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NEEMIA 13

NEEMIA 13. ESTERA 1

zis: „Pentru ce** a fost pãrãsitã Casa
lui Dumnezeu?” ªi am strâns pe leviþi
ºi pe cântãreþi, ºi i-am pus iarãºi în
*Vers. 17,25. Prov. 28.4. **Cap. 10.39.
slujba lor.
12. Atunci* tot Iuda a adus în cãmãri
zeciuiala din grâu, din must ºi din
*Cap. 10.38,39; 12.44.
untdelemn.
13. Am dat cãmãrile* în grija preotului ªelemia, cãrturarului Þadoc ºi
lui Pedaia, unul din leviþi, ºi le-am
adãugat ºi pe Hanan, fiul lui Zacur,
fiul lui Matania, cãci le mergea
numele cã sunt credincioºi**. Ei au
fost însãrcinaþi sã facã împãrþirile
cuvenite fraþilor lor.

tot felul de lucruri au petrecut noaptea
o datã ºi de douã ori afarã din
Ierusalim.
21. I-am mustrat ºi le-am zis: „Pentru
ce staþi noaptea înaintea zidului? Dacã
veþi mai face încã o datã lucrul acesta,
voi pune mâna pe voi.” Din clipa
aceea, n-au mai venit în timpul
Sabatului.
22. Am poruncit ºi leviþilor sã se
cureþe* ºi sã vinã sã pãzeascã porþile,
ca sã sfinþeascã ziua Sabatului.
Adu-Þi aminte** de mine, Dumnezeule,
ºi pentru aceste lucruri ºi ocroteºte-mã
dupã marea Ta îndurare!

*2 Cron. 31.12. Cap. 12.44. **Cap. 7.2. 1 Cor. 4.2.

*Cap. 12.30. **Vers. 14,31.

14. Adu-Þi aminte* de mine, Dumnezeule, pentru aceste lucruri ºi nu
Mustrarea pentru femeile strãine
uita faptele mele evlavioase fãcute
23.
Tot pe vremea aceea, am vãzut pe
pentru Casa Dumnezeului meu ºi pentru lucrurile care trebuie pãzite în ea! niºte iudei, care îºi luaserã neveste*
*Vers. 22,31. Cap. 5.19. asdodiene, amonite ºi moabite.
*Ezra 9.2.
Sfinþirea Sabatului
24. Jumãtate din fiii lor vorbeau limba
15. Pe vremea aceasta am vãzut în asdodianã ºi nu ºtiau sã vorbeascã
Iuda niºte oameni cãlcând la teasc în limba evreiascã; nu cunoºteau decât
ziua Sabatului*, aducând snopi, încãr- limba cutãrui sau cutãrui popor.
când mãgarii cu vin, struguri ºi smo- 25. I-am mustrat* ºi i-am blestemat;
chine, ºi cu tot felul de lucruri ºi am lovit pe unii din ei, le-am smuls
aducându-le** la Ierusalim în ziua pãrul ºi i-am pus sã jure** în Numele
Sabatului. ªi i-am mustrat chiar în lui Dumnezeu, zicând: „Sã nu vã daþi
ziua când îºi vindeau mãrfurile.
fetele dupã fiii lor ºi sã nu luaþi fetele
*Exod 20.10. **Cap. 10.31. Ier. 17.21,22. lor de neveste nici pentru fiii voºtri,
16. Mai erau ºi niºte tirieni, aºezaþi în nici pentru voi.
Ierusalim, care aduceau peºte ºi tot
*Vers. 11. Prov. 28.4. **Ezra 10.5. Cap. 10.29,30.
felul de mãrfuri ºi le vindeau fiilor lui 26. Oare nu în aceasta a pãcãtuit*
Iuda în ziua Sabatului ºi în Ierusalim. Solomon, împãratul lui Israel? Nu era
17. Am mustrat* pe mai marii lui alt împãrat ca el în mulþimea** popoaIuda ºi le-am zis: „Ce înseamnã aceastã relor; el era iubit† de Dumnezeul lui,
faptã rea pe care o faceþi, pângãrind ºi Dumnezeu îl pusese împãrat peste
*Vers. 11. tot Israelul. Totuºi†† femeile strãine
ziua Sabatului?
18. Oare n-au lucrat* aºa pãrinþii l-au târât ºi pe el în pãcat.
*1 Împ. 11.1, etc. **1 Împ. 3.13. 2 Cron. 1.12. †2 Sam. 12.24.
voºtri, ºi nu din pricina aceasta a ††1
Împ. 11.4, etc.
trimis Dumnezeul nostru toate aceste 27. ªi acum trebuie sã auzim despre
nenorociri peste noi ºi peste cetatea voi cã sãvârºiþi o nelegiuire atât de
aceasta? ªi voi aduceþi din nou mânia mare ºi cã pãcãtuiþi* împotriva DumLui împotriva lui Israel, pângãrind nezeului nostru luând neveste strãine?”
Sabatul!”
*Ier. 17.21-23.
*Ezra 10.2.
19. Apoi am poruncit sã se închidã 28. Unul din fiii lui Ioiada*, fiul
porþile Ierusalimului înainte de Sabat, marelui preot, Eliaºib, era ginerele lui
de îndatã ce le va ajunge umbra*, ºi sã Sanbalat, horonitul. L-am izgonit de la
*Cap. 12.10,22.
nu se deschidã decât dupã Sabat. ªi mine.
am pus câþiva din slujitorii mei la 29. Adu-Þi aminte* de ei, Dumnezeule,
porþi** sã opreascã intrarea sarcinilor cãci au spurcat preoþia ºi legãmântul** încheiat de preoþi ºi leviþi.
de mãrfuri în ziua Sabatului.
*Lev. 23.32. **Ier. 17.21,22.

20. ªi aºa negustorii ºi vânzãtorii de

*Cap. 6.14. **Mal. 2.4,11,12.

30. I-am curãþat* de orice strãin ºi
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am pus rânduialã în tot ce trebuiau sã la vremi hotãrâte, cât ºi cele dintâi
pãzeascã preoþii ºi leviþii, fiecare în roade.
slujba lui,
Adu-Þi aminte de mine** spre bine,
*Cap. 10.30.
31. în ce privea atât darul lemnelor* Dumnezeule!
*Cap. 30.34. **Vers. 14,22.

ESTERA
(Psalmul 7.15-17; 37.34; 124. 2 Petru 2.9.)

Ospãþul lui Ahaºveroº
1. Era pe vremea lui Ahaºveroº*, al
acelui Ahaºveroº care domnea de la
India** pânã în Etiopia, peste† o sutã
douãzeci ºi ºapte de þinuturi.

1

*Ezra 4.6. Dan. 9.1. **Cap. 8.9. †Dan. 6.1.

2. Împãratul Ahaºveroº ºedea* atunci
pe scaunul lui împãrãtesc la Susa**, în
capitalã.
*1 Împ. 1.46. **Neem. 1.1.
3. În al treilea an al domniei lui,
a dat* un ospãþ tuturor domnitorilor
ºi slujitorilor sãi. Cãpeteniile oºtirii
perºilor ºi mezilor, mai marii ºi capii
þinuturilor s-au strâns înaintea lui.
*Gen. 40.20. Cap. 2.18. Marc. 6.21.

4. El le-a arãtat bogãþia strãlucitã a
împãrãþiei lui ºi slava minunatã a
mãrimii lui, în multe zile, timp de o
sutã optzeci de zile.
5. Dupã ce au trecut aceste zile,
împãratul a dat întregului popor care
se afla în capitala Susa, de la cel mai
mare pânã la cel mai mic, un ospãþ
care a þinut ºapte zile, în curtea
grãdinii casei împãrãteºti.
6. Covoare albe, verzi ºi albastre erau
legate cu funii de in subþire ºi de
purpurã de niºte verigi de argint ºi de
niºte stâlpi de marmurã. Paturi de aur*
ºi de argint stãteau pe o podea de
porfir, de marmurã, de sidef ºi de
*Cap. 7.8. Ezec. 23.41. Amos 6.4.
pietre negre.
7. Iar de bãut turnau în vase de aur de
felurite soiuri. Era belºug de vin
împãrãtesc, mulþumitã dãrniciei împãratului.
8. Dar nimeni nu era silit sã bea, cãci
împãratul poruncise tuturor oamenilor
din casa lui sã facã dupã voia fiecãruia.
9. Împãrãteasa Vasti a dat ºi ea un
ospãþ femeilor, în casa împãrãteascã a
împãratului Ahaºveroº.

Abagta, Zetar ºi Carcas, cei ºapte
fameni care slujeau înaintea împãratului Ahaºveroº,
*2 Sam. 13.28. **Cap. 7.9.
11. sã aducã în faþa lui pe împãrãteasa Vasti, cu cununa împãrãteascã,
pentru ca sã arate frumuseþea ei
popoarelor ºi mai marilor sãi, cãci era
frumoasã la chip.
12. Dar împãrãteasa Vasti n-a vrut
sã vinã când a primit prin fameni
porunca împãratului. ªi împãratul s-a
supãrat foarte tare, s-a aprins de
mânie.
13. Atunci împãratul a vorbit cu
înþelepþii* care** cunoºteau obiceiurile
vremii. Cãci aºa se puneau la cale
treburile împãratului: înaintea tuturor
celor ce cunoºteau legile ºi dreptul.
*Ier. 10.7. Dan. 2.12. Mat. 2.1. **1 Cron. 12.32.

14. Avea lângã el pe Carºena, pe
ªetar, pe Admata, pe Tarsis, pe Meres,
pe Marsena, pe Memucan, ºapte*
domnitori ai Persiei ºi Mediei, care**
vedeau faþa împãratului ºi care aveau
locul întâi în împãrãþie.
*Ezra 7.14. **2 Împ. 25.19.

15. „Ce trebuie”, a zis el, „sã se facã
împãrãtesei Vasti, dupã lege, pentru cã
n-a împlinit ce i-a poruncit împãratul
Ahaºveroº prin fameni?”
16. Memucan a rãspuns înaintea împãratului ºi domnitorilor: „Nu numai faþã
de împãrat s-a purtat rãu împãrãteasa
Vasti; ci ºi faþã de toþi domnitorii ºi de
toate popoarele care sunt în toate
þinuturile împãratului Ahaºveroº.
17. Cãci fapta împãrãtesei va ajunge
la cunoºtinþa tuturor femeilor ºi le va
face sã-ºi nesocoteascã* bãrbaþii. Ele
vor zice: „Împãratul Ahaºveroº a poruncit sã i se aducã înainte împãrãteasa
*Efes. 5.33.
Vasti, ºi ea nu s-a dus.”
18. ªi din ziua aceasta crãiesele
Neascultarea împãrãtesei Vasti
Persiei ºi Mediei, care vor afla de
10. A ºaptea zi, pe când inima împã- fapta împãrãtesei, vor vorbi tot aºa
ratului era veselã* de vin, a poruncit tuturor cãpeteniilor împãratului: de aici
lui Mehuman, Bizta, Harbona**, Bigta, va veni mult dispreþ ºi mânie.
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19. Dacã împãratul gãseºte cu cale, sã
se dea poruncã din partea lui ºi sã se
scrie în legile perºilor ºi mezilor, cu
arãtarea cã nu trebuie sã se calce o
poruncã împãrãteascã, dupã care Vasti
sã nu se mai arate înaintea împãratului
Ahaºveroº. Iar împãratul sã dea vrednicia de împãrãteasã alteia mai bunã
decât ea.
20. Porunca împãratului se va vesti
astfel în toatã împãrãþia lui – cãci este
mare – ºi toate femeile vor da* cinste
bãrbaþilor lor, de la mare pânã la mic.”
*Efes. 5.33. Col. 3.18. 1 Pet. 3.1.

21. Pãrerea aceasta a fost primitã de
împãrat ºi de domnitori, ºi împãratul a
lucrat dupã cuvântul lui Memucan.
22. A trimis scrisori tuturor þinuturilor din împãrãþia lui, fiecãrui þinut*
dupã scrierea lui ºi fiecãrui popor
dupã limba lui; ele spuneau cã orice
bãrbat trebuie sã fie stãpân** în casa
lui ºi cã va vorbi limba poporului sãu.
*Cap. 8.9. **Efes. 5.22-24. 1 Tim. 2.12.

Estera, împãrãteasã
1. Dupã aceste lucruri, când s-a
potolit mânia împãratului Ahaºveroº, s-a gândit la Vasti, la ce fãcuse
ea ºi la hotãrârea* luatã cu privire la
ea.
*Cap. 1.19,20.
2. Atunci cei ce slujeau împãratului
au zis: „Sã se caute pentru împãrat
niºte fete fecioare ºi frumoase.
3. Împãratul sã punã în toate þinuturile
din împãrãþia lui dregãtori însãrcinaþi
sã strângã pe toate fetele fecioare ºi
frumoase, în capitala Susa, în casa
femeilor, sub privegherea lui Hegai,
famenul împãratului ºi pãzitorul femeilor,
care sã le dea cele trebuincioase pentru
gãtit.
4. ªi fata care-i va plãcea împãratului
sã fie împãrãteasã în locul Vastiei.”
Pãrerea aceasta a fost primitã de
împãrat, ºi aºa a fãcut.
5. În capitala Susa era un iudeu, numit
Mardoheu, fiul lui Iair, fiul lui ªimei,
fiul lui Chis, bãrbat din Beniamin,
6. care* fusese luat din Ierusalim
printre robii strãmutaþi împreunã cu
Ieconia, împãratul lui Iuda, de Nebucadneþar, împãratul Babilonului.

2

*2 Împ. 24.14,15. 2 Cron. 36.10,20. Ier. 24.1.

7. El creºtea pe Hadasa, adicã Estera,
fata* unchiului sãu; cãci ea n-avea
nici tatã, nici mamã. Fata era fru-

moasã la staturã ºi plãcutã la vedere.
Dupã moartea tatãlui ºi a mamei sale,
*Vers. 15.
Mardoheu o luase de suflet.
8. Când s-a auzit porunca împãratului
ºi hotãrârea lui, au fost strânse* un
mare numãr de fete în capitala Susa,
sub privegherea lui Hegai. Odatã cu
ele a fost luatã ºi Estera ºi adusã în
casa împãratului, sub privegherea lui
*Vers. 3.
Hegai, pãzitorul femeilor.
9. Fata i-a plãcut ºi a cãpãtat trecere
înaintea lui. El s-a grãbit sã-i dea cele
de trebuinþã pentru gãtealã* ºi hranã,
i-a dat ºapte slujnice alese din casa
împãratului ºi a pus-o împreunã cu
slujnicele ei în cea mai bunã încãpere
*Vers. 3,12.
din casa femeilor.
10. Estera* nu ºi-a fãcut cunoscut
nici poporul, nici naºterea, cãci Mardoheu o oprise sã vorbeascã despre
*Vers. 20.
aceste lucruri.
11. ªi în fiecare zi Mardoheu se
ducea ºi venea înaintea curþii casei
femeilor ca sã afle cum îi merge
Esterei ºi ce se face cu ea.
12. Fiecare fatã se ducea la rândul ei
la împãratul Ahaºveroº, dupã ce timp
de douãsprezece luni împlinea ce era
poruncit femeilor. În timpul acesta,
aveau grijã sã se gãteascã, ungându-se
ºase luni cu untdelemn de mirt, ºi ºase
luni, cu miresme de mirozne femeieºti.
13. Aºa se ducea fiecare fatã la
împãrat. ªi, când trecea din casa
femeilor în casa împãratului, o lãsau
sã ia cu ea tot ce voia.
14. Se ducea seara; ºi a doua zi
dimineaþa trecea în a doua casã a
femeilor, sub privegherea lui ªaaºgaz,
famenul împãratului ºi pãzitorul þiitoarelor împãratului. Nu se mai întorcea
la împãrat, decât când ar fi dorit
împãratul ºi ar fi chemat-o pe nume.
15. Când i-a venit rândul sã se ducã
la împãrat, Estera, fata* lui Abihail,
unchiul lui Mardoheu, care o înfiase,
n-a cerut decât ce a fost rânduit de
Hegai, famenul împãratului ºi pãzitorul
femeilor. Estera cãpãta trecere înaintea
*Vers. 7.
tuturor celor ce o vedeau.
16. Estera a fost dusã la împãratul
Ahaºveroº, în casa împãrãteascã, în
luna a zecea, adicã luna Tebet, în al
ºaptelea an al domniei lui.
17. Împãratul a iubit pe Estera mai
mult decât pe toate celelalte femei, ºi
ea a cãpãtat trecere ºi iubire înaintea

ESTERA 2, 3
lui mai mult decât toate celelalte fete.
I-a pus cununa împãrãteascã pe cap ºi
a fãcut-o împãrãteasã în locul Vastiei.
18. Împãratul a dat* un mare ospãþ
tuturor domnitorilor ºi slujitorilor lui,
un ospãþ în cinstea Esterei. Cu prilejul
acesta a uºurat sarcinile þinuturilor ºi a
împãrþit daruri cu o dãrnicie împãrãteascã.
*Cap. 1.3.
Mardoheu descoperã o uneltire
împotriva împãratului
19. A doua oarã când s-au strâns
fetele, Mardoheu ºedea la* poarta
împãratului.
*Vers. 21. Cap. 3.2.
20. Estera* nu-ºi spusese nici naºterea, nici poporul, cãci o oprise
Mardoheu. ªi ea urma acum poruncile
lui Mardoheu cu tot atâta scumpãtate
ca atunci când o creºtea el.
*Vers. 10.
21. În acelaºi timp, pe când Mardoheu
stãtea la poarta împãratului, Bigtan ºi
Tereº, doi fameni ai împãratului,
pãzitorii pragului, s-au lãsat biruiþi de
o supãrare ºi au vrut sã întindã mâna
împotriva împãratului Ahaºveroº.
22. Mardoheu a avut cunoºtinþã de
lucrul acesta ºi a dat de ºtire* împãrãtesei Estera, care l-a spus împãratului
din partea lui Mardoheu.
*Cap. 6.2.
23. Faptul fiind cercetat ºi gãsit
întocmai, cei doi fameni au fost
spânzuraþi de un lemn. ªi lucrul acesta
a fost scris în cartea* Cronicilor, în
faþa împãratului.
*Cap. 6.2.
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doheu are sã se þinã de hotãrârea lui;
cãci el spusese cã este iudeu.
5. ªi Haman a vãzut cã Mardoheu
nu-ºi* pleca genunchiul ºi nu se închina
înaintea lui. S-a umplut de** mânie;
*Vers. 2. Cap. 5.9. **Dan. 3.19.

6. dar a crezut prea puþin pentru el sã
punã mâna numai pe Mardoheu, cãci i
se spusese din ce popor era Mardoheu,
ºi a voit* sã nimiceascã pe poporul lui
Mardoheu, pe toþi iudeii care se aflau
în toatã împãrãþia lui Ahaºveroº.
*Ps. 83.4.

7. În luna întâi, adicã luna Nisan, în
al doisprezecelea an al împãratului
Ahaºveroº, au aruncat Pur*, adicã
sorþul, înaintea lui Haman, pentru
fiecare zi ºi pentru fiecare lunã, pânã
în luna a douãsprezecea, adicã luna
Adar.
*Cap. 9.24.
8. Atunci Haman a zis împãratului
Ahaºveroº: „În toate þinuturile împãrãþiei tale este risipit un popor deosebit între popoare, care are legi*
deosebite de ale tuturor popoarelor ºi
nu þine legile împãratului. Nu este în
folosul împãratului sã-l lase liniºtit.
*Ezra 4.13. Fapt. 16.20.

9. Dacã împãratul gãseºte cu cale,
sã se scrie o poruncã pentru ca ei sã
fie nimiciþi, ºi eu voi cântãri zece
mii de talanþi de argint în mâinile
slujbaºilor, ca sã-i ducã în vistieria
împãratului.”
10. Împãratul ºi-a scos* inelul** din
deget ºi l-a dat lui Haman, fiul lui
Hamedata, agaghitul, vrãjmaºul iudeilor.

Haman capãtã omorârea iudeilor
*Gen. 41.42. **Cap. 8.2,8.
1. Dupã aceste lucruri, împãratul 11. ªi împãratul a zis lui Haman: „Îþi
Ahaºveroº a ridicat la putere pe dãruiesc ºi argintul ºi pe poporul
Haman, fiul lui Hamedata, agaghitul*. acesta; fã cu el ce vei voi.”
L-a ridicat în cinste ºi a pus scaunul 12. Logofeþii împãratului au fost
lui mai presus de scaunele tuturor chemaþi* în a treisprezecea zi a lunii
cãpeteniilor care erau lângã el.
*Num. 24.7. 1 Sam. 15.8. întâi ºi au scris în totul cum a poruncit
2. Toþi slujitorii împãratului care Haman mai marilor oºtirii, dregãtorilor
stãteau la poarta* împãratului plecau fiecãrui þinut ºi cãpeteniilor fiecãrui
genunchiul ºi se închinau înaintea lui popor, fiecãrui þinut dupã scrierea**
Haman, cãci aºa era porunca împãratului lui ºi fiecãrui popor dupã limba lui.
cu privire la el. Dar Mardoheu nu-ºi Au scris în numele† împãratului
Ahaºveroº ºi au pecetluit scrisorile cu
pleca** genunchiul ºi nu se închina.
*Cap. 2.19. **Vers. 5. Ps. 15.4. inelul împãratului.
*Cap. 8.9. **Cap. 1.22; 8.9. †1 Împ. 21.8. Cap. 8.8,10.
3. ªi slujitorii împãratului care stãteau la poarta împãratului au zis lui 13. Scrisorile au fost trimise* prin
Mardoheu: „Pentru ce* calci porunca alergãtori în toate þinuturile împãraîmpãratului?”
*Vers. 2. tului, ca sã nimiceascã, sã omoare ºi sã
4. Fiindcã ei îi spuneau în fiecare zi piardã pe toþi iudeii, tineri ºi bãtrâni,
lucrul acesta, ºi el nu-i asculta, l-au prunci ºi femei, ºi anume într-o
spus lui Haman ca sã vadã dacã Mar- singurã zi**, în ziua a treisprezecea
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a lunii a douãsprezecea, adicã luna 10. Estera a însãrcinat pe Hatac sã se
Adar, ºi sã li se prade† averile.
ducã sã spunã lui Mardoheu:
*Cap. 8.10. **Cap. 8.12, etc. †Cap. 8.11.
11. „Toþi slujitorii împãratului ºi poporul
14. Aceste scrisori* cuprindeau po- din þinuturile împãratului ºtiu cã este o
runca împãratului, care trebuia vestitã lege* care pedepseºte cu moartea pe
în fiecare þinut, ºi îndemnau pe toate oricine, fie bãrbat, fie femeie, care
popoarele sã fie gata pentru ziua intrã la împãrat, în curtea** dinãuntru,
aceea.
*Cap. 8.13,14. fãrã sã fie chemat. Numai acela scapã
15. Alergãtorii au plecat în grabã cu viaþã cãruia† îi întinde împãratul
mare, dupã porunca împãratului.
toiagul lui împãrãtesc de aur. ªi eu
Porunca a fost vestitã ºi în capitala n-am fost chematã la împãrat de treizeci
Susa. ªi pe când împãratul ºi Haman de zile.”
*Dan. 2.9. **Cap. 5.1. †Cap. 5.2; 8.4.
stãteau ºi beau, cetatea Susa* era 12. Când s-au spus cuvintele Esterei
îngrozitã.
*Cap. 8.15. Prov. 29.2. lui Mardoheu,
13. Mardoheu a trimis urmãtorul
Groaza ºi postul iudeilor
rãspuns Esterei: „Sã nu-þi închipui cã
1. Mardoheu, aflând tot ce se numai tu vei scãpa dintre toþi iudeii,
petrecea, ºi-a sfâºiat* hainele, s-a pentru cã eºti în casa împãratului.
îmbrãcat cu un sac ºi s-a presãrat cu** 14. Cãci, dacã vei tãcea acum,
cenuºã. Apoi s-a dus în mijlocul cetãþii, ajutorul ºi izbãvirea vor veni din altã
scoþând cu putere strigãte† amare,
parte pentru iudei, ºi tu ºi casa tatãlui
*2 Sam. 1.11. **Ios. 7.6. Ezec. 27.30. †Gen. 27.34. tãu veþi pieri. ªi cine ºtie dacã nu
2. ºi a mers pânã la poarta împãra- pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la
tului, a cãrei intrare era opritã oricui împãrãþie?”
era îmbrãcat cu un sac.
15. Estera a trimis sã spunã lui
3. În fiecare þinut unde ajungea Mardoheu:
porunca împãratului ºi hotãrârea lui a 16. „Du-te, strânge pe toþi iudeii care
fost o mare jale printre iudei; posteau, se aflã în Susa ºi postiþi pentru mine,
plângeau ºi se boceau, ºi mulþi se fãrã sã mâncaþi, nici sã beþi, trei zile*,
culcau în sac ºi cenuºã.
nici noaptea, nici ziua. ªi eu voi posti
4. Slujnicele Esterei ºi famenii ei odatã cu slujnicele mele; apoi voi intra
au venit ºi i-au spus lucrul acesta. la împãrat, în ciuda legii; ºi, dacã** va
ªi împãrãteasa a rãmas îngrozitã. fi sã pier, voi pieri.” *Cap. 5.1. **Gen. 43.14.
A trimis haine lui Mardoheu ca sã-l 17. Mardoheu a plecat ºi a fãcut tot
îmbrace ºi sã ia sacul de pe el, dar el ce-i poruncise Estera.
nu le-a primit.
5. Atunci Estera a chemat pe Hatac,
Estera merge la împãrat
unul din famenii pe care-i pusese
împãratul în slujba ei, ºi l-a însãrcinat
1. A treia* zi, Estera s-a îmbrãcat
sã se ducã sã întrebe pe Mardoheu ce
cu hainele împãrãteºti ºi a venit în
înseamnã lucrul acesta ºi de unde curtea dinãuntru** a casei împãratului,
vine.
înaintea casei împãratului. Împãratul
6. Hatac s-a dus la Mardoheu în locul ºedea pe scaunul lui împãrãtesc în
deschis al cetãþii, înaintea porþii împã- casa împãrãteascã, în faþa uºii casei.
ratului.
*Cap. 4.16. **Cap. 4.11; 6.4.
7. ªi Mardoheu i-a istorisit tot ce i se
2. Când a vãzut împãratul pe împãrãîntâmplase ºi i-a spus suma* de argint teasa Estera în picioare în curte, ea a
pe care fãgãduise Haman cã o va da cãpãtat trecere* înaintea lui. ªi împãvistieriei împãratului în schimbul ratul** a întins Esterei toiagul împãmãcelãririi iudeilor.
*Cap. 3.9. rãtesc pe care-l þinea în mânã. Estera
8. I-a dat ºi cuprinsul* poruncii s-a apropiat ºi a atins vârful toiagului.
*Prov. 21.1. **Cap. 4.11; 8.4.
vestite în Susa în vederea nimicirii lor,
ca s-o arate Esterei ºi sã-i spunã totul. 3. Împãratul i-a zis: „Ce ai tu,
ªi a poruncit ca Estera sã se ducã la împãrãteasã Estero, ºi ce ceri? Chiar
împãrat sã-l roage ºi sã stãruie de el dacã ai cere jumãtate* din împãrãþie,
*Marc. 6.23.
pentru poporul sãu.
*Cap. 3.14,15. îþi voi da.”
9. Hatac a venit ºi a spus Esterei 4. Estera a rãspuns: „Dacã împãratul
gãseºte cu cale, sã vinã împãratul
cuvintele lui Mardoheu.
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astãzi cu Haman la ospãþul pe care i
l-am pregãtit.”
5. ªi împãratul a zis: „Duceþi-vã îndatã
ºi aduceþi pe Haman, cum doreºte
Estera.”
Împãratul s-a dus cu Haman la ospãþul
pe care-l pregãtise Estera.
6. ªi pe când beau* vin, împãratul a
zis Esterei: „Care** este cererea ta? Ea
îþi va fi împlinitã. Ce doreºti? Chiar
dacã ai cere jumãtate din împãrãþie, o
vei cãpãta.”
*Cap. 7.2. **Cap. 9.12.
7. Estera a rãspuns: „Iatã ce cer ºi ce
doresc.
8. Dacã am cãpãtat trecere înaintea
împãratului ºi dacã gãseºte cu cale
împãratul sã-mi îndeplineascã cererea
ºi sã-mi facã dorinþa, sã mai vinã
împãratul cu Haman ºi la ospãþul pe
care li-l voi pregãti, ºi mâine voi da
rãspuns împãratului dupã porunca lui.”
Planul lui Haman
9. Haman a ieºit în ziua aceea vesel ºi
cu inima mulþumitã. Dar, când a vãzut la
poarta împãratului pe Mardoheu, care
nu se scula*, nici nu se miºca înaintea
lui, s-a umplut de mânie împotriva lui
Mardoheu.
*Cap. 3.5.
10. A ºtiut totuºi sã se stãpâneascã*
ºi s-a dus acasã. Apoi a trimis sã
aducã pe prietenii sãi ºi pe nevasta sa,
Zereº.
*2 Sam. 13.22.
11. Haman le-a vorbit despre strãlucirea bogãþiilor lui, despre numãrul
fiilor* sãi, despre tot ce fãcuse împãratul ca sã-l ridice în vrednicie ºi
despre locul pe care i-l dãduse mai
presus** de cãpeteniile ºi slujitorii
*Cap. 9.7, etc. **Cap. 3.1.
împãratului.
12. ªi a adãugat: „Eu sunt chiar
singurul pe care împãrãteasa Estera
l-a primit împreunã cu împãratul la
ospãþul pe care l-a fãcut, ºi sunt poftit
ºi pe mâine la ea cu împãratul.
13. Dar toate acestea n-au nici un preþ
pentru mine câtã vreme voi vedea pe
Mardoheu, iudeul acela, ºezând la poarta
împãratului.”
14. Nevasta sa, Zereº, ºi toþi prietenii
lui i-au zis: „Sã se pregãteascã o spânzurãtoare* înaltã de cincizeci de coþi,
ºi mâine dimineaþã cere** împãratului
ca Mardoheu sã fie spânzurat. Apoi
vei merge vesel la ospãþ cu împãratul.”
Pãrerea aceasta a plãcut lui Haman ºi a
pus sã pregãteascã† spânzurãtoarea.
*Cap. 7.9. **Cap. 6.4. †Cap. 7.10.
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Cinstea datã lui Mardoheu
1. În noaptea aceea, împãratul n-a
putut sã doarmã ºi a poruncit sã-i
aducã lângã el cartea* aducerilor
aminte, Cronicile. Le-au citit înaintea
împãratului,
*Cap. 2.23.
2. ºi s-a gãsit scris ce descoperise
Mardoheu cu privire la Bigtan ºi
Tereº, cei doi fameni ai împãratului,
pãzitorii pragului, care voiserã sã
întindã mâna asupra împãratului
Ahaºveroº.
3. Împãratul a zis: „Ce cinste ºi
mãrire i s-a fãcut lui Mardoheu pentru
aceasta?” – „Nu i s-a fãcut nimic”, au
rãspuns cei ce slujeau împãratului.
4. Atunci împãratul a zis: „Cine este
în curte?” – Haman venise în curtea de
afarã* a casei împãratului sã** cearã
împãratului sã spânzure pe Mardoheu pe
lemnul pe care-l pregãtise pentru el. –

6

*Cap. 5.1. **Cap. 5.14.

5. Slujitorii împãratului i-au rãspuns:
„Haman este în curte.” ªi împãratul
a zis: „Sã intre.”
6. Haman a intrat, ºi împãratul i-a
zis: „Ce trebuie fãcut pentru un om pe
care vrea sã-l cinsteascã împãratul?”
Haman ºi-a zis în sine: „Pe cine altul
decât pe mine ar vrea împãratul sã-l
cinsteascã?”
7. ªi Haman a rãspuns împãratului:
„Omului pe care vrea împãratul sã-l
cinsteascã
8. trebuie sã i se aducã haina împãrãteascã, aceea cu care se îmbracã
împãratul, ºi calul* pe care cãlãreºte
împãratul ºi sã i se punã cununa
*1 Împ. 1.33.
împãrãteascã pe cap.
9. Sã se dea haina ºi calul uneia din
cãpeteniile de seamã ale împãratului,
apoi sã îmbrace cu haina pe omul acela
pe care vrea sã-l cinsteascã împãratul,
sã-l plimbe cãlare pe cal prin locul deschis al cetãþii ºi sã se strige* înaintea
lui: „Aºa se face omului pe care vrea
*Gen. 41.43.
împãratul sã-l cinsteascã!”
10. Împãratul a zis lui Haman: „Ia
îndatã haina ºi calul, cum ai zis, ºi fã
aºa iudeului Mardoheu, care ºade la
poarta împãratului. Nu lãsa nefãcut
nimic din ce ai spus.”
11. ªi Haman a luat haina ºi calul, a
îmbrãcat pe Mardoheu, l-a plimbat
cãlare pe cal prin locul deschis al
cetãþii ºi a strigat înaintea lui: „Aºa se
face omului pe care vrea împãratul
sã-l cinsteascã!”
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12. Mardoheu s-a întors la poarta împãrãteasã, la mine, în casa împãrãîmpãratului, ºi Haman s-a dus în grabã* teascã?”
Cum au ieºit cuvintele acestea din
acasã, mâhnit ºi** cu capul acoperit.
*2 Cron. 26.20. **2 Sam. 15.30. Ier. 14.3,4. gura împãratului, i-au ºi acoperit**
13. Haman a istorisit nevestei sale, faþa lui Haman.
*Cap. 1.6. **Iov 9.34.
Zereº, ºi tuturor prietenilor sãi tot ce 9. ªi Harbona*, unul din fameni, a
i se întâmplase. ªi înþelepþii lui ºi zis în faþa împãratului: „Iatã, spânzunevasta sa, Zereº, i-au zis: „Dacã rãtoarea** pregãtitã de Haman pentru
Mardoheu, înaintea cãruia ai început Mardoheu, care a vorbit spre binele
sã cazi, este din neamul iudeilor, nu împãratului, este ridicatã în casa lui
vei putea face nimic împotriva lui, ci Haman, la o înãlþime de cincizeci de
coþi.” Împãratul a zis: „Haman sã fie
vei cãdea înaintea lui.”
14. Pe când îi vorbeau ei încã, au spânzurat pe ea!”
*Cap. 1.10. **Cap. 5.14. Ps. 7.16. Prov. 11.5,6.
venit famenii împãratului ºi au luat
îndatã pe Haman la ospãþul* pe care-l 10. ªi au spânzurat* pe Haman pe
pregãtise Estera.
*Cap. 5.8. spânzurãtoarea pe care o pregãtise el
pentru Mardoheu. ªi mânia împãratului
Haman dat de gol
*Ps. 37.35,36. Dan. 6.24.
s-a potolit.
1. Împãratul ºi Haman s-au dus la
Porunca pentru iudei
ospãþ la împãrãteasa Estera.
1. În aceeaºi zi, împãratul Ahaº2. În aceastã a doua zi, împãratul a
veroº a dat împãrãtesei Estera casa
zis iarãºi Esterei pe când beau* vin: lui Haman, vrãjmaºul iudeilor. ªi
„Care este cererea ta, împãrãteasã Mardoheu a venit înaintea împãratului,
Estero? Ea îþi va fi împlinitã. Ce cãci Estera arãtase legãtura ei de
doreºti? Chiar dacã ai cere jumãtate rudenie* cu el.
*Cap. 2.7.
din împãrãþie, o vei cãpãta.”
*Cap. 5.6.
2. Împãratul ºi-a scos inelul*, pe
3. Împãrãteasa Estera a rãspuns: care-l luase înapoi de la Haman, ºi l-a
„Dacã am cãpãtat trecere înaintea ta, dat lui Mardoheu. Estera, din partea
împãrate, ºi dacã gãseºte cu cale împã- ei, a pus pe Mardoheu peste casa lui
ratul, dã-mi viaþa: iatã cererea mea; ºi Haman.
*Cap. 3.10.
scapã pe poporul meu: iatã dorinþa mea! 3. Apoi Estera a vorbit din nou
4. Cãci eu ºi poporul meu suntem înaintea împãratului. S-a aruncat la
vânduþi* sã fim nimiciþi, înjunghiaþi ºi picioarele lui, a plâns, l-a rugat sã
prãpãdiþi. Mãcar dacã am fi vânduþi sã opreascã urmãrile rãutãþii lui Haman,
fim robi ºi roabe, aº tãcea, dar vrãj- agaghitul, ºi izbânda planurilor lui
maºul n-ar putea sã înlocuiascã pier- împotriva iudeilor.
derea fãcutã împãratului.”
*Cap. 3.9; 4.7.
4. Împãratul a întins toiagul* împã5. Împãratul Ahaºveroº a luat cuvântul rãtesc de aur Esterei, care s-a ridicat ºi
ºi a zis împãrãtesei Estera: „Cine ºi a stat în picioare înaintea împãratului.
*Cap. 4.11; 5.2.
unde este acela care are de gând sã
5. Ea a zis atunci: „Dacã împãratul
facã aºa?”
6. Estera a rãspuns: „Apãsãtorul, gãseºte cu cale ºi dacã am cãpãtat
vrãjmaºul este Haman, rãul acesta!” trecere înaintea lui, dacã lucrul pare
Haman a rãmas îngrozit în faþa potrivit împãratului ºi dacã eu sunt
plãcutã înaintea lui, sã se scrie ca sã se
împãratului ºi a împãrãtesei.
7. ªi împãratul, în mânia lui, s-a întoarcã scrisorile fãcute de Haman,
sculat ºi a pãrãsit ospãþul, ºi s-a dus în fiul lui Hamedata, agaghitul, ºi scrise
grãdina casei împãrãteºti. Haman a de el cu gând sã piardã pe iudeii care
rãmas sã-ºi cearã viaþa de la împãrã- sunt în toate þinuturile împãratului.
teasa Estera, cãci vedea bine cã 6. Cãci cum aº putea eu sã vãd
pierderea lui era hotãrâtã în mintea nenorocirea* care ar atinge pe poporul
meu ºi cum aº putea sã vãd nimicirea
împãratului.
8. Când s-a întors împãratul din neamului meu?”
*Neem. 2.3. Cap. 7.4.
grãdina casei împãrãteºti în odaia 7. Împãratul Ahaºveroº a zis împãospãþului, a vãzut pe Haman cã se rãtesei Estera ºi iudeului Mardoheu:
aruncase spre* patul pe care era Estera „Iatã, am* dat Esterei casa lui Haman,
ºi i-a zis: „Cum, sã mai ºi sileºti pe ºi el a fost spânzurat pe spânzurãtoare,
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pentru cã întinsese mâna împotriva
iudeilor.
*Vers. 1. Prov. 13.22.
8. Scrieþi, dar, în folosul iudeilor cum
vã va plãcea, în numele împãratului, ºi
pecetluiþi cu inelul împãratului. Cãci o
scrisoare scrisã în numele împãratului
ºi pecetluitã cu inelul împãratului nu
poate fi* desfiinþatã.” *Cap. 1.19. Dan. 6.8,12,15.
9. Logofeþii împãratului au fost
chemaþi* în vremea aceea, în a douãzeci ºi treia zi a lunii a treia, adicã
luna Sivan, ºi au scris, dupã tot ce a
poruncit Mardoheu, iudeilor, cãpeteniilor oºtirii, dregãtorilor ºi mai
marilor celor o sutã douãzeci ºi ºapte
de þinuturi aºezate de la India** la
Etiopia, fiecãrui þinut dupã scrierea†
lui, fiecãrui popor dupã limba lui, ºi
iudeilor dupã scrierea ºi limba lor.
*Cap. 3.12. **Cap. 1.1. †Cap. 1.22; 3.12.

10. Au scris* în numele împãratului
Ahaºveroº ºi au pecetluit cu inelul
împãratului. Au trimis scrisorile prin
alergãtori cãlare pe cai ºi catâri nãscuþi
*1 Împ. 21.8. Cap. 3.12,13.
din iepe.
11. Prin aceste scrisori, împãratul
dãdea voie iudeilor, ori în care cetate
ar fi fost, sã se adune ºi sã-ºi apere
viaþa, sã nimiceascã, sã omoare ºi sã
piardã, împreunã cu pruncii ºi femeile
lor, pe toþi aceia din fiecare popor ºi
din fiecare þinut care ar lua armele
sã-i loveascã, ºi sã le prãdeze* averile.
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17. În fiecare þinut ºi în fiecare
cetate, pretutindeni unde ajungea
porunca împãratului ºi hotãrârea lui, a
fost între iudei bucurie ºi veselie,
ospeþe ºi zile* de sãrbãtoare. ªi mulþi
oameni dintre popoarele þãrii s-au
fãcut** iudei, cãci îi apucase frica† de
*1 Sam. 25.8. Cap. 9.19,22. **Ps. 18.43.
iudei.
†Gen. 35.5. Exod 15.16. Deut. 2.25; 11.25. Cap. 9.2.

Rãzbunarea iudeilor
1. În luna* a douãsprezecea, adicã
luna Adar, în a treisprezecea zi a
lunii, ziua în care** avea sã se aducã
la îndeplinire porunca ºi hotãrârea
împãratului ºi când vrãjmaºii iudeilor
nãdãjduiserã sã stãpâneascã† peste ei,
s-a întâmplat tocmai dimpotrivã, cã
iudeii au stãpânit asupra vrãjmaºilor
*Cap. 8.12. **Cap. 3.13. †2 Sam. 22.41.
lor.
2. Iudeii s-au strâns* în cetãþile lor,
în toate þinuturile împãratului Ahaºveroº, ca sã punã mâna pe cei ce
cãutau sã-i piardã**. Nimeni n-a putut
sã le stea împotrivã, cãci frica† de ei
apucase pe toate popoarele!
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*Vers. 16. Cap. 8.11. **Ps. 71.13,24. †Cap. 8.17.

3. ªi toþi mai marii þinuturilor, cãpeteniile oºtirii, dregãtorii, slujbaºii
împãratului au sprijinit pe iudei, din
pricina fricii pe care le-o insufla
Mardoheu.
4. Cãci Mardoheu era puternic în casa
*Cap. 9.10,15,16. împãratului, ºi faima lui se rãspândea
12. Aceasta sã se facã într-o singurã în toate þinuturile, pentru cã ajungea
zi*, în toate þinuturile împãratul Ahaº- din ce în ce mai puternic*.
*2 Sam. 3.1. 1 Cron. 11.9. Prov. 4.18.
veroº, ºi anume în a treisprezecea zi
a lunii a douãsprezecea, adicã luna 5. Iudeii au ucis cu lovituri de sabie
*Cap. 3.13, etc.; 9.1. pe toþi vrãjmaºii lor, i-au omorât ºi
Adar.
13. Aceste scrisori cuprindeau hotã- i-au prãpãdit. Au fãcut ce au vrut cu
rârea* care trebuia vestitã în fiecare vrãjmaºii lor.
þinut ºi dãdeau de ºtire tuturor popoa- 6. În capitala Susa, iudeii au ucis ºi
relor cã iudeii stau gata pentru ziua au prãpãdit cinci sute de oameni,
aceea ca sã se rãzbune pe vrãjmaºii 7. ºi au înjunghiat pe Parºandata,
*Cap. 3.14,15. Dalfon, Aspata,
lor.
14. Alergãtorii cãlare pe cai ºi pe 8. Porata, Adalia, Aridata,
catâri au plecat îndatã ºi în toatã 9. Parmaºta, Arizai, Aridai ºi Vaiezata,
10. cei zece* fii ai lui Haman, fiul lui
graba, dupã porunca împãratului.
Hotãrârea a fost vestitã ºi în capitala Hamedata, vrãjmaºul iudeilor. Dar
n-au pus mâna** pe averile lor.
Susa.
*Cap. 5.11. Iov 18.19; 27.13-15. Ps. 21.10. **Cap. 8.11.
15. Mardoheu a ieºit de la împãrat cu
o hainã împãrãteascã albastrã ºi albã, 11. În ziua aceea, numãrul celor ce
cu o mare cununã de aur ºi cu o mantie fuseserã uciºi în capitala Susa a ajuns
de in subþire ºi de purpurã. Cetatea la cunoºtinþa împãratului.
12. ªi împãratul a zis împãrãtesei
Susa* striga ºi se bucura.
*Cap. 3.15. Prov. 29.2. Estera: „Iudeii au ucis ºi au prãpãdit
16. Pentru iudei nu era decât fericire* în capitala Susa cinci sute de oameni
ºi bucurie, veselie ºi slavã.
*Ps. 97.11. ºi pe cei zece fii ai lui Haman. Ce vor
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fi fãcut în celelalte þinuturi ale împãratului?... Care-þi* este cererea? Ea îþi
va fi împlinitã. Ce mai doreºti? Vei
cãpãta.”
*Cap. 5.6; 7.2.
13. Estera a rãspuns: „Dacã împãratul
gãseºte cu cale, sã fie îngãduit iudeilor
care sunt la Susa sã facã ºi mâine
dupã* porunca de azi ºi sã spânzure**
pe lemn pe cei zece fii ai lui Haman.”
*Cap. 8.11. **2 Sam. 21.6,9.

14. ªi împãratul a poruncit sã se facã
aºa. Porunca a fost adusã la cunoºtinþa
poporului din Susa. Au spânzurat pe
cei zece fii ai lui Haman.
15. Iudeii care se aflau în Susa s-au
strâns* din nou în a paisprezecea zi a
lunii Adar ºi au ucis în Susa trei sute
de oameni. Dar n-au pus** mâna pe
averile lor.
*Vers. 2. Cap. 8.11. **Vers. 10.
16. Ceilalþi iudei din celelalte þinuturi
ale împãratului s-au strâns* ºi ºi-au
apãrat viaþa. Au cãpãtat astfel odihnã,
scãpând de vrãjmaºii lor, ºi au ucis
ºaptezeci ºi cinci de mii din cei ce le
erau vrãjmaºi. Dar** n-au pus mâna
pe averile lor.
*Vers. 2. Cap. 8.11. **Cap. 8.11.
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bucurie, când sã-ºi trimitã** daruri de
mâncare unii altora ºi sã împartã
daruri celor lipsiþi.
*Ps. 30.11. **Vers. 19. Neem. 8.10.

23. Iudeii s-au îndatorat sã facã ceea
ce ºi începuserã sã facã ºi ce le
scrisese Mardoheu.
24. Cãci Haman, fiul lui Hamedata,
agaghitul, vrãjmaºul tuturor iudeilor,
fãcuse planul* sã-i piardã ºi aruncase
Pur, adicã sorþul, ca sã-i omoare ºi
sã-i nimiceascã.
*Cap. 3.6,7.
25. Dar Estera, venind* înaintea
împãratului, împãratul a poruncit în
scris sã întoarcã** asupra capului lui
Haman planul cel rãu pe care-l fãcuse
împotriva iudeilor ºi sã-l spânzure pe
lemn, pe el ºi pe fiii lui.
*Vers. 13,14. Cap. 7.5, etc.; 8.3, etc. **Cap. 7.10. Ps. 7.16.

26. De aceea zilele acestea s-au
numit Purim, de la numirea Pur.
Potrivit cu tot cuprinsul acestei
scrisori*, potrivit cu cele ce vãzuserã
ei înºiºi ºi potrivit cu cele ce li se
*Vers. 20.
întâmplaserã,
27. iudeii au luat pentru ei, pentru
sãmânþa lor ºi pentru toþi cei ce se vor
lipi* de ei hotãrârea ºi îndatorirea
Sãrbãtoarea Purim
neschimbãtoare ca sã prãznuiascã în
17. Aceste lucruri s-au întâmplat în a fiecare an aceste douã zile, în felul
treisprezecea zi a lunii Adar. În ziua a rânduit ºi la vremea hotãrâtã.
*Cap. 8.17. Isa. 56.3,6. Zah. 2.11.
paisprezecea, iudeii s-au odihnit ºi au
fãcut din ea o zi de ospãþ ºi de bucurie. 28. Zilele acestea trebuiau sã fie
18. Cei ce se aflau la Susa s-au strâns pomenite ºi prãznuite din neam în
în ziua a treisprezecea* ºi a paispre- neam, în fiecare familie, în fiecare
zecea, dar în ziua a cincisprezecea þinut ºi în fiecare cetate. ªi zilele
s-au odihnit ºi au fãcut din ea o zi de acestea Purim nu trebuiau desfiinþate
niciodatã din mijlocul iudeilor, nici sã
ospãþ ºi de bucurie.
*Vers. 11,15.
19. De aceea iudeii de la þarã, care se ºteargã aducerea aminte de ele
locuiesc în cetãþi fãrã ziduri, au fãcut printre urmaºii lor.
din ziua a paisprezecea a lunii Adar 29. Împãrãteasa Estera, fata lui Abio zi* de bucurie, de ospãþ ºi de** hail*, ºi iudeul Mardoheu au scris
sãrbãtoare, în care îºi trimit† daruri stãruitor a doua oarã pentru ca sã
întãreascã scrisoarea** privitoare la
unii altora.
*Cap. 2.15. **Vers. 20. Cap. 8.10.
*Deut. 16.11,14. **Cap. 8.17. †Vers. 22. Neem. 8.10,12. Purim.
20. Mardoheu a scris aceste lucruri ºi 30. Au trimis scrisori tuturor iudeilor,
a trimis scrisori tuturor iudeilor din în cele o sutã douãzeci ºi ºapte* de
toate þinuturile împãratului Ahaºveroº, þinuturi ale împãratului Ahaºveroº.
Ele cuprindeau cuvinte de pace ºi de
de aproape ºi din depãrtare.
*Cap. 1.1.
21. Le poruncea sã prãznuiascã în credincioºie,
fiecare an ziua a paisprezecea ºi a 31. întãrind þinerea acestor zile Purim
la vremea hotãrâtã, cum le rânduiserã
cincisprezecea a lunii Adar,
22. ca zile în care cãpãtaserã odihnã iudeul Mardoheu ºi împãrãteasa Estera
scãpând de vrãjmaºii lor. Le-a poruncit pentru ei ºi cum ºi le rânduiserã ºi
sã prãznuiascã luna în care întristarea pentru ei înºiºi ºi pentru sãmânþa lor,
lor se prefãcuse* în bucurie, ºi jalea cu prilejul postului* lor ºi þipetelor
*Cap. 4.3,16.
lor, în zi de sãrbãtoare, ºi sã facã din lor.
aceste zile niºte zile de ospãþ ºi de 32. Porunca Esterei a întãrit aºezarea
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acestei sãrbãtori Purim, ºi lucrul pe Mardoheu, nu sunt scrise în cartea
acesta a fost scris în carte.
Cronicilor împãraþilor Mezilor ºi
*Cap. 8.15; 9.14.
Perºilor?
Lauda lui Mardoheu
3. Cãci Iudeul Mardoheu era cel
1. Împãratul Ahaºveroº a pus un dintâi* dupã împãratul Ahaºveroº. El
bir asupra þãrii ºi asupra ostroa- era cu vazã între Iudei ºi iubit de
*Gen. 10.5. Ps. 72.10. Isa. 24.15. mulþimea fraþilor sãi, cãci a cãutat**
velor* mãrii.
2. Toate faptele privitoare la puterea binele poporului sãu ºi a vorbit pentru
lui ºi isprãvile lui ºi amãnuntele despre fericirea întregului sãu neam.
mãrimea la care* a ridicat împãratul
*Gen. 41.40. 2 Cron. 28.7. **Neem. 2.10. Ps. 122.8,9.

10

IOV
(Psalmul 73. Eclesiastul 8.14. Ioan 9.3. Romani 9.20. 1 Corinteni 4.3-5.9.)

Propãºirea lui Iov
1. Era în þara* Uþ un om care se
numea Iov**. ªi omul acesta era
fãrã prihanã† ºi curat la suflet. El se
temea†† de Dumnezeu ºi se abãtea de
la rãu.
*Gen. 22.20,21. **Ezec. 14.14.

1

ºi curat la suflet, care se teme de
Dumnezeu ºi se abate de la rãu.”
*Cap. 2.3. **Vers. 1.

9. ªi Satana a rãspuns Domnului:
„Oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu?
10. Nu l-ai* ocrotit Tu pe el, casa lui
Iac. 5.11. †Gen. 6.9; 17.1. Cap. 2.3. ††Prov. 8.13; 16.6.
ºi tot ce este al lui? Ai binecuvântat
2. I s-au nãscut ºapte fii ºi trei fete.
3. Avea ºapte mii de oi, trei mii de lucrul** mâinilor lui, ºi turmele lui
cãmile, cinci sute de perechi de boi, acoperã þara.
*Ps. 34.7. Isa. 5.2. **Ps. 128.1,2. Prov. 10.22.
cinci sute de mãgãriþe ºi un foarte mare
numãr de slujitori. ªi omul acesta era 11. Dar ia întinde-Þi* mâna ºi atinge-Te
cel mai cu vazã din toþi locuitorii de tot ce are, ºi sunt încredinþat cã Te
va blestema** în faþã.”
Rãsãritului.
*Cap. 2.5; 19.21. **Isa. 8.21. Mal. 3.13,14.
4. Fiii sãi se duceau unii la alþii ºi 12. Domnul a zis Satanei: „Iatã, îþi
dãdeau, rând pe rând, câte un ospãþ. ªi dau pe mânã tot ce are, numai asupra
pofteau ºi pe cele trei surori ale lor sã lui sã nu întinzi mâna.”
mãnânce ºi sã bea împreunã cu ei.
ªi Satana a plecat dinaintea Domnu5. ªi, dupã ce treceau zilele de ospãþ, lui.
Iov chema ºi sfinþea pe fiii sãi: se scula
dis-de-dimineaþã ºi aducea pentru
Rãbdarea lui Iov
fiecare din ei câte o ardere de tot*. 13. Într-o zi, pe când fiii ºi fiicele*
Cãci zicea Iov: „Poate cã fiii mei au lui Iov mâncau ºi beau vin în casa
pãcãtuit ºi au supãrat** pe Dumnezeu fratelui lor cel întâi nãscut,
*Ecl. 9.12.
în inima lor.” Aºa avea Iov obicei sã 14. a venit la Iov un sol, care a zis:
*Gen. 8.20. Cap. 42.8. **1 Împ. 21.10,13. „Boii arau ºi mãgãriþele pãºteau lângã
facã.
ei.
Satana cere sã se atingã de Iov
6. Fiii lui Dumnezeu au venit* într-o 15. ªi s-au aruncat niºte Sabeeni
zi** de s-au înfãþiºat înaintea Dom asupra lor, i-au luat ºi au trecut pe slunului. ªi a venit ºi Satana în mijlocul jitori prin ascuþiºul sabiei. Numai eu
*1 Împ. 22.19. Cap. 38.7. **Cap. 2.1. am scãpat, ca sã-þi dau de ºtire.”
lor.
7. Domnul a zis Satanei: „De unde 16. Pe când vorbea el încã, a venit un
vii?” ªi Satana a rãspuns Domnului: altul ºi a zis: „Focul lui Dumnezeu a
„De la cutreierarea* pãmântului ºi de cãzut din cer ºi a aprins oile ºi pe
la plimbarea pe care am fãcut-o pe el.” slujitorii tãi ºi i-a ars de tot. Numai eu
*Cap. 2.2. Mat. 12.43. 1 Pet. 5.8. am scãpat, ca sã-þi dau de ºtire.”
8. Domnul a zis Satanei: „Ai vãzut* 17. Pe când vorbea el încã, a venit
pe robul Meu Iov? Nu este nimeni ca el un altul ºi a zis: „Niºte Haldeeni,
pe pãmânt. Este un om fãrã prihanã** înºiraþi în trei cete, s-au aruncat asupra

