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 CERITA 58  

ESTER MENJADI RATU 
 
 

BAHAN ALKITAB 

Bahan untuk Guru  : Ester 1 – 5    
Bahan untuk Kelas  : Ester 2:1-18 (Kelas Besar) Ester 4:1-17 (Kelas Remaja) 
Mazmur   : Mazmur 109:26-31 (Kelas Besar) Mazmur 109:26-31 (Kelas Remaja) 
Berita Anugerah  : Mazmur 103:12-13 (Kelas Besar) Mazmur 103:12-13 (Kelas Remaja) 
Petunjuk hidup Baru (PHB) : Mazmur 22:27 (Kelas Besar) Mazmur 22:27 (Kelas Remaja) 
Nas Persembahan  : Maleakhi 3:10 (Kelas Besar) Maleakhi 3:10 (Kelas Remaja) 

 
 

ANALISA PERBUATAN 

PERBUATAN ALLAH AYAT PERBUATAN MANUSIA AYAT +/- 

  Raja Ahasyweros menguasai 120 daerah dari India sampai 
Ethiophia, tahta kerajaannya ada dalam benteng Susan. Ia menjadi 
sangat bangga lalu menggelar pesta besar selama 6 bulan untuk 
para pembesar dan bangsawan sambil memamerkan seluruh 
kekayaan dan kemuliaan kerajaan Persia 

1: 
1-5 

- 

  Raja menambah 7 hari lagi pesta bersama rakyat, dimana rakyat 
diberi kebebasan menikmati semua kekayaan raja. Dilaksanakan 
pula pesta khusus untuk perempuan 

1: 
6-9 

- 

Tuhan bekerja dalam 
pemecatan ratu Wasti 
untuk melanjutkan 
pemeliharaan-Nya terhadap 
orang Yahudi. 

1:12 Raja ingin memamerkan ratu di depan tamu-tamunya  tetapi Ratu 
Wasti menolak hadir, Raja menjadi sangat marah. Keadaan itu 
dimanfaatkan oleh para pembesar untuk menyingkirkan Wasti. 
Raja memecat ratu Wasti dan di larang menghadap raja lagi dan 
kedudukannya sebagai ratu di karuniakan kepada orang lain. 

1: 
10-
24 

- 

  Raja Ahasyweros mencari pengganti ratu Wasti 2:1-4 + 

Tuhan membuat Ester 
mendapat kasih sayang 
Hegai dan mendapat kasih 
sayang raja Ahasyweros . 
Tuhan memilih Ester untuk 
rencana penyelamatan 
orang Yahudi. 

2:9, 
16 

Ester mengikuti kontes pemilihan ratu atas bantuan sepupunya, 
Mordekhai. Ester mendapat kasih sayang Hegai sehingga 
mendapat perawatan, pendampingan dan perhatian khusus. Ester 
dibawa menghadap raja Ahasyweros dan mendapat kasih sayang 
raja dan mengangkatnya menjadi ratu Persia yang baru. 

2: 
5-18 

+ 

  Raja mengadakan perjamuan dan menitahkan kebebasan pajak. 2:18 + 

  Ester tidak memberitahukan tentang asal usulnya. 
Ester dan Mordekhai menyelamatkan raja dari pemembunuhan 
yang direncanakan Teresh dan Bigtan.   

2:19 
-23 

+ 

  Haman bin Hamedata dikaruniai kebesaran oleh Raja Ahasyweros 
dan pangkatnya dinaikkan, semua pegawai raja berlutut dan sujud 
kepada Haman tetapi Mordekhai tidak berlutut atau sujud di 
hadapan Haman 

3:1-2 + 

  Mordekhai diadukan kepada Haman karena tidak mau sujud 
kepada Haman. 

3: 3-
4 

- 

  Haman mencari cara untuk memunahkan bangsa Yahudi. 3:5-7 - 
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PERBUATAN ALLAH AYAT PERBUATAN MANUSIA AYAT +/- 

  Haman menghadap Raja dengan muslihat agar bangsa Yahudi yang 
ada dalam daerah kekuasaan Raja Ahasyweros dipunahkan. 
Rencana Haman untuk memusnahkan bangsa Yahudi mulai ia 
jalankan. 

3:8-
15 

- 

  Mordekhai mengetahui rencana jahat Haman, ia dan semua bangsa 
yahudi  berkabung dan disertai dengan ratap tangis. 

4:1-4 + 

  Ester mencari tahu mengapa Mordekhai sampai berduka. 
Mordekhai memberitahukan kepada Ester tentang rencana Haman. 

4:5-
9 

+ 

  Ester takut untuk menghadap raja, ia memohon dukungan kepada 
Mordekhai dan kepada semua orang Yahudi, agar mereka semua 
berpuasa selama tiga hari sebelum ia masuk menghadap Raja. 

4:10-
17 

+ 

  Ester menghadap Raja, ia mengundang sang Raja dan Haman 
untuk hadir dalam perjamuan yang diadakan oleh Ester. 

5:1-5 + 

  Sang raja bertanya apa yang diinginkan oleh Ester. 5:6 + 

  Ester kembali mengundang sang Raja dan Haman untuk hadir  
kembali besok dalam perjamuan yang akan diadakan oleh Ester. 

5:7-8  
+ 

  Haman semakin benci kepada Mordekhai dan ia menyuruh orang 
untuk membuat tiang yang tingginya lima puluh hasta untuk 
menyulakan Mordekhai. 

5:9-
14 

- 

 
 

ANALISA ADEGAN 

ADEGAN TEMA AYAT PENERAPAN 

I Ester jadi Ratu Raja Ahasyweros. Ester 1-2  D 
II Haman membenci orang Yahudi. Ester 3  
III Ester berjuang untuk bangsanya. Ester 4-5 E 

 
 

 
 

POKOK, TUJUAN DAN PENERAPAN CERITA 

POKOK CERITA KELAS BESAR  POKOK CERITA KELAS REMAJA 

Peran dari Tuhan untuk RencanaNya 
(2:19-23) 

PGT Bab I:2,4; Bab III:2 
 

"Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati". 
(4:16) 

PGT Bab I:6,7; Bab III:2 

   

TUJUAN CERITA KELAS BESAR  TUJUAN CERITA KELAS REMAJA 

1. Anak mengetahui bahwa Allah punya rencana 
yang indah bagi orang Israel. 

2. Anak menyadari setiap orang diberikan peran 
masing-masing untuk melaksanakan rencana 
Tuhan. 

3. Anak mengenali apa peran yang Tuhan 
berikan kepadanya, dan melaksanakannya 
dengan penuh tanggung jawab. 

 1. Anak mengetahui bahwa setiap peran yang 
Tuhan berikan kepada kita memiliki pengaruh 
tidak hanya bagi diri kita tetapi juga untuk 
menjadi berkat bagi orang lain. 

2. Anak merasakan bahwa tanggung jawab yang 
sedang dilakukan sekarang mendapat 
dukungan dari Tuhan dan orang-orang 
disekitarnya. 

3. Anak mensyukuri tanggung jawab yang 
Tuhan berikan kepadaNya dan 
menjalankannya sesuai dengan petunjuk 
Tuhan. 

   

PENERAPAN KELAS BESAR  PENERAPAN KELAS REMAJA 

Tuhan Raja di atas segala raja memperhatikan  Di dalam suasana perkabungan besar, Mordekhai 
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keadaan umat-Nya yang terhina. Ia menyediakan 
rencana penyelamatan umat-Nya melalui Ester 
dan Mordekhai.  
Ester berhasil merebut kasih sayang raja hingga 
dilantik menjadi ratu. Terpilihnya Ester sebagai 
ratu tidak terlepas dari campur tangan Allah.  
Pemeliharaan Allah yang diterima Ester ini 
tidaklah membebaskan umatnya dari tanggung 
jawab yang harus diambilnya. 
Jabatan ratu yang disandang Ester menunjukkan 
tanggung jawab untuk melakukan tugas besar 
dikemudian hari dalam kelangsungan hidup 
bangsanya, bangsa Yahudi. Tentu saja bukan 
semata-mata karena kuasa yang Ester miliki, 
melainkan karena tangan Allah bekerja begitu 
indah, merajut peristiwa demi peristiwa untuk 
menggenapi rencana-Nya atas umat-Nya. Peran 
Ester sebagai alat Tuhan ditunjukkannya melalui 
ketaatannya kepada orang-orang yang 
membimbingnya, demikian juga Mordekhai yang 
melakukan tugasnya dengan baik. 
Kepada kita Tuhan berikan tangungjawab, 
lihatlah cara Tuhan menolong kita sehingga kita 
dapat kerjakan dengan baik.  

masih memiliki keyakinan dan pengharapan akan 
pertolongan serta pemeliharaan Tuhan. Dengan 
atau tanpa Ester, pertolongan Tuhan pasti akan 
datang. Dengaan keyakinan ini, ia berjuang keras 
mencari cara untuk menjauhkan bangsanya dari 
rencana jahat Haman. Ia mendatangi Ester. 
Mordekhai memberitahu dia tentang gentingnya 
situasi dan mendorong dia untuk membela 
bangsanya di hadapan raja.  Mordekhai 
memarahi Ester karena hanya memikirkan diri 
sendiri. Hanya saja Ester harus tahu bahwa Tuhan 
menempatkan dia di istana Raja Ahasyweros, 
bukan tanpa maksud. Ia harus memaksimalkan 
perannya berjalan sesuai dengan rencana Tuhan 
bagi posisi Ester. Akhirnya Ester menyadari 
posisinya. Ia akan memberanikan diri untuk 
menghadap raja, meski ia harus menanggung 
risiko nyawa. "Kalau terpaksa aku mati, biarlah 
aku mati". Maka ia meminta dukungan 
bangsanya berpuasa bagi perjuangannya sebagai 
ganti ratap tangis kepedihan.  Inilah seberkas 
keyakinan dan pengharapan yang memampukan 
mereka bangkit mengambil tanggungjawab dan 
memainkan perannya. Ia tahu, Tuhan 
menolongnya, Tuhan melindunginya. Sungguh 
suatu kesaksian iman yang harus disyukuri 
bahwa tanggungjawab yang berat itu terlaksana 
dengan baik. 

 

 
 

ANALISA GRAFIK 

GRAFIK KELAS BESAR (ASUMSI CERITA 9 MENIT)  GRAFIK KELAS REMAJA (ASUMSI CERITA 9 MENIT) 

D      
 

E 

Adegan I Adegan II Adegan III  Adegan I Adegan II Adegan III 

Ester 1-2 Ester 3 Ester 4-5  Ester 1-2 Ester 3 Ester 4-5 

4 menit 2 menit 3 menit  3 menit 2 menit 4 menit 

 

SELUK BELUK GAMBAR 

GAMBAR SELUK BELUK GAMBAR 

Gambar 1 Janji pemeliharan Tuhan kepada umatNya, tidak berhenti ketika orang Israel masuk ke 
tanah Kanaan. Janji itu terus berlaku, bahkan ketika mereka mengalami kembali 
penderitaan. Ketika itu Raja Babel mengusai tanah perjanjian. Banyak sekali orang Israel 
dibawa ke pembuangan untuk bekerja bagi raja yang menguasai mereka. Bahkan mereka 
diperebutkan untuk dikuasai oleh bangsa lainnya. Luar biasa penderitaan yang mereka 
alami. Tuhan yang setia dengan pemeliharaanNya merencanakan pembebasan umatNya 
melalui orang-orang pilihanNya. 
Ester adalah orang Yahudi, menjadi putri dari anak saudara ayahnya, Mordekhai. Mereka 
hidup di pembuangan di Babel yang saat itu sedang dikuasai oleh Raja Persia. 
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Raja Persia, Ahasyweros Xerxes I mengangkat Ester menjadi ratunya menggantikan Ratu 
Wasti. 
Tuhan memakai Esther, Mordekhai, Hegai untuk memakai peran mereka terlibat dalam 
rencanaNya. 
Puncak D terdapat pada bagian ini, ceritakan penerapan kelas besar pada bagian ini. 

Gambar 2 Raja Persia mengangkat Haman sebagai pembesar yang ada di hadapan baginda. Haman 
adalah keturunan Agag, raja orang Amalek (1Sam 15:8), musuh Israel dari generasi ke 
generasi (Kel 17:14-16).   
Semua orang sujud hormat menyembah kepadanya, tetapi bagi Mordekhai sendiri, 
Haman bukan orang yang pantas dihormati. Dalam kesadaran diri sebagai orang Israel, 
Mordekhai tidak mau berlutut di depan Haman.  
Kebanggaan diri Haman pun terkoyak. Ia memanfaatkan raja untuk menghabisi bangsa 
Yahudi. Mungkin Haman mengira bahwa semua orang Yahudi bersikap sama seperti 
Mordekhai. Maka dengan tuduhan bahwa orang Yahudi tidak mematuhi peraturan, 
Haman mengadu dan meminta kepada Raja untuk menghabisi bangsa Yahudi.  

Gambar 3 Raja Ahasyweros yang tidak menangkap maksud Haman, menyetujui usulan tersebut. 
Ia mengira bahwa Haman bermaksud memberantas kaum pemberontak yang 
membahayakan kerajaan.  
Lalu diumumkanlah suatu peraturan untuk menghabisi bangsa Yahudi. Penduduk Susan 
gempar. Bagaimana mungkin orang Yahudi yang selama ini ada di tengah mereka, harus 
dibunuh?  
Haman yang gila hormat dan terluka karena sebuah kesombongan dapat melahirkan 
kebencian yang membahayakan nyawa orang lain.  

Gambar 4 Reaksi Mordekhai atas keputusan memusnahkan orang Yahudi, begitu kuat. Memang 
dialah yang menyebabkan munculnya keputusan itu.  
Meski demikian, tak mungkin bagi Mordekhai untuk mendatangi Haman dan bersujud di 
depan dia. Lagi pula Mordekhai memahami sifat hukum di Persia yang tidak bisa diubah. 
Sebab itu, ia meratap sekeras mungkin agar raja dan Ester mendengar. 
Ester, yang tidak mengetahui adanya keputusan itu, meminta penjelasan mengenai 
alasan ratapan Mordekhai. Lalu Mordekhai memberitahu dia tentang gentingnya situasi 
dan mendorong dia untuk membela bangsanya di hadapan raja.  
Ester yang memahami situasi istana, tahu bahwa meski ia berkedudukan sebagai ratu, 
tidaklah mudah untuk menghadap raja. Nyawa menjadi taruhannya . 
Mordekhai memarahi Ester karena hanya memikirkan diri sendiri.  
Dengan atau tanpa Ester, pertolongan akan datang juga.  
Hanya saja Ester harus tahu bahwa Tuhan menempatkan dia di istana Raja Ahasyweros, 
bukan tanpa maksud. Oleh sebab itu Ester harus berjalan sesuai dengan maksud Allah itu.  

Gambar 5 Akhirnya Ester menyadari posisinya. Ia akan memberanikan diri untuk menghadap raja, 
meski ia harus menanggung risiko nyawa. 
Maka ia meminta dukungan bangsanya yang dinyatakan dengan berpuasa. 
Puncak E terdapat pada bagian ini, ceritakan penerapan kelas remaja pada bagian ini. 
Lalu pergilah Mordekhai dan melakukan semua yang dipesankan Ester kepadanya. 
Tuhan mendengar doa umatNya, Ia memberikan keberanian kepada Ester untuk  
menghadap raja. 
Tuhan memberikan hikmat kepada Ester untuk menyusun strategi menyelamatkan 
bangsanya dari rencana jahat Haman. 

 
 

LAGU PENDUKUNG 

Kidung Ceria 265 Yesus Berpesan 
Kidung Ceria 276 Di Mana-Mana Saja 
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AYAT HAFALAN 

AYAT HAFALAN KELAS BESAR  AYAT HAFALAN KELAS REMAJA 

Yesaya 55:8  Yesaya 55:9 

Sebab rancangan-Ku bukanlah rancanganmu, 
dan jalanmu bukanlah jalan-Ku, demikianlah 

firman TUHAN. 

 Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah 
tingginya jalan-Ku dari jalanmu dan rancangan-Ku 

dari rancanganmu. 

 
 
 

AKTIVITAS 

PERAN DAN TANGGUNG JAWABKU 
Tuhan menghadirkan kita ke dunia ini memiliki tugas dan tanggung jawab atau peran masing-masing 
untuk menyatakan kemuliaanNya. Tuhan menempatkan kita di berbagai bidang atau tempat yang pasti 
kita bisa melaksanakannya, misalnya menjadi pelajar, menjadi ketua kelas, menjadi anak pertama, 
menjadi bendahara, menjadi sahabat seseorang, dll. Tetapi Tuhan tidak menempatkan kita di situ untuk 
duduk-duduk tenang-tenang saja menerima peran itu. Tuhan meminta kita untuk aktif terlibat 
mengusahakan peran dan tanggungjawab itu berjalan sesuai dengan tujuannya, baik untuk kita dan juga 
untuk orang lain. Tuhan menjanjikan pemeliharaanNya dengan menyiapkan kebutuhan dan orang-
orangNya untuk mendukung kita.  
1. Bagikan kepada anak kerts yang berisi tabel kosong seperti di bawah ini. 
2. Minta mereka mengisinya minimal 3 baris, sisanya dapat dilanjutkan di rumah. 
3. Setelah itu berikan waktu kepada mereka untuk mendoakan peran yang Tuhan berikan dan 

mendokan orang-orang yang Tuhan pakai untuk mendukung mereka berjuang menjalani tanggung 
jawab. 

 

Peran/ 
Tanggung 

Jawab 

Kegiatan/Tindakan Yang 
Harus Dilakukan 

Para 
Pendukung 

Hal Yang Dilakukan Oleh Para Pendukung. 

Pelajar Belajar, mentaati peraturan 
sekolah, bergaul dengan 
benar di sekolah, dll. 

Ayah, Ibu, Kakak, 
Adik, Om, Tante, 
dll. 

Ayah dan Ibu: bekerja mencari uang untuk 
biaya sekolah, berdoa, menginatkan untuk 
belajar, membelikan perlengkapan sekolah, 
berjumpa dengan guru untuk perkembangan 
belajar, menolong belajar, membautkan 
maknan dan minuman, dll. 
Kakak: Berdoa, menemani belajar, 
menyemangati dengan hadiah, mengingtkan 
untuk rajin belajar, menjaga dari gangguan 
teman yang usil, dll 
Adik: menolong mengambilkan keperluan 
kakak, berdoa, menemani mencari kebutuhan 
sekolah, dll 
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PETUNJUK MENGENAI PERSIAPAN 

1. Perhatikan dengan baik Tabel Persiapan pada halaman V. Tabel ini sangat penting dalam persiapan 
Guru Sekolah Minggu. Bacalah dan lakukan. Kalau ingin berhasil, ikutilah setiap tahapan dengan setia. 

2. Sebagai guru, ingatlah bahwa cerita yang hidup dan mengesankan harus dimulai dari diri dan hidup 
guru terlebih dahulu. Cerita ini haruslah terlebih dahulu menjadi berkat bagi anda sebagai guru.  

3. Bacalah keseluruhan perikop Esther 1-5 untuk dapat memahami alur cerita dengan lengkap. Tidak 
semua detail diceritakan, tetapi setiap perikop memiliki kaitan-kaitan yang harus dismpaikan secara 
garis besar. Pada perikop yng menjadi pokok cerita, menjadi bahan yang dicerita secara detai. 

4. Renungkanlah hal-hal ini (silahkan ditambahkan sesuai inspirasi yang anda dapatkan): 
a. Coba anda renungkan dan gumuli bagaimana Allah mengatur segalanya untuk hidup anda. 
b. Bukankah semuanya indah? 
c. Apakah anda  yakin bahwa hidup saya ini Tuhan yang mengaturnya? 
d. Setiap langkah anda apakah anda merasakan pimpinan Tuhan? 
e. Apakah anda bergantung padaNya? 

 

PETUNJUK MENGENAI TEKNIK BERCERITA 

1. Alternatif Pendahuluan Cerita: 
Untuk Kelas Remaja: 
- Siapkan sejumlah gambar gadis-gadis yang cantik, berikanlah nomor urut pada masing-masing 

gambar, pasanglah pada papan dan tanyakan pendapat mereka, misalnya nomor berapa yang paling 
disukainya dan mengapa mereka menyukainya. 

- Tanyakan, kapankah sebuah perjanjian dinyatakan tidak lagi berlaku? Tuhan membut perjanjian 
kepada bangsa Israe, perjanjian itu tidak memiliki batas waktu, perjanjian itu bahkan berlaku sampai 
hari ini. Apa isinya? Percaya kepadaNya akan mendatangkan pemeliharaanNya, tidakpercaya 
kepadaNya mendatangkan penderitaan. 

- Apa tanggung jawab/peran yang kalian sedang lakukan? Sekolah! Siapa yang ikut bahagia jika kalian 
berhasil dalam sekolah?  

2. Setelah pendahuluan lanjutkan garis besar cerita sebelumnya, yaitu Janji pemeliharan Tuhan kepada 
umatNya, tidak berhenti ketika orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Janji itu terus berlaku, membuat 
Tuhan merencanakan pemeliharan dan pembebasan umatNya yang menderita melalui orang-orang 
pilihanNya. Pada adegan pertama ini ceritakan tentang rencana Tuhan melalui Esther, Mordekhai, 
Hegai untuk memakai peran mereka terlibat dalam rencanaNya memelihara bangsa Yahudi di tang 
pembuangan. Puncak D terdapat pada bagian ini, ceritakan penerapan kelas besar pada bagian ini. 

3. Pada adegan II, ceritakan tentang Raja Persia mengangkat Haman sebagai pembesar yang ada di 
hadapan baginda. Haman adalah keturunan Agag, raja orang Amalek, musuh Israel dari generasi ke 
generasi.  Semua orang sujud hormat menyembah kepadanya, tetapi  bagi Mordekhai sendiri, Haman 
bukan orang yang pantas dihormati. Haman marah, dan kemarahannya berkibat Haman mengadu 
dan meminta kepada Raja untuk menghabisi bangsa Yahudi.  

4. Pada adegan III, ceritakan tentang reaksi Mordekhai yang sangt kuat atas keputusan memusnahkan 
orang Yahudi, begitu kuat. Sebab itu, ia meratap sekeras mungkin agar raja dan Ester mendengar 
ratapan bangsa Yahudi.  Mordekhai memberitahu Ester tentang gentingnya situasi dan mendorong 
dia untuk membela bangsanya di hadapan raja. Ester yang memahami situasi istana, tahu bahwa 
meski ia berkedudukan sebagai ratu, tidaklah mudah untuk menghadap raja. Nyawa menjadi 
taruhannya. Puncak E terdapat pada bagian ini, ceritakan penerapan kelas remajapada bagian ini 
tentang Mordekhai memarahi Ester karena hanya memikirkan diri sendiri dan Ester harus tahu bahwa 
Tuhan menempatkan dia di istana Raja Ahasyweros, bukan tanpa maksud. Oleh sebab itu Ester harus 
berjalan sesuai dengan maksud Allah itu.  

5. Akhiri cerita dengan menyampaikan kesimpulan kejadian paling yaitu Mordekhai pergi dan melakukan 
semua yang dipesankan Ester kepadanya. Tuhan mendengar doa umatNya, Ia memberika keberanian 
kepada Ester untuk menghadap raja. Tuhan memberikan hikmat kepada Ester untuk menyusun 
strategi menyelamatkan bangsanya. 

6. Baca Alkitab Ester 2:1-18 (Anak Besar); Ester 4:1-17 (Remaja).  


