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Abstract: 
The selected part of the biblical Book of Esther, specifically Est. 9:20-10,3, is a very 

important text for the study of the festival of Purim. That the name Purim comes 

from the Hebrew word “Pur” is significant. It is not easy to explain the origin and 

nature of this festival. Explanatory notes to the whole ninth chapter of this biblical 

book help to understand stories that preceded the establishment of the festival of 

Purim. The study is focused on a detailed exegesis of Est. 9:20-10,3, including the 

literary structure of the Book of Esther. It also contains author’s own translation of 

the Hebrew text of the biblical book.  
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1. Úvod 

Spomedzi titulov publikovaných v Čechách sa problematikou Knihy Ester zaoberal Petr 

Chalupa v monografii „Královná Ester“ (1999). Bedřich Nosek a Pavla Damohorská zasa 

vydali spoločne dielo „Židovské tradice a zvyky“ (2016). Výkladové a introduktívne 

poznámky ku Knihe Ester sa nachádzajú aj vo „Výkladoch ke Starému zákonu“ (1996) od 

Miloša Biča a tiež vo vysokoškolských učebniciach „Úvod do Starej zmluvy“ (2003) a 

„Teológia Starej zmluvy“ (2003) Juraja Bándyho (z protestantského prostredia) a v 

„Úvodoch do Starého i Nového zákona s výberovou a tematicky zoradenou bibliografiou“ 

(1997) od Jozefa Heribana (z rímsko-katolíckeho prostredia). Ostatná primárna literatúra 

je písaná v anglickom jazyku. Z nej sú to najmä tieto komentáre ku Knihe Ester: Dayovej 

„Esther“ (2005) alebo komentár Clinesa „Esther Scroll“ (1984).  

Tento príspevok podáva exegetický rozbor časti jednej zo starozmluvných 

biblických spisov, konkrétne Knihy Ester (ďalej len Est). Primárnym cieľom je rozbor 
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perikopy Est 9,20-10,3, ktorá vyúsťuje do ustanovenia sviatku Púrim. O tomto sviatku nie 

je okrem Knihy Ester zmienka v žiadnom inom biblickom spise. Židia dodnes slávia 

sviatok Púrim ako pamiatku na vyslobodenie židovského národa z rúk nepriateľov. 

V rámci exegetického výkladu je uvedený vlastný autorský preklad pôvodného textu. Pre 

lepšie porozumenie perikopy Est 9,20-10,3 predstavíme jej text v celkovom kontexte 9. 

kapitoly, ako aj v celkovom kontexte celej knihy vrátane niekoľkých vybraných možností 

delenia literárnej štruktúry Knihy Ester. Na základe podrobného exegetického rozboru 

spomenutej časti prispieva táto štúdia k pochopeniu Knihy Ester, najmä významu 

židovského sviatku Púrim.  

 

Arndt Meinhold delí knihu nasledovne:1 

1. Historické pozadie (1,1-2,23) 

2. Hlavná zápletka (3,1-9,19) 

3. Záver (9,20-10,3) 

 

Balmer H. Kelly podáva túto štruktúru knihy:2 

1. Povýšenie Ester (1,1-2,23) 

2. Sprisahanie Hámána (3,1-6,13) 

3. Víťazstvo Židov (6,14-9,19) 

4. Sviatok Púrim (9,20-10,3) 

 

Perikopu o ustanovení sviatku Púrim (Est 9,20-10,3) rozdeľuje L. Dayová na tieto časti:3 

1. Mordochajove pokyny pre každoročné slávenie sviatku (9,20-23) 

2. Zhrnutie udalostí a napomenutie zachovávať sviatok (9,24-28) 

3. Potvrdenie listu o Púrime a ďalšie napomenutia zachovávať sviatok (9,29-32) 

4. Mordochajov pokračujúci vplyv (10,1-3) 

 

                                                           
1 Arndt Meinhold, „Esther/ Book of Esther,“ in Religion: Past & Present. Encyclopedia of Theology and 

Religion. Vol. 4., eds. Hanz D. Betz, Don. S. Browning, Bernd Janowski, Eberhard Jüngel (Leiden: Brill, 

2008), 564. 
2 Balmer H. Kelly, The Layman's Bible commentary v. 8. The Book of Ezra, the Book of Nehemiah, the Book 

of Esther, the Book of Job (Richmond: John Knox Press, 1962), 43. 
3 Linda Day, Esther  (Nashville: Abingdon, 2005), 156. 
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1. Výkladové poznámky k Est  9,1-19 

V úvode 9. kapitoly Knihy Ester je uvedený 13. deň dvanásteho mesiaca roka (adár). Je to 

deväť mesiacov po tom, čo kráľ povolil Židom ich sebaobranu, resp. vyhubenie ich 

nepriateľov. „Kráľov edikt priniesol každej provincii a každému mestu dobrú správu, nie 

len prísľub vyslobodenia.“4 Židia svoju identitu skrývali dovtedy, kým neprišiel tlak 

zvonku a ocitli sa v ohrození života. Keď sa Hámán dozvedel o identite Mordochaja, 

rozhodol sa ho zahubiť, a nielen Mordochoja, ale dokonca celý židovský národ. V deviatej 

kapitole sa celá situácia náhle mení. Kráľovo nariadenie o vyhubení Židov síce stále platí,5 

no Židia majú od kráľa povolenie brániť sa.  

Židia sa zhromaždili do svojich miest vo všetkých provinciách, ktorých bolo 127. 

Boli pripravení na „vojnu“ proti svojim nepriateľom. Podrobnosti boja nie sú opísané, 

podáva sa hneď výsledok boja: Židia vyhubili svojich nepriateľov – v hlavnom meste 

(Šúšáne) zabili 500 mužov. Medzi zabitými bolo aj 10 synov Hámána. Hoci nie je zmienka 

o tom, že by sa aj oni podieľali na sprisahaní proti Židom, trest, ktorý padol na hlavu ich 

otca, sa týkal aj ich (ako dedičstvo).6 Na základe práva platného v starom Oriente, museli 

synovia niesť dôsledky viny svojho otca. Podobnú zmienku o takejto praxi nachádzame 

v Joz 7,24.7 Hámán je označený ako ten, čo chce Židov zničiť (Est 7,4; 8,5), a tiež ako ten, 

ktorý ich chce uviesť do zmätku:  

 

„Lebo sme – ja i môj národ – predaní na vyhubenie, pobitie a zničenie (המן – t.j. 

rozdrviť, znepokojiť, zmiasť)“. V Est 7,4 Ester povedala: „Ak je to kráľovi vhod 

a ak som získala u neho priazeň, ak je správne, čo hovorím kráľovi, a ak som 

milá v jeho očiach, nech napíšu, aby odvolali listiny – úklady Hámána 

Agagského, syna Hammedátovho...“ (Est 8,5)  

 

Hebrejské sloveso המם je „slovnou hračkou“ – počujeme v ňom ozvenu na meno (המן).8 

V časti Est 1-8 je Hámán predstavený ako jediný nepriateľ Židov. Nazýva ho tak pisateľ 

(3,10; 8,1) a aj Ester  (7,6). Zámer vyhubiť Židov je jeho nápadom, ktorý vyšiel z nenávisti 

                                                           
4 David J. Clines, Esther Scroll: The Story of the Story (Sheffield: Journal for the Study of the Old Testament, 

1984), 65. 
5 Est 8,5: Ester žiada, aby kráľ odvolal listiny, úklady Hámána, no v Est 8,8: kráľ hovorí, aby Ester 

a Mordochaj napísali to, čo sa im zdá najlepšie, lebo listinu napísanú kráľovským menom a zapečatenú 

kráľovským pečatným prsteňom nemožno odvolať. 
6 George A. Buttrick et al., The Interpreter's Bible, Vol. 3. (Nashville: Abingdon, 1954), 868. 
7 Miloš Bič et al., Výklady ke Starému zákonu II.: Knihy výpravné – Jozue až Ester (Kostelní Vydří: 

Karmelitánské nakladatelství, 1996), 714. 
8 Buttrick et al., The Interpreter's Bible, 871. 
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k Mordochajovi za to, že sa mu odmietol pokloniť. Preto sa Hámán rozhodol zničiť 

Mordochaja a s ním aj celý židovský národ (3,6). Ľudia v kráľovstve nie sú predstavení ako 

tí, čo zamýšľajú vyhubenie Židov. Dokonca sa nespomína ani to, že by Hámánova rodina 

pociťovala nenávisť k Mordochajovi, resp. k Židom. Je pravda, že jeho žena Zereš mu 

odporúča postaviť šibenicu vysokú 50 lakťov pre Mordochaja, no Clines sa domnieva, že je 

to skôr humorné vyhlásenie než vážne mienená rada.9 V Est 6,13 Hámánoví mudrci a jeho 

žena mu predpovedajú, že podľahne Mordochajovi a nepremôže ho. Akoby porozumeli 

tomu, že povýšenie Hámána, bolo počiatkom jeho pádu. Hámán ako potomok Agaga 

z rodu Amálekovho (1 Sam 15) a Mordochaj z benjamínskeho rodu stoja proti sebe.10 

Možno sa domnievať, že Hámánova rodina a jeho priatelia poznajú tieto udalosti a na 

základe toho jeho žena Zereš tvrdí, že Mordochaja nebude môcť poraziť.  

Hebrejský text – na rozdiel od gréckeho textu v Septuaginte (13,7) – nič nehovorí 

o tom, že by medzi Židmi a pohanmi vládla dlhotrvajúca nenávisť. Hámánova reč v 3. 

kapitole nenaznačuje, že šlo o všeobecné nepriateľstvo ku všetkým Židom. Naopak, na 

začiatku knihy sa spomína len jeden nepriateľ, ktorý nenávidel len jedného Žida. V 9. 

kapitole, resp. na konci knihy, sa stretáme s univerzálnym nepriateľstvom ku všetkým 

Židom.11  

Keď kráľ povolil Židom zbaviť sa všetkých svojich nepriateľov, Židia tak naozaj 

konali. V tomto kontexte sa nikde nehovorí o ozbrojených silách (חיל), naproti tomu sa 

používajú iba slovné spojenia ako: „tých, čo ich nenávideli (שנאיהם)“ (9,1.5.16), „chystali 

im zlé, pohromu (מבקשי רעתם)“ (9,2) alebo „ich nepriatelia (איביהם)“ (9,5.16). Tieto 

všeobecné pojmy vyjadrujú antižidovské cítenie v ríši, no nie organizované agresívne 

konanie.12  

Boj sa odohral 13. adára v provinciách a 13.-14. adára v Šúšáne. Oslava prebiehala v 

jeden deň, konkrétne deň po bojoch 14. adára (v provinciách), príp. 15. adára (v Šúšáne). 

Len čo kráľ dostal informácie z miesta, kde sa boje odohrávali, podal ich Ester. Dokonca 

sám navrhol možnosť, aké by mohli byť jej ďalšie želania. Ester žiadala, aby boli obesení 

Hámánovi synovia, čo znamenalo zneuctenie ich mŕtvol na výstrahu všetkým okolo. Kráľ 

ale nikdy nevydal rozkaz obesiť Hámána písomne (Est 7,9), no v prípade Hámánových 

synov takýto rozkaz vydal (Est 9,14).13 Ester tu vystupuje ako autoritatívna panovníčka, 

                                                           
9 Clines, Esther Scroll: The Story of the Story, 43. 
10 Clines, Esther Scroll: The Story of the Story, 50. 
11 Buttrick et al., The Interpreter's Bible, 828. 
12 Clines, Esther Scroll: The Story of the Story, 40. 
13 Buttrick et al., The Interpreter's Bible, 871. 
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ktorej želania kráľ spĺňa. Prikázal urobiť podľa jej žiadosti a Židia v Šúšáne v ten deň zabili 

300 mužov. O stratách na židovskej strane počas bojov nie sú žiadne zmienky. Počet obetí 

dovŕšil vysoký počet,  t.j. 75.000 mužov.14 Môže sa nám naskytnúť otázka: Kde sa vzalo 

toľko židovských nepriateľov? Podľa Clinesa táto informácia pochádza z rozličných 

predstáv autorov tejto knihy, pretože zmienka o viacerých nepriateľoch židovského 

národa sa v celom diele nenachádza.15 

Židia v tejto situácii dokazujú svoju lojalitu k Perzskej ríši, v ktorej prebývajú. Mali 

právo siahať na korisť po vyvraždených nepriateľoch (na ich majetok), no napriek tomu 

naň nesiahli. Majetok, ktorý nepatril izraelskému národu, ale cudzincom, bol pod kliatbou 

Hospodinovou. V Joz 7,1 sa nachádza zmienka o Hospodinovom hneve, ktorý vzplanul na 

Izrael, pretože Áchán si vzal z toho, čo bolo pod kliatbou. Práve z toho môže prameniť 

odmietnutie majetku nepriateľov, hoci im to kráľ povolil.16 Podľa Bándyho takéto 

správanie Židov má „poukázať na to, že židovský majetok nepochádzal z krádeže.“17  

 

2. Exegetický rozbor Est 9,20-32 a Est 10,1-3 

Po predstavení udalostí, ktoré viedli k ustanoveniu Púrim, teraz prejdeme k exegetickému 

rozboru textu, ktorý vyúsťuje do ustanovenia tohto sviatku (Est 9,20-10,3). 

Mordochaj vystupuje ako pisár, ktorý oboznamuje židovský ľud o novom sviatku 

a dáva mu inštrukcie k jeho každoročnému zachovávaniu a sláveniu: „[...] spísal všetky 

tieto udalosti a rozoslal listiny všetkým Židom [...]“ (v. 20). Jestvuje teda už aj písomný 

záznam o dôležitej udalosti v histórii židovského národa, podobne ako majú významné 

historické udalosti zapísané aj Peržania (Est 6,1). Mordochajov list nie je záväzný pre 

všetkých ľudí v kráľovstve, ale je určený iba pre špecifickú skupinu - pre Židov. Slová, 

ktoré Mordochaj spísal, neobsahujú len pokyny k ustanoveniu sviatku. Sú tiež správou 

o udalostiach, ktoré sviatku Púrim predchádzali a ktoré sú dôvodom jeho slávenia. 

Zdôrazňuje sa, že udalosť vyslobodenia Židov z rúk nepriateľov má zostať v pamäti 

národa.  

 

                                                           
14 V Septuaginte je tento počet menší – 15.000 mužov. 
15 Clines, Esther Scroll: The Story of the Story, 46. 
16 Naproti tomu poznáme miesta v SZ, ktoré tvrdia opak – Židia brali z majetku svojich nepriateľov, pozri: 

Ex 3,22; 11,2; 12,35nn. 
17 Juraj Bándy, Teológia Starej zmluvy (Bratislava: Vydavateľstvo UK, 2003), 184. 
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2.1 Est 9,20-32  

Biblický text Est 9,20-32 je zameraný na Mordochaja, Ester a na židovský národ. Kráľ 

Ahasvér tu už nehrá veľkú rolu. Rieši sa v ňom ustanovenie sviatku Púrim. Oproti 

predchádzajúcim častiam v ňom nachádzame viac zhrňujúcich informácií, ktoré sa 

opakujú. Pisateľ používa tie isté výrazy a motívy, ktoré sa nachádzajú v predchádzajúcich 

kapitolách.18 V tejto časti si vykladač Michaelis všíma určité zvláštnosti v texte a aj viacerí 

ďalší exegéti sa domnievajú, že text nie je pôvodný, alebo je sekundárnou časťou 9,20-32, 

alebo 9,20-10,3, pričom sa argumentuje jazykovými a štylistickými zvláštnosťami a tiež 

protirečiacimi si výrokmi v texte. Napr. v 9,19 sa ignoruje rozdiel medzi dedinou 

a mestom, z čoho vyplýva, že obidva dni svätenia Púrimu sú záväzné pre všetkých Židov, 

ale aj fakt, že detaily zo zhrnutia úvodného príbehu (9,24-25) nie sú zharmonizované 

s predošlou verziou toho istého deja.19  

Perikopu držia pohromade tri témy: zapísanie, ustanovenie a čas sviatku. Písanie 

bolo dôležitým motívom počas celého príbehu, no v texte je na to pozornosť upriamená 

ešte viac. Ustanovenie zvykov je na tomto mieste zdôraznené sedemnásobným 

zopakovaním slovesa קום (t.j. ustanoviť – por. Est 9,21.27.29.31 – vo v. 31 sa uvádza až 

trikrát) a Židia tieto nariadenia ochotne poslúchajú. Je tu akési logické odvodenie názvu 

Púrim zo slova „púr“ (t.j. lós ktorý padol pred Hámánom – Est 3,7).20 Vydané rozkazy 

a napomenutia treba nielen vykonávať, ale je potrebné ich aj dodržiavať v predpísanom 

čase (9,21.27.31). Pisateľ sa pozerá spätne a pripomína udalosti, ktoré sa už stali, aby nimi 

zdôvodnil ustanovenie sviatku, aj keď v poslednej časti perikopy je vyzdvihnuté 

napomenutie k sláveniu sviatku Púrim v budúcnosti.21 Celkový počet obetí v celej Perzskej 

ríši dosiahol 75.000. Septuaginta tento počet znižuje na 15.000.22  

 

Literárna štruktúra23 

1. Mordochajove smernice pre každoročné slávenie sviatku (9,20-23) 

2. Zhrnutie udalostí a napomenutie zachovávať sviatok (9,24-28) 

3. Potvrdenie listu o Púrime a ďalšie napomenutie zachovávať tento sviatok 

(9,29-32) 

                                                           
18 Clines, Esther Scroll: The Story of the Story, 40. 
19 Michaelis, Kamphausen, Paton, Wildeboer a Bertheau. 
20 Day, Esther, 160-161. 
21 Day, Esther, 156-157. 
22 Bič et al., Výklady ke Starému zákonu II.: Knihy výpravné – Jozue až Ester, 716.  
23 Day, Esther, 157. 
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Preklad24 

20. Mordochaj napísal všetky tieto slová a poslal listy všetkým Židom vo všetkých 

provinciách kráľa Ahasvéra, blízkym aj vzdialeným. 21. Aby ustanovil medzi nimi 

slávenie štrnásteho dňa v mesiaci adár a pätnásteho dňa v tom istom mesiaci každý rok 22. 

ako dni, v ktorých sa Židia zbavili svojich nepriateľov, a mesiac, ktorý sa zmenil zo 

súženia na radosť a zo smútku na šťastný deň, aby ich urobili dňami hodovania a radosti 

a posielania si darov navzájom aj darov chudobným. 23. Židia prijali to, čo začali robiť a čo 

im prikázal Mordochaj. 24. Lebo Hámán, syn Hamedata Agagského, sužovateľ všetkých 

Židov, zamýšľal vyhubiť Židov a hodil púr, ten lós, aby ich vyhladil a vyhubil. 25. Keď 

(Ester) vstúpila pred kráľa, napísal v liste, aby zmenil jeho zlý zámer, ktorý si zaumienil 

proti Židom, aby padol na jeho hlavu a aby obesili jeho a jeho synov na šibenicu. 26. Preto 

pomenovali tie dni Púrim, podľa označenia púr, podľa všetkých slov tohto listu, čo videli 

a čo sa im prihodilo. 27. Židia to ustanovili a prijali na seba, na celé svoje potomstvo a na 

všetkých, ktorí sa k nim pridali, že neprestanú konať v tých dvoch dňoch podľa ich 

predpisu a stanoveného času každý rok. 28. Tieto dni sa pripomínajú a dodržiavajú vo 

všetkých generáciách, rodinách, provinciách a mestách; neskončia medzi Židmi 

a pamiatka na ne nezanikne v ich potomstve. 29. Napísala kráľovná Ester a Žid Mordochaj 

s plnou záväznosťou, aby potvrdila list o Púrime druhýkrát. 30. Poslal listy všetkým Židom 

v 127 provinciách Ahasvérovho kráľovstva, slová pokoja a pravdy, 31. aby ustanovili dni 

Púrimu podľa ich času, o ktorých im prikázal Žid Mordochaj a kráľovná Ester a ktoré 

určili pre nich a pre svoje potomstvo, slová o pôste a náreku. 32. Esterino vyhlásenie 

ustanovilo slová o Púrime a bolo zapísané do knihy.  

 

Exegéza 

V. 20-22   

Tieto verše sú alternatívnym vysvetlením v. 19 o tom, ako sa má medzi Židmi každoročne 

v mesiaci adár sláviť sviatok Púrim. Vo v. 19 sa píše, že oslava má prebiehať 14. adára 

medzi Židmi na vidieku, zatiaľ čo verše 20-22 spomínajú slávenie 14., resp. 15. adára 

medzi Židmi v Šúšáne a v provinciách. Podľa Mooreho je v. 19 neskorším dodatkom, lebo 

sa v ňom nespomínajú Židia, čo bývajú mimo dedín.25 Navyše, ak by v. 19 bol dodatkom, 

18. a 20. verš by na seba plynule nadväzovali. 23. verš by potom hovoril o tom, že Židia 

                                                           
24 Vlastný preklad autorky. 
25 LXX pridáva k veršu 19: „a tí, ktorí bývajú v mestách tiež oslavujú 15. adár v dobrej nálade, posielajú dary 

svojim susedom.“ 
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formálne prijali to, čo im Mordochaj predpísal. Keby sme v. 19 pokladali za pôvodný, 

ktorý predchádza 23. verš o tom, že „Židia prijali to, čo začali robiť a čo im prikázal 

Mordochaj“, potom by 23. verš odkazoval na spomienku vyslobodenia (14. adára), čo by 

nebolo odlišné od toho, že im to napísal Mordochaj.26  

Dayová konštatuje, že u Židov dochádza k zmene nálady. Tieto dni sa im zmenili 

zo žiaľu na radosť a zo smútku na sviatok (9,22). „To reprezentuje totálne obrátenie 

emočného stavu.“27 Pre pojem „smútok“ je v hebrejskej Biblii použité slovo אבל, ktorým 

bol opísaný aj Hámánov smútok, keď Hámán s nevôľou sprevádzal Mordochaja cez mesto 

(Est 6,12). Životné smerovanie Hámána a Mordochaja, resp. Židov, je však odlišné. 

Hámánov smútok sa nikdy nezmenil na radosť, zatiaľ čo židovský smútok (spôsobený 

Hámánom) sa premenil na šťastie a radostné plesanie.  

Zmienka o daroch chudobným je pravdepodobne neskorším židovským dodatkom. 

Kým v Est 9,19 sa spomína len vzájomné obdarovávanie sa, v Est 9,22 je zmienka 

o obdarovávaní chudobných.28 „Štedrosť bude odteraz zasadená do sviatku Púrim.“29  

Príkaz prinášania darov vyžaduje štedrosť, pripomínanie si toho druhého a 

starostlivosť o tých, ktorí sú v núdzi a nie sú šťastní, ako by sa to na tento sviatok 

očakávalo. V tejto súvislosti je vhodné pripomenúť, že Židia v koncentračných táboroch 

a getách prejavovali k sebe veľkú láskavosť, dávali iným kúsok jedla, trhali zo svojich 

prikrývok a dávali iným, umývali si navzájom rany. Napriek obdobiu ničenia, útlaku 

a krviprelievania je potrebné poskytovať kúsok láskavosti a prejavovania milosti, ktoré 

stále pretrvávajú. Na základe tohto Dayová konštatuje: „[...] ak hľadáme Boha vo veľkých 

víťazstvách, hľadáme jeho nesprávnu tvár.“30 

 

V. 23-26 

„Vtedy Židia prijali ako zvyk to, čo začali robiť.“ Tento verš môže predstavovať prvú 

oslavu ihneď po víťazstve. Židia mohli začať oslavu ešte predtým, ako Mordochaj napísal 

predpisy, ktorými sa mali zaviazať k sláveniu sviatku Púrim. Židia ho pritom neoslavujú 

ako vojnové víťazstvo; neoslavujú pomstu, ale vyslobodenie.31  

                                                           
26 Clines, Esther Scroll: The Story of the Story, 51. 
27 Day, Esther, 158. 
28 Záznam o tom, že Židia obdarovávali chudobných máme aj na iných miestach, napr.: Neh 8,10-12; Tob 

2,2. 
29 Day, Esther, 159. 
30 Day, Esther, 169. 
31 Day, Esther, 159. 
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Podľa výnosu kráľa Ahasvéra sa Židia mohli brániť a pobiť svojich nepriateľov. 

Vtedy bol Hámán pravdepodobne už dlhšie po smrti. Udalosti, ktoré sa tu spomínajú 

a opakujú, len zdôrazňujú Hámánovu vinu. Trojnásobné zopakovanie slova חשב 

(sprisahať) v dvoch veršoch  (9,24-25) robí z Hámána nadmieru zlovestného človeka. 

Zdôraznená je Hámánova trestuhodnosť, pričom zodpovednosť Mordochaja akoby upadla 

do zabudnutia. Biblický pisateľ akoby zabudol na to, že Hámánovým primárnym 

nepriateľom bol iba Mordochaj, nie celý židovský národ.  

25. verš je zopakovaním udalostí, ktoré sú základom celej zápletky. Vyzdvihuje sa 

v ňom myšlienka nepriateľstva k židovskému národu ako vzájomné nepriateľstvo 

jednotlivcov, konkrétne dvoch (vysoko postavených) mužov na kráľovskom dvore. 

Verše 23-26 obsahujú prerozprávanie predchádzajúcich udalostí, ktoré sa nápadne 

odlišujú od literárneho podania v kapitolách 5-8.  

V 26. verši sa podáva dvojité vysvetlenie: 1. Od čoho bolo odvodené meno sviatku 

Púrim a 2. prečo vôbec Židia dodržiavajú tento sviatok. Keďže koreň פרר nehral veľmi 

dôležitú úlohu na začiatku príbehu, Bergová považuje v. 26 za neskorší redakčný 

dodatok.32 Túto domnienku je možné pokladať za neopodstatnenú, pretože napriek 

malému výskytu tohto slova v rámci celého diela, bol tento pojem použitý na začiatku 

knihy, čo ukazuje na prepojenie začiatku knihy s jej záverom a na vyústenie do 

ustanovenia sviatku Púrim, čo je hlavným cieľom Knihy Ester. 

V 26. verši možno nájsť prvú jasnú zmienku o tomto sviatku. Odkaz na „tento list“ 

hovorí, že to bol Mordochajov list, ktorým bol ustanovený sviatok Púrim. Židia súhlasili 

so slávením sviatku z dvoch dôvodov: spoliehali sa na vonkajší príkaz („podľa všetkých 

slov tohto listu“) a spoliehali sa aj na ich vlastnú skúsenosť („podľa toho, čo videli a čo sa 

im prihodilo“). Židia tak spájajú ich vlastné skúsenosti s vonkajšími informáciami. 

Nerozhodli sa poslúchnuť Mordochajove slová len preto, že im ich povedal Mordochaj, ale 

aj preto, že sa s týmto rozhodnutím sami vnútorne slobodne stotožnili.33 V tejto súvislosti 

Clines podotýka, že zaradenie veršov 24-26 do celkového kontextu a tiež ich funkcia 

v knihe nie sú celkom jasné, a navrhuje nasledovné riešenie:  

 

„[...] najlepšie čítanie týchto veršov je pokladať ich za časť Mordochajovho listu 

adresovaného Židom v celej ríši. Bez Mordochajovho listu by totiž Židia 

                                                           
32 Sandra B. Berg, The Book of Esther: Motifs, Themes and Structure (Montana: Schollars Press, 1979), 39-

40. 
33 Day, Esther, 161. 
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nevedeli, že za prvé kráľovské nariadenie mohol Hámán, že hodené lósy 

boli spojené s touto udalosťou, alebo že Hámán bol popravený.“34  

 

Niektorí bádatelia tvrdia, že tento úsek je rýchlym zopakovaním predchádzajúcich 

udalostí. Clines tvrdí, že tieto verše nemôžu byť len rekapituláciou celej zápletky. 

 

„Ak sú tieto verše zopakovaním toho, čo sa už stalo, musí existovať nejaký 

dôvod, pre ktorý tento dej potrebuje rekapituláciu, na tomto mieste však 

nemáme žiadne nové informácie. Nie je dôvod, prečo by mala byť zápletka 

znova zopakovaná. Preto je dosť pravdepodobné, že tieto verše nie sú 

neoddeliteľnou súčasťou príbehu, ale majú svoj vlastný pôvod.“35  

 

Clines sa ďalej sa domnieva, že by malo byť podané vysvetlenie, prečo je toto zhrnutie 

predstavené vo v. 24 použitím spojky כי,  čím vzniká dojem, že tieto verše boli pridané ako 

vysvetlenie niečoho, čo nie je celkom jasné. Použitie כי zjavne predstavuje zhrnutie 

zápletky ako vysvetlenie toho, prečo Židia na Mordochajov príkaz prijali slávenie sviatku, 

a nie ako dôkaz rozdielneho autorstva. Clines si všíma, že táto rekapitulácia sa líši od 

príbehu knihy v niekoľkých detailoch. Preto je nevyhnutné všímať si rozdiely medzi 

samotným príbehom a jeho záverečným zhrnutím. Vo svojom diele „Esther Scroll“ si 

Clines všíma hneď niekoľko nezrovnalostí. Hádzanie lósu bolo v Est 3,7 vykonané 

jednoducho pre určenie dňa na zničenie Židov. Podľa 3. kapitoly nemožno urobiť záver, 

že by lós bol hádzaný na vyhubenie židovského národa. Podľa Est 3,7 sa dá predpokladať, 

že „lós pred Hámánom“ (na zistenie dňa o zničení Židov) hodil niekto iný, no na základe 

Est 9,24 vzniká dojem, akoby ho hádzal sám Hámán. Na rozdiel od záverečnej 

rekapitulácie (v. 9,25), kráľ v príbehu (por. 7,9) nedáva písomný príkaz na popravu 

Hámána. Záverečné zhrnutie dáva dojem, že Hámán a jeho synovia boli popravení 

v rovnakom čase, kým v predošlej časti vzniká dojem, akoby medzi týmito dvoma 

udalosťami prešlo niekoľko mesiacov. V príbehu, na rozdiel od zhrnutia, nejde o Hámánov 

zlý úmysel k všetkým Židom, ale len k Mordochajovi. Aj na základe týchto postrehov sa 

možno domnievať, že uvedené verše sú prácou autora odlišného od pisateľa kapitol 1-8.  

Vo v. 26 výraz על כן naznačuje, že predchádzajúce verše sú vysvetlením, prečo 

Židia nazývajú dni osláv Púrim. Otázkou zostáva, prečo sú tieto dni nazvané Púrim (v 

                                                           
34 Clines, Esther Scroll: The Story of the Story, 52. 
35 Clines, Esther Scroll: The Story of the Story, 52. 
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plurálovej forme), keď lós bol hodený len jeden. על כן taktiež uvádza vysvetlenie, prečo 

Židia prijali zachovávanie týchto dvoch dní ako sviatku všetkými generáciami. 

Zdôvodnenie sviatku už bolo podané vo veršoch 24-25. V 26. verši sa znova píše, čo je 

skutočným vysvetlením sviatku Púrim. Slovné spojenie ןעל כ  tak stráca svoj význam, veď 

ak po על כן nasleduje zdôvodnenie (sviatku), nemôže tomu aj predchádzať.36  

 

V. 27-28 

Tieto verše obsahujú odpoveď na otázku „kedy“ a „kým“ má byť Púrim slávený. Sviatok sa 

má sláviť troma kategóriami ľudí: 1. Židmi samotnými, 2. ich potomstvom a 3. všetkými, 

čo sa k nim pridali. Tretia skupina môže označovať nežidov, ktorí sa k Židom pridali 

a spoločne slávili tento sviatok, alebo tých, čo konvertovali k judaizmu. Na základe toho, 

že sa v príbehu píše o mnohých, ktorí sa k nim (Židom pridávali) je pravdepodobné, že 

tých, čo nechceli siahať na životy Židov, bolo tiež veľa.37 „Mnohí z národov tých krajín sa 

pridávali k Židom[...]“ (Est 8,17); „[...] Židia to prijali ako povinnosť a odovzdali i svojmu 

potomstvu a všetkým, čo sa k nim pridali.“ (Est 9,27) Skupiny ľudí, ktoré majú dodržiavať 

tento sviatok, sú predstavené vo v. 28: „pokolenie“, resp. generácia (דור) „čeľaď“, resp. 

rodina (שפח), „provincia“ (מדינה) a „mesto“ (עיר). Pokolenie (generácia) a čeľaď (rodina) 

predstavujú sociálnu skupinu. Provincia a mesto zase miesto (vidiek/mesto). Všetky 

sociálne skupiny v každom meste majú zachovávať tento sviatok. Dôležitá je aj otázka: 

„kedy“ sa má Púrim dodržiavať? Veľmi podstatnými sú presnosť a pravidelnosť. Sviatok sa 

má dodržiavať počas vyššie uvedených dvoch dní v každom roku.38 

V poslednej časti 9. kapitoly píše Ester spolu s Mordochajom list o Púrime. Pokiaľ 

ide o tento sviatok, je to už druhý list, keďže prvý napísal Mordochaj (por. Est 9,20-23). 

Ester má príležitosť byť autorkou listu, ktorý bude všeobecne platný. Hoci je žena, píše list 

s konečným nariadením. Ester sa akoby premenila na politickú kráľovnú. V tejto súvislosti 

Dayová konštatuje, že ženská sila veľmi pozitívne ovplyvnila Perziu (na rozdiel od 

negatívnej kráľovnej Vaští).39 Nie je úplne jasné, či tento list píše Ester sama alebo ho píše 

spolu s Mordochajom. 29. verš naznačuje, že Ester a Mordochaj sú spoluautormi, no v 30. 

verši je sloveso וישלח v maskulíne. Niektorí exegéti ho menia na feminínny tvar.40 

                                                           
36 Clines, Esther Scroll: The Story of the Story, 52-55. 
37 Clines, Esther Scroll: The Story of the Story, 28. 
38 Day, Esther, 161-162. 
39 Day, Esther,  162. 
40 Day, Esther, 163. 
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Clines poznamenáva, že verše 26b-28 osvetľujú kontext danej pasáže iba málo, 

preto vzbudzujú dojem, že ide o pokus vytvoriť druhý vhodný záver knihy, ktorá má byť 

príbehom o pôvode sviatku Púrim. Použitie podstatného mena אגרת (vo v. 26) namiesto 

 ktoré prekladáme ako „list“, poukazuje na možné odlišné autorstvo ,(vo v. 20) ספרים

daných veršov. Tieto verše sú jasnejšie než predchádzajúce, pretože predpisujú 

zachovávanie Púrimu budúcim generáciám Židov a tiež prozelytov, čo predtým zmienené 

nebolo (v. 27).41 Nemožno tvrdiť, že Mordochajov list, o ktorom je reč vo v. 20-22, 

vynechával potomkov alebo prozelytov. Preto v. 27-28 sú pravdepodobne formálnym 

zopakovaním a tiež rozšírením prechádzajúcich veršov.42  

 

V. 29-32 

Verše 29-32 sa zdajú byť ďalším záverom knihy. Verše 27-28 vytvorili dojem záveru 

knihy, no v 29. verši sa rozprávanie obnovuje, keď sa hovorí o tom, ako Ester píše spolu 

s Mordochajom druhý list o ustanovení sviatku.43  

29. verš uvádza verše 30-32. Poukazuje na to, čo bude vyložené v posledných 

veršoch tejto kapitoly. Niektorí bádatelia pokladajú záver kapitoly (9,29-32) za dodatok 

k príkazom o Púrime, ktoré sú doplnené zmienkami o pôste a smútku. Ani počas chvíľ 

radosti nemá človek zabúdať na bolesť v živote, bez ktorej by tejto radosti nebolo. Ester je 

tu spomenutá spolu s menom jej otca. Na základe toho vzniká interpretácia o tom, že nie 

kráľovské postavenie, ale spätosť s Božím ľudom a vernosť odkazom dedičstvu otcov a tiež 

obetovanie sa v prospech svojho ľudu, dávajú Ester plnú vážnosť.44 Zmienka o mene jej 

otca prepája záver so začiatkom knihy a dáva tak knihe ucelenú štruktúru.  

Torrey sa domnieva, že druhý list o Púrime je samotná Kniha Ester, zatiaľ čo prvý 

list bol aramejského pôvodu.45 Túto hypotézu nedokladá nijakými dôkazmi. Slovné 

spojenie „a Žid Mordochaj“ vo v. 29 sa zdá byť redakčným dodatkom. Toto tvrdenie je 

podporené skutočnosťou, že Ester sa tu nazýva kráľovnou a dcérou Abíchajila, kým 

Mordochaj je označený (len) ako Žid. Ester píše s cieľom podporiť a tiež predĺžiť 

Mordochajov list. Jeho účasť pri písaní tohto listu je tak neprirodzená. Ako sme už 

spomenuli, v. 30 naznačuje, že list posiela Mordochaj (3 – וישלח. os. masc. sg.). Ester 
                                                           
41 Máme zmienku o „tých, ktorí sa k nim pridávali, lebo na nich doľahol strach pred Židmi“, avšak nie je 

spomenuté že by mali sláviť Púrim spolu so Židmi.  
42 Clines, Esther Scroll: The Story of the Story, 55. 
43 V LXX je poznateľný rozdielny pôvod týchto veršov od predchádzajúcich (v. 20-28 a v. 29-32). Navyše 

v LXX chýba slovo „druhý“.  
44 Bič et al., Výklady ke Starému zákonu II. : Knihy výpravné – Jozue až Ester, 717. 
45 Buttrick et al., The Interpreter's Bible, Vol. 3., 872. 
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a Mordochaj spolupracujú a šíria informáciu o zachovávaní sviatku. Každý z nich tak 

zohráva dôležitú úlohu v tejto veci. Ester prikazuje a zostavuje list, zatiaľ čo Mordochaj 

posiela. Pri tejto informácii je potrebné poukázať na skutočnosť, že v slovenskom 

evanjelickom preklade Biblie je toto sloveso preložené ako „poslala“. Podstatný je fakt, že 

najprv píše list Mordochaj, a potom tak robí aj Ester. Obidva tieto listy ustanovujú sviatok 

Púrim a zdôrazňujú dôležitosť jeho slávenia pre židovskú komunitu v stanovenom čase 

s každoročnou pravidelnosťou. Sviatok má byť rozšírený nielen medzi súčasnými Židmi, 

ale má byť záväzný aj pre budúce generácie. Napriek tomu, že obidva listy hovoria 

o ustanovení sviatku Púrim, navzájom sa aj líšia. Kým v prvom liste (napísanom 

Mordochajom) sa vyžaduje len šťastie a radostné slávenie (9,22), v druhom liste 

(napísanom Ester) je pozornosť upriamená na pôsty a náreky (9,31). List tak obsahuje aj 

poverenie dodržiavať kajúcnosť a zdržanlivosť. Dôvodom, pre ktorý sa tieto pamätné 

udalosti majú zachovávať, je vydávanie dobrého posolstva o dianí počas týchto dní 

a povzbudenie ľudu – dať im slová „pokoja a pravdy“ (9,30).  

Pokoj je Božím darom, spájaný s Jeho milosťou a požehnaním. Môže byť aj 

synonymom k odpočinku v protiklade ku stavu boja medzi národmi, ale aj jednotlivcami.46 

Pokoj (šalom) znamená dokončenosť, neporušenosť, blahobyt. Úzko súvisí so 

spravodlivosťou a pravdou.47 Stará zmluva pozná pravdu ako vlastnosť spoľahlivého 

človeka, ale aj ako podstatu Božieho charakteru, ktorý sám je pravdou, súdi podľa pravdy 

a pravdu zosiela. Tým sa odlišuje od nespoľahlivých pohanských bohov.48 Práve takýmito 

slovami podáva kráľovná útechu a povzbudenie svojmu ľudu.  

Ester ďalej zdôrazňovala dodržiavanie pôstu ako súčasť svojej prípravy na 

predstúpenie pred kráľa (Est 4,16). Dávala najavo dobrosrdečný prístup k svojmu ľudu 

a skutočnosť, že jej na židovskom národe hlboko záleží (Est 7,3-4; 8,5-6). Ester je tu 

v pozícii láskavej vládkyne, ktorá svoj ľud nechce sklamať.49 Kapitoly 8-10 sú preniknuté 

radosťou a šťastím, no na konci 9. kapitoly sa píše o povinnosti dodržiavať pôst a smútok. 

Dayová vysvetľuje: Židia ako národ nebudú žiť vždy v pokoji a radosti, ale znovu pocítia 

súženie a zármutok. Život nebude nikdy len o šťastí a oslavách. Tento príkaz kráľovnej 

Ester naznačuje, že toto nebola posledná genocída pre Židov, ale že prídu ešte iní 

„Hámánovia“, ktorí ich budú trápiť. Majú plakať aj sa smiať, trúchliť aj tancovať, poznávať, 

že život je o udalostiach, ktoré prinášajú nielen radosť, ale aj žiaľ. 

                                                           
46 Jean J. von Allmen, Biblický slovník (Praha: Kalich, 1987), 195-196. 
47 James D. Douglas, Nový biblický slovník (Praha: Návrat domů, 2009), 793. 
48 Douglas, Nový biblický slovník, 812. 
49 Day, Esther, 163. 
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Práve po týchto smutných a tmavých časoch má sviatok Púrim veľkú dôležitosť. 

Prichádzajú oslavy, hry, veselenie, pitie vína, robenie hluku či smiech. Po zármutku 

a útlaku Židom svitlo na čas zábavy a radosti. Aj počas chvíľ tiesne si majú pripomínať 

sviatok Púrim, sláviť ho, a tak pamätať na slobodu, ktorá im bola darovaná a pripomínať si, 

že raz opäť budú prežívať obdobie radosti. Vo v. 31 je napísané: „aby ustanovili dni 

Púrimu podľa ich času, o ktorých im prikázal Žid Mordochaj a kráľovná Ester a ktoré 

určili pre nich a pre svoje potomstvo, slová o pôste a náreku.“ Niektorí bádatelia sa 

domnievajú, že zo syntaktického hľadiska sem slová o pôstoch a nárekoch nepatria a preto 

ich považujú za také, ktoré nijako nesúvisia s predchádzajúcou časťou o hodovaní, radosti 

a vzájomnom posielaní si darov (v. 22,23,27,28). Tvrdia, že tento záverečný úsek bol 

pridaný oveľa neskôr a jeho pôvod je vzdialený od originálneho príbehu tejto knihy.50 

Pred príchodom ku kráľovi sa Ester postila. Zmienka o pôste sa teda nachádza v príbehu 

už skôr a tvorí kľúčový moment prípravy kráľovnej Ester pred vstupom k Ahasvérovi. 

Preto sa domnievame, že tento úsek nie je neskorším dodatkom, ale pôvodnou 

a prirodzenou súčasťou príbehu.  

Výraz „a kráľovná Ester“ vo v. 31 je taktiež pravdepodobne sekundárnym. Sloveso 

„ustanoviť“ (קום) je v jednotnom čísle mužského rodu. Pravdepodobne to odkazuje na list, 

napísaný a poslaný Mordochajom (v. 20-23), pri ktorom Ester nehrá žiadnu rolu. Druhý 

list, o ktorom je reč vo v. 29, je pravdepodobne dodatkom.51 List napísaný Ester, ktorý je 

„druhým listom“, nemohol byť písaný preto, aby potvrdil „sám seba“. Sloveso „prikázať“ 

 ukazuje, že jej vplyv vysoko rastie (9,32). Prostredníctvom týchto udalostí sa stala (מאצר)

autoritatívnou panovníčkou, ktorá sa nebojí stotožňovať so svojím ľudom, súcití s ním 

a chce ho zachrániť.52  

 

2.2 Est 10,1-3  

V tejto časti možno jasne vidieť prepojenie začiatku a konca knihy. V úvode sa hovorí o 

Ahasvérovej sile a veľkosti (1,1-4) – na konci knihy sa tiež hovorí o veľkosti muža, ale 

iného, konkrétne Žida Mordochaja (10,1-3).  

Jones uvádza aj ďalšie postrehy, ktoré prepájajú začiatok knihy s jej koncom. 

Spomína napr. zmienku o 127 provinciách, o ktorých sa píše v Est 1,1 (por. 8,9; 9,30). Na 

                                                           
50 Clines, Esther Scroll: The Story of the Story, 56-57. 
51 Niektorí exegéti tvrdia, že je skôr omylom.  
52 Toto slovo je použité aj pri Ahasvérovom príkaze priviesť Vaští (1,15); taktiež pri Mordochajovom príkaze 

Ester povedať kráľovi o svojom pôvode (2,20). 
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začiatku (Est 1,1-4) a tiež na konci knihy (Est 10,1) sa opisuje bohatstvo a sila kráľa. Motív 

jedenia a pitia sa nachádza na začiatku v Est 1,3.5.7 a tiež v závere v 9,17-19.22. O pôste 

 je reč v 1. kapitole (trikrát) a aj na konci v 9,17-19 (trikrát).53 Ester je spojená (עשה משתה)

s menom svojho otca na začiatku (2,15) a aj na konci knihy (9,29).  

Na základe toho, čo sme uviedli vyššie sa možno domnievať, že autor Est 9,20-10,3 

nepochybne poznal príbeh opísaný v predchádzajúcich kapitolách, a napísal záver, ktorý 

príbeh rekapituluje a uzatvára. 

 

Literárna štruktúra  

1. Ahasvérovo konanie (10,1) – vzdanie pocty Mordochajovi. 

2. Mordochajova veľkosť (10,2-3) – zapísanie do kráľovských kroník. 

 

Preklad54 

1. Kráľ Ahasvér určil nútenú prácu na krajinu a na morské ostrovy. 2. A všetky skutky 

jeho moci a sily a správa o veľkosti Mordochaja, ktorého kráľ povýšil, či nie sú zapísané 

v kronikách médskych a perzských kráľov? 3. Totiž Žid Mordochaj, druhý po kráľovi 

Ahasvérovi, vplyvný medzi Židmi a obľúbený množstvom svojich bratov, usiloval sa 

o dobro pre svoj ľud a dobrorečil svojmu potomstvu. 

 

Exegéza 

V. 1  

V poslednej 10. kapitole možno nájsť niekoľko charakteristických vlastností, ktoré 

naznačujú odlišný pôvod v porovnaní s predchádzajúcimi kapitolami. Spolu s Clinesom 

možno konštatovať, že zmienka o nútených prácach sa zdá byť oddelená od predošlých 

správ. Začiatok tohto verša je dosť nezvyčajný. Síce naráža na silu a bohatstvo Ahasvéra 

(ako je o tom zmienka aj na začiatku knihy), no v porovnaní s 1. kapitolou, je tento verš 

nepresvedčivý. Mnohí bádatelia nevidia dôležitosť zmienky o daniach, resp. ich vzťah 

k celej Knihe Ester. Chýba nám tu náznak účelu, pre ktorý by mali byť nútené práce 

zavedené. Daube sa domnieva, že spomínaná daň, resp. nútená práca, bola 

Mordochajovým plánom ako získať 10.000 talentov, ktoré sa stratili kvôli zlyhaniu 

Hámánovho plánu voči Židom.55 V Est 4,7 Mordochaj informuje Ester o sume peňazí, 

                                                           
53 Clines, Esther Scroll: The Story of the Story, 63. 
54 Vlastný preklad autorky. 
55 Clines, Esther Scroll: The Story of the Story, 58. 
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ktoré Hámán prisľúbil odviesť do kráľovských pokladní za vyhubenie Židov. V 7,4 Ester 

hovorí kráľovi, že ona a jej národ sú predaní na vyhubenie, pobitie a zničenie. V 8,1-2 sa 

zasa dočítame, ako kráľ dáva dom Hámána do vlastníctva Ester a svoj pečatný prsteň, 

ktorý odobral Hámánovi, venuje teraz Mordochajovi. V 2,18 je zmienka o veľkej hostine, 

ktorú pripravil kráľ na počesť Ester ako novej kráľovnej. V tomto verši vidíme, že kráľ pri 

tejto príležitosti vyhlásil úľavy provinciám a rozdával dary s kráľovskou štedrosťou. To 

môže naznačovať, že išlo o odpustenie akýchsi daní, resp. prác.  

Zmienka kráľa o „morských ostrovoch“ je nezvyčajná a prekvapivá. Od začiatku 

knihy nevidíme ani len narážku na morské ostrovy – nie sú spomínané ani ako súčasť pri 

pomenovaní oblasti Ahasvérovho kráľovstva (1,1). Podstatné meno מס („pracovná 

povinnosť“) naznačuje, že kráľ požadoval od obyvateľov krajiny a ostrovov platenie daní, 

resp. určitú otrockú službu.56 „Utrpenie teraz padá na všetkých ľudí, nie len na jednu 

etnickú skupinu.“57 Dane, ktoré kráľ zaviedol, mohli slúžiť alebo na pokrytie straty 

Hámánovho kmeňa, alebo na zotavenie sa z neúspešných vojen v Grécku58. 

 

V. 2-3 

Prevažná časť tejto kapitoly (v. 2-3) zdôrazňuje Mordochajovu veľkosť. Z nízkeho 

a pokorného pôvodu: „sedával v kráľovskej bráne“ (2,21), prichádza k veľkej moci a sile. 

Stáva sa druhým najvplyvnejším mužom po kráľovi.59 Mordochaj sa nevyzdvihuje sám, ale 

jeho sila je daná od niekoho iného:  

 

„Toho dňa kráľ Ahasvér odovzdal kráľovnej Ester dom Hámána a Mordochaj 

prišiel pred kráľa, lebo Ester oznámila kráľovi, čím jej je. Kráľ sňal svoj pečatný 

prsteň, ktorý odobral Hámánovi a dal ho Mordochajovi“ (8,1-2).60  

 

Mordochajova veľkosť bola teda výsledkom kráľovho konania k nemu. Niektorí exegéti sa 

domnievajú, že kroniky médskych a perzských kráľov odkazujú na židovskú knihu, ktorá 

opisuje dejiny a skúsenosti Židov počas vlády Peržanov. Najpravdepodobnejšie je, že autor 

                                                           
56 V Est 7,4 môžeme vidieť zmienku o zotročení Židov. 
57 Day, Esther, 164. 
58 Buttrick et al., The Interpreter's Bible, 874. 
59 Day, Esther, 165. 
60 Podobne to bolo pri Hámánovi (Est 3,1) – povýšil ho kráľ. 
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odkazuje na „Knihu letopisov“, resp. „knihu záznamov a pamätihodných udalostí“, 

o ktorej je zmienka v Est 2,23 a v 6,1.61  

Kniha Ester sa končí s dávkou nádeje a optimizmu. Posledné verše opisujú 

Mordochajovu veľkosť a slávu v perzskom kráľovstve, avšak koniec je otvorený, pretože sa 

nehovorí o tom, či Mordochajov vplyv vydrží. Možno predpokladať, že Mordochajovo 

víťazstvo a jeho výnimočnosť budú pretrvávať ešte dlho v budúcnosti. V pozadí 

literárneho spracovania možno cítiť nádej, že ďalšie generácie budú mať ľahší život. Podľa 

Dayovej, ak Žid zaujal také vysoké miesto, znamená, to že aj v budúcnosti budú mať Židia 

svojich vodcov na vysokých pozíciách, ktorí sa budú starať o ich potreby a záujmy 

a prihovárať sa za ich blaho. Vláda bude vždy obsahovať aj takýchto „Mordochajov“, ktorí 

sa budú zasadzovať o ľudské práva a pôjdu proti útlaku.62 Dayová si všíma aj zatienenosť 

Ester na konci knihy. Spočiatku je Ester ako žena, ktorá prikazuje svojmu ľudu, čo má 

robiť (4,16-17), no na konci si úlohy privlastňuje Mordochaj, keď píše list (pritom kráľ 

prikázal napísať list obidvom – por. 8,7-14). Mordochaj tak koná veľkú časť spojenú 

s ustanovením sviatku Púrím. Kým Ester brala na seba zodpovednosť a šla pred kráľa 

napriek nebezpečenstvu, Mordochaj neskôr berie všetku slávu na seba. Služba Ester je 

akoby nedocenená a zatienená Mordochajom. Kým Vaští bola vyhostená z kráľovstva, 

Ester bola literárne „vyhostená“ na konci knihy. Pozornosť je upriamená výlučne na 

Mordochaja. Tento fakt odzrkadľuje patriarchálnu spoločnosť, v ktorej sa práca žien 

neuznávala a nedoceňovala. 

Židia ako ľud je označením celkovej oblasti židovského spoločenstva, kým 

bratia/príbuzenstvo znamená potomstvo a tým označenie rodiny. Mordochaj je tu 

vykreslený ako ten, kto ovplyvňuje svojich príbuzných. Nespomína sa, že by Mordochaj 

mal manželku a deti. Otázkou teda zostáva, kto je súčasťou jeho potomstva a príbuzenstva. 

Clines považuje posledný verš celej knihy za nejasný a všeobecný. Pokladá ho za 

nevhodný záver, ktorý nemal byť vpísaný do hlavného príbehu. Zdôrazňuje sa tu, že 

Mordochaj bol vplyvný (veľký) medzi Židmi, obľúbený množstvom svojich bratov, 

usiloval sa o dobro pre svoj ľud a dobrorečil svojmu potomstvu. Podľa Clinesa sú tieto 

slová „prázdnou a politickou rečou“.63 Na základe spomenutých bodov sa Clines domnieva, 

že časť 10,1-3 je zbytočným uzavretím knihy, ktorá už predtým obsahovala viac než jeden 

záver. S istotou si myslí, že jeho autor nie je ten istý ako pisateľ Est 1-8. Pisateľ 

                                                           
61 Buttrick et al., The Interpreter's Bible, 874. 
62 Day, Esther, 167-170. 
63 Clines, Esther Scroll: The Story of the Story, 57-59. 
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pravdepodobne nechcel ukončiť knihu prikázaniami (9,32), ale veľkolepým opisom 

Mordochaja ako Žida, ktorý sa (spolu s Ester) zaslúžil o záchranu židovského národa a stal 

sa obľúbeným a vplyvným. Naproti tomu si niektorí iní bádatelia myslia pravý opak. 

Podľa ich názoru je kniha od začiatku do konca jednotná. Medzi tými, čo obhajujú 

jednotu knihy, sú napr. Anderson, Bardtke, Gerleman, Dommershausen. Tvrdia, že celá 

kniha vyúsťuje v sviatok Púrim, preto je záver jej prirodzenou súčasťou.64 „Štruktúra 

knihy, v ktorej je koniec prepojený so začiatkom poukazuje na jej jednotu.“65 Otázka 

celistvosti knihy tak zostáva stále otvorená. Aj my sa nazdávame, že sviatok Púrim je 

prirodzeným vyústením celého deja a kniha je celistvá. Na základe skutočností, ktoré 

uvádza Clines, podporujeme tvrdenie o rozličných autoroch, ktorí pravdepodobne poznali 

predchádzajúce udalosti v rámci tohto diela, a preto príbeh pokladáme za kompaktný.  

V preklade Septuaginty po v. 3 nasleduje časť o dodatočnom pochopení zmyslu sna, 

ktorý mal Mordochaj na začiatku a ktorým Kniha Ester v Septuaginte začína.66 Stručne 

uvedieme tieto udalosti, aby sme ukázali na zásadný rozdiel medzi hebrejskou a gréckou 

verziou Knihy Ester. Mordochojovi – ako kedysi aj iným významným mužom – Boh zjavil 

vo sne budúce udalosti. Prvýkrát sa tu v gréckej podobe objavuje zmienka o Bohu (42-

krát).67 Ide o sen o dvoch veľkých drakoch, ktorí boli pripravení zápasiť a obrazne 

znázorňujú Mordochaja a Hámána. „Bolo počuť ich veľký rev. Ich revom bol pripravený 

celý národ do boja, aby bojoval proti národu spravodlivých.“68 Ďalším obrazom je veľká 

rieka, ktorá vznikla z malého prameňa na krik spravodlivého národa a je prirovnávaná 

k Ester. Sen vznikol „v druhom roku panovania veľkňaza Artaxerxa...“, resp. ešte pred 

udalosťami, ktoré sú opísané v Knihe Ester (Est 1,1).69 Opísané udalosti pripomínajú dej 

kánonickej Knihy Ester, no líšia sa v niekoľkých skutočnostiach, pričom zásadnú 

rozdielnosť zdôrazníme. Židovský muž menom Mordochaj si vypočul rozhovor dvoch 

kráľovských úradníkov, ktorí sa chystali zabiť kráľa. Upozornil ho na to a tento prípad bol 

zapísaný do pamätnej knihy. Kráľ Mordochaja obdaroval, ale Hámán na neho zanevrel. Na 

tomto mieste je Hámán označený ako Bugajec, resp. Bugajský70. Hámán oznámil kráľovi, 

                                                           
64 Clines, Esther Scroll: The Story of the Story, 50.  
65 Buttrick et al., The Interpreter's Bible, 824. 
66 Bič et al., Výklady ke Starému zákonu II.: Knihy výpravné – Jozue až Ester, 718. 
67 Miloš Bič et al. Výklady ke Starému zákonu V.: Knihy deuterokanonické – nekanonické, apokryfní 

(Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1996), 74. 
68 Karol Gábriš, Apokryfy: Mimokanonické (deuterokanonické) spisy Starej Zmluvy podľa Septuagnity 

(Liptovský Mikuláš: Tranoscius, 1990), 24. 
69 Gábriš, Apokryfy, 24. 
70 Tento zmysel ostáva nejasný – por. textovo-kritické poznámky k Est 9,24. 



NIEKOĽKO POZNÁMOK K VÝKLADU ESTER 

19 
 

že v ich krajine existuje jeden národ, ktorý sa protiví zákonom ostatných národov 

a znevažuje kráľovské nariadenia. Kráľ vydal rozkaz o vyhubení tohto národa. Za ten čas 

došlo k zmene kráľovej manželky. Stala sa ňou židovská žena Ester, ktorú vychovával 

Mordochaj. Kráľ povýšil Hámána (z bližšie neuvedených dôvodov) a mal sa postarať  

o vyhubenie židovského národa. O tomto zámere sa dozvedel Mordochaj a následne o tom 

dal vedieť aj kráľovnej Ester. V tejto gréckej verzii sú zachované dve modlitby, a to 

konkrétne modlitba Mordochaja a modlitba Ester. Príchodom pred kráľa Ester riskovala 

svoj život, preto predtým volala k Bohu o pomoc. Po trojdňovej modlitebnej príprave 

predstúpila pred kráľa a po dvoch hostinách pripravených pre kráľa a Hámána sa zmienila 

vo veci židovského národa. Kráľ vydal výnos na záchranu Židov.71 Tomuto snu Mordochaj 

nerozumel. V závere knihy v gréckom dodatku je sen vysvetlený takto: „Stalo sa to od 

Boha.“ Je preto pravdepodobné, že dodatky vznikli ako pokus „napraviť“ neprítomnosť 

Božieho mena v rámci celej knihy.72 Zmienka o Božom mene, prítomnosť Boha v rámci 

príbehu a Jeho priame riadenie deja je najväčším rozdielom, ktorým sa táto verzia odlišuje 

od hebrejskej verzie. „List o Púrim“ v tejto časti je pravdepodobne rovnakou listinou ako 

v Est 9,29.73  

 

3. Záver  

V tomto príspevku sme sa venovali exegetickému rozboru vybraného textu (Est 9,20-

10,3). Na začiatku sme uviedli výkladové poznámky k prvej časti 9. kapitoly, konkrétne 

k Est 9,1-19, nakoľko tento úsek nepatrí do hlavného textu, ktorým sme sa zaoberali, ale 

jeho poznanie je potrebné k správnemu porozumeniu udalostí a súvislostí v knihe. Neskôr 

sme prešli k výkladu perikopy Est 9,20-10,3. Textu sme sa venovali v dvoch častiach: Est 

9,20-32 a Est 10,1-3. Na začiatku každej perikopy sme uviedli vlastný preklad daných 

veršov, podľa ktorého sme pri exegetickom rozbore postupovali. Zistili sme, že sloveso 

„poslať“ (שלח) je použité v 3. os. masc. sg ( ישלחו ). Ten, čo posielal listy, bol teda 

Mordochaj. V slovenskom evanjelickom preklade je však na tomto mieste uvedené, že 

(Ester) „poslala“ listy. Dôležitá je tá skutočnosť, že Ester a Mordochaj spolupracujú pri 

šírení informácie o zachovávaní sviatku. Obaja zohrávajú v tejto veci dôležitú úlohu. Ester 

prikazuje a zostavuje list, zatiaľ čo Mordochaj ho posiela.  

                                                           
71 Bič et al., Výklady ke Starému zákonu V.: Knihy deuterokanonické – nekanonické, apokryfní,  74-81. 
72 Peter Chalupa, Královna Ester (Svitavy: Trinitas, 1999), 72. 
73 Bič et al., Výklady ke Starému zákonu V.: Knihy deuterokanonické – nekanonické, apokryfní,  82. 
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Niektorí bádatelia pokladajú zmienku o pôstoch a nárekoch za neskorší dodatok. 

Podľa nich tieto slová nijako nesúvisia s predchádzajúcou časťou o hodovaní, radosti 

a vzájomnom posielaní si darov (Est 9,22.23.27.28). Ester sa však pred príchodom ku 

kráľovi Ahasvérovi postila. Zmienka o pôste sa teda nachádza v príbehu už skôr a, podľa 

nás, je kľúčovým momentom prípravy kráľovnej Ester na jej predstúpenie pred kráľa. 

Preto sa domnievame, že tento úsek nie je neskorším dodatkom, ale pôvodnou 

a prirodzenou súčasťou príbehu. Na základe skúmania tohto textu sa nazdávame, že autor 

poznal príbeh opísaný v predchádzajúcich kapitolách, a napísal záver, ktorý príbeh 

rekapituluje a uzatvára.  

V závere sme sa venovali jednému z gréckych dodatkov, konkrétne 

„Mordochajovmu snu“, pretože sa v LXX nachádza hneď za Est 10,3. Hlavným rozdielom 

medzi hebrejskou verziou a gréckymi dodatkami je prítomnosť Božieho mena v LXX, 

ktoré v hebrejskej pôvodine absentuje. Hlavným cieľom tohto príspevku bol exegetický 

rozbor Est 9,20-10,3, ktorý končí ustanovením židovského sviatku Púrim. Štúdia tým 

prispieva k pochopeniu posledných dvoch kapitol tejto knihy, najmä významu 

spomenutého sviatku.  
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