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    Duchu Święty, który oświecasz 
serca i umysły nasze, dodaj 
nam zdolności i ochoty, by 
nasza nauka była dla nas 
pożytkiem doczesnym i 

wiecznym. Przez Chrystusa, 
Pana naszego. Amen. 



     „A Mordocheusz, wychodząc z pałacu i od oczu królewskich, 
świecił się w szatach królewskich, to jest w hiacyntowych i w 
białych, nosząc na głowie koronę złotą i odziany płaszczem 
jedwabnym i szkarłatowym. I wszystko miasto weseliło się i 
radowało. A Żydom nowa światłość zdała się wschodzić — 
wesele, cześć i tańce” (Ks. Estery 8:15-16). 

 

      Te słowa rozbrzmiewają co roku w synagodze w święto Purim, 
jedno z najradośniejszych świąt żydowskich. Na całym świecie 
Żydzi obchodzą to święto na pamiątkę wielkiego zwycięstwa 
nad Hamanem, który był wezyrem i ulubieńcem króla Persji, 
Achaszwerosza. Opisana w Księdze Estery historia ta 
przypomina baśń.  

 



      Estera, przybrana córka Żyda Mardocheusza i zarazem jego kuzynka, 
mieszkająca w Suzie za panowania króla perskiego Kserksesa (Artakserksesa, 
Achaszwerosza), została wybrana przez niego za żonę i ogłoszona królową. 
Haman, minister i ulubieniec królewski, zapałał gniewem do Mardocheusza, 
pełniącego służbą na dworze królewskim, za to, że mu nie oddawał należnego 
pokłonu. Dowiedziawszy się ponadto, że jest on Żydem, postanowił zemścić 
się okrutnie i na nim samym, i na jego narodzie. Żydzi mają zginąć w 
oznaczonym dniu w obrębie całego imperium. Estera na prośbą 
Mardocheusza wstawiła się za swym narodem u króla, unicestwiła dekret i 
przyczyniła się do upadku Hamana. Miejsce jego zajął Mardocheusz. Z 
wdzięczności za cudowne ocalenie Estera i Mardocheusz zwrócili się do 
wszystkich Żydów w diasporze, by dzień ten uczcić przez wprowadzenie 
nowego święta Purim. 

 
Księga ta należy do tzw. Ketubim (Pisarze), trzeciego działu Starego 
Testamentu, a w Biblii hebrajskiej została począwszy od XV w. włączona do 
tzw. 5 Megillot (zwojów), przeznaczonych do odczytywania w czasie 
niektórych świąt. Księgą Estery odczytują Żydzi w święto Purim, 
przypadające na dzień piętnasty miesiąca Adar (luty/marzec).  



 



     Purim to niezwykłe żydowskie święto. Nie 
obchodzi się go jednak z bezpośredniego 
polecenia Boga. Wszystkie związane z nim 
zwyczaje wywodzą się z historii, w której nawet 
nie wymienia się imienia Boga Jahwe. Polecenie 
świętowania ocalenia Żydów w królestwie Persji 
nakazuje Mordechaj-Żyd. Nakazał im „świętować 
14 dzień miesiąca adar, i 15 dzień tegoż miesiąca, 
każdego roku… ucztować i cieszyć się i posyłać 
sobie nawzajem poczęstunki i dawać podarunki 
ubogim”. Każdego roku Żydzi wypełniają to 
polecenie, kultywując obyczaje święta Purim, 
przekazywane z pokolenia na pokolenie.  

 



 



     Kto napisał Księgę Estery? Niestety, nic nie wiemy o 
Autorze i czasie jej powstania. Pewne szczegóły 
naprowadzają nas na okres zmierzchu królestwa 
perskiego i początek epoki diadochów (350-280). 
Głównie przemawiałby za tą epoką charakter języka. 
Okres machabejski należy odrzucić, brak bowiem w 
Księdze właściwej dla tych czasów wzmożonej 
religijności. Natomiast fakt, że w Księdze nie 
występuje żadna wzmianka o Jerozolimie (z wyjątkiem 
2,6), o położeniu kraju, o Świątyni i o tęsknocie za 
ojczyzną, przemawia za tym, że Autor mieszkał w 
diasporze, że czul się tam nieźle i zżył się z nowymi 
warunkami. Doskonała zaś znajomość sytuacji 
królestwa perskiego, warunków na dworze w Suzie, 
wskazuje ponad wszelką wątpliwość na to, że był on 
obywatelem i mieszkańcem Suzy. 

 

 



 



Lekcja Estery 



                      Zaufanie Estery do Boga 
      Zgodziła się ona zwrócić się do króla sprawie zagłady Żydów i wysłała 

wiadomość do Mordekaia: 

      Idź, zgromadź wszystkich Żydów, którzy znajdują się w Suzie. Pośćcie za mnie, 
nie jedząc i nie pijąc trzy dni, nocą i dniem. Ja też i dziewczęta moje będziemy 
pościły podobnie. Potem pójdę do króla, choć to niezgodne z prawem, a jeśli 
zginę, to zginę (Estery 4.16). 

       

      Jeśli zginę, to zginę. Istnieje wiele przykładów w Piśmie mężczyzn i kobiet, 
którzy podobnie położyli swe głowy „na pieńku”, jak mówi przysłowie. Jakub, 
na przykład, został w końcu przekonany, by wysłać do Egiptu Beniamina. Jeśli 
mam być osierocony, to niech już będę osierocony, a Paweł powiedział: Ja 
przecież gotów jestem nie tylko na więzienie, ale i na śmierć. To pokazuje 
oddanie Estery dla swego ludu, lecz co ważniejsze, jej zaufanie do Boga Izraela. 
Chociaż nie zostało to zapisane, możemy sobie wyobrazić, że modliła się ona 
gorąco, zanim przedstawiła swą prośbę królowi. Estera odniosła sukces i jej 
apel został wysłuchany przez Aswerusa. Haman otrzymał to, na co zasłużył, i 
został powieszony, a Mordekai został wyniesiony na wysoki urząd. 

 



 Lekcja duchowości 
chrześcijańskiej 

 

      Estera wyłania się zatem z tej interesującej relacji jako kobieta wielkiej 
urody i wiary. Czy jest ona albo czy powinna ona być przykładem kobiet 
żyjących współcześnie?  

      By pomóc w podjęciu decyzji, proponuję przeczytanie, co Salomon napisał 
o kobiecie takiej, jak Estera. Zadał on pytanie:  Niewiastę dzielną któż 
znajdzie? (Prz 31.10) Jego odpowiedź jest jednym z najpiękniejszych 
ustępów w Biblii i musi być przeczytana w całości w Księdze Przysłów 
31.10-31. Przedstawiwszy cechy takiej kobiety, Salomon podsumowuje: 

      Kłamliwy wdzięk i marne jest piękno: chwalić należy niewiastę, co boi się 
Pana (Prz 31;30). 
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