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Ester oli hyvin kaunis tyttö. Kun hänen
vanhempansa kuolivat, Esterin setä, Mordokai,
otti hänet kasvatettavakseen. Ester kunnioitti
setäänsä olemalla hyvän
tyttären tavoin
tottelevainen.
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Ester asui Persiassa. Mutta hän ei ollut
persialainen vaan juutalainen. Hänen esi-isänsä
tulivat Persiaan sotavankeina. Esterin aikoihin
monet juutalaiset asuivat Persiassa.
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Kuningas halusi
osoittaa, että vaimojen
tuli kunnioittaa miestään,
ja niin hän sääti lain,
joka vei Vastilta
kruunun. Hän ei
ollut enää
kuningatar.

Hänen päähänsä
asetettiin
kuninkaallinen kruunu.
Ester ei kertonut
kuninkaalle olevansa
juutalainen, koska
hänen setänsä
oli kieltänyt
häntä siitä.

Persian
kuningas piti
suuret juhlat,
joihin tuli
prinssejä eri
puolilta
maailmaa.
Miehet söivät
erillään ja
naiset juhlivat
kuningatar
Vastin kanssa.

Kuningas
juopui ja
määräsi
kuningatar
Vastin
näyttämään
kauneutensa
kruunu
päässään.
Kuningatar
Vasti ei
siihen
suostunut.
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Alettiin
etsiä uutta
kuningatarta.
Kaikista
valtakunnan
kauniista
tytöistä kuningas
valitsi Esterin
vaimokseen.
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Mordokai-setä vietti
aikansa palatsin
etupihalla saadakseen
kuulla uutisia Esteristä.
Eräänä päivänä
hän kuuli kahden
palatsin palvelijan
suunnittelevan
kuninkaan
murhaamista.
8

Kuninkaasta seuraavaksi
arvovaltaisin mies oli rikas
Haman. Kaikki kumarsivat
Hamanin edessä. Kaikki - paitsi
yksi mies. Juutalaisena Mordokai
palvoi vain elävää Jumalaa.

Mordokai varoitti
kuningasta ja pelasti
hänen henkensä.
Palvelijat hirtettiin,
ja Mordokain nimi
kirjoitettiin
kuninkaan
aikakirjoihin.
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Haman vihasi Mordokaita niin paljon että hän
päätti tappaa tämän ja kaikki Persian juutalaiset.
Se oli kauhea päätös! Ilkeä
Haman huijasi kuninkaan
allekirjoittamaan lain,
että tiettynä päivänä
kaikki valtakunnan
juutalaiset
surmattaisiin.
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Se oli kauhea laki.
Sekä juutalaiset
että persialaiset
surivat. Mutta
muistatko Jumala oli tehnyt
Esteristä
kuningattaren.
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Ja hän oli
juutalainen.
Säilyttäisikö hän
salaisuutensa
kuninkaalta?
Vai uhmaisiko
hän kuolemaa ja
yrittäisi pelastaa
oman kansansa?
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Jumala antoi Esterille hyvän idean. Hän kutsui
kuninkaan ja Hamanin pitoihin. Siellä kuningas lupasi
antaa hänelle mitä tahansa Ester pyytäisi. “Tulkoon
kuningas Hamanin kanssa pitoihin huomenna,” Ester
vastasi. Sitten hän kertoisi kuninkaalle pyyntönsä.
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Sinä yönä kuningasta
ei nukuttanut. Hän luki
aikakirjojaan ja huomasi,
ettei Mordokaita ollut
koskaan palkittu, vaikka
hän oli pelastanut
kuninkaan
hengen.

Sillä välin Haman
rakensi suuren
hirsipuun
Mordokaita
varten.
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Seuraavana aamuna kuningas
kysyi Hamanilta, “Millaisen
kunnianosoituksen kuningas voi
suoda miehelle, jonka hän haluaa
palkita?” Haman ilahtui.
Hän luuli, että kuningas
tarkoitti häntä!
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Haman oli tullut pyytämään kuninkaalta
lupaa hirttää Mordokai. Hirsipuu
oli valmiina. Se sai nyt odottaa.
Innoissaan Haman antoi ehdotuksia.
“Puettakoon hänet kuninkaallisiin
vaatteisiin ja
kruunuun.”
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“Ratsastakoon hän kuninkaan hevosella.
Kuljettakoon kuninkaallinen prinssi
häntä kaupungin halki, jotta kaikki
näkisivät hänet.” “Pidä kiirettä ja
tee näin juutalaiselle Mordokaille,”
kuningas käski
Hamania.

Miltä mahtoi Hamanista tuntua, kun
hän vei Mordokaita kunniakierrokselle
kaupungin ympäri? Hän vihasi
Mordokaita enemmän
kuin koskaan.
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“Odota vain,” Haman
varmaan ajatteli. “Kohta
hän on kuollut – kuten
muutkin juutalaiset.”

Myöhemmin sinä päivänä
Haman saapui kuninkaan
kanssa kuningatar
Esterin pitoihin. “Mikä
on pyyntösi?” kuningas
kysyi. Hän ei ollut
unohtanut lupaustaan.
Kuningatar Ester osoitti
Hamania ja kertoi
kuninkaalle tämän
ilkeästä juonesta.
“Hirttäkää hänet!”
kuningas sanoi.

21

22
Mordokaista tuli kuninkaan käskynhaltija ja
kaikki juutalaiset riemuitsivat ja antoivat
toisilleen lahjoja. Tänäkin päivänä juutalaiset
muistavat, miten
Jumala pelasti
heidät kauniin
kuningatar
Esterin
kautta.

Sitten kuningas sääti uuden lain joka salli
juutalaisten puolustaa itseään. He pelastuivat!
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Kaunis Kuningatar Ester
Tämä kertomus löytyy Raamatusta,
Est.1-10

“Kun sinun sanasi avautuu, se valaisee.”
Ps.119:130

Jumala tietää, että olemme tehneet pahaa, mitä Hän
kutsuu synniksi. Synnin rangaistus on kuolema.
Jumala rakastaa meitä niin paljon että Hän
lähetti poikansa kuolemaan ristillä ja kärsimään
rangaistuksemme. Jeesus nousi kuolleista ja
nousi taivaaseen! Nyt Jumala voi antaa
sinulle synnit anteeksi.
Jos haluat kääntyä pois synneistäsi, sano Jumalalle:
Rakas Jumala, uskon, että Jeesus kuoli puolestani
ja elää nyt. Tule elämääni ja anna minulle synnit
anteeksi, jotta saisin uuden elämän nyt ja saisin
olla kanssasi iankaikkisesti. Auta minua elämään
Sinun lapsenasi. Aamen. Joh.3:16
Lue Raamattua ja puhu Jumalalle joka päivä!

