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Ishte njëherë një vajzë e mirë dhe e bukur që 
quhej Ester.  Kur babai dhe nëna e saj vdiqën, 
kushëriri i Esterit, Mardokeu, e rriti atë.  Esteri e 
nderonte kushëririn e saj, duke iu bindur si një 
vajzë shumë e mirë. 



Esteri jetonte në Persi.  Por Esteri nuk ishte 
Persiane.  Ajo ishte Judease.  Parardhësit e saj 
erdhën në Persi si robër lufte.  Në ditët e  
Esterit, shumë Judenj jetonin në Persi.  



Mbreti i 
Persisë shtroi 
një banket 
madhështor për 
princat nga e 
gjithë bota.  
Burrat hanin 
veças nga 
gratë, të cilat 
kishin një 
banket me 
Mbretëreshën 
Vashti. 



Mbreti i ardhur 
në qejf nga pija, 
urdhëroi 
Mbretëreshën 
Vashti të vinte 
kurorën 
mbretërore  
dhe të tregonte 
bukurinë  
e saj.  Por, 
Mbretëresha 
Vashti nuk 
pranoi. 



Për të treguar se  
gratë duhet të nderojnë 
bashkëshortët e tyre, 
mbreti nxorri një ligj që  
ia hiqte kurorën Vashtit.   
Ajo nuk ishte më  
mbretëreshë. 



Kërkimi për  
një mbretëreshë  
të re, filloi.  Nga  
të gjitha vajzat e 
bukura në mbretëri, 
mbreti zgjodhi 
Esterin si nusen e 
tij.  Ai e vendosi 
kurorën mbretërore 
mbi kryet e saj.  
Sipas këshillës së 
kushëririt të 
saj, Esteri nuk i 
tregoi mbretit se 
ishte Judease. 



Kushëri Mardokeu, kalonte  
kohë tek hyrja e pallatit  
mbretëror, për të  
dëgjuar ndonjë lajm               për Esterin.  Një ditë,  

ai dëgjoi dy shërbëtorë 
 të oborrit mbretëror, 

 që po bënin plan për të 
 vrarë mbretin.  Mardokeu 
 dërgoi një lajmërim që ia 

 shpëtoi jetën mbretit. 
                                              Shërbëtorët u varën, 
                                              dhe emri i Mardokeut 
                                              u shkrua në librin e 
                                              kujtimeve  
                                              të mbretit. 



I dyti në drejtim të mbretit, ishte 
një njeri i pasur i quajtur Haman.  
Çdokush përkulej kur Hamani 
kalonte, por me një përjashtim.  Si 
Jude që ishte, Mardokeu përulej 
dhe adhuronte vetëm përpara 
Perëndisë së gjallë. 



Hamani e urrente Mardokeun kaq 
shumë, sa ai vendosi të vriste të 
gjithë Judenjtë në Persi.  Sa e 
llahtarshme!  Hamani i lig, e 
mashtroi mbretin duke e  
bërë të nënshkruaj një  
dekret që caktonte një  
kohë për të vrarë të  
gjithë Judenjtë.  



                  Ishte një ligj i  
       tmerrshëm.  Judenjtë 
dhe Persianët së bashku 
vajtuan për këtë shkak.  
Por mos harroni - Perëndia 
e kishte bërë Esterin 
mbretëreshë.  Dhe ajo 
ishte një Judease.  A do 
ta mbante ajo sekretin, pa 
ia thënë mbretit?  Apo, do 
të rrezikonte ajo jetën e 
saj duke u përpjekur të 
shpëtonte popullin e saj. 



Perëndia i dha Esterit një ide të zgjuar.  Ajo ftoi 
mbretin dhe Hamanin në një banket.  Atje, mbreti i 
premtoi asaj çdo gjë që ajo do të kërkonte.  “Le të 
vijnë mbreti dhe Hamani në banket ... nesër”, u 
përgjigj Esteri.  Atëherë, ajo do ti tregonte 
mbretit atë çfarë dëshironte. 



Ndërkohë, Hamani 
përgatiti një trekëndësh 
për të varur Mardokeun.  



Atë natë mbretin nuk e zinte gjumi.  Duke lexuar  
librin e kujtimeve të mbretit, ai 
 vuri re se Mardokeu nuk ishte 
 shpërblyer kurrë pasi i kishte  

                                       shpëtuar jetën mbretit. 
  Mëngjesin tjetër, mbreti 

 pyeti Hamanin, “Çfarë 
                                                     duhet bërë për 

 njeriun, që mbreti 
 

                                                     dëshiron ta 
 nderojë”?  Hamani 

 gati sa nuk u vilanis 
                              nga kënaqësia.  Ai mendonte 
                         se mbreti kishte atë ndërmend. 



Hamani kishte ardhur për të kërkuar 
lejen e mbretit për të varur Mardokeun.  
Trekëmbëshi ishte bërë gati. ani çfarë 
mund ta ndalonte?!  Tejet i pispillosur, 
Hamani filloi të ligjërojë gjithë  
  sygjerimet e tij.  “Ti vishet atij njeriu,  
             rroba dhe             kurora e  
                                                mbretit”. 



Të ulet ai, përmbi kalin e mbretit.  Të 
urdhërohet një princ mbretëror të eci 
përpara njeriut të cilin mbreti dëshiron  
  ta nderojë, që të gjithë ta shohin”.    
  “Nxito, dhe bë siç the për Mardokeun, 
   Judeun”, e urdhëroi mbreti Hamanin. 



Si mendoni ju se u ndje  
atëherë Hamani dhe ndërsa 
shkonte përpara Mardokeut, që 
nderohej rreth e qark qytetit? 



Ai e urrente Mardokeun, edhe më 
shumë se më parë.  “Prit edhe 
pak”, mund të kishte menduar 
 Hamani.  “Ai do vritet shpejt – 
                                    bashkë 

 me gjithë 
 Judenjtë 
 e tjerë”. 



Më vonë po atë ditë, 
mbreti dhe Hamani 
mbërritën në banketin  
e Mbretëreshës Ester.  
“Cila është kërkesa 
jote?”, e pyeti mbreti 
Esterin.  Ai nuk e kishte 
harruar premtimin e tij.  
Duke drejtuar gishtin 
nga Hamani, Esteri i 
tregoi mbretit, rreth 
komplotit të lig.  
“Vareni, Hamanin”,  
tha mbreti. 



Pastaj, mbreti dekretoi një ligj tjetër që i lejonte 
Judenjtë të mbronin veten e tyre.  Ata kishin 
shpëtuar!  Mardokeu u bë i dyti në drejtim pas 
mbretit, dhe të gjithë Judenjtë u gëzuan dhe i 
dërguan dhurata njëri-tjetrit.   
Edhe sot e kësaj  
dite, populli  
Jude e kujton  
sesi Perëndia i  
shpëtoi ata  
nëpërmjet  
Mbretëreshës  
së mirë dhe  
të bukur  
Ester. 



Mbretëresha e Bukur Ester  
 

 Një tregim nga Fjala e Perëndisë, Bibla 
 

e marrë nga  
 

Esterit 

“Zbulimi i fjalëve të tua ndriçon dhe u  
jep mendje njerëzve të thjeshtë.” 

Psalmet 119:130 
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Ky tregim nga Bibla na tregon për Perëndinë tonë të 
mrekullueshëm i cili na krijoi dhe dëshiron që  

ne ta njohim Atë. 
 

Perëndia e di që ne kemi bërë gjëra të këqija, të cilat Ai i quan 
mëkate.  Dënimi për mëkatin është vdekja, por Perëndia ju do juve 
aq shumë sa që dërgoi Birin e Tij të vetëm, Jezusin, që të vdesë në 

Kryq dhe të dënohet për mëkatet tuaja.  Pastaj Jezusi u ringjall 
dhe u ngrit lart në Qiell!  Nëse beson në Jezusin dhe i kërkon Atij 
të t’i falë mëkatet e tua, Ai do ta bëj atë!  Ai do të vijë dhe do të 

jetojë në ty, dhe ti do të jetosh me Të përgjithmonë. 
 

Nëse ti beson se kjo është e vërteta, drejtoju Perëndisë kështu: 
Jezus i dashur, unë besoj se Ti je Perëndia i bërë njeri për të 

vdekur për mëkatet e mia, dhe që Ti u ngjalle sërish.  Të lutem, 
eja në jetën time dhe fali mëkatet e mia, në mënyrë që unë të kem 
jetë të re dhe një ditë të jem me Ty, përgjithmonë.  Më ndihmo, 

të të bindem dhe jetoj për Ty, si fëmija Yt.  Amen. 
 

Lexo Biblën dhe bisedo me Perëndinë çdo ditë!   Gjoni 3:16 
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