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Pernah ada seorang gadis cantik bernama Ester. 
Apabila ayah dan ibunya meninggal, Mordekhai
sepupu Ester mengasuhnya.  Ester menghormati
sepupunya dengan mentaatinya
sebagai anak yang baik.



Ester tinggal di Persia. Tetapi, Ester bukan orang 
Parsi.  Dia seorang Yahudi. Nenek moyangnya
datang ke Parsi sebagai tawanan perang.  Pada
zaman Ester, ramai orang Yahudi tinggal di Parsi.



Para lelaki itu
makan bersama
dan berpisah
daripada
perempuan yang 
juga sedang
makan jamuan
dengan Ratu
Wasti. 

Raja Parsi mengadakan
jamuan besar untuk
putera raja dari seluruh

dunia. 



Raja yang mabuk
memerintahkan
Ratu Wasti
untuk memakai
mahkota
kerajaan dan
menunjukkan
kecantikannya. 
Ratu Washti
menolak.



Untuk menunjukkan
bahawa wanita harus
menghormati suami mereka, 
raja meluluskan undang-
undang yang mengambil
mahkota daripada Wasti. 
Dia bukan lagi ratu.



Pencarian ratu baru
dibuat.  Daripada
semua gadis cantik
di kerajaan itu, 
raja memilih Ester 
sebagai isterinya. 
Dia meletakkan
mahkota kerajaan
di atas kepalanya. 
Ester tidak
memberitahu raja 
bahawa dia seorang
Yahudi kerana
sepupunya telah
melarangnya.



Suatu hari dia terdengar
dua orang pelayan
istana merancang
untuk membunuh raja. 
Mordekhai menghantar
pesan yang menyelamatkan
nyawa raja.  Pelayan itu
digantung, dan nama
Mordekhai tertulis dalam
buku catatan raja.

Sepupu Mordekhai menghabiskan
masanya di pintu masuk
istana untuk mendengar
berita tentang Ester. 



Orang Kedua dalam kerajaan Persia 
adalah seorang kaya bernama
Haman. Semua orang tunduk apabila
Haman lewat. Semua orang - kecuali
seorang lelaki. Sebagai seorang
Yahudi, Mordekhai hanya
menyembah Tuhan yang hidup.



Haman sangat membenci Mordekhai sehingga
dia memutuskan untuk membunuhnya dan
semua orang Yahudi di Parsi. Sungguh
mengerikan! Haman yang jahat menipu raja 
untuk menandatangani
undang-undang bahawa
pada masa tertentu
setiap orang Yahudi
dalam kerajaan itu
akan dibunuh.



Ia adalah
undang-undang
yang dahsyat. 

Kedua-dua orang Yahudi
dan Parsi berkabung. 

Tetapi ingat - Tuhan telah
menjadikan Ester sebagai
ratu. Dan dia adalah seorang
Yahudi. Adakah dia akan
merahsiakannya daripada
raja? Atau, adakah dia akan

mengambil risiko kematian
untuk mencuba dan
menyelamatkan rakyatnya?



Tuhan memberi Ester idea yang bijak. Dia
mengundang raja dan Haman ke satu jamuan. Di 
sana raja menjanjikan apa saja yang dimintanya. 
"Biarlah raja dan Haman datang ke perjamuan... 
esok," jawab Ester. Kemudian dia akan
memberitahu raja apa yang dia mahu.



Sementara itu, Haman 
mempersiapkan sebuah 
tiang gantungan untuk 
menggantung Mordekhai.



Malam itu raja tidak dapat tidur. Membaca
rekod mahkamah dia melihat bahawa

Mordekhai tidak pernah diberi
ganjaran kerana menyelamatkan

nyawanya.  Keesokan harinya,
raja bertanya kepada Haman,

"Apakah yang harus
dilakukan untuk orang

yang dikenan raja

untuk dihormati?" 
Haman berasa

gembira.  Dia fikir
raja memaksudkan
dirinya!



Haman telah datang untuk meminta izin
raja untuk menggantung Mordekhai. 
Tali gantung semuanya sudah siap. 
Sekarang menunggu izin raja.  Dengan
teruja, Haman mencurahkan cadangan-

nya. "Pakaikan lelaki itu dengan jubah
dan mahkota
raja."



"Dudukkanlah dia di atas kuda raja. 
Perintahkan seorang putera raja 
untuk memimpin lelaki itu melalui
kota untuk dilihat oleh semua orang." 
"Segeralah, lakukanlah demikian
untuk Mordekhai, orang Yahudi itu," 

perintah raja 
kepada
Haman.



Pada pendapat kamu, apakah perasaan Haman semasa
dia memimpin Mordekhai untuk dihormati

oleh kota itu?  Dia lebih lagi membenci
Mordekhai daripada sebelumnya.  "Tunggu

sahaja," Haman mungkin berfikir.  "Dia 
tidak lama lagi 

akan mati –
Bersama

semua 
orang

Yahudi
yang lain."



Kemudian pada hari itu, 
Haman dan raja tiba di 
perjamuan Ratu Ester. 
"Apakah permintaan
kamu?" tanya raja. 
Dia tidak melupakan
janjinya. Sambil
menunjuk kepada
Haman, Ratu Ester 
memberitahu raja 
tentang rancangan jahat
Haman. "Gantung dia!" 
raja berkata.



Kemudian raja meluluskan undang-undang lain yang 
membenarkan orang Yahudi membela diri. Mereka
telah diselamatkan! Mordekhai menjadi yang kedua
dalam kerajaan raja dan semua orang Yahudi
bersukacita dan memberikan hadiah kepada satu
sama lain. Malah
pada hari ini, 
orang Yahudi
masih ingat
bagaimana Tuhan
menyelamatkan
mereka melalui
Ratu Ester 
yang cantik.



“Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi
terang, memberi pengertian kepada

orang-orang bodoh.”  Mazmur 119:130 

Ratu Ester yang Cantik

satu cerita dari Firman Tuhan, Alkitab,

terdapat dalam

Ester
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TAMAT



Alkitab memberitahu kita tentang Allah kita yang hebat yang 
membentuk kita dan ingin kita mengenali Dia.

Allah tahu kita telah melakukan banyak perkara buruk yang 
dipanggil dosa.  Hukuman bagi dosa adalah maut tetapi Allah sangat
mengasihi kita.  Dia telah mengutus AnakNya yang tunggal, Yesus, 
mati di kayu Salib dan dihukum kerana dosa-dosa kita.  Kemudian
Yesus bangkit dan hidup kembali; dan pulang ke syurga!  Jika anda

percaya kepada Yesus dan meminta Dia mengampuni dosa-dosa
kamu, Dia akan melakukannya!  Dia akan datang dan tinggal di 
dalammu sekarang, dan anda akan hidup bersamaNya untuk

selama-lamanya.

Jika anda percaya ini adalah benar, katakan ini kepada Allah:
Tuhan Yesus, saya percaya bahawa Anda adalah Allah, dan menjadi

seorang manusia yang mati untuk dosa saya, dan kini Anda hidup
sekali lagi.  Sila datang ke dalam hidup saya dan mengampuni dosa
saya, supaya saya dapat memiliki satu hidup baru, dan satu hari

nanti akan ku bersama dengan Anda selama-lamanya.  Bantu saya
untuk mentaati Anda dan hidup sebagai anakMu.  Amin.

Baca Alkitab dan berbicara dengan Allah setiap hari!  Yohanes 3:16
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