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HAAMAN  SAA  RANGAISTUKSEN

1. Kertomuksen taustatietoja
a) Kertomuksen tapahtumapaikka

Suusanin linna

b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin
Neljä päivää myöhemmin kuin edellinen kertomus

c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt
Edellisetä kertomuksesta tutut: Kuningas Ahasveros ja kuningatar Ester
Mordokai, Esterin kasvatusisä
Haaman kuninkaan ylin ruhtinas ja tämän vaimo, Seres

d) Vieraat termit
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2. Itse kertomus Raamatusta
Ester 5. – 7. luku

Esteri meni kuninkaan puheille ja sai armon
Kolmantena päivänä Ester pukeutui kuninkaallisesti ja astui kuninkaan linnan
sisempään esipihaan, vastapäätä kuninkaan linnaa; ja kuningas istui
kuninkaallisella valtaistuimellaan kuninkaallisessa linnassa vastapäätä linnan
ovea. Kun kuningas näki kuningatar Esterin seisovan esipihassa, sai tämä
armon hänen silmiensä edessä, ja kuningas ojensi Esteriä kohti kultavaltikan,
joka hänellä oli kädessä. Ester astui esiin ja kosketti valtikan päätä. Kuningas
sanoi hänelle: "Mikä sinun on, kuningatar Ester, ja mitä pyydät? Se sinulle
annetaan, olkoon vaikka puoli valtakuntaa." Niin Ester vastasi: "Jos kuningas
hyväksi näkee, tulkoon kuningas ja myös Haaman tänä päivänä pitoihin, jotka
minä olen hänelle laittanut." Kuningas sanoi: "Noutakaa kiireesti Haaman
tehdäksemme Esterin toivomuksen mukaan."

Esterin ensimmäiset pidot kuninkaalle ja Haamanille
Kun kuningas ja Haaman olivat tulleet pitoihin, jotka Ester oli laittanut, kysyi
kuningas juominkien aikana Esteriltä: "Mitä pyydät? Se sinulle annetaan. Mitä
haluat? Se täytetään, olkoon vaikka puoli valtakuntaa." Niin Ester vastasi
sanoen: "Tätä minä pyydän ja haluan: Jos olen saanut armon kuninkaan
silmien edessä ja jos kuningas näkee hyväksi antaa minulle, mitä pyydän, ja
täyttää, mitä haluan, niin tulkoot kuningas ja Haaman vielä pitoihin, jotka
minä heille laitan; huomenna minä teen kuninkaan toivomuksen mukaan."
Haaman lähti sieltä sinä päivänä iloisena ja hyvillä mielin; ja kun Haaman
näki Mordokain kuninkaan portissa eikä tämä noussut ylös eikä näyttänyt
pelkäävän häntä, täytti viha Mordokaita kohtaan Haamanin. Mutta Haaman
hillitsi itsensä ja meni kotiinsa.

Haaman ylpeilee asemastaan
Sitten hän lähetti noutamaan ystävänsä ja vaimonsa Sereksen. Haaman
kehuskeli heille rikkautensa loistoa ja poikiensa paljoutta, ja kuinka kuningas
kaikessa oli korottanut hänet ja ylentänyt hänet ylemmäksi ruhtinaita ja
kuninkaan palvelijoita. Haaman sanoi: "Eipä kuningatar Esterkään antanut
laittamiinsa pitoihin kuninkaan kanssa tulla kenenkään muun kuin minun.
Huomiseksikin minä olen kuninkaan kanssa kutsuttu hänen luoksensa. Mutta
tämä kaikki ei minua tyydytä, niin kauan kuin minä näen juutalaisen
Mordokain istuvan kuninkaan portissa." Niin hänen vaimonsa Seres ja kaikki
hänen ystävänsä sanoivat hänelle: "Tehtäköön hirsipuu, viittäkymmentä
kyynärää (25 m) korkea, ja pyydä huomenaamuna kuninkaalta, että Mordokai
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ripustetaan siihen, niin voit mennä kuninkaan kanssa pitoihin iloisena." Tämä
puhe miellytti Haamania, ja hän teetti hirsipuun.

Miten palkitaan miestä, jota kuningas kunnioittaa
Sinä yönä uni pakeni kuningasta. Niin hän käski tuoda muistettavain
tapahtumain kirjan, aikakirjan. Kun sitä luettiin kuninkaalle, huomattiin
kirjoitetun, kuinka Mordokai oli ilmaissut, että Bigtan ja Teres, kaksi
kuninkaan hoviherraa, ovenvartijoita, oli etsinyt tilaisuutta käydäkseen
käsiksi kuningas Ahasverokseen. 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 ulompaan
esipihaan pyytämään kuninkaalta, että Mordokai ripustettaisiin hirsipuuhun,
jonka hän oli pystyttänyt Mordokain varalle. Niin kuninkaan palvelijat
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 kunniaa kuin minulle?" Haaman
vastasi kuninkaalle: "Miehelle, jota kuningas tahtoo kunnioittaa, tuotakoon
kuninkaallinen puku, johon kuningas on ollut 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 tahtoo kunnioittaa.'" Kuningas sanoi
Haamanille: "Hae joutuin puku ja hevonen, niin kuin sanoit, ja tee näin
juutalaiselle Mordokaille, joka istuu kuninkaan portissa. Älä jätä tekemättä
mitään kaikesta, mitä olet puhunut."

Haaman joutuu osoittamaan kunniaa Mordokaille
Niin Haaman otti puvun ja hevosen, puki Mordokain ja kuljetti häntä hevosen
selässä kaupungin torilla ja huusi hänen edellänsä: "Näin tehdään miehelle,
jota kuningas tahtoo kunnioittaa." Sitten Mordokai palasi takaisin kuninkaan
porttiin, mutta Haaman kiiruhti kotiinsa murehtien ja pää peitettynä. Kun
Haaman kertoi vaimollensa Serekselle ja kaikille ystävilleen kaiken, mitä
hänelle oli tapahtunut, sanoivat hänelle hänen viisaansa ja hänen vaimonsa
Seres: "Jos Mordokai, jonka edessä olet alkanut kaatua, on syntyjään
juutalainen, et sinä voi hänelle mitään, vaan kaadut hänen eteensä maahan
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asti." Heidän vielä puhuessaan hänen kanssansa, tulivat kuninkaan hoviherrat
ja veivät kiireesti Haamanin pitoihin, jotka Ester oli laittanut.

Esterin toiset pidot kuninkaalle ja Haamanille
Kun kuningas ja Haaman olivat tulleet kuningatar Esterin luo juomaan, sanoi
kuningas juominkien aikana Esterille nytkin, toisena päivänä: "Mitä pyydät,
kuningatar Ester? Se sinulle annetaan. Mitä haluat? Se täytetään, olkoon
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, hävitettäviksi, 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
Ahasveros 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 puutarhaan, mutta Haaman jäi
siihen pyytääkseen henkeänsä kuningatar Esteriltä, sillä hän näki, että
kuninkaalla oli paha mielessä häntä vastaan.

Haaman saa rangaistuksensa
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. Harbona, yksi kuningasta palvelevista
hoviherroista, sanoi: "Katso, seisoohan Haamanin talon edessä hirsipuu,
viittäkymmentä kyynärää korkea, se, minkä Haaman on teettänyt Mordokain
varalle, jonka puhe kerran koitui kuninkaan hyväksi." Kuningas sanoi:
"Ripustakaa hänet siihen." Niin ripustettiin Haaman hirsipuuhun, jonka hän
oli pystyttänyt Mordokain varalle. Sitten kuninkaan viha asettui.

3. Kertomuksen keskeinen opetus
Joka kuopan kaivaa, se itse siihen lankeaa; ja joka kiveä vierittää, sen päälle se
takaisin vyörähtää. Sananl. 26:27.

Meitä ei rankaista, sillä Jeesus on kärsinyt meille kuuluvan rangaistuksen
meidän puolestamme. Sen tähden Jumala, vaikka vihaa syntiä, rakastaa meitä.
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4. Muita vastaavia kertomuksia Raamatussa
Kuningatar Ester asetti henkensä alttiiksi kansansa edestä ja toimi kansan
esirukoilijana. Jeesus uhrasi henkensä meidän edestämme ja toimii nyt
esirukoilijanamme. ”Kristus Jeesus on se, joka on kuollut, onpa vielä
herätettykin, ja hän on Jumalan oikealla puolella, ja hän myös rukoilee meidän
edestämme.” Room. 8:34.

5. Opeteltava Raamatun lause
Kopeus käy kukistumisen edellä, ylpeys lankeemuksen edellä. Sananl. 16:18.

tai Joka itsensä ylentää, se alennetaan; ja joka itsensä alentaa, se ylennetään.
Matt. 23:12

6. Lauluehdotus VK 604 (UVK 157)
Ah, turha on tää maailma, sen koreus ja hekuma.
Sen kalleimmatkin vaattehet, sen kumarrukset, kiitokset,
Sen valta, voima, kunnia, suur suku, kulta, hopea.

2. Ne on kuin pilvi taivaalla, kuin varjo, kohta katoova.
Ne on kuin öinen unelma, kuin vaahto, aallon ajama.
Ne katoo kaikki nopeaan, kuin nuoli juoksee jouseltaan.

3. Kun tuomiolla seisomme, niin hämmästyin me näemme:
Maailma hukkuu menoineen ja himoineen ja iloineen.
Ken niissä löysi aarteensa, on niiden kanssa hukkuva.

6. Vie meidät tuomioltasi Sun, Herra, valtakuntaasi
Sun enkeleittes seurahan, iäisiin häihin Karitsan.
Sun kiitos, Herra, olkohon, kun autat alta turmion.

Hemminki Maskulainen (n. 1550 1619), sävel Laitilasta

7. Tehtäviä / kysymyksiä

8. Muuta huomioitavaa
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