
17.10.2021, 20. nedeľa po Trojici, 

Stratená príležitosť 

text: Ester 7, 1-6: „Kráľ i Hamán prišli znovu popíjať s kráľovnou Ester. Druhého dňa, keď pili víno, 

kráľ sa zase spýtal Ester: „Aké máš želanie, kráľovná Ester? Aj keby to bola polovica kráľovstva, 

dostaneš to.“ Kráľovná Ester odpovedala: „Ak som získala tvoju priazeň, ó, kráľ, a ak je to kráľovi 

prijateľné, nech mi je darovaný život na moje želanie a život môjho národa na moju žiadosť. Boli sme 

totiž predaní — ja i môj národ —, aby nás vyhubili, zabíjali a zničili. Keby sme mali byť len predaní za 

otrokov a otrokyne, mlčala by som, lebo naše nešťastie by nestálo za to, aby sa kráľ pre to trápil.“ Kráľ 

Ahasvér povedal kráľovnej Ester: „Kto a kde je ten, kto hodlá také niečo urobiť?“ Ester odpovedala: 

„Tým zarytým nepriateľom je tento zlomyseľný Hamán.“ Hamán nato zostal celý ohromený pred 

kráľom a kráľovnou.“  

 

Príbeh Ester, jeden z niekoľkých veľmi silných príbehov žien v Biblii. Silný nie pre to, že by 

Ester sama o sebe bola silná, ale preto, že pred nami otvára obzor toho, čo s naším životom 

koná Boh, ak mu to dovolíme. A na pozadí tohto silného príbehu sa pred nami rozvíja príbeh, 

ktorý nemôžeme nazvať inak, ako „stratená príležitosť“. – „Háman zostal celý ohromený pred 

kráľom a kráľovnou!“ A verš 7. pokračuje: „Vtedy kráľ v hneve povstal od popíjania vína a šiel 

do záhrady pri paláci. Háman stál, aby si vyprosil život od kráľovnej Ester, lebo videl, že kráľ 

rozhodol o jeho záhube.“ (v.7).  

Naše rozhodnutia nesú svoje dôsledky. Niekedy, žiaľ, potom už nie je cesty späť. Podobne 

tomu bolo v živote Hámana. Tešil sa najväčšej obľube u kráľa spomedzi všetkých veľmožov; bol 

si natoľko istý dobrým vzťahom s panovníkom a sám sebou, že nerozmýšľal o dôsledkoch svojho 

rozhodnutia. Ovládol ho hnev, nenávisť, ale aj žiadostivosť a túžba, aby nebol nikto, kto by sa 

mu nepoklonil. Bol natoľko pyšný a namyslený na svoje postavenie, že nezniesol akékoľvek 

poníženie. A to bolo začiatkom jeho pádu.  

Po tom, čo dovtedajšia kráľovná Vašti odmietla prísť pobaviť kráľových priateľov na hostinu 

a kráľ Ahasvér sa veľmi rozhneval na jej odmietnutie, bola vyhnaná od kráľovského dvora. Po nej 

sa stáva kráľovnou Ester. Nie je teraz dôležité rozobrať celé to obdobie, ako sa stala kráľovnou – 

pozývam vás k tomu, aby ste si o tom doma prečítali z Biblie (Ester 2,1-20). Čo ale dôležité je, že 

Ester prišla na kráľovský dvor.  

Jej život nebol jednoduchý. Musela rásť a dospievať bez prítomnosti rodičov a navyše 

v krajine, kde sa jej národ cítil cudzo. Ujal sa jej ako dievčatka jej strýko Mordochaj (vlastne 

bratranec) a vďaka nemu získala dve vlastnosti, ktoré ju doviedli až na kráľovský dvor. Naučila sa 

byť poslušná a pokorná. Asi si povieme, že toto nie sú vlastnosti, ktoré by z nej v ktorejkoľvek 

dobe robili kráľovnú. No Pán Boh to videl inak.  

A propos – viete, že v celej knihe Ester nie je ani raz spomenutý? A predsa tento príbeh 

hovorí o Jeho jednoznačnom zázračnom konaní.  

Ester sa zhodou všetkých okolností ocitla na kráľovskom dvore. Od svojho strýka dostáva 

príkaz, aby nikomu nepovedala o svojom pôvode. Mohli by sme povedať, že bola poslaná ako 

ovca medzi vlky a Mordochaj jej inými slovami hovorí: buď opatrná ako had a prostá ako 

holubica. To sú inak slová Pána Ježiša, ktorými vysielal svojich učeníkov do služby.  

Mladá židovská žena uprostred pohanského kráľovského dvora. Ako sa tam cítila? Ako mohla 

mlčať o tom, kým je? Mala tam priateľov? Mohla sa modliť ku svojmu Bohu?  



Viete, veľakrát je náš vzťah viac založený na okolnostiach, v akých žijeme, ako na ozajstnej 

túžbe po našom Bohu. Koľkokrát sa sami pred sebou ospravedlňujeme, že sa nesprávame ako 

kresťania, len preto, že ľudia okolo nás nie sú kresťanmi. Skúsme sa pozrieť do svojho vnútra 

a zhodnoťme svoje konanie v poslednom týždni. Nájdu sa momenty, že sme ostali verní Bohu 

a priznali sa k Nemu napriek okolnostiam? Je to veľmi dôležitá otázka. Pán Ježiš hovorí: 

„Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, vyznám i ja pred svojím Otcom, ktorý je v nebesiach. 

Toho však, kto by ma zaprel pred ľuďmi, zapriem aj ja pred svojím Otcom, ktorý je v 

nebesiach.“ (Mt 10,32-33). Myslíme si, že pre nás tieto slová neplatia?  

A potom v živote Ester ako kráľovnej prichádza situácia, v ktorej si musí zodpovedať otázku: 

„Čo ak?“ - Čo ak je Ester kráľovnou pre túto chvíľu? Čo ak sa ňou stala, len aby sa 

prostredníctvom nej uskutočnila záchrana? – Háman, kráľov pobočník a druhý najsilnejší muž 

v krajine, ktorému sa na kráľov rozkaz všetci museli klaňať, je nahnevaný, že jeden žid pred ním 

nesklonil kolená. Nepoklonil sa mu. Ostal verný svojmu Bohu. A Hámanov hnev rastie do výšav. 

Biblia hovorí, že Háman sa snažil vyhubiť všetkých Židov, teda Mordochajov národ, v celom 

Ahasvérovom kráľovstve. Snaha o jeden z mnohých holokaustov, ktorými si židovský národ za 

svoju existenciu prešiel. No vždy sa našla záchrana. Tentoraz v podobe kráľovnej Ester.  

Pozná zákony pohanského kráľovského dvora. Vie, že bez osobného pozvania nemôže 

predstúpiť pred kráľa. Na druhej strane je ale konfrontovaná so slovami svojho strýka: „Ak 

budeš v tejto chvíli mlčať, úľava a záchrana príde Židom odinakiaľ, ale ty a tvoja rodina 

zahyniete. Ktovie, či si nedosiahla kráľovskú hodnosť práve pre takú chvíľu, ako je táto?“ 

(Ester 4, 13-14).  

Pokora a poslušnosť Ester stáli na začiatku Hámanovho pádu. Poslušnosť Božiemu volaniu 

a pokora pred svetským vladárom. Nie je roztržitá a ani panikárka. Od momentu svojho 

rozhodnutia, že urobí všetko pre záchranu svojho národa, koná veľmi cieľavedome – modlitba, 

pôst, očista, predstúpenie pred kráľa, jej pozvanie kráľa a Hámana na hostinu do jej komnát, tri 

dni v ich spoločnosti... Nechala v sebe konať a dozrievať Božie rozhodnutie a Jeho vôľu. I keď to 

určite nebolo jednoduché, sedieť pri jednom stole s človekom, ktorý plánoval vraždu jej strýka 

i celého národa. V hlbokej pokore a úcte zaobchádzala so svojím kráľom. A jej konanie bolo 

zavŕšené úspechom.  

Drahí a milovaní bratia a sestry, kniha Ester prináša hlboké svedectvo o Božom konaní 

v živote jednotlivca i celého národa. Na začiatku ale vždy stojí rozhodnutie byť úplne poddaný 

Bohu. Bez tohto rozhodnutia Boh nemôže konať svoju vôľu uprostred nás. 

Aj my, v našom cirkevnom zbore, sme Božím ľudom. Prešli sme si, ako cirkevný zbor, nie vždy 

jednoduchými a ľahkými chvíľami. A ani dnes tomu nie je inak. Celá situácia opatrení 

a usmernení, celá doba pandémie, nás zraňujú, obmedzujú. Ale aj teraz platí, že ak my 

vykonáme rozhodnutie byť úplne poddanými nášmu Bohu, On bude zázračne konať aj 

v našom cirkevnom zbore. Nedovoľme, aby sa z nás stali Hámanovia, namyslení na svoj 

dlhoročný vzťah s Pánom Bohom. Takéto myšlienky sú len stratenou príležitosťou a povedú 

k nášmu pádu. Práve naopak, o to viac, čím dlhoročnejší je náš vzťah s Pánom Bohom, tým viac  

buďme pokorní a poslušní Jeho slovu. Veď čo ak sme sa narodili a stali súčasťou tohto 

cirkevného zboru práve preto, aby sme svojím bratom a sestrám v týchto dňoch boli oporou 

a pomocou? V tom je pozvanie príbehu Ester aj pre nás. Byť poslušní a pokorní za všetkých 

okolností nášho života. Vtedy si nás Pán Boh použije k tomu, aby sme sa stali súčasťou Jeho 

zázrakov v tomto svete. Amen.  


