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ESTERS BOK
Esters bok tar for seg en viktig hendelse som rammet den jødiske befolkningen i Perserriket under Kong Ahasveros, også
kjent som Kong Xerxes I av Persia, som regjerte fra 486 - 465 f.Kr. Det er fire personligheter som boka dreier seg omkring.
Den første er Kongen selv som fremtrer som en festglad og bråsint person. Den andre er Haman. Han var amalkitt, et folk
som hadde et langt fiendeskap med det jødiske folk, og som la en hemmelig plan for å drepe jødene i Susa. De to siste
personene er søskenbarna Mordekai og Ester. Mordekai hadde reddet kongen ved en tidligere anledning og var en viktig
rådgiver for Ester. Ester skjulte sin jødiske identitet og ble Dronning av Persia etter en skjønnhetskonkurranse. Det blir
hennes jobb å avsløre Hamans planer om å utslette det jødiske folk for Kongen, og å sikre jødenes beskyttelse.

SUSA

Fremdrift og Spørsmål
1. Les igjennom Esters Bok før dere møtes. Noter gjerne underveis eller skriv ut bibelteksten på et ark og
noter underveis på arket.
2. Se Filmen "Høytidsprat: Hva er Purim" med Rolf G. Heitmann og Andreas Johansson på YouTube.
3. Gå igjennom følgende spørsmål i fellesskap:

Hva er tenker du om historien? Er det noe du legger særlig merke til?
Hvorfor tror du Purim og Esters bok er viktig for jøder i dag?
Hva kan vi lære av fortellingen om Haman, Mordekai og Ester?
Noen sier at det er «den usynlige Gud» som handler i Ester bok. Hva tror du menes med det?
Har du eksempler fra eget liv der du mener «den usynlige Gud» har handlet eller vært nærværende?
Kjenner du eksempler fra vår tid der jøder eller andre folkegrupper er kollektivt undertrykket, forfulgt
eller truet?
På hvilken måte kan vi i dag være med å forebygge og bekjempe rasisme og antisemittisme? Bør vi være
opptatt av det som kristne?

TANKER
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HVA KAN VI LÆRE AV PURIM?
"Og hvem vet om det ikke er for en tid som denne at du har fått dronningrang"?

Historien til Ester og Mordekai er en spennende

Kanskje er det du som en gang setter foten ned

og interessant fortelling, men har du lagt merke til

når noen er truende eller ufine mot andre. Du vil

noe merkelig? Gud blir ikke nevnt en eneste gang i

alltid ha en posisjon til å kunne hindre noe vondt i

teksten. I Høytidspraten så nevner Andreas

å skje, og du vil alltid være i en posisjon til å gjøre

Johansson at det kan tolkes ulikt, men at han selv

godt mot andre. Og kanskje er det en mening med

synes at tanken om at det er Gud som trekker i

det.

trådene, i det stille, er en god måte å forstå
Gud tar vare på sitt folk

fortellingen på.

Det er ikke sikkert du har tenkt skikkelig over det

Gud som leder i det stille

før, men hvorfor jobber Gud i det stille for å verne
Kjenner du deg igjen i det? For de aller fleste av

et helt folk? Hvorfor er Gud så opptatt av det

oss, så opplever vi nok ikke at Gud er veldig

jødiske folk? Jo, fordi det var Hans utvalgte folk.

tydelig i hva han ønsker at vi skal gjøre i enhver

Og det er det fremdeles. Jesus var selv jøde, og de

situasjon. Men når vi ser tilbake, kan vi kanskje se

første etterfølgerne hans var jøder som trodde på

at det er noen småting som alltid har lagt seg til

Jesus. Når du og jeg er kommet til tro på Jesus, så

rette og som har ført oss dit vi er akkurat nå. Og

har vi fått del i jødenes Messias.

kanskje er det en mening med det?
I Efeserne 2, står det om hvordan vi som ikke er
jøder, har fått komme inn i Guds familie gjennom

I posisjon for det gode

troen på Jesus. Vi som ikke er jøder, hadde ikke
Det er ikke sikkert at du har fått en dronnings

tilgang til Gud. Men etter at Jesus døde og

posisjon, men du har likevel en mulighet til å gjøre

oppstod, har vi fått del i løftene om et liv med

en forskjell for andre. Du kan være den som

Gud. Og selv om det fortsatt vil være noen

beskytter en venn, som er der for en som trenger

forskjeller mellom oss, og at Gud ikke har

det, den som gir et smil i en tung tid og den som

opphevet løftet til det jødiske folk, så er det ingen

er tilstede for andre.

forskjell på hvem som kan komme til tro på Jesus.
Den eneste veien til Gud, går igjennom Jesus. Og
døra inn til Jesus står alltid åpen.

Scan QR-Koden for å se Video
https://youtu.be/X1o-kvoMzvM

HØYTIDSPRAT
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HVA ER HØYTIDSPRAT?
Høytidsprat er en videopodcast som tar for seg de jødisk-kristne høytidene.
Høytidene er en skatt som er svært fremtredende gjennom hele Bibelen, og som utgjør
viktige inngangsporter til en fordypning i Bibelens fortellinger og innhold.
Høytidspraten blir produsert for Den Norske Israelsmisjon (DNI) og ledet av
seniorrådgiver Rolf Gunnar Heitmann. Hver episode har med seg en gjest som er
ekspert på temaet, og som er tilknyttet DNIs Fagpanel. Israelsmisjonen er en misjonsog kompetanseorganisasjon som ønsker å dele evangeliet med det jødiske folk og å
hjelpe kristne til å fordype seg i Bibelens og troens jødiske røtter. Hvert år besøker vi
en rekke bibelskoler, folkehøyskoler, høyskoler, menigheter, kirker og forsamlinger for
å skape bibelengasjement, motivere til mer bibelbruk og for å gi mer kunnskap og
kjennskap om hvem Gud er.
Ønsker du besøk av oss eller råd til å øke bibelengasjementet i dine sammenhenger?
Ta gjerne kontakt på post@israelsmisjonen.no
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DETTE SPISER VI I PURIM:

HAMANTASCHEN
Aprikosfyll:

Deig:
375 gram hvetemel

125 gram tørkede aprikoser, hakket

100 gram sukker

1 1/4 dl vann

1 1/2 ts bakepulver

3 ss presset sitronKok aprikoser og vann i 20

1 ts vaniljesukker
1 dl olje (for eksempel solsikkeolje)
2 små egg
1 dl kaldt vann1 eggehvite til pensling av deigen før fyllet
1 eggeplomme til pensling av kakene før steking
1 ss sukker og 1/2 ss kanel til dryss på toppen

minutter. Rør inn sitronsaft og sett til avkjøling
Mohnfyll (Valmuefyll):
1/2 dl valmuefrø
1/2 dl melk eller vann
1/4 dl sukker
1 liten knivsodd salt
1/2 dl rosiner
1/4 ts vaniljesukker
2 ss presset sitron
1/2 dl valnøtter hakket

Les Oppskrift og fremgangsmåte på:

Scan QR-Koden for fremgangsmåte
https://www.jødedommen.no/hamantaschen-smakaker-med-mening/

Vil du være med å dele troen på Jesus med andre?
Denne sommeren reiser et team med ung mennesker for å være med å dele troen sin med andre i
Europa. I tillegg får en sett en rekke historiske og spennende steder i Berlin og Budapest.
Les mer på www.return2sender.no

