
		

POGUMNA	
KRALJICA	ESTERA	

IZJEMNI	LJUDJE	SVETEGA	PISMA	

Otroci	bodo	izvedeli,	kako	je	kraljica	Estera	rešila	Jude	in	se	naučili,	da	bi	
tudi	sami	morali	pomagati	drugim,	kadarkoli	lahko.		

	

	
	

6.	lekcija	
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Teme:	
Pogum,	Estera,	vera,	pomoč,	zaščita.	
	
	
	
POGUMNA	KRALJICA	ESTERA	
	

Otrokom	razdelite	pobarvanko	(str.	5).		
	

	
	

	

Začetna	 molitev	 je	 pomemben	 del	 vsakega	
srečanja	 tudi	 za	predšolske	otroke.	Kaže	namreč,	
da	je	čas	za	pričetek	verouka	in	začetno	aktivnost.	
Molitev	 dá	 otrokom	 vedeti,	 da	 je	 čas	 za	 resne	
stvari,	 prav	 tako	 pa	 vam	 omogoči,	 da	 povabite	
Svetega	Duha,	naj	 ima	vse	pod	nadzorom	v	 času	
srečanja.		
	
Začetna	 molitev	 bi	 morala	 vedno	 vsebovati	
naslednje:		
a) Zahvalo	 Bogu	 za	 priložnost	 za	 srečanje	 vseh	

prisotnih.	
b) Prošnjo	 za	 vodstvo,	posebej	 za	učitelje,	 da	bi	

Božja	 beseda	 bila	 podeljena	 na	 pomenljiv	
način.		

c) Prošnjo	 za	 otroke,	 da	 bi	 bili	 odprti	 za	 učenje	
Božje	besede	in	povabilo	Svetemu Duhu,	naj	je	
prisoten	v	srcih	vseh,	ki	so	v	učilnici.	
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Ko	 vključujete	 molitveno	 prošnjo	 ali	 zahvalo,	
vedno	imejte	v	mislih	naslednje:		
a) Zagotovite,	da	imajo	vsi	priložnost	povedati.	
b) Bolj	kot	da	se	zanašate	na	svoj	spomin,	si	stvari,	

ki	so	povedane,	raje	zapišite.		
c) Omenite	prošnjo	vsakega	otroka.	Vedeti	morajo,	

da	 vam	 je	mar	 za	 njih	 in	 da	 so	 njihove	molitve	
pomembne.	

d) Omenite	tudi	posebne	potrebe	v	vaši	cerkvi.	
	

OB	PRIHODU	OTROK	(10	minut)	

ZAČETNA	MOLITEV	(5	minut)	
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Pred	 pričetkom	 pripovedovanja	 naj	 se	 otroci	
zberejo	 okoli	 vas.	 Po	 uvodu	 lahko	 preberete	
zgodbo	o	Esteri	neposredno	iz	Svetega	pisma.	Če	
je	 mogoče,	 uporabite	 otroško	 Sveto	 pismo,	 da	
bodo	otroci	vsebino	lažje	razumeli.	
	

Uvod:		
Današnjo	 svetopisemsko	 zgodbo	najdemo	v	 Stari	
zavezi,	 v	 Esterini	 knjigi.	 To	 je	 zgodba	 o	 mladi	 in	
lepi	ženski	po	imenu	Estera.	
	

Preberite	 parafrazirano	 zgodbo	 iz	 predloge	 (str.	
6)	ali	odlomke	iz	Estere	2,5-9;	2,17;	3,5-6;	4,1-10;	
5,1-7;	7,1–8,8	
	

Vprašanja	za	razpravo:		
1) Kakšne	 žalostne	 stvari	 so	 se	 zgodile	 Esteri,	 ko	

je	 bila	 mlada	 ženska?	 (Njeno	 ljudstvo	 je	 bilo	
prisiljeno,	 da	 se	 preseli	 iz	 svojih	 domov	 in	 gre	
živet	 v	 drugo	 deželo.	 Esterina	mati	 in	 oče	 sta	
umrla.)		

2) Kako	 je	 bilo	 ime	 Esterinemu	 bratrancu?	
(Mordohaj.)	

3) Ali	mislite,	da	 je	Estera	kdaj	 sanjala	o	 tem,	da	
bo	kraljica?	(Ne.)	

4) Zakaj	 je	 Haman	 želel	 ubiti	 Mordohaja?	
(Mordohaj	ni	pokleknil	pred	Hamanom.)	

5) Zakaj	 je	 kraljico	 Estero	 bilo	 strah	 iti	 h	 kralju?	
(Kralj	je	lahko	vse	nepovabljene	obiskovalce	dal	
ubiti,	če	je	želel.)	

6) Sedaj,	ko	ste	se	naučili	o	velikih	Božjih	načrtih	
za	Estero,	ali	mislite,	da	ima	Bog	načrte	tudi	za	
vaše	življenje?	(Da.)	
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SESTAVLJANKA	KRALJICE	ESTERE	(aktivnost)	
Otroci vadijo svoje motorične sposobnosti, 
medtem ko se zabavajo s sestavljanjem slike. 
	

Teme:	
Pogum,	Estera,	vera,	pomoč,	zaščita.	

	

Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
	

Priprava:	
Glede	na	 to	 dolžino	 vašega	 srečanja	 natisnite	 na	
trši	papir	eno	ali	več	»Sestavljank	kraljice	Estere«.	
Sestavljanko	 razrežite	 na	 sedem	 velikih	 delov,	
tako	kot	je	prikazano.	Če	vam	je	ljubše,	uporabite	
neoznačeno	 sliko	 in	 izrežite	 oblike	 sami.	 Lahko	
natisnete	 tudi	 dodatno	 kopijo	 sestavljanke	 in	 jo	
pustite	 nedotaknjeno,	 da	 jo	 otroci	 lahko	
uporabijo	 kot	 pomoč.	 Vsak	 del	 še	 plastificirajte,	
da	bo	trajnejše	oblike.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Otrokom	razdelite	kose	sestavljanke.	Glede	na	to	
koliko	 jih	 je	 v	 razredu,	 naj	 otroci	 delajo	
posamezno	ali	v	skupinah	po	dva	ali	trije.	
	

Povejte	 otrokom	 naj	sestavijo	 dele	 sestavljanke	
skupaj,	 da	 dobijo	 sliko	 kraljice	 Estere,	 ki	 se	
približuje	kralju.	
	

Ta	 vrstica	 spominja	 otroke,	 da	 je	 Gospodova	 moč	
neomejena	in	da	bo	rešil	stvari	na	čudovite	načine	za	
tiste,	ki	ga	ljubijo.	
	

»Bolje	se	je	zatekati	h	
Gospodu	kakor	zaupati	v	

človeka.«	
Psalm	118,8	

SVETOPISEMSKA	VRSTICA	(7	minut)	

SVETOPISEMSKA	ZGODBA	(15	minut)	 ČAS	ZA	ZABAVO	(10	minut)	

PRIPOMOČKI:	
Sestavljanka	kraljice	Estere	(str.	7)	
Slika	kraljice	Estere	(str.	8)	
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Zaključna	molitev:	
Tako	 kot	 začetna	 molitev	 je	 pomembna	 tudi	
zaključna	molitev.	Le-ta	dá	otrokom	priložnost,	da	
se	 lahko	 zahvalijo	 Bogu	 za	 prigrizke	 in	 ostale	
blagoslove.	 Zaključna	 molitev	 mora	 biti	 kratka.	
Zapomnite	 si,	 da	 otroci	 želijo	 čim	 prej	 zagristi	 v	
prigrizek	 ali	 preiti	 na	 naslednjo	 fazo	 svojega	
dneva.	
	

Zaključna	molitev	naj	bi	vsebovala	naslednje:	
a) Čaščenje	 Boga	 za	 priložnost	 da	 se	 učimo	 o	

njem	in	smo	del	Božje	družine.	
b) Prošnja	za	varnost	in	zdravje	otrok.		
c) Da	bi	drugi	videli	Jezusa	v	našem	življenju.	
d) Če	 imate	 prigrizek,	 se	 zahvalite	 Jezusu	 za	

prigrizek	in	mnoge	druge	blagoslove.	
	

Prigrizek:	
Prinesite	različno	sadje,	krekerje	in	kruh.	Otrokom	
povejte,	da	ste	pripravili	majhno	gostijo	zanje,	da	
lahko	uživajo	 in	vprašajte	 jih,	če	bodo	vaši	častni	
gostje.	Začnite	z	zahvalo	Bogu,	za	to,	da	poskrbi	za	
vse	 naše	 potrebe.	 Medtem	 ko	 otroci	 uživajo	 v	
gostiji,	ki	ste	jo	pripravili,	jih	vprašajte,	kaj	mislijo,	
kako	je	pripravljati	gostijo	za	kralja.	Kako	je,	če	se	
udeležiš	takšne	gostije?	
	
	
	
	
Zapojte	 primerno	 pesem.	 Po	 želji	 lahko	 otroci	
pobarvajo	še	pobarvanko	(str.	9).		
	

	
	
	
Na	 koncu	 srečanja	 dajte	 vsakemu	 otroku	 kopijo,	
da	jo	odnese	domov.	
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MOLITEV	in	PRIGRIZEK	(10	minut)	

ZAKLJUČNA	AKTIVNOST	(5-10	minut)	

VEROUČNI	LIST	ZA	DOMOV	

NASLEDNJI	TEDEN	
Pridite	 spet	 prihodnji	 teden	 in	
naučili	se	boste	še	več	o	izjemnih	
ljudeh	Svetega	pisma.	
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Kaj	smo	se	naučili:	

Danes	so	se	otroci	učili,	kako	je	kraljica	Estera	pomagala	rešiti	Jude.	Ob	tem	so	se	
učili,	da	bi	vsi	morali	biti	pripravljeni	pomagati	drugim.	Na	koncu	so	slišali,	da	ima	
Bog	načrt	za	življenje	vsakega	izmed	nas	(svetopisemsko	besedilo	iz	Esterine	knjige	
2,5-9;	2,17;	3,5-6;	4,1-10;	5,1-7;	7,1-8;	8,1-8).		

Kaj	si	bomo	zapomnili:			

»Bolje	se	je	zatekati	h	Gospodu	kakor	zaupati	v	človeka.«	(Psalm	118,8)		

Ta	 teden	 nekajkrat	 ponovite	 to	 vrstico	 s	 svojim	 otrokom.	 To	 ne	 bo	 le	 pomagalo	
vašemu	otroku,	da	se	vrstico	nauči	na	pamet,	ampak	mu	bo	pomagalo	spomniti	se	
na	to,	kaj	se	je	naučil	pri	tej	lekciji.	

Predlog	za	aktivnost	staršev	in	otroka:	

Ko	vaš	otrok	opravlja	eno	od	svojih	opravil	po	hiši,	 razložite,	zakaj	 je	pomembno,	
da	opravi	delo	dobro.	Pogovorite	 se,	 kaj	bi	 se	 zgodilo,	 če	bi	 se	 vsi	 odločili,	 da	ne	
bodo	dali	od	sebe	najboljše,	ko	opravljajo	nekaj.	Naštejte	različne	tipe	poklicev,	ki	
jih	 imajo	vaši	daljni	družinski	člani	ali	prijatelji	 in	pojasnite	pomembnost	vsakega.	
Bog	nam	vsem	daje	delo,	ki	ga	delamo.	Včasih	so	dela	 lahka,	včasih	pa	so	 težka.	
Bog	nam	daje	opravila,	za	katera	ve,	da	jih	lahko	dokončamo,	zato	moramo	vedno	
delati	 najboljše.	 Ko	 najdemo	 delo,	 ki	 je	 še	 posebej	 težko,	 lahko	 vedno	 prosimo	
Jezusa,	da	nam	pomaga,	da	ga	dokončamo.	

Dnevna	molitev:	

Dragi	Gospod,	hvala	ti,	da	nam	vsem	daješ	opravila	in	da	nam	daješ	zmožnost,	da	
dokončamo	delo,	 ki	 si	 nam	ga	 zaupal.	Hvala	 ti	 za	najtežja	dela,	 saj	 so	 to	dela,	 ki	
nam	najbolj	pomagajo	rasti.	Amen.	

	

VEROUČNI	LIST	ZA	DOMOV	
Dragi	starši!	
	

Ta	 list	 vas	 seznanja,	 kaj	 se	 je	 vaš	 otrok	 danes	 učil	 pri	 verouku.	 Vključena	 je	
svetopisemska	 vrstica,	 predlagana	 aktivnost	 za	 utrjevanje	 lekcije	 in	 kratka	
molitev.	 Če	 boste	 vključeni	 in	 se	 boste	 pogovarjali	 s	 svojim	 otrokom,	 bo	 to	
poplačano	vam	in	otroku.	
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KRALJICA	ESTERA	REŠI	SVOJE	LJUDSTVO	
	
Medtem	ko	je	mlada	deklica	Estera	odraščala,	je	izkusila	nekaj	zelo	žalostnih	in	nesrečnih	trenutkov.	
Njeni	 ljudje	so	bili	prisiljeni,	da	premaknejo	svoje	domove	v	Jeruzalemu,	 in	so	sedaj	bili	v	ujetništvu	
kralja	Nebukadnezarja.	Stvari	so	postale	še	hujše,	saj	sta	Esterina	mati	in	oče	umrla.	(Estera	2,5-7)	
	
Čeprav	se	 je	Esterina	prihodnost	zdela	mračna,	 je	Bog	imela	velike	načrte	za	njeno	življenje.	Esterin	
starejši	bratranec	Mordohaj	jo	je	vzgojil	kot	lastno	hčer,	ko	sta	umrla	njena	starša.	Ko	je	bila	Estera	v	
Mordohajevi	oskrbi,	 je	kralj	Ahasver	izdal	ukaz,	da	naj	mu	pripeljejo	vse	lepe	mlade	ženske,	da	si	bo	
lahko	izbral	novo	kraljico.	Kralja	Ahasverja	je	Estera	privlačila	bolj	kot	katerakoli	druga	ženska,	zato	ji	
je	na	glavo	posadil	kraljevsko	krono	in	jo	naredil	za	novo	kraljico.	(Estera	2,8-9;	2,17)	
	
Tam	 je	 bil	 hudoben	mož	po	 imenu	Haman,	 ki	 je	 imel	 visok	položaj	 pod	 kraljem.	Haman	 je	 sovražil	
Mordohaja,	 ker	Mordohaj	 ni	 pokleknil	 ali	mu	 izkazal	 časti,	 ko	 je	 šel	mimo	 njega.	Haman	 je	 naredil	
načrt,	da	bi	ubil	Mordohaja	 in	vse	Jude.	Mordohaj	 je	slišal	za	Hamanov	zlobni	načrt	 in	prosil	kraljico	
Estero,	da	naj	pomaga	rešiti	Jude.	(Estera	3,5-6;	4,1-8)	
	
Kraljico	Estero	je	bilo	zelo	strah	iti	na	pogovor	h	kralju,	brez	tega,	da	bi	bila	povabljena.	Kralj	je	naredil	
zakon,	ki	je	velel:	»Kdorkoli	vstopi	v	kraljev	dvor,	ne	da	bi	bil	povabljen,	je	lahko	usmrčen.«	(Estera	4,9-
10)	
	
Estera	je	vedela,	da	ni	veliko	časa,	zato	je	šla	h	kralju	in	zaprosila,	da	on	in	Haman	prideta	na	gostijo,	ki	
jo	je	pripravila	zanju.	Kralj	Ahasver	je	bil	zadovoljen	in	je	vprašal,	kaj	lahko	naredi	za	Estero.	Estera	je	
preprosto	prosila,	da	se	oba,	on	in	Haman,	vrneta	naslednji	dan	na	še	eno	gostijo.	To	je	kralj	naredil	z	
velikim	veseljem.	
	
Med	drugo	gostijo,	 je	 kralj	 še	enkrat	 vprašal	Estero,	 kaj	 lahko	naredi	 zanjo.	Kraljica	Estera	 je	 kralju	
povedala	 za	 Hamanov	 zlobni	 načrt	 in	 je	 prosila	 kralja,	 da	 prizanese	 njenemu	 in	 življenju	 njenega	
ljudstva.	Kralj	Ahasver	se	je	razjezil	na	Haman	in	ga	je	dal	ubiti.	Estera	je	prosila	kralja,	da	naj	zapiše	
ukaz,	ki	bi	ovrgel	načrt,	ki	ga	je	zapisal	Haman,	da	bi	uničil	Jude.	Kralj	je	izpolnil	njeno	prošnjo	in	tako	
rešil	Judovske	ljudi!	(Estera	5,1-7;	7,1-10;	8,3-8)	
	

KONEC	
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