно, Аман приготвил
една голяма бесилка, за да обеси
Мардохей.



Същата вечер, царят не можал да заспи. Прочитайки
книгата на летописите, той видял, 
че Мардохей така и не бил
награден за това, че бил спасил
живота му. На следващата
сутрин, царят попитал Аман:

“Какво трябва да се
направи на човека,
на когото царят

благоволява на
направи почест?”

Аман се зарадвал. 
Той си мислел, че царят
говорел за него!



Аман тъкмо бил дошъл за да поиска от
царя позволение да обеси Мардохей.
Бесилката била готова. Но сега това
можело да почака малко. Развълнуван,
Аман предложил: “Да се облече човека
с царските дрехи и да му се

сложи
царската
корона...”



“Нека седне на царския кон и нека един
от по-видните царски първенци да го
разведе по целия град, за да го видят
всички”. Тогава царят казал на Аман: 
“Бързо отиди и направи за Мардохей
всичко, каквото
каза сега”



Как мислите, че се е почувствал Аман
докато е развеждал Мардохей из града, 
оказвайки му почест? Той намразил
Мардохей още повече. Може би Аман си

е помислил: “Само почакай още
малко и той
ще бъде
мъртъв –
той и
всички
останали
юдеи”



По-късно през деня, царят и
Аман дошли на угощението на
царица Естир. Царят попитал
Естир: “Какво искаш да ти
дам?” Той не бил забравил
обещанието си. Посочвайки
към Аман, царица Естир
разказала на царя за
нечестивите намерения на
Аман. Царят казал: “Обесете
го!”



След това, царят издал друг закон, позволявайки на
юдеите да се защитават. Те били спасени. Мардохей
станал втори след царя и всички юдеи се радвали и
си раздавали подаръци. Дори и днес юдеите си
спомнят как Бог ги е спасил чрез красивата царица
Естир.



“Твоето Слово носи светлина”
Псалм 119:130

Красивата Царица Естир

е история от Божието Слово – Библията, 

намираща се в

Естир 1-10
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