
„Mordochaj a jeho plán“ 

Suspírium: „Počúvaj, Hospodin, môj hlas, keď volám, zmiluj sa nado mnou a 

vypočuj ma! Moje srdce ti pripomína tvoje slová: „Hľadajte moju tvár!“ Hľadám 

tvoju tvár, Hospodin. Neskrývaj svoju tvár predo mnou! Neodvracaj sa v hneve od 

svojho služobníka! Ty si mi pomáhal. Nezavrhni a neopusť ma, Bože mojej spásy!“ 

(Žalm 27,7-9) Amen.  

 

Pieseň: Chválospev č. 213. 1. verš: „Pán Boh je prítomný…”  

 

Pozdrav: „Hospodinovi patrí zem i to, čo ju napĺňa, svet i tí, čo ho obývajú.“ (Ž 

24,1) Amen.  

 

Suma evanjelia: je zapísaná vo Svätom Písme ako ju čítame v Prvom liste apoštola 

Pavla Korinťanom v 10. kapitole v trinástom verši takto: 

„Skúška, ktorá na vás doľahla, je len ľudská. Boh je však verný. On nedopustí, aby 

ste boli skúšaní nad svoje sily, ale so skúškou dá aj východisko, aby ste ju vládali 

zniesť.“ (IK 10,13) Amen. 

Prosím, zaujmite si svoje miesta.  

 

Pieseň: Chválospev č. 213. 2-6. verše: „Pán Boh je vždy s nami…” 

   

 Vzdych: „Milosť vám a pokoj od toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, aj od 

siedmich duchov, ktorí sú pred jeho trónom, a od Ježiša Krista, verného svedka, 

prvorodeného z mŕtvych a vládcu nad kráľmi zeme. Jemu, ktorý nás miluje, 

oslobodil nás svojou krvou od našich hriechov a urobil nás kráľovstvom, kňazmi 

svojmu Bohu a Otcovi: Jemu sláva a moc na veky vekov.“ (Zjav 1,4-6) Amen. 

     

Lekcia: Kniha Ester 4. kapitola, 1-17. veršov  

Slovo Božie, ktoré dnes v Božom chráme, na týchto bohoslužbách zaznie pre 

potešenie našich sŕdc, je zapísané v Knihe Ester v štvrtej kapitole. 

„Mordochaj sa dozvedel o všetkom, čo sa stalo. Roztrhol si šaty, obliekol si 

vrecovinu a hlavu si posypal popolom. Vyšiel do mesta a veľmi hlasne a žalostne 

nariekal. Tak prišiel po kráľovskú bránu, pretože do kráľovskej brány sa nesmelo 

vojsť vo vrecovinovom odeve. Všade, v každej provincii, kamkoľvek sa dostal 

kráľovský rozkaz, totiž jeho zákon, konali Židia veľké smútočné obrady s pôstom, 

plačom a smútkom; vrecovina a popol sa stali lôžkom mnohých. Potom prišli 

dvorné dámy Ester i jej eunuchovia a oznámili jej to. Kráľovná sa veľmi zarmútila 

a poslala šaty, aby obliekli Mordochaja a sňali z neho vrecovinu. Ale on nechcel 

privoliť. Preto Ester zavolala Hatácha, jedného z kráľovských eunuchov, aby sa 

dostavil k nej. Rozkázala mu ísť za Mordochajom, aby sa dozvedela, čo sa deje a 

prečo si tak počína. I vyšiel Hatách k Mordochajovi na námestie pred kráľovskú 



bránu. Mordochaj mu oznámil všetko, čo sa mu prihodilo, aj presný údaj o sume 

peňazí, ktoré sľúbil Hamán odviesť do kráľovských pokladníc za vyhubenie Židov. 

Dal mu jeden odpis zákona, ktorý bol vyhlásený v Šušane o ich vyhubení, aby ho 

ukázal Ester. Nech jej to oznámia, nech jej odovzdá príkaz, aby vošla ku kráľovi 

prosiť ho o milosť a prihovoriť sa u neho za svoj národ. Hatách prišiel a oznámil 

Ester všetko, čo povedal Mordochaj. Ester po Hatáchovi odkázala Mordochajovi: 

„Všetci kráľovskí služobníci, ba i ľud kráľových krajín, vedia, že pre každého muža 

i ženu, ktorí by vošli ku kráľovi do vnútorného dvora bez pozvania, platí jediný 

zákon: usmrtiť. Len ten, ku ktorému kráľ vystrie svoje zlaté žezlo, zostane nažive. 

Mňa však už tridsať dní nevolali, aby som vošla ku kráľovi.“ Potom 

Mordochajovi odovzdal Esterin odkaz. Mordochaj odkázal Ester: „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. Ktovie, či si nedosiahla kráľovskú hodnosť práve pre takú 

chvíľu, ako je táto?“ Ester znova odkázala Mordochajovi: „Choď, zhromaždi 

všetkých Židov, ktorých nájdeš v Šušane, 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.“ Mordochaj odišiel a zariadil všetko, ako mu prikázala Ester.“  

Nech Pán Boh požehná čítanie, počúvanie a zachovávanie Jeho slova. V Duchu 

a v pravde, modlime sa.  

 

Modlitba:  

Ďakujeme Ti, Pane, že máš nespočetné množstvo ciest a plánov i s nami. Ty si 

schopný použiť všetky ľudské prostriedky na oslobodenie svojho ľudu. Zmiluj sa 

nad nami, aby sme si všimli Tvoje plány. Sme Ti vďační, že si pre nás naplánoval 

len dobré. Stojíme pred Tebou, vzývame Tvoje meno a celá naša bytosť Ťa žehná 

a chváli za Tvoje dobrodenia. Vykonaj, prosíme Ťa, aby sme sa nevrátili domov 

tak, ako sme prišli do Tvojho chrámu. Prosíme o zmenu, o stav nášho ducha, o 

nepokoj nášho srdca a o všetko, čo v nás a cez nás sa deje, Svätý Bože. Dovoľ nám 

byť Tvojimi aktívnymi spolupracovníkmi v praktizovaní lásky. Tvojou silou 

a štedrosťou urob všetko, čo potrebujeme. Pohlaď nás  – prosíme – svojím Duchom 

Svätým, aby Tvoj ľud cítil, že si medzi nami a prebývaš v nás. Drahý Ježiš Kristus, 

Ty nás pozývaš ku každodennému hľadaniu pravdy o Tvojom kráľovstve, buduj v 

nás túžbu nasledovať Ťa a ísť v Tvojom mene ako povolaný a povolaná. Si náš 

duchovný a telesný lekár, uzdrav nás z nášho sebaospravedlnenia, daj nám obnovu 

vo viere a uisťuj nás o svojej nádejnej budúcnosti prostredníctvom svojho Slova 

živého a účinného. Skrze Teba máme pochod k Otcovi, prosíme, modli sa za nás, 

lebo všetko, v čom je život, je stratené. Majestátna veľkosť, večný jas a nekonečná 

sláva patrí navždy iba Tebe. Amen. 

Prosím, zaujmite si svoje miesta 



Pieseň: Žalm č. 136: 1-3. 20-23: „Vzdajte BOHU, vďaku, česť…” 

 

Vzdych: „Ty, Svätý, tróniš nad chválami Izraela. Naši otcovia dúfali v teba, dúfali, 

a ty si ich vyslobodzoval. Volali k tebe, a boli zachránení. Dúfali v teba, a neboli 

zahanbení. Nebuď ďaleko odo mňa, blíži sa súženie a niet toho, kto by pomohol.‘“ 

(Žalm 22,4.6.12) Amen. 

 

Biblický text: Kniha Ester 4. kapitola 13-14.veršov 

Slovo Božie, na základe ktorého Vám zvestujem radostnú zvesť evanjelia skrze 

Ducha svätého je zapísané v knihe Ester v štvrtej kapitole, v trinástom a štrnástom 

verši takto: 

„Mordochaj odkázal Ester: „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. Ktovie, či si 

nedosiahla kráľovskú hodnosť práve pre takú chvíľu, ako je táto?“ 

Toľko slov Písma Svätého.   

 

Milí bratia a milé sestry, slávnostné kresťanské zhromaždenie v Pánu Ježišovi! 

 Kráľovná Ester vie o všetkom. Bohužiaľ, palác ju uzatvára pred vonkajším 

svetom, ale všetko sa deje okolo nej a aj jej sa týka, to čo sa chystá. Obrovské 

nepriateľské plány sú pripravené. Mordochaj si však s kráľovnou Ester vymieňa 

informácie. Hovorí jej, čo ju čaká. Smrť číha na jej ľud a spoločenstvo. V perzskom 

náboženstve zohrávali dôležitú úlohu osud a náhoda. Osud rozhodol, kedy budú 

Židia zavraždení. Boží ľud čaká na vlastnú popravu. Pomalá alebo dokonca rýchla 

smrť to je jedno, ale má za následok úplné vyhubenie vyvolených. V tichosti sa 

smrť prikráda k človeku a keď ticho umĺkne, príde bieda, bolesť a strach zo smrti. 

V paláci a okolo kráľovnej Ester je ticho, ale nepriateľ sa pripravuje v zákulisí. Je 

pripravený zaútočiť. Židia dostali takmer rok na to, aby sa pripravili na zrážku s 

nepriateľmi a odkedy sa Ester stala kráľovnou, prešlo štyri roky. Prvé posolstvo 

Slova Božieho skrze Ducha Svätého je to, že Boží ľud má nepriateľov, a to 

viditeľných nepriateľov. Nepriateľ chce skrotiť a zničiť ľud Hospodinov. Nepriateľ  

chce vysloviť nie nebeskému plánu, ktorý Boh pripravil. Kresťania vždy 

podceňovali svojich nepriateľov. Aj my nimi opovrhujeme. Našich nepriateľov 

však netreba podceňovať, ale treba s nimi počítať. Kto je s nami a kto je proti nám? 



Ježiš, „Boží Syn sa zjavil nato, aby maril diablove skutky.“ (1Jn 3,8b) Všemohúci 

Boh, Láskyplný Svätý skrze služby Ježiša ukázal, že pre človeka pripravil únikový 

plán, v ktorom rátal s úhlavným nepriateľom, smrťou. Ježiš chce, aby si žiaril. Ježiš 

chce, aby bol tvoj život posvätený. Ježiš chce, aby si bol príkladom. Mordochaj volá 

na Ester, aby urobila to isté. Žiada i teba, aby si zapadol do Božieho plánu. Buď 

nástrojom v rukách Pána. Požiada ju, aby hovorila za a pre svoj ľud. Len ona môže 

zachrániť Boží ľud, ak pôjde ku kráľovi. Mordochaj vie, že nič nie je náhoda, že 

Ester v paláci je súčasťou Božieho plánu. Ester je presne tam, kde má byť. Ester je 

na správnom mieste, ale sú jej činy, srdce a duša na správnom mieste? Druhé 

posolstvo Božieho slova je to, cítime sa na dobrom mieste, telom i dušou, v živote 

i pri smrti? Naše srdcia a ústa sú v súlade s miestom, ktoré nám Boh dal, alebo sme 

tam len my, ale nekonáme pre našich ľudí a pre naše spoločenstvo? Bojíme sa o 

svoj život, bojíme sa o svoj úrad, bojíme sa o seba, ale nebojíme sa Boha, Ktorý nás 

tam umiestnil? Zamysleli sme sa niekedy nad tým, prečo sme tam, kde sme? Prečo 

sa nám zverujú dôležité alebo menej dôležité úlohy? Prečo sa nám naskytla 

príležitosť? Prečo sme dostali tú pracovnú pozíciu, v ktorej slúžime? Prečo sme 

dostali ten duchovný dar, ktorý máme zveľaďovať a pestovať? Akí / Aké sme my 

na našom mieste? Sme hanbliví / hanblivé alebo spoločensky založené? Riadime sa 

našimi vlastnými záujmami alebo záujmami spoločenstva? Zaujímajú nás naši 

alebo len naša povesť? Ester sa bojí, ale Mordochaj jej osvetľuje cestu. Bojí sa ísť 

pred kráľa, tak ako sa Mojžiš bál predstúpiť pred faraóna. Má na to svoj dôvod. 

Kráľ je kráľ, kráľovná je kráľovná aj na šachovnici, nielen v Šúšane. Bez pozvania 

to nepôjde. V ohrození je jej osoba. Kráľ sa o ňu nezaujímal už 30 dní. Má strach a 

obavy. Mordochaj však jej vzdoruje. Ak odmietneš byť Božím nástrojom, Boh má 

svoju moc pomôcť svojmu ľudu aj inak. Mordochaj ako predstaviteľ Božieho ľudu 

počíta s Bohom. Spolieha sa len na Boha. Boh uskutoční svoj plán. Hospodin 

nedovolí, aby jeho ľud padol do rúk nepriateľa. Opakovane dokazoval, dokonca 

dokázal, čo povedal: „Jakoba som miloval, ale Ezáva som nenávidel." (R 9,13) Čo 



to znamená? V božom merítku platí iný postup. Mordochaj rozptyľuje všetky 

Esterine pochybnosti a pýta sa Boha na jej život svojou otázkou: „Ktovie, či si 

nedosiahla kráľovskú hodnosť práve pre takú chvíľu, ako je táto?“ (Est 4,14) Ester 

sa musí naučiť dve veci spolu s nami: Robte, čo musíte, a to všetko včas s náležitou 

starostlivosťou. Pretože múry kráľovského paláca nikoho nezachránia pred 

smrťou. Kráľovský palác nie je bunker. Pozícia nestojí za nič. Hodnosť je stratená. 

Odznak spadne z našej vesty. Mordochaj tiež vkladá strach hlboko do srdca 

kráľovnej Ester. Každý je odsúdený na smrť. Ísť ku kráľovi je nebezpečné, no 

vyhnúť sa kráľovskému trónu je ešte nebezpečnejšie. Keď nerátame s tým, že tam 

sedí Pán, Ktorý má moc nad našimi životmi. Čaká nás súd, drahí bratia a sestry, a 

tento súd nezmiernime ani my, ani naše činy, ani naše slová. Sám Ježiš hovorí 

svojim učeníkom: „A keby tie dni neboli skrátené, nikto by sa nezachránil, ale 

kvôli vyvoleným sa tie dni skrátia.“ (Mt 24,22) Buďme opatrní a opatrné a 

modlime sa, lebo strach je najväčší nepriateľ osobnej viery, ale bázeň pred Bohom 

nám dáva život. Ester poslúchne, no jej slová vôbec neodrážajú zúfalé rozhodnutie, 

nejde o dobrovoľné podnikanie, ktorým môže zájsť až do jamy levov, ale o pokorné 

odovzdanie sa do rúk Toho, bez Ktorého vôle sa nič nedeje. Náhody niet a to si 

uvedomuje aj Ester. Preto je dôležitý dôstojný pôst, ktorý nie je len fyzickým 

odňatím pokrmov, ale aj duchovnou pohotovosťou a prípravou na službu. 

Božiemu služobníkovi, ktorý s vierou poslúcha Boha a vydáva sa na jeho cestu, 

všetko pôsobí za dobré. Pôst je vyjadrením záväzku celého spoločenstva, že začať 

sa dá len s vierou. Ester nie je sama. Ester nezostane sama v paláci a aj keby zostala 

sama, čo sa jej môže stať? Boh bude s ňou. Boh bude pri nej. Boha sa báť, Pána 

vzývať, Boha nadovšetko milovať, do NEHO vkladať nádej, to je zmysel pôstu.  

Ježiš neobyčajne bojoval s nepriateľom: „V smrteľnej úzkosti sa modlil ešte 

vrúcnejšie a jeho pot stekal na zem ako kvapky krvi.“ (Lk 22, 44) Postil. Jeho 

učeníci zaspali s už vytasenými mečmi a čakali na zajatie. On v boji urobil jednu 

vec: Spasiteľ bojoval v našom boji sám. Vzal náš špinavý život do vlastných rúk a 



zmieril Boha, nášho Otca. Konal tak, že sme videli, že väčší slúži menšiemu. Boh 

naplnil svoj plán prostredníctvom Mojžiša, Jozefa, Ester a jeho nespočetných 

služobníkov, ale svoj posledný plán dobojoval v Ježišovi, keď skoncoval so svojím 

nepriateľom. Počítal s tými, ktorým sa Kristus zdal byť porazený. Kristus je víťaz a 

my musíme byť vždy na víťaznej strane. Jediným a najvzácnejším Pánovým 

požehnaním je Ježiš a dielo vykúpenia, ktoré vykonal Amen. 

Modlitba: „Dávid však našiel odvahu v Hospodinovi, svojom Bohu.“ (IS 30,6b) 

 

„Apoštoli povedali Pánovi: „Daj nám väčšiu vieru!“ (Lk 17,5) 

 

„V ten deň poviete: „Ďakujte Hospodinovi, vzývajte jeho meno, zvestujte jeho 

skutky medzi národmi, pripomínajte, že jeho meno je slávne.“ (Iz 12,4) 

 

„Ďakujte Pánovi pánov, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. Jedine on koná veľké 

divy, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.“ (Žalm 136,3-4) 

 

„Tí, čo uctievajú ničotné modly, opúšťajú toho, ktorý je verný. Ja ti však chcem 

obetovať s hlasným chválospevom a chcem splniť, čo som sľúbil. Spása je u 

Hospodina.“ (Jon 2,9-10) 

  

„A svet sa pomíňa aj so svojou žiadostivosťou. Kto však plní Božiu vôľu, zostáva 

naveky.“ (IJn 2,17) 

 

„Chodník spravodlivých je ako svetlo brieždenia, ktorého jas prechádza do plného 

dňa.“ (Péld 4,18) 

 

„Milovaní, teraz sme Božími deťmi a ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme, že keď 

sa zjaví, budeme mu podobní, lebo ho uvidíme takého, aký je.“ (IJn 3,2)   

 

Modlitba Pánova 

Ofera: „My milujeme, lebo on nás miloval prvý.“ (IJn 4,19)  

Požehnanie: „A tak teda nezáleží na tom, kto chce, ani na tom, kto beží, ale na 

Bohu, ktorý sa zmilúva.“ (R 9,16) Amen.  

 

OZNAMY 

Pieseň: Chválospev č. 335. 4-7. verše: „Vieš, mohol by som blúdiť…” 


