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SCOPUL LECŢIEI: Copiii să înţeleagă că Dumnezeu i-a dat 
Esterei o credinţă însoţită de curaj, iar ea a acţionat rapid în a-şi 
salva poporul de la moarte, chiar cu preţul vieţii ei.  

 

TEXT BIBLIC: Estera 1:1,19; 2:1-20; 3:1-15; 4:1-17; 5:1-5;     

                             7:1-6,10; 8:3-11; 9:1-5,17,26-28 
 

VERSET BIBLIC: Estera 4:14  
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PREGĂTIREA ÎNAINTE DE OR Ă—LUCRU MANUAL: 

OBIECTIVE : Acest moment introduce tema lecţiei despre cum 
Dumnezeu i-a dat Esterei o credinţă însoţită de curaj, iar ea a acţionat 
rapid în a-şi salva poporul de la moarte, cu preţul vieţii ei.  

• Pregătiţi materialele şi faceţi un model pentru toiag şi unul pentru coroană. 
Veţi avea nevoie de ele şi pe parcursul lecţiei.                                                                          

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI—INTRODUCEREA LEC ŢIEI: 

1. Pentru a introduce lecţia, folosiţi un toiag făcut din hârtie iar copiii se ridică în picioare.  

2. Plimbaţi-vă printre copiii care stau în picioare şi spuneţi-le: Dumnezeu are un plan pentru 
tine..., şi pentru tine..., şi pentru tine! 

3. De fiecare dată când spuneţi "pentru tine" arătaţi cu toiagul împărătesc înspre un copil.  

4. Al treilea copil întreabă: Pentru mine?  

5. Dvs. răspundeţi: Da pentru tine! 

6. Acest al treilea copil căruia i s-a răspuns se aşează.  

7. Repetaţi aceasta până când toţi copiii se aşează şi spuneţi-le la final: Dumnezeu are un plan 
special pentru fiecare persoană care Îl iubeşte pe El. Astăzi vom învăţa despre o fată 
credincioasă şi curajoasă pe care Dumnezeu a ales-o să fie împărăteasă. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI—LUCRU MANUAL: 

• Toiag împărătesc: Fiecare copil va face un sul de hârtie dintr-o coală de 
format A4. Se lipeşte cu scotch sau lipici pentru hârtie. Apoi se 
mototoleşte o bucată de staniol (cam cât este la o ciocolată), hârtie 
creponată sau şerveţel de bucătărie şi se pune la unul din capetele 
sulului de hârtie. Se lipeşte acolo cu scotch sau lipici pentru hârtie. Explicaţi-le copiilor:  
Facem acest toiag de împărat pentru că aşa au împăraţii. Iar toiagul împăratului din  
povestirea noastră este foarte important. O să vedeţi de ce! 
Coroană împărătească: Confecţionaţi o coroană pentru rege din două coli A4 de  
hârtie lipite una de alta şi crestate în partea de sus ca să arate ca o coroană. Uniţi 
extremele ca să faceţi un cerc. Opţional, vezi pagina 10. Decoraţi cu bucăţi mici de  
hârtie colorată. Spuneţi: Facem această coroană pentru că aşa au împăraţii şi 
împărătesele.Iar toiagul împărărtesei din povestirea noastră este foarte frumoasă pentru că 
împărăteasa  

MATERIALE: 
• Hârtie 

•  Staniol (de la    

        ciocolată)/ hârtie  
        creponată/şerveţel de  
        bucătărie  scotch sau  
         lipici pentru hârtie.  

• Coli de hârtie A4 

• Foarfece 

• Opţional, copie xerox   

        pag. 10 

• Decor pentru coroană 
făcut din bucăţi mici de 
hârtie colorată, confetti 
etc. 

 

OBIECTIVE : Copiii să înţeleagă că Dumnezeu i-a dat Esterei o credinţă 
însoţită de curaj, iar ea a acţionat rapid în a-şi salva poporul de la moarte, chiar cu preţul 
vieţii ei.  
 

 

MATERIALE: 
• Copiii xerox 

imagini, pag. 6-8 
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INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

PREZENTAREA LEC ŢIEI: 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE OR Ă: 

• Faceţi copii xerox  paginile 6-8 cu imaginile. 

• Repetaţi înainte de oră prezentarea de mai jos, asociind povestirea cu imaginile. 

• În timp ce povestiţi, arătaţi pe rând imaginile, după instrucţiunile de mai jos, din prezentarea 
lecţiei.  

Estera era o fată frumoasă şi foarte credincioasă lui Dumnezeu (imag. 1).  Într-o zi, împăratul a 
organizat un concurs de frumuseţe şi dintre toate fetele frumoase el a ales-o pe Estera ca să îi fie 
soţie. Ea a devenit astfel împărăteasă. (Arătaţi coroana făcută mai devreme.) Dar ea nu a spus 
nimănui din ce popor vine ea, pentru că ea făcea parte din poporul lui Dumnezeu, adică poporul 
evreu. 
  
Estera nu a fost doar o împărăteasă, ci şi o eroină pentru că datorită curajului ei, poporul ei a 
fost salvat de la moarte. Iată cum s-a întâmplat acest lucru: 
  
Un om puternic şi rău , numit Haman, (imag. 2),  lucra pentru împărat. Iar acest om rău, îl ura pe 
Mardoheu, unchiul Esterei, pentru că el nu voia să i se închine lui, ci doar lui Dumnezeu. De aceea 
dorea să îl omoare şi pe Mardoheu, (imag. 3)  şi pe întregul său popor. Aşa că s-a dus la 
împărat şi i-a spus tot felul de lucruri rele şi neadevărate despre acest popor, pe care 
împăratul le-a crezut. Şi împăratul a permis să se facă o lege prin care tot acest popor, 
desigur împreună cu Mardoheu, să fie condamnaţi la moarte.  Toţi evreii au fost speriaţi! ( imag. 4)  
Dar ce nu ştia împăratul, era că şi Estera, soţia lui, făcea parte din acelaşi popor (imag. 1).  
  
Mardoheu  (imag. 3) era un om bun şi blând. Şi se încredea în Dumnezeu. El a crescut-o pe Estera, 
pentru că aceasta fusese orfană. De aceea, când a aflat de porunca şi planul duşmanului său, a 
transmis un mesaj împărătesei Estera  prin care îi povestea despre planul de a fi omorîţi toţi evreii şi 
îi cerea: "Du-te la împărat! Poate că Dumnezeu a îngăduit să fii împărăteasă tocmai ca să poţi salva 
poporul nostru!" 
  
Dar cum să meargă Estera (imag 1) la împărat, pentru că acesta avea o regulă ca  nimeni să nu vină 
la el fără să fie invitat (imag 5) . Soldaţii care îl păzeau pe împărat puteau omorî persoana 
care venea la el fără să fie invitată… dar… dacă împăratul îi întindea toiagul (arătaţi toiagul 
făcut de dvs.) său acelei persoane soldaţii nu o omorau, ci o lăsau să intre. 
  
Chiar şi împărăteasa trebuia să se supună. Ea risca să fie omorâtă dacă încerca să-l viziteze pe 
împărat fără ca acesta să o cheme. Nu ştia dacă îi va întinde toiagul împărătesc sau dacă o va 
pedepsi. 
  
Însă împărăteasa Estera a făcut un lucru foarte curajos. Ea era dispusă să facă tot ce-i stătea în putere 
pentru a-i ajuta pe evrei. Era gata chiar să meargă la împărat, cu toate că acesta nu a chemat-o. Dar 
mai întâi, Estera şi prietenele ei, împreună cu Mardoheu şi toţi ceilalţi evrei din oraş, s-au 
rugat şi au postit timp de trei zile (imag. 6), şi au cerut ajutorul lui Dumnezeu. 

  
 

TEXTUL BIBLIC :  Estera 1:1,19; 2:1-20; 3:1-15; 4:1-17; 5:1-5; 7:1-6,10; 8:3-11; 9:1-5,17,26-28 

1. 

2. 
2. 

3. 

4. 

6. 

5. 
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 După 3 zile, Estera s-a îmbrăcat frumos şi-a pus coroana de împărăteasă şi s-a dus  
la împărat Oare şi-a întins împăratul toiagul înspre Estera sau nu? Da, împăratul i-a întins 
toiagul. El era bucuros să o vadă pe frumoasa sa împărăteasă şi voia să stea de vorbă cu ea 
(imag. 7). 
  
 Estera l-a invitat pe împărat, împreună cu Haman, la o petrecere organizată de ea 
(imag. 8). În prima seară Estera şi-a păstrat secretul şi nu i-a cerut împăratului nimic 
altceva decât să vină împreună cu Haman şi a doua seară, la cină. 
 
 În a doua seară, la momentul potrivit, Estera i-a spus cererea sa împăratului: "Salvează 
viaţa mea şi a poporului meu!" l-a rugat ea. "O să murim cu toţii!" Apoi ea i-a spus împăratului 
cine şi cum a făcut acest plan diabolic, prin care ea şi poporul ei urmau să fie omorâţi. "Haman 
a făcut acest lucru!" a spus ea. 
  
 Când a auzit împăratul această veste s-a supărat foaaarte tare pe Haman. Iar Haman 
cel rău nu a mai apucat să-i omoare pe evrei pentru că el a fost el aspru pedepsit. De acum 
nu-i va mai necăji pe evrei sau pe împărăteasa Estera. După aceasta împăratul a dat o lege 
care i-a salvat pe evrei (imag. 9).  

CONCLUZIE:  
Estera este pe lista eroilor cu credinţă din Vechiul Testament pentru că, datorită curajului ei, evreii 
au fost salvaţi. Mardoheu avea dreptate: Dumnezeu a făcut-o pe Estera împărăteasă pentru ca ea să 
poată salva poporul evreu. Dar înainte să facă ceva, ea a cerut  ajutorul lui Dumnezeu. Şi El a ajutat-
o. Poate că voi nu veţi câştiga niciodată un concurs de frumuseţe sau nu veţi fi împăraţi sau 
împărătese. Dar fiecare puteţi să-i ajutaţi pe cei din jurul vostru, la fel ca Estera. Dacă cereţi ajutor, 
Dumnezeu vă poate folosi şi pe voi.  

 

OBIECTIVE : Copiii să înveţe versetul biblic care menţionează 
că noi fiecare avem un scop pentru care trăim în această viaţă.  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 
ÎNVĂŢAREA VERSETULUI: 
1. Spuneţi copiilor că versetul de astăzi arată ce i-a spus 

Mardoheu Esterei atunci când încerca să o convingă să 
meargă la împărat, chiar dacă acesta nu a chemat-o.  

2. Repetaţi versetul împreună cu copiii mai întâi stând pe scaune, apoi în picioare, 
stând într-un picior, cu mâinile ridicate, din nou pe scaune şi bătând din palme… 
Sau cu voce normală, cu voce subţire (de şoricel), cu voce groasă (de lup), 
repede-repede, foarte rar…  

3.   Dacă vă permite spaţiul, puteţi chiar să faceţi turul sălii, spunând versetul în cor şi bătând  
     din palme sau sărind într-un picior, etc. 

    MATERIALE: 
• O coroană 

• Opţional: Muzică 

JOC: 

1. Formaţi un cerc.  
2. Dacă sunt prea mulţi copii, aceştia vor sta la locul lor.  
3. Daţi copiilor o coroană şi spuneţi start, sau daţi drumul la muzică.   
4. Copiii dau coroana din mână în mână.  
5. Când spuneţi stop sau se opreşte muzica, copilul care are coroana în mână, împreună cu colegul  
        din stânga şi dreapta, se ridică şi spun versetul împreună.  
6.    Se continuă la fel până când toţi copiii au participat la joc.  

Cine ştie dacă nu pentru         
o vreme ca aceasta ai ajuns    

la împărăţie?   

Estera 4:14 

8. 

7. 

9. 
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OBIECTIVE :  Copiii să înţeleagă cum pot ei practic să dea dovadă de curaj în 
câteva situaţii. 

MATERIALE: 
• Hârtie 

SITUAŢII DE VIA ŢĂ: 

1. Sunteţi un popor din Africa. Sunteţi creştini. O fată creştină din  biserica 
voastră este răpită de lângă părinţi de către nişte terorişti şi este dusă departe 
şi obligată să devină musulmană. Ce credeţi voi că face fata creştină în 
situaţia asta? Ce aţi face voi într-o situaţie asemănătoare? De ce aţi face acest 
lucru? 

2. Sunteţi în Africa într-o biserică creştină la închinare. De-odată în biserică 
intră terorişti care îl imobilizează pe pastor şi îi ameninţă pe toţi cu moartea 
dacă nu renunţă la Isus. Ce face pastorul şi biserica lui în această situaţie? Se 
leapădă sau nu de Hristos în faţa morţii? Ce aţi face voi într-o situaţie 
asemănătoare? De ce aţi face acest lucru? 

3. Sunteţi la şcoală şi un coleg dintr-o casă mai mare, rânde şi face glume urâte 
la adresa unui copil mai mic. Ce fac colegii creştini în această situaţie? Îl 
apără sau sunt nepăsători? Ce aţi face voi într-o situaţie asemănătoare? De ce 
aţi face acest lucru? 

4. Sunteţi într-o mică comunitate şi se face apel la salvarea unui om grav 
accidentat pentru transfuzie de sânge. Dar nu există suficient sânge în spital şi 
se caută donatori. În comunitatea respectivă sunt mulţi creştini. Sunt ei 
suficient de curajoşi să doneze sânge, sau nu? Ce aţi face voi într-o situaţie 
asemănătoare? De ce aţi face acest lucru? 

RUGĂCIUNE: La final, aduceţi copiii într-o rugăciune prin care să ceară şi ei curaj de la Dumnezeu 
să fie gata de fapte bune, arătându-şi astfel credinţa lor în Dumnezeu.  

PREGĂTIRE ÎNAINTE DE OR Ă:  
• Scrieţi pe patru bucăţi de hârtie câte o situaţie din cele patru de mai jos.  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 
1. Împărţiţi copiii în patru grupe. 
2. Daţi fiecărei grupe o situaţie din cele patru de mai jos.  
3. Fiecare grupă trebuie să conceapă o scenetă  care va fi prezentată în faţa clasei, iar la final copiii 

trebuie să explice ce au înţeles ei din acea situaţie şi cum ar proceda ei într-o situaţie similară. 
4. Lăsaţi copiii să se pregătească timp de 5 minute. 
5. La final, chemaţi pe rând grupele în faţă ca să îşi prezinte scenetele.  
6. Spuneţi copiilor că fiecare situaţie reprezintă întâmplări reale de viaţă unde oamenii trebuie să 

aibă curaj. 
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OBIECTIVE :  Copiii să rememoreze  tot ce au învăţat despre Estera şi despre 
credinţa ei plină de curaj, de a salva poporul lui Dumnezeu. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

PREGĂTIRE ÎNAINTE DE OR Ă:  
• Pregătiţi orez sau boabe de fasole şi două câte o lingură de plastic         

pentru fiecare copil. 
• Pregătiţi şi două boluri sau pahare.  
• Pregătiţi întrebările de la pag. 9 propuse de noi.  

1. Faceţi două echipe.  
2. Formaţi două şiruri, fiecare echipă un şir. 
3. Daţi fiecărui copil din cele două echipe câte o linguriţă de plastic.  
4. Puneţi la îndemână două pungi cu orez sau boabe de fasole uscată.  
5. În faţă, la circa 5 metri distanţă, puneţi pe o masă sau un scaun cele două boluri. Unul va fi 

pentru echipa 1, celălalt pentru echipa 2.  
6. Când spuneţi start, primii copii din fiecare echipă iau în linguriţă orez, ţin coada de la 

linguriţă în mână iar orezul este în ea, apoi, fără a atinge cu mâna linguriţa, duc orezul cu 
linguriţa în gură. Când ajung la bol, pun orezul în bol şi răspund la o întrebare.  

7. Se repetă până ce toţi copiii au răspuns cel puţin o dată la întrebare. Întrebarea la care se 
răspunde corect, va primi un punctaj de 100 de puncte.  

8. La final, echipa care are mai mult orez în pahar primeşte un bonus de 500 de puncte.  
9. Adunaţi toate punctele acumulate de fiecare echipă. 
10. La final, câştigă echipa cu cele mai multe puncte.  

MATERIALE: 
• Orez 

• Linguriţe de 

plastic, una de 
copil 

• 2 Boluri 

• Întrebări pag. 9 

 LECŢIA BIBLIC Ă: 

Estera se roagă 6. 
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Mardoheu 

Împăra tul 

Estera 

Haman 

Sul mesaj împărătesc 

1. 

2. 

3. 

5. 

7. 
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M
asa cu

 b
u

n
ătăţi 

Evrei fericiţi 

4. 

8
. 

9
. 

Evrei speriaţi 
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JOC RECAPITULATIV: 

Întreb ări: 

• Cine a câştigat concursul de frumuseţe? 

• Ce a ajuns Estera în urma concursului de frumuseţe? 

• Din ce popor era Estera? 

• Cine sunt evreii? 

• Cum se numea omul cel rău care lucra pentru împărat? 

• Pe cine ura Haman? 

• De ce îl ura Haman pe Mardoheu?   

• Ce era Mardoheu pentru Estera? 

• Ce l-a convins Haman pe împărat să facă?  De ce?  

• Cum a ajuns Estera în faţa împăratului? 

• Ce a riscat Estera mergând nechemată la împărat?  De ce?  

• Ai f ăcut tu ceva prin care ai arătat că ai curaj? Ce anume?  

• De ce a ascultat Estera să meargă la împărat în ciuda riscului mare? 

• Ce i-a spus Estera împăratului despre planul lui Haman? 

• Ce i-a spus Mardoheu Esterei când i-a cerut să meargă la împărat?  

• Dacă Dumnezeu a pus pe Estera acolo, ştie El viitorul?  De ce crezi tu asta? 

• Ce a făcut Estera înainte de a merge la împărat?  De ce? 

• I-ai cerut tu lui Dumnezeu curaj? Când?  

• Ce s-ar fi întâmplat dacă împăratul nu-i întindea toiagul Esterei? 

• I-a întins împăratul toiagul său Esterei? 

• Unde l-a invitat Estera pe împărat?  De ce?  

• Ce a cerut Estera de la împărat?   

• A ajutat-o Dumnezeu pe Estera să-i salveze pe evrei?  Cum?  

• Ţi-a cerut Dumnezeu şi ţie să faci ceva? 

• Te poţi numi un copil credincios? Prin ce? 

• Te poţi numi şi tu un copil curajos? Dă un exemplu. 

• Poţi numi un alt personaj din Biblie care a fost curajos?  De ce crezi că a fost curajos? 

• Spune versetul biblic. 
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 LUCRU MANUAL:  
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