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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: Lud Boży ocalony – radosne święto Purim (Losów) 
 
Tekst z Biblii do przeczytania: Ks. ESTERY 8:3 – 10:3 
 
Werset do zapamiętania: „Plan Pana trwa na wieki, zamysły serca Jego z pokolenia w 
pokolenie” Psalm 33:11  
 
Prawo w Persji nie dawało możliwości wycofania raz ustanowionego prawa, dlatego Estera 
wyprosiła u króla Achaszwerosza wydanie nowego dekretu. Nowy dekret, spisany przez 
Esterę i Mordochaja, dawał Żydom prawo do obrony i zabicia każdego, kto targnie się na ich 
życie w dniu zagłady.  
Gdy nadszedł 13 dzień miesiąca Adar, Żydzi broniąc się zabili 75 tys. Persów! Wszyscy Żydzi 
ocaleli. Taki był Boży plan i nic nie mogło go powstrzymać.  
Na pamiątkę tych wydarzeń Mordochaj zobowiązał swój naród, aby co roku świętowali 14 i 
15 dzień miesiąca Adar, jako dni, „w których troska zmieniła się w radość, a żałoba w dzień 
pomyślny”. Żydzi do dziś na przełomie lutego i marca obchodzą Święto Purim, czyli święto 
losów. Jest to czas radosnego ucztowania, obdarowywania się podarkami.  
 
Pamiętaj - Nic nie powstrzyma Bożego planu. On zawsze realizuje swoje zamierzenia. Módl 
się i czekaj, aby pokazał Ci jaki ma plan dla Ciebie.  
 
 
Quiz na podsumowanie Kto to? Co to?   

1. Jego życie zniszczyła nienawiść do Bożego narodu, którą pielęgnował w sercu  
2. Ufał niewłaściwym ludziom i nie umiał podejmować mądrych decyzji  
3. Rzucano nimi, aby ustalić dzień zagłady Bożego ludu  
4. Miał posadzki wykonane z alabastru, korali i pereł.  
5. Ustanowili je Żydzi po wszystkie pokolenia na pamiątkę tego, co zdarzyło się w Persji 

 
 
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 


