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KAPITEL 13
EST 8,1-17; PROFETER OG KONGER, S. 292-295.

Ester redder
sit folk
Beder du sammen med din familie i dit hjem? Dronning Ester bad sammen med sine
tjenestepiger i paladset. Mange andre bad også for hende.

ster, den lille forældreløse, jødiske pige som boede i et fremmed land,
var vokset op og blevet dronning. Mordokaj havde opdraget hende til at
elske og ære Gud, men han havde også bedt hende ikke sige til nogen,
at hun var jøde. Mordokaj ønskede ikke, at
kongen skulle ændre mening om Ester.
Eftersom Mordokaj arbejdede i paladset, kunne han give Ester beskeder
og gode råd.
Ester var altid
glad for at
Huskevers:
høre nyt fra
”For hvor to eller
ham.
tre er forsamlet i mit
Ester havde
navn, dér er jeg midt
været droniblandt dem.“
ning i cirka
(MATT 18,20)
fem år, da
hun pludselig
Tema:
en dag fik en
Gud hører os, når vi
meget vigtig
beder sammen.
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besked fra Mordokaj. Kongens vigtige hjælper, Haman, havde narret kongen til at udstede en forfærdelig, ny lov. Denne nye lov bekendtgjorde, at på en bestemt dag måtte
det persiske folk slå jøderne ihjel og tage alt, hvad de ejede. ”Du må bede kongen redde
vort folks liv,“ sagde Mordokaj.
Ester sendte besked tilbage til Mordokaj. ”Jeg er bange. Det er over en måned siden,
kongen sidst har bedt mig komme til ham, og jeg må ikke komme uden at være indbudt.“
Ikke engang dronningen havde lov til at besøge kongen i hans private værelser uden at
være inviteret. Enhver, der brød denne lov, ville blive dræbt, med mindre kongen rakte sit
gyldne scepter [peg på scepteret] frem.
Mordokaj sendte endnu en besked. ”Tro ikke at du vil undslippe, bare fordi du bor i
kongens palads. Måske har Gud gjort dig til dronning, så du kan hjælpe dit folk.“
Ester tog en beslutning. Hun sendte besked tilbage til Mordokaj. ”Saml alle jøderne i
byen. I tre dage skal I ikke spise. Tilbring al tiden i bøn. Mine tjenestepiger og jeg vil gøre
det samme. På den tredje dag vil jeg gå til kongen, og hvis jeg skal dø så lad mig dø.“
På den tredje dag bad Ester en sidste bøn, inden hun iførte sig sine kongelige klæder.
Modigt gik hun ind i kongens gård.
Kongen så op. Hvem vovede at komme til ham uden invitation? Jamen det var jo Ester!
Kongen smilede og rakte sit gyldne scepter frem. ”Hvad ønsker du, dronning Ester?“
spurgte han. ”Om det så er det halve kongerige, skal du få det.“
Ester rakte ud og rørte ved spidsen af scepteret. Så inviterede hun
kongen til middagsselskab hos sig. Under middagen fortalte
hun kongen, at hun var jøde. Og hun bad ham ændre den
forfærdelige lov, som ville skade hende og hendes folk.
Da gik det op for kongen, at han var blevet narret til at udstede denne frygtelige
lov. Men loven kunne ikke ændres. Så
han blev nødt til at få lavet en ny lov,
som bekendtgjorde, at jøderne havde
lov til at forsvare sig. Da dagen kom,
var der ingen, der løftede en finger
mod jøderne.
Det jødiske folk blev reddet
af Esters mod og bønner. Gud
havde hørt deres bøn. Han hører
også dine bønner. Han bliver glad,
når vi beder til ham.
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Leg og lær
L Ø RDAG

TI R SDAG

Læs bibelhistorien sammen hver dag i denne uge og
øv på huskeverset, mens I laver følgende fagter:
For hvor to
eller tre
er forsamlet i mit navn,
dér er jeg
midt iblandt dem
Matt 18,20

Bind dit ene ben sammen med
et af dit barns ben med reb og
prøv at gå sammen uden at
falde. Sig: Det minder mig
om, at når vi beder sammen,
får vi styrke, og det binder os
sammen med andre.

hold to fingre frem
hold tre fingre frem
ræk armene ud i store
favntag
peg opad
peg på dig selv og
andre
hold håndfladerne
samlet og åben hænderne som en bog

O N SDAG

Hold et håndklæde udstrakt
imellem jer. Læg en ballon (oppustet) på håndklædet og gå
omkring i huset uden at den
falder ned. Spørg: Var det sjovt?
Vi var et godt hold. Vi kan gøre ting sammen, som
f.eks. at bede sammen.
Syng: ”Hvisk kun din bøn“ og bed for nogen I
kender.

S Ø NDAG

Opmuntre dit barn til at vise kronen med de bedende hænder eller stjernen som de har lavet i
Bibelklubben/sabbatsskolen til en ven og fortælle
om dronning Ester. (Eller tegn en tegning af en
krone eller en stjerne). Ester strålede som en stjerne,
da hun ledte sit folk i bøn.

TO R SDAG

Spørg: Hvad gør vi, inden vi er klar til at bede?
Hvorfor gør vi disse ting? (For kun at tænke på Gud,
for at vise ærbødighed og respekt). Tak Gud for at
jeres familie kan bede sammen. Fortæl ham at I elsker ham.

M ANDAG

Læs sammen Est 8,1-17. Spørg: Hvorfor bad Ester
med sine tjenestepiger i tre dage? Hvad lod de være
med at gøre? Hvorfor?
Hjælp dit barn med at sætte
pastarør eller Honey Nut
Loops på en snor for at
repræsentere hvert menneske de beder sammen med.
Bind enderne sammen. Når
enderne bindes sammen,
bliver det til en bedekrans.

F R E DAG

Rollespil bibelhistorien sammen med din
familie. Tal om hvordan dit barn kan være
modig som Ester og spil nogle af disse situationer. Spørg: Hvem kan hjælpe os med at
være modige? (Jesus).
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