
Vem vet om du inte har nått kunglig värdighet just för en tid som denna? Est 4:14

Bokrullen (Megillat)
av Esters bok

Snart kommer det judiska folket att 
fira Purimhögtiden, som kan vi läsa 
om i den bibliska berättelsen om 
Ester. En av de udda saker, som har 
diskuterats i flera generationer, är att 
Skaparen inte nämns en enda gång i 
hela denna bok. Men ändå är Hans 
närvaro påfallande i hela denna 
mirakulösa kedja av händelser. 

Det är en berättelse om ett imperium och ett samhälle 
vars regenter levde gott av den tidens goda, utan att 
bekymra sig om framtiden. Konung Ahasveros (Ahash-
verosh på hebreiska), var helt obekymrad om konse-
kvenserna när han utnämnde Haman, som var besatt av 
personlig vinnig och ära, som även de kungliga tjänste-
männen kände till (Est 3:3-4). Denne diktator kom med 
obevisade anklagelser mot ett helt folk under Ahasveros 
styre, och kungen tog även mutor för att titta åt ett annat 
håll när Haman uttryckte sitt hat mot dem (Est 3:8-11).

Att läsa Esthers bok är inte mycket annorlunda 
än att ta del av nyheterna i dagens media.
Amaleks ande lever fortfarande i högsta välmåga och 
försöker förgöra de människor som ”bor kringspritt och 
skingrat bland de andra folken i ditt rikes alla provinser. 
Deras lagar är olika alla andra folks lagar, och de håller 
inte konungens lagar. Därför är det inte konungen värdigt 
att låta dem vara.” (Est 3:8). 
Men det finns fler lärdomar som vi kan dra från detta 
och tillämpa i vår tid. Här är tre exempel:

Vikten av total lydnad
Författaren påpekar att Haman var ”agagit” 
(Est 3:10, en ättling till den amalekitiske kungen Agag, 
1 Sam 15). Inom judisk tradition, har amalekiterna alltid 
varit en symbol för grymhet och ett sadistiskt judehat. 
De började detta beteende med ett oprovocerat angrepp 
på Israel strax efter att de lämnat Egypten (2 Mos 17:8). 
På den tiden lovade Gud själv att kämpa mot dem:
 ”ty jag skall utplåna minnet av Amalek så grundligt att 
det inte finns mer under himlen”(v. 14-16). 

Tiga har sin tid, och tala har sin tid. Pred 3:7

Innan man gick in i det förlovade landet, blev Israels folk 
påminda om detta löfte och här lär vi oss Amaleks fega 
tillvägagångssätt: Att smyga upp bakom Israel och angripa 
den trötta och utmattade eftertruppen. 
”Utan att frukta Gud gick han emot dig på vägen och slog 
din eftertrupp” (5 Mos 25:17-19). 
Uppgiften att utföra Guds dom över Amalek gavs till Israels 
förste kung, Saul (1 Sam15:1-3). Saul gjorde sig av med alla 
amalekiterna, men med en missriktad känsla av ”nåd” 
skonade han deras kung Agag (v. 9:20). 
Det föll då på profeten Samuel att rätta till denna ”gest av 
välvilja” och avrätta Agag (v. 32-33).

De som tror Guds bud är ”för hårda” och inte skall åtlydas 
fullt ut, kommer så småningom att skörda problem för sig 
själva och även för efterkommande släkten.
 
Saul förlorade inte bara riket på grund av sin ofullständiga 
lydnad, men bibelkännare har dragit slutsatsen att un-
der den korta tid som Saul tillät Agag leva, lyckades han 
skaffa en sista son med en kvinna, en som var föregångare 
i Amaleks släktlinje och som så småningom födde Haman. 
Denna Agags son uttryckte samma Amalekitiska hat mot 
kvarlevan av Israel, som återigen var svagt och splittrat. 
Men nu räckte det inte bara med att plocka bort eftertrup-
pen: ”Men det tycktes vara alldeles för litet för honom att 
döda bara Mordokaj” (Est 3:6).

Vikten av totalt förtroende
Flera gånger kan vi läsa att Mordokaj befallde Ester att inte 
avslöja sin judiska identitet (Est 2:10, 20). Ändå dröjde inte 
länge förrän han uppmanade henne att göra precis tvärtom 
och avslöja den (Est 4:8,14). Till synes motsägelsefullt mot 
honom själv! Ändå lydde Ester varje gång.

Ibland tror vi att Gud också är motsägelsefull: först skickar 
Han iväg oss, och plötsligt sänder Han oss tillbaka dit vi 
kom ifrån. Har vi glömt de tio visdomsorden från Predika-
ren 3:1-8, som säger att det finns en rätt tid för allt, inklu-
sive helt motsatta åtgärder? Den Helige kan placera oss i 
”rikets domstol” och sedan befalla oss att vara tysta och 
oengagerade, när vi vill tala och agera!



Eller när Han befaller oss att tala och agera när vi helst 
vill hålla oss borta från striden. Rätt åtgärd enligt vår 
egen uppfattning är ofta att välja fel tidpunkt enligt 
Hans vägar. Det kan orsaka att vi förlorar vår auktoritet.

Vikten av Enhet i striden
Esters svar på Mordokaj’s befallning att avslöja sin iden-
titet för kungen var: ”Gå och samla alla judar...” 
(Est 4:16). Det hebreiska kommandot för att ”samla” 
(knos) används idag i militära sammanhang: 
Samla alla styrkor till ett visst område, och förbered 
dem på att att vara redo för strid. Förutom att kon-
trollera all utrustning och vapen, är det dags att säkra 
arméns moral, uppmana till enhet och bannlysa rädsla.

Vad Ester begärde var att alla judar skulle förena sig, 
stärka sin enhet och sitt enda vapen: sin tro på Gud och 
Hans löften. Detta var inte uttryckligen sagt, men enligt 
judisk tillämpning har det bara ett bestämt syfte: att 
söka Guds ansikte i tider av svaghet. Ester sökte styrkan 
att genomföra det som såg ut som ett självmordsupp-
drag: tigga om hjälp från en kung var så hårdhjärtad att 
han vanligen avrättade objudna tiggare omgående (Est 
4:11). Men vi får aldrig underskatta kraften i enad bön 
för att bryta igenom även de mest omöjliga hinder.

På samma sätt kan våra fiender också lära
något från Purim historia.
När de försökte förinta judarna, mötte de alltid någon 
som stod upp och blockerade vägen. Hamans egen fru 
och vänner insåg till slut att hans bittra fiende Mordo-
kaj, skyddades av judarnas Gud och de varnade Haman 
förgäves (Est 6:13).

Men även de visste inte det öde som inte bara skulle 
drabba Haman, utan alla ”judarnas fiender” (Est 8).

Varje generation i historien har bevittnat hur ”force 
majeure” bevarat Israel från undergång. Våra fiender 
kan förfölja och förtrycka oss, anfalla och skada oss, 
även förslava och döda en del av oss. Men varje försök 
att ”avsluta jobbet” har alltid misslyckats - inte på grund 
av judisk makt eller skicklighet, men på grund av Guds 
löften. Det som sades till en folkmördande farao: ”Israel 
är min förstfödde son” (2 Mos 4:22), är detsamma som 
säger till ett fientlig inställt UN, att Israel kommer att 
vara ”ett folk inför mig för alltid” (Jer 31:36).

Må den kommande Purimhögtiden göra två bra saker: 
öka vår kärlek till Gud, och föra de utlovade
välsignelserna till dem som välsignar Hans folk Israel 
(1 Mos 12:3).

Med Guds kärlek och 
rika välsignelse till er alla

Mordechai Klimer

”Gå och samla alla judar” Est 4:16 

Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. 1 Mos 12:3

Under Purim delar Sabra ut 
gåvor till fattiga och behövande 
och hjälper till att hålla 
högtiden i skolor. 
Ester 9:28


