
Эстер, 
маликаи 

зебо

Китоби Муқаддас барои кӯдакон



Муаллиф: Edward Hughes

Рассом: Janie Forest
Alastair Paterson

Адаптатсиякунанда: Ruth Klassen

Тарҷумон: Tajikistan Bible Society

Тартибдиҳанда: Bible for Children
www.M1914.org

©2022 Bible for Children, Inc.
Литсензия: Шумо ҳақ доред, ки ин ҳикояро нусхабардорӣ ё 

чоп кунед, аммо ба фурӯхтан иҷозат надоред.



Як духтари зебое буд, ки Эстер ном дошт. Вақте ки 
волидони ӯ вафот карданд, амакбачааш Мордахай 
вайро калон кард. Эстер ҳамчун духтари хуб гапи 
амакбачаашро гӯш карда, вайро ҳурмат мекард. 



Эстер дар сарзамини Форс зиндагӣ кунад 
ҳам, форс набуд. Ӯ яҳудӣ буд. Гузаштагони 
вай ҳамчун асирони ҷанг ба Форс омада 
буданд. Дар айёми Эстер, бисёр яҳудиён 
дар Форс зиндагӣ мекарданд.



Боре шоҳи Форс 
барои шоҳзодаҳои 
тамоми мамлакатҳо, 

зиёфати калоне
ташкил кард.

Мардон аз заноне
ки бо малика

Ваштӣ зиёфат
доштанд, алоҳида

менишастанд.
Шоҳи маст фармон 

дод, ки малика
Ваштӣ тоҷ бар сар 

омада, зебогии
худро нишон
диҳад. Аммо

малика рад кард.



Барои нишон додани 
он ки бонувон бояд 
шавҳарони худро 
ҳурмат кунанд, шоҳ 
қароре баровард, ки 
дар асоси он, тоҷ аз 
Ваштӣ гирифта шуд. 
Ӯ дигар малика 
набуд. 



Ҷустуҷӯйи маликаи 
нав сар шуд. Аз 
байни тамоми 
духтарони зебои 
мамлакат, шоҳ 
Эстерро ҳамчун зани 
худ интихоб намуд. 
Баъд тоҷи шоҳонаро 
ба сари Эстер гузошт. 
Эстер ба шоҳ нагуфт, 
ки вай яҳудӣ аст, зеро 
писари амакаш ба ӯ 
фармон дода буд, 
ки нагӯяд.



Мордахай вақташро дар назди 
дарвозаи қаср мегузаронд, 
то дар бораи Эстер 
хабарҳоро шунавад. 

Рӯзе вай пинҳонӣ
шунид, ки ду дарборӣ

нақша мекашанд, ки
шоҳро кушанд. Мордахай
ба шоҳ огоҳие фиристода,

ҳаёти вайро наҷот
дод. Дарбориёнро ба

дор овехтанд. Номи
Мордахай бошад, дар

китоби ёддоштҳои шоҳ
навишта шуд.



Шахси дуюм, баъд аз подшоҳ,  
марди бойе бо номи Ҳомон буд. 
Ҳангоми гузаштани Ҳомон, ҳама ба 
вай таъзим мекарданд. Танҳо як 
одам таъзим намекард. Мордахай 
ҳамчун яҳудӣ ба Худои зинда саҷда 
мекард.



Ҳомон, Мордахайро чунон бад 
дид, ки ӯ ва тамоми яҳудиёни 
Форсро куштан хост. Ин чӣ хел 
даҳшатнок аст! Ҳомони бадкор 
шоҳро фиреб дод, то шоҳ 
қонуне имзо кунад, ки 
дар вақти муайян 
тамоми яҳудиёни 
мамлакат кушта 
шаванд. 



Ин қонуни 
даҳшатовар буд. Ҳам 
яҳудиён ва ҳам форсҳо 
мотам гирифтанд. Аммо 
дар ёд дошта бошед, 
ки Худо Эстерро малика 
гузошт ва ӯ яҳудӣ буд.  
Оё Эстер сирри худро 
аз шоҳ пинҳон медорад? 
Ё барои наҷоти халқаш 
ҷонашро зери хатар 
мегузорад? 



Худо ба Эстер як фикри хуб дод. Малика шоҳ ва 
Ҳомонро ба зиёфат даъват кард. Дар он ҷо шоҳ ба 
малика ваъда дод, ки ҳар чизи хостаашро иҷро 
мекунад. “Бигзор шоҳ ва Ҳомон пагоҳ ҳам ба 
зиёфат биёянд” — гуфт Эстер. Он гоҳ ӯ чизи 
мехостаашро ба шоҳ мегӯяд.



Дар ин миён Ҳомон барои 
овехтани Мордахай дори 
баланде тайёр кард.



Ҳамон шаб хоби подшоҳ набурд. 
Ӯ китоби ёддоштҳоро варақ зада 
дид, ки Мордахай барои наҷот 
додани ҳаёти шоҳ, ягон бор 
мукофот нагирифтааст. Рӯзи 

дигар Ҳомон аз шоҳ пурсид: 
“Барои нафаре, ки шоҳ 

сарбаланд

гардондан
мехоҳад, чӣ

бояд кард?”  Ҳомон
хурсанд шуд. Ӯ фикр кард, ки
шоҳ вайро дар назар дорад.



Ҳомон омада буд, то барои овехтани 
Мордахай аз шоҳ иҷозат пурсад. 
Дорҳо аллакай тайёр буданд, вале 
акнун он метавонад, ки ҳоло истад. 
Ҳомон бо ҳаяҷон пешниҳод намуд: “Ба 

он шахс ҷомаи шоҳона пӯшонеду ба 
сараш

тоҷ
гузоред.”



“Инчунин вайро ба аспи шоҳ савор 
кунед. Баъд ба шоҳзодае фармон 
диҳед, ки он шахсро дар шаҳр 
гардонад, то ҳама инро бинанд”.
“Пас зуд рафта, ин корро барои 
Мордахайи яҳудӣ бикун” — фармон 

дод шоҳ ба
Ҳомон. 



Ба фикратон, вақте ки Ҳомон, Мордахайро
барои сарбаланд намуданаш гирди

шаҳр гардонд, чӣ ҳиссиёт дошт? Вай
Мордахайро аз пештара дида бад дид.

“Ҳоло ист... Вай
бо тамоми
яҳудиёни
дигар ба 
наздикӣ

мемирад”
— шояд

фикр карда
бошад
Ҳомон.



Дертар ҳамон рӯз 
Ҳомон ва шоҳ ба 
зиёфати малика Эстер 
омаданд. “Хоҳишат чӣ 
аст” — пурсид шоҳ. Ӯ 
ваъдаашро фаромӯш 
накарда буд. Малика 
Эстер ба Ҳомон ишора 
карда, дар бораи ҳама 
қасдҳои бади вай ба 
шоҳ  нақл кард. “Ӯро ба 
дор овезед!” — гуфт 
подшоҳ.



Сипас шоҳ қонуни дигаре баровард, ки ба яҳудиён 
иҷозат медод, ки худро муҳофизат кунанд. Онҳо 
наҷот ёфта буданд! Мордахай баъд аз шоҳ шахси 
дуюм таъйин шуд. Тамоми яҳудиён хурсандӣ 
карда, ба ҳамдигар тӯҳфаҳо медоданд. Ҳатто 
имрӯз яҳудиён дар 
ёд доранд, ки чӣ 
хел Худо онҳоро 
ба воситаи 
маликаи зебо, 
Эстер наҷот дод. 



Эстер, маликаи зебо

Ҳикоя аз Каломи Худо

Эстер

“Ошкор шудани Каломи Ту равшанӣ 
мебахшад”.  Забур 119:130 



Хотима



Ин ҳикояи Китоби Муқаддас дар бораи Худои аҷоиби мо нақл 
мекунад, ки моро офаридааст ва мехоҳад, ки мо Ӯро шиносем.

Худо корҳои бади моро медонад ва онҳоро гуноҳ меномад. 
Ҷазои гуноҳ марг аст, аммо Худо туро сахт дӯст медорад. Барои 
ҳамин Худо Писари ягонааш, Исои Масеҳро фиристод, ки ҷазои 

гуноҳҳои туро ба Худ гирифта, дар рӯйи салиб мехкӯб шуда мурад. 
Баъд Исо гашта зинда шуду ба осмон рафт! Агар ту ба ин бовар 

карда, ба Исо имон биёрӣ ва аз Ӯ хоҳиш кунӣ, ки гуноҳҳоятро 
бахшад, Ӯ гуноҳҳоятро мебахшад! Ӯ ба вуҷуди ту даромада, дар 

қалби ту зиндагӣ мекунад ва ту ҳамеша ҳамроҳи Ӯ хоҳӣ буд.

Агар бовар кунӣ, ки ин рост аст, ба Худо гӯй:
Исои меҳрубон, ман бовар мекунам, ки Ту Худо ҳастӣ, аммо 

шакли инсонро ба Худ гирифтӣ, ки ба ҷои мани гунаҳкор ҷон диҳӣ. 
Ту гашта зинда шудӣ ва ҳоло ҳам зинда ҳастӣ. Илтимос ба ҳаёти 
ман биё ва гуноҳҳои маро бахш, то ки ҳаётам нав шавад ва рӯзе 
пеши Ту рафта, то абад бо Ту бошам. Ба ман ёрӣ деҳ, ки ҳамчун 

фарзанди Ту ба гапҳои Ту гӯш карда, барои Ту зиндагӣ кунам. Омин.

Ҳар рӯз Китоби Муқаддасро хонда, бо Худо сӯҳбат кун!
Юҳанно 3:16
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