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Drodzy Rodzice, poniżej znajdziecie materiał, który pomoże Wam spędzić kilka chwil z dzieckiem na rozmowie o 

tym, co ważne. Sięgnijcie do podanego poniżej fragmentu z Biblii, odpowiedzcie z dzieckiem na kilka pytań, 

zastanówcie się, czego dowiadujecie się o Bogu, a czego o sobie. Porozmawiajcie o tym, jak odnosi się odkryta 

prawda do Waszego życia. Nie potrzebujecie na to specjalnego czasu, fragment z Biblii możecie przeczytać dziecku 

przed snem, a rozmowy prowadzić podczas spaceru, wspólnego posiłku czy w czasie domowych zajęć. Jeśli 

chcecie, aby dziecko miało potwierdzony udział w lekcji, napiszcie smsa do koordynatora (603 211 230) lub e-

maila na adres: szkolka@klodnicka.pl informując o Waszej aktywności w ramach danej lekcji. 

Sierota zostaje królową Persji 

Do przeczytania: 

• Est 1-2 

Złoty werset: 

• Prz 6:20,23: 

„Zachowuj, synu mój, przykazanie swego ojca i nie odrzucaj nauki swojej matki! Gdyż 
przykazanie jest pochodnią, a nauka światłem; drogą życia zaś są napomnienia do 
karności" 

Treść lekcji: 

Jak czytaliśmy w Księdze Ezdrasza, w Jerozolimie od dłuższego czasu składano 
znów ofiary w Świątyni, jednak nie wszyscy Żydzi powrócili do Ziemi Obiecanej. 
Mimo wszystko Pan Bóg czuwał nad swoim ludem i nie przestawał mu błogosławić. 
Tyczyło się to również Izraelitów, którzy pozostali w Persji. 
Jednym z nich był Mordochaj, dostojnik królewski na dworze króla Persji, 
Achaszwerosza (Kserksesa). Wziął on w opiekę córkę swojego stryja - Esterę, która 
dzięki posłuszeństwu wobec swojego ojczyma została królową Persji, zajmując 
miejsce nieposłusznej Waszti. 

Pytania do rozważania: 

1. Do jakiej postawy względem naszych rodziców i opiekunów wzywa nas Pan 
Bóg? 

2. Mordochaj przyjął Esterę za swoją córkę, tak jak Pan Bóg ustanowił nas 
swoimi dziećmi z własnej woli. Przeczytaj Hbr 12,5-11 i zastanów się w jaki 
sposób Bóg nas wychowuje i napomina? Co to znaczy, że Bóg nas karci? 
Czy jest to dla nas dobre? 

3. Przeczytaj Flp 2,5-18 i zastanów się, kto powinien być dla nas wzorem 
posłuszeństwa i co powinnismy robić, by się do niego upodabniać. 
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