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Oli kord ilus tüdruk nimega Ester.  Kui isa ja ema 
surid, Esteri onu Mordekai võttis ta omaks.  Ester 
austas oma onu et oli täiuslikult hea tütar.  



Ester elas Pärsias.  Kuid Ester ei olnud  
Pärsiast.  Ta oli juut.  Tema esivanemad  
tulid Pärsiase nagu sõjavanglased.  Esteri  
päevil, paljud juudid elasid Pärsias.  



Pärsia kuningas toimetas tohutu banketti vürstide 
jaoks üle terve maailmast.  Mehed sõid omaette  

ja naised, kes olid 
 samuti bankettil   

kuninganna 
 Vastiga.  Purjus 

 Kuningas 
 kammandas 

 et kuninganna 
 Vasti kannaks 

 kuningliku krooni 
 ja näidata oma 
 ilu.  Kuninganna 
 Vasti keeldus.  



Et näidata, et daamid 
peaksid austama nende 
abikaasad, kuningas tegi 
seaduse, mis võttis ära 
krooni Vastilt.  Ta ei olnud 
enam kuninganna.  



Läbiotsimine  
tehti uue  
kuningannale.   
Kõigest ilusamata  
tüdrukud kuningriikis, 
kuningas valis Esteri  
naiseks.  Ta seadis 
kuningliku krooni tema  
peale.  Ester ei öelnud 
kuningale et ta oli juut,  
sest tema onu oli  
öelnud talle  
mitte. 



Onu Mordekai veetis aega  
lossi sissepääsel et  
kuulda uudiseid  
Esterist.  Ühel                         päeval ta kuulis pealt  

et kaks palee teenistujad 
 kavatsesid mõrvata 

 kuningat.  Mordekai saatis 
 hoiatuse, mis salvestas 

 kuninga elu.  Teenistujad 
 olid üles pootud ja 
 Mordekai nimi oli 

 kirjutatud kuninga 
 tööraamatuse.  



Kuninga parim abi oli rikas mees 
nimega Haaman.  Kõik kummardasid 
kui Haaman möödus.  Kõik - välja 
arvatud üks mees.  Et oli juut, 
Mordekai kummardas ainult  
elava Jumalale.  



Haaman vihkas Mordekait nii palju et otsustas  
teda tappa koos kõige juutitega Pärsias.   
Kui kohutav!  Õel Haaman meenutas  
kuningat et kohustas sõlmida  
seaduse, et teatud  
ajahetkel iga juut  
kunigriigis oleks  
tapetud.  



See oli 
 kohutav otsus. 

  Nii juutid ja 
 pärslased nutsid. 

  Kuid pidage meeles – 
 Jumal oli teinud Esterit  

kuningannaks.  Ja ta oli juut.  
Kas ta hoiab oma saladust  

kuningalt?  Või oleks ta 
riskeerinud surma kui 
 prooviks päästa tema 

 inimesi?  



Jumal andis Esterile nutika ideed.  Ta kutsus 
kuningat ja Haamanit bankettile.  Seal kuningas 
lubas talle üks kõik mis ta küsis.  "Las kuningas ja 
Haaman tulla jälle bankettile... Homme," Ester 
vastas.  Siis ta ütleb kuningale, mida ta soovib.  



Vahepeal Haaman valmistas  
tohutu võlla et Mordekaid  
üles poosida. 



Sellel ööl kuningas ei saanud magada. 
  Lugedas karistusregistrites ta 

 nägi et Mordekai ei ole kunagi 
 olnud austatud et säästis tema 

 elu.  Järgmisel hommikul, 
 kuningas küsis Haamanilt 

 "Mida tehakse mehele 
 kes kuningas 

 tahaks austada?" 
 

  Haamanil oli hea 
 meel.  Ta mõtles et 

 kuningas arvas teda!  



Haaman tuli küsima kuningalt luba et 
 üles poodida Mordekait.  Võll oli valmis. 

  Nüüd, see võib oodata.  Ärevalt, 
 Haaman pani oma ettepanekud. 

  "Riieta meest kuninga rüütliga ja 
krooniga."  



"Istu teda kuninga hobusele.  
Komandeeri ühe kuningligi printsi 

juhtima meest läbi linna kõigile 
näha."  "Kiirenda, ja seda tee juut  

Mordekaile," Kuningas käskis 
Haamanilt.  



Kuidas te arvate et Haaman 
 tundis kui ta juhtis Mordekait auks 
 ümber linna?  Ta vihkas Mordekait 

 isegi rohkem kui enne.  "Oota," 
Haaman võis 
 arvata.  "Ta 

 varsti on 
 surnud 
 – koos 

 kõigi 
 teiste 

 juudidega."  



Hiljem samal päeval Haaman ja 
kuningas saabusid kuninganna 
Esteri bankettile.  "Mis on teie 
üleskutse?"  kuningas küsis.   
Ta ei unustanud oma  
lubadust.  Osutades  
Haamanile kuninganna  
Ester ütles kuningale  
kõike Haamani  kurja  
plaane.  "Poe teda  
ülese!" ütles kuningas.  



Siis kuningas sooritas teise seaduse, mis võimaldas 
juutidel ennast kaitsta.  Nad olid päästetud!  
Mordekai sai teiseks kuningale ja kõik juudid 
rõõmustasid ja andsid kingitusi üksteisele.   
Isegi täna, juudi inimesed mäletavad,  
kuidas Jumal  
salvestas neid  
läbi kauni  
kuninganna  
Esteri.  



Kaunis Kuninganna Ester 
 

 Uks jutt Jumala sõnast, Piiblist 
 

On leidud 
 

 Ester 

"Kui su sõnad avanda, annavad nad valgust."  
Laulud 119:130 



30                                                         60 

Lõpp 



See Piibli jutt seletab meile kui imepärane on Jumal kes 
meid tegi ja tahab et meie tundme Teda.  

Jumal teab et meie oleme teinud halba asju mida Tema 
kutsub pattuks.  Pattude karistus on surm, aga Jumal 
armastab meid nii palju et saatis oma ainsündind Poja, 

Jeesust, et risti peal surra meie pattude eest.  Siis Jeesus 
tuli tagasi ellu ja läks tagasi oma Taeva Kodu!  Kui usud 

Jeesust ja palud et Tema andeks annamb sinu pattud, siis 
ka nii Tema teeb!  Tema tuleb ja hakkab elama sinu sees ja 

sina siis elad Temaga igavesti. 
Kui usud et see on tõesti õigus, ütle Jumalale niimodi: 

Kallis Jeesus, Mina usun et Sina oled Jumal, ja saabusid 
meheks et surra minu pattudele ja nüüd elad jällegi.  Palun 

tule minu ellu ja anna andeks minu pattud, nii et saan uue elu 
nüüd, ja üks päev saan Sinuga olla igavesti.  Aita mind sind 

kuulata ja ella nagu olen Sinu laps.  Aamen. 
Loe Piiblit ja räägi Jumalaga iga päev!  Johannesse 

Evangeelium 3:16 
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