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EZRA – ESTERA – NEEMIA 

A. Recapitulare – Ezra Reformatorul 

- iudeii au fost duși în exil în Babilon începând cu anul 605 îH 

- robia babiloniană a fost anunțată de profetul Ieremia că va dura 70 ani 

- Ierusalimul și Templul au fost distruse de Nebucadnețar în 586 îH 

- Imperiul babilonian a fost învins de către Medo-Perși 

- în 535 îH, Cir Persanul a dat un decret cum că toți acei care fac parte din poporul lui 

Dumnezeu să se întoarcă acasă si să fie rezidit Templul de la Ierusalim (Ezra 1) 

- în 539 îH, aproximativ 50.000 evrei, conduși de Zorobabel și Marele Preot Iosua, s-au 

întors în Israel (Ezra 1-5) 

- au început rezidirea Templului, însă dușmanii lor din Samaria au intevenit și lucrările 

au fost sistate aproximativ 20 ani 

- în Ezra 5:1, proorocul Hagai mustră poporul pentru nepăsare față de reconstrucția 

Templului, rămas neterminat 

- Poporul începe să lucreze la Templu. Împăratul Imperiului Medo-Persan este acum 

Darius Medul. 

- Templul este terminat în aproximativ 5 ani. Ezra se întoarce la Ierusalim împreună cu 

un nou val de iudei (Ezra 7) și începe o reformă spirituală, de întoarcere la Cuvântul lui 

Dumnezeu. 

 

Temă pentru perioada 15-22 martie: de citit Ezra, Neemia și Estera (integral, cele 3 

cărți). 

 

B. Estera împărăteasă 

Cartea Esterei poate fi privită din mai multe puncte de vedere.  

1. Aspectul social  

a. Cartea Estera începe cu sărbătoarea împăratului Ahașveroș (cap.1), continuă cu 

sărbătoarea Esterei (cele două banchete, cap. 5 și 7) și se încheie cu sărbătoarea 

iudeilor (Purim, cap.9). 

 

b. Tot în cartea Estera găsim două informații rămase notorii de-a lungul timpului: 

 

 - Legea mezilor și perșilor nu se poate schimba 

Haman scrie în numele împăratului un decret prin care toți iudeii din imperiu să fie 

masacrați, într-o anumită zi. Acest decret este consemnat în cap.3. După răsturnarea 

de situație, Haman este spânzurat iar împăratul îngăduie Esterei și lui Mardoheu să 

scrie un alt decret în numele împăratului. Acest nou decret (cap.8) nu îl anulează pe 
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primul (motivul este exprimat clar în versetul 8) ci doar aduce o nuanță nouă decretului 

inițial (versetul 11). O afirmare a legii „mezilor și perșilor care nu se poate schimba” 

găsim în Daniel 6:8, 12. De remarcat că evenimentele din Daniel 6 se petrec pe vremea 

lui Darius, fiul lui Ahașveroș (Daniel 9:1). 

 

- cifra 13 ca cifră nefastă 

În cap. 3 are loc tragerea la sorți a zilei în care să fie dusă la îndeplinire porunca dată 

de Haman ca iudeii să fie masacrați. Decretul a fost scris în ziua 13 a primei luni iar 

data de împlinire a decretului era ziua a 13-a din ultima lună a anului (cap.3: 12,13). 

 

2. Aspectul spiritual 

a. Cartea Estera este una dintre cărțile care au întâmpinat rezerve în a fi incluse în 

canonul biblic întrucât nu conține Numele lui Dumnezeu. Cu toate acestea, aflăm 

învățături valoroase despre importanța postului, un instrument prin care omul poate 

solicita, în smerenie, ajutorul lui Dumnezeu în anumite împrejurări (cap.4). 

b. Personajul negativ, identificat ca fiind Haman Agagitul (3:1) este considerat a fi un 

urmaș a lui Agag, împăratul amaleciților pe care Saul l-a lăsat în viață călcând porunca 

lui Dumnezeu care ceruse ca toți să fie pedepsiți cu moartea (1 Samuel 15).  

c. Probabil că acesta este motivul pentru care evreul Mardoheu refuză să se închine 

înaintea lui Haman (3:2), așezând astfel pe un plan superior poruncile și valorile lui 

Dumnezeu față de porunci și valori omenești. 

d. Ascultarea are și ea o implicație importantă în această carte, Estera ascultând de 

Mardoheu chiar și la câțiva ani după ce devenise împărăteasă (2:20, 4:8-16). 

3. Aspectul divin 

Cel mai profund mesaj al cărții Estera este evidențiat de modul în care testează și 

conduce Dumnezeu viața oamenilor. Estera ne este descrisă ca fiind o orfană crescută 

de Mardoheu, o rudă îndepărtată (2:7). Expresia „Mardoheu o luase de suflet” ne arată 

atât lipsa obligației de a se îngriji de ea cât și sensibilitatea, răspunsul lui Mardoheu la 

cea dintâi poruncă: aceea de a iubi pe Dumnezeu și pe aproapele. 

Astfel prezentat Mardoheu, aflăm modul exponential în care Dumnezeu îl testează și-l 

folosește. Mardoheu salvează o fată (2:7), apoi pe împărat (2:21-23) pentru ca în final 

să salveze o națiune (8:9-12).  

În ce privește măreția lucrării lui Dumnezeu, este descrisă în „coincidențele” din 

capitolul 6, chiar înaintea zilei în care Mardoheu urma să fie spânzurat de Haman 

(versetele 1-3). Ahașveroș nu poate dormi și cere, dintre toate lucrurile pe care le-ar fi 
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putut face, să citească din cartea cronicilor. Dintre toate întâmplările care puteau fi 

găsite acolo, el citește tocmai despre modul în care Mardoheu i-a salvat viața de la 

complotul celor care urmăreau asasinarea sa. Și, deși la momentul respectiv nu se 

gândise la o recompensare pentru Mardoheu, acum ia în calcul acest fapt. De aici 

pornește, practic, întreaga răsturnare de situație, astfel încât unii dintre vrăjmașii 

iudeilor afirmă că nu se va putea face nimic împotriva lui Mardoheu, acesta fiind „din 

neamul iudeilor” (6:13). 


