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41. Ester se stala královnou
Izraelská dívka Ester se stala královnou. Na radu zlého králova rádce
Hamana vyšel příkaz, aby byli všichni Izraelité zahubeni. Ester věděla,
že tomu musí zabránit.
Dnes si budeme vyprávět o krásné izraelské dívce jménem Ester, která
zachránila Izraelity před velkým nebezpečím. V jisté době si totiž nechal
perský král přivést k sobě do královského paláce všechny mladé dívky.
Chtěl si z nich vybrat tu nejkrásnější, která by se stala jeho manželkou, tedy
královnou. Do královského paláce přicházely krásky z celé říše. Král jim dal
na přivítanou služebníky, aby jim pomáhali se strojením a líčením. Král si
je pak nechával předvolat jednu po druhé. Mezi dívkami se ocitla i Ester.
Byla nesmírně krásná a milá. Služebníci si ji hned oblíbili, protože se nad
nikoho nepovyšovala a nečekala, že ji všichni budou obdivovat. Ale velkou
naději, že se stane královnou, si Ester nedělala. Vždyť patřila k Izraelitům,
tedy k těm, kteří byli v této říši cizinci. Nikomu však o tom neřekla. Konečně
přišel čas, kdy byla i Ester předvolána před krále. Všichni, kteří ji spatřili,
se shodli, že takovou dívku ještě neviděli. Měla krásné oči a chování
nasvědčovalo, že není namyšlená. Krále svou krásou okouzlila a ten měl
hned vybráno. Řekl: „Ta dívka se stane novou královnou.“ Pak jí slavnostně
položil korunu na hlavu a uspořádal pro ni velkolepou slavnost. Ester byla
šťastná. Stala se královnou, mohla si přát cokoli a dostala to. Současně se
ale také bála. Králové bývali tvrdohlaví a člověk nikdy nevěděl, co je
napadne. Mohla kdykoli přijít o hlavu, kdyby se například král dozvěděl, že
patří k Izraelitům.
V královském paláci žil jistý muž jménem Haman. Byl po králi druhým
nejmocnějším mužem v celé zemi. Král mu věřil a vážil si jej. Svěřoval mu
důležité úkoly. Dokonce přikázal lidem, aby se když půjde okolo, před ním
klaněli. Hamanovi bylo příjemné, že má takovou moc a lidé mu vzdávají
takovou poctu. Neradoval se však dlouho. U královské brány stával muž,
Izraelita jménem Mordokaj, který se před Hamanem nikdy nepoklonil.
Haman ho znal, věděl, že je Izraelita, tedy ten, který věří svému Bohu
Hospodinu a odmítá se klanět někomu jinému než jemu. Haman, když už
mu došla trpělivost, se rozhodl potrestat nejen Mordokaje, ale i všechny

Izraelity. Proto předstoupil před krále a oznámil mu: „Ve tvém království
žijí lidé, kteří se neřídí tvými rozkazy. Drží se jiných zákonů a uctívají
jakéhosi Hospodina. Měl bys je nechat všechny zahubit.“ Král nad tím moc
nepřemýšlel a hned dal Hamanovi svolení, aby s těmito lidmi udělal to, co
uzná za vhodné. Haman nečekal ani chvilku a začal uskutečňovat svůj zlý
plán. Jediný, kdo by mohl Izraelitům pomoci, byla královna Ester.
Úkol:
V některých zemích máme i dnes politiky, prezidenty či krále, kteří
zakazují lidem, aby věřili Pánu Bohu a modlili se k němu. Nesmějí
dokonce ani chodit do kostela, jinak by byli usmrceni. Právě za tyto
pronásledované křesťany se musíme také modlit. Potřebují spoustu
odvahy, aby se nebáli být věrní Pánu Bohu.

