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Wprowadzenie 

 

Wydarzenia opisane w Księdze Estery miały miejsce pomiędzy 490, a 480 p.n.e. Żydzi zostali 
uprowadzeni do niewoli w Babilonie, który z kolei stał się częścią imperium perskiego. 
Daniel, który kiedyś miał wysokie stanowisko na dworze, już nie żył. Achaszwerosz, syn 
Dariusza I, zasiadał na tronie Persji. (Wskaż na historycznej mapie Bliskiego Wschodu, gdzie 
znajdowały się Jerozolima, Babilon i Suza). 

W historii Estery mamy do czynienia z mnóstwem emocji i napięć. Ponadto, księga ta 
wyraźnie wskazuje na opatrzność i suwerenność Boga. Chociaż imię Boga nie jest w niej 
wymienione, widzimy Jego rękę w działaniu  przez cały ten okres historii Starego 
Testamentu. 

Nauczanie prawd biblijnych 

Kiedy będziesz uczyć tych lekcji zwróć uwagę, abyś nie pochłonął się opowiadaniem historii 
tak, że przestaniesz uczyć prawd biblijnych. Nie spełniamy swojej odpowiedzialności jako 
nauczyciele, kiedy opowiadamy dzieciom wyłącznie historie biblijne. Jest sprawą zasadniczej 
wagi, aby dzieci uczyły się prawd, z powodu których historie te zostały spisane, a my idziemy 
jeszcze krok dalej, pokazując dzieciom, co dana prawda oznacza dla ich codziennego życia. 
Oczywiście, że nie jesteśmy w stanie w ciągu jednej godziny przedstawić całe zawarte  
w historii nauczanie, dlatego w przypadku każdej lekcji dokonaliśmy wyboru jednej głównej 
prawdy. Nauczanie takiej głównej prawdy wplatamy w bieg historii, ale, aby pomóc ci w 
twoim przygotowaniu, części zawierające nauczanie oznaczyliśmy jako GP (Główna Prawda). 
W ten sposób oznaczamy prawdę w treści lekcji. 

Zauważysz, że dodatkowo wprowadziliśmy oznaczenie N lub Z, aby wykazać, do jakiego 
rodzaju dzieci daną prawdę chcemy zastosować, albo dla niezbawionych, albo dla 
zbawionych. Jest to dodatkowo wyjaśnione dzięki posłużeniu się takimi zdaniami jak:  
„Jeśli dotąd nie zaufałeś Panu Jezusowi, by mógł odpuścić twój grzech…,” lub: „Jeśli już 
przyjąłeś odpuszczenie grzechów, ty…” 

Zastosowanie prawdy zostało uwypuklone przy pomocy pogrubionej linii obok tekstu lekcji. 
Możesz uznasz, że jest konieczne, aby dostosować zastosowanie tak, aby lepiej 
odzwierciedlało potrzeby dzieci, których nauczasz. Może być tak, że zastosowanie jest 
bardziej ukierunkowane do starszych dzieci, kiedy twoje dzieci są raczej młodsze. Wprowadź 
urozmaicenie, jeśli to jest konieczne. Ważną rzeczą pozostaje, aby Słowo Boże koniecznie 
zostało zastosowane w życiu dzieci! 

Dostępność nauczyciela dla dziecka 

Kiedy przedstawiasz Ewangelię, napotkasz dzieci, które zareagują na nią bez twojego udziału. 
Jedne, o tym, że zaufały Panu Jezusowi Chrystusowi jako swojemu Zbawicielowi powiedzą ci 
zaraz, a inne może później, Będziesz miał także do czynienia z dziećmi, które zechcą, abyś im 
trochę więcej pomógł. Mogą chcieć zadać jakieś pytania, może będą potrzebować pomocy, 
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albo zachęty, bo nie wiedzą, jak się wypowiedzieć. Z racji tego, że uczysz także dzieci 
zbawione, może od czasu do czasu będą one także potrzebowały twojej rady w przeżywanych 
trudnych sytuacjach życia, może będą potrzebować dodatkowo wyjaśnienia na temat 
osobistego zastosowania danej lekcji w ich codziennym życiu; mogą znajdować się  
w sytuacji, w której nie bardzo wiedzą, co na dany temat mówi Biblia; mogą także zechcieć 
podzielić się przeżywanym problemem tak, abyś mógł o nie się modlić i to szczególnie, kiedy 
może ty jesteś jedynym chrześcijaninem, od którego mogą oczekiwać wsparcia.  

To właśnie dlatego jest rzeczą tak istotną, aby dzieci wiedziały, że  jesteś dostępny, że mogą  
z tobą porozmawiać. Jest ważne, aby dzieci wiedziały, kiedy i gdzie mogą przyjść, by z tobą 
porozmawiać. Wreszcie, jest to niezwykle ważne, aby dzieci, które nie są zbawione nie 
uważały, że przyszły do Pana Jezusa dlatego, bo przyszły na rozmowę z tobą.  

We wszystkich tych przypadkach nie powinieneś dzieciom mówić, że jesteś dla nich dostępny 
w tym samym czasie, kiedy przekazujesz zaproszenie Ewangelii, aby dzieci nie nabrały 
przekonania, że dzieci nie mogą przyjść do Chrystusa jeśli nie przyjdą do ciebie, albo, że są 
zbawione, bo czekają na rozmowę z tobą.  

Przykład rozmowy z dzieckiem nie zbawionym 

„Czy ty naprawdę chcesz żyć dla Pana Jezusa, ale dokładnie nie wiesz, w jaki sposób możesz 
do Niego przyjść? Z radością pokażę ci to na podstawie Biblii; przyjdź, porozmawiamy. 
Pamiętaj tylko, że ja nie jestem w stanie pozbawić cię twojego grzechu. Może to zrobić tylko 
Pan Jezus, ale z radością pomogę ci, abyś lepiej zrozumiał, jak możesz do Niego przyjść.  

Przykład rozmowy z dzieckiem zbawionym 

„Jeśli zaufałeś już Panu Jezusowi jako swojemu Zbawicielowi, ale nigdy mi o tym nie 
powiedziałeś, proszę, możesz to zrobić dziś. Będę stał obok pianina po zakończeniu tego 
spotkania. Chciałbym wiedzieć o tym, że ty także zaufałeś Panu Jezusowi jako swojemu Panu 
i Zbawicielowi tak, abym mógł o ciebie się modlić, a może też pomóc ci.” 

Nauczanie wierszy pamięciowych 

Proponujemy nauczyć jednego wiersza biblijnego podczas każdej lekcji. Jeśli uczysz tych 
lekcji jako serii w ciągu sześciu tygodni, to radzimy, abyś raczej wybrał dwa lub trzy wiersze 
i uczył je gruntownie, a dzięki temu dzieci lepiej je zapamiętają.  

Przećwicz używanie pomocy wizualnych 

Właściwie jest przećwiczenie używania pomocy wizualnych, kiedy masz się nimi posłużyć 
podczas lekcji. Dokładnie zapoznaj się z zestawem ilustracji, abyś dokładnie wiedział, kiedy 
należy je użyć w lekcji.  

Dodatkowe pomoce wizualne 

Na kawałku tektury wydrukuj słowa przedstawiające główną prawdę dla każdej lekcji, 
podklej flanelą albo kawałkami specjalnego papieru z filcem.(Użyj małych liter tak, aby 
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młodsze dzieci mogły z łatwością odczytywać słowa). Umieść tę kartę na tablicy na początku 
zajęć, albo, kiedy po raz pierwszy uczysz głównej prawdy w danej lekcji.  

Pomoce dodatkowe 

Na marginesach, zarówno z lewej, jak i z prawej strony załączamy pomoce dodatkowe, 
podając  informacje źródłowe oraz pomysły do wzbudzenia  dodatkowego zainteresowania 
przedstawianą lekcją.  

Pomysły te są wprowadzone w celu wykorzystania różnych stylów nauczania.  
W celu skutecznego uczenia się niektóre dzieci muszą widzieć albo pisać, inne zaś słyszeć 
albo mówić, inne zaś muszą dotknąć albo potrzymać w ręce, a inne z kolei potrzebują 
aktywnego udziału. 

Możesz posługiwać się tymi pomysłami na ile pozwoli ci czas.   

Pytania powtórkowe 

Dla każdej lekcji przygotowaliśmy pytania powtórkowe. Możesz posłużyć się nimi podczas 
danej lekcji albo w następnym tygodniu zanim będziesz uczył lekcji kolejnej. 

Czas powtórki, jeśli przeprowadzony w sposób przemyślany może stanowić idealną 
sposobność ugruntowania materiału, którego nauczałeś i to w atmosferze zabawy. Możesz 
zużyć ten czas… 

1. aby przekonać się, na ile dzieci zrozumiały i zapamiętały przerabiany materiał. 

2. aby pomóc ci jako nauczycielowi, na co powinieneś zwrócić uwagę, aby dzieci 
zapamiętywały lepiej. 

3. aby wprowadzić atmosferę zabawy podczas zajęć. Dzieci lubią współzawodniczyć  
i oczekują na tę część programu. A to oczywiście jest coś więcej niż zabawa; jest to 
także czas uczenia się. 

W tym podręczniku podajemy pytania ograniczone do danej lekcji. Będzie także korzystne 
włączyć pytania dotyczące pieśni, wiersza i czegokolwiek, czego nauczasz. W ten sposób 
dzieci będą wiedzieć, że każda część programu jest ważna. 
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Przegląd lekcji 
Lekcja Główna prawda Zastosowanie Wiersz pamięciowy 
Estera zostaje 
królową 
2 Król. 24:10 - 25:30 
Estery 1:1 - 2:20 
 

Bóg ma plan dla 
każdego ze 
Swoich dzieci 
 

Dla niezbawionych: 
Musisz przyjąć Jezusa 
Chrystusa jako 
Zbawiciela i Pana, 
zanim będziesz w stanie 
poznać Boże  plany dla 
siebie  
Dla zbawionych: 
Słuchaj Boga, abyś 
poznał, jaki ma plan dla 
ciebie 

„Albowiem ja wiem, 
jakie myśli mam o 
was - mówi Pan - 
myśli o pokoju, a nie 
o niedoli, aby 
zgotować wam 
przyszłość i natchnąć 
nadzieją”  
(Jerem. 29:11). 
 

Mordochaj okazuje 
wierność  
Estery 2:21 - 4:3 
 

Bądź wierny 
Bogu, tak, jak 
Mordochaj  
 

Dla zbawionych: 
Trzeba słuchać Boga i 
dać się poznać jako 
chrześcijanin, nawet 
jeśli jest to trudne do 
zrobienia 

Powtórz:  
Jerem. 29:11 
 

Wołanie o pomoc 
Estery 3:15b - 5:2 
 

Bóg słucha i 
odpowiada na 
modlitwy Swoich 
dzieci 
 

Dla zbawionych: 
Powinieneś rozmawiać 
z nim często i przynosić 
wszystkie swoje 
problemy do Niego 

„Oczy Pańskie patrzą 
na sprawiedliwych, 
A uszy jego słyszą 
ich krzyk”  
(Psalm 34:16). 

Lud Boży uczczony Nie bądź 
niewolnikiem 
grzechu tak, jak 
Haman  
 

Dla niezbawionych: 
Zaufaj Panu Jezusowi, 
a On cię zbawi 
 

„Jeśli więc Syn was 
wyswobodzi, 
prawdziwie wolnymi 
będziecie” (Jan 
8:36). 

Estera wstawia się 
za swoim ludem  
Estery 6:14 - 8:14 
Psalm 73 
 

Bóg zawsze 
pokonuje wrogów 
 

Dla niezbawionych: 
Sprawdź, czy nie jesteś 
wrogiem Boga 
Dla zbawionych: Kiedy 
widzisz, że 
niesprawiedliwym się 
powodzi, nie naśladuj 
ich grzesznych dróg, 
ale zaufaj Bogu 

"Wszelką troskę 
swoją złóżcie na 
niego, gdyż On ma o 
was staranie”  
(1 Piotra 5:7). 
 

Lud Boży odnosi 
zwycięstwo  
Estery 8:1-2,7 
Estery 8:11 - 9:17 
Estery 10:1-3 
 

Bóg kocha Swój 
lud w sposób 
szczególny i 
troszczy się o 
niego 
 

Dla niezbawionych: 
Poznasz Jego miłość i 
opiekę, kiedy zaufasz 
Chrystusowi jako Panu 
i Zbawicielowi, i tak 
staniesz się jednym z 
ludu Bożego 
Dla zbawionych:  
Ufaj Mu w każdym 
czasie 

Powtórz 1 Piotra 5:7 
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Lekcja 1  

Estera zostaje królową 

Fragment Biblii dla nauczyciela  

2 Król. 24:10 - 25:30 

Estery 1:1 - 2:20 

Główna prawda 

Bóg ma plan dla każdego ze Swoich dzieci 

Zastosowanie 

Dla nie zbawionych: Musisz przyjąć Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela i Pana, zanim będziesz 
w stanie poznać Boży  plan dla siebie.  

Dla zbawionych: Słuchaj Boga, abyś poznał, jaki ma plan dla ciebie.  

Wiersz pamięciowy 

„Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was - mówi Pan - myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby 
zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją” (Jerem. 29:11). 

Pomoce wizualne 

• Zestaw ilustracji: 1-1; 1-2; 1-3; 1-4; 1-5; 1-6 i 1-7. 
• Napisy „Bóg ma plan dla każdego ze Swoich dzieci” (Główna prawda) i „Słuchaj 

Boga, abyś poznał, jaki ma plan dla ciebie” (Zastosowanie dla dziecka zbawionego).  
• Mapa imperium perskiego. 
• Pokarmy na „uczcie” (np. marchewki, kanapki, owoce, ciastka). 
• Perfumy lub płyny zapachowe dla dzieci.  
• Szata lub szal dla dzieci, aby ubrały się jak królowa. 
• Korona. 
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Zarys lekcji 

Wstęp 

„Dlaczego nie mogę siedzieć do późna i nie mogę oglądać telewizji?” 

Bieg wydarzeń 

1. Estera i Mordochaj żyją w obcym kraju – w Persji      GPN 
2. Król Persji urządza ucztę  
3. Król wzywa Waszti  
4. Waszti odmawia            GP 
5. Waszti traci stanowisko 
6. Poszukiwanie pięknych panien 

Punkt kulminacyjny 

Estera przyprowadzona do pałacu          GPZ 
Estera zachowuje swoją tajemnicę           GPZ 
 
Zakończenie 

Estera zostaje królową           GPN, GPZ 
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Lekcja 

„Dlaczego nie wolno mi siedzieć do późna i oglądać telewizji?” 

„Dlaczego nietoperze nie wpadają na rzeczy, kiedy tak latają dookoła?” 

„Dlaczego dzieci muszą płakać?” 

Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego? Mamy wiele pytań rozpoczynających się od „Dlaczego?” 
Czyż nie tak? Jestem pewien, że mała Estera często także zapytywała „dlaczego?” Być może 
jej „Dlaczego” brzmiało następująco:  

„Dlaczego tak bardzo różnimy się od innych ludzi w Suzie?”  

Jej kuzyn, Mordochaj był tam, aby jej odpowiadać. „Jesteśmy Żydami, narodem wybranym 
przez Boga. Czcimy Boga i jesteśmy Jemu posłuszni, On jest jedynym, prawdziwym 
Bogiem”.  

Estera miała więcej pytań. „Dlaczego nie wszyscy ludzie w Suzie są Żydami?” 

„Dawno, dawno temu” - odpowiadał Mordochaj – „Bóg Swojemu ludowi dał ziemię na 
własność, ale nasz lud okazał się wobec Boga nieposłuszny i zawrócił się do oddawania czci 
fałszywym bogom. Pan Bóg za karę posługiwał się królami i wojskami, które nachodziły ich 
ziemię. Wojska schwytały wielu Żydów i uprowadziły ich do ich własnego kraju. Dlatego 
mieszkamy w Persji. Nasi pradziadkowie byli wśród tych, których schwytano”. 

„Dlaczego nie mieszkam z moją mamą i tatą” – być może pytała Estera.   

„Zginęli, Estero” - Mordochaj ze smutkiem wyjaśnił – „ale ja będę się tobą dobrze 
opiekował” - i tak też postępował, kiedy Estera stawała się nastolatką. 

Wiele smutnych rzeczy wydarzyło się w życiu Estery, ale wspaniałą rzeczą jest to, że Bóg 
miał plan dla jej życia. Była żydowską sierotą i być może wiele ludzi nie myślało, że była 
kimś wyjątkowym, ale była wyjątkowa dla Boga. Bóg miał naprawdę dobre plany dla życia 
Estery. Odnosi się to do każdego dziecka Bożego. Jeśli jesteś dzieckiem Bożym, On ma 
szczególne plany dla ciebie. 

Kim są dzieci Boże? Biblia mówi nam, że „Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się 
dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego” (Jan 1:12). 

Oznacza to, że jeśli poprosisz Pana Jezusa, aby zgładził twój grzech i przejął władzę nad 
twoim życiem, i zrobisz szczerze, w tym momencie stajesz się dzieckiem Bożym. Każdy  
z nas musi przyjąć Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Tylko dzieci Boże mogą 
wiedzieć, że Bóg ma szczególny plan dla nich, podobnie, jak miał On wielkie plany dla 
Estery. 
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Ilustracja 1-1 

Teraz przenieśmy się do budowli, która bardzo różniła się od domu Estery. Z tego domu 
rozpościerał się widok na wielkie miasto Suzę. Jeśli miałbyś obejść to miasto dookoła, to  
musiałbyś iść około 4 km. Było to bardzo, bardzo ważne miejsce - pałac króla Persji. Persja 
była w tamtym czasie największym krajem na świecie. Król Achaszwerosz siedział tutaj na 
tronie, rządząc swoim wielkim imperium. 

Właśnie w tym czasie odprawiał on wielką ucztę. Podejmował plany wyruszenia na kolejną 
wojnę i przed jej rozpoczęciem sprowadził wiele ważnych osobistości, aby wspólnie z nimi 
spędzić czas na planowaniu i poście. Jego dworzanie, dostojnicy i książęta zapełniali tereny 
pałacowe. Takie przyjęcie musieli zapamiętać - trwało ono 180 dni! Czy chciałbyś wziąć 
udział w takiej uczcie, imprezie, która trwała sześć miesięcy? To tak, jakby brać udział w 
imprezie, która rozpoczyna się w okresie Bożego Narodzenia, a kończy się na początku 
wakacji letnich! 

Jakiż to był pałac na taką ucztę! W ogrodach białe i niebieskie zasłony były umocowane 
poprzez srebrne pierścienie na marmurowych filarach. Chodniki były wyłożone z marmuru w 
różnokolorowych wzorach. Wszędzie były poustawiane złote i srebrne sofy. 

Na to wielkie przyjęcie mieszkańcy Suzy byli zapraszani do pałacu w ciągu siedmiu lat. 
Królowa organizowała osobne przyjęcie w pałacu dla wszystkich kobiet. 

Wyniosły król chciał, aby wszyscy zobaczyli, jak był on wielki i bogaty. Pokazywał swoje 
bogactwo i skarby. 

W ostatnim dniu wypił o wiele za dużo wina, ale nadal potrafił myśleć: „Jakbym mógł tym 
wszystkim ludziom pokazać, jak wielki, potężny i zamożny ja jestem?” Wtedy wpadł na 
pomysł. „Królowa musi przyjść na moją ucztę” - pomyślał. „Ona jest najpiękniejszą kobietą. 
Oni na pewno pomyślą, że jestem wielki, że mnie stać na tak piękną królową”. 

Ilustracja 1-2 

W pośpiechu wysłał siedmiu sług, aby przyprowadzili królową. Nawet jej imię, Waszti, 
oznacza „urocza”. Król czekał. Być może już przechwalał się wobec swoich dowódców, 
dostojników i książąt na temat swojej królowej. 

Siedmiu sług powróciło. 

„Królowa nie chce przyjść” - oświadczyli królowi. 

Biblia nie mówi nam, dlaczego królowa Waszti nie chciała przyjść, ale powiada nam, że król 
Achaszwerosz bardzo się wściekł. Jego plan nie powiódł się! Ten wielki król nie wiedział, że 
jest wielki, wszechmocny Bóg i że to, co się stało, było częścią Jego planu. Miało to jeszcze 
związek z Jego planami wobec żydowskiej sieroty, Estery. Dobrze jest pamiętać o tym, że 
Ten, który ma plany dla Swoich dzieci, jest wszechmogący. Czasami mamy pomysły, ale nie 
jesteśmy w stanie ich spełnić. Ale nie tak się dzieje w przypadku Boga, On jest w stanie 
spełniać Swoje plany. Jeśli jesteś dzieckiem Bożym, pamiętaj o tym, i także pamiętaj o tym, 
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że Boże plany dla ciebie są dobre. On także jest zarówno dobrym Bogiem, jak i 
wszechmogącym. W Swoim Słowie On mówi, że wola Boga jest „dobra, miła i doskonała” 
(Rzym. 12:2). 

Ilustracja 1-3 

Wydawało się, że wszystko w pałacu szło nie tak. Natychmiast król Achaszwerosz 
skonsultował się z mędrcami. 

„Jak zgodnie z prawem należy potraktować królową Waszti?” - zapytał. 

Przełożony jego mędrców odrzekł „Królowa Waszti postąpiła źle, i to nie tylko wobec króla, 
lecz wobec wszystkich mieszkańców imperium perskiego. Kiedy inne kobiety usłyszą o tym, 
co zrobiła, one także będą nieposłuszne wobec swoich mężów. Nie będzie końca problemów, 
jakie spowoduje ta sprawa. Król musi rozesłać królewski rozkaz stwierdzający, że Waszti już 
nie jest królową. Kiedy kobiety o tym usłyszą, będą szanować swoich mężów”. Ten nowy 
rozkaz powinien być zapisany jako prawo Persji i tego prawa nikt nigdy nie będzie mógł 
zmienić. 

Ilustracja 1-4 

Pospiesznie przygotowano listy, aby je rozesłać na całe, wielkie imperium. Rozesłano posłów 
z kopiami tego prawa. Wieści o nowym zarządzeniu szybko się rozniosły - królowa Waszti 
nie była już królową. Nigdy więcej nie stanie już przed królem. 

Po jakimś czasie królowi Achaszweroszowi minął gniew i znowu zaczął myśleć o Waszti. 
Jego dworzanie zauważyli, że nadal o niej myśli. 

„Trzeba zorganizować poszukiwanie urodziwych dziewcząt w królestwie” - zaproponowali. 
„Trzeba je sprowadzić do pałacu, tak, aby król mógł sobie wybrać najpiękniejszą, by została 
jego królową”. 

Król uznał, że to był dobry pomysł i wnet rozpoczęły się poszukiwania. 

Ilustracja 1-5  

Wszystkie piękne młode panny zostały sprowadzone na dziedziniec pałacu. Były należycie 
zadbane przez służących królewskich.  

Jedna z tych panien była szczególnie urodziwa. Była to Estera, Żydówka. To dlatego, że była 
tak piękna, musiała opuścić swój dom i przyjść do pałacu. Estera należała do jedynego, 
prawdziwego Boga. Pałac pogańskiego króla był ostatnim miejscem, gdzie można by 
oczekiwać, że tam się znajdzie. Musiało jej być przykro, kiedy żegnała się z Mordochajem. 

Dlaczego tak się stało? Bóg chciał, aby Estera znalazła się w pałacu. Być może, jesteś 
jedynym chrześcijaninem w swojej rodzinie. Bóg ma szczególny powód, że tam jesteś.  
On chce, abyś pokazał innym, czego Pan Jezus dokonał w twoim życiu, zmieniając cię. 
Pomyśl o swojej klasie w szkole. Bóg cię tam postawił, aby ci, którzy nie znają Pana Jezusa 
mieli kogoś, kto im pokaże, co to znaczy być chrześcijaninem. Czasami bardzo trudno jest 
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żyć dla Niego w szkole, ale czyż nie pomoże ci to, że wiesz, iż nic nie może ci się przydarzyć, 
z wyjątkiem tego, na co pozwoli Bóg? To pomoże ci, abyś nie zrzędził i nie narzekał, kiedy 
pamiętasz o tym, że Boży plan jest dobry. Właściwie, to jest on najlepszy.  

Nie zawsze będziesz wiedzieć, dlaczego przykre i trudne rzeczy ci się przydarzają, ale Bóg 
ma Swoje powody, pozwalając na to, że przychodzą na nas. Pewnego dnia Estera również to 
odkryła, choć jeszcze nie wiedziała, dlaczego Bóg chciał, aby znalazła się w pałacu. 

Kiedy Estera tam przybyła, otrzymała siedem dziewcząt, aby się nią opiekowały. Dostała 
najlepsze miejsce w domu kobiet. 

Wszystkie młode kobiety miały dwanaście miesięcy pracy nad swoją urodą zanim miały się 
stawić przed królem. Następnie po kolei miały mu być przedstawiane. Mogły ze sobą zabrać 
cokolwiek, co uważały, że uczyni je jeszcze piękniejszymi. Czy możesz wyobrazić sobie, jak 
wybierają szaty i biżuterię? Kiedy stawały przed królem, każda z nich miała nadzieję, że to 
właśnie ona zostanie wybrana na królową. 

Codziennie Mordochaj, kuzyn Estery, przechadzał się w górę i w dół w pobliżu dziedzińca 
domu, gdzie przebywały kobiety. Chciał dowiedzieć się, jak powodzi się Esterze. 

Estera nie mogła z nim się widywać, ani on nie mógł jej zobaczyć. Takie był postanowienie 
sądu perskiego. Ale niektórzy ze sług zapewne przynosili Mordochajowi wiadomości od 
Estery. 

Jedna rzecz musiała zastanawiać Mordochaja. On i Estera mieli tajemnicę. Powiedział 
Esterze, że nikt w pałacu nie może się o tym dowiedzieć. Czy wiesz co to była za tajemnica? 
Tak - Estera była Żydówką. To była ich tajemnica. Chociaż Estera nie wiedziała, dlaczego nie 
powinna o tym opowiadać, to nie opowiadała, bo Mordochaj jej tak powiedział. Kiedy 
słuchała Mordochaja, słuchała Boga. 

Ważne jest, aby pamiętać o tym, że ci, którzy są Bogu posłuszni, odkrywają Jego plan dla 
swojego życia. Kiedy czytasz Biblię, postanów, że będziesz jej posłuszny. Jeśli, jako 
chrześcijanin, jesteś Bogu nieposłuszny, możesz stracić to, co On dla ciebie zaplanował. 
Estera był posłuszna Bogu, ponieważ była posłuszna Mordochajowi, który przejął 
odpowiedzialność jej rodziców. Przykazanie Boga brzmi: „Czcij ojca swego i matkę swoją” 
(2 Mojż. 20:12). 

Tak więc Estera wiedziała, że musi być posłuszna Mordochajowi i dochować tajemnicy. 

Mordochaj, tam na dziedzińcu, zastanawiał się „Czy ona jest w stanie utrzymać to w 
tajemnicy? Czy ktoś jej nie rozpozna?” 

Będziemy musieli poczekać, aby się o tym przekonać. 

W końcu nadszedł dzień, kiedy Estera miała pójść, by być przedstawiona królowi. Służąca za 
nią odpowiedzialna powiedziała jej, w co się ubrać i zrobiła tak, jak jej powiedziała. Nie 
wybrała nic dodatkowego, aby się upiększyć. Była urodziwa, a biżuteria i wyszukane szaty 
prawdopodobnie by tylko popsuły ten jej urok. Była także osobą popularną - każdy ją polubił. 
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Ilustracja 1-6 

Musiała się denerwować i obawiać, jak zostanie przyjęta na spotkaniu z królem 
Achaszweroszem, największym władcą na świecie. 

Król uznał, że Estera była piękniejsza niż którakolwiek z pozostałych dziewczyn. Postanowił, 
że ona zostanie jego królową. Królewską koronę założono na głowie Estery. Teraz była 
królową Esterą! Była królową wielkiego imperium. To było częścią tego, co Bóg dla niej 
zaplanował. 

Jeśli jesteś Bożym dzieckiem, pamiętaj, że On ma plany dla ciebie. Nie sądzę, że plany Boga 
dla kogokolwiek z was polegają na tym, abyś zostać królem lub zostać królową wielkiego 
imperium, ale On ma inne plany dla ciebie. I są to plany najlepsze. Możesz odkrywać Jego 
plany, kiedy jesteś Mu posłuszny. W miarę, jak dorastasz, proś Boga, aby pokazał ci to, kim 
On chce, abyś był. Być może zechce, abyś był kierowcą ciężarówki, pielęgniarką, 
nauczycielem, pracownikiem w fabryce, lub misjonarzem. Proś Boga, aby ci pomógł zawsze 
postępować w sposób zaplanowany dla ciebie przez Niego. Może nie zawsze będzie to tak, 
jakbyś ty to wybierał. Czasami może to być bardzo trudne. Ważną rzeczą jest to, abyś pełnił 
Jego wolę. Biblia mówi w Księdze Jeremiasza 29:11: „Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o 
was - mówi Pan - myśli o pokoju, a nie o niedoli…”  

Droga Boża dla Estery była bardzo dziwna, ale doskonała. Znalazła się w pałacu królewskim. 
Czy będzie w stanie dochować swojej tajemnicy? Dowiesz się o tym na następnym spotkaniu.  

Ilustracja 1-7 

Pomyśl o Esterze, która przypomina nam o tym, że Bóg ma wspaniałe plany dla każdego ze 
Swoich dzieci. Być może nie wiesz o tym nic, ponieważ nie jesteś dzieckiem Bożym. Czy 
naprawdę pragniesz nim się stać? Jedynym sposobem jest to, abyś okazał gotowość 
odwrócenia się od całego zła, które znasz w swoim życiu i abyś przyjął Pana Jezusa jako 
swojego Zbawiciela i Króla. Możesz teraz  do Niego powiedzieć: „Drogi Panie Jezu, przebacz 
mi wszystkie moje grzechy i to, że chodzę swoją własną drogą. Dziękuję Ci, że umarłeś na 
krzyżu za mnie. Proszę Cię teraz, abyś zbawił mnie i wziął na własność moje życie i czyń ze 
mnie kogoś, kto będzie żył według Twojej woli”. Potem rozpoczniesz odkrywanie Jego dróg 
dla siebie. 

Wierzący chłopcze i dziewczynko, czyż nie jest to ekscytujące, że możesz wiedzieć, iż Bóg 
ma plany związane z tobą? Kiedy przykre lub zniechęcające rzeczy mają miejsce, pamiętaj, że 
Boże drogi są najlepsze. Sposobem, aby poznać Boży plan jest to, aby być wobec Niego 
posłusznym. Być może jest coś, w czym okazujesz swoje nieposłuszeństwo? Nie tkwij w tym 
nieposłuszeństwie. Odwróć się od niego dzisiaj, poprosić Boga o przebaczenie. Możesz 
powiedzieć Mu tak: „Drogi Ojcze w Niebie, wybacz, że jestem wobec Ciebie tak 
nieposłuszny. I proszę Cię, pomóż mi, bym nie robił tego ciągle na nowo. Dziękuję za Twoją 
obietnicę przebaczenia nam, kiedy Tobie wyznajemy swoje grzechy”. To posłuszne dzieci 
Boże, są tymi, które mogą cieszyć się tymi szczególnymi planami Boga dla nich. 
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Pytania powtórkowe 

1. Po czym poznajemy, że król Achaszwerosz był bogaty? (Uczta trwająca sześć 
miesięcy, piękny pałac, dużo jedzenia). 

2. Co król chciał, aby zrobiła Waszti? (Aby pokazała się przed gośćmi na uczcie). 
3. Dlaczego król zezłościł się na królową Waszti? (Nie okazała mu posłuszeństwa i nie 

chciała przyjść). 
4. Jak królewscy dworzanie doradzili królowi, że ma postąpić z królową Waszti? (Ona 

nie powinna być już dłużej królową i król powinien wybrać w jej miejsce inną 
królową). 

5. Mordochaj i Estera mieli tajemnicę, która polegała na tym, aby nikt w pałacu nie 
dowiedział się o niej. O co chodziło? (Estera była Żydówką). 

6. Kiedy Estera była posłuszna Mordochajowi, nie zdradzając swojej tajemnicy, wobec 
kogo jeszcze była posłuszna? (Wobec Boga). 

7. Dlaczego Bóg dopuścił, aby Jego lud izraelski dostał się do niewoli? (Był 
nieposłuszny wobec Niego i zawrócił do oddawania czci bożkom). 

8. Dlaczego Esterę zabrano do pałacu? (Aby stwierdzić, czy król wybierze ją jako nową 
królową). 

9. Dowiedzieliśmy się, że Bóg ma plany dla każdego ze Swoich dzieci. Kim są Boże 
dzieci? (Każdy, kto przyjął Chrystusa jako Pana i Zbawiciela). 

10. Kiedy jesteśmy wobec Boga nieposłuszni, to co powinniśmy zrobić? (Odwrócić się od 
tego i poprosić Boga o przebaczenie). 
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Lekcja 2  

Mordochaj okazuje wierność  

Fragment Biblii dla nauczyciela  

Estery 2:21 - 4:3 

Główna prawda 

Bądź wierny Bogu tak, jak Mordochaj.  

Zastosowanie 

Dla zbawionych: Trzeba słuchać Boga i dać się poznać jako chrześcijanin, nawet jeśli jest to 
trudne do zrobienia.  

Wiersz pamięciowy 

Powtórz: Jerem. 29:11 

Pomoce wizualne 

• Zestaw ilustracji: 2-1; 2-2; 2-3; 2-4; 2-5; 2-6 i 2-7. 
• Mały notes i długopis/ołówek. 
• Sygnet lub pieczęć i wosk lub glina, aby pokazać, jak się pieczętuje list.  
• Napisy: „Bądź wierny Bogu tak, jak Mordochaj” (główna prawda) i „Trzeba słuchać 

Boga i dać się poznać jako chrześcijanin, nawet jeśli jest to trudne do zrobienia” 
(zastosowanie dla dziecka zbawionego). 
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Zarys lekcji 

Wstęp 

Czy jesteś w stanie utrzymać tajemnicę? 

Bieg wydarzeń 

1. Mordochaj słyszy o spisku w celu zamordowania króla 
2. Mordochaj donosi o przygotowywanym zamachu     GPZ 
3. Dokonanie zapisu, ale Mordochaj z tego powodu nie jest nagrodzony   GPZ 
4. Haman zostaje wywyższony 
5. Inni muszą kłaniać się przed Hamanem 
6. Mordochaj odmawia składania pokłonu       GPZ 
7. Urzędnicy opowiadają Hamanowi, dlaczego      GPZ 
8. Haman przygotowuje spisek wymordowania Żydów 

Punkt kulminacyjny 

Haman prosi króla o zezwolenie  
Król wyraża zgodę 
 
Zakończenie 

Wieści są rozsyłane o tym, że trzynastego dnia dwunastego miesiąca wszyscy Żydzi zginą  

GPZ 

Mordochaj przeżywa smutek         GPZ 
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Przedstawienie Ewangelii 

Pieśń „Nowina dobra…”  

Przed rozpoczęciem lekcji 2 naucz pieśni „Nowina dobra…”     

Być może twój tata czyta codziennie gazetę. Często wieści są złe - katastrofy lotnicze, wojny, 
lub porażka jego ulubionej drużyny piłkarskiej. Dzisiaj zaśpiewamy o pewnej dobrej wieści, o 
najlepszej wieści, jaką w ogóle można usłyszeć.   

Zaśpiewaj pieśń. 

„Nowina dobra dla mnie jest,  
że Chrystus zmarł za grzechy me.  
Gdy w to uwierzę, będę wiecznie żyć.  
Cudowna! Najlepsza to wieść!  
 
 
 „Nowina dobra dla mnie jest, że Chrystus zmarł za grzechy me”– Jezus Chrystus, jedyny 
Boży Syn tak bardzo nas umiłował, że umarł za nasz grzech. Bóg musi ukarać grzech i Jego 
jedyny Syn wziął na Siebie karę, na którą zasługujemy my. Na tym polega ta bardzo dobra 
wieść! 
„Gdy w to uwierzę, będę wiecznie żyć. Cudowna! Najlepsza to wieść!” - Oznacza to, że 
zamiast być ukaranym na wieki za grzech, jesteś bezpieczny i pójdziesz do nieba. Jezus 
Chrystus może cię uchronić od kary, na którą ty zasługujesz. On przyszedł, aby uratować cię 
od grzechu, który niszczy twoje życie. On sprawi, że będziesz bezpieczny na wieki wieków. 

Ale poczekaj, tam jest jedno bardzo ważne słówko. Tym słowem jest „jeśli”. Jesteś na zawsze 
zbawiony, jeśli uwierzyłeś. Musisz zaufać Jezusowi Chrystusowi, aby cię zbawił. Musisz Mu 
powiedzieć, że żałujesz za swój grzech i że ufasz Mu, aby cię zbawił. Wtedy jesteś zbawiony 
wiecznie. 

Zaśpiewajmy o tej dobrej nowinie jeszcze raz! 
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Przedstawienie Ewangelii 

Przyjęty przez Boga 

Pokaż ilustrację ze słowem „przyjęty”. 

Czyż nie jest to wspaniałe być przyjętym? Kiedy masz przyjaciół, którzy kochają cię takim 
jakim jesteś? Kiedy twoi przyjaciele wybrali ciebie, abyś posiedział u nich na obiedzie, albo 
abyś w coś z nimi zagrał? Kiedy ciężko pracujesz nad jakimś projektem do szkoły i twoja 
praca zostaje przyjęta? Wspaniale jest wiedzieć o tym, że inni przyjmują cię takim, jakim 
jesteś, albo ze względu na to, co zrobiłeś. 

Ale czasem nie jest dobrze być przyjętym. Jeśli większość dzieci robi coś złego, to byłoby 
lepiej nie być przez nich przyjętym. Czy możesz pomyśleć o kilku rzeczach, których nie 
powinieneś robić, nawet jeśli wydaje ci się, że większość z twoich znajomych je robi? 

Podaj przykłady niewłaściwych aktywności – późne chodzenie do łóżka, jedzenie zbyt wiele 
„śmieciowej” żywności, wydawanie zbyt wiele pieniędzy na modne ubrania itp. 

Słowo Boże uczy, że większość ludzi robi coś innego, niż to, co chciałbyś robić ty.   

Niech jakieś dziecko przeczyta z Biblii Mat. 7:13. 

Każdy w tym świecie ma problem z grzechem. Biblia mówi: „Wszyscy zgrzeszyli” (Rzym. 
3:23). My wszyscy myśleliśmy, mówiliśmy i robiliśmy złe rzeczy, które stanowią łamaniem 
Bożych praw. Może nigdy nie spróbowałeś narkotyków, nigdy nie ukradłeś niczego w 
sklepie, albo nigdy nie oglądałeś szkodliwych stron internetowych, ale grzeszyłeś na inne 
sposoby. Kiedy jesteś nieposłuszny wobec swojej mamy lub swojego taty, to grzeszysz. 
Nawet tylko złe nastawienie, kiedy o coś cię rodzice proszą, abyś zrobił (nawet jeśli w końcu 
to zrobisz) jest grzechem. Kara, na którą zarówno ty, jak i ja zasługujemy z powodu naszego 
grzechu to zatracenie - oddzielenie od Boga na zawsze w straszliwym miejscu, które nazywa 
się piekło. Wiersz, który przeczytał  __________ (podaj imię dziecka) przed chwilą, mówi że 
wielu ludzi jest na drodze do zatracenia. 

Niech jakieś inne dziecko przeczyta z Biblii Mat. 7:14. 

Na podstawie tego wiersza, jak wiele ludzi znajduje się na wąskiej drodze prowadzącej do 
życia na zawsze z Bogiem w niebie? (Niewiele). Ja wolę raczej należeć do tej małej grupy 
ludzi, a ty? Bóg mówi nam w Swoim Słowo, że istnieje tylko jeden sposób, aby twoje grzechy 
zostały odpuszczone. On przygotował taki sposób, kiedy posłał Swojego Syna, Pana Jezusa 
na ziemię. Pan Jezus  urodził się jako dziecko i wyrósł na mężczyznę. Prowadził doskonałe 
życie i nigdy nie popełnił ani jednej złej rzeczy. Pewnego dnia bezbożni ludzie ukarali Go jak 
przestępcę, kiedy przybili Go do krzyża. Pan Jezus nie zasługiwał na śmierć; On cierpiał, 
przelał krew i umarł, aby w ten sposób zapłacić za grzechy twoje i moje. Biblia mówi:  
„Krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu” (1 Jana 1:7b). 
Ciało Pana Jezusa zostało złożone w grobie, ale On nie pozostał w śmierci. Trzy dni potem 
powrócił do życia. Dziś jest w niebie! 
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Jeśli przyznasz Bogu, że zgrzeszyłeś i że Pan Jezus umarł na krzyżu, aby zapłacić za twoje 
grzechy, możesz wybrać Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela. Wtedy znajdziesz się na 
wąskiej drodze prowadzącej do życia. Możesz mieć jednak rodzinę i przyjaciół, którzy nie są 
z tobą na tej właściwej ścieżce.  

Pokaż ilustrację z napisem „Przyjęty”. 

Może twoja decyzja nie będzie dobrze przez nich przyjęta. Ale, w tym przypadku, 
najważniejszą rzeczą jest być przyjętym przez samego Boga! I możesz modlić się, prosząc 
Boga, aby pomógł twojej rodzinie i twoim przyjaciołom, aby weszli na właściwą ścieżkę.  

Jeśli nigdy nie uwierzyłeś w Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela, mam nadzieję, że zrobisz 
to dziś! 
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Lekcja 

Ilustracja 2-1 

Czy potrafisz dochować tajemnicy? Mordochaj miał nadzieję, że Estera potrafiła dochować 
tajemnicy! Czy pamiętasz, jaka to była tajemnica? Tak, chodziło o to, że Estera była 
Żydówką!  

Mordochaj był sługą króla i pracował przy bramie pałacowej. Musiał widzieć wiele 
ciekawych ludzi wchodzących i wychodzących przez bramę. Często musiał słyszeć ludzi 
prowadzących rozmowy, kiedy przechodzili. 

Pewnego dnia „nadstawił uszu” i słuchał jeszcze uważniej. To wyglądało na zamach!  
Kiedy tak Mordochaj słuchał, odkrył, że dwóch mężczyzn spiskowało, aby zamordować króla 
Achaszwerosza.  

Mordochaj wiedział, że musi coś z tym zrobić, aby powstrzymać ten niegodziwy spisek. 
Szybko posłał do Estery wiadomość, a Estera przekazała tę wieść królowi.  

Jeśli jesteś dzieckiem Bożym, czy pamiętasz, jak się nim stałeś? 

Krótko powtórz, czego na ten temat uczyłeś na lekcji w ubiegłym tygodniu.  

Jeśli jesteś dzieckiem Bożym, musisz być wiernym Bogu tak, jak Mordochaj. „Wierność” 
oznacza robienie tego, co chce Bóg, nawet gdy jest to trudne. Czasem będzie tak, że będziesz 
musiał oprzeć się złu. Może niektóre dzieci w twojej klasie są niegrzeczni i dokuczliwi wobec 
jakiegoś konkretnego chłopca, Michała. Śmieją się z niego, ośmieszają go, nie chcą się z nim 
bawić. Bawią się z tobą, ale nie chcą bawić się z Michałem. Co powinieneś zrobić jako 
chrześcijanin? 

Daj dzieciom możliwość odpowiadania. 

Jeśli chcesz postępować tak, jak sobie tego życzy Bóg, to może oznaczać, że powiesz 
spokojnie: „Uważam, że powinniśmy włączyć Michała do naszego zespołu”. Może zagrałbyś 
z Michałem i może pokazałbyś innym, że chcesz być wobec niego przyjazny. Boże dzieci nie 
powinny pozwalać sobie na pielęgnowanie przykrych, wrednych rzeczy bez podjęcia próby 
ich powstrzymania. Bądź wiernym Bogu tak, jak był Mordochaj. 

Teraz król dowiedział się już o spisku. Przeprowadzono szczegółowe dochodzenie. Ci obaj 
mężczyźni byli uznani winnymi i zostali powieszeni. 

Następnie wszystko to zostało dokładnie zanotowane w kronikach królewskich. Zostało tam 
także zanotowane imię Mordochaja. Król zapewne nie zauważył imienia Mordochaja, bo nie 
przyznał mu żadnego rodzaju nagrody, albo jakiegoś prezentu, którym zwykle królowie 
obdarzali kogoś, kto w taki sposób się przysłużył. 
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Często tak się zdarza, kiedy jesteś wierny Bogu, że nikt ci nie powie „dziękuję” ani nie 
pochwali cię. Był kiedyś taki chłopiec imieniem Antek. Niektórzy z jego kolegów zrobili 
wypad na sad i zajadali się soczystymi, czerwonymi jabłkami. 

„Patrz Antku, masz. Są naprawdę dobre”. 

„Nie, dziękuję” - odpowiedział spokojnie Antek.  

„Dlaczego nie?” - zapytał go przyjaciel. 

„Nie będę bardzo szczęśliwy, biorąc skradzione jabłka” – wyjaśnił Antek. 

„Antek laluś” - naśmiewał się jego kolega – „my nie chcemy lalusiów w naszym zespole, 
prawda?”  

Antek poszedł do domu i było mu dość przykro. Lubił bawić się z chłopcami, ale w głębi 
serca wiedział, że chciał być posłuszny Bogu. Bóg był zadowolony, że był Mu wierny. O 
wiele ważniejsze jest podobanie się Bogu, niż podobanie się ludziom. Biblia mówi: „Trzeba 
bardziej słuchać Boga niż ludzi” (Dz. Ap. 5:29b). Tak jak postąpił Mordochaj.  

Ilustracja 2-2 

Później król Achaszwerosz postanowił wyróżnić jednego ze swoich ludzi, Hamana, otoczyć 
go wielką czcią. Rzeczywiście uczynił go ważniejszym niż wszystkich pozostałych 
dostojników. Wszystkim sługom królewskim i urzędnikom król rozkazał, że mają oddawać 
pokłon wobec pysznego Hamana. 

Ilustracja 2-4  

Haman dumnie wchodził przez bramę, a wszyscy słudzy królewscy oddawali mu pokłon 
nisko twarzami ku ziemi. Jakże ten pełen pychy Haman musiał lubić, kiedy ci wszyscy słudzy 
w taki sposób kłaniali się przed nim! Ale był jeden człowiek, który tego nie robił. Możesz się 
domyślać, kto to był? Tak, to był Mordochaj. 

Biblia nie mówi nam, dlaczego Mordochaj nie oddawał pokłonu, ale uważamy, że tak się 
stało, ponieważ wyczuwał, że tu chodzi o uwielbienie dla Hamana. To było coś, czego nie 
mógł robić. Prawo Boże mówi: „Nie będziesz miał innych bogów obok mnie!” (2 Mojż. 
20:3). Lud Boży nie może czcić nikogo i niczego, tylko samego Boga. Mordochaj zapewne 
wiedział o tym, że odmowa, by w taki sposób czcić Hamana może sprowadzić na niego 
kłopoty, ale pragnął pozostać wiernym Bogu i być Jemu posłusznym, nawet kiedy to było 
takie trudne. To jest to, czego Bóg oczekuje od ciebie, jeśli jesteś Bożym dzieckiem. On chce, 
abyś okazywał posłuszeństwo wobec Jego przykazań i abyś pokazał, że do Niego należysz. 
Wierność Bogu oznacza posłuszeństwo wobec Niego, pomimo tego, że może to być trudne.  

Być może jesteś poza domem i bierzesz udział w zabawie ze swoimi przyjaciółmi. Twój tata 
powiedział ci, że masz wrócić do domu przed 18.00, ale zabawa jeszcze się nie skończyła. 
Przyjaciele namawiają cię „Chodź, zostań do końca”. Przykazanie Boże mówi „Czcij ojca 
swego i matkę swoją” (2 Mojż. 20:12). Jeśli pragniesz być wiernym Bogu, będziesz musiał 
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powiedzieć: „Przepraszam, muszę już iść”.  Wspaniałą rzeczą jest to, że Bóg udziela ci siły, 
aby być wobec Niego wiernym. Nigdy nie będzie takiego czasu, kiedy On nie będzie w stanie 
pomóc ci postępować prawidłowo. On jest wierny wobec Swoich dzieci i dlatego one mogą 
być wierne wobec Niego. To było coś, o czym Mordochaj mógł być całkowicie pewien. 

Ilustracja 2-3 

Jakież zamieszanie się porobiło, kiedy Mordochaj nie złożył Hamanowi pokłonu. 

Niektórzy z dworzan  królewskich zapytali go: „Dlaczego jesteś nieposłuszny rozporządzeniu 
króla” - ale on nadal odmawiał i nie oddawał pokłonów. 

Więc wyszli i powiedzieli Hamanowi „Mordochaj nie ugnie przed tobą - On jest Żydem”. 

 Mordochaj był znany z tego, że był Żydem. Czy ty jesteś chrześcijaninem? Czy ktoś zapytał 
ciebie: „Dlaczego uczęszczasz do Szkoły Niedzielnej?” Czy wyjaśniłeś, że jesteś 
chrześcijaninem? W twojej rodzinie, czy twoi rodzice, bracia i siostry wiedzą, że to dlatego, 
iż jesteś chrześcijaninem, czytasz Biblię, albo, że pragniesz pomagać w domu? Jeśli będziesz 
wierny Bogu, to będzie oznaczać, że cię rozpoznają jako chrześcijanina. W Słowie Bożym 
czytamy „Wy jesteście moimi świadkami - mówi Pan” (Izaj. 43:10a). Jeśli będziesz 
świadkiem, nie będziesz w stanie zachowywać w tajemnicy tego, że jesteś chrześcijaninem. 

Być może, masz właśnie teraz prawdziwy problem w tym, jak zachować wierność Bogu. 
Chciałbyś o tym z kimś porozmawiać. Byłbym szczęśliwy z tobą rozmawiać i modlić się z 
tobą. Przyjdź do mnie przy... (wymień gdzie) po spotkaniu. Ważne jest, abyśmy okazywali 
wierność Bogu tak, jak robił to Mordochaj. 

Kiedy Haman zobaczył, że Mordochaj nie oddaje mu pokłonu, bardzo, bardzo, się rozzłościł. 
Jego okrutny, nikczemny umysł podyktował mu pomysł zemsty. Był tak rozgniewany, że nie 
chciał zajmować się tylko jednym człowiekiem (Hamanem), ale chciał doprowadzić do 
zgładzenia wszystkich ludzi pochodzenia żydowskiego.  

Ilustracja 2-5 
 
Pobiegł do swoich mędrców, aby dowiedzieć się, kiedy nastanie ten jego szczęśliwy dzień, by 
doprowadzić do realizacji swojego niegodziwego spisku. Jego mędrcy rzucili losy i na tej 
podstawie orzekli mu, że trzynastego dnia dwunastego miesiąca będzie szczęśliwym dniem 
dla niego. Persowie nie wiedzieli o tym, że to Pan Bóg (a nie „dobre zaklęcia” czy „złe 
zaklęcia”) określały wszystkie nasze dni. Tak więc Haman był przekonany, że będzie miał 
powodzenie w realizacji swoich planów przeciwko Żydom. 

Najpierw musiał o swoich planach opowiedzieć królowi i zrobił to w niezwykle podstępny 
sposób. 

„Ach, królu Achaszwerosie, są pewni ludzie w twoim królestwie, którzy podkreślają 
odrębność. Różnią się od wszystkich pozostałych ludzi i nie respektują praw królewskich. 
Ach, królu, naprawdę, nie jest dobrze, że zostawiamy takich przy życiu. Jeśli to spodoba się 
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królowi, niech wyda rozkaz, aby ich zgładzić. Dam dziesięć tysięcy talentów srebra, aby 
pomóc w pokryciu kosztów”. 

Przebiegły Haman nie powiedział, że to właśnie chodziło o Żydów, których usiłował zgładzić.  

Król Achaszwerosz nie miał ani odrobiny podejrzenia. Wyraził zgodę na realizację planu. On 
nawet zdjął pierścień i dał go Hamanowi. To oznaczało, że Haman mógł zanurzyć sygnet w 
wosku, którym mógł opieczętować nowe prawo. W ten sposób każdy będzie wiedział, że jest 
to prawo króla Achaszwerosza i nie można go zmienić.   

„Nie musisz płacić tych wszystkich pieniędzy” rzekł król do Hamana. „Rób z tymi ludźmi 
tak, jak ci się podoba”.  

Wszystko wyglądało lepiej niż Haman mógł sobie nawet wyobrazić. Wkrótce nowe prawo 
zostało spisane i opieczętowane pieczęcią królewską, sygnetem, który teraz nosił Haman. 

Ilustracja 2-6 
 
Jeźdźcy rozpowszechnili tę wieść poprzez całe wielkie imperium. Persowie dysponowali 
znakomitym sposobem rozpowszechniania wiadomości w szybkim tempie. Jeźdźcy 
rozjeżdżali się na koniach, mułach lub wielbłądach na określoną odległość, a potem inne 
zwierzęta i inni jeźdźcy odbierali te wiadomości, a następnie byli zastępowani przez następne 
zwierzęta i jeźdźców. W ten sposób wiadomość była rozprzestrzeniana bardzo, bardzo 
szybko. Tym razem wiadomość ta była bardzo smutna. Nowe prawo określało, że trzynastego 
dnia dwunastego miesiąca wszyscy Żydzi zostaną zamordowani. Ten straszliwy dzień miał 
nadejść za niespełna jedenaście miesięcy. 

Wiadomość rozeszła się szybko wokół Suzy, stolicy. Żydzi musieli być przestraszeni - 
trzynastego dnia miesiąca dwunastego wszyscy będą musieli umrzeć. 

Czy nie byłoby lepiej, gdyby Mordochaj raczej złożył pokłon przed Hamanem, zamiast 
wprowadzić Żydów w tak wielką rozterkę? Jeżeli Mordochaj wiedział w swoim sercu, że 
oddanie pokłonu oznacza oddanie czci Hamanowi, postąpił słusznie, będąc posłusznym Bogu. 
Dowiedzieliśmy się, że Biblia mówi: „Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi” (Dz. Ap. 
5:29b). Mamy tak postępować nawet wtedy, kiedy jest bardzo, bardzo trudno. To oznacza być 
wiernym Bogu. Pamiętaj, że Bóg ci pomoże. On wzmocni cię, kiedy będzie bardzo trudno. 
Bądź wierny wobec Niego, gdyż On obiecuje być wiernym wobec ciebie. „Nie bój się, bom 
Ja z tobą, nie lękaj się, bom Ja Bogiem twoim! Wzmocnię cię…” (Izaj. 41:10). Zapamiętaj tę 
wspaniałą obietnicę, kiedy dzieją się złe rzeczy.  

Mordochaj był bardzo przerażony, kiedy usłyszał tę straszną wieść. Porwał swoje szaty i 
okrył się worem i posypał popiołem. W czasach biblijnych ludzie ubierali się w stare szaty 
wykonane z szorstkich worów, aby pokazać swój wielki smutek. Mordochaj głośno wołał 
kiedy udawał się do centrum Suzy. 

Po rozesłaniu tej straszliwej wiadomości, co teraz zrobią król i Haman? Oni po prostu usiedli, 
aby pić i radować się. Haman nie wiedział, a także król Achaszwerosz nie wiedział, co to 
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nowe prawo oznaczało dla pałacu. Estera dotrzymywała swojej tajemnicy. Musimy poczekać 
i zobaczyć, co się stanie. 

Jeżeli jesteś dzieckiem Bożym, pamiętaj, abyś był wobec Niego posłuszny. Nie wstydź się 
mówić o tym, że jesteś chrześcijaninem. Żyj dla Boga. Nawet wtedy, kiedy będzie trudno, 
bądź wierny tak, jak Mordochaj. Bóg będzie wobec ciebie wierny. Biblia mówi nam: „Wierny 
jest Bóg!” (1 Kor. 1:9). 

 
Pytania powtórkowe 
 

1. W jaki sposób Mordochaj uratował życie króla? (Donosząc Esterze o 
przygotowywanym zamachu przeciwko królowi). 

2. Dlaczego ludzie mieli kłaniać się przed Hamanem? (Był jednym z najważniejszych 
książąt królewskich i tak nakazał król). 

3. Co Bóg chce, abyś zrobił, kiedy koledzy chcą, żebyś zrobił coś niewłaściwego? 
(Słuchać Jego przykazań i pokazywać, że należysz do Niego). 

4. Jak myślisz, dlaczego Mordochaj nie chciał pokłonić się przed Hamanem? (Mordochaj 
był Żydem, a Bóg nakazał Żydom, że nie mają czcić lub kłaniać się przed nikim 
oprócz Niego). 

5. Co Haman chciał zrobić, kiedy dowiedział się, że Mordochaj się przed nim nie kłania? 
(Chciał go zabić, a także wszystkich pozostałych Żydów). 

6. Co to znaczy być wiernym Bogu? (Robić to, co chce Bóg, nawet jeśli to jest trudne). 
7. Kiedy rzucono losy w sprawie wyboru dnia, w którym Żydzi mieli być zamordowani, 

kto naprawdę sprawował władzę nad tym, co się działo? (Bóg). 
8. Co Hamanowi dał król, aby pokazać, że otrzymał uprawnienia do ogłaszania 

jakiegokolwiek prawa? (Król Hamanowi dał swój sygnet w celu opieczętowania 
szczególnych dokumentów i powiedział mu, że może ustanowić jakiekolwiek prawo 
dotyczące Żydów według własnego uznania). 

9.  Jak uważasz, dlaczego zostało spisane i zaniesione prawo do różnych części kraju? 
(Aby każdy usłyszał o nowym prawie). 

10. Dlaczego Żydzi mogli pomyśleć, że Bóg nie troszczył się o nich? (Prawo określało, że 
wszyscy powinni być zamordowani). 

11. Co powinieneś zrobić, kiedy myślisz, że Bóg nie troszczy się o ciebie? (Bądź wierny 
Bogu - ufaj Mu i proś Go, aby dodał ci odwagi i siły, wiedząc o tym, że On naprawdę 
troszczy się o ciebie). 

12. O czym mówi nam wiersz Jerem. 29:11? („Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was 
- mówi Pan - myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć 
nadzieją”).  
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Lekcja 3 

Wołanie o pomoc  

Fragment Biblii dla nauczyciela  

Estery 3:15b - 5:2 

Główna prawda 

Bóg słucha i odpowiada na modlitwy Swoich dzieci 

Zastosowanie 

Dla zbawionych: 

Powinieneś rozmawiać z Bogiem często i przynosić wszystkie swoje problemy do Niego 

Wiersz pamięciowy 

„Oczy Pańskie patrzą na sprawiedliwych, A uszy jego słyszą ich krzyk” (Psalm 34:16). 

Pomoce wizualne 

• Zestaw ilustracji: 3-1; 3-2; 3-3; 3-4; 3-5; 3-6 i 4-1. 
• Napisy: „Bóg słucha i odpowiada na modlitwy Swoich dzieci” (główna prawda) i 

„Powinieneś rozmawiać z Bogiem często i przynosić wszystkie swoje problemy do 
Niego” (zastosowanie dla dzieci zbawionych) .  

• Kawałek juty lub innej szorstkiej tkaniny. 
• Obraz lub model berła. 
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Zarys lekcji 

Wstęp 

Wieści roznosiły się szybko, podobnie i smutek 

Bieg wydarzeń 

1. Żydzi płaczą i poszczą         GP 
2. Estera słyszy o smutku Mordochaja 
3. Estera wysyła szaty dla Mordochaja 
4. Mordochaj odmawia przyjęcia szat 
5. Estera wysyła Hatacha do Mordochaja  
6. Hatach przekazuje Mordochajowi wiadomość od Estery 
7. Estera boi się pójść do króla         GPZ 
8. Estera wysyła do Mordochaja wiadomość – „Nie mogę tego zrobić”   GPZ 
9. Mordochaj – „Ona musi to zrobić”        GPZ 
10. Estera podejmuje decyzję         GPZ 
11. Żydzi i Estera poszczą        

Punkt kulminacyjny 

Estera idzie do wewnętrznego dziedzińca 

Zakończenie 

Król wyciąga berło           GPZ 
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Przedstawienie Ewangelii 

Gdzie udać się po pomoc? 

Kiedy masz problem, ważną rzeczą jest, aby wiedzieć, gdzie możesz szukać pomocy. 
Sprawdź, czy wiesz, gdzie możesz uzyskać pomocy dla rozwiązania swoich problemów. 

Niech czworo dzieci wyjdzie do przodu i niech podniosą obrazki przedstawiające zęba, 
samochód, książki i chorego człowieka. Wskazuj kolejno na poszczególne obrazki i wywołaj 
dyskusję. (Możesz użyć lekcji ewangelizacyjnej „Do kogo pójść”.)  

Kiedy masz ból zęba, gdzie należy się udać po pomoc? (Do dentysty). Kto może pomóc  
w problemach z samochodem? (Mechanik). Gdzie należy się udać, kiedy nie rozumiesz 
swojego wypracowania domowego? (Do swojego nauczyciela, rodziców lub opiekuna). 
Kiedy czujesz się chory, kto może ci pomóc? (Lekarz). 

Czy pójdziesz do dentysty, aby naprawić swój samochód? Czy uważasz, że mechanik może 
pomóc ci tak, że wyzdrowiejesz? Czy poprosiłbyś lekarza, aby ci pomógł zrozumieć swoje 
wypracowanie domowe? 
 
Omów krótko każdy przypadek. 
  
Jeśli masz problem, musisz pójść do kogoś, kto jest w stanie ci pomóc naprawdę! 

Niech czwórka dzieci odda karty i usiądzie. Pokaż ciemne serce. 

Co zrobić, jeśli problemem jest grzech? Czy przypuszczasz, że ktoś tutaj ma problem  
z grzechem? 

Pozwól dzieciom odpowiedzieć. 

Biblia mówi: „Zaiste, nie ma na ziemi człowieka sprawiedliwego, który by tylko dobrze 
czynił i nie grzeszył” (Kazn. Sal. 7:20). Nikt z nas nie może powiedzieć: „Ja nie mam 
problemu z grzechem”. Wszyscy złamaliśmy Boże prawa, myślą, mową i czynem. W jaki 
sposób chłopcy i dziewczęta w twoim wieku dopuszczają się grzechu? 

Omów to krótko. 

Grzech jest straszliwym problemem, który powoduje wiele cierpienia w naszym świecie. 
Grzech również oddziela cię od Boga i jeśli nie uzyskasz pomocy, grzech powstrzyma cię od 
wejścia do nieba. 

Kto może pomóc ci w problemie z grzechem? 

Pokaż krzyż. 

Tylko Bóg może! Bóg, który stworzył cię, i kocha cię. On wie, że nie byłbyś w stanie nic 
zrobić, aby rozwiązać swój problem grzechu. Dlatego Bóg posłał Swego jedynego Syna, Pana 
Jezusa Chrystusa, aby zapłacił za twoje grzechy, umierając na krzyżu. Pan Jezus nie 
zasługiwał na śmierć. On przelał krew i umarł na krzyżu, aby zapłacić za twoje i moje 



29 
 

grzechy. Ciało Pana Jezusa zostało złożone w grobie, ale trzy dni później On powrócił do 
życia. Dziś On żyje w niebie. 

Jeśli nie zawołałeś do Pana Jezusa, Syna Bożego, aby cię zbawił od twojego grzechu, musisz 
zrobić to dzisiaj. On jest jedynym, który może przebaczyć twój grzech i umożliwić ci 
poznanie Boga i życie z Nim kiedyś na wieki w niebie. Słuchaj uważnie podczas naszej lekcji, 
aby o tym dowiedzieć się więcej. 
 
Ilustracja 3-1 
 
Wieści roznosiły się szybko, podobnie też i smutek. Kiedy Żydzi usłyszeli, co ma się 
wydarzyć trzynastego dnia dwunastego miesiąca, płakali i nałożyli na siebie wory. Również 
obywali się bez jedzenia. (To nazywamy postem). Czasami ludzie poszczą, jeśli naprawdę 
chcą skupić się na spędzaniu czasu z Bogiem, prosząc Go o pomoc. 

Żydzi wiedzieli, że tylko Bóg może uratować ich od katastrofy. Podczas tych dni, wielu 
Żydów wołało do Pana Boga o pomoc. Wiedzieli, że w przeszłości Bóg wysłuchiwał modlitw 
Swego ludu. Biblia przedstawia to wyraźnie, że Bóg jest wciąż taki sam. On słucha, kiedy 
Jego dzieci modlą się i On odpowiada na ich modlitwę. Jedno z Jego dzieci zapisało takie 
słowa w Biblii: „Głosem moim wołam do Pana, A On odpowiada mi z świętej góry swojej” 
(Psalm 3:5). To tylko dzieci Boże mogą być pewne, że Bóg wysłucha i odpowie na ich 
modlitwy. Czy jesteś dzieckiem Bożym? Staniesz się dzieckiem Bożym, gdy przyjmiesz Pana 
Jezusa jako swojego Zbawiciela i Pana. Jeśli tak zrobisz, to Bóg będzie twoim kochającym, 
Niebiańskim Ojcem. On lubi słuchać jak do Niego mówisz. On słucha zawsze. On jest tak 
wielki i potężny. Zawsze może wysłuchać. 

Pewnej nocy prawda ta stała się bardzo realna dla pewnego wierzącego chłopca. Piotrek 
mieszkał z mamą i tatą na samotnym gospodarstwie z dala od miasta. Tego wieczoru jego tata 
poważnie zachorował, a jego mama poprosiła syna, aby poszedł i wezwał lekarza. Nie mieli 
telefonu komórkowego ani żadnego telefonu i to był jedyny sposób, aby wezwać lekarza 
kiedy zaistniała potrzeba. Najszybszym sposobem dla Piotrka, by dostać się do lekarza było 
pojechanie do miasta na swoim koniu, ale bał się jeździć w ciemnościach. Jego mama 
nalegała i w końcu poprosił Boga, aby mu pomógł. Piotrek wsiadł na konia i kiedy jechał do 
miasta, modlił się. Bóg poprowadził go bezpiecznie do domu lekarza, który był w stanie 
przybyć natychmiast. W wyniku tego jego ojciec poczuł się znów dobrze. Tej nocy Piotrek  
w szczególny sposób uświadomił sobie, że Bóg słyszy i odpowiada na modlitwy Swoich 
dzieci. 

Żydzi wiedzieli, że w takim czasie ucisku potrzebowali Boga. Nie ma problemu był zbyt 
wielkiego dla Niego, aby nie był w stanie go rozwiązać, nawet problem tego spisku 
przygotowanego przez niegodziwego Hamana. 

W pałacu królowa Estera nie wiedziała nic o okrutnych zamiarach Hamana. Ona jeszcze nie 
słyszała o tym, co działo się wśród jej ludu. Oczywiście, nadal utrzymywała w tajemnicy to, 
że była Żydówką. 
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Pewnego dnia jej służebnice przyniosły dziwne wieści. 

„Królowo Estero, coś się wydarzyło takiego, że Żydzi chodzą bardzo smutni. Wyglądają tak, 
jakby się czegoś bardzo bali. Chodzą w worach i siedzą w popiele. Nawet Mordochaj stoi na 
ulicy przed bramą pałacu ubrany w szorstki wór”.  

W tamtych czasach taki zwyczaj pielęgnowali ludzie, którzy z powodu wielkiego smutku 
ubierali się w wory i siedzieli w popiele tak, jak niektórzy ludzie noszą czarne szaty dzisiaj, 
kiedy ktoś, kogo kochają umarł. 

Królowa naprawdę zaniepokoiła się, kiedy usłyszała wieści o Żydach. Jej służebnice musiały 
zastanawiać się, ale służebnice nie mają prawa zadawania pytań królowej! 

„Coś nie jest tak?” - pomyślała królowa Estera. „Gdybym tylko mogła porozmawiać z 
Mordochajem , ale to jest niemożliwe. Jakoś muszę się o tym dowiedzieć. Muszę pomóc 
Mordochajowi”. 

Ilustracja 3-2 
 
Zmartwiona królowa znalazła trochę dobrych szat i poprosiła sługę, aby je przekazał 
Mordochajowi. 

„Powiedz mu, żeby się w nie ubrał” – nalegała – „i żeby zdjął te łachmany”.  

Sługa pospieszył do Mordochaja, ale gdy usiłował przekazać te szaty Mordochajowi, ten nie 
chciał ich przyjąć. Tak więc sługa wrócił do Estery.  

„Ach, dlaczego przyniosłeś je z powrotem? Dlaczego Mordochaj ich nie wziął?” - zapytała 
zmartwiona królowa. 

Sługa wyjaśnił, że Mordochaj odmówił, i nie podał wyjaśnienia. Królowa wyczuła coś złego. 
Musiała się o tym dowiedzieć. 

Wezwała Hatacha, jednego ze swoich sług. 

„Musisz pójść do Mordochaja i dowiedzieć się, co go niepokoi i dlaczego?” – taki był jej 
rozpaczliwy rozkaz.  

Ilustracja 3-3 
 
Hatach pospieszył do Mordochaja i dostarczył wiadomość od królowej. Mordochaj musiał 
bardzo odetchnąć z ulgą, słysząc, że królowa dowiedziała się już o wielkim smutku Żydów. 

„Hatachu, musisz powiedzieć królowej o wszystkim” - odpowiedział Mordochaj. 
„Odmówiłem pokłonu Hamanowi. Rozzłościł się bardzo i zarządził, że Żydzi mają być 
wymordowani. Haman nawet obiecał za to zapłacić królowi dużą ilością srebra. Właśnie tak! 
Zanieś tę wiadomość królowej Esterze”. 
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Mordochaj wręczył Hatachowi kopię rozkazu Hamana, który miał być rozesłany po całym 
królestwie. 

„Hatachu, musisz powiedzieć królowej Esterze, aby poszła i porozmawiała z królem  
i ubłagała go, by uratował nasz lud. Musisz zrobić wszystko, aby pomóc, bo to jest bardzo 
ważne”.  

Hatach nie zatrzymał się, aby zadawać więcej pytań. 

Ilustracja 3-4 
 
Pospieszył znów do pałacu, gdzie Estera czekała zaniepokojona. 

„Królowo Estero!” - Hatach zaczął pośpiesznie. „To ... to jest bardzo zła wiadomość dla 
Mordochaja i wszystkich Żydów! Mają umrzeć trzynastego dnia dwunastego miesiąca. Oto 
przeczytaj, co ci wysłał Mordochaj”. 

Kiedy czytała, jej twarz stawała się coraz bardziej smutna. Hatach musiał zastanawiać się, 
dlaczego? 

„Królowo Estero” - kontynuował Hatach – „Masz pójść do króla Achaszwerosza i ubłagać go, 
aby nie wybił wszystkich Żydów. Mordochaj mówi, że musisz tak postąpić!” 

„O nie!” - zawołała królowa. Była w szoku i cała przestraszona. Czuła, że było to coś, czego 
nie odważy się zrobić. 

Zastanawiam się, czy Estera zapomniała, że Pan Bóg może udzielić jej odwagi. Czyż 
zapomniała o tym, aby swój problem przynieść do Niego? Jeśli Pan Jezus jest twoim 
Zbawicielem, to jesteś dzieckiem Bożym i możesz swojemu Ojcu Niebiańskiemu powiedzieć  
o swoich obawach. W Psalmie 50:15 czytamy: „I wzywaj mnie w dniu niedoli, Wybawię cię, 
a ty mnie uwielbisz!” Jakikolwiek jest twój problem - może twój przyjaciel przestał być 
twoim przyjacielem, albo twój tata utracił pracę, albo ktoś wypowiada obraźliwe i niemiłe 
słowa do ciebie, powiedz o tym swojemu Ojcu w niebie.  On ci pomoże i uwielbisz Go. Nie 
zapomnij porozmawiać z Bogiem o swoich problemach i potrzebach, kiedy się czegoś 
obawiasz. Wydaje się, że Estera o tym zapomniała. 

“Hatachu” - powiedziała – „Musisz natychmiast pójść do Mordochaja i przekazać mu 
wiadomość. Każdy wie, że jakikolwiek mężczyzna lub kobieta, którzy zbliżają się do króla na 
wewnętrznym dworze bez wezwania, jest skazywany na śmierć. Tylko osoba, do której król 
wyciągnie swoje złote berło, będzie żyć”. 

Berło to rodzaj laski, która należy do króla. Ona pokazuje, że król ma moc i władzę rządzenia. 

„Takie jest prawo” - kontynuowała Estera”. Hatachu, powiedz jeszcze Mordochajowi o tym, 
że nie zostałam zaproszona do króla przez trzydzieści dni”. 

Estera myślała o problemach. Wydawały się niemożliwe do pokonania, ale jeśli masz duże 
problemy, pamiętaj, że Bóg jest daleko większy niż twoje problemy. Nie ma nic 
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niemożliwego dla Boga. On ma wszelką moc, On może zrobić, co chce. To jest Bóg, który 
jest twoim Niebiańskim Ojcem, jeśli Pan Jezus jest twoim Zbawicielem. Wszechmogący Pan 
był także Bogiem Estery, ale teraz jedynie myślała bardziej o swoich problemach niż o Nim. 

Kiedy Hatach pospieszył do Mordochaja jeszcze raz, Estera z pewnością wyczuwała, że jej 
kuzyn zrozumie. 

Hatach znalazł Mordochaja i opowiedział mu, co powiedziała królowa. „Ona nie została 
zaproszona przez króla już trzydzieści dni” – Hatach zakończył. 

Wiadomość królowej naprawdę oznaczała, że było rzeczą niemożliwą, aby była w stanie 
porozmawiać z królem. 

Ilustracja 3-5 
 
Nie łatwo można było zniechęcić Mordochaja. 

„Hatachu” - powiedział stanowczo – „Musisz zanieść tę wiadomość do Estery: „Estero, nie 
myśl, że unikniesz tego tylko dlatego, że mieszkasz w domu królewskim. Nawet jeśli nic nie 
powiesz królowi, Żydzi zostaną uratowani, ale ty i twoja rodzina zostaniecie zabici. Kto wie, 
czy nie zostałaś królową na taki czas, jak ten? Może jesteś królową właśnie na ten czas, po to 
abyś mogła uratować swój lud”. 

Mordochaj chciał, aby Estera pamiętała o tym, że Bóg ma plan dla Swoich dzieci. Czyż nie 
znalazła się w pałacu, ponieważ Bóg tak zaplanował?  

Dowiedzieliśmy się już, że Bóg ma powód, dla którego zbawił każdego wierzącego. On 
umieścił nas w rodzinie, przy naszej ulicy, i w naszej szkole, aby mógł posługiwać się nami w 
sposób szczególny. 

Był pewien chłopiec imieniem Karol, który mieszkał przy pewnej ulicy, nazwijmy to ulicą 
mostową. Był chrześcijaninem. Pewnego dnia pewien mężczyzna i pewna kobieta przybyli, 
aby przeprowadzać specjalne spotkania dla dzieci przy ulicy Karola. Nie wiedzieli, gdzie 
mieszkały dzieci. Kiedy wysiedli z samochodu, spotkali Karola. 

„Chcemy przeprowadzić specjalne spotkania dla chłopców i dziewcząt. Czy mógłbyś 
powiedzieć nam o domach, gdzie mieszkają dzieci?” 

„Oczywiście” - powiedział Karol i zaprowadził ich do domów, gdzie mieszkali chłopcy i 
dziewczynki.  

Kiedy skończyli, mężczyzna powiedział do Karola „Myślę, że Bóg zaplanował to, że ty 
mieszkasz przy tej ulicy. Bo dzięki tobie mogliśmy rozdać dzieciom zaproszenia. Dziękuję 
bardzo”. 

Karolowi zrobiło się bardzo przyjemnie, że Bóg nawet zaplanował to, gdzie powinien 
mieszkać. 
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A w pałacu Hatach opowiedział Esterze o wszystkim. Była bardzo, bardzo przestraszona na 
myśl, że miałaby pójść do króla, nie otrzymawszy wezwania, ale odważnie postanowiła, że 
postara się uratować swój lud, nawet jeśliby przy tej próbie miała utracić swoje życie. 

Ilustracja 3-6 
Wysłała odpowiedź do Mordochaja. 

„Zgromadź Żydów w mieście. Pośćcie o mnie - nie jedzcie, ani nie pijcie przez trzy dni. W 
pałacu moje dziewczyny i ja zrobimy to samo. Potem pójdę do króla. Jeśli mam umrzeć, to 
umrę”. 

Estera wiedziała, że potrzebuje pomocy od Boga. Wierzący chłopcze i dziewczynko, ty 
potrzebujesz Bożej pomocy cały czas, prawda? Być może jesteś jedynym chrześcijaninem w 
twojej klasie w szkole i jest ci bardzo trudno żyć dla Boga. Powiedz o tym twojemu 
kochającemu Ojcu w niebie. On chce, abyś Mu o tym powiedział, On obiecuje pomóc. Może 
bywa tak, że w domu masz problem, o którym nie możesz podzielić się z nikim. Możesz 
podzielić się z Bogiem. On jest zainteresowany i potrafi pomóc. Czy są to małe, czy duże 
problemy, możesz o nich rozmawiać z Bogiem. Pamiętaj ten wiersz biblijny „I wzywaj mnie 
w dniu niedoli, Wybawię cię, a ty mnie uwielbisz!” (Psalm 50:15). Bóg jest tak potężny i 
wielki, że nie ma rzeczy zbyt trudnej dla Niego. On słyszy i odpowiada na modlitwy Swoich 
dzieci. To dlatego Estera wiedziała, że ona i jej lud muszą prosić o Jego pomoc. 

Kiedy Mordochaj usłyszał tę wiadomość, bez rozgłosu rozesłał ją do Żydów. Przez trzy dni 
pościł i modlił się. Ach, jak oni potrzebowali Bożej pomocy! Estera nie mogła opuścić pałacu, 
aby pościć i modlić się z pozostałymi, więc zgromadziła swoje służebnice. Estera prosiła o  
Jego pomoc od Boga, od tej jedynej Osoby, która była silniejsza niż król Achaszwerosz i 
Haman. Po trzech dniach Estera włożyła królewską szatę i ruszyła w kierunku dziedzińca 
wewnętrznego. Jakże musiała się czuć poddenerwowana. Wyczekiwała na dziedzińcu 
wewnętrznym. Jej serce niemal przestało bić. Czy poniesie za to śmierć? Czy król podniesie 
swoje złote berło? 

Czekała i czekała, patrząc z zapartym tchem. Król Achaszwerosz  ujrzał swoją przepiękną 
królową. Jego ręka poruszyła się. 

Ilustracja 4-1 
 
Tak, wyciągnął złote berło! Estera mogła podejść i porozmawiać z nim! 

Bóg wysłuchał wołania Swojego ludu! On zawsze wysłuchuje Swoich dzieci, kiedy do Niego 
się zwracają. „Taka zaś jest ufność, jaką mamy do niego, iż jeżeli prosimy o coś według jego 
woli, wysłuchuje nas” (1 Jana 5:14). Czasami On nie robi tego, co myślimy, że powinien 
zrobić, ale On zawsze robi to, co jest najlepsze. Jaką wspaniałą rzeczą jest być dzieckiem 
Bożym i wiedzieć, że On obiecuje wysłuchać i odpowiadać na nasze modlitwy tak, jak 
odpowiadał Swojemu ludowi dawno temu. 

Co teraz Estera powie królowi? To, co zrobiła, było bardzo zaskakujące... ale, aby o tym 
posłuchać, będziemy musieli poczekać do następnego razu. 
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Wierzący chłopcze i dziewczynko, nigdy nie zapominaj, że twój Ojciec w niebie słyszy i 
odpowiada na modlitwy. Czy poświęcasz czas na rozmowę z Nim każdego dnia? Czy 
opowiadasz Mu o swoich problemach? Czy prosisz Go, aby zbawił twoich przyjaciół lub 
członków twojej rodziny, którzy nie znają Pana Jezusa? Na zakończenie poprośmy Boga, aby 
pomógł nam w modlitwie. 

 „Drogi Niebiański Ojcze, dziękuję Ci, że jesteś wielkim Bogiem, który jest w stanie słyszeć i 
odpowiadać na nasze modlitwy. Proszę wybacz nam, że czasami nie rozmawiamy z Tobą i 
pomóż nam modlić się do Ciebie każdego dnia. W Imieniu Pana Jezusa. Amen”. 

 

 

Pytania powtórkowe 

1. Co Mordochaj i inni Żydzi zrobili, kiedy dowiedzieli się o nowym prawie? (Ubrali się 
w wory, płakali i pościli). 

2. W jaki sposób Estera dowiedziała się, że coś było nie tak jeśli chodzi o Mordochaja? 
(Jedna z jej służebnic powiedziała jej, że Żydzi byli bardzo smutni, i dlatego Estera 
wysłała sługę, aby porozmawiał z Mordochajem). 

3. Co Mordochaj chciał, aby zrobiła Estera w celu uratowania jej ludu? (Aby poszła do 
króla i wstawiła się za życiem swojego ludu). 

4.  Dlaczego to mogło być niebezpieczne dla Estery, gdyby tak postąpiła? (Król jej nie 
wezwał, a każdy, kto udał się do króla bez wezwania, mógł zostać zabity). 

5. Jaki wiersz w Biblii mówi, co trzeba robić, gdy napotykasz problemy w swoim życiu? 
(Psalm 50:15 - „I wzywaj mnie w dniu niedoli, Wybawię cię, a ty mnie uwielbisz!”). 

6. Co Mordochaj powiedział Esterze, że się stanie, gdyby nie poszła do króla? (Nie 
zostanie zachowana przy życiu, chociaż była królową). 

7. Co to znaczyło, kiedy Estera prosiła Żydów, aby pościli o nią? (Mieli nie jeść i nie pić, 
i prawdopodobnie modlić się o nią). 

8. Jak uważasz, w jakiej sprawie Estera chciała, aby Żydzi się modlili? (Potrzebowała 
pomocy od Boga, aby mieć odwagę, by iść do króla, a także, aby król pozwolił jej 
przemówić). 

9. Jakie są kłopoty dziewcząt i chłopców, o co należy się modlić? (Odpowiedzi będą 
różne. Przykłady z lekcji obejmują obawy, twój przyjaciel przestaje być twoim 
przyjacielem, twój tata traci pracę, ktoś wypowiada przykre, fałszywe rzeczy do 
ciebie, lub jesteś jedynym chrześcijaninem w klasie w twojej szkole i trudno ci żyć dla 
Boga). 

10. Co Estera powiedziała, że zrobi dla swojego ludu? (Że pójdzie do króla i poprosi go, 
aby zachował życie jej ludu). 

11. Jak myślisz, co powinieneś zrobić, kiedy Bóg pomaga ci w rozwiązaniu problemu? 
(Podziękować Mu i opowiedzieć innym o tym, jak On odpowiedział na twoją 
modlitwę). 

12. O czym mówi Psalm 34:16? („Oczy Pańskie patrzą na sprawiedliwych, A uszy jego 
słyszą ich krzyk”). 
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Lekcja 4  

Lud Boży uczczony  

Fragment Biblii dla nauczyciela  

Estery 5 - 6 

Główna prawda 

Nie bądź niewolnikiem grzechu tak, jak Haman 

Zastosowanie 

Dla nie zbawionych: Zaufaj Panu Jezusowi, a On cię zbawi 

Wiersz pamięciowy 

„Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie” (Jan 8:36). 

Pomoce wizualne 

• Zestaw ilustracji: 4-1; 4-2; 4-3; 4-4; 4-5; 4-6 i 4-7. 
• Napisy: „Nie bądź niewolnikiem grzechu tak, jak Haman” (główna prawda) i „Zaufaj 

Panu Jezusowi, a On cię zbawi”(zastosowanie dla dzieci nie zbawionych). 
• Dania na „uczcie” dla degustacji. 
• Notes z lekcji 2.  
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Zarys lekcji 

Wstęp 

Królowa szybko ruszyła do przodu i dotknęła czubka złotego berła. 

Bieg wydarzeń 

1. Estera zaprasza króla i Haman na ucztę 
2. Estera zaprasza króla i Hamana na drugą ucztę     GP 
3. Haman w poczuciu pychy przyjmuje zaproszenie 
4. Mordochaj odmawia pokłonu wobec Hamana 
5. Zeresz i przyjaciele doradzają Hamanowi, aby wybudował szubienicę dla Mordochaja 

GPN 
6. Król nie może spać 
7. Sługa czyta na głos zapis o Mordochajowym ujawnieniu spisku 
8. Król pyta Hamana, w jak sposób taki człowiek powinien być odznaczony  GPN 
9. Haman podaje swoje pomysły 

 
Punkt kulminacyjny 

Król postępuje według propozycji Hamana 
Haman prowadzi Mordochaja po okolicy 
 
Zakończenie 

Upokorzony Haman wraca do domu         GPN 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

Przedstawienie Ewangelii 

Opanowanie grzesznych nawyków 

Poproś jednego z chłopców, aby wyszedł do przodu i złóż razem jego ręce. (Będzie dobrze, 
jeśli będzie miał na sobie koszulę lub sweter z długimi rękawami). Owiń nicią jego ręce 
 i zawiąż na węzeł. Następnie poproś go... 

Teraz niech spróbuje zerwać nić. 

Stwierdzisz, że to łatwe. 

Podobnie dzieje się w przypadku grzesznych nawyków, takich jak przeklinanie, kradzież  
i hazard. Może na początku będziemy w stanie przełamać nawyk, ale nawyki stają się coraz 
silniejsze. 

Tym razem owiń nić wokół jego ramion kilka razy.  

Wypowiadasz jedno przekleństwo, a potem następne i następne. Kradniesz zabawkę, a potem 
rower, a następnie pieniądze, i dzieje się coraz gorzej i gorzej. Zaczynasz hazard na 
komputerze, a następnie zaczynasz grać w bingo lub w zakłady wyścigów konnych, i tak 
dalej. To staje się coraz silniejsze. Co się w końcu dzieje? 

Teraz spróbuj zerwać nić, którą jesteś owinięty wiele razy wokół rąk... oczywiście, nie 
możesz ich zerwać. Tak jak potrzebujesz mojej pomocy, aby przeciąć te nici, aby cię uwolnić, 
tak każdy z nas potrzebuje Pana Jezusa Chrystusa, aby uwolnił nas od grzesznych nawyków, 
które utrzymują nas w niewoli. Pan Jezus umarł na krzyżu za grzeszników, następnie 
zmartwychwstał, aby nas uwolnić i dać nam moc, aby żyć dla Niego. 
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Prezentacja Ewangelii 

Pycha w sercu 

Kto może mi powiedzieć, co to jest pycha? 

Daj dzieciom możliwość na odpowiadanie. 

Pycha to myślenie o sobie więcej niż należy. Nie jest to postrzeganie siebie samego takim, 
jakim jesteś naprawdę - jakim widzi cię Bóg. Uczyliśmy się o Hamanie, który miał problem  
z pychą. Ale pycha jest również problemem, jakim dziś mamy ty i ja. 

Pokaż gwiazdę pokazującą twoje „prawdziwe ja”. 

Pycha nie pochodzi z zewnątrz (na podstawie tego, co masz, lub nie masz), ale od wewnątrz. 
Jest to problem serca („prawdziwego ja”). Biblia mówi, że „Podstępne jest serce, bardziej niż 
wszystko inne, i zepsute, któż może je poznać?” (Jerem. 17:9). 

Połóż czyste serce na gwieździe.   

Twoje serce może oszukiwać (wprowadzać w błąd) w myśleniu, że jesteś lepszy niż 
naprawdę takim jesteś. Możesz sobie powiedzieć: „Nie mam problemu z grzechem.  
Inne dzieci robią złe rzeczy, ale nie ja. „Albo może uważasz, że złe rzeczy, które pełnisz, tak 
naprawdę, nie są takie złe.  

Ale nawet, jeśli myślisz, że twoje serce jest czyste, Bóg wie, jak jest naprawdę. 

Połóż ciemne serce na czystym sercu. 

Bóg wie, że odkąd pierwszy mężczyzna i pierwsza kobieta, Adam i Ewa zgrzeszyli, każdy 
rodzi się z „chęcią” do robienia rzeczy na swój sposób zamiast w Boży sposób. To dlatego 
grzeszysz, myślą, mową i uczynkiem, czym łamiesz Boże prawa. Kiedy przywłaszczasz sobie 
coś, co do ciebie nie należy, grzeszysz. Kiedy wypowiadasz niemiłe rzeczy o kimś,  
lub odchodzisz, kiedy ktoś potrzebuje twojej pomocy, to grzeszysz. 

Grzech powoduje wiele cierpienia w naszym świecie. Ale najgorszą rzeczą jeśli chodzi  
o grzech jest to, że on oddziela cię od Boga. Dopóki grzech nie zostanie odpuszczony, 
będziesz oddzielony od Boga na wieki. Oznacza to, że pewnego dnia pójdziesz do 
straszliwego miejsca kary, które nazywa się piekłem, zamiast pójść do nieba. 

Jedynym, który nie posiada grzesznego, zwodniczego serca jest Bóg. Bóg jest naszym 
Stwórcą i On jest całkowicie święty (doskonały) i dobry. Ale nawet jeśli Bóg jest święty, a ty 
jesteś grzeszny, Bóg cię kocha. 

Pokaż krzyż i grób. 

Bóg ukochał cię tak bardzo, że był gotów posłać Swego Syna, Pana Jezusa, by przelać krew  
i umrzeć na krzyżu, aby zapłacić za twoje grzechy. Biblia mówi: „…Chrystus umarł za 
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grzechy nasze… i że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został z martwych wzbudzony…” 
(1 Kor. 15,3-4). Pan Jezus nie tylko zapłacił za wszystkie twoje grzechy, On udowodnił,  
że możesz otrzymać wybaczenie, bo On powstał z martwych! Dzisiaj Pan Jezus żyje w niebie. 

Jeśli zgrzeszyłeś i uwierzyłeś, że Pan Jezus umarł za twój grzech, a potem zmartwychwstał, 
możesz wybrać Go jako swojego Zbawiciela. 

Pokaż ciemne serce, następnie złóż je tak, aby odsłonić czyste serce. 

Następnie Bóg przebaczy twój grzech i zmieni twoje serce tak, że będziesz chciał podobać się 
Bogu we wszystkim, co myślisz, mówisz i robisz. Będziesz Bożym dzieckiem, a pewnego 
dnia będziesz żyć z Nim wiecznie w niebie. Jeśli nigdy nie uwierzyłeś w Pana Jezusa jako 
swojego Zbawiciela, i masz pytania dotyczące tego, jak to zrobić, porozmawiaj z jednym z 
nauczycieli po naszej lekcji. Wybór Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela to najważniejsza 
decyzja, jaką możesz kiedykolwiek zrobić. 
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Lekcja 
 
Ilustracja 4-2 
 
Królowa szybko ruszyła do przodu i dotknęła czubka złotego berła. 
 
Król Achaszwerosz zapytał „Królowa Estero, jaka jest twoja prośba? Nawet, jeśli poprosisz  
o połowę królestwa, twoje życzenie zostanie spełnione”. 
 
Jego uprzejmość zapewne zachęciła Esterę. 
 
“Jeśli to spodoba się królowi” – odpowiedziała – „niech król wraz z Hamanem przyjdzie 
dzisiaj na ucztę, jaką dla niego przygotowałam”. 

Jakież dziwne życzenie! Nie jest to coś, czego oczekiwalibyśmy, że powinna o to poprosić, 
czyż nie tak? 

Prawdopodobnie król też tego się nie spodziewał! Wyobraź sobie, pod ryzykiem utraty życia 
zaprosić króla na ucztę! 

„Przyprowadźcie natychmiast Hamana” - rozkazał król - „Tak, abyśmy spełnili życzenie 
Estery”. 

„Jakim szczęśliwym księciem jestem” – za pomyślał pewne Haman ć, kiedy z dumą zasiadł 
na przyjęciu u królowej. „Poczekajcie, jak tylko moja rodzina i przyjaciele o tym usłyszą! 
Staję się coraz ważniejszy każdego dnia”. 

Kto był najważniejszą osobą w życiu Hamana? Tak – sam Haman. Kochał samego siebie 
bardziej niż kogokolwiek innego. Kiedy kochasz siebie bardziej niż kogokolwiek innego, jest 
to grzechem, ponieważ Bóg mówi: „Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca 
swego i z całej duszy swojej, i z całej siły swojej” (5 Mojż. 6:5). Grzech jest postawieniem 
siebie na pierwszym miejscu w swoim życiu. Nawet kiedy jesteśmy bardzo młodzi, jesteśmy 
w stanie tak postępować. Nikt nie musi uczyć twojego młodszego brat lub siostry, albo ciebie, 
aby zjeść całą czekoladę, i nie podzielić się nią.  Rodzimy się z pragnieniem postawienia 
siebie przed Bogiem i innymi ludźmi. To dlatego nawet małe dzieci chcą postawić na swoim  
i płaczą, jeśli tego nie osiągną. Kiedy dorastamy, stajemy się niewolnikami grzechu. 
Niewolnik to ktoś, kto musi robić to, co rozkazuje mu jego pan. Rodzimy się jako niewolnicy 
grzechu, grzech nad nami panuje. Grzech bardzo opanował Hamana. 

Kiedy tak mijał czas na przyjęciu u królowej, król Achaszwerosz zapytał: „Teraz powiedz, 
jaka jest twoja prośba? Nawet jeśli poprosisz o połowę królestwa, otrzymasz to”. 

„Jeśli tak podoba się królowi” – odpowiedziała – „czy król i Haman przyjdą na następną 
ucztę, którą przygotuję dla was jutro? Wtedy powiem ci, jakie jest moje życzenie”. 

Król musiał być bardzo zdziwiony. Haman był zachwycony, czuł się niezwykle szczęśliwy, 
że weźmie udział w kolejnej uczcie królewskiej. 
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Ilustracja 4-3 
 
Haman z dumą opuszczał pałac. Nie mógł doczekać się, by dostać się do domu, aby 
opowiedzieć Zeresz, swojej żonie i swoim przyjaciołom o czci, jaką został obdarzony tego 
dnia. Potem zobaczył Mordochaja w bramie pałacowej, i oczywiście Mordochaj nie pokłonił 
się przed pysznym księciem. Kiedy Haman wracał do domu, ogarnęła go wściekłość 
przeciwko Mordochajowi. 

Ilustracja 4-4 
 
Kiedy tylko wrócił do domu Haman wezwał swoich przyjaciół i Zeresz, swoją żonę. 
Przechwalał się tym, jak bardzo był bogaty, swoimi synami i tym, jak to król przekazał mu 
najważniejsze stanowisko w królestwie. 
 
 „To jeszcze nie wszystko” -  kontynuował - „jestem jedyną osobą, którą królowa Estera 
zaprosiła wraz z królem na ucztę, która ona wydała, i zaprosiła mnie, abym wziął w niej 
udział razem z królem na kolejną ucztę w dniu jutrzejszym”. Przepełniona pychą twarz 
Hamana tryskała złością, kiedy dodał „Ale to wszystko mąci jeden człowiek - Żyd 
Mordochaj. Nie mogę być całkiem szczęśliwy, jak długo on wciąż służy w bramie 
królewskiej”. 

Następnie Zeresz i wszyscy przyjaciele Hamana wysnuli pomysł: „Przygotuj szubienicę 
wysoką na 22 metry. Jutro powinieneś poprosić króla, aby na niej powiesił Mordochaja”.  
 
Pomysł ten zachwycił okrutnego Hamana i natychmiast rozkazał wybudować szubienicę.  
Już więcej Mordochaj nie będzie go denerwował. 

Jakim złym doradcą jest grzech! Haman popełniał jedną niegodziwą rzecz po drugiej.  
Tak właśnie się dzieje, kiedy grzech jest panem twojego życia. Kiedy podrastasz, popełniasz 
coraz więcej złych rzeczy.  

Opowiem wam o Adamie, który odkrył to dość szybko. Kiedy miał trzy, lub cztery lata 
posługiwał się kłamstwem od czasu do czasu, ale jego tata jakoś zawsze wiedział, kiedy nie 
mówił prawdy. Kiedy Adam miał dziewięć lat potrafił już kłamać tak, że nikt nie miał 
żadnych podejrzeń. Nie tylko to, kiedy miał dziewięć lat używał wulgarnego języka, co nie 
przychodziło mu na myśl wcześniej. Grzech stawał się jego panem i znajdował coraz mocniej 
i głębiej w jego szponach w swoim życiu. Tak samo dzieje się w przypadku każdego chłopca  
i dziewczynki w miarę kiedy wzrastają. Nie mów: „Cóż, muszę przestać grzeszyć”. Nie 
potrafisz przestać grzeszyć i zacząć prowadzić doskonałego życia. Potrzebujesz Kogoś, kto 
jest silniejszy niż grzech, aby cię wyzwolił od tego złego pana. Jest tylko jeden, kto może 
zrobić to dla ciebie - Pan Jezus Chrystus. On umarł na krzyżu, by zbawić ludzi od grzechu - 
nie tylko od kary za grzech, ale także od mocy grzechu. On żyje dzisiaj i jest Tym Jedynym, 
który może uwolnić cię od grzechu w twoim życiu. Jeśli zaufasz Mu, On zrobi to dla ciebie. 
Biblia mówi: „…On zbawi lud swój od grzechów jego” (Mat. 1:21b). Wtedy będzie 
sprawował władzę w twoim życiu, nie będziesz już więcej niewolnikiem grzechu. 
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Być może, naprawdę chcesz, aby Pan Jezus tego dokonał dla ciebie. Być może nie wiesz, jak 
Go poprosić, aby cię zbawił. Byłbym szczęśliwy, gdybym mógł ci to pokazać w Biblii. 
Ważne jest, aby wiedzieć, dlaczego potrzebujemy Pana Jezusa, by zbawił nas, i co musimy 
zrobić, a co On obiecuje zrobić. Jeśli chcesz, abym ci to wytłumaczył dokładniej, znajdziesz 
mnie... (określ miejsce) na zakończenie spotkania. Wystarczy, że przyjdziesz i powiesz: 
„Chciałbym dowiedzieć się więcej na temat zbawienia”. Pamiętaj, że jesteś niewolnikiem 
grzechu takim, jakim był Haman. Tej nocy jego umysł był przepełniony niegodziwymi 
myślami.  

 

Wracając do pałacu, król Achaszwerosz po prostu nie mógł zasnąć. Ta noc wydawała mu się 
bardzo długa. Czy to tylko jakiś przypadek, że król Achaszwerosz nie spał? Nie. Co robili 
Estera, Mordochaj i pozostali Żydzi? Modlili się. Kto powstrzymał Achaszwerosza od snu? 
To był Bóg. W końcu król poprosił sług, aby przynieśli mu księgę, w której były spisywane 
wszystkie rzeczy, które wydarzyły się w okresie, kiedy był królem. 

  
Sługa zaczął czytać na głos. Wkrótce natrafił na opis spisku przeciwko królowi i o tym, jak go 
wykrył Mordochaj. 

„Jakie odznaczenie za to otrzymał Mordochaj?” - zapytał król. 

„Nic dla niego nie zrobiono” – odparł  sługa. 

“Co? Żadnego odznaczenia?” 

Coś takiego nigdy nie powinno mieć miejsca na dworze perskim. Co za hańba, że Mordochaj 
nie został odznaczony. Król postanowił, że musi natychmiast coś zrobić dla Mordochaja, ale 
co? 
 
Wtedy król usłyszał kogoś przechadzającego się po dziedzińcu. 

„Kto tam jest na dziedzińcu? - zapytał. 

„To Haman stoi na dworze” - odpowiedział sługa. 

„Przyprowadź go” - rozkazał król. 

Haman będzie właśnie tym człowiekiem, który pomoże mu w realizacji jego planu. 

 
Ilustracja 4-5 
 
Wiemy, dlaczego Haman był tam tak wcześnie, prawda? 

„Hamanie, co trzeba zrobić z człowiekiem, którego król chce odznaczyć?” - zapytał król 
Achaszwerosz. 

Natychmiast Haman pomyślał: „Kogóż, jak nie mnie chce król odznaczyć?” 
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Ciągle tylko myślał o sobie. Kiedy grzech panuje w twoim życiu, nie jesteś nawet w stanie myśleć tak, 
jak chce Bóg. Biblia mówi, że szatan zaślepił umysły tych, którzy nie uwierzyli.  (2 Kor. 4:4). To 
oznacza, że każdy, kto nie przyjął Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela, ma swój umysł 
zaślepiony przez diabła. Być może, że tak samo jest z tobą. Nie przejmujesz się zbytnio tym, 
że postępujesz źle, pod warunkiem, że nie dajesz się złapać. Myślisz, że właściwie Biblia jest 
nudna. Wydaje ci się, że jesteś najważniejszą osobą w swoich myślach. Czy to nie pokazuje, 
jak bardzo jesteś niewolnikiem grzechu i jak potrzebujesz, aby Pan Jezus cię wyzwolił? Czy 
nie jesteś niewolnikiem? Haman był niewolnikiem. Myślał tylko o sobie. Oczywiście, był 
pełen pomysłów, w jaki sposób król go odznaczy!  

 

„Jeśli chodzi o człowieka, którego król chce odznaczyć” – zasugerował – „trzeba mu 
przynieść szaty królewskie, które nosi król i konia, na którym jeździ król. Jeden z twoich 
książąt powinien ubrać tego człowieka w szatę i prowadzić go na koniu poprzez ulice miasta. 
Powinien przed nim wołać „Tak należy czynić z człowiekiem, którego król chce odznaczyć!” 

  

Król z pomysłów Hamana wydawał się być zadowolony. 

„Hamanie, idź natychmiast, weź szatę i konia. Zrób tak, jak zaproponowałeś, dla Mordochaja 
Żyda, który siedzi w bramie królewskiej. Pamiętaj o wykonaniu tych wszystkich rzeczy, które 
zaproponowałeś”.  

 

Mordochaj! Czyżby król miał na myśli Mordochaja? Haman nie mógł uwierzyć własnym 

uszom. Czyż on naprawdę będzie musiał robić te wszystkie rzeczy dla Mordochaja, swojego 

wroga? Tak, wiedział, że musi to wszystko zrobić dla króla, bo jego słowo było prawem. Tak 
więc, czując jakby to był jakiś zły sen, Haman opuścił komnatę króla, aby wykonać ten 
znienawidzony przez siebie rozkaz. 

 

Ilustracja 4-6 

Ubrał Mordochaja w szatę królewską. Uprzągł królewskiego konia, na którego wspiął się 
Mordochaj. Następnie przeprowadzał Mordochaja na koniu poprzez ulice Suzy. 

Ciągle musiał wołać: „Tak należy postępować z człowiekiem, którego chce odznaczyć król!” 

Ludzie musieli na to patrzeć w zdumieniu. Jakże Haman musiał ziać nienawiścią w każdej 
takiej chwili! Kiedy ta dziwna przejażdżka skończyła się, Mordochaj udał się z powrotem do 
swojej pracy przy bramie pałacowej. 
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Haman zwiesił głowę ze wstydu i pospieszył do domu. Niestety powiedział swojej żonie 
Zeresz i swoim przyjaciołom o tym wszystkim, co się wydarzyło i jak jego plany zostały 
pokrzyżowane. Słuchali, ale nie dali mu wiele powodów do zadowolenia.  

„Z racji tego, że Mordochaj jest Żydem nie możesz występować przeciwko niemu. Poniesiesz 
klęskę” – mówili.  

Jakież to straszne słowa! Do tego miejsca zaprowadził Hamana grzech i jego niegodziwość. 
Grzech jest niełatwym, okrutnym panem. Biblia mówi: „…droga niewiernych prowadzi do 
zguby” (Przyp. Sal. 13:15). 

Przez pewien czas możesz przeżywać trochę przyjemności. Możesz mieć naprawdę dobry 
czas, kiedy grzech jest twoim panem, ale grzech oddziela cię od Boga. Będzie niszczyć twoje 
życie. Grzeszne postępowanie jest uciążliwym sposobem życia. W końcu grzech oddzieli cię 
od Boga na wieki wieków. Nie bądź już więcej niewolnikiem grzechu. 

Ilustracja 4-7 

Pan Jezus umarł, aby uwolnić ludzi od kary i mocy grzechu. Zaufaj Mu dziś, aby to zrobił dla 
ciebie. Możesz powiedzieć Mu tak „Drogi Panie Jezu, aż dotąd pozwalałem na to, aby grzech 
panował w moim życiu. Dziękuję, że umarłeś i zmartwychwstałeś, aby uratować mnie z 
mojego grzechu. Proszę Cię, zbaw mnie teraz i weź moje życie na Swoją własność.” 
Posłuchajcie tych słów, które kiedyś wypowiedział Pan Jezus: „Jeśli więc Syn was 
wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie” (Jan 8:36). 
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Pytania powtórkowe 

1. O co Estera prosiła króla po tym, kiedy wyciągnął przed nią berło? (Aby sprowadził 
Hamana i aby przyszli na ucztę). 

2. Podczas uczty król ponownie zapytał Esterę, jakie było jej życzenie. O co ona 
poprosiła króla? (Aby król i Haman przyszli na ucztę znów następnego dnia, i wtedy 
ona wyrazi mu swoje życzenie). 

3. Dlaczego Haman był tak wstrząśnięty, kiedy opuszczał pałac po uczcie? (Mordochaj 
nie pokłonił się przed nim). 

4. Jakie problemy mogą być spowodowane pychą? (Odpowiedzi mogą być różne. Może 
to doprowadzać to wyrządzania przykrości przez to, co ludziom mówisz lub co im 
robisz, albo też pycha zawładnie tobą). 

5. Jak myślisz, dlaczego Haman przechwalał się przed swoją rodziną i przyjaciółmi? 
(Chciał im zaimponować i chciał, aby uważali, że był tak ważny). 

6. Jakie są niektóre z grzesznych rzeczy, które robią dzieci? (Odpowiedzi mogą być 
różne. Podczas lekcji podaliśmy przykłady takie, jak nie dzielenie się z innymi, 
posługiwanie się kłamstwem, czy też używanie wulgarnego języka). 

7. Jak Haman chciał postąpić z Mordochajem? (Chciał go powiesić na 22-metrowej 
szubienicy). 

8. Jak myślisz, dlaczego król Achaszwerosz poprosił o przeczytanie księgi kronik, kiedy 
miał problemy ze snem? (Bóg takie myśli umieścił w jego umyśle). 

9. Co Haman musiał zrobić dla Mordochaja? (Musiał ubrać go w królewskie szaty, 
posadzić go na konia królewskiego i musiał prowadzić go przez miasto, mówiąc: „Tak 
należy postępować z człowiekiem, którego król chce odznaczyć”). 

10. Dlaczego Haman nie był w stanie pokonać ludu Bożego? (Bóg jest Tym, który 
sprawuje władzę nad wszystkim, co się dzieje). 
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Lekcja 5 

Estera wstawia się za swoim ludem  

Fragment Biblii dla nauczyciela  

Estery 6:14 - 8:14 

Psalm 73 

Główna prawda 

Bóg zawsze pokonuje Swoich wrogów 

Zastosowanie 

Dla nie zbawionych: Sprawdź, czy nie jesteś wrogiem Boga 

Dla zbawionych: Kiedy widzisz, że niesprawiedliwym się powodzi, nie naśladuj ich 
grzesznych dróg, ale zaufaj Bogu   

Wiersz pamięciowy 

„Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie” (1 Piotra 5:7). 

Pomoce wizualne 

• Zestaw ilustracji: 5-1; 5-2; 5-3 i 5-5. 
• Napisy: „Bóg zawsze pokonuje Swoich wrogów” (główna prawda) i „Kiedy widzisz, 

że niesprawiedliwym się powodzi, nie naśladuj ich grzesznych dróg, ale zaufaj Bogu” 
(zastosowanie dla dzieci zbawionych). 

• Dania na „uczcie” dla degustacji. 
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Zarys lekcji 

Wstęp 

Jakże szybko wszystko uległo zmianie! 
 
Bieg wydarzeń 

1. Haman i król na uczcie           GP 
2. Estera prosi króla o uratowanie jej ludu 
3. Estera wskazuje na Hamana jako na winowajcę     GPZ 
4. Król opuszcza salę bankietową 
5. Haman błaga Esterę 
6. Król powraca 
7. Król skazuje Hamana na śmierć 
8. Haman zostaje powieszony na szubienicy       GPZ 

Punkt kulminacyjny 

Estera wstawia się za swój lud 
Król – „Napisz inne rozporządzenie”        GPZ 
 
Zakończenie 

Rozporządzenie zostaje przekazane Żydom        GPZ 
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Lekcja 

Ilustracja 5-1 

Jakże wszystko tak szybko uległo zmianie! Haman czuł bardzo szczęśliwy, dumny i pewny 
siebie. Teraz, choć był na uczcie królowej, czuł się bardzo nieszczęśliwy, „malutki” i już 
niepewny siebie. 

Zmiany te nastąpiły z przyczyn, o których Haman nie wiedział nic. Nie wiedział o tym, że 
Żydzi modlili się do Boga o swoje wybawienie. Nie znał jedynego, prawdziwego Boga, który 
włada nad wszystkim. Haman był wrogiem Żydów, ale nie wiedział, że z tego powodu w 
rzeczywistości stał się wrogiem wielkiego, wszechmocnego Pana Boga. Ci, którzy występują 
przeciwko Bogu i przeciwko Jego prawom zostaną pokonani. Biblia mówi, że Bóg „…nad 
swoimi wrogami odnosi zwycięstwo” (Izaj. 42:13b). To oznacza, że On ich zwycięży. Bóg 
zawsze odniesie zwycięstwo. Niektórzy z Bożych przeciwników mają dużo mocy, ale Bóg ma 
wszelką moc. On nigdy nie może być pokonany przez tych, którzy występują przeciwko 
Niemu. Tak więc także Haman na pewno zostanie pokonany. 

Haman prawdopodobnie myślał o tym, jak to wszystko poszło nie tak. Estera myślała o 
Mordochaju i o swoim ludzie i o tym, że będzie musiała umrzeć razem z nim trzynastego dnia 
dwunastego miesiąca. Wiedziała, że musi o tym porozmawiać z królem. Złożyła obietnicę. 

Podczas drugiego dnia uczty u królowej król zapytał: „Czego takiego chcesz, Estero? O 
cokolwiek poprosisz, zostanie wykonane - nawet jeśli poprosisz o połowę królestwa”. 

Król czekał na odpowiedź królowej. Czy poprosi o klejnoty, pieniądze, ziemię albo o jakiś 
honor? Ludziom zwykle o takie rzeczy chodzi. Serce Estery zapewne biło mocno, ale była 
pewna, że to ta chwila, kiedy mogła coś powiedzieć. 

“Jeśli znalazłam łaskę w twoich oczach, o królu, jeśli to się tobie spodoba, królu, niech moje 
życie i życie mojego ludu zostanie zachowane”. 

Co? Życie królowej jest w niebezpieczeństwie? Jak to może być? Król nie mógł uwierzyć 
własnym uszom! Pamiętaj, król Achaszwerosz  nie wiedział, że to Haman chciał zgładzić 
Żydów, a oczywiście, nie wiedział, że Estera była jedną z Żydów. 

Estera odważnie kontynuowała: „Zostaliśmy wydani, ja i mój lud na zagładę, na śmierć. Cały 
nasz naród ma zostać zlikwidowany. Gdybyśmy tylko mieli być sprzedani jako niewolnicy, to 
bym milczała”. 

„Kim jest i gdzie jest ten człowiek, który odważył się chociażby pomyśleć o takiej rzeczy?” - 
zażądał król. 

Odważna królowa ujawniła „Wrogiem tym jest niegodziwy Haman”. 
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Ilustracja 5-2 
 
W obecności samego króla wróg został określony! Bóg doprowadzał do klęski wroga. 
Wszystko przez jakiś czas wydawało się, że wszystko układa się dla Hamana dobrze, ale 
tylko tak długo, jak na to pozwolił Bóg. Podobnie dzieje się dzisiaj. Czasami wydaje się, że 
ludzie, którzy są Bogu nieposłuszni nie bywają ukarani. Wydaje się, że wszystko dla nich 
układa się dobrze. To tylko dlatego, że Bóg na to pozwala. Każdy wróg Boga zostanie 
pokonany i pewnego dnia ukarany. Byłoby wielką hańbą dla Imienia Boga, gdyby Jego 
wrogowie Go pokonali, ale On nigdy, nigdy na to może pozwolić. Tak więc, kiedy widzisz, 
że ktoś oszukuje lub znęca się nad kimś i nic się z nim nie dzieje, nie okazuj pretensji do 
Boga. Nie próbuj robić rzeczy w taki sposób, jak tacy ludzie. Ufaj Bogu, bo w końcu 
wrogowie Boga zostaną pokonani. Tak właśnie stało się w przypadku Hamana. 

Nie wypowiedział już ani jednego słowa. Był przerażony. Jakiż ogromny błąd popełnił, 
starając się wyeliminować Żydów, kiedy królowa była jedną z nich. Król powstał, dysząc 
gniewem, opuścił salę bankietową i poszedł do ogrodu pałacowego. Wszystkie rodzaje złości, 
wszelkie mieszane myśli zapewne kotłowały się w jego umyśle.  

Haman, kiedyś pełen pychy, ten przebojowy książę, teraz stał się po prostu potulnym 
tchórzem. W swoim sercu wiedział, co już król postanowił z nim zrobić, ale Haman 
postanowił zrobić jeszcze ostatni, rozpaczliwy wysiłek, aby zrobić coś, by się uratować. 
Powstał, aby błagać Esterę, by uratowała mu życie. Kiedy tak błagał ją, padł u jej nóg na jej 
własne łoże. 

Ilustracja 5-3 
 
Właśnie w tym momencie powrócił rozzłoszczony król i zobaczył Hamana ze swoją królową. 
Był wściekły i krzyczał na Hamana. Słudzy wiedzieli, co to znaczy. Szybko ruszyli i zakryli 
niegodziwą twarz przestępcy. To był znak, że Haman został skazany na śmierć.  
 
Zdaje się, że jeden z królewskich sług wiedział o szubienicy, którą zbudował Haman. Szybko 
przemówił. 
 
„Szubienica wysoka na 22 metry stoi obok domu Hamana. Przygotował ją dla Mordochaja, 
człowieka, który ujawniając spisek, uratował życie króla”. 
  
„Powiesić Hamana na niej!” - rozkazał król. 

Słudzy nie tracili czasu. 

Wyprowadzili Hamana z pałacu. Nie było teraz kłaniających się sług, ani jego dumnego 
kroku. Haman został powieszony na szubienicy obok własnego domu, na szubienicy, którą 
zbudował dla Mordochaja. Wróg Boga i Jego ludu umarł. 

Bóg zawsze pokonuje Swoich wrogów. Nie zawsze dzieje się to w taki sam sposób. Czasami 
Bóg dopuszcza, aby Jego wrogowie postępowali w swój sposób przez jakiś czas. Jeśli chodzi 
o ludzi, którzy są Bogu nieposłuszni czasami wydaje się, że nie mają żadnych problemów. 
Być może jest jakiś chłopak w szkole i on oszukuje w wypracowaniach, okrada sklepy, używa 



50 
 

Imienia Boga w formie przekleństwa, i wydaje się, że wszystko mu się dobrze udaje.  
Ty jesteś chrześcijaninem, nawet kiedy ciężko nad tym pracujesz, nie wszystko  
w wypracowaniach układa ci się dobrze. Niektórzy z twoich przyjaciół postanawiają, że nie 
chcą ciebie za kolegę, ponieważ jesteś chrześcijaninem. To wszystko jest bardzo trudne 
zrozumieć. Nie zaczynaj robić źle, tylko dlatego, że takie postępowanie wydaje się łatwiejsze. 
Pomyśl o tym, jak wspaniale jest należeć do Boga. Pamiętaj, że tym, którzy Bogu są 
nieposłuszni i przy tym wydaje im się, że ich życie jest łatwe, to nie zawsze tak będzie, ale ty 
będziesz z Bogiem na zawsze. Boży wrogowie - diabeł, jego demony i wszyscy ludzie, którzy 
występują przeciwko Bogu - zostaną pokonani i ukarani na wieki wieków. Być wrogiem 
Boga to bardzo poważna sprawa tak, jak to było w przypadku Hamana. 

Teraz Haman już nie żył. Estera będzie bezpieczna trzynastego dnia dwunastego miesiąca. 
Król ją będzie ochraniał. Ach - ale cały ten lud Estery, Żydzi, wciąż byli  
w niebezpieczeństwie! Na podstawie starego prawa perskiego należało wypełnić prawo króla. 
Musiałoby być ogłoszone nowe prawo pochodzące od króla, które by zastąpiło to stare. 
Rozkaz, aby ich zniszczyć został rozesłany wszędzie w królestwie. Poza tym, wielu Persom 
podobała się myśl o zabijaniu Żydów i zajmowaniu ich domów, ziemi i pieniędzy. Co trzeba 
zrobić, aby ich uratować? 

Ilustracja 5-5 
 
Estera jeszcze raz odważnie poszła do króla. Mordochaj był z nią, kiedy upadła do 
królewskich stóp, płakała i błagała go, by uchylił nikczemny plan Hamana. Po raz kolejny 
król wyciągnął w jej kierunku swoje złote berło. Estera powstała i stanęła przed królem.  

Powiedziała: „Jeśli to spodoba się królowi, jeśli to wydaje się dla niego słuszne, i jeśli ja 
jestem dla króla miła, niech inne rozporządzenie zostanie wysyłane w celu odrzucenia 
rozkazu przygotowanego przez niegodziwego Hamana. Jak mogłabym patrzeć na 
nieszczęście, które miałoby spotkać mój lud? Jakże mogłabym patrzeć na zagładę mojej 
rodziny?” 

Odważna królowa czekała na reakcję króla. 

„Napiszcie kolejne rozporządzenie” - rzekł do Estery i Mordochaja. „Napiszcie to w imieniu 
króla na rzecz Żydów. Napiszcie, tak jak uważacie, co jest według was najlepsze  
i opieczętujcie to sygnetem królewskim. Żadnego dokumentu napisanego w imieniu króla  
i opieczętowanego jego sygnetem nie można zmienić”.  

Jakże Estera i Mordochaj musieli teraz się cieszyć. Mieli nadzieję, że coś takiego się wydarzy. 
Bóg nie pozwolił na realizację zamiaru Hamana, by powiódł się jego plan. Boży wrogowie  
i wrogowie Jego ludu zostaną pokonani.  

Musimy sobie zadać pytanie: „Kim są wrogowie Boga?” Tak, to źli ludzie, diabeł, demony, są 
wrogami Boga - ale posłuchaj, co powiedział Pan Jezus: „Kto nie jest ze mną, jest przeciwko 
mnie…” (Mat. 12:30a). To oznacza, że każdy, kto nie zaufał Panu Jezusowi jako 
Zbawicielowi, występuje przeciwko Bogu i Jego Synowi, Panu Jezusowi. Widzisz, wszyscy 
rodzimy się z pragnieniem występowania przeciwko Bogu, ale Bóg przygotował dla nas 
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sposób, aby stać się Jego przyjaciółmi. Kiedy Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu, to zrobił 
to dlatego, aby zgładzić cały nasz bunt i nienawiść przeciwko Bogu. On na Siebie przyjął karę 
za cały nasz grzech. Dopóki nie zaufamy Panu Jezusowi, pozostajemy wrogami Boga i 
występujemy w walce przeciwko Niemu. Pomyśl bardzo dokładnie, po której stronie 
znajdujesz się ty? Pamiętaj, że wszyscy ci, którzy występują przeciwko Bogu zostaną 
pokonani i ukarani na zawsze, ale jeśli poprosisz Pana Jezusa, aby stał się twoim 
Zbawicielem, nastanie pokój między tobą, a Bogiem. Staniesz wtedy po stronie Boga, 
Swojego Przyjaciela i nie będziesz już więcej Jego wrogiem.  Jeśli to już zrobiłeś, jestem 
pewien, że będziesz bardzo szczęśliwy, podobnie jak Żydzi byli szczęśliwi z powodu Pana, 
swojego Boga. 

Estera, Mordochaj i sekretarze królewscy szybko zabrali się do roboty. Królowa i jej kuzyn 
przyłożyli się z wielką troską do spisania nowego rozporządzenia, gdyż było to bardzo, 
bardzo ważne. 

Zgodnie z tym nowym rozporządzeniem Żydzi uzyskali prawo do gromadzenia się i do 
obrony przed atakami trzynastego dnia dwunastego miesiąca. Otrzymali pozwolenie na 
zabicie każdego wroga, który ich zaatakuje, lub usiłuje ograbić ich z ich własności. 
 
Artykuły zostały starannie spisane i opieczętowane sygnetem króla. Gońcom oddano do 
dyspozycji najlepsze konie - szybkie konie hodowane szczególnie dla króla. 
 
Czy lud Boży zostanie uratowany? Dowiemy się o tym następnym razem.  
 
Musisz zadać sobie pytanie: „Czy ja należę do Boga, czy walczę przeciwko Bogu? „W swoim 
sercu wiesz, że występujesz przeciwko Bogu? Czy nie pragniesz stać się jednym z Jego ludu? 
Czy naprawdę chcesz mieć pokój, albo raczej nadal prowadzić wojnę między z Bogiem? 
Biblia mówi, że dzięki Panu Jezusowi Chrystusowi „…wszystko… pojednało się z nim dzięki 
przywróceniu pokoju przez krew krzyża jego” (Kol. 1:20b). Kiedy On umarł na krzyżu, to 
uczynił to, aby sprowadzić pokój między grzesznikami, a Bogiem. Jeśli naprawdę chcesz 
mieć ten pokój z Bogiem, zaufaj Panu Jezusowi, aby darował ci go darował. Powiedz Panu 
Jezusowi właśnie teraz: „Panie Jezu, wybacz mi, że walczyłem przeciwko Bogu. Dziękuję, że 
umarłeś za mnie. Proszę, wybacz mi i podaruj mi pokój z Bogiem. Proszę, uczyń mnie 
jednym z Bożych dzieci”. 
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Pytania powtórkowe 
 

1. O co królowa Estera prosiła króla podczas drugiej uczty? (O swoje życie i o życie jej 
ludu). 

2. Dlaczego król Achaszwerosz rozzłościł się na Hamana? (Haman uknuł spisek, aby 
zabić królową Esterę i jej lud). 

3. Co się stało z Hamanem? (Zginął na szubienicy, którą zbudował dla Mordochaja). 
4. Czego chciała Estera, aby król zrobił po śmierci Hamana? (Chciała, aby wydał nowy 

rozkaz tak, aby jej lud nie został wymordowany). 
5. Jakie prawo to nowe rozporządzenie dawało Żydom? (Mogli się gromadzić i bronić 

się przed swoimi wrogami w czasie bitwy. Mogli również po walce zabierać 
posiadłości swoich wrogów). 

6. Jaki był plan Boga, aby cię zbawić od grzechu? (Posłał Swojego doskonałego Syna, 
Pana Jezusa na ziemię, aby oddał Swoją krew na krzyżu, aby przyjąć na siebie twoją 
karę). 

7. Za co Żydzi powinni być wdzięczni, kiedy nowe prawo weszło w życie? (Bóg 
wysłuchał ich modlitw i nie muszą już obawiać się śmierci). 

8. W jaki sposób możesz mieć pokeój zamiast wojny między tobą, a Bogiem? 
(Pokładając ufność całkowicie w Panu Jezus jako Jedynemu, który może uratować cię 
od grzechu). 

 
 

Zajęcia dodatkowe 

Kartki o ludziach w potrzebie 

Niech dzieci przygotują „kartki o ludziach w potrzebie”, o więźniach, chorych przyjaciołach, 
osobach w domu opieki, o dzieciach, które nie przyszły na klub, o nauczycielach ze szkoły 
lub o rodzicach. Dołącz do kartki prosty traktat ewangelizacyjny, gdy będziesz je wręczał. 
Może zechcesz także wypisać na kartce dzisiejszy wiersz pamięciowy. 

Tapety, zdjęcia ze starych kart pocztowych lub czasopism, naklejki lub znaczki oraz markery 
lub kredki, to wszystko może się przydać.  
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Lekcja 6 

Lud Boży odnosi zwycięstwo  

Fragment Biblii dla nauczyciela  

Estery 8:1-2.7 

Estery 8:11 - 9:17 

Estery 10:1-3 

Główna prawda 

Bóg kocha Swój lud w sposób szczególny i troszczy się o niego 

Zastosowanie 

Dla nie zbawionych: Poznasz Jego miłość i opiekę, kiedy zaufasz Chrystusowi jako Panu  
i Zbawicielowi, i tak staniesz się jednym z ludu Bożego 

Dla zbawionych: Ufaj Mu w każdym czasie  

Wiersz pamięciowy 

Powtórz 1 Piotra 5:7 

Pomoce wizualne 

• Zestaw ilustracji: 5-4; 5-6; 6-1; 6-2 i 6-5. 
• Napisy: „Bóg kocha Swój lud w sposób szczególny i troszczy się o niego” (główna 

prawda) i „Ufaj Mu w każdym czasie”(zastosowanie dla dzieci zbawionych). 
• Wory i królewskie szaty lub niebieski, biały lub fioletowy aksamit lub len. 
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Zarys lekcji 

Wstęp 

Byli tak bardzo szczęśliwi! 

Bieg wydarzeń 

1. Estera i Mordochaj w pałacu         GPN 
2. Żydzi świętują          GPZ 
3. Odwiedziny w wiosce     

- Dumni Persowie, obawy Żydów 
- Goniec przyjeżdża z rozporządzeniem        GPZ 
- Radość wśród Żydów 
 
Punkt kulminacyjny 

Nadchodzi trzynasty dzień dwunastego miesiąca 
- Umiera wielu Persów 
- Wszyscy Żydzi uratowani          GPZ 
 
Zakończenie 
 
Czternasty dzień - dzień radości dla Żydów 
Mordochaj i Estera oznajmiają Żydom, aby o tym pamiętali      GPZ, GPN
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Przedstawienie Ewangelii 
 
Dar Boży 
 
W zeszłym tygodniu dowiedzieliśmy się, w jaki sposób Bóg posłużył Mordochajem, aby 
spisać nowe prawo w celu uratowania jego ludu. Gdyby Mordochaj nigdy nie spisał tego 
prawa, co by się stało? (Jego lud poniósłby śmierć).  
 
To przypomina nam o tym, co zrobił Bóg dla ciebie i dla mnie. 
 
Dawno temu, kiedy Bóg stworzył świat, był on miejscem doskonałym, ponieważ Bóg jest 
doskonały. On jest święty - to oznacza, że nigdy nie grzeszy. Bóg pierwszemu mężczyźnie  
i pierwszej kobiecie, Adamowi i Ewie, przekazał, że mają przestrzegać tylko jednego 
przykazania. Ale zamiast być Bogu posłusznym, ludzie, których stworzył postanowili 
zgrzeszyć. Od tego czasu każdy rodzi się z „pragnieniem” grzeszenia. To dlatego myślisz, 
mówisz i robisz rzeczy złe, które Bogu się nie podobają. Jeśli ranisz kogoś pięściami lub 
swoimi słowami, to grzeszysz. Kiedy lekceważysz kogoś dlatego, że jest inny, grzeszysz. 
Nawet, kiedy o kimś myślisz źle, to grzeszysz. Jakie są inne sposoby, poprzez które chłopcy  
i dziewczęta w waszym wieku grzeszą? 

Niech dzieci podadzą przykłady grzechów. 

Bóg określił prawo na temat grzechu. Czy wiesz, na czym ono polega? 

Daj dzieciom czas na odpowiedź, a następnie pokaż pierwszą część wiersza i przeczytaj te 
słowa razem. 
 
Prawo to znajduje się w Słowie Bożym, Biblii. Jest to bolesne prawo, które mówi nam, na co 
zasługujemy, gdy grzeszymy, nawet jeśli zgrzeszymy tylko jeden raz – na duchową śmierć. 
To oznacza, że nie poznaliśmy Boga w tym życiu, i nigdy nie będziemy w niebie. Jak wielu  
z nas zasłużyło na duchową śmierć? (Każdy z nas). 
 
To byłby jeden z najsmutniejszych wierszy biblijnych, gdyby nie było jego drugiej połowy.  
 
Odkryj arkusz, odsłaniając drugą połowę wiersza, a następnie odczytaj te słowa razem. 

Wiersz ten jest wyraźny. Ty i ja zasługujemy na śmierć duchową, ponieważ dopuściliśmy się 
grzechu. Ale Bóg ma dar – coś, na co ani ja, ani wy nie zasługujecie. Dar ten to przywilej 
poznania Boga w tym życiu, a następnie życie na zawsze w doskonałym domu Bożym, 
zwanym niebem. To jest najwspanialszy dar, jaki każdy może kiedykolwiek komuś 
przekazać! Czy Bóg przekazał nam ten dar dlatego, bo coś dobrego w nas znalazł? Nie! Bóg 
chciał nam ten niewypowiedziany dar przekazać dlatego, że nas umiłował. Biblia mówi: „Bóg 
zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, 
Chrystus za nas umarł” (Rzym. 5:8). Po śmierci Pana Jezusa, Jego ciało zostało pochowane w 
grobie. Trzy dni później Pan Jezus powstał z martwych i dziś mieszka w niebie! 

Mordochaj znalazł sposób, aby uchronić Żydów od śmierci. Jezus Chrystus zrobił coś 
znacznie większego, kiedy zapłacił za grzech i przygotował dla ciebie i dla mnie możliwość  
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przebaczenia grzechów. Czy przyjąłeś już Boży dar życia wiecznego – dar, za który Pan Jezus 
zapłacił Swoją własną krwią? Jeśli dotąd zwlekałeś z taką ważną decyzją, nie odkładaj jej 
dłużej. Dzisiaj zaufaj Panu Jezusowi! 
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Lekcja 

Ilustracja 5-4 
 
Byli tak bardzo szczęśliwi! Rzeczywiście Estera i Mordochaj zapewne być dwoma 
najszczęśliwszymi ludźmi w pałacu. Czy masz jakieś pytanie w swojej głowie? Pytasz:  
„Jak Mordochaj dostał się do pałacu? Czyż jego miejsce nie było przy bramie?” 
 
Kiedy Estera rozmawiała z królem, powiedziała mu, że Mordochaj jest jej kuzynem. Kiedy 
król to usłyszał, przeniósł Mordochaja do pałacu. Nawet zdjął pierścień (ten, który wcześniej 
dał Hamanowi) i dał go teraz Mordochajowi. Zapewne wyglądało to tak, że ufał kuzynowi 
królowej.  
 
Okazywał także więcej życzliwości Esterze. W dniu, kiedy został Haman powieszony, 
Achaszwerosz przekazał jej dom, który posiadał Haman.  
 
Jakże cudownie Bóg zatroszczył się o Esterę i Mordochaja. Tak wiele rzeczy przypominało 
im o Jego miłości. Biblia przedstawia to bardzo wyraźnie, że Bóg miłuje cały Swój lud  
i troszczy się o niego w sposób szczególny. On mówi: „Miłością wieczną umiłowałem cię” 
(Jerem. 31:3). Miłość Boga wobec Jego dzieci nigdy się nie kończy. Kiedy myślimy o tym, 
widzimy, że istnieje wiele, wiele rzeczy, które ukazują nam Jego miłość, ale śmierć Pana 
Jezusa na krzyżu pokazuje nam miłość Boga wyraźniej niż cokolwiek innego. „Albowiem tak 
Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie 
zginął, ale miał żywot wieczny” (Jan 3:16). Estera i Mordochaj nie mogli o tym myśleć, bo 
żyli zanim przyszedł Pan Jezus, ale my możemy o tym myśleć. Czy zobaczyłeś już, że Pan 
Jezus umarł za twój grzech? Czy zaufałeś Mu jako swojemu Zbawicielowi? Jeśli tak, to 
przyszedłeś do poznania tej wspaniałej miłości Boga do ciebie. Ta miłość nigdy się nie 
skończy. On troszczy się o ciebie i cały Swójo lud w sposób szczególny. 
 
Uczyliśmy się w ciągu tych ostatnich dni o tym, jak Pan działa w i poprzez Esterę. Być może 
w twoim sercu naprawdę chcesz Go poznać jako swojego Pana i Zbawiciela. Nie mogę cię 
zbawić, ale mogę wyjaśnić ci, jak Pan może cię zbawić. Jeśli chcesz, abym ci pomógł, tylko 
pozostań, kiedy inni opuszczą to miejsce. Potem przyjdź i usiądź w pierwszym rzędzie. Jeśli 
zobaczę, że tu siedzisz, będę się cieszyć, bo będę mógł na podstawie Biblii pokazać ci Bożą 
drogę zbawienia. 
 
Bóg pokazał Mordochajowi  i Esterze, że troszczy się o Swój lud.  

Spójrz na Mordochaja, jak opuszcza pałac – już nie w worach. Nawet nie ma na sobie 
odzieży, którą ubiera służba. 

Na swojej głowie ma koronę ze złota, a on sam ubrany jest na niebiesko i biało, okryty 
purpurowym płaszczem – w królewskiej odzieży z pałacu. Mordochaj wyszedł na ulice Suzy. 

Ilustracja 5-6 

Żydzi uroczyście obchodzili swoje święto. Byli pierwszymi, którzy usłyszeli dobrą nowinę 
wysłaną przez Esterę i Mordochaja. Już więcej nie obawiali się tego, co mogłoby się 
wydarzyć trzynastego dnia dwunastego miesiąca. Bóg był z nimi. Słyszał ich modlitwy  
i uratował ich przed wrogiem. Bóg nie tylko zatroszczył się o Mordochaja i Esterą,  
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On zatroszczył się o cały Swój lud - bogatych, biednych, młodych i starych. On nadal jest taki 
sam także dzisiaj. 
 
Jeśli Pan Jezus jest twoim Zbawicielem i przyszedłeś do poznania Bożej miłości do ciebie, 
możesz być pewien, że On troszczy się o ciebie. Być może nauczyciel w szkole nie bardzo cię 
zauważa. Być może twoi przyjaciele cię zawodzą, i nikt nie chce cię wysłuchać. A może coś 
jeszcze gorszego - ktoś w twojej rodzinie bardzo ciężko choruje. Może twoja mama lub tata 
umarli. Może zadajesz sobie pytanie: „Czy ktokolwiek troszczy się o mnie?” Bóg troszczy się 
i możesz tego być pewien. On wie o tobie wszystko. On jest tobą zainteresowany. On 
troszczy się o ciebie cały czas. Nawet kiedy śpisz, On troszczy się o ciebie. Gdy jesteś sam, 
zdenerwowany lub smutny, pamiętaj, że Bóg cię kocha i troszczy się o ciebie, tak jak On 
troszczył się o Swój lud w wielkim królestwie perskim dawno temu. 
  
Tysiące Żydów mieszkających w odległych miejscach jeszcze o tym nie słyszały. Nadal byli 
smutni i przestraszeni, obawiając się trzynastego dnia dwunastego miesiąca, ale gońcy pędzili 
po drogach całego królestwa. 

Ilustracja 6-1 

Wybierzmy się w taką podróż na niby do Persji i odwiedźmy jedną z wiosek, gdzie Żydzi są 
nadal pogrążeni w smutku i przestraszeni.  
Wydaje się, że nie ma żadnych Żydów na ulicach. Wszyscy zapewne chowają się w swoich 
domach. 
 
Zobacz, jak Persowie się śmieją i rozmawiają między sobą. Jeden z nich wskazuje na ładny 
dom, który należy do Żyda. 
 
„To będzie moje” - możemy usłyszeć. „To będzie moje, kiedy w końcu pozbędziemy się tych 
Żydów”. 
 
Z dołu ulicy idą, śmiejąc się i rozmawiają o tym, jak bogaci się staną trzynastego dnia 
dwunastego miesiąca. 
 
Ale spójrz! Coś się dzieje na ulicy. Każdy jest podekscytowany. Goniec przybył do wsi,  
i wydaje się, że mu się bardzo śpieszy. 
 
„Kolejne złe wieści dla Żydów!” -  ktoś wypowiada i wszyscy się śmieją. 
 
Goniec przybija pismo na ścianie, następnie znika tak szybko, jak się pojawił. To musi być 
bardzo ważna wiadomość od króla. 
 
Nadchodzą jacyś Żydzi. Jakże wyglądają przestraszeni. Jakże pogrążeni są w ciszy. Persowie 
przestali się śmiać. Teraz znów niektórzy z nich są jacyś źli. 

„Teraz, co myślisz o tym?” - woła Żyd. „Ta wiadomość jest dla nas, i wygląda na to, że to 
dobra wiadomość!” 

“Trudno mi w to uwierzyć” - inny odpowiada – „ale tu jest królewska pieczęć”. 

„Ale co z pierwszym rozkazem króla? On nie może ulegać zmianie” – ktoś ich napominał. 
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„Patrz, tu jest powiedziane, że możemy walczyć o swoje życie trzynastego dnia dwunastego 
miesiąca. Nareszcie nie będziemy musieli umierać!” 

Bóg zatroszczył się o Swój własny lud, kiedy żył wśród ludzi, którzy Go nie znali, ani Go nie 
miłowali. Podobnie jest dzisiaj. Być może jesteś jedynym chrześcijaninem w swojej rodzinie, 
lub w swojej klasie, albo w swojej grupie, gdzie się bawisz. Być może, że często pojawiają się 
kłótnie w twoim domu. Czyż czasem nie myślisz „To jest za trudne, nie jestem w stanie tutaj 
żyć dla Boga”. Bóg dba o ciebie i udziela pomocy, której potrzebujesz, aby żyć dla Niego. On 
chce, abyś podzielił się swoimi problemami z Nim. W Biblii On mówi: „Wszelką troskę 
swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie” (1 Piotra 5:7). Możesz być pewien, że 
Jego wspaniała miłość do ciebie i Jego troska o ciebie nigdy się nie skończą. Wiedząc o tym, 
masz radość, nawet wtedy, kiedy dzieją się trudne rzeczy. Żydzi byli bardzo radośni,  
w związku z tym, co się stało. 

Gdziekolwiek dotarła ta wiadomość, wybuchała wielka radość i zadowolenie wśród Żydów. 
Ucztowali i świętowali. Biblia mówi, że nawet niektórzy inni ludzie stawali się Żydami, byli 
tak przerażeni tym wszystkim, co się działo. 

Co miało się stać trzynastego dnia dwunastego miesiąca? 

Wreszcie nadszedł ten dzień, ale Żydzi już nie bali się. Zeszli się razem, aby chronić siebie  
i swoje mienie. Wiedzieli aż za dobrze, że mieli wrogów, którzy czyhali, aby zagarnąć ich 
domy i ziemie. 

Żydzi byli gotowi ze swoimi mieczami, ale nie planowali żadnej walki, chyba że zostaną 
zaatakowani. 

Wielu Persów za bardzo się ich bało, aby zaatakować. Jakoś pojawił się wszędzie strach 
wobec Żydów. Nawet władcy prowincji pomagali Żydom, ponieważ słyszeli, jak potężny 
okazał się w pałacu Mordochaj.  

Ilustracja 6-2 

Oczywiście, byli tacy, którzy zaatakowali i próbowali odebrać Żydom ich własność.  
Jak myślisz, co się z nimi stało? Zostali pokonani, bo Bóg był ze Swoim ludem. Zapewne 
było dużo, dużo wrogów wobec Żydów, podobnych do Hamana i to oni zapewne bardzo 
brutalnie atakowali Żydów, ale w walkach tych tysiące Persów straciło swoje życie. Żydzi nie 
przejmowali ich ziemi i domów. Nie kierowali się nienawiścią tak, jak ich wrogowie. 

Pod koniec tego dnia, trzynastego dnia dwunastego miesiąca, ani jednego Żyda nie 
brakowało! Bóg zapewne był ze Swoim ludem, troszcząc się o niego w każdym momencie.  

Jeśli jesteś dzieckiem Bożym, On jest tym, który się o ciebie troszczy. Często szatan będzie 
starał się powstrzymać, abyś przestał żyć tak, by podobać się Panu Jezusowi. Czasami 
przeżyjesz upadek, bo stałeś się nieposłuszny wobec Boga. W takich trudnych chwilach Bóg 
cię kocha i troszczy się o ciebie. Jeśli ufasz Panu Jezusowi On zatroszczy się o ciebie,  
aż wprowadzi cię do nieba. Tam będziesz doznawał Jego wspaniałej miłości na wieki 



60 
 

wieków. Pamiętaj więc o tych słowach – „On ma o was staranie” (1 Piotra 5:7b). On zawsze 
troszczy się o Swoich. 

Ilustracja 6-5 

Oczywiście, Żydzi byli przeszczęśliwi dzięki tak wielkiemu zwycięstwu. Następnego dnia - 
czternastego dnia dwunastego miesiąca - odpoczywali i ustanowili go dniem ucztowania  
i radości. W całym królestwie, w wioskach i miasteczkach trwał dzień radości. W Suzie Żydzi 
świętowali także w dniu następnym. 

W pałacu Mordochaj był teraz drugi po królu, któremu należało oddawać cześć. Mordochaj  
i królowa Estera rozpisali do Żydów listy o tym, że mają świętować czternastego i piętnastego 
dnia dwunastego miesiąca, każdego roku.  

Nigdy nie powinni zapomnieć o tym, jak to ich smutek został zamieniony w radość. Nawet w 
naszych czasach Żydzi zachowują te dwa dni, zwane Purim, jako święto przypominające im  
o tym, jak Bóg zatroszczył się o Swój lud.   

Z pewnością, jeśli znasz Pana Jezusa, to mówisz: „Tak bardzo cieszę się, że jestem jednym  
z Bożego ludu”. Dziękuj Mu za Jego wielką miłość, miłość, co do której możesz być pewien. 
Ufaj Mu, nawet jeśli przeżywasz trudne chwile, bo „On ma o was staranie” (1 Piotra 5:7b). 

Może wiesz, że jeszcze nie należysz do ludu Bożego, ale naprawdę chcesz do niego należeć. 
Czy jesteś gotów odwrócić się od zła w swoim życiu? 

 

Wierząc, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu za twój grzech, czy zaufasz Mu, aby zgładził 
twój grzech i uczynił cię częścią ludu Bożego? Następnie będziesz poznawał Jego miłość  
i opiekę w swoim życiu. Pamiętaj o tym wierszu biblijnym: „Albowiem tak Bóg umiłował 
świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał 
żywot wieczny” (Jan 3:16). Jeśli Bóg dziś przemawia do twojego serca, zaufaj Panu 
Jezusowi. Wtedy będziesz miał życie wieczne, i już nigdy nie zginiesz. 
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Pytania powtórkowe 

1. Co się działo, kiedy wrogowie Żydów zaatakowali ich? (Bóg pozwolił Żydom 
odeprzeć ataki). 

2. Kto oprócz Boga także pomagał Żydom? (Władcy prowincji). 

3. Skąd możesz wiedzieć, że Bóg troszczy się o nas? (Biblia tak mówi  - „On ma o was 
staranie” - 1 Piotra 5:7b). 

4. Ilu Żydów zginęło w walkach? (Żaden). 

5. Dlaczego Żydzi nie przywłaszczali sobie majątków pokonanych przez siebie wrogów, 
mimo iż mogli to robić? (Nie żywili nienawiści tak, jak ich wrogowie, chcieli więc 
tylko, aby uchronić swoje rodziny, a nie bogacić się). 

6. Co zrobili Mordochaj i Estera, aby Żydzi nie zapomnieli, jak to ich smutek został 
zamieniony w radość? (Rozesłali listy do Żydów mówiące im, aby świętowali w dniu 
czternastym i piętnastym dwunastego miesiąca każdego roku). 

7. W historii Estery, jakie są sposoby dzięki którym Bóg pokazał, że On sprawuje 
władzę? (Odpowiedzi będą zróżnicowane. Przytoczone przykłady mówią o tym, że to 
Bóg sprawił, iż Estera została królową; sprawił, że Mordochaj usłyszał o spisku 
przeciwko królowi; król nie mógł zasnąć, dzięki czemu przeczytano mu księgę kronik; 
Bóg dodał Esterze odwagi, aby stanęła przed królem ze względu na swój lud, itd.). 

8. O czym mówi 1 Piotra 5:7? („Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o 
was staranie”). 

 

 

Załączniki do wybranych lekcji 
 

Wybierz modlitwę 

Gra powtórkowa - lekcja 3 

Skopiuj w potrzebnej ilości, wytnij i rozdaj dzieciom. 
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Jeremiasz 33:3 

„Wołaj do mnie, a odpowiem ci i oznajmię 
ci rzeczy wielkie i niedostępne, o których nie 

wiesz!” 
 

 
Psalm 91:15 

„Wzywać mnie będzie, a Ja go wysłucham, 
Będę z nim w niedoli, Wyrwę go i czcią 

obdarzę”. 
 

 
Psalm 55:18 

„Wieczorem, rano i w południe narzekać 
będę i jęczeć, I wysłucha głosu mojego”. 

 

 
List do Filipian 4:6 

„Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w 
modlitwie i błaganiach  

z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze 
Bogu”. 

 

 
Ewangelia Łukasza 6:28 

„Błogosławcie tym, którzy was przeklinają, 
módlcie się za tych, którzy was krzywdzą”. 

 

 
List do Hebrajczyków 4:16 

„Przystąpmy tedy z ufną odwagą  
do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia 

i znaleźli łaskę ku pomocy  
w stosownej porze”. 

 

 
Psalm 145:18 

„Bliski jest Pan wszystkim, którzy  
go wzywają, wszystkim, którzy go wzywają 

szczerze”. 
 

 
List Jakuba 5:16 

„Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i 
módlcie się jedni za drugich, abyście byli 
uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa 

sprawiedliwego”. 

 
1 List do Tesaloniczan 5:17 

„Bez przystanku się módlcie”. 
 

 

 
Ewangelia Mateusza 21:22 

„I wszystko, o cokolwiek byście prosili  
w modlitwie z wiarą, otrzymacie”. 

 

 
List do Rzymian 12:12 

„W nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w 
modlitwie wytrwali”. 

 

 
Psalm 18:4 

„Wołam: Niech będzie Pan pochwalony! I 
zostałem wybawiony od nieprzyjaciół 

moich”. 
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Do kogo pójść? 

Prezentacja ewangelii - lekcja 3 

Skopiuj, powiększ i wytnij. 
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Pycha w sercu  

Załącznik –lekcja 4 

Przygotuj ilustracje: 

Gwiazda – prawdziwe Ja  

Czyste serce   

Czarne serce 

Krzyż 

Grób 
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Przedstawienie Ewangelii - lekcja 4 (str. 38) 
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Pamięć - Memory 

Gra powtórkowa - lekcja 4 

 

Estera Estera 

Bankiet Bankiet 

Berło Berło 

Haman Haman 

Mordochaj Mordochaj 

Pycha Pycha 
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Skrzynka pytań 

Gra powtórkowa do lekcji 5 

Skopiuj poniższe pytania, wytnij i włóż do niewielkiego pudełka. Siedzące w kole dzieci 
podają sobie pudełko z ręki do ręki w rytm muzyki, kiedy muzyka przestaje grać, osoba, w 
której rękach zostało pudełko, sięga do niego i wyjmuje pytanie. Jeśli odpowie poprawnie, daj 
mu niewielką nagrodę. 

  

1. O co królowa Estera poprosiła króla podczas drugiej uczty? 

2. Dlaczego król Achaszwerosz rozzłościł się na Hamana? 

3. Co się stało z Hamanem? 

4. Co Estera chciała, aby zrobił król po śmierci Hamana? 

5. Jakie prawo nowe rozporządzenie przyznawało Żydom? 

6. Jaki był Boży plan, aby zbawić cię od grzechu? 

7. Za co Żydzi mieli być wdzięczni, kiedy zostało wydane nowe prawo? 

8. W jaki sposób możesz mieć pokój zamiast wojny z Bogiem? 
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Pan Bóg chce prowadzić cię (na nutę angielskiej pieśni – 
Let the Lord have His way –  
Pieśń można posłuchać tutaj w języku: https://www.youtube.com/watch?v=DKPPaGz6I78 

 
Nauczanie pieśni 
 
Pan Bóg chce prowadzić cię, 
Swoją drogą w każdy dzień.  
Dać ci pokój i ulgę też 
kiedy przeprowadzi cię. 
 
Złóż swe życie w ręce te, 
a On wszystkim zajmie się.  
Pozwól Mu i niech On 
Poprowadzi cię. 
 
 
 
„Pan Bóg chce prowadzić cię” 
 
Wprowadzenie 
 
Co robi strażnik szkolny? 
 
Pozwól dzieciom na ich odpowiedzi. 
 
W jaki sposób pomaga ci to, że możesz wobec niego wyrazić to, co chcesz zrobić? (To 
gwarantuje  bezpieczeństwo). Strażnik szkolny może pomóc ci przejść bezpiecznie przez 
ulicę, ale jeśli pozwolisz Bogu, aby cię poprowadził, On zatroszczy się o całe twoje życie. 
 
Prezentacja 
 
Zaśpiewaj pieśń dzieciom, pokazując pomoc wizualną. 
 
Wyjaśnienie 
 
„Pan” to inny sposób określenia „Boga”. Możesz pozwolić Bogu, aby cię prowadził dzięki 
posłuszeństwu tym rzeczom, o których On mówi w Swoim Słowie, Biblii. Jak to się nazywa, 
kiedy nie słuchasz Słowa Bożego? (Grzech). Grzech to jest obranie swojej własnej drogi, 
zamiast drogi Bożej. Jakie są niektóre grzechy (złe rzeczy), które popełniają chłopcy i 
dziewczęta w twoim wieku, w myśli, mowie, lub uczynku? 
 
Omów krótko. 
 
Grzech sprawia, że czujesz się niespokojny wewnątrz i nie masz spokoju, ponieważ grzech 
oddziela cię od Boga. Jeśli twoje grzechy nie są przebaczone, zostaniesz oddzielony od Boga 
na wieki i pozbawiony nieba. Ale Bóg kocha cię i przygotował rozwiązanie dla twojego 
grzechu, że może być wybaczony, gdyż posłał Swojego doskonałego Syna, Pana Jezusa, aby 
cierpiał, przelał krew i umarł na krzyżu. Ciało Pana Jezusa zostało pochowane w grobie, ale 
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trzy dni później On powstał z martwych. Dziś jest w niebie! Bóg przygotował sposób, dzięki 
któremu możesz otrzymać przebaczenie swojego grzechu i doznać Jego wspaniałego 
spoczynku i pokoju. 
 
Zastosowanie 
 
Dla nie zbawionych:  
Pierwszą rzeczą jaką musisz zrobić, aby postąpić według Bożego planu i pozwolić, aby On 
tobą kierował, to zaufać Panu Jezusowi jako swojemu Zbawicielowi. To jest to jedyny sposób 
przygotowany przez Boga, aby twój grzech został odpuszczony. 
Przekaż zaproszenie do zaufania Chrystusowi. 
 
Dla zbawionych: Jeśli już zaufałeś Panu Jezusowi, powinieneś czytać Słowo Boże i 
postępować tak, jak ono mówi. Pozwól Bogu, aby cię prowadził we wszystkim, o czym 
myślisz, robisz i mówisz. 
 
Powtórka 
 
Niech dzieci zaśpiewają tę pieśń razem z tobą jeszcze raz. Niech powstaną i zaśpiewają ją 
ponownie. Następnie niech każde dziecko zwróci się do innego dziecka i zaśpiewa tę pieśń 
tak, jakby ze sobą rozmawiali. Powtarzaj tę pieśń na najbliższych zajęciach. 
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