Séria

Ženy v Biblii
Ester (Hadass)
(kniha Ester)

Pozadie: Meno Ester znamená „hviezda“, Ester je perzská varianta mena Hadass. Žila v
období vlády kráľa Xerxesa (po hebr. Ahašvéra, panoval nad 127 krajinami, od Indie až po
Níl) 478 p.k., bol to čas, keď peržania premohli Babylonsku ríšu a ta sa židia stali ich
zajatcami. Je to 30 rokov pred tým, ako Nehemiáš začal znova budovať hradby Jeruzalema.
Ester bola kráľovnou Perzie.
- kráľovná Vašti nechcela poslúchnuť kráľa Xerxesa, predviesť svoju krásu pred jeho
hosťami. Biblia nehovorí, že bola potrestaná smrťou, ale len o tom, že namiesto nej mali
hľadať inú náhradu, krásnu, reprezentatívnu a to aj z provincii, kde žili židia. Vašti nebol
hodná, aby bola kvôli neposlušnosti ďalej kráľovnou. Neposlušnosť voči kráľovi je zbavila
postavenia.
- Na kráľov výrok sa zhromažďovali na hrade všetky dievčatá, ktoré si mysleli, že by mohli
káľa zaujať krásou a tak sa stať kráľovnou namiesto Vašti. (staroveký casting :-)) Proces
skrášľovanie bol celkom zaujímavý: „Potom prišiel rad na každú devu, aby vošla ku kráľovi
Ahasvérovi, keď ju predtým dvanásť mesiacov pripravovali podľa zákona pre ženy. Tak dlho
totiž trvali prípravy: šesť mesiacov ich natierali myrhovým olejom, šesť mesiacov balzamami a líčidlami. Až potom vchádzala deva ku kráľovi. “
-Mordochaj bol bratrancom Ester, vychovával ju, lebo bola sirotou. Zapáčila sa strážcovi
kráľových žien. Mordochaj nechcel, aby prezradila, že je židovka. Bál sa o svoj život ako aj o
svoj národ. To, že sa stala kráľovnou je svedectvom, že Boh si používa na svoje plány a ciele
aj pohanov, aby zachránil svoj národ. Jednak si používa okupáciu židov, aby sa obrátili v
pokání k Nemu a jednak moc pohanských kráľov, aby oslobodil zázračne svoj národ.
-Ester na rozdiel od iných dievčat povýšených do vyššieho stavu z božej milosti sa nestala
pyšnou, ale zostala pokornou, poslušnou (napr. Hagar, slúžka Sáry, keď Abrahám s ňou
splodil dieťa, posmievala sa Sáre, že je lepšia ako ona.)
jednoduchý problém si Boh použije na vyriešenie problému hroziaceho vykynoženia židov a
zároveň a vyskúšanie a osvedčenie svojej vernosti. Tým problémom bolo neklaňanie sa
Mordochaja kráľovskému kniežaťu Hamánovi. Žid sa nebude klaňať nikomu, okrem
Hospodina. Hamaná to nemohol preniesť, že žid sa mu nepoklonil a preto mu navrhol podlý
plán: „Háman povedal kráľovi Ahasvérovi: Jestvuje jeden národ, ktorý je síce rozptýlený, ale
predsa oddelený medzi národmi vo všetkých krajinách tvojho kráľovstva. Ich zákony sú odlišné od zákonov všetkých národov, ani kráľovskými zákonmi sa neriadia, takže pre kráľa nie
je výhodné nechať ich na pokoji. Ak to kráľ uzná za vhodné, nech sa vydá písomný príkaz,
aby ich vyhubili. “ A kráľ to sľúbil.
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-čas, kedy mali byť vyhubení všetci bol: o 12 mesiacov. To poskytlo mordochajovi aj Ester
čas na to, aby pripravili plán na záchranu. Tento Hámánov plán sa podobá množstvu plánov
novovekých, keď chceli židov vyvraždiť rôzni vodcovia (Hitler...) pre ich inakosť, oddelenosť
často aj pýchu, že sú vyvolený, že sa im darí, že sú viac, ako ostatné národy. Toto sa deje aj
dnes, a deje sa to aj voči kresťanom, a bude sa to diať ešte viac, pretože stále ťažie bude
prezentovať božie stanoviská a zákony ako „normálne“ a nienormálne, zvrátené sú a budú
považované za normálne. No Bo má prst na dianí vo svojom stvorenstve. Napriek tomu,
Boh chce, aby sme boli odlišní, svätí a oddelení od iných.
-Vyzval ester, aby sa prihovorila u kráľa za židov a odhalila zákerný plán Hámána. „Nemysli
si, že so svojím životom vyviazneš v kráľovskom paláci jediná zo všetkých Židov. Ak budeš
v tejto chvíli mlčať, úľava a záchrana príde Židom odinakiaľ, ale ty a tvoja rodina zahyniete.
Kto vie, či si nedosiahla kráľovskú hodnosť práve pre takú chvíľu, ako je táto? “. Tieto slová
sú vrcholným cieľom tejto knihy: Boh je angažovaný ve celom konaní okolo nás aby uchránil
svoj ľud. Je za mnohými vecami, ktoré sa dejú, hoci my ešte nevidíme ich zmysel a význam.
Ten je skrytý pred nami do pravej chvíle. Boh čaká, či ho vykonáme s vierou, a dôverou v
Neho, či nie.
Ester znova odkázala Mordochajovi: Choď, zhromaždi všetkých Židov, ktorých nájdeš
v Šúšane, a postite sa za mňa. Nejedzte a nepite tri dni a tri noci. Ja sa tiež budem so
svojimi dvornými dámami takto postiť. Potom pôjdem ku kráľovi, hoci to nie je v súlade so
zákonom. Ak mám zahynúť, zahyniem.
-Ester bola ochotná zachrániť svoj ľud, položiť svoj život, ak to bude potrebné, urobí, čo je
správne, a následky ponechá Bohu. Je tu patrné, že tri dni potrebovala na to,aby pozbierala
svoju odvahu. Nebola to odvaha z rozumu, ale spoľahnutie sa na Boha. Pôst jej známych a
židov jej mal sprostredkovať božiu milosť a istotu, že to, čo ide urobiť je správne a Boh to
tak chce, Boh ju na to pripravil a poslal.
-Ester podobne ako Daniel, Jozef zaujali významné miesto v pohanskej spoločnosti, pretože
zostali verní Bohu a nechali sa ním použiť na to, na čo ich boh poslal. Jasne Boh hovorí, že
sa máme ako veriaci oddeliť od tohto sveta: aké je spoločenstvo svetla s tmou? Hovorí
Ježiš.
-Pán Boh hovorí, že to nekonáme svojou silou, ale Jeho Duchom. Kto hľadá silu v sebe,
prehráva v živote, možno sa aj dostane na dôležité miesto, možno by si ho aj Boh chcel
použiť na niečo dôležité, ale on spyšnie jeho použiteľnosť končí, stráca postavenie a často aj
vieru.
-Príbeh Ester je o božej prozreteľnosti: Mordochaj odhalil sprisahanie na kráľa, a tak
zachránil kráľov život, o čom on nevedel. V pravý čas to však bolo odhalené a kráľ ho
odmenil. To vrhlo dobré svetlo na celý židovský národ a potom mohol kráľ vo svetle
všetkých udalostí (zloba Hámána, Estrerina prosba, Mordochajov dobrý skutok voči kráľovi)
rozhodnúť o záchrane židovského národa a potrestaní Hámána
„Milujúcim Boha, povolaným podľa vôle bože, všetky veci slúžia na dobré“ R 8,28
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