
11. po Trojici – 12.8.2018 

Celebritné príklady 

Milosť, milosrdenstvo a pokoj od Pána nášho Boha. 

 

Ester 6:13 „Háman rozpovedal svojej žene Zereši i všetkým svojim priateľom, 

čo ho postihlo. Jeho mudrci a jeho žena Zereš mu povedali: ak je onen 

Mordochaj, ktorý je počiatkom tvojho pádu, židovského pôvodu, nepremôžeš 

ho, ale zaručene mu podľahneš“.  

 

Stretli ste sa s nejakou celebritou? A máte vytúženú osobnosť, s ktorou by ste 

sa chceli zoznámiť? O mne asi všetci vedia, že by som sa chcela stretnúť 

s hercom Milom Kráľom a keby sa to dalo stretnúť biblickú osobnosť, tak by to 

bol iste kráľ Dávid. Keď sme však na detskom tábore preberali príbeh biblickej 

knihy Ester, tak som si za kráľa Dávida zaradila aj Mordochaja aj Ester.  

 
Deti z tábora by vám vedeli rozpovedať celý príbeh, ale ja ho zhrniem iba v skratke. V Perzii 
vládol kráľ Ahasvér, jeho zástupcom sa stal Háman. Ahasvér bol prísny a Háman bol zlý. 
V Perzii bol kráľ ako boh a keď povedal, že niekto musí prísť, tak prišiel a keď povedal, že 
môže rozprávať, až vtedy mohol začať. Nikto kráľa nemohol osloviť ani navštíviť sám od seba 
a nikto nemohol odmietnuť jeho pozvanie. Kráľ Ahasvér mal manželku Vaští, ktorá bola 
krásna, ale raz si dovolila odmietnuť jeho pozvanie a tak sa jej zbavil. A samozrejme: začal si 
hľadať novú, mladšiu a krajšiu manželku. Ester vyrastala len so svojim oveľa starším 
bratrancom Mordochajom. V tom čase sa Židom v Perzii veľmi nedarilo, prispieval k tomu aj 
spomínaný Háman, ktorý si chcel uzurpovať moc – najprv sa plánoval zbaviť všetkých Židov 
a potom aj kráľa. Mordochaj bol Bohu verný, poctivý a zodpovedný muž, ktorý pracoval na 
kráľovskom hrade. No radca Háman ho neznášal, pretože sa mu Mordochaj odmietal klaňať. 
A tak Mordochaj vnímal hľadanie novej kráľovnej ako príležitosť. Nahovoril Ester, aby išla do 
paláca a zaradila sa do zoznamu kandidátok na kráľovnú. Ahasvérovi sa zapáčila a tak si ju 
vybral za manželku. Medzitým Mordochaj zabránil atentátu na kráľa, čo sa zapísalo do 
kroniky. Kráľ si ju raz večer čítal a zistil, že mu hrozila smrť, ale nejako špeciálne to neriešil. 
No Háman sa stále snažil zničiť židov aj kráľa. A tak oklamal kráľa, že židia sa ho chcú 
zbaviť, že mu chcú poškodiť a že je na čase dať celý židovský národ vyvraždiť. Keďže Háman 
bol po kráľovi najdôležitejším človekom, tak mu kráľ dovolil vyniesť rozkaz: zničiť všetkých 
Židov od chlapca po starca, aj deti a ženy. Keď sa o tom Mordochaj dozvedel, znovu prosil Ester 
o pomoc. Ak by Ester súhlasila, že pôjde bez pozvania za kráľom, bola to istá smrť. No za 
Ester sa modlil a postil celý národ. A tak predstúpila pred kráľa a ten ju prijal a dovolil jej 
hovoriť, pretože ju miloval. Pripravila hostinu, na ktorej odhalila Hámanove plány. Kráľ sa 
nahneval a dal Hámana popraviť na šibenici, ktorú prichystal Mordochajovi. Celý židovský ľud 

tento Esterin a Mordochajov počin dodnes oslavujú a spomínajú na to počas sviatku stánkov.  

 

Čo tým chcem vlastne povedať? V prvom rade príbeh o Ester je dobre poznať, 

lebo na neho zabúdame. V druhom rade si treba uvedomiť, kto sú moderné 



celebrity. Hodnotami sme klesli na samé dno ľudskej dôstojnosti, slušnosti, 

charakteru. Stačia nám plytkí hrdinovia, dnes a totiž stanete osobnosťou aj 

vtedy, keď urobíte totálnu hlúposť alebo poviete nejaký bezduchý vtip. Pretože 

osobnosti sa „rodia“ na internete. Ľudia sú už zo všetkého takí presýtení 

a zároveň prázdni, že im stačí málo k tomu, aby niekoho začali obdivovať.  

 

Tá skutočná celebrita – to je človek, ktorý svojim charakterom, hodnotami, 

svojim životom dáva príklad a je verný vo svojej práci, vo svojom živote. Tak 

ako Mordochaj, hoci sa mu nedostalo spočiatku nijakej pocty, lebo ju ani 

nečakal, hoci Ahasvér bol cudzí kráľ, predsa konal poctivo, keď zabránil 

atentátu na panovníka. Zachránil život, zasadil sa za správnu vec – to robí ľudí 

celebritami.  

 

Ako je to s nami? Lebo aj my sme pre niekoho príkladom. A ako je to s našim 
obdivom? Akých ľudí si mi vážime, akých obdivujeme? Kiežby sme mali či už 

v cirkvi, vo svetskej sfére, ale aj vo svojom živote, takých ľudí, ktorých je 

hodné nasledovať.  

 

 

 

 


