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TRUDNE WYBORY 
 

ŹRÓDŁA: Est 2,19-23; rozdziały 3 i 4; Prorocy i królowie, rozdział 49: Za dni królowej Estery. 

WIERSZ PAMIĘCIOWY „Albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, 
ale Pan patrzy na serce” (1 Sm 16,7). 

GŁÓWNA PRAWDA Bóg pomaga mi akceptować każdego człowieka. 

CEL – dzieci Wiedzą, że wszyscy ludzie są własnością Boga. 
Odczuwają potrzebę akceptacji wszystkich ludzi bez względu na ich kulturę, rasę lub religię. 
Reagują, akceptując wszystkich ludzi. 

LEKCJA BIBLIJNA W 
SKRÓCIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TO JEST LEKCJA O: 

Mordochaj podsłuchuje rozmowę dwóch sług, którzy spiskują przeciwko królowi. Ostrzega króla za 
pośrednictwem królowej Estery. Ten czyn zostaje zanotowany w królewskich zapiskach. 
Król wywyższa Hamana ponad wszystkich możnych w stu dwudziestu siedmiu prowincjach swojego 
królestwa. Wszyscy kłaniają się Hamanowi poza Mordochajem, co bardzo go złości. W rezultacie 
przekonuje on króla, aby wydał dekret, w którym rozkaże zabić wszystkich Żydów w królestwie. Kiedy 
Mordochaj to słyszy, dzieli się tą wiadomością z Esterą, prosząc ją, aby przemówiła do rozsądku króla 
oraz ocaliła swój lud. Estera godzi się na to, prosząc Mordochaja, aby zmobilizował lud do 
trzydniowego postu i modlitwy, po którym ona pójdzie do króla. Estera jest gotowa oddać swoje życie, 
aby ratować swój lud. 
 
służbie. 
Mordochaj i Estera służyli Bogu i jego ludowi. Wzięli na siebie odpowiedzialność namówienia króla, 
aby cofnął swój dekret i nie zabijał Żydów. My również możemy służyć Bogu i jego ludowi poprzez 
trwanie w tym, co jest właściwe w każdej sytuacji, bez względu na okoliczności. 

    DLA NAUCZYCIELA: „Jako mniejszość etniczna w Persji Żydzi zachowali swoją odrębność i niezależność, nie przyjmując 
obcych zwyczajów. Inni zazdrościli im ich sukcesu oraz odrębności. Mściwy premier Haman zlecił 
wydanie edyktu, który miał być sponsorowanym przez rząd ludobójstwem. (...) 
Czy Królowa Estera by zainterweniowała? Robiąc to, naraziłaby swoje życie. Czy mogła coś zmienić? 
Nie miała żadnej realnej władzy. Była jedynie partnerką króla, a on wolał kobiety, które nigdy nie 
interweniują w jego decyzje. Mimo to, tylko ona jedna miała do niego dostęp. (...) 
Kuzyn Mordochaj przypomniał jej o wyjątkowej pozycji, jaka zajmuje królowa. Estera odpowiedziała 
czynami, a jej odważne słowa są przykładem dużego heroizmu: „Pójdę do króla, nawet jeśli to wbrew 
prawu. Jeżeli zginę, to zginę”. 

DEKORACJA SALI Zob. lekcja 5.  

 
  



 
 
PRZYWITANIE 
 
Przywitaj wchodzących uczniów. Zapytaj ich, jak minął im tydzień – co sprawiło im radość, a co ich zasmuciło. Zachęć ich, aby 
podzielili się doświadczeniami związanymi ze studium biblijnym z poprzedniego tygodnia. Potem rozpocznijcie realizację wybranej 
czynności wprowadzającej. 
 
 
WPROWADZENIE 

 
Wybierz zabawę odpowiednią dla twojej grupy. 
 

Ø PODOBNI, A JEDNAK INNI 
 

Przebieg Rozwinięcie 

Poproś dzieci, aby wstały. Powiedz, aby znalazły 
kolegę/koleżankę, który/która:  
- ma ten sam kolor włosów, 
- nie lubi tych samych warzyw, których ty nie 
lubisz, 
- ma tyle samo rodzeństwa. 
Po chwili poproś je, aby znalazły kogoś, kto się od 
nich różni, np. kogoś kto: 
- ma inny kolor włosów, 
- ma inny kolor oczu, 
- ma na sobie ubrania innego koloru, 
- lubi bawić się w inne zabawy. 

Zapytaj: Czy podobało wam się szukanie osób, które mają podobne oraz 
różne od was upodobania? Jakich nowych rzeczy dowiedzieliście się o 
swoich kolegach/koleżankach? Czy byłoby to fajne, gdybyśmy wszyscy 
byli identyczni? Dlaczego tak?/Dlaczego nie? 
Bóg stworzył każdą osobę jako niepowtarzalną - każdy jest inny, 
wyjątkowy; niemniej jednak, Bóg kocha każdego tak samo mocno. On 
chce, abyśmy zaakceptowali innych, nawet jeżeli mają oni inny gust lub 
upodobania. Biblia mówi „Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, 
ale Pan patrzy na serce" (1 Sm 16.7). Co to znaczy? W naszej dzisiejszej 
lekcji nauczymy się o jednej osobie, która chciała, aby wszyscy 
zachowywali się w taki sam sposób. 
Nasze dzisiejsze przesłanie mówi: 

 
BÓG POMAGA MI AKCEPTOWAĆ KAŻDEGO CZŁOWIEKA.  
Powiedzcie to ze mną na głos. 
 
 

Ø  POWIERZCHOWNOŚĆ 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 

- pudełko lub torba z 
różnego rodzaju 
kredkami - niech to 
będą kredki na 
różnych etapach 
zużycia: nowe, 
starsze, złamane, 
grubsze, trójkątne, 
standardowe oraz te 
bardziej wymyślne 

Pokaż 
dzieciom 
pudełko z 
kredkami, 
na różnych 
etapach 
zużycia. 

Zapytaj: Czym różnią się od siebie kredki? 
Które najbardziej wam się podobały? Czy zewnętrzny kolor kredki wpływa na to, jak 
ona rysuje? 
Te kredki można porównać do ludzi - możemy się od siebie różnić, ale mamy ze sobą 
wiele wspólnego. 
Bóg stworzył każdego z nas jako wyjątkowego, innego; niemniej jednak, kocha nas 
wszystkich tak samo mocno. 
Biblia mówi: „Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce" 
(1 Sm 16,7). Co to oznacza? Bóg chce abyśmy zaakceptowali innych, nawet jeżeli 
ich pomysły i upodobania są inne od naszych. 
W naszej dzisiejszej lekcji będziemy uczyć się o osobie, która chciała, aby 
każdy zachowywał się w ten sam sposób. Dzisiejsze przesłanie mówi: 

 
BÓG POMAGA MI AKCEPTOWAĆ KAŻDEGO CZŁOWIEKA.  
Powiedzcie to ze mną na głos. 
 
 
 
MODLITWA 
 

Ø WSPÓLNOTA 
Wspomnij o radościach i smutkach, o których uczniowie opowiedzieli ci, wchodząc do sali. Zapoznaj ich z wersetem pamięciowym 
i daj czas na podzielenie się doświadczeniami z lekcji, którą studiowali w ubiegłym tygodniu. Przypomnij o urodzinach, szczególnych 
wydarzeniach lub osiągnięciach. Serdecznie przywitaj wszystkich gości. 
 

Ø PIEŚNI 
Zwróć swój wzrok na Jezusa (pieśń nr 219) 
Dusz rybakami uczynię was! (pieśń nr 540) 
Jezusie, Słońce moje (pieśń nr 645) 
 
 



Ø MISJA - Opowiedz historię misyjną / doświadczenie 
 
Ø DARY  

Możemy służyć Bogu na wiele sposobów, a jednym z nich jest przynoszenie naszych darów. Bóg nie zwraca uwagi na to, jaką sumę 
przeznaczymy na dary. Dla Niego ważna jest przede wszystkim chęć, aby dzielić się naszymi darami z innymi oraz aby Mu służyć. 
 

Ø MODLITWA  
Zapytaj o intencje. Stwórz grupy modlitewne. Kiedy wszyscy skończą się modlić, pomódl się z całą grupą. Módl się o każdy dom, 
którego reprezentant uczestniczy w szkółce oraz o to, by każde dziecko chciało służyć Bogu, dzieląc się swoim domem z innymi.  
 
 
HISTORIA BIBLIJNA 
 

Materiały Postaci Rekwizyty 

- kilka dużych kartonów 
- zwój 
- kostiumy biblijne z tamtych 
czasów 
- czarny marker 
- krzesło 
- dwie korony 
- dwa królewskie płaszcze 
- dorosły mężczyzna 

Mordochaj (dorosły 
mężczyzna), Haman, dwóch 
mężczyzn siedzących przy 
bramie, Hatach, Estera, Król 
Achaszwerosz. Inne dzieci 
mogą być służącymi Estery 
lub tłumem, który kłania się 
Hamanowi. 

Stwórz dużą ścianę poprzez złożenie razem i sklejenie dużych 
kartonów. Postawcie je na szerokość drzwi przed ścianą, przed 
„pałacem”. Wytnij pasek kartonu (ok. 30 cm szeroki i długi na jeden 
metr), aby połączyć „kamienną ścianę” z prawdziwą ścianą. Na 
kartonach namaluj kamienie. Postaw krzesło w przestrzeni 
pomiędzy kartonową oraz prawdziwą ścianą. Niech Mordochaj 
opowie historię. Zachęć dzieci, aby odgrywały historię, podczas 
kiedy „Mordochaj” ją opowiada. 

 
Ø OPOWIADANIE HISTORII  

  
Nazywam się Mordochaj. Zaadoptowałem Esterę, 

kiedy jej rodzice umarli, a teraz ona została królową. Jestem 
z niej bardzo dumny, ale ostrzegłem ją, aby nikomu nie 
wspominała o swoim pochodzeniu. Każdego dnia chodzę do 
pałacu, aby sprawdzić, czy dobrze się jej powodzi.  

Od kiedy jest królową, nie mogę jej odwiedzać, a;e 
często siedzę w bramie. [Mordochaj się przesuwa i siada w 
bramie.] Pewnego dnia, kiedy tak siedziałem, podsłuchałem 
dwóch strażników, którzy mówili o królu. [Dwóch strażników 
rozmawia ze sobą nerwowo.] Byli bardzo źli na króla i 
planowali, jak go zabić! Kiedy odeszli [Strażnicy odchodzą.], 
zawołałem jednego ze służących Estery. [Skinięcie w stronę 
sługi.] Poprosiłem go, aby przekazał moją wiadomość 
królowej Esterze. Następnie, Estera powiedziała o tym 
królowi, który kazał przeprowadzić śledztwo, aby sprawdzić, 
czy ta informacja jest prawdziwa. Okazało się, że to wszystko 
było prawdą. Strażnicy zostali powieszeni, a ta historia została 
opisana w królewskim rejestrze sądowym.  

Mniej więcej w tym samym czasie król 
Achaszwerosz uczynił Hamana drugą pod względem 
ważności osobą w królestwie. [Haman zaczyna dumnie 
przechadzać się po sali.] Zarządził, że każdy musi ukłonić się 
a widok Hamana i tak też wszyscy czynili [Wszyscy kłaniają 
się na widok Hamana.] - wszyscy poza mną. Ja wierzę, że 
tylko Bogu powinniśmy się kłaniać. Pewnego dnia Haman 
dostrzegł, że tego nie robię i bardzo go to rozzłościło. [Haman 
chodzi rozzłoszczony.]  

Wiedział, że jestem Żydem, więc zaczął gorączkowo 
zastanawiać się, co zrobić, aby zniszczyć nie tylko mnie, ale i 
cały naród żydowski. [Haman chodzi i widać, że intensywnie 
o czymś myśli.]  

Każdy oficer czy urzędnik mógł poprosić króla o 
przysługę, jednak Haman okłamał władcę. Powiedział, że jest 
pewna grupa ludzi, którzy stwarzają królestwu bardzo duże 
problemy. [Haman rozmawia z królem.] Zapowiedział, że 
zamierza ich zniszczyć oraz zapłacić tym, którzy się do tego 
przyczynią; nie powiedział natomiast, że ta grupa to Żydzi. 
Król dał więc Hamanowi pozwolenie, aby ten zabił ową grupkę 
ludzi i zabrał ich własności.  

Kiedy to usłyszałem, włożyłem na siebie szorstkie, 
niewygodne ubrania. [Nakłada na siebie szorstką szatę.], 
posypałem głowę popiołem i płakałem przed główną bramą 
miasta. [Siedzi przed bramą i płacze.] Służący Estery 
opowiedzieli jej o mojej sytuacji. [Służący wskazuje na 
Mordochaja i szepcze coś do Estery.] Widząc to, wysłała do 
mnie sługę z nowymi ubraniami, lecz ja odmówiłem ich 
założenia. [Sługa podchodzi do Mordochaja z ubraniami, ale 
ten odmawia ich założenia.] Poprosiła więc Hatacha, aby ze 
mną porozmawiał. [Dwóch mężczyzn rozmawia ze sobą.] 
Dałem mu do przeczytania rozkaz, który został wydany przez 
króla [Mordochaj wręcza Hatachowi zwój.] i zaklinałem, aby 
namówił Esterę, by poszła do króla i błagała go o litość.  

Hatach przekazał Esterze wiadomość. [Estera i 
Hatach rozmawiają, czytają zwój oraz wyglądają na 
zmartwionych.], a ona odpowiedziała:  
- Wszyscy dworzanie królewscy i ludzie z prowincji 
królewskich wiedzą o tym, że każdego mężczyzny lub kobiety, 
którzy bez wezwania wejdą do króla na wewnętrzny 
dziedziniec, dotyczy jednakowe prawo: mają być zabici z 
wyjątkiem osoby, ku której król wyciągnie złote berło. Taka 
osoba zostanie przy życiu; ja zaś już od trzydziestu dni nie 
zostałam wezwana, aby pójść do króla.  

W odpowiedzi posłałem jej taką wiadomość:  
- Nie wyobrażaj sobie, że ty jedna spośród wszystkich Żydów 
ocalejesz dlatego, że mieszkasz w pałacu królewskim. Bo jeśli 
ty w takim czasie będziesz milczeć, ratunek i ocalenie dla 
Żydów przyjdą z innej strony, lecz ty i dom twego ojca 
zginiecie. Kto zaś wie, czy godności królewskiej nie 
osiągnęłaś właśnie na taki czas, jak obecny?  

Estera poprosiła mnie:  
- Idź i zbierz wszystkich Żydów, którzy się znajdują w Suzie, i 
pośćcie za mnie: przez trzy doby nocą i dniem nie jedzcie i nie 
pijcie; również ja i moje służebnice będziemy pościć, a potem 
udam się do króla, choć jest to wbrew prawu. Jeśli mam 
zginąć, to zginę.  

W przyszłym tygodniu dowiecie się, co wydarzyło się 
dalej.  

 
 
 
 



 
 
ROZWINIĘCIE 
 
Zapytaj: Co byście zrobili, gdybyście dowiedzieli się o spisku przeciwko królowi? Czy myślicie, że Haman miał podstawy, 
aby złościć się na Mordochaja? Co byście zrobili, gdybyście usłyszeli treść dekretu podpisanego przez króla? Jak według 
was czuła się Estera? Jak wy byście zareagowali? Jak powinniśmy traktować ludzi, którzy różnią się od nas? Każdy z nas 
jest inny, ale mimo to możemy się wzajemnie akceptować i pomagać sobie nawzajem. Powiedzmy razem dzisiejsze 
przesłanie: 
 
BÓG POMAGA MI AKCEPTOWAĆ KAŻDEGO CZŁOWIEKA. 
 
 
 
 

Ø WERSET PAMIĘCIOWY 
 

Materiały Przebieg 

- kartki papieru w 
kształcie serca 
- Biblia 

Werset pamięciowy brzmi: „Albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, 
co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce” (1 Sm 16,7). Przed lekcją przygotuj kilka zestawów z 
wersetem pamięciowym dla grupy od trojga do pięciorga dzieci - napisz jego słowa na kartkach w kształcie 
serc (jedno słowo na każdym sercu). W każdym zestawie pomieszaj serca. Rozdaj zestawy grupom (jeżeli 
twoja klasa jest bardzo mała, zrób jeden zestaw dla każdego dziecka). Niech grupa (lub dziecko) użyją Biblii 
jako pomocy do ułożenia tekstu w poprawnej kolejności. Powtórz ćwiczenie. Za każdym razem przemieszaj 
karty do czasu, aż wszystkie dzieci zapamiętają werset. Niech pierwsza grupa (lub dziecko), która będzie znała 
tekst pamięciowy wstanie i powie go na głos. Potem porozmawiajcie razem na temat tego wersetu - upewnij 
się, że dzieci rozumieją, o czym on mówi. 

 
 
 
 

Ø STUDIUM BIBLII 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 

- Biblie 
- papier 
- koszyk 

Podziel dzieci na małe grupy. Niech dorosła osoba pomaga tym dzieciom, 
które nie potrafią czytać. Na osobnych kartkach papieru napisz poniższe 
pytania, złóż kartki papieru i włóż je do koszyka. Niech dzieci losowo 
wybiorą dla siebie po jednym pytaniu. W przypadku dużej grupy, napisz 
te same pytania po kilka razy. 
 
1. Jak czuł się Haman, kiedy Mordochaj nie oddał mu pokłonu? (Est 2,5)  
2. Czy Mordochaj złamał królewski rozkaz, nie kłaniając się Hamanowi? 
(Est 3,2) Wyjaśnij odpowiedź.  
3. W jaki sposób Haman dowiedział się, że Mordochaj był Żydem? 
(Est 3,3-4)  
4. Co postanowił zrobić Haman, aby zaszkodzić Żydom? (Est 3,6) 
Dlaczego? Czy Haman był sprawiedliwy? Wyjaśnij swoją odpowiedź  
5. Co zrobił Mordochaj, kiedy dowiedział się o rozkazie, do którego 
podpisania Haman namówił króla? (Est 4,1)  
6. Przeczytaj Est 4,12-14. Co Mordochaj próbował przekazać Esterze? 
Dlaczego?  
7. Jaka była odpowiedź Estery na prośbę Mordochaja, aby poszła do 
króla? (Est 4,16) Co odpowiedź Estery mówi nam o niej samej? 
 
Zorganizuj czas tak, aby każda grupa mogła przeczytać pytania, 
a następnie na nie odpowiedzieć. 

Zadaj pytanie i daj czas do namysłu: 
Jak myślicie, dlaczego Mordochaj 
był pewien, że Pan Bóg umieścił 
Esterę w królewskim pałacu 
specjalnie po to, aby mogła 
uratować Żydów? 
Jak myślisz, co by się stało, gdyby 
Estera powiedziała, że boi się 
porozmawiać z królem i nie 
zrobiłaby tego? Czy w dzisiejszych 
czasach Bóg także ma dla nas 
specjalne zadania, które mamy 
wykonać? Jak powinniśmy 
traktować tych, którzy różnią się od 
nas? Czy zawsze jest to łatwe? 
Dlaczego? Co możemy zrobić, aby 
zrozumieć i docenić kogoś, kto jest 
od nas inny? (Modlić się o taką osobę, 
szukać w niej dobrych cech oraz tych 
rzeczy, które nas łączą). Pan Bóg 
pomoże nam zaakceptować innych. 
Powiedzmy nasze dzisiejsze 
przesłanie: 

 
BÓG POMAGA MI AKCEPTOWAĆ KAŻDEGO CZŁOWIEKA. 
 
 
 
 
 
 
 



ZASTOSOWANIE 
 

Ø UCZENIE SIĘ AKCEPTOWANIA INNYCH 
 

Przebieg Rozwinięcie 

Powiedz: Chciałabym, abyście posłuchali poniższych zdań: jeżeli się 
z nimi zgadzacie, podnieście kciuki w górę; natomiast, jeżeli się nie 
zgadzacie, pokażcie kciuki w dół. Jeżeli nie jesteście pewni, 
poruszajcie palcem pośrodku.  Być może będziesz musiał dostosować 
zdania do sytuacji, w jakiej się znajdujecie. Przeczytaj po kolei zdania: 

● Jezus kocha i akceptuje wszystkich ludzi bez względu na 
to, kim są. 

● Ludzie z innych krajów nie są tak inteligentni jak my.  
● Ludzie, którzy mają niebieskie oczy, są bardziej leniwi niż 

ci z brązowymi oczami.  
● Ludzie, którzy mają piegi, lepiej dogadują się z innymi, niż 

ludzie, którzy nie mają piegów.  
● Kolor skóry danej osoby nie wpływa na to, jaką jest ona 

osobą. 

Zapytaj dzieci i daj czas na odpowiedź: Dlaczego 
trudno jest nam zaakceptować tych, którzy różnią 
się od nas? Daj czas na przemyślane odpowiedzi. 
Wyraź uznanie dla odpowiedzi. Jednym z powodów 
jest to, że nie znamy tych osób zbyt dobrze. 
Zauważamy tylko różnice między nami. 
Niejednokrotnie, gdy poznamy kogoś bliżej, 
zauważamy, iż jest on do nas bardzo podobny. 
Tylko z zewnątrz widzimy różnice. Czy 
powinniśmy darzyć negatywnymi uczuciami 
ludzi, którzy są od nas inni? Bóg chce, abyśmy 
akceptowali wszystkich ludzi, bez względu na ich 
kulturę, rasę lub religię. Powiedzmy razem nasze 
dzisiejsze przesłanie: 

BÓG POMAGA MI AKCEPTOWAĆ KAŻDEGO CZŁOWIEKA. 
 

Ø DOCENIANIE RÓŻNIC MIĘDZY LUDŹMI 
 

Przebieg Rozwinięcie 

Zaproś dzieci i usiądźcie razem w kręgu. Powiedz: Nie ma tutaj dwóch takich samych 
osób. Czy wszyscy mamy taką samą fryzurę? Czy wszyscy mamy ten sam rozmiar 
ubrania albo jesteśmy tego samego wzrostu? Czy byłoby fajnie, gdybyśmy 
wszyscy wyglądali tak samo? Dlaczego nie? Należy doceniać nasze różnice i 
cechy, które nas wyróżniają. Zacznij zdanie: Jestem inny od  [wybrane dziecko], 
ponieważ moje włosy są [kolor, styl, faktura]*, a włosy [wybranego dziecka]  są [kolor, 
styl, faktura]. Niemniej jednak, Bóg kocha każdego z nas tak samo mocno i jestem 
szczęśliwy, że [wybrane dziecko] jest moim przyjacielem. Niech wybrane przez ciebie 
dziecko kontynuuje zabawę, mówiąc: Jestem inny od [wybierz inne dziecko], ponieważ 
ja jestem chłopakiem, a ona jest dziewczyną, ale Jezus kocha nas tak samo mocno 
i cieszę się, że ja i [wybrane dziecko] jesteśmy przyjaciółmi. Kontynuujcie zabawę do 
momentu, kiedy dzieci zdadzą sobie sprawę, że troszczą się o swoich przyjaciół bez 
względu na różnice, jakie między nimi występują. 

Zapytaj dzieci: Jak czujecie się 
z myślą, że wasi przyjaciele lubią 
was i akceptują pomimo różni,c 
jakie są między wami? Jak 
możemy pomóc innym 
doświadczyć tego uczucia radości 
i akceptacji? Bóg uczynił każdego 
z nas niepowtarzalnym i 
wyjątkowym. Różnimy się od 
siebie, ale wszyscy jesteśmy 
Bożymi dziećmi. 
Powiedzmy razem nasze 
dzisiejsze przesłanie: 

 
BÓG POMAGA MI AKCEPTOWAĆ KAŻDEGO CZŁOWIEKA. 
* Zachęć dzieci, aby wybierały różnice najbardziej właściwe dla waszej klasy dotyczące np. kolorów (np. brązowe włosy a rude itd.), 
stylu uczesania (np. kucyk i włosy rozpuszczone, itd.), wyglądu włosów (np. proste i kręcone). 
 
 
DZIELENIE SIĘ 
 

Ø PROJEKT SPOŁECZNOŚCIOWY 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 

- potrzeba, 
która 
występuje w 
twojej 
społeczności 
 

Spróbuj znaleźć potrzebę, która występuje w twojej 
społeczności. Jeżeli jest to możliwe, zaproś kogoś, aby 
opowiedział o niej coś więcej. Powinien to być projekt, w 
którym można zrobić coś praktycznego, np. zebrać i 
rozdawać jedzenie lub pomóc starszym ludziom w ich 
pracach ogródkowych, itd. Powiedz: Jednym ze 
sposobów poznawania innych ludzi, jest pomaganie 
im.  Wytłumacz dzieciom, na jakiej potrzebie się 
skupicie. Podziel dzieci na małe grupki i poproś, aby 
same wymyśliły, w jaki sposób mogą pomóc w danej 
sprawie. 

Poproś dzieci, aby podzieliły się swoimi pomysłami. 
Pomóż im w koordynacji działań. Powiedz: Chociaż 
nie znacie tych ludzi, jakie macie wobec nich 
uczucia po poznaniu ich problemu? Wszyscy 
jesteśmy inni i każdy z nas ma inne potrzeby. Bóg 
pomaga nam akceptować wszystkich ludzi. On 
pomoże nam, tak jak my pomagamy innym. 
Porozmawiajcie na temat tego, jak możecie pomagać 
w waszej społeczności. Bądź przygotowany, aby 
wprowadzić te pomysły w życie. Powiedzmy razem 
nasze dzisiejsze przesłanie: 

 
BÓG POMAGA MI AKCEPTOWAĆ KAŻDEGO CZŁOWIEKA. 
 
ZAKOŃCZENIE - Zbierz dzieci w kręgu. Pomódl się z nimi - poproście Boga, aby pobłogosławił ustanowione przez was plany, a 
także by pomógł tobie i dzieciom kochać i akceptować wszystkich ludzi.  



 
MATERIAŁ DLA DZIECI 

 
Tekst źródłowy: Est 2,19-23; rozdział 3 i 4; Prorocy i królowie, rozdział 49: Za dni królowej Estery. 
Tekst pamięciowy:  „Albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan 
patrzy na serce” (1 Sm 16,7). 
Główna prawda: Bóg pomaga mi akceptować każdego człowieka. 
 
 
      TRUDNE WYBORY 
 

Czy kiedykolwiek byłeś w sytuacji, w której nie wiedziałeś, co zrobić? Jaką podjąć decyzję? Królowa Estera znalazła się 
w takim położeniu. Przeczytaj poniższy tekst, aby dowiedzieć się, co zrobiła.  

Mordochaj był szczęśliwy, że Estera została królową, ale nie chciał mówić innym, że jest Żydówką. Pewnego dnia, kiedy 
siedział przy bramie pałacu, podsłuchał rozmowę dwóch strażników. Byli bardzo źli i planowali, jak zabić króla. Przekazał tę 
wiadomość Esterze, a ona powiedziała o tym królowi. Achaszwerosz zbadał te doniesienia i okazały się one prawdziwe. Dwóch 
strażników zostało aresztowanych i powieszonych, a wszystko to opisano w codziennym sprawozdaniu królewskim.  

Właśnie w tamtym czasie król Achaszwerosz uczynił Hamana drugim pod względem ważności zarządzającym w królestwie. 
Wydał rozkaz, aby każdy się kłaniał przed Hamanem. Wszyscy poza Mordochajem słuchali tego nakazu. Pewnego dnia Haman 
zauważył, że Mordochaj mu się nie kłania i bardzo go to rozzłościło. Wiedział, że Mordochaj jest Żydem, zaczął więc myśleć nad 
tym, jak zniszczyć Mordochaja i wszystkich Żydów.  

Postanowił, że powie królowi o pewnej grupie ludzi, którzy sprawiają problemy i których należy ich zgładzić. Powiedział, że 
zajmie się wszystkim i zapłaci ludziom, którzy zniszczą te grupę, nie przyznał jednak, że chodzi o Żydów.  

Król odpowiedział Hamanowi:  
- „Tobie pozostawiam to srebro i ten lud, abyś uczynił z nimi, co uznasz za dobre” (Est 3,11). 

Gdy Mordochaj usłyszał o tym rozkazie, rozdarł swoje szaty, odział się w wór i posypał popiołem oraz usiadł przed bramą 
królewską. Słudzy Estery przekazali jej, co dzieje się z Mordochajem. Wysłała mu nowe ubrania, ale on odmówił ich założenia.  

Królowa poprosiła więc swojego sługę Hatacha, aby porozmawiał z Mordochajem, a ten opowiedział mu o wszystkim, co 
się wydarzyło. Przekazał Hatachowi kopię rozkazu, który został wydany przez króla i zaklinał go, aby przekonał Esterę, by poszła do 
króla i błagała o litość.  

Hatach czym prędzej pobiegł do Estery i przekazał jej wiadomość. Królowa odpowiedziała: 
- Wszyscy dworzanie królewscy i ludzie z prowincji królewskich wiedzą o tym, że każdego mężczyzny czy kobiety, którzy bez 
wezwania wejdą do króla na wewnętrzny dziedziniec, dotyczy jednakowe prawo: mają być zabici z wyjątkiem osoby, ku której król 
wyciągnie złote berło. Taka osoba zostanie przy życiu; ja zaś już od trzydziestu dni nie zostałam wezwana, aby pójść do króla.  

Mordochaj przekazał jej następującą odpowiedź:  
- Nie wyobrażaj sobie, że ty jedna spośród wszystkich Żydów ocalejesz dlatego, że mieszkasz w pałacu królewskim. Bo jeśli ty 
w takim czasie będziesz milczeć, ratunek i ocalenie dla Żydów przyjdą z innej strony, lecz ty i dom twego ojca zginiecie. Kto zaś wie, 
czy godności królewskiej nie osiągnęłaś właśnie na taki czas, jak obecny?.  

Estera poprosiła go:  
- Idź i zbierz wszystkich Żydów, którzy się znajdują w Suzie, i pośćcie za mnie: przez trzy doby nocą i dniem nie jedzcie i nie pijcie; 
również ja i moje służebnice będziemy pościć, a potem udam się do króla, choć jest to wbrew prawu. Jeśli mam zginąć, to zginę.  

W przyszłym tygodniu dowiecie się, co wydarzyło się dalej.  
    
Sobota 

● Jeśli to możliwe, razem z rodziną wybierz się na spacer.  
● Jak wiele rodzajów kwiatów i drzew dostrzegasz? 
● Znajdźcie spokojne i ustronne miejsce, gdzie będziecie mogli wspólnie przeczytać lekcję biblijną. 
● Podziękuj Bogu za wszystkie cuda, które stworzył. 

 
Niedziela 

● Wytnij kształt serca i napisz na nim werset pamięciowy, a potem powieś go w widocznym dla ciebie miejscu. Podczas 
rodzinnego nabożeństwa naucz pozostałych członków rodziny tego tekstu. 

● Stwórz listę z cechami, które wyróżniają od siebie członków waszej rodziny (kolor oczu, włosy, rozmiar buta oraz wysokość). 
Napisz wiersz na temat różnic i podziel się nim z rodziną. 

● Podziękuj Bogu za swoją rodzinę. 
 
Poniedziałek 

● Podczas nabożeństwa znajdź jak najwięcej informacji o tym, jakie funkcje pełniły bramy miast w czasach biblijnych. 
● Poproś dorosłych, aby pomogli ci odszukać inną biblijną historię, w której ktoś siedział w bramie przed miastem. Dlaczego 

miasta miały bramy? 
● Namaluj obrazek nowoczesnej bramy oraz to, jak wyobrażasz sobie bramę do pałacu króla Achaszwerosza. 
● Podziękuj Bogu za jego ochronę.  

 
Wtorek 

● Razem z rodziną przeczytaj fragment z Dziejów Apostolskich 10,34. Kto w Nowym Testamencie również musiał 
zaakceptować ludzi pomimo ich różnic? Jeżeli masz problem z zaakceptowaniem kogoś, poproś Jezusa, aby pomógł ci w 
tej kwestii. 

● Pomyśl o jakiejś melodii lub stwórz swoją własną, tak abyś mógł zaśpiewać werset pamięciowy. 
● Jeżeli jest to możliwe, zaplanuj wyjście do labiryntu lub stwórz labirynt dla waszej rodziny. Labirynt jest bardzo trudny do 

przejścia, ponieważ wszystko wygląda tak samo. 
 



 Środa 
 

● Podczas rodzinnego nabożeństwa przeczytajcie i przedyskutujcie fragment z Księgi Estery 2,21-23. Mordochaj podsłuchał 
rozmowę dwóch strażników planujących zabić króla. Kto chroni przedstawicieli rządowych w twoim kraju? 

● Pobawcie się w głuchy telefon. Usiądźcie w kręgu. Powiedz coś szeptem do osoby, która siedzi obok ciebie, a niech ta 
osoba powtórzy to szeptem do kolejnej osoby i tak dalej, aż wróci do ciebie. Czy wiadomość brzmiała tak samo, gdy do 
ciebie wróciła? 

● Co powinieneś zrobić, gdy usłyszysz dwóch przyjaciół rozmawiających o kimś innym? Powtórz werset pamięciowy.  
● Poproś Boga, aby pomógł ci słuchać tylko dobrych słów na temat innych ludzi. 

 
Czwartek 

● W czasach Estery to król tworzył prawo. W jaki sposób prawo jest tworzone w twoim kraju? 
● Podczas rodzinnego nabożeństwa zapytaj: Jakie specjalne prawa dał nam Pan Bóg? Razem z rodziną przeczytaj 

dwudziesty rozdział Księgi Wyjścia. Porozmawiajcie: Dlaczego Pan Bóg dał nam prawo? Czy czyni nas ono szczęśliwymi?  
● Mordochaj nie mógł spotykać się z Esterą, gdy została ona królową. W jaki sposób mogli się ze sobą komunikować? 
● Jak ty możesz się komunikować z przyjaciółmi, którzy mieszkają w innej części miasta? 
● Podziękuj Bogu za wszystkie sposoby komunikowania się i za to, że On zawsze jest blisko nas - zaledwie na odległość 

modlitwy.  
 
Piątek 

● Podczas rodzinnego nabożeństwa odegrajcie razem historię biblijną z lekcji. 
● Powiedzcie razem wiersz pamięciowy. 
● Porozmawiajcie na temat tego, jak wasza rodzina troszczy się o siebie nawzajem. 
● Podziękuj Bogu za swoją rodzinę. 

 
 


