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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: Dwie uczty królowej    
 
Tekst z Biblii do przeczytania: Ks. ESTERY 5:1 – 7:10  
 
Werset do zapamiętania: „Nie bój się […] bo Ja Jestem z tobą, aby Cię ratować! – mówi Pan. 

Ks. Jeremiasza 1:8  
 

1. Jak myślisz, dlaczego Estera zaprosiła króla i Hamana na ucztę aż dwa razy, zamiast 
od razu wyjawić swoją prośbę?  

2. Kto sprawił, że król nie mógł zasnąć i dlaczego? Co wynikło z tej bezsennej nocy? 
3. O co Estera poprosiła króla podczas drugiej uczty? 
4. Co spotkało Hamana?  

 
Estera postępowała odważnie i roztropnie - po trzech dniach modlitwy i postu wiedziała, że 
nie nadeszła jeszcze pora, aby opowiedzieć o wszystkim królowi. Mimo, że czas naglił nie 
wpadła w panikę, ale oczekiwała na Boży czas i   
Mordochaj nie bał się Hamana i nadal odmawiał oddania mu pokłonu. Haman postanowił 
zabić Mordochaja ale zamiast tego, z rozkazu króla, musiał obwozić go po placu miejskim i 
wyróżnić w imieniu króla. Szubienica, którą wybudował Haman dla Mordochaja, posłużyła do 
innego celu niż planował budowniczy. 
Żadne w wydarzeń, o których czytamy nie działo się przypadkiem, każde z nich miało 
doskonałe miejsce w Bożym planie. Bóg ani na chwilę nie stracił kontroli nad sytuacją, 
chronił i prowadził swój lud. 
 
Pamiętaj – Bóg chce zabrać Twój strach i jedynie On jest w stanie to zrobić.  
 
 
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 
 


