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Bir zamanlar Ester adında güzel bir 
kız vardı.  Annesi ve babası ölünce, 
amcası Mordekay onu  
yetiştirdi. 



Ester iyi bir kız olarak ona itaat  
ederek amcasını onurlandırdı.  



Ester Pers’te yaşadı.   
Ama Ester Persli  
değildi.  Yahudi’ydi. 



Ataları savaş esiri olarak Pers’e 
gelmişti.  Ester’in günlerinde,  
birçok Yahudi Pers’te yaşadı.  



Pers Kralı dünyanın her 
 yerinden 

 gelen 
 prensler 

 için büyük  
bir ziyafet 
 düzenledi. 



Erkekler Kraliçe Vaşti ile 
 ziyafette 

 bulunan 
 kadınlardan 
 ayrı yemek 

 yediler. 



Sarhoş Kral kraliyet tacını 
 giymesini ve 

 güzelliğini 
 göstermesini 

 Kraliçe 
 Vaşti’ye 

 buyurdu. 
  Kraliçe 

 Vaşti 
 reddetti.  



Bayanların  
eşlerini  
onurlandırmaları 
gerektiğini  
göstermesi için, kral 
Vaşti’den tacını alan  
bir yasa çıkardı.   
O artık kraliçe  
değildi.  



Yeni bir  
kraliçe için  
bir araştırma  
yapıldı.   
Kraliyetteki  
bütün güzel  
kızların dışında,  
kral eşi olması  
için Ester’i  
seçti. 



Kraliçelik  
tacını ona  
giydirdi.  Ester 
amcası ona 
söylememesini  
istediği için krala  
Yahudi olduğunu  
söylemedi.  



Mordekay  
amca Ester  

hakkındaki 
 haberleri 

 duymak için 
 zamanını 

 sarayın 
 girişinde 
 geçirdi. 



Bir gün kralı  
öldürmeyi  

planlayan 
 iki saray 

 görevlisine 
 kulak misafiri 

 oldu. 



Mordekay kralın  
hayatını  

kurtaran bir 
 uyarı gönderdi. 

  Görevliler asıldılar 
 ve Mordekay’ın 
 adı kralın tarih 

 kayıtlarına 
 geçirildi.  



Kraldan sonra en yetkili  
kişi Haman adında zengin  
bir adamdı.  Haman 
geçtiğinde herkes eğilip  
yere kapanıyordu. 



Herkes – bir kişi hariç.   
Bir Yahudi olarak,  
Mordekay sadece  
yaşayan Tanrı’ya  
tapınıyordu.  



Haman Mordekay’dan öyle çok 
nefret ediyordu ki onu ve  
Pers’teki bütün  
Yahudileri  
öldürmeye  
karar verdi.   
Ne kadar  
korkunç! 



Kötü Haman belirlenen bir zamanda 
krallıktaki bütün Yahudilerin  
öldürülmesi için  
bir kanun  
imzalaması  
için kralı  
kandırdı.  



Korkunç 
 bir yasaydı. 

  Hem Yahudiler 
 hem de Persler 

 yas tuttular.  Ama 
hatırlayın – Tanrı 

Ester’i kraliçe 
yapmıştı.  Ve o 
 bir Yahudi’ydi. 



Sırrını 
 kraldan 

 saklayacak 
 mıydı?  Ya da, 

 halkını kurtarmak 
 ve denemek için 

 ölüm riskini göze 
alacak mıydı?  



Tanrı Ester’e akıllıca bir fikir verdi.  
Haman’ı ve kralı bir ziyafete davet 
etti.  Orada kral isteyeceği her şeyi 
yerine getireceğine dair vaatte 
bulundu. 



“Yarın… kral ve Haman ziyafete 
gelsinler,” diye yanıtladı Ester.  
Sonra ne istediğini krala 
söyleyecekti.  



Bu arada, Haman  
Mordekay’ı asmak 
için büyük bir 
darağacı hazırladı.  



O gece kral uyuyamadı. 
  Mahkeme kayıtlarını 

 okurken hayatını 
 kurtarmasından 

 dolayı 
 
 

 Mordekay’ın 
                                     hiç 
           ödüllendirilmediğini gördü. 



Ertesi sabah, 
 kral Haman’a sordu, 

 “Kralın onurlandırmak 
 istediği biri için ne 

 yapılmalı?” 
 
 

  Haman 
 sevindi.  Kralın 

                  onu kastettiğini sandı!  



Haman Mordekay’ı asmak için 
kraldan izin almaya gelmişti.  
Darağacı hazırdı.  Şimdi bu 
bekleyebilirdi. Heyecanla,  
           Haman      önerilerini 
          ortaya 
        döktü.  



“Kralın elbisesini ve tacını adama  
    giydirin.”  “Onu kralın atına   
    oturtun.  Herkesin görmesi  
  için şehir boyunca dolaştırması 
      için en üst    yönetici-
            lerden  
       birine 
        buyruk 
        verin.” 



“Hemen git ve Yahudi 
Mordekay için böyle yap,” 
diye kral Haman’a buyurdu.  



Haman’ın Mordekay’ı 
 şehirde onurlandırması 

 için dolaştırdığında nasıl 
hissettiğini 

 tahmin 
 
 
 

 edebilir 
 misiniz? 



O Mordekay’dan eskisinden 
daha fazla nefret etti.  

“Sadece bekle,” diye Haman 
 düşünmüş 

 olabilir. 



“Kısa süre sonra ölmüş 
olacak – diğer tüm 

Yahudilerle birlikte.”  



Daha sonra o gün,  
Haman ve kral Kraliçe 
Ester’in ziyafetine  
gittiler.  “İsteğin  
nedir?” diye sordu  
kral.  Verdiği sözü  
unutmamıştı. 



Haman’ı işaret 
ederek, Kraliçe 
Ester krala  
Haman’ın bütün 
kötü tasarılarını 
anlattı.  “Asın  
onu!” dedi kral.  



Sonra kral Yahudiler’in kendilerini 
savunmalarına izin veren başka bir 
yasa çıkardı.  Kurtulmuşlardı! 



Mordekay kraldan sonra en yetkili 
kişi oldu ve bütün Yahudiler 
sevindiler ve birbirlerine  
hediyeler  
verdiler. 



Bugün bile, Yahudi halkı Tanrı’nın  
güzel Kraliçe Ester aracılığıyla 
onları nasıl kurtardığını  
hatırlarlar.  



“Güzel Kraliçe Ester” 
 

 Tanrı’nın Sözü’nden, Kutsal Kitap’tan bir  
hikaye 

 
 Ester 1-10 

 
 
 
 

“Sözlerinin açıklanışı aydınlık saçar.”  
Mezmur 119:130  



Son 



Bu Kutsal Kitap hikâyesi bize bizi yaratan 
ve O’nu tanımanı isteyen harika Tanrımız 

hakkında anlatır. 
 

Tanrı, O’nun günah olarak adlandırdığı, 
kötü şeyleri yaptığımızı bilir.  Günahın 

cezası ölümdür fakat Tanrı sizi çok 
sevdiği için tek Oğlu’nu, İsa’yı, Çarmıh 

üzerinde ölmesi ve günahlarınız için cezayı 
çekmesi için gönderdi. 



Eğer gerçeğin bu olduğuna inanıyorsanız, 
Tanrı’ya şunları söyleyin: Sevgili İsa, Senin 

Tanrı olduğuna ve benim günahlarım için 
ölmek için insan olduğuna ve şimdi yeniden 

yaşıyor olduğuna inanıyorum.  Lütfen 
yaşamıma gel ve günahlarımı affet, öyle ki 

şimdi yeni yaşama sahip olabileyim ve bir gün 
sonsuza dek Seninle birlikte olmak için 

gidebileyim.  Senin çocuğun olarak Sana itaat 
edebilmem ve Senin için yaşayabilmem için 

bana yardım et.  Amin.  
 

Her gün Kutsal Kitap’ı okuyun ve Tanrı’yla 
konuşun!  Yuhanna 3:16 
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