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Introducere
Evenimentele cărţii Estera au avut loc între anii 490 şi 480 î.Hr. Evreii au fost duşi în Babilon,
care a devenit parte a Imperiului Persan. Daniel, cel care deţinuse o poziţie înaltă la curte, murise.
Ahaşveroş, fiul lui Darius I se afla pe tronul Persiei. (Arată pe o hartă a Orientului Mijlociu din acel timp
Ierusalimul, Babilonul şi capitala Susa.)

În istoria Esterei există mult suspans şi senzaţional. Şi nu numai atât, dar cartea demonstrează
clar suveranitatea şi providenţa lui Dumnezeu. Deşi numele lui Dumnezeu nu este menţionat,
vedem mâna Lui lucrând în toată această perioadă.
Predarea adevărurilor biblice
Dacă tot ceea ce faci ca învăţător este numai să le spui copiilor povestiri biblice, atunci nu ţi-ai
împlinit responsabilitatea de învăţător. Este esenţial ca ei să înveţe adevărurile care reies din aceste
povestiri, şi să îi duci mai departe, arătându-le ce însemnătate au ele în viaţa lor zilnică. Bineînţeles,
nu vei reuşi să te ocupi într-o singură lecţie de toate învăţăturile pe care le cuprinde povestirea
biblică, de aceea în fiecare povestire a fost ales un singur adevăr central (AC). Predarea adevărului
central a fost întreţesută de-a lungul naraţiunii, iar pentru a te ajuta în pregătirea lecţiei, aceste părţi
au fost marcate cu iniţialele AC. Ele sunt marcate şi în planul lecţiei.
Vei observa faptul că adevărurile centrale au notate alăturat iniţialele „N“ sau „M“, pentru a arăta
cărei categorii de copii se potriveşte aplicaţia – nemântuiţi sau mântuiţi. Lucrul acesta este subliniat
în text de expresii ca: „Dacă nu ţi-ai pus încrederea în Domnul Isus, ca să-ţi ierte păcatele tale …“
sau „Dacă eşti mântuit, atunci tu …“
Linia verticală laterală scoate în relief aplicaţia adevărului din text. Adaptează aplicaţiile la
nevoile copiilor cărora le predai lecţiile. De exemplu, în aplicaţie ai numele unui băiat, iar în grup
sunt numai fete, sau poate aplicaţia se potriveşte unor copii de vârstă mai mare, în timp ce în grup ai
numai copii mici. Fă schimbările pe care le consideri necesare. Important este ca întotdeauna să fie
aplicat la viaţa lor Cuvântul lui Dumnezeu.
Disponibil pentru sfătuire
Când prezinţi mesajul Evangheliei, vor fi copii care vor răspunde imediat invitaţiei de a se preda
Domnului Isus. Unii îţi vor spune mai târziu, iar alţii poate nu îţi vor spune niciodată, că L-au primit în
inima lor pe Isus Hristos, ca Mântuitor. Totuşi, vor fi alţi copii care se bucură dacă sunt ajutaţi să
facă şi ei pasul acesta, dar nu au curajul să spună. Ei au întrebări, şi de aceea au nevoie de ajutor
sau de încurajare în a şti cum să procedeze. În timp ce te adresezi copiilor mântuiţi, vor fi momente
în care ei vor dori un sfat referitor la o situaţie grea, sau au nevoie de o clarificare cu privire la
aplicarea unui adevăr în viaţa lor zilnică; poate sunt într-o situaţie în care nu ştiu ce spune Biblia
despre ce trebuie să facă; poate au dorinţa să-ţi spună o problemă pe care o au, ca apoi să te rogi
pentru ei, mai ales în cazul în care tu eşti singurul lor sfătuitor creştin.
Din aceste motive este important ca ei să ştie că pot veni oricând să vorbească cu tine. De
asemenea, este important să ştie când şi unde să vină atunci când vor să vorbească cu tine.
În sfârşit, este esenţial ca acei copii care nu sunt mântuiţi să nu considere venirea lor la tine
drept venirea la Domnul Isus. De aceea nu le aminti posibilitatea de a vorbi cu tine în acelaşi timp în
care faci invitaţia pentru venirea la Domnul Isus, ca ei să nu aibă impresia că nu pot să vină la
Hristos, decât dacă au venit mai întâi la tine, sau că sunt mântuiţi doar prin simplul fapt că au
aşteptat să vorbească cu tine.
Un exemplu de folosit pentru un copil nemântuit
„Doreşti într-adevăr să trăieşti pentru Domnul Isus, dar nu ştii cum să vii la El? Mă bucur că pot
să-ţi explic ce spune Biblia. Vino să vorbeşti cu mine. După terminarea lecţiei voi sta lângă … (dă un
punct de reper). Fii atent, eu nu pot să-ţi iert păcatele, doar Isus poate face aceasta, dar eu te ajut
bucuros să înţelegi mai bine cum poţi veni la El. Deci vino şi stai de vorbă cu mine lângă … (locul
amintit mai sus).“
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Un exemplu de folosit pentru un copil mântuit
„Dacă ţi-ai pus încrederea în Domnul Isus, ca Mântuitor al tău, şi nu mi-ai spus încă lucrul
acesta, o poţi face acum. După terminarea lecţiei voi sta lângă … (dă un punct de reper). Doresc să ştiu
dacă şi tu te-ai încrezut în Isus Hristos, ca Domn şi Mântuitor al tău, ca să mă rog pentru tine şi să te
ajut.“
Versete de memorat
Pentru fiecare lecţie este sugerat un verset biblic de predat copiilor. Dacă predai aceste lecţii în
serie, timp de cinci săptămâni, alege două sau trei versete, pe care copiii să le înveţe pe dinafară, şi
pe care să şi le amintească cu uşurinţă.
Ajutoare vizuale suplimentare
Scrie pentru fiecare lecţie pe o bucată de carton adevărul central (dacă ai comandat de la
AMEC şi pachetul cu versete, cântări şi jocuri pentru această serie de lecţii, adevărurile centrale le
găseşti vizualizate în caietul de idei). Lipeşte pe spatele cartonului cu adevărul central bucăţi de
flanel sau ceva uşor adeziv. (Scrie cu litere mici de tipar, ca şi copiii mici să poată citi cu uşurinţă cuvintele.) Pune
cartonul pe tablă înainte de începerea orei, sau din momentul în care menţionezi pentru prima dată
adevărul central din lecţie.
Ajutoare adiţionale la text
În dreapta şi în stânga textului sunt ajutoare adiţionale. Sunt date informaţii contextuale şi idei
facultative, prin care poţi atrage interesul la lecţia predată.
Aceste idei sunt concepute pentru integrarea diferitelor stiluri de predare. Pentru o învăţare
eficientă, unii copii au nevoie să vadă sau să scrie ceva, alţii au nevoie să audă sau să vorbească,
alţii să pipăie sau să mânuiască ceva, iar alţii au nevoie să participe activ.
Foloseşte aceste idei la grupul tău în măsura în care îţi permite timpul.
Întrebări de recapitulare
Pentru fiecare lecţie sunt date întrebări de recapitulare. Ele pot fi folosite după predarea lecţiei
sau săptămâna următoare, înainte de predarea lecţiei noi.
Dacă timpul de recapitulare decurge în mod disciplinat, el poate fi ocazia ideală de a fixa cele
predate, iar în acelaşi timp el este şi distractiv pentru copii. Adesea vei descoperi o înţelegere
greşită a lucrurilor predate sau lipsa unor cunoştinţe de bază, pe care le poţi corecta pe loc.
Foloseşte acest timp:
1. Pentru a afla cât au înţeles şi cât îşi amintesc copiii din materialul predat;
2. Pentru a te ajuta pe tine însuţi să ştii ce trebuie să accentuezi, astfel încât copiii să-şi
reamintească mai uşor;
3. Pentru a avea un timp relaxant şi plăcut în clasă. Copiii preferă competiţia şi aşteaptă cu
nerăbdare partea aceasta a programului. Dar timpul de recapitulare este mai mult decât o
competiţie, el este şi un timp de învăţare.
În acest text sunt incluse doar întrebări de recapitulare a lecţiei. Adaugă şi întrebări din cântări,
din versete sau din ceea ce predai. În acest fel copiii vor înţelege că sunt importante toate părţile
programului.
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Privire generală
Nr.
lecţie
1.

Lecţia
Estera ajunge
împărăteasă
2 Împăraţi 24:10
– 25:30
Estera 1:1 – 2:20

Adevărul
central

Aplicaţia

Dumnezeu Nemântuit: Trebuie să Îl primeşti pe
are un plan
Isus Hristos ca Mântuitor al
tău înainte să cunoşti
pentru
planul lui Dumnezeu pentru
fiecare din
viaţa ta.
copiii Lui
Mântuit:

Ascultă de Dumnezeu şi
vei descoperi planul Lui
pentru tine.

Versetul de
memorat
„Căci Eu ştiu
gândurile, pe care
le am cu privire la
voi, zice Domnul,
gânduri de pace
şi nu de nenorocire, ca să vă dau
un viitor şi o
nădejde.“
Ieremia 29:11

2.

3.

Mântuit:
Fii credincios lui
Dumnezeu,
cum a fost
Estera 2:21 – 4:3 Mardoheu
Mardoheu este
neclintit în
hotărârea lui

Un strigăt după
ajutor
Estera 3:15b –
5:2

Dumnezeu Mântuit:
aude şi
răspunde
rugăciunilor
copiilor Săi

Trebuie să asculţi de
Dumnezeu şi să fii
cunoscut ca creştin chiar şi
atunci când este greu.

„Trebuie să
ascultăm mai mult
de Dumnezeu
decât de oameni!“
Faptele Apostolilor
5:29

Vorbeşte cu El deseori şi
adu-ţi problemele înaintea
Lui.

„Ochii Domnului
sunt peste cei fără
prihană, şi
urechile Lui iau
aminte la
strigătele lor.“
Psalmul 34:15

4.

Poporul lui
Dumnezeu este
onorat
Estera 5 – 6

Nu fi rob al
păcatu-lui,
cum a fost
Haman

Nemântuit: Încrede-te în Domnul să te
elibereze.

„Multe căi pot
părea bune
omului, dar la
urmă se văd că
duc la moarte.“
Proverbe 14:12

5.

Estera intervine
Dumnezeu Nemântuit: Nu fi un duşman al lui
Dumnezeu!
pentru poporul ei Îşi învinge
întotdeauna
Mântuit:
Când vezi că cei răi au
Estera 6:14 –
duşmanii
succes, nu le copia modul
8:14
de trăire păcătos, ci
Psalmul 73
încrede-te în Dumnezeu.

„Aruncaţi asupra
Lui toate
îngrijorările
voastre, căci El
însuşi îngrijeşte de
voi.“
1 Petru 5:7

6.

Poporul lui
Dumnezeu este
victorios
Estera 8:1 – 2:7
Estera 8:11 –
9:17
Estera 10:1-3

Dumnezeu Nemântuit: Vei cunoaşte dragostea şi „Te iubesc cu o
îi iubeşte
grija Lui, când te vei
iubire veşnică!“
încrede în Hristos ca
pe cei ce
Ieremia 31:3
Mântuitor şi Domn, şi astfel
sunt ai Lui
vei face parte din poporul
într-un mod
lui Dumnezeu.
special şi le
poartă de
Mântuit:
Încrede-te în El în toate
grijă
situaţiile.
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Lecţia 1
Estera ajunge împărăteasă
Schiţa lecţiei

Text biblic pentru învăţător
2 Împăraţi 24:10 – 25:30
Estera 1:1 – 2:20
Adevăr central
Dumnezeu are un plan pentru fiecare din
copiii Lui.
Aplicaţie
Nemântuit: Trebuie să Îl primeşti pe Isus
Hristos ca Mântuitor înainte să cunoşti planul
lui Dumnezeu pentru viaţa ta.
Mântuit: Ascultă de Dumnezeu şi vei
descoperi planul Lui pentru tine.
Verset de memorat
„Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu
privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace şi
nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o
nădejde.“ Ieremia 29:11
planşe: 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6 şi 1-7;



fâşii de carton cu cuvinte: „Dumnezeu are
un plan pentru fiecare din copiii
Lui“ (adevărul central) şi „Ascultă de
Dumnezeu şi vei descoperi planul Lui
pentru tine“ (aplicaţia pentru copilul
mântuit);



hartă a Imperiului Persan;



mâncare de ospăţ (de ex. fructe de
mărime mică, prăjituri, beţişoare din
morcovi);



parfumuri pe care să le miroasă copiii;



robă sau şaluri pentru copiii ce vor juca
rolul Esterei, mergând în faţa împăratului;



coroană.

Desfăşurarea evenimentelor
1. Estera şi Mardoheu se află într-o ţară
străină – Persia
ACN
2.

Împăratul Persiei dă un ospăţ

3.

Împăratul o cheamă pe Vasti

4.

Vasti refuză să vină

5.

Detronarea împărătesei Vasti

6.

Căutarea fetelor frumoase

AC

Punct culminant
Estera este adusă la palat
Estera îşi păstrează secretul

ACM
ACM

Concluzie

Ajutoare vizuale



Introducere
„De ce nu pot să stau să mă uit la
televizor până târziu?“

Estera ajunge împărăteasă
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Lecţia
„De ce nu pot să mă uit la TV seara târziu?“
„De ce în timp ce zboară, liliecii nu se lovesc de obiecte?“
„De ce plâng copiii mici?“
De ce? De ce? De ce? Avem foarte multe întrebări „De ce?“,
nu-i aşa?
Sunt sigur că şi micuţa Estera a întrebat de multe ori „De ce?“
Poate că întrebările ei sunau aşa:
„Noi de ce suntem diferiţi de ceilalţi oameni din Susa?“ Vărul
ei, Mardoheu, răspundea întrebărilor ei. „Noi suntem evrei,
poporul ales al lui Dumnezeu. Noi ne închinăm şi ascultăm de
Dumnezeu, pentru că El este Dumnezeul adevărat“.
Estera însă avea şi mai multe întrebări. „De ce nu sunt toţi
oamenii din Susa evrei?“
Familia lui Mardoheu făcea
parte din seminţia lui
Beniamin. Strămoşii lui
fuseseră şi ei captivi în
Babilon.

ACN
Arată cartonul cu adevărul
central „Dumnezeu are un plan
pentru fiecare din copiii Lui“.
De la început, stabileşte tema
acestei serii de lecţii:
providenţa lui Dumnezeu.

Mardoheu a răspuns: „Cu mult timp în urmă, Dumnezeu a dat
poporului Său o ţară proprie, dar ei nu L-au ascultat, şi s-au
închinat unor dumnezei falşi. Domnul Dumnezeu a folosit armate
şi regi, care au venit în ţara lor, pentru a-i pedepsi. Armatele
acestea au capturat mulţi evrei şi i-au dus în ţările lor. De aceea
locuim noi acum în Persia. Strămoşii noştri se aflau printre
oamenii care au fost capturaţi“.
„Dar eu de ce nu locuiesc cu mama şi tatăl meu?“, a mai
întrebat Estera.
„Estera, ei au murit“, i-a explicat Mardoheu cu tristeţe, „dar eu
voi avea grijă de tine“. Şi a făcut-o, până când ea a crescut mare.
Sunt multe lucruri triste în viaţa Esterei, însă lucrul cel mai
minunat este că Dumnezeu avea un plan deosebit cu viaţa ei. Ea
era o orfană evreică, şi probabil mulţi oameni nu o considerau
deosebită. Dar pentru Dumnezeu ea era „deosebită“; El avea un
plan cu totul special pentru viaţa ei. Acest lucru este adevărat
pentru orice copil al lui Dumnezeu. Dacă eşti copilul Lui, El are un
plan special pentru tine.
Cine sunt copiii lui Dumnezeu? Biblia ne spune că „tuturor
celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat
dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu“ (Ioan 1:12).
Aceasta înseamnă că dacă Îl rogi pe Domnul Isus să-ţi ierte
păcatul şi să-ţi conducă viaţa cu adevărat, chiar în acel moment
tu devii un copil al lui Dumnezeu. Fiecare din noi are nevoie să-L
primească pe Isus ca Domn şi Mântuitor. Copiii lui Dumnezeu ştiu
că Dumnezeu are un plan special pentru ei, la fel cum a avut un
plan măreţ şi pentru Estera.

Planşa 1-1
Dacă e posibil, arată o hartă a
Imperiului Persan, lăsând copiii
să găsească Susa, în Elam
(Iranul de azi).
Ahaşveroş înseamnă „bărbat
puternic“. Probabil că e
aceeaşi persoană cu Xerxses
1, care a domnit între anii 486465 î. Hr.

Să mergem acum într-o casă foarte diferită de cea a Esterei.
Aceasta era cea mai impunătoare clădire din întreg oraşul Susa.
Dacă ai fi dorit să o ocoleşti trebuia să mergi cam 4 km. Acest loc
era foarte important – palatul împăratului Persiei. În timpul acela
Persia era cel mai mare imperiu al lumii. De aici împăratul
Ahaşveroş conducea marele său imperiu.
Chiar acum împăratul dădea un mare ospăţ. El planifica un
8
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alt război şi, înainte de a-l începe, a convocat mulţi oameni
importanţi pentru a-l planifica şi a petrece împreună. Comandanţii
armatei, nobilii şi prinţii au umplut tot palatul. Şi ceva important:
petrecerea urma să ţină 180 zile! Ţi-ar place şi ţie aşa ceva?
Ce loc pentru ospăţ! În grădină se aflau carpete albe şi
albastre prinse cu inele de argint pe stâlpi de marmură.
Pardoseala era şi ea din marmură de diferite culori. Din loc în loc
se aflau canapele de aur şi de argint.
După ce au trecut aceste zile de ospăţ, împăratul a invitat la
palat la un ospăţ de 7 zile pe toţi locuitorii capitalei Susa.
Împărăteasa a dat şi ea la palat o petrecere separată pentru toate
femeile.
Mândrul împărat a dorit să arate tuturor cât era de mare şi
puternic. A arătat tuturor comorile şi bogăţia lui.
În ultima zi a băut mult vin. Însă tot se mai gândea: „Cum aş
putea să le arăt eu acestor oameni cât de mare, puternic şi bogat
sunt?“ Şi i-a venit o idee. S-a gândit: „Împărăteasa trebuie să vină
la ospăţul meu. Ea este cea mai frumoasă femeie. Şi desigur, toţi
vor gândi că sunt extraordinar, având o împărăteasă atât de
frumoasă“.

Numără împreună cu
preşcolarii până la şapte.
Daţi din mână în mână şi
serviţi mâncare „ca la ospăţ“ –
fructe, prăjituri, beţişoare din
morcovi. Aceasta îi va ajuta pe
copii să îşi amintească
evenimentul.

Planşa 1-2
Împăratul a trimis şapte slujitori ca să o aducă pe împărăteasă. Numele ei, Vasti, însemna „Frumoasă“. Împăratul aştepta.
Şi probabil că se şi lăudase deja cu ea în faţa comandanţilor,
nobililor şi prinţilor.
Cei şapte slujitori s-au întors.
„Împărăteasa refuză să vină“, i-au spus ei împăratului.
Biblia nu ne spune de ce nu a vrut să vină împărăteasa Vasti,
însă ne spune că împăratul Ahaşveroş s-a mâniat foarte tare.
Planul lui a eşuat! Acest mare împărat nu ştia că există un
Dumnezeu atotputernic şi că tot ceea ce se întâmpla, făcea parte
din planul Său. Chiar şi neascultarea împărătesei era parte din
planul Lui pentru o orfană evreică, Estera. Este bine să ne
amintim că Acela care are un plan special pentru copiii Lui, este
atotputernic. Uneori noi avem idei, dar nu le putem împlini. Însă
nu este la fel cu Dumnezeu, deoarece El poate să ducă la
îndeplinire planurile Lui. Dacă eşti un copil al lui Dumnezeu,
aminteşte-ţi lucrul acesta, şi ţine minte că planurile lui Dumnezeu
pentru tine sunt bune. El este un Dumnezeu bun şi atotputernic.
În Cuvântul Său, El spune că voia lui Dumnezeu este „bună,
plăcută şi desăvârşită“ (Rom. 12:2).

Planşa 1-3
La palat totul părea să meargă rău. Imediat, împăratul
Ahaşveroş s-a consultat cu consilierii săi.
„Ce trebuie să se facă după lege împărătesei Vasti?“, a
întrebat el.
Mai marele consilierilor a răspuns: „Împărăteasa Vasti a făcut
ceva rău nu numai împotriva împăratului, dar şi împotriva tuturor
locuitorilor Imperiului Persan. Când vor auzi celelalte femei
despre fapta împărătesei, vor fi şi ele neascultătoare de bărbaţii
lor. Şi răul care va rezulta de aici va fi foarte mare. Împăratul
trebuie să dea un decret, prin care să spună că Vasti nu mai este
9

Deşi numele lui Vasti nu apare
în documentele istorice ale
imperiului persan, se crede că
Vasti a fost regina lui Xerxses,
pe nume Amestris.
Comentatorii au păreri diferite
cu privire la motivul pentru
care Vasti a refuzat. Unii cred
că a fost un joc al puterii,
pentru a-l umili pe împărat. Alţii
cred că i se cerea să se
înfăţişeze îmbrăcată indecent.

AC
Arată cartonul cu adevărul
central.

Estera

Cei şapte sfetnici ai
împăratului erau un grup elită
ce avea acces exclusiv la
împărat. El îi consulta în toate
deciziile majore.

împărăteasă. Şi când vor auzi lucrul acesta, femeile îşi vor
respecta bărbaţii“.
Această lege nouă trebuia scrisă în legile Persiei, şi conform
tradiţiei, o lege dată în Imperiul Persan nu putea fi schimbată.

Planşa 1-4
Mesajele au fost pregătite rapid, pentru a fi trimise peste tot
în marele imperiu.
Au fost trimişi călăreţii cu copiile legii. Vestea despre noua
lege s-a răspândit repede – împărăteasa Vasti a fost detronată. Şi
nu va mai apărea niciodată înaintea împăratului.

Legile erau comunicate
poporului printr-un sistem tip
ştafetă. Astfel, fiecare colţ al
marelui imperiu era informat
eficient. Copiii din grupa ta se
vor bucura să imite ştafeta cu
înmânarea legilor împăratului.

După aceste lucruri, când s-a potolit mânia împăratului,
acesta a început să se gândească din nou la Vasti. Sfetnicii lui au
observat lucrul acesta şi i-au sugerat: „Să se caute în tot imperiul
cele mai frumoase fete. Să fie aduse la palat, şi apoi împăratul
poate alege pe cea mai frumoasă dintre ele, ca împărăteasă“.
Împăratului i s-a părut bună această idee şi în curând a
început căutarea.

Planşa 1-5
Toate fetele frumoase au fost aduse într-o casă din curtea
palatului. Slujitorii împăratului le-au oferit tot ceea ce doreau.
În special una din aceste tinere era foarte frumoasă şi
admirată. Era evreica Estera. Fiindcă era atât de frumoasă,
soldaţii au luat-o de acasă şi au dus-o la palat. Estera aparţinea
singurului Dumnezeului adevărat. Iar palatul unui împărat păgân
era ultimul loc unde te-ai fi aşteptat să o găseşti. Desigur că a fost
foarte tristă atunci când a trebuit să-şi ia rămas bun de la
Mardoheu.

ACM

De ce s-a întâmplat lucrul acesta? Dumnezeu dorea ca
Estera să ajungă la palat. Poate că tu eşti singurul creştin în
familia ta. Dumnezeu are acolo un plan special pentru tine. El
doreşte ca tu să arăţi celorlalţi schimbarea pe care a făcut-o
Dumnezeu în viaţa ta. Gândeşte-te la clasa ta de la şcoală:
Dumnezeu te-a aşezat acolo pentru ca cei care nu-L cunosc pe
Domnul Isus să aibă pe cineva care să le arate ce înseamnă să fii
creştin. Uneori este foarte greu să trăieşti la şcoală pentru
Dumnezeu. Însă nu-i aşa că este bine să ştii că nimic nu ţi se
poate întâmpla fără permisiunea lui Dumnezeu? Acest lucru te
ajută să nu te plângi şi să nu bombăneşti atunci când îţi aminteşti
că planul lui Dumnezeu este bun. De fapt el este cel mai bun.
Nu vei şti întotdeauna de ce ţi se întâmplă lucruri triste sau
neplăcute, însă Dumnezeu are motivele Lui să permită aceste
lucruri. Într-o zi va descoperi şi Estera lucrul acesta, deşi acum nu
înţelegea de ce vrea Dumnezeu ca ea să fie la palat.
La sosire, Esterei i s-au dat şapte slujnice, care să-i slujească. I s-a dat şi cel mai bun loc din casa femeilor.

Adu câteva sticluţe de parfum
pe care copiii să le miroase.

Înainte de a intra la împărat, toate tinerele acestea au avut la
dispoziţie 12 luni de înfrumuseţare. Urmau apoi să meargă la
împărat pe rând, una câte una. Puteau folosi orice credeau că le
va face să arate mai frumoase. Nu vi le imaginaţi alegând haine şi
bijuterii? În timp ce erau prezentate împăratului, fiecare îşi dorea
ca ea să fie aleasă ca împărăteasă.
În fiecare zi Mardoheu, vărul Esterei, se plimba în sus şi-n jos
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pe lângă curtea femeilor. El dorea să ştie cum îi merge Esterei.
Estera nu-l putea zări, şi nici nu putea fi văzută de el. Aceasta
era regula la curtea persană, însă slujitorii de la palat îi aduceau
regulat lui Mardoheu ştiri despre Estera.
Exista însă un lucru de care Mardoheu era preocupat. El şi
Estera aveau un secret. El i-a spus Esterei să nu spună nimănui
acest secret. Ştiţi care era secretul? Da – Estera era evreică.
Acesta era secretul lor. Deşi Estera nu ştia de ce trebuie să nu
spună aceasta, ea nu a făcut-o, pentru că aşa i-a spus Mardoheu.
Atunci când asculta de Mardoheu, ea asculta de fapt de
Dumnezeu.
Este important să ne amintim că cei care ascultă de
Dumnezeu sunt cei care descoperă planul lui Dumnezeu pentru
viaţa lor. Atunci când citeşti Biblia, ai grijă să o şi împlineşti. Dacă
tu care eşti creştin nu asculţi de Dumnezeu, pierzi ceea ce a
planificat Dumnezeu pentru tine. Însă Estera asculta de
Dumnezeu, căci ea îl asculta pe Mardoheu, cel care o înfiase.
Porunca lui Dumnezeu este: „Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama
ta“ (Exodul 20:12a). Aşa că Estera ştia că trebuie să păstreze
secretul.

Şopteşte, ca şi cum ai spune
un secret.

ACM

Citeşte acest verset din Biblie
sau roagă un copil mai mare
să citească.

Mardoheu lucra la poarta palatului şi se întreba: „Va putea ea
oare să păstreze secretul? O va recunoaşte cineva?“
Vom vedea mai târziu.
În sfârşit a venit ziua în care Estera trebuia să meargă
înaintea împăratului. Slujitorul care avea grijă de ea, i-a spus ce
să poarte şi ea a ascultat de el. Ea nu a ales nimic altceva pentru
a deveni mai frumoasă. Ea era frumoasă, iar bijuteriile şi hainele
sofisticate probabil că i-ar fi umbrit frumuseţea. De asemenea, ea
era prietenoasă şi plăcută tuturor.

Adu o robă sau un şal cu care
copiii să se îmbrace, imitând
pe Estera venind în faţa împăratului.

Planşa 1-6
Cu siguranţă că îi era teamă şi era neliniştită atunci când a
fost dusă să-l întâlnească pe împăratul Ahaşveroş, cel mai mare
împărat din lume.
Împăratul a considerat că Estera era cea mai frumoasă dintre
toate fetele. A vrut ca ea să fie împărăteasă. El i-a pus pe cap
coroana împărătească. Acum ea era împărăteasa Estera! Era
împărăteasa unui mare imperiu. Acest lucru era planul lui Dumnezeu pentru ea.
Dacă eşti un copil al lui Dumnezeu, aminteşte-ţi că El are un
plan pentru tine. Nu cred că Dumnezeu a planificat ca vreunul
dintre voi să devină împăratul sau împărăteasa unui imperiu
mare, însă El are alt plan pentru voi. Planul lui este cel mai bun. Îl
veţi descoperi pe măsură ce ascultaţi de Dumnezeu. Pe măsură
ce creşteţi, cereţi-I lui Dumnezeu să vă arate ce doreşte El să fiţi.
Poate că El vrea ca tu să fii şofer de camion sau asistentă,
profesor, muncitor în fabrică sau misionar. Cere-I lui Dumnezeu
să te ajute să mergi întotdeauna pe calea pe care a planificat-o El
pentru tine. S-ar putea să nu fie întotdeauna calea pe care a-i
alege-o tu. Uneori ar putea să fie greu. Dar lucrul important este
ca tu să faci voia Lui. Biblia spune în Ieremia 29:11: „Căci Eu ştiu
gândurile pe care le am cu privire la voi, gânduri de pace şi nu de
nenorocire …“
Calea lui Dumnezeu pentru Estera a fost foarte neobişnuită,
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Fă o coroană, şi arată-le-o
copiilor în acest moment.

ACM

Citeşte sau roagă un copil mai
mare să citească versetul din
Biblie.

Estera

însă era perfectă. Iat-o acum la palatul împărătesc. Însă va putea
ea oare să păstreze secretul? Veţi afla acest lucru într-o altă zi.

Planşa 1-7

ACN
Invită copiii să Îl primească pe
Domnul Isus, spunându-le
unde este locul stabilit pentru
sfătuire. Vezi „Paşi pentru
sfătuirea unui copil care vrea
să vină la Hristos“ de la
sfârşitul acestui text.

ACM
Arată cartonul cu aplicaţia
pentru copilul mântuit: „Ascultă
de Dumnezeu şi vei descoperi
planul Lui pentru tine“.

Gândeşte-te la Estera, cea care ne aminteşte că Dumnezeu
are un plan minunat pentru fiecare dintre copiii Lui. Poate că nu
şti nimic despre asta, căci nu eşti copilul lui Dumnezeu. Doreşti
să fii şi tu copilul Său? Singura cale este să te întorci de la tot ce
ştii că este rău în viaţa ta, şi să-L primeşti pe Domnul Isus ca
Domn şi Mântuitor al tău. Poţi să-I spui chiar acum: „Doamne
Isuse, Te rog să mă ierţi de orice păcat, şi pentru că am făcut
numai ce am vrut eu. Îţi mulţumesc că ai murit pentru mine pe
cruce. Te rog acum să mă mântuieşti, să conduci Tu viaţa mea şi
să faci din mine ceea ce doreşti Tu. Amin“. Apoi vei începe să
descoperi calea Lui pentru tine.
Copii, care-L aveţi deja pe Domnul Isus în inima voastră, nu
este extraordinar să ştim că Dumnezeu are un plan deosebit
pentru noi? Când se întâmplă lucruri triste sau descurajatoare,
amintiţi-vă că planurile lui Dumnezeu sunt perfecte. Modul de a
cunoaşte căile lui Dumnezeu este ascultarea de El. Probabil că
există lucruri în care eşti neascultător. Roagă-te astăzi lui
Dumnezeu să te ierte. Îi poţi spune: „Doamne, Tată ceresc, Te
rog, iartă-mă că nu Te-am ascultat. Te rog, ajută-mă să te ascult.
Îţi mulţumesc pentru promisiunea că atunci când ne mărturisim
păcatele, Tu ne ierţi. Amin“. Copiii ascultători de Dumnezeu sunt
aceia care se bucură de planul special pe care Îl are Dumnezeu
pentru ei.

Întrebări de recapitulare
1. De unde îţi poţi da seama că împăratul Ahaşveroş era bogat?
(A dat un ospăţ de 6 luni, avea un palat frumos, multă
mâncare.)
2. Ce a dorit împăratul să facă împărăteasa Vasti? (Să se
prezinte în faţa invitaţilor lui.)
3. De ce s-a mâniat împăratul Ahaşveroş pe împărăteasa Vasti?
(Ea nu l-a ascultat, şi a refuzat să vină.)
4. Ce au spus sfetnicii împăratului să facă cu privire la Vasti?
(Ea să fie detronată, şi împăratul să aleagă o altă
împărăteasă în locul ei.)
5. Mardoheu şi Estera au avut un secret pe care nu trebuia să îl
ştie nimeni din palat. Care era acesta? (Estera era evreică.)
6. Când Estera asculta de Mardoheu, păstrând secretul, de cine
altcineva mai asculta ea? (De Dumnezeu)
7. De ce a permis Dumnezeu ca poporul Său, Israel, să fie luat
prizonier? (Nu L-a ascultat şi s-a închinat la idoli.)
8. De ce a fost dusă Estera şi alte fete la palat? (Pentru ca
dintre ele împăratul să aleagă o nouă împărăteasă.)
9. Am învăţat că Dumnezeu are un plan pentru fiecare copil al
Său. Cine sunt copiii lui Dumnezeu? (Aceia care L-au primit
pe Hristos ca Domn şi Mântuitor.)
10. Când suntem neascultători de Dumnezeu, ce trebuie să
facem? (Să renunţăm la neascultarea noastră şi să-I cerem
lui Dumnezeu să ne ierte.)
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Lecţia 2
Mardoheu este neclintit în hotărârea lui
Text biblic pentru învăţător
Estera 2:21 – 4:3

Schiţa lecţiei

Adevăr central
Fii credincios lui Dumnezeu, cum a fost
Mardoheu.
Aplicaţie
Mântuit: Trebuie să asculţi de Dumnezeu
şi să fii cunoscut ca creştin, chiar şi atunci când
este greu.
Notă
Această lecţie se aplică în mod particular
copiilor mântuiţi. De aceea,nu uita să evanghelizezi şi copiii nemântuiţi din clasa ta.
Pentru a le prezenta invitaţia mântuirii, foloseşte-te de cântări cu mesaj evanghelistic sau de
un alt punct în program.
Verset de memorat
„Trebuie să ascultăm mai mult de
Dumnezeu decât de oameni!“ Faptele
Apostolilor 5:29

Introducere
„Poţi păstra un secret?“
Desfăşurarea evenimentelor
1. Mardoheu află de complotul împotriva
împăratului
2. El îl dezvăluie

ACM

3. Raportul lui se înregistrează, dar nu
primeşte nicio răsplată
ACM
4. Avansarea lui Haman
5. Toţi oamenii trebuie să se închine lui
Haman
6. Mardoheu refuză
ACM
7. Demnitarii îi spun lui Haman motivul

ACM
8. Haman complotează omorârea
evreilor
Punct culminant
Haman cere permisiunea împăratului

Ajutoare vizuale

Primeşte permisiunea



planşe: 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5 şi 2-6;



fâşii de carton cu cuvintele: „Fii credincios
lui Dumnezeu, cum a fost
Mardoheu“ (adevăr central) şi „Trebuie să
asculţi de Dumnezeu şi să fii cunoscut ca
creştin chiar atunci când este
greu“ (aplicaţie pentru copilul mântuit);



carnet de notiţe şi un pix / creion;



inel cu sigiliu, ceară sau plastilină, pentru a
demonstra cum se sigilează o scrisoare.
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Concluzie
Se răspândeşte vestea că în ziua de
treisprezece a lunii a douăsprezecea,
evreii vor fi omorâţi
ACM
Jalea lui Mardoheu

ACM

Estera

Prezentarea Evangheliei
Acceptat de Dumnezeu
Arată planşa completată cu cuvântul „acceptat“.

Confecţionează o planşă cu
opt liniuţe, ca în modelul de
mai jos. Permite copiilor să
ghicească literele din
misteriosul cuvânt „acceptat“.
Foloseşte un marker pentru a
completa cuvântul, la începutul
prezentării tale.
Înainte

_ _ _ _ _ _ _ _

Nu este minunat să fii acceptat? Să ai prieteni care te iubesc
aşa cum eşti? Prietenii tăi să te aleagă pe tine să stai lângă ei la
masă sau să te joci cu ei? Să lucrezi din greu la un proiect pentru
şcoală, şi lucrarea ta să fie acceptată? Este minunat să ai parte
de aprobarea celorlalţi cu privire la ceea ce eşti şi ceea ce faci.
Dar câteodată nu este bine să fii acceptat. Dacă majoritatea
copiilor fac ceva greşit, este mai bine pentru tine să nu fii acceptat
de ei. Poţi să te gândeşti la unele lucruri ce nu trebuie să le faci,
chiar dacă aproape toţi ceilalţi prieteni ai tăi le fac?
Dă copiilor câteva exemple de activităţi greşite – să te culci târziu, să mănânci
mâncare nesănătoasă, să îţi cheltuieşti banii pe haine la modă, etc.

Cuvântul lui Dumnezeu ne învaţă că cei mai mulţi oameni fac
lucruri pe care tu nu trebuie să le faci.
Un copil să citească din Biblie Matei 7:13.

După

A
c c_ e_ p_ t_ a_ _t
_ _

Toţi oamenii din această lume au o problemă cu păcatul.
Biblia spune „Toţi au păcătuit“ (Romani 3:23a). Toţi am gândit, am
spus şi am făcut lucruri care încalcă poruncile lui Dumnezeu.
Poate că nu ai consumat niciodată droguri sau nu ai furat din
magazin sau nu te uiţi pe site-uri dăunătoare pentru tine pe
internet, dar sunt alte moduri în care ai păcătuit. Păcătuieşti
atunci când nu asculţi de mama sau de tata. Doar dacă ai o
atitudine greşită când ei îţi cer să faci ceva (chiar dacă asculţi),
este păcat. Pedeapsa pe care şi tu şi eu o merităm pentru păcatul
nostru este despărţirea pentru totdeauna de Dumnezeu, într-un
loc groaznic, numit iad. Versetul care l-a citit ________ (numeşte
copilul) cu câteva minute în urmă spune că mulţi sunt pe calea
spre pierzare.
Roagă un alt copil să citească din Biblie Matei 7:14.

Citeşte tu sau un copil mai
mare versetul din Biblie.

Conform acestui verset, câţi oameni sunt pe calea îngustă, ce
duce la viaţa veşnică cu Dumnezeu în cer? (puţini). Eu aş prefera
să fiu printre aceştia, nu-i aşa că şi tu? Dumnezeu ne spune în
Cuvântul Său că există doar o singură cale pentru a avea
păcatele iertate. El a pregătit această cale trimiţându-L pe pământ
pe Fiul Său, Domnul Isus. Isus S-a născut ca bebeluş, dar a
crescut şi a devenit om mare. A trăit o viaţă perfectă şi nu a făcut
nici măcar o dată ceva rău. Într-o zi, oamenii răi din timpul Lui L-au
pedepsit ca pe un făcător de rele, răstignindu-L pe cruce. Domnul
Isus nu a meritat să moară; a suferit, Şi-a dat sângele, şi a murit
plătind pentru păcatul meu şi al tău. Biblia spune: „Sângele lui
Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţă de orice păcat“ (1 Ioan 1:7b).
Trupul Domnului Isus a fost pus într-un mormânt, dar El nu a
rămas acolo. A înviat. Domnul Isus este astăzi în cer!
Recunoşti înaintea lui Dumnezeu că ai păcătuit şi crezi că
Domnul Isus a murit pe cruce să plătească pentru păcatele tale?
Dacă da, atunci primeşte-L pe El ca Mântuitor al tău. Apoi vei
merge pe calea dreaptă, ce duce la viaţă. Poate cei din familia ta
sau prietenii tăi nu sunt pe calea dreaptă.
Arată planşa cu „Acceptat“.
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Este posibil ca hotărârea ta să nu fie acceptată de ei. Dar în
acest caz, cel mai important lucru este să fii acceptat de
Dumnezeu! Şi te poţi ruga, cerându-I lui Dumnezeu să îi ajute pe
cei din familia ta şi pe prietenii tăi să meargă şi ei pe calea
dreaptă.
Dacă nu te-ai încrezut în Domnul Isus ca Mântuitor al tău,
sper din toată inima că vei face acest lucru astăzi!
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Lecţia
Planşa 2-1
Poţi păstra un secret? Cu siguranţă, Mardoheu credea că
Estera poate! Vă amintiţi care era secretul? Da, faptul că Estera
era evreică.
Mardoheu era unul din slujitorii împăratului şi îşi făcea
serviciul la poarta palatului. Desigur că acolo a văzut tot felul de
persoane intrând şi ieşind. Poate deseori a auzit oameni bârfind,
în timp ce treceau prin faţa porţii.
Într-o zi Mardoheu a auzit ceva care i-a atras atenţia, şi a
ascultat încercând să înţeleagă. Se părea că era vorba de un
complot! Şi în timp ce asculta, a descoperit că doi slujitori ai
împăratului voiau să omoare pe împăratul Ahaşveroş.

ACM

Mardoheu ştia că trebuie să facă ceva pentru a opri acest
complot. A trimis repede vorbă Esterei, şi Estera l-a informat pe
împărat. Dacă eşti copilul lui Dumnezeu … Îţi aminteşti cum poţi
să devii un copil al lui Dumnezeu?
Repetă pe scurt ce ai spus data trecută referitor la aceasta.

Arată cartonul cu adevărul
central: „Fii credincios lui
Dumnezeu, cum a fost
Mardoheu.“

Dacă eşti copilul lui Dumnezeu, trebuie să-I fii credincios lui
Dumnezeu, ca Mardoheu. „A fi credincios“ înseamnă a face ceea
ce doreşte Dumnezeu şi atunci când este greu. Vor fi situaţii în
care va trebui să vorbeşti împotriva a ceea ce este rău. Poate că
unii din colegii tăi sunt obraznici şi îşi bat joc de unul din colegii
tăi, Mihai. Râd de el, îl poreclesc şi nu se joacă cu el. Ei se joacă
cu tine, dar nu cu Mihai. Ce trebuie să faci tu?
Permite copiilor să răspundă.

Dacă vrei să faci ceea ce doreşte Dumnezeu să faci, aceasta
poate însemna să spui cu blândeţe: „Cred că trebuie să-l luăm şi
pe Mihai în echipa noastră“. Joacă-te cu Mihai, arătându-le
celorlalţi că tu doreşti să fii prietenos cu el. Copiii lui Dumnezeu
nu trebuie să permită să se întâmple lucruri obraznice şi rele fără
să li se împotrivească. Fii credincios lui Dumnezeu, cum a fost
Mardoheu.
Roagă un copil să scrie
numele lui Mardoheu într-un
carneţel, apoi să îl închidă.
Păstrează carneţelul pentru
lecţia 4, când îl vei folosi din
nou.

ACM

Împăratul a fost înştiinţat despre complot. S-au făcut
cercetări, iar cei doi oameni au fost găsiţi vinovaţi şi au fost
spânzuraţi.
Apoi s-a scris totul, cu grijă, în cartea cronicilor împăraţilor. A
fost scris şi numele lui Mardoheu. Probabil că împăratul a uitat de
Mardoheu, deoarece nu i-a dat niciun dar sau recompensă, aşa
cum fac de obicei regii persoanelor care au făcut astfel de servicii.
Deseori, fiind copil al lui Dumnezeu, nimeni nu îţi spune
„mulţumesc“, sau nu te laudă. A fost odată un băiat pe care-l
chema Toni. Câţiva din prietenii lui au pătruns într-o livadă, şi au
început să mănânce mere roşii şi gustoase.
„Hei, Toni, ia şi tu unul. Sunt foarte bune“.
„Nu, mulţumesc“, a spus liniştit Toni.
„De ce nu vrei?“, l-au întrebat provocator prietenii.
„Nu-mi place să iau mere furate“, a explicat Toni.
„Toni face pe sfântul“, şi-au bătut joc de el prietenii, „şi noi nu
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avem nevoie de „sfinţi“ în grupul nostru, nu-i aşa?“
Toni s-a dus acasă simţindu-se foarte abătut – căci îi plăcea
să se joace cu băieţii. Însă în inima lui ştia că ascultase de
Dumnezeu. Dumnezeu a fost mulţumit că el a fost ascultător.
Este mult mai important să-I fim plăcuţi lui Dumnezeu, decât
oamenilor. Biblia spune: „Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu
decât de oameni“ (Fapte 5:29). Aşa a făcut şi Mardoheu.

Arată cartonul cu aplicaţia
pentru copilul mântuit: „Trebuie
să asculţi de Dumnezeu şi să
fii cunoscut ca creştin chiar şi
atunci când este greu.“

Planşa 2-2
Mai târziu împăratul Ahaşveroş s-a hotărât să-l ridice pe unul
din oamenii lui, anume Haman, într-o poziţie înaltă. De fapt
acesta a devenit mai important decât toate celelalte căpetenii ale
împăratului. Toţi slujitorii şi demnitarii împăratului aveau porunca
din partea împăratului să se închine înaintea îngâmfatului Haman.

Planşa 2-4
În timp ce Haman trecea mândru pe poartă, toţi slujitorii
împăratului se aplecau până la pământ înaintea lui. Cât de
mândru trebuie să se fi simţit Haman, când toţi se închinau
înaintea lui! Însă era unul care nu se închina. Puteţi ghici cine
era? Da, era Mardoheu.
Biblia nu ne spune de ce nu se închina Mardoheu, dar noi
credem că el considera aceasta ca o închinare adusă lui Haman.
Şi el nu putea face lucrul acesta. Legea lui Dumnezeu spune: „Să
nu ai alţi dumnezei afară de Mine“ (Exod 20:3). Poporul lui
Dumnezeu nu putea să se închine la nimic şi nimănui, ci doar lui
Dumnezeu. Mardoheu ştia că dacă nu se închină înaintea lui
Haman va avea probleme. Însă el dorea să-I fie credincios lui
Dumnezeu şi să-L asculte, chiar şi atunci când era greu. Dacă
eşti copilul lui Dumnezeu, El aşteaptă şi de la tine să faci la fel. El
doreşte să împlineşti poruncile Lui şi să arăţi astfel că-I aparţii Lui.
A fi credincios lui Dumnezeu înseamnă a asculta de El chiar dacă
acest lucru este greu.
Poate că te joci cu prietenii tăi pe stradă. Tata ţi-a spus să te
întorci acasă seara la 6. Însă jocul nu s-a terminat, iar prietenii îţi
spun: „Hai, stai până la sfârşit“. Porunca lui Dumnezeu este:
„Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta“ (Exod 20:12a). Dacă eşti
credincios lui Dumnezeu, trebuie să spui: „Îmi pare rău, trebuie să
plec“. Lucrul minunat este că Dumnezeu îţi dă tărie să-I fii
credincios. Nu va exista nicio situaţie în care El să nu te ajute să
faci ceea ce este bine. El este credincios faţă de copiii Lui, şi de
aceea şi ei pot să-I fie credincioşi Lui. Mardoheu era sigur de
lucrul acesta.

Copiii se vor bucura să
interpreteze această parte a
povestirii.

Citeşte sau roagă un copil mai
mare să citească versetul din
Biblie.

ACM
Arată cartonul cu aplicaţia
pentru copilul mântuit.

Cere-i Domnului să îţi arate
moduri practice de aplicare a
acestui adevăr la viaţa copiilor
mântuiţi cărora le predai.
Citeşte sau roagă un copil mai
mare să citească versetul din
Biblie.

Planşa 2-3
Ce agitaţie s-a făcut atunci când Mardoheu nu s-a închinat
înaintea lui Haman!
Slujitorii împăratului care stăteau la poarta împăratului l-au
întrebat pe Mardoheu: „De ce nu respecţi porunca împăratului?“
Însă el a refuzat să se închine.
Aşa că ei i-au spus lui Haman: „Mardoheu nu se închină
înaintea ta; este evreu“.
Mardoheu era cunoscut ca evreu. Eşti şi tu cunoscut ca
creştin? Te-a întrebat cineva: „De ce te duci la Şcoala
Duminicală?“ I-ai explicat că tu eşti creştin? Ştiu fraţii sau părinţii
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Încurajează copiii mântuiţi să
fie fermi în credinţa lor în
Dumnezeu. Ajută-i să vadă
rolul pe care îl joacă
providenţa lui Dumnezeu în a
le dărui încredere să
mărturisească despre El.
Citeşte sau roagă un copil mai
mare să citească versetul din
Biblie.
Spune copiilor că eşti
disponibil să-i sfătuieşti.

tăi că citeşti Biblia şi ajuţi la treburile casei, pentru că eşti creştin?
Dacă eşti credincios lui Dumnezeu, aceasta înseamnă că cei din
jur vor recunoaşte că tu eşti creştin. Noi citim în Cuvântul lui
Dumnezeu: „Voi sunteţi martorii Mei, zice Domnul“ (Isaia 43:10).
Dacă vrei să fii un martor al Lui, nu poţi ţine secret faptul că eşti
creştin.
Poate că chiar acum îţi este greu să-I fi credincios lui
Dumnezeu. Poate vrei să discuţi cu cineva despre aceasta. Eu
vreau să discut cu tine şi să ne rugăm împreună. Vino să ne
întâlnim (numeşte un loc) după ce terminăm lecţia. Este important
să-I fii credincios lui Dumnezeu, aşa cum a fost Madoheu.
Când a văzut Haman că Mardoheu nu se închină înaintea lui,
s-a umplut de mânie. În mintea lui plină de răutate a plănuit o
răzbunare. Era atât de mânios, încât nu s-a mulţumit cu un singur
om; dorea să distrugă pe toţi evreii.

Planşa 2-5
S-a grăbit să se ducă la înţelepţii lui pentru a afla care este
ziua norocoasă pentru a duce la îndeplinire planul lui murdar. Au
tras la sorţi şi în cele din urmă i-au spus că „ziua norocoasă“ este
ziua a treisprezecea din luna a douăsprezecea. Persanii nu ştiau
că Domnul Dumnezeu este cel care conduce mersul lucrurilor şi
nu soarta, bună sau rea. Aşa că Haman era convins că va avea
noroc în îndeplinirea planurilor lui împotriva evreilor.
Întâi însă trebuia să-i spună împăratului despre planurile lui şi
a făcut aceasta într-un mod foarte viclean.
„Oh, împărate Ahaşveroş, în împărăţia ta este un popor
deosebit, are legi deosebite şi nu se supune poruncilor tale. Cu
siguranţă, nu este bine să-l laşi să trăiască. Dacă împăratul crede
că este bine, să emită un decret de omorâre a lui. Iar eu voi da
împăratului pentru aceasta 10.000 talanţi de argint“. Vicleanul
Haman nu a spus că poporul pe care dorea să-l distrugă era
poporul evreu.
Dacă ai, adu un inel cu sigiliu
sau o ştampilă (care se
foloseşte în ceară), pentru a
sigila scrisori. Dacă timpul îţi
permite, poţi demonstra, în
ceară sau plastilină. Copiii vor
fi încântaţi să vadă astfel de
obiecte.

Împăratul Ahaşveroş nu era deloc bănuitor. A fost de acord
cu acest plan. A luat chiar inelul său şi l-a dat lui Haman. Aceasta
însemna că Haman putea apăsa inelul pe ceara cu care sigila
noua poruncă. Apoi toată lumea va şti că aceasta este o poruncă
a împăratului Ahaşveroş, care nu va putea fi schimbată.
„Nu trebuie să plăteşti banii“, i-a spus împăratul lui Haman;
„fă ceea ce doreşti cu acel popor“. Lucrurile decurgeau mai bine
decât spera Haman.
Legea a fost scrisă şi sigilată cu sigiliul împăratului, care era
acum la Haman.

Planşa 2-6
Călăreţii au transmis mesajul peste tot în marele imperiu.
Persanii aveau un mod uimitor de răspândire a ştirilor. Călăreţii
călăreau pe cai, catâri şi cămile o anumită distanţă, apoi alţi
călăreţi cu alte animale preluau mesajul, ei la rândul lor fiind
înlocuiţi de alţii. Aşa că mesajul se transmitea foarte repede. De
data aceasta mesajul era foarte trist. S-a dat o lege ca în ziua a
treisprezecea a lunii a douăsprezecea toţi evreii să fie omorâţi.
Această zi înspăimântătoare era peste mai puţin de unsprezece
luni.
Mesajul s-a răspândit repede în jurul Susei, capitala
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imperiului. Iudeii au fost îngroziţi – în a treisprezecea zi a lunii a
douăsprezecea vor fi omorâţi toţi!
N-ar fi fost mai bine ca Mardoheu să se închine înaintea lui
Haman, în loc să-i aducă pe toţi evreii în această situaţie? Dacă
Mardoheu ştia că a se apleca înaintea lui Haman însemna să i se
închine acestuia, atunci el a făcut bine că a ascultat de
Dumnezeu. Ştim că Biblia spune: „Trebuie să ascultăm mai mult
de Dumnezeu decât de oameni (Fapte 5:29b). Trebuie să facem
aceasta chiar şi atunci când este foarte greu. Aceasta înseamnă
să fim credincioşi lui Dumnezeu. Însă aminteşte-ţi că Dumnezeu
te ajută. Atunci când este foarte greu, El te va întări. Încrede-te în
El, deoarece El a promis că va fi credincios. „Nu te teme, căci Eu
sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău;
Eu te întăresc ...“ (Isaia 41:10a). Când lucrurile sunt dificile,
aminteşte-ţi această promisiune minunată.
Când a auzit ştirea îngrozitoare, Mardoheu a fost îngrozit. Şi
-a sfâşiat hainele şi s-a acoperit cu sac şi cenuşă. În timpurile
biblice, pentru a arăta o durere mare, oamenii se îmbrăcau cu
haine vechi, făcute din pânză aspră de sac. În timp ce trecea prin
centrul Susei, Mardoheu scotea strigăte disperate.

ACM
Arată cartonul cu adevărul
central.

Citeşte tu sau un copil mai
mare versetul din Biblie.

Ce făceau însă Haman şi împăratul, după ce a fost transmisă
această ştire îngrozitoare? S-au pus să bea şi să se distreze. Nici
Haman şi nici împăratul nu ştiau ce însemna legea aceasta
pentru cineva din palat. Estera şi-a păstrat secretul. Trebuie să
aşteptăm şi să vedem ce s-a întâmplat.
Dar dacă eşti copilul lui Dumnezeu, aminteşte-ţi, tu trebuie să
asculţi de Dumnezeu. Să nu-ţi fie ruşine să spui că eşti creştin.
Trăieşte pentru Dumnezeu. Chiar când este greu, fii credincios ca
Mardoheu. Dumnezeu va fi credincios faţă de tine. Biblia ne
spune: „Credincios este Dumnezeu“ (1Cor. 1:9).

Întrebări de recapitulare
1. Cum a salvat Mardoheu viaţa împăratului? (Spunându-i
Esterei de complotul împotriva împăratului.)
2. De ce trebuia să se închine oamenii în faţa lui Haman? (El era
unul dintre cei mai înalţi demnitari ai împăratului şi era
porunca împăratului.)
3. Ce doreşte Dumnezeu ca să faci tu, când prietenii tăi te
îndeamnă să faci ceva rău? (Să asculţi poruncile Lui şi să
arăţi prin faptele tale că Îi aparţii Lui.)
4. De ce crezi că Mardoheu nu a vrut să se închine în faţa lui
Haman? (Mardoheu era evreu; şi Dumnezeu a poruncit
evreilor să se închine doar Lui.)
5. Ce a dorit Haman să facă, după ce a aflat că Mardoheu nu
vrea să i se închine? (Să îl omoare pe el şi pe toţi evreii.)
6. Ce înseamnă să fii credincios lui Dumnezeu? (Să faci ceea ce
doreşte El, chiar şi atunci când este greu.)
7. Chiar dacă s-a tras la sorţi pentru a se alege ziua în care să
fie omorâţi evreii, cine conducea totuşi lucrurile? (Dumnezeu)
8. Ce i-a dat împăratul lui Haman pentru a arăta că are
permisiunea să dea orice lege doreşte, referitor la poporul pe
care dorea să-l nimicească? (inelul său cu sigiliu)
19

ACM
Arată cartonul cu aplicaţia
pentru copilul mântuit.

Estera

9. De ce crezi că legea a fost scrisă şi trimisă în diferite părţi ale
ţării? (Ca toţi să respecte acea nouă lege.)
10. De ce evreii s-au gândit probabil că Dumnezeu nu le poartă
de grijă? (Fiindcă legea spunea ca toţi evreii să fie ucişi.)
11. Ce trebuie să faci tu atunci când crezi că Dumnezeu nu îţi
poartă de grijă? (Să-I fii credincios – încrede-te în El şi cere-I
să-ţi dea putere şi curaj, ştiind că El într-adevăr îţi poartă de
grijă.
12. Ce spune versetul din Ieremia 29:11? („Căci Eu ştiu gândurile
pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace
şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde.“)
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Lecţia 3
Un strigăt după ajutor
Schiţa lecţiei

Text biblic pentru învăţător
Estera 3:15b – 5:2

Introducere
Vestea s-a răspândit repede; la fel şi
tristeţea.

Adevăr central
Dumnezeu aude şi răspunde rugăciunilor
copiilor Săi.

Desfăşurarea evenimentelor

Aplicaţie
Mântuit: Vorbeşte cu El deseori şi adu-ţi
problemele înaintea Lui.

1. Evreii plâng şi postesc
AC
2. Estera aude despre disperarea lui
Mardoheu

Verset de memorat
„Ochii Domnului sunt peste cei fără
prihană, şi urechile Lui iau aminte la strigătele
lor.“ Psalmul 34:15

3. Estera îi trimite haine lui Mardoheu

Ajutoare vizuale



planşe: 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6 şi 4-1;



fâşii de carton cu cuvintele: „Dumnezeu
aude şi răspunde rugăciunilor copiilor
Săi“ (adevărul central) şi „Vorbeşte cu El
deseori şi adu-ţi problemele înaintea
Lui“ (aplicaţia pentru copilul mântuit);



o bucată de sac de iută sau alt material
aspru;



imagine sau un model de sceptru.

4. Mardoheu refuză hainele
5. Estera îl trimite pe Hatac la Mardoheu
6. Hatac îi aduce Esterei un mesaj de la
Mardoheu
7. Estera se teme să meargă la împărat
ACM
8. Estera îi trimite vorbă lui Mardoheu:
„Nu pot să merg“
ACM
9. Mardoheu răspunde: „Trebuie“ ACM
10. Estera se hotărăşte să meargă ACM
11. Estera şi iudeii postesc
Punct culminant
Estera intră în curtea interioară
Concluzie
Împăratul îi întinde sceptrul
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Desenează şase ajutoare
vizuale ca cele de mai jos: un
dinte, o maşină, un morman de
cărţi, o persoană bolnavă, o
inimă neagră şi o cruce roşie.

Prezentarea Evangheliei
Unde să mergi să ceri ajutor

Când ai o problemă, este important să ştii unde să mergi să
ceri ajutor. Vezi dacă ştii de unde poţi primi ajutor pentru
rezolvarea următoarele probleme.
Alege patru copii, care să vină în faţă şi să ţină ajutoarele vizuale – dintele,
maşina, cărţile şi omul bolnav. Arată către imagini când vorbeşti despre ele, şi
discută-le.

Când te doare un dinte, unde trebuie să mergi? (la dentist) Cine
te poate ajuta când ai probleme cu maşina? (un mecanic) Unde
trebuie să mergi când nu înţelegi tema ce o ai de făcut? (la
învăţătorul, părintele sau tutorele tău) Cine te poate ajuta când eşti
bolnav? (un doctor)
Ai merge la un dentist să îţi repare maşina? Crezi că un
mecanic te poate ajuta să te vindeci? Ceri doctorului tău de
familie să te ajute să îţi faci tema?
Discutaţi pe scurt fiecare răspuns în parte.

Când ai o problemă, trebuie să te duci la cineva care poate
cu adevărat să te ajute!
Cei patru copii vor întoarce planşele şi se vor aşeza la locurile lor. Arată ajutorul
vizual cu inima neagră.

Dar dacă problema ta este păcatul? Crezi că există cineva
aici care are o problemă cu păcatul?
Permite copiilor să răspundă.

Biblia spune: „Pe pământ nu este niciun om fără prihană,
care să facă binele, fără să păcătuiască“ (Eclesiastul 7:20).
Niciunul dintre noi nu poate să spună: „Eu nu am problema
aceasta, a păcatului.“ Toţi am încălcat poruncile lui Dumnezeu,
gândind, spunând şi făcând lucruri rele. Ce păcate fac copiii de
vârsta voastră?
Discută pe scurt.

Păcatul este o problemă foarte gravă, ce cauzează multă
durere în lumea noastră. Păcatul, de asemenea, te desparte de
Dumnezeu şi dacă nu primeşti ajutor, păcatul te împiedică să
ajungi în cer.
Cine te poate ajuta în problema păcatului?
Arată crucea.

Doar Dumnezeu poate! Dumnezeu, Cel care te-a creat, te
iubeşte. El a ştiut că nu vei reuşi niciodată să faci singur ceva, ca
să rezolvi această problemă. De aceea, Dumnezeu a trimis pe
singurul Său Fiu, Domnul Isus Hristos, să plătească pentru
păcatele tale, murind pe cruce. Domnul Isus nu trebuia să moară.
El Şi-a dat sângele şi a murit pe cruce, ca să plătească pentru
păcatele tale şi ale mele. Trupul Lui a fost apoi pus într-un
mormânt; dar după trei zile El a înviat. Astăzi El este viu, şi
locuieşte în cer.
Dacă nu I-ai cerut Domnului Isus să-ţi ierte păcatul, trebuie să
faci aceasta chiar azi. El este singurul care te poate ierta şi te
poate ajuta ca să-L cunoşti pe Dumnezeu şi să trăieşti cu El
veşnic, în cer, într-o zi. Ascultă cu grijă lecţia să afli mai multe
despre toate aceste lucruri.
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Lecţia
Planşa 3-1
Ştirea s-a răspândit cu repeziciune, la fel şi durerea. Când au
auzit ce avea să se întâmple în ziua a treisprezecea a lunii a
douăsprezecea, iudeii au început să scoată strigăte amare, şi să
se îmbrace în saci. De asemenea, diferite perioade de timp nu au
mâncat nimic. Aceasta se numeşte post. Uneori, pentru a se
concentra în a petrece timp cu Dumnezeu, oamenii postesc, şi-I
cer ajutorul.
Iudeii ştiau că numai Dumnezeu îi putea scăpa de distrugere.
În timpul acelor zile iudeii au strigat la Dumnezeu după ajutor. Ei
ştiau că în trecut de multe ori Dumnezeu a ascultat strigătele
poporului Său. Iar Biblia ne spune clar că Dumnezeu este acelaşi
şi astăzi. Când copiii Săi se roagă, El ascultă şi răspunde
rugăciunilor lor. Unul din copiii Săi a scris în Biblie următoarele
cuvinte: „Eu strig cu glasul meu către Domnul; şi El îmi răspunde
din muntele Lui cel sfânt“ (Psalmul 3:4). Doar copiii lui Dumnezeu
pot fi siguri că Dumnezeu aude şi răspunde rugăciunilor lor. Eşti
şi tu copilul lui Dumnezeu? Devii copilul lui Dumnezeu dacă Îl
primeşti pe Domnul Isus ca Mântuitor şi Domn. Dacă faci aceasta,
atunci Dumnezeu este Tatăl tău ceresc. Lui Îi place atunci când te
rogi. El te ascultă întotdeauna. El este foarte mare şi puternic, şi
poate să te ajute întotdeauna.
Într-o seară, un băiat creştin a experimentat acest adevăr. El
locuia împreună cu mama şi tatăl lui la o fermă izolată, departe de
oraş. În seara aceea tatăl său s-a îmbolnăvit grav, şi mama lui l-a
rugat să meargă să cheme doctorul; singura modalitate rapidă de
a-l anunţa pe doctor era ca băiatul să călărească până în oraş şi
să-l anunţe pe doctor. Însă băiatului îi era frică să călărească pe
întuneric. Mama lui a insistat şi, în cele din urmă, el L-a rugat pe
Dumnezeu să-l ajute. S-a urcat pe cal şi, în timp ce călărea spre
oraş, se ruga. A ajuns teafăr la casa doctorului, şi acesta a venit
imediat. Prin tratamentul oferit, tatăl lui s-a însănătoşit. În noaptea
aceea băieţelul şi-a dat seama într-un mod special că Dumnezeu
ascultă şi răspunde rugăciunilor copiilor Săi.
Iudeii ştiau că au nevoie de Dumnezeu în situaţia aceasta
grea. Pentru El nicio problemă nu era prea mare pentru a fi
rezolvată, nici chiar problema omorârii evreilor, plănuită de
Haman.
Însă împărăteasa Estera nu ştia nimic despre planurile criminale ale lui Haman. Încă nu auzise despre legea de nimicire a
poporului ei. Şi desigur, păstra încă secretul – acela că ea era
evreică.
Într-o zi servitoarele ei i-au adus veşti ciudate. „Împărăteasă
Estera, s-a întâmplat ceva care i-a făcut pe iudei să fie foarte
nenorociţi. Se pare că sunt înspăimântaţi. S-au îmbrăcat în saci,
şi şi-au presărat cenuşă în cap. Chiar Mardoheu stă în stradă, la
intrare în palat, îmbrăcat în sac“. (În timpul acela era obiceiul ca
oamenii care au necazuri foarte mari, să se îmbrace în sac şi să
şadă în cenuşă, aşa cum astăzi unii oameni poartă haine negre
dacă le-a murit cineva drag.)
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Sacul era dintr-un material aspru, din păr de capră. Purtarea
sacului, statul în cenuşă şi strigătul de durere erau obiceiuri
comune ale persanilor şi ale
evreilor, pentru a arăta jalea.
Copiii vor înţelege mai uşor,
dacă vor atinge şi ei bucata de
material din iută.

AC
Arată cartonul cu adevărul
central: „Dumnezeu aude şi
răspunde rugăciunilor copiilor
Săi.“
Citeşte sau roagă un copil mai
mare să citească versetul din
Biblie.

Estera

Împărăteasa s-a întristat foarte mult când a aflat veştile
despre poporul evreu. Cu siguranţă că servitoarele ei se mirau;
însă servitoarele nu pun niciodată întrebări împărătesei!
„Ce s-a întâmplat?“, se gândea împărăteasa Estera. „Dacă aş
putea vorbi cu Mardoheu, dar asta este imposibil. Trebuie să
găsesc o modalitate; trebuie să-l ajut lui Mardoheu“.
Planşa 3-2
Îngândurată, împărăteasa a trimis nişte haine bune, pe care
le-a dat unui servitor să le ducă lui Madoheu. „Spune-i să se
îmbrace cu hainele acestea“, a zis ea „şi să-şi dea sacul jos“.
Slujitorul s-a grăbit să ajungă la Mardoheu. Dar, când a
încercat să-i dea hainele lui Mardoheu, acesta nu le-a vrut. Aşa
că slujitorul s-a întors înapoi la Estera.
„Oh, de ce le-ai adus înapoi? De ce nu le-a luat Mardoheu?“,
a întrebat împărăteasa neliniştită. Slujitorul i-a explicat că
Mardoheu a refuzat, fără să-i dea vreo explicaţie. Împărăteasa a
ştiut că s-a întâmplat ceva extraordinar de rău. Trebuie să afle ce
anume.
L-a chemat pe Hatac, unul din slujitori. „Du-te la Mardoheu şi
află ce s-a întâmplat cu el!“, a fost ordinul ei.
Copiii se vor bucura să interpreteze întâlnirea dintre
Mardoheu şi Hatac.

Planşa 3-3
Hatac s-a grăbit să ajungă la Mardoheu, şi i-a transmis
mesajul împărătesei. Mardoheu trebuie să se fi simţit mângâiat
când a aflat că împărăteasa ştie de tristeţea mare a iudeilor.
„Hatac, trebuie să-i spui totul împărătesei“, a răspuns
Mardoheu. „Eu am refuzat să mă închin lui Haman. El s-a mâniat,
şi a dat un decret ca evreii să fie omorâţi. Haman a promis chiar
că-i va cântări împăratului foarte mult argint. Ţine, dă-i asta
împărătesei Estera“.
Mardoheu i-a dat lui Hatac o copie a ordinului lui Haman,
care trebuia răspândit în toată împărăţia.
„Hatac, trebuie să-i spui împărătesei Estera să meargă şi să-i
vorbească împăratului, şi să-i ceară să salveze poporul nostru.
Trebuie s-o convingi că aceasta este foarte important“.
Hatac a plecat fără să pună întrebări.
Planşa 3-4
Hatac s-a grăbit înapoi la palat, unde Estera îl aştepta cu
nerăbdare.
„Împărăteasă Estera!“, a început Hatac grăbit. „Este foarte
rău pentru Mardoheu şi pentru toţi evreii! Ei trebuie să moară în
ziua a treisprezecea a lunii a douăsprezecea. Iată, citeşte asta! A
trimis-o Mardoheu“.
În timp ce citea, faţa împărătesei devenea din ce în ce mai
palidă. Şi poate că Hatac se întreba de ce.
„Împărăteasă Estera“, continuă Hatac, „trebuie să mergi la
împăratul Ahaşveroş şi să-l rogi să nu-i omoare pe evrei.
Mardoheu spune că trebuie să faci acest lucru!“
„Oh, nu!“ exclamă împărăteasa, şocată şi înspăimântată.
Simţea că era ceva ce ea nu îndrăznea să facă.
Mă întreb dacă Estera a uitat că Domnul Dumnezeu îi va da
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curaj. Oare a uitat să aducă problema ei înaintea Lui? Dacă
Domnul Isus este Mântuitorul tău, atunci tu eşti copilul Său, şi-I
poţi spune Tatălui tău ceresc temerile tale. În Psalm 50:15 citim:
„Cheamă-Mă în ziua necazului; Eu te voi izbăvi, iar tu Mă vei
proslăvi“. Oricare ar fi necazul tău – poate că un prieten de-al tău
nu mai vrea să-ţi fie prieten, sau tatăl tău şi-a pierdut serviciul,
sau cineva îţi spune unele lucruri urâte şi obraznice – spune-I
Tatălui tău ceresc despre el. El te va ajuta, iar tu Îl vei proslăvi.
Nu uita să-I vorbeşti lui Dumnezeu despre problemele şi nevoile
tale atunci când ai temeri. Se părea că Estera a uitat.
„Hatac“, a spus ea „trebuie să mergi încă o dată la Mardoheu
şi să-i transmiţi mesajul acesta. Toţi ştiu că orice bărbat sau
femeie care intră la împărat în curtea interioară, fără a fi chemat,
este omorât. Trăieşte doar persoana căreia împăratul îi întinde
sceptrul său de aur“.
Sceptrul este un fel de baston, care-i aparţine împăratului. El
arată că împăratul are puterea şi dreptul de a stăpâni.
„Aceasta este legea“, a continuat Estera. „Şi, Hatac, spune-i
lui Mardoheu că eu n-am mai fost chemată la împărat de 30 de
zile. “
Estera se gândea la probleme – şi ele păreau imposibile.
Însă, dacă Domnul Isus este Mântuitorul tău, aminteşte-ţi atunci
când ai probleme, că Dumnezeu este cu mult mai mare decât ele.
Nimic nu este prea greu pentru Dumnezeu. El are toată puterea;
El poate face tot ceea ce doreşte. Acesta este Dumnezeu, Tatăl
tău ceresc. Domnul, Dumnezeul cel atotputernic, era şi Dumnezeul Esterei; dar ea se gândea mai mult la problemele ei decât la
Dumnezeu.

ACM
Arată cartonul cu aplicaţia pentru copilul mântuit: „Vorbeşte
cu El deseori şi adu-ţi problemele înaintea Lui.“
Fă practică această aplicaţie,
dând exemple în care copiii din
grupa ta se pot regăsi.

Ar fi interesant pentru copii să
arăţi imaginea unui sceptru.

ACM

În timp ce Hatac se ducea din nou la Mardoheu, Estera se
gândea că vărul ei Mardoheu va înţelege.
Hatac l-a găsit pe Mardoheu, şi i-a spus mesajul împărătesei.
„Ea nu a fost chemată la împărat de 30 zile“, a încheiat Hatac.
Mesajul împărătesei însemna că este imposibil ca ea să meargă
la împărat şi să-i vorbească.

Planşa 3-5
Însă Mardoheu nu a renunţat.
„Hatac“, a spus el ferm, „trebuie să-i spui împărătesei:
«Estera, să nu crezi că tu vei scăpa, doar pentru că eşti în casa
împăratului. Evreii vor fi salvaţi, chiar dacă tu nu-i spui nimic
împăratului. Însă tu şi familia ta veţi fi omorâţi. Şi cine ştie dacă nu
pentru un timp ca acesta ai ajuns la împărăţie? Cine ştie dacă nu
ai ajuns împărăteasă chiar pentru timpul acesta, ca să-ţi salvezi
propriul popor?»“ Mardoheu dorea ca Estera să-şi amintească de
faptul că Dumnezeu are un plan cu poporul Său. Nu era ea la
palat pentru că aşa a planificat Dumnezeu?
Am văzut deja că Dumnezeu are un plan pentru mântuirea
fiecărui credincios. El ne-a aşezat în familia noastră, pe stradă
sau la şcoală, pentru a ne folosi într-un mod special.
A fost odată un băiat pe care-l chema Alexandru, şi care
locuia să zicem pe strada Podului. El era creştin. Într-o zi, un
bărbat şi o femeie au venit pe strada lui Alexandru, pentru a avea
întruniri speciale cu copiii. Însă ei nu ştiau unde locuiesc copiii.
Când s-au dat jos din maşină, l-au întâlnit pe Alexandru. „Noi vom
25

ACM

Estera

avea o întrunire specială cu copiii. Poţi să ne arăţi casele unde
locuiesc copii?“

ACM
Arată cartonul cu aplicaţia pentru copilul mântuit.

Citeşte tu sau un copil versetul
din Biblie.

„Desigur“, a spus Alexandru, şi i-a dus la casele în care
locuiau copii.
Când au terminat, bărbatul i-a spus lui Alexandru: „Eu cred că
Dumnezeu a planificat ca tu să locuieşti pe strada aceasta.
Pentru că ai fost tu aici, noi am putut da invitaţii tuturor copiilor. Îţi
mulţumim foarte mult“. Alexandru s-a bucurat că Dumnezeu a
plănuit chiar şi locul în care să locuiască el.
Când Hatac a ajuns înapoi la palat, i-a spus Esterei totul. Ea
era foarte speriată la gândul că trebuie să se ducă la împărat, fără
să fie chemată. Însă a hotărât plină de curaj că va încerca să-şi
salveze poporul, chiar dacă o va costa viaţa.
Planşa 3-6
Estera i-a spus lui Mardoheu: „Strânge iudeii din oraş. Postiţi
pentru mine trei zile, fără să mâncaţi sau să beţi. Eu şi slujnicele
mele vom face la palat la fel. Apoi voi merge la împărat. Şi dacă
va fi să mor, voi muri“.
Estera ştia că avea nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Copil
creştin, şi tu ai nevoie mereu de ajutorul lui Dumnezeu, nu-i aşa?
Poate că tu eşti singurul creştin din clasă, şi ţi se pare foarte greu
să trăieşti pentru Dumnezeu. Spune-I Tatălui tău ceresc despre
asta. El doreşte să-I spui, şi îţi promite că te va ajuta. Poate că ai
acasă o problemă pe care n-o poţi spune nimănui. I-o poţi spune
lui Dumnezeu. Pe El Îl interesează, şi El te poate ajuta. Fie că
sunt probleme mici, fie că sunt mari, spune-I lui Dumnezeu
despre ele. Aminteşte-ţi versetul biblic: „Cheamă-Mă în ziua
necazului, şi Eu te voi izbăvi, iar tu Mă vei proslăvi“ (Psalmul
50:15). Dumnezeu este atât de mare şi de puternic, încât nimic
nu-i imposibil pentru El. El ascultă şi răspunde rugăciunilor
copiilor Săi.
De aceea, Estera ştia că ea şi poporul ei trebuie să se roage
lui Dumnezeu pentru ajutor.

Împreună cu preşcolarii, numără pe degete până la trei.

Când a aflat vestea, Mardoheu a trimis vorbă evreilor. Ei au
postit şi s-au rugat trei zile. Cât de mult aveau ei nevoie de
ajutorul lui Dumnezeu!
Estera nu putea părăsi palatul pentru a posti şi a se ruga cu
ceilalţi evrei din cetate, aşa că a chemat slujnicele şi L-au rugat
pe Dumnezeu să le dea ajutor. El era Singurul care era mai
puternic decât împăratul Ahaşveroş şi decât Haman.
După trei zile Estera s-a îmbrăcat cu hainele regale, şi s-a
îndreptat spre curtea interioară. Cât de agitată trebuie să fi fost
ea. Când a ajuns în curte, a aşteptat. Aproape că inima nu-i mai
bătea. Va muri oare? Îi va întinde oare împăratul sceptrul de aur?
A aşteptat, şi privea cu răsuflarea oprită. Împăratul Ahaşveroş
a văzut-o pe frumoasa lui împărăteasă. El a întins mâna.

Planşa 4-1
Da, el a întins sceptrul de aur! Estera putea să vină şi să
vorbească cu el!

ACM
Arată cartonul cu aplicaţia pentru copilul mântuit.
Citeşte versetul din Biblie.

Dumnezeu a ascultat strigătele poporului Său! Dumnezeu
aude întotdeauna când copiii Lui se roagă. „Îndrăzneala pe care o
avem la El este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă“.
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(1 Ioan 5:14). Uneori El nu face ceea ce gândim noi că trebuie să
facă, dar întotdeauna El face ceea ce este cel mai bine. Ce
minunat este să fii copilul lui Dumnezeu şi să ştii că El promite că
ascultă şi răspunde rugăciunilor noastre, la fel cum a răspuns
poporului Său cu mult timp în urmă.
Ce i-a spus Estera împăratului? Ceea ce i-a spus a fost foarte
surprinzător! Dar va trebui să aşteptăm până data viitoare ca să
aflăm ce i-a spus.
Copil creştin, nu uita niciodată că Tatăl tău ceresc ascultă şi
răspunde rugăciunilor. Îţi faci timp să vorbeşti cu El în fiecare zi?
Îi spui problemele tale? Îi ceri să-i mântuiască pe prietenii tăi sau
familia ta, care nu-L cunosc pe Domnul Isus? Acum, la încheiere,
să-I cerem lui Dumnezeu să ne ajute să ne rugăm. „Doamne,
Tată ceresc, Îţi mulţumim că Tu eşti un Dumnezeu mare, care
asculţi şi răspunzi rugăciunilor noastre. Te rog, iartă-ne, că uneori
noi nu vorbim cu Tine, şi ajută-ne să vorbim cu Tine în fiecare zi.
În Numele lui Isus. Amin.“

Întrebări de recapitulare
1. Ce a făcut Mardoheu şi ceilalţi evrei când au auzit de legea
cea nouă? (S-au îmbrăcat în sac şi cenuşă, au plâns şi au
postit.)
2. Cum a aflat Estera care era necazul lui Mardoheu?
(Slujitoarele ei i-au spus că evreii sunt îngroziţi; şi Estera a
trimis un slujitor să vorbească cu Mardoheu.)
3. Ce a dorit Mardoheu ca să facă Estera pentru a-şi salva
poporul? (Să meargă şi să intervină la împărat pentru viaţa
poporului ei.)
4. De ce era periculos pentru Estera să meargă la împărat?
(Împăratul nu a chemat-o; şi oricine mergea la împărat fără să
fie chemat, era omorât.)
5. Ce verset îţi spune ce să faci când întâmpini greutăţi în viaţa
ta? (Psalmul 50:15 – „Cheamă-Mă în ziua necazului; şi Eu
[Dumnezeu] te voi izbăvi, iar tu Mă vei proslăvi.“)
6. Ce i-a spus Mardoheu Esterei că se va întâmpla, dacă ea nu
va merge la împărat? (Viaţa ei nu va fi cruţată, chiar dacă
este împărăteasă.)
7. Ce a cerut Estera, atunci când le-a spus evreilor să postească
pentru ea? (Să nu mănânce şi să nu bea nimic, şi să se roage
pentru ea.)
8. De ce crezi că Estera dorea ca evreii să se roage pentru ea?
(Ea avea nevoie de ajutorul lui Dumnezeu, pentru a avea
curaj să meargă la împărat; şi împăratul să îi permită să
vorbească.)
9. Care sunt unele din problemele pentru care copiii s-ar putea
ruga? (Sunt posibile mai multe răspunsuri. Exemplele din
lecţie includ temeri, prieteni care nu mai vor să îţi fie prieteni,
tatăl îşi pierde locul de muncă, cineva îţi spune lucruri urâte,
sau eşti singurul creştin din clasa ta, şi este greu să trăieşti
pentru Dumnezeu în acel mediu.)
10. Ce a spus Estera că va face pentru poporul ei? (Va merge la
împărat şi îi va cere să le cruţe viaţa.)
11. Ce crezi că trebuie să faci atunci când Dumnezeu te ajută într
-o problemă? (Să-I mulţumeşti, apoi să spui şi altora cum ţi-a
răspuns Dumnezeu la rugăciune.)
12. Ce spune Psalmul 34:15? („Ochii Domnului sunt peste cei
fără prihană, şi urechile Lui iau aminte la strigătele lor“.)
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Arată cartonul cu aplicaţia
pentru copilul mântuit.
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Lecţia 4
Poporul lui Dumnezeu este onorat
Text biblic
Estera 5 – 6

Schiţa lecţiei

Adevăr central
Nu fi rob al păcatului, cum a fost Haman.

Introducere
Împărăteasa a înaintat şi a atins vârful
sceptrului de aur

Aplicaţie
Nemântuit: Încrede-te în Domnul să te
elibereze.

Desfăşurarea evenimentelor
1. Estera îi invită pe împărat şi pe Haman
la ospăţ

Verset de memorat
„Multe căi pot părea bune omului, dar la
urmă se văd că duc la moarte.“ Proverbe
14:12

2. Estera îi invită pe împărat şi pe Haman
la al doilea ospăţ
AC

Ajutoare vizuale

4. Mardoheu refuză să se închine lui
Haman



planşele 4-2, 4-3. 4-4, 4-5, 4-6 şi 4-7;



fâşii de carton cu cuvintele „Nu fi rob al
păcatului, cum a fost Haman“;



mâncăruri alese ca exemplu, pentru copii;



carneţelul folosit la lecţia 2.

3. Haman vorbeşte despre această
invitaţie cu mândrie

5. Zereş şi prietenii îl sfătuiesc pe Haman
să facă o spânzurătoare pentru
Mardoheu
6. Împăratul nu poate dormi

ACN

7. Slujitorii îi citesc înscrierea în cronică a
complotului descoperit de Mardoheu
8. Împăratul îl întreabă pe Haman cum
trebuie cinstit un astfel de om
ACN
9. Haman spune regulile
Punct culminant
Împăratul îi cere lui Haman să-l cinstească
astfel pe Mardoheu
Haman îl plimbă pe Mardoheu
Concluzie
Haman se duce acasă umilit
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Prezentarea Evangheliei
Cum te poţi elibera de obiceiuri păcătoase?
Cheamă un băiat să vină în faţă şi să-şi ţină mâinile împreunate (este bine să
aibă cămaşă cu mâneci lungi sau pulover). Înfăşoară-i braţele cu aţă şi fă un
nod. Apoi spune-i:

„Acum încearcă să rupi aţa“.

După ce ai prezentat versetul
de memorat, foloseşte o lecţie
scurtă cu obiect, pentru a
ilustra adevărul că păcatul îi
înfăşoară pe oameni.

El o va face cu uşurinţă.

La fel este şi cu păcatele, cum sunt înjuratul, furtul şi jocurile
de noroc. La început probabil că putem renunţa mai uşor la ele.
Însă în timp ele devin obiceiuri, şi sunt din ce în ce mai puternice.
De data aceasta înfăşoară-i braţele de câteva ori.

Înjuri o dată şi apoi din nou şi din nou. Furi o jucărie, apoi o
bicicletă şi apoi bani, şi devii din ce în ce mai rău. Începi să te joci
la o maşină mecanică de noroc, apoi începi să joci bingo, şi aşa
mai departe. Obiceiul devine din ce în ce mai puternic. Ce se
întâmplă în final?
Acum încearcă să rupi aţa care este înfăşurată de câteva ori
în jurul braţelor tale ... desigur că nu poţi. Exact aşa cum tu ai
nevoie ca eu să vin şi să tai aţa pentru a fi liber, fiecare din noi
avem nevoie de Domnul Isus Hristos, pentru a ne elibera de
obiceiurile care ne ţin robi. Domnul Isus a murit pe cruce pentru
păcătoşi, şi a înviat pentru a ne elibera şi pentru a ne da putere
să trăim pentru El.

Prezentarea Evangheliei
Mândria
Cine îmi poate spune ce este mândria?
Permite copiilor să răspundă.

Mândria este atunci când te gândeşti la tine ca fiind mult mai
presus decât ceea ce eşti. Înseamnă să nu te vezi aşa cum eşti –
modul în care te vede Dumnezeu. Am învăţat despre Haman,
care era mândru. Dar mândria este o problemă pe care o avem şi
tu, şi eu astăzi.

Confecţionează un ajutor
vizual folosind modelul de la
pagina 47. Fotocopiază
dreptunghiurile şi pune-le
spate în spate. Îndoaie în trei
părţi, pe liniile indicate.

Arată steaua cu „Adevărata ta persoană“.

Mândria este o problemă a inimii tale („adevărata ta
persoană“). Biblia spune: „Inima este nespus de înşelătoare, şi de
deznădăjduit de rea“ (Ieremia 17:9).
Îndoaie inima curată peste steaua cu „Adevărata ta persoană“.

Inima ta te poate înşela (păcăli) să te gândeşti că eşti mai
bun decât eşti cu adevărat. Poate îţi spui în sinea ta: „Eu nu am
probleme cu păcatul. Alţi copii păcătuiesc, dar eu nu.“ Sau poate
te gândeşti că lucrurile greşite pe care le faci, nu sunt chiar atât
de rele.
Dar chiar dacă tu crezi că inima ta este curată, Dumnezeu
ştie adevărul.
Îndoaie inima neagră peste inima curată.

Dumnezeu ştie că de când au păcătuit primii oameni, Adam
şi Eva, toţi s-au născut cu „dorinţa“ de a face lucrurile după voia
proprie, mai degrabă decât după voia lui Dumnezeu. De aceea
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Citeşte tu sau un copil mai
mare versetul din Biblie.
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păcătuieşti gândind, spunând şi făcând lucruri ce încalcă
poruncile lui Dumnezeu. Când iei ceva ce nu este al tău,
păcătuieşti. Când spui lucruri răutăcioase despre cineva, sau îi
întorci spatele cuiva, care are nevoie de ajutorul tău, păcătuieşti.
Păcatul cauzează multă durere în lumea noastră. Dar cel mai
rău lucru cu privire la păcat, este că te desparte de Dumnezeu.
Dacă păcatul tău nu este iertat, vei fi despărţit pentru totdeauna
de Dumnezeu. Aceasta înseamnă că într-o zi, în loc să mergi în
cer, vei merge într-un loc groaznic de pedeapsă, numit iad.
Singurul care nu are o inimă înşelătoare, este Dumnezeu.
Dumnezeu este Creatorul nostru. El este în totalitate sfânt şi bun.
Dar deşi Dumnezeu este sfânt şi tu eşti păcătos, El te iubeşte.
Arată crucea şi mormântul.

Citeşte tu sau un copil mai
mare versetul din Biblie.

Dumnezeu te iubeşte atât de mult, încât a fost gata să Îl
trimită pe Fiul Său, pe Domnul Isus, să sufere, să-Şi dea sângele,
şi să moară pe o cruce; să plătească astfel pentru păcatele
noastre. Biblia spune: „Hristos a murit pentru păcatele noastre ...
a fost îngropat ... a înviat a treia zi.“ (1 Corinteni 15:3-4). Nu
numai că El a plătit pentru păcatele noastre, ci a şi demonstrat că
şi tu poţi fi iertat, prin faptul că a înviat din morţi! Domnul Isus Se
află astăzi în cer.
Dacă îţi dai seama că ai păcătuit, şi crezi că Domnul Isus a
murit pentru păcatul tău şi a înviat, poţi să Îl primeşti pe El ca
Mântuitor al tău.
Arată inima neagră, apoi îndoaie-o în spate pentru a arăta inima curată.

Dumnezeu te va ierta apoi de păcatul tău şi îţi va schimba
inima, astfel încât vei dori să Îi fii pe plac în tot ceea ce gândeşti,
spui şi faci. Vei fi copilul lui Dumnezeu şi într-o zi vei locui pentru
totdeauna cu El în cer. Dacă nu ţi-ai pus încă încrederea în
Domnul Isus ca Mântuitor, şi ai întrebări despre modul în care să
faci aceasta, vorbeşte cu unul din învăţători la sfârşitul lecţiei. Să
Îl alegi pe Domnul Isus ca Mântuitor este cea mai importantă
decizie pe care o poţi lua în viaţa ta.
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Lecţia
Planşa 4-2
Împărăteasa s-a apropiat şi a atins vârful sceptrului de aur.
Împăratul Ahaşveroş a întrebat-o: „Împărăteasă Estera, care este
cererea ta? Chiar dacă ai cere jumătate din împărăţie, îţi va fi
dată“.
Bunătatea lui a încurajat-o pe Estera.
Ea i-a răspuns: „Dacă îi face plăcere împăratului, să vină
astăzi împreună cu Haman la ospăţul pe care l-am pregătit“.
Ce rugăminte ciudată! Nu ne-am fi aşteptat ca ea să ceară
aşa ceva, nu-i aşa? Probabil că nici împăratul nu s-a aşteptat.
Imaginaţi-vă, şi-a riscat viaţa doar pentru a-l invita pe împărat la
un ospăţ!

Expresia împăratului „îţi voi da
jumătate de împărăţie” era o
figură de stil şi nu trebuia luată
literal. Ea exprima respectul lui
pentru regină.

Împăratul a poruncit: „Aduceţi-l îndată pe Haman, pentru a
putea îndeplini cererea Esterei“.
„Ce norocos sunt eu!“, trebuie să fi gândit Haman, în timp ce
se aşeza mândru la ospăţul împărătesei. „Abia aştept să spun
prietenilor şi familiei mele despre asta! Devin pe zi ce trece mai
puternic.“
Cine era persoana cea mai importantă din viaţa lui Haman?
Da – Haman. Se iubea pe el însuşi, mai mult decât pe oricine.
Atunci când te iubeşti pe tine, mai mult decât pe oricine altcineva,
este păcat; căci Dumnezeu spune: „Să iubeşti pe Domnul
Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu toată
puterea ta“ (Deut. 6:5). A te pune pe tine însuţi pe primul loc în
viaţa ta este păcat. Noi facem acest lucru din copilărie. Nu a
trebuit să te înveţe nimeni să mănânci toată ciocolata, fără a da şi
altcuiva. Noi ne-am născut cu tendinţa de a ne pune pe noi înşine
înaintea lui Dumnezeu sau a altora. De aceea, chiar copiii mici
plâng atunci când nu sunt lăsaţi să facă ce le place lor. Pe
măsură ce creştem, devenim tot mai mult robi ai păcatului. Robul
este unul care trebuie să facă ceea ce-i spune stăpânul. Noi ne
naştem robi ai păcatului, păcatul fiind cel care ne conduce. Şi
păcatul îl stăpânea şi pe Haman.
După ce a petrecut câtva timp la ospăţul împărătesei,
împăratul a întrebat: „Care este cererea ta? Chiar dacă ai cere
jumătate din împărăţie, îţi va fi dată“.
„Dacă-i face plăcere împăratului să-mi împlinească cererea“,
a răspuns ea, „să mai vină împăratul cu Haman şi la ospăţul pe
care li-l voi pregăti, şi mâine voi da răspuns împăratului după
porunca lui“.

Preşcolarii se vor bucura să
deguste mâncare „de ospăţ“. Îi
va ajuta pe copii să îşi
amintească mai bine acest
eveniment al povestirii.

AC
Citeşte tu sau un copil versetul
din Biblie.

Poate că Estera a simţit că nu
era momentul potrivit pentru
cererea ei, sau poate acesta
era obiceiul estic de abordare
a discuţiilor importante despre
afaceri.

Probabil că împăratul a fost foarte încurcat. Haman era însă
încântat; el era foarte bucuros să participe la încă un ospăţ.

Planşa 4-3
Haman a plecat mândru de la palat. De-abia aştepta să
ajungă acasă şi să-i spună lui Zereş, soţia lui, şi prietenilor despre
cinstea pe care a primit-o în ziua aceea. Dar l-a văzut pe
Mardoheu la poarta palatului şi, desigur, Mardoheu nu s-a plecat
înaintea mândrului prinţ. În drum spre casă, Haman s-a umplut de
mânie împotriva lui Mardoheu.
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Planşa 4-4
Cum a ajuns acasă, Haman şi-a chemat prietenii şi pe soţia
lui, Zereş. S-a lăudat cu bogăţia lui şi cu fiii lui şi cum împăratul i-a
dat cea mai înaltă poziţie din imperiu.
„Şi asta nu este tot“, a continuat el, „eu sunt singura persoană
pe care a invitat-o împărăteasa Estera să meargă la ospăţul pe
care l-a dat. Şi m-a invitat chiar şi mâine să merg împreună cu
împăratul la un alt ospăţ“. Pe măsură ce vorbea, faţa lui Haman s-a
întunecat de mânie, „Însă totul este ruinat de un singur om –
iudeul acela, Mardoheu. Cât timp va mai sluji acesta la poarta
împăratului, eu nu voi fi fericit“.
Spânzurătoarea este o ramă
de lemn formată din doi stâlpi
pe care se sprijină o grindă.
Poţi să schiţezi una pe o coală
de hârtie.
Înălţimea stâlpilor asigura o
bună vizibilitate pentru toţi,
pentru a arăta lipsa de respect
pe care a avut-o Mardoheu şi
astfel să fie un exemplu
negativ pentru ceilalţi. Era o
altă dovadă a mândriei lui
Haman.

ACN

Citeşte tu sau un copil versetul
din Biblie.
Arată adevărul central: „Nu fi
rob al păcatului, cum a fost
Haman.“

Spune copiilor că eşti
disponibil să-i sfătuieşti.

Atunci Zereş şi prietenii lui Haman au avut o idee: „Ridică o
spânzurătoare de 22 m înălţime, iar mâine îi vei cere împăratului
ca Mardoheu să fie spânzurat“.
Ideea aceasta l-a încântat pe mândrul Haman, şi a ridicat
numaidecât spânzurătoarea. În curând, Mardoheu nu-i va mai
crea nicio problemă.
Ce stăpân rău este păcatul! Haman făcea lucruri rele, unul
după altul. Aceasta se întâmplă atunci când păcatul este stăpânul
vieţii tale. Şi pe măsură ce creşti mare, faci tot mai multe lucruri
rele.
Vreau să-ţi povestesc despre Adi, care a descoperit şi el de
curând lucrul acesta. Când avea trei sau patru ani, el obişnuia să
mintă din când în când, dar tatăl lui ştia întotdeauna când nu
spunea adevărul. Însă la nouă ani, putea să mintă fără ca cineva
să bănuiască ceva. Nu numai atât, dar la vârsta de nouă ani el
folosea un limbaj murdar, pe care nu şi-ar fi imaginat niciodată că-l
va folosi. Păcatul era acum stăpânul lui, şi-l înfăşura tot mai
strâns şi mai sigur. Şi lucrul acesta se întâmplă cu fiecare copil,
când creşte mare. Nu spune: „Ei bine, trebuie să mă opresc din a
păcătui“. Tu nu poţi să încetezi să păcătuieşti, şi să începi să
trăieşti o viaţă fără păcat. Ai nevoie ca cineva, care este mai
puternic decât păcatul, să te elibereze de stăpânul acela rău. Şi
acest lucru îl poate face o singură persoană – Domnul Isus
Hristos. El a murit pe cruce, pentru a mântui oamenii din păcat –
şi nu doar de pedeapsa păcatului, ci şi de puterea păcatului. El
astăzi este viu, şi este Singurul care te poate elibera de sub robia
păcatului. Şi El va face aceasta dacă te încrezi în El. Biblia spune:
„El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale“ (Matei 1:21). Apoi
El va conduce viaţa ta, iar tu nu vei mai fi niciodată un rob al
păcatului.
Poate că vrei cu adevărat ca Domul Isus să facă lucrul acesta
pentru tine. Poate că nu ştii cum să-I spui să te mântuiască. Eu
vreau să-ţi arăt acest lucru din Biblie. Este important să ştim de
ce avem nevoie ca Domnul Isus să ne mântuiască, ce trebuie să
facem noi, şi ce promite El că face. Dacă doreşti să-ţi explic mai
pe larg aceasta, după ce terminăm ora vino (stabileşte un loc) şi
spune-mi: „Aş vrea să ştiu mai mult despre cum pot să fiu
mântuit“. Aminteşte-ţi că tu eşti un rob al păcatului, aşa cum a fost
Haman; în noaptea aceea mintea lui era plină de gânduri
mârşave.
La palat, împăratul Ahaşveroş n-a putut dormi. Noaptea
părea foarte lungă. Era oare o simplă întâmplare faptul că
împăratul nu dormea? Nu. Ce au făcut Estera, Mardoheu şi
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ceilalţi iudei? Ei s-au rugat. Cine nu l-a lăsat pe Ahaşveroş să
doarmă? Dumnezeu. În cele din urmă împăratul le-a cerut
slujitorilor să-i aducă cartea cronicilor, în care era scris tot ceea
ce s-a întâmplat în timpul domniei lui.
Un slujitor a început să-i citească împăratului. Curând a ajuns
la complotul împotriva împăratului, descoperit de Mardoheu.
„Ce cinste i s-a făcut lui Mardoheu pentru aceasta?“, a
întrebat împăratul.
„Nu i s-a făcut nimic“, a răspuns slujitorul.
„Cum? Nicio răsplată?“ Asta n-ar fi trebuit să se întâmple
niciodată la o curte persană. Era o ruşine că lui Mardoheu nu i s-a
dat nicio recompensă. Împăratul a hotărât imediat că trebuie să-l
cinstească pe Mardoheu. Dar cum anume?
Chiar atunci împăratul a auzit pe cineva umblând prin curte.
„Cine este în curte?“, a întrebat el.

Până în acel moment, în
cronici erau scrişi doisprezece
ani de domnie ai lui
Ahaşveroş. Este interesant că
din toate acele manuscrise,
slujitorul a ales să citească
unul ce descria evenimente
petrecute cu cinci ani în urmă
şi, din toate înregistrările
făcute, a citit înregistrarea
despre Mardoheu. Providenţa
lui Dumnezeu este evidentă în
aceste circumstanţe!
Dacă unul din copii a scris la
lecţia 2 „Mardoheu“ în carneţel,
scoate acum carneţelul şi unul
din copii îl va deschide şi va
citi numele lui Mardoheu.

„Haman“, a răspuns slujitorul.
„Aduceţi-l înăuntru“, a poruncit împăratul. Haman urma să fie
omul care îl va ajuta în împlinirea planul lui.

Planşa 4-5
Noi ştim de ce a venit Haman acolo atât de devreme, nu-i
aşa?
„Haman, ce trebuie să i se facă omului pe care vrea împăratul
să-l cinstească?“, a întrebat împăratul Ahaşveroş.
Dintr-o dată, Haman se gândi în sinea lui: „Pe cine altul decât
pe mine vrea împăratul să cinstească?“
El se gândea din nou la el însuşi. Atunci când păcatul îţi
conduce viaţa, nici nu poţi gândi în felul în care vrea Dumnezeu
să gândeşti. Biblia spune că Diavolul „a orbit mintea celor
necredincioşi“ (2 Cor. 4:4). Asta înseamnă că toţi cei care nu-L au
pe Domnul Isus ca Mântuitor, au mintea orbită de păcat. Poate că
şi tu eşti aşa: nu eşti prea îngrijorat când faci rău, atâta timp cât
nu eşti prins; crezi că Biblia este foarte plictisitoare; în gândirea ta
tu eşti persoana cea mai importantă. Nu-ţi spune asta cât de robit
eşti de păcat, şi cât de mare nevoie ai de Domnul Isus ca să te
elibereze? Eşti şi tu un rob? – Haman era. El se gândea doar la
sine. Desigur, avea o imaginaţie bogată referitoare la modul în
care avea să-l onoreze împăratul!
„Omului pe care doreşte împăratul să-l cinstească“, a început
el, „trebuie să i se aducă hainele împărăteşti purtate de împărat şi
calul pe care călăreşte împăratul. O căpetenie de seamă să
îmbrace cu haina pe acest om şi să-l conducă pe străzile oraşului
călare pe calul împăratului. Şi înaintea lui să se strige: „Aşa se
face omului pe care vrea împăratul să-l cinstească!“
Împăratului i-a plăcut ideea lui Haman. „Haman, du-te îndată
de ia roba şi calul. Fă exact aşa cum ai spus iudeului Mardoheu,
care şade la poarta palatului. Şi nu uita să faci tot ce ai zis“.
„Mardoheu! Oare chiar Mardoheu a spus împăratul?“ Haman
nu-şi putea crede urechilor. Oare trebuie să facă toate aceste
lucruri lui Mardoheu, duşmanul lui? Da, ştia că trebuie făcut tot,
deoarece cuvântul împăratului era lege. Aşa că, îngrozit de
spusele împăratului, Haman a părăsit camera împăratului, pentru
a împlini această poruncă neplăcută.
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fi interpretate cu plăcere de
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Planşa 4-6
Haman a aşezat roba împăratului pe Mardoheu şi a ţinut calul
împăratului în timp ce Mardoheu încăleca.
Apoi l-a condus pe Mardoheu călare pe străzile Susei. Şi a
strigat încontinuu: „Aşa se face omului pe care vrea împăratul să-l
cinstească!“
Oamenii priveau cu uimire. Cât de mult trebuie să fi urât
Haman fiecare moment! Când s-a terminat această plimbare
ciudată, Mardoheu s-a întors înapoi la lucrul lui de la poarta
palatului.
Haman, cu capul acoperit de ruşine, s-a grăbit spre casă.
Trist, a istorisit prietenilor şi lui Zereş tot ce i se întâmplase, şi
cum toate planurile i s-au spulberat. Ei l-au ascultat, dar nu au
putut să-l mângâie. „Pentru că Mardoheu este evreu, nu poţi face
nimic împotriva lui. Vei fi distrus“, au spus ei.

ACN

Citeşte tu sau un copil mai
mare versetul din Biblie.
Arată cartonul cu adevărul
central.

Ce cuvinte îngrozitoare! Acolo l-au dus pe Haman păcatul şi
răutatea. Păcatul este un stăpân crud şi dur. Biblia spune: „Calea
celor stricaţi este pietroasă“ (Proverbe 13:15).
Atunci când eşti condus de păcat, s-ar putea pentru un timp
să te distrezi grozav, şi să-ţi placă. Însă păcatul te desparte de
Dumnezeu şi îţi ruinează viaţa; calea păcătoasă duce la pierzare.
În final, păcatul te va îndepărta de Dumnezeu pentru totdeauna.
Nu mai continua să fii rob al păcatului.

Planşa 4-7

Citeşte tu sau un copil mai
mare versetul din Biblie.

Domnul Isus a murit pentru a-i elibera pe oameni de
pedeapsa şi de puterea păcatului. Încrede-te chiar astăzi în El, ca
El să facă lucrul acesta. Poţi să-I spui: „Doamne Isuse, până
acum am lăsat păcatul să-mi conducă viaţa. Îţi mulţumesc că ai
murit, şi ai înviat, ca să mă mântuieşti de păcat. Te rog să mă
mântuieşti chiar acum, şi să primeşti viaţa mea“. Ascultă
cuvintele acestea pe care le-a spus chiar Domnul Isus: „Dacă Fiul
vă face slobozi, veţi fi cu adevărat slobozi“ (Ioan 8:36).

Întrebări de recapitulare
1. Ce i-a cerut Estera împăratului să facă, după ce el i-a întins
sceptrul? (Să vină împreună cu Haman la un ospăţ).
2. În timpul ospăţului împăratul a întrebat-o din nou pe Estera
care-i este cererea. Ce i-a cerut ea împăratului? (Ca
împreună să vină cu Haman la un al doilea ospăţ a doua zi, şi
atunci îi va spune rugămintea ei).
3. De ce a fost Haman atât de supărat, plecând de la palat,
după ospăţ? (Mardoheu nu s-a închinat înaintea lui).
4. Ce se întâmplă când eşti mândru? (Răspunsurile vor varia.
Exemple: răneşti pe cei din jur prin ceea ce spui sau faci;
devii rob al mândriei).
5. De ce crezi că Haman s-a lăudat în faţa familiei şi a
prietenilor lui? (Dorea să îi impresioneze şi să le dea de
înţeles că el este important).
6. Care sunt unele lucruri păcătoase pe care le fac copiii?
(Răspunsurile vor varia. Exemplele din lecţie sunt: să nu
împarţi bomboane cu alţi, să spui minciuni, să vorbeşti urât).
34

Estera

7. Ce a dorit Haman să îi facă lui Mardoheu? (Să îl spânzure pe
o spânzurătoare înaltă de 22 metri).
8. De ce crezi tu că împăratul Ahaşveroş a cerut să i se
citească cronicile, când nu reuşea să doarmă? (Dumnezeu
i-a pus acest gând în minte).
9. Ce a trebuit Haman să facă pentru Mardoheu? (Să îl îmbrace
cu haine împărăteşti, să-l pună pe calul împăratului şi să îl
conducă prin oraş strigând: „Astfel se face omului pe care
doreşte împăratul să îl cinstească“).
10. De ce nu a reuşit Haman să câştige lupta împotriva poporului
lui Dumnezeu? (Dumnezeu era Cel ce supraveghea tot ce se
întâmpla).
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Lecţia cinci
Estera intervine pentru poporul ei
Text biblic
Estera 6:14 – 8:14
Psalmul 73
Adevăr central
Dumnezeu Îşi învinge întotdeauna
duşmanii.

Schiţa lecţiei
Introducere
Cât de rapid s-au schimbat lucrurile!
Desfăşurarea evenimentelor

Aplicaţie
Nemântuit: Nu fi un duşman al lui
Dumnezeu!

Ajutoare vizuale



fâşii de carton: „Dumnezeu Îşi învinge
întotdeauna duşmanii“ (adevăr central) şi
„Când vezi că cei răi au succes, nu le
copia modul păcătos de trăire, ci încrede
-te în Dumnezeu“ (aplicaţia pentru copilul
mântuit);



2.

Estera îi cere împăratului să scape
pe poporul ei
Estera arată că Haman este vinovat

ACM

Verset de memorat
„Aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările
voastre, căci El Însuşi Se îngrijeşte de voi“.
1 Petru 5:7
planşele 5-1, 5-2, 5-3 şi 5-5;

Haman şi împăratul la ospăţ

3.

Mântuit: Când vezi că cei răi au succes,
nu le copia modul de trăire păcătos ci încrede-te
în Dumnezeu.



AC

1.

4.

Împăratul părăseşte camera
ospăţului

5.

Haman intervine la Estera

6.
7.

Împăratul se întoarce
Împăratul porunceşte spânzurarea
lui Haman

8.

Haman spânzurat

ACM

Punct culminant
Estera intervine la împărat pentru poporul
ei.
Împăratul: „Scrieţi alt decret!“

ACN

Concluzie
Decretul pentru iudei

mâncare de „ospăţ“ pentru a fi gustată de
copii.
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Lecţia
Planşa 5-1
Cât de rapid s-au schimbat lucrurile! Haman se simţise foarte
fericit, mândru şi sigur de sine. Acum, deşi era la ospăţul
împărătesei, era foarte nefericit, „mic“ şi nesigur de sine.
Aceste schimbări s-au petrecut din motive despre care
Haman nu ştia nimic. El nu ştia că iudeii se rugau lui Dumnezeu
pentru eliberarea lor. El nu-L cunoştea pe Dumnezeul adevărat,
care stăpâneşte peste toţi. Haman era duşmanul iudeilor, însă el
nu ştia că din această cauză el era duşmanul marelui şi
atotputernicului Dumnezeu. Cei care lucrează împotriva lui
Dumnezeu şi a căilor Lui vor fi înfrânţi. Biblia spune că
Dumnezeu: „Îşi arată puterea împotriva vrăjmaşilor Săi.“ (Isaia
42:13). Aceasta înseamnă că El va triumfa asupra lor. Dumnezeu
va învinge. Unii din duşmanii lui Dumnezeu au putere, însă
Dumnezeu are toată puterea. El nu poate fi niciodată învins de cei
care sunt împotriva Lui. Aşa că şi Haman avea să fie înfrânt în
mod sigur.

Copiii se vor bucura să guste
mâncare de „banchet“ struguri, fructe uscate, pâine,
brânză etc.

AC
Arată cartonul cu adevărul
central: „Dumnezeu Îşi învinge
întotdeauna duşmanii“.
Citeşte tu sau un copil mai mare versetul din Biblie.

Probabil că Haman s-a gândit la modul în care au evoluat
lucrurile în rău. Estera se gândea la Mardoheu şi la poporul ei, şi
la faptul că ea va muri împreună cu ei în ziua a treisprezecea a
lunii a douăsprezecea. Ea ştia că trebuie să-i vorbească
împăratului despre acest lucru. A promis că o va face.
În această a doua zi a ospăţului împărătesei, împăratul a
întrebat: „Ce doreşti, împărăteasă Estera? Orice vei cere, îţi va fi
dat; chiar dacă ai cere jumătate din împărăţie“.
Împăratul aştepta răspunsul împărătesei. Va cere oare
bijuterii, bani, terenuri sau cinste? De obicei oamenii doresc astfel
de lucruri. Probabil că inima Esterei era zdrobită, dar era sigură
că acela era momentul să vorbească. „Oh, împărate, dacă am
căpătat trecere înaintea ta, atunci scapă-mi viaţa, şi viaţa
poporului meu“.
Ce? Viaţa împărătesei este în pericol? Cum se poate aşa
ceva? Împăratul nu-şi credea urechilor! Acum, amintiţi-vă că
împăratul Ahaşveroş nu ştia că evreii erau cei pe care Haman
dorea să-i distrugă. Şi, desigur, nu ştia nici că Estera era evreică.
Estera a continuat cu îndrăzneală: „Eu şi poporul meu am
fost vânduţi pentru a fi omorâţi. Naţiunea noastră va fi distrusă în
întregime. Dacă am fi fost măcar vânduţi ca robi, n-aş fi vorbit“.
„Cine este acela şi care este persoana care a îndrăznit să
facă aşa ceva?“, a strigat împăratul. Şi împărăteasa curajoasă, a
răspuns: „Duşmanul este răul acesta, Haman“.

Vorbeşte ca şi cum ai fi
îngrozit de un astfel de lucru.

Planşa 5-2
Duşmanul a fost demascat chiar în prezenţa împăratului!
Dumnezeu a nimicit planul duşmanului. Pentru un timp totul a
părut că-i mergea bine lui Haman, însă doar atât cât a permis
Dumnezeu. Uneori se pare că oamenii care nu ascultă de
Dumnezeu rămân nepedepsiţi; se pare că totul le merge bine. Dar
aceasta doar pentru că Dumnezeu îngăduie să fie aşa. Într-o zi,
fiecare duşman al lui Dumnezeu va fi învins şi pedepsit. Dacă
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Estera

Arată cartonul cu adevărul
central.

duşmanii lui Dumnezeu ar câştiga, ar fi o mare ofensă adusă
numelui lui Dumnezeu; dar El nu va lăsa să se întâmple aceasta
niciodată. Aşa că să nu fiţi invidioşi dacă veţi vedea un înşelător
sau o persoană rea prosperând. Nu încercaţi să faceţi şi voi ceea
ce fac ei. Încredeţi-vă în Dumnezeu, pentru că, în final, cei care
pierd sunt duşmanii lui Dumnezeu. Aşa s-a întâmplat şi cu
Haman.
El n-a mai scos un cuvânt; era îngrozit. Ce greşeală a făcut
încercând să distrugă pe evrei, când împărăteasa era una dintre
ei!
Împăratul s-a ridicat furios, a părăsit sala ospăţului, şi s-a dus
în grădina palatului. În mintea lui năvăleau tot felul de gânduri
împreună cu mânia. Haman, cel care odată era prinţul îndrăzneţ
şi mândru, era acum doar un laş.

Copiilor le-ar place să
interpreteze partea aceasta a
povestirii.

El ştia deja în inima lui care este hotărârea împăratului, dar a
mai încercat odată să scape.
S-a ridicat pentru a-i cere Esterei să-i cruţe viaţa. Şi în timp
ce stăruia de ea, s-a aruncat spre patul pe care era Estera.

Planşa 5-3
Chiar în acel moment s-a întors mânios împăratul, şi l-a văzut
pe Haman cu împărăteasa lui. Acum era şi mai furios, şi a strigat
la Haman. Slujitorii ştiau ce înseamnă aceasta. Repede, s-au dus
şi i-au acoperit faţa şarlatanului. Acesta era un semn că Haman
era condamnat la moarte.
Se pare că unul dintre slujitorii împăratului ştia de
spânzurătoarea ridicată de Haman. Şi a spus repede: „În casa lui
Haman este o spânzurătoare înaltă de 22 metri. El a făcut-o
pentru Mardoheu, omul care a salvat viaţa împăratului“.
„Spânzuraţi-l pe Haman pe ea!“, a poruncit împăratul. Iar
slujitorii l-au spânzurat imediat.
L-au scos din palat. Acum slujitorii nu se mai plecau înaintea
lui, şi el nu mai avea mersul trufaş. Haman a fost spânzurat pe
spânzurătoarea din propria-i casă, ridicată pentru Mardoheu.
Duşmanul lui Dumnezeu şi al poporului Său fusese omorât.

ACM

Arată cartonul cu aplicaţia
pentru copilul mântuit: „Când
vezi că cei rău au succes, nu
le copia modul păcătos de
trăire, ci încrede-te în
Dumnezeu“.

Dumnezeu îi învinge întotdeauna pe duşmanii Săi. Nu se
întâmplă însă întotdeauna în felul acesta. Uneori Dumnezeu îi
lasă pe duşmanii Săi să le meargă bine pentru un timp. Se pare
că unii oameni care nu ascultă de Dumnezeu nu au niciun fel de
probleme. Poate că un băiat din clasa voastră copiază la teste,
sau fură din magazine, înjură Numele lui Dumnezeu, şi totul îi
reuşeşte. Tu eşti creştin, şi chiar când înveţi din greu, nu poţi face
la teste la fel de bine ca el. Unii dintre prietenii tăi nu te mai vor ca
prieten, pentru că eşti creştin. Este foarte greu de înţeles. Nu
începe şi tu să faci rău, doar pentru că pare mai uşor. Gândeşte-te
numai ce minunat este să-I aparţii lui Dumnezeu. Aminteşte-ţi că
nu va fi mereu la fel pentru cei care nu ascultă de Dumnezeu şi
par a avea o viaţă uşoară. Însă tu vei fi cu Dumnezeu pe vecie.
Duşmanii lui Dumnezeu – Diavolul, demonii lui şi toţi oamenii care
au fost împotriva lui Dumnezeu – vor fi învinşi şi pedepsiţi pentru
eternitate. A fi duşmanul lui Dumnezeu, ca Haman, este un lucru
foarte grav.
Acum el era mort. În a treisprezecea zi a lunii a
douăsprezecea, Estera va fi în siguranţă. Împăratul o va proteja.
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Oh, dar tot poporul Esterei, iudeii, erau în pericol! După legea
persană, porunca dinainte a împăratului era încă valabilă; de
aceea trebuia dată o altă poruncă pentru a împiedica efectele
negative a celei vechi. Porunca de a-i distruge pe evrei a fost
vestită în toată împărăţia. Pe lângă aceasta, mulţi persani ar fi
vrut să-i omoare pe evrei şi să le ia casele, moşiile şi banii. Ce se
putea face pentru a-i salva?

Planşa 5-5
Estera a vorbit împăratului încă odată. Mardoheu era cu ea,
şi ea s-a aruncat la picioarele împăratului, a plâns şi i-a cerut să
oprească urmările răutăţii lui Haman. Şi încă o dată împăratul a
întins spre ea sceptrul de aur. Estera s-a ridicat şi a stat în
picioare înaintea împăratului.
Ea a spus: „Dacă-i face plăcere împăratului şi i se pare drept,
dacă eu sunt plăcută împăratului, să se scrie ca să se întoarcă
scrisorile făcute de Haman. Căci cum aş putea să văd eu
nenorocirea care ar atinge pe poporul meu, şi cum aş putea să
văd nimicirea rudelor mele?“ Curajoasa împărăteasă aştepta
răspunsul împăratului.
„Scrieţi un alt decret“, a spus el Esterei şi lui Mardoheu,
„scrieţi în numele împăratului pentru evrei. Scrieţi cum credeţi voi
că este mai bine, şi pecetluiţi cu inelul împăratului! Niciun
document scris în numele împăratului şi sigilat cu inelul lui nu
poate fi schimbat“.
Cât de mult trebuie să se fi bucurat Estera şi Mardoheu. Ei
sperau că acest lucru se va întâmpla. Dumnezeu nu avea să
permită ca planul lui Haman să aibă succes. Duşmanii lui
Dumnezeu şi ai poporului Său vor fi înfrânţi.
Trebuie să ne întrebăm pe noi înşine: „Cine sunt duşmanii lui
Dumnezeu?“ Da, oamenii răi, Diavolul, demonii, toţi sunt duşmanii
lui Dumnezeu. Dar ascultaţi ce a spus Domnul Isus: „Cine nu este
cu Mine, este împotriva Mea“ (Matei 12:30). Aceasta înseamnă că
toţi cei care nu L-au primit pe Domnul Isus ca Mântuitor, sunt
împotriva lui Dumnezeu şi a Fiului Său, Isus Hristos. Vedeţi, noi
toţi ne naştem cu înclinaţia de a păcătui împotriva lui Dumnezeu.
Însă Dumnezeu a pregătit o cale prin care noi să devenim copii ai
Săi. Când Domnul Isus a murit pe cruce, a făcut-o pentru a face
posibilă împăcarea noastră cu Dumnezeu. El a luat asupra Lui
pedeapsa tuturor păcatelor noastre. Dacă nu-L primim pe Domnul
Isus Hristos, rămânem duşmanii lui Dumnezeu, şi continuăm să
acţionăm împotriva Lui. Gândeşte-te cu mare atenţie de partea
cui eşti? Eşti duşmanul lui Dumnezeu sau copilul Lui? Aminteşte
-ţi că toţi cei ce acţionează împotriva lui Dumnezeu vor fi învinşi şi
pedepsiţi pentru eternitate. Însă dacă-L rogi pe Domnul Isus să fie
Mântuitorul tău, va fi pace între tine şi Dumnezeu. Vei fi de partea
lui Dumnezeu, vei fi prietenul Lui şi nu vei mai fi duşmanul Lui.
Dacă ai făcut aceasta, sunt sigur că eşti foarte bucuros, la fel cum
erau şi evreii împreună cu Domnul, Dumnezeul lor.
Estera, Mardoheu şi logofeţii împăratului s-au apucat repede
de lucru. Împărăteasa şi vărul ei au scris cu mare atenţie un
decret nou, care era de o foarte mare importanţă.
Prin acest decret nou, li se dădea dreptul evreilor să se
strângă împreună şi să se apere împotriva atacului din ziua a
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Citeşte tu sau un copil mai
mare versetul din Biblie.
Ajută-i pe copiii nemântuiţi să
înţeleagă că Dumnezeu îi
iubeşte în mod personal şi
individual.

Arată cartonul cu adevărul
central.

Estera

Mai erau încă nouă luni până
la ziua bătăliei, deci evreii au
avut timp suficient să se
pregătească.

treisprezecea a lunii a douăsprezecea. Li se dădea permisiunea
să omoare orice duşman care-i va ataca sau va încerca să le ia
proprietăţile.
Ordinele au fost scrise cu atenţie, şi sigilate cu inelul
împăratului. Călăreţilor li s-au dat cei mai sprinteni cai.
Va fi poporul lui Dumnezeu scăpat? Vom vedea data viitoare.

ACN

Citeşte versetul din Biblie.

Însă trebuie să te întrebi pe tine însuţi: „Aparţin eu lui
Dumnezeu, sau mă împotrivesc Lui?“ Ştii tu în inima ta dacă lupţi
împotriva lui Dumnezeu? Ai vrea să fii unul din copiii Săi? Doreşti
cu adevărat să fie pace, în loc de război, între tine şi Dumnezeu?
Biblia spune că Domnul Isus Hristos „a făcut pace prin sângele
crucii Lui“ (Col. 1:20). El a murit pe cruce, pentru a face pace între
oamenii păcătoşi şi Dumnezeu. Dacă doreşti cu adevărat această
pace, atunci încrede-te în Domnul Isus, pentru a te pune într-o
stare după voia lui Dumnezeu. Spune-I Domnului Isus chiar
acum: „Doamne Isuse, îmi pare rău că am acţionat împotriva lui
Dumnezeu. Îţi mulţumesc că ai murit pentru mine. Te rog, iartă-mă,
şi fă pace între Dumnezeu şi mine. Te rog fă din mine un copil al
lui Dumnezeu“.

Întrebări de recapitulare
1.
2.

Ce i-a cerut împărăteasa Estera împăratului la al doilea
ospăţ? (Viaţă pentru ea şi poporul ei.)
De ce s-a înfuriat împăratul pe Haman? (Că Haman a
complotat să omoare pe împărăteasa Estera şi pe toţi cei din
poporul ei.)

3.

Ce i s-a întâmplat lui Haman? (A fost spânzurat de
spânzurătoarea ridicată pentru Mardoheu.)

4.

Ce a dorit Estera să facă împăratul, după ce Haman a murit?
(Să dea o nouă lege, ca poporul ei să nu fie omorât.)

5.

Ce drept le dădea evreilor noua lege? (Aveau voie să se
adune împreună în ziua luptei, şi să lupte împotriva
duşmanilor lor. De asemenea, după bătălie aveau dreptul la
posesiunile duşmanilor lor.)

6.

Care a fost planul lui Dumnezeu ca să te salveze de păcat?
(A trimis pe pământ pe Fiul Său, pe Domnul Isus, ca să
moară pe cruce, luând pedeapsa ta).

7.

De ce au fost evreii mulţumitori după darea noii legi?
(Dumnezeu a răspuns rugăciunilor lor şi nu mai trebuia să se
teamă că vor muri.)

8.

Cum poţi avea pace între tine şi Dumnezeu? (Punându-ţi
încrederea în Domnul Isus, ca Singurul care te poate salva
de păcat).
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Lecţia 6
Poporul lui Dumnezeu este
victorios
Text biblic
Estera 8:1– 2:7

Schiţa lecţiei
Introducere
Iudeii erau atât de fericiţi!
Desfăşurarea evenimentelor
1. Estera şi Mardoheu la palat

Estera 8:11– 9:17
Estera 10:1-3
Adevăr central
Dumnezeu îi iubeşte pe cei ce sunt ai Lui
într-un mod special şi le poartă de grijă.
Aplicaţie
Nemântuit: Vei cunoaşte dragostea şi grija
Lui, când te vei încrede în Hristos ca Mântuitor
şi Domn, şi astfel vei face parte din poporul lui
Dumnezeu.
Mântuit: Încrede-te în El în toate situaţiile.
Verset de memorat
„Te iubesc cu o iubire veşnică!“ Ieremia
31:3

2. Iudeii sărbătoresc
3. O vizită într-un sat

– Persanii sunt mândri, iar iudeilor le
este frică
ACM
– Un călăreţ aduce decretul
– Evreii se bucură
Punctul culminant
Soseşte ziua a treisprezecea a lunii a
douăsprezecea
– Mulţi persani mor
– Toţi evreii sunt în siguranţă

Ajutoare vizuale



planşele: 5-4, 5-5, 6-1, 6-2 şi 6-5;



fâşii de carton: „Dumnezeu îi iubeşte pe
cei ce sunt ai Lui într-un mod special şi le
poartă de grijă“ (adevăr central) şi „Încrede
-te în El în toate situaţiile“ (aplicaţia pentru
copilul mântuit);



haină din sac şi robe regale sau catifea/
pânze de culoare albastră, albă sau
vişinie.
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Concluzie
Ziua a paisprezecea – o zi de bucurie
pentru iudei.
Mardoheu şi Estera poruncesc iudeilor
să-şi amintească.
ACM, ACN

Estera

Prezentarea Evangheliei
Confecţionează un ajutor
vizual dintr-o foaie de hârtie
îndoită pe jumătate. Scrie în
jumătatea de sus a foii prima
parte a versetului din Romani
6:23, iar în jumătatea de jos, a
doua parte a versetului.
La începutul prezentării
îndoaie ajutorul vizual, astfel
încât să nu se vadă a doua
parte a versetului.

Romani 6:23
Pentru că plata păcatului
este moartea
dar
darul fără plată al lui
Dumnezeu
este viaţa veşnică.

Darul lui Dumnezeu
Săptămâna trecută am aflat cum Dumnezeu l-a folosit pe
Mardoheu pentru a scrie o lege nouă, ca să-şi salveze poporul.
Dacă Mardoheu nu ar fi scris legea aceea, ce s-ar fi întâmplat?
(Poporul lui trebuia să moară).

Aceasta ne reaminteşte de ceea ce Dumnezeu a făcut pentru
tine şi pentru mine.
Cu mult timp în urmă, când Dumnezeu a creat lumea,
pământul era un loc perfect, pentru că Dumnezeul care este
perfect o crease. El este sfânt – asta înseamnă că El nu
păcătuieşte niciodată. Dumnezeu a dat primilor oameni, Adam şi
Eva, doar o poruncă pe care să nu o încalce. Dar în loc să asculte
de Dumnezeu, oamenii creaţi de El au ales să păcătuiască. De
atunci toţi oamenii s-au născut cu dorinţa de a păcătui. De aceea
gândeşti, spui şi faci lucruri greşite, care nu sunt pe placul lui
Dumnezeu. Când jigneşti pe cineva sau îl loveşti cu pumnul,
păcătuieşti. Când nu bagi pe cineva în seamă, doar fiindcă este
diferit de tine, păcătuieşti. Este păcat şi numai dacă gândeşti rău
despre cineva. În ce alte feluri păcătuiesc copiii de vârsta
voastră?
Permite copiilor să dea exemple.

Dumnezeu are o lege cu privire la păcat. Ştii care este acea
lege? Romani 6:23.
Dă timp copiilor să răspundă, apoi arată prima jumătate din verset, şi citeşte
împreună cu ei cuvintele.

Această lege se găseşte scrisă în Cuvântul lui Dumnezeu,
Biblia. Este o lege ce condamnă, ce spune ce merităm, chiar
dacă am păcătui o singură dată – moartea spirituală. Înseamnă
să nu Îl cunoşti pe Dumnezeu, nici în viaţa aceasta şi nici să nu
ajungi vreodată în cer. Câţi dintre noi suntem vinovaţi şi trebuie să
suferim moartea spirituală? (toţi).
Acesta ar fi unul dintre cele mai triste versete ale Bibliei, dacă
nu ar fi existat şi cea de a doua parte a lui.
Desfă planşa, arătând ultima parte a versetului, apoi citiţi împreună versetul.

Citeşte tu sau un copil mai
mare versetul din Biblie.

Acest verset este atât de clar. Şi tu şi eu merităm moartea
spirituală, deoarece am păcătuit. Dar Dumnezeu are un dar –
ceva ce nici tu şi nici eu nu merităm. Acel dar este privilegiul de a-L
cunoaşte pe El în această viaţă, şi apoi de a trăi pentru totdeauna
în casa minunată a lui Dumnezeu, numită cer. Este cel mai
minunat dar pe care l-ar putea da cineva vreodată! Ne-a oferit
Dumnezeu acest dar fiindcă eram buni? Nu! Dumnezeu a fost
gata să ne dea acest dar, fiindcă ne-a iubit. Biblia spune: „Dar
Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că pe când
eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi“ (Romani 5:8).
După ce a murit Isus; trupul Lui a fost pus într-un mormânt. Trei
zile mai târziu Isus a înviat din morţi, şi astăzi locuieşte în cer!
Mardoheu a găsit o cale să îşi salveze poporul de la moarte.
Isus Hristos a făcut ceva mult mai măreţ, când a plătit pentru
păcat, şi a găsit o cale ca tu şi eu să fim iertaţi. Ai primit darul fără
plată al lui Dumnezeu, viaţa veşnică – darul pentru care Isus a
plătit cu propriul Său sânge? Dacă te gândeşti să iei această
decizie importantă, nu mai amâna. Crede astăzi în Hristos!
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Lecţia
Planşa 5-4
Evreii erau atât de fericiţi! De fapt, Mardoheu şi Estera trebuie
să fi fost cei mai fericiţi oameni de la palat. Dar ai vreo întrebare?
Oare te întrebi: „Cum a ajuns Mardoheu la palat? Nu era locul lui
la poartă?“
Când a vorbit împăratului, Estera i-a spus că Mardoheu este
vărul ei. Auzind asta, împăratul l-a adus pe Mardoheu la palat. Şi
-a scos inelul său (cel pe care-l dăduse lui Haman) şi i l-a dat lui
Mardoheu. Cu siguranţă că împăratul avea încredere în vărul
împărătesei.
Împăratul s-a purtat cu bunătate faţă de Estera. În ziua în
care Haman a fost spânzurat, Ahaşveroş i-a dat ei casa lui
Haman.
Cât de minunat le-a purtat Dumnezeu de grijă Esterei şi lui
Mardoheu. Atât de multe lucruri le aminteau de dragostea Lui.
Biblia spune clar că Dumnezeu îi iubeşte pe toţi copiii Lui şi le
poartă de grijă într-un mod special. El spune: „Te iubesc cu o
iubire veşnică“ (Ieremia 31:3). Nu există sfârşit în dragostea lui
Dumnezeu pentru copiii Lui. Când ne gândim la aceasta, vedem
că sunt multe, foarte multe lucruri care ne arată dragostea Lui.
Însă moartea pe cruce a Domnului Isus Hristos ne arată
dragostea lui Dumnezeu, mai clar decât orice altceva. „Fiindcă
atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu,
pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa
veşnică“ (Ioan 3:16). Estera şi Mardoheu nu se puteau gândi la
lucrul acesta, deoarece ei au trăit înainte de venirea Domnului
Isus. Însă noi ne putem gândi; ştii şi tu că Domnul Isus a murit
pentru păcatele tale? L-ai primit ca Mântuitor al tău? Dacă da,
atunci ai ajuns să cunoşti minunata dragoste a lui Dumnezeu
pentru tine. Acea dragoste nu se va sfârşi niciodată; El Se
îngrijeşte în mod special de tine şi de întreg poporul Său.

ACN
Arată cartonul cu adevărul
central: „Dumnezeu îi iubeşte
pe cei ce sunt ai Lui într-un
mod special şi le poartă de
grijă.“
Citeşte tu sau un copil mai
mare versetul din Biblie.

În ultimele zile am învăţat împreună despre modul în care
Dumnezeu a lucrat prin Estera. Probabil că în inima ta simţi cu
adevărat că şi tu doreşti să-L cunoşti pe El ca Domn şi Mântuitor.
Eu nu te pot mântui, dar pot să-ţi explic cum te poate mântui
Domnul Isus. Dacă doreşti să te ajut, rămâi după terminarea orei
şi vino aici, în primul rând. Dacă te voi vedea stând acolo, voi fi
bucuros să-ţi arăt din Biblie calea mântuirii.
Dumnezeu le-a arătat Esterei şi lui Mardoheu că El iubeşte
pe poporul Său.
Iată-l pe Mardoheu părăsind palatul. Nu mai este îmbrăcat în
sac. Nici măcar în haine de slujitor.
Pe cap poartă o mare coroană de aur şi este îmbrăcat cu o
haină împărătească albastră şi albă, şi o manta de in subţire şi de
purpură. Mardoheu a ieşit afară pe străzile Susei.

Planşa 5-6
Evreii sărbătoreau. Ei au fost primii care au auzit vestea bună
trimisă de Estera şi Mardoheu. Nu se mai temeau acum de ce li sar putea întâmpla în ziua a treisprezecea a lunii a douăsprezecea.
Dumnezeu a fost cu ei. El i-a ascultat şi i-a eliberat de Haman,
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Spune copiilor că eşti
disponibil să-i sfătuieşti.
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Arată cartonul cu adevărul
central.

duşmanul lor. Dumnezeu nu le-a purtat de grijă doar Esterei şi lui
Mardoheu, ci şi poporului Său: bogaţi, săraci, tineri şi bătrâni. Şi
El este acelaşi şi astăzi.
Dacă Domnul Isus este Mântuitorul tău şi ai ajuns să cunoşti
dragostea Lui pentru tine, poţi fi sigur că El îngrijeşte de tine.
Poate că profesorului tău nu-i pasă de tine. Poate că prietenii nu
te bagă în seamă şi nu te ascultă. Ar putea fi chiar mai rău –
cineva din familia ta se îmbolnăveşte foarte grav. Poate că mama
sau tatăl tău a murit. Şi te întrebi: „Îi pasă oare cuiva de mine?“
Lui Dumnezeu Îi pasă, şi poţi fi sigur de lucrul acesta. El ştie totul
despre tine, şi este interesat de tine. El se îngrijeşte tot timpul de
tine. El veghează asupra ta chiar şi atunci când dormi. Când eşti
singur, abătut şi trist, aminteşte-ţi că Dumnezeu te iubeşte şi Se
îngrijeşte de tine, la fel cum a purtat de grijă poporului Său în
Imperiul Persan, cu mulţi ani în urmă.
Însă mii de iudei care locuiau departe nu au aflat încă. Ei
erau încă îngroziţi şi înspăimântaţi de ceea ce avea să se
întâmple în ziua a treisprezecea a lunii a douăsprezecea. Însă
călăreţii se grăbeau să ducă vestea în toată împărăţia.

Planşa 6-1
Haideţi să facem o călătorie imaginară în Persia, şi să vizităm
unul din satele în care iudeii continuau să fie îngroziţi şi trişti. Însă
se pare că nu este niciun iudeu pe străzi. Probabil că toţi s-au
ascuns în casele lor.
Priviţi cum râd şi vorbesc persanii. Unul din ei arată spre o
casă frumoasă, în care locuieşte un evreu. Parcă îl auzim
spunând: „Aceasta va fi a mea, imediat ce vom scăpa de evrei“.
Ei merg pe stradă în jos, discutând şi râzând despre cât de bogaţi
vor fi în ziua a treisprezecea a lunii a douăsprezecea.
Dar iată! În josul străzii se întâmplă ceva. Toată lumea este
agitată. A venit un călăreţ în sat şi este într-o grabă mare. „Şi mai
multe veşti rele pentru iudei!“, spun unii şi apoi râd cu toţii.
Călăreţul pune pe zid o scrisoare, şi pleacă la fel de repede
cum a venit. Pare a fi un mesaj foarte important din partea
împăratului.
Iată că vin câţiva evrei. Cât de îngroziţi arată; cât de tăcut
este fiecare dintre ei. Persanii s-au oprit din râs; unii dintre ei par
mânioşi acum. „Ce credeţi acum de asta?“, a exclamat un evreu.
„Mesajul acesta este pentru noi şi pare a fi o veste bună!“
„Nu pot să cred“, răspunde altul, „dar are sigiliul împăratului“.
„Ce este însă cu prima poruncă a împăratului? – aceea nu
poate fi schimbată“, i-a reamintit cineva.
„Priveşte, spune că în ziua a treisprezecea a lunii a
douăsprezecea putem lupta pentru a ne apăra viaţa. Nu vom
muri!“

ACM
Arată cartonul cu adevărul
central.

Dumnezeu a purtat de grijă poporului Său atunci când acesta
a locuit între oameni care nu-L cunoşteau şi nici nu-L iubeau. Şi la
fel se întâmplă şi astăzi. Poate că tu eşti singurul creştin în familia
ta, sau în clasă, sau în grupul cu care te joci. Poate că la voi în
familie sunt multe certuri. Deseori te gândeşti: „Este prea greu, nu
pot trăi pentru Dumnezeu aici“. Dumnezeu îngrijeşte de tine şi îţi
dă ajutorul de care ai nevoie ca să trăieşti pentru El. El doreşte ca
tu să-I aduci problemele tale. În Biblie ni se spune: „Aruncaţi
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asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El Însuşi îngrijeşte de
voi“ (1 Petru 5:7). Poţi fi sigur că dragostea Lui minunată şi grija
Sa pentru tine nu se vor sfârşi. Aceasta îţi vor da bucurie, chiar
când lucrurile sunt grele. Evreii se bucurau cu adevărat de tot
ceea ce se întâmpla.

Citeşte tu sau un copil mai mare versetul din Biblie.

În cele din urmă a venit şi ziua aceea, dar iudeii nu se mai
temeau. Ei s-au strâns împreună pentru a-şi apăra proprietăţile şi
pe ei înşişi. Ştiau prea bine că aveau duşmani care abia aşteptau
să le ia casele şi moşiile.
Evreii erau gata pregătiţi cu săbii, însă nu au plănuit să lupte
decât în cazul în care erau atacaţi.
Mulţi persani erau prea speriaţi ca să atace. Peste tot exista o
mare teamă de evrei. Chiar conducătorii provinciilor, căpeteniile
oştirii etc. i-au ajutat pe evrei, deoarece aflaseră cât de puternic
era Mardoheu acum la palat (Estera 9:3).

Planşa 6-2
Însă, desigur că au existat şi mulţi care i-au atacat pe evrei şi
au căutat să le ia proprietăţile. Crezi că au învins? Au fost învinşi,
căci Dumnezeu era cu poporul Său. Cu siguranţă că existau mulţi
duşmani ai evreilor, ca Haman; şi aceştia i-au atacat pe iudei cu
sălbăticie, deoarece în luptă şi-au pierdut viaţa 75.000 de persani.
Iudeii nu le-au luat casele sau terenurile. Ei nu erau plini de ură,
ca duşmanii lor.
La sfârşitul acelei zile, a treisprezecea din luna a
douăsprezecea, niciun evreu nu murise! Cu siguranţă Dumnezeu
era cu poporul Său, îngrijind de ei în fiecare moment.
Dacă eşti un copil al lui Dumnezeu, El este Cel care îngrijeşte
de tine. Deseori Satan va încerca să te oprească să trăieşti într-un
mod plăcut Domnului Isus. Uneori vei şti că ai eşuat, pentru că nu
L-ai ascultat pe Dumnezeu. În tot acel timp însă, Dumnezeu te
iubeşte şi îngrijeşte de tine. Dacă crezi în Domnul Isus, El va
îngriji de tine până vei ajunge în cer. Acolo te vei bucura veşnic
de dragostea Lui minunată. Aşa că aminteşte-ţi cuvintele acestea:
„El îngrijeşte de voi“. El Se îngrijeşte întotdeauna de copiii Săi.

Este interesant de observat
menţiunea făcută de trei ori, că
evreii nu au luat nimic de la
duşmanii lor. Scriitorul pare să
accentueze că lupta a fost
pentru apărare, şi nu pentru
obţinerea unui câştig personal.

ACM
Arată cartonul cu aplicaţia
pentru copilul mântuit:
„Încrede-te în El în toate
situaţiile“.

Planşa 6-5
Desigur că evreii s-au bucurat din plin de o astfel de victorie.
În ziua următoare – a paisprezecea a lunii a douăsprezecea – ei s
-au odihnit şi au făcut din ea o zi de sărbătoare şi bucurie. Peste
tot în imperiu, în oraşe şi sate, era o zi de bucurie. În Susa iudeii
aveau să sărbătorească în ziua următoare.
Mardoheu era acum la palat al doilea după împărat în cinste.
El, împreună cu împărăteasa Estera, au scris iudeilor scrisori prin
care le cereau să sărbătorească în fiecare an ziua a paisprezecea
şi a cincisprezecea a lunii a douăsprezecea.
Ei nu trebuia să uite niciodată cum întristarea lor s-a schimbat
în bucurie. Iudeii sărbătoresc şi astăzi acele două zile, numite
Purim, amintindu-şi cum a îngrijit Dumnezeu de poporul Său.
Cu siguranţă, dacă-L cunoşti pe Domnul Isus, vei spune:
„Sunt bucuros că sunt unul din poporul Său“. Mulţumeşte-I pentru
marea Lui dragoste, o dragoste de care poţi fi întotdeauna sigur.
Încrede-te în El, chiar şi când lucrurile sunt grele, căci „El
îngrijeşte de tine“.
Poate tu ştii că nu faci parte din poporul lui Dumnezeu, dar
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Ziua a doua de luptă a avut loc
doar în Susa. În restul
imperiului, evreii s-au luptat
doar în prima zi. Aceasta
explică cele două zile de
sărbătoare de la sfârşitul
povestirii (Estera 9:15).
Purim (cunoscut de asemenea
ca Sărbătoarea Sorţilor) este şi
azi sărbătorită de evrei, în
acelaşi mod, în luna februarie,
cu o lună înainte de Paşte.
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Citeşte versetul din Biblie

vrei să fii un copil al Său. Eşti gata să renunţi la răul din viaţa ta?
Crede că Isus Hristos a murit pe cruce pentru păcatul tău; cere-I
să-ţi ierte păcatul şi să facă din tine unul din copiii Lui. Apoi vei
cunoaşte dragostea şi purtarea Lui de grijă în viaţa ta. Aminteşte-ţi
versetul biblic: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a
dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci
să aibă viaţa veşnică.“ (Ioan 3:16). Dacă Dumnezeu vorbeşte
astăzi inimii tale, încrede-te în Domnul Isus. Apoi vei avea viaţa
veşnică, nu vei pieri niciodată.

Întrebări de recapitulare
1.

Ce s-a întâmplat, când evreii au fost atacaţi de duşmanii lor?
(Dumnezeu a îngăduit evreilor să se apere.)

2.

Cine i-a mai ajutat pe evrei, în afară de Dumnezeu?
(Conducătorii provinciilor.)

3.

De unde ştim că Dumnezeu ne poartă de grijă? (Biblia ne
spune aceasta – „El Însuşi îngrijeşte de voi“ 1 Petru 5:7b.)

4.

Câţi evrei au murit în luptă? (niciunul)

5.

De ce nu au luat evreii proprietăţile celor pe care i-au învins,
deşi au avut ocazia să facă aceasta? (Ei nu erau plini de ură,
ca duşmanii lor, aşa că dorinţa lor a fost doar să îşi salveze
familiile, nu să se îmbogăţească.)

6.

Ce a făcut Mardoheu şi Estera ca evreii să nu uite cum
întristarea lor s-a schimbat în bucurie? (Au trimis scrisori
evreilor, spunându-le să sărbătorească în a paisprezecea şi
a cincisprezecea zi a lunii a douăsprezecea,a fiecărui an.)

7.

În povestirea Esterei, care sunt câteva moduri în care
Dumnezeu a arătat că El supraveghează toate lucrurile?
(Răspunsurile vor fi variate. De exemplu: Dumnezeu a fost
Cel care a făcut-o pe Estera împărăteasă; El a lucrat ca
Mardoheu să audă complotul împotriva împăratului; El a
alungat somnul împăratului, ca acestuia să i se citească din
cartea cronicilor; Dumnezeu i-a dat curaj Esterei să meargă
înaintea împăratului, să mijlocească pentru poporul ei etc.)
Ce spune versetul din 1 Petru 5:7? („Aruncaţi asupra Lui
toate îngrijorările voastre, căci El Însuşi îngrijeşte de voi.“)

8.
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Paşi pentru sfătuirea copilului
care vrea să vină la Hristos
1. Arată-i că are nevoie de mântuire; că nu toţi oamenii vor merge în cer; că nimeni nu este atât de bun
pentru a merita cerul; şi că plata păcatului este moartea veşnică – despărţirea de Dumnezeu (Rom.
3:23; Apoc. 21:27; Ioan 8:21,24).
2. Arată-i calea mântuirii. Mântuirea este darul fără plată, pentru că Isus a murit în locul nostru pe cruce,
a fost îngropat şi a înviat din morţi (Ioan 3:16; Efeseni 2:8; 1 Cor. 15:3, 4).
3. Ajută-l să primească darul mântuirii — pe Isus Hristos — încrezându-se în El ca Mântuitor (Ioan 1:12;
Apoc. 3:20).
4. Bazat pe Cuvântul lui Dumnezeu, ajută-l să primească siguranţa mântuirii (Ioan 3:36; Apoc. 3:20; Evrei
13:5).
5. Învaţă-l să mărturisească despre Hristos (Matei 10:32). Această mărturisire poate să ţi-o facă întâi ţie,
apoi altor lucrători, apoi mai târziu prietenilor şi, dacă circumstanţele permit, unui grup sau bisericii.
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