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Передмова

З великим задоволенням і радістю хочу представити читаче-
ві роботу Андрія Білика «Біблійні жінки. Книга Естер».

Багато за своє християнське життя чув вчень та пропові-
дей на тему книги Біблії «Естер», але вперше прочитав настільки 
ґрунтовний, глибокий та насичений на духовні спостереження 
та дослідження твір.

Погляд автора відрізняється від того, що чув досі, але ав-
торський пошук та нестандартний погляд разом із історичними 
дослідженнями повинні захопити читача та спонукати до більш 
глибокого самостійного вивчення даної книги Біблії.

Без всякого сумніву, дана робота буде корисною для христи-
янського читача, орієнтованого не тільки на читання, але й на 
серйозне дослідження Біблії, тому раджу цю книгу як хороший 
доробок для духовного зростання кожного істинно віруючого в 
Господа нашого Ісуса Христа.

Голова Спілки християнських
письменників України

Костянтин Шаповалов
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Моїм рідним сестричкам, 
Надії і Наталі, присвячую

Від автора

У час комп’ютерів і високих технологій людині хочеться не 
відставати від прогресу, бо від цього залежить земне благополуч-
чя. Але беручи в руки Боже Слово, розуміємо, що воно відкриває 
щастя життя не лише в цьому світі, але дає надію на вічне щастя. 
Щастя і вічність. Нам важко сприйняти ці два поняття разом, але 
Бог обіцяє, що це можливо, — бути щасливим вічно!

Давши людству Біблію, Творець не хоче, аби ця книга лежа-
ла на поличках «мертвим тягарем» і припадала порохом. Буває 
й інша крайність. Це коли ми, досліджуючи Євангеліє, любимо 
читати лише те, що зрозуміло, доступно чи легко сприймається. 
Я, наприклад, колись вибирав лише обітниці й псалми, і любив 
«триматись» за них у важкі хвилини життя. Звичайно, для цього 
Бог їх нам і залишив, але покладаючись лише на них, людина 
духовно не зростає. Духовне зростання має відбуватися в міру 
дослідження Біблії, коли людина старається зрозуміти, що Гос-
подь хоче сказати особисто їй через кожну книгу, розділ чи вірш 
Святого Письма. І це дуже цікаво.

Наприклад, досліджуючи книгу Естер, дізнаємось, через що 
деякі вчені заперечують її богонатхненність. Знаходимо, що в 
ній жодного разу не згадується слово «Бог». З таким же успіхом 
можна було б не визнавати Божественного натхнення багатьох 
біблійних розділів і ще більшої кількості віршів. Хоча ім’я Бога й 
не зустрічається в книзі Естер, Сам Господь дуже помітно про-
являється в усьому, про що в ній йдеться. Почніть її читати й 
побачите, що в ній, так само, як і в будь-якій іншій книзі Слова 
Божого, очевидна рука Провидіння.

Можливо тебе, дорогий читачу, здивує, що я так докладно 
намагатимусь пояснити й розповісти про події, які розвивають-
ся у цій книзі, але наберись, будь ласка, терпіння, тому що Бог 
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втратою Вашті, як жінки. Наложниць, які в досконалості знали 
мистецтво зваблювання чоловіка, у царя було багато. Він тужив 
саме через втрату дружини, як друга, супутника життя, яка 
любила його не як царя, а просто як людину, винагороджуючи 
його чистим безкорисливим коханням. Саме цю привабливість 
побачив цар у скромній дівчині, яка не вміє грати своїми і чу-
жими почуттями.

Віра в Бога робить людину принадною в спілкуванні. Цар 
зумів зауважити, що Естер не така, як усі. Це враження було 
настільки сильним, що володар Мідо-Персії негайно оголосив, 
що вибір зроблений і нова цариця знайдена»13.

Ось як Біблія розповідає про це: «Цар уподобав собі Естеру 
більше від усіх жінок, і вона знайшла в нього ласку й прихиль-
ність більш від усіх дівчат, і він поклав царський вінець їй на 
голову й зробив її царицею замість Вашті. І справив цар вели-
кий бенкет усім своїм князям і шляхетним, бенкет на честь 

13 О. Опарін. Прокляті скарби, с. 41.

Юліус фон  Карольсфельд (1794–1872). Естер стає царицею
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Естери, і дав країнам пільгу та роздав дарунки з царською ще-
дрістю» (Естери 2:17,18).

Таким чином, ще зовсім недавно невідома єврейська дівчи-
на стає дружиною правителя величезної імперії. Ставши цари-
цею, Естер нічого не сказала про свою національність або рід. 
Оточена численними спокусами та розкішшю, змушена під-
корятися порядкам палацу, Естер змогла зберегти в серці віру 
свого народу. І це незважаючи на те, що в будь-який момент 
її могли запідозрити в приналежності до юдейського народу.  
У такому разі приховування свого походження могли мати най-
серйозніші наслідки.

«Отож у той час, як Мардохей сидів коло царської брами, 
два царські скопці, Бігтан і Тереш, вартові при порозі, розлю-
тившись на царя, задумали накласти руки на царя Ксеркса. 
Довідався про це Мардохей і дав знати цариці Естері, а Естера 
сказала про те цареві від імени Мардохея. Справа була розслі-
джена й потверджена, і обох їх повішено на дереві. Це було за-
писано в присутності царя в літописну книгу» (Естери 2:21-23).

У древніх сувоях розповідається, що коли одного разу Ксеркс 
захотів знайти собі радника, подібного тому, яким був пророк 
Даниїл для Навуходоносора, Естер порадила узяти Мордехая.  
І коли мовиться «коло царської брами», то можна розглядати це не 
як посаду сторожа, а почесне місцезнаходження радника царя.

Одного разу Мордехай випадково підслухав в палаці роз-
мову між  двома царськими євнухами Бігтаном і Терешем. Він 
зрозумів, що ці посадовці змовляються отруїти царя за те, що 
той перевів їх на нижчу посаду, — раніше вони були головними 
дворецькими, а тепер їх підпорядкували Мордехаю.

Ці посадовці хотіли так влаштувати, щоб усі зрозуміли, що 
поки вони опікувались царем, він був у безпеці, але щойно в 
палаці з’явився Мордехай, царя отруїли. Мордехай негайно роз-
повів Естер про злочинну змову, яка в свою чергу повідомила 
про неї цареві. Це було нелегким завданням, адже, якби змову 
не вдалося довести, Естер та її вихователя звинуватили б у по-
ширенні пліток і їх очікувало б суворе покарання.

Але, коли після полуденного відпочинку змовники принесли 
Ксерксу отруєний напій, вони були спіймані на місці злочину. 
Євнухів стратили, а в царському літописі з’явився запис, що 
Мордехай врятував життя цареві.
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людям потрібно вже в цьому житті силою Ісуса старатись дося-
гати особистої святості, розвиваючи характер, подібний до Його 
характеру. І це дуже гарно показано на прикладі Естер.

Перед царицею Естер лежали усі багатства і скарби Мідо-
Персидської імперії. Але вона була готова пожертвувати ними 
в ім’я свого народу, нехай навіть ціною власного життя. Вона 
розуміла всю оманливість і недовговічність цих незліченних ба-
гатств в порівнянні зі скарбом життя вічного, яке може дарува-
ти тільки Бог. Естер певною мірою, як прообраз, уподібнюється 
до Церкви! Адже Христова Церква зустрічала на своєму шляху 
немало Гаманів, які  зазіхали на неї і говорили: «Є один народ, 
розпорошений та поділений між народами в усіх округах твого 
царства, а закони їх різняться від  законів усіх народів і законів 
царських вони не  виконують, — і цареві не варто позоставля-
ти їх. Якщо це цареві  вгодне, нехай буде  написано вигубити 
їх...». Такі Гамани не один раз намагалися знищити всіх вірних 
до єдиного чоловіка, будували для них шибениці, вогнища і  
ГУЛаги. Проте діти Божі, подібно до Естер, в єднанні і молитві з 
Господом вистояли і перемогли.

Хоча у цій книзі жодного разу не згадується ім’я Бога, однак 
описана історія  — драма, котра показує, як діє Бог, рятуючи 
Своїх дітей від смертного вироку. Ця історія не тільки описує 
події далекого минулого, а й символізує майбутній час, коли Бо-
жий народ знову буде переслідуваний і знову вийде закон про 
їхнє знищення. Ви можете уявити, як легко було дійти висно-
вку: якщо виникли такі жахливі обставини, значить Бог справді 
залишив Своїх дітей? Однак ми не повинні боятися. Той самий 
Бог, який врятував Своїх вибраних у період царювання Естер, 
знову врятує їх під час заключної кризи.

Подібно до того, як древні юдеї були врятовані в дні Естер, 
так і в останні дні земної історії Христос дивним чином врятує 
Свій народ. З приниженого і зневаженого він стане народом-пе-
реможцем, спадкоємцем вічного життя. «І я побачив нове небо і 
нову землю. Бо перше небо і перша земля проминули, і моря вже 
не було. І я побачив святе місто, новий Єрусалим, що сходить з 
неба від Бога, приготований, наче молода, прикрашена для сво-
го чоловіка. І почув я гучний голос із престолу, що промовляв: 
Ось Божа оселя з людьми, і він поселиться з ними, і ті будуть 
його народом, і сам Бог буде з ними, їхній Бог» (Відкр. 21:1-3). 
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