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Колись жила дуже вродлива дівчина на ім’я Естер. 
Коли її батько й мати померли, її виховував дядько 
Мордехай.  Естер шанувала свого дядька, 
слухаючись його як добра дочка батька. 
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Гаман був багатієм, який 
підкорявся лише царю.  Кожний 
вклонявся, коли Гаман проходив 
поруч.  Кожний, за винятком однієї 
людини.  Юдей Мордехай шанував 
лише самого Бога. 

Розпочався пошук 
нової цариці.  З усіх 
вродливих дівчат 
цар обрав Естер 
бути його жінкою. 
Він поклав царську 
корону на її голову. 
Естер не сказала 
цареві, що була 
юдеянкою, тому що 
так навчив її 
дядько. 

Цар перський справляв величезну гостину для 
принців з усього світу.  Чоловіки їли окремо від 
                                                                  жінок, які також 
                                                                  мали свою  
                                                                  гостину разом з 
                                                                  царицею Вашті. 
                                                                  П’яний цар 
                                                                  наказав цариці 
                                                                  Вашті одягнути 
                                                                  царську корону і 
                                                                  показати свою 
                                                                  красу.  
                                                                  Цариця Вашті 
                                                                  відмовилась. 

               Дядько мордехай 
    проводив час біля входу у 
палац, щоб почути новини 
про Естер.  Одного дня він 
почув, як двоє робітників 
палацу планують вбити 
царя.  Мордехай послав 
  попередження, яке 
    врятувало життя царю. 
     Робітників повісили,  
   а ім’я Мордехая було 
вписане у царську книгу. 

Щоб показати, 
що жінки мають 
коритися своїм 
чоловікам, цар 
видав закона,  
за яким забрав 
корону від Вашті.  
Вона більше не 
була царицею. 

Естер жила у Персії, але була юдейкою.  
Її предки прийшли до Персії, бо були полонені під 
час війни.  У дні Естер багато юдеїв жили у Персії. 
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Гаман прийшов, щоб просити 
царевого дозволу повісити Мордехая. 
Шибениця була готова.  Тепер він міг 
зачекати.  Гаман у захваті висловив 
свою пропозицію: одягни чоловіка у 
цареву одежу і корону. 

Між тим, Гаман приготував 
величезну шибеницю, щоб 
повісити Мордехая. 

                    Це був 
               жахливий закон. 
          Сумували і юдеї,  
      і персяни.  
Але пам’ятайте – Бог 
зробив Естер царицею.  
І вона була юдеянкою. 
Чи триматиме вона 
секрет від царя?  Або чи 
буде вона ризикувати 
життям, намагаючись 
врятувати своїх людей? 

Тої ночі цар не міг спати.  Читаючи судові записи,  
     він побачив, що Мордехай не був 
                                винагороджений за те, що врятував 
                                  його життя.  Наступного ранку  
           цар запитав Гамана: «Що  
        зробити з чоловіком, якому 
     цар хоче чести?»  Гаман 
        зрадів.  Він думав, 
        що цар говорить  

        про нього. 

Бог дав Естер розумну ідею.  Вона запросила царя й 
Гамана разом на гостину.  Там цар пообіцяв їй все, 
чого вона побажає.  «Нехай  прийдуть цар та Гаман 
на гостину, що зроблю їм, і взавтра я зроблю за 
царевим словом.» 

Гаман так зненавидів 
Мордехая, що вирішив 
вбити усіх юдеїв Персії. 
Який жах!  Підступний 
Гаман намовив царя 
підписати закон,  
за яким певного часу 
кожний юдей у царстві 
мав бути вбитий. 
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Кінець!  

Потім цар видав іншого закона, який дозволив 
юдеям захистити себе.  Вони були врятовані! 
Мордехай став другою людиною у царстві після царя, 
а всі юдеї раділи і дарували подарунки один одному.  
І до сьогодні юдеї пам’ятають, як Бог врятував їх 
через  
вродливу  
царицю  
Естер. 

Як.  ви думаєте.  почував себе Гаман, 
коли він водив Мордехая з честю 
навкого міста?  Він ненавидів Мордехая 
ще більше, ніж раніше.  «Зачекай, -  
         можливо думав Гаман, - він скоро 
                                                 помре разом 
                                                     з усіма 
                                                         іншими 
                                                        юдеями». 

“Вхід у слова Твої світло дає.”  
Псалом 119:130 

Вродлива цариця Естер 
 

Оповідання з Божого Слова, Біблії, 
 

знаходиться у  
 

Книзі Естер, головах 1-10 

Пізніше того є дня Гаман 
разом з царем прибули на 
гостину цариці Естер.  
«Яке жадання твоє», - 
запитав цар.  Він не забув 
своєї обіцянки.  Показавши 
на Гамана, цариця Естер 
розповіла царю усе про його 
підступну змову.  
«Повісьте його», - сказав цар. 

Посади його на царського коня.  
Накажи царському князю возити 
чоловіка містом, щоб всі бачили.  
«Поспіши, візьми одежу та коня, як 
казав ти, і зроби так юдеєві 
Мордехаєві», - наказав  
     цар Гаману. 
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Біблійне оповідання розказує нам про чудового Бога, Який 
створив нас і бажає, щоб ми Його знали.  

Бог знає, що ми робили недобрі речі, які Він зве гріхом.  
Покаранням за гріх є смерть, але Бог любить тебе так 

сильно, що Він послав Свого Єдиного Сина, Ісуса, померти 
на хресті  

й бути покараному за твої гріхи.  Потім Ісус повернувся до 
життя й пішов додому у Небеса!  Якщо ти віриш у Ісуса і 
попросиш Його простити твої гріхи, Він це зробить!  Він 

прийде й тепер житиме у тобі, і ти завжди житимеш разом з 
Ним.  

Якщо ти віриш, що це правда, скажи Богу: “Дорогий Ісусе,  
я вірю, що Ти Бог і зробився людиною, щоб померти за мої 
гріхи, щоб я тепер міг мати нове життя і одного дня пішов 
бути з Тобою назавжди.  Допоможи мені слухатися Тебе і 

жити для Тебе як Твоя дитина.  Амінь.”  
Читай Біблію і щодня говори з Богом!   

Євангелія від Івана, 3:16 21


