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KAPITEL 12
EST 1; 2,1-20; THE SDA BIBLE COMMENTARY, VOL. 3, PP. 468-471.

Dronning Ester
Hvem vil du helst passes hos, når dine forældre skal i byen? Esters fætter passede
hende i lang tid.

ster var en køn, lille pige der
boede i Persien. Da begge
hendes forældre døde, kom
Ester til at bo hos sin ældre
fætter, Mordokaj. Mordokaj
elskede Ester og tog sig af
hende, som var hun hans egen datter.
Igennem hele Esters barndom lærte Mordokaj
hende alle de ting, som forældre lærer deres
børn. Han lærte hende at være venlig og hjælpsom. Han lærte hende at være ærlig og modig.
Og han lærte hende at elske og tilbede Gud. Selv
om Ester og Mordokaj
boede i Persien, var de
ikke persere. De var
Huskevers:
jøder, og Mordokaj
”Lad broderkærønskede ikke, at Ester
ligheden vare ved.“
skulle glemme sit folks
(HEBR 13,1)
Gud.
Tema:
På det tidspunkt hvor Ester var
Guds venner tager sig
blevet en ung kvinde, besluttede kongen af Persien at finde sig en
ny dronning. Unge kvinder fra hele landet blev hentet og bragt til
af hinanden.
paladset. Kongen ville vælge en ny dronning blandt dem. Ester var
en af disse unge kvinder.
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De unge kvinder blev plejet og behandlet i et år, inden de skulle møde kongen. I al denne
tid boede de i en særlig del af kongens palads og blev plejet af dygtige tjenere. Ester var
sådan en venlig, betænksom pige, at hun hurtigt blev gode venner med den mand, der
stod i spidsen for pigernes skønhedsbehandlinger. Han gav hende syv hofdamer, den mest
udsøgte mad og det bedste sted at bo.
Mordokaj arbejdede i kongens palads. Han gik tur i haven, der stødte op til de værelser,
hvor pigerne boede. På den måde kunne han finde ud af, hvor Ester boede, og hvordan
hun havde det.
Endelig var det blevet Esters tur til at møde kongen. Ville han synes om hende? Ville han
synes bedre om hende end om alle de andre unge kvinder? Ville han gøre hende til dronning?
Kongen kunne godt lide hende. Mordokaj havde opdraget hende godt. Hun så ikke kun
fortryllende ud, men hun var også sød og venlig, og hun vandt kongens hjerte.
Kongen satte en kongekrone på Esters hoved og gjorde
hende til dronning. Han holdt en stor fest for
hende. Han gav alle i hele landet en ekstra
fridag og overøste Ester med flotte gaver.
Mordokaj havde taget sig af Ester det
meste af hendes liv. Og han holdt ikke op
med at bekymre sig om hende, efter
hun var blevet dronning. Mordokaj
og Ester var en del af Guds familie.
Og medlemmer af Guds familie
holder aldrig op med at tage
sig af hinanden.
Hvordan kan du vise
andre, at du har omsorg for
dem? Tænk på forskellige
ting du kan gøre. Kan du
hjælpe nogen i din familie? Kan du bede for
dem? Synge en sang for
dem? Eller give dem et
knus? Vis din kærlighed
til nogen i din familie i
dag.
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Leg og lær
L Ø RDAG

O N SDAG

Læs bibelhistorien sammen hver dag i denne uge og
øv på huskeverset, mens I laver følgende fagter:
Lad broderkærligheden
vare ved

Hebr 13,1

Læs Ester 2,1-20 sammen og forklar teksten hvis
det er nødvendigt. Spørg: Hvem var Esters fætter?
Hvordan tog han sig af hende? Hvorfor valgte kongen Ester som sin dronning?
Opmunter dit barn til at vise stopskiltet fra
Bibelklubben/sabbatsskolen til andre og fortælle
dem om Mordokaj og Ester. (Eller
tegn og farvelæg et sekssidet
stopskilt. Skriv STOP med store
bogstaver i midten).

peg på en dreng, og
kryds armene over
brystet
hold håndfladerne
samlet og åben hænderne som en bog

S Ø NDAG

T O R SDAG

Hvis du har lyst, kan du slå rytmen med nogle klodser eller skeer, mens I synger.
Hjælp dit barn med at vise omsorg for nogen i
jeres familie ved at give dem en behagelig overraskelse.

Hjælp dit barn med at lave en
papirskrone som kunne ligne
den, kongen gav Ester, da han
kronede hende. Gem den til
fredag aftens andagt.

M ANDAG

F R E DAG

Tal om de skønhedsbehandlinger Ester fik igennem
alle disse måneder i paladset, inden hun skulle møde
kongen. Lad dit barn prøve at tage sødt duftende lotion eller parfume på. Tal om at Esters skønhed også
kom indefra, fordi hun behandlede andre mennesker
med kærlighed. Spørg: Hvordan kan du få skønhed
indefra?

Rollespil bibelhistorien sammen med resten af jeres
familie. Husk at bruge kronen fra i går.
Lav en liste over ting jeres familie har gjort for hinanden i denne uge for at vise hinanden kærlighed.
Sig huskeverset sammen.
Bed Gud hjælpe jer til altid at vise kærlighed og
omsorg for hinanden i jeres familie.

T I R S DAG

Hjælp dit barn med at gøre noget godt
for en ældre nabo, ven eller slægtning.
Lave dejlig mad, hjælpe til med havearbejde eller husligt arbejde, sidde og
lytte mens den ældre taler, give dem
et knus.
Kig i bøger og blade sammen og lad
dit barn udpege billeder af mennesker der
hjælper andre mennesker i alle aldre.
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