
Copyright © 1998, 2008 Child Evangelism Fellowship® Inc.

Jestira

Originalni tekst: Linda Pongrac
Prilagodila za Evropu: Dženifer Haijer
 (Sa dodatnim idejama  
 iz originalnog teksta.)

Tekst izdao: CEF® Evrope
 Kilhcimer
 4438 Langenbruk
 Švajcarska

                                                        www.cefeurope.com

Tekst na Srpskom jeziku izdaje:        Udruženje za decu i porodicu „Dečija misija“
                                                      Radoja Dakića 49a/21                                                                                    
                                                      18000 Niš
                                                      e-mail: decijamisija@eunet.rs 
                                                      www.decijamisija.org 

VAŽNA NAPOMENA:  
Vizuelna pomagala uz ovu seriju lekcija možete da naručite u većini DM kancelarija 
i internet – onlajn prodavnicama. Za spisak DM kancelarija i internet prodavnica u 
Evropi, molimo vas da posetite www.teachkids.eu/rs i klikom odaberete „Kontakti“. 

Sva prava zadržana u celom svetu. (Upotreba uz dozvolu.) Materijale 
je moguće koristiti samo lično, u neprofitne i nekomercijalne svrhe. 
Posetite www.teachkids.eu/rs radi kompletnih detalja u vezi dozvole.



Jestira

2

Sadržaj

Lekcija  Strana

Uvod  3

Pregled  5

Lekcija 1 Jestira postaje carica 7

Lekcija 2 Mardohej ostaje ispravan 15

Lekcija 3 Poziv za pomoć  25

Lekcija 4 Božijem narodu je ukazana čast  33

Lekcija 5 Jestira se zalaže za svoj narod 43

Lekcija 6 Božiji narod je pobedio  49

Izaberi molitvu (igra za kviz - Lekcija 3) 56

Unutrašnji ponos (Prezentacija jevanđelja - Lekcija 4) 57

Igra pamćenja (igra za kviz - Lekcija 4) 58

Muzička pitanja (igra za kviz - Lekcija 5) 59

Vizuelno pomagalo, pesma „Da li znaš za Golgotu“  60-62

Koraci za savetovanje deteta koje želi da dođe Hristu  64



3

Jestira

Uvod

Događaji u knjizi o Jestiri se dešavaju između 490 i 480 pne. Jevreji su odvedeni u zarobljeništvo u Vavilon, 
koji kasnije postaje deo Persijskog carstva. Danilo, koji je bio na visokom položaju, je umro. Na tronu 
Persije se nalazi Asvir, sin Darija I. (Pokažite na karti Bliskog Istoka gde su se u to vreme nalazili Jerusalim, 
Vavilon i Susan.)

Knjiga o Jestiri nam donosi mnogo uzbuđenja i neizvesnosti. Ne samo to, ova knjiga nam jasno predstavlja 
Božije proviđenje i suverenitet. Iako se u knjizi ni jednom ne spominje Božije ime, možemo da vidimo 
kako Njegova ruka deluje u ovom vremenskom periodu Starog zaveta. 

Podučavanje biblijskih istina 
Ako su Biblijske priče osnova našeg podučavanja u tom slučaju nismo uspeli u ispunjavanju odgovornosti 
koje imamo kao učitelji. Jako je važno da deca uče ove istine zbog kojih su ove lekcije napisane i da 
ih onda povedemo jedan korak dalje i da im pokažemo šta te istine znače u njihovom svakodnevnom 
životu. Naravno, nije moguće da u jednoj lekciji pokrijemo svo učenje koje proizilazi iz pojedinih delova 
Svetog Pisma, zbog toga je odabrana jedna centralna istina. Podučavanje centralne istine je protkano kroz 
pripovedanje, ali radi vaše lakše pripreme podučavanja, delovi u kojima se podučava centralna istina su 
obeleženi oznakom „CI“.   

Primetićete da se pored skraćenice za centralnu istinu nalaze i oznake „N“ ili „S“. Ove skraćenice pokazuju 
na kakvu decu je istina primenjena - na nespasenu ili spasenu. U tekstu lekcija ova mesta ćete prepoznati  
po rečenicama poput: „Ako se još nisi pouzdao u Gospoda Isusa da ti oprosti grehe...“ ili, „Ako si predao 
svoj život Gospodu Isusu, ...“. 

Primena istina je naglašena i pojačanom linijom pored teksta. Možda će biti potrebno da prilagodite 
primene kako bi bolje odgovarale potrebama dece koju podučavate. Na primer, možda se u primeni 
koristi ime dečaka dok u vašem Klubu ima samo devojčica. Takođe može da se dogodi da data primena 
više odgovara starijem uzrastu dece, dok vi u vašem Klubu imate mlađu decu. Prilagodite primenu prema 
vašim potrebama. Važna stvar je da se Božija reč primeni na njihov život. 

Budite na raspolaganju za savetovanje 
Kada govorite poruku jevanđelja, neka deca će da odgovore na nju nezavisno i samostalno. Ona će vam 
možda, a možda i ne, kasnije reći da su prihvatila Gospoda Isusa za svog Spasitelja. Međutim, među decom 
će sigurno biti i one kojoj će biti potrebna vaša pomoć. Možda će imati neka pitanja, možda će im biti 
potrebna pomoć ili ohrabrenje i objašnjenje kako treba da izraze tu svoju potrebu ili želju. 

Kod podučavanja spasene dece, možda će biti potreban savet za neku tešku situaciju, možda će biti potrebno 
da im se pojasni na koji način mogu određenu lekciju da primene u svom svakodnevnom životu, možda 
će biti u situaciji za koju ne znaju šta po učenju Svetog Pisma treba da rade, možda će vam ispričati o 
poteškoćam kako bi ste mogli da se molite za njih, posebno ako ste jedini hrišćanin čiju podršku imaju.   

Iz ovih razloga je važno da deca znaju da ste im na raspolaganju za razgovor. Takođe je važno da znaju 
gde i kada treba da dođu kada žele da razgovaraju sa vama. Na kraju, jako je važno da nespaseno dete ne 
pomeša dolazak Gospodu Isusu sa dolaskom kod vas.   

U svim ovim slučajevima ne treba da dajete deci do znanja da ste im na raspolaganju za razgovor u isto 
vreme kada upućujete poziv da deca prihvate Gospoda Isusa Hrista za svog ličnog Spasitelja, kako deca 
ne bi dobila utisak da mogu da prihvate Hrista jedino ako razgovaraju sa vama, ili da pomisle da će biti 
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spasena ako jednostavno čekaju da razgovaraju sa vama.

Primer za upotrebu primene za nespaseno dete 

„Da li zaista želiš da živiš za Gospoda Isusa, ali ne znaš kako da mu dođeš? Biće mi drago da ti to objasnim 
na osnovu Svetog Pisma. Možeš doći do mene da o tome porazgovaramo. Stajaću pored onog stabla kada 
se završi naš Klub. Upamti, ja ne mogu da ti oprostim tvoje grehe - to može samo Gospod Isus - ali meni 
će biti drago da ti pomognem da razumeš kako možeš da dođeš Gospodu Isusu. Posle Kluba možeš da 
dođeš da o tome popričamo.“  

Primer za upotrebu primene za spaseno dete 

„Ako si poverovao da je Gospod Isus tvoj Spasitelj i još mi to nisi rekao, biće mi drago ako mi to kažeš. 
Stajaću pored stola kada se završi naš Klub. Voleo bih da znam da li si i ti prihvatio Gospoda Isusa da bude 
tvoj Gospod i tvoj Spasitelj, kako bih mogao da se molim za tebe i da ti pomognem, ako ti u nečemu treba 
pomoć.“
Stihovi za učenje napamet
Predloženi su stihovi uz svaku lekciju. Ako podučavate lekcije u nizu od šest nedelja, biće bolje da se odlučite 
za dva ili tri stiha koja ćete da podučavate decu. Na ovaj način deca će bolje da ih upamte. 
Vežbanje upotrebe vizuelnih pomagala - fleškarda (slikovnice) 
Važno je da vežbate upotrebu fleškarda pre nego stanete pred decu. Dobro se upoznajte sa slikama kako 
bi ste znali kada se koja slika koristi u podučavanju lekcije.
Dodatna vizuelna pomagala
Na komad hamer kartona ili list papira ispišite centralnu istinu za svaku lekciju. Ako koristite flanelsku 
tablu, na poleđinu hamera zalepite ostatke flanelskih slika. Koristite štampana slova, kao u bukvarima, 
kako bi i mala deca mogla lako da čitaju. Na početku lekcije ili kada u toku lekcije prvi put podučavate 
CI pokažite ili stavite list papira ili hamer sa ispisanom CI na tablu.
Dodatna pomoć
Uz levu i desnu marginu teksta lekcije nalaze se dodatne informacije o pozadini teksta ili dodatne ideje  
kako da vašu lekciju učinite zanimljivijom. 
Ove ideje su osmišljene da mogu da se koriste kod raznih stilova podučavanja. Za uspešno učenje kod neke 
dece je potrebno da vide ili da napišu, drugoj da čuju ili izgovore - ponove, sledeća grupa uči kroz dodir 
ili rukovanje, dok je opet za neku važno da aktivno učestvuju. 
Prema trajanju vašeg Kluba možete da se odlučite koje ideje ćete da koristite.
Pitanja za obnavljanje - kviz
Za svaku lekciju su data i pitanja za obnavljanje. Ovaj deo možete da koristite posle podučavaja lekcije ili 
sledeće nedelje, pre podučavanja nove lekcije.  
Vreme obnavljanja, ako se vodi na uobičajeni način, može da bude pogodno vreme da se, uz igru i na 
interesantan način, ponovo naglase važne tačke vašeg podučavanja. Ovde možete da: 
1. Saznate koliko su deca razumela i upamtila.
2. Uočite koja su to mesta koja vi kao učitelj treba više da naglašavate kako bi deca bolje upamtila. 
3. Unesete malo zabave u vaš Klub. Deca vole da se takmiče i uvek se raduju ovom delu programa. Ali, 

ovo je više od igre, ovo je takođe i vreme učenja. 
U ovom priručniku se nalaze samo pitanja koja se odnose na lekcije. Bilo bi korisno da uključite i pitanja  
iz pesama koje pevate u Klubu, iz stihova i ostalih stvari koje podučavate decu. Na ovaj način deca će da 
shvate da je svaki deo programa važan. 



5

Jestira

Lekcija Centralna 
istina Primena Stih za učenje napamet

 

Pregled

Jestira postaje 
carica

2.Car. 24:10 - 25:30
Jestira 1:1 - 2:20

Bog ima plan za 
svako Njegovo 
dete.

Nespaseni: Moraš da prihvatiš Gospoda 
Isusa Hrista kao svog 
Spasitelja, samo tada ćeš da 
saznaš Božiji plan za teba. 

Spaseni: Budi poslušan Bogu i otkrićeš 
Njegov plan za tebe. 

„Jer ja znam misli koje mislim za vas, 
govori Gospod, misli dobre a ne zle, da 
vam dam posledak kakav čekate.“ 

Jeremija 29:11

Mardohej ostaje 
ispravan 

Jestira 2:21 - 4:3

Budi veran Bogu, 
kao što je bio 
Mardohej.

Spaseni: Treba da budeš poslušan 
Bogu i da te drugi prepoznaju 
kao hrišćanin, čak i kada je 
teško da to budeš. 

Ponavljanje Jeremija 29:11

Poziv za pomoć 

Jestira 3:15b - 5:2

Bog čuje i 
odgovara na 
molitve svoje dece. 

Spaseni: Razgovaraj često sa 
Njim i reci mu o svojim 
problemima.

„Oči su Gospodnje obraćene na 
pravednike, i uši Njegove na jauk 
njihov.“

Psalam 34:15

Božijem narodu je 
ukazana čast

Jestira 5 - 6

Ne budi rob grehu 
kao što je bio 
Aman.

Nespaseni: Veruj Gospodu Isusu da te   
oslobodi.

„Ako vas, dakle, Sin oslobodi, bićete 
stvarno slobodni.“

Jovan 8:36

Jestira se zalaže za 
svoj narod 

Jestira 6:14 - 8:14
Psalam 73

Bog uvek porazi 
svoje neprijatelje

Nespaseni: Budi siguran da nisi Božiji 
neprijatelj.

Spaseni: Kada vidiš da su grešnici 
uspešni, ne oponašaj njihova 
grešna dela, već veruj Bogu. 

„Prebacite na njega svu svoju brigu, jer 
on se brine za vas.“

1.Petrova 5:7

Božiji narod je 
pobedio

Jestira 8:1-2,7
Jestira 8:11 - 9:17
Jestira 10:1-3

Bog na poseban 
način voli svoj 
narod i brine za 
njih.

Nespaseni: Upoznaćeš Njegovu ljubav 
i brigu kada poveruješ u 
Gospoda Isusa kao svog 
Spasitelja i postaneš deo 
Božijeg naroda.

Spaseni: Veruj mu uvek. 

Ponavljanje 1.Petrove 5:7
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Lekcija 1
Jestira postaje carica

Biblijski tekstovi za učitelje
2.Carevima 24:10 - 25:30
Jestira 1:1 - 2:20

Centralna istina
Bog ima plan za svako Njegovo dete.

Primena
Nespaseni: Moraš da prihvatiš Gospoda Isusa Hrista 

kao svog Spasitelja, samo tada ćeš da 
saznaš Božiji plan za teba. 

Spaseni: Budi poslušan Bogu i otkrićeš Njegov 
plan za tebe. 

Stih za učenje napamet
„Jer ja znam misli koje mislim za vas, govori Gospod, 
misli dobre a ne zle, da vam dam posledak kakav 
čekate.“ Jeremija 29:11

Vizuelna pomagala
w Fleškardi: 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6 i 1-7

w Papirne trake: „Bog ima plan za svako Njegovo 
dete.“ (Centralna istina) i „Budi poslušan Bogu 
i otkrićeš Njegov plan za tebe.“ (Primena za 
spasenu decu.)

w Karta Persijskog carstva 

w Hrana za „gozbu“ (npr. keks, narežite šargarepu 
i voće.)

w Mirisi ili neki dezodorans da deca pomirišu. 

w Ogrtači ili šal da se deca obuku kao kad je Jestira 
išla pred cara. 

w Kruna

Kratki pregled lekcije
Uvod

„Zašto ne mogu do kasno da gledam TV?“ 

Razvoj događaja

1 Jestira i Mardohej žive u stranoj državi - 
Persiji. CIN

2 Car Persije priređuje gozbu.

3 Car poziva Astinu.

4 Astina odbija da dođe.  CI
5 Astina gubi svoj položaj. 

6 Počinje potraga za novom caricom 

Vrhunac

Jestira dovedena u palatu CIS
Jestira čuva tajnu CIS

Zaključak

Jestira postaje carica CIS, CIN
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Lekcija
„Zašto ne mogu do kasno da gledam televizor?“ 

„Zašto slepi miševi ne udaraju u stvari kada lete?“ 

„Zašto bebe moraju da plaču?“ 

Zašto? Zašto? Zašto? Imamo mnogo „zašto?“, zar ne? Sigurno je i mala 
Jestira često pitala „zašto?“ Možda je jedno od njenih zašto glasilo:     

„Zašto se mi razlikujemo od drugih ljudi u Susanu?“ 

Njen rođak Mardohej je odgovarao na njena pitanja. „Mi smo Jevreji, 
Božiji izabrani narod. Molimo se i poslušni smo Bogu, zato što je On 
jedini istiniti Bog.“  

Jestira je imala još pitanja: „Zašto svi ljudi u Susanu nisu Jevreji?“ 

„Jako davno“, govorio je Mardohej, „Bog je svom narodu dao zemlju, 
ali oni su bili neposlušni i počeli su da se mole i klanjaju lažnim 
bogovima. Bog se poslužio okolnim carevima i vojskama i kaznio je 
svoj narod. Ove vojske su uhapsile mnoge Jevreje i odveli su ih u svoju 
zemlju. Zbog toga mi sada živimo u Persiji. Naši preci su bili među 
tim zarobljenicima.“  

„Zašto ja ne živim sa mojom mamom i mojim tatom?“ Možda je pitala 
Jestira. 

„Oni su umrli, Jestira,“ tužno joj je objašnjavao Mardohej „ali, ja ću da 
se brinem za tebe“ - i stvarno se brinuo, sve dok nije postala devojka.  

Bilo je mnogo tužnih stvari u Jestirinom, ali predivno je bilo to da je 
Bog imao plan za njen život. Ona je bila jevrejsko siroče i verovatno 
većina ljudi nije mislila da je ona nešto posebno. Međutim, Bogu je 
ona bila posebna. On je imao jako dobar plan za Jestirin život. Ovo se 
odnosi i na svako Božije dete. Ako si ti Božije dete, Bog ima posebni 
plan i za tebe. 

Ko su Božija deca? U Svetom pismu piše: „A svima, koji ga primiše, 
dade moć da postanu deca Božija, - onima što veruju u njegovo ime“ 
(Jovan 1:12).

To znači da ako zamoliš Gospoda Isusa da oduzme tvoj greh i preuzme 
kontrolu u tvom životu i stvarno veruješ da će to da uradi, u tom 
trenutku postaješ Božije dete. Prihvatanjem Gospoda Isusa za svog 
Spasitelja postaješ deo Božije porodice. Ako veruješ da Gospod Isus 
može da oduzme tvoj greh i ako ga danas u molitvi zamoliš da te učini 
svojim detetom, u trenutku kada to uradiš postaješ deo Božije porodice. 
Tada možeš biti siguran da Bog ima plan i za tvoj život. Bog ima plan 
za svoju decu. Jestira verovatno u ovom trenutku nije shvatala da Bog 
ima plan za njen život, ali sve što joj se do ovog trenutka događalo bilo 
je u Božijim rukama. Sledeći deo velikog Božijeg plana za nju tek je 
trebalo da se dogodi 

Mardohejeva porodica 
ja bila iz Venjaminovog 
plemena. Njegovi preci 
su bili deo Vavilonskih 
zarobljenika.   

Na početku ovih lekcija 
možete da podučavate 
seriju na temu o Božijoj 
providnosti.  

CIN
Pokažite ispisanu 
centralnu istinu: „Bog ima 
plan za svako Njegovo 
dete.“
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Fleškard 1-1
Hajde da sada odemo u jedan sasvim drugačiji dom od Jestirinog. 
Izdizao se iznad velikog grada Susan. Ako bi želeo da ga obiđeš trebalo 
bi da prepešačiš 4 km. Ovo je bilo jako, jako važno mesto, to je bila 
palata cara Persije. Persija je bila najveća nacija u to vreme. Ovde je car 
Asvir sedeo na tronu i vladao svojim velikim carstvom.    

Upravo sada car je priredio veliku gozbu. Planirao je sledeći rat, a pre 
nego rat počne, okupio je mnoge važne ljude da planiraju i da slave. 
Njegovi komandanti vojske, ugledni ljudi i prinčevi preplavili su 
palatu. Ovo je bila gozba za pamćenje, trajala je 180 dana. Da li bi ti 
se dopala ovakva gozba, gozba koja traje šest meseci? To je kao da imaš 
žurku koja počinje na Božić a završava se početkom letnjeg raspusta. 

Carski vrt je bio predivno mesto za gozbu. Na mermernim stubovima 
bili su postavljeni srebrni prstenovi koji su držali bele i plave zavese.  
Vrt su ukrašavale i staze napravljene od raznobojnog mermera kao i 
zlatni i srebrni kreveti razmešteni po vrtu. 

Poslednjih sedam dana ove velike gozbe, svi ljudi u Susanu su pozvani da 
dođu u Palatu. Carica je u svojoj palati imala odvojenu gozbu za žene. 

Ponosni car je želeo da svako vidi koliko je on bio moćan i bogat. 
Pokazivao je svoje bogatstvo i riznicu. 

Iako je prema kraju gozbe car pio sve više vina, stalno je razmišljao: 
„Kako da ovim ljudima pokažem koliko sam velik, moćan i bogat?“ 
Odjednom mu je sinula ideja. „Carica mora da dođe na moju gozbu“.  
„Ona je najlepša žena. Sigurno će da pomisle da sam jako moćan čim 
imam tako lepu ženu.“    

Fleškard 1-2
Brzo je poslao sedam slugu da dovedu caricu. Čak i njeno ime Astina 
znači „lepa“. Car je čekao. Verovatno se već hvalio pred svojim 
komandantima, uglednim gostima i prinčevima, kako ima lepu caricu.    
Sluge su se vratile. 

„Carica odbija da dođe,“ rekli su caru. 

U Svetom pismu ne piše zašto carica Astina nije došla, ali piše da 
je car bio jako ljut. Propao mu je plan. Ovaj veliki car nije znao da 
postoji neko veći od njega, svemogući Bog i da to šta se događa je bilo 
deo Njegovog plana. U ovaj Njegov plan je bilo uključeno i siroče 
Jestira. Važno je da upamtimo da Onaj, koji ima plan za svoju decu 
je svemoguć. Ponekad mi imamo neke ideje, ali ne možemo da ih 
sprovedemo. Ali nije tako sa Bogom, On može da ostvari svoj plan. 
Upamti ovo ako si Božije dete, takođe upamti da su Božiji planovi 
dobri. On je isto tako dobar Bog, kao što je i svemogući Bog. U svojoj 
reči On kaže da je volja Božija „dobra, i ugodna, i savršena“ (Rim.12,2)   

Fleškard 1-3
Izgledalo je da je u palati sve pošlo naopako. Car Asvir se odmah 

Brojte do sedam sa predškolcima.

Neka među decom kruži „hrana za 
gozbu“. Deca će bolje da upamte 
događaj. 

Iako se u istorijskim zapisima 
Persijskog carstva ne spominje 
ime Astina, veruje se da je bila 
Kserksova carica koja se zvala 
Amestris.
Komentatori se ne slažu oko razloga 
zašto Astina nije želela da dođe. 
Neki misle da je to bila „igra moći“ 
da ponizi cara. Drugi misle da je car 
tražio da Astina izvede nemoralni čin 
pred gostima. 

CI
Pokažite ispisanu centralnu istinu.

Ako je moguće, pokažite deci kartu 
Persijskog carstva i neka deca 
pronađu Susan, u Elamu (današnji 
Iran).

Asvir znači „moćan čovek“. Ovo 
je verovatno bila ista osoba kao i 
Kserks 1, koji je vladao između 486-
465 pne.
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savetovao sa svojim mudracima. 

„Šta treba prema zakonu da se uradi carici Astini?“ pitao je car.  

Vođa njegovih mudraca je odgovorio: „Carica Astina se ponela loše 
ne samo protiv cara, već prema svim ljudima Persijskog carstva. Kada 
druge žene čuju šta je uradila Astina, i one će postati neposlušne svojim 
muževima. Neće biti kraja nevoljama do kojih će ovo njeno ponašanje 
da dovede. Car mora da izda carski dekret u kome će da izjavi da Astina 
više nije carica. Kada žene budu čule ovo, poštovaće svoje muževe.“ 

Ovaj zakon su napisali u Persijske zakone, a ovi zakoni se nikada nisu 
mogli promeniti.  

Fleškard 1-4
Jako brzo bile su spremljene poruke koje će konjanici da prenesu po 
celom velikom carstvu. Vest  o novom zakonu, da Astina više nije carica 
se brzo proširila. Astina nikada više neće moći da izađe pred cara. 

Posle nekog vremena car Asvir je prestao da se ljuti i ponovo je počeo da 
razmišlja o Astini. Njegovi savetnici su to primetili i predložili su mu:  

„Hajde da potražimo najlepše mlade devojke u carstvu. Dovedimo ih 
u palatu i posle car može da izabere najlepšu devojku da bude carica.“ 

Caru se dopala ideja i ubrzo su počeli sa potragom. 

Fleškard 1-5
Sve lepe mlade devojke su bile dovedene u kuću koja se nalazila u blizini 
palate. Careve sluge su se jako dobro brinule o devojkama. 

Jedna od ovih mladih dama je bile posebno omiljena i mnogo lepa. To 
je bila Jevrejka Jestira. Zato što je bila jako lepa morala je da napusti svoj 
dom i da dođe u palatu. Jestira je pripadala jedinom istinitom Bogu. 
Palata paganskog cara je bila poslednje mesto gde bi ste očekivali da je 
nađete. Verovatno je bila tužna kada se se pozdravljala sa Mardohejem. 

Zašto se to dogodilo? Bog je želeo da Jestira dođe u palatu. Možda si i 
ti jedini hrižćanina u tvojoj porodici. Bog ima poseban razlog da budeš 
tamo. On želi da pokažeš drugima kako je Gospod Isus promenio tvoj 
život. Pomisli na tvoje školske drugare. Bog te je stavio u tvoj razred da 
onima koji ne poznaju Gospoda Isusa pokažeš šta to znači biti hrišćanin. 
Ponekad je vrlo teško da u školi živiš za Njega. Međutim ohrabrenje 
je kada znaš da ništa neće da ti se dogodi ako to Bog ne dozvoli? Kada 
se setiš da su Božiji planovi dobri, to ti pomaže da ne gunđaš i da se 
ne žališ. Ustvari, to je najbolje.  

Nećeš uvek da znaš razlog zašto ti se događaju teške stvari, ali Bog ima 
razlog zašto ih dopušta. Jednog dana Jestira će takođe da otkrije, iako 
još nije znala zašto je Bog želeo da bude u palati.   

Kada je stigla tamo, Jestira je dobila sedam služavki da joj pomažu. 
Dobila je najbolje mesto u palati u delu kuće za žene.  

Carevih sedam savetnika 
su bili elitna grupa koja je 
imala ekskluzivni pristup 
caru. Oni su ga savetovali 
u svim velikim odlukama. 

Ovaj zakon je ljudima 
saopšten sistemom 
sličnim poni ekspresu. 
Ovaj način je osigurao da 
svaki deo ovog velikog 
carstva bude efikasno 
informisan. Deca će 
da uživaju da glume 
prenošenje i preuzimanje 
carevog zakona. 

CIS
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Sve mlade dame su imale dvanaest meseci da se ulepšavaju pre nego 
se pojave pred carem. Posle toga jedna po jedna su bile predstavlejne 
caru. Za svoj lep izgled mogle su da uzmu bilo šta. Birale su lepu odeću 
i nakit. Verovatno svaka devojka koja je išla pred cara se nadala da će 
baš nju da izabere za caricu.   

Svakog dana je Jestirin rođak Mardohej dolazio i šetao blizu dvorišta 
gde je bila kuća u kojoj su bile smeštene žene. Želeo je da sazna kako 
je Jestira. 

Jestira nije mogla da ga vidi, niti je on mogao da vidi nju. Takav je 
bio Persijski zakon. Ali neko od Jestirinih slugu je Mardoheju javio 
kako je Jestira. 

Postojala je jedna stvar za koju je Mardohej brinuo. On i Jestira su 
imali jednu tajnu. On je rekao Jestiri da to nikome u palati ne kaže. 
Šta misliš kakva je to bila tajna? Da, Jestira je bila Jevrejka. To je bila 
njihova tajna. Iako Jestira nije razumela, zadržala je tajnu za sebe zato 
što joj je tako rekao Mardohej. Kada je poslušala Mardoheja, ona je 
poslušala Boga.  

Važno je da upamtiš da oni koji su poslušni Bogu otkrivaju Njegov 
plan za njihove živote. Kada čitaš Sveto pismo, budi siguran da ga i 
poslušaš. Ako si, kao hrišćanin, neposlušan Bogu, može se dogoditi 
da promašiš to što je On planirao za tvoj život. Jestira je bila poslušna 
Bogu zato što je poštovala i poslušala Mardoheja, koji je preuzeo mesto 
njenih roditelja. Božija zapovest glasi: „Poštuj oca svog i mater svoju“(2.
Moj.20,12a). Jestira je znala da treba da čuva tajnu.    

Mardohej, napolju u dvorištu je razmišljao: „Da li će biti u stanju da 
zadrži tajnu? Da li će neko da je prepozna?“  

Moraćemo da sačekam i da vidimo. 

Na kraju je došao dan kada je Jestira trebala da bude predstavljena 
pred carem. Sluga, koji je bio glavni, joj je rekao šta da obuče i ona ga 
je poslušala. Jestira nije uzela ništ više kako bi se ulepšala. Ona je bila 
lepa, a nakit i komplikovana odeća bi samo pokvarili njenu lepotu. 
Ona je bila omiljena osoba, svi su je voleli. 

Fleškard 1-6
Mora da je bila nervozna i uplašena dok su je vodili pred cara Asvira, 
najvećeg vladara na svetu. 

Car je pomislio da je Jestira lepša od svih drugih devojaka. On je odlučio 
da će ona biti njegova carica. Carska kruna je stavljena na njenu glavu. 
Ona je sada postala carica Jestira. Postala je carica velikog carstva. Ovo 
je bio deo plana koji je Bog pripremio za nju. 

Ako si ti Božije dete, upamti da On ima plan za tebe. Možda Bog neće 
tražiti od tebe da postaneš car ili carica, ali ako si Božije dete On ima 
plan za tebe i to će biti najbolji plan. Možda je Njegov plan da postaneš 
učitelj, ili doktor, ili poljoprivrednik, ili automehaničar ili misionar... 

Donesite neke mirise ili 
dezodoranse da deca 
pomirišu.

Govorite tiho kao da 
šapućete tajnu. 

Pročitajte (ili neka starije 
dete pročita) stih iz vaše 
Biblije. 

Donesite ogrtače ili šalove 
da se deca obuku kao kad 
je Jestira išla pred cara.

CIS

Možete da napravite 
krunu i da je u ovom 
trenutku upotrebite. 
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Moli Boga da ti pomogne da uvek ideš putem koji je On isplanirao za 
tebe. Možda to neće uvek biti put kojim bi ti izabrao. Ponekad može 
da bude jako teško. Važno je da činiš Njegovu volju. U Svetom pismu 
piše: „Jer ja znam misli (planove) koje mislim za vas, govori Gospod, 
misli (planove) dobre a ne zle.“ Jeremija 29:11

Božiji plan za Jestiru je bio jako čudan, ali savršen. Ona je bila u 
carskoj palati. Da li će biti u stanu da i nadalje čuva tajnu? To ćeš 
saznati sledeći put. 

Fleškard 1-7
Pomisao na Jestiru nas podseća da Bog ima predivne planove za svako 
Svoje dete. Možda ti o ovome ne znaš ništa, zato što nisi Božije dete. 
Da li želiš da to postaneš? Jedini način je da se okreneš od svega lošeg 
u tvom životu i da prihvatiš Gospoda Isusa kao svog Spasitelja i Cara. 
Upravo sada mu možeš reći: „Dragi Gospode Isuse, oprosti mi sve 
moje grehe i što sam radio po svome. Hvala ti što si na krstu umro za 
mene. Molim te sada da me spasiš i da učiniš od mene ono šta ti želiš.“ 
Ako se ovako pomoliš, tada ćeš početi da otkrivaš Njegov plan za tebe. 

Zar nije divno, ako si već prihvatio Gospoda Isusa da bude tvoj 
Spasitelj, što možeš znati da Bog ima plan za tebe? Kada se događaju 
tužne ili obeshrabrujuće stvari, upamti da je Božiji put najbolji. Način 
da znaš Božiji plan jeste kroz poslušnost Njemu. Možda si u nečemu 
bio neposlušan. Nemoj da nastavljaš sa neposlušnošću. Okreni se od 
nje, zamoli Boga za oproštenje. Možeš da mu kažeš: „Dragi nebeski 
Oče, oprosti što sam ti bio neposlušan. Molim te, pomozi mi da to 
više ne radim. Hvala ti za tvoje obećanje da ćeš nam oprostiti kada 
priznajemo svoje grehe.“ Samo Božija poslušna deca uživaju u Božijem 
posebnom planu za njih. 

Pitanja za obnavljanje
1 Kako znaš da je car Asvir bio bogat? (Priredio je gozbu koja je 

trajala 6 meseci, predivna palata, mnogo hrane.)

2 Šta je car tražio od carice Astine? (Da dođe i da se predstavi pre 
njegovim gostima.)

3 Zašto se car Asvir naljutio na caricu Astinu? (Nije ga poslušala i 
odbila je da dođe.)

4 Šta su carevi savetnici rekli da uradi sa caricom Astinom? (Ona 
više ne treba da bude carica i car umesto nje treba da izabere drugu 
caricu.)

5 Mardohej i Jestira su imali tajnu koju niko u palati nije trebalo da 
sazna. Kakva je to bila tajna? (Jestira je bila Jevrejka.)

6 Kada je Jestira poslušala Mardoheja time što nikome nije otkrila 
svoju tajnu, koga je ona još poslušala? (Boga.)

Pročitajte (ili neka starije 
dete pročita) stih iz vaše 
Biblije. 

Pozovite decu da prihvate 
Gospoda Isusa. Budite 
sigurni da ste rekli kada 
i gde mogu da dođu na 
razgovor. Pogledajte 
“Koraci za savetovanje 
deteta koje želi da dođe 
Hristu” na kraju ovog 
teksta. 

CIS

CIN

CIS
Pokažite ispisanu primenu 
za spasenu decu: “Budi 
poslušan Bogu i otkrićeš 
Njegov plan za tebe. ”.

Igra za kviz
Poeni na kruni 
Izrežite deset kruna od 
papira. 

Napišite različite vrednosti 
na osam kruna i na dve 
napišite „svrgnut s trona“  

Sve krune stavite u 
kesicu.  
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7 Zašto je Bog dozvolio da Njegov izraelski narod bude odveden 
u zatočeništvo? (Bili su mu neposlušni i počeli su da se klanjaju 
idolima.)  

8 Zašto su Jestiru odveli u palatu? (Zbog izbora nove carice.)

9 Učili smo da Bog ima plan za svako Njegovo dete. Ko su Božija 
deca? (Svako ko je prihvatio Hrista kao Gospoda i Spasitelja.)

10 Šta treba da uradimo nakon što smo bili neposlušni Bogu? (Da se 
okrenemo od greha i molimo Boga za oproštenje.)

Podelite decu u timove 
i naizmenično im 
postavljajte pitanja. 

Kada dete tačno odgovori 
na pitanje, treba da izvuče 
krunu.  

Ako izvuče krunu sa 
poenima, može da 
prestane i da zadrži 
poene za svoj tim ili da 
pokuša da osvoji još neke 
poene tako što će da 
izvuče još krunu. 

Ako izvuče krunu sa 
„svrgnut sa trona“ gubi 
poene koje je u tom 
izvlačenju osvojio. 

Sve krune se vraćaju u 
kesicu i igra se nastavlja 
dok ima pitanja. 

Tim sa više poena 
pobeđuje. 
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Lekcija 2
Mardohej ostaje ispravan 

Biblijski tekstovi za učitelje
Jestira 2:21 - 4:3

Centralna istina
Budi veran Bogu, kao što je bio Mardohej.

Primena
Spaseni:   Treba da budeš poslušan Bogu i da te drugi 

prepoznaju kao hrišćanina, čak i kada je 
teško da to budeš. 

Stih za učenje napamet
Ponavljanje: Jeremija 29:11

Vizuelna pomagala
w Fleškardi: 2-1, 2-2, 2-4, 2-3, 2-5 i 2-6

w Papirne trake: „Budi veran Bogu, kao što je 
bio Mardohej.“ (Centralna istina) i „Treba da 
budeš poslušan Bogu i da te drugi prepoznaju 
kao hrišćanina, čak i kada je teško da to budeš.“ 
(Primena za spasenu decu.)

w Mali notes i olovka ili hemijska.

w Pečatni prsten ili štambir i vosak ili glina, da 
pokažete deci kako se stavljao pečat na pisma.

Kratki pregled lekcije
Uvod

Da li možeš da čuvaš tajnu?

Razvoj događaja

1 Mardohej čuje da se sprema zavera da se ubije 
car.

2 Mardohej prijavljuje zaveru. CIS
3 Zabeleženo je u carske knjige ali Mardohej 

nije nagrađen.   CIS
4 Aman je unapređen. 

5 Drugi treba da se klanjaju pred Amanom.

6 Mardohej odbija da se klanja. CIS
7 Zvaničnici kažu Amanu zašto. CIS
8 Aman sprema zaveru da ubije Jevreje. 

Vrhunac

Aman traži dozvolu od cara. 

Zahtev odobren.

Zaključak

Vest o tome da će trinaestog dana dvanaestog 
meseca svi Jevreji umreti, se brzo proširila.  CIS
Mardohej žali.  CIS
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Prezentacija jevanđelja
„Da li znaš za Golgotu“  pesma
Pre nego počenete da podučavate lekciju 2, podučavajte evangelizacionu pesmu „Da 
li znaš za Golgotu“ . Pesma se nalazi na CD „Seme ljubavi“ u izdanju Dečije misije.

    
1. Da li znaš za Golgotu,
da li znaš za pobedu,
da je Isus umro za nas
da donese večni spas.

2. Da li znaš za dobru vest, 
Hristov grob da prazan je.
Da naš Isus večno živ je
i da kralj i Gospod je.

Refren:
Za nas, za vas, 
za ljude sve.
Isus život doneo je 
baš na Golgoti.

Možda tvoj tata svaki dan čita novine. Često su vesti u novinama loše - 
srušio se avion, ratovi,  njegovi omiljeni fudbalski tim je izgubio. Danas 
ćemo da pevamo pesmu koja nam donosi neke dobre vesti, najbolje  
vesti koje ćeš ikada čuti.    
Pevajte pesmu.

„Da li znaš za Golgotu? Da li znaš za pobedu? Na Golgoti je Božiji 
Sin, Gospod Isus zadobio pobedu za nas. Zato što nas je jako voleo 
umro je za naše grehe. Bog je morao da kazni greh a Njegov jedini Sin 
je preuzeo kaznu koju smo mi zaslužili, na sebe. To je jako dobra vest. 

„Dobra vest je i to da Gospod Isus nije ostao mrtav. Njegov grob je 
prazan, zato što ga je trećeg dana posle smrti, Bog vaskrsnuo. On više 
nikada nije umro, i danas je On živ i živi na nebu. On je Car nad 
carevima i Gospod nad gospodarima. Ako veruješ da je umro i za 
tvoje grehe, jednog dana i ti ćeš biti da Njim na nebu. On je došao da 
te oslobodi greha koji može da uništi tvoj život. Jedino Gospod Isus 
može da te spasi od kazne za greh i bićeš zauvek siguran. Ovo je jako 
dobra vest. 

Ali, postoji jedna jako važna kratka reč: „ako“. Bićeš zauvek spasen 
ako veruješ. Moraš da veruješ u Gospoda Isusa da te spasi. Moraš da 
mu kažeš da ti je žao zbog tvojih greha i da veruješ da On može da 
te spasi. Tada možeš biti siguran da ćeš i ti biti spasen i da ćeš biti sa 
Njim na nebu.     

Hajde da ponovo pevamo o ovoj dobro vesti. 

Podučavanje u ovoj 
lekciji je namenjeno 
obraćenoj deci. Međutim, 
ne treba da zaboravite 
da evangelizirate i 
nespasenu decu u vašoj 
grupi. Da bi ste ovo 
uradili, savetujemo vam 
da u program uključite 
neke evangelizacione 
pesme i da ih podučavate.  
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Prezentacija jevanđelja
Prihvaćen od Boga
Pokažite popunjenu sliku sa rečima „Prihvaćen“.   

Zar nije lepo kada si prihvaćen? Kada imaš prijatelje koji te vole i 
prihvataju baš takvog kakav jesi. Kada tvoji prijatelji izaberu tebe da 
sediš pored njih za vreme ručka ili igre. Kada se jako trudiš da napraviš 
neki rad iz tehničkog i tvoj rad je prihvaćen. Lepo je kada te drugi 
prihvataju i kada prihvataju to šta si uradio.   

Međutim, ponekad nije dobro da budeš prihvaćen. Kada većina dece 
radi neke loše stvari, biće bolje ako te ne prihvataju. Da li možeš da se 
setiš nekih stvari za koje je bolje da ih ne radiš, iako ih većina tvojih 
prijatelja radi?  
Navedite primere nekih loših - nemudrih radnji: ostajati budan do kasno u noć, jesti 
samo slatkiše ili neku brzu hranu, trošiti novac na markiranu odeću, i drugo. 

Božija reč nam govori da većina ljudi radi nešto šta ti ne bi želeo da radiš.  
Neka neko dete pročita Matej 7:13 iz vaše Biblije.

Svako na ovom svetu ima problem sa gehom. U Svetom pismu piše: 
„Svi su sagrešili“ (Rim.3:23a). Svi mi smo pomislili, rekli ili uradili loše 
stvari koje krše Božiji zakon. Možda se nikada nisi drogirao, krao po 
prodavnicama ili išao na loše internet stranice. Međutim, postoje drugi 
načini na koje si sagrešio. Greh je kada si neposlušan svojim roditeljima. 
Ako imaš loš stav po pitanju stvari koje oni traže da uradiš (makar ih 
poslušaš) to je takođe greh. Kazna koju zaslužujemo i ja i ti za naš greh 
je propast - odvojenje od Boga zauvek na strašnom mestu koje se zove 
pakao. Stih koji je _________ (recite ime deteta) malopre pročitao kaže 
mnogo ljudi se nalazi na putu za propast.  
Neka neko drugo dete pročita Matej 7:14 iz vaše Biblije.

Prema ovom stihu, koliko ljudi se nalazi na uskom putu koji vodi 
u večni život sa Bogom na nebu? (Malo). Radije bih bio sa malom 
grupom, zar ne bi i ti? Bog nam u Svojoj reči kaže da postoji samo 
jedan način da ti gresi budu oprošteni. On se pobrinuo za taj način 
kada je poslao Svog Sina, Gospoda Isusa na zamlju. Gospod Isus se 
rodio, bio malo dete i izrastao u odraslu osobu. Živeo je savršenim 
životom i nikada nije učinio ni jednu lošu stvar. Jednog dana loši ljudi 
su ga kaznili i razapeli na krst, kao da je bio neki kriminalac. Gospod 
Isus nije zaslužio da umre. Patio je, krv je curila iz Njegovih rana i na 
kraju je umro da bi platio za tvoj i moj greh. U Svetom pismu piše: 
„krv Sina njegova Isusa Hrista čisti nas od svakoga greha“ (1.Jov.1:7b). 
Telo Gospoda Isusa su sahranili u grob ali On nije ostao mrtav. Tri 
dana kasnije je vaskrsnuo. Danas je na nebu.  

Kada priznaš Bogu da si grešio i veruješ da ja Gospod Isus umro na 
krstu da bi platio tvoj greh, možeš da se odlučiš da On postane tvoj 
Spasitelj. Tada ćeš biti na uskom putu koji vodi u život. Možda imaš 
porodicu i prijatleje koji nisu sa tobom na pravom putu.  

Pripremite komad hamera 
veličine fleškarda i po 
sredini nacrtajte devet 
linijica na koje ćete da 
upisujete slova. Neka 
deca pogađaju slova u 
tajnoj reči „Prihvaćen“. 
Markerom upisujte slova 
dok deca ne otkriju reč. 
Pokažite kompletiranu 
reč na početku vaše 
prezentacije jevanđelja.      

Pre

 

Posle

  P  r    i    h  v   a  ć   e  n 

Pročitajte (ili neka starije 
dete pročita) stih iz vaše 
Biblije. 
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Pokažite ispisanu reč „prihvaćen“. 

Možda oni ne prihvataju neke tvoje odluke. Ali u ovom slučaju 
najvažnije je da te Bog prihvati. Možeš da se moliš i da tražiš da Bog 
pomogne tvojoj porodici i prijateljima da i oni dođu na pravi put. 

Ako nikada nisi poverovao u Gospoda Isus kao svog Spasitelja, nadam 
se da ćeš to da uradiš danas. 
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Lekcija
Fleškard 2-1
Da li možeš da čuvaš tajnu? Mardohej se sa sigurnošću nadao da Jestira 
može. Da li se sećaš kakva je to bila tajna? Da, Jestira je bila Jevrejka.   

Mardohej je bio carski sluga i radio je na kapiji palate. Verovatno je 
video mnogo interesantnoh ljudi kako ulaze i izlaze iz palate. Često je 
čuo ljude kako pričaju dok su prolazili pored njega. 

Jednog dana je „naćulio svoje uši“ da bi bolje čuo. Ovo je zvučalo kao 
zavera. Dok je Mardohej slušao, otkrio je da su dvojica muškaraca  
spremala zaveru - planirali su da ubiju cara Asvira.

Mardohej je znao da nešto mora da uradi, kako bi zaustavio ovu zlu 
zaveru. Brzo je poslao vest Jestiri a Jestira se pobrinula da vest stigne 
do cara. Ako si Božije dete, da li možeš da se setiš kako se postaje 
Božije dete?  
Ukratko ponovite podučavanje na ovu temu iz prošlonedeljne lekcije.

Ako si Božije dete moraš da „Budeš veran Bogu, kao što je bio 
Mardohej“. „Biti veran“ znači da treba da radiš ono šta Bog želi iako 
to ponekad može da bude teško. Ponekad će trebati da kažeš nešto 
protiv pogrešnih stvari. Možda se neki u tvom razredu ponašaju ružno 
i zlobno prema određenom dečaku, naprimer Mirku. Smeju mu se, 
rugaju mu se, ne žele da se igraju sa njim. Igraju se sa tobom, ali ne 
žele da se igraju sa njim. Kao hrišćanin, šta treba da uradiš?  
Neka deca odgovore.

Ako ćeš da radiš ono šta Bog želi, možda ćeš tiho morati da kažeš: 
„Mislim da bi smo trebali da uključimo Mirka u naš tim.“ Možda bi 
trebao da se igraš sa Mirkom i da pokažeš drugima da želiš biti prijatelj 
sa njim. Božija deca ne treba da dozvole da se događaju zlobne i ružne 
stvari, treba da ih zaustave. Budi veran Bogu, kao što je bio Mardohej. 

Car je sada saznao za zaveru. Pažljiva istraga je bila sprovedena. Istraga 
je utvrdila krivicu dvojice muškaraca i bili su kažnjeni vešanjem. 

Zatim je bilo sve pažljivo zapisano u carev dnevnika. Zapisali su i 
Mardohejevo ime. Car verovatno nije primetio Mardohejevo ime, pošto 
mu nije dao nikakav poklon kao što je to car obično radio ljudima za 
takve usluge.  

Često, kada se dešava da kada si ispravan pred Bogom, niko ti neće 
reći „hvala“ i niko te neće nagraditi. Jednom su prijatelji dečaka koji 
se zvao Toni upali u tuđi voćnjak i krali jabuke. 

„Hej Toni, hvataj jabuku. Stvarno su ukusne.“  

„Ne, hvala“ tiho je odgovorio Toni. 

„Zašto nećeš?“ insistirao je njegov prijatelj.  

„Uzimanje ukradenih jabuka me baš ne bi učinilo srećnim“ objašnjavao 
je Toni. 

Neka deca napišu 
Mardohejevo ime u notes. 
Zatvorite ga i čuvajte, 
upotrebićete ga ponovo u 
4. lekciji. 

CIS

CIS

Pokažite ispisanu 
centralnu istinu: „Budi 
veran Bogu, kao što je bio 
Mardohej.“
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„Tonica - dobrica“ zafrkavali su ga prijatelji, „a nama nije potreban 
dobrica u našoj ekipi, zar ne?“ 

Toni je otišao tužan kući. On je voleo da se igra sa ostalim dečacima, 
ali u svom srcu je znao da je bio poslušan Bogu. Bogu je bio zadovoljan 
da mu je Toni bio veran. Mnogo je važnije da udovoljiš Bogu nego 
ljudima. U Svetom pismu piše: „Boga treba slušati više nego ljude.“ 
(Dela 5,29b). Ovo je učinio i Mardohej.

Fleškard 2-2
Kasnije je car Asvir odlučio da unapredi jednog od njegovih ljudi 
- Amana. Učinio ga je najvažnijim od svih njegovih plemića. Svim 
carskim slugama i službenicima je sam car naredio da se klanjaju  
ponosnom Amanu. 

Fleškard 2-4
Dok je Aman ponosno koračao kroz kapiju, sve carske sluge su se 
klanjale, sagnuli su se skroz do zemlje. Kako li je samo Aman bio 
ponosan i voleo je da mu se svi oni klanjaju. Međutim, bio je jedan koji 
mu se nije klanjao. Da li možeš da pogodiš ko je to bio? Da, Mardohej.

U Svetom pismu ne piše zašto mu se Mardohej nije klanjao, ali vlada 
mišljenje da je ovo klanjanje izgledalo kao da se moli pred Amanom. 
Ovo je bilo nešto šta Mardohej nije mogao da učini. U Božijem zakonu 
piše: „Nećeš imati drugih bogova uza me.“ (2.Moj.20:3). Božiji narod 
nije mogao da se moli nikome ili ničemu, jedino Bogu. Mardohej 
je morao da zna da će upasti u nevolje ako se ne pokloni Amanu. 
Međutim, on je želeo da ostane ispravan pred Bogom i poslušan 
Bogu čak i kada je bilo teško. Ako si Božije dete, ovo Bog očekuje i od 
tebe. On želi da budeš poslušan Njegovim naredbama i da pokažeš da 
pripadaš Njemu. Kada si ispravan pred Bogom znaš i da si mu poslušan, 
iako to ponekad može da bude teško.   

Možda si napolju i igraš se sa tvojim prijateljima. Tata ti je rekao da 
dođeš kući u 6 sati uveče, ali igra još nije završena. Prijatelji ti kažu: 
„Ma daj, ostani do kraja.“ Božija zapovest glasi „ Poštuj oca svog i 
mater svoju.“ (2.Moj.20:12a).Ako želiš da budeš veran Bogu, reći ćeš 
prijateljima: „Žao mi je, ali moram da idem.“ Divno je da ti Bog daje 
snagu da ostaneš ispravan pred Njim. On će uvek da ti pomogne da 
uradiš ispravnu stvar. On je veran svojoj deci i ona zbog toga mogu 
da budu verna Njemu. Mardohej je takođe mogao da bude siguran u 
ovu istinu.  

Fleškard 2-3
Kakvo li je komešanje nastalo kada se Mardohej nije poklonio pred 
Amanom.  

Neke carske sluge su pokušale da ga opomenu: „Zašto nisi poslušan 
carevoj naredbi?“ - ali on je odbio da se pokloni. 

Deca će da uživaju da 
glume ovaj deo događaja. 

Molite Boga da vam 
pokaže praktične načine 
za primenu ove istine 
spasenoj deci koju 
podučavate.

Pročitajte (ili neka starije 
dete pročita) stih iz vaše 
Biblije. 

Pročitajte (ili neka starije 
dete pročita) stih iz vaše 
Biblije. 

CIS

Pokažite ispisanu primenu 
za spasenu decu: „Treba 
da budeš poslušan Bogu 
i da te drugi prepoznaju 
kao hrišćanin, čak i kada 
je teško da to budeš.“ 

Pokažite ispisanu primenu 
za spasenu decu.
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Sluge su otišle do Amana i rekle: „Mardohej neće da se klanja pred 
tobom, on je Jevrej.“   

Mardohej je bio poznat kao Jevrej. Da li si ti poznat kao hrišćanin? Da 
li te je neko pitao „Zašto ideš u nedeljnu školu?“ Da li si objasnio da 
si hrišćanin? Da li tvoji roditelji, braća i sestre znaju da to što ti čitaš 
Sveto pismo ili pomažeš kod kuće je zato što si hrišćanin? Ako želiš 
da budeš ispravan pred Bogom to znači da treba da budeš poznat kao 
hrišćanin. U Svetom pismu čitamo: „Vi ste moji svedoci, veli Gospod“ 
(Isaija 43:10a). Ako želiš da budeš svedok, ne možeš da držiš u tajnosti 
to da si hrišćanin.  

Možda upravo sada imaš problem da budeš veran Bogu. Želiš da o 
tome popričaš sa nekim. Biće mi drago da popričamo o tome i da se 
zajedno molimo. Dođi... (odredite mesto) posle sastanka. važno je da 
budeš veran Bogu, kao što je bio Mardohej. 

Kada je Aman video da mu se Mardohej neće pokloniti, bio je jako 
ljut. Njegov okrutni zli um je počeo da sprema osvetu. Bio je toliko 
ljut, da se nije zadovoljio da se osveti jednom čoveku, već je želeo da 
uništi ceo Jevrejski narod. 

Fleškard 2-5
Požurio je do svojih savetnika da sazna kada će biti njegov srećan dan 
da izvrši ovu zlu zaveru. Njegovi mudraci su bacili kocku i na kraju 
su mu rekli da će to biti trinaestog dana dvanaestog meseca. Persijanci 
nisu znali da to nije „dobra ili loša sreća“, već da je Gospod Bog taj 
koji vlada svim danima. I tako se Aman nadao da će tog dana da mu 
se posreći i da će da ostvari svoj plan protiv Jevreja.    

Prvo je morao da obavesti cara o svom planu. Uradio je to na vrlo 
lukav način.   

„Oh, dragi care Asvire, u tvom carstvu postoji narod koji se odvaja. 
Oni su drugačiji od svih drugih naroda i nisu poslušni carskom zakonu. 
Nije sigurno da ih ostavimo da žive. Ako je milo caru, neka se izda 
naredba o njihovom uništenju. Ja ću da platim hiljadu talenata srebra 
da pomognem u plaćanju troškova.“     

Prepreden Aman nije rekao da je to bio Jevrejski narod kojeg je 
pokušavao da uništi.  

Car Asvir nije bio ni malo sumnjičav. Složio se sa planom. Čak je skinuo 
i svoj prsten i dao ga je Amanu. Ovo je značilo da Aman može da stavi 
carev pečatni prsten u vosak kojim će da zapečati novi zakon. Tada će 
svako da zna da je taj zakon izdao car Asvir i da ne može da se promeni. 

„Ne moraš to da plaćaš od svog novca“ rekao je car Amanu. „Uradi sa 
tim ljudima kako želiš.“

Stvari su izgledale bolje nego što se Aman mogao ponadati. Ubrzo 
je bio napisan novi zakon i zapečaćen carskim prstenom koji je sada 
nosio Aman. 

Ohrabrite spasenu decu 
da se ne stide Boga, već 
da svojim životom pokažu 
da su za Boga. Pomozite 
im da uvide ulogu Božijeg 
proviđenja u njihovom 
uverenju da „stanu za 
Boga“.
Pročitajte (ili neka starije 
dete pročita) stih iz vaše 
Biblije. 

CIS

Ako imate na 
raspolaganju, donesite 
pečatni prsten ili neki 
pečat koji se koristi sa 
voskom da zapečatite 
pismo. Ako vreme 
dozvoljava možete da 
pokažete kako se koristi 
vosak ili glina. Deci će biti 
zanimljivo da vide ovakvu 
upotrebu predmeta. 

Dajte deci do znanja da 
ste im na raspolaganju za 
lično savetovanje.
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Fleškard 2-6
Konjanici su preneli vest po celom velikom carstvu. Persijanci su 
imali neverovatan način brzog širenja vesti. Jahači na svojim konjima, 
mulama ili kamilama su jahali do određene udaljenosti, zatim su 
poruku predavali drugim jahačima na novim, odmornim životinjama 
i ovi bi nastavili da nose poruku, a kasnije su i ove jahače zamenili novi 
odmorni jahači na svojim životinjama. I tako se vest vrlo brzo proširila. 
Ovoga puta poruka je bila jako tužna. Bio je izdat novi zakon po kojem 
će trinaestog dana dvanaestog meseca svi Jevreji biti ubijeni. Do ovog 
užasnog dana je ostalo još jedanaest meseci.      

Vest se brzo proširila po Susanu, glavnom gradu. Jevreji su sigurno bili 
zapanjeni - trinaestog dana dvanaestog meseca svi će biti mrtvi. 

Zar ne bi bilo bolje da se Mardohej poklonio pred Amanom, nego što 
je sada ceo Jevrejski narod uvalio u ovu nevolju? Ako je Mardohej znao 
u svom srcu da klanjanje Amanu znači da ga obožava, bio je u pravu da 
posluša Boga. Učimo iz Svetog pisma da „Boga treba slušati više nego 
ljude.“ (Dela 5:29b). Ovo treba da radimo i kada je jako teško. Ovo 
znači biti veran Bogu. Upamti, Bog će ti pomoći. On će ti dati snagu 
kada je jako teško. Budi ispravan pred Njim zato što je On obećao da 
će biti veran prema tebi. „Ne boj se, jer sam ja s tobom; ne plaši se, 
jer sam ja Bog tvoj; ukrepiću te i pomoći ću ti“ (Isaija 41:10a). Seti se 
ovog predivnog Božijeg obećanja kada naiđu teški trenuci.    

Mardohej je bio jako uznemiren kada je čuo strašnu vest. Pokidao je 
svoju odeću i posuo se sa prahom i pepelom. U starozavetno vreme ljudi 
su oblačili staru odeću napravljenu od grubih džakova kako bi prikazali 
veliku žalost. Mardohej je glasno plakao dok je išao u centar Susana.  

Šta su radili car i Aman pošto je ova strašan vest bila poslata po celom 
carstvu? Oni su sedeli zajedno, pili neko piće i uživali. Ni Aman a ni 
car Asvir nisu znali do kakvih promena u palati će da dovede ovaj novi 
zakon. Jestira je čuvala svoju tajnu. Moramo da sačekamo kako bi smo 
saznali šta se dogodilo. 

Ako si Božije dete, upamti da treba da budeš poslušan Bogu. Ne stidi 
se da priznaš da si hrišćanin. Živi za Boga. Iako su stvari teške, budi 
veran, kao što je bio Mardohej. Bog će biti veran prema tebi. U Svetom 
pismu piše: „Veran je Bog“ (1.Kor. 1:9a).

Pitanja za obnavljanje
1 Kako je Mardohej spasio carev život? (Rekao je Jestiri o zaveri da 

se ubije car.)

2 Zašto su ljudi trebali da se klanjaju Amanu? (On je bio jedan od 
carevih najvažnijih službenika i car je to naredio.)

3 Šta Bog očekuje od tebe kada te prijatelji nagovaraju da uradiš 
nešto loše? (Da poslušaš Njegovu zapovest i pokažeš da pripadaš 
Njemu.)

CIS

Pročitajte (ili neka starije 
dete pročita) stih iz vaše 
Biblije. 

CIS

Pokažite ispisanu 
centralnu istinu.

Pokažite ispisanu primenu 
za spasenu decu.

Igra za kviz
Slagalica od fraze 
Na veliki komad papira 
napišite rečenicu: „Budi 
veran Bogu“ i izrežite je 
na dvanaest delova.  

Ako dete odgovori tačno 
na pitanje bira jedan deo 
od slagalice i stavlja je na 
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4 Šta misliš, zašto Mardohej nije želeo da se pokloni Amanu?   
(Mardohej je bio Jevrej, a Bog je Jevrejima zapovedio da se nikome 
ne klanjaju, jedino Njemu.)

5 Šta je Aman želeo da uradi kada je saznao da Mardohej neće da 
mu se pokloni? (Da ubije njega i sve Jevreje.)

6 Šta to znači biti veran Bogu? (Raditi ono šta Bog želi da uradiš, i 
onda kada je to teško.)

7 Kada je bila bačena kocka da odredi koji će to biti dan, ko je stvarno 
kontrolisao sve šta se događa? (Bog.)

8 Šta je car dao Amanu da pokaže da ima njegovu dozvolu da napiše 
zakon kakav god želi?  (Car je dao Amanu njegov prsten koji je na 
sebi imao poseban pečat, i rekao mu je da može da donese kakav 
god želi zakon za Jevreje.)

9 Šta misliš, zašto je zakon bio napisan i poslat u razne delove carstva? 
(Kako bi svako u carstvu čuo novi zakon.)

10 Zašto su Jevreji mogli da pomisle da Bog ne brine o njima? (Zakon 
je glasio da svi treba da budu ubijeni.)

11 Šta treba ti da uradiš kada pomisliš da Bog ne brine o tebi? (Budi 
veran Bogu - pouzdaj se u Njega i moli ga da ti da hrabrost i snagu, 
i znaj da se On stvarno brine o tebi.)

12 Šta piše u Jeremiji 29:11? („Jer ja znam misli koje mislim za vas, 
govori Gospod, misli dobre a ne zle, da vam dam posledak kakav 
čekate.“)

pod ili na sto. 

(Ako imate veliku grupu 
dece, na pozadinu delova 
slagalice zalepite ostatke 
od flanelskih slika, i 
stavljajte delove slagalice 
na flanelsku tablu.) 

Što se više delova 
slagalice sklapa deca 
pokušavaju da otkriju 
rečenicu.  

Nastavite sa igrom dok 
ima pitanja. 
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Lekcija 3
Poziv za pomoć

Biblijski tekstovi za učitelje
Jestira 3:15b - 5:2

Centralna istina
Bog čuje i odgovara na molitve svoje dece.

Primena
Spaseni: Razgovaraj često sa Njim i reci mu o 

svojim problemima.   

Stih za učenje napamet
„Oči su Gospodnje obraćene na pravednike, i uši 
Njegove na jauk njihov.“ Psalm 34:15

Vizuelna pomagala
w Fleškardi: 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6 i 4-1

w Papirne trake: „Bog čuje i odgovara na molitve 
svoje dece.“ (Centralna istina) i „Razgovaraj 
često sa Njim i reci mu o svojim problemima.“ 
(Primena za spasenu decu.)

w Komad grube tkanine ili džaka. 

w Slika ili model skiptara - carskog žezla.  

Kratki pregled lekcije
Uvod

Vest se brzo proširila a sa njom i tuga. 

Razvoj događaja

1 Jevreji plaču i poste. CI
2 Jestira čuje za Mardohejevu tugu.

3 Jestira šalje Mardoheju odeću.

4 Mardohej odbija odeću. 

5 Jestira šalje Ataha Mardoheju.

6 Atah prenosi Jestiri poruku od Mardoheja.

7 Jestira se plaši da ide pred cara.  CIS
8 Jestira šalje poruku Mardoheju: „Ne mogu 

to da uradim.“ CIS
9 Mardohej - „Ona mora.“  CIS
10 Jestira odlučuje da ide.  CIS
11 Jevreji i Jestira poste. 

Vrhunac

Jestira ide u unutrašnji deo palate. 

Zaključak

Car je pružio svoj skiptar.  CIS
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Prezentacija jevanđelja
Gde potražiti pomoć 

Kada imaš problem, važno je da znaš gde da potražiš pomoć. Hajde da 
vidimo da li znaš gde da potražiš pomoć za ove probleme. 
Pozovite četvoro dece napred i dajte im da drže slike zuba, kola, knjiga i bolesne osobe.  
Postepeno pokazujete slike i  pričajte . 

Kada imaš zubobolju, gde tražiš pomoć? (Kod zubara.) Ko može da 
pomogne kada ima problema sa kolima? (Mehaničar.) Gde treba da 
tražiš pomoć kada ne razumeš domaći zadatak? (Kod učitelja, roditelja 
ili staratelja.) Kada si bolestan, ko može da ti pomogne? (Doktor.)

Da li bi išao kod zubara da popraviš kola? Da li mehaničar može da ti 
pomogne ako si bolestan? Da li bi pitao tvog doktora da ti pomogne 
sa domaćim zadatkom? 
Kratko popričajte o svakom predlogu. 

Kada imaš problem, treba da ideš kod nekog ko stvarno može da ti 
pomogne. 
Neka deca vrate slike i sednu na svoja mesta. Pokažite crno srce. 

Šta ako je tvoj problem greh? Da li misliš da neko ovde ima problem 
sa grehom? 
Neka deca odgovore. 

U Svetom pismu piše: „Doista nema čoveka pravednog na zemlji koji 
tvori dobro i ne greši.“ (Propovednik 7:20). Niko od nas ne može da 
kaže „Ja nemam problem sa grehom.“ Svi mi smo prekršili Božiji zakon 
našim mislima, rečima i delima. Na koje načine vaši vršnjaci greše?  
Ukratko popričajte.

Greh je strašan problem koji donosi mnogo patnje na našem svetu. 
Greh nas takođe odvaja od Boga, i ako ti ne stigne pomoć, greh će 
sprečiti da ideš na nebo.  

Ko može da ti pomogne sa problemom greha? 
Pokažite krst. 

Jedino Bog može! Onaj koji te je stvorio i koji te voli. On zna da ne 
postoji ništa šta bi ti mogao da uradiš da rešiš svoj problem greha. Zato 
je Bog poslao svog jedinog Sina, Gospoda Isusa Hrista da smrću na 
krstu plati za tvoje grehe. Gospod Isus nije zaslužio da umre. Krv je 
curila iz Njegovh rana i umro je na krstu da plati tvoj i moj greh. Telo 
Gospoda Isusa su sahranili u grob, ali tri dana kasnije On je vaskrsnuo. 
Danas On živi na nebu.  

Ako nisi pozvao Gospoda Isusa, Božijeg Sina, da te spasi od tvog greha, 
treba da to uradiš danas. On je jedini ko može da ti oprosti tvoj greh 
i omogući ti da upoznaš Boga i da jednog dana zauvek živiš sa Njim 
na nebu. Pažljivo slušaj lekciju da saznaš više o tome.  

Pripremite šest slika kao 
što su dole: zub, kola, 
gomila knjiga, bolesna 
osoba, crno srce i crveni 
krst. 
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Lekcija
Fleškard 3-1
Vest se brzo proširila a sa njom i tuga. Kada su Jevreji čuli šta će se 
dogoditi trinaestog dana dvanaestog meseca, počeli su da plaču i obukli 
su kostret - grubu odeću od materijala od kojeg se prave džakovi. Takođe 
su prestali da jedu. (To se zove post.) Ljudi ponekad poste da bi se više 
koncentrisali na vreme koje provode sa Bogom, da ga mole za pomoć.   

Jevreji su znali da samo Bog može da ih spasi od ove katastrofe. Za 
vreme onih dana mnogi Jevreji su plakali pred Bogom i molili za 
pomoć. Oni su znali da je u prošlosti Bog čuo molitve Svoga naroda. 
Iz Svetog pisma je jasno da je Bog isti, nije se promenio. On sluša 
kada se Njegova deca mole i On odgovara na njihove molitve. Jedno 
Njegovo dete je u Svetom pismu zapisalo: „Glasom svojim vičem ka 
Gospodu, i čuje me sa svete gore svoje.“ (Psalam 3:4). Samo Božija 
deca mogu biti sigurna da Bog čuje i odgovara na njihove molitve. Da 
li si ti Božije dete? Božije dete postaješ kada prihvatiš Gospoda Isusa 
kao svog Spasitelja i Gospoda. Ako jesi, Bog je tvoj nebeski Otac koji 
te voli. On voli da sluša kada mu govoriš. On uvek sluša. On je velik 
i moćan. On uvek može da sluša.   

Jedne noći je ova istina postala stvarna za jednog dečaka, hrišćanina. 
Petar je živeo sa svojom majkom i ocem na usamljenoj farmi daleko od 
gradića. Te noći se njegov tata teško razboleo a njegova majka je zamolila 
svog sina Petra da ode po doktora. Nisu imali telefon ni mobilni i to 
je bio jedini način da se pozove doktor. Najbrži način za Petra da ode 
do doktora je bio da jaše na svom konju, ali Petar se plašio da jaše po 
mraku. Njegova majka je bila uporna i na kraju je Petar molio Boga 
da mu pomogne. Petar je uzjahao svog konja i sve vreme, dok je jahao 
prema gradiću, se molio. Bog ga je bezbedno doveo do doktorove kuće 
i doktor je odmah pošao. Zbog svega ovog, Petrov tata je ozdravio. 
Te noći Petar je na poseban način shvatio da Bog čuje i odgovara na 
molitve svoje dece. 

Jevreji su znali da im je u ovom trenutku nevolje potreban Bog. Za 
Njega ni jedan problem nije bio prevelik da On ne bi mogao da ga 
reši, čak ni problem zlog Amana i njegove zavere.  

U palati carica Jestira nije znala ništa o Amanovim okrutnim šemama. 
Ona još nije čula šta je zadesilo njen narod. Naravno, još uvek je čuvala 
njenu tajnu da je Jevrejka. 

Jednog dana su joj njene sluge donele čudnu vest. 

„Carice Jestira, nešto se dogodilo zbog čega su Jevreji jako tužni. Izgleda 
da su jako uplašeni. Obukli su se u kostret i sede u pepelu. Čak i 
Mardohej stoji na ulici pored kapije palate, obučen u odvratan kostret.“  

U to vreme to je bio običaj za ljude koji su bili jako tužni da obuku 
kostret i sednu u pepeo, baš kao što neki ljudi danas oblače crnu odeću 
kada umre neko koga su voleli.  

Kostret se pravio od kozje 
dlake. Oblačenje kostreti, 
sedenje u pepelu i glasno 
plakanje-naricanje, je 
bilo uobičajeni običaj za 
Persijance i Jevreje da 
izraze tugu. Deci će biti 
korisno da dodirnu parče 
džaka ili drugug grubog 
materijala. 

Pročitajte (ili neka starije 
dete pročita) stih iz vaše 
Biblije. 

CI
Pokažite ispisanu 
centralnu istinu: „Bog čuje 
i odgovara na molitve 
svoje dece.“ 
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Carica se jako uznemirila kada je čula vest o Jevrejskom narodu. 
Verovatno su se njene sluge pitale zašto, ali sluge ne postavljaju pitanja. 

„Šta li se desilo?“ razmišljala je carica Jestira. „Kad bih samo mogla da 
razgovaram sa Mardohejem, ali to je nemoguće. Moram nekako da 
saznam. Moram da pomognem Mardoheju.“ 

Fleškard 3-2
Uznemirena carica je našla neku dobru odeću i zamolila slugu da je 
odnese Mardoheju. 

„Reci mu da je obuče“, bila je uporna „i neka skine kostret.“ 

Sluga je žurio do Mardoheja, ali kada je pokušao da mu da odeću, 
Mardohej je nije uzeo. Sluga se vratio Jestiri. 

„Oh, zašto si je vratio? Zašto je Mardohej nije uzeo?“ pitala je 
uznemirena carica. 

Sluga je objasnio da je Mardohej odbio, ali mu nije rekao zašto. Carica 
je osetila da se dešava nešto strašno loše. Mora da sazna.   

Pozvala je Ataha, jednog od svojih slugu. 

„Moraš da odeš do Mardoheja i da saznaš šta ga to muči i zašto,“ očajno 
je naredila carica. 

Fleškard 3-3
Atah je požurio do Mardoheja i predao mu je caricinu poruku. Mora 
da je Mardoheju bilo drago što se carica interesuje o velikoj nevolji 
koja je zadesila Jevreje.    

„Atah, moraš sve da kažeš carici,“ odgovorio je Mardohej. „Ja sam odbio 
da se poklonim pred Amanom. On se jako naljutio i naredio da se svi 
Jevreji poubijaju. Aman je čak obećao da će da plati za to caru. Evo, 
ponesi ovo carici Jestiri.“ 

Mardohej je Atahu dao kopiju Amanovog naređenja koji je poslat po 
celom carstvu. 

„Atah, moraš reći Jestiri da ide i razgovara sa carem i da ga moli da 
spasi naš narod. Moraš da je uveriš da je ovo jako važno.“

Atah se nije zadržavao da postavlja pitanja.    

Fleškard 3-4
Žurio je nazad u palatu, gde ga je čekala zabrinuta carica. 

„Carice Jestiro!“ Žurno je izgovarao Atah. „Donosim vam... jako lošu 
vest po Mardoheja i sve Jevreje! Trinaestog dana dvanaestog meseca svi 
moraju da umru. Evo, pročitajte šta vam je poslao Mardohej.“   

Dok je čitala, njeno lice je postalo jako tužno. Atah se verovatno pitao 
zašto. 

„Carice Jestiro,“ nastavio je Atah, „treba da idete do cara Asvira i da 

Deca će da uživaju da 
odglume susret između 
Ataha i Mardoheja.
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ga molite da ne ubie sve Jevreje. Mardohej je rekao da to morate da 
uradite!“ 

„Oh, ne!“ uzviknula je carica šokirana i preplašena. Ovo je bilo nešto 
što se nije usuđivala da uradi. 

Pitam se da li je Jestira zaboravila da će joj Gospod Bog dati hrabrost. 
Da li je zaboravila da svoje probleme da kaže Bogu? Ako je Gospod 
Isus tvoj Spasitelj, onda si ti Božije dete i svom nebeskom Ocu možeš 
da kažeš o svojim strahovima. U Psalmu 50:15 piše: „Prizovi me u 
nevolji svojoj, izbaviću te, i ti me proslavi.“ Bez obzira kakvi su tvoji 
problemi, možda tvoj prijatelj više ne želi da se druži sa tobom, možda 
je tvoj tata izgubio posao, ili ti je neko rekao neke ružne reči, reci to 
svom nebeskom Ocu. On će da ti pomogne i ti ćeš ga slaviti. Kada si 
uplašen, ne zaboravi da razgovaraš sa Bogom o svojim problemima i 
potrebama. Izgleda da je Jestira zaboravila.    

„Atah“ rekla je, „Moraš ponovo da ideš kod Mardoheja i da mu predaš 
ovu poruku. Svi znaju da svako ko se približi caru u unutrašnji deo 
palate, a bez da su ga pozvali, će biti ubijen. Samo ona osoba prema 
kojoj car pruži svoj zlatni skiptar ostaje živa.“ 

Skiptar je deo opreme koja pripada caru. On pokazuje da car ima moć 
i pravo da vlada. 

„To je zakon,“ nastavila je Jestira. „I Atah, reci Mardoheju i ovo, da ja 
nisam bila pozvana pred cara već trideset dana.“

Jestira je razmišljala o problemima, izgledalo je nemoguće da se reše. 
Ali kada imaš velikih problema upamti da je Bog daleko veći od tvojih 
problema. Ne postoji ništa previše teško za Boga. On ima svu moć, 
On može da uradi šta god poželi. Ako je Gospod Isus tvoj Spasitelj, 
onda je ovaj Bog tvoj nebeski Otac. Svemogući Gospod je takođe bio i 
Jestirin Bog, ali je upravo sada ona više razmišljala o svojim problemima 
nego o Njemu. 

Dok je Atah ponovo žurio do Mardoheja, Jestira je bila sigurna da će 
je njen rođak razumeti. 

Atah je pronašao Mardoheja i preneo mu je Jestirin odgovor: „Nije bila 
pozvana pred cara već trideset dana.“ Završio je Atah.  

Caricina poruka je značila da je bilo nemoguće da ona razgovara sa 
carem.  

Fleškard 3-5
Nije bilo lako zaustaviti Mardoheja.  

„Atah“ čvrsto je rekao, „moraš da preneseš ovu poruku Jestiri: ,Jestira, 
nemoj da misliš da ćeš da izbegneš samo zato što živiš u carskoj kući. 
Iako ništa ne kažeš caru, Jevreji će biti spaseni, ali ti i tvoja porodica 
ćete biti ubijeni. Ko zna da li nisi došla u carstvo za vreme kao što je 
ovo? Možda si postala carica upravo za ovo vreme da spasiš svoj narod.‘“ 

Učinite ovu primenu 
praktičnom, upotrebite 
primere bliske vašoj deci. 

Deci će biti interesantno 
da im pokažete sliku ili 
model skiptara. 

CIS

CIS

Pokažite ispisanu 
primenu za spasenu 
decu: „Razgovaraj često 
sa Njim i reci mu o svojim 
problemima.“



Jestira

30

Mardohej je želeo da Jestira upamti da Bog ima plan za Svoju decu. 
Zar ona nije bila u palati zato što je to Bog planirao?  

Mi smo već naučili da Bog ima razlog da spasi svakog vernika. On nas 
je postavio u našu porodicu, našu ulicu i našu školu kako bi nas On 
upotrebi na Svoj poseban način.  

Dečak po imenu Kole, koji je živeo u jednoj ulici, recimo da se ulica 
zvala glavna. Kole je bio hrišćanin. Jednog dana su neki ljudi došli u 
njegovu ulicu i organizovali su sastanke za decu. Oni nisu znali gde 
deca žive. Kada su izašli iz kola, sreli su Koleta.   

„Želimo da organizujemo posebne sastanke za decu. Da li možeš da 
nam kažeš u kojim kućama žive deca?“ 

„Mogu,“ rekao je Kole i poveo ih je do kuća u kojima su živela deca.  

Kada su završili, čovek je rekao Koletu: „Ja mislim da je Bog planirao 
da ti treba da živiš u ovoj ulici. Zato što si ti bio ovde, mi smo mogli 
da pozovemo decu. Hvala ti puno.“ 

Kada je Kole razmišljao da je Bog planirao čak i to u kojoj ulici će on 
da živi, bio je jako srećan.  

A šta se dešavalo u palati? Atah je sve ispričao Jestiri. Kada je ona 
razmišljala da treba da ide pred cara bez njegovog poziva, bila je jako, 
jako preplašena. Ali, hrabro je odlučila da pokuša da spasi svoj narod, 
iako u pokušaju izgubi svoj život.   

Fleškard 3-6
Poslala je odgovor Mardoheju.

„Okupi Jevreje u gradu. Postite za mene - ne jedite i ne pijte za tri dana. 
I ja ću da uradim isto sa mojim slugama. Zatim ću da idem pred cara. 
Ako poginem, neka poginem.“   

Jestira je znala da će joj trebati Božija pomoć. Takođe, deci koja su 
hrišćani treba Božija pomoć, zar ne? Možda si ti jedini hrišćanin u tvom 
razredu i teško ti je da živiš za Boga. Reci svom nebeskom Ocu o tome. 
On želi da mu kažeš o tome, On je obećava da će da pomogne. Možda 
postoji problem kod kuće koji ne možeš nikome da kažeš. Možeš da 
ga kažeš Bogu. On je zainteresovan i može da pomogne. Bilo da su 
problemi mali ili veliki razgovaraj sa Bogom o njima. Upamti stih koji 
piše u Svetom pismu: „Prizovi me u nevolji svojoj, izbaviću te, i ti me 
proslavi.“ (Psalam 50:15). Bog je toliko moćani i velik da za Njega 
ne postoji ništa preteško. On čuje i odgovara na molitve Svoje dece. 

Zbog toga je Jestira znala da ona i njen narod moraju da traže pomoć 
od Boga. 

Kada je Mardohej čuo vest, tiho je obavestio sve Jevreje u gradu. Tri 
dana su se molili i postili. Božija pomoć im je bila jako potrebna. 

Jestira nije mogla da napusti palatu da posti i da se moli sa njima, ona 
je zato okupila svoje sluge. Jestira je tražila od Boga, Jedinog koji je  

CIS

CIS

Pokažite ispisanu primenu 
za spasenu decu.

Pročitajte (ili neka starije 
dete pročita) stih iz vaše 
Biblije. 
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bio moćniji od cara Asvira i Aman, da pomogne. 

Tri dana posle Jestira je obukla svoju carsku odeću i krenula prema 
unutrašnjem delu palate. Mora da je bila jako nervozna. Čekala je 
unutar unutrašnjeg dela palate. Srce joj je skoro prestalo da kuca. Da 
li će da pogine zbog ovog? Da li će car da pruži svoj zlatni skiptar? 

Čekala je i posmatrala sa pritajenim dahom. Car Asvir je ugledao svoju 
prelepu caricu. Njegova ruka se pokrenula.  

Fleškard 4-1
Da, car je podigao svoj zlatni skiptar. Jestira je mogla da pristupi i 
govori sa njim. 

Bog je čuo plač svoga naroda. On uvek čuje Svoju decu kada mu govore. 
„I ovo je pouzdanje koje imamo u njega: da nas sluša ako šta molimo 
po njegovoj volji.“ (1.Jovanova 5:14). Ponekad On ne uradi ono šta mi 
očekujemo, ali On uvek uradi ono šta je najbolje. Predivna je stvar biti 
Božije dete i znati da je On obećao da čuje i odgovori na naše molitve, 
baš kao što je odgovorio svom narodu pre mnogo godina.   

Šta je Jestira rekla caru? To šta je ona uradila je bilo jako iznenađujuće... 
ali moraćemo da sačekamo do sledećeg sastanka da o tome čujemo. 

Draga deco, svi vi koji ste hrišćani, ne zaboravite da vaš nebeski Otac 
čuje i odgovara na molitve. Da li svaki dan izdvojiš vreme da razgovaraš 
sa Njim? Da li mu govoriš o tvojim problemima? Da li ga moliš da 
spasi tvoje prijatelje ili porodicu, one koji još nisu prihvatili Gospoda 
Isusa? Kada završimo, možemo da tražimo od Boga da nam pomogne 
da znamo kako da se molimo.  

„Dragi nebeski Oče, hvala ti što si velik Bog koji sluča i odgovara na 
naše molitve. Molim te, oprosti nam što ponekad ne pričamo sa Tobom 
i pomozi nam da Ti se molimo svaki dan. U Isusovom imenu, amin.“   

Pitanja za obnavljanje
1 Šta su radili Mardohej i drugi Jevreji kada su saznali za novi zakon?  

(Obukli su kostret, plakali i postili.)

2 Kako je Jestira saznala da sa Mardohejem nešto nije u redu? (Jedna 
od njenih sluškinja joj je rekla da su Jevreji jako tužni, i zato je 
Jestira poslala slugu da razgovara sa Mardohejem.)

3 Šta je Mardohej tražio da Jestira uradi da spasi svoj narod? (Da ide 
pred cara i da moli za život svog naroda.) 

4 Zašto je ovo mogla da bude opasna stvar za Jestiru? (Car je nije 
pozvao, a svako ko bi došao pred cara bez da ga je on pozvao bio 
bi ubijen.) 

5 Koji stih iz Svetog pisma nam govori šta treba da radimo kada se 
suočavamo sa problemima u životu? (Psalam 50:15 - „Prizovi me 

Pročitajte stih iz vaše 
Biblije.

CIS

CIS
Pokažite ispisanu primenu 
za spasenu decu.

Pokažite ispisanu primenu 
za spasenu decu.

Za predškolsku decu: 
Podignite prste i brojte 
do tri.
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(Boga) u nevolji svojoj, izbaviću te, i ti me proslavi.“) 

6 Šta je Mardohej rekao da će se Jestiri dogoditi ako ne ode pred 
cara? (Njen život neće biti spasen, iako je carica.)

7 Kada je Jestira tražila da Jevreji poste za nju, šta je to značilo? (Nisu 
trebali da jedu i piju, i trebali su da se mole.)  

8 Šta misliš, zašto je Jestira želela da se Jevreji mole za nju? (Bila joj 
je potrebna Božija pomoć, trebala joj je hrabrost da ide pred cara 
i da joj car dozvoli da govori.) 

9 Koji su problemi za koje dečaci ili devojčice treba da se mole?  
(Odgovori će da se razlikuju. Primeri u lekciju su bili: možda tvoj 
prijatelj više ne želi da se druži sa tobom, možda je tvoj tata izgubio 
posao, ili ti je neko rekao neke ružne reči, ili si jedini hrišćanin u 
tvom razredu i teško ti je da živiš za Boga.)  

10 Šta je Jestira rekla da će da uradi za svoj narod? (Otići će pred cara 
i moliće ga da sačuva njihove živote.) 

11 Šta misliš, šta treba da uradiš kada ti Bog pomogne sa problemom? 
(Zahvaliti mu i reći drugima kako ti je On odgovorio na molitvu.)   

12  Šta piše u Psalmu 34:15? („Oči su Gospodnje obraćene na 
pravednike, i uši Njegove na jauk njihov.“)

Igra za kviz
Izaberi molitvu
Fotokopirajte stihove 
sa 56. strane, izrežite 
ih i stavite u neprovidnu 
kesicu. 

Podelite decu u dva tima.  

Kada dete tačno odgovori, 
treba da izvuče stih iz 
kesice i da ga naglas 
pročita. 

Tada njegov tim osvaja 
poene, zbrajaju se brojevi 
glave i stiha, npr. Jeremija 
33:3 će biti 33+3=36. 

Pobeđuje tim sa više 
poena. 
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Lekcija 4
Božijem narodu je ukazana čast

Biblijski tekstovi za učitelje
Jestira 5 - 6

Centralna istina
Ne budi rob grehu kao Aman.

Primena
Nespaseni: Veruj Gospodu Isusu da te oslobodi.

Stih za učenje napamet
„Ako vas, dakle, Sin oslobodi, bićete stvarno 
slobodni.“ John 8:36

Vizuelna pomagala
w Fleškard: 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6 i 4-7

w Papirne trake: „Ne budi rob grehu kao Aman.“

w „Gozba“ hrana za decu da je probaju.  

w Upotrebite notes iz druge lekcije. 

Kratki pregled lekcije
Uvod

Carica je brzo prišla i dotakla vrh zlatnog 
skiptara. 

Razvoj događaja

1 Jestira je pozvala cara i Amana na gozbu. 

2 Jestira poziva cara i Amana na drugu gozbu.
                                                                    CI
3 Aman ponosno govori o ovom pozivu.  

4 Mardohej odbija da se pokloni pred Amanom. 

5 Seresa i prijatelji su savetovali Amana da 
sagradi vešala za Mardoheja.  CIN

6 Car ne može da spava. 

7 Sluge čitaju caru knjigu znamenitih događaja 
- dnevnik, o Mardohejevom otkrivanju 
zavere.

8 Car pita Amana kako da nagradi takvu 
osobu?  CIN

9 Aman daje svoj preldog. 

Vrhunac

Car je poslušao Amanov predlog. 

Aman vodi Mardoheja oko grada.

Zaključak

Aman odlazi kući ponižen.  CIN
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Prezentacija jevanđelja
Raskidanje sa grešnim navikama 
Zamolite jednog dečaka da dođe napred i da stavi ruku uz ruku. (Bilo bi dobro da dečak 
ima obučenu odeću sa dugim rukavima.) Namotajte konac oko ruku i vežite ga u čvor. 
Zatim mu recite: 

Probaj da pokidaš konac. 
On će to lako da uradi. 

Tako je i sa grešnim navikama, kao što je psovanje, krađa i kockanje. U 
početku možemo da prekinemo tu naviku, ali navika postaje sve jača.  
Sada više puta namotajte konopac oko ruku.  

Prvo kažeš jednu psovku, posle sledeću i sledeću... Ukradeš igračku, 
zatim bicikl, posle toga novac i stvari postaju sve gore i gore. Počneš 
da se kockaš na aparatima, zatim pređeš da igraš bingo ili da se kladiš 
na konjima, i tako dalje. Postaje sve jače i jače. Šta se događa na kraju?    

Probaj sada da pokidaš konac koji je omotan mnogo puta oko tvojih 
ruku... naravno da ne možeš. Baš kao što sam ti potreban ja da 
presečem ove konce oko tvojih ruku i da te oslobodim, tako svaki od 
nas treba Gospoda Isusa da nas oslobodi od grešnih navika koje nas 
zarobljavaju. Gospod Isus je umro na krstu za grešnike i vaskrsnuo da 
bi nas oslobodio i dao nam snagu da živimo za Njega.   

Da bi ste ilustrovali istinu 
kako greh sve više steže 
obruč oko vašeg života, 
posle podučavanja stiha, 
možete da koristite ovu 
kratku ilustraciju sa 
predmetima. 
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Prezentacija jevanđelja
Unutrašnji ponos

Ko može da mi kaže šta je ponos?
Neka deca odgovore.

Ponos je kada misliš o sebi više nego što treba. To je kada ne sagledavaš 
sebe onako kakav stvarno jesi - na način kako te Bog vidi. Učili smo o 
Amanu koji je imao problem sa ponosom. Ali ponos je problem koji 
i ti i ja danas možemo da imamo. 
Pokažite „Pravi ti“ na slici u sredini zvezdastog oblika. 

Ponos ne dolazi iz spolja, od stvari koje si uradio, već iznutra. To je 
problem koje ima tvoje srce - „pravo ti“. U Svetom pismu piše: „Srce 
je prevarno više svega i opako: ko će ga poznati?“ (Jeremija 17:9).
Preklopiti sliku čistog srca preko zvezdastog oblika „Pravi ti“. 

Tvoje srce može da te prevari i da misliš da si bolji nego što stvarno 
jesi. Možda sebi govoriš „Ja nemam problem sa grehom. Druga deca 
rade loše stvari ali ja ne.“ Ili možda misliš da loše stvari koje radiš nisu 
baš toliko loše. 

Iako misliš da je tvoje srce čisto, Bog zna istinu.  
Preklopite preko čistog srca sliku sa crnim srcem. 

Bog zna da otkako su prvi ljudi, Adam i Eva sagrešili, svaka osoba se 
rodila sa željom da stvari čini na svoj, umesto na Božiji način. Zbog 
toga ti grešiš u svojim mislim, rečima i činiš stvari koje krše Božiji 
zakon. Kada uzmeš nešto što ne pripada tebi, činiš greh. Kada o nekome 
kažeš zle, grube stvari ili kada napustiš nekoga kome je potrebna tvoja 
pomoć, činiš greh. 

Greh nanosi mnogo bola u našem svetu. Ali najgora stvar u vezi greha 
je da nas odvaja od Boga. Ako ti greh nije oprošten, zauvek ćeš biti 
odvojen od Boga. To znači da ćeš jednog dana umesto u nebo, da odeš 
na strašno mesto kazne koje se zove pakao. 

Jedini ko nema prevarno srce je Bog. Bog je naš Stvoritelj i On je 
sasvim svet, savršen i dobar. Iako je Bog svet a ti si grešan, On te voli. 
Pokažite sliku krsta i groba. 

Bog te je tako jako voleo da je bio voljan da pošalje Svog Sina Gospoda 
Isusa, da pati, prolije svoju krv i umre na krstu kako bi platio za tvoj 
greh. U Svetom pismu piše: „da je Hristos umro za naše grehe... i da je 
sahranjen, i da je vaskrsnut trećega dana“ (1.Kor.15:3-4). Ne samo da je 
Gospod Isus platio za sve tvoje grehe, kada je vaskrsnuo On je dokazao 
da gresi mogu da ti budu oprošteni. Danas Gospod Isus živi na nebu. 

Ako si sagrešio i veruješ da je Gospod Isus umro za tvoj greh i da je 
vaskrsnuo, možeš da ga prihvatiš za svog Spasitelja. 
Pokažite crno srce zatim otvorite savijeni deo da se vidi slika čistog srca.  

Napravite vizuelno 
dvostrano pomagalo, 
presavijeno na trećine, 
kao što je prikazano na 
stranici 57.

Pročitajte (ili neka starije 
dete pročita) stih iz vaše 
Biblije. 

Pročitajte (ili neka starije 
dete pročita) stih iz vaše 
Biblije. 
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Posle će Bog da ti oprosti greh i da promeni tvoje srce, tada ćeš ti da 
želiš da radiš stvari koje su ugodne Bogu, bilo da su u pitanju tvoje  
misli, reči  ili dela. Postaćeš Božije dete i jednog dana večno ćeš da 
živiš da Njim na nebu. Ako nikada nisi poverovao u Gospoda Isusa kao 
svog Spasitelja, a imaš pitanja kako da to uradiš, posle lekcije možeš 
da popričaš sa nekim od učitelja. Odluka da Gospod Isus postane tvoj 
Spasitelj je najvažnija odluka koju ćeš ikada da doneseš. 
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Lekcija
Fleškard 4-2
Carica je brzo krenula napred i dotakla vrh zlatnog skiptara. 

Car Asvir je pitao „Carice Jestiro, šta zahtevaš? Dobićeš i do polovine 
carstva, ako zatražiš, tvoja želja će biti ispunjena.“ 

Njegova ljubaznost je ohrabrila Jestiru. 

„Ako je caru drago,“ odgovorila je Jestira, „neka car zajedno sa Amanom 
danas dođu na gozbu koju sa pripremila za njega.“ 

Kakav čudan zahtev. Nismo očekivali ovakvo nešto, zar ne? Verovatno 
ni car to nije očekivao. Zamislite, ona je rizikovala svoj život samo da 
bi cara pozvala na gozbu.     

„Dovedite Amana,“ naredio je car, „kako bi smo uradili šta je tražila 
Jestira.“ 

„Kako li sam ja srećan plemić“, mora da je Aman ponosno mislio o sebi, 
dok je sedeo na caricinoj gozbi. „Samo dok moja porodica i prijatelji 
čuju o ovome. Svakim danom moj ugled sve više raste.“ 

Ko je bio najvažnija ličnost u Amanovom životu? Da, Aman. Voleo je 
sebe više nego bilo koga drugog. Kada voliš sebe više nego bilo koga 
drugog, to je greh, Bog kaže: „Ljubi Gospoda Boga svog iz svega srca 
svog i iz sve duše svoje i iz sve snage svoje.“ (5.Moj.6:5). Greh je kada 
sebe stavljaš na prvo mesto u svom životu. Ovo radimo i kada smo 
jako mladi. Niko ne mora da uči tvog mlađeg brata ili sestru ili tebe 
da pojedete celu čokoladu, umesto da je podelite. Rođeni smo tako da 
želimo sebe da stavljamo na prvo mesto, pre Boga i pre drugih ljudi. 
Zbog toga i jako mala deca žele da bude po njihovom i plaču ako im to 
ne polazi za rukom. Kako rastemo robovi smo greha. Rob je neko ko 
mora da radi ono šta mu gospodar naredi. Mi smo rođeni kao robovi 
greha, greh upravlja nama. Greh je takođe u velikoj meri upravljao i  
nad Amanom.     

Kako je vreme na caricinoj gozbi prolazilo, car Asvir je pitao: „Reci mi 
sada šta želiš? Dobićeš ako zatražiš i do polovine carstva.“ 

„Ako je caru po volji,“ odgovorila je Jestira, „da li bi ste ti i Aman 
sutra ponovo došli na gozbu koju ću da priredim u vašu čast? Tada ću 
ti reći šta želim.“ 

Mora da je car bio u nedoumici. Aman je bio zadovoljan, on je bio 
jako srećan što će ići na još jednu carsku gozbu. 

Fleškard 4-3
Aman je šepureći se izašao iz palate. Jedva je mogao da sačeka da dođe 
kući i da kaže svoj ženi Seresi i svojim prijateljima o časti koja mu je 
tog  dana pokazana. Zatim je na kapiji ugledao Mardoheja, naravno, 
Mardohej se nije poklonio pred ponosnim plemićem. Dok je koračao 
kući jedino o čemu je Aman razmišljao je bila osvete Mardoheju. 

Careva ponuda „do 
polovine carstva“ je 
bila uobičajeni izraz u 
jeziku i verovatno se nije 
uzimao doslovno. Ovaj 
izraz pokazuje njegovo 
poštovanje prema carici. 

Predškolci će uživati u 
probanju hrane sa gozbe. 
Ovo će deci pomoći 
da upamte ovaj deo 
događaja.  

Pročitajte (ili neka starije 
dete pročita) stih iz vaše 
Biblije. 

Može biti da Jestira nije 
osećala da je ovo bio 
pravi trenutak da objavi 
svoj zahtev, ili to može 
biti odraz običaja koji 
su vladali na Istoku,  
približavanje važnim 
poslovnim stvarima na 
razrađen način.  

CI
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Fleškard 4-4
Čim je došao kući, Aman je pozvao svoje prijatelje i svoju ženu. Hvalio 
se svojim bogatstvom, svojim sinovima i kako mu je car dao najvažniji 
položaj u carstvu. 

„I to nije sve,“ nastavio je, „ja sam jedina osoba, osim cara, koju je 
carica Jestira pozvala na gozbu koju je ona priredila, a pozvala me je 
da sa carem i sutra dođem na još jednu gozbu.“ Kako je nastavio da 
priča, odjednom se Amanovo liče smračilo od besa: „Ali sve je pokvario 
jedan čovek - onaj Jevrejin, Mardohej. Neću da se smirim sve dok on 
služi na carskoj kapiji.“   

Zatim su Seresa i svi Amanovi prijatelji počeli da razmišljaju i došli 
do jedne ideje: „Sagradi vešala, 22 metra visoka. Sutra traži od cara da 
naredi da Mardohej bude obešen.“ 

Ova ideja se dopala okrutnom Amanu i jako brzo je sagradio vešala. 
Još malo i Mardohej ga više nikada neće mučiti.

Greh je jako loš gospodar. Aman je radio sve same loše stvari, jednu 
goru od druge. Ovo se događa kada greh gospodari tvojim životom. 
Kako postaješ stariji činiš sve više loših dela. 

Želim da vam ispričam o dečaku Alenu koji je došao do ovog otkrića. 
Kada je imao tri ili četiri godine s vremena na vreme bi rekao neku laž, 
ali njegov tata je uvek znao kada Alen ne govori istinu. Kada je Alen 
imao devet godina, mogao je da kaže laž i da niko ne posumnja da to 
nije istina. Ne samo to, kada je imao devet godina, počeo je mnogo 
da psuje, pre mu to ne bi palo ni na kraj pameti. Greh je bio njegov 
gospodar i sve se više lepio za njega i stezao obruč oko njegovog života. 
Kako rastu, isto se dešava i svim drugim dečacima i devojčicama. 
Nemoj da kažeš: „Pa, ja moram da prestanem da grešim.“ Ti ne možeš 
da prestaneš da grešiš i da počneš da živiš savršenim životom. Trebaš  
Nekoga ko je jači od greha da te oslobodi od zlog gospodara. Postoji 
samo Jedan, koji to može da uradi za tebe - Gospod Isus Hristos. On 
je umro na krstu da spasi ljude od greha, ne samo od kazne za greh, 
već i od moći greha. On je živ i danas i jedino te On može osloboditi 
od uticaja greha u tvom životu. Ako veruješ u Njega, On će to da uradi 
za tebe. U Svetom pismu piše: „jer će on spasti narod svoj od grehova 
njihovih.“ (Matej 1:21b). Posle će On da vlada tvojim životom, više 
nećeš biti rob greha.  

Možda zaista želiš da to Gospod Isus uradi za tebe. Možda ne znaš kako 
da ga zamoliš da te spasi. Biće mi drago da ti to pokažem iz Svetog 
pisma. Važno je znati zašto nam je potrebno da nas Gospod Isus spasi, 
šta mi treba da uradimo i šta je On obećao da će da uradi. Ako želiš 
da ti više objasnim, posle sastanka se možemo sresti... (odredite mesto.) 
Dođi do mene i reci mi, „Želim da znam više o tome kako da budem 
spasen.“     

Upamti da si rob greha, kao što je bio Aman. Te noći je njegov um 

Neka predškolska deca 
naprave ljuti izraz lica. 

Vešala su drveni ram. 
Sastoje se od dve grede 
koje su postavljene da 
stoje a na njihovom vrhu 
je pričvršćena treća 
greda. Možda možete da 
nacrtate na tablu ili papir. 

Ova ekstremna visina 
vešala je trebala da 
obezbedi da će svi da ih 
vide i da budu upozoreni 
na Mardohejevo 
nepoštovanje Amana. 
Ovo je još jedan dokaz 
Amanove ohole prirode.

Pročitajte (ili neka starije 
dete pročita) stih iz vaše 
Biblije. 

CIN

Pokažite ispisanu 
centralnu istinu: „Ne budi 
rob grehu kao Aman.“

Dajte deci do znanja da 
ste im na raspolaganju za 
lično savetovanje. 
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bio pun zlih misli. 

U carskoj palati se takođe nešto događa. Car Asvir nije mogao da spava. 
Ova noć mu je izgledala jako duga. Da li je to bila slučajnost da car 
nije mogao da spava? Ne. Šta su Jestira, Mardohej i drugi Jevreji radili? 
Molili su se. Ko to nije dao caru Asviru da spava? Bog. Na kraju je car 
rekao svojim slugama da donesu dnevnike u koje su se upisivali svi 
događaji za vreme njegove vladavine.  

Sluga je počeo naglas da čita. Ubrzo je došao do dela o zaveri da se 
ubije car i o tome kako ju je Mardohej otkrio. 

„Kakvu nagradu je dobio Mardohej za ovo?“ pitao je car.

„Ništa nismo uradili da mu zahvalimo.“ odgovorio je sluga. 

„Šta? Nije bilo nagrade?“ 

Ovo se nikada nije smelo dogoditi u Persijskom dvoru. To je bila 
sramota da Mardohej nije dobio nagradu. Car je odlučio da odmah 
mora nešto da uradi za Mardoheja, ali šta?  

Kratko posle toga car je čuo kako neko korača palatom. 

„Ko je u palati?“ pitao je car. 

„Aman čeka u dvorištu,“ odgovorio je sluga.

„Uvedite ga,“ naredio je car.  

Aman je prava osoba da mu pomogne u ostvarenju njegovog plana.  

Fleškard 4-5
Znamo zašto je Aman došao tako rano kod cara, zar ne? 

„Amane, šta treba da se uradi čoveku koga car želi da nagradi?“ pitao 
je car Asvir. 

Ponovo je Aman pomislio na sebe: „Koga drugog do mene, bi car želeo 
da nagradi?“ 

Ponovo je mislio na sebe. Kada greh vlada tvojim životom, ti uopšte 
ne možeš da razmišljaš onako kako Bog želi. U Svetom pismu piše da 
je đavo oslepio umove onih koji ne veruju (2.Kor.4:4). To znači da 
svakome, ko nije primio Gospoda Isusa kao svog Spasitelja, je đavo 
zaslepio um. Možda i ti spadaš u ovu grupu ljudi. Ne brineš se mnogo 
ako uradiš loše stvari, sve dok te zbog toga ne uhvate. Misliš da je 
Sveto pismo prilično dosadno. Prema tvom mišljenju, ti si najvažnija 
osoba. Zar ti ovo ne pokazuje koliki si rob greha i koliko ti je potreban 
Gospod Isus da te oslobodi? Da li si rob? Aman je bio. Mislio je samo 
na sebe. Naravno, on je bio pun ideja o tome kako da ga car nagradi.      

„Za čoveka kojeg car želi da nagradi,“ predlagao je, „neka mu donesu 
odeću koju nosi car i neka mu daju da jaše carevog konja. Jedan od 
tvojih plemića neka obuče ovog čoveka i neka vodi konja na kojem 
ovaj sedi, ulicama grada. Dok ga bude vodio treba da viče: ,Ovako se 
čini čoveku kojeg car želi da nagradi.‘“    

Ako je u 2. lekciji neko 
od dece upisao u mali 
notes „Mardohej“, 
donesite taj notes i neka 
ga dete otvori i pročita 
Mardohejevo ime. 

U ovo vreme je car Asvir 
već dvanaest godina na 
vlasti. sve to vreme su se 
pisali dnevnici. Zanimljivo 
je da su od svih knjiga 
koje su bile napisane za 
to vreme, sluge uzele 
jednu koja bi bila pisana 
pre pet godina. Od svih 
događaja koji su se 
nalazili u njoj, sluga je 
čitao zapis o Mardoheju. 
Božija providnost je 
očigledna u ovom 
događaju. 

Deci će biti zanimljivo 
da odglume Amanov 
razgovor sa carem i 
naknadni neprijatni 
zadatak koji je trebalo da 
uradi. 

CIN

Pokažite ispisanu 
centralnu istinu.
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Caru se dopala Amanova ideja.

„Idi odmah, Amane, uzmi odeću i konja. Uradi sve kako si predložio 
za Jevrejina Mardoheja, koji sedi kod carske kapije. Upamti, uradi sve 
kako si rekao.“   

Mardohej! Da li je car mislio onaj Mardohej? Aman je jedva mogao 
da veruje svojim ušima. Da li on zaista mora da uradi ove stvari za 
Mardoheja, svog neprijatelja? Da, znao je da mora da uradi sve, zato 
što je careva reč bila zakon. Osećao se kao da sanja loš san. Aman je 
napustio carsku sobu i otišao da uradi omraženi zadatak.  

Fleškard 4-6
Aman je obukao Mardoheja u carevu odeću. Držao je konja dok se 
Mardohej popeo na njega. Zatim je vodio Mardoheja na konju kroz 
ulice Susana.  

Vodio ga je i sve vreme je morao da viče: „Ovako se čini čoveku kojeg 
car želi da nagradi.“   

Ljudi su u čudu posmatrali šta se događa. Aman je verovatno mrzeo 
svaki trenutak. Kada se čudno jahanje završilo, Mardohej se vratio na 
svoje radno mesto kod kapije palate.  

Aman je savio svoju glavu od sramote i žurio je kući. Tužno je ispričao 
svojoj ženi Seresi i svojim prijateljima sve šta mu se dogodilo i kako se 
njegov plan nije ostvario. Slušali su ga ali ga nisu mnogo tešili. 

„Pošto je Mardohej Jevrejin, ne možeš da ideš protiv njega. Bićeš 
uništen,“ rekli su mu.  

Kakve strašne reči! Evo gde su greh i zlo doveli Amana. Greh je opasan 
i okrutan gospodar. U Svetom pismu piše: „put je bezakonički hrapav.“ 
(Priče Solomunove 13:15b).

Možda ćeš na kratko vreme da imaš dobar provod. Kada je greh tvoj 
gospodar možeš „stvarno dobro da se zabaviš“, ali greh te odvaja od 
Boga. On će da upropasti tvoj život. Grešni način života je težak način. 
Na kraju greh će zauvek da te odvoji od Boga. Nemoj ni trenutka više 
da ostaneš rob grehu.  

Fleškard 4-7
Gospod Isus je umro da oslobodi ljude od kazne i sile greha. Poveruj 
danas u Njega da to učini za tebe. Možeš mu reći: „Dragi Gospode 
Isuse, sve do sada sam dozvoljavao grehu da vlada u mom životu. Hvala 
Ti što si umro i vaskrsnuo da bi me oslobodio od mog greha. Molim 
te da me sada oslobodiš i da preuzmeš moj život.“ Poslušaj reči koje 
je rekao Gospod Isus: „Ako vas, dakle, Sin oslobodi, bićete stvarno 
slobodni.“ (Jovan 8:36).

Pročitajte (ili neka starije 
dete pročita) stih iz vaše 
Biblije. 

Pročitajte stih iz vaše 
Biblije.

CIN

Pokažite ispisanu 
centralnu istinu.
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Pitanja za obnavljanje
1 Šta je Jestira zamolila cara da uradi, pošto je pružio skiptar prema 

njoj? (Da dođe sa Amanom na gozbu.) 

2 Za vreme gozbe car je ponovo pitao Jestiru šta želi. Šta je zatražila?  
(Da car i Aman dođu na drugu gozbu sledećeg dana, kada će mu 
reči šta želi.) 

3 Zašto je Aman bio toliko uzrujan pošto je napustio palatu posle 
gozbe? (Mardohej mu se nije poklonio.)

4 Do kakvih problema može da dovede ponos - oholost?  (Odgovori 
će biti različiti. Na primer: povređivanje drugih rečima ili delima, 
ili ponos počinje preuzima nad kontrolu nad tobom.)  

5 Šta misliš, zašto se Aman hvalisao pred svojom porodicom i 
prijateljima? (Želeo je da ih impresionira i da oni pomisle kako je 
on jako važna ličnost.) 

6 Šta su neke od grešnih stvari koje rade deca? (Odgovori će biti 
različiti. U lekciji se navode primeri: kada ne želiš da deliš sa 
drugima, laži, psovke.) 

7 Šta je Aman želeo da uradi Mardoheju? (Da ga obesi na vešala 
visoka 22 metra.)

8 Šta misliš, zašto je car Asvir tražio da mu sluga čita dnevnike kada 
nije  mogao da spava? (Bog je stavio ove misli u njegov um.)

9 Šta je Aman morao da uradi za Mardoheja? (Trebao je da ga obuče 
u carevu odeću, da ga stavi na carskog konja i da ga vodi kroz grad 
vičući: „Ovako se čini čoveku kojeg Bog želi da nagradi.“)  

10 Zašto Aman nije mogao da pobedi protiv Božijeg naroda? (Bog je 
taj koji kontroliše sve šta se događa.) 

Igra za kviz
Igra pamćenja
Fotokopirajte delove igra 
sa 58. stranice i okrenite 
ih licem prema stolu, tabli 
ili podu. 

Svaki put kada dete tačno 
odgovori, može da okrene 
dva pravougaonika. 

Ako pogodi par, zadržava 
ih. Ako ne, okreće ih i 
vraća. 

Igra se nastavlja dok 
se ne odgovori na sva 
pitanja. 
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Lekcija 5
Jestira se zalaže za svoj narod 

Biblijski tekstovi za učitelje
Jestira 6:14 - 8:14
Psalam 73

Centralna istina
Bog uvek porazi svoje neprijatelje.

Primena
Nespaseni: Budi siguran da nisi Božiji neprijatelj.

Spaseni: Kada vidiš da su grešnici uspešni, ne 
oponašaj njihova grešna dela, već veruj 
Bogu. 

Stih za učenje napamet
„Prebacite na njega svu svoju brigu, jer on se brine 
za vas.“ 1.Petrova 5:7

Vizuelna pomagala
w Fleškardi: 5-1, 5-2, 5-3 i 5-5

w Papirne trake: „Bog uvek porazi svoje neprijatelje.“ 
(Centralna istina) i „Kada vidiš da su grešnici 
uspešni, ne oponašaj njihova grešna dela, već 
veruj Bogu.“ (Primena za spasenu decu.)

w „Hrana za gozbu“ da deca probaju. 

Kratki pregled lekcije

Uvod

Stvari se brzo menjaju!

Razvoj događaja

1 Aman i car na gozbi. CI
2 Jestira traži da car spasi njen narod. 

3 Jestira ukazuje na Amana kao glavnog krivca.

          CIS
4 Car izlazi is sobe za gozbu.

5 Aman moli Jestiru.

6 Car se vraća. 

7 Car naređuje da se Aman ubije. 

8 Aman obešen na vešalima. CIS

Vrhunac

Jestira moli za svoj narod. 

Car: „Napišite novi zakon.“  CIN

Zaključak

Zakon javljen Jevrejima.  CIN
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Lekcija
Fleškard 5-1
Kako li su se stvari brzo promenile. Aman je bio jako srećan, ponosan 
i siguran u sebe. Sada, iako je bio na gozbi kod carice, bio je jako 
nesrećan, „mali“ i nesiguran u sebe. 

Do ove promene je došlo sa razlogom o kojem Aman nije znao ništa. 
On nije znao da se Jevreji mole Bogu za svoje oslobođenje. Nije 
znao da postoji jedan pravi Bog, koji vlada nad svim. Aman je bio 
neprijatelj Jevreja, ali nije znao da je zbog toga u stvari neprijatelj 
velikog, svemogućeg Boga. Oni, koji idu protiv Boga i Njegovih 
načina će biti poraženi. U Svetom pismu piše za Boga: „nadvladaće 
neprijatelje svoje.“ (Isaija 42:13b). To znači da će da ih pobedi. Neki 
Božiji neprijatelji imaju mnogo snage, ali Bog je svemoćan. On nikada 
ne može da bude poražen od onih koji su protiv Njega. Tako da će i 
Aman sigurno biti poražen. 

Aman je sigurno razmišljao o tome kako su stvari krenule loše. Jestira 
je razmišljala o Mardoheju i svom narodu i kako će trinaestog dana 
dvanaestog meseca morati da umre sa njima. Znala je da mora da 
razgovara sa carem o ovome. Obećala je. 

Drugog dana caricine gozbe car je pitao: „Šta je to šta želiš, Jestira? Šta 
god poželiš, biće učinjeno, pa da tražiš i polovinu carstva.“  

Car je čekao caricin odgovor. Da li  će da traži dragulje, novac, zemlju 
ili čast? Ljudi obično žele ovakve stvari. Jestirino srce je verovatno jako 
lupalo, ali bila je sigurna da je došao trenutak da progovori.  

„Oh care, ako sam našla milost u tvojim očima, i ako je caru drago, 
neka moj život i životi mog naroda budu spaseni.“  

Šta? Zar je caricin život je ugrožen? Kako je ovo moguće? Car je jedva 
mogao da veruje svojim ušima. Setite se, car Asvir nije znao da je Aman 
želeo da uništi Jevreje, a takođe nije znao da je Jestira bila Jevrejka. 

Jestira je hrabro nastavila. „Nas su predali, mene i moj narod, na 
uništenje, da nas ubiju. Ceo naš narod će biti izbrisan. Ako bi nas 
prodali kao robove, ne bih se bunila.“  

„Ko je ta osoba i zašto se ta osoba usudila da čak pomisli da tako nešto 
uradi?“ zahtevao je car.   

Hrabra carica se okrenula: „Naprijatelj je ovaj zli Aman.“ 

Fleškard 5-2
Neprijatelj je imenovan u samom prisustvu cara. Bog je doveo do poraza 
neprijatelja. Sve je izgledalo da ide Amanu na ruku, ali samo dotle 
dok je to Bog dozvolio. Isto je i danas. Ponekad nam se čini da ljude 
koji su neposlušni Bogu, nikada ne stigne pravedna kazna. Čini se da 
im sve polazi za rukom. To je samo zbog toga što to Bog dozvoljava. 
Svaki Božiji neprijatelj će jednog dana biti poražen i kažnjen. Božijem 

Deca će da uživaju u 
probanju hrane za gozbu: 
grožđe, sučeno voće, 
hleb, sir i slično.

Pročitajte (ili neka starije 
dete pročita) stih iz vaše 
Biblije. 

Govorite sa užasom.

CI
Pokažite ispisanu 
centralnu istinu: „Bog 
uvek porazi svoje 
neprijatelje.“ 
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imenu bi bila nanešena velika sramota ako bi ga Njegovi neprijatelji 
porazili. Međutim, Bog nikada neće dozvoliti da do ovog dođe. Zato, 
ne zavidi kada vidiš da prevarantima ili siledžijama sve polazi za rukom. 
Ne pokušavaj da radiš stvari na njihov način. Veruj Bogu, pošto na 
kraju krajeva Božiji neprijatelji su uvek gubitnici. Ovo se isto dogodilo 
i Amanu. 

Nije rekao ni reč. Bio je prestravljen. Kakve li greške, da pokuša da 
uništi Jevreje a carica je bila Jevrejka.  

Car je besno ustao, napustio je prostoriju u kojoj je bila priređena 
gozba i izašao je u vrt. Sve mu se izmešalo, gnev i razne misli su mu 
se motale po glavi.   

Aman, nekada ponosan i smeo plemić je sada bio preplašena kukavica. 
U svom srcu je znao šta je car odlučio da uradi sa njim, ali je odlučio 
da pokuša da povuče očajnički potez da spasi svoj život. Ustao je da 
preklinje Jestiru da spasi njegov život. Kako ju je molio spotakao se i 
pao preko njenih nogu dok je ona sedela na kauču.    

Fleškard 5-3
Upravo u tom trenutku je besni car ušao i video Amana sa caricom. 
Bio je jako besan i počeo je da viče na Amana. Sluge su znale šta ovo 
znači. Brzo su prišli i prekrili lice prekršiocu. To je bio znak da je Aman 
osuđen na smrt.  

Izgleda da je jedan od slugu znao za vešala koja je Aman sagradio. Brzo 
je počeo da govori. 

„Ispred Amanove kuće stoje vešala visoka 22 metra. Napravio ih je za 
Mardoheja, čoveka koji je spasio carev život.“    

„Obesite samog Amana na njima.“ naredio je car. 

Sluge nisu gubile vreme. 

Izveli su ga iz palate. Ispred palate nije bilo slugu koji su se klanjali a 
ni Amanovog oholog šepurenja. Aman je bio obešen na vešalima koja 
su bila u njegovom domu, na vešalima koje je sagradio za Mardoheja. 
Božiji neprijatelj i neprijatelj Božijeg naroda je sada bio mrtav.    

Bog uvek porazi svoje neprijatelje. Ne dešava se uvek ovako. Ponekad 
Bog dozvoli da Njegov neprijatelj za neko vreme bude uspešan. Ponekad 
nam izgleda da ljudi koji su neposlušni Bogu nemaju problema. Možda 
u tvom razredu postoji dečak koji prepisuje na pismenom, krade u 
prodavnicama, koristi Božije ime u psovkama i sve mu ide od ruke. Ti 
si hrišćanin i čak i onda kada se jako trudiš i učiš ne dobiješ najbolju 
ocenu na pismenom. Neki od tvojih prijatelja više ne žele da se druže 
sa tobom zato što si hrišćanin. Teško je da sve ovo razumemo. 

Ne počinji da radiš loše stvari samo zato što je to lakše. Pomisli kako 
je lepo da pripadaš Bogu. Upamti, oni koji su neposlušni Bogu i koji 
su uspešni u svom lošem načinu života, neće zauvek biti tako uspešni.  

Možda je car napustio 
prostoriju u pokušaju 
da se smiri i preuzme 
kontrolu nad svojim 
gnevom, ili da razmisli na 
koji način da spasi Jestirin 
život pošto je saznao da 
je Jevrejka.  

Deci će se dopasti 
da odglume ovaj deo 
događaja. 

CIS

CIS

Pokažite ispisanu 
centralnu istinu.
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međutim, ti ćeš zauvek da budeš sa Bogom. Božiji neprijatelj - đavo, 
njegovi demoni i svi ljudi koji su protiv Boga - će zauvek biti poraženi 
i kažnjeni. Biti Božiji neprijatelj je jako ozbiljna stvar, a Aman je bio 
upravo to.    

Sada je on mrtav. Jestira bi bila bezbedna trinaestog dana dvanaestog 
meseca, car bi je zaštitio. Ali ceo Jestirin narod, Jevreji, još uvek su bili 
u opasnosti. Prema Persijskom zakonu naređenja koja je izdao car su 
stalno važna. Car treba da izda novi zakon da zameni stari. Naredba 
da se Jevreji ubiju je bila poslana po celom carstvu. Pored toga, mnogi 
Persijanci bi voleli da ubiju Jevreje i uzmu njihove kuće, zemlju i novac. 
Šta se može uraditi da bi bili spaseni?  

Fleškard 5-5
Još jednom je carica smelo prišla caru. Mardohej je bio sa njom kada 
se bacila pred careve noge i molila ga da Amanov zli plan stavi van 
snage. Car je ponovo pružio svoj zlatni skiptar prema njoj. Jestira je 
ustala i stala ispred cara. 

Rekla je: „Ako je caru po volji, i ako misli da je to u redu, ako sam 
našla milost pred njim, neka se napiše nova naredba koja će da nadjača 
naredbu koju je izdao zli Aman. Kako bih mogla da stojim i gledam 
propast mog naroda? Kako da podnesem uništenje moje porodice?“ 

Hrabra carica je čekala šta će car da odgovori. 

„Napišite novu naredbu,“ rekao je Jestiri i Mardoheju. „Napišite je 
u carevo ime u korist Jevreja. Napišite šta god mislite da je najbolje 
i zapečatite je sa carskim pečatnim prstenom. Ni jedan dokument 
napisan u carevo ime i zapečaćen carskim prstenom se nije mogao 
promeniti.

Kako li su Jestira i Mardohej bili srećni. Nadali su se da će Bog da 
učini nešto poput ovog. Bog nije dozvolio da Amanov plan uspe. Božiji 
neprijatelji i neprijatelji Njegovog naroda će biti poraženi.

Međutim, moramo da odgovorimo na jedno pitanje, „Ko su Božiji 
neprijatelji?“ Da, loši ljudi, đavo, demoni - svi oni su Božiji neprijatelji. 
Međutim, poslušaj šta kaže Gospod Isus: „Ko nije sa mnom, protiv 
mene je.“ (Matej 12:30a). To znači da svako ko ne veruje u Gospoda 
Isusa kao Spasitelja je protiv Boga i Njegovog Sina, Gospoda Isusa. 
Vidiš, svi smo rođeni sa željom da idemo protiv Boga, ali Bog nam je 
dao način da postanemo Njegovi prijatelji. Kada je Gospod Isus Hristos 
umro na krstu, to je učinio da bi uklonio svu pobunu i mržnju protiv 
Bogu. On je preuzeo kaznu za sav naš greh. Sve dok ne poverujemo 
u Gospoda Isusa mi ostajemo Božiji neprijatelji i u ratu smo s Njim. 
Pažljivo razmisli na kojoj si strani. Upamti, svi oni koji su protiv Boga 
će biti zauvek poraženi i kažnjeni, ali ako zamoliš Gospoda Isusa da 
postane tvoj Spasitelj između tebe i Boga nastaje mir. Ti prelaziš na 
Božiju stranu, postaješ Njegov prijatelj i više nisi Njegov neprijatelj. 
Ako si uradio to siguran sam da si jako sretan, baš kao što su bili Jevreji 

Pročitajte (ili neka starije 
dete pročita) stih iz vaše 
Biblije. 

CIN

Pokažite ispisanu primenu 
za spasenu decu: „Kada 
vidiš da su grešnici 
uspešni, ne oponašaj 
njihova grešna dela, već 
veruj Bogu.“

Pomozite nespasenoj deci 
da uvide da ih Bog voli, 
pojedinačno i lično.  

Pokažite ispisanu 
centralnu istinu.
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srećni što je Gospod bio njihov Bog.   

Jestira, Mardohej i carski sekretar su se odmah prihvatili posla. Carica 
i njen rođak su vodili računa kako da napišu novi zakon, pošto je to 
bio jako važan zakon.  

To je bio novi zakon po kojem su Jevreji imali pravo da se udruže i da 
se brane od napada onog trinaestog dana dvanaestog meseca. Bilo im je 
dozvoljeno da ubiju svakog neprijatelja koji bi pokušao da ih napadne 
i da preuzmu njihove posede.  

Naredba je bila pažljivo napisana i zapečaćena carskim prstenom. 
Konjanicima su dali najbolje konje - brze konje posebno uzgajane za 
cara.  

Da li će Božiji narod biti spasen? O tome ćemo saznati na sledećem 
sastanku. 

Moraš sebi da postaviš pitanje: „Da li pripadam Bogu, ili se borim 
protiv Boga?“ Da li u tvom srcu znaš da si protiv Boga? Da li čezneš 
da postaneš jedan od Njegovog naroda? Da li zaista želiš da između 
tebe i Boga vlada mir umesto borbe? U Svetom pismu čitamo da je 
Gospod Isus: „stvorio mir njegovom krvlju na krstu“ (Kološanima 
1:20b). Kada je umro na krstu to je bilo zato da donese mir između 
grešnika i Boga. Ako zaista želiš ovaj mir, veruj da Gospod Isus može 
sa te izmiri sa Bogom. Reci Gospodu Isusu upravo sada: „Gospode 
Isuse, žao mi je da sam se borio protiv Boga. Hvala Ti što si umro za 
mene. Molim te oprosti mi i donesi mir između Boga i mene. Učini 
da i ja postanem tvoje dete.“ 

Pitanja za obnavljanje
1 Šta je carica Jestira tražila od cara na drugoj gozbi? (Njen život i 

život njenog naroda.)

2 Zašto je car Asvir bio ljut na Amana? (Aman je planirao da carica 
Jestira i njen narod budu ubijeni.)

3 Šta se dogodilo Amanu? (Bio je obešen na vešala koja je sagradio 
za Mardoheja.)

4 Šta je Jestira želela da car uradi posle Amanove smrti? (Da donese 
novi zakon da njen narod ne bi bio uništen.)  

5 Kakvo pravo je Jevrejima dao novi zakon? (Mogli su da se udruže 
i da se brane od svojih neprijatelja kada dođe do bitke. Takođe su 
mogli da uzmu posed svojih neprijatelja.)

6 Kakav je bio Božiji plan da spasi tebe od greha? (Poslao je Svog 
savršenog Sina, Gospoda Isusa na zemlju, da na krstu prolije svoju 
krv i tako preuzme našu kaznu.)

7 Za šta su Jevreji trebali da budu zahvalni nakon što je bio napisan 
novi zakon? (Bog je odgovorio na njihove molitve i više nisu morali 
da se plaše smrti.)  

Još uvek je bilo devet 
meseci do tog strašnog 
dana, i to je Jevrejima 
pružilo dovoljno vremena 
da se pripreme. 

Pročitajte stih iz vaše 
Biblije.

Igra za kviz
Muzički kviz
Fotokopirajte pitanja na 
stranici 59, izrežite ih i 
savite ih u neprovidnu 
kesicu. 

Neka deca sednu u krug 
i jedno drugom dodaju 
kesicu dok traje muzika. 

Kada muzika ili pesma 
stane, dete koje drži 
kesicu treba da izvuče 
pitanje i pokuša da 
odgovori. 

Ako je odgovor tačan, 
dobija malu nagradu. 

CIN
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8 Na koji način između tebe i Boga može da bude uspostavljen mir? 
(Kada sasvim poveruješ da je Gospod Isus jedini ko može da te 
spasi od greha.)  

Aktivnost za primenu naučenog
Razglednice 

Neka deca naprave razglednice za decu koja ne mogu da dolaze na 
Klub, za bolesne, za osobe u staračkom domu, učitelje, roditelje. Neka 
uz razglednicu stave i evangelizacioni traktat. Na rezglednicu možete 
da upišete i današnji stih za učenje napamet. 

Za pravljenje razglednica možete da upotrebite novine, kataloge, stare 
razglednice, časopise, nalepnice, markice, markere, bojice. 

Dečija misija je proizvela 
traktate za decu. 
Raspitajte se u kancelariji 
DM na koji način možete 
da dođete do njih. Adresa 
kancelarije se nalazi na 
koricama ovog materijala.  
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Lekcija 6
Božiji narod je pobedio

Biblijski tekstovi za učitelje
Jestira 8:1-2,7
Jestira 8:11 - 9:17
Jestira 10:1-3

Centralna istina
Bog na poseban način voli svoj narod i brine za njih.

Primena
Nespaseni: Upoznaćeš Njegovu ljubav i brigu kada 

poveruješ u Gospoda Isusa kao svog 
Spasitelja i postaneš deo Božijeg naroda.

Spaseni: Veruj mu uvek. 

Stih za učenje napamet
Ponavljanje: 1.Petrova 5:7

Vizuelna pomagala
w Fleškards: 5-4, 5-6, 6-1, 6-2 i 6-5

w Papirne trake: „Bog na poseban način voli svoj 
narod i brine za njih.“ (Centralna istina) i „Veruj 
mu uvek.“ (Primena za spasenu decu.)

w Vreća i carska odeća, ili plavi ili ljubičasti somot 
ili lan. 

Kratki pregled lekcije
Uvod

Bili su jako srećni!

Razvoj događaja

1 Jestira i Mardohej u palati. CIN
2 Jevreji slave. CIS
3 Poseta selima:
 - Persijanci ponosni, Jevreji preplašeni.
 - Dolaze konjanici sa novim zakonom.  CIS
 - Jevreji se raduju. 

Vrhunac

Stigao je četrnaesti dan dvanaestog meseca. 
- Mnogi Persijanci su poginuli. 
- Svi Jevreji su bezbedni.  CIS

Zaključak

Četrnaesti dan - dan radosti za Jevreje. 

Mardohej i Jestira govore Jevrejima da upamte.   
 CIS, CIN
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Prezentacija jevanđelja
Dar Božiji 

Prošle nedelje smo saznali kako je Bog koristio Mardoheja da napiše 
novi zakon da spasi Svoj narod. Šta bi se dogodilo da Mardohej nikada 
nije napisao ovaj novi zakon? (Njegov narod bi bio součen sa smrću.)    

Ovo me podseća na nešto što je Bog uradio za tebe i mene. 

Nekada davno, kada je Bog stvorio svet, sve je bilo savršeno, zato što 
je i Bog savršen. On je svet, što znači da nikada nije sagrešio. Bog je 
prvim ljudima, Adamu i Evi dao samo jedno pravilo kojeg su trebali da 
se pridržavaju. Ali, umesto da poslušaju Boga, ljudi koje je stvorio su 
odlučili da sagreše. Od tada svi se rađamo sa željom da grešimo. Zbog 
toga su tvoje misli, reči i dela loše i nisu ugodne Bogu. Kada nekoga 
povrediš svojim pesnicama ili rečima, činiš greh. Kada ignorišeš nekoga 
zato što je dugačiji, činiš greh.Kada samo misliš ružno o nekome i to 
je greh. Koji su ostali gresi koje deca čine? 
Neka deca navedu primere.

Bog ima zakon o grehu. Da li znaš kakav je to zakon?
Dajte deci vremena da odgovore a zatim im pokažite prvi deo stiha i zajedno ga pročitajte.  

Ovaj zakon je zapisan u Božijoj reči, Bibliji. Ovo je tužan zakon pošto 
nam kaže šta smo zaradili kada sagrešimo makar i samo jednom - 
duhovnu smrt. To znači da u ovom životu nikada nećeš da upoznaš 
Boga i da nikada nećeš da ideš na nebo. Koliko od nas je zaradilo 
duhovnu smrt? (Svi mi.) 

Ovo bi bio najtužniji stih u Svetom pismu da nepostoji drugi deo. 
Pokažite savijeni deo koji nam otkriva drugi deo stiha i pročitajte ga zajedno. 

Ovaj stih je jasan. Ti i ja smo zaslužili duhovnu smrt zato što smo 
sagrešili. Ali, Bog ima za nas dar - nešto što nismo zaslužili. Ovaj dar 
je prednost da možeš da poznaješ Boga u ovom životu i zatim večni 
život u Božijem savršenom domu koje se zove nebo. To je najlepši dar 
koji ti iko ikada može dati. Da li nam je Bog dao ovaj dar zato što smo 
bili dobri? Ne. Bog je bio spreman da nam da ovaj neverovatan dar 
zato što nas voli. U Svetom pismu piše: „Ali Bog pokazuje svoju ljubav 
prema nama time što je Hristos umro za nas kad smo još bili grešnici.“ 
(Rim.5:8). Posle smrti Gospoda Isusa, njegovo telo su sahranili u grob. 
Tri dana kasnije On je vaskrsnuo, oživeo je, On je živ i danas, živi na 
nebu. 

Mardohej je omogućio da se Jevreji spase od smrti. Gospod Isus je 
učinio nešto mnogo značajnije kada je platio za naše grehe i tebi i meni 
dao način da nam bude oprošteno. Da li si primio besplatni Božiji dar 
večnog života - dar za koji je Gospod Isus platio Sopstvenom krvlju? 
Ako si do sada odlagao da doneseč ovu važnu odluku, ne odlaži više. 
Pouzdaj se u Gospoda Isusa još danas.   

   

Napravite vizuelno 
pomagalo. U gornji 
deo napišite prvi deo 
stiha Rim. 6:23 a drugi 
deo stiha u donji deo 
pomagala.  

Da bi ste počeli savijte 
pomagalo na polovinu da 
sakrijete drugi deo stiha. 

Rimljanima 6:23

Jer je plata 
za greh smrt

ali  
milosni dar Božiji   

je večni život.

Pročitajte (ili neka starije 
dete pročita) stih iz vaše 
Biblije. 
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Lekcija
Fleškard 5-4
Bili su jako srećni. U stvari, mora da su Jestira i Mardohej bili dve 
najsrećnije osobe u palati. Možda razmišljaš: „Kako je Mardohej ušao 
u palatu? Zar nije njegovo mesto na kapiji palate?“  

Kada je Jestira govorila caru, rekla mu je da joj je Mardohej rođak. Kada 
je to car čuo, dao je da se Mardohej dovede u palatu. Čak je skinuo 
svoj prsten, onaj koji je bio dao Amanu, i sada ga je dao Mardoheju. 
Bilo je očigledno da je imao poverenje u caricinog rođaka.   

Car je takođe pokazao još više naklonosti prema carici Jestiri. Na dan 
kada su obesili Amana, Asvir joj je dao Amanovu kuću i sve što je 
Aman posedovao.  

Bog se na predivan način pobrinuo za Jestiru i Mardoheja. Tako mnogo 
stvari ih je podsećalo na Njegovu ljubav. Iz Svetog pisma je jasno da 
Bog voli sav Njegov narod i na poseban način brine za njih. Bog je 
rekao: „Ljubim te ljubavlju večnom.“ (Jeremija 31:3). Nema kraja 
Božijoj ljubavi za Njegovu decu. Kada razmišljamo o tome, vidimo 
da postoje mnoge stvari koje nam ukazuju na Njegovu ljubav, ali smrt 
Gospoda Isusa na krstu nam više od svega drugog ukazuje na Božiju 
ljubav. „Jer Bog je tako zavoleo svet da je svog jedinorodnog Sina dao, 
da svaki - ko veruje u njega - ne propadne, nego da ima večni život.“ 
(Jovan 3:16). Jestira i Mardohej nisu mogli da razmišljaju o njoj, zato 
što su živeli pre Gospoda Isusa, ali mi možemo da razmišljamo. Da li 
si uvideo da je Gospod Isus umro za tvoje grehe? Da li si poverovao 
u Njega kao svog Spasitelja? Ako jesi, onda si upoznao ovu predivnu 
ljubav koju je Bog imao za tebe. Ova ljubav neće nikada da prestane. 
On na poseban način brine za tebe i sve Njegove ljude.   

Ovih dana smo učili o tome kako je Gospod radio preko Jestire. Možda 
u svom srcu zaista želiš da Ga upoznaš kao svog Gospoda i Spasitelja. 
Ja ne mogu da te spasim, ali mogu da ti objasnim kako Gospod može 
da te spasi. Ako želiš da ti pomognem, samo ostani ovde kada drugi 
odu. Zatim dođi i sedni u prvi red. Meni će biti drago da ti pomognem 
i da ti pokažem iz Svetog pisma Božiji način spasenja.   

Bog je pokazao Mardoheju i Jestiri da brine za svoj narod. 

Kada je Mardohej napuštao palatu, više nije imao obučen kostret. Više 
nije nosio ni odeću koju su nosile sluge. 

Na njegovoj glavi je kruna i obučen je u odeću plave i bele boje, odeća 
je bila od finog lana, to je bila carska odeća kakva se nosila u palati. 
Mardohej je izašao na ulice Susana. 

Pročitajte (ili neka starije 
dete pročita) stihove iz 
vaše Biblije. 

Pokažite džak i carsku 
odeću ili plavi, beli ili 
ljubičasti somot ili lan.

CIN
Pokažite ispisanu 
centralnu istinu: „Bog na 
poseban način voli svoj 
narod i brine za njih.“

Dajte deci do znanja da 
ste im na raspolaganju za 
lično savetovanje. 
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Fleškard 5-6
Jevreji su slavili. Oni su prvi čuli dobru vest koju su poslali Jestira i 
Mardohej. Više se nisu plašili šta može da im se dogodi trinaestog dana 
dvanaestog meseca. Bog je bio sa njima. On je čuo njihove molitve i 
oslobodio ih je od neprijatelja. Bog nije brinuo samo za Mardoheja 
i Jestiru, On je brinuo za sve Njegove ljude - bilo da su bili bogati, 
siromašni, mladi ili stari. On je isti i danas.  

Ako je Gospd Isus tvoj Spasitelj i ti si upoznao Božiju ljubav, možeš biti 
siguran da On brine i za tebe. Možda te učitelj u školi ne primećuje. 
Možda te tvoji prijatelji podcenjuju, ili niko ne želi da te sasluša. 
Situacija može da bude i gora - neko u tvojoj porodici je jako bolestan. 
Možda su ti umrli majka ili otac. Pitaš sam sebe: „Da li neko brine o 
meni?“ Bog brine i u to možeš da budeš siguran. On zna sve o tebi. 
Njemu je stalo do tebe. Čak i kada spavaš on te čuva. Kada si usamljen, 
tužan ili uznemiren, upamti Bog te voli i brine za tebe, isto kao što je 
nekada davno brinuo i za Svoj narod u velikom Persijskom carstvu. 

Hiljade Jevreja, koji su živeli u udaljenim delovima carstva još uvek 
nisu čuli. Oni su bili tužni i preplašeni, strepili su od trinaestog dana 
dvanaestog meseca, ali konjanici su žurili da stignu u sve delove carstva. 

Fleškard 6-1
Hajde da zamislimo da smo na putovanju u Persiju i da smo posetili 
jedno od sela u kojem su Jevreji još uvek tužni i uplašeni. Čini se da 
nema ni jednog Jevrejina na ulici. Svi su se sakrili u svojim kućama. 

Pogledaj kako se Persijanci smeju i kako pričaju. Jedan od njih pokazuje 
na lepu kuću koja pripada jednom Jevrejinu. 

„Ova kuće će biti moja“ čujemo kako kaže. „Jednom kada se otarasimo 
Jevreja, ovo će biti moje.“  

Silaze niz ulicu, smeju se u pričaju kako će trianaestog dana dvanaestog 
meseca postati bogati. 

Ali pogledaj, nešto se dešava tamo niz ulicu. Svi su oduševljeni. Stigao 
je konjanik u selo i čini se da je tamo neka velika užurbanost. 

„Još loših vesti za Jevreje“ rekao je neko i svi su počeli da se smeju.  

Konjanik je pričvrstio pismo na zid i otišao što je brže mogao. Mora 
da je jako važno obaveštenje od cara.  

Došli su i neki Jevreji. Izgledali su jako preplašeni. Svi su tihi. Persijanci 
su prestali da se smeju. Čini se da su neki od njih postali besni.   

„A šta sada mislite o ovome?“ uzviknuo je jedan Jevrejin. „Ova poruka 
je za nas, i izgleda da je ovo dobra vest.“  

„Jedva mogu da poverujem,“ odgovorio je drugi, „ali ima i carski pečat.“ 

„Ali šta je sa prethodnim carskim zakonom? To ne može da se promeni,“ 

CIS

Pokažite ispisanu 
centralnu istinu.



53

Jestira

neko ih je podsetio. 

„Pogledajte, piše da trinaestog dana dvanaestog meseca možemo da 
se borimo da spasimo naše živote. Na kraju krajeva, ne želimo da 
umremo.“ 

Bog je brinuo za svoj sopstveni narod kada su živeli među narodom 
koji Ga nije poznavao niti Ga je voleo. Isto je i danas. Možda si ti 
jedini hrišćanin u tvojoj porodici, u tvom razredu ili u grupi dece sa 
kojom se igraš. Možda u tvojoj kući često dolazi do svađa. Možda 
ponekad pomisliš: „Ovo je previše teško, ja ne mogu ovde da živim za 
Boga.“ Bog brine za tebe i pruža ti potrebnu pomoć da možeš da živiš 
za Njega. On želi da Mu kažeš o svojim problemima. U Svojoj reči 
On kaže: „Prebacite na njega svu svoju brigu, jer on se brine za vas.“ 
(1.Petrova 5:7). Možeš biti siguran da Njegova ljubav i briga za tebe 
nikada neće da prestane. Ovo saznanje će ti dati radost čak i kada su 
stvari jako teške. Jevreji su bili jako srećni zbog toga šta se izdešavalo.  

Gde god se vest širila bilo je veliko veselje i radost među Jevrejima. 
Svuda su slavili. U Svetom pismu piše da su i neki drugi ljudi postali 
Jevreji, zato što su se uplašili.  

Šta će se dogoditi trinaestog dana dvanaestog meseca? 

Konačno je stigao i taj dan ali se Jevreji nisu plašili. Okupili su se kako bi 
zaštitili sebe i njihova imanja. Vrlo dobro su znali da su imali neprijatelje 
koji su bili jako nestrpljivi da uzmu njihove domove i zemlju. 

Jevreji su bili spremni sa svojim mačevima, ali nisu planirali da se bore 
sve dok ih ne napadnu. 

Mnogi Persijanci su se previše plašili da napadnu. Nekako je svuda 
zavladao veliki strah od Jevreja. Čak su i upravitelji provincija pomogli 
Jevrejima, zato što su čuli o Mardohejevoj moći i njegovom visokom 
položaju u palati. 

Fleškard 6-2
Naravno, bilo je i mnogo onih koji su napali i pokušali da Jevrejima 
oduzmu njihova imanja. Šta misliš kako su završili? Bili su poraženi, 
zato što je Bog bio sa Svojim narodom. Mora da je bilo jako mnogo 
Jevrejskih neprijatelja, poput Amana, i oni su divljački napali Jevreje. 
Hiljade Persijanaca je izgubilo živote u borbi. Jevreji nisu uzeli njihove 
kuće i zemlju. Oni nisu bili ispunjeni mržnjom, kao njihovi neprijatelji.    

Na kraju tog dana, trinaestog dana dvanaestog meseca, nije nedostajao 
ni jedan Jevrejin. Bog je svakako bio sa svojim narodom, brinući se za 
njih svakog trenutka. 

Ako si dete Božije, On je taj koji brine za tebe. Sotona će često 
pokušavati da te zaustavi da živiš život koji je ugodan Gospodu Isusu. 
Ponekad ćeš da iskusiš neuspeh, zbog neposlušnosti prema Bogu. U 
svim ovim situacijama Bog te voli i brine za tebe. Ako veruješ Gospodu 

Pročitajte (ili neka starije 
dete pročita) stih iz vaše 
Biblije. 

Neki misle da je moguće 
da je zbog Mardohejevog 
položaja u carstvu, 
Persijska vojska čak 
pomagala u odbrani 
Jevreja.  

Interesantno je primetiti 
da se tri puta spominje da 
Jevreji nisu uzeli ništa od 
svojih neprijatelja. Čini se 
da pisac želi da naglasi 
da je ova bitka bila za 
samoodbranu a ne za lični 
dobitak. 

CIS
Pokažite ispisanu 
centralnu istinu.
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Isusu, On će da brine za tebe sve dok te ne dovede na nebo. Tada ćeš 
čitavu večnost da upoznaješ Njegovu predivnu ljubav. Upamti ove reči: 
„On se brine za tebe.“ (1.Petrova 5:7b). On se uvek brine za svoje. 

Fleškard 6-5
Naravno, Jevreji su bili presrećni zbog tako velike pobede. Sledećeg 
dana, četrnaestog dana dvanaestog meseca, Jevreji su odmarali i 
proglasili su taj dan za praznik i dan radosti. Po celom carstvu, u selima 
i mestima, je bio dan radosti. U Susanu su Jevreji slavili i sledećeg dana.   

U palati su Mardoheja počastvovali i postavili su ga odmah do cara. On 
i carica Jestira su Jevrejima napisali pismo u kom su im rekli da svake 
godine slave četrnaesti i petnaesti dan dvanaestog meseca.  

Nikada ne smeju da zaborave kako je njihova tuga bila okrenuta u 
radost. Još i danas Jevreji slave ova dva dana i nazivaju ih Purim. To je 
praznik koji ih podseća kao je Bog brinuo za svoj narod.  

Ako poznaješ Gospoda Isusa, sigurno govoriš: „Jako mi je drago što 
pripadam Božijem narodu.“ Hvala mu za Njegovu veliku ljubav, ljubav 
u koju možeš biti siguran. Imaj poverenja u Njega čak i kada su stvari 
teške, zato što se: „On brine za tebe.“ (1.Petrova 5:7b).

Može biti da znaš da ne pripadaš Božijem narodu, ali želiš. Da li si 
voljan da se okreneš od loših stvari u tvom životu i da poveruješ da je 
Gospod Isus Hristos umro na krstu za tvoj greh? Da li veruješ da će 
On da oduzme tvoj greh i da će te učiniti Svojim detetom? Posle toga 
ćeš da upoznaš Njegovu ljubav i brigu za tvoj život. Upamti ovaj stih 
iz Svetog pisma: „Jer Bog je tako zavoleo svet da je svog jedinorodnog 
Sina dao, da svaki - ko veruje u njega - ne propadne, nego da ima 
večni život.“ (Jovan 3:16). Ako Bog danas govori tvom srcu, poveruj 
u Gospoda Isusa. Tada ćeš dobiti večni život, život koji nikada neće 
da propadne.    

 

Pitanja za obnavljanje
1 Šta se dogodilo kada su neprijatelji napali Jevreje? (Bog je dozvolio 

da im Jevreji uzvrate napad.)  

2 Ko im je još pomogao osim Boga? (Vladari provincija.) 

3 Kako možeš da znaš da Bog brine za tebe? (U Svetom pismu piše: 
„On se birne za vas.“ 1.Petrova 5:7b.)

4 Koliko Jevreja je poginulo u borbi? (Ni jedan.)

5 Zašto Jevreji nisu uzeli kuće i zemlju svojih poraženih neprijatelja?  
(Oni nisu bili ispunjeni mržnjom, kao njihovi neprijatelji, oni su 
samo hteli da spase svoje porodice, ne da se obogate.) 

6 Šta su Mardohej i Jestira uradili kako Jevreji ne bi zaboravili kako 
se njihova tuga okrenula u radost? (Poslali su im pismo u kojem su 
napisali da svake godine slave četrnaesti i petnaesti dan dvanaestog 

Očigledno je dodatni dan 
borbe bio samo u Susanu. 
U ostatku carstva borbe 
su se vodile samo prvi 
dan. Na osnovu ovoga je 
i na kraju priče određeno 
dvodnevno slavlje. 

Purim (poznat i kao 
Praznik kocke) Jevreji 
ga još uvek slave na isti 
način u februaru, mesec 
dana pre Pashe.

Pročitajte stihove iz vaše 
Biblije. 

Igra za kviz
Radosni poeni 
Nacrtajte dvanaest 
nasmejanih lica na malim 
krugovima i na poleđinu 
svakog napišite poena. 

Poslažite ih na tablu, 
sto ili pod sa poenima 
okrenutim dole, da se ne 
vide. 

Decu podelite u dva 
tima i naizmenično im 
postavljajte pitanja. 

CIS

CIS

CIN

Pokažite ispisanu primenu 
za spasenu decu: „Veruj 
mu uvek.“ 
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meseca.) 

7 U događaju o Jestiri, na koje je načine Bog pokazao da On svime 
upravlja? (Odgovori će biti različiti. Primeri odgovora mogu biti: 
Bog je učinio da Jestira postane carica, dozvolio je da Mardohej 
čuje onu zaveru, učinio je da car ne može da spava kako bi naredio 
da mu čitaju dnevnike, dao je Jestiri smelost da ide pred cara i da 
moli za svoj narod...) 

8 Šta piše u 1.Petrovoj 5:7? („Prebacite na njega svu svoju brigu, jer 
on se brine za vas.“)

Ako dete tačno odgovori, 
bira jedan krug i njegov 
tim osvaja poena koji se 
nalaze na poleđini. 

Ovo može da se igra sa 
celom grupom, sa ciljem 
da osvoje zajedničke 
poene. 
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Izaberi molitvu
Igra za kviz - lekcija 3

Јеремија 33:3
„Зови ме, и одазваћу ти се, и казаћу 
ти велике и тајне ствари, за које не 

знаш.“

Псалам 55:17
„Вечером и јутром и у подне тужим и 

уздишем, и чуће глас мој.“

Лука 6:28
„Благосиљајте оне који вас куну, 

молите се за оне који вас вређају.“  

Псалам 145:18
„Господ је близу свих који Га 

призивају, свих, који Га призивају у 
истини.“

1.Солуњанима 5:17
„Молите се Богу без престанка.“

Римљанима 12:12
„радујте се у нади, трпите у невољи, 

истрајте у молитви.“

Псалам 18:3
„Призивам Господа, коме се клањати 

ваља, и опраштам се непријатеља 
својих.“

Псалам 91:15
„Зазваће ме, и услишићу Га; с Њим 

ћу бити у невољи, избавићу Га и 
прославићу Га.“

Филипљанима 4:6
„Не брините се ни за што, него у 
свему молитвом и мољењем са 

захваљивањем нека се ваше молбе 
Богу очитују.“

Јеврејима 4:16
„Приступајмо, дакле, слободно 

престолу благодати, да примимо 
милост и нађемо благодат кад нам 

затреба помоћ.“

Матеј 21:22
„И све што затражите у молитви 

верујући, примићете.“

Јаков 5:16
„Исповедајте, дакле, 
један другом грехе                                                              

и молите се Богу један за другога, 
да будете исцељени. Много може 
делотворна молитва праведника.“
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Unutrašnji ponos
Prezentacija jevanđelja - lekcija 4
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Igra pamćenja
Igra za kviz - lekcija 4

Јестира Јестира

Понос Понос

Гозба Гозба

Скиптар Скиптар

Аман Аман

Мардохеј Мардохеј
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Muzički kviz
Igra za kviz - lekcija 5

1. Шта је царица Јестира 
тражила од цара на 
другој гозби? 

2. Зашто је цар Асвир 
био љут на Амана?

3. Шта се догодило 
Аману?

4. Шта је Јестира 
желела да цар уради 
после Аманове смрти?

5. Какво право је 
Јеврејима дао нови 
закон?

6. Какав је био Божији 
план да спаси тебе од 
греха?

7. За шта су Јевреји 
требали да буду 
захвални након што 
је био написан нови 
закон?

8. На који начин између 
тебе и Бога може да 
буде успостављен 
мир?
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Kopirajte, izrežite i držite u svojoj Bibliji
Koraci za savetovanje deteta 

koje želi da dođe Hristu
Budite sigurni da dete razume sledeće: 

Bog
Ko je Bog?
Bog nas je stvorio. Govori nam kroz Sveto Pismo.
Bog je svet i čist. On nas voli.

Greh
Šta je greh?
Greh je neposlušnost Božijim zapovestima. Greh je protiv Boga.
Navedite konkretne primere greha.
Dete je grešnik po rođenju i po delima. (Činimo greh zato što smo 
grešnici.)
Greh zaslužuje kaznu.

Spasitelj
Ko jedino može da ukloni tvoj greh?
Bog Sin je na krstu umro radi grešnika.
Gospod Isus je vaskrsnuo iz mrtvih. 
On je Gospod svega.

Objasnite kako biti spasen
Objasnite šta Gospod želi da uradimo i šta će On da uradi.
 Koristite Biblijski stih (Jovan 1:12; 3:16; 6:37; Dela 16:31;  

Rimljanima 6:23 ili 10:13).
 Šta Gospod želi da uradiš?
 Šta će Gospod da uradi?
Upozorite na poteškoće.
Pitajte: „Da li želiš da se pouzdaš u Gospoda Isusa sada ili ćeš 
radije da sačekaš?“
Ohrabrite dete da se moli naglas (ako je spremno).

Recite mu o sigurnosti spasenja
Vratite se na Biblijski stih koji ste koristili.
Recite o promenama u životu.
Recite mu šta osoba koja je zaista predala svoj život Gospodu treba 
da zna. 

Dajte (kasnije) neki savet o hrišćanskom životu
Čitaj i radi ono šta piše u Svetom Pismu.
Razgovaraj sa Bogom, našim nebeskim Ocem.
Reci drugima šta je Gospod Isus uradio za tebe.
Kada sagrešiš moli Boga za oproštenje.
Posećuj sastanke sa drugim hrišćanima.
Ne zaboravi da je Gospod Isus obećao: „Neću te ostaviti, niti ću od 
tebe odstupiti“ (Jevrejima 13:5).
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