
Μάθημα

1. Ο Βασιλιάς _________________ προσκάλεσε τους ηγεμόνες και τους

αξιωματούχους του στο παλάτι.

2. Χρωμάτισε τα σύμβολα σε κάθε λάθος πρόταση

σε κύκλο τη σωστή λέξη (λέξεις) σε κάθε παρένθεση.

1. Η Βασίλισσα Αστίν όπως την διέταξε ο βασιλιάς.

2. Ο βασιλιάς επέλεξε την για καινούργια βασίλισσα.

3. Η Εσθήρ ήταν Ιουδαία, αλλά παρόλα αυτά στο

βασιλιά.

τα κεφαλαία για να φτιάξεις πραγματικές λέξεις.

1. Ο Μαρδοχαίος, ξάδελφος της Εσθήρ, έμαθε για μια συνομωσία εναντίον

της ζωής του ΙΣΑΙΛΒΑ ____________________.

2. Ο Μαρδοχαίος το είπε στην ΡΗΕΣΘ ______________________, κι εκείνη

το είπε στο βασιλιά.

3. Ο βασιλιάς διέταξε οι δύο άνδρες να

ΑΝΕΡΣΟΚΥΜΤ ____________________ .

4. Το γεγονός καταγράφηκε σ' ένα ΒΙΟΛΙΒ _________________.

Βάλε

Ξεμπέρδεψε

(ήρθε, αρνήθηκε να έρθει)

(Εσθήρ, Άγαρ)

(το είπε, δεν το είπε)

Εσθήρ 1:2-11

1 Μέρα
η

Εσθήρ 1:12, 2:16-18.20

2 Μέρα
η

3 Μέρα
η
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Η Εσθήρ γίνεται Βασίλισσα

ΌΝΟΜΑ:

Εσθήρ 2:21-23

Ο ΘΕΟΣ ΜΑΣ

ΟΔΗΓΕΙ

Ο βασιλιάς έκανε ένα επίσημο γεύμα.

Ο βασιλιάς έδειξε όλα του τα πλούτη.

Ο βασιλιάς δεν ήθελε να δουν τη Βασίλισσα Αστίν.



Εσθήρ 3:8-11

5 Μέρα
η

1. με (Χ) τη λάθος πρόταση που υπάρχει παρακάτω.

.

2. Ο Αμάν έκανε σχέδια για να εξοντώσει τους _______________________ .

3. Πιστεύεις πως ο Αμάν ακολουθούσε το Δρόμο του Θεού; _____________

ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ στη γραμμή που ακολουθεί μετά από κάθε πρόταση.

1. Ο Αμάν αγαπούσε του Ιουδαίους.

2. Ο βασιλιάς είπε στον Αμάν πως μπορούσε να κάνει ό,τι ήθελε στους

Ιουδαίους.

3. Όταν θυμώνουμε, συχνά πληγώνουμε κάποιον.

1. Ο Μαρδοχαίος ήθελε η __ __ __ __ __ να μιλήσει στο βασιλιά για χάρη

των Ιουδαίων.

2. Αν κάποιος παρουσιαζόταν μπροστά στο βασιλιά χωρίς την άδειά του,

καταδικαζόταν αμέσως σε __ __ __ __ __ __ .

3. Η ζωή ενός ανθρώπου σωζόταν μόνο εάν ο βασιλιάς άπλωνε το χρυσό

του __ __ __ __ __ __ __ .

Διάγραψε

Γράψε

_______ _

_______ _

_______ _

____

____

____
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Εσθήρ 4:1.6-11

6 Μέρα
η

4 Μέρα
η

Εσθήρ 3:1-7

ΟΑμάν πήρε προαγωγή και έγινε πρώτος

ανάμεσα σε όλους του ηγεμόνες του βασιλιά

Ο Μαρδοχαίος αρνήθηκε

να προσκυνήσει τον Αμάν.

Ο Αμάν ευχαριστήθηκε πολύ γιατί

ο Μαρδοχαίος δεν τον προσκύνησε.

Ο Αμάν ανακάλυψε πως

ο Μαρδοχαίος ήταν Ιουδαίος.



Βήματα Πίστης, Παλαιά Διαθήκη Τόμος 4ος, Μάθημα 11, Σελίδα 3

τη σωστή λέξη (λέξεις) στις παρενθέσεις που υπάρχουν

στις προτάσεις 1-4.

1. Ο Μαρδοχαίος πίστευε πως ο Θεός είχε τοποθετήσει την Εσθήρ στο

παλάτι προκειμένου να τους Ιουδαίους.

2. Η Εσθήρ πρόθυμη να βοηθήσει το λαό του Θεού.

3. πρόθυμος/μη να κάνω ό,τι και αν μου ζητήσει ο Θεός.

4. Τα σχέδια του Θεού ήταν από του Αμάν.

5. Αν ο Αμάν είχε καταφέρει να εξοντώσει τους Ιουδαίους, τότε ο Ιησούς δε

θα μπορούσε να γεννηθεί σαν Ιουδαίος και η υπόσχεση του Θεού για

Σωτήρα δεν θα πραγματοποιόταν. Πίσω από το πονηρό σχέδιο του Αμάν

κρυβόταν ένας δυνατός εχθρός.

Για να βρεις ποιος ήταν, το γράμμα από κάθε εικόνα στο κουτί

που έχει τον ίδιο αριθμό.

Υπογράμμισε

γράψε πρώτο

(βοηθήσει, μη βοηθήσει)

(ήταν, δεν ήταν)

(Είμαι, δεν είμαι)

(πιο μεγάλα, πιο μικρά)

Εσθήρ 4:12-17
Ησαΐας 55:9

7
η
Μέρα

1

2

3

4

5

6

7

8
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