S12 Ester (Animované biblické príbehy)

Použité biblické verše
Ester 1
12 Kráľovná Vaští však odmietla prísť, ako jej rozkázal kráľ prostredníctvom svojich eunuchov. Vtedy
sa kráľ veľmi rozhneval a vzplanula v ňom zlosť.
19 Ak to kráľ uzná za vhodné, nech vydá kráľovské nariadenie, ktoré sa zapíše medzi perzské a
médske zákony a nech sa neprestupuje: Vaští už nesmie prísť pred kráľa a on odovzdá jej kráľovskú
hodnosť inej žene, lepšej než ona.
Ester 2
5 V pevnosti Šúšan bol Žid, ktorý sa volal Mordochaj, syn Jáira, syna Šimeího, syna Kíšovho. Bol
to Benjamínovec, 6 odvlečený do zajatia z Jeruzalema so zajatcami odvlečenými spolu s judským
kráľom Jechonjom, ktorých dal odvliecť babylonský kráľ Nebúkadnecar. 7 Mordochaj vychovával
Hadassu, totiž Ester, dcéru svojho strýka, lebo nemala ani otca, ani matku. Dievča malo peknú
postavu a bolo krásne na pohľad. Keď jej zomreli otec i matka, vzal si ju Mordochaj za svoju.
8 Vtedy vzali aj Ester do kráľovského paláca pod ochranu Hégaja, strážcu žien. 10 Ester nepovedala
nič o svojom národe a o svojom pôvode, pretože Mordochaj jej prikázal, aby o tom nehovorila.
20 Ester ešte stále nepovedala nič o svojom pôvode a národe, ako jej prikázal Mordochaj. Ester sa
správala podľa príkazu Mordochajovho, kým bola v jeho opatere. 17 Kráľ si zamiloval Ester viac ako
všetky ženy a získala si viac jeho priazne ako všetky panny. Položil jej kráľovskú korunu na hlavu a
ustanovil ju za kráľovnú namiesto Vaští.
Ester 4
11 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. 14 Ak budeš v tejto chvíli mlčať, úľava a záchrana príde Židom odinakiaľ, ale ty a tvoja
rodina zahyniete. Kto vie, či si nedosiahla kráľovskú hodnosť práve pre takú chvíľu, ako je táto?
15 Ester znova odkázala Mordochajovi: 16 Choď, zhromaždi všetkých Židov, ktorých nájdeš v Šúšane,
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.
Ester 5
2 Keď kráľ videl kráľovnú Ester stáť na nádvorí, získala si jeho priazeň. Kráľ vystrel k Ester zlaté
žezlo, ktoré držal v ruke. Ester pristúpila a dotkla sa hlavice žezla. 3 Kráľ sa jej spýtal: Čo je
s tebou, kráľovná Ester? Aké máš želanie? Aj keby to bola polovica kráľovstva, dostaneš to.
4 Ester odpovedala: Ak je to kráľovi vhod, nech príde kráľ i Háman dnes na hostinu, ktorú som mu
prichystala.
Ester 7
1 Kráľ i Háman prišli znovu popíjať s kráľovnou Ester. 2 Druhého dňa, keď pili víno, kráľ sa zase
spýtal Ester: Aké máš želanie? Aj keby to bola polovica kráľovstva, dostaneš to. 3 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. 9 Vtedy povedal Charbóna, jeden
z eunuchov, kráľovi: Tu je šibenica, ktorú prichystal Háman pre toho Mordochaja, ktorý prehovoril
v kráľov prospech. Stojí v Hámanovom dome a je vysoká päťdesiat lakťov. Kráľ povedal: Obeste ho
na ňu!
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