
Kniha Ester               text z internetové encyklopedie Wikipedie 

Kniha Ester (hebrejsky מגילת אסתר  , megilat Ester, doslova „svitek Ester“) je jedna ze 

starozákonních knih. Židé ji řadí mezi Spisy, konkrétně mezi megilot, sváteční svitky. 

Křesťané ji naopak zařazují mezi knihy dějepisné. Vypráví o tom, jak Židovka jménem 

Ester, která se stala královnou v Perské říši, zachránila svůj lid od pogromu. Kniha 

zdůvodňuje vznik židovského svátku Purim. 

 2 Obsah knihy : 

o 2.1 Achašverošova hostina 

o 2.2 Hamanův plán na záhubu Židů 

o 2.3 Esteřina hostina 

o 2.4 Záchrana Židů a ustanovení svátku Purim 

 

Textové verze a datace[editovat | editovat zdroj] 

Kniha Ester existuje v několika textových verzích, z nichž jsou nejvýznamnější tři: 

 Hebrejský text, nejkratší ze všech a většinou považovaný za původní, nejstarší verzi. 

 Řecký text A, obohacený o několik dodatků a doplňků. Možná se jedná i o překlad 

jiné předlohy, než je nám dochovaný hebrejský text. 

 Řecký text B, celkem přesný překlad původního hebrejského textu. Nachází se v 

Septuagintě. 

Hebrejský text je přijímán židovským a protestantským kánonem. Když svatý Jeroným 

překládal Bibli do latiny (tzv. Vulgáta), přeložil kromě řeckého textu i ty úryvky, které se 

nacházely v řeckém textu „A“ a připojil je jako dodatky na konec knihy. Jako součást 

Vulgáty se pak tyto texty staly i součástí katolického kánonu. 

Přijetí knihy Ester do kánonu však nebylo snadné. Jelikož hebrejská verze neobsahuje 

žádné zmínky o Bohu, nebyla mnohými považována za součást písem. Nakonec se však 

do hebrejského kánonu dostala. Avšak např. mezi kumránskými svitky se nenachází ani 

jeden zlomek jejího textu. 

Jádro knihy (hebrejského textu) se datuje obvykle do 5. století př. n. l. Řecké verze jsou 

o něco mladší, řecké dodatky v textu A pocházejí z 2. století př. n. l., jak vyplývá z 

datace na konci knihy. 
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Obsah knihy 
 

Achašverošova hostina 

Perský král Achašveróš (v kralickém překladu Asverus), jenž je zpravidla 

ztotožňovaný s Xerxem I., případně Artaxerxem II.
[1]

, pořádal velikou oslavu k výročí 

své vlády, kam sezval spoustu významných lidí té doby. Hodně se hodovalo a pilo a 

král, značně opilý, poslal pro svou ženu, královnu Vašti, ať za ním přijde (patrně 

nahá), aby všichni viděli, jakou mají krásnou královnu. To ovšem královna odmítla, a 

tak byla na králův rozkaz zbavena trůnu. Po čase král vyslal posly po celé své říši, 

aby mu přivedli kandidátky na novou královnu. Poslové sebrali krásné ženy z celého 

království, mezi jinými i Židovku Ester, neteř Mordechaje. Král z ní byl unesen a 

Ester se stala královnou. Na Mordechajovu radu však králi neprozradila svůj původ 

ani vztah k Mordechajovi. 

Hamanův plán na záhubu Židů 

Jednou Mordechaj náhodou vyslechl rozhovor dvou mužů, kteří chtěli krále zabít. 

Vzkázal to proto Ester, která krále varovala. Posléze mu prozradila, že jí to řekl 

Mordechaj. Po čase se stal královým prvním ministrem Haman, který pocházel z 

Amálekova rodu, starého nepřítele Izraele. Haman nenáviděl Mordechaje, který se 

mu odmítal klanět a vzývat ho jako boha, jak činili ostatní. Začal tedy Židy u krále 

hanit a po čase jej přesvědčil, že by bylo dobré tuto nepoddajnou skupinu 

zlikvidovat. Achašveróš k tomu nakonec dal souhlas (nevěděl, že jeho žena je 

Židovka). Aby Haman zjistil nejvhodnější datum pro vyvraždění Židů, metal los pur, 

jehož prostřednictvím mu měl být zjeven správný den pro provedení jeho plánu. 

Mordechaj se to dozvěděl a vydal se varovat Ester, že Židům hrozí záhuba. Oděl se 

do žíněného roucha, na hlavu si vysypal popel a vypravil se do královského paláce. 

Prostřednictvím jejího sluhy vyložil Ester, co se dozvěděl. Královna strýci vzkázala, 

aby svolal všechny Židy žijící v Šúšanu a aby se za ní tři dny postili. Ona sama se 

také se svými služebnými postila. Po třetím dnu se v královském rouchu vydala za 

Achašveróšem. Podle midraše se tehdy stal zázrak, neboť král Ester přijal, ačkoli 

předtím vydal rozkaz, že pod hrozbou trestu smrti nechce být rušen. Král se jí však 

zeptal, co si přeje. Ester odvětila, že hostinu, kde by byla ona, král a Haman. 
 

Esteřina hostina 

Na večeři se hodovalo a král se Ester opět zeptal co by ráda. Na to odpověděla, že 

ještě jednu takovou večeři ve stejném složení. Haman stále nemohl zapomenout na 

Mordechajovu troufalost a jeho žena Zereš mu pak navrhla, ať postaví kůl, na němž 

by Mordechaje pověsili. Toho večera král nemohl spát. Četl si proto v Knize letopisů 

památných událostí a pozastavil se u dvou dvořanů, kteří se pokusili vztáhnout ruku 

na krále. Služebných se posléze optal, jak se Mordechajovi odvděčili, a oni 

odpověděli, že nijak. V tom přišel Haman, který původně chtěl po králi, aby nechal 

Mordechaje popravit. Achašveróš se ho namísto toho zeptal, co by udělal člověku, 
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kterého si král nanejvýš váží a ctí ho. Haman, domnívaje se, že král mluví o něm, 

odvětil, že takového člověka by oblékl do královského roucha a posadil na 

královského koně. Roucho a koně by odevzdal do rukou velmožů, kteří by pak 

onoho muže oblékli a provedli po městském prostranství. Nato mu král nařídil, aby 

tedy tuto poctu prokázal Mordechajovi. Haman tak začal Mordechaje nenávidět ještě 

víc. Při druhé hostině se Ester přimluvila za svůj lid. Požádala krále, aby jí a jejímu 

lidu, který má být povražděn a vyhuben, daroval život. Král se otázal, kdo je ten 

ničema, který chtěl něco takového provést. Na to mu Ester odpověděla, že tím 

člověkem je jeho první ministr Haman. Rozhořčený Achašveróš vyšel do palácových 

zahrad, aby se uklidnil. Haman využil příležitosti a pokusil se královnu odprosit. Padl 

přitom na pohovku, na níž Ester seděla. V tu chvíli se vrátil Achašveróš, a když to 

uviděl, nechal Hamana pověsit na kůl, který měl připravený pro Mordechaje. 

Záchrana Židů a ustanovení svátku Purim 

Toho dne udělil král Židům svolení k obraně proti pogromu. Mordechaj napsal 

královým jménem list všem místodržícím a správcům zemí, jimž Achašveróš vládl. 

Tímto dopisem dával král všem Židům právo, aby se shromáždili a postavili se na 

obranu svých životů. Opis tohoto listu byl vydán jako zákon všude ve všech 

krajinách a byl zveřejněn všem národům, aby byli přichystáni vykonat pomstu nad 

nepřáteli. Dvanáctého dne měsíce adaru se Židé zmocnili těch, kdo je nenáviděli. 

Židé se shromáždili ve svých městech a všech krajinách, jimž vládl král Achašveróš, 

a pobili všechny, kteří je chtěli vyhubit. 

Mordechaj pak tyto události sepsal a rozeslal dopisy všem Židům ve všech krajinách 

krále Achašveróše. V nich jim uložil, aby každým rokem slavili čtrnáctého a 

patnáctého dne měsíce adaru jako památku na dny, v nichž se zbavili svých 

nepřátel, a na měsíc, který jim přinesl zvrat, místo starosti radost. Aby je slavili 

radostným hodováním a aby v ten čas posílali jeden druhému dárky a chudým dary. 

 

Poselství 

Kniha reaguje na situaci Židů v diaspoře, mimo jejich vlast, a snaží se vyřešit otázku 

loajality a chování Židů vůči vrchnosti. Zdůrazňuje povinnost Židů se angažovat a 

být loajální, až do té míry, dokud jim to umožňuje jejich víra. V případě 

nebezpečí je vyzdvihnut příklad Ester a Mordechaje, kteří svou poctivostí i 

nasazením a moudrostí dokázali zvrátit osud celého národa. 

Je možné, že kniha byla napsána přímo s úmyslem ospravedlnit a zdůvodnit svátek 

purim, jehož původ je třeba hledat v Babylonii, ale spojení tohoto svátku a 

vyprávění je spíše pozdějšího data a druhotné. Svátek PURIM (= los, kostky, 

z losování o datu pogromu) je veselým svátkem spojeným s hostinami a maškarním 

průvodem na oslavu vítězství nad nepřáteli (Hamanem). Slaví se 14. dne měsíce 

adaru – což je na přelomu našeho února a března.  Kurzívou doplněno P.Šimákem 
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Řecké dodatky 

Řecké dodatky, jež jsou přijímány pouze v katolickém kánonu a které se tedy řadí mezi 

deuterokanonické knihy, se nacházejí v řeckém textu „A“. Jedná se celkem o 6 vsuvek 

na různých místech, označovaných obvykle písmeny A – F. Snaží se doplnit to, co v 

knize podle redaktora chybí, a to spojení s Bohem. Vsuvky jsou tedy především modlitby 

Ester a Mordechaje (C) a Mordechajův apokalyptický sen na začátku (A) a jeho výklad 

na konci (F). Ostatní texty doplňují vyprávění v různých aspektech. 

Řecké dodatky ponechávají děj beze změny, ale zcela a zásadně mění poselství a 

povahu textu. Zaprvé přenášejí veškerou aktivitu a zodpovědnost z Ester a 

Mordechaje na Boha. Ester a Mordechaj jsou „jen“ zbožní Židé, kteří veškerou 

svoji důvěru vkládají v Něho (viz jejich modlitby, dodatek C), a On pro jejich 

zbožnost jedná za ně. Je to mimo jiné právě Bůh, kdo např. obměkčí srdce 

Achašveróše, takže Ester přijme, i když přichází mimo předvolání (dodatek D). 

Druhým významným rysem je apokalyptika. Situace je popsána černobíle jako boj 

mezi silami dobra a zla, takže se jednotlivé jemné odstíny povah zachycené v 

původním textu vytrácejí. Tento boj se odehrává téměř na kosmické úrovni mezi 

Božím lidem a jeho nepřítelem, kteří jsou v historické skutečnosti zastoupeni 

Mordechajem a Hamanem. Tento kosmický univerzální nádech dodává textu 

úvodní Mordechajův sen a jeho výklad na konci knihy. Tyto dva dodatky (A a F) tak 

tvoří rámec, který otevírá a uzavírá (a tím i interpretuje) celou knihu. Ve svém snu 

Mordechaj vidí dva draky, jak spolu zápasí (tj. on a Haman), neboť šlo o osud všech 

spravedlivých (tj. Židů). Z jejich volání k Bohu vzešel pramínek a z něj pak řeka (tj. 

Ester), která celou situaci zachránila, takže po temnotě a bouři opět nastal slunečný den. 

Tyto apokalyptické dodatky tak v podstatě popírají možnost loajálnosti Židů s vládní 

mocí, naopak nahlížejí na svět značně černobíle, rozlišujíce jasně mezi spravedlivými a 

jejich nepřáteli a chápajíce jejich boj jako nesmiřitelný zápas mezi silami dobra a zla. 

Doplněk – z ekumenické bible: OBSAH Přídavků k Ester 

- Mardokajův sen 

- Dva výnosy krále Artaxerxa 

- Modlitba Mardokajova 

- Podrobnosti o přijetí Estery u krále 

- Nový králův výnos 

- Vysvětlení vzniku řecké verze 
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DODATEK 

pěkné texty z knihy Ester 
(připravil P.Š.) 

4 13Mordokaj však vzkázal Ester: „Nedomnívej se, že v domě králově vyvázneš 
životem, jediná ze všech židů.  
14  Budeš-li v tuto chvíli skutečně mlčet, úleva a osvobození přijde židům 
odjinud, ale ty a dům tvého otce zahynete. Kdo ví, zda jsi nedosáhla královské 
hodnosti právě pro chvíli, jako je tato.“  
15  Ester dala odpovědět Mordokajovi:  
16  „Jdi, shromažď všechny židy, kteří jsou v Šúšanu, a postěte se za mne. Nejezte 
a nepijte po tři dny, v noci ani ve dne. Také já a mé dívky se budeme takto 
postit. Potom půjdu ke králi, třebaže to není podle zákona. Mám-li zahynout, 
zahynu.“  
 

7 3Královna Ester odpověděla: „Jestliže jsem získala tvou přízeň, králi, a uzná-li 
král za vhodné, nechť je mi na mou prosbu darován můj život a na mou žádost 
můj lid. 4  Vždyť jsme byli prodáni, já i můj lid, aby nás vyhladili, povraždili a 
zahubili. Kdybychom byli prodáni jen za otroky a otrokyně, mlčela bych, neboť 
takové soužení by nebylo hodno, aby se jím král obtěžoval.“  
5  Zeptal se král Achašveróš, zeptal se královny Ester: „Kdo je to a kde je ten, 
který se opovážil udělat něco takového?“  
6  Ester odpověděla: „Tím protivníkem a nepřítelem je ten zloduch Haman.“ 
Haman zůstal před králem a královnou ochromen 
 

7 15 Král dal židům všude po všech městech právo, aby se shromáždili a 
postavili na obranu svých životů, aby vyhladili, povraždili a zahubili všechnu 
válečnou moc národa a krajiny těch, kteří by je napadli, i s dětmi a ženami, a 
kořist po nich aby si vzali jako lup, a to v jediném dni ve všech krajinách krále 
Achašveróše, třináctého dne dvanáctého měsíce, to je měsíce adaru. …16  Židům 
vzešlo světlo a radost, veselí a pocta.  17  Také všude ve všech krajinách a všude 
ve všech městech, kamkoli se dostal králův výrok, totiž jeho zákon, nastaly 
židům dny radosti a veselí, hostin a pohody.  
 

8 18V Šúšanu se židé shromáždili třináctého a čtrnáctého dne téhož měsíce a 

patnáctého dne nastal klid. Ten den učinili dnem radostného hodování.  
19  Proto rozptýlení židé, sídlící ve venkovských městech, slaví čtrnáctého dne 
měsíce adaru radostné hodování a den pohody a jeden druhému posílá dárky.  
Mordokaj pak tyto události sepsal a poslal dopisy všem židům, blízkým i 
dalekým, ve všech krajinách krále Achašveróše.  
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21  Uložil jim, aby každým rokem slavili čtrnáctého a patnáctého dne měsíce 
adaru 22  památku na dny, v nichž si židé odpočinuli od svých nepřátel, a na 
měsíc, který jim přinesl zvrat, místo starosti radost, místo smutku den pohody; 
aby je slavili jako dny radostného hodování a aby posílal jeden druhému dárky 
a chudým dary. 23  A židé přijali za obyčej, co začali dělat a co jim Mordokaj 
napsal: 24  že Agagovec Haman, syn Hamedatův, protivník všech židů, osnoval 
záměr proti židům, jak by je zahubil, že házel púr, totiž los, aby je vyděsil a 
zahubil. le když ona vešla před krále, nařídil král, dokonce písemně, obrátit jeho 
zlý záměr, který osnoval proti židům, na jeho hlavu, a pověsili jej i jeho syny na 
kůl.  26  Proto nazvali ty dny púrím podle slova púr. (= los, losovalo se o datum 
pohromu židů) 
 

Pěkné texty z Přídavků k Ester 
(deuterokanonický text) 

1 V druhém roce kralování Artaxerxa Velikého, prvního dne měsíce nísanu, 

měl sen Mordokaj, syn Jaíra, syna Šemeíova, syna Kíšova z kmene Benjamínova, 
člověk žid, bydlící v městě Šúšanu, významný člověk, jenž sloužil na královském 
dvoře. Byl jedním ze zajatců, které s judským králem Jekonjášem odvedl z 
Jeruzaléma do zajetí babylónský král Nebúkadnesar. Toto byl jeho sen: „Hle, 
hlasy a hřmot, hromy a zemětřesení, hrůza na zemi. A hle, přišli dva velicí draci, 
oba připraveni spolu zápasit, a ozval se jejich veliký řev. Na jejich řev se 
připravil celý národ k válce a začal bojovat proti národu spravedlivých. Nastal 
den tmy a temnoty, útisk a tíseň, pohroma a veliká hrůza na zemi. Celý 
spravedlivý národ propadl zmatku; obávali se od nich zlého, byli připraveni, že 
zahynou, a volali k Bohu. Z jejich volání jako z malého pramínku vznikla veliká 
řeka s množstvím vody. Vzešlo světlo a slunce, ponížení byli povýšeni a pohltili 
slavné. 
 

4  A pomodlil se Mordokaj k Hospodinu, pamětliv všech Hospodinových činů: 

„Hospodine, Pane a Králi všemohoucí! V tvé moci je všecko a nikdo ti nemůže 
odolat, když ty chceš Izraele zachránit. Neboť ty jsi učinil nebe a zemi i všecko 
podivuhodné pod nebem, jsi Pánem všeho, a nikdo se tobě, Hospodine, 
nepostaví na odpor. Ty znáš všecky věci, ty víš, Hospodine, že jsem to neučinil 
ani z pýchy, ani ze zpupnosti, ani ze slávychtivosti, když jsem se neklaněl 
zpupnému Hamanovi. Rád bych jistě líbal chodidla jeho nohou pro záchranu 
Izraele. Ale jednal jsem tak, abych nepovýšil slávu člověka nad slávu Boží. A 
nebudu se klanět nikomu leč tobě, svému Pánu, a nebudu to dělat ze zpupnosti. 
A nyní, Hospodine, Bože, Králi, Bože Abrahamův, ušetři svůj lid, neboť nás 
sledují, aby nás zničili, a usilují od základu vyhubit tvé dědictví. Nepřehlížej svůj 
oddělený lid, který sis vykoupil z Egypta. Vyslyš mou prosbu a slituj se nad 
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svým podílem, a náš zármutek obrať v radost, abychom zůstali naživu a 
opěvovali tvé jméno, Hospodine. Neumlčuj ústa těch, kdo tě chválí!“  

Celý Izrael hlasitě naříkal ze vší síly, protože měli před očima smrt. I 
královna Ester se utekla k Hospodinu; bála se smrti, která jí hrozila; odložila své 
královské roucho a oblékla roucho sklíčenosti a žalu, a místo nádherných ozdob 
si posypala hlavu popelem a prachem. Své tělo tvrdě ponižovala a každičké 
místo, které dříve na něm radostně zdobila, pokryla vyrvanými vlasy a takto se 
modlila k Hospodinu, Bohu Izraele:„Pane můj, náš Králi! Ty jsi jediný. Pomoz 
mi, opuštěné a nemající opory leč v tobě, neboť nebezpečí je na dosah. Od 
narození jsem slýchala v otcovském rodu, žes ty, Hospodine, vyvolil Izraele ze 
všech národů a naše otce ze všech jejich předků, aby se ti stali věčným 
dědictvím. Učinil jsi jim, co jsi slíbil.  

Avšak nyní jsme zhřešili před tebou, a ty jsi nás vydal do rukou našich 
nepřátel za to, že jsme oslavovali jejich bohy. Jsi spravedlivý, Hospodine. Ale oni 
teď nemají dosti na hořkosti našeho otroctví: vložili své ruce na ruce svých 
model k přísaze, že zruší zaslíbení tvých úst, že zničí tvé dědictví, že rozbijí ústa 
tvých vyznavačů a uhasí slávu tvého domu i tvůj oltář. Chtějí otevřít ústa 
pronárodů k poctě marnosti a navěky obdivovat krále, který je pouhým tělem. 
Neodevzdej, Hospodine, své žezlo těm, kdo vůbec nejsou, ať se neposmívají 
našemu pádu, ale obrať jejich záměr proti nim. Toho pak, kdo začal proti nám, 
učiň výstražným příkladem. Rozpomeň se, Hospodine, v době našeho útlaku se 
dej poznat a dodej mi odvahu,  

Králi bohů a Vládce všeho stvoření. Vlož mi do úst příhodná slova před 
lvem a proměň jeho srdce, aby zanevřel na našeho protivníka k záhubě jeho i 
těch, kdo s ním stejně smýšlejí. Nás však svou rukou vysvoboď a pomoz mně 
opuštěné, neboť nemám nikoho než tebe, Hospodine. Znáš všecky věci a víš, že 
jsem nenáviděla slávu svévolníků a že si ošklivím lože neobřezaných i každého 
cizince. Ty znáš mou tíseň, že si ošklivím znamení své vznešenosti, které nosím 
na hlavě, když se musím ukázat; ošklivím si je jako nečistý cár hadru a nenosím 
je ve dnech klidu. Tvá služebnice nejedla z Hamanova stolu, nepřispívala jsem k 
lesku královy hostiny, ani jsem nepila víno úliteb. Tvá služebnice neměla ode 
dne, co s ní došlo k této změně, až podnes potěšení v ničem než v tobě, 
Hospodine, Bože Abrahamův. Ó Bože silný nade všecky, vyslyš hlas zoufajících a 
zachraň nás z ruky zlosynů; a mne vysvoboď z mé úzkosti!“ 

5 Třetího dne si Ester oblékla královské roucho a stanula na vnitřním nádvoří 

králova domu proti královu domu. Král seděl na svém královském trůnu v 
královském domě proti vchodu do domu. [ZAČÁTEK DEUTEROKANONICKÉHO 
TEXTU]Když se vznešeně upravila, vzývala Boha Vševidoucího, Spasitele. Pak 
vzala s sebou dvě komorné; o jednu se opírala jakoby rozmařile, druhá šla za ní 
a nesla jí vlečku. Rděla se nad rozkvětem své vlastní krásy a její obličej byl jasný 
a milý, ale její srdce bylo sevřeno strachem. Když prošla všemi dveřmi, stanula  
 



před králem; seděl na královském trůnu a měl na sobě úplný slavnostní úbor, 
byl celý ve zlatě a v drahokamech a vypadal velmi hrozivě. Zvedl obličej žhoucí 
slávou a pohleděl s nejvyšším hněvem, až královna ztrácela vědomí a zesinala, 
takže se musela nachýlit k hlavě komorné, která šla před ní. Tu Bůh změnil 
králova ducha k mírnosti; král se opanoval, sestoupil z trůnu, uchopil ji do 
náruče, dokud se nevzchopila, a domlouval jí pokojnými slovy: „Co je ti, Ester? 
Já jsem tvůj bratr, buď dobré mysli, nezemřeš! Naše nařízení je jen pro obecný 
lid. Pojď ke mně!“[KONEC DEUTEROKANONICKÉHO TEXTU]  

2  Jakmile spatřil královnu Ester stojící na nádvoří, získala jeho přízeň. 
Král vztáhl k Ester zlaté žezlo, které držel v ruce. Ester se přiblížila a dotkla se 
hlavice žezla. [ZAČÁTEK DEUTEROKANONICKÉHO TEXTU]Řekla mu: „Viděla 
jsem tě, pane, jako Božího anděla. Srdce se mi rozbouřilo strachem z tvé slávy. 
Neboť jsi, pane, hodný obdivu a tvůj obličej je plný milosti.“ Zatímco mluvila, 
upadla do mdlob. Král se vylekal a všecko jeho služebnictvo ji 
povzbuzovalo.[KONEC DEUTEROKANONICKÉHO TEXTU] 3  Tu jí král řekl: „Co 
ti je, královno Ester? Jaká je tvá žádost? Až do poloviny království ti bude dáno.“  

4  Ester odpověděla: „Uzná-li král za vhodné, nechť král s Hamanem 
přijde dnes na hostinu, kterou jsem pro něho připravila.“ 5  Král řekl: „Rychle 
jděte pro Hamana, ať se splní Esteřino přání!“  

10 …žid Mordokaj byl první po králi Achašveróšovi; byl veliký u židů a 

oblíbený u množství svých bratří, pečoval o dobro svého lidu a usiloval o pokoj 
veškerého svého potomstva. [ZAČÁTEK DEUTEROKANONICKÉHO 
TEXTU]Mordokaj řekl: „Stalo se to od Boha. Vzpomněl jsem si totiž na sen, 
který jsem viděl o těchto věcech. Nic z toho nevyšlo naprázdno. Malý 
pramínek se stal řekou. Vzešlo světlo a slunce a mnoho vody. Tou řekou je 
Ester, kterou král pojal za ženu a učinil královnou. Těmi dvěma draky 
jsem já a Haman. Těmi pronárody jsou pronárody, shromážděné, aby 
zahladily jméno židů. Mým národem však je Izrael, ti, kdo volali k Bohu, a byli 
zachráněni. Hospodin zachránil svůj lid a vytrhl nás ze všeho zlého; Bůh učinil 
divy a zázraky veliké, jaké se nestaly mezi národy. 
 

Poučení 
 Text připomíná pronásledování a nepřátelství, které se často dostává těm, 

kteří jsou věrni Bohu. I my bychom se měli připravit na nepřízeň některých lidí. To 

nám poskytne příležitost ke svědectví o naší lásce k Bohu, která je ochotná snášet i 

to zlé. Oněmi nepřáteli mohou být i různé těžkosti a nemoci. 

 Celá kniha také ospravedlňuje i určitou spolupráci s mocnými. Tím je 

umožněno vykonat dobro pro pronásledované. 

 Hlavním tématem je ovšem vzor Estery a Mordocheje – dát se Pánu 

k dispozici ke konání dobra druhým a pro jejich záchranu. Deuterokanonický text 

připomíná, že se to neobejde bez modlitby a sebezáporu (postu). Pak teprve může 

Bůh konat své dílo skrze nás.  (pš) 
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