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Бир заманда Естер исимлиқ қиз һаят кәчүрүпту.  
Униң ата -аниси қайтиш болуп, уни җиән акиси 
Мардохақ беқивапту.  Естер акисиниң яхши қизидәк 
болуп, униңға бойсунуп, һөрмәт көрсәтти.



Естер Персия елидә турди.  Бирақ у парис қизи 
әмәс, йәһудий қизи еди.  Униң ата-аниси 
Персиягә әскәри тутқун ретидә чүшкән.  Естер 
өмүр сүргәндә, Персиядә көп еврейлар турди.



Персия падишаси аләмниң 
чәт-чәтлиридин кәлгән 
ханзадиләргә арнап чоң 

той қилди.
Әр адәмләр 
бөләк 
тамақланди. 

Астин падиша 
билән биргә 
аяллар бөләк 
тойлиди.  Мәс 
болған падиша, 

Астин падшайимға 
өзиниң бешидики 
таҗисини кийгизип, 
униң гөзәллигини 
тамашә қилғуси 
кәлди.  Астин
ундақ тамашидин 

рәт қилди. 



Аяллар өзлириниң 
әрлирини һөрмәтләш 
керәклигини 
көрситиш үчүн, 
падиша Астинниң 
таҗисини тартип 
елишқа һөкүм 
чиқарди.  У әнди 
падишайим әмәс еди.



Йеңи падишайимни 
издәш башланди.  
Падишалиқтики 
барлиқ гөзәл қизларниң 
арисидин, падиша өзигә 
Естерни аяллиққа таллап 
алди. У униң бешиға 
падишайимниң таҗисини 
кийгәзди.  Естер падишаға 
өзиниң еврей қизи 
екәнлигини ейтмиди, 
сәвәви униң 
акиси ейтишқа 
рухсәт қилмиди.



Униң акиси Мордахақ өзиниң 
вақтини Естер тоғрилиқ 
йеңилиқни аңлаш үчүн 
сарайниң кириш ишигидә өткүзди.  Бир 

күни у сарайниң икки
хизмәтчиси падишани
өлтүрмәкчи болғинини
аңлап қалди.  Мардохақ
әскәртиш ясап, у
падишаниң өмүрини 
сақлап қалди.  
Хизмәтчиләр дарға
есилип, Мордахақниң
исими падишаниң
китавиға йезилди.



Падишадин кейинки иккинчи 
орундики бай адәм Аман болди.  
Аман өткәндә, һәммиси униңға 
тазим қилатти.  Пәқәт бир адәмдин 
башқиси.  Миллити йәһудий 
Мардохақ пәқәт тирик Худаға 
тазим қилатти.



Аман Мордахақни қаттиқ өч көрди.  У йәнә 
Персиядики барлиқ йәһудийләрни көздин йоқатмақ 
болди.  Болмиған нәрсә!  Зулум Аман падишани 
алдап, униңға заңға қарши қол қойғузди, 
йәни вақти кәлгәндә 
падишалиқтики 
һәрбир йәһудий 
өлидиған болиду.



Бу қорқунучлуқ заң
еди. йәһудийләр 

билән парислиқлар 
қийналди.  Бирақ есиңизда 
болсун - Худа Естерни 
падишайим қилди.  У-
йәһудий қизи.  У өзиниң 
мәхпий ишини падишадин 
йошураламду? Яки өзиниң 
хәлқини қутулдуруш үчүн 
бешини хәтәргә тикәмду?



Худа Естергә әқиллиқ ой бәрди.  У падиша билән 
Аманни тамақка чақирди.  Шу йәрдә падиша 
униңдин немә сориса, шуни беримән дәп вәдә 
бәрди.  “Падиша билән Аман әтә тамаққа кәлсун”, -
дәп җавап бәрди Естер.  Шу вақитта у падишаға 
немә халайдиғинини ейтиду. 



Мошу вақит арилиғида Аман 
Мардохақни дарға асқизуш 
үчүн орун тәйярлап қойди.



Шу куни түндә падишаниң уйқиси қачти.  Сот 
заңлири йезилған китапни оқуп 
олтирип, у өзиниң өмүрини
қутүлдуруп қалған Мардохақниң
һеч қандақ марапәт алмиғинини
көрди.  Әтиси әтигәндә падиша 

Амандин: “Падиша
һөрмитигә келидиған 

адәмгә немә соға 

қилиш керәк?” –дәп 
сориди.  Аман хошал 
болуп кәтти.  У 

падиша өзини дәватиду
дәп ойлап қалди.



Аман падишадин Мардохақни дарға 
есишқа рухсәт сорап кәлгән.  Барлиқ 
дарға асидиған орунлар тәйяр болған.  
Әнди бу иш туруптурсун.  Әнсиригән 
Аман өзиниң ойлирини ейтти.  “Шу 
адәмгә падишаниң чапини билән

таҗисини 
кийгизиң”.



“Уни падишаниң тулпар етиға 
олтарғузиң.  Падишаниң тухумидин 
чиққан ханзадә, шу адамни шәһәрдики 
пүткүл адәмләрниң алдидин өтсун”.  
“Чапсан берип, йәһудий Мардохаққа 
шундақ дегин”, - дәп буйриди падиша

Аманға.



Мардохаққа һөрмәт көрситип, 
шәһәрни арилитип жүргән вақитта Аман 
немә сәзди дәп ойлайсиз? У Мардохақни 
бурунқидин бетәр өч көрди. “Бираз күтүп 

тур,- дәп ойлиғанду Аман. -У йеқинда
башқа

йәһудийләр
билан
биргә
өлиду”.



Кейинәрәк шу күни Аман 
билән падиша Естер 
тәйярлиған қонақ ешиға 
кәлди. “Сиз немә тәләп 
қилисиз?” -дәп сориди 
падиша.  У өзиниң 
вәдисини унтимиди.  
Аманға қарап, Естер 
падишайим падишаға 
Аманниң барлиқ яман 
күй-туйқулирини ейтип 
бәрди.  “Уни дарға 
есиңлар!” -дәп буйриди 
падиша.



Шуниңдин кейин падиша йәһудийләргә қорғинишқа 
мүмкинчилик беридиған йәнә бир заң чиқарди.  
Улар қутқузилди!  Мардохақ падишаниң баш 
вәзири болди, йәһудийләрниң барлиғи хошал 
болуп бир-биригә соға беришти.  
Йәһудий хәлқи Худа 
уларни гөзәл 
падишайим 
Естер арқилиқ 
қутқазғинини 
бүгүнму есида 
сақлайду. 



Гөзәл падишайим Естер

Худа Сөзи, Муқәддәс китаптин елинған һекайә

елинған

Естер

"Сөзүңниң мәнаси йешилгәндә, нур чачар 
йолумизға."  Зәбур 119:130
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Ахири



Бу Муққәдәс китап һекайиси бизни яратқан вә Уни тонушимизни 
халайдиған бизниң әҗайип Худайимиз тоғрилиқ ейтиду. 

Худа бизниң У гуна дәп атайдиған зулум ишларни 
қилидиғанлиғимизни билиду. Гунаниң җазаси - өлүм, бирақ Худа 
сизни шу қәдәр сөйдики, Өзиниң бирдин-бир ялғуз Оғли Әйсани 
чапраста өлүп, сизниң гуналириңиз үчүн җазалинишиқа әвәтти. 

Униңдин кейин Әйса қайта тирилип, өйигә Асманға кәтти! Әгәр сиз 
Әйсаға ишәнсиңиз вә гуналириңиз үчүн кәчүрүм сорисиңиз, У шундақ 

қилиду! У һазир келип, сизниң ичиңиздә  маканлайдиған болиду, 
сизму Униң билән мәңгүлүк һаят кечидиған болисиз. 

Бу һәқиқәт дәп ишәнсиңиз, Худаға мундақ дәп ейтиңиз:
Қәдирдан Әйса, Сән - Худа вә мениң гуналирим үчүн өлүш үчүн адәм 

болуп кәлгиниңгә, вә әнди Сән қайта тирилгиниңгә ишинимән. 
Мениң һаятимға келип, мениң гуналиримни кәчүргәйсән, шуңа мән 

һазир йеңи һаят башлап, бир күни Сениң билән мәңгүлүк биллә 
болуш үчүн кетимән. Маңа Саңа бойсунушқа вә Сениң балаң болуп 

Сениң үчүн өмүр сүрүшкә ярдәм бәргәйсән. Амин. 

Муқәддәс китапни оқуп, һәр күни Худа билән 
сөзлишиңиз! Юһанна 3:16
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