Ester kuningattarena
pelasti oman kansansa.
Ahasveroksen aikana - sen Ahasveroksen, joka hallitsi Intiasta Etiopiaan saakka, sataa kahtakymmentä seitsemää
maakuntaa siihen aikaan, kun kuningas Ahasveros istui kuninkaallisella valtaistuimellansa, joka oli Suusanin linnassa,
tapahtui tämä:


Kolmantena hallitusvuotena hän laittoi pidotkaikille ruhtinaillensa ja palvelijoillensa. Persian ja Meedian ylimykset ja maaherrat olivat hänen luonansa.



Seitsemäntenä päivänä, kun kuninkaan sydän oli viinistä iloinen, käski hän Mehumanin , Ristan, Harbonan,
Bitan, Abagtan, Setarin ja Karkaan, niiden seitsemän hoviherran, jotka toimittivat palveluasta kuningas Ahasveroksen luona. Tuoda kuningatar Vastin, kuninkaallinen kruunu päässä, kuninkaan eteen, että hän saisi
näyttää kansoille ja ruhtinaille hänen kauneutensa, sillä hän oli näöltään ihana.



Mutta kuningatar Vasti kieltäytyi tulemasta, vaikka kuningas hoviherrojen kautta oli käskenyt. Silloin kuningas
suuttui kovin, ja hänessä syttyi viha. Hänet erotettiin kuningattaren tehtävästä ja uudeksi kuningsttareksi valittiin Ester, joka syntyperältään oli juutalainen. Hänen setänsä Mordokai oli kieltänyt ilmaisemasta sitä.



Ja Ester tuli kuninkaalla kaikkia muita naisia rakkaammaksi ja sai hänen edessään armon ja suosion ennen
muita neitsyitä, ja niin että tämä pani kuninkaallisen kruunun hänen
päähänsä ja teki hänet kuningattareksi Vastin sijaan.



Niin siihen aikaan Mordokain istuskellessa kuninkaan portissa, Bigtan ja Teres, kaksi kuninkaan hoviherraa, ovenvartijoita, suuttuivat ja
etsivät tilaisuutta käydäkdseen käsiksi kuningas Ahasvedokseen.
Mutta se tuli Mordokain tietoon, ja hän ilmaisi sen kuningatar Esterille ja Ester sanoi sen Mordokain nimessä kuninkaalla. - Asia tutkittiin, ja kun se havaittiin todeksi, ripustettiin ne molemmat hirsipuuhun. - Ja se kirjoitettiin asiakirjaan kuningasta varten.



Näiden tapausten jälkeen Ahasveros korotti agagilaisen Haamanin,
hammedatan pojan, ylensi hänet ja antoi hänelle ylimmän sijan kaikkien ruhtinaiden joukossa, jotka olivat hänen luonansa. - Ja kaikki
kuninkaan palvelijat, jotka olivat kuninkaan portissa, polvistuivat ja
heittäytyivät maahan Haamanin edessä, sillä niin oli kuningas käskenyt häntä kohdella. Mutta Mordokai ei polvistunut eikä heittäytynyt maahan.



Niin kuninkaan palvelijat, jotka olivat kunikaan portissa, sanoivat Mordokaille; ”Miksi sinä rikot kuninkaan käskyn?” Ja kun he joka päivä sanoivat hänelle näin, mutta hän ei totellut, ilmoittivat nämä Haamannille, nähdäksensä, oliko Mordokain sanoma syy pätevä; sillä hän oli ilmoittanut heille olevansa juutalainen. - Kun Haaman
näki, ettei Mordokai polvistunut eikä heittäytynyt maahan hänen edessään, tuli Haaman kiukkua täyteen.



Kun hänelle oli ilmoitettu, mitä kansaa Mordoai oli, väheksyi hän käydä käsiksi yksin Mordokaihin: Haaman
etsi tilaisuutta hävittääkseen kaikki juutalaiset, Mordokain kanssa, Ahasvedoksen koko valtakunnasta.



Ja Haaman sanoi kuningas Ahasverokselle: ”On yksi kansa hajallaan ja erillään muiden kansojen seassa sinun
valtakuntasi kaikissa maakunnissa. Heidän lakinsa ovat toisenlaiset kuin kaikkien muiden kansojen, he eivät
noudata kuninkaan lakeja, eikä kuninkaan sovi jättää heitä rauhaan. - Jos kuningas hyväksi näkee, kirjoitettakoon määräys, että heidät on tuhottava:



Niin kuningas otti kädestään sinettisormuksensa ja antoi sen agagilaiselle Haamanille, Hammadetan pojalle,
juutalaisten vastustajalle. - Ja kuningas sanoi Haamannille: ”Hopea olkoon annettu sinulle, ja samoin se kansa, tehdäksesi sille, mitä hyväksi näet.” - Niin kutsuttiin kuninkaan kirjurit ensimmäisessä kuussa, sen kolmantenatoista päivänä, ja kirjoitettiin, aivan niin kuin Haaman käski, määräys kuninkaan saatrapeille ja jokaisen
maakunnan käskynhaltijalle ja jokaisen kansan ruhtinaille kirjoitettiin ja sinetöitiin kuninkaan sinettisormuksella.

Ja juoksijan mukana lähetettiin lähetettiin kaikkiin kuninkaan maakuntiin kirjeet, että oli hävitettävä, tapettava, ja
tuhottava kaikki juutalaiset, nuoret ja vanhat , lapset ja vaimot, samana päivänä, kahdennentoista kuun , se on adarkuun kolmantenatoista päivänä, ja oli ryöstettävä, mitä heillä oli saatavaa saalista.
Kun Mordokai sai tietää kaiken, mitä oli tapahtunut, repäisi Mordokai vaatteensa, pukeutui säkkiin ja tuhkaan.
Hän käski sanoa Esterille:
”Älä luulekaan, että sinä, kun olet kuninkaan linnassa, yksin kaikista juutalaisista pelastut. - Jos sinä tänä aikana olet
vaiti, tulee apu ja pelastus juutalaisilta muualta, mutta sinä ja sinun isäsi perhe tuhoudutte. Kuka tietää, etkö sinä
juuri tällaista aikaa varten ole päässyt kuninkaalliseen arvoon?” - niin Ester käski vastata Mordokaille: - ”Mene ja
kokoa kaikki Suusanin juutalaiset, ja paastotkaa minun puolestani; olkaa syömättä ja juomatta kolme vuorokautta,
yöt ja päivät. Myös minä palvelijattarieni kanssa samoin paastoan. Sitten menen kuninkaan tykö, vaikka se on vastoin lakia; ja jos tuhoudun, niin tuhoudun.”
Niin Ester sanoi kuninkaalle: Jos kuningas hyväksi näkee, tulkoon kuningas ja Haaman tänä päivänä pitoihin, jotka
minä len hänelle laittanut.” Kuningas sanoi: ”Noutakaa kiiruusti Haaman tehdäksemme Esterin toivomusten mukaan” Ja kun kuningas ja Haaman olivat tulleet pitoihin, jotka Ester oli laittanut. - Ester esitti heille kutsun tulla huomenna uusiin kutsuihin.


Mutta tämä kaikki ei minua tyydytä, niin kauan kuin minä näen juutalaisen Mordokain istuvan kuninkaan portissa.” Sanoi Haaman. Niin hänen vaimonsa Seres ja kaikki hänen ystävänsä sanoivat hänelle; ”Tehtäköön hirsipuu, viittäkymmentä kyynärää korkea ja pyydä huomenaamulla kuninkaalta, että Mordokai ripustetaan siihen, niin voit mennä pitoihin ilosena.” Tämä puhe miellytti Haamania, ja hän teetti hirsipuu.



Sinä yönä pakeni uni kuningasta. Niin hän käski tuoda muistettavien tapahtumain kirjan, aikakirjan. Ja kun sitä
luettiin kuninkaalle, huomattiin kirjoitetun, kuinka Mordokai oli ilmaissut, että Bigtan ja Teres, kaksi kuninkaan hoviherraa, ovenvartijoita, oli etsinyt tilaisuutta käydäkseen käsiksi kuningas Ahasvedokseen. - Niin kuningas kysyi: ”Mitä kunniaa ja korotusta on Mordokai tästä saanut?” Kuninkaan palvelijat, jotka toimittivat
hänelle palvelusta, vastasivat: ”Ei hän ole saanut mitään.”



Kuningas kysyi: ”kuka on esipihassa.” Mutta Haaman oli tullut kuninkaan palatsin uloimpaan esipihaan pyytämään kuninkaalta, että Mordokai ripustettaisiin hirsipuuhun, jonka hän oli pystyttänyt Mordokain varalle. Niin
kuninkaan palvalijat vastasivat hänelle: ”Katso, esipihassa seisoo Haaman.” - Kuningas sanoi: ”Tulkoon sisään.” Kun Haaman oli tullut, kysyi kuningas häneltä: ”Mitä on tehtävä miehelle, jota kuningas tahtoo kunnioittaa?” Niin Haaman ajatteli sydämessään: ”kenellepä muulle kuningas tahtoisi osoittaa kunnioitustaan kuin
minulle?” - Ja Haaman vastasi kuninkaalle: ”Miehelle, jota kuningas tahtoo kunnioittaa, - tuotakoon kuninkaallinen puku, johon kuningas on puettuna, ja hevonen, jolla kuningas on ratsastanut ja jonka päähän on
pantu kuninkaallinen kruunu. - Puku ja hevonen annettakoon jollekin kuninkaan ruhtinaista, ylimyksistä. Puettakoon siihen mies, jota kuningas tahtoo kunnioittaa, ja kuljetettakoon häntä sen hevosen selässä kaupungin torilla ja huudettakoon hänen edellänsä: ”Näin tehdään miehelle, jota kuningas kunnioittaa!”



Kuningas sanoi Haamanille: ”Hae joutuin puku ja hevonen, ja niin kuin sanoit, ja tee näin juutalaiselle Mordokaille, joka istuu kuninkaan portissa. Älä jätä tekemättä mitään siitä kaikesta, mitä olet puhunut.” - Niin Haaman otti puvun ja hevosen, puki Mordokain ja kuljetti häntä hevosen selässä kaupungin torilla ja huusi hänen
edellänsä: ”Näin tehdään miehelle, jota kuningas kunnioittaa.”

Heidän vielä puhuessaan tulivat kuninkaan hoviherrat ja veiväät kiiruusti
Haamanin pitoihin, jotka Ester oi laittanut. - Kun kuningas ja Haaman olivat tulleet kuningatar Esteri luo juomaan,
Sanoi kuningas juominkien aikana Esterille nytkin, toisena päivänä: ”Mitä
pyydät kuningatar Ester? Se sinulle annetaan Ja mitä haluat? Se täytetään, olkoon se vaikka puoli valtakuntaa.”


Niin kuningatar Ester vastasi ja sanoi: ”Jos olen saanut armon sinun
silmiesi edessä, kuningas, ja jos kuningas hyväksi näkee, niin annettakoon minulle oma henkeni, kun sitä pyydän, ja kansani, kun
sitä haluan. Sillä meidät on myyty , minut ja kansani, hävitettäväksi,
tapettaviksi ja tuhottaviksi. Jos meidät olisi myyty vain orjiksi ja
orjattariksi, olisin siitä vaiti, sillä sen vaivan takia ei kannattaisi kuningasta vaivata.”



Niin sanoi kuningas Ahasvedos ja kysyi kuningatar Esteriltä: ”Kuka
se on, ja missä se on, joka on rohjennut tehdä sellaista?”



Ester vastasi: ”Se vastustaja ja vihamies on tuo paha Haaman.”
Niin Haaman peljästyi kuningasta ja kuningatarta.



Kuningas nousi vihoissaan juomingeista ja meni linnan puutarhaa, mutta Haaman jäi siihen pyytääkseen henkeänsä
kuningatar Esteriltä, sillä hän näki, että kuninkaalla oli paha mielessä häntä vastaan. - Kun kuningas tuli linnan puutarhasta takaisin linnaan, jossa juomingit olivat, oli Haaman juuri heittäytymässä lepovuoteelle, jolla kuningatar
Ester lepäsi. Niin kuningas sanoi: ”Vai tekee hän vielä väkivaltaa kuningattarelle linnassa, minun läsnäollessani.



Tuskin oli tämä sana päässyt kuninkaan suusta, kun jo Haamanin kasvot peitettiin. - Ja Harbona, yksi kuningasta
palvelevista hoviherroista sanoi: ”Katso , seisoohan Haamanin talon edessä hirsipuu, viittäkymmentä kyynärää korkea, se, minkä Haaman on teettänyt Mordokain varalle.” Sen puheen kuningas hyväksyi.



Kuningas sanoi ripustakaa hänet siihen.” - Niin ripustettiin Haaman hirsipuuhun, jonka hän oli pystyttänyt Mordokain varalle. Sitten kuninkaan viha asettui.

Haaman kuljetti Mordokaita kaupungin torilla ja huusi:
”Näin tehdään sille jota kuningas kunnioittaa!”

Se vastustaja ja vihamies on tuo paha Haaman
Tämän tapahtuman muistoksi vietetään Israelissa joka vuosi ”Puurim” muistojuhlaa,
kun Ester kuningatar pelasti juutalaiset pahan Haamanin käsistä.
Juhlaa vietetään adar-kuun 14 päivänä. Helmi – maaliskuun aikana.
Kertomuksessa tulee esiin Jumalan toimintatapa: - Hän huolehtii kaikesta viimeisen päälle. Kaikki tapahtuu rimaa hipoen! Tällä
hän osoittaa olevansa mukana elämämme suurissa seikkailuissa. - Meidän pitäisi vain luottaa Häneen ja antaa mennä täysillä!
Tässäkin meni kaikki asiat lopulta hyvin, vaikka oli hurjanlaisia tilanteita!
- Jumala antaa näitä tilanteita elämäämme, kun Hän haluaa kasvattaa meitä luottamaan itseensä.
www.einoniemi.fi

