ŽENA MENOM

Za dávnych čias žila dievčina, ktorá sa volala
Ester. Bola veľmi krásna a žila v Perzii. Bola v tej
krajine cudzinkou, aj keď sa tam pravdepodobne
narodila. Rodičia jej zomreli a vychovával ju bratranec, ktorý ju prijal za dcéru. Jej rodina pochádzala z
Jeruzalema. Boli to Židia. Ester mala veľa snov: túžila po milom manželovi, rodine, deťoch, peknom
domove…
Odrazu sa však niečo zmenilo. Xerxes, mocný
vládca Perzie nebol šťastný so svojou manželkou –
kráľovnou, prepustil ju a začal hľadať iné mladé

dievča, ktoré by ju nahradilo. Vydal rozkaz, aby všetky krásne panny z jeho kráľovstva priviedli do jeho
háremu a aby počas dvanástich mesiacov dostávali
vyberané jedlo a starali sa o ich krásu.
Úbohá Ester musela opustiť všetko a všetkých,
ktorých mala rada. Priviedli ju do kráľovského paláca v meste Susy. Tu ju pripravovali na jednu jedinú
príležitosť, aby bola predstavená kráľovi, ktorý by si
ju vybral kvôli jej kráse a vyspal sa s ňou. Prax bola
taká, že každú noc si kráľ bral jedno dievča, až pokiaľ
nenašiel tú, ktorá by ho skutočne potešila. Tú potom
vyhlásil za novú kráľovnú. Ostatné, ktoré odmietol,
odviedli do inej časti paláca, kde boli kráľovými konkubínami až do jeho smrti. Odtiaľto už nikdy nemohli
odísť.
Po dvanástich mesiacoch používania vonných
mastí a parfémov, vyberaného jedla a intenzívneho
skrášľovania priviedli Ester do kráľovských komnát. Na kráľa zapôsobila tak mimoriadne, že sa do
nej hneď zaľúbil a oženil sa
s ňou. Ale nežili spolu
šťastne až do konca.
Ester sa často cítila

Možno sú aj tvoje sny zničené. Dostala
si sa na miesto, kde si nikdy nechcela
byť a cítiš sa uväznená. Bôh môže
okolnosti tvojho života zmeniť na dobré,
aj keď to môže chvíľu trvať. On ťa počuje,
keď k nemu hovoríš. Jemu na tebe záleží.

osamelá a zabudnutá. Niekedy ju kráľ úplne prehliadal a ona sama k nemu nemohla prísť, pokiaľ ju
nezavolal.
Jedného dňa boli Židia v Perzii vo veľkom ohrození. Istý vplyvný muž ich chcel dať všetkých vyhubiť.
Ale odvaha Ester ich zachránila. Riskovala vlastný
život. Urobila tak potom, ako sa modlila k Bohu a postila sa tri dni.
Napriek tomu, že sa Ester musela vzdať svojich
vlastných snov, nikdy nestratila nádej a nikdy nezahorkla. Naďalej dôverovala Bohu, ktorý využil jej ťažkú situáciu na povzbudenie mnohých a na záchranu
celého národa.
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