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1 Johdanto 
Tässä tutkielmassa tarkastelen Heprealaisen Raamatun Esterin kirjaa 

valtasuhteiden ja tunnustamisen teorian näkökulmasta. Apuna käytän narratiivista 

analyysia. Tutkimuskysymykseni kuuluu, miten vastavuoroinen tunnustaminen tai 

sen puuttuminen näkyvät kirjan henkilöhahmojen välisisissä suhteissa ja 

minkälaista käyttäytymistä ne synnyttävät. Tunnustamisen teoriaa esittelen 

tarkemmin toisessa luvussa. Valitsin tämän aiheen, koska Esterin kirjassa 

mielenkiintoisella ja mielestäni ajattomalla tavalla kuvataan ihmisten ja 

ihmisryhmien välisiä suhteita monella eri tasolla. Teksti kertoo paitsi yksittäisten 

hahmojen myös valloittajan ja valloitetun kansan välisistä suhteista. Lisäksi siinä 

esiintyy kansanryhmiä ja alakulttuureita, jotka ovat vuorovaikutuksessa toisiinsa.   

Tunnustamisen teorian yhteyksiä poliittisen filosofian ja sittemmin myös 

kasvatustieteisiin ja teologiaan on viime vuosina tutkittu ja sovellettu usein eri 

yhteyksissä. Myös kirjallisuuden tutkimuksessa sitä lienee käytetty, mutta en ole 

kuitenkaan löytänyt tutkimuksia, joissa tunnustamisen teoria olisi yhdistetty 

Vanhan testamentin eksegetiikkaan. Esterin kirjaa sen sijaa on tutkittu paitsi 

kirjallisuutena, myös muun muassa sukupuolentutkimuksen, vallan ja väkivallan 

sekä kunnian ja häpeän näkökulmasta.  Hyödynnän näitä olemassa olevia 

tutkimuksia pohtiessani hahmojen keskinäistä vuorovaikutusta ja valtasuhteita, 

joihin tunnustamisen teoria antaa uudenlaista näkökulmasta.  

Eksegeettisessä analyysissä keskityn niihin Esterin kirjan katkelmiin, jotka 

ovat olennaisia tunnustamisen teorian näkökulmasta ja joissa kuvataan hahmojen 

välistä kanssakäymistä. Kiinnitän huomiota erityisesti hahmojen väliseen 

kanssakäymiseen ja heidän suhteisiinsa. Charles D. Harvey huomauttaa, että 

Esterin kirjaa tarkasteltaessa lukijan omille hartaille jää paljon, sillä kirjoittaja on 

jättänyt kertomukseen paljon tyhjiä kohtia. Monessa kohdassa tekstissä, se mitä 

sanotaan, viittaa siihen, mitä ei sanota. Näitä tyhjiä kohtia on tutkimushistorian 

aikana tulkittu eri tavoin.1 Valitsin tutkimusmetodiksi narratiivisen analyysin, 

jotta oivaltaisin jotain kirjoittajan intentiosta liittyen näihin aukkokohtiin samalla 

kuitenkin tiedostaen sen hermeneuttisen ongelman, että viime kädessä ei ole 

olemassa tosiasioita, vaan pelkästään tulkintoja niistä. 

Esterin kirjasta on olemassa heprealainen versio, joka pohjautuu 

masoreettiseen tekstiin sekä kaksi toisistaan poikkeavaa kreikkalaista versiota: 

 
1 Harvey 2003, 19. 
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Kreikkalainen Esterin kirja ja Esterin kirjan niin sanottu alfateksti. Tekstit 

poikkeavat toisistaan merkittävästi, mutta ne kaikki tunnettiin jo antiikin aikana. 

Kreikkalaiset versiot sisältävät lisäyksiä, jotka puuttuvat kokonaan 

heprealaisesta.2 Tässä tutkielmassa keskityn pelkästään heprealaiseen versioon, 

jota sisältyy myös suomalaiseen Kirkkoraamattuun. Käytän Persian kuninkaan 

nimestä heprealaista versiota Ahasveros, jota myös vuoden 1933 Kirkkoraamattu 

(KR 1933) käyttää. Vuoden 1992 raamatunkäännös (KR 1992) käyttää nimen 

kreikkalaista muotoa Kserkses. 

Yksi erityispiirre Esterin kirjassa on se, että kirjassa ei mainita kertaakaan 

Jumalaa. Tämä lienee yksi keskeinen syy siihen, että sekä juutalaiset että kristityt 

ovat kyseenalaistaneet kirjan aseman Raamatussa. Hämmästyttävää on myös se, 

että myöskään persialaisten uskonnon harjoittamiseen ei viitata kertaakaan, vaikka 

Persian hallitsevan luokan tiedetään olleen erittäin uskonnollista ja tunnustavan 

zarathustralaista uskontoa.3 Huomiota on herättänyt myös se, että Esterin kirja on 

ainoa Heprealaisen Raamatun kirja, josta ei ole löytynyt yhtään käsikirjoitusta tai 

sen osaa Qumranista. Ensimmäiseltä vuosisadalta jKr. peräisin oleva Megillat 

Taanit mainitsee kuitenkin purim-juhlan yhtenä keskeisenä juutalaisena juhlana, 

mikä kertoo, että kirjalla oli jo tuolloin merkitystä juutalaisuudessa.4  Esterin 

kirjan tärkeyttä juutalaisille kuvaa se, että joidenkin rabbien mukaan Toora on 

hyväksytty kahteen kertaan: ensimmäisen kerran se tapahtui Siinailla tai toisen 

kerran Esterin aikana. Rabbit uskovat myös, että on kaksi pyhää kirjoitusta, jotka 

eivät koskaan katoa: Mooseksen kirjat ja Esterin kirja.5 

Uudessa testamentissa ei viitata kertaakaan Esterin kirjaan ja sillä ei ollut 

juuri merkitystä myöskään Vanhassa kirkossa. Yksi syy tähän oli kirjan vahva 

nationalistinen luonne sekä juutalaisten ja pakanoiden jyrkkä vastakkainasettelu. 

Kirja puuttuu useasta kaanonista, ja myös Luther suhtautui siihen kriittisesti, 

vaikka hän myöntää, että on siinä jotakin hyvääkin seassa.6  Mielestäni juuri siitä 

syystä, että kirja on merkittävä juutalaisuudessa, mutta jäänyt vieraammaksi 

kristityille, se ansaitsee tulla lähemmin tarkasteltavaksi. Uskon, että sillä on 

ajankohtainen sanoma myös nykyajan kristilliselle kirkolle. 

Esterin kirjan tapahtumat sijoittuvat Persiaan ja ajoittuvat 400-luvulle eKr., 

mutta itse kirja on luultavasti saanut kirjallisen muotonsa vasta 300–200-luvuilla 

 
2 Kiilunen 2008, 143; Laato 2018, 1186; Screnock & Holmstedt 2015, 17. 
3 Millgram 2008, 98.  
4 Kiilunen 2008, 151; Laato 2018, 1187. 
5 Harvey 2003, 4–5; Hazony 2016, 1–2. 
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eKr. Kirjassa viitataan oikeasti eläneisiin ihmisiin ja todellisiin paikkoihin, mutta 

siinä on monia historiallisia epätarkkuuksia.7 Sen takia onkin mielekkäämpää 

tarkastella kertomusta novellina, taiteellisena tuotoksena, kuin 

historiankirjoituksena. Toisaalta D.M. Gunn toteaa, että oikeastaan ei ole 

olemassakaan kertomusta, joka kertoisi, mitä todella tapahtui, sillä kertomukset 

ovat aina kertojan oma näkemys tapahtuneesta.8 

Novellimaisen luonteensa vuoksi Esterin kirja soveltuu hyvin 

tarkasteltavaksi narratiivisin ja kirjallisuustieteellisin metodein. Teoksen juonen, 

rakenteen ja henkilöhahmojen syvällinen analyysi auttaa ymmärtämään paremmin 

myös kirjan sanomaa ja siihen kätkeytyvää teologiaa. Esterin kirjan eri versioita 

on usein verrattu sekä kreikkalaisiin pienoisromaaneihin että apokryfiseen Juditin 

kirjaan. Kertomuksessa onkin paljon elementtejä, jotka toistuvat myös antiikin 

ajan kreikkalaisessa novellikirjallisuudessa. Molemmille yhteistä on tietty 

rakenne, loiston kuvaaminen, komiikka ja satiiri sekä kuninkaan eroottiset halut. 

Tyypillistä molemmille genreille on myös se, että niissä esiintyy naispuolinen 

sankari ja taustalla vaikuttava persoonaton voima tai kohtalo. Ester ei kuitenkaan 

täysin vastaa tyypillistä kreikkalaisen novellin sankaritarta. Toki Esterkin on nuori 

ja kaunis, kuten kreikkalaiset sankarittaret, mutta sen sijaan, että hän tulisi 

yläluokkaisesta perheestä ja voisi elää huoletonta elämää perheensä vaurauden 

turvin, hän on juutalainen orpotyttö. Hänellä ei siis ole arvostettua sosiaalista 

statusta ennen kuin hän avioituu kuninkaan kanssa. Ester ei myöskään ole samalla 

tavalla eroottinen hahmo kuin kreikkalaisten novelleiden päähenkilöt yleensä 

ovat.9  

Esterin kirjaa verrataan tutkimuksessa usein myös Juditin kirjaan, joka on 

alun perin kirjoitettu oletettavasti hepreaksi tai arameaksi. Juditin kirjasta tekee 

poikkeuksellisen se, että nainen on siinä jopa Esterin kirjaa keskeisemmässä ja 

ratkaisevammassa roolissa. Linda Dayn mielestä Esterin ja Juditin kertomuksissa 

on monia silmiinpistäviä samankaltaisuuksia. Molemmissa kirjoissa vastustaja on 

mies ja pakana, jonka tavoitteena on tuhota juutalaiset. Sekä Juditilla että Esterillä 

on alhainen status yhteisössään, mutta molemmat käyttävät hyväkseen 

kauneuttaan ja seksuaalista vetovoimaansa. He voittavat kohtaamiensa ihmisten 

luottamuksen, tekevät omat suunnitelmansa ja käyttävät taitavasti hyväkseen 

 
6 Kiilunen 2008, 151–152. 
7 Brememan 1993, 280; Harvey 2003, 4; Wetter 2016, 3. 
8 Gunn 1993, 5. 
9  Day 1995, 214–215. 
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retoriikan keinoja. Yhteistä kertomuksille ovat myös juhlat ja paasto osana 

strategiaa. Juutalaisuudessa sekä Esteriä että Juditia on muistettu juutalaisina 

sankareina sukupolvesta toiseen.10 

Esterin kirjalle on haettu vertailukohtaa myös persialaisista kronikoista sekä 

muista Heprealaisen Raamatun teksteistä, kuten Joosefin tarinasta, Samuelin ja 

Saulin yhteenotosta tai Raamatun muista naiskertomuksista. Vaikka 

kertomuksesta on löydettävissä intertekstuaalisia piirteitä kaikkien edellä 

mainittujen kanssa, ei voi selvästi osoittaa, että sillä olisi selviä kytköksiä 

mihinkään niistä. Siitä huolimatta, että Esterin kirja on itsenäinen ja muista 

Heprealaisen Raamatun teksteistä poikkeava teos, Anne-Mareike Wetterin 

mukaan se käy kuitenkin jatkuvaa dialogia kaanonin muiden tekstien kanssa 

pohtiessaan pyhittyneen ja maallisen juutalaisuuden olemusta.11 

Esterin kirjan ilmeinen teema on juutalaisten erottuminen muista kansoista, 

mutta samalla tavalla kuin Jumala toimii kirjassa kätketysti, siihen kätkeytyy 

myös muita isoja teemoja. Kertomusta on luettu muun muassa 

sukupuolentutkimuksen ja sukupuolten välisten jännitteiden näkökulmasta, mutta 

sen on myös nähty edustavan yleisellä tasolla alistettuja ja syrjäytettyjä 

ihmisryhmiä.12 Tämän takia se soveltuu tarkasteltavaksi myös tunnustamisen 

teorian näkökulmasta. 

Metodina Raamatun narratiivinen tutkiminen on tunnustettu oikeastaan 

vasta 1900-luvun puolivälistä eteenpäin. Raimo Hakolan mukaan 

”narraatiokritiikki on raamatuntutkijoiden kehittämä lähestymistapa, jossa 

hyödynnetään valikoivasti kirjallisuustieteen piirissä syntyneitä metodologisia 

näkökulmia.”13 Eksegeettinen narraatiokritiikki perustuu oletukselle, että sisältö ja 

tekstin muoto ovat kytköksissään toisiinsa. Muodon tutkiminen auttaa väistämättä 

lisäämään itse tekstin sisällön ymmärtämistä.14 Historiallis-kriittisen 

raamatuntutkimuksen tavoin narratiivinen metodi tunnustaa sen, että tekstillä 

saattaa olla useita eri lähteitä ja toimittajia, mutta se keskittyy tutkimaan 

kertomusta lopullisena taideteoksena. Kiinnostuksen kohteena on siis valmis 

teksti, ei sen syntyhistoria.15 

 
10 Day 1995, 222–223. 
11 Wetter 2016, 4, 8.  
12 Wetter 2016,1. 
13 Hakola N.d.  
14 LeMon & al. 2009, 272. 
15 Paris 2014, 9 
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Erilaiset tarinat – mukaan luettuna Raamatun kertomukset – saattavat 

vaikuttaa syvästi ihmisten elämään. Tarinat paljastavat usein, miten asiat ovat 

todellisuudessa. Tekstit heijastavat tiettyä kulttuuria ja sitä kautta ne myös luovat 

ja ylläpitävät tietynlaista käyttäytymistä. Ne eivät siis ainoastaan selitä maailmaa, 

vaan saattavat antaa toimintamalleja ja ohjata ajattelua. Tarinoiden avulla voidaan 

ohjata yhteisöjä sekä luoda ja erottaa ryhmiä toisistaan. Toisaalta tarinat voivat 

toimia myös välineenä, joiden avulla arvostellaan hallitsevia olosuhteita.16  

Sanoja ”narratiivi” ja ”kertomus” käytetään usein synonyymeinä. Narratiivi 

on kuitenkin tavallaan kertomusta laajempi kokonaisuus, johon kuuluu se, että 

tarina kerrotaan erityisellä tavalla. Narratiivi keskittyy kuvaamaan ihmisiä tai 

ryhmiä, heidän luonnettaan, puhettaan, keskinäisiä suhteitaan, toiveitaan ja 

ajattelutapaansa tai yhteisön instituutionaalista rakenneta. Narratiivisessa 

kertomuksessa on läsnä aina kolme toimijaa: kertojan ääni, lukija tai kuulija sekä 

ne ihmiset, joista kerrotaan. Juonella on narratiivissa keskeinen merkitys. Juoni 

rakentuu yleensä asioiden syy- ja seuraussuhteista. Tämä voidaan tehdä tarinassa 

avoimesti, mutta jos sitä ei tapahdu, lukija yleensä muodostaa sen itse mielessään. 

Juonen kannalta on tärkeää, että narratiivin eri osilla on havaittavissa oleva 

yhteys.17  

Narratiivissa usein hyödynnetään sanaleikkejä ja kielikuvia. Tarinassa 

kielikuvat, hahmot ja juoni kietoutuvat toisiinsa. Lukijalla on vahva tarve tehdä 

narratiivista itselleen ymmärrettävä, mutta kielikuvien tulkinta on luonnollisesti 

heuristista eli kokemukseen perustuvaa. Pohtiessani Esterin kirjaa tiedostan sen, 

että antiikin kertomusten kielikuvat eivät välttämättä avaudu samalla tavalla 

nykyaikaiselle lukijalle kuin, mikä on ollut kirjoittajan tarkoitusperä. 

Eksegeettisten menetelmien avulla voidaan kuitenkin päästä lähemmäksi tekstin 

alkuperäistä merkitystä.18  

Silloinkin, kun tarina on taidokkaasti kerrottu, kuten Esterin kirja, lukija 

tekee aina omat tulkintansa tekstistä. Saattaa olla, että se, mitä lukija ymmärtää ja 

miten hän tulkitsee tekstiä, käy selvästi ilmi tekstistä tai teksti ainakin peitellysti 

viitata samaan asiaan.  Saattaa olla jopa niin, että teksti ei suoraan sano mitään 

kyseisestä asiasta, mutta lukija on päätellyt asian tekstissä olevien aukkojen 

perusteella. Raamatun kertomukset tunnetusti eivät ole yksityiskohtaisia. Usein 

juuri kertomuksen keskeisiin kohtiin on jätetty aukkoja. Joskus päähenkilöiden 

 
16 Gunn 1993, 1. 
17 Gunn 1993, 2. 
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keskustelu saatetaan katkaista aukolla, jolloin se mahdollisesti on tarkoitettu 

draamalliseksi tehokeinoksi. Aukot toimivat usein myös rakenteellisena 

tehokeinoina korostaen tekstin merkitystä ja arvoa, kuten tauot musiikissa tai 

runoissa. Tekstin aukkojen täyttäminen ei tapahdu automaattisesti, vaan se vaatii 

lukijalta mietiskelyä, kertomuksen tapahtumien ja tekstin erilaisten nyanssien 

tarkastelua. Vaikka lukija ei paneutuisikaan tekstiin syvällisesti, hän väistämättä 

haluaa tekstiä lukiessaan vastauksen ainakin kahteen kysymykseen: mitä on 

tapahtunut ja miksi.19  

Jonathan Grossmanin mukaan kertomuksissa on yleensä kätketty viesti, joka 

kutsuu lukijaa mukaan prosessiin ja sallii hänen tulla kumppaniksi etsimään ja 

paljastamaan tekstin salattua merkitystä. Kun lukija itse oivalta kertomuksen 

kätketyt salaisuudet, se auttaa häntä samaistumaan tarinaan. Oppimisen kannalta 

oivaltaminen on selittämistä tehokkaampaa; avoin moralisointi saa ihmiset 

asettumaan puolustusasemiin. Kertomusta tulkitessaan lukijasta tulee aktiivinen 

toimija, joka löytäessään tekstistä salattuja merkityksiä jopa eräällä tavalla 

osallistuu sen luomiseen. Kertomuksista ei tule kuitenkaan etsiä salattuja viestejä 

mielivaltaisesti ilman, että ne perustuvat siihen, mitä tekstiin on kirjoitettu. 

Grossman siteeraa filosofi Anaksagoraa, joka on sanonut, että ”Se, mitä voidaan 

nähdä, on ikkuna siihen, mitä ei voida nähdä.” 20 
  

 
18 Gunn 1993, 3. 
19 Harvey 2003, 19. 
20 Grossmann 2011, 2. 
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2 Tunnustamisen teoria 
Tässä luvussa esittelen tiivistettynä tunnustamisen teorian johon, myöhemmin 

peilaan Esterin kirjan hahmojen välistä vuorovaikutusta. Tunnustamisen teoriaa 

on tutkittu muun muassa Helsingissä Risto Saarisen johtamassa Reason and 

Religious Recognition -huippuyksikössä vuosina 2014–2019. 21 Tunnustamisesta 

on viimevuosina kirjoitettu julkaisua ja opinnäytetöitä myös muissa yliopistoissa 

ja muilla tieteenaloilla. Teologisessa tiedekunnassa se kuuluu lähinnä 

systemaattisen teologian aihepiiriin. 

Nykyaikaisen tunnustamisen teorian ovat muotoilleet 1990-luvulla Axel 

Honneth ja Charles Taylor. Heidän lisäkseen muun muassa Paul Ricoeur on 

esittänyt, että vastavuoroinen tunnustaminen (englanniksi recognition ja saksaksi 

Anerkennung) voisi olla ratkaisu monikulttuurisissa yhteiskunnissa esiintyviin 

ongelmiin. Teorian taustalla on Hegelin esittämä Anerkennung-käsite, jolla hän 

kuvaa isännän ja palvelijan vastavuoroista suhdetta ja siirtymistä hierarkiasta 

demokratiaan. Honneth pyrkii tunnustamisen teorian avulla paljastamaan 

yhteiskunnallisen sorron muotoja sekä keinotekoisia esteitä emansipaatiolle. 

Tiivistettynä tunnustamisessa on kyse vastavuoroisesta, sosiaalisesta suhteesta, 

joka perustuu normatiivisiin statuksiin. Vastavuoroisuuden lisäksi tunnustamiseen 

liittyy myös vallankäyttö; se on jollain tavalla aina subjektin toimintaa objektia 

kohtaan. Tunnustamista tapahtuu yksilötasolla, mutta tunnustajana ja 

tunnustettavana voivat olla myös ryhmät tai instituutiot. Esimerkiksi toinen valtio 

saattaa tunnustaa toisen itsenäisyyden ja sitä kautta sen oikeudet. 22 

Se millaisina yksilöt tulevat tunnustetuiksi ja kunnioitetuiksi, vaikuttaa 

siihen, millaisia persoonia heistä kehittyy. Ihmiset lähtökohtaisesti odottavat, että 

toiset ihmiset välittäisivät heistä ja kohtelisivat heitä kunnioittaen ja arvostaen. Jos 

näin ei tapahdu, sillä on vaikutusta yksilöiden minäkuvaan ja se heikentää heidän 

luottamustaan toisiin ihmisiin. Tästä seurauksena on se, että kyky toimia 

sosiaalisessa kanssakäymisessä toisten kanssa heikkenee, mikä puolestaan 

synnyttää eriasteista valtataistelua yksilöiden tai ryhmien kesken. Näin ollen 

tunnustamisteorian avulla voidaan paljastaa, mitkä ovat perimmäiset syyt 

moraalisten ja sosiaalisten epäkohtien takana.23 

 
21 Saarinen 2020, 56. 
22 Koskinen 2017, 24; Peltomäki 2019, 277 
23 Koskinen 2017, 22, Laitinen 2007, 81–82; Laitinen 2019, 171. 
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Aluksi on syytä määritellä, mitä tarkoitetaan ”persoonalla” tunnustamisen 

teorian yhteydessä. Heikki Ikäheimon mukaan on erotettava toisistaan 

psykologinen, intersubjektiivinen ja institutionaalinen persoona. Institutionaalisen 

persoonan käsitteen mukaan persoonalle kuuluu tietyt perusoikeudet, kuten muun 

muassa oikeus omaan kehoon. Näin ollen esimerkiksi orjat eivät ole persoonia 

institutionaalisessa mielessä. Intersubjektiivisen persoonan käsitteen mukaan 

persoonana oleminen on sitä, että tulee nähdyksi ja sitä kautta myös kohdelluksi 

persoonana. Siinä, missä institutionaalisen persoonan status määräytyy normien 

pohjalta, intersubjektiivisen persoonan status riippuu tunnustajan näkökulmasta, 

siitä millaisena hän persoonan näkee. Psykologinen persoona ei perustu tiettyyn 

statukseen, vaan ihmisen psykologisiin kykyihin. Psykologiset kyvyt ovat ehtoja 

sille, että soveltuu tunnustamisen kohteeksi yhtä lailla kuin että pystyy toimimaan 

tunnustajana.24 

Tunnustamiseen liittyy kiinteästi myös identiteetin käsite. Yksilöllä on oma 

ymmärryksensä siitä, kuka hän on, ja mitkä ovat ne piirteet, jotka määrittelevät 

hänet ihmisenä, liittävät hänet osaksi ryhmää tai rajaavat sen ulkopuolelle. 

Tunnustaminen edellyttää, että toinen haluaa tulla tunnustetuksi. Kun 

tunnustettava vastaanottaa tunnustamisen, hän samalla oikeuttaa tunnustajan 

roolin tunnustajana. Osa tunnustamista on se, että ihminen itse tunnustaa itsensä, 

oman arvokkuutensa ja oikeutensa. Tämä on mahdollista vain, jos ihminen on 

saanut vastaanottaa hyväksyvää tunnustusta tietyssä elämänsä kehitysvaiheessa. 25   

Tunnustaminen on luonteeltaan sosiaalista. Se koskettaa aina useampaa kuin 

yhtä ihmistä ja usein kokonaisia ryhmiä tai instituutioita. Tunnustaminen on myös 

aina normatiivista eli se pohjautuu erilaisille arvoille, säännöille ja periaatteille. 

Tunnustussuhteisiin vaikuttavat erilaiset statukset, jotka voivat perustua 

hierarkiaan tai sosiaaliseen asemaan tai rooliin yhteisössä. Tunnustamisessa on 

jollain tavalla kyse myös valta-asemasta, jossa tunnustaja tunnustaa 

tunnustettavan tietystä asemasta käsin. Tunnustettava ei välttämättä aina halua 

tulla tunnustetuksi, koska hän ei hyväksy tunnustettavan asemaa. Tunnustamisen 

edellytyksenä on, että tunnustettava rekisteröi häneen kohdistuvan tunnustamisen 

ja reagoi siihen jollakin tavalla. On kuitenkin mahdollista, että joko vastaanottaja 

tai joku kolmas osapuoli ei hyväksy tunnustamista, vaan torjuu sen.26  

 
24 Ikäheimo 2014, 122–124. 
25 Koskinen 2017, 26; Laitinen 2007, 84–85. 
26 Koskinen 2017, 22; Laitinen 2007, 81. 
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2.1 Hyväksyvän tunnustamisen tasot 
Hyväksyvän tunnustamisen perustaso on, että tunnustetaan toinen ihminen 

persoonana, mutta jotta aitoa tunnustamista voisi tapahtua, tunnustettavan on 

myös ymmärrettävä ja hyväksyttävä tunnustajan asenne häntä kohtaan.27 

Perustason lisäksi hyväksyvässä tunnustamisessa voidaan havaita kolme eri tasoa, 

jotka etenevät yleisestä tunnustamisesta yksilökohtaiseen tunnustamiseen. 

Alimmalla tasolla tunnustetaan toisen tai toisten oikeudet ja kunnioitetaan heitä 

ihmisinä. Tähän sisältyy näkemys siitä, että kaikilla ihmisillä tulee olla yhtäläiset 

perusoikeudet ja oikeus kertoa mielipiteensä ilman, että joutuu sen takia 

pelkäämään tai tulee syrjäytetyksi yhteisöstä. Astetta ylempänä on se, että 

tunnustetaan toinen osoittamalla hänelle arvostusta. Arvostus perustuu aina 

joihinkin arvoihin ja on siten normatiivista. Jos yksilö toimii yhteisön asettamien 

arvojen mukaisesti, hänet tunnustetaan yhteisöön kuuluvaksi ja saa osakseen 

arvonantoa. Monikulttuurisissa yhteiskunnissa esiintyy usein jännitteitä, jotka 

johtuvat poliittisista, uskonnollisista tai maailmankatsomuksellisista eroista. 

Vaikka yleinen yhdenvertaisuus tunnustettaisiinkin, ryhmäidentiteetit jakavat 

kuitenkin yhteisön pienempiin osiin, jotka sulkevat toisensa pois.28 

Tunnustaminen korkein taso on rakkaus tai ystävyys, jota ei voi osoittaa 

kenelle tahansa yleisesti, vaan se kohdistuu aina johonkin tiettyyn ihmiseen. 

Oikeudenmukaisuus sekä toisen hyväksyminen ja arvostaminen voidaan myös 

ymmärtää rakkaudeksi, mutta näihin tunnustamisen muotoihin ei vielä sisälly 

rakkauteen kuuluvaa psykologista tunnetta. Oikeudenmukaisuuteen pyrkivä 

ihminen kykenee tekemään oikeudenmukaisia päätöksiä tuntematta edes ihmisiä, 

joihin nämä päätökset vaikuttavat. Suvaitsevaisuus ja tasa-arvo hyveinä tulevat jo 

askeleen lähemmäs rakkautta, mutta viime kädessä nekin ovat vasta perustason 

tunnustamista.29   

Se, millaiseksi tunnustamme toisen, riippuu siitä, millaisena persoonana 

hänet näemme. Kun tunnustamme toisen persoonaksi, tunnustamme, että hänellä 

on tiettyjä perusoikeuksia. Jos tunnustamme toisen persoonaksi, jolla on tiettyjä 

ansioita, kunnioitamme ja arvostamme häntä, mutta jos tunnustamme, että toinen 

on minulle merkittävä persoona, rakastamme häntä.30 

 
27 Ikäheimo 2003, 127-128. 
28 Koskinen 2017, 26. 
29 Saarinen 2015, 91. 
30 Laitinen 2007, 82. 
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2.2 Tunnustamisen patologiat 
Ihmisyksilöiden tai -ryhmien kokeman kärsimyksen taustalla on yleensä 

tunnustamisen puute tai sen negaatiot, joita voi kutsua myös tunnustamisen 

patologioiksi. Negatiivinen tunnustaminen ilmenee usein siten, että toista 

kohdellaan, kuin tämä olisi näkymätön, hänet esineellistetään tai hänellä nähdään 

olevan vain välineellistä arvoa. Axel Honneth puhuu sosiaalisen 

näkymättömyyden patologiasta, jossa muut ikään kuin ”katsovat henkilön läpi”, 

tunnustamatta tämän läsnäoloa samassa sosiaalisessa tilassa tai tätä persoonana. 

Tällainen tarkoituksellinen toisen häivyttäminen nöyryyttää sen kohteeksi 

joutunutta.31 

Fyysinen esine tunnistetaan sen muodosta. Muodon perusteella se 

tunnustetaan siksi, mikä se on. Ihmiset eivät tunnusta toisiaan pelkän muodon 

perusteella, vaan ihmisten välisessä tunnustamisessa on aina kyse sosiaalisesta 

suhteesta, joka perustuu asenteisiin ja normatiivisiin arvoihin. Normatiivinen 

sisältö on se, joka luo suhteen tunnustajan ja tunnustettavan eli subjektin ja 

objektin välille. Sisältö on se, joka määrittelee, millaisena subjekti tunnustaa 

objektin.32 Itse ajattelen, että räikein esimerkki toisen esineellistämisestä on 

ihmiskauppa sen eri muodoissa.  

Tunnustaminen pohjautuu asenteisiin, joilla on aina myös konkreettisia 

ilmenemismuotoja ja erilaisia käytännön vaikutuksia.33 Siksi ei ole samantekevää, 

mitä mielessämme ajattelemme jostain ihmisestä tai ihmisryhmästä.  

Negatiivisen tunnustamisen matalin taso on se, että ihmisryhmällä tai 

kansalta kielletään sen oikeudet. Kiellettäviä oikeuksia saattavat olla esimerkiksi 

äänioikeus, sananvapaus, matkustusoikeus tms. Seuraava taso, jonka voi nähdä 

arvostamisen vastakohtana, ilmenee tietyn ryhmän elämäntapojen pilkkaamisena 

tai aliarvostamisena. Pahimmillaan negatiivinen tunnustaminen ilmenee henkisenä 

tai fyysisenä väkivaltana.34 

2.3 Vertikaalinen ja horisontaalinen tunnustaminen 
Tunnustamisessa on perinteisesti erotettu vertikaalinen ja horisontaalinen aspekti. 

Vertikaalisella tarkoitetaan persoonan ja yhteiskunnallisten instituutioiden tai 

persoonan ja valtion välistä tunnustusta. Tässä tapauksessa persoona voi olla joko 

subjekti tai objekti. Vertikaalinen ylöspäin suuntautuva tunnustaminen tarkoittaa 

 
31 Koskinen 2018, 182. 
32 Koskinen 2018, 181. 
33 Koskinen, 2018, 182. 
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sitä, että persoonat joko yksilöinä tai kollektiivisesti tunnustavat ja hyväksyvät 

asetetut lait ja normit. Samalla ne välillisesti hyväksyvät sen tahon, joka on lait 

asettanut. Persoonat voivat pitää vallitsevia lakeja ja normeja hyvinä ja järkevinä, 

jolloin heidän on helppo hyväksyä ne vapaasta tahdostaan. Joskus persoonat 

saattavat alistua noudattamaan lakeja pakon edessä. Vertikaalisessa alaspäin 

suuntautuvassa tunnustamisessa on kyse siitä, että valtio myöntää yksilöille 

oikeuksia ja samalla tunnustaa heidät persooniksi.35 

Horisontaalisessa eli persoonien välisessä tunnustamisessa sekä subjekti että 

objekti ovat persoonia. Horisontaalisen tunnustamisen ei silti tarvitse olla 

molemminpuolista. Horisontaalinen tunnustaminen voi ilmetä joko 

institutionaalisena tai intersubjektiivista. Institutionaalisella tunnustamisella 

tarkoitetaan sitä, että yksilö tunnustaa toisen institutionaalisen roolin ja siihen 

liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Intersubjektiivisessa tunnustamisessa yksilö 

tunnustetaan riippumatta hänen institutionaalisista rooleistaan. Intersubjektiivinen 

tunnustaminen on institutionaalisesta tunnustamista syvempää, koska siinä 

asenteilla on keskeinen rooli ja sen takia sen vaikutus persoonien välisiin 

suhteisiin on voimakkaampi36. 

Ikäheimon mukaan yksilöiden välisellä horisontaalisella tunnustamisella on 

kolme ulottuvuutta, joita hän kutsuu deontologiseksi, aksiologiseksi ja 

kontributiiviseksi. Jokaisella ulottuvuudella on lisäksi kaksi tasoa: ehdollinen ja 

ehdoton. Ehdollinen tunnustaminen ei ole koskaan täysin personifioivaa eli toista 

ei nähdä silloin täytenä persoonana, vaikka tunnustetaankin psykologisessa 

mielessä ihmiseksi. Ehdoton tunnustaminen on sen sijaan tunnustaa toisen aidosti 

ja täysin persoonaksi osoittamalla tälle kunnioitusta, rakkautta ja arvostusta.37  

Deontologisella ehdollisella ulottuvuudella tarkoitetaan sitä, että 

tunnustamisen kohde tunnustetaan auktoriteetiksi. Tunnustaja voi tehdä tämän 

kahdesta syystä: joko siksi, että on siihen pakotettu tai siksi, että hyötyy siitä 

jotain. Esimerkiksi orja tunnustaa herransa pelosta, mutta herra voi myöntää myös 

orjalle välillistä auktoriteettia käyttääkseen tätä omien päämääriensä täytäntöön 

panijana ja näin ollen hyötyäkseen itse. Ehdoton deontologinen tunnustaminen 

puolestaan on kohteen vapaaehtoista kunnioittamista.38 

 
34 Koskinen 2017, 24. 
35 Ikäheimo 2014, 114–115. 
36 Ikäheimo 2014, 117–122 
37 ibid. 
38 ibid. 
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Aksiologiseen ulottuvuuteen liittyy se, että välitetään tunnustamisen 

kohteen hyvinvoinnista. Tämäkin voi olla ehdollista tai ehdotonta. Ehdollista 

välittämistä on se, kun orja välittää herransa hyvinvoinnista, koska hänen on 

pakko niin tehdä. Vastaavasti herra välittää orjansa hyvinvoinnista, koska saa tältä 

paremman työpanoksen ja näin hyötyä itselleen. Ehdottoman välittämisen 

motiivina puolestaan on rakkaus tai kiintymys tunnustettavaa kohtaan.39 

Kontributiivisessa ulottuvuudessa ehdollinen tunnustaminen näyttäytyy 

kohteena olevan henkilön instrumentaalisena tai välineellisenä arvostamisena. On 

ilmiselvää, että orjalla on herralleen välineellistä arvoa, mutta myös orja arvostaa 

herraansa elantonsa turvaajana. Silloin kun osoitetaan toiselle ehdotonta 

tunnustamista, kyse on usein kiitollisuudesta.40 

2.4 Ryhmien välinen tunnustaminen 
Ryhmän eli ihmisjoukon personifoinnilla tarkoitetaan sitä, että ryhmästä puhutaan 

kuin se olisi yksi persoona. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että yritykset katsotaan 

lain edessä oikeushenkilöiksi. Arkikielessä sanotaan myös joukkueen tekevän 

maaleja tai valtioiden neuvottelevan, vaikka kaikki ymmärtävät, että maalintekoon 

ja neuvotteluihin osallistuu yksittäisiä persoonia. Tunnustussuhteita esiintyy myös 

ryhmien välillä, vaikkakin ryhmien väliset tunnustussuhteen palautuvat viime 

kädessä yksilöiden välisiin suhteisiin. Jossain määrin ryhmien olemassaolo on 

riippuvainen tunnustamisesta.41 

Jos asennoidutaan johonkin ihmisjoukkoon ryhmänä, oletetaan myös 

helposti, että ryhmä on intentioissaan yksimielinen. Vastavuoroista toimintaa 

odotetaan ryhmältä kokonaisuutena. Tällöin ryhmä muuttuu ihmisten mielissä 

ruumiittomaksi ja abstraktiksi toimijaksi. Ryhmä koostuu kuitenkin persoonista, 

jotka toimivat vuorovaikutuksessa ryhmän sisällä ja edustavat ryhmää ulospäin. 

Jossain mielessä voi ajatella, että ryhmä itsessään on persoona, mutta ei 

kuitenkaan siinä mielessä kuin yksilöpersoonat. Ryhmillä ei ole samoja 

psykologisia kykyjä kuin yksilöillä eikä sen takia voi olettaa, että tunnustamisen 

tasot (rakkaus, kunnioitus ja arvostus) toteutuisivat samalla tavalla eri ryhmien 

välisissä suhteissa kuin ne toteutuvat persoonien välillä.42 

 

 
39 Ikäheimo 2014, 117–122 
40 ibid. 
41 Hirvonen 2013, 59; Laitinen 2007, 80. 
42 Hirvonen 2013, 71. 
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Ryhmät usein edustavat ja ajavat tiettyä arvomaailmaa. Tähän liittyy 

kysymys, voiko ryhmä olla kollektiivisesti moraalisessa vastuussa. Mikäli yksilö 

on vapaaehtoisesti liittynyt ryhmään, hän on toki vastuussa omasta 

jäsenyydestään. Toisaalta ryhmän arvot ja päätökset ovat kollektiivisia 

sitoumuksia, jotka usein edellyttävät kompromisseja. Tässä mielessä vastuuta ei 

voi sälyttää yksittäisen jäsenen hartioille. Arvostus on aina kytköksissä 

ympäröivään kulttuuriin ja arvohorisonttiin. Ryhmät toimivat tietyssä kulttuuri- ja 

arvoympäristössä, jossa niitä joko arvostetaan tai ei arvosteta. Lisäksi ryhmien 

sisällä on oma kulttuuri ja normisto, jotka määrittelevät sitä, nauttiiko yksittäinen 

jäsen arvostusta ryhmän sisällä.43 

Tunnustamisen syvin taso on rakkaus, joka liittyy fyysisiin ja 

emotionaalisiin tarpeisiin, jotka puolestaan ovat sidoksissa ihmisen kehoon ja 

mieleen. Vaikka ryhmän tulkitaan täyttävän jonkinlaiset persoonan kriteerit, sillä 

ei voida havaita samanlaisia rakkauteen ja itsesuhteeseen liittyviä tarpeita kuin 

yksilöillä. Ryhmä ei ole samalla tavalla ollut varhaislapsuudessa suhteessa toiseen 

yksilöön samalla tavalla kuin lapsi on ollut suhteessa vanhempaansa. Näin ollen 

sille ei ryhmänä kehittynyt kiintymyssuhteiden kehittymiselle vaadittavaa pohjaa. 

Ryhmän yksittäiset jäsenet toki voivat kaivata ja tuntea rakkautta.44  

Tunnustamisessa on siis kyse siitä, että toinen tunnustetaan persoonana ja 

hänelle osoitetaan kunnioitusta ja arvostusta ja hänestä välitetään. Jos 

tunnustamista ei tapahdu, toinen jätetään vaille huomiota tai hänellä nähdään 

olevan vain välineellistä arvoa. Kunnioituksen puute ilmenee ihmisoikeuksien 

kieltämisenä, ja jos toista ei arvosteta persoonana, vähätellään myös hänen 

arvomaailmaansa. Pahimmillaan tunnustamisen puuttuminen johtaa henkiseen tai 

fyysiseen väkivaltaan ja jopa siihen, että toiselta riistetään oikeus elää. Esterin 

kirjan henkilöhahmojen keskinäisten suhteiden tarkastelu tunnustamisen teorian 

näkökulmasta auttaa lukijaa ymmärtämään, miksi tapahtumat etenevät tiettyyn 

suuntaan. Samalla tulee miettineeksi, olisiko konflikteja tapahtunut, jos olisi 

osoitettu vastavuoroisen tunnustamista. 

 
43 Hirvonen 2013, 72. 
44 Hirvonen 2013, 73. 



 14 

3 Esterin kirjan narratiivinen analyysi 
Tässä luvussa analysoin Esterin kirjaa kertomuksena. Esittelen aluksi kaikki 

Esterin kirjassa esiintyvät henkilöhahmot siinä järjestyksessä, kun he esiintyvät 

kirjassa.  Ennen kuin siirryn analysoimaan juonta, kirjan rakennetta ja 

henkilöhahmoja kirjallisuustieteellisten teorioiden avulla, esittelen 

juonitiivistelmän, jotta lukijan olisi helpompi seurata analyysia. Narratiivinen 

analyysi auttaa lukijaa hahmottamaan henkilöhahmojen luonteenpiirteitä ja 

käyttäytymistä. Se paljastaa myös piirteitä hahmojen keskinäistä suhteista ja 

valtarakenteista ja näin ollen auttaa tarkastelemaan kertomusta tunnustamisen 

teorian näkökulmasta. 

 
Kirjan henkilöhahmot   Asema tai rooli 
 
Kuningas Ahasveros     Persian kuningas 485–465 eKr. 
tunnetaan myös nimellä Xerkses 
   
Kuningatar Vasti    Ahasveroksen puoliso 
 
Mehuma, Bisseta, Harbona**,    Eunukkeja, kuninkaan 
Bigtan*, Abagta, Setar, Karkas   palvelijoita 
      
Karsena, Seetar, Admata, Tarsis,   Valtakunnan ylimpiä 
Meres, Marsena, Memukan    virkamiehiä ja ruhtinaita 
  
Hegai      Eunukki ja haaremin valvoja 
 
Mordokai     Juutalainen, pakkosiirtolaisten 
      jälkeläinen 
 
Hadassa eli Ester    Mordokain serkku ja    
      kasvattitytär  
 
Bigtan* (mainittu aikaisemmin) ja Teres  Eunukkeja, suunnittelivat  
      kuninkaan salamurhaa 
 
Haman, Hammedatan poika   Ruhtinas, korkea virkamies 
 
Hatak      Eunukki, Esterin palvelija 
 
Seres      Hamanin vaimo 
 
Harbona** (mainittu aikaisemmin)   Eunukki, ehdotti Hamanin   
      hirttämistä 
 
Parsandatan, Dalfonin, Aspatan,   Hamanin kymmenen poikaa  
Poratan, Adaljan, Aridatan,    
Parmastan, Arisain, Aridain ja Vaisatan,   
Parmastan, Arisain, Aridain ja Vaisatan,   
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3.1 Juonianalyysi 
Esterin kirjan tapahtumat sijoittuvat Persiaan, joka on tyypillinen hirmuvalta, 

jossa kansalaiset ovat riippuvaisia hallitsijan suosiollisuudesta. Ihmiset joutuvat 

olemaan koko aika varuillaan, silloinkin kun kaikki näyttää ulkoisesti 

rauhalliselta. Esterin aikana Persia oli kosmopoliittinen imperiumi, jossa 

valloitetuilla kansoilla, juutalaiset mukaan lukien, oli mahdollisuus menestyä ja 

vaurastua, jos ne vain olivat valmiita luopumaan menneisyydestään ja pelaamaan 

valloittajan säännöillä.45 

Kertomus alkaa siitä, kun kuningas Ahasveros järjestää suuret pidot, jotka 

kestävät kuukausitolkulla. Juhlien viimeisenä päivänä juopunut kuningas käskee 

kuningatar Vastin tulla näyttämään itseään kutsuvieraille. Vasti ei tottele 

kuninkaan määräystä ja menettää sen takia kuningattaren asemansa. Vastin 

kieltäytyminen uhkaa kuninkaan arvovaltaa, ja sen pelätään vaikuttavan 

avioparien keskinäisiin valtasuhteisiin koko valtakunnassa. Huolestunut kuningas 

kysyy neuvoa neuvonantajiltaan, jotka kehottavat etsimään uuden kuningattaren. 

Hoviin tuodaan joukko nuoria, kauniita neitsyitä kaikkialta valtakunnasta. Heidän 

joukossaan on juutalainen Hadassa, toiselta nimeltään Ester. Esterin mukana tulee 

hänen serkkunsa ja holhoojansa Mordokai. Kuningas mielistyy Esteriin ja tekee 

hänestä kuningattaren.  

Mordokai paljastaa kuningasta vastaan suunnatun salamurhahankkeen. Asia 

kirjoitetaan aikakirjoihin, mutta Mordokaita ei palkita mitenkään. Pian tämän 

jälkeen hovimiesten johtajaksi nimetään Haman-niminen mies. Mordokai 

kieltäytyy kumartamasta Hamania, mistä seuraa, että Haman ryhtyy 

suunnittelemaan juutalaisten kansanmurhaa. Samaan aikaan toisaalla tapahtuu, 

että kuningas ei saa unta ja pyytää luettavaa. Kuninkaalle luetaan aikakirja, josta 

käy ilmi, mitä Mordokai on tehnyt hänen hyväkseen. Kuningas haluaa palkita 

Mordokain, mistä Haman suuttuu entistä enemmän, koska hän oletti itse olevansa 

itse se, kenet kuningas halusi palkita. Mordokai vaatii Esteriä menemään 

kuninkaan puheille ja paljastamaan Hamanin aikeet. Ester laatii suunnitelman, 

joka onnistuu. Samalla hän vaarantaa henkensä. Juutalaiset pelastuvat Esterin 

neuvokkaan toiminnan ansiosta, mutta Haman ja hänen perheensä tuhotaan. 

Tapahtuman muistoksi ruvetaan viettämään purim-juhlaa. 

Kertomuksessa toistuu tiettyjä elementtejä, jotka kuljettavat juonta. 

Erityisesti juhlilla näyttää kertomuksessa olevan erityinen merkitys; siirtymät 

 
45 Hazony 2016, 3. 
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näytöksestä toiseen tapahtuvat usein juhlien avulla.  Kerron juhlista tarkemmin 

rakennetta käsittelevässä luvussa. Myös arvat, lait ja kirjeet ovat juonikäänteinen 

osalta tärkeitä.46  

Esterin kirjan juonta analysoidessani käytän apuna Aristoteleen (384–322 

eKr.)  Runousoppia, josta on säilynyt vain sen tragediaa käsittelevä osa. Vaikka 

Esterin kirjassa on myös komediallisia piirteitä, tässä yhteydessä tarkastelen sitä 

antiikin aikaisena tragediana.  Sekä Esterin kirja että Runousoppi ovat peräisin 

antiikin ajalta, mutta ovat syntyneet erilaisessa kulttuuriympäristössä eikä niitä voi 

sen takia suoraan rinnastaa toisiinsa. Esterin kirjan tapahtumat sijoittuvat kuningas 

Ahasveroksen hallituskaudelle 485–465 eKr., itse kertomus lienee syntynyt paljon 

myöhemmin, joiden arvioiden mukaan jopa vasta 100-luvulla eKr. 47  

Runousoppia käytetään kuitenkin yhä edelleen kirjallisuustutkimuksessa 

keskeisenä työkaluna, joten koen luontevaksi lähestyä myös Esterin kirjan 

kertomusta sen avulla.  

Muun muassa Charsles V. Dorothy on määritellyt Esterin kirjan juonta 

Aristoteleen oppien pohjalta. Hänen mukaansa kirjan juoni noudattaa runousopin 

kaavaa siinä, että se jäljittelee todellista toimintaa ja laittaa tapahtumat tiettyyn 

järjestykseen. Juoni on hänen mukaansa kertomuksen luuranko, jonka varaan 

narratiivi rakentuu. Kirjassa on aristotelemaiseen tapaan johdanto-osa, kriisi ja 

loppuratkaisu.48 

Aristoteleen mukaan tärkein tragedian tekijöistä on eri tapahtuminen 

yhdistäminen mythokseksi eli myyttitarinaksi. Mythos on enemmän kuin pelkkä 

juoni. Se kuvaa kaikkea sitä materiaalia, joka on sommiteltu tiettyyn 

järjestykseen, jotta saadaan aikaiseksi yhtenäinen ja vakuuttava taiteellinen 

ilmaisu. Aristoteles asettaa juonelle tiettyjä vaatimuksia. Ensinnäkin sillä täytyy 

olla tietty substanssi ja koko, jotta kertomus on hahmotettavissa ja jää katsojan 

mieleen.49  Esterin kirja on yksi viidestä Heprealaisen Raamatun megillasta, joita 

luetaan tiettyjen juhlien yhteydessä. Jokainen megilla on erillinen kirjakäärö, joka 

luetaan yhdellä kertaa. Esterin kirja on pituudeltaan sellainen, että sen voi 

hahmottaa yhtenä kokonaisuutena, vaikka siinä onkin useita juonenkäänteitä. 

 
46 Kirk-Duggan 1999, 192–193; Bal 1999, 225. 
47 Breneman 1993, 290; Laato 2018, 1187; Raamattu ja sen kulttuurihistoria 1971, 508. 
48 Dorothy 1997, 31–33. 
49 Heinonen & al. 2012, 102–103. 
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Dorothyn mukaan Heprealainen Esterin kirja on etenkin kreikkalaiseen versioon 

verrattuna kompakti, viimeistelty, jopa sähkösanoman omainen.50 

Esterin kirjassa on oikeastaan nähtävissä kaksi juonta ja kaksi erillistä 

sankaria. Yksi juoni kertoo kuningattaresta, joka pelastaa kansansa Hamanin 

suunnittelemalta joukkotuholta. Rinnalla kulkee toinen juoni, joka kertoo 

Morodokaista, jota Haman vihaa henkilökohtaisista syistä. Kirjassa on siis 

tavallaan kaksi erillistä kertomusta, joissa on kaksi erillistä sankaria, mutta joita 

yhdistää sama konna: Haman. Kaksoisjuonensa takia Esterin kirja saattaa olla 

aluksi vaikeasti hahmotettavissa, mutta kirjoittaja tai redaktori on kuitenkin 

selvästi pyrkinyt liittämään eri osat yhteen siten, että niistä on muodostunut 

yhteinen mythos. Täysin aukottomasti hän ei ole siinä onnistunut. Lukija saattaa 

esimerkiksi ihmetellä, miksi kuningas ja Haman eivät tunnista Esteriä 

juutalaiseksi, vaikka he selvästi tietävät, että Esterin serkku Mordokai on 

juutalainen.51 

Aristoteleen mukaan runous on toiminnan eli praksiksen jäljittelyä ja 

esittämistä taiteen keinoin. Hän käyttää jäljittelystä käsitettä mimesis, jonka voi 

kääntää myös ”esittämiseksi” tai ”matkimiseksi”. Tragedia puolestaan on 

runouden alalaji, jossa draaman avulla ja kielellisin keinoin esitetään toimintaa.52  

Narratologiassa mimesis on kertomisen eli diegesiksen vastakohta. Esterin kirja on 

draamallinen teos, joka toimisi yhtä hyvin näyteltynä kuin kerrottuna. Teoksen 

kertoja on niin sanottu kaikkitietävä kertoja, joka ei ole persoonallisesti läsnä 

tarinassa.53 

Juoni on Aristoteleen mukaan rakennettava siten, että jokainen, joka kuulee 

kertomuksen, kokee sekä pelkoa että sääliä. Aristoteles pitää parhaana juonta, 

jossa toisiinsa kietoutuvat hamartia eli virhe, anagnorisis eli tunnistaminen sekä 

peripeteia eli käänne. Tällainen rakenne pitää lukijan kiinnostuneena ja tuottaa 

hänelle jatkuvaa mielihyvää.54 Seuraavassa avaan edellä mainitsemiani käsitteitä 

ja pohdin, kuinka ne näkyvät Esterin kirjassa.  

Anagnorisis on kertomuksessa se hetki, jolloin totuus valkenee, ja siirrytään 

tietämättömyydestä tiedostamiseen ja asiat muuttuvat. Tunnistamisen saattaa 

kokea joko päähenkilö tai joku muu kertomuksen hahmoista. Esterin kirjassa 

anagnorisis tapahtuu seitsemännessä luvussa, jossa kuninkaalle valkenee, 

 
50 Dorothy 1997, 226. 
51 Bickerman 1984, 171–172. 
52 Heinonen & al. 2012, 91. 
53 Heinonen & al. 2012, 34, 140–140. 
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millainen juonittelija Haman on. Jonkinlainen tunnistaminen tapahtuu myös 

neljännessä luvussa, kun Esterille selviää, mikä vaara uhkaa juutalaisia. 

Anagnorisikseen liittyy usein peripeteia eli käänne, jossa kertomuksen juoni 

kääntyy yllättäen vastakkaiseen suuntaan. Käänne voi tapahtua onnesta tuskaan tai 

tuskasta onneen. Aristoteleen mukaan peripeteia on yksi tragedian tärkeimmistä 

tekijöistä.55 Esterin kirjassa tapahtuu useita pienempiä käänteitä jo ennen 

kahdeksannen luvun suurta käännettä, jossa juutalaisia uhannut kansanmurha 

kääntyy heidän voitokseen. Kertoja näyttää sijoittaneen käänteet tapahtumaan 

juhlien yhteydessä. Kirja alkaa kuvauksella juhlista, joiden aikana kuningatar 

Vasti kieltäytyy tulemasta kuninkaan ja tämän vieraiden eteen kultakruunu 

päässään. Tätä seuraa käänne, jossa juutalaisesta Esteristä tulee uusi Persian 

kuningatar. Myös toista isoa käännettä, Hamanin tuhoutumista, edeltää juhlat. 

Kahden suuren juhlan väliin kertomuksessa asettuu Esterin julistama paasto. 

Aristoteleen mukaan tragedian juoneen tulee sisältyä myös hamartia, joka 

tarkoittaa ”virhettä” tai "erehdystä". Alun perin sana liittyi keihäänheittoon ja 

kuvasi kohteen ohi heittämistä. Samasta verbistä hamartano eli ”osua harhaan”, 

”erehtyä” tai ”epäonnistua” on peräisin sana ”synti”. Tragediassa hamartia usein 

ymmärretään moraalittomana tekona tai virheenä, jota seuraa oikeutettu 

onnettomuus. Kun onnettomuus sattuu moraalittomalle henkilölle, se ei herätä 

kuulijassa tai lukijassa samalla tavalla sääliä ja pelkoa kuin jos onnettomuus 

sattuisi kertomuksen sankarille.56  

Haman kuvataan kertomuksessa miehenä, joka toistuvasti käyttäytyy 

moraalittomasti. Hänen suurin virheensä eli hamartiansa on se, että hän haluaa 

tuhota kaikki Persian valtakunnan juutalaiset. Kun Hamanille itselleen ja koko 

hänen perheelleen käy lopulta huonosti, synnyttää se juutalaisissa säälin sijasta 

riemua. Onnettomuus koetaan oikeutettuna ja antiikin tragedian kaava toteutuu.  

Retoriikka-teoksessaan Aristoteles esittelee käsitteen hybris, joka tarkoittaa 

liioiteltua itsetuntoa tai ylimielisyyttä, ja joka tragediassa yleensä edeltää usein 

hamartiaa. Aristoteleen mukaan hybrikseen liittyy myös muita alentava käytös ja 

toisten nöyryyttäminen osana oman erinomaisuuden korostamista.  Henkilöhahmo 

ei yleensä tunnista omaa hybristään, vaan on sille täysin sokea. Kun 

henkilöhahmon suunnitelmat etenevät, kuten hän toivonut, hänet saattaa vallata 

hybris. Tämän tunteen voimin hän lopulta yrittää jotain mahdotonta, menee liian 

 
54 Heinonen & al. 2012, 113-117. 
55 Heinonen & al. 2012, 113. 
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pitkälle, mistä koituu hänelle kohtalokkaat seuraukset. Hybristä seuraa aina 

epäonnistuminen ja lopulta tuhoutuminen.57  

Esterin kirjassa Haman näyttää olevan jatkuvasti kasvavan hybriksen 

vallassa. Hän ei luonnollisesti huomaa hybrista itsessään. Sen sijaan hän näyttää 

kokevan Mordokain käytöksen ylimielisenä itseään kohtaan, koska tämä 

kieltäytyy kumartamasta häntä. Sokeassa hybriksessaan Haman olettaa, että 

kuningas haluaa palkita ja kunnioittaa häntä ja laatii tätä varten suunnitelman. 

(Est. 6:6–9) Näyttää siltä, että myös Ester joutuu jonkinlaisen hybriksen valtaan 

kertomuksen loppupuolella. Hänelle ei riitä se, että juutalaiset ovat yhden päivän 

aikana tappaneet Susan kaupungissa viisisataa miestä. Hän pyytää kuninkaalta, 

että juutalaiset saisivat toimia samoin vielä toisenkin päivän ajan (Est. 9:12-13). 

Tästä verilöylystä ei kuitenkaan koidu enää onnettomuutta Esterille. Aristoteleen 

mukaan tragedian lopun tulee olla mieluummin onneton, katastrofaalinen kuin 

onnellinen tai sovitteleva ja sen on oltava kaikkien kannalta samanlainen.58  

Esterin kirja ei siltä osin noudata Runousopin kaavaa, koska sillä on 

kaksiloppuinen juoni. Kertomus päättyy Esterin, Mordokain ja juutalaisten 

kannalta onnellisesti, mutta Hamanin sekä hänen perheensä ja kannattajiensa 

kannalta varsin onnettomasti.  

Aristoteles huomauttaa myös, että juonen tulee olla yhtenäinen. Hänen 

mukaansa yhtenäisyys on yhden asian jäljittelyä. Kertomuksen eri osat tulee liittää 

yhteen oikeassa järjestyksessä loogisesti siten, että jos joku niistä poistetaan tai 

siirretään toiseen paikkaan, niin kokonaisuus muuttuu tai hajoaa. Jos 

kertomuksessa on osia, joiden poistamisella ei ole mitään vaikutusta tapahtumaan, 

ne ovat turhia.  Kertomuksen juoni voi Aristoteleen mukaan olla joko 

yksinkertainen tai monimutkainen. Yksinkertaisessa juonessa tapahtumat 

seuraavat toisiaan, mutta kertomuksessa ei tapahdu käännettä. Monimutkaisessa 

juonessa sen sijaan on käänteitä, joista seuraa muutoksia. On suuri ero sillä, 

tapahtuvatko asiat vain peräkanaa vai tapahtuvatko ne toistensa vuoksi.59  

Seuraavalla sivulla olevan taulukon avulla havainnollistan sitä, kuinka 

juonikäänteet vaikuttavat siihen, mihin suuntaan tapahtumat etenevät. Voidaan 

huomata, että jokainen yksittäinen kirjaan kirjoitettu tapahtuma on juonen 

kannalta merkittävä. Tapahtumilla on myös vaikutusta hahmojen käyttäytymiseen 

 
56 Heinonen & al. 2012, 128–130. 
57 Heinonen & al. 2012; 132–133. 
58 Heinonen & al. 2012; 150–151. 
59 Heinonen & al. 2012, 143. 
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ja keskinäisiin suhteisiin, mistä kerron tarkemmin viidennessä luvussa, jossa 

pohdin henkilöhahmoja tunnustamisen ja vallan näkökulmasta. 

 

Tapahtuma 
 

Seuraus Jakeet 

Kuningas järjestää juhlat kaikelle 
kansalle osoittaakseen 
mahtavuuttaan. Juomista ei 
rajoiteta mitenkään ja kuningas 
itsekin juopuu. 
 

Juopunut kuningas saa päähänsä 
kutsua kuningatar Vastin näytteille, 
koska haluaa esitellä tämän 
kauneutta kaikille alamaisilleen. 
Kuningas lähettää seitsemän 
hoviherraansa hakemaan Vastia. 
 

1:1–1 

Vasti kieltäytyy tulemasta. 
 

Kuningas, joka oli halunnut esitellä 
mahtiansa kansalaisille, menettää 
hetkessä kaiken arvovaltansa.  
 

 1:12 

Hädässään kuningas kääntyy 
neuvonantajiensa puoleen. 
  

Laaditaan lakimuutos ja ruvetaan 
etsimään uutta kuningatarta. 

1:13–22 

Hoviin tuodaan nuoria naisia 
kaikkialta valtakunnasta. Heidän 
joukossaan on juutalainen Ester. 
 

Esterin mukana hoviin tulee hänen 
holhoajansa Mordokai. 

2:2–17 

Mordokai pelastaa kuninkaan 
hengen, mutta ei saa siitä mitään 
tunnustusta. Sen sijaan kuningas 
korottaa hovimiesten esimieheksi 
Hamanin. Haman vaatii, että 
kaikkien on kumarrettava häntä. 
 

Mordokai kieltäytyy kumartamasta 
Hamania. Haman ottaa sen henkilö-
kohtaisena loukkauksena ja haluaa 
tuhota kaikki juutalaiset kuultuaan, 
että Mordokai on juutalainen. 

2:19–23 
3:1–7 

Kuningas hyväksyy Hamanin 
suunnitelman tappaa kaikki 
juutalaiset tietämättä, että myös 
kuningatar on juutalainen. 
 

Esterillä on asemansa avulla 
mahdollisuus vaikuttaa kuninkaaseen 
ja saada tämä pyörtämään annettu 
tuhoamiskäsky. 
 

3:8–15 
4:13–17 

Kuningas lukee aikakirjoista 
Mordokain uroteosta ja haluaa 
palkita tämän. Hän kysyy 
Hamanilta neuvoa. 
 

Haman erehtyy luulemaan, että 
kuningas haluaa palkita hänet. 
Tämän takia hän suunnittelee hienon 
seremonian. 

6:1–12 

Ester laatii suunnitelman 
pelastaakseen juutalaiset. 
 

Esterin suunnitelma onnistuu. 
Haman ja hänen perheensä tuhotaan. 

5:1–8 
6:14–7:10 

Haman oli rakentanut korkean 
hirsipuun Mordokaita varten. 
 

Haman itse päätyy rakentamaansa 
hirsipuuhun. 

5: 9–14 
7: 9–10 

Haman oli heittänyt arpaa eli puria 
valitakseen sopivat päivät 
juutalaisten tuhoamiselle. 

Juutalaiset tuhosivat vihollisensa 
samoina päivinä, jolloin heidät oli 
alun perin tarkoitus tuhota. 
Purim-juhlan vietto sai alkunsa. 
 

9:20-32 

Mordokai auttoi kuningasta 
saamaan takaisin arvovaltansa. 
 

Kuningas korotti Mordokain 
lähimmäksi miehekseen. 

 10:1–3 
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3.2 Kertomuksen rakenne 
Esterin kirjan kirjallisuuslaji on historiallinen narratiivi. Tämän kaltaisilla 

teksteillä Raamatussa on yleensä kolme piirrettä. Ensinnäkin ne ovat ideologisia 

eli niillä on tietty sosio-uskonnollinen näkökulma. Toiseksi ne hyödyntävät 

todellisia historiallisia tapahtumia ja henkilöitä, jotka ankkuroivat tekstin tiettyyn 

paikaan ja aikaan. Lisäksi niissä on estetiikkaa, jonka avulla pyritään vetoamaan 

ja vaikuttamaan lukijaan. Esterin kirjan ideologia on oikeaoppinen juutalaisuus 

muinaisessa Israelissa. Siitä huolimatta, että kirjassa ei mainita Jumalaa, sillä on 

tietty teologia, koska se vakuuttaa, että Jumala jatkuvasti elää suhteessa kansansa 

kanssa. Estetiikan osalta kirja on jännittävä draama, jossa yllättävien 

juonenkäänteiden avulla pidetään yllä lukijan kiinnostusta.60 

Jäsennän seuraavassa Esterin kirjaa neljän keskeisen narratiivisten 

peruskäsitteiden avulla, jotka ovat topos, teema, aihe ja motiivi. Tiivistettynä voi 

sanoa, että topos on kertomuksessa yleisesti käytetty ja toistuva metafora tai 

sanonta. Topos liittyy usein paitsi kertomuksen sisältöön myös sen muotoon ja 

tyyliin.61  Yksi Esterin kirjan topos on sen aloitus ”Tapahtui niinä päivinä” 

יֵ֣מיִּב י  ִ֖הְיַו  Toinen kirjassa useasti toistuva lause, joka kuljettaa tarinaa, kuuluu ” jos 

kuningas hyväksi näkee” tai sananmukaisesti ”jos kuninkaalle on hyvä” 

בוֹ֗ט ~ֶלֶּ֣מַה־לַע־םִא .  

 Teema kuvaa sitä, mistä teos syvimmällä tasollaan kertoo eli tiivistettynä: 

mistä on kyse. Teeman voi määritellä myös esityksen keskeiseksi ja johtavaksi 

perusajatukseksi tai abstraktiksi johtoaiheeksi, joka linkittyy kaikkiin 

kertomuksen keskeisiin elementteihin. Teema on kertomuksen muuttumaton ydin, 

invariantti, jonka variaatioita muut tekstin elementit ovat.62 Esterin kirjan teeman 

voidaan ajatella olevan juutalaisten pelastuminen heitä vastaan suunnatulta 

kansanmurhalta ja sen kunniaksi vietettävä purim-juhla. 

Aihe tulee käsitteenä lähelle teemaa, sillä myös se vastaa kysymykseen, 

mistä teksti kertoo, mutta toisin kuin teema, aihe kuvaa tekstiä konkreettisella 

tasolla. Aihe on nähtävissä tekstissä sellaisenaan, mutta teeman nimeäminen vaatii 

lukijalta tai kuulijalta oivaltamista.63 Aiheen tasolla Esterin kirja kertoo muun 

muassa juutalaisista pakkosiirtolaisuuden aikana Persiassa, Hamanista, joka 

suunnittelee juutalaisten joukkotuhoa sekä Mordokaista ja Esteristä, jotka 

 
60 Breneman 1993, 287–288. 
61 Suomela 2001, 145; Eskola 2011, 19. 
62 Suomela 2001, 141; Eskola 2011, 19. 
63 Suomela 2001, 144. 
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osoittavat rohkeutta pelastaakseen kansansa. Tämän lisäksi kirjasta voi poimia 

myös muita aiheita, jotka tavalla tai toisella linkittyvät kirjan keskeiseen teemaan. 

Teeman käsitteeseen liittyy myös motiivi,64 joka on kertomuksen rakenteen 

kannalta olennainen ja toistuva elementti. Motiivi tukee teemaa, mutta on sitä 

pienempi ja konkreettisempi temaattinen yksikkö. Kun teema kulkee läpi koko 

kertomuksen, motiivi esiintyy pienemmissä katkelmissa. Erilliset motiivit 

saattavat kertomuksen edetessä yhdistyä ja laajentua kokonaiseksi teemaksi. 

Esterin kirjassa toistuvia motiiveja ovat muun muassa juhlat ja arvat. Nämä 

kuljettavat juonta ja jäsentävät kertomusta.  

Kirjan tapahtumat alkavat kuvauksella Persiaan kuninkaan järjestämistä 

juhlista. Ensimmäiset juhlat kestivät puoli vuotta ja niihin kutsuttiin kaikki 

Persian ja Meedian sotapäälliköt, ylimykset ja maaherrat. Tämän jälkeen kuningas 

järjesti vielä seitsenpäiväiset pidot, joihin kaikki olivat tervetulleita ylhäisimmästä 

alhaisimpaan. Juhlat päättyivät kuitenkin kuninkaan kannalta nolosti, koska 

kuningatar Vasti ei saapunut juhlavieraiden eteen kuninkaan käskystä huolimatta 

(Est.1:1–12) 

Esterin kirjassa on niin runsaasti kuvauksia juhlista, että sitä on jopa pidetty 

varhaisena karnevalistisena kirjallisuutena, jossa juhlamotiivilla on keskeinen osa, 

ja jossa perinteiset roolit käännetään päälaelleen. Kirjan monet juhlat ovat ikään 

kuin esimakua purim-juhlasta, johon kertomus huipentuu. Moni tutkija onkin sitä 

mieltä, että kertomuksen perimmäinen syy on selittää purimin syntyä ja 

merkitystä. Yhden näkemyksen mukaan kertomuksen monet juhlat korostavat 

kirjan maallista luonnetta verrattuna muihin Vanhan testamentin kaanoniin 

teksteihin, joissa on läsnä yliluonnollinen aspekti. Karnevaalimotiivi toistuu myös 

purim-juhlan vietossa. Juutalaisuudessa ei yleensä katsota juopumista hyvällä, 

mutta purim-juhlan viettoon kuuluu sosiaalisten asetelmien kääntäminen 

ylösalaisin ja niin voimakas humaltuminen, ettei pysty enää erottamaan 

”Mordokain siunausta Hamanin kirouksesta”.  Tutkijat ovat verranneet purim-

juhlaa muihin muinaisen Lähi-idän juhliin ja havainneet niissä muitakin 

yhtäläisyyksiä kuin yletön alkoholin käyttö. Esimerkiksi arvanheitto on ollut 

tärkeä osa myös Istar-jumalattaren kunniaksi järjestetyissä juhlissa Assyriassa ja 

Ninivessä. Silti ei yksiselitteisesti voida sanoa, että purim olisi alkuperältään 

selvästi pakanallinen juhla.65 

 
64 Suomela 2001, 143–146. 
65 Dalley 2008, 168, 187; Laniak 1998, 43; Ruiz-Ortiz 2017,13, 35; Wetter 2016, 5. 
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Etnografisten tutkimuksen perusteella anteliaisuus ja vieraanvaraisuus 

liittyvät vahvasti kunnian käsitteeseen. Erityisesti Väli-meren kulttuureissa ja 

beduiinien keskellä kuva anteliaasta isännästä on klassinen esimerkki 

kunnioitettavasta miehestä. Joissakin yhteisöissä vieraanvaraisuus on mennyt jopa 

niin pitkälle, että isäntä antaa vaimonsakin vieraiden käyttöön.66 Teksti ei vahvista 

eikä kiellä, oliko kenties tästä kyse, kun Ahasveros kutsui Vastin nähtäväksi 

vieraittensa eteen. 

Hillel I. Millgramin mukaan heprean kielen sana הֶּ֔תְׁשִמ , jota kertomuksessa 

käytetään juhlista, ei tarkoita mitä tahansa juhlia, vaan pikemminkin juominkeja. 

Kertomuksessa ei mainita kertaakaan, että juhlissa olisi nautittu ruokia, vaan 

korostetaan sitä, kuinka paljon niissä ryypättiin. Jakeessa 1:7 kuvataan 

ylenpalttista juomista. KR 1933 kääntää lauseen: ”Kuninkaan viiniä oli viljalti, 

kuninkaalliseen tapaan.” KR 1992 puolestaan tulkitsee sen näin: ” Kuninkaan 

palatsin parhaita viinejä oli yllin kyllin, kuten kuninkaan pidoissa kuuluu olla.”   

BHS:n mukaan teksti kuuluu: ֶלֶּמַה דַיְּכ ,בָר תּוכְלַמ ןיֵיְו~ . Lausetta on mahdoton 

kääntää sananmukaisesti, koska se kuuluisi näin: ”Kuninkaallisia viinejä oli 

paljon, kuten kuninkaan kädessä.”  

Persialaisissa juhlissa oli tapana maata sohvalla ja juoda viiniä useamman 

päivän ajan. Tämä käy ilmi myös jakeessa 7:8, jossa kerrotaan, kuinka Haman 

heittäytyy sohvalle, jolla Ester makasi juhlien aikana. Juominen oli persialaisissa 

juhlissa tavallisesti hyvin muodollista ja rituaalisesti organisoitua. Tämä tarkoitti, 

että kun kuningas nosti maljan, vieraittenkin oli samalla juotava. Jos kuningas 

pidättäytyi juomasta, vieraatkaan eivät voineet juoda.67 Ahasveroksen järjestämät 

juhlat olivat kuitenkin poikkeukselliset. Niissä jokainen sai juoda, milloin halusi 

ja niin paljon kuin halusi (Est. 1:8). 

Jakeessa 3:17 kerrotaan, kuinka Hamanin käskystä (KR 1992) tai 

sananmukaisesti hänen kasvojensa edessään ( ןָמָה יֵנְפִל ) heitettiin arpaa, jotta 

saataisiin tietää, mikä on sopiva päivä tuhota juutalaiset. Kyseessä ei ollut mikä 

tahansa nopanheitto, vaan induktiivinen, päättelyyn perustuva divinaatio, jonka 

avulla konsultoitiin jumalia. Divinaation erotti muusta profetiasta se, että se 

perustui astrologien ja muiden oppineiden tekemiin teknisiin havainnointiin ja 

niistä tehtyihin päätelmiin. Profetiassa tietoa saatiin unien, näkyjen ja ennustusten 

kautta. Divinaatiossa tiedon saannin apuna käytettiin astrologian lisäksi myös 

 
66 Laniak 1998, 43; Ruiz-Ortiz 2017, 35. 
67 Millgram 2008, 106–107. 
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muun muassa arvanheittoa, eläinten sisäelimiä tai öljyä. Siinä missä profetiassa 

tieto saatiin jumalallisen inspiraation avulla, divinaatiossa se hankittiin 

kognitiivisen prosessin avulla. Viestin vastaanottajan vastuulle jää saadun tiedon 

laittaminen käytäntöön. Divinaatiolla ei siis ollut suoraa vaikutusta kohteeseen, 

kuten magialla.68  

Arvanheitto tapahtui kuningas Ahasveroksen kahdentenatoista 

hallitusvuotena eli Esterin viidentenä kuningatarvuotena. Haman ei kuitenkaan 

itse heittänyt arpaa, vaan luultavasti astrologit tekivät sen hänen pyynnöstään. 

Nisan-kuu vuoden alussa oli arvanheiton kannalta suotuisaa aikaa, sillä tuolloin 

babylonialaisen uskomuksen mukaan myös jumalat kokoontuivat päättämään 

ihmisten kohtalosta.69 

3.3 Henkilöhahmot 
Keskeinen osa kertomusta ovat siinä esiintyvät henkilöhahmot. On huomioitava, 

että henkilöhahmo ei ole kuitenkaan ihminen, vaan se on kirjoitusmerkeistä ja 

tekstin kappaleista koostuva ihmisen kuva, joka representoi eli esittää ihmistä 

tietystä näkökulmasta. Tämä pätee sekä fiktiivisiin hahmoihin, että todellisia 

henkilöitä esittäviin hahmoihin.70  

3.3.1 Henkilöhahmot antiikin aikaisessa tragediassa 
Vaikka jo aikoinaan Aristoteles tutki Runousopissaan tragedian henkilöhahmoja, 

vasta 1900-luvun puolivälin jälkeen on poetiikassa ruvettu systemaattisesti 

kiinnittämään huomiota kertomuksen henkilökuvauksiin.71 Perustellusti voi kysyä, 

voiko muinaista, Lähi-idästä peräisin olevaa tekstiä analysoida nykyaikaisen 

poetiikan keinoin. Siksi lähdenkin liikkeelle Aristoteleen näkemyksistä, mutta 

esittelen myös uudempia tapoja, joilla on luokiteltu kirjallisuuden 

henkilöhahmoja. 

Aristoteleen mukaan tragedian päähenkilöllä tulee olla neljä 

luonteenpiirrettä. Ensinnäkin henkilöhahmon on oltava hyvä. Hyvyys tulee esiin 

hahmon tekemissä päätöksissä. Tämä on mahdollista kaikille ihmisryhmille, myös 

alempiarvoisille naisille ja täysin arvottomille orjille. Esterin kirjan päähenkilö on 

molempia: nainen ja orja. Hän joutuu tilanteeseen, jossa hänen on tehtävä oikea 

päätös. Hänen täytyy punnita, pelastaako hän itsensä vai ottaako hän suuren riskin 

 
68 Breneman 1993, 329; Nissinen 2017, 7–10. 
69 Moore 1971, 38. 
70 Käkelä-Puumala 2001, 241. 
71 Käkelä-Puumala 2001, 245. 
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pelastaakseen kansansa. Ester tekee päätöksen, joka osoittaa, että hän on hyvä – 

siis sopiva päähenkilö antiikin aikaiseen tragediaan. Päätöksen tekeminen ei ollut 

kuitenkaan helppoa, minkä voi päätellä seuraavasta katkelmasta (Est. 4: 11, 16).72 
...miehelle tai naiselle, joka kutsumatta menee kuninkaan palatsin sisäpihaan, on laissa yksi 
ainoa rangaistus: kuolema. Vain jos kuningas ojentaa häntä kohden kultavaltikkansa, hän 
saa jäädä eloon. Eikä minua itseäni ole kolmeenkymmeneen päivään kutsuttu kuninkaan 
luo." -- Minäkin paastoan samalla tavoin palvelijattarieni kanssa, ja sitten lähden kuninkaan 
luo, vaikka se onkin vastoin lakia. Kun minun kerran on kuoltava, niin kuolen." (KR 1992) 
 

Toisaalta voi oikeutetusti miettiä, kertooko edellä oleva katkelma loppujen 

lopuksi mitään Esterin luonteen hyvyydestä. Onko päätös lopulta hänen omansa ja 

onko hänellä edes vaihtoehtoja. Tätä pohdin lisää luvussa 5.3, jossa tarkastelen 

Esterin roolia tunnustamisen näkökulmasta. 

Aristoteleen toinen vaatimus oli, että henkilöhahmon luonteen tulee olla 

henkilölle sopiva. Päähenkilö voi olla miehekäs, mutta jos henkilö on nainen, 

hänen ei silloin tule olla miehekäs tai tarmokas. Voi miettiä, rikkooko Ester tässä 

Aristoteleen runousopin kaavaa. Hänet esitellään kyllä hyvin naisellisena ja alussa 

ehkä hieman avuttomanakin, mutta sen jälkeen, kun hän on päätöksensä tehnyt, 

hänestä tulee kovinkin tarmokas ja myöhemmin jopa väkivaltainen, kuten 

seuraava teksti osoittaa: 
  "Jos suvaitset, kuningas, niin sallittakoon Susan juutalaisten toimia vielä  
  huomenna samoin oikeuksin kuin tänään, ja ripustettakoon Hamanin   
  kymmenen pojan ruumiit hirsipuuhun."  (Est. 9:11–13, KR 1992)  
 
Raamatun tekstistä ei käy ilmi, tuliko Esteristä äiti. Kirk-Duggan näkee Esterissä 

kuitenkin äidillisiä piirteitä hänen kutsuessaan kansaansa paastomaan kanssaan. 

Raamatun kuva äitiydestä on laajempi kuin, mitä me sillä ymmärrämme. 

Raamatullinen äitiys kattaa suurperheen ja jopa koko yhteisön. Nuoresta 

juutalaistytöstä Esteristä tulee kertomuksessa kaikkien juutalaisten äiti.73 

         Aristoteles edellyttää myös, että luonteen on vastattava henkilöä, mikä on 

hänen mukaansa enemmän kuin se, että luonne on henkilölle sopiva. Luonne 

ilmenee hahmon toiminnassa, siinä mitä hän tekee ja miten hän eri toimii eri 

tilanteissa. Ester poikkeaa perinteisestä antiikin aikaisesta tragedian päähenkilöstä 

siinä, että kertomuksen edessä hänen luonteessaan näyttää tapahtuvan muutoksia, 

joiden seurauksena hänen käytöksensä muuttuu. Antiikin aikaiset tragediat eivät 

yleensä olleet kehityskertomuksia.74 

 
72 Heinonen & al. 2012, 133–135. 
73 Kirk-Duggan 1999, 202. 
74 Käkelä-Puumala 2001, 245; Heinonen & al. 2012, 136–137. 
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Kertomuksen alussa, kuningas Ahasveroksen seitsemäntenä hallitusvuotena 

(2:16) Ester näyttäytyy naisena, joka tottelee sekä holhoojaansa Mordokaita että 

haaremin valvojaa Hegaita, mikä käy ilmi seuraavista jakeista:  
Ester ei paljastanut kansallisuuttaan eikä syntyperäänsä, sillä Mordokai oli 
kieltänyt häntä sitä tekemästä. (Est. 2:10, KR 1992)) 
 
Kun Ester, Mordokain sedän Abihailin tytär, Mordokain ottotytär, vuorollaan 
joutui kuninkaan eteen, hän pyysi mukaansa vain sen, mitä kuninkaan 
haareminvalvoja eunukki Hegai neuvoi häntä ottamaan. (Est. 2:15, KR 1992) 
 

Viisi vuotta myöhemmin, Ahasveroksen kahdentenatoista hallitusvuotena (3:7), 

Ester kyseenalaisti Mordokain käskyn eikä tahtonut mennä kutsumatta kuninkaan 

eteen (4:8–14). Tosin ei voi sanoa, johtuiko uudenlainen tapa toimia Esterin 

muuttuneesta luonteessa vai hänen uudesta statuksestaan. Mordokain ja Esterin 

väliset valtasuhteet olivat kääntyneet päälaelleen. Viisi vuotta aikaisemmin 

Mordokai oli ollut Esterin holhooja, mutta nyt Esteristä oli tullut kuningatar. 

Neljäs kriteeri Aristoteleen mukaan on, että päähenkilön on oltava 

johdonmukainen siten, että vaikka hän olisi epäjohdonmukainenkin, hän olisi sitä 

johdonmukaisesti.75  Aristoteles sanoo, että tragedia on meitä parempien ihmisten 

jäljittelyä, ja sen takia kirjoittajan on toimittava kuin hyvä muotokuvamaalari, 

joka toisaalta pyrkii näköisyyteen ja toisaalta kaunistelee kohdettaan. Esterin 

kirjan kertoja onnistuu tässä hyvin kuvatessaan Esterin ulkomuotoa. Suomalaiset 

raamatunkäännökset eivät ehkä tavoita samaa tunnelmaa, mikä on BHS:ssa. 

Paremmin tässä onnistuu mielestäni KR 1933, joka esittelee Esterin sanoilla: 

”Tyttö oli vartaloltaan kaunis ja näöltään ihana.” (2:7). KR 1992 kääntää saman 

tekstin: ”Ester oli kaunis ja sorea.” Alkuperäisen teksti kuuluu:  

הֶאְרַמ תַבֹוטְו ,רַאֹּת-תַפְי הָרֲעַּנַהְו  . Ilmaisua הֶאְרַמ תַבֹוטְו  on käytetty kuvaamaan myös 

Saaran ja Rebekan kauneutta 1. Mooseksen kirjassa. 
  1.Moos. 12:11 

  Sinä olet kaunis nainen. (KR 1933 ja 1992) 
ְּתָֽא הֶ֖אְרַמ־תַפְי    (BHS) 

 
   1.Moos. 24:16 

  Tyttö oli näöltään ihana. (KR 1933) 
  Tyttö oli hyvin kaunis (1992) 
דֹ֔אְמ ֙הֶאְרַמ תַ֤בֹט ָ֗רֲעַּנַֽהְו     (BHS) 
 

Sanan הֶאְרַמ  esiintyy BHS:ssa noin sata kertaa76 ja usein se liittyy ihmisen 

ulkonäköön tai ulkomuotoon, kuten edellä mainituissakin jakeissa. Esimerkiksi 

Laulujen laulussa sana käännetään kasvoiksi.  

 
75 Heinonen & al, 2012, 136. 
76 Liljeqivst 2010, 308. 
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  Laul.l. 2:14 
~ִיַאְרַמ-תֶא יִניִאְרַה    הֶואָנ ~יֵאְרַמּו   ----   (BHS) 
 
   Anna minun nähdä kasvosi --- ihanat ovat sinun kasvosi  
   (KR 1933ja KR 1992) 
    
Joissakin yhteyksissä Heprealaisessa Raamatussa  sana הֶאְרַמ  tarkoittaa myös 

näkyä tai ilmestystä, kuten seuraavista jakeista käy ilmi. 
  2. Moos. 3:3 
הֶּזַה לֹדָּגַה הֶאְרַּמַה-תֶא ,הֶאְרֶאְו אָּנ-הָרֻסָא--הֶׁשֹמ רֶמֹאּיַו     (BHS) 
 
   Niin Mooses sanoi: "Minä käyn tuonne ja katson tätä suurta  
   näkyä, miksi ei pensas pala poroksi". (KR 1933) 
 
   Silloin hän ajatteli: "Menenpä katsomaan tuota ihmettä.   
   Minkä vuoksi pensas ei pala poroksi? (KR 1992) 
 
  Dan. 8:16 
הֶֽאְרַּמַה־תֶא זָּ֖לַהְל ןֵ֥בָה לֵ֕איִרְבַּג     (BHS) 
 
   Gabriel, selitä hänelle tämä näky. (KR 1992)  
    
Kertoja käyttää siis voimakkaita sanoja kuvatessaan Esterin ulkomuotoa. Tekstin 

voisi vapaasti kääntää esimerkiksi näin: ”Nuori nainen oli ulkomuodoltaan kaunis 

ja hän oli upea ilmestys.” Ester oli siis ulkomuodoltaan juuri sellainen, kun 

tragedian päähenkilön tulee Aristoteleen mukaan ollakin.  

3.3.2 Litteät ja pyöreät hahmot 
Yksi uraauurtava tapa tutkija henkilöhahmoja on E.M. Forsterin jo vuonna 1927 

esittelemä tapa jakaa hahmot litteisiin ja pyöreisiin.77 Tätä jaottelua käytetään 

edelleen usein narratiivisessa tutkimuksessa, vaikkakin sillä on myös 

vastustajansa. Litteät hahmot ovat karikatyyrimäisiä, muuttumattomia ja usein 

koomisia. Litteät hahmot jäävät helpommin lukijan mieleen, koska ne ovat 

yksiulotteisia eivätkä muutu tarinan edetessä.  Ne ovat myös kertojan kannalta 

käteviä, koska riittää, että ne on kerran esitelty lukijalle. Pyöreät hahmot Forster 

määrittelee yksinkertaisesti litteiden vastakohdaksi. Pyöreyteen kuuluu, että 

hahmolla on kyky kehittyä ja hänellä voi olla monipuolisia ominaisuuksia. Forster 

itse määrittelee, että henkilöhahmo on pyöreä, mikäli se pystyy yllättämään 

lukijan uskottavalla tavalla.78     

           Esterin kirjassa mainitaan nimeltä jopa yli 30 eri hahmoa, keskeisessä 

roolissa heistä on kuitenkin vain neljä: Kuningas Ahasveros, Ester, Mordokai ja 

 
77 Rimmon-Kenan 1999, 54–55; Käkelä-Puumala 2001, 246–247. 
78 Käkelä-Puumala 2001, 246–247. 
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Haman. Ahasverosta ja Hamania voi pitää perinteisinä litteinä hahmoina, jotka voi 

ikään kuin piirtää parilla vedolla. Kuningas näyttäytyy marionettina, joka ei osaa 

itse tehdä päätöksiä, vaan on toisten ohjailtavissa. Hamanin mielen täyttää 

vallanhalu ja viha Mordokaita kohtaan. Hänessä ei ole mitään salaperäistä, hänen 

asenteensa ja motiivinsa ovat ilmeiset.79 Mordokain hahmossa on enemmän 

sävyjä. Hän huolehtii orvosta serkkutytöstään ja pelastaa kuninkaan salamurhalta, 

mutta ei suostu kumartamaan Hamania. Vaikka hän suree säkissä ja tuhkassa, hän 

ei kuitenkaan valmis nöyrtymään Hamanin edessä, vaan mieluummin asettaa 

Esterin vaaraan vaatimalla tätä menemään kuninkaan luokse. 

          Tutkijat näyttävät olevan eri mieltä siitä, onko Ester litteä vai pyöreä 

hahmo. Joidenkin mielestä Esteristä puuttuu syvyyttä, johon lukija voisi 

samaistua. Toisten mielestä hän kertomuksen muiden hahmojen tavoin 

eräänlainen arkkityyppi, eikä mitenkään ainutlaatuinen yksilö.80 Muun muassa 

Ruiz-Ortiz näkee Esterin pyöreänä, jopa yllättävänä hahmona.81 Alistuvasta ja 

miespuolisia hahmoja tottelevasta Esteristä kehittyy nainen, joka juonittelee 

Hamania vastaan ja toimii ikään kuin miesten alueella. Yllättävää hänessä on 

mielestäni myös se viha, mikä hänessä kasvaa heitä kohtaan, jotka olivat 

suunnitelleet juutalaisten tuhoamista (Est. 9:11–13). Nuoresta orvosta 

juutalaistytöstä kehittyy jopa koko kansan johtohahmo.  

3.3.3 Pinnalliset ja syvälliset hahmot 
Toinen tapa tarkastella henkilöhahmoja on jakaa ne kahteen ryhmään: 

pinnallisiksi tai syvällisiksi. Joltain osin tämä tulee lähelle Forsterin tapaa hahmot 

pyöreisiin ja litteisiin, mutta toisaalta antaa myös mahdollisuuden tarkastella 

hahmoja hieman toisesta näkökulmasta. Pinnalliset hahmot ovat kaavamaisia 

eivätkä yleensä muutu kertomuksen edessä. Heissä ei ole mitään yllättävää eikä 

heistä voi päätellä juuri mitään heidän toimintansa perusteella. Syvälliset hahmot 

ovat yleensä lukijan mielestä uskottavampia.82  

Hahmojen pintatasoa on se, mitä teksti heistä suoraan kertoo. Jos hahmo 

halutaan kuvata kertomuksessa pinnallisena ja kaavamaisena, siihen liitetään 

hyvin vähän kätkettyä informaatiota. Syvyyden lukija päättelee hahmon tavasta 

toimia eri tilanteissa. Tästä seuraa luonnollisesti se, että hahmon sisäpuoli jää 

 
79 Harvey 2003, 55, Koller 2014, 62. 
80 Day 1995, 11–12. 
81 Ruiz-Ortiz 2017, 117. 
82 Käkelä-Puumala 2001, 246. 
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lukijan itsensä pääteltäväksi ja tulkittavaksi.83 Esterin kirjan henkilöhahmoista 

annetaan hyvin vähän pintatason tietoa. Kaikki, mitä lukija voi heistä varmasti 

tietää, kuvataan yleensä muutamalla sanalla, mutta lukija voi päätellä monia 

asioita hahmojen käytöksestä tai kertojan antamien vihjeiden perusteella.  

Ensimmäinen hahmo, joka kertomuksessa esitellään, on kuningas 

Ahasveros. Pintatason tietona hänestä kerrotaan, että hän hallitsi 127 maakuntaa 

Intiasta Nubiaan saakka ja että hän piti hoviaan Susan kaupungissa. Kuninkaasta 

kerrotaan myös, että hän järjesti suuret juhlat esitelläkseen valtakuntansa loisto ja 

mahtia sekä sen rikkauksia (1:1–4). Vaikka ei muuta faktatietoa kerrota, lukija voi 

tämän perusteella päätellä, että kyse oli mahtavasta ja ehkä myös hieman 

turhamaisesta hallitsijasta.  Syvätason tietona kuninkaasta paljastuu myöhemmin, 

että hän ei kykene tai halua tehdä itsenäisiä päätöksiä, vaan on muiden 

ohjailtavissa. Häntä ohjailevat ennusmerkkien tuntijat ja ruhtinaat (1:13–14), 

Haman (3:8–10) sekä myöhemmin myös Ester (9:12–13). Kuninkaasta paljastuu 

myös, että hän on kova juomaan. Juomista kuvataan useammassa jakeessa (1:7, 

3:15, 5:6, 7:2 ja 7:7). Kuningas on alkoholin vaikutuksen alainen myös silloin, 

kun hän käskee Vastin tulemaan näyttämään itseään muille vieraille.  
 Seitsemäntenä päivänä kuningas, joka oli viinistä hilpeällä mielellä - - - 
 käski heidän tuoda kuningatar Vastin kruunu päässä eteensä, jotta hän voisi näyttää 

 kuningattaren kauneuden kaikkien kansojensa ruhtinaille. (Est. 10:11, KR 19912) 
 

Midras Abba Gurionin selittää, että kun kuningas selviää humalastaan, hän 

yhtäkkiä muistaa, mitä tuli tehtyä ja katuu sitä, että syrjäytti Vastin.84 Tämä on 

yksi esimerkki siitä, miten tekstistä voidaan lukea sellaistakin syvätason tietoa, 

mitä siihen ei ole varsinaisesti kirjoitettu, mutta joka perustuu oletukseen siitä, 

miten ihmiset yleensä vastaavassa tilanteessa käyttäytyisivät. Jakeessa 2:1 

sanotaan, että kun kuninkaan viha asettui, hän muisti Vastin tapauksen, mutta 

humalasta ja katumisesta siinä ei varsinaisesti puhuta mitään. 
ָהיֶלָע רַזְגִנ-רֶׁשֲא תֵאְו ,הָתָׂשָע-רֶׁשֲא תֵאְו יִּתְׁשַו-תֶא רַכָז--ׁשֹורֵוְׁשַחֲא ~ֶלֶּמַה תַמֲח ,~ֹׁשְּכ ,הֶּלֵאָה םיִרָבְּדַה ,רַחַא  

(BHS) 
 
Näiden tapausten jälkeen, kun kuningas Ahasveroksen viha oli asettunut, muisti hän 
Vastia ja mitä tämä oli tehnyt ja mitä hänestä oli päätetty. (Est. 2:11, KR 1933) 

 

Toinen hahmo, joka kertomuksessa astuu näyttämölle, on kuningatar Vasti – tai 

oikeastaan kohtauksessa kyse on siitä, että hän nimenomaan kieltäytyy astumasta 

näyttämölle. Pintatason tietoa hänestä kerrotaan vähän: ”Kuningatar oli näet hyvin 

 
83 Käkelä-Puumala 2001, 245–246. 
84 Grossman 2011, 57. 
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kaunis” (1:11). Vaikka Vastilla ei varsinaisesti ole kertomuksessa yhtään 

repliikkiä, on hänen tekonsa suorastaan monumentaalinen teko, joka käynnistää 

tapahtumien ketjun. Toimintansa perusteella Vasti on usein tulkittu rohkeaksi, 

jopa emansipoituneeksi naiseksi, koska hän kieltäytyi tulemasta näytille 

kuninkaan ja tämän juopuneiden tovereiden eteen (Est. 1:12). On huomioitava, 

että teksti ei itsessään kerro mitään Vastin motiiveista, siitä miksi hän kieltäytyi 

tottelemasta kuningasta. Kuningattarena Vastilla oli vaikutusvaltaa ja hän oli 

varmasti esikuva monelle naiselle.85 Teksti ei itsessään tarjoa mitään syvätason 

tietoa lukijalle, mutta jotain voi päätellä siitä huolesta, minkä Vastin käytös sai 

aikaan ruhtinaiden keskuudessa: 
 Kun valtakunnan kaikki naiset saavat tietää, mitä kuningatar on tehnyt, he alkavat 
 halveksia miehiään, sillä nyt he voivat sanoa: 'Kuningas Kserkses kutsutti kuningatar 
 Vastin luokseen, eikä Vasti tullut.' (Est. 1:17, KR 1992) 
 
Vastin jälkeen kuningattareksi tulee Ester. Pintatason tietona hänestä kerrotaan, 

että hän on orpo juutalaistyttö, alkuperäiseltä nimeltään Hadassa. Vastin lailla 

Esterinkin kerrotaan olevan hyvin kaunis (2:7). Vaikka kertoja ei sitä suoraan 

sano, lukija voi päätellä Esterin olevan miellyttävä, koska hän pääsi heti 

haareminvalvoja Hegain suosioon (2:9) eikä kukaan muu miellyttänyt kuningasta 

samalla tavalla (2:17). Ester paljastuu myös tottelevaiseksi, koska hän tekee juuri 

sen, mitä Mordokai ja Hegai hänen käskevät tehdä. (2:10,15). Esterin hahmon 

syvyys voimistuu luvussa neljä, jossa hän käy eunukki Hatakin välityksellä 

dialogia Mordokain kanssa ja sisäistä kamppailua itsensä kanssa pohtiessaan 

uskaltaako laittaa henkensä alttiiksi kansansa edestä. Ester löytää lopulta itsestään 

sisäisen sankarin ja toteaa:  
יִּתְדָבָא ,יִּתְדַבָא רֶׁשֲאַכְו      (BHS)   
 ”Jos tuhoudun, niin tuhoudun.” (Est. 4:16, KR 1933). 

Esterissä voidaan tulkita olevan myös viisautta, koska hän laatii ovelan 

suunnitelman, millä saa Hamanin ansaan (5:1–8). Se, että Ester kutsui kaikki 

juutalaiset paastoamaan kanssaan (4:16), kertonee myös jotain Esterin 

uskonnollisuudesta, vaikka Jumalaa tai edes rukousta ei suoraan mainita tekstissä. 

Yhdeksännessä luvussa Esteristä paljastuu vielä aivan uudenlaista ja yllättävää 

syvyyttä, kun nuoresta, kauniista ja miellyttävästä orpotytöstä kuoriutuu kostoa 

vaativa valtiatar (9:13). 

Esterin mukana kuninkaan hovin vaikutuspiiriin saapuu myös Mordokai, 

josta kerrotaan jo hieman enemmän pintatason tietoa, kuin Esteristä. Lukija saa 

 
85 Harvey 2003, 20–21 
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tietää, että Mordokai on juutalainen ja kuuluu Benjaminin heimoon. Hänen isänsä 

Jair, isoisänsä Simei ja isoisoisänsä Kis (2:5). Tämä tieto voidaan nähdä 

pinnallisena, mutta samalla se paljastaa lukijalle syvätietoa Mordokaista tai 

ainakin ohjaa lukijan ajatuksia kertojan haluamaan suuntaan. On kunniakasta olla 

kuningas Saulin jälkeläinen ja kuulua siihen yläluokkaan, joka oli viety 

pakkosiirtolaisuuteen Juudasta. Jotkut ovat nähneet tässä myös Benjaminin ja 

Juudan heimojen vastakkainasettelun tai yrityksen palauttaa Saulin suvulle sille 

kuuluva kunnia.86  

Jakeessa 2:6 kerrotaan lisäksi, että Mordokai oli tuotu Susaan Jerusalemista 

niiden juutalaisten joukossa, jotka Babylonian kuningas Nebukadnessar oli vienyt 

pakkosiirtolaisuuteen samanaikaisesti Juudan kuninkaan Jekonjan kanssa. Mikäli 

jae otettaisiin kirjaimellisesti siten, kun KR 1933 ja 1992 sen kääntävät, Mordokai 

olisi kertomuksessa arviolta noin 120-vuotias. BHS sana רֶׁ֤שֲא  (joka) tuskin 

kuitenkaan viittaa tässä tekstikatkelmassa Mordokaihin, vaan hänen esi-isäänsä, 

jakeessa 2:5 mainittuu Kisiin.87 Jakeessa 2:19 paljastetaan Mordokaista vielä yksi 

tärkeä tieto: hän istui ”kuninkaan portissa” ֶלֶּמַה-רַעַׁשְּב בֵׁשֹי~ . Toisin sanoen hän oli 

hovin palveluksessa. Mordokaista paljastuu kertomuksessa myös runsaasti 

syvätason tietoa. Hänen toiminnastaan voi päätellä, että hän on lojaali ja rohkea, 

noudattaa ainakin osin juutalaisia tapoja, huolehtii orvosta sukulaistytöstä ja 

asettaa kansansa edun yksilön edun edelle. Lojaalisuus kuningasta kohtaan näkyy 

murhasuunnitelmien paljastamisessa. Rohkeudesta antaa viitteitä se, että hän 

uskalsi olla kumartamatta Hamania (3:2–3), mutta mitkä olivat vaikuttimet 

Mordokain käyttäytymisen taustalla, sitä ei teksti suoraan kerro. Toiset tutkijat 

näkevät hänet hyveellisyyden perikuvana, kun taas toiset pohtivat, mistä kumpuaa 

se kauna ja kateus, jonka takia Mordokai on valmis asettamaan kaikki juutalaiset 

hengenvaaraan.88 Erilaiset tulkinnat Mordokain motiiveista ovat hyvä esimerkki 

siitä, kuinka hahmojen syvällisyys perustuu viime kädessä lukijan subjektiivisiin 

päätelmiin ja tulkintoihin. 

Hamanista kerrotaan pintatason tietona, että hän on Agagin jälkeläisen 

Hammedataan poika. Niille lukijoille, jotka tuntevat Heprealaista Raamattua, 

tämä antaa tärkeää syvätietoa ja saattaa paljastaa syyn siihen, miksi Mordokai 

kieltäytyi kumartamasta Hamania. Amalekilaiset olivat nimittäin israelilaisten 

perivihollisia, mikä käy ilmi muun muassa seuraavasta katkelmasta: 

 
86 Laniak 1998, 66; Ruiz-Ortiz 2017, 113. 
87 Breneman 1993, 280; Laato 2018, 1195. 
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 Muistakaa, mitä amalekilaiset tekivät teille, kun olitte tulossa Egyptistä. 
 Nähdessään, kuinka heikkoina ja näännyksissä te silloin olitte, he Jumalaa 
 pelkäämättä surmasivat kaikki, jotka olivat jääneet teidän joukostanne jälkeen. 

 Kun Herra, teidän Jumalanne, on antanut teidän päästä rauhaan kaikista 
 ympärillänne olevista vihollisista siinä maassa, jonka hän antaa omaksenne, 
 pyyhkikää pois maan päältä amalekilaiset ja heidän muistonsakin. Älkää 
 unohtako tätä. (5.Moos. 15:15–17, KR 1992) 

 
Jakeessa 3:1 kerrotaan, kuinka kuningas ylentää Hamanin korkeaan virkaan ja 

asettaa hänet muiden ruhtinaiden yläpuolelle. Sitä ei kuitenkaan kerrota, miksi 

kuningas toimi näin – ellei sitten vihjettä anneta jakeessa 3:15, jossa kuningas ja 

Haman istuvat yhdessä juomaan. He saattoivat siis olla ihan vain 

”ryyppykavereita”. Kertomuksen edessä Hamanin luonteesta paljastuu monia 

ikäviä piirteitä, mutta kyseessä on pintatason tietoa, joka on luettavissa tekstistä 

sellaisenaan eikä oikeastaan yllätä lukijaa mitenkään. Haman on johdonmukaisesti 

kertomuksen konna.89  

3.3.4 Kertomuksen sankarit ja konnat 
Vladimir Propp, joka on tutkinut paljon venäläisiä kansansatuja ja niiden 

juonirakennetta, luokittelee kertomusten henkilöhahmot ryhmiin sen mukaan, 

mikä on heidän toiminta-alueensa. Proppin esittelemiä rooleja ovat muun muassa 

konna, lahjoittaja, auttaja, lähettäjä sekä sankari ja väärä sankari. Toinen tunnettu 

semiootikko A.J. Greimas luokittelee kertomusten henkilöhahmot neljään 

ryhmään: lähettäjä, vastaanottaja, auttaja ja vastustaja. Greimas kiinnittää lisäksi 

huomiota kertomusten elottomiin objekteihin ja abstraktioihin, kuten esimerkiksi 

taustalla vaikuttavaan kohtaloon. Molemmissa malleissa yhdellä hahmolla voi olla 

useita eri rooleja ja vastaavasti yhtä roolia voi kertomuksessa edustaa useampi eri 

hahmo.90  

Esterin kirjassa konnan ja vastustajan rooli lankeaa ilmiselvästi Hamanille. 

Pahuutta korostetaan mainitsemalla, että kyseessä on israelilaisten perivihollisen 

amalekialaisen Agagin jälkeläinen. Kertomuksessa esiintyy myös pienempiä 

konnia sivuosassa. Vaikka he eivät ehkä jää lukijan mieleen, heilläkin on tarinassa 

oma tärkeä tehtävänsä. He osaltaan ohjaavat sitä, mihin suuntaan tarina etenee. 

Tällaisia henkilöitä ovat kuninkaan salamurhaa suunnittelevat Bigtan ja Teres. 

(2:21). Myös itse kuningas Ahasveros esiintyy tarinan alussa konnana, joka 

kohtelee huonosti kuningatar Vastia ja antaa Hamanille luvan tuhota juutalaiset. 

Tarinan edetessä hänestä tulee kuitenkin sekä lahjoittaja että auttaja.  

 
88 Berg 1979, 74; Bickerman 1984, 172–173; Harvey 2003, 45–47; Laniak 1998, 114. 
89 Harvey 2003, 55. 
90 Rimmon-Kenan 1999, 46–47. 
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Ester on luonnollisesti tarinan keskeinen sankari yhdessä serkkunsa 

Mordokain kanssa. Suuri sankariteko on juutalaisen kansan pelastaminen sitä 

uhkaavalta joukkosurmalta. Sankarin tavoin Ester vaarantaa oman henkensä 

pelastaakseen kansansa. Mordokai osoittaa sankaruutta jo kertomuksen alussa 

paljastaessaan kuningasta vastaan suunnitellut salamurhahankkeen. Vaikka kirja 

on nimetty Esterin mukaan, Mordokai on vähintään yhtä keskeinen, ellei 

keskeisempikin sankarihahmo. Muun muassa Midrash selittää, että Ester on 

sankari, koska hän riskeerasi oman elämänsä pelastaakseen kansansa. 91 Monet 

tutkijat ovat nähneet myös Esterin kuitenkin yhtenä kertomuksen konnista, jolta 

puuttuvat kaikki hyveet. Häntä on kuvattu jopa heikoksi, moraalittomaksi, 

uskonnottomaksi, itsekkääksi, passiivisesti tottelevaksi, manipulatiiviseksi ja 

sellaiseksi, joka etenee vain hyväksi käyttämällä kauneuttaan ja naisellista 

viehätysvoimaansa. Emansipoituvaan Vastiin verrattuna hänet on nähty hahmona, 

joka alistumisellaan mahdollistaa patriarkaaliset rakenteet.92 

Mordokai voidaan nähdä myös lähettäjänä eli hahmona, joka toiminnallaan 

ohjaa sitä, mihin suuntaan kertomus etenee. Yksi mielenkiintoinen näkökulma on 

miettiä sitä, mikä tai kuka on se näkymätön voima, joka Mordokain mukaan on 

asettanut Esterin kuningattareksi juuri tätä aikaa varten (4:14). Esterin kirja eroaa 

muista Vanhan testamentin kaanonin kirjoista siinä, ettei se mainitse kertaakaan 

Jumalaa, mutta poetiikan näkökulmasta taustalla vaikuttaa kuitenkin jokin 

nimeämätön abstraktio. Muita lähettäjiä kertomuksessa ovat Memukan ja 

Harbona. Toisaalta heillä on kertomuksessa vain pieni sivurooli, mutta 

kertomuksen juonen kannalta heidän toimintansa on tärkeässä osassa. Memukan 

astuu esille seitsemän virkamiehen joukosta vain neuvoakseen kuningasta, että 

tämä syrjäyttäisi Vastin ja etsisi uuden kuningattaren (Est.1:14-21). Samalla 

tavalla Harbona nostetaan esille seitsemän eunukin joukosta kohtauksessa, jossa 

hän ehdottaa, että Haman hirtetään pystyttämäänsä hirsipuuhun (Est. 7:9) 

3.3.5 Henkilöhahmojen nimien analogia 
Philippe Hamonin mukaan on neljä erilaista tapaa hyödyntää analogiaa hahmojen 

nimissä. 93 Yksi tapa on visuaalisuus. Lihavan ihmisen nimessä saattaa olla 

esimerkiksi O-kirjaimia ja hoikan hahmon nimessä vastaavasti useita I-kirjaimia. 

Tällainen analogia toimii luonnollisesti vain alkukielisissä kertomuksissa. Toinen 

 
91 Bickerman1967, 171–172. 
92 Day 1995, 12. 
93 Rimmon-Kenan 1991, 87–88.  
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tapa, jolla nimet voivat rinnastua henkilöhahmoon on se, miltä nimi akustisesti 

kuulostaa. Äänneasu voi itsessään kuvata jo tiettyä luonteen piirrettä tai kuulostaa 

niin huvittavalta, että kuulija sen perusteella ymmärtää hahmon koomiseksi. 

Pohdin, että joskus voi olla vaikea erottaa, onko nimi alun perin kuulostanut 

joltain vai onko hahmo antanut tavalliselle nimelle leiman, joka jälkeenpäin on 

ruvennut kuulostaan tietyltä piirteeltä. Kolmas analogian keino on antaa hahmolle 

nimi, jota artikuloidessaan lukija tulee itse kuvanneeksi, millainen hahmo on 

kyseessä. Esterin kirjan narratiivisen analyysin kannalta kiinnostavin on neljäs 

Hamonin esittelemä analogian tapa eli morfologia, jossa nimi itsessään jo sisältää 

henkilön keskeisen luonteen piirteen. Tutkijat ovat olleet kiinnostuneet monista 

Esterin kirjaan sisältyvistä kätketyistä merkityksistä, joita sisältyy muun muassa 

päähenkilöiden nimiin.94 Seuraavassa esittelen, millaisia erilaisia tulkintoja 

Esterin kirjan keskeisten hahmojen nimistä on tehty tutkimuskirjallisuudessa. 

Kirjan nimihenkilön alkuperäinen juutalainen nimi oli Hadassa הָּ֗סַדֲה , joka 

tarkoittaa suomeksi myrttiä. Tähän nimeen, kuten moniin muihinkin Raamatun 

kertomukissa esiintyviin nimiin, kätkeytyy tietty merkitys. Targum Rishonissa 

muun muassa sanotaan: ”hänen nimensä oli Hadassa, koska hän oli vanhurskas 

nainen, ja vanhurskaat ovat kuin myrtit.” Targum Sheni puolestaan selittää, että 

myrtin tuoksu miellyttää koko maailmaa samalla tavalla kuin Esterin teoilla on 

ollut universaali vaikutus.” Ester Rabbah sen sijaan väittää. että myrtillä on 

suloinen tuoksu, mutta kitkerä maku. Samalla tavalla Ester oli suloinen 

Mordokaille, mutta kitkerä Hamanille. Nimessä on nähty myös vertaus 

vaatimattomuuteen, koska myrtin pienet vaatimattomat lehdet kietoutuvat 

kudoksena oksiensa ympärille.  Myrttiä käytetään myös lehtimajojen koristelussa 

sukkotin aikana (Neh. 8:15).95 

Kaikki tutkijat eivät kuitenkaan ole yksimielisiä Hadassa-nimen alkuperästä. 

Muun muassa Stephanie Dalley arvelee nimen tulevan sanasta Hadassatu, mikä 

tarkoittaa isän sulhaselle valitsemaa puolisoa ja esiintyy Lähi-Idän jumaltaruissa. 

On paljon mahdollista, että tässä on kyseessä Esterin kirjalle ominainen 

sanaleikki, jossa nimien merkitykseen kätkeytyy monia eri merkityksiä.96 

Persiassa Hadassa oli kuitenkin saanut uuden nimen Ester, joka tarkoittaa 

tähteä ja lienee samaa juurta kuin rakkauden ja sodan jumalattaren Ištarin nimi. 

Persialaisen epäjumalanpalvelukseen liittyi muun muassa tähtien ja muiden 

 
94 Wetter 2016,4. (Sivunumero perustuu e-kirjaan.) 
95 Carruthers 2008, 104. 
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taivaankappaleiden palvontaa.  Uusi nimi saattaa viitata siihen, että Ester oli 

omaksunut persialaisen kulttuurin ja jopa unohtanut oman syntyperänsä ja 

hylännyt monoteistisen uskontonsa.97 Viittaus Ištariin on mielenkiintoinen 

siinäkin mielessä, että kyseinen jumalatar nähtiin kuninkaan jumalallisena äitinä 

ja kuninkaan linkkinä jumalmaailmaan. Ištarin oli myös vastakohtainen ja rajoja 

rikkova jumalatar, joka pystyi rikkomaan jopa sukupuolirajoja.98 Kuten edellä 

totesin, myös Ester on kertomuksessa tämän kaltainen muuttuva hahmo, jossa on 

välillä jopa maskuliinisia piirteitä ja joka pystyy vaikuttamaan kuninkaaseen. 

Monen mielestä kaksoisnimi Hadassa-Ester kuvaa päähenkilön kahta 

vastakkaista roolia juutalaisena orjana ja persialaisena kuningattarena. Tähänkin 

saattaa kätkeytyä sanaleikki, sillä heprean kielessä Ester kuulostaa samalta kuin 

”kätkettyä” tarkoittava sana ”hastir”. Nimen on nähty viittaavan siihen, että 

päädyttyään hoviin, hän Mordokain kehotuksesta päätti salata olevansa 

juutalainen.99 Ahasveroksella viitataan todelliseen historialliseen hahmoon, joka 

hallitsi Persiaan 486–465 eKr. Vuoden 1933 Kirkkoraamattu käyttää hänestä 

heprealaista nimeä Ahasveros ׁשוֹ֑רֵוְׁשַחֲא . Vuoden 1992 käännökseen puolestaan on 

valittu Septuagintan pohjalta nimen kreikankielinen versio Kserkses. Se, että 

kuningas tunnetaan kahdella eri nimellä, johtuu siitä, että kreikkalaiset kokivat 

monet persialaiset nimet vaikeiksi ääntää. Nimen heprealainen muoto on 

lähempänä alkuperäistä persialaista, joka litteroidaan usein khshaya’sha.100 

Kuninkaan nimellä tuskin lienee hepreankielisessä tekstissä syvempää analogiaa; 

oletettavasti sen avulla haluttiin sitoa kertomuksen tapahtumat tiettyyn paikkaan 

ja aikaan.  

Esterin serkun ja kasvatti-isän nimi Mordokai lienee tyypillinen persialainen 

nimi, mikä hieman hämmästyttävää, koska kertomuksessa kerrotaan kuitenkin 

tarkasti hänen olevan juutalaisista sukujuurta (2:5). Jotkut rabbit ovat sitä mieltä, 

että Mordokain nimi muodostuisi aramean mirhaa ja puhtautta tarkoittavista 

sanoista myr ja dky. Näin häntä voi rabbien mukaan verrata puhtaaseen mirhaan. 

Ester Rabbahin Midrash selittää, että mirha on mausteista arvokkain tai 

ensimmäinen, ja samalla tavalla Mordokai on ensimmäinen sukupolvensa 

vanhurskaista.101 Tämä tulkinta kuulostaa kuitenkin keinotekoiselta. 

 
96   Dalley 2008, 169. 
97   Dalley 2008, 168; Hazony 2016, 1. 
98   Svärd 2016, 2.  
99   Carruthers 2008, 105 
100  Millgram 2008, 95. 
101  Carruthers 2008, 105 
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Uskottavampi mielestäni on selitys, jonka mukaan Mordokai on hepreankielinen 

versio babylonialaisesta nimestä Marduka, joka oli yleinen Persiassa ja tarkoitti 

Mardukin miestä. Nimellä ei silti välttämättä ollut mitään tekemistä Marduk-

jumalan palvelemisen kanssa. Bickerman, jonka mukaan Mordokain tarina on 

toisinto antiikin aikaisista tarinoista, arvelee nimen perusteella, että mahdollisesti 

alkuperäisen kertomuksen päähenkilö ei ollut juutalainen ollenkaan.102 Itse 

pohdin, mitä syytä juutalaisella kirjoittajalla olisi ollut jättää tarinaan 

babylonialainen nimi, ellei nimeen sisälly muutakin merkitystä. Esterin ja 

Mordokain nimet viittaavat ilmiselvästi babylonialaisiin jumaliin.103 Tämä 

tulkinta on mielenkiintoinen siitä syystä, että marduk tarkoittaa suomeksi 

auringon vasikkaa. Jos Ester oli tähti, oliko Mordokai aurinko? 

Yksi keskeinen hahmo kertomuksessa on kuningatar Vasti. Juonen kannalta 

hänellä on tärkeä merkitys, vaikka hänet mainitaan vain kerran. Vastin nimestä on 

erilaisia tulkintoja. Sen on sanottu tarkoittavan muun muassa hyvyyttä tai 

hyväsydämisyyttä.104 Nimi saattaa tarkoittaa myös ”parasta” tai ”erinomaista”. 

Yhden tulkinnan mukaan nimi saattaa tulla persian kielen toivomista tai 

kaipaamista tarkoittavasta verbistä vas ja tarkoittaa siten toivottua tai haluttua.105  

Hamanin Hammedatan pojan nimi jo viittaa joidenkin mukaan siihen, että 

kyse on kertomuksen ”pahiksesta”, sillä Hamanin nimi muistuttaa heprean verbiä 

tuhota.106 Dalleyn mielestä nimi muistuttaa Humbania, joka oli Susan pääjumala, 

ja kuului Elamilaiseen jumalperheeseen. Nimestä on olemassa monta eri 

versiota.107 Sekä Haman ja Hammedata ovat tyypillisiä persialaisia nimiä, mikä 

saattaa kertoa siitä, että Hamanin suku oli asunut Persiassa jo useamman 

sukupolven ajan.108 Pohdin, liekö kirjoittaja tarkoituksella valinnut kertomuksen 

antisankarille nimen, jonka voi rinnastaa ”Matti Meikäläiseen”.  

Kertomuksessa Hamaniin liitetään useassa kohdassa lisänimi םיִֽדּוהְּיַה רֵ֥רֹצ , 

”juutalaisten vainooja” (3:10, 8:1, 9:10, 24). Vastaavasti Mordokaita kutsutaan 

nimellä יִ֗דּוהְּיַה יַ֣כֳּדְרָמ , ”juutalainen Mordokai” (5:13, 6:10, 9:29,31 ja 10:3). 

Ilmeisesti kertoja on näillä lisänimillä halunnut korostaa Hamanin ja Mordokain 

vastakkainasettelua ja Hamanin vihaa koko juutalaista kansanosaa kohtaan.109 

 
102 Bickerman 1967, 181; Dalley 2008, 170; Laato 2018, 1194–1195. 
103 Millgram 2008, 114. 
104 Brenemann 1993, 307.  
105 Laato 2018, 1191. 
106 Witte 2012, 627. 
107 Dalley 2008, 170. 
108 Laato 2018, 1199. 
109 Ruiz-Ortiz 2017, 54. 
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4 Tunnustamisen ja vallan näkökulma  
Jonathan Grossman huomauttaa, että vaikka Raamatun kertomuksia on tutkittu 

kriittisesti jo vuosisatojen ajan, jokainen sukupolvi tuottaa teksteille uusia 

merkityksiä ja löytää alkuperäisestä käsityksestä poikkeavia tulkintoja. Pyhiä 

tekstejä, kuten muutakin kirjallisuutta, voi tulkita monilla eri tasoilla ja niistä voi 

löytää uudenlaista syvyyttää.110 Seuraavassa pohdin, miten tunnustaminen tai sen 

negaatiot näkyvät Heprealaisen Esterin kirjan keskeisten hahmojen välisissä 

suhteissa. Kuten edellä totesin, kertomuksen henkilöhahmot eivät ole todellisia 

ihmisiä, mutta ne kuitenkin representoivat ihmisten käyttäytymistä. Voidaan 

olettaa, että henkilöhahmojen avulla kirjoittaja on halunnut kuvata ihmisten 

väliseen elämään kuuluvia ilmiöitä. Pohdin lyhyesti myös sitä, miten kirjassa 

kuvataan suhtautumista juutalaisiin etnisenä ryhmänä. 

Toisen kunnioittaminen, arvostaminen ja rakastaminen ovat tunnustamiseen 

kiinteästi liittyviä arvokäsitteitä, joiden pohjalle demokraattiset instituutiot ja 

yhteiskunnan rakentuvat.111 Muinainen Persia ei ollut demokraattinen valtio. Se 

saattaa olla yksi syy siihen, että hyväksyvän tunnustamisen sijaan Esterin kirjassa 

näkyvät vahvasti tunnustamisen patologiat, kuten esimerkiksi ihmisoikeuksien 

kieltäminen, arvostuksen puute sekä esineellistäminen ja välineellistäminen.112 

Toisaalta kirja kertoo henkilöhahmojen välisistä suhteista, jotka eivät ole aikaan ja 

paikkaan sidottuja. Vastaavat tapahtumat voisi yhtä hyvin sijoittaa nykyaikaiseen 

tarinaan. Kirjaan lukiessa tulee väistämättä mieleen asiat, jotka tapahtuivat toisen 

maailman sodan aikana – ei siis kovin kauan ennen meidän aikaamme.  

Wetter arvelee, että Esterin kirjan tarkoitus ei ole pelkästään vahvistaa 

diasporassa elävien juutalaisten identiteettiä, vaan kirjoittaja – joka olettavasti 

itsekin on juutalainen – arvostelee kertomuksen avulla kriittisesti paitsi Persian 

valtakuntaa, myös juutalaisyhteisöä ja juutalaisuutta. Esterin kirjan on tulkittu 

kuvaavan sitä, kuinka maanpaossa elävä vähemmistöryhmä ponnistelee 

säilyttääkseen uskonnollisen ja etnisen identiteettinsä. Kertomus paljastaa 

yhteisössä esiintyviä valtarakenteita, jotka voidaan nähdä linkittyvän nimenomaan 

etniseen identiteettiin. Kun kertomusta lukee postkoloniaalisen tutkimuksen tai 

sukupuolentutkimuksen näkökulmasta, huomio kiinnittyy maanpaossa elävien 

 
110 Grossman 2011, 1. 
111 Koskinen 2018, 191.  
112 Katso luku 2.2. 
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Mordokain ja Esterin lisäksi myös Ahasverokseen, Hamaniin ja eunukkeihin. 

Jokainen tutkimusperinne poimii kertomuksesta esille sitä kiinnostavat teemat.113   

4.1 Marionettikuningas Ahasveros 
Esterin kirja alkaa kuningas Ahasveroksen eli Kserkseen esittelyllä. Kuninkaan 

kerrotaan hallitsevan 127 maakuntaa Intiasta Etiopiaan saakka (1:1). Heti tämän 

jälkeen kuvataan kuninkaan järjestämiä yltäkylläisiä pitoja (1:2–8). Kuningas 

selvästi haluaa tulla tunnustetuksi vaikutusvaltaisena, kunnioitettavana ja rikkaana 

hallitsijana. Tuolloin oli tavanomaista, että hallitsijat liioittelivat omaa mahtiaan. 

Persepoliksesta esimerkiksi on löytynyt piirtokirjoitus, josta on luettavissa 

seuraavat sanat: 
Olen Kserkses, suuri kuningas, kuninkaiden kuningas ja hallitsen kaikkia maita, 
joissa puhutaan kaikkia kieliä, koko tämän suuren ja laajan maan kuningas, 
akhemenidi Dareioksen poika, persialainen, persialaisen poika, arjalainen, 
arjalaista sukua.114 
 

Heprealaisessa tekstissä jakeessa 1:4, jossa kuningas puolen vuoden ajan esittelee 

valtakuntansa loistoa, mahtia, aarteita ja rikkauksia (KR 1992), on myös 

liioitteleva sävy. Jakeessa esiintyy peräti neljä loistoa ja kunniaa kuvaavaa sanaa: 

רֶׁשע  rikkaus 
דֹובָּכ  arvokkuus, kunnia, loisto 
רָקְי  kalleus, harvinainen esine 

הָרָאְפִּת  loisto, koristus, kaunistus 

Ei voida tietystikään varmuudella tietää, mihin kirjoittaja on tällä pyrkinyt, mutta 

nykyaikaisen lukijan korvissa liioittelu tässä yhteydessä kuulostaa ironiselta 

tehokeinolta – etenkin, kun tietää, miten kertomus päättyy. 

Seuraavassa pohdin kuningas Ahasveroksen hahmon käyttäytymistä ja 

suhdetta muihin hahmoihin vastavuoroisen tunnustamisen näkökulmasta. On 

kolme vaihtoehtoista tapaa suomentaa englanninkielinen termi ”recognition”. Se 

voidaan tulkita tunnistamiseksi, tunnustuksen antamiseksi tai tunnustamiseksi.115 

Esterin kirjan lukija tunnistaa kirjoittajan antaman kuvauksen perusteella sen, että 

kyseessä on laajan valtakunnan mahtava kuningas, mutta siitä on vielä pitkä 

matka siihen, että lukija tunnustaa hänet tai, että edes antaa hänelle tunnustusta, 

kiittää häntä hyvästä tavasta hallita.  

Tunnustamiseen liittyy kiinteästi statuksen käsite. Esimerkiksi ihmisarvo on 

jo itsessään eräänlainen status, joka on olemassa siitä huolimatta, tunnustetaanko 

 
113 Wetter 2016, 6. (Sivunumerointi perustuu e-kirjaan.) 
114 Raamattu ja sen kulttuurihistoria 1971, 503. 
115 Koskinen 2018, 181. 
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se vai ei.  Toisen käsityksen mukaan status muodostuu toisilta saadun 

tunnustuksen perusteella. Statuksilla voidaan tarkoittaa myös sosiaalisesti tai 

institutionaalisesti säädeltyjä rooleja, jotka perustuvat sovittuihin sääntöihin. 

Esimerkiksi kuninkaan tai hallitsijan rooli on tällainen. Kansalaisten on 

tunnustettava tämä rooli, koska sen kieltämisellä saattaa olla vakavia oikeudellisia 

seurauksia ja sanktioita. Se, että joku tunnustetaan johtajaksi tai hallitsijaksi 

institutionaalisesti, ei välttämättä vielä tarkoita sitä, että hänet tunnustetaan 

normatiivisesti.116  

Kuningas Ahasveroksella on kertomuksessa tietty status. Kuninkaana 

hänellä oli oikeus odottaa vertikaalista ylöspäin suuntautuvaa, lakeihin ja 

normeihin perustuvaa tunnustamista alaisiltaan117. Esterin kirjan tekstistä ei 

suoraan käy ilmi, kunnioittivatko alamaiset kuningasta pakosta vai vapaaehtoisesti 

eli oliko tunnustaminen ehdollista vai ehdotonta. Kertomuksessa on kuitenkin 

kaksi hahmoa, eunukit Bigtan ja Teres, joiden käytös paljastaa, että he eivät 

tunnustaneet kuningasta hallitsijana. He olivat valmiit jopa riistämään hengen 

kuninkaalta (2:21–23). Se, edustivatko nämä eunukit isompaa joukkoa 

tyytymättömiä alaisia, jää arvailujen varaan. 

Kertomuksen edetessä kirjoittaja antaa vihjeitä siitä, että Ahasveros on vain 

marionettikuningas, jota muut ohjailevat. Kuningas ei nimittäin missään vaiheessa 

kertomusta tee päätöksiä itsenäisesti, vaan tottelee neuvonantajiaan ja 

myöhemmin myös kuningatar Esteriä. Hän näyttää myös yllättävän helposti 

luopuvan valtansa ulkoisista merkeistä, sinettisormuksestaan ja kuninkaallisesta 

viitasta (3:10, 6:11, 8:2).118 Tekstistä saa sen kuvan, että eri tahot, jotka taistelevat 

keskenään, käyttävät kuningasta ja tämän arvovaltaa välineenä saavuttaakseen 

omat päämääränsä. Tämä ei anna kuvaa siitä, että kuningas tunnustettaisiin kansan 

johtajana. Deontologisen, auktoriteettiasemaan perustuvan tunnustamisen 

ulottuvuuden sijaan tässä on nähtävissä tunnustamisen ehdollinen kontributiinen 

ulottuvuus, jossa tunnustamisen kohteella nähdään olevan instrumentaalista 

arvoa.119  Mielenkiintoista on se, että henkilöhahmot, joilla on vähemmän 

institutionaalista valtaa ja alempi status, pystyvät hyötymään henkilöstä, jolla on 

muodollinen valta, mutta joka ei nauti vankkaa tunnustusta.  

 
116 Laitinen 2007, 82. 
117 Katso luku 2.2. 
118 Ruiz-Ortiz 2017, 35, 54. 
119 Katso luku 2.3. 
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Kirjan ensimmäiset jakeet korostavat kuningas Ahasveroksen valtaa. Se, 

että hänen alaisuudessaan oli 127 provinssia, käytännössä tarkoittaa, että hän oli 

yksinvaltias. Kuningas oli yksinään sosiaalisen hierarkian huipulla; hänellä ei 

ollut ketään muuta vertaista. Kertomuksesta käy ilmi myös sosiaalinen 

kerrostuneisuus. Persian tiedetään olleen vahvasti hierarkkinen valtio 

yhteiskunnan kaikilla tasoilla. Jokainen tervehdys, suudelma tai kumarrus kertoi 

joko alamaisuudesta tai yhdenvertaisuudesta. Esimerkiksi Hamanin toteamus, että 

juutalaiset olivat levittäytyneet kaikkiin provinsseihin, kertoo että juutalaisia oli 

hierarkian kaikilla tasoilla (3:8).120  

Hiearkkia näkyy selvästi myös kuninkaan järjestämissä pidoissa. 

Ensimmäisiin juhliin kutsuttiin ruhtinaat ja virkamiehet, joista myöhemmin 

jakeessa 1:14 mainitaan seitsemän nimeltä. Toiset juhlat järjestettiin koko Susan 

kaupungin väelle (1:15). Näihin juhliin olivat tervetulleita niin ylhäiset kuin 

alhaisetkin, sananmukaisesti kaikki suurimmasta pienimpään ןָטָק-דַעְו לֹודָּגִמְל . 

Kuningatar Vasti järjesti samaan aikaan pidot naisille (1:9). Tämä on ihmetyttänyt 

joitakin tutkijoita, sillä tiettävästi Persiassa ei ollut tapana, että miehet ja naiset 

juhlivat erikseen. Muun muassa Grossman arvelee tämän johtuneen siitä, että 

Ahasveros ruhtinaineen ei halunnut, että vaimot häiritsevät heidän juomistaan ja 

ilonpitoaan tanssityttöjen kanssa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö myös 

naisten juhlissa olisi juotu.121 

Vastavuoroiseen tunnustamiseen kuuluu oleellisena osana kunnioitus. 

Voidaan jopa sanoa, että se on perusta yksilöiden, ryhmien ja instituutioiden 

olemassaololle. On eri asia osoittaa kunnioitusta jollekin taholle vapaaehtoisesti 

kuin tehdä sitä pakosta.122 Kuningas Ahasveros oli valmistellut 

spektaakkelimaiset juhlat vaikuttavine yksityiskohtineen ansaitakseen kansan 

kunnioituksen, mutta lopputulos oli toisenlainen kuin mitä hän odotti. Sosiaalinen 

status ei voi koskaan rakentua tyhjiössä, vaan se edellyttää aina sosiaalista 

vuorovaikutusta. Yksinkertaisin tapa testata jonkun valtaa tai statusta on se, jos 

saa toiset tottelemaan. Timothy S. Laniak on tutkinut Esterin kirjaa häpeän ja 

kunnian näkökulmasta. Kertomuksen alussa kuninkaan kunniaa pyritään 

korostamaan kuvauksilla arvokkaista kankaista ja jalometalleista. Kuningatar 

Vastin esittely vieraille piti olla juhlan huipentuma. Vaimojen odotettiin olevan 

tottelevaisia ja kauniita ja mielistelevän aviomiehiään. Ennen kaikkea tätä 

 
120 Laniak 1998, 38–39. 
121 Grossman 2011, 45.  
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odotettiin kuninkaan vaimolta. Vastilta ei loppujen lopuksi pyydetty mitään 

ylivoimaisen vaikeaa tai vaarallista. Kuningattaren esiintymisen tarkoitus oli vain 

korostaa kuninkaan kunniaa. Kieltäytymällä tulemasta Vasti kerralla romutti 

kuninkaan kunnian ja saattoi tämän julkiseen häpeään.123 

Jonkin asian julkista luonnetta kuvataan heprean kielessä usein sanonnalla   

”kasvojen edessä” ( יֵ֥נְפִל ). Ilmauksen voi kääntää ”edessä” tai ”eteen”. Kyseessä on 

puoliprepositio eli vakiintunut preposition ja nominin yhdistelmä, jossa nominin 

alkuperäinen kirjaimellinen merkitys on hämärtynyt, ja jossa ilmaisu itsessään 

toimii preposition avulla.124   

Laniakin mukaan kasvoilla on Raamatussa osin sama merkitys kuin 

kiinalaisessa kulttuurissa. Kun jokin tapahtuu jonkun kasvojen edessä, se on 

julkista ja korostaa sitä, että ihmisen toiminta on yhteydessä toisiin ihmisiin. 

Esterin kirjan ensimmäisessä luvussa korostuu se, että kaikki mitä tapahtui, 

tapahtui jonkun kasvojen edessä eli oli julkista.  Sanonta esiintyy luvussa 

huomiota herättävän usein, peräti yhdeksän kertaa, joten sillä lienee tekstissä 

erityinen merkitys. Se, että toistetaan asioiden tapahtuneen kuninkaan kasvojen 

edessä, korostaa Laniakin mukaan henkilöhahmojen ja kuninkaan välistä läheistä 

suhdetta. Tämä tekee samalla asioista näkyviä ja kuninkaasta 

haavoittuvaisemman.125  

On ymmärrettävää, että KR 1992 ei käännä ilmaisua יֵ֥נְפִל  sanan mukaisesti 

”kasvoiksi” tai käytä ilmaisua ”kuninkaan edessä”, koska se ei olisi sujuvaa 

suomen kieltä, mutta mielestäni samalla tekstistä jää puuttumaan alkukielen 

välittämä kuva läheisestä kanssakäymisestä ja suhteiden merkittävyydestä. 

Seuraavalla sivulla olevassa taulukossa esittelen kaikki ne ensimmäisen luvun 

yhdeksän jaetta, joissa sana םיִנָפ  (kasvot) esiintyy. Toisessa sarakkeessa on 

kerrottu, kuinka KR 1992 tekstin kääntää. Kolmannessa sarakkeessa on 

sananmukainen käännös, joka on luonnollisesti kankea, mutta auttaa 

ymmärtämään tekstin alkuperäistä sävyä. 

 
122 Laitinen 2007, 79 ja 82. 
123 Laniak 1997, 35–38. 
124 Aspinen 2011, 298. 
125 Laniak 1997, 48. 
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Jae Biblia Hebraica KR 1992 käännös  Sananmukaisesti 

 יַ֗דָמּו סַ֣רָּפ ׀ ליֵ֣ח 1:3
 יֵ֥רָׂשְו םיִ֛מְּתְרַּפַֽה

ויָֽנָפְל תוֹ֖ניִדְּמַה  

Kaikki Persian ja 
Meedian sotapäälliköt, 
ylimykset ja maaherrat 
olivat saapuvilla 

Persian ja Meedian 
voima, ylimykset ja 
maaherrat olivat hänen 
kasvojensa edessä. 
 

ִ֔סיִרָּ֣ס םי 1:10 ַה ֙תַעְבִׁש
יֵ֖נְּפ־תֶא   םיִ֔תְרָׁ֣שְמַה

ׁשוֹֽרֵוְׁשַחֲא ~ֶלֶּ֥מַה  
 

Seitsemän eunukkia, 
jotka olivat hänen 
henkilökohtaisia 
palvelijoitaan 
 

Seitsemän eunukkia, jotka 
palvelivat kuningas 
Ahasveroksen kasvojen 
edessä 

ִבָה יִּ֧תְׁשַו־תֶא אי 1:11 ְ֠ל
~ֶלֶּ֖מַה יֵ֥נְפִל  ָּ֛כְלַּמַה ה  

 

ja käski heidän tuoda 
kuningatar Vastin 
(kruunu päässä) eteensä 
 

Hän käski heidän tuoda 
kuningatar Vastin 
kuninkaan kasvojen eteen 

ֹּיַו 1:13  םיִ֖מָכֲחַל ~ֶלֶּ֔מַה רֶמא֣
ַ֣בְּד  ר ֙ןֵכ־ יִּכ  םיִּ֑תִעָֽה יֵ֣עְדֹי

יֵ֕נְפִל ָּכ תָּ֥ד יֵ֖עְדֹי־ל  ~ֶלֶּ֔מַה
׃ןיִֽדָו  

  

Kuningas kääntyi nyt 
oppineiden ja 
ennusmerkkien 
tuntijoiden puoleen, 
sillä tapana oli, että 
kuningas neuvotteli 
asioistaan kaikkien lain 
ja oikeuden tuntijoiden 
kanssa. 
 

Kuningas Ahasveros 
puhui viisaille, jotka 
tunsivat aikoja, sillä oli 
tapana, että kuningas 
meni niiden kasvojen 
eteen, jotka tunsivat lain 
ja oikeuden. 

 ,יַדָמּו סַרָּפ יֵרָׂש תַעְבִׁש 1:14
 םיִבְׁשֹּיַה ,~ֶלֶּמַה יֵנְּפ יֵאֹר

תּוכְלַּמַּב ,הָנֹׁשאִר . 

seitsemän persialaista ja 
meedialaista ruhtinasta, 
joilla (valtakunnan 
ylimpinä virkamiehinä) 
oli aina oikeus päästä 
kuninkaan puheille. 
 

seitsemän persialaista ja 
meedialaista ruhtinasta, 
joilla oli pääsy kuninkaan 
kasvojen eteen 

~ֶלֶּמַה 1:16 יֵנְפִל  מומ רֶמֹאּיַו   
 

Memukan vastasi 
kuninkaalle ruhtinaiden 
kuullen. 
 

Memukan vastasi 
kuninkaan kasvojen  
edessä. 

 ׁשוֹ֡רֵוְׁשַחֲא ~ֶלֶּ֣מַה רַ֞מָא 1:17
 יִּ֧תְׁשַו־תֶא איִ֨בָהְל

ויָ֖נָפְל  ַּמַה הָּ֛כְל  
 

Kuningas Kserkses 
kutsutti kuningatar 
Vastin luokseen 
 

Kuningas Ahasveros 
sanoi: ”Tuokaa 
kuningatar Vasti 
kasvojeni eteen.” 
 

ֹ֗ט ~ֶלֶּ֣מַה־לַע־םִא אֵ֤צֵי בו 1:19
ויָ֔נָפְּלִמ ְלַמ־רַבְד ֙תּוכ  

 

Jos siis katsot hyväksi, 
niin säädä 
mahtikäskylläsi... 

Jos kuningas näkee 
hyväksi lähettää 
kasvojensa edestä 
kuninkaallisen käskyn... 
 

֙יֵנְפִל  1:19 ְׁשִּ֗ת י ֹל ַו אוֹ֜בָת־אֽ
~ֶלֶּ֣מַה  

 

... Vasti ei saa enää 
astua eteesi 

... Vasti ei enää saa tulla 
kuninkaan kasvojen eteen 
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4.2 Vastahakoinen Vasti 
Juhlien seitsemäntenä päivänä humaltunut kuningas saa päähänsä kutsua paikalle 

kuningatar Vastin, koska haluaa esitellä tämän kauneutta ruhtinaille ja 

kansalaisille. Vastin kieltäytyminen kuninkaan käskystä on tekstissä kuvattu 

lyhyesti, vain parilla sanalla, mutta silti se on monumentaalinen tapahtuma, joka 

käynnistää tapahtumien ketjun. Vasti lähes riistää hallitusvallan kuninkaalta, joka 

hallitsee sentään 127 maakuntaa. 

Kohtauksessa kuningas kohtelee Vastia esineenä, jonka hän omistaa, ja 

jonka kauneutta hän haluaa esitellä muille. Vaikuttaa siltä, että Vastin arvo 

kuninkaalle määräytyy pelkästään hänen ulkomuotonsa perusteella. Kaikki, mitä 

hänestä tekstissä sanotaan, on: ”Hän oli hyvän näköinen.”  איִה הֶאְרַמ תַבֹוט-יִּכ  (1:11). 

Vakiintuneen käsityksen mukaan, kuningas vaati Vastia tulemaan esiteltäväksi 

alasti, pelkkä kruunu päässään. Tämä ajatus perustuu aramealaiseen targumiin, 

mutta hepreankielinen teksti ei kiellä eikä vahvista sitä.126  

Muinaisessa Lähi-Idässä vieraanvaraisuus oli yksi tapa, jolla korostettiin 

valta-asemaa. Vieraanvaraisuuteen tiedetään jossain yhteyksissä kuuluneen se, 

että jopa vaimot annetaan vieraiden käyttöön. Teksti ei suoraan kerro, oliko 

tällaisesta kyse myös kuningatar Vastin tapauksessa, mutta on mahdollista, että 

kuningas, joka halusi esitellä erinomaisuutta, valtaansa ja vieraanvaraisuuttaan 

ehkä halusi viedä sen loppuun saakka.127 

Hyväksyvän tunnustamisen vastakohtana puhutaan ”epätunnustuksesta” tai 

tunnustusloukkauksesta (missachtung tai misrecogniton), jonka muotoja ovat 

muun muassa: nöyryyttäminen, alistaminen, halventaminen, ansioiden 

kiistäminen, oikeuksien loukkaaminen, sorto sekä ihmisyyden riistäminen ja 

haavoittaminen. Näitä kutsutaan myös tunnustamisen patologioiksi tai 

negaatioiksi. 128 Edellä mainitussa kohtauksessa on väistämättä nähtävissä monia 

epätunnustuksen muotoja. Nykyaikaisen, länsimaalaisen lukijan mielestä Vastin 

kohtelu oli nöyryyttävää. Vasti tulkitaan usein emansipoituneeksi, rohkeaksi 

naiseksi, joka ei suostunut tulemaan kohdelluksi esineenä. Ei voida kuitenkaan 

tarkalleen tietää, mitkä olivat syyt Vastin käytöksen takana. Persialaisesta 

kulttuurista tiedetään vähän, koska kreikkalaiset hallitsijat valloittajat Aleksanteri 

Suuren johdolla tuhosivat koko valtakunnan perin pohjin.129 Se tiedetään 

 
126 Laato 2019, 1191. 
127 Laniak 1997, 44. 
128 Laitinen 2007, 84; Peltomäki 2019, 277; Katso luku 2.2. 
129 Millgram 2008, 97 
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kuitenkin, että muinaisessa Israelissa mies oli naisen omistaja הָּׁשִא לַעַּב  (2. Moos. 

21:3) ja vastaavasti nainen miehen omaisuutta לַעָּב תַלֻעְּב  (1. Moos. 20:3). Vaikka 

vaimo mainitaan dekalogin viimeisessä käskyssä yhdessä talon, pellon, orjien ja 

karjan kanssa (5. Moos. 5:21), se ei Timo Veijolan mukaan kuitenkaan tarkoita, 

että vaimo olisi samaistettu muuhun omaisuuteen tai että nainen olisi menettänyt 

ihmisarvonsa.130 

Siitä huolimatta, että kuningas oli juopunut lähettäessään käskyn Vastille, 

hän oli kuitenkin yhä kuningas, jota kaikkien oli toteltava. Sekä kuninkaalla että 

kuningattarella oli tietty status, jota määrittelivät tietyt konstitutiiviset säännöt. 

Vastin ja kuninkaan suhteessa oli toisaalta kyse vertikaalisesta suhteesta, jonka 

perusteella Vastin olisi odottanut tunnustavan kuninkaan määräysvallan ja 

kunnioittavan tätä hallitsijana. Toisaalta on kyse myös horisontaalisesta suhteesta 

kahden persoonan, miehen ja vaimon välillä. Siitä huolimatta tekstikatkelma ei 

anna mitään viitteitä aksiologisesta tunnustamisesta, jossa kuningas olisi välittänyt 

puolisonsa hyvinvoinnista.131 

Kieltäytymällä tulemasta Vasti rikkoi sääntöjä eikä tunnustanut kuninkaan 

statusta. Kuningas välitti käskyn vieläpä mahtipontisella tavalla lähettäessään 

seitsemän nimeltä mainittu eunukkia hakemaan Vastia. Kyseessä oli siis 

suoranainen spektaakkeli. Jos kuninkaan tarkoitus oli nöyryyttää Vastia, hän 

tulikin itse nöyryytetyksi eunukkiensa edessä. Kuninkaan kokema häpeä oli 

valtava.132 

Kertomuksen alussa Vastin nimi mainitaan peräti kuusi kertaa ja joka 

kerralla häntä kutsutaan ”kuningatar Vastiksi” ( יִּתְׁשַו הָּכְלַּמַה ), mutta jakeessa 1:19 

kuninkaan neuvonantajat käyttävät hänestä yllättäen pelkästään nimeä ”Vasti”. 

Yhdellä kuninkaallisella käskysanalla ( ויָנָפְּלִמ תּוכְלַמ-רַבְד ) Vastilta otettiin pois 

hänen asemansa, ja häntä ei enää arvostettu. Hän menetti siis institutionaalisen 

statuksensa kuningattarena ja samalla hän siirtyi hierarkiassa alaspäin. 

Persiassa kaikki kuului kuninkaalle, joten kaikki, mitä hän tarjosi 

alamaisilleen, oli hänen omaansa. Vastikaan ei loppujen lopuksi ollut emäntä 

omissa juhlissaan, koska hän järjesti pidot palatsissa, joka kuului kuninkaalle 

ךֶלֶּ֥מַל רֶׁ֖שֲא  .  Kuningas käski Vastin tulla vieraiden eteen kuninkaallinen kruunu 

päässään.   Laniakin mielestä ei ole oleellista miettiä, oliko kruunu hänen ainoa 

vaatetuksensa, vaan enneminkin tulee pohtia, miksi kertoja haluaa mainita tämän 

 
130 Veijola 1988, 219. 
131 Katso luku 2.3. 
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yksityiskohdan. Ehkä kertoja haluaa korostaa sitä, että Vasti oli samalla tavalla 

osa kuninkaan aineellista omaisuutta kuin hänen kruununsakin. Kuningattarena 

olemisessa ei ollut kyse persoonallisesta ominaisuudesta eikä kunniasta tai 

arvosta, joka Vastilla olisi ollut myötäsyntyisesti. Kruunu oli jotain, joka puettiin 

kuningattarelle, mutta se saatettiin myös ottaa häneltä pois ja samalla hän menetti 

arvonsa kuninkaan ja kansan silmissä.133 Vasti tunnistettiin kuningattareksi hänen 

kantamastaan kruunusta. Kun kruunu otettiin häneltä pois, hänet luultavasti 

tunnistettiin edelleen ulkomuodosta Vastiksi, mutta häntä ei enää tunnustettu 

kuningattareksi. 

Tunnustamisessa on kyse myös näkemisestä ja näkyväksi tulemisesta. Linda 

Dayn mielestä Ahasveros piti Vastissa tärkeänä vain tämän kaunista ulkonäköä, 

mutta arvostanut hänen kuninkaallista asemaansa.134 Tunnustamiseen sisältyy 

myös se, että ihminen tunnustaa itse itsensä. Honneth puhuu positiivisesta 

itsesuhteesta, johon kuuluu itsekunnioitus, itsearvostus ja itseluottamus. 

Itsekunnioitus rakentuu, jos on saanut kokea kunnioitusta toisten taholta. Ihminen, 

joka kunnioittaa itseään, rohkenee myös vastustaa toisia. Itsearvostus edellyttää, 

että henkilö on saanut osakseen sosiaalista arvostusta eli hänen tekemisillään on 

ollut merkitystä myös muille kuin hänelle itselleen. Itseluottamus puolestaan 

edellyttää, että henkilö on saanut kokea rakkautta ja hänestä on välitetty. 135 

Kuningatar Vasti näyttäytyy kertomuksessa hahmona, joka tunnustaa oman 

arvonsa ihmisenä ja joka ei suostu esineellistettäväksi ja määrittelee itse sen, 

millaisena haluaa tulla nähdyksi. Teksti ei suoraan kerro, onko Vasti nauttinut 

sosiaalista arvostusta ja onko hän ollut pidetty kuningatar ennen tätä tapahtumaa, 

mutta näyttää siltä, että hänellä on arvovaltaa valtakunnan naisten keskuudessa. 

Ainakin kuninkaan neuvonantajat ovat huolissaan siitä, että jos tieto kuningattaren 

tempauksesta leviää, valtakunnan kaikki naiset seuraavat Vastin esimerkkiä. 
 Kun valtakunnan kaikki naiset saavat tietää, mitä kuningatar on tehnyt, he 

 alkavat halveksia miehiään, sillä nyt he voivat sanoa: 'Kuningas Kserkses 
 kutsutti kuningatar Vastin luokseen, eikä Vasti tullut.' (Est. 1:17) 

 
Jos episodi olisi pysynyt aviomiehen ja vaimon välisenä kärhämänä, se olisi 

saatettu vielä selvittää, mutta koska kuningas kääntyi neuvonantajiensa ja tietäjien 

puoleen, selkkaus laajeni yhtäkkiä sisäpoliittiseksi ongelmaksi. Vastin havaittiin 

yhtäkkiä edustavan kaikkia valtakunnan naisia. Tunnustamisen teorian 

 
132 Millgram 2008, 107–108. 
133 Laniak 1997, 46. 
134 Day 1995, 213. 
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näkökulmasta Vasti ei saanut kuninkaalta eikä tämän neuvonantajilla hänelle 

ihmisenä kuuluvaa kunnioitusta eikä hänellä ollut oikeutta omaan kehoonsa. 

Hänet välineellistettiin esineen tavoin. Toisaalta voidaan ajatella, että Vasti ei 

itsekään toiminut tunnustajan tavoin rikkomalla yhteisössä vallitsevia normeja 

uhmaamalla kuningasta ja toimimalla naiselle epätyypillisellä tavalla. 

Tunnustamista ei voi tapahtua tyhjiössä, vaan se pohjautuu sovittuihin normeihin. 

Koska Vasti ei tunnustanut näitä normeja, häntäkään ei tunnustettu.136 Tämä saa 

miettimään yksilön oikeuksia suhteessa yhteiskunnan asettamiin normeihin. On 

helppo asettua Vastin puolelle kuningasta vastaan, koska kuningas ei tarvinnut 

Vastia muuhun kuin pönkittämään omaa mainettaan ja valtaansa. Yksilön ja 

yhteisön välistä suhdetta pohdin myöhemmin Esterin kohdalla. 

Ensimmäisen luvun jälkeen kuningatar Vasti katoaa näyttämöltä, eikä 

hänestä enää kerrota mitään. Hän on jäänyt kuitenkin elämään naishahmona, joka 

uskaltaa nousta vastustamaan mielivaltaista nöyryyttämistä. On esitetty, että 

kirjoittaja ei kerro Vastista enempää siksi, että hän ei halua lukija kiinnittävän 

enempää huomiota tähän hahmoon. Mikä kirjoittajan tarkoitus on ollutkin, juuri 

hänen vaikenemisensa on saanut aikaan sen, että Vastista on tullut kiinnostava 

hahmo, josta on kehitetty erilaisia tulkintoja.137 

4.3 Monikasvoinen Ester 
Kun Vasti poistuu kertomuksesta, Ester astuu näyttämölle. Hän on nuori 

juutalaistyttö, joka tuodaan vastoin hänen omaa tahtoaan kuninkaan haaremiin. 

Orvot, lesket ja muukalaiset mainitaan Raamatussa usein erikseen ryhminä, joilla 

ei muinaisessa Lähi-idässä ollut samoja elämisen mahdollisuuksia ja oikeuksia 

kuin muilla. He olivat erityisen haavoittuvassa asemassa, koska heiltä puuttui 

perheen ja suvun antama turva. Laniakin mukaan orpo juutalaistyttö Ester on 

elävä metafora, joka kuvaa juutalaisten elämää Diasporassa. Samalla tavalla, kun 

Ester oli menettänyt vanhempansa, juutalaiset olivat menettäneet maansa ja 

kuninkaansa ja joutuneet ottamaan itselleen vieraan nimen.138 

Haaremissa Esteriä ruvetaan valmistelemaan sellaiseksi, että hän kelpaa 

kuninkaalle. Kyse ei ollut kevyestä ehostamisesta, vaan toimenpiteestä, jossa 

kajottiin Esterin koko kehoon. Esteriä ”jynssättiin”( קּורָמ ) öljyllä kokonaisen 

vuoden ajan. Työstämisen tarkoituksena oli tehdä hänestä kuninkaalle kelpaava. 

 
135 Laitinen 2007, 80. 
136 Laniak 1997, 52 
137 Harvey 2003, 22. 
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Tekstistä välittyy vahvasti se, että Esteriä toisten haaremin naisten tavoin 

kohdeltiin esineenä. 
  Kunkin neidon tuli vuorollaan mennä kuningas Kserkseen luo. Sitä ennen tyttö  

  oli saanut kauneudenhoitoa kokonaisen vuoden, kuten oli määrätty. Kuusi  
  kuukautta häntä oli hoidettu mirhaöljyllä ja toiset kuusi kuukautta   
  balsamiöljyillä ja muulla tavoin. (Est. 2:12, KR 1992) 

 
Jakeessa 2:17 sanotaan, että Esteristä tuli kuninkaalle kaikkia muita haaremin 

naisia rakkaampi. Kuningas otti Esterin erilleen toisten joukosta, asetti 

kuninkaallisen kruunun hänen päähänsä ja julisti hänet kuningattareksi. 

Kuninkaan todellakin kerrotaan rakastaneen ( בַהָא ) Esteriä, mikä voi tuntua 

yllättävältä sen perusteella, mitä kuninkaasta on aiemmin kerrottu.  

תֹו   לּותְּב -ַה לָּכִמ ויָנָפְל דֶסֶחָו ןֵח א- ָּׂשִּתַו ,םיִׁשָּנַה - לָּכִמ רֵּתְסֶא - תֶא ~ֶלֶּמַה בַהֱאֶּיַו  (BHS) 
Kuningas rakasti Esteriä enemmän kuin muita naisia, ja hän (Ester) sai armoa ja 
suosiota hänen (kuninkaan) kasvojensa edessä muita neitsyitä enemmän. (Vapaa 
käännös) 
 
Hänestä tuli kuninkaalle kaikkia muita naisia rakkaampi, eikä kukaan toinen 
neitsyt osannut hänen laillaan voittaa puolelleen kuninkaan mieltymystä ja 
suosiota. (KR 1992) 

 
Rakkaus ei ollut kuitenkaan ikuista, koska myöhemmin jakeessa 4:11 Ester 

kertoo, ettei häntä ole enää kolmeenkymmeneen päivään kutsuttu kuninkaan luo. 

Tunnustamisen teoriaan sisältyy keskeisesti ajatus siitä, että tunnustamisella 

on vaikutusta siihen, että ihmisestä kehittyy tietynlainen persoona, mutta tutkijat 

ovat erimielisiä siitä, kuinka suuri merkitys tunnustamisella loppujen lopuksi on. 

Jotkut ajattelevat, että tunnustamisessa on kyse vain siitä, että reagoidaan 

ihmisessä jo oleviin piirteisiin eikä tunnustamisella näin ollen ole juurikaan 

merkitystä ihmisen kehittymiselle. Toisen ääripään mukaan tunnustaminen luo 

kohteensa tyhjästä; kivetkin olisivat persoonia, jos saisivat tunnustusta. Totuus 

lienee jossain näiden kahden ääripään välissä. Persoonan kehittymiseen vaikuttaa 

myös singulaarisuuden eli yksittäisyyden politiikka. Se tarkoittaa, että yksittäinen 

persoona yksilöidään poimimalla hänet erilleen toisten joukosta. Tämä antaa 

yksilölle tietyn statuksen ja synnyttää suhteen tunnustajan ja tunnustettavan 

välille.139  

 Antoiko kuningas Esterille tunnustusta, koska tämä oli ”hyvän näköinen” 

הֶאְרַמ תַבֹוט  eli reagoiko hän pelkästään Esterin jo olemassa oleviin piirteisiin vai 

tekikö se Esteristä poikkeuksellisen, että kuningas poimi hänet yksilönä muiden 

samankaltaisten naisten joukosta? Kuinka paljon Esterin persoonan kehittymiseen 

 
138 Laniak 1997, 61–62. 
139 Laitinen 2007, 91–92. 
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vaikutti se, että myös haareminvalvoja Hegai näyttää olleen kiintyneen Esteriin, 

mikä käy ilmi jakeesta 2:9, joka on alla ensin vapaasti käännettynä ja sitten siinä 

muodossa, kun se esiintyy BHS:ssa ja KR 1992:ssa. 
Nuori nainen oli hyvä hänen silmissään ja saavutti hänen ystävyytensä 
(Sananmukaisesti: sai ystävällisyyttä hänen kasvojensa edessä) 
 

ויָנָפְל דֶסֶח אָּׂשִּתַו ,ויָניֵעְב הָרֲעַּנַה בַטיִּתַו  (BHS) 
 
Neito miellytti haareminvalvojaa, ja hän pääsi tämän suosioon. (KR 1992) 
 

Laniakin mukaan ystävällisyys דֶסֶח  on jotain, joka aktiivisesti tehdään tai 

osoitetaan toiselle ja näin ollen myös otetaan vastaan. Suosion ןֵ֥ח  saavuttaminen 

sen sijaan on passiivista toimintaa. Kirjan toisessa luvussa tuleva kuningatar peräti 

kolme kertaa kohtaa hyväntahtoisuutta miespuolisten hahmojen taholta. Edellä 

mainitussa jakeessa hän voittaa itselleen Hegain ystävällisyyden דֶסֶח . Jakeessa 

2:15 hän saavuttaa suosion ןֵ֥ח  kaikkien silmissä, jotka näkevät hänet. Kuten edellä 

todettiin, kuninkaan taholta hän saa kokea molempia, sekä suosiota, että 

ystävällisyyttä (2:17). 

Esterin kirjaa on usein verrattu kertomuksiin Joosefista ja Danielista, joiden 

yhteiskunnallinen status nousi myös sen takia, että valtaeliitti osoitti heille 

ystävällisyyttä, ja he saavuttivat suosiota. Joosefista kerrotaan, että hän saavutti 

vankilan päällikön suosion ja pääsi tämän armoihin (1. Moos. 39:21, KR 1933). 

Laniakin mukaan Esterin kirjan lisäksi ainoastaan 1. Mooseksen kirjassa דֶסֶח  ja ןֵ֥ח  

esiintyvät sanaparina.140 Tätä ei voi havaita vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. 

KR 1933 sen sijaan erottaa toisistaan ”suosion” ja ”armon”. 

רַהֹּסַה-תיֵּב רַׂש יֵניֵעְּב ,ֹוּנִח ןֵּתִּיַו ;דֶסָח ויָלֵא טֵּיַו ,ףֵסֹוי-תֶא הָוהְי יִהְיַו    (BHS) 

 Herra piti Joosefista huolta vankilassakin ja oli hänen kanssaan, niin että hän 
 saavutti vankilan päällikön suosion. (KR 1992) 

  
  Mutta Herra oli Joosefin kanssa ja soi hänen saavuttaa suosiota ja päästä  
  vankilan päällikön armoihin. (KR 1933) 
 

Esterin ja Joosefin kertomuksissa on nähty sekä kielellisiä että sisällöllisiä 

yhtäläisyyksiä.141 Molemmista sankarihahmoista tuli hallitsijan ”suosikkeja”; he 

saivat osakseen suosiota, joka suoraan korreloi heidän asemaansa. Tunnustamisen 

alin taso on se, että tunnustetaan toisen ihmisen oikeudet ja kunnioitetaan hänen 

ihmisarvoaan. Sekä Ester, että Josef saavuttivat enemmän. Heistä tuli yhteisönsä 

arvostettuja jäseniä, joita arvostettiin, mikä ei ollut ollenkaan itsestään selvä asia 

 
140 Laniak 1998, 63–64. 
141 Grossman 2011, 210; Wetter 2016, 4. (Sivunumero perustuu e-kirjaan.) 



 49 

huomioon ottaen heidän lähtökohtansa heprealaisena orjana tai orpona, 

naispuolisena pakkosiirtolaisena.  

Tarina ei kerro, rakastiko Ester kuningasta vai tunnustiko hän kuninkaan 

vain pakotettuna. Heprealainen Esterin kirja ei puhu myöskään mitään Mordokain 

tunteista Esteriä kohtaan. Kreikkalainen Esterin kirja sen sijaan esittää, että 

Mordokai olisi itse ollut rakastunut Esteriin. Lähisukulaisena Mordokai oli 

velvollinen huolehtimaan Esteristä, mutta sitä ei kerrota, tekikö hän sen omasta 

halustaan ja rakkaudesta vai velvollisuudesta. Jos Ester olikin Mordokaille rakas 

kasvattityttärenä, kuningattarena hänellä näyttää olevan myös välineellistä, 

instrumentaalista arvoa. Yksi tunnettu ja usein siteerattu kirjan jae on:  
Jos sinä nyt tässä tilanteessa pysyt vaiti, niin juutalaiset saavat kyllä avun ja 
pelastuksen muualta, mutta sinua ja isäsi sukua kohtaa tuho. Ja kukaties sinusta 
tulikin kuningatar vain tällaisia aikoja varten." (Est. 4:14, KR 1992) 

 
Esterin ja Mordokain suhde näyttää ainakin osin rakentuvan hyväksyvään 

vastavuoroiseen tunnustamiseen, mutta siihen vaikuttaisi liittyvän myös 

tunnustamisen negatiivinen ulottuvuus, jossa pyritään hyötymään toisesta. Voi 

kysyä, onko pyyteetön rakkaus, agape koskaan täysin mahdollinen ihmisten 

kesken vai onko se jotain sellaista, jota vain Jumala kykenee osoittamaan.  

Ester on yksi niistä kertomuksen hahmoista, jotka käyttävät hyväkseen sitä, 

että kuningas on ohjailtavissa.  Kahdeksannessa luvussa kerrotaan, kuinka 

kuningas noudattaa Esterin neuvoja ja kirjoittaa kirjeen, jolla kumotaan Hamanin 

antama tappokäsky. Kirjan loppupuolella valta näyttää siirtyvän kuninkaalta 

Esterille ja tämän serkulle Mordokaille. Ester pelastaa neuvokkuudeltaan 

juutalaiset kansanmurhalta, mutta yllättäen se ei riitäkään hänelle.  Hän näyttää 

itse joutuvan samanlaisen vimman valtaan kuin Haman aiemmin ja ryhtyy 

vaatimaan julmaa kostoa kaikille, jotka olivat olleet osallisena Hamanin 

suunnitelmaan (9:13). Esterin käytös kuvaa osaltaan sitä, mitä usein tapahtuu, kun 

alistettu kansa tai kansanryhmä vapautuu sorrosta. Neidosta, johon kaikki 

mielistyivät, tulee yllättäen epäystävällinen ja verenhimoinen hahmo.142 

Tunnustaminen perustuu aina jollain tavalla siihen, mitä ihmiset tekevät tai 

jättävät tekemättä. Tunnustaminen niin ikään tapahtuu pääsääntöisesti tekojen 

avulla. Tunnustavat teot voivat olla kiittäviä sanoja tai konkreettisia palkintoja.143 

Yksi tapa, jolla kuningas osoitti suosiota tai hyväksyntää jollekin, oli ojentaa 

kultavaltikka tätä kohden. Ester saa tällaisen suosionosoituksen osakseen jakeissa 

 
142 Ruiz-Ortiz 2017, 119. 
143 Laitinen 2007, 82–83. 
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5:1–2. Kuningas lupasi Esterille samassa yhteydessä myös puolet valtakunnasta, 

mikä luonnollisesti oli retoriikkaa, mutta kertoi kuninkaan osoittamasta 

suosiollisuudesta.144 Myöhemmin kuningas lahjoitti Esterille Hamanin koko 

omaisuuden (8:7), mutta mielenkiintoisa on, että Esterin ei kerrota saaneen 

kansaltaan mitään kiitosta uroteostaan. Mordokaista sen sijaan tuli ”suuresti 

arvostettu juutalaisten keskuudessa ja lukuisien heimoveljiensä rakastama” (9:3, 

KR 1992). 

Jälkeenpäin monet rabbit ovat tunnustaneet Esterin profeetaksi jakeen 5:1 

perusteella, jossa kerrotaan, kuinka Ester pukeutui kuninkaalliseen asuunsa. Sanan 

mukaisesti hän puki ylleen kuninkaallisuuden, mikä rabbien mukaan tarkoittaa, 

että Pyhä Henki puettiin hänen ylleen. Babylonialainen Talmud väittää, että 

palatsissaan ollessaan Ester noudatti juutalaista lakia ja kosher-sääntöjä, mutta 

heprealainen teksti ei puhu mitään siihen viittaavaa. Talmudissa ja Midrahissa 

korostuu kuitenkin Esterin hengellisyyttä enemmän hänen seksuaalisuutensa. 

Esterin kauneus mainitaan kolme kertaa kirjassa. Hänen kauneutensa teki hänestä 

kuninkaan halujen kohteen, mikä mahdollisti sen, että hän pystyi auttamaan 

kansaansa. Rabbiinisessa kirjallisuudessa kuvataan sivukaupalla Esterin kauneutta 

ja jopa hyvin eroottisin sanakääntein. Leila Leah Bronner arvelee, että rabbien oli 

helpompi hyväksyä ja tunnustaa Ester kuin Debora johtajaksi sen takia, että 

kauneutensa lisäksi Ester oli uskollinen ja alamainen vaimo toisin kuin Debora. 

Esterin ei kerrota rukoilleen tai ylistäneen Jumalaa. Hänen ei kerrota profetoineen, 

kuten Hulda eikä johtaneen kansaa, kuten Debora, mutta silti hänet on tunnustettu 

profeetaksi, koska hän oli tärkeässä asemassa kuningattarena ja käytti asemaansa 

vapauttaakseen kansansa tuhosta.145 

Tunnustamisessa on kyse myös näkemisestä ja nähdyksi tulemisesta. Risto 

Saarinen puhuu ensimmäisestä ja toisesta katseesta. Suvaitsevaisuus on ikään kuin 

ensimmäinen katse, jota saattaa seurata toinen katse eli hyväksyminen ja 

arvonanto. Toista katsetta ei välttämättä aina tapahdu. Ihminen saattaa kääntää 

katseensa pois ensimmäisen katseen jälkeen, mutta jos katse saa jatkua, se samalla 

rikastuu ja syvenee. Silloin ollaan matkalla kohden toisen arvostamista ja 

hyväksymistä.146 Kertomuksessa on kaksi kohtausta, jossa Ester tulee erityisellä 

tavalla nähdyksi. Jakeessa 5:2 sanotaan KR 1933 mukaan: ”Kuningas näki 

kuningatar Esterin seisovan esipihassa.” KR 1992 kääntää jakeen: ”Kuningas 

 
144 Laato 2019, 1205. 
145 Bronner 1994, 177-181. 
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huomasi kuningatar Esterin seisovan pihassa.” Mielestäni tässä on kyse jostain 

enemmästä kuin, että kuningas olisi vain ohimennen, ikään kuin sivusilmällä 

huomannut Esterin, koska teksti jatkuu: ”Kuningas ojensi Esteriä kohti 

kultavaltikan.”. Kuningas ei siis pelkästään suvainnut Esteriä, vaan kohdisti tähän 

myös ”toisen katseen”, joka välitti arvonantoa ja hyväksyntää. Jakeessa 2:15 

puolestaan kerrotaan, että ”Ester sai armon kaikkien niiden edessä, jotka näkivät 

hänet” (KR 1933). Sananmukaisesti ilmaisu kuuluu: ”Sai armon silmissä.” KR 

1992 tulkitsee tekstin: ”Esteriin ihastuivat kaikki, jotka hänet näkivät.” Jälleen 

kerran voi kysyä, tavoittaako tämä käännös sanojen alkuperäistä merkitystä 

täysin. Laniak huomauttaa, että tarkkailu, jota ihmisyhteisöissä jatkuvasti 

tapahtuu, muovaa ihmisen sosiaalista identiteettiä; ihmisille on tärkeää, millaisena 

heidät nähdään. Raamatussa näkeminen ( הָאָר ) tarkoittaa usein suojelevaa tai 

vartioivaa katsetta, mutta se saattaa kuvata myös tuomitsevaa tai vahingoniloista 

katsetta.  Ester saa tässä osakseen hyväksyvän katseen ja tulee samalla 

tunnustetuksi aitona persoonana. Hänen identiteettinsä muuttuu orjasta 

kuningattareksi. 147 

4.4 Juutalainen Mordokai  
Yhdessä Esterin kanssa näyttämölle astuu hänen serkkunsa ja kasvatti-isänsä 

Mordokai (2:5-7). Kuten edellä jo mainitsin, Mordokai oli samaa sukujuurta kuin 

Israelin ensimmäinen kuningas Saul. Kertoja luultavasti mainitsee tämän, jotta 

juutalaiset lukijat voisivat jo lähtökohtaisesti tunnustaa Mordokain henkilöksi, 

joka ansaitsee heidän arvonantonsa. Ehkä tämän taustatiedon tarkoituksena oli 

myös muistuttaa lukijoita ajasta, jolloin Israelilla oli oma kuningas. 

Ihminen toimii elämässään kolmella eri näyttämöllä: yksityisellä, julkisella 

ja sosiaalisella. Tunteet ja järki vaikuttavat kaikilla näillä näyttämöillä. 

Yksityisellä näyttämöllä tunnustaminen ilmenee rakkautena, julkisella 

näyttämöllä kunnioituksena ja sosiaalisella näyttämöllä arvostuksena.148 Voimme 

tarkastella Mordokaita kaikilla näillä näyttämöillä. Yksityisellä näyttämöllä hän 

on kasvattityttärensä Esterin suojelija. Voidaan olettaa, että Mordokai myös 

rakastaa Esteriä, koska halusi päivittäin tietää, voiko Ester hyvin ja mitä hänelle 

tehdään (2:11). Julkisella näyttämöllä Mordokai toimii kuninkaan virkamiehenä. 

Mikä hänen tehtävänsä tarkalleen on, sitä kertoja ei paljasta. Jotkut ovat tulkinneet 

 
146 Saarinen 2015, luku 8. (Luettu e-kirjana.) 
147 Laniak 1998, 98. 
148 Saarinen 2015, luku 1 (Luettu e-kirjana.) 
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hänen toimiva ikään kuin ”hänen majesteettinsa salaisessa palveluksessa”, tämän 

silminä ja korvina. 149 Huomaamme, että Mordokai kunnioittaa esimiestään, on 

tälle lojaali ja paljastaa tätä vastaan suunnatun salamurhahankkeen (2:21–23). 

Sosiaalisella näyttämöllä Mordokai kohtaa Hamanin, mutta ei osoita tälle 

arvostusta, minkä seurauksena tapahtumat rupeavat vyörymään, ja kertomus saa 

uuden suunnan (3:2). On kuitenkin huomattava, että uhmaamalla Hamania, 

Mordokai uhmaa epäsuorasti myös kuningasta, joka oli määrännyt, että kaikkien 

on kumarrettava Hamania. Tämä on hyvä esimerkki siitä, että tunnustussuhteet 

eivät aina ole selvärajaisia.  

Vaikka Mordokain suku oli Israelissa kuulunut yläluokkaan, Persiassa 

hänen statuksensa oli toinen; hän oli pakkosiirtolaisten jälkeläinen. Jostain syystä 

kertoja käyttää toistuvasti Mordokaista määrettä juutalainen יִ֔דּוהְי  millä hän 

mahdollisesti haluaa korostaa sitä, että kaikesta huolimatta Mordokai oli viime 

kädessä ulkopuolinen Susan hovissa. Teksti ei kerro suoraan Mordokain 

minäkuvasta tai siitä, mikä vaikutus hänen sukutaustallaan on hänen 

identiteettiinsä, mutta koska kirjottaja erikseen mainitsee Mordokain syntyperän, 

voidaan sen olettaa olevan yksi vaikutin Mordokain käyttäytymisen taustalla. 

Laniak toteaa, että Mordokai on syntyjään kunnioitettu, hän käyttäytyy 

kunnioitettavasti ja on valmis puolustamaan kunniaansa, mikä saattaa olla yksi 

keskeinen syy siihen, että Mordokai ei suostu kumartamaan Hamania.150  

Myös Bickerman on sitä mieltä, että todennäköinen syy siihen, että 

Mordokai ei nöyrry Hamanin edessä, on hänen omanarvontuntonsa. 

Persepoliksesta löytyneiden reliefien perusteella tiedetään, että Persiassa oli 

tapana suudella vertaista suulle ja alempiarvoista poskelle. Alempiarvoinen 

puolestaan suuteli ylempiarvoista tämän oikean käden kyynärvarteen. Haman 

vaati Mordokaita osoittamaan, että tämä on häneen verrattuna ala-arvoinen. Jos 

Mordokai olisi suostunut kumartamaan, hän olisi menettänyt kasvonsa 

kilpakumppanin edessä.151 

Toisen luvun lopussa (2:19–23) kerrotaan, kuin Mordokai paljastaa 

kuningasta vastaan suunnatun salamurhahankkeen. Tunnustamiseen kuuluu 

lähtökohtaisesti, että se on vastavuoroista. Voi olla kuitenkin tilanteita, joissa 

tunnustaminen on yksipuolista. Näin on usein esimerkiksi valtioiden välisissä 

suhteissa; toinen valtio voi tunnustaa toisen itsenäisyyden ilman tarvetta 

 
149 Harvey 2003, 43. 
150 Koller 2014, 76; Laniak 1998, 66; Ruitz-Ortiz 2017, 37. 
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vastavuoroiseen tunnustamiseen.152 Edellä mainitusta tekstikatkelmasta voi 

päätellä, että Mordokai tunnusti Ahasveroksen aseman Persian valtakunnan 

kuninkaana ja halusi toimia, kuten uskollisen alamaisen tulee – siitä huolimatta, 

että Persia ei ollut vielä tunnustanut Juudan oikeutta omaan valtakuntaan. 

Olisi voinut olettaa, että kuningas olisi vastavuoroisesti palkinnut 

Mordokain henkensä pelastamisesta. Näin ei kuitenkaan tapahdu, vaan kolmannen 

luvun alussa kerrotaan, että kuningas yllättäen korottaa Haman-nimisen miehen 

valtakunnan kakkosmieheksi. Kertoja lisää jännitettä mainitsemalla, että Haman 

oli kuningas Saulin vihollisen Agagin jälkeläinen. Voi siis olettaa, että Mordokain 

ja Hamanin välillä oli jo lähtökohtaisesti tiettyä jännitettä. Tunnustamisessa on 

yleensä kyse myös jonkin asteisesta vallankäytöstä. Tässä kertomuksessa 

kuninkaalla on valta valita, kenet hän tunnustaa. Jostain syystä hän päätti 

tunnustaa Hamanin. Mordokai jää tässä vaiheessa vaille tunnustusta ja 

tunnustamista siitä huolimatta, että hän oli tunnustanut kuninkaan pelastamalla 

tämän hengen. 

Mordokain hahmo on ristiriitainen. Toisaalta hänet voidaan nähdä hyvänä 

miehenä, joka pitää huolta sukulaisestaan lain vaatimalla tavalla. Jakeessa 2:20 

sanotaan, että Ester teki, mitä Mordokai käski ollessaan tämän kasvattina (KR 

1933). ”Kasvatiksi” käännetty sana tulee verbijuuresta  joka tarkoittaa läheistä , ןמא 

huolenpitoa, sylihoitoa. Sama juurta oleva sana esiintyy muun muassa Jesajan 

jakeessa 60:4, jossa tyttäriä kannetaan sylissä הָנַֽמָאֵּת דַ֥צ־לַע  sekä 4. Mooseksen 

kirjan jakeessa 11:12, jossa Mooses kyselee, pitääkö hänen kantaa kansaa, niin 

kuin kannetaan sylilasta קֵנֹּיַה-תֶא ןֵמֹאָה אָּׂשִי רֶׁשֲאַּכ ,¾ֶקיֵחְב ּוהֵאָׂש . Näiden jakeiden 

perusteella voisi päätellä, että Mordokai toimii Esterin parhaaksi, kuten Jumala 

toimi kansansa parhaaksi.153 

Mordokain hahmoa kohtaan on esitetty myös kritiikkiä. Hänet on nähty sekä 

ylimielisenä että pelkurina kertomuksen myöhemmissä käänteissä. Siltä hän 

kieltämättä nykyaikaisen lukijan silmissä näyttää, mutta antropologinen tutkimus 

on osoittanut, että tuon ajan yhteiskunnissa lojaalisuus omaa perhettä ja kansaa 

kohtaan oli ehdoton vaatimus ja oli kytköksissä yksilön kunniaan. Tästä 

näkökulmasta on ymmärrettävissä se, että yhtäkkiä hän on valmis asettamaan 

Esterin hengenvaaraan, vaikka oli huolehtinut tästä samalla hellyydellä, kun äiti 

 
151 Bickerman1967, 179–180. 
152 Laitinen 2007, 82. 
153 Laniak 1998, 67. 
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sylilapsestaan.154 Huoltosuhde kääntyy toisinpäin neljännessä luvussa. Jakeessa 

4:1 kerrotaan, kuinka Mordokai repii vaatteensa ja pukeutuu säkkiin. Pian tämän 

jälkeen (5:1) Ester pukee päälleen kuninkaallisen asunsa. Tässä kohtaa kertomusta 

tapahtuu käänne, jossa Ester ja Mordokai ikään kuin vaihtava rooleja.155 Yhtäkkiä 

se onkin Ester, joka huolehtii Mordokaista ja lähettää tälle vaatteita, että tämä 

pukeutuisi niihin (4:4) 

Jotkut tutkijat ovat nähneet Mordokain feminiinisenä, maskuliinisuutensa 

menettäneenä hahmona, koska hän joutuu turvautumaan naisen apuun. Sama 

pätee myös kuninkaaseen, joka ei saa vaimoaan tottelemaan (1:12) sekä 

Hamaniin, jonka vaimo niin ikään näyttää kääntyvän miestään vastaan (6:13). 

Wetter rinnastaa Esterin narratiivin profeetta Jeremiaan kuvaukseen Babylonian 

sotilaista:156 
Babylonin puolustajat ovat luopuneet taistelusta, he pysyttelevät linnoituksissaan. 

Heidän voimansa ovat huvenneet, he pelkäävät kuin naiset. (Jer. 51:30) 

Mordokain ja Vastin hahmoissa on nähty samankaltaisuutta, jota voi olla vaikea 

heti havaita. He molemmat vastustavat kuninkaan antamaa käskyä. Tästä ei koidu 

vaikeuksia vain heille itselleen, vaan koko sille ryhmälle, jota he edustavat. Vastin 

käytös saa aikaan sen, että kaikkien vaimojen on osoitettava kunnioitusta 

aviomiehilleen (1:20). Mordokain käytöksellä oli tätäkin kohtalokkaammat 

seuraukset (3:13)157. Tämä on yksi esimerkki siitä, kuinka yksilöt edustavat 

isompaa joukkoa ihmisiä. On totta, että Vasti kuuluu naisten ryhmään ja 

Mordokai juutalaisten ryhmään. Siinä mielessä heitä voi pitää ryhmiensä 

edustajina. Ryhmä ei kuitenkaan palaudu kollektiivisesti yksilöiden toimintaan. 

Se, että ryhmän yksittäinen jäsen toimii tietyllä tavalla, ei tarkoita, että koko 

ryhmä toimii samalla tavalla.158 

Kertomuksen loppupuolella Mordokaista kasvaa merkittävä mies. BHS 

ilmaisee tämän jakeessa 9:4 näin: לוֹֽדָגְו ~ֵ֥לוֹה יַ֖כֳּדְרָמ . KR 1933 kääntää tekstin: 

”Mordokai tuli yhä mahtavammaksi.” KR 1992 puolestaan sanoo: ”Hänen 

valtansa jatkuvasti kasvoi”. Molemmat käännökset tavoittelevat BHS: ilmaisua, 

jonka voisi kääntää myös näin ”Mordokai kulki kohti suuruutta.” Laniak vertaa 

Mordokaita Moosekseen, joka vapautti kansansa orjuudesta ja josta niin ikään 

sanotaan, että hän oli hyvin suuri mies ֙דֹאְמ לוֹ֤דָּג הֶׁ֗שֹמ ׁשיִ֣אָה  (2. Moos. 11: 3) Mooses 

 
154 Laniak 1998, 67. 
155 Koller 2104, 71, 74. 
156 Wetter 2018, 10. (Sivunumero perustuu e-kirjaan.) 
157 Koller 2014, 72. 
158 Hirvonen 2013, 59; Katso luku 2.4. 
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ja Mordokai molemmat tulivat tunnustetuiksi julkisella näyttämöllä. Esterin kirjan 

viimeinen luku, joka käsittää vain kolme jaetta, suitsuttaa paitsi kuninkaan myös 

Mordokain kunniaa.  
 Kaikki hänen [kuninkaan] mahtavat tekonsa ja saavutuksensa sekä kertomus  

  siitä kunniasta ja vallasta, jonka Mordokai häneltä sai, on merkitty Meedian ja  
  Persian  kuninkaiden historiaan. Mordokaista tuli arvostettu myös oman  
  kansansa parissa (Est. 10:1–3, KR 1992) 

 

4.5 Juutalaisten vainooja Haman 
Esterin kirjan kolmannen luvun alussa kerrotaan, kuinka kuningas korottaa 

Hamanin ylimmäksi virkamieheksi ja vaatii, että muiden virkamiesten on 

osoitettava tälle kunnioitusta maahan heittäytymällä, mutta Mordokai ei suostu 

kumartamaan Hamania. Ihmiset ovat herkkiä rekisteröimään sen, jos joku 

kohtelee heitä vastoin normatiivisia odotuksia. Esimerkiksi, jos työtoverit eivät 

tervehdi tai henkilö kokee, että häntä ei arvosteta työyhteisössä, se voi saada 

henkilössä aikaan voimakkaita tunteita ja aiheuttaa kokemuksen siitä, että on 

joutunut vääryyden uhriksi. Se, että ihminen olettaa työtoverien tervehtivän, 

perustuu normatiivisiin odotuksiin. Tervehtimisellä on myös sosiaalinen 

ulottuvuus, koska se liittyy vahvasti ihmisten välisiin suhteisiin. Edellä kuvatun 

perusteella voidaan todeta, että hyväksyvä tunnustaminen perustuu sosiaalisiin 

suhteisiin ja normatiivisiin statuksiin. Suhteessa voidaan erottaa tunnustaja ja 

tunnustettava sekä tunnustamisen sisältö. Sisältö kertoo sen, miksi tai millaiseksi 

subjekti tunnustaa objektin. Tunnustamiseen liittyy yleensä vastavuoroisuus, joka 

tarkoittaa sitä, että myös tunnustettava osallistuu osaltaan suhteen rakentamiseen. 

Tunnustuksen vastaanottaminen edellyttää, että objekti tunnustaa subjektin 

aseman tunnustajana. Vaikka tunnustussuhde on kaksisuuntainen, se ei kuitenkaan 

tarkoita, että se olisi molempiin suuntiin samankaltainen.159 

Aiemmin Vastin yhteydessä mainitsin epätunnustamisen, joka voi olla 

toisen aktiivista kaltoinkohtelua, mutta se voi ilmetä myös siten, että jokin henkilö 

tai ryhmä jätetään kokonaan vaille huomiota ja näin ollen myös vaille 

tunnustamista. Epätunnustamista on myös se, jos joku henkilö tai ryhmä 

tunnustetaan tai määritellään tavalla, jota kohde ei itse hyväksy. Kun yksilö tai 

ryhmä nousee vastustamaan kokemaansa vääryyttä, alkaa kamppailu 

tunnustamisesta, mikä on oikeastaan koko Esterin kirjan keskeisin teema. 

Parhaimmillaan kamppailu tunnustamisesta edistää yhteiskunnallisten tai 

 
159 Koskinen 2017, 22–23. 
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institutionaalisten epäkohtien korjaamista.160 Tämä ei ole kuitenkaan Hamanin 

tavoite, vaan hänen kohdallaan on kyse valtataistelusta. Susan hovissa oli 

normina, että hovin muut virkamiehet tervehtivät hovin korkea-arvoisinta 

virkamiestä heittäytymällä maahan tämän edessä. Rikkomalla tätä normia 

Mordokai osoittaa, että hän ei tunnusta Hamanin asemaa ylimpänä virkamiehenä. 

Tämä herättää Hamanissa voimakkaita tunteita, ja kokemuksen siitä, että 

Mordokai kohtelee häntä väärin.  

Hamanista kerrotaan, että ”hän tuli kiukkua täyteen” (KR 1933) tai että ”hän 

raivostui silmittömästi” (KR 1992). Molemmat käännökset pyrkivät kuvaamaan 

sitä tunne tilaa, jossa Haman oli. BHS:n tekstissä Hamanin suuttumista kuvataan 

sanalla הָמֵח , joka tarkoittaa myös kuumuutta. Voidaan siis tulkita Hamanin 

tuntenvan polttavaa kiukkua; kyseessä ei selvästikään ole hänelle pikkuasia. 

Vaikka tunnustaminen jää puuttumaan Hamanin ja Mordokain suheesta, se on 

kuitenkin vastavuoroinen tapahtuma, jossa Haman odottaa Mordokailta 

tietynlaista käyttäytymistä ja tavallaan tunnustaa tämän aseman henkilönä, jolta 

odottaa saavansa kunnioitusta. Mordokai ei kaikesta päätellen ole Hamanille 

yhdentekevä henkilö, vaan henkilö, jolla on tietty asema ja status. 

Haman näyttää joutuvan jonkinlaisen vimman valtaan. Mordokaista tulee 

hänelle pakkomielle. Vaikka kuningas on tunnustanut Hamanin korottamalla 

tämän korkeaan asemaan, se ei riitä Hamanille, jolle on tärkeää, että myös 

Mordokai tunnustaa hänen asemansa. Koska Mordokai ei tähän suostu, Hamanin 

vimma kasvaa. Hänelle ei riitä enää, että Mordokaita rangaistaan. Hän haluaa 

tuhota kaiken sen, mitä Mordokai edustaa eli koko juutalaisen väestönosan 

kaikkialta Persian valtakunnan alueelta. 

Toisilta saatavan kunnioituksen, arvostuksen tai välittämisen puute 

vaikuttaa väistämättä ihmisen itseluottamukseen. Sallisessaan toiselle aseman 

relevanttina tunnustajana, ihminen tekee itsensä haavoittuvaksi ja ottaa sen riskin, 

että tunnustaminen saattaa olla myös negatiivista.161 Kuningas oli korottanut 

Hamanin korkeaan julkiseen virkaan, johon liittyy aina se riski, että joutuu 

julkisesti arvosteltavaksi, ja joutuu kohtaamaan vastustusta opposition taholta. 

Tämä oli väistämätöntä myös Hamanin kohdalla. Kertomuksesta ei 

yksiselitteisesti voi päätellä, onko niin, että Mordokai ei tunnusta Hamanin 

asemaa korkeimpana virkamiehenä vai eikö hän halua tunnustaa Hamania 

 
160 Koskinen 2017, 24–25, Peltomäki 2017, 277. 
161 Laitinen 2019, 179. 
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persoonana – vai mahdollisesti sekä että. Joka tapauksessa vaikuttaa siltä, että 

Haman ei pysty erottamaan yksityistä ja julkista rooliaan; Mordokain käytös 

menee hänelle ”ihon alle”. 

Miksi Hamanille on niin tärkeää, että juuri Mordokai tunnustaa hänet? 

Haman olisi voinut toimia toisinkin; hän olisi voinut kohdella Mordokaita 

näkymättömänä ja jättää hänet huomiotta. Vihassaan hän oli valmis toteuttamaan 

äärimmäistä tunnustamisen negaatiota eli julmaa fyysistä väkivaltaa. Laitisen 

mukaan sellaisella tunnustamisella, joka perustuu tyrannin ja orjan asetelmaan, ei 

ole aidon tunnustamisen asemaa.162 Voi pohtia, mitä Haman olisi voittanut, jos 

Mordokai olisi kumartanut häntä, kun hän olisi kuitenkin tiennyt, että kunnioitus 

ei ole aitoa. Vastaavasti voi kysyä, miksi Mordokai käyttäytyy näin itsepäisesti, 

vaikka hän samalla saattaa vaaraan koko kansansa.  

 Edelleen voidaan pohtia sitä, kohdistuuko Hamanin viha juutalaisiin vai 

käyttääkö hän antisemitismiä välikappaleena kostaakseen Mordokaille 

henkilökohtaisen loukkaantumisensa vai Mordokaita oikeuttaakseen juutalaisten 

joukkotuhon. Joka tapauksessa näyttää siltä, että kertomuksen kannalta on 

merkittävää se, että Haman on Agagin, juutalaisten vastustajan jälkeläinen. 

Amalekialaisena hän on itsekin Mordokain tavoin muukalainen Persiassa. 

Kollerin mukaan Haman pyrkii kaikin tavoin osoittamaan olevansa kunnon 

persialainen, mistä johtuu se, että tavoittelee korkeaa asemaa. Jakeessa 6:8 hän 

jopa haaveilee pukeutuvansa kuninkaan pukuun eli tulevansa itse kuninkaaksi163 

Draamallisesti mielenkiintoinen on kohtaus, jossa asetelmat kääntyvät 

päälaelleen. Haman, joka oli vaatinut, että kaikkien on kumarrettava häntä ja oli 

suunnitellut murhaavansa kaikki juutalaiset, joutuu itse kumartumaan juutalaisen 

naisen eteen pyytämään itselleen armahdusta (7:7–8). 

4.6 Eunukit statisteina 
Esterin kirjassa esiintyvät eunukkihahmot ovat tunnustamisen teorian 

näkökulmasta mielenkiintoinen ryhmä. Eunukit ovat ainoa sukupuoli-

identiteetiltään erilainen ryhmä, joka mainitaan Raamatussa. Eunukki (hepreaksi 

סיִ֣רָס ) tarkoittaa miestä, ”jonka kivekset on murskattu tai jonka elin on leikattu” (5. 

Moos. 23:2). Sana סיִ֣רָס  (saris) esiintyy alkutekstissä useammin kuin sana 
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163 Harvey 2003, 57, Koller 2014, 78. 
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”eunukki” suomalaisissa raamatunkäännöksissä, joissa se tilanteesta riippuen 

saatetaan kääntää myös virkamieheksi tai hoviherraksi.164  

Assyrialaiset ja babylonialaiset arkeologiset lähteet todistavat, että 

muinaisessa Lähi-idässä eunukit saattoivat toimia haaremin vartijoina, 

palvelijoina sekä lähetteinä ja vartijoina. Näissä kaikissa rooleissa tapaamme heitä 

Esterin kirjassa. Eunukit palvelivat ilmeisesti paitsi hallitsijoita myös yksityisiä 

kansalaisia muun muassa kokkeina, leipureina, muusikkoina ja kirjureina. Jotkut 

eunukit olivat orjia, mutta ei tiedetä, kuinka merkittävä osa. Se kuitenkin 

tiedetään, että monet heistä olivat erittäin korkeassa hallinnollisessa asemassa. 

Ilmeisesti heitä toimi myös sotilaina ja jopa sotapäällikköinä, mihin viittaa muun 

muassa raamatun kohta 2. Kun 18:17:165 
 Assyrian kuningas lähetti Lakisista ylipäällikkönsä, ylieunukkinsa  

   ja ylimmän juomanlaskijansa mahtavan sotajoukon komentajina   
  Jerusalemiin viemään viestin kuningas Hiskialle. 

 
Muinaisissa reliefeissä eunukit esiintyvät parrattomina ja usein 

ulkomuodoltaan naisellisina.166Samalla tavalla, kun eunukit sijoittuvat kahden 

sukupuolen väliin, he sijoittuvat myös kahden yhteiskuntaluokan väliin. Toisaalta 

he itse ovat vallan kohteita, mutta kuninkaan lähimpinä virkamiehinä heillä 

itsellään on valtaa lähinnä siksi, että kuningas on heistä riippuvainen. Bealin 

mukaan Esterin kirjassa eunukit liikkuvat sujuvasti näyttämöltä toiselle ja ylittävät 

sujuvasti rajoja, jotka sitovat muita hahmoja. Kaksi eunukkia jopa pääsi niin 

lähelle kuningasta, että he olisivat pystyneet surmaamaan tämän, ellei Mordokai 

olisi sitä estänyt. 167 Heistä kerron lisää myöhemmin. 

Korkeasta yhteiskunnallisesta asemastaan huolimatta eunukit ovat esimerkki 

äärimmäisestä esineellistämisestä. Heidän kehonsa oli peruuttamattomasti 

muokattu kuninkaan, hovin ja yläluokan tarpeita silmällä pitäen ja heiltä oli viety 

oikeus isyyteen. Tunnustamisen näkökulmasta voidaan ajatella, että eunukit eivät 

institutionaalisessa mielessä olleet täysiä persoonia, koska heiltä puuttui oikeus 

omaan kehoonsa.168 

Toinen asia, jota pohdin eunukkeihin liittyen, on heidän näkymättömyytensä 

Esterin kirjan myöhemmässä tulkinnassa. Vaikka kertoja mainitsee heistä useita 

nimeltä ja antaa parissa kohdassa heillä on jopa ratkaiseva merkityksen juonen 
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165 Lemos 2011, 49. 
166 Lemos 2011, 49. 
167 Beal 1997, 52. 
168 Kts. sivu 6. 
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käänteen kannalta, heistä löytyy verrattain vähän mainintoja Esterin kirjaa 

käsittelevässä tutkimuskirjallisuudessa. Jotta tulee tunnustetuksi persoonana, 

täytyy ensin tulla nähdyksi. Vaikka kyseessä on kaunokirjallinen teos, on silti 

mielenkiintoista miettiä, minkä statuksen lukijana annan kullekin hahmolle, ja 

mitkä tekijät siihen vaikuttavat. 

Ensimmäisen kerran eunukit mainitaan jakeessa 1:10, jossa luetellaan 

nimeltä ne seitsemän eunukkia, jotka olivat kuninkaan henkilökohtaisia 

palvelijoita, sananmukaisesti palvelivat kuninkaan kasvojen edessä. Kuningas 

antoi eunukeille käskyn hakea kuningatar Vasti.  Kaikesta päätellen eunukit 

noudattivat käskyä mukisematta, koska tunnustivat kuninkaan auktoriteetin. 

Kyseessä oli siis luvussa 2.3 kuvattu deontologinen tunnustamisen ulottuvuus, 

mutta emme voi varmasti tietää oliko se ehdollista vai ehdotonta eli tottelivatko 

eunukit kuningasta pelosta vai kunnioituksesta tätä kohtaan. Valtuuttamalla 

eunukit noutamaan kuningatar Vastin kuningas samalla antoi heille tiettyä 

auktoriteettia. Tapahtui kaksisuuntaista horisontaalista tunnustamista, jossa 

kuningas jakoi valtaa vain sen verran, kun siitä oli hyötyä hänen omien 

päämääriensä kannalta.169 Kuningatar Vasti kieltäytyi kuitenkin tottelemasta 

eunukkeja eikä lähtenyt heidän mukanaan kuninkaan luokse. Vasti ei tunnustanut 

sitä auktoriteettia, joka eunukeille oli annettu ja samalla hän välillisesti osoitti sen, 

ettei myöskään tunnusta kuningasta auktoriteetin antajaksi.  

Jakeessa 2:8 esitellään eunukki Hegai, joka toimi haaremin valvojana. 

Hänestä kerrotaan, että hän kiintyi Esteriin, kun tämä tuotiin nuorena tyttönä 

haaremiin. Hegai huolehti henkilökohtaisesti Esterin hyvinvoinnista ja järjesti 

tälle paikan haaremin parhaasta osasta. Kaikesta päätellen kyse oli ehdottomasta, 

aksiologisesta tunnustamisesta, jota ei motivoinut pakko eikä hyödyn tavoittelu, 

vaan aito kiintymys ja rakkaus.170 Jakeesta 2:15 voi päätellä, että Ester osoitti 

vastavuoroista tunnustamista Hegaita kohtaan noudattamalla tämän antamia 

ohjeita vapaaehtoisesti. Sitä teksti ei kerro tapahtuiko se rakkaudesta vai 

pelkästään kiitollisuudesta, oliko kyse siis aksiologisesta vai pelkästään 

kontributiivisestä tunnustamisesta.171 

Jakeessa 2:21 mainitaan nimeltä kaksi eunukkia Bigtan ja Teres. Bigtan oli 

yksi niistä seitsemästä edellä mainitusta eunukista, jotka olivat hakemassa Vastia 

kuninkaan eteen. Bigtan ja Teres olivat kuninkaan läheisiä palvelijoita, 

 
169 Katso sivu 11. 
170 Katso sivu 11.  
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”ovenvartijoita”. Kirjottaja ei kerro, mitä sellaista nämä eunukit olivat nähneet 

kuninkaan yksityishuoneissa, että he päättivät tappaa kuninkaan. Lukija voi vain 

arvailla ja tehdä omat johtopäätökset sen perusteella, mitä kuninkaasta on 

aiemmin kerrottu. Joka tapauksessa Bigtan ja Teres eivät tunnusta kuningasta 

kuninkaan arvoiseksi, vaan nousevat vastustamaan instituutiota äärimmäisin 

keinoin. Negatiivinen tunnustaminen ilmenee voimakkaimmin välivaltaisina 

tekoina, jossa kohteelta riistetään oikeus koskemattomuuteen ja jopa elämään. 

Bigtan ja Teres päätyvät itse hirsipuuhun, mutta lukijat eivät saa koskaan tietää, 

oliko heidän käytöksellään jalommat päämäärät, pyrkivätkö he toiminnallaan 

turvaamaan muiden ihmisten oikeuden koskemattomuuteen.  

Kirjassa esitellään vielä kaksi eunukkia: Hatak ja Harbona. Hatak toimi 

lähettinä, joka kuljetti Esterin hovista lähettämiä viestejä Mordokaille ja 

Mordokailta Esterille. Harbona mainitaan ensimmäisen kerran niiden seitsemän 

joukossa, jotka lähetetään hakemaan Vastia. Toisen kerran hän astuu esille 

jakeessa 7:9, jossa hän ehdottaa Hamanin ripustamista tämän talon edessä 

valmiina olevaan hirsipuuhun. Tarina ei kerro eunukkien ja Hamanin välisistä 

suhteista mitään. Tämä lisää osaltaan eunukkien näkymättömyyttä tarinassa. 

Ainoa kerta, kun Hamanin kerrotaan tapaavan eunukkeja, on jakeessa 6:14, jossa 

eunukit saattavat Hamania Esterin pitoihin. Oletettavasti Harbona tuolloin havaitsi 

Hamanin pihalla olevan hirsipuunkin. 

4.7 Juutalaiset vastaan muut 
Toisin kuin muissa Raamatun kirjoissa Esterin kirjan alussa juutalaiset 

näyttäytyvät yhtenäisenä, alistuvana, passiivisena ja myötämielisenä yhteisöltä. 

Yhdeksännessä luvussa tapahtuu yllättäen muutos; juutalaiset nousevat 

vastarintaan ja tuhoavat vastustajansa säälimättömästi. Luku paljastaa 

ihmismielen synkän puolen: kateuden, vihan, pelon, kostonhimon, ylpeyden, jotka 

yhdessä johtavat ylettömään kansallismielisyyteen.  Kuvaus juutalaisten 

väkivaltaisesta kostosta on ollut monille ”kuuma peruna”. Jotkut ovat pyrkineet 

kiertämään ongelman selittämällä, että yhdeksäs luku olisi myöhempi lisäys. 

Toiset ovat esittäneet, että kyse on vain satiirista tai farssista, jota ei pidä ottaa 

liian vakavasti. On totta, että Esterin kirjassa on ironisia ja komediallisia piirteitä, 

 
171 Katso sivu 11. 
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mutta jos sitä tarkastellaan niiden näkökulmasta, pitää samalla tavalla suhtautua 

koko kirjaan, ei pelkästään juutalaisten osuuteen kertomuksessa.172 

Toisin kuin Esran, Nehemian ja Danielin kirjassa, Esterin kirjassa ei 

vakuuteta juutalaisten noudattaneen Mooseksen lain mukaisia puhtaussäännöksiä. 

Päinvastoin Mordokai kehotti Esteriä salaamaan hovissa sen, että tämä oli 

juutalainen (2:10). Esterin kirjassa pikemminkin on nähtävissä se, että juutalaiset 

pyrkivät olemaan lojaaleja kansalaisia.173  

Kuten edellä on moneen kertaan todettu, kertomuksen kannalta merkittävin 

tapahtuma on se, kun juutalainen Mordokai kieltäytyy kumartamasta 

amalekialaista Hamania. Lukija ei voi olla varma Mordokain perimmäisistä 

vaikuttimista, mutta joka tapauksessa kyse oli periaatteesta, jolla oli mitä 

ilmeisemmin jotain tekemistä Mordokain juutalaisuuden kanssa.174 Kun Haman 

sai kuulla, mitä kansaa Mordokai edusti, hän päätti tuhota koko Mordokain 

kansan יָֽכֳּדְרָמ םַ֥ע  Hamanin mielestä oli liian vähäpätöistä kostaa pelkästään 

Mordokaille; sananmukaisesti se olisi ollut halveksuttavaa hänen silmissään זֶבִּ֣יַו 

ויָ֗ניֵעְּב  (Est.3:6). Haman pyrki siis ”juutalaisongelman lopulliseen ratkaisuun” jo 

tuhansia vuosia ennen natseja. Koska käytännössä kaikki maailman juutalaiset 

asuivat tuolloin Persian valtakunnassa, Hamanin reaktio siihen, että Mordokai ei 

kumartanut häntä oli käsittämättömän ylimitoitettu.175 

Antisemitismi on yksi teema, jota ei voi sivuuttaa pohdittaessa Esterin 

kirjaa. Ei ole loogista, että kahden virkamiehen välinen kiista saa sellaiset 

mittasuhteet, että se johtaa jonkun etnisen ryhmän totaaliseen hävittämiseen. 

Kyseessä on mitä ilmeisemmin metonymia eli kirjallisuudessa käytetty kielikuva, 

jossa pieni edustaa isompaa kokonaisuutta. Mordokai edustaa tässä kaikkia 

Persian valtakunnassa asuvia juutalaisia, mutta ei voida tietää, oliko kuvaako 

Hamanin ja Mordokain suhde yhteiskunnassa yleisesti vallinneita asenteita 

juutalaisia kohtaan. Historialliset lähteet eivät vahvista sitä, että juutalaiset olisivat 

joutuneet kirjassa kuvatun kaltaisen etnisen vainon kohteeksi Persian 

hallituskaudella, mutta silti se ei ole täysin pois suljettua.176 

Millgram esittää, että antisemitismi sai alkunsa Babylonian 

pakkosiirtolaisuuden aikana 586–538 eKr. ja on jatkunut sieltä asti tähän päivään. 

Esterin kirja on historian ensimmäinen kuvaus ilmiöstä, josta myöhemmin on 

 
172 Harvey 2003, 63–64. 
173 Witte 2012, 631. 
174 Koller 2014, 70. 
175 Millgram 2008, 133. 
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puhuttu nimellä ”juutalaisongelma” tai ”juutalaiskysymys”.  Ennen 

pakkosiirtolaisuutta juutalaiset olivat eläneet omassa ”kapselissaan” pakanoiden 

ympäröimän, mutta diasporassa he elivät hajallaan pakanakansan keskellä samalla 

selvästi erottuen niistä. Juutalaisia ei ilmeisesti katsottu hyvällä, sillä heidän 

tapansa ja norminsa poikkesivat valtakulttuurista. Millgramin mukaan he olivat 

sisäänpäin kääntyneitä ja pysyttelivät erossa muista ilman mitään halua 

assimiloitua ympäröivään maailmaan. Sanalla sanoen he olivat erilaisia ja tämä 

erilaisuus sai muissa aikaan provokaatiota.177  Hamanin sanat jakeessa 3:8 

vahvistavat saman havainnon: 
Tämän jälkeen Haman sanoi kuningas Kserkseelle: "Valtakunnassasi on kansa, 
joka asuu hajallaan sen kaikissa maakunnissa muiden kansojen seassa, mutta 
niistä erottautuen. Sen lait ovat erilaiset kuin minkään muun kansan, eivätkä sen 
kansan jäsenet noudata kuninkaan lakeja. Ei ole oikein, kuningas, että sinä annat 
heidän olla rauhassa. (KR 1992) 

 
Septuagintan käyttämä, hajallaan asumista tarkoittava sana on tässä διασπειρω, 

josta tulee käsite diaspora.178 BHS:ssa hajaannusta kuvataan kahdella eri verbillä 

רַזָפ  (hajottaa, sirotella) ja דַרָפ , (erottaa). Nämä eivät esiinny sanaparina missään 

toisessa Heprealaisen Raamatun tekstissä. 

Kun joku taho pyytää tunnustamista, se asettaa itsensä ikään kuin näytteille 

ja pyrkii osoittamaan sen, että sillä on monia samoja piirteitä kuin taholla, jolta 

tunnustusta haetaan. Tunnustuksen antajan odotetaan myöntävän: ”olet 

kaltaisemme, otamme sinut joukkoomme.” Hyväksytyksi tuleminen vaatii 

tunnustettavalta omaehtoista ojentautumista. Tähän sisältyy ajatus siitä, että 

tunnustusta hakeva samalla myöntää tunnustajan olevan jollain tavalla parempi ja 

siinä asemassa, että on tunnustajaksi kelpaava. Näin ollen tapahtuu vastavuoroista 

tunnustamista, jossa tunnustettava tunnustaa tunnustajan. Vastavuoroinen 

tunnustaminen on sekä yksilöiden välisten että yhteiskunnallisten suhteiden 

pohjataso.179 

Hamanin kuvaus juutalaisista jakeessa 3:8 saattaa olla osin paikkansa 

pitävä. Jos hän ei suoranaisesti valehtele, ainakin hän kertoo puolitotuuksia. Juuri 

edellä on kerrottu Mordokain lojaalisuudesta kuningasta kohtaan, ja lienee totta, 

että juutalaisten tavat ja lait erosivat persialaisista tavoista, mutta eivät kuitenkaan 

olleet ristiriidassa Persian valtakunnan lakien kanssa. Uhattuna näyttää olleen vain 

 
176 Witte 201, 632. 
177 Millgram 2008, 100. 
178 Raamattu ja sen kulttuurihistoria 1971, 503.  
179 Saarinen 2015, luku 1. (Luettu e-kirjana.) 
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Hamanin itsetunto.180 Hamanin ja Mordokain kohtaaminen heijastanee jotain 

vastavuoroisen tunnustamisen puuttumisesta persialaisten ja juutalaisten välisissä 

suhteissa. Esterin kirjassa vahvistuu ajatus Jumalasta suojelijana, joka ei hylkää 

kansaansa. Näin kirja osaltaan vaikuttaa Israelin kansan itseymmärrykseen ja 

vahvistaa kuvaa valittuna kansana.181 

 
180 Berg 1979, 74; Breneman 1993, 330. 
181 Breneman 1993,296. 
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5 Johtopäätökset 
Vastavuoroinen tunnustaminen vaikuttaa yksittäisten ihmisten sekä yhteisöjen ja 

yhteiskuntien välisissä suhteissa. Esterin kirjan tarkasteleminen tunnustamisen 

näkökulmasta osoittaa mielestäni sen, että tunnustaminen tai sen patologiat eri 

tasoillaan ilmenevät pitkälti samankaltaisina kaikkialla ja kaikkina aikoina. 

Tämän oivaltaminen saattaa auttaa meitä ymmärtämään omaa käytöstämme ja 

myös saada aikaan sen, että pyrimme omalta osaltamme rakentamaan yhteisöjä, 

joissa hyväksyvällä tunnustamisella on keskeinen asema. Tässä on luonnollisesti 

kyse Raamatun tekstien reseptiohistoriallisesta tulkinnasta, jossa tekstin merkitys 

syntyy tekstin ja sen lukijan yhteisestä panoksesta, ja jossa keskeistä on se, minkä 

merkityksen lukija tekstille antaa.182  

Esterin kirja antaa mahdollisuuden tarkastella tunnustamista usealla eri 

tasolla. Yksi taso on valloittajan ja valloitetun kansan välinen suhde. Babylonia ei 

ollut kunnioittanut valloittamiensa kuningaskuntien itsenäisyyttä eikä näin ollen 

tunnustanut niiden itsemääräämisoikeutta. Iso osa valloitettujen alueiden väestöstä 

pakkosiirrettiin pois kotiseudultaan; heiltä kiellettiin näin ihmisoikeudet. 

Mordokaista kerrotaan, että hän oli pakkosiirtolaisten jälkeläinen, mutta sitä oli 

myös amalekialainen Haman. Valloittajan ja valloitetun välinen vihanpito levisi 

eri etnisten ryhmien väliseksi kamppailuksi paremmuudesta. Vastavuoroinen 

tunnustaminen oli puuttunut israelilaisten ja amalekialaisten kesken jo 

sukupolvien ajan ja jatkui vielä pakkosiirtolaisuudessakin, jossa molemmat olivat 

alistetun kansan asemassa. Persia oli valloittanut Babylonian vuonna 539 eKr. 

Esterin kirja ei kuitenkaan kerro sen jälkeen tapahtuneista muutoksista ja 

pakkosiirtolaisten mahdollisuudesta palata kotiseudulleen, joten jätän ne tässä 

huomioimatta. 

Kertomuksessa esiintyy myös muita kansaryhmiä ja alakulttuureita, jotka 

ovat vuorovaikutuksessa toisiinsa. Yksi kertomuksen teemoista on sukupuolien 

väliset suhteet ja roolit. Tähän liittyy myös eunukkien asema. Heprealaisessa 

Raamatussa vain muutama nainen on saanut nimeään kantavan kirjan. Näitä on 

Esterin lisäksi Ruut ja apokryfikirjoissa esiintyvä Judith. Erikseen voisi vielä 

mainita tuomarina toimineen Deboran (tuom. 4:4) ja naispuolisen profeetan 

Huldan (2.Kun. 22:14). Aina ei huomata, että Heprealaisen Raamatun 

kertomuksissa esiintyy monia muitakin vaikutusvaltaisia naisia. Esimerkiksi 

 
182 Huttunen N.d. http://www.helsinki.fi/teol/pro/emo/tarkastelutapoja/kulttuurivaikutus.html 
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patriarkoilla on rinnallaan matriarkat, joilla on keskeinen rooli kertomuksissa. Se, 

että Esterin kirjan päähenkilö – tai toinen keskeisistä päähenkilöistä – on nainen, 

saattaa rajoittaa tutkijoita ja lukijoita tarkastelemaan häntä pelkästään naisena ja 

toisaalta edustavan yleisesti naiseutta. Mielenkiintoinen ajatusleikki on miettiä, 

mitä tapahtuisi, jos Mordokai ja Ester vaihtaisivat rooleja, mikä silloin muuttuisi. 

Joosefin kertomuksesta näemme, että myös mies voi olla seksuaalisten halujen 

kohteena. Tällä haluan sanoa, että vaikka Esterin kertomuksessa sukupuolilla on 

oma merkityksensä, sen ei tulisi liikaa rajata meidän ajatteluamme.  

Esterin kirjassa mainitaan nimeltä noin 30 hahmoa, joiden avulla voidaan 

pohtia vastavuoroisen tunnustamisen näkymistä yksittäisten persoonien välisissä 

suhteissa. Tarinan kannalta keskeisiä on näistä neljä: Ester, Mordokai, Haman ja 

kuningas Ahasveros. Vaikka kirja kantaa Esterin nimeä, on vaikea nimetä häntä 

yksin pääosan esittäjäksi. Tärkeitä sivupääosan esittäjiä ovat myös kuningatar 

Vasti ja eunukit. 

”Jos Kuningas hyväksi näkee” on lause, joka toistuu kirjassa seitsemän 

kertaa. Näennäisesti käskyt antoi kuningas, mutta joku toinen oli ne hänen 

puolestaan laatinut. Kuningas vaikuttaa harkitsematta suostuvan hänelle 

esitettyihin ehdotuksiin. Yksi teema kirjassa onkin kuninkaan ja neuvonantajien 

suhde. Kertoja antaa ymmärtää, että sen jälkeen, kun Mordokaista tulee kuninkaan 

lähin neuvonantaja, kuninkaasta tulee entistä mahtavampi kuningas. Miten 

Mordokai sitten eroaa muista neuvonantajista? Tekstistä voi päätellä, että muut 

tavoittelivat omaa etuaan tai olivat huolissaan omasta asemastaan, mutta 

Mordokai toimi kansansa parhaaksi – tosin vain oman kansansa parhaaksi. 

Kertomuksen mielenkiintoisin hahmo lienee Haman. Kuten edellä todettiin, 

hän on karikatyyrimäinen, yksioikoinen hahmo, joka tavoittelee valtaa. Hän 

etenee sokeasti kohti tavoitettaan eikä huomaa varotusmerkkejä ympärillään, 

vaikka lukija ne kyllä havaitsee. Hamanin hahmossa on myös paljon koomisuutta. 

Hän on kertomuksen konna, jolle on mukava nauraa. Toisaalta mietin, onko hänen 

tehtävänsä kertomuksessa olla pelkästään epäonninen pelle, joka huvittaa 

lukijoita. Ehkä hän on myös hahmo, johon lukija voi projisoida omat vihan 

tunteensa. Huomaan kysyväni itseltäni, asuuko minussakin ja meissä kaikissa 

pieni Haman. Hamanin hahmo muistuttaa minua myös siitä, että asiat tai henkilöt, 

joita pidämme huvittavina, saattavat olla oikeasti vaarallisia. Hamanissa ja 

Hitlerissä on nähty luonnollisesti paljon samankaltaisuutta, mutta on olemassa 
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jatkuvasti vaara, että uusia hamaneita nousee lisää. Sen takia on tärkeää tunnistaa 

ajoissa erilaisia valtarakenteita, jotka synnyttävät tunnustamisen patologioita.  

Mordokai on ilmiselvästi kertomuksen sankari; hän on taustavaikuttaja, 

jonka ansiosta juutalaiset pelastuvat. Toisaalta hän juuri on syypää siihen, että 

juutalaiset joutuivat vaaraan. Voidaan miettiä, mitä olisi tapahtunut, jos hän 

toisten lailla olisi kumartanut Hamania. Kertoja antaa vihjeen siitä, että yksi syy 

Mordokain käytöksen takana saattaa olla pitkäaikainen etninen vihanpito. Tämän 

takaa avautuu mielenkiintoinen ja laaja teema siitä, kuinka kansojen historiat 

vaikuttavat yksittäiseen ihmiseen vielä vuosikymmenten ja vuosisatojen päästä. 

Uskonnolliset syyt jäävät kertomuksessa taka-alalle, koska kertoja ei suoraan 

mainitse Mordokain harjoittaneen juutalaista uskoa, vaikka hänen juutalaista 

syntyperäänsä muuten korostetaankin. 

Esterin elämä on kuin sadusta. Nuoresta, orvosta pakkosiirtolaisen 

jälkeläisestä tulee valtakunnan ykkösnainen, jonka kädestä kuningaskin syö. 

Kertomuksen alussa Esterillä ei ole valinnan vapautta eikä sananvaltaa. Hän tekee 

juuri niin kuin muut käskevät hänen tehdä. Kertomuksen loppupuolella hän on 

itsenäinen nainen, joka antaa käskyjä muille ja antaa teurastaa 75000 ihmistä. 

Lukija saattaa ihmetellä sitä, kuinka hahmo, joka on itse kokenut pelkoa ja uhkaa, 

ei tunne myötätuntoa muita kohtaan. Ei kerrota, oliko Ester itse äiti, mutta joka 

tapauksessa hän ei helpota Hamanin vaimon tuskaa, vaan vaatii, että tämän 

kymmenen pojan ruumiit ripustetaan hirsipuuhun. Esterin luonteen ääripäät 

herättävät huomiota. Vapauduttuaan orjan ja haaremivaimon roolista, hän ei jää 

puolitiehen tai puolueettomalle maaperälle, vaan hänestä itsestään tulee julma 

vallankäyttäjä. Sekä Mordokain että Esterin puolustukseksi on sanottava, että he 

eivät etsi kertomuksessa omaa etuaan tai tavoittele valtaa, vaan toimivat kansansa 

pelastamiseksi. Ester jopa vaarantaa oman henkensä tämän päämäärän hyväksi. 

Iso kysymys on, tekikö hän tämän vapaasta tahdostaan vai Mordokain 

painostamana ja pelottelemana.  

Esterin kirjassa on nähtävissä karnevalistisia piirteitä. Hahmojen roolit 

kääntyvät koomillisella tavalla päälaelleen. Maailmanmahtavimmasta kuninkaasta 

ja suuren sotaväen päälliköstä tulee tohvelisankari, jota oma vaimo ei tottele, ja 

joka ei osaa tehdä itsenäisiä päätöksiä. Kuningatar menettää kruununsa ja nuoresta 

orjatytöstä tulee arvovaltainen kuningatar. Haman, joka vaatii kunnioitusta, joutuu 

itse heittäytymään polvilleen juutalaisen naisen eteen. Juutalaiset, jotka pelkäävät 

henkensä edestä tuhoavat yhtäkkiä kaikki vihollisensa. 
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Voidaan sanoa, että Esterin kirjassa on pitkälti kysymys tunnustamiseen 

liittyvästä kamppailusta. Vasti kamppailee fyysisen koskemattomuutensa ja 

itsemääräämisoikeutensa puolesta ja toimii samalla keulakuvana muille 

valtakunnan naisille. Mordokai kamppailee paitsi oman kunniansa myös kansansa 

ihmisarvon ja elämän puolesta. Haman käy omaa sisäistä kamppailuaan 

tavoitellessaan yhä enemmän valtaa ja suosiota. Tämän seurauksena hän on 

valmis toteuttamaan äärimmäistä ”epätunnustamista”, loukkaamaan muiden 

ihmisoikeuksia ja syyllistymään väkivaltaan.  

Keskeisin ja monipuolisin hahmo kertomuksessa on luonnollisesti Ester, 

joka tunnustamisen näkökulmasta säteilee tähden lailla moneen suuntaan.183 

Aluksi hän joutuu kokemaan esineellistämistä, kuten muutkin haaremineidot. 

Kuningattarena hänellä on Morodokaille instrumentaalista, välineellistä arvoa. 

Kaiken tämän seurauksensa hänestä itsestään kehittyy kostonhimoinen 

vallankäyttäjä. Mutta Ester on myös ainoa kertomuksen hahmoista, joka saa kokea 

myös hyväksyvää tunnustamista, jopa rakkautta sekä Mordokain, että 

haareminvalvojan Hegain ja jopa kuninkaan taholta.  

Esterin kirjan narratiivinen lähiluku ja sen tarkastelu 

kirjallisuudentutkimuksen teorioiden avulla paljastaa kertomuksesta ja sen 

hahmoista piirteitä, joita ei muuten välttämättä tule havainneeksi. Hahmojen 

käyttäytymisen peilaaminen vastavuoroisen tunnustamisen teoriaan tuo 

kertomukseen uudenlaista syvyyttä ja tekee näkyväksi toiminnan takana olevia 

vaikuttimia. 

 

 

 
 
 

 

 

 
183 Esterin nimi tarkoittaa mahdollisesti tähteä; katso sivu 34. 
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