
Historia Estery, na kartach Biblii, jest unikatem. Takie słowa 
jakie wiara, wierzyć, ufać, modlitwa, czy nawet Bóg nie 
występują wcale w tej księdze. Można, na pierwszy rzut oka, 
wątpić uzasadnienie umieszczania tej księgi wśród ksiąg 
Biblii, ale po przeczytaniu, na pewno ręka Boga i Jego nadzór 
nad wszystkimi zdarzeniami są nieunikalne. 

Fakt, że nie postrzegamy w historii Estery bezpośrednie 
działanie Boga budzi pytanie—w jaki sposób jest Estera 
przykładem wiary dla nas?
Odpowiedź brzmi—Tym bardziej niż życia innych postaci w 
Starym Testamencie jest ona przykładem dla nas dzisiaj! I to 
jest właśnie dlatego, że Bóg nie „objawił się” bezpośrednio, 
jak w życiu Mojżesza albo Daniela, wkraczając widocznie w 
ich sprawach, lecz raczej za kulisami działał, korzystając, 
nawet, błędne myślenia i postępowania ludzi, jak, między 
innymi, króla i Hamana, przeżywający te zdarzenia, nie 
widzieli i nie rozumieli, że ręka Boga kierowała wszystko (4, 
10-11). Z drugiej strony, nawet najbardziej bezbożni w 
pewnych momentach zrozumieli, że Bóg działa (6, 13). W taki 
sposób, działa Bóg dzisiaj. Życie Estery jest, więc, 
przykładem dla nas, abyśmy byli wierni Bogu i Jego woli 
mimo tego, że nie widzimy bezpośredniego działania Boga. 
Warto przypomnieć definicję którą podaliśmy poprzednio: 
wiara jest wiernym posłuszeństwem woli Boga (objawionej 



przez Jego Pismo) mimo wszystko, nie wiedząc i nie biorąc 
pod uwagę jaki będzie wynik. Bóg dał nam pełni Swojej woli 
na stronach Pisma Świętego, Biblii. Dzisiaj, naszym 
obowiązkiem jest poznać i żyć według tego, co czytamy na 
tych kartach. Bóg obiecał nam, że będzie Sam brać 
odpowiedzialność za skutki! (Rz 8, 28; Jn 10,28-29) Ciekawe 
w tym kontekście są starsze przekłady w Rz 8, 28 (Biblia 
Brzeska i Biblia Gdańska), gdzie czytamy „A wiemy, iż tym, 
którzy miłują Boga, wszystkie rzeczy dopomagają ku 
dobremu…” Widać tu brak wyrazu „że Bóg współdziała we 
wszystkim…” Język w starym przekładzie jest bardziej bierny, 
czyli nie widać ręki Boga bezpośrednio, i dobrze opisuje 
działania Boga w księdze Estery! Estera i Mordechaj, gdy 
dowiedzieli się o ludobójstwie planowanym przez Hamana, na 
pewno bali się o tym, jak się kończy, ale Bóg nie, bo długo 
przedtem, Bóg umieścił Esterę w pałacu króla, a nawet 
sprawił, że królowi bardzo podobało się Estera (najpierw 
sprawiając, że królowa Waszti została odrzucona). Przedtem, 
także spowodował, że Mordechaj ujawnił spisek przeciwko 
królowi. Wszystko współdziałało „ku dobremu” we właściwym 
czasie, i w jednym dniu brały skutki. Dla wierzących, to jest 
pocieszający przykład. Możemy postępować według woli 
bożej zawartej w kartach Biblii, a pozostawić resztę do Boga. 
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