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Drodzy Rodzice,  
poniżej znajdziecie materiał, który pomoże Wam spędzić kilka chwil z dzieckiem na rozmowie o tym, co ważne. 
Sięgnijcie do podanego poniżej fragmentu z Biblii, odpowiedzcie z dzieckiem na kilka pytań, zastanówcie się, 
czego dowiadujecie się o Bogu, a czego o sobie. Porozmawiajcie o tym, jak odnosi się odkryta prawda do 
Waszego życia. Nie potrzebujecie na to specjalnego czasu, fragment z Biblii możecie przeczytać dziecku przed 
snem, a rozmowy prowadzić podczas spaceru, wspólnego posiłku czy w czasie domowych zajęć. Jeśli chcecie, 
aby dziecko miało potwierdzony udział w lekcji, napiszcie smsa do koordynatora (603 211 230) lub emaila na 
adres: szkolka@klodnicka.pl informując o Waszej aktywności w ramach danej lekcji. 
 
 

Temat: Haman snuje złe plany, Mordochaj jest wierny Bogu 
 
Tekst z Biblii do przeczytania: Ks. ESTERY 2:19 – 4:3  
 
Werset do zapamiętania: „Kto jest wierny w najmniejszej sprawie i w wielkiej jest wierny” 

Ew. Łukasza 16:10a 
 
Wydarzenia opisane w dzisiejszym fragmencie dzieją się na przestrzeni pięciu lat, od 
wykrycia spisku na życie króla (kiedy Estera jest już królową) do wydania królewskiego 
dekretu. Haman, wpływowy książę, którego król Achaszwerosz wyniósł na wysokie 
stanowisko był potomkiem Agaga, króla Amelekitów. Nienawidził Żydów całym sercem i nie 
mógł znieść, że Mordochaj odmawia złożenia mu pokłonu. Mordochaj nie ugiął się, mimo że 
zdawał sobie sprawę, że ta decyzja może przynieść bolesne skutki i rzeczywiście tak się stało.  
Mimo pogarszających się okoliczności Bóg ani na chwilę nie stracił kontroli nad sytuacją. 
 

1. W jaki sposób król dowiedział się o spisku na jego życie? Kto go wykrył? 
2. Z jakiego powodu Mordochaj nie oddawał czci Hamanowi i nie klękał przed nim? 
3. Czego dotyczył dekret królewski, który przygotował Haman?  
4. Zastanów się, w jakiej sytuacji możesz okazać wierność Bogu w szkole lub w domu? 

 
Pamiętaj – Bądź wierny Bogu zawsze, nawet jeśli to trudne. On sam da Ci do tego siłę, jeśli 
będziesz blisko Niego (poprzez modlitwę, czytanie Biblii)  
 

 
Do obejrzenia:  

1. Bible Project Księga Estery  
https://www.youtube.com/watch?v=B8wScLrYx7s 

2. Film „Jedna noc z królem” z 2006 dostępny na CDA Premium 
 


