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Естир става царица
Библейски текст: 4 Царе 24:10-25, 30; Естир 1:1- 2:20.
Основна истина: Бог има план за всяко Свое дете.
Приложения:
     Неспасени: Преди да разбереш Божия план за теб, трябва да прие-

меш Исус като Спасител и Господ.
      Спасени:      Покорявай се на Бога и ще откриеш Неговия план за теб.
План на урока:
– Царят на Персия прави угощение;
– Царят повиква Астин;
– Астин отказва да дойде ОИ;
– Астин не е вече царица;
– Търсене на прекрасни девойки;
– Юдеинът Мардохей живее в Суса заедно с братовчедка си Адаса;
– Естир е доведена в двореца ОИС;
– Естир запазва тайната си ОИС;
– Естир е обявена за царица ОИС, ОИН.
Стих за запаметяване
Еремия 29:11: „Защото аз зная мислите, които мисля за вас, казва 
Господ, мисли за мир, а не за зло, да ви дам бъдеще и надежда.“

УРОК
Въведение

Слушали ли сте някой да казва: „Леле, какъв късмет имаше!“ или 
„Какъв шанс!“ Много хора мислят, че нещата се случват случайно. 
Ако се случи нещо добро, то е просто „добър късмет“ или ако се 
случат лоши неща, това е „лош късмет“. Но тези от нас, които знаем, 
че Господ Исус е нашият Спасител, трябва да сме сигурни, че нищо 
не се случва случайно. По невидими начини, Бог се грижи за нас и 
контролира това, което се случва в живота ни. Днес ще научим как 
Бог се грижеше за живота на едно обикновено юдейско момиче на 
име Адаса. Но най-напред ще отидем в двореца на царя, който упра-
вляваше страната по това време. Какво ли правеше той?
Картина 1-1

Точно по това време той даваше голямо угощение в двореца си, в 
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столицата Суса. Името на царя беше Асуир – царят на най-великата 
държава в света по това време – Персия. Причината за това голямо 
празненство беше планът за нова война. Командири от неговата ар-
мия, благородници и принцове изпълваха двореца! Това бе запомня-
що се угощение. То продължи 180 дни! Какво мислиш за това?

Колко подходящ за празненства беше палатът! Върху огромните 
мраморни колони в градината със сребърни халки бяха закачени бели 
и сини завеси. Подът беше от разноцветен мрамор. Тук-там имаше 
златни и сребърни пейки. През последните седем дни на този голям 
празник всички хора от Суса бяха поканени в палата. Царицата беше 
направила отделно празненство в двореца за всички жени.

Гордият цар искаше всички да видят колко е велик и богат. Той по-
казваше богатството и съкровищата си. Дори последния ден имаше 
още много вино за пиене. Но той все още се чудеше: „Как да пока-
жа на тези хора колко съм велик, силен и богат?“ Хрумна му една 
идея. „Царицата трябва да дойде на моя банкет“ – помисли си той. 
„Тя е най-красивата жена. Те със сигурност ще се убедят, че съм ве-
лик, след като моята царица е толкова красива.“ Дори нейното име 
– Астин, означаваше красива, прекрасна. Той бързо изпрати седем 
слуги, за да доведат царицата, която трябваше да бъде с царската ко-
рона на главата.
Картина 1-2

Сигурно царица Астин е била много изненадана, когато пристигна-
ли царските слуги. Те се поклонили пред нея и казали: 

– Царят заповяда да дойдеш на неговото угощение, като носиш ко-
роната си на главата.

Библията не ни казва защо, но царица Астин отказа да се подчини 
на царската заповед. Може би се съмняваше, че това което царят ис-
каше е добро – да остави своите гости и да отиде на угощението на 
царя.

Седемте слуги се върнаха.
– Царицата отказва да дойде – съобщиха те на царя. Библията ни 

казва, че цар Асуир се „разяри твърде много“. Планът му бе про-
вален! Този велик цар не знаеше, че има велик, всемогъщ Бог и че 
това, което се случваше беше част от Неговия план. Това дори беше 
свързано с Божия план за това юдейско момиче, за което ви споменах 
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в началото. Добре е да помним, че Бог, Който има планове за децата 
Си, е всемогъщ. Понякога ние имаме идеи, но не успяваме да ги осъ-
ществим. За Бог обаче това не е така. Той може да изпълни Своите 
планове. Ако ти си Божие дете, помни също, че Божиите планове за 
теб са най-добрите. Освен че е всемогъщ, Той е добър Бог. Той казва 
в Словото Си, че Божията воля е „добра, благоугодна и съвършена“ 
(Римл. 12:2).

Ако ти си Божие дете, помоли Го да ти помогне да Му се покоря-
ваш, и така да вървиш в Неговите съвършени пътища. Чудесно е да 
знаеш, че Бог има добър план за теб, дори тогава когато изглежда, че 
нещата вървят зле.
Картина 1-3

В двореца изведнъж всичко се обърна наопаки. Цар Асуир се 
посъвет ва със своите мъдреци.

– Според закона, как трябва да постъпя с царица Астин? – попита 
той.

Началникът на мъдреците отговори:
– Царица Астин съгреши не само срещу царя, но и срещу всички 

хора в Персийската империя. Когато другите жени чуят за това, което 
е направила, те също няма да се покоряват на мъжете си. Така няма 
да може да се сложи край на проблема. Царят трябва да разгласи, че 
Астин вече няма да е царица. Когато жените чуят това, те ще уважа-
ват мъжете си.

Този нов закон, щеше да бъде вписан в законите на Персия, а тези 
закони никога, никога не можеха да се променят.

Бързо бяха написани вестите, които трябваше да бъдат разнесени 
из огромната империя. Конници бяха изпратени с преписи на зако-
на. Вестта за новия закон се разнесе много бързо – царица Астин не 
беше вече царица. Тя никога вече нямаше да се яви пред царя. Но 
след като цар Асуир успокои гнева си, той отново започна да мисли 
за Астин. Мъдреците забелязаха умисления му вид и разбраха, че той 
мисли за нея.

– Нека да потърсим най-красивите млади девойки в царството – 
предложиха те. – Те ще бъдат доведени в двореца и тогава царят ще 
може да си избере най-красивата, която да стане негова царица.

Царят одобри идеята и скоро търсенето започна.
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Картина 1-4
Сред хората от Суса, които чуха новината, че царят си търси нова 

царица, беше и юдеинът Мардохей. Той се грижеше за своята братов-
чедка Адаса. Баща ѝ   и майка ѝ   бяха починали, още когато тя беше 
много малка и Мардохей ѝ   беше като баща. Сега Адаса беше красиво, 
младо момиче, все още неомъжено.

Много години преди Мардохей и Адаса да бяха родени, хората от 
Израел се обърнаха от истинския Бог и започнаха да се покланят на 
идоли. Тогава Бог допусна враговете на Израел да ги нападнат и да 
ги отведат като роби в далечни земи. От тогава семейството на Мар-
дохей живееше далеч от родината си. Израел съгреши срещу Бога и 
Той трябваше да ги накаже.

Ти и аз също сме съгрешили срещу Бога и заслужаваме Неговото 
наказание. Ти си роден с грешно сърце, което те кара да вършиш 
грях, като например да се ядосваш, да тропаш с крак, когато не става 
на твоето, или да си непослушен на родителите си и учителите. Бог 
казва, че заради твоя грях заслужаваш да бъдеш завинаги отделен от 
Него в едно ужасно място наречено ад (Римл. 6:23). Но Бог, който те 
създаде, те обича! Той изпрати Своя единствен Син, Господ Исус, да 
вземе наказанието за твоя и моя грях. Бог наказа Исус, Който никога 
не беше извършил грях. Той бе наказан заради твоя и моя грях. Исус 
беше погребан, но на третия ден Той възкръсна. Днес Той е жив и 
може да те спаси от наказанието, което заслужаваш за твоите грехове.

Хората от Израел бяха съгрешили срещу Бога и Той трябваше да ги 
накаже. Ето защо Мардохей и братовчедка му Адаса сега живееха в 
града Суса, където чуха, че царят си търси нова царица.

Царските слуги събираха всички красиви млади девойки в царство-
то и ги водеха в двореца. Сред тях беше и Адаса. В двореца се обръ-
щаха към нея с персийското ѝ   име Естир, което означава „звезда“.
Картина 1-5

Естир вярваше в Единния, Истинен Бог. Дворецът на езическия цар 
бе последното място, където бихте очаквали да я откриете. Трябва да 
е била много тъжна, когато се е сбогувала с Мардохей.

Защо се случи това? Бог искаше Естир да бъде в двореца. Може би 
ти си единственият християнин в семейство ти? Бог има специална 
причина да те постави там. Той иска да покажеш на другите как Исус 
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Христос е променил живота ти. Помисли за твоя клас в училище. Бог 
те е поставил там, за да могат тези, които не познават Господ Исус, 
да имат някой, който да им покаже какво означава да си християнин. 
Понякога е много трудно да живееш за Бога в училище. Знай обаче, 
че нищо не може да ти се случи без Бог да го разреши. Ако помниш, 
че Божият план е най-добрият, това ще ти помогне да не бъдеш недо-
волен и да не се оплакваш.

Няма да можеш винаги да разбираш защо ти се случват тъжни и 
трудни неща, но Бог винаги знае защо е позволил да се случат. Един 
ден Естир също щеше да открие това, макар още да не знаеше защо 
Бог искаше тя да бъде в двореца.

Когато Естир пристигна в двореца, ѝ   дадоха седем прислужници, 
които да се грижат за нея. Дадоха ѝ   най-хубавата стая. Всички млади 
девойки прекараха 12 месеца в приготовления, преди да се явят пред 
царя. След това, една по една щяха да бъдат представяни пред него. 
Можеха да вземат всичко, което мислеха, че ще ги направи по-кра-
сиви. Можеш ли да си ги представиш, как се суетят, докато избират 
дрехи и бижута? Докато ги представяха пред царя, всяка една от тях 
сигурно се е надявала, че тя ще бъде избрана за царица.

Всеки ден Мардохей, братовчедът на Естир, се разхождаше близо 
до двора на къщата, където бяха жените. Той искаше да разбере как 
живее Естир.

Естир не можеше да го види, нито пък той нея, защото в Персий-
ския дворец имаше правило, което забраняваше това. Някои от слу-
гите, обаче, сигурно са носили новини на Мардохей от Естир.

Имаше нещо, което вероятно тревожеше Мардохей. Двамата с Ес-
тир имаха една тайна. Той ѝ   беше казал, че никой в двореца не бива-
ше да я узнае. Спомняте ли си каква беше тайната? Да – Естир беше 
юдейка. Това беше тяхната тайна. Въпреки че Естир не разбираше 
защо трябва да крие това, тя послуша Мардохей и не каза на никого. 
Като послуша него, Естир послуша Бога.

Важно е да запомниш, че само тези, които се покоряват на Бога, от-
криват плана Му за техния живот. Прави всичко възможно да изпъл-
няваш това, за което четеш в Библията. Ако ти като християнин си 
непослушен на Бога, може да пропуснеш това, което Той е планирал 
за теб. Но Естир бе послушна на Бога, защото уважаваше и слушаше 
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Мардохей, който бе заел мястото на нейните родители. Божията запо-
вед е: „Почитай баща си и майка си.“ И така, Естир знаеше, че трябва 
да пази тайната.

Мардохей се разхождаше из двора и се чудеше: „Ще успее ли да 
запази тайната? Ще я разпознае ли някой?“ Ще трябва да почакаме 
и да видим.
Картина 1-6

Най-после настъпи денят, когато Естир трябваше да бъде предста-
вена пред царя. Слугата, който се грижеше за това, ѝ   каза какво да 
облече и тя направи както ѝ   каза той. Естир не взе нищо друго, с 
което да изглежда по-красива. Тя бе достатъчно красива. Бижутата 
и изящните дрехи щяха само да развалят красотата ѝ  . Освен това, тя 
беше вече известна в двореца и всички я харесваха.

Естир сигурно е била развълнувана и притеснена, докато я водеха 
към цар Асуир, най-великия владетел на света.

Царят си помисли, че Естир е най-красивата. Той реши, че тя ще 
бъде негова царица. Върху главата на Естир бе поставена царската 
корона. Сега вече тя се наричаше царица Естир!

Тя бе царица на велика империя. Това бе част от Божия план за нея. 
Ако ти си Божие дете, помни, че Той има планове за теб. Вероятно 
Бог няма да направи някой от вас цар или царица на велика империя, 
но Той има друг план за теб и той е най-добрия. Ако Го слушаш, ти 
ще ги откриеш. Докато растеш, моли Бог да ти показва, какъв иска да 
бъдеш. Може би Той иска да станеш шофьор на камион, медицинска 
сестра, учител, работник във фабрика или мисионер. Моли Бог да 
ти помага да вървиш винаги по пътя, който Той е избрал за теб. Въз-
можно е това не винаги да е пътят, който ти би си избрал. Понякога 
може да ти бъде много трудно. Важното е да вършиш Неговата воля. 
Библията ни казва в Еремия 29:11: „Защото аз зная мислите (плано-
вете), които мисля за вас, казва Господ, мисли (планове) за мир, а не 
за зло...“

Божият път за Естир беше доста странен, но беше съвършен. Ето тя 
бе в царския дворец. Но ще успее ли да запази тайната си? Това ще 
разбереш следващия път.
Картина 1-7

Бог има чудесен план за всяко едно от децата Си. Може би ти не 
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знаеш нищо за това, понеже не си Божие дете. А искаш ли да бъ-
деш? Единственият начин е като пожелаеш да се откажеш от всичко 
грешно в живота си и да приемеш Господ Исус за Свой Спасител и 
Цар. Още сега можеш да Му кажеш: „Скъпи Господи Исусе, прости 
греховете ми и това, че вървя по свой си път. Благодаря Ти, че умря 
на кръста за мен. Аз те моля сега да ме спасиш и да се погрижиш за 
моя живот. Направи ме това, което искаш да бъда.“ След това ти ще 
започнеш да откриваш Неговия план за теб.

Момчета и момичета християни, не е ли вълнуващо да знаете, че 
Бог има планове за вас? Когато се случи нещо тъжно и обезкура-
жаващо, помни, че Божиите пътища са най-добрите. За да разбереш 
Божия план трябва да си послушен на Господа. Може би има нещо, 
за което не слушаш Бога. Не продължавай непослушанието си. Още 
днес се откажи и помоли Бог да ти прости. Можеш да Му кажеш: 
„Скъпи Небесни Татко, прости ми, че не Ти бях послушен. Моля те 
да ми помогнеш да не повтарям това отново. Благодаря Ти, че си 
обещал да ми простиш, когато признавам греховете си пред Теб.“ 
Послушните Божии деца могат да се радват на Неговия специален 
план за тях.
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Библейски урок – наръчник върху Естир
Приложение

Вторият и третият урок са предназначени за деца християни. Вие, 
обаче, не бива да забравяте да евангелизирате неспасените деца в 
групата. За тази цел, ние ви предлагаме да включите в програмата 
евангелизационни песни, които можете да преподадете по следния 
начин.

Преди да започнете да разказвате втория урок, научете децата на 
песента „Добри новини“ (Може да я закупите онагледена от „Из-
дателство СЕД“).

Сигурно баща ти всеки ден чете вестник. Често новините са лоши 
– катастрофирал самолет; война; любимият му футболен отбор е за-
губил мача...

Днес ние ще пеем за едни добри новини. Най-добрите новини, кои-
то можеш да чуеш някога. (Изпейте песента).

„Добри новини! Христос умря за мен!“ Исус Христос, Божият един-
ствен Син ни възлюби толкова много, че умря за нашите грехове. Бог 
трябва да наказва греха, но Неговият Единствен Син пое наказание-
то, което ние заслужавахме. Това е много добра новина!

„Добри новини! Аз съм спасен!“ Това означава, че вместо да бъдеш 
наказан завинаги заради греха си, ти може да бъдеш спасен и да оти-
деш на небето. Исус Христос може да те спаси от наказанието, което 
заслужаваш. Той дойде да те избави от греха, който разрушава живо-
та ти. Той ще те спаси завинаги. Но почакай! Има една много важна 
думичка – „ли“ (В английския текст е „ако“ – бел. ред.). Ти си спасен 
завинаги, ако повярваш („повярвам ли аз“). Ти трябва да кажеш на 
Бога, че съжаляваш за греха си, и че Му се доверяваш да те спаси. Така 
ти ще си спасен завинаги. Нека отново да изпеем „Добри новини“.

Преди да представите урок 3, преподайте на децата песента „Лю-
бов“ (Може да я закупите онагледена от „Издателство СЕД“).

Днес като слушаме продължението на вълнуващата история за Ес-
тир, ще научим нещо, което Бог прави за децата Си. Божии деца са 
тези, които са дошли при Исус Христос и са Му се доверили като 
Спасител. Тази песен ни помага да разберем повече за това. Хайде да 
я научим! (Изпейте първия куплет.)
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Исус Христос, Божият Син, обича теб и мен толкова много, че на-
пусна Небето, макар да знаеше, че ще умре. Ти и аз сме били непо-
слушни на Бога и нашият грях ни държи далеч от Него. Исус Христос 
ни обикна толкова много, че дойде да умре за греховете ни. (Изпейте 
втория куплет.)

Ако ти си вършиш работата в училище по най-добрия начин, никой 
не може да я свърши по-добре. Когато Исус Христос умря за нашия 
грях, Той извърши съвършена последна жертва за грях. Нищо повече 
не е необходимо да бъде направено за греха ти. Но ти трябва да дой-
деш при Исус Христос. (Изпейте третия куплет.) Още днес можеш 
да дойдеш при Него, като Му кажеш например това: „Скъпи Исусе, 
аз съм бил(а) лош(а). Благодаря ти, че умря за мен. Моля те премахни 
моя грях.“ Исус Христос възкръсна от смъртта. Ето защо ти можеш да 
дойдеш при Него и да бъдеш сигурен, че Той ще те приеме. Тогава ти 
ще можеш с увереност да пееш от песничката: „Мой, изкупен...“. Ако 
си дошъл при Господ Исус и Той наистина е твой Спасител, тогава ти 
си в Божието семейство. В такъв случай, това което ще научиш днес 
за Естир от библейския ни урок е нещо много специално за теб!



12

Мардохей остава верен
Библейски текст: Естир 2:21-4:3
Основна истина: Бъди верен на Бога като Мардохей.
Приложение:
      Спасени: Трябва да се покоряваш на Бога и да се държиш като 

християнин, дори тогава, когато това е трудно.
План на урока:
– Мардохей чува заговора за убийството на царя;
– Той го съобщава ОИС;
– Записват това в царските книги, но той не получава награда ОИС;
– Аман е повишен;
– Всички трябва да се кланят на Аман;
– Мардохей отказва да се поклони;
– Служители казват на Аман защо Мардохей не му се покланя;
– Аман намисля да погуби юдеите;
– Аман иска разрешение от царя;
– Разрешението му е дадено;
– Разнася се новината, че на тринадесетия ден от дванадесетия месец 
юдеите ще бъдат убити;
– Мардохей скърби.
Стих за запаметяване
Преговор на Еремия 29:11: „Защото аз зная мислите, които мисля за 
вас, казва Господ, мисли за мир, а не за зло, да ви дам бъдеще и на-
дежда.“

УРОК
Можеш ли да пазиш тайна? Мардохей, разбира се, се надяваше, че 

Естир може! Помниш ли каква беше тайната? Да, че Естир е юдейка!
Картина 2-1

Мардохей беше служител на царя и работеше при портата на дворе-
ца. Вече бяха минали малко повече от четири години, откакто Естир, 
неговата братовчедка, беше станала царица на Персийската империя. 
Въпреки че нямаше възможност да я вижда, вероятно Мардохей се 
осведомяваше за нея като питаше слугите или пък ѝ   изпращаше бе-
лежки по тях.



13

Докато стоеше при портата, край него минаваха много хора. Си-
гурно ги беше чувал да си говорят за какво ли не, докато минаваха 
покрай него.

Един ден той наостри уши и се заслуша по-внимателно. Това, което 
чу, звучеше като заговор! Мардохей откри, че двама човека крояха 
план как да убият цар Асуир.

Мардохей знаеше, че нещо трябваше да се направи, за да се спре 
подлия заговор. В Библията пише, че той съобщи на Естир. Вероятно 
написа бележка на парче кожа или папирус и тайно я даде на един 
слуга да ѝ   я предаде.

Царицата беше ужасена, когато научи от Мардохей за заговора. Тя 
веднага предаде съобщението на царя. Ако ти си Божие дете, тряб-
ва да бъдеш верен на Бога като Мардохей. Да си верен – означава, 
да вършиш това, което Бог иска, дори тогава, когато това е трудно. 
Понякога ще трябва открито да казваш мнението си за неправилните 
неща. Може би някои деца от твоя клас постъпват лошо с едно момче 
– Мишо. Те му се смеят, дразнят го, не играят с него. Те играят с теб, 
но не и с него. Като християнин, какво трябва да направиш? (Позво-
лете на децата да отговорят.) Да направиш това, което Бог иска от 
теб, може да означава да кажеш тихичко: „Мисля, че трябва и той да 
бъде в нашия отбор“. Ти можеш да играеш с това дете и така да по-
кажеш на другите, че искаш да сте приятели с него. Божиите деца не 
трябва да допускат да се случват лоши неща, без да се опитат да ги 
спрат. Бъди верен на Бога като Мардохей. Сега царят знаеше за заго-
вора. Беше направено внимателно разследване. Двамата заговорници 
бяха намерени за виновни и бяха обесени.

Всичко това бе много внимателно записано в царската книга за съ-
общения. Името на Мардохей също беше вписано. Царят сигурно не 
бе забелязал името на Мардохей, защото не му даде никаква награ-
да или подарък, както обикновено правеха царете за онзи, който им 
беше направил услуга.

Често, когато ти си верен на Бога, никой не ти казва „Благодаря“ 
и не те хвали. Имало едно момче на име Тони. Веднъж приятелите 
му отишли в една чужда овощна градина и с наслада си хапвали от 
сочните червени ябълки.

– Ето, Тони, вземи една. Те наистина са страхотни.
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– Не, благодаря – казал тихо Тони.
– Защо не? – искал да знае неговият приятел.
– Не искам да ям крадени ябълки – обяснил Тони.
– Тони се превзема – подиграл се приятелят му. – А ние не искаме 

превзети хора в нашата банда, нали?
Тони си отишъл вкъщи натъжен, защото обичал да играе с момчета-

та. Но вътре в сърцето си знаел, че е бил послушен на Бога. Бог беше 
доволен, защото Тони Му беше останал верен. Много по-важно е Бог 
да е доволен от нас, отколкото хората. Библията казва: „Подобава да 
се покоряваме на Бога, а не на човеците“ (Деяния 5:29). Така направи 
Мардохей.
Картина 2-2

Известно време след това цар Асуир реши да повиши Аман – един 
от приближените си. Всъщност, той го направи най-важен сред всич-
ки други благородници. Царят бе заповядал на всички царски слуги 
и служители да се покланят на гордия Аман.

Когато той минаваше с високо вдигната глава през портата, всички 
царски слуги му се покланяха толкова ниско, че навеждаха лицата си 
чак до земята. Колко ли се е харесвало на гордия Аман всички слуги 
да му се покланят! Но имаше един, който не се покланяше. Можеш 
ли да познаеш кой беше? Да, Мардохей.
Картина 2-3

Каква суматоха настана, когато той не се поклони пред Аман! Ня-
кои от царските служители го попитаха:

– Защо не се покоряваш на царската заповед?
Библията не ни казва какво отговори Мардохей, а само, че той не 

ги послуша да се поклони на Аман. Не ни казва и защо Мардохей не 
му се покланяше. Може би причината беше в това, че Мардохей не 
искаше да се покланя на Аман като на Бог.

Това беше нещо, което той не можеше да направи. Божият закон 
казва: „Да нямаш други богове, освен Мен.“ Божиите хора не можеха 
да се покланят на никого и на нищо освен на Бога. Мардохей сигурно 
е знаел, че като не се покланя на Аман, ще си има проблеми. Той оба-
че искаше да остане верен на Бога и да Му се покорява, дори тогава, 
когато това беше трудно. Ако ти си Божие дете, Бог очаква от теб 
също да постъпваш така. Той иска да изпълняваш заповедите Му и 
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да показваш, че си Негово дете. Да си верен на Бога, означава да Му 
се покоряваш, дори тогава, когато това е трудно.

Може би си навън и си играеш с приятели. Твоят баща ти е казал 
да се прибереш в шест часа, но играта още не е свършила. Твоите 
приятели ти казват: „Хайде, остани до края.“ Божията заповед е: „По-
читай баща си и майка си.“ Ако искаш да си верен на Бога, трябва 
да кажеш: „Съжалявам, но трябва да си тръгвам“. Чудесното е това, 
че Бог ти дава сила, за да Му бъдеш верен. Никога няма да се случи 
така, че Той да не ти помогне да постъпиш правилно. Той е верен на 
Своите деца и заради това и те могат да Му бъдат верни. Това беше 
нещо, в което Мардохей беше убеден и той остана верен на Бога.

И така слугите отидоха и казаха на Аман:
– Мардохей не иска да ти се поклони. Той е юдеин.
За Мардохей се знаеше, че е юдеин. А за теб знаят ли, че си хрис-

тиянин? Питал ли те е някой: „Защо ходиш на неделно училище?“ 
Ти обясни ли, че си християнин? В твоето семейство – родителите 
ти, братята и сестрите ти знаят ли, че си християнин и затова четеш 
Библията и помагаш вкъщи? Ако искаш да си верен на Бога, другите 
трябва да знаят, че ти си християнин. Ние четем в Божието Слово: 
„Вие сте Мои свидетели, казва Господ“ (Исая 43:10 а). Ако искаш да 
си свидетел, не трябва да пазиш в тайна, че си християнин.

Може би, в момента имаш въпроси или голям проблем с това да 
останеш верен на Бога и би искал да поговориш с някого за това?! Аз 
ще се радвам да поговорим и да се помолим. Ела при мен (Опреде-
лете мястото.) след събирането. Важно е да бъдеш верен на Бога, 
като Мардохей.
Картина 2-4

Следващият път, когато Аман минаваше през царската порта, той 
много внимателно наблюдаваше слугите. Да, Мардохей не се наведе, 
за да му се поклони. Аман много, много се ядоса. Той беше жесток и 
лош човек и затова реши да си отмъсти. Той беше толкова ядосан, че 
вместо да отмъщава само на един човек, искаше да унищожи всич-
ките юдеи.
Картина 2-5

Той бързо отиде при мъдреците си, за да изберат най-подходящия 
ден да извършат това, което беше решил. Най-накрая мъдреците му 
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казаха, че това е тринадесетият ден на дванадесетия месец. Персий-
ците не знаеха, че не добрият или лош късмет определя какви ще 
са дните, а Господ Бог. И така, Аман бе убеден, че ще има късмет в 
изпълнението на плана си срещу юдеите.

Първо обаче, Аман трябваше да каже на царя за намеренията си и 
той го направи по един много хитър начин:

– О, царю Асуир, има едни хора в твоята империя, които се делят 
от останалите. Те са различни от всички други хора и не се покоряват 
на царските закони. Наистина, о, царю, не е добре да ги оставим да 
живеят. Ако царят е съгласен, нека заповяда да ги убием. Аз ще дам 
десет хиляди сребърни монети, за да помогна. – Хитрият Аман не 
каза, че това се отнасяше за юдеите, които се опитваше да унищожи.

Цар Асуир нито за миг не се усъмни. Той се съгласи с плана. Той 
дори свали пръстена си и го даде на Аман. С царския пръстен Аман 
можеше да постави печат върху новия закон. Така всеки щеше да 
знае, че това е закон на цар Асуир и не може да се променя.

– Ти не трябва да даваш всички тези пари – каза царят на Аман. 
– Направи с тези хора каквото искаш.

Нещата се нареждаха по-добре, отколкото Аман се надяваше. Ско-
ро законите бяха написани и подпечатани с царския печат – пръстена, 
който сега носеше Аман.
Картина 2-6

Конниците разнесоха вестта навсякъде из голямата империя. Пер-
сийците имаха забележителен начин да разнасят вестите бързо. Ве-
стоносците използваха коне, мулета или камили за изминаване на оп-
ределено разстояние. След това ги сменяха с други животни и ездачи, 
които разнасяха вестта по-нататък, а те пък бяха сменяни от други 
животни и ездачи. По този начин вестта се разнасяше много, много 
бързо. Този път вестта бе тъжна. Беше издаден закон, че на тринаде-
сетия ден от дванадесетия месец всички юдеи ще бъдат избити. До 
този ужасен ден оставаха по-малко от 11 месеца!

Вестта се разпространи бързо из столичния град Суса. Юдеите бяха 
ужасени – на 13я ден от 12я месец всички те щяха да бъдат избити!

Нямаше ли да е по-добре, Мардохей да се поклони на Аман и да не 
създава на юдеите всичките тези неприятности? Ако Мардохей е бил 
сигурен в сърцето си, че ако се поклони на Аман, това означава да го 
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признае за Бог, той е постъпил правилно, като се е подчинил на Бога. 
Библията казва: „Подобава да се покоряваме на Бога, а не на чове-
ци“ (Деяния 5:29). Ние трябва да вършим това дори тогава, когато е 
много, много трудно. Това означава да си верен на Бога. Но помни, 
че Бог ще ти помогне. Той ще ти даде сили, когато нещата са много 
трудни. Бъди му верен, защото Той е обещал да ти бъде верен. „Не се 
страхувай, защото Аз съм с теб, не се ужасявай, защото Аз съм твой 
Бог: ще те укрепя...“ (Исая 41:10 а)

Помни това чудесно обещание, когато нещата станат трудни. Точно 
сега за юдеите беше много трудно. Изглеждаше, като че Бог ги беше 
изоставил, но не беше! По невидими начини, Бог се грижеше и все 
още контролираше дори тази ужасна ситуация. Но точно сега да сто-
иш за Бога беше много трудно.
Картина 2-7

За да можеш да устояваш за Бога, най-напред трябва да помолиш 
Господ Исус да дойде да живее в теб. Той може да прости греховете 
ти и да промени живота ти. Ако ти знаеш, че си извършил грях и 
вярваш, че Господ Исус умря и възкръсна за теб, ти можеш да бъдеш 
спасен днес. Библията казва: „Повярвай в Господ Исус Христос и ще 
се спасиш“ (Деяния 16:31). Ти може да се помолиш още сега на Исус 
да те спаси. Може да кажеш: „Скъпи Господи Исусе, съжалявам за 
това, че съм вършил грехове. Моля те да ми простиш. Аз вярвам, че 
Ти умря на кръста и взе наказанието за моите грехове. Вярвам, че 
сега си жив. Моля Те да ми простиш и да дойдеш да живееш в мен. 
Амин.“

Ако имаш въпроси за това, как можеш да бъдеш спасен, ще се рад-
вам да ми ги зададеш след часа. Когато другите си тръгнат, остани на 
мястото си. Аз ще дойда при теб и с помощта на Библията ще наме-
рим отговор на въпросите ти.

Ако си Божие дете, помни, че трябва да си Му послушен. Не се 
срамувай да кажеш, че си християнин. Дори когато нещата са труд-
ни, бъди верен като Мардохей. Бог също ще бъде верен. Библията ни 
казва: „Верен е Бог.“ (1 Кор. 1:9).

След като ужасната новина беше изпратена, какво направиха царят 
и Аман? Те спокойно седнаха да пият и да се веселят. Нито Аман, 
нито царят знаеха, какво щеше да се случи в двореца. Естир беше 
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опазила тайната си. Трябва да почакаме, за да видим какво ще се 
случи.
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Призив за помощ
Библейски текст: Естир 3:15б - 4:17 
Основна истина: Бог чува и отговаря на молитвите на Своите деца
Приложение:
     Спасени: Трябва често да говориш с Бога и да Му доверяваш 

всичките си проблеми.
План на урока:
– Юдеите плачат и постят ОИ;
– Естир чува за тъгата на Мардохей:
– Естир изпраща дрехи на Мардохей;
– Мардохей ги връща;
– Естир изпраща Атах при Мардохей;
– Атах донася на Естир вест от Мардохей;
– Естир се бои да отиде при царя ОИС;
– Естир изпраща вест на Мардохей – „Не мога да го направя.“;
– Мардохей отговаря: „Трябва!“;
– Естир решава да отиде;
– Юдеите и Естир постят ОИС;
– Естир влиза при царя;
– Царят протяга своя скиптър ОИС.
Стих за запаметяване:
Псалом 34:15: „Очите на Господа са върху праведните, и ушите Му 
– към техния вик.“

УРОК
Въведение

Чук! Чук! Чук! Слугата забиваше дълбоко пирона, закрепвайки ко-
пието на новата заповед на царя. Той бързо се метна на коня, при-
шпори го и напусна Суса. Имаше още много копия, които трябваше 
да разпространи до края на деня.
Картина 3-1

Любопитни хора се трупаха около закачената заповед. Когато я про-
читаха, те се обръщаха и тъжно поклащаха глави. Всички юдеи щяха 
да бъдат убити на 13я ден от 12я месец! „Какво бяха извършили юдеи-
те, че да заслужат толкова тежко наказание?“ – вероятно се питаха те.
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Когато Мардохей прочете заповедта, сърцето му се изпълни със 
скръб. Той разкъса дрехите си и се покри с вретище и пепел. В биб-
лейските времена хората обличаха дрехи, направени от твърд плат, за 
да покажат голямата си скръб. Докато вървеше към центъра на Суса, 
Мардохей викаше силно. Същото направиха и другите юдеи, всич-
ки плачеха и скърбяха. Освен това, те започнаха и да постят. Това 
означава, че те престанаха да ядат. Понякога хората постят, когато 
наистина искат да се съсредоточат, докато прекарват време с Бога и 
Го молят за помощ. Юдеите знаеха, че само Бог можеше да ги спа-
си от тази беда. През тези дни много юдеи викаха към Господ Бог 
за помощ. Те знаеха, че в миналото Бог беше чувал молитвите на 
Своя народ. В Библията ясно се казва, че Бог е същият. Той слуша, 
когато Неговите деца се молят и отговаря на молитвите им. Едно от 
Неговите деца е написало тези думи в Библията: „С глас извиках към 
Господа; и Той ме послуша от светия Си хълм“ (Псалом 3:4). Само 
Божиите деца могат да бъдат сигурни, че Бог ще чуе и ще отговори 
на молитвите им. Ти Божие дете ли си? Ти можеш да станеш Божие 
дете, като приемеш Господ Исус за свой Спасител и Господ. Ако си 
Го приел, това означава, че Бог е твоят любящ небесен Баща. Той 
обича да Му говориш и винаги те слуша. Той е толкова велик и силен. 
Той може да помогне винаги.

Една нощ, едно момче разбрало тази истина много добре. То жи-
веело с майка си и баща си в усамотена ферма далеч от града. Една 
вечер бащата се разболял тежко и майката на момчето го помолила 
да отиде да каже на доктора, защото това бил единственият начин да 
го повикат. Най-бързо момчето можело да стигне до доктора в града 
ако яздело коня си. Момчето, обаче, се страхувало да язди в тъмното. 
Майка му настоявала и накрая то помолило Бог да му помогне. Ка-
чило се на коня си и докато яздело до града се молело. Бог го довел 
безопасно до дома на доктора, който тръгнал веднага. Благодарение 
на това баща му отново оздравял. Тази нощ момчето разбрало много 
добре, че Бог чува и отговаря на молитвите на Своите деца.

Юдеите знаеха, че в този труден момент имаха нужда от Бога. Ни-
кой проблем, дори и този със злия Аман, не беше толкова голям, че 
Бог да не може да го разреши.
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Картина 3-2
Но в двореца, царица Естир не знаеше нищо за жестокия план на 

Аман. Тя все още не беше чула какво ставаше с нейния народ и, раз-
бира се, все още пазеше в тайна, че е юдейка.

Един ден, прислужниците ѝ   донесоха странна вест.
– Царице Естир, случило се е нещо, което много е наскърбило юде-

ите. Те изглеждат много уплашени. Облечени са във вретища и седят 
в пепел. Дори Мардохей стои на улицата пред дворцовата порта, об-
лечен във вретище. (По онова време беше обичай, когато са в голяма 
скръб, хората да носят вретище и да седят в пепел, точно както днес 
някои хора носят черни дрехи, когато е починал скъп за тях човек.)

Царицата беше много разтревожена, когато чу това. Прислужници-
те сигурно са се почудили защо тя се тревожи, но те не можеха да ѝ   
задават въпроси.

– Какво е станало? – мислеше си царица Естир. – Само ако можех 
да поговоря с Мардохей! Но това е невъзможно. Трябва да разбера по 
някакъв начин! Трябва да помогна на Мардохей!

Разтревожена царицата намери хубави дрехи и помоли един слуга 
да ги занесе на Мардохей.

– Кажи му да свали вретището и да ги облече – настоя тя.
Слугата бързо се отправи към Мардохей, но когато се опита да му 

даде дрехите, той отказа да ги вземе. Слугата се върна при Естир.
– О, защо ги връщаш обратно? Защо Мардохей не ги взе? – попита 

натъжена царицата. 
Слугата обясни, че Мардохей е отказал да ги вземе, но не е обяснил 

защо. Царицата усети, че наистина ставаше нещо лошо. Тя трябваше 
да разбере.

Естир извика Атах – един от нейните слуги и му заповяда:
– Трябва да отидеш до Мардохей и да разбереш какво го тревожи 

и защо.
Картина 3-3

Атах бързо отиде при Мардохей и му предаде думите на царицата. 
Мардохей сигурно се е почувствал много по-добре, като е разбрал, че 
царицата знае за голямата скръб на юдеите.

– Атах, ти трябва да кажеш всичко на царицата – отговори Мардо-
хей. – Аз отказах да се поклоня на Аман. Той се разгневи и заповяда 
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да бъдат избити всички юдеи. Аман дори обеща да даде на царя мно-
го сребро. Ето, занеси това на царица Естир!

Мардохей даде на Атах копие от Амановата заповед, която трябва-
ше да се разпространи по цялото царство.

– Атах, трябва да кажеш на царица Естир да отиде да говори с царя 
и да го помоли да спаси нашия народ. Трябва да я накараш да разбе-
ре, че това е много важно.
Картина 3-4

Атах не зададе никакви въпроси, Той побърза обратно към двореца, 
където Естир чакаше притеснено.

– Царице Естир! – задъхано започна Атах. – Това... това е много 
лоша вест за Мардохей и всички юдеи! Те всички трябва да бъдат 
убити на тринадесетия ден от дванадесетия месец. Ето, прочетете 
това, Мардохей го изпраща.

Докато четеше, лицето на царицата стана много тъжно. Атах сигур-
но се е чудил защо.

– Царице Естир! – продължи Атах. – Вие трябва да отидете при 
цар Асуир и да го помолите да не избива юдеите. Мардохей каза, че 
трябва да го направите! 

– О, не! – извика уплашено царицата. Това беше нещо, което тя се 
страхуваше да направи.

Чудя се дали Естир беше забравила, че Бог можеше да ѝ   даде сме-
лост. Беше ли забравила да предаде проблема си на Него? Ако Господ 
Исус е твой Спасител, тогава ти си Божие дете и можеш да кажеш на 
своя небесен Баща всичко, от което се страхуваш. В Псалом 50:15 
четем: „Призови ме в ден на напаст, и Аз ще те избавя; и ти ще ме 
прославиш.“

Какъвто и да е проблемът ти – може би приятелите ти вече не са ти 
приятели; баща ти е загубил работата си, или някой ти е казал нещо 
лошо – кажи на своя Небесен Баща за това. Той ще ти помогне и ти 
ще Го прославиш. Не забравяй да казваш на Бога за проблемите и 
нуждите си, когато се страхуваш. Изглежда Естир беше забравила.

– Атах, – каза тя – трябва веднага да отидеш при Мардохей и да му 
предадеш моя отговор. Всеки знае, че който мъж или жена се доб-
лижи до царя във вътрешния двор, без да е бил повикан, бива убит. 
Само онзи, към когото царят протегне своя златен скиптър, остава 
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жив.
Скиптърът е нещо, което принадлежи на царя. Той показва, че ца-

рят има власт и право да управлява.
– Такъв е законът – продължи Естир. – Атах, кажи на Мардохей, че 

вече 30 дни аз не съм била викана при царя.
Естир мислеше за проблемите – и те наистина изглеждаха неразре-

шими. Но когато имаш големи проблеми спомни си, че Бог е много 
по-голям от твоите проблеми. Няма нищо прекалено трудно за Бога. 
Той има всичката сила. Той може да направи всичко, което пожелае. 
Този Бог е твой Небесен Баща, ако Господ Исус е твой Спасител. Все-
могъщият Господ Бог беше Бог и на Естир, но точно сега тя мислеше 
повече за своите проблеми, отколкото за Него.

Докато Атах отново отиваше забързан при Мардохей, Естир сигур-
но се надяваше братовчед ѝ   да я разбере.
Картина 3-5

Атах намери Мардохей и му предаде какво беше казала царицата:
– Тя не е била викана при царя вече 30 дни – завърши Атах.
Думите на царицата означаваха, че бе невъзможно тя да говори с 

царя. Но Мардохей не се отказваше лесно.
– Атах! – каза твърдо той. – Трябва да занесеш тази вест на Естир:
– Естир, не си мисли, че ще се избавиш, само защото живееш в цар-

ския дворец. Дори и да не кажеш нищо на царя, юдеите пак ще бъдат 
спасени, но ти и семейството ти ще бъдете убити. И кой знае дали не 
си станала царица заради времето, в което ще настъпи момента да 
спасиш народа си?

Мардохей искаше Естир да помни, че Бог има планове за Своите 
деца. Тя не беше ли в двореца, именно защото Бог бе планирал да 
бъде така?

Бог ни е поставил в нашите семейства, на нашата улица и в нашето 
училище да бъдем употребявани от Него по специален начин. Имало 
едно момче на име Калин, което живеело на улица „Мостова“. Той 
бил християнин. Веднъж пастирът и една от неделните учителки до-
шли да организират събиране за децата от улицата на Калин, но не 
знаели къде живеят децата. Когато излезли от колата, те срещнали 
Калин.

– Дошли сме за да направим събиране за момчета и момичета от 
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тази улица. Би ли ни показал къщите, в които живеят те?
– Разбира се – казал Калин и ги завел до къщите, в които живеели 

момчетата и момичетата.
Когато свършили, мъжът казал на Калин:
– Аз мисля, че Бог е планирал ти да живееш на тази улица. Благо-

дарение на теб, ние можахме да дадем покани на децата. Благодарим 
ти много.

Мисълта, че Бог е планирал дори къде той трябва да живее, напра-
вила Калин много щастлив.
Картина 3-6

Атах се върна в двореца и каза на Естир всичко. Тя бе много, много 
уплашена при мисълта, че ще трябва да отиде при царя без да е пови-
кана. Въпреки това, тя взе твърдо решение да се опита да спаси своя 
народ, дори ако заради това загуби живота си. Тя изпрати отговор на 
Мардохей:

– Събери юдеите от града. Постете за мен, не яжте, не пийте три 
дни. В двореца прислужниците ми и аз ще направим същото. Тогава 
ще отида при царя. Ако умра, така да бъде.

Естир знаеше, че се нуждае от Божията помощ. Ти също се нужда-
еш от Божията помощ през цялото време, нали? Може би си един-
ственият християнин в класа и чувстваш, че е трудно да живееш за 
Бога. Кажи за това на твоя любящ Небесен Баща. Той иска да Му го 
кажеш и е обещал да ти помогне. Може би имаш проблем вкъщи, 
който не можеш да споделиш с никого? Можеш да го кажеш на Бога. 
Той е загрижен и може да ти помогне. Независимо дали проблеми-
те ти са малки или големи, кажи на Бога за тях. Помни библейския 
стих: „Призови Ме в ден на напаст, и Аз ще те избавя; и ти ще ме 
прославиш“ (Пс. 50:15). Бог е толкова силен и велик, че нищо не е 
прекалено трудно за Него. Той слуша и отговаря на молитвите на 
Своите деца.

Ето защо Естир знаеше, че тя и нейният народ трябва да помолят 
Бога за помощ.

Когато Мардохей чу новината, той тайно изпрати вест на юдеите. 
Три дни те постеха и се молеха. О, колко много се нуждаеха те от 
Божията помощ!

Естир не можеше да напусне палата, за да пости и да се моли с 
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народа си, затова събра прислужничките си. Естир молеше за помощ 
Бога, Който Единствен бе по-силен от цар Асуир и Аман,
Картина 3-7

Божието обещание за помощ и отговор на молитва е за тези, които 
са помолили Господ Исус да ги спаси. Ако никога досега не си молил 
Господ Исус да бъде твоят Спасител от греха, можеш да Го помолиш 
днес. Библията казва: „всеки, който призове Господнето име, ще се 
спаси.“ (Римл. 10:13). Да призовеш Господното име означава, да по-
молиш Бог да ти прости. Да Му кажеш, че си вършил грях и съжаля-
ваш за това. Трябва да вярваш, да си напълно сигурен, че Исус умря 
на кръста заради твоя грях. Тогава помоли Господ Исус да ти прости 
греховете и да те спаси от наказанието за греха.

Ако имаш някакви въпроси и не ти е ясно как можеш да бъдеш спа-
сен, ела при мен след часа. (Определи място, където ще бъдеш.) Ще 
се радвам да си поговорим и с помощта на Библията да дам отговор 
на твоите въпроси.

Момичета и момчета, които вече сте помолили Господ Исус да бъде 
вашия Спасител, никога не забравяйте, че нашият Небесен Отец чува 
и отговаря на молитвите ни. Отделяте ли всеки ден време за разговор 
с Него? Казвате ли Му проблемите си? Молите ли Го да спаси вашите 
приятели или семейство ви, които не познават Господ Исус? Накрая, 
нека помолим Бога да ни помогне да се молим. „Скъпи Небесни Тат-
ко, благодаря ги, че Ти Си велик Бог, Който може да чува и да отгова-
ря на моите молитви. Моля те прости ми, че понякога не разговарям 
с Теб и ми помогни да се моля всеки ден! В името на Исус. Амин.“
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Божият народ е почетен
Библейски текст: Естир 5 и 6 глава
Основна истина: Не бъди роб на греха като Аман.
Приложение:
 Неспасени: Довери се на Господ Исус да те освободи.
План на урока:
– Естир кани царя и Аман на угощение;
– Аман гордо съобщава това ОИН;
– Естир поканва царя и Аман на второ угощение:
– Мардохей отказва да се поклони на Аман:
– Зереса и приятелите му съветват Аман да издигне бесилка за Мар-
дохей ОИН;
– Царят не може да спи;
– Слугата чете на висок глас за разкрития от Мардохей заговор;
– Царят пита Аман как трябва да бъде почетен такъв човек;
– Аман дава своите идеи ОИН;
– Царят следва предложението на Аман;
– Аман развежда Мардохей из града;
– Аман си отива у дома унизен ОИН.
Стих за запаметяване:
Йоан 8:36: „И така, ако Синът ви освободи, ще бъдете наистина сво-
бодни.“ 

За да илюстрирате истината за това как грехът придобива все по-го-
ляма сила в живота, можете да използвате кратък предметен (нагле-
ден) пример, след като преподадете стиха. Помолете едно от момче-
тата да се изправи и да протегне ръцете си. (Добре би било то да носи 
риза с дълги ръкави или пуловер.) Завържете конеца веднъж около 
ръцете му. Кажете му: „Сега се опитай да го скъсаш.“ За него това ще 
бъде много лесно. Продължете с думите: „Точно така е и с грешните 
навици като ругаене, крадене и играене на карти. В началото може 
и да успеем да скъсаме с лошия навик. Навиците обаче стават все 
по-силни.“ (Този път намотайте няколко пъти конеца около ръце-
те му). „Казваш една лоша дума, а после друга и друга. Открадваш 
играчка, после колело, а после пари и става все по-лошо, и по-лошо. 
Започваш да играеш на игрални автомати, после на бинго, или за-
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лагаш на коне и т.н. Така се увличаш все повече и повече. Какво се 
случва накрая?“ Кажете на момчето: „Сега се опитай да скъсаш ко-
неца, който е намотан няколко пъти около ръцете ти... разбира се, че 
не можеш.“ Точно както ти се нуждаеш от мен, за да отрежа конеца 
и да те освободя, така и всеки един от нас се нуждае от Господ Исус 
Христос, за да ни освободи от грешните навици, които ни държат в 
робство. Господ Исус умря на кръста за грешниците и възкръсна, за 
да ни освободи и да ни даде сила, за да живеем за Него.

УРОК
Въведение

Рано сутринта царица Естир беше будна. „Това е денят!“ – мислеше 
тя. „Преди днешният ден да свърши, аз или ще бъда приета от царя, 
или животът ми ще бъде отнет!“ Три дни Естир и всички юдеи в Суса 
бяха постили – без да ядат и без да пият. Днес постът беше свършил 
и царицата щеше да рискува живота си и да влезе при цар Асуир. 
Щеше ли царят да протегне златния скиптър към нея или щеше да я 
погуби?
Картина 4-1

Естир облече царските си дрехи и се запъти към вътрешния двор. 
Колко ли е била притеснена? При влизането си спря, за да изчака. 
Сърцето ѝ   почти спря да бие. Вероятно стражите, които се разхож-
даха из двора и пазеха царя също спряха. Те знаеха, че тя не беше 
повикана от царя. Щеше ли да умре заради това? Щеше ли царят да 
се смили за нея? Тя чакаше със затаен дъх. Цар Асуир видя своята 
красива царица. Ръката му помръдна. Да, той протегна златния скип-
тър! Естир можеше да дойде и да говори с него!
Картина 4-2

Царицата се приближи и докосна върха на златния скиптър. Цар 
Асуир попита:

– Царице Естир, каква е молбата ти? Дори ако поискаш половината 
от царството, желанието ти ще бъде изпълнено.

Неговата любезност насърчи Естир.
– Ако това е угодно на царя, – отговори тя – нека царят, заедно с 

Аман да дойде на угощението, което съм приготвила за него.
Каква странна молба! Изобщо не очаквахме да се помоли за това, 



28

нали? Вероятно и царят също не го е очаквал! Представете си, да 
рискува живота си просто, за да покани царя на угощение!

– Веднага повикайте Аман, – заповяда царят – за да изпълним това, 
за което помоли царица Естир.

„Какъв съм късметлия“ – сигурно си мислеше Аман, докато седеше 
горделиво на угощението на царицата. „Почакай докато семейството 
и приятелите ми чуят за това! Ставам все по-велик с всеки изминал 
ден.“

Кой беше най-важният човек в живота на Аман? Да – Аман. Той 
обичаше себе си повече от всеки друг. Грях е да обичаш себе си, за-
щото Бог казва: „Да обичаш Господа, твоя Бог с цялото си сърце, с 
цялата си душа и с всичката си сила“ (Втор. 6:5). Грях е да поставяш 
себе си на първо място в живота си. Ние постъпваме така, дори ко-
гато сме още съвсем малки. Никой не е учил нито малкия ти брат, 
нито сестра ти, нито теб, да изяждате сами целия шоколад без да го 
разделите помежду си. Ние сме се родили с желанието да поставяме 
себе си преди Бога и преди другите хора. Ето защо дори и малки-
те деца искат своето си и плачат, ако не го получат. Докато растем, 
продължаваме да бъдем роби на греха. Роб е човек, който трябва да 
върши това, което му казва неговият господар. Ние се раждаме слуги 
на греха и той има сила над нас. Грехът имаше сила над голяма част 
от живота на Аман.

По време на угощението, цар Асуир попита царица Естир:
– Каква е твоята молба? Дори и да поискаш половината от царство-

то, ще го имаш!
– Ако е угодно на царя, – отговори тя – елате утре с Аман на друго 

угощение, което ще приготвя за вас. Тогава ще ви кажа какво искам.
Царят сигурно е бил много объркан. Аман обаче бе доволен. Той бе 

невероятно щастлив, че ще може да отиде на друг царски банкет.
Картина 4-3

Аман излезе важно от двореца. Нямаше търпение да се прибере 
вкъщи и да каже на жена си Зереса и на приятелите си за честта, 
която му бе оказана този ден. Какъв ден беше! Той се чувстваше тол-
кова горд, когато минаваше през царската порта. Всички слуги му се 
покланяха, но в този момент той видя Мардохей, който разбира се, не 
му се поклони. Това наистина ядоса Аман.
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Картина 4-4
Веднага щом се прибра у дома си, Аман повика приятелите си и же-

ната си Зереса. Той започна да им се хвали с богатството си, със си-
новете си и с това, че царят му е дал най-високия пост в царството.

– Това не е всичко – продължи той. – Аз съм единственият, когото 
царица Естир покани да дойде с царя на угощението, което тя сама бе 
приготвила за него. Утре отново съм канен с царя на угощение.

Но когато продължи да разказва, върху лицето на гордия Аман се 
изписа гняв.

– Има обаче един човек, юдеинът Мардохей, който проваля всичко. 
Не мога да бъда щастлив, докато той все още служи при царската 
порта.

Тогава Зереса и приятелите на Аман му дадоха една идея: „Нареди 
да направят бесилка, висока 22 метра. Утре ще помолиш царя да обе-
си Мардохей на нея.“

(Бесилката е дървена постройка, направена от два вертикални, 
забити в земята стълба, съединени чрез напречна дървена греда, по-
ставена върху тях. Учителю, ако сметнете за необходимо, можете 
да направите приблизителна рисунка.)

Тази идея много се хареса на жестокия Аман и той веднага нареди 
да построят бесилката. Не след дълго Мардохей нямаше да може да 
му създава повече проблеми.

Какъв лош господар е грехът! Аман вършеше едно след друго лоши 
неща. Точно това се случва, когато грехът е господар на твоя жи-
вот. Колкото повече порастваш, толкова повече лоши неща вършиш. 
Искам да ти разкажа за Иван, който скоро се убедил в това. Когато 
бил 3-4 годишен, той лъжел от време на време, но татко му винаги 
успявал да разбере, когато той не казвал истината. Когато обаче Иван 
станал на 9 години, той вече можел да лъже така, че никой да не го 
заподозре в лъжа. И не само това, ами той вече използвал лоши думи, 
които никога преди не вярвал, че ще употребява. Грехът бил станал 
негов господар и придобивал все по-силна власт над живота му. Така 
става и с всяко момче и момиче, докато то пораства. Не казвай: „До-
бре, аз трябва да спра да греша.“ Ти не можеш да спреш да грешиш 
и да започнеш да живееш съвършен живот. Ти се нуждаеш от някой, 
който е по-силен от греха, за да те освободи от този зъл господар. 
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Има само Един, Който може да направи това за теб – Господ Исус 
Христос. Той умря на кръста, за да спаси хората от греха, не само от 
наказанието, което заслужава греха, но и от силата, която има греха. 
Той е жив днес и е Единственият, който може да те освободи от греха, 
който владее живота ти. Ако Му се довериш, Той ще извърши това за 
теб. Библията казва: „...Той е, Който ще спаси народа (хората) Си от 
греховете му“ (Матей 1:21). Тогава Исус ще бъде господар на живота 
ти и ти няма повече да си роб на греха. Ако ти наистина искаш Гос-
под Исус да те спаси, но не знаеш как да го помолиш за това, аз ще се 
радвам да ти покажа от Библията. Важно е да знаем защо се нуждаем 
Господ Исус да ни спаси, какво трябва ние да направим и какво Той е 
обещал да направи. Ако искаш да ти обясня по-ясно, просто ела при 
мен накрая и ми кажи: „Бих искал да знам повече за това как мога да 
бъда спасен.“ Помни, че и ти си роб на греха като Аман. Онази нощ, 
неговият ум бе пълен с всякакви лоши мисли.

В това време, в палата, цар Асуир не можеше да заспи. Нощта му 
се струваше толкова дълга. Беше ли обаче просто случайност, че цар 
Асуир не спеше? (Не.) Какво бяха правили Естир, Мардохей и други-
те евреи? (Те се бяха молили.) Кой направи така, че цар Асуир да не 
може да заспи? (Бог.) Тъй като не можеше да заспи, царят заповяда 
на слугите си да донесат книгата, в която бяха записани всички неща, 
които се бяха случили, откакто той беше станал цар.

Един от слугите започна да чете на висок глас. Скоро той стигна до 
мястото, в което се говореше за заговора за убийството на царя и за 
това как Мардохей го беше разкрил.

– Каква награда бе дадена на Мардохей за това? – попита царя.
– Никаква – отговори слугата.
– Какво?! Никаква награда? Как е могло да се случи това в персий-

ския дворец?
Срамота беше, че Мардохей не бе получил никаква награда. Царят 

реши, че веднага трябва да направи нещо за него. Но какво?
Точно тогава царят чу някого да идва към него.
– Кой идва? – попита царят един от слугите.
– Аман. – отговори слугата.
– Доведи го тук – заповяда царят. Аман беше най-подходящият чо-

век, който можеше да му помогне.
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Картина 4-5
Ние знаем защо Аман бе дошъл толкова рано, нали?
– Аман, каква награда трябва да се даде на човек, когото царят иска 

да възнагради? – попита цар Асуир.
Аман веднага си помисли: „Кой друг, освен мен, би искал да въз-

награди царят?“ Когато грехът е господар на твоя живот, ти дори не 
можеш да мислиш какво Бог иска от теб. Библията казва, че дяволът е 
заслепил умовете на тези, които не вярват (2 Кор. 4:4). Това означава, 
че умовете на всички, които нямат Господ Исус за техен Спасител, 
са заслепени от дявола. Може би ти не се притесняваш, че вършиш 
лоши неща, стига да не те хванат; мислиш си, че Библията е скучна 
и, че ти си по-важен от всички. Това не ти ли показва, че си роб на 
греха и че се нуждаеш от Господ Исус да те освободи? Ти роб ли си? 
– Аман беше. Той мислеше само за себе си и, разбира се, бе пълен с 
идеи как царят трябва да го възнагради!

– За човека, когото царят желае да възнагради, – предложи Аман 
– нека донесат дрехите, които царят носи и коня, който царят язди. 
Един от принцовете на царя трябва да наметне мантия на този човек 
и да го разведе на коня по улиците на града, като вика: „Това се прави 
за този, когото царят желае да възнагради!“

Царят изглежда остана доволен от идеята на Аман.
– Добре, Амане, веднага отиди да вземеш мантия и кон. Човекът, 

за когото ще сторя това, което ти предложи, се казва Мардохей. Той 
е евреин и служи при царската порта. И запомни, направи всичко, 
както ти самият предложи.

„Мардохей! Нима царят имаше предвид Мардохей?“ Аман не мо-
жеше да повярва на ушите си. Нима наистина той трябваше да на-
прави всички тези неща за Мардохей – своя враг? Да, той знаеше, 
че трябва, защото думата на царя беше закон. И така, чувствайки се 
сякаш сънува лош сън, Аман напусна стаята на царя, за да изпълни 
омразната задача.
Картина 4-6

Аман сложи царската мантия върху Мардохей и държеше царския 
кон, докато Мардохей се качи.

След това той разведе Мардохей по улиците на Суса, като не прес-
таваше да вика: „Това се прави за този, когото царят желае да възнаг-
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ради!“
Хората навярно гледаха с изумление. Аман сигурно е намразил вся-

ка минута от този ден! Когато странната обиколка свърши, Мардохей 
се върна на своето работно място при дворцовата порта.

С ниско наведена от срам глава, Аман забърза към дома си. Натъ-
жен, той разказа на жена си Зереса и на приятелите си всичко, което 
се беше случило и как плановете му не бяха успели. Те го изслушаха, 
но не го утешиха.

– Тъй като Мардохей е юдеин, ти не можеш да вървиш срещу него. 
Ще се провалиш! – заключиха те.

Какви ужасни думи за Аман! До там го доведоха грехът и нечести-
ето. Грехът е жесток господар. Библията казва: „Пътят на коварните 
е неравен“ (Притчи 13:15).

Когато грехът е твой господар, ти можеш да се забавляваш за малко 
и да си прекараш чудесно. Грехът, обаче, те отделя от Бога. Той ще 
разруши живота ти. Грешният път е лош път. В крайна сметка, грехът 
ще те отдели от Бога завинаги. Не бъди повече слуга на греха!
Картина 4-7

Господ Исус умря, за да освободи хората от наказанието и от силата 
на греха. Довери Му се днес, за да направи това за теб. Ти можеш да 
Му кажеш: „Скъпи Господи Исусе, досега аз позволявах на греха да 
управлява в моя живот. Благодаря Ти, че умря и възкръсна отново, за 
да ме спасиш. Моля Те да ме спасиш сега и да управляваш моя жи-
вот.“ Чуй какво казва Господ Исус: „И така, ако Синът ви освободи, 
ще бъдете наистина свободни“ (Йоан 8:36).
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Естир се застъпва за своя народ
Библейски текст: Естир 6:14; 7:1-10; 8:3-6; 8:8-14; Пс. 73
Основна истина: Бог винаги побеждава Своите врагове.
Приложения:
    Неспасени: Направи така, че да не си враг на Бога.
     Спасени:     Ако видиш, че успяват тези, които вършат неправилни 

неща, не прави като тях, а се довери на Бога.
План на урока:
– Аман и царят на угощение ОИ;
– Естир моли царя да спаси народа и:
– Естир обвинява Аман ОИС;
– Царят напуска угощението;
– Аман моли Естир да спаси живота му;
– Царят се връща и заповядва Аман да бъде убит;
– Аман е обесен ОИС;
– Царят дава всичко, което Аман притежаваше на Естир;
– Царят издига Мардохей на мястото на Аман;
– Естир се застъпва за своя народ;
– Царят: „Напишете друг декрет” ОИН;
– Декретът е написан ОИН. 
Стих за запаметяване:
1 Петрово 5:7: „всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се 
грижи за вас.“

УРОК
Картина 5-1

Колко бързо се промениха нещата! Преди Аман се чувстваше много 
щастлив, горд и уверен в себе си. Сега, въпреки че беше на угощение-
то на царицата, той се чувстваше нещастен, незначителен и неуверен 
в себе си.

Тези неща се случиха по причини, за които Аман и не предполага-
ше. Той не знаеше, че евреите се молеха на Бога за тяхното избавле-
ние. Той не познаваше единствения истинен Бог, Който владее над 
всичко. Аман беше враг на евреите, но не знаеше, че по този начин 
всъщност се превръщаше във враг на великия и всемогъщ Господ 
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Бог. Тези, кои то вървят против Бога и Неговите пътища, ще бъдат 
победени. Библията казва, че Бог „...ще надделее над враговете Си“ 
(Исая 42:13). Това означава, че Той ще победи. Някои от Божиите 
врагове са много силни, но Божията сила е по-голяма от всяка друга. 
Бог никога не може да бъде победен от тези, които са против Него. 
Ето защо, Аман щеше да бъде победен.

Аман вероятно мислеше за това, как нещата се бяха обърнали. Ес-
тир пък си мислеше за Мардохей и за своя народ, и как ще трябва да 
умре с тях на тринадесетия ден от дванадесетия месец. Тя знаеше, че 
трябва да говори с царя за това. Беше обещала.

На втория ден от угощението, царят попита:
– Какво искаш, царице Естир? Каквото и да поискаш, ще ти бъде 

дадено дори и да поискаш половината от царството.
Картина 5-2

Царят очакваше отговора на своята царица. Щеше ли да поиска на-
кити, скъпоценности, пари, земя или почит? Хората обикновено ис-
кат такива неща. Сърцето на Естир вероятно биеше силно, но тя беше 
сигурна, че точно това е моментът да говори.

– Ако съм придобила твоето благоволение, о, царю; ако това е угод-
но на царя, тогава нека моят живот и животът на народа ми да бъдат 
пощадени.

Какво? Животът на царицата е в опасност? Как е възможно това? 
Царят не можеше да повярва на ушите си! Спомнете си, че цар Асуир 
не знаеше, че именно юдеите искаше да унищожи Аман. А, разбира 
се, той не знаеше, че Естир бе юдейка.

Естир смело продължи:
– Издадена е заповед аз и целият ми народ да бъдем унищожени. 

Ако просто бяхме продадени като роби, щях да си замълча!
– Кой е и къде е този, който е посмял дори да си помисли за такова 

нещо? – възмутено поиска да узнае царят.
Смелата царица отвърна:
– Нечестивият Аман е нашия враг.
В самото присъствие на царя, врагът беше назован по име! Бог ско-

ро щеше да победи Своя враг. За известно време всичко сякаш върве-
ше добре за Аман, но само толкова, колкото Бог разрешаваше.

Днес е същото. Понякога изглежда, че непокорните на Бога хора не 
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получават наказание за делата си. Всичко сякаш им е наред. Това е 
така, само защото Бог го позволява. Всеки враг на Бога ще бъде побе-
ден и наказан един ден. Би било голям позор за Божието име, ако Не-
говите врагове Го победят. Той никога, никога няма да позволи това 
да се случи. Така че, когато видиш, някой измамник или хулиган да 
си живее добре, не му завиждай. Не се опитвай да правиш като него. 
Довери се на Бога, защото накрая Божиите врагове ще бъдат тези, 
които ще загубят. Точно това се случи и с Аман. Той не можа да каже 
нито дума. Бе ужасен. Каква груба грешка беше направил, като се 
беше опитал да унищожи евреите, когато и царицата бе една от тях.
Картина 5-3

Царят стана гневно от мястото си, напусна тържествената зала и 
отиде в дворцовата градина. В ума му трябва да са се блъскали какви 
ли не гневни мисли. Аман, гордият, смел принц сега беше просто 
един страхливец. Вътре в себе си той усещаше какво щеше да напра-
ви с него царят, но реши да направи последен отчаян опит, за да се 
спаси. Аман стана и започна да се моли на Естир да спаси живота му. 
Докато се молеше, той падна в нозете ѝ  .

В същия момент, ядосаният цар се върна и видя Аман до своята 
царица. Той разярено изкрещя на Аман. Слугите разбраха какво оз-
начава това. Те бързо се спуснаха и покриха лицето на нечестивеца. 
Това бе знак, че Аман е осъден на смърт.

Един от слугите на царя изглежда знаеше за бесилото, което Аман 
бе направил:

– Пред къщата на Аман е издигнато бесило, високо 22 метра. Той 
го направи за Мардохей – човекът, който разкри заговора и спаси жи-
вота на царя.

– Обесете на това бесило самия Аман! – заповяда царят.
Слугите не губеха време.
Те го изведоха от двореца. Вече никой не му се покланяше. Сега 

вече, той нямаше да може да си придава важности. Аман бе обесен в 
собствения му дом, на бесилото, което беше приготвил за Мардохей. 
Врагът на Бога и на Божия народ бе мъртъв.

Бог винаги побеждава враговете Си. Не винаги това става по този 
начин. Понякога, за определен период от време, Бог позволява на 
враговете Си да вършат, каквото си искат. Понякога изглежда така, 
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сякаш непокорните на Бога хора нямат проблеми. Може би в твоето 
училище има някое момче, което преписва, краде от магазините, из-
ползва Божието име напразно, но въпреки това, си живее добре. Ти 
си християнин, но макар че се трудиш усилено, не се справяш тол-
кова добре, когато те изпитват. Някои от приятелите ти решават, че 
не искат да дружат с теб, защото си християнин. Всичко това е много 
трудно да се разбере. Не започвай да вършиш грях, само защото из-
глежда по-лесно. Помисли си колко е чудесно да принадлежиш на 
Бога. Помни, че тези, които не са послушни на Бога, няма да живеят 
толкова лесно. Ти, обаче, ще бъдеш завинаги с Бога. Божиите врагове 
– дяволът, неговите демони и всички хора, които са били срещу Бога 
– ще бъдат победени и наказани завинаги. Много сериозно нещо е да 
си враг на Бога, какъвто беше Аман.

Когато слугите съобщиха на царя, че Аман е мъртъв, неговият гняв 
се укроти.
Картина 5-4

Царят даде всичко, което Аман притежаваше на царица Естир. То-
гава царицата каза на царя, че Мардохей, който спаси живота на царя 
е неин братовчед и, че той я е отгледал.

Царят покани Мардохей да живее в двореца. Той дори свали пръс-
тена си (този, който някога бе дал на Аман) и му го даде. Очевидно 
царят се доверяваше на братовчеда на царицата. Мардохей сега беше 
поставен на мястото на Аман, а царица Естир му повери да управлява 
имотите на Аман.

Врагът на юдеите сега бе мъртъв. На тринадесетия ден от дванаде-
сетия месец Естир нямаше да бъде в опасност. Царят щеше да я защи-
ти. Мардохей също беше на сигурно място в палата. Да, но народът 
на Естир, юдеите, все още бяха в опасност! Според персийския закон 
старата заповед на царя все още беше в сила. Беше необходима нова 
заповед на място на старата. Заповедта да бъдат унищожени юдеите 
бе разпратена навсякъде из царството. Освен това, много от персий-
ците биха се радвали да убият евреите и да вземат конете, земята и 
парите им. Какво можеше да се направи, за да бъдат спасени?
Картина 5-5

Въпреки че рискуваше живота си, Естир още веднъж смело се при-
ближи до царя. Тя падна пред нозете на царя, плака и моли той да 
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сложи край на злия план на Аман. Още веднъж царят протегна своя 
златен скиптър към нея.

Естир се изправи и каза на царя:
– Ако царят желае и намери за правилно, нека бъде изпратена друга 

заповед, която да отмени заповедта на злия Аман. Как мога да стоя 
и да гледам нещастието, което ще сполети моя народ? Как мога да 
понеса да видя унищожението на моето семейство?

Царицата чакаше отговор.
– Изпратете друг декрет – каза той на Естир и Мардохей. – Напише-

те го от името на царя в полза на юдеите. Напишете това, което ми-
слите, че е най-добро и го подпечатайте с царския пръстен. Докумен-
тите, написани от името на царя и подпечатани с неговия пръстен, не 
могат да бъдат променени.
Картина 5-6

Колко ли бяха щастливи в този момент Естир и Мардохей. Те се 
бяха надявали да се случи нещо такова. Бог нямаше да позволи на 
Амановия план да успее. Божиите врагове и враговете на Неговия на-
род ще бъдат победени. Ние трябва да се запитаме: „Кои са Божиите 
врагове?“ Да, грешните хора, дяволът, демоните, те са Божиите вра-
гове. Но чуйте какво Господ Исус каза: „Този, който не е с Мен, той е 
против Мен“ (Матей 12:30). Това означава, че всеки, който не се е до-
верил на Господ Исус като Спасител, е срещу Бога и срещу Неговия 
Син, Господ Исус. Виждате ли, всички ние сме родени с желанието 
да вървим против Бога. Но Бог е намерил начин, чрез който да ста-
нем Негови приятели. Господ Исус умря на кръста, за да ни освободи 
от нашето непокорство и омраза спрямо Бога. Той пое наказанието 
за всички наши грехове. Ако не се доверим на Исус Христос, ние 
оставаме Божии врагове и продължаваме да воюваме против Него. 
Помисли много внимателно ти на чия страна си. Помни, че всички, 
които са срещу Бога, ще бъдат победени и наказани завинаги. Ако, 
обаче, помолиш Господ Исус да бъде твой Спасител, ще имаш мир с 
Бога. Тогава ще бъдеш на страната на Бога, ще бъдеш Негов приятел 
и никога вече Негов враг. Ако вече си приел Исус за личен Спасител, 
сигурен съм, че си много радостен, точно както се радваха и юдеите, 
че Господ е техен Бог.

Естир, Мардохей и царските секретари се захванаха бързо за рабо-
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та. Царицата и нейният братовчед положиха голямо усърдие за на-
писването на новия декрет, защото той беше изключително важен. В 
този нов закон на юдеите се даваше правото да се защитят в случай, 
че бъдат атакувани на тринадесетия ден от дванадесетия месец. Раз-
решаваше им се да убият всеки враг, който ги нападне или се опита 
да отнеме имуществото им. Заповедта беше ясно написана и подпе-
чатана с пръстена на царя. На ездачите бяха дадени най-добрите и 
най-бързи коне, специално отглеждани за царя.
Картина 5-7

Ще бъде ли спасен Божият народ? Ще научим това следващия път. 
Но ти трябва да се запиташ: „Принадлежа ли на Бога или съм Негов 
враг?“ Знаеш ли в сърцето си, че си срещу Бога? Желаеш ли да бъдеш 
Божие дете? Наистина ли искаш да живееш в мир, а не във война 
с Бога? Библията казва, че Господ Исус „...въдвори мир чрез Него 
с кръвта“ (Колос. 1:20). Той умря на кръста, за да има мир между 
грешниците и Бога. Ако наистина искаш този мир, довери се на Гос-
под Исус да те направи приятел на Бога. Кажи точно сега на Господ 
Исус: „Господи Исусе, съжалявам за това, че съм бил враг на Бога. 
Благодаря Ти, че умря за мен. Моля те, прости ми. Аз искам да живея 
в мир с Бога. Моля те, направи ме едно от Божиите деца!“
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Божият народ побеждава
Библейски текст: Естир 8:1, 2, 7, 11-15; 9:1-17; 10:1-3. 
Основна истина: Бог обича по специален начин децата Си и се гри-
жи за тях.
Приложения:
    Неспасени:  Ти ще познаеш Неговата любов и грижа, когато се 

довериш на Христос като Господ и Спасител и така 
станеш едно от Божиите деца.

   Спасени:      Доверявай Му се винаги.
План на урока:
– Новият закон позволява на юдеите да се защитават;
– Юдеите се радват ОИС;
– Настъпва тринадесетият ден от дванадесетия месец;
– Управителите на провинциите помагат на юдеите;
– Мардохей става велик;
– Много персийци загиват;
– Всички юдеи са спасени ОИС;
– Царят разрешава на юдеите в Суса още един ден, за да довършат 
битката с враговете си ОИС;
– Четиринадесетия ден, ден на радост за юдеите;
– Мардохей и Естир казват на юдеите да помнят ОИС, ОИН. 
Стих за запаметяване:
Преговор на 1 Петрово 5:7: „Всяка ваша грижа възложете на Него, 
защото Той се грижи за вас.“

УРОК
Въведение

Обичаш ли да подреждаш пъзел? Много хубаво е, че на кутията има 
картина, която показва как ще изглежда пъзела, когато го завършиш! 
На мен това ми помага да помня, че въпреки в процеса на подрежда-
нето му, пъзелът да изглежда голяма бъркотия, в крайна сметка ще се 
получи красива картина.

Понякога нашият живот може да бъде като пъзел. Случват се мно-
го неща, които не изглежда да пасват на това, което ние смятаме, че 
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е Божият план. Вероятно това е, което Естир, Мардохей и другите 
юдеи са си мислили, докато преминавали през всички тези странни 
събития, които се случиха в Суса. (Накратко преговорете главните 
събития на историята до тук.) Но юдеите вече не се страхуваха въ-
преки, че денят на битката с персийските врагове наближаваше.
Картина 6-1

Новият закон, подпечатан с царския пръстен, беше изпратен по ця-
лото царство. В него се казваше, че юдеите имат право да се защитят 
в случай, че бъдат атакувани на тринадесетия ден от дванадесетия 
месец. Разрешаваше им се да убият всеки враг, който ги нападне или 
се опита да отнеме имуществото им. Някои хора, които не бяха юдеи, 
се притесняваха от новия закон. Вероятно осъзнаваха, че Богът на 
юдеите се грижеше за Своите хора.

Юдеите от Суса празнуваха. Те първи бяха чули добрата вест из-
пратена от Естир и Мардохей. Вече не се страхуваха какво може да 
се случи на тринадесетия ден от дванадесетия месец. Бог беше с тях. 
Той беше чул молитвите им и ги избави от враговете им. Бог не се 
грижеше само за Мардохей и Естир. Той се грижеше за целия си на-
род: богати, бедни, млади и стари. Днес, Той е същият.

Ако Господ Исус е твой Спасител и ти си познал Божията любов 
към теб, можеш да си сигурен, че Той се грижи за теб. Може би учи-
телят в училище не те забелязва много. Може би приятелите ти те 
разочароват или никой не иска да те слуша. Може дори да е по-лошо 
– някой в семейството ти е тежко болен. Може би някой от родители-
те ти е починал. Ти се питаш: „Някой грижа ли го е за мен?“ Бог го е 
грижа, и ти можеш да си сигурен в това. Той знае всичко за теб и се 
интересува от теб. Той се грижи за теб през цялото време, дори ко-
гато спиш. Когато си самотен, разстроен или тъжен, не забравяй, че 
Бог те обича и се грижи за теб, така както се грижеше за Своя народ 
в голямото Персийско царство в миналото.

Където и да беше отнесена вестта, наставаше голяма радост и ве-
селие между юдеите. Те празнуваха и се веселяха. Библията казва, 
че някои от другите хора дори пожелаха да станат юдеи, защото бяха 
много изплашени от това, което се случи.

Но какво щеше да се случи на тринадесетия ден от дванадесетия 
месец?
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Картина 6-2
Най-накрая този ден дойде. Вероятно повечето хора в Суса станаха 

рано тази сутрин, чудейки се какво ще се случи до края на деня. Те 
се събраха заедно, за да защитят себе си и имуществото си. Всички 
много добре знаеха, че имат врагове, които горят от нетърпение да 
отнемат домовете и земите им. Юдеите бяха въоръжени с мечове, но 
не възнамеряваха да се бият, освен ако не бъдат нападнати. Не тряб-
ваше да чакат много, тъй като враговете на юдеите атакуваха. Може 
би си мислеха, че ще бъде лесно да победят юдеите, но се случи нещо 
неочаквано. Юдеите бяха готови да се защитават. Някак си тези юдеи, 
които бяха пленници в Персия печелиха победа над враговете си. Ве-
роятно персийците осъзнаваха, че Богът на юдеите им помагаше.

На края на този ден, тринадесетия ден от дванадесетия месец, не 
липсваше нито един юдеин! Бог със сигурност е бил със Своите хора 
и през всеки един момент се е грижел за тях.

Ако ти си Божие дете, Той се грижи за теб. Често Сатана ще се 
опит ва да ти попречи да живееш угодно на Господ Исус. Понякога 
ще преживееш провал, защото не си се покорил на Бога. Но дори и 
в такъв момент, Бог те обича и мисли за теб. Ако се доверяваш на 
Господ Исус, Той ще се грижи за теб, чак докато те вземе при себе си 
на небето. Там ти ще се радваш на Неговата чудесна любов завинаги. 
Така че помни тези думи: „Той се грижи за теб.“ Той винаги се грижи 
за теб, така както се грижеше за юдеите в огромната Персийска импе-
рия. Бог направи така, че дори управителите на областите и другите 
царски служители започнаха да помагат на юдеите, защото се стра-
хуваха от Мардохей (Естир 9:4). А Мардохей беше започнал да става 
все по-велик и по-велик.
Картина 6-3

В палата следяха развоя на събитията. Цар Асуир съобщи на ца-
рица Естир, че в столицата Суса са избити 500 персийци. Тогава я 
попита:

– „Сега какво е желанието ти? И ще ти бъде удовлетворено. А какво 
е прошението (молбата) ти? И ще бъде изпълнено.“ (Естир 9:12)

Естир отговори:
– Ако е угодно на царя, нека юдеите в Суса да имат още един ден, в 

който да довършат битката.



42

Царица Естир искаше да бъде сигурна, че всички врагове на юде-
ите са разгромени, така че те да не бъдат повече заплаха да нейния 
народ.

Царят издаде нов декрет за Суса и удовлетвори молбата на Естир. 
Битката продължи и през следващия ден. Бог отново даде победа на 
юдеите над враговете им. Той се грижеше за юдеите и контролираше 
тази жестока битка, въпреки че за тях може би беше трудно да видят 
Божията промисъл в това тежко време.

Понякога, когато трябва да преминеш през тежки моменти в твоя 
живот е трудно да видиш Божията промисъл (как Бог работи в твоя 
живот). Но Бог иска да помниш, че Той контролира всяка ситуация. 
Исус казва: (цитирай Йоан 16:33). Бог е по-велик от всеки проблем, 
който срещаш. Ти трябва да знаеш, че Бог се грижи за теб. Ако Гос-
под Исус е твоят Спасител, благодари Му за Неговата промисъл в 
живота ти. Понякога е лесно да видиш как Бог се грижи за теб и 
контролира обстоятелствата в твоя живот чрез хубавите неща, които 
ти се случват. Но понякога е трудно да се види. Като знаеш, че Бог ви-
наги иска най-доброто за теб, това ще ти помогне да Му благодариш 
и да Го хвалиш дори когато не виждаш, че Той върши нещо. Помни, 
понякога Божият промисъл се вижда и в нещата, които не се случват 
(апартаментът ви е разбит и има неща, които не са взети; пъту-
вате и става катастрофа и никой от вас не е умрял; или Бог взима 
при Себе Си някой от близките ви, вместо да го остави да страда 
дълго от тежка болест). Всеки ден внимавай за начините, по които 
Бог работи в твоя живот. Благодари Му за Неговата грижа и контрол 
в трудно време.

Въпреки че юдеите в Суса преминаваха през трудно време. Бог кон-
тролираше нещата като им даде победа в битката.
Картина 6-4

Когато и двата дни преминаха, над 75 000 от враговете по цялото 
царство бяха убити. Въпреки че по закон юдеите имаха право да взе-
мат имуществото на победените врагове, те не взеха нищо. Те не се 
биеха с враговете си, за да станат по-богати, но за да защитят семей-
ствата си. Когато битката приключи, юдеите започнаха да празнуват. 
Бог беше запазил и се беше погрижил за своя народ да не бъде уни-
щожен!
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Картина 6-5
Разбира се, юдеите бяха вън от себе си от радост поради тази голя-

ма победа. На следващия ден – четиринадесетия ден на дванадесетия 
месец – те почиваха и обявиха този ден за ден на празник и весе-
лие. По цялото царство, в села и градове, това беше ден на радост. В 
Суса юдеите продължиха да празнуват и на следващия ден. В дворе-
ца Мардохей вече беше вторият след царя по величие. Той и царица 
Естир написаха писма до юдеите, в които им казваха да празнуват 
четиринадесетия и петнадесетия ден от дванадесетия месец всяка го-
дина. Те никога не биваше да забравят как скръбта им бе обърната на 
радост. Дори и днес, юдеите празнуват през тези два дена, наречени 
Пурим. Така те си припомнят как Бог се погрижи за Своя народ.

Мардохей беше почитан в царството и много уважаван от юдеите 
поради начина, по който помагаше на народа си.
Картина 6-6

Когато Естир и Мардохей погледнеха назад към всичко, което се 
беше случило в Персийската империя, сигурно си мислеха за Божият 
промисъл – как Той се беше погрижил за Своя народ, контролирайки 
обстоятелствата. Кои бяха някои от начините, по които Бог показа 
своята грижа към Естир и юдеите? (Нека децата да назоват кон-
кретни събития.)

Колко чудно Божият промисъл може да бъде видян, когато Той дви-
жи хора и събития по правилния начин, за да завърши Своя план.

Ако ти наистина познаваш Господ Исус, със сигурност си казваш: 
„Толкова съм радостен, че съм един от Божиите хора“. Благодари Му 
за Неговата голяма любов, в която можеш да бъдеш сигурен. Дове-
рявай Му се, дори когато нещата са трудни, защото „Той се грижи за 
теб.“
Картина 6-7

Божията специална грижа е обещана на тези, които Му принадле-
жат. Може би знаеш, че не си един от Божиите хора, но истински 
искаш да бъдеш. Желаеш ли да се отречеш от лошото в твоя живот? 
Ако вярваш, че Исус Христос умря на кръста за твоя грях, ще Му 
се довериш ли да премахне греха ти и да те направи Божие дете? 
Тогава ти ще познаеш Неговата любов и грижа в живота си. Помни 
Библейския стих: „Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя 



44

Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но 
да има вечен живот“ (Йоан 3:16). Ако днес Бог говори на сърцето ти, 
довери се на Господ Исус. Тогава ти ще имаш вечен живот с Него на 
небето и никога няма да погинеш.
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