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Kesäpyhikset 2020 - Esterin kirja (n.2-8-vuotiaille) 
Seinäjoen Vapaaseurakunta 

Hei pyhäkoululaisen oma aikuinen; vanhempi, isovanhempi, kummi tai muu läheinen ihminen! 
Tämä on teitä varten tehty kesämateriaali omien pienten pyhishetkien pitämiseen kotoa käsin. 
Jokaista kesän sunnuntaita varten on varattu lyhyt teksti, jotka kesän loppuun mennessä kattavat 
koko Esterin kirjan tapahtumat. Olen pyrkinyt esittämään kirjan tapahtumat lasten ikätason 
huomioiden ja karsinut ns. aikuisten asiat pois. Jos jännitys silti kasvaa pienimmillä liian suureksi, 
on hyvä muistaa ja muistuttaa siitä että lopussa selviää miten Jumala nämäkin tilanteet ratkaisee. 

Materiaali toimii seuraavasti: 
1) Lue lapselle kullekin päivälle osoitettu teksti. Voitte halutessanne tekstin lukemisen jälkeen 
keskustella lapsen kanssa luetusta yhdessä. Lapsen omat kysymykset ovat tärkeitä, vaikkei niihin 
yhdessä edes löydettäisi vastausta. Voitte käyttää myös tekstin jäljessä olevia valmiita kysymyksiä, 
mikäli se tuntuu teille luontevalta ja lapsen ikään sopivalta. 
2) Jokaiselle pyhiskerralle on varattu yksi väritys- tai muu tehtävä. Materiaalin loppupuolella on 
tehtäväosuus, joka olisi hyvä tulostaa jokaiselle osallistuvalle lapselle erikseen. Haluamme palkita 
kesäpyhiksiin osallistuneet pienellä lahjalla silloin, kun taas pääsemme kokoontumaan kirkolle 
pyhäkouluihin. Lapsi tuo silloin näytille tekemänsä tehtävät saadakseen palkintonsa. Jokainen lapsi 
tehköön materiaalin tehtävät ikänsä ja taitojensa mukaisesti, auttaa saa ja osallistuminen on 
tärkeintä! 

Siunattuja hetkiä Raamatun kertomuksen parissa, rohkaiskoon Jumalan Sana meitä jokaista ikään 
katsomatta näinä erikoisina aikoina. Kesäänne siunaten, 
- Maija Halonen 
 

Sunnuntai 7.6.  Persian kuninkaan suuret juhlat (Est.1) 

Esterin kirjan tapahtumat tapahtuivat hyvin kauan sitten (n.480 eKr.). Juutalainen kansa oli 
tuolloin suurelta osin siirretty Persian valtakunnan alueelle Israelin maasta. Persian kuninkailla oli 
tapana pitää suuria juhlia, joissa saattoi olla vaikkapa tuhansia vieraita. Esterin aikana Persian 
kuninkaana oli Kserkses, jolla oli monia vaimoja. Siihen aikaan monilla kuninkailla oli useita 
vaimoja, joista vain yksi oli kuningatar. Kserkses järjesti suuret juhlat, joissa hän esitteli 
valtakuntansa loistoa ja rikkautta ruhtinaille ja virkamiehilleen. Nämä juhlat kestivät monia, monia 
viikkoja. Kun juhlat olivat loppumassa, Kserkses järjesti vielä viikon pituiset juhlat koko Susan 
kaupungin väelle. 

Susan juhlien viimeisenä päivänä kuningas juhlahumussa vaati kuningatar Vastin tulevan koko 
juhlaväen eteen juhla-asussaan ja kaikessa kauneudessaan. Kuningas olisi halunnut esitellä hänet 
ruhtinailleen, sillä hän oli hyvin kaunis.  Siihen aikaan noilla seuduin kuninkaallisten naisten kasvoja 
ei yleensä saanut kuninkaan lisäksi nähdä kukaan muu mies. Niinpä Vasti kieltäytyi tulemasta, sillä 
kuningas vaati häntä käyttäytymään kuningattaren arvolleen sopimattomasti. Kuningas pahastui ja 
suuttui sekä määräsi Vastin alennettavan muiden vaimojensa joukkoon. Nyt kuninkaalla ei ollut 
kuningatarta, joten hän alkoi jonkin ajan päästä etsiä itselleen uutta kuningatarta. 

Kysymysehdotuksia keskusteluun lapsen kanssa: 

- Ester eli kauan sitten. Löydätkö kodistasi asioita, joita tuohon aikaan ei ollut vielä keksitty? 

- Vasti noudatti maan tapoja. Tekikö kuningas mielestäsi oikein rangaistessaan Vastia? 
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Sunnuntai 14.6. Ester esitellään kuninkaalle (Est.2:1-18) 

Kuninkaan neuvonantajat ehdottivat kuninkaalle että valtakunnan joka maakunnasta etsittäisiin 
kauniita nuoria naisia, joista kuningas saisi valita mieleisensä kuningattaren. Persian kuninkailla oli 
joukko valittuja miehiä, jotka koko elinikänsä auttoivat kuningasta lakiin liittyvissä asioissa. Nytkin 
kuningas kuunteli neuvonantajiaan ja piti heidän ehdotustaan hyvänä. 

Susan kaupungissa asui tuohon aikaan paljon juutalaisia. Yksi heistä oli nimeltään Mordokai. Hän 
oli adoptoinut serkkunsa omaksi tyttärekseen tytön vanhempien kuoltua. Tytön nimi oli Ester. 
Koska Ester oli kaunis, hänetkin valittiin vietäväksi kuninkaan luo. Ennen kuninkaan kohtaamista 
jokainen tyttö sai ensin kauneudenhoitoa kokonaisen vuoden ajan palatsissa asuessaan. Ester ei 
kertonut palatsissa olevansa juutalainen, sillä Mordokai oli kieltänyt häntä kertomasta. Mordokai 
kuljeskeli palatsin lähettyvillä joka päivä saadakseen selville, mitä Esterille kuului.  

Ester kuunteli serkkunsa Mordokain neuvoja kuin tämä olisi ollut hänen oma isänsä. Mordokai 
myös rohkaisi ja tuki Esteriä muutosten keskellä. Palatsissa ollessaan Ester kysyi neuvoa siellä 
työskentelevältä Hegailta esimerkiksi sen suhteen mitä hänen tulisi ottaa mukaansa mennessään 
kuninkaan eteen. Kun tuli Esterin vuoro esittäytyä kuninkaalle, kuningas rakastui häneen koko 
sydämestään ja hän asetti Esterin uudeksi kuningattarekseen Vastin tilalle. 

Kysymysehdotuksia keskusteluun lapsen kanssa: 

- Millä toisella nimellä Esteriä kutsuttiin? Aikuinen voi lukea Est.2:7 ja lapsi voi yrittää kuulla 
Esterin toisen nimen. 

- Ester kuunteli Mordokain ja Hegain neuvoja uudessa ja oudossa tilanteessa. Keneltä sinä 
voit kysyä neuvoa uudessa tai pelottavassa tilanteessa? 

 

Sunnuntai 21.6. Juonittelua kuninkaan hovissa (Est. 2:19-3:15) 

Mordokai aloitti työt kuninkaan hovissa samoihin aikoihin kun Ester valittiin kuninkaalle 
esiteltävien joukkoon. Työnsä aikana hän sai kuulla salajuonesta kuningasta vastaan. Mordokai 
kertoi tietonsa Esterille, joka varoitti kuningasta. Asia tutkittiin ja havaittiin todeksi, syyllisiä 
rangaistiin ja tapaus merkittiin kuninkaan aikakirjoihin. 

Kun Ester oli ollut kuningattarena suunnilleen neljä vuotta, kuningas nosti erään Haman-nimisen 
miehen valtakuntansa toiseksi mahtavimmaksi mieheksi. Kaikkien kuninkaan virkamiesten tuli 
osoittaa kunnioitustaan Hamanille heittäytymällä maahan makaamaan hänen edessään. Tämä 
kuvasti Hamanin mahtavuutta yli muiden, sillä tavan mukaan alempiarvoinen tervehti korkea-
arvoisempaa henkilöä poskisuudelmalla. Mordokai ei suostunut heittäytymään maahan ja ilmoitti 
syyksi sen, että on juutalainen. 

Haman raivostui Mordokaille, koska hänen ylpeyttään oli loukattu. Haman alkoi vihata koko 
Mordokain kansaa ja suunnitteli miten saisi heidät kaikki hävitettyä koko maasta. Hamanin 
käskystä heitettiin arpaa, milloin juutalaisten kimppuun olisi parasta käydä. Haman kertoi 
kuninkaalle että eräs kansa ei tottele määräyksiä ja tulee siksi hävittää. Hän ei kertonut 
kuninkaalle, että kyse oli vain siitä, ettei Mordokai kumartanut häntä. Haman tarjoutui vieläpä 
maksamaan kuninkaan armeijalle suuren summan rahaa hyökkäyksestä juutalaisia vastaan. 
Kuningas uskoi Hamania ja antoi hänelle luvan tehdä mitä halusi. Haman vahvisti lain juutalaisten 
hävityksestä kuninkaan sinettisormuksella. 
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Kysymysehdotuksia keskusteluun lapsen kanssa: 

- Haman suuttui Mordokaille niin että alkoi vihata koko hänen kansaansa. Oletko sinä joskus 
suuttuneena toiminut huonosti? 

- Haman huijasi kuningasta kun ei kertonut koko tilannetta. Saako asioista valehdella 
saadakseen mitä haluaa? 

 

Sunnuntai 28.6. Mordokain avunpyyntö (Est.4) 

Kuningas jatkoi elämäänsä normaalisti, mutta kun koko valtakunnan kaikissa kaupungeissa 
julistettiin juutalaisten tulevasta hävityksestä, monet hämmentyivät. Juutalaiset itse olivat surun 
murtamia kohtalostaan. He pukeutuivat karkeasta kankaasta tehtyyn säkkikankaaseen, sirottelivat 
multaa hiuksiinsa ja itkivät ja valittivat suuressa hädässään. Juutalaisille tämä oli surun osoitus, 
näin oli tehty heidän ja myös ympäröivien kansojen parissa jo satojen vuosien ajan. Myös 
Mordokai kulki suruasussaan valittaen ja itkien ja jäi odottamaan palatsin portille, sillä 
suruasussaan häntä ei päästetty palatsiin sisälle. 

Kun Ester kuuli Mordokain olevan portilla, hän säikähti. Hän lähetti kiireesti palvelijan viemään 
Mordokaille uudet vaatteet, mutta tämä ei suostunut ottamaan niitä vastaan. Palvelija palasi 
kertomaan Esterille mitä oli tapahtunut ja antoi jäljennöksen kuninkaan käskystä juutalaisten 
suhteen. Mordokai pyysi myös, että Ester menisi kuninkaan luo pyytämään apua omalle 
kansalleen. Ester kuitenkin vastasi Mordokaille että ketä tahansa voi kohdata vakava rangaistus jos 
hän kuninkaan pyytämättä menee hänen luokseen. Ester ei ollut edes nähnyt kuningasta 
kuukauteen ja oli oleillut omassa osassaan palatsia. 

Mordokai muistutti Esteriä, että myös Ester itse oli edelleen juutalainen, vaikka olikin kuningatar. 
Jumala kyllä auttaisi omaa kansaansa, mutta Esterillä olisi nyt mahdollisuus auttaa. Mitäpä jos 
Esteristä tulikin kuningatar juuri tätä aikaa varten? Ester myöntyy Mordokain pyyntöön, kuten 
aiemminkin. Ester kuitenkin pyytää Mordokaita ja kaupungin kaikkia juutalaisia paastoamaan sekä 
rukoilemaan ja siten pyytämään apua Jumalalta hänen puolestaan ensin kolme päivää. Ester 
toteaa itsekin paastoavansa ja jättävänsä sitten oman elämänsä Jumalan käsiin. Hän pyytäisi apua 
kansalleen, vaikka niin tehdessään rikkoisikin Persian lakia rangaistuksen uhalla. 

Kysymysehdotuksia keskusteluun lapsen kanssa: 

- Äsken kuulit juutalaisten vanhoista suremistavoista. Mitä itse teet, kun olet surullinen? 

- Jumala järjestelee asioita usein jo etukäteen. Muistatko, mihin suureen maahan Jumala 
aiemmin lähetti Joosefin tärkeään tehtävään ennen suurta nälänhätää? 

 
Sunnuntai 5.7.  Ester kuninkaan edessä (Est.5 ) 

Kolmantena päivänä Ester pukeutui kuninkaalliseen asuunsa ja meni kutsumatta kuninkaan eteen. 
Raamattu ei kerro meille, miltä Esteristä tuolloin tuntui. Kun kuningas huomasi tulijan olevan 
Ester, hän osoitti kultavaltikallaan häntä kohti ja salli Esterin tulla lähemmäs. Kuningas kysyi mitä 
asiaa Esterillä on ja lupasi täyttää minkä tahansa toiveen. Kuningas lupasi Esterille vaikka puoli 
valtakuntaa jos hän niin haluaisi. Kuulostaa melkeinpä sadulta, mutta tämäkin Raamatun kertomus 
on täysin totta! 
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Ester ei esittänyt asiaansa suoraan, vaan kutsui kuninkaan ja Hamanin kuninkaan kunniaksi 
järjestettyihin juhliin. Kuningas haetutti heti Hamanin paikalle, jotta juhlat voitaisiin aloittaa. 
Juhlien aikana kuningas kysyi uudelleen, mitä Ester häneltä toivoi. Ester pyysi kuningasta tulemaan 
huomenna uusiin juhliin, jolloin Ester viimein kertoisi kuninkaalle toivomuksensa. 

Haman oli iloinen ja hyvillään lähtiessään juhlista kotiin. Matkalla hän kohtasi Mordokain, joka ei 
taaskaan heittäytynyt maahan Hamanin edessä. Haman raivostui Mordokaille vielä entistäkin 
enemmän. Kotiinsa päästyään hän kutsui vaimonsa ja ystäviään kuuntelemaan kuinka hän 
kehuskeli suurta rikkauttaan sekä asemaansa kuninkaan palveluksessa. Haman oli myös ainoa, joka 
oli päässyt kuningattaren järjestämiin juhliin kuninkaan lisäksi.  Silti häntä harmitti Mordokain 
käytös. Haman suunnittelikin uuden juonen päästäkseen Mordokaista eroon jopa muita juutalaisia 
aiemmin. Seuraavana päivänä hän pyytäisi kuninkaalta luvan tämänkin suunnitelmansa 
toteuttamiseen. 

Kysymysehdotuksia keskusteluun lapsen kanssa: 

- Ester meni kuninkaan eteen hienoimmissa vaatteissaan. Mitkä ovat sinun hienoimmat 
vaatteesi? 

- Mitä sinä pyytäisit jos voisit pyytää mitä tahansa? 

 

Sunnuntai 12.7. Mordokai palkitaan (Est.6) 

Hamanin odottaessa aamua saadakseen kuninkaalta luvan uuteen juoneensa, kuningas ei millään 
saanut unta. Kuningas käski palvelijoitaan että hänelle luettaisiin pitkin yötä aikakirjoja kaikista 
tapahtumista hänen kuninkuutensa ajalta. Kun kirjoissa oli luettu Mordokain paljastaneen 
salajuonen kuningasta vastaan, kuningas kysyi miten Mordokai oli uskollisuudestaan palkittu. Hän 
sai kuulla että Mordokai oli jäänyt ilman palkintoa. 

Tämä tapahtui juuri aamun koittaessa kun Haman oli tulossa kuninkaan luo pyyntönsä kanssa. Heti 
Hamanin saavuttua kuninkaan eteen kuningas kysyi miten Haman neuvoisi palkitsemaan 
kuninkaan kunnioituksen ansaitsevan miehen. Haman vastasi ajatellen että kuningas puhuu 
varmasti Hamanista itsestään ja totesi: ”Tuotakoon tuolle miehelle kuninkaallinen puku, kuninkaan 
itsensä käyttämä. Ja hän saakoon ratsastaa kuninkaan käyttämällä hevosella. Joku ylimys 
kulkekoon miehen edellä hevosta taluttaen ja huutaen: ’Näin palkitaan mies, jota kuningas tahtoo 
kunnioittaa!’” 

Kuningas vastasi Hamanille: ”Ota heti hevonen ja puku ja tee kaikki mitä sanoit tuolle juutalaiselle 
Mordokaille, joka palvelee minun hovissani. Älä jätä mitään tekemättä siitä mitä sanoit!” Niin 
Haman tekikin ja kuljeskeli pitkin kaupungin katuja Mordokain edellä huutaen. Lopuksi Mordokai 
palasi palatsiin, mutta Haman kiiruhti kotiinsa harmissaan ja nöyryytettynä. Haman oli juonimalla 
ja arpoja heittämällä luullut kääntävänsä tapahtumat omaksi hyödykseen, Mordokai taasen luotti 
kaiken olevan lopulta Jumalan kädessä. Juuri kun Haman oli kertonut tapahtuneen vaimolleen ja 
ystävilleen, häntä tultiin hakemaan Esterin järjestämiin toisiin juhliin. 

Kysymysehdotuksia keskusteluun lapsen kanssa: 

- Oletko sinä koskaan ratsastanut hevosella? Haluaisitko kokeilla? 

- Miltähän Mordokaista tuntui saada kuninkaan kiitos ja kunnioitus? 
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Sunnuntai 19.7. Juoni paljastuu (Est.7) 

Kuningas ja Haman menivät kuningatar Esterin järjestämiin toisiin pitoihin. Juhlat alkoivat kuten 
aiemminkin, oli paljon hyvää syötävää ja juotavaa. Jokaisella osallistujalla oli myös oma 
sohvamainen tuoli, sillä persialaisilla oli tapana syödä makuulla pää hieman kohotetussa 
asennossa. Kuningas oli kuitenkin utelias kuulemaan, miksi Ester oli vastoin lakia saapunut hänen 
luokseen. Juhlien järjestäminen tuskin oli varsinainen syy, mutta mikä se sitten oli? 

Niin kuningas kysyi jo kolmannen kerran mitä Ester häneltä toivoo. Nyt Ester puhuu avoimesti. Hän 
pyytää kuningasta pelastamaan sekä hänet itsensä että koko hänen kansansa vihollisen käsistä. 
Hän kertoo kuninkaalle juonesta, jolla juutalaiset on myyty tuhon omiksi. Kuningas kuuntelee 
tarkasti ja kysyy sitten Esteriltä kuka on moisen juonen takana, mistä tämän syyllisen voisi löytää. 

Ester kääntyi Hamania kohti ja sanoo kuninkaalle Hamanin juonitelleen päästäkseen kaikista 
juutalaisista eroon. Haman aivan vapisee pelosta kuninkaan ja kuningattaren katseiden alla. 
Kuningas suuttui niin, että meni hetkeksi ulos puutarhaan Hamanin jäädessä anomaan armoa 
Esteriltä. Epätoivoissaan Haman kapusi jopa Esterin sohvalle pyytäessään Esteriä puhumaan 
kuninkaalle hänen puolestaan. Samalla hetkellä kuningas palaa ja näkee Hamanin rikkoneen yleisiä 
tapoja ollessaan niin lähellä kuningatarta. Palvelijat vievät Hamanin heti pois, eikä hän enää 
koskaan pääse kuninkaan eteen.  

Kysymysehdotuksia keskusteluun lapsen kanssa: 

- Söisitkö sinä mieluummin maaten vai istuen? Kerro miksi. 

- Haman huijasi kuningasta. Muistatko miltä kuninkaasta tuntui kun huijaus paljastui? 

 

 

Sunnuntai 26.7. Uusi laki (Est.8) 

Juutalaiset eivät kuitenkaan olleet vielä turvassa. Persian kuninkaan sinetillä vahvistettu laki oli 
voimassa ikuisesti. Edes kuningas itse ei voinut sinetillä merkittyjä lakeja kumota. Niin Ester 
heittäytyi itkien kuninkaan jalkojen eteen ja anoen pyysi häneltä apua. Kuningas luovutti 
sinettisormuksen Mordokaille ja antoi Esterille ja Mordokaille luvan laatia uusi laki juutalaisten 
pelastamiseksi. 

Mordokai ryhtyi heti toimeen. Mordokain avuksi saapui useita kirjureita ja Mordokain sanellessa 
he kirjoittivat kirjeen jokaiseen 127 maakuntaan niiden omalla kielellä ja kirjoituksella. Laki oli 
juutalaisille lupa puolustautua ketä tahansa heitä uhkaavaa kohtaan. Näin juutalaiset eivät 
olleetkaan joutumassa vaikeuksiin, vaan sen sijaan jokainen, joka yrittäisi käydä heidän 
kimppuunsa. Kuten edellinenkin laki, tätäkään ei voinut mikään peruuttaa tai muuttaa. 

Mordokai lähti kuninkaan palatsista kotiinsa kuninkaallisessa puvussa, joka oli tehty hienoimmista 
kankaista. Kaikki ymmärsivät jo hänen vaatteistaan, että hän oli hyvin tärkeä henkilö kuninkaan 
hovissa. Hän oli saanut myös kultaisen otsarivan ja hienon pellavaisen purppuraviitan. Susan 
kaupungissa iloittiin ja heille se oli valon ja ilon, riemun ja kunnian päivä. Pian tieto levisi kirjeiden 
kautta koko Persian suuren valtakunnan joka kolkkaan. Monet muiden kansojen jäsenet halusivat 
nyt liittoutua juutalaisten kanssa, sillä he pelkäsivät juutalaisten kuninkaalta saamaa valtaa. 

 



Kesäpyhikset 2020. Tehnyt: Maija Halonen, Seinäjoen Vapaaseurakunta 6/11 

Kysymysehdotuksia keskusteluun lapsen kanssa: 

- Nykyäänkin on paljon lakeja. Onko varastaminen Suomen lain mukaan oikein vai väärin? 

- Mordokai tunnistettiin tärkeäksi henkilöksi lopulta uusista vaatteistaan. Mitkä ammatit 
tunnistat ihmisten työvaatteista? 

 

Sunnuntai 2.8. Juutalaiset juhlivat(Est.9-10) 

Kun saapui tuo arvoilla valittu päivä, eivät juutalaiset joutuneetkaan pulaan, sillä kukaan ei 
asettunut vastustamaan heitä. Uusi laki ja Mordokain yhä kasvava valta sai muut ihmiset 
pelkäämään juutalaisia. Juutalaisten vastustajat jäivät lopulta itse häpeään. Nyt juutalaiset saivat 
taas elää rauhassa Persian valtakunnassa eikä heidän tarvinnut enää pelätä. 

Juutalaiset iloitsivat suuresti pelastumisestaan, järjestivät juhlia ja lähettelivät toisilleen herkkuja. 
Mordokai merkitsi nämä tapahtumat muistiin ja lähetti kirjeet koko Persian kaikkien maakuntien 
juutalaisille, jotta tuota päivää vietettäisiin juhlapäivänä joka vuosi. Tulevien sukupolvienkin tulisi 
muistaa juutalaisten ahdinko ja Jumalan siihen tuoma apu. Ester kirjoitti kirjeeseen myös miten 
juhlaa ennen tulisi paastota ja valittaa. Juhlan aikana taas juutalaisten tuli tulevinakin vuosina 
pitää iloisia juhlia, lähettää toisilleen herkkuja ja antaa lahjoja köyhille. 

Kaiken hädän, ahdistuksen ja huolen päätyttyä Ester jatkoi elämäänsä kuningattarena mahtavan 
Persian kuninkaan rinnalla. Mordokai taasen oli arvossa seuraava heti itse kuninkaan jälkeen ja 
hän toimi aina juutalaisten parhaaksi ja pyrki kaikin tavoin huolehtimaan heidän hyvinvoinnistaan. 
Ester ja Mordokai molemmat palvelivat Jumalaa niillä paikoilla, missä he kulloinkin olivat, niin 
ennen korkeaan asemaan pääsyä kuin myös sen jälkeen. Jumalalla käyttää mielellään myös sinua, 
juuri siellä missä sinä milloinkin olet. 

Kysymysehdotuksia keskusteluun lapsen kanssa: 

- Juutalaiset juhlivat pelastumistaan. Keksitkö sinä, mitä sinä voisit juhlia? 

- Keksi tapoja, joilla voit tuoda iloa muille ihmisille. 
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Tehtävät: Tekijän nimi: _____________________________ 

1. Sunnuntai 7.6. 

Väritä kuninkaan kruunu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sunnuntai 14.6. 

Etsi kuvista 10 eroa. Merkitse erot vasemmanpuoleiseen kuvaan ja väritä lopuksi oikeanpuoleinen 

kuva. 
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3.Sunnuntai 21.6. 

Kuinka monta kamelia löydät kuvasta? V:_____ Halutessasi voit myös värittää kamelit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Sunnuntai 28.6. 

Yhdistä pisteet  

ja väritä sureva Mordokai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Kesäpyhikset 2020. Tehnyt: Maija Halonen, Seinäjoen Vapaaseurakunta 9/11 

5. Sunnutai 5.7. 

Auta Esteriä löytämään tiensä kuninkaan luo. Väritä kuvat. 

 

 

 

 

6. Sunnuntai 12.7. 

Väritä Esterin matto numeroiden mukaan. 

 

 

1: Sininen 

2: Keltainen 

3: Punainen 

4: Vihreä 

5: Oranssi 
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7. Sunnuntai 19.7. 

Esterin juhlissa oli paljon astioita. Väritä korkein sinisellä ja matalin keltaisella. Väritä loput 

haluamillasi väreillä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Sunnuntai 26.7. 

Etsi tie lakikäärön läpi sinettisormuksen luokse. Väritä sormus. 
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9. Sunnuntai 2.8. 
Auta Esteriä löytämään kadonnut noppansa. Väritä kuvat. 

 

 

 

 

 

Bonustehtävä: 

Piirrä halutessasi lopuksi vielä oma kuvasi! 


