JOYCE DEEKS BIBELNOTER - ESTERS BOG
486 Ester 1
Sin prægtige kongelige rigdom og sin storheds pomp
Kong Ahasverus trådte frem på verdens scene og
"udstillede sin prægtige kongelige rigdom og sin storheds pomp og pragt". Den bestod i sølv og guld og
fint linned. Bag kulisserne var Gud, der havde den
virkelige magt. Så skjult er han i denne bog, at han
end ikke nævnes, og dog styrer han begivenhederne
fra først til sidst og sørger for, at hans folk reddes fra
udryddelse. Det var der ingen, der anede, da dronning Vashti nægtede at komme ind til kongen, og
hans vise rådgivere højtideligt foreslog, at hun skulle
forstødes. Fuld af sin egen vigtighed sendte kongen
skrivelser ud til alle lande under hans herredømme
og gennemførte derved det første skridt i Guds
redningsplan for hans folk, endnu før den dødelige
trussel mod dem var opstået!
HUSKEVERS: Esajas 65:24
487 Ester 2:1-18
Ester vandt yndest hos alle, der så hende
Esters oplevelser i dette kapitel kan synes mærkelige
for en jødinde. Hun var indstillet som mulig dronning
i et hedensk hof, overgivet til de mange måneders
skønhedsforberedelser i disse hedenske omgivelser,
og måtte ikke røbe, at hun var jøde. Vi forstår bedre
Daniels historie, hvor han frimodigt nægtede at gå
med til det, der ikke var tilbørligt for ham som jøde.
Som historien fortsætter, er det dog tydeligt, at Gud
var med i alt dette, og at Ester var under hans styring.
Hun blev udvalgt til dronning og var til rådighed, da
tiden kom. Kan vi heraf lære, at Herrens vej for den
enkelte undertiden kan se så mærkelig ud, at andre
fristes til at sige, at det er forkert. Den slags domme
må vi være varsomme med.
HUSKEVERS: Romerbrevet 14:4
488 Ester 2:19 - 3:15
Deres love er forskellige fra alle andre folks
Mordokaj kommer i søgelyset, fordi han ikke falder
på knæ for Haman. Når han bliver forhørt herom, gør
han gældende, at han er jøde (4) - han falder kun ned
i tilbedelse for Israels Gud. Bag Haman står Satan og
griber anledningen til at få hele Guds folk udryddet som han har forsøgt mange gange siden. Anklagen i
vers 8 er meget interessant - hovedpunktet er, at de
er anderledes. En tilsvarende "anklage" burde kunne
rejses mod os kristne, at vi bor spredt og isoleret
blandt landene i den forstand, at vi hører sammen
med hinanden og er anderledes end andre. Vore love
er Guds love, som i stigende grad afviger fra "andre
folks", der bevæger sig bort fra Bibelens standard.
HUSKEVERS: 1. Johannesbrev 3:13

489 Ester 4
Gå til kongen for at bede om nåde ... for sit folk
Dødsdommen over alle jøder ryster Ester - hun føler
sig stadig et med dem. Hun er ikke blevet hovmodig,
siden hun kom ind i kongens hus, men har bevaret
forholdet til Mordokaj i sit hjerte. Hun viger tilbage
for at vove sig ind til kongen, men da Mordokaj forlanger det af hende, idet han påpeger, at det måske
netop er hendes bestemmelse - underforstået Herrens bestemmelse for hende - bøjer hun sig. Hun er
villig til at miste livet for sit folk. Nu er tiden inde til
at bekende kulør, og hun er parat. Er vi også rede til
at gå i forbøn for Guds folk, selv om det skulle koste
noget i tid og kræfter? Helligånden hjælper os dermed.
HUSKEVERS: Romerbrevet 8:26-27.
490 Ester 5
Så vil jeg i morgen gøre, som kongen har sagt
Ester fandt nåde for kongen - hun reddede livet. Men
hun måtte være yderst varsom med sin forbøn for sit
folk, at kongen alligevel ikke skulle blive vred på hende. Hun søgte derfor at forberede en god anledning
dertil og indbød både kongen og Haman til et gæstebud. Men selv der følte hun, at hun igen måtte udsætte omtalen af sit egentlige ønske. Gud var med
også i denne udsættelse. Hans tidsplan virkede perfekt. Men havde Mordokaj vidst, hvad Haman havde
i sinde "i morgen tidlig" ville han nok have frygtet, at
Ester tøvede for længe. Selv om folket blev reddet,
vil redningen komme for sent for ham. Gud tøver tit,
men kommer aldrig for sent.
HUSKEVERS: Hebræerbrevet 10:36-37.
491 Ester 6
Samme nat kunne kongen ikke sove
Ester har stillet sig til rådighed, men det er Gud, der
bereder vejen, så hendes forbøn lykkes. Begivenhederne i dette kapitel lyder som et eventyr, så uventet som Mordokajs loyalitet pludselig kommer til
kongens opmærksomhed, så Hamans plan mod ham
fejes af bordet. I stedet for at hænge ham, må
Haman hædre ham med de æresbevisninger, han
havde tiltænkt sig selv! Hamans venner ser i denne
ulykke et varsel om, at jøderne vil sejre over Haman.
Gud er ikke nævnt i dette kapitel, men hans hånd ses
allevegne; han skærmer sit folk mod Hamans hævn.
HUSKEVERS: Lukasevangeliet 1:51-52

492 Ester 7
Da blev Haman grebet af rædsel
Haman så ud til at have stor magt, men det var en
illusion. Han havde benyttet sin magtposition til at
planlægge jødernes udryddelse, uden tvivl som et
redskab i Satans hånd. Men da fik han med Israels
Gud at gøre. Til sin rædsel opdagede han for sent, at
dronningen var jødinde, og hendes anklage mod ham
blev hans endeligt. Han blev hængt i den galge, han
havde rejst til Mordokaj (se Ordspr 26:27). Sådan må
det i sidste instans gå med enhver, der går Satans
ærinde. Herren vor Gud er og forbliver til evig tid den
Almægtige. Lad os holde fast ved troen på ham, også
når han synes at give onde mennesker lange tøjler.
HUSKEVERS: Salme 92:8-9.
493 Ester 8
Blandt jøderne var der lys og glæde, fryd og pragt
Mordokaj og Haman byttede plads; Haman fik galgen
og døden, og Mordokaj fik kongens seglring med alt,
hvad det betød. Det var godt 2 måneder siden, at
Hamans skrivelse om jødernes udryddelse blev sendt
ud. Den kunne ikke tilbagekaldes (8), men Mordokaj
affattede en ny skrivelse, der gav jøderne kongens
tilladelse til at forsvare sig og hævne sig på deres
fjender. Dagen, de havde set frem til med rædsel,
kunne de nu imødese med glæde. Hvad Haman
havde tænkt til deres undergang blev vendt til det
gode for dem. Vi kan måske tænke på Jesu død på
korset i dette lys; Satan troede, han havde vundet, da
han fik Jesus korsfæstet. Sandheden er, at Jesu død
var en afgørende sejr over Satan, der var berøvet sin
magt over døden. Jesus opstod fra de døde i triumf.
HUSKEVERS: Esajas 61:2-3

494 Ester 9:1-19
De var grebet af rædsel for Mordokaj
Mordokajs magt ved hoffet gjorde, at alle embedsmænd tog jødernes parti på den skæbnesvangre dag.
Jøderne ikke blot reddede livet, men dræbte mange
af deres fjender med officiel tilladelse; så fuldstændigt var der vendt op og ned på forholdene. Det er
en advarsel til alle dem, der vil jøderne til livs. Deres
Gud har magt til at beskytte dem. Det er ikke altid, at
han redder sit folk, som han gjorde her i Esters bog.
Når Jesus advarer sine disciple om de forfølgelser, de
kan forvente, siger han, at nogle af dem vil blive slået
ihjel - og dog tilføjer han: "men ikke et hår på jeres
hoved skal gå tabt!" (Luk. 21:16-18). En tilsyneladende modsætning som viser, at hvad der sker i dette
jordiske liv ikke er det afgørende.
HUSKEVERS: Lukasevangeliet 12:4-5

