
Ester på en halvtime 
Om du leser disse følgende avsnittene, vil du få helheten og 

sammenhengen i Esters bok på en halvtime. Du vil få bokens 

høydepunkter og de viktigste avsnittene og versene. Nå er Ester en kort 

og handlingsdrevet bok, og forslaget nedenfor har med det aller meste fra 

boken:   

• 1,1-12 

• 2,1-23 

• 3,1-15 

• 4,1-17 

• 5,1-14 

• 6,1-12 

• 7,1-10 

• 8,1-17 

• 9,20-32 
 

Fakta om Esters bok 
Det er flere utfordringer ved de historiske aspektene av Esters bok. 

Fortellingen knytter an til den historiske kong Xerxes, 519-465 f.Kr 

(eller muligens hans sønn, Artaxerxes). Ifølge alminnelig 

historieskriving, er det lite sannsynlig at en jødisk Ester var dronning for 

den Xerxes historien kjenner. Ingen andre kilder nevner en Ester ved 

hoffet, men derimot en helt annen kvinne. De fleste bibelforskere antar 

dermed at Esters bok er mer å lese som en novelle. Men dette betyr ikke 

at boken ikke er viktig, heller ikke at bokens budskap ikke er rett og 

meningsfylt, på en eller annen måte.  

Esters bok er meget viktig og populær blant jøder – og har gitt dette 

folket stort mot i vanskelige tider.  

Et annet påfallende trekk ved Esters bok, er at den ikke nevner Gud en 

eneste gang.  

 

Nøkkelord og stikkord i Ester 
Rasisme. Jødeforfølgelse. Gjengjeldelse. Redning. Påvirkning. Kall.  

 

Spørsmål til samtale eller ettertanke 
Ester levde «for en tid som denne», står det i boken. Hvilken tid lever du 

for?  

Hva i vår tid er verdt å kjempe for? 

Ser du en oppgave foran deg som er stor og meningsfull? 

Hva kan man lære av Mordekai i møte med urettferdighet?  

 

Ester i Det nye testamente 
Som fortelling finnes det ikke spor av Esters bok i Det nye testamente, 

men mange mener at det er purimfesten, til minne om handlingene i 

Esters bok, som Jesus drar til Jerusalem for å feire i Johannes 5. Jesus var 

en jøde som var trofast mot jødiske skikker. 

 

Ord å ta med  
«Om du tier i denne tiden, vil hjelp og redning komme til jødene fra et 

annet sted, mens du og ditt farshus vil gå til grunne. Og hvem vet om det 

ikke er for en tid som denne at du har fått dronningrang?»  
(4,14) 
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Ester 
Boken oppsummert 
Den mektige kongen av Persia, Xerxes, blir misfornøyd med kona si, som 

ikke adlyder ønskene hans. Derfor sender han dronning Vasjti vekk. Som 

rekruttering av nytt dronningemne finner det sted en storstilt 

skjønnhetskonkurranse, som strekker seg over mange måneder. Alle 

kandidatene bor i et eget kollektiv mens konkurransen pågår. Vinnneren 

blir den jødiske unge kvinnen Ester, men etter råd fra sin slektning, 

Mordekai, holder hun avstamningen sin skjult.  

Handlingen finner sted langt øst for jødenes hjemland, men det finnes en 

betydelig koloni som følge av bortføringen til Babylon. En av Xerxes’ 

rådgivere nærer et hat til jøder generelt og Mordekai spesielt og 

manipulerer kongen til å undertegne et kongelig påbud om å utrydde alle 

jøder i riket. Da begynner jøden Mordekai å jobbe intenst i kulissene for 

å få Ester til å hindre dette. Han sier omtrent: «Bruk den posisjonen du 

har fått, det er en grunn til det.» 

Ester lykkes til slutt i å få kongen til å lytte. Hun avslører sitt jødiske 

opphav og ber fortvilet for sitt folk. Hamans uttenkte plan slår tilbake på 

ham selv, og han henrettes. Kongen kan ikke ta tilbake et utstedt dekret, 

men han gir jødene tillatelse til å forsvare seg av all sin makt – noe de 

gjør. Denne redningen for jødefolket feires i bokens siste kapittel, og 

dette blir starten på en høytid som det jødiske folket fremdeles feirer, 

purim-festen.  


