
Kauan eläköön kuningatar!

Est. 2:1-18

Jumala johdattaa, vaikka emme aina 

huomaa sitä.

10-12v; 30min.

Kuljeta ja johda (Viisikielinen 147)

Kartta Persiasta, peilipaperit ja kyniä, 

Raamatut, 

Opetus toimii yksittäin tai osana isompaa kokonaisuutta, esim. Esteriä käsittelevää leirin tai ope-
tusten sarjan ensimmäisenä osana. Opetuksessa käsitellään kuningattareksi päätymistä vähän ne-
gatiivisemmassa valossa: Esterin päätyminen haaremiin ei ollut ehkä hänelle unelmien täyttymys. 
Pääpaino on näkökulmassa, että Jumala voi käyttää ikäviäkin yllätyksiä hyvään. Kiinnostavan näkö-
kulman historiakontekstiin antaa: https://aikakone.sley.fi/aikajana2/ 

 

Tulostettavia peilejä, kysymyksiä ja tehtäviä löydät opetuksen lopusta. 

 

Millaisesta elämästä Ester unelmoi? Osaammeko nähdä ikävissä yllätyksissä Jumalan johdatusta? 

 

Rakas Jumala, kiitos että olet kanssamme yllättävissä ja ikävissäkin tilanteissa. Auta meitä luotta-

maan sinuun ja sinun johdatukseesi, vaikka emme aina näe sitä selvästi. Aamen.  

https://aikakone.sley.fi/aikajana2/


Alkurukous 

Laulu: Kuljeta ja johda (Viisikielinen 147) 

 

Johdanto (orientointi) 

Esterin kirjan taustaa: 

 VT:n puolella, toinen naisen mukaan nimetyistä raamatunkirjoista.  

o Etsikää Esterin kirja omista Raamatuistanne. 

 Tapahtuu noin 2500 –vuotta sitten, Kserkses hallitsee Persian ja Meedian valtakuntaa. 
(KARTTA) 

 Juutalaiset oli pakkosiirretty Babyloniaan noin 100-vuotta aikaisemmin. Pakkosiirtolaisuus 
oli jo päättynyt ja kansaa oli palannut takaisin omaan maahansa. Osa ihmisistä halusi silti 
jäädä Persiaan. Miksiköhän osa halusi jäädä? 

o Työpaikka, perhe, talo, ihmissuhteet, oli syntynyt siellä yms. 

 Persiaan oli jäänyt myös juutalainen Mordokai ja hänen kasvattityttärensä Ester. Lukeakaa 
Est. 2:5-7. Mitä tiedämme Esteristä? 

o ”Hänellä oli kasvattityttärenään setänsä tytär Hadassa, toiselta nimeltään Ester, 
jolla ei enää ollut isää eikä äitiä. Ester oli kaunis ja sorea, ja Mordokai oli tytön 
vanhempien kuoltua ottanut hänet omaksi tyttärekseen.” (Est.2:7)  

 

Tehtävä:  

 Esteriä kuvaillaan Raamatussa kauniiksi. Kirjoita peiliin asioita, joihin olet tyytyväinen itses-
säsi.  

 

Kertomuksen alkutilanne: 

 Kuningas Kserkseen hovissa sattuu välikohtaus: kuningatar Vasti uhmaa kuninkaan käskyä.  

o Krerkseellä oli isot juhlat, johon oli kutsuttu tärkeitä henkilöitä ympäri valtakuntaa: 
politiikkaa, sotaretki Kreikkaan suunnitteilla yms. 

o Kserses haluaa esitellä kaunista kuningatarta, mutta Vasti ei saavu paikalle. 

 Kuningas suuttuu ja päättää etsiä uuden kuningattaren. 

 Palvelijat järjestävät ei-vapaaehtoisen ”kauneuskilpailun” nuorille neidoille. Myös Ester 
joutuu kuningatarehdokkaiden joukkoon. 

 

 

 

 

 



Raamatunkertomus: Kserkses valitsee Esterin kuningattareksi (Est. 2:1-18) (sisäistäminen) 

Ester ja muut neidot saivat vuoden ajan kauneudenhoitoa haareminvalvoja Hegain johdolla. Hegai 
mieltyi Esteriin ja siirsi hänet haaremin parhaaseen osaan ja antoi hänelle palvelijoita. 

 

Ester ei paljastanut olevansa juutalainen ottoisänsä Mordokain neuvosta.  

 Miksi Mordokai antoi tällaisen neuvon? (pelkäsi ongelmia?) 

 

Ester siis piilotti kansalaisuutensa ja ehkä uskonsakin pitkäksi ajaksi.  

 Onko helppo olla uskossa, jos pitää sen piilossa? (vrt. maanalaiset seurakunnat, yksinäiset 
kristityt, ei kristittyjä kavereita) 

 

Ester oli kaunis ja miellyttävä ja kaikki ihastuivat häneen. Myös kuningas ihastui Esteriin ja teki 
hänestä kuningattaren.  

 ”Esteristä tuli kuninkaalle kaikkia muita naisia rakkaampi, eikä kukaan toinen neitsyt 
osannut hänen laillaan voittaa puolelleen kuninkaan mieltymystä ja suosiota. Kuningas 
asetti kuninkaallisen kruunun Esterin päähän ja julisti hänet kuningattareksi Vastin sijaan.” 
(Est. 2:17) 

 

Opetus (sisäistäminen) 

Kuinka moni on haaveillut olevansa kuninkaallinen; prinssi tai prinsessa? 

 En tiedä oliko Ester haaveillut sellaisesta, mutta kuningattareksi hän päätyi. 

 

Kuningattaren tympeä rooli 

 Kuningattareksi pääseminen oli suuri kunnia, mutta elämä hovissa ei ollut aina ihanaa. 

 Kuningas ja kuningatar elivät erillään. Edes kuningatar ei saanut mennä ilman kutsua 
kuninkaan luo. 

 Arki hovissa pitkäveteistä: juoruilua, kateutta, vallanhimoa, vieraita naisia, 
hengenvaaraakin ehkä. 

 Ester joutui myös piilottamaan kansanlaisuutensa ja ehkä uskonsakin. 

 Oliskohan Ester halunnut mieluummin tavallisen perhe-elämän (mies, lapset, oma talo); 
vapauden elää uskonsa mukaan ja päättää omista asioistaan? 

 Esterille kuningattareksi päätyminen merkitsi omien suunnitelmien kariutumista. 

 

Jumala voi käyttää yllättäviä ja ikäviäkin tapahtumia kohti hyvää lopputulosta. 

 Esterin päätyminen kuningattareksi oli osa Jumalan suunnitelmaa, vaikka Ester ei tajunnut 
sitä. Hänellä tulisi olemaan tärkeä rooli myöhemmin. 

 Esterin kirja on ainoa raamatunkirja, jossa ei mainita Jumalaa. 

 Jumalan johdatus näkyy silti selvästi taustalla, näkymättömissä. Mekin näemme joskus 
Jumalan johdatuksen vasta jälkikäteen. 



o Oma kokemus: ”Aioin ryhtyä lakimieheksi. Päädyin nuorisotyöhön. Vaikka olin 
epävarma päätöksestäni, nuorisotyön opiskelun ja työn kautta olen löytänyt 
parhaat ystäväni ja päädyin tekemään työtä nuorten ja Raamatun parissa. Asiat 
järjestyivät hyvin, vaikka en saanut merkkejä taivaasta.” 

o Missä sinä näet Jumalan johdatuksen elämässäsi? 

o Onko jokin ikävä asia johtanut elämässäsi johonkin hyvään? 

 

Loppurukous 

 

Tehtäviä yksin tai ryhmässä (opitun arviointi ja kertaus) 

 Ester oli orpo. Mordokai kuitenkin piti hänestä huolta, neuvoi ja auttoi häntä. Keneltä sinä 
kysyt apua… 

o läksyjen teossa?  

o ruuanlaitossa?  

o rukoilemissa?  

o uuden pelin opettelussa?  

o pahan mielen ja ahdistuksen tullessa?  

o tärkeissä päätöksissä?  

o kaverin syntymäpäivälahjaa ostaessa?  

o harrastuksissa? 

 Keksi, mitä hyötyä ja iloa voisi koitua sinulle itsellesi tai muille ihmisille seuraavista 
sattumuksista? 

o Kuumeisena kotiin jääminen.  

o Riita äidin kanssa  

o Nolo tilanne koulussa.  

o Läksyjen tekemisen unohtuminen.  

o Kotiaresti.  

o Jälki-istunto.  

o Polkupyörän katoaminen. 

 Kuningatar Ester ihastutti kauneudellaan. Piirrä ja väritä Esterin kuninkaallinen juhlapuku ja 
kruunu. 

  



 



MEEDIAN JA PERSIAN VALTAKUNTA n. 500eKr. (Wikipedia) 

 

 

 


