Μια γυναίκα που τη λέγανε

Εσθήρ


Μια φορά και έναν καιρό υπήρχε ένα κορίτσι με

το όνομα Εσθήρ. Ήταν πάρα πολύ όμορφη και ζούσε
στην Περσία. Η Εσθήρ ήταν ξένη σε αυτή την χώρα,
παρόλο που ειχε γεννηθεί εκεί. Οι γονείς της είχαν
πεθάνει και την μεγάλωσε ο θείος της. Η οικογένεια
της καταγόταν απο την Ιερουσαλήμ και ήταν Ιουδαίοι.
Η Εσθήρ είχε πολλά όνειρα: έναν καλό άντρα, μια
οικογένεια, παιδιά, ένα ωραίο σπίτι…
Ξαφνικά η ζωή της άλλαξε. Ο Ξέρξης, ο δυνατός
βασιλιάς της Περσίας, δυσαρεστήθηκε από τη βασίλισσα του, την έδιωξε και έψαχνε μια άλλη κοπέλα για

να πάρει τη θέση της. Έδωσε εντολή ότι κάθε όμορφη
κοπέλα στο βασίλειο του έπρεπε να πάει στο χαρέμι
του και εκεί να περάσει 12 μήνες με εκλεκτό φαγητό
και θεραπείες ομορφιάς.
Η καημένη η Εσθήρ, έπρεπε να τα αφήσει όλα και
όσους αγαπούσε πίσω, και να μεταφερθεί στην πόλη
Σούσα, στο παλάτι του βασιλιά. Εκεί προετοιμαζόταν
μόνο για ένα σκοπό: να παρουσιαστεί στο βασιλιά που
θα έβλεπε την ομορφιά της και θα κοιμόταν μαζί της.
Κάθε βράδυ αυτός έπαιρνε και μια άλλη κοπέλα μέχρι να βρει αυτή που πραγματικά τον ικανοποιούσε.
Αυτή θα γινόταν η καινούργια βασίλισσα. Οι κοπέλες
που είχαν απορριφθεί, μεταφερόταν σε ένα μέρος του
παλατιού που ζούσαν οι παλλακίδες του βασιλιά. Από
εκεί δεν μπορούσαν πια να φύγουν.
Αφού πέρασαν 12 μήνες με λάδια
ομορφιάς, αρώματα, ειδικό φαγητό
και εντατικές φροντίδες, ήταν η
σειρά της Εσθήρ να μεταφερθεί στα βασιλικά διαμερίσματα. Ήταν τόσο ξεχωριστή που ο βασιλιάς

Ίσως και τα δικά σου όνειρα να είναι
καταστραμμένα. Κατέληξες να είσαι σε
ένα μέρος που ποτέ δεν ήθελες να βρεθείς
και νιώθεις παγιδευμένη. Ο Θεός μπορεί
να ανατρέψει τις καταστάσεις, παρόλο που
ίσως χρειαστεί λίγο χρόνο. Αυτός ακούει
όταν Του μιλάς.

την ερωτεύτηκε αμέσως και την παντρεύτηκε. Αλλά
δεν έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Η Εσθήρ
συχνά ένιωθε μόνη και ξεχασμένη. Μερικές φορές ο
βασιλιάς την αγνοούσε εντελώς και δεν μπορούσε να
πάει σ’ αυτόν, αν ο ίδιος δεν την καλούσε να παρουσιαστεί.
Κάποια μέρα οι Ιουδαίοι στην Περσία βρέθηκαν σε
πολύ μεγάλο κίνδυνο. Ένας άντρας, με πολύ μεγάλη
επιρροή, ήθελε να πεθάνουν. Αλλά το θάρρος της
Εσθήρ τους έσωσε. Αυτή ρίσκαρε τη ζωή της για να
τους σώσει, αφού προσευχήθηκε στο Θεό και νήστεψε για τρεις μέρες.

Παρόλο που η Εσθήρ έπρεπε να παραιτηθεί από
όλα της τα όνειρα, ποτέ δεν έχασε την ελπίδα της και
ποτέ δεν πικράθηκε. Συνέχισε να εμπιστεύεται το Θεό,
που χρησιμοποίησε την άσχημη της κατάσταση ώστε
να ενθαρρυνθούν πολλοί και να σωθεί ένα έθνος.
Ίσως και τα δικά σου όνειρα να είναι καταστραμμένα. Κατέληξες να είσαι σε ένα μέρος που ποτέ δεν
ήθελες να βρεθείς και νιώθεις παγιδευμένη. Ο Θεός
μπορεί να ανατρέψει τις καταστάσεις, παρόλο που
ίσως χρειαστεί λίγο χρόνο. Αυτός ακούει όταν Του
μιλάς.
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