
Przegląd Starego Testamentu



Acheszwerosz był królem potężnego imperium Persów.



Wydał on ucztę dla wszystkich swoich książąt i podwładnych, 
która trwałą 180 dni.



Podpity król kazał przyjść królowej na ucztę. 
Ona go nie usłuchała i utraciła godność królewską.



Jednym z urzędników Acheszwerosza był Żyd Mordochaj, 
który opiekował się Esterą, córką swojego stryja.



Postanowiono znaleźć dla króla Acheszwerosza nową żonę. 
Było wiele kandydatek.



Również Estera została przedstawiona królowi 
i Acheszwerosz wybrał ją za żonę.



Pewnego dnia Mordochaj wykrył spisek przeciwko królowi. 
Wyjawił to Esterze a ona w imieniu stryja powiedziała o tym królowi.



Rzecz zbadano i stwierdzono jej prawdziwość. Obu winnych stracono.



Król Achaszwerosz wyróżnił Hamana,  potomka Amalekitów. 
Postawił go ponad innych urzędników.



Wszyscy poddani króla, oddawali pokłon Hamanowi. 
Mordochaj tego nie robił dlatego Haman chciał go zniszczyć.



Król za namową Hamana wydał dekret, 
aby dnia 13-go w miesiącu Adar zabić wszystkich Żydów w całej Persji.



Gdy Żydzi dowiedzieli się o wszystkim zaczęli gorzko płakać 
i w poście prosić Boga o pomoc.



Mordochaj zwrócił się do Estery:  „Nie myśl, że pałac ochroni cię. 
Jeśli w takiej chwili, będziesz milczeć, ocalenie dla Żydów przyjdzie 

skądinąd. Kto wie, czy nie stałaś się królową na ten czas?”



Królowa Estera bez zaproszenia z narażeniem życia 
stawiła się przed obliczem króla.



Król zapytał o przyczynę jej przyjścia. 
„Zapraszam króla z Hamanem na ucztę.” - odpowiedziała Estera.



Na przyjęciu u Estery pojawił się król i Haman. 
Estera poprosiła aby król z Hamanem przyszli jeszcze jutro na ucztę.



Po uczcie Haman poszedł do domu. Tam postanowiono, 
że zbudują szubienicę aby powiesić na niej Mordochaja.



Natomiast król nie mógł spać tej nocy. Czytając kroniki zauważył, 
że Mordochaj nie został nagrodzony za wykrycie spisku przeciw królowi.



Rano zapytał Hamana: „Co król powinien zrobić by wyróżnić człowieka?” 
Haman myśląc, że to chodzi o niego odpowiedział: „Należy go odziać w 
szaty królewskie i obwozić na królewskim rumaku po królewskim placu.”



Król nakazał, aby Haman tak postąpił z Żydem Mordochajem. 
I tak się stało.



Król wraz z Hamanem ponownie przybyli na ucztę do królowej Estery.



Wówczas Estera poprosiła o darowanie życia dla niej i jej ludu. 
„Kto cię ciemięży?” - zapytał król. „Haman” - odpowiedziała królowa.



Rozgniewany król skazał Hamana na śmierć na szubienicy, 
którą Haman przygotował dla Mordochaja.



Król wydał nowy dekret dotyczący Żydów. 
Dnia 13-go w miesiącu Adar, Żydzi mają prawo się bronić 

i wytracić wszystkich, którzy mają wobec nich złe zamiary.



Żyd Mordochaj stał się 
drugą co do ważności osobą po królu Achaszweroszu.


