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1.1dia Eszter könyve a Kr.e. V. század Perzsa bi-

rodalmába visz bennünket. A kor akkori szuperha-

talmának fénykorába. A birodalom királyát: Ahasvé-

róst, ha ezen a néven keressük nem fogjuk megta-

lálni, de ha a 1.2dia Xerxész nevet említem, akkor 

már közelebb jutunk hozzá. Xerxész, a perzsák egyik 

legjelentősebb királya, 20 évig volt a Perzsa biroda-

lom első embere.  

A perzsák toleráns valláspolitikát folytattak, megen-

gedőbbek voltak, mint elődeik. 2.dia Xerxész egyik 

elődje a Cyrus kezdte hazaengedni a zsidókat Ká-

naán földjére. De csak kevesen tértek haza, sokan in-

kább maradtak, mert már jobban kötődtek ehhez a 

világhoz, mint népük egykori hazájához. A maradók 

beépültek a közigazgatásba, magasra emelkedtek, l. 

Nehémiást, Dánielt, vagy Dániel barátait. A mara-

dók tehát a körülményekhez képest jól érezték ma-

gukat a Perzsa birodalomban. De ettől még idegenek 

voltak. Istenhez tartoztak, és Isten népének tagjai 
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bármikor szembe találhatják magukat a fennálló 

renddel pusztán csak azért, mert azok, akik. De Isten 

mindig ott áll a háttérben. 

3.dia Xerxész, uralkodásának harmadik évében, 

lakomára hívta birodalma főembereit, és 1,4-5ahosszú 

ideig, száznyolcvan napon át mutogatta nekik ki-

rálysága dicső gazdagságát és fenségének csodálatos 

kincseit. E napok elmúltával a király hét napig tartó 

lakomát rendezett Súsán várában egész népe szá-

mára. Egy átmulatott, borgőzős éjszaka után, fel 

akarja tenni az i-re a pontot, azt gondolja, hogy mint 

egy becses tárgyat, megmutatja szépséges feleségét: 

Vasti királynét. De Vasti, talán mert a király paran-

csa jogosan sértette az önérzetét, nem engedelmes-

kedik a parancsnak. Ekkor a király gyúl haragra, hi-

szen ő 127 tartomány fölött úr, és birodalmában 

nincsen olyan alattvaló, aki azonnal ne ugorna csak 

egy pisszenésére is. S akkor a három hónapig tartó 

nagy erő és hatalom demonstráció végén kiderül, 

hogy otthon nem ő az úr a háznál? Van abban valami 

hihetetlenül nevetséges, hogy egy olyan birodalom-

ban, mint amilyen a perzsa volt, Vasti 
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engedetlensége és a férfiasságában megsértett király 

miatt hozni kell egy olyan döntést: 4.dia 1,22Min-

denütt a férfi legyen az úr a házban! A birodalom, 

amely 127 tartomány felett uralkodik és milliónyi 

ember rettegi hatalmát, megijedt attól, hogy Vasti ki-

rályné engedetlenségének 1,17híre eljut majd minden 

asszonyhoz, és ők is megvetik férjüket. Van ebben a 

rendeletben valami szánalmasan nevetséges: egy bi-

rodalom, amely fél az asszonyaitól! Egy királyi ren-

delet, amely biztosítja azt, hogy egyetlen férfi se le-

gyen papucs a maga otthonában! 

5.dia Ebből is látszik, hogy a világ leghatalmasabb, 

legbefolyásosabb, leggazdagabb emberei is csak em-

berek. Emberek, akik féltékenyen örzik a maguk ha-

talmát, védik érdekeiket, nyomást gyakorolnak a vi-

lágra és másokra, miközben nem többek és nem kü-

lönbek ők, mint mások, tele vannak ők is az emberi 

természet minden nyomorával. Megsértődnek, hisz-

tiznek, ha valami nem úgy történik, ahogyan szeret-

nék. Emberek, akik távolról lehetnek félelmetesek, 

de közelről ők sem többek, mint itt akármelyikünk.    
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Emberek, akik sok mindent megtehetnek, de nem 

tehetnek meg mindent. Mert a hatalmas Isten kezé-

ben tartja az életüket, és az ő önző, ilyen-olyan okból 

meghozott döntéseiket használva viszi előre a maga 

terveit.  

6.dia Jézus egyszer azokkal a szavakkal küldte ki 

tanítványait a világba, hogy azt mondta nekik: Mt 

10,16Íme, én elküldelek titeket, mint juhokat a farka-

sok közé. Egy olyan világban, ahol „ember, ember-

nek farkasa”, milyen esélyei vannak a juhoknak a 

maguk szelídségével? Jézus szavai elénk festenek 

egy olyan világot, ahol az ő tanítványai lesznek a leg-

nagyobb ellenségek. Nekünk nehéz ezt a világot el-

képzelnünk, de ne feledjük, hogy 2019-ben is van-

nak olyan országok, ahol így tekintenek keresztény 

testvéreinkre. Elképesztő és hátborzongató olvasni 

Jézus szavait: 10,21-22Akkor majd testvér a testvérét, 

apa a gyermekét adja halálra, gyermekek támadnak 

szüleik ellen, és megölik őket, és mindenki gyűlöl 

majd titeket az én nevemért… És minden szörnyű-

ségnek a végén Jézus ezt mondja: Ne féljetek … tő-

lük! Majd így folytatja: 10,28Ne féljetek azoktól, akik a 
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testet megölik, de a lelket meg nem ölhetik. Inkább 

attól féljetek, aki mind a lelket, mind a testet elpusz-

títhatja…  

Kitől kellene igazán félnie az embereknek? A világ 

hatalmasaitól? Kell-e igazán félnie annak, aki Krisz-

tusban bízik? 7.dia Dávid egyik zsoltárában, 

amelynek még a címfelirata is olyannyira biztató: 

„Isten megsegíti az övéit”, így szól: Zsolt 34,8Az ÚR an-

gyala őrt áll az istenfélők mellett, és megmenti őket; 

vagy: 20Sok baj éri az igazat, de valamennyiből ki-

menti az ÚR. 

Amikor körülnézünk ebben a világban, akkor sok 

olyan erőt látunk benne működni, amelyek azon 

igyekeznek, hogy eltiporják az igazságot. Azt akarják 

elhitetni velünk, hogy erősebbek és hatalmasabbak 

nálunk, és esélyünk sincsen velünk szemben. Azt 

akarják, hogy húzzuk össze magunkat, fogjuk be a 

szánkat, fogjuk be a fülünket és örüljünk annak, 

hogy létezünk. 8.dia Beleröhögnek a képünkbe, 

amikor Isten igazságáról szólunk. De: 2Thessz11-12Isten 

kiszolgáltatja őket a tévelygés hatalmának, hogy 

higgyenek a hazugságnak, 12és ezáltal mindazok 
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elvegyék ítéletüket, akik nem hittek az igazságnak, 

hanem a hamisságban gyönyörködtek. 

Eszter könyvének egyik fontos üzenete tehát az, 

hogy Isten mindig ott áll a háttérben és munkálko-

dik. 

Az első fejezetben olyan emberek döntéseit láttuk, 

amelyek mögött emberi akaratok feszülnek, és ame-

lyek végül helyzetet teremtenek egy zsidó lány szá-

mára, hogy az ókori világ legnagyobb birodalmának 

királynéja legyen.  

9.dia De ki is volt ez az Eszter? Egy harmadik ge-

nerációs migráns, egy kisebbség tagja egy többségi 

társadalomban, egy árva, akinek meghalt az apja és 

az anyja, és aki felett unokabátyja: Mordokaj gyám-

kodott. Ezek nem túl jó előjelek a jövendőt illetően. 

Szinte az egyetlen pozitívum. Annyit tudunk még 

róla, hogy 7A leánynak termete is, arca is szép volt.  

10.dia Megtudjuk azt is, hogy Eszternek két neve 

van: egy héber: Hadassza, egy perzsa Eszter. Ez a 

kettősség finom utal Isten népének akkori kihívására 

– melyik világhoz tartozik valójában? Isten szövet-

séges népéhez, amely a száműzetésben is őrzi 
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hagyományait, vagy beleolvad a perzsa birodalom 

sokszínű társadalmába. 11.dia Ez a kettőség még 

inkább kérdéssé lesz akkor, amikor Eszter a király 

udvarába kerül, hogy részt vegyen az ókor legna-

gyobb szépségversenyén, ahol nem kisebb a tét, 

mint az, hogy ki lesz Xerxész felesége, vagy inkább 

mondjam így: ágyasa? Teljesen hátat fordít-e Eszter 

a múltjának? Felülírja-e a jólét, a királyi méltóságra 

emelkedés azt, hogy ő mégis csak zsidó, aki Isten 

szövetséges népéhez tartozik? S mintha Mordokaj 

kérése is efelé mutatna: Eszternek le kell tagadnia 

származását. Erre a kérdésre itt a második fejezet-

ben még nem kapunk választ. De a kérdés már itt 

kérdés: merre felé fog haladni Eszter élete? Istené 

vagy Perzsiáé lesz inkább a szíve?  

Vannak az életben olyan pillanatok, amikbe belesod-

ródik az ember, akárcsak Eszter is, amelyekre nem 

lehet előre felkészülni. Jön egy lehetőség, meg kell 

hozni egy döntést, és a döntés pillanatában nem 

tudja az ember, hogy az merre fogja vinni, sodorni.  

12.dia Gondolkoztam Mordokaj szándékain. 

Azon, hogy vajon miért viszi bele a gyámsága alatt 
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álló Esztert egy ilyen méltatlan játékba. Mert véle-

ményem szerint Eszter története nem egy romanti-

kus, nagy Hamupipőke-sztorival kezdődik, hanem 

gusztustalan válogatással. Egy versennyel, amiben 

egy hatalmas és gazdag férfi, aki hozzászokott ah-

hoz, hogy mindent és mindenkit birtokol, találjon 

magának egy másik cicababát, akit mutogathat 

majd, mint nagyságának és dicsőségének látható bi-

zonyítékát. Mit nyerhetett ezzel Mordokaj? Talán 

csak annyit, hogy bebiztosítja a helyét ebben az ide-

gen társadalomban, és még egy kis befolyást is. És 

Eszter? Egy fényesebb és aranyosabb kalickát, amit 

nem az eszével, nem rátermettségével, hanem gyor-

san múlandó szépségével szerzett. Eszter számára 

inkább megalázó, mint kitűntető volt ez a helyzet! 

De a történetnek ezen a pontján is, még ha Eszter 

történetében nem hangzik el Isten neve, de láthatjuk 

kegyelmét! Azt, hogy odaáll emellé a kiszolgáltatott 

lány mellé, ebbe a megalázó helyzetbe, és valami 

olyasmi történik, amire senki sem számít. 13.dia 

Amikor Eszterre kerül a sor, és a király elé kerül, ak-

kor Xerxész 17minden nőnél jobban megszerette 
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Esztert; minden leánynál jobban megnyerte tetszé-

sét és szeretetét. Ezért az ő fejére tette a királyi koro-

nát, és királynévá tette Vasti helyett. Xerxész nem-

csak ágyast választ, nem csak egy húsdarabot lát 

meg Eszterben, hanem beleszeret. Hiába volt szép 

Eszter, az, ami történik, nem volt természetes követ-

kezménye ennek. Emögött is Isten állt, aki egyen-

gette ennek a védtelen lánynak az útját. S mindezt 

azért, mert tervei voltak az életével. 

Esztert nem a szerencséje állította oda ahová, hanem 

Isten kegyelme emelte fel. S felemelkedése mögött 

hiába álltak ilyen-olyan emberi szándékok, mégis Is-

ten védelme alatt állt, akinek határozott szándéka és 

célja volt azzal, ami vele történt.  

Eszter története Isten gondviselésének a története is. 

Bizonyítéka annak, hogyha elbizonytalanodunk is 

életünk útján, ha úgy is érezzük, hogy nálunknál ha-

talmasabb erők sodornak bennünket, és mi kiszol-

gáltatottak és védtelenek is vagyunk, a valóság az, 

hogy Isten egy pillanatra sem hagy el, nem feledke-

zik meg rólunk! Ámen! 
 


