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Taustatietoa/Pohdin taa:  
 

1. Kukaan ei saanut mennä ku-
ninkaan luokse ilman kuninkaan 
kutsua. (kutsuma a meneminen 
oli hengenvaarallista).  

2. Kuninkaan käskyä tai lakia ei 
voinut kumota vaan se oli ikuinen. 
(uudella lailla voi in kumota tai 
korvata edellisen lain vaikutukset) 

3. Mie , mitä eroa on kuningas 
Ahasveroksella ja Taivaallisella 
kuninkaalla Jumalalla? 

Esim. Jumalan luokse voi mennä ilman 
kutsua ja hän o aa sut ilolla vastaan. 
Hänellä on aina aikaa ja Jumalaa ei tarvitse 
pelätä.   
 

 

  Toiminta ideoita: 

 Kuuntele laulu Taivaan Isän hom-
missa  h ps://www.youtube.com/
watch?v=OF8eNvm_I8Q 

 Englanninkielinen lyhyt animaa o 
Esteristä h ps://
www.youtube.com/watch?
v=iWnMGSw97Wg 

 Tee ulkona (jos sää sallii) oma 
lumilinna tai rakenna legoista / 
laa koista tms. Oma linna.  

 Piirrä / askartele linna, jossa asuu 
kuningas ja kuningatar, var joita 
jne. Ja millaisessa kodissa Ester ja 
Mordokai asuivat? Piirrä heille 
oma ko .  

 

LASTEN RAAMIS 
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Esterin kirja luku 1.  Kuningas Ahasveroksen valtakunta 

Oletko joskus käynyt kuninkaan linnassa tai miettinyt, millaista olisi asua siellä? 
Tänään pääsemme tutustumaan Raamatun mielenkiintoiseen kertomukseen Esteristä. 
Tuo kertomus löytyy vanhasta testamentistä Esterin kirjasta.  

Kuningas Ahasveros, josta käytettiin myös nimeä Kserkses Suuri oli mahtava ja ylpeä. 
Hän oli Persian viides kuningas ja hallitsi 127 maakuntaa. Hänen valtakuntansa oli 
laaja. Kuningas Ahasveroksen talvipalatsi oli Suusanissa ja siellä hän eräänä päivänä 
järjesti suuret juhlat.  

Suusanissa asuivat myös juutalainen Mordokai ja serkkunsa Ester, jonka kasvatusisä 
hän oli. Esterin vanhemmat olivat kuolleet hänen ollessaan pieni tyttö ja Mordokai oli 
ottanut Esterin tyttärekseen. He asuivat pienessä, mukavassa kodissa, jossa heillä oli 
kaikki tarvittava. Mordokai opetti ja kertoi Esterille Israelin Jumalasta, joka piti heistä 
huolta ja jota, he palvelivat. Usein Ester halusi kuulla äidistään ja isästään ja Mordokai 
kertoi hänelle heistä. Se helpotti usein Esterin tuntemaa ikävää ja auttoi häntä muista-
maan äidin ja isän.  

Mordokai työskenteli kuninkaan linnassa ja eräänä päivänä jotakin oli tapahtumassa. 
Esteristä oli jo kasvanut nuori neito ja hän halusi kovasti tietää, mitä linnassa tapahtuu. 
“Maltahan mielesi Ester, käyn ottamassa selvää” Mordokai sanoi ja lähti linnaan. Pa-
lattuaan takaisin Mordokai kertoi Esterille, että kuningas on järjestämässä suuret 
juhlat, johon on tulossa ruhtinaita, maaherroja ja kaikkia tärkeitä ihmisiä. He tuovat 
lahjoja kuninkaalle ja saavat nähdä hänen rikkauksiaan. 

Kuninkaalla oli hyvin kaunis kuningatar, jonka nimi oli Vasti. Juhlien seitsemäntenä 
päivänä kuningas lähetti hoviherransa hakemaan kuningatar Vastia kuninkaan luo, 
jotta kaikki vieraat saisivat nähdä kuningattaren kauneuden. Itämaisten kult-
tuurisääntöjen/tapojen mukaan miehet juhlivat keskenään ja naiset järjestivät omat 
juhlansa. Hoviherrat kertoivat kuningattarelle kuninkaan käskyn ja Vasti mietti mie-
lessään:”Mitä minä teen? En voi rikkoa jo lapsena opittua kulttuurisääntöä. Mutta 
kuninkaan käsky.. Hän haluaa minun tulevan juhliinsa, jossa on vain miehiä, ei naisia 
ollenkaan. Ei! En minä voi.” Mietittyään asiaa kuningatar Vasti sanoi hoviherroille:” 
Sanokaa kuninkaalle etten voi nyt tulla”.  

Hoviherrat lähtivät viemään viestiä kuninkaalle ja samalla kuningatar Vasti jäi odotta-
maan mitä tapahtuisi. Kuullessaan kuningattaren kieltäytyvän kutsusta kuningas 
suuttui todella paljon. Kuka uskaltaa uhmata käskyäni? Mitä lain mukaan tapahtuu 
tälläiselle? Neuvonantajat sanoivat:” Kuningatar Vasti on menetellyt väärin ja hänen 
teostaan voivat nyt muutkin naiset ottaa mallia. He eivät enää kunnioita miehiään. 
Mutta antakoon kuningas kuninkaallisen käskyn, jolla pois otetaan Vastilta 
kuningatteren oikeus. Hän ei saa enää olla kuningatar.  Näin koko valtakuntaan tulee 
tieto ja kaikki naiset antavat kunnian aviomiehilleen. Kuningas Ahasveros oli 
tyytyväinen neuvoon ja toteutti sen. Kuningatar Vastilta otetiin kruunu pois ja hän 
joutui lähtemään pois kuninkaan linnasta.   

Mitä tapahtuu valtakunnalle, jossa ei enää ole kuningatarta? Sen kuulemme ensi 
kerralla. 

On olemassa eräs Taivaallinen kuningas, jonka luokse saamme mennä ihan million 
vain ja missä vain. Hänellä on aina aikaa eikä hän ole koskaan liian kiireinen. Hänelle 
voimme kertoa kaikki asiat niin isot kuin pienet sekä  hauskat ja surulliset  jutut. Joko 
arvaat tai tiedät kuka hän on? Oikein! Hän on Jumala , Taivaallinen Isämme! 

 


