
Μάθημα

1. Ο Βασιλιάς Κύρος πίστευε πως το βασίλειο του είχε δοθεί από το

__ __ __ .

2. Ο λαός του Θεού έπρεπε να __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

το ναό του Θεού στην Ιερουσαλήμ.

3. με (Χ) τη λάθος λέξη (λέξεις) στην παρένθεση. Όσοι από το λαό

δε θα πήγαιναν στην Ιερουσαλήμ θα έπρεπε να προμηθεύσουν με

1. Ποιο εδάφιο μας λέει πόσοι άνθρωποι επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ;

2. Ποια εδάφια μας λένε ότι οι άνθρωποι ήταν χαρούμενοι που γυρνούσαν

πίσω;

3. Ποιο εδάφιο μας λένε τι έδωσαν οι άνθρωποι για το ναό του Θεού;

σε κύκλο τη λέξη (λέξεις) σε κάθε παρένθεση.

1. Ο λαός του Θεού συγκεντρώθηκε

2. Πρόσφεραν θυσίες ολοκαυτώματος

.

3. Εγώ προσφέρω στην εκκλησία μου .

Διάγραψε

σωστή

(χρυσάφι, ασήμι, μια προσφορά, ζώα, σπίτια).

(στην Ιερουσαλήμ, στο Ισραήλ, στον

Ιούδα).

(το πρωί και το βράδυ, το μεσημέρι,

μια φορά το μήνα)

(χρήματα, εργασία, τίποτα)

Βάλε

Έσδρας 1:1-4

1 Μέρα
η

Έσδρας 2:64-70

2 Μέρα
η

ΌΝΟΜΑ:
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Ο Θεός ελευθερώνει το λαό Του

από την αιχμαλωσία

Ο ΘΕΟΣ ΜΑΣ

ΟΔΗΓΕΙ

Έσδρας 3:1-6

3 Μέρα
η



Νεεμίας 6:15,16 12:27

6 Μέρα
η

1. με (Χ) τις λέξεις που δε συμπληρώνουν την πρόταση.

Όταν έβαλαν τα θεμέλια για το ναό

2. Ο λαός έψαλε ευχαριστίες λέγοντας ο Κύριος είναι________________

3. ή ένα πράγμα για το οποίο ευχαριστείς το Θεό. Μετά

σταμάτα και ευχαρίστησέ Τον γι' αυτό._____________________________

___________________________________________________________

ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ μετά από κάθε πρόταση.

1. Ο Νεεμίας φαινόταν πολύ χαρούμενος καθώς υπηρετούσε το βασιλιά.

2. Ο Νεεμίας προσευχήθηκε στο Θεό ζητώντας βοήθεια.

3. Ο Νεεμίας ήθελε ο βασιλιάς να τον στείλει πίσω στον Ιούδα.

τη σωστή λέξη (λέξεις) σε κάθε παρένθεση.

1. Η ανοικοδόμηση του τείχους τελείωσε σε ημέρες.

2. Οι εχθροί κατάλαβαν πως το έργο της ανοικοδόμησης τελείωσε με τη

βοήθεια .

3. Ο λαός γιόρτασε .

Διάγραψε

Γράψε ζωγράφισε

Γράψε

_______ _

_______ _

_______ _

____

____

____

Υπογράμμισε

(42, 52, 62)

(κοφτερών εργαλείων, του Θεού, σκληρής δουλειάς)

(τραγουδώντας, πίνοντας ποτά, χορεύοντας)

Νεεμίας 2:1-6

5 Μέρα
η
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Έσδρας 3:10-13

4 Μέρα
η

ο λαός παραπονέθηκε

ο λαός αλάλαζε

ο λαός ύμνησε το Θεό

ήχησαν οι σάλπιγγες

δεν έκλαψε κανένας

ο λαός έψαλε



1. Ο Έσδρας διάβασε το __ __ __ __ __ __ του Νόμου σε όλο το λαό.

2. Όταν ο Έσδρας δόξασε τον Κύριο, ο λαός απάντησε, «__ __ __ __!»

Ύστερα προσκύνησαν τον Κύριο.

3. με (Χ) κάθε γράμμα που υπάρχει στο κουτί και επαναλαμβάνεται

5 φορές. Ξεμπέρδεψε τα γράμματα που θα μείνουν και γράψε τα πάνω

στις μουσικές νότες με τη σωστή σειρά, ένα γράμμα για κάθε νότα. Θα

ανακαλύψεις ποιον πρέπει να λατρεύουμε.

Σβήσε
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Νεεμίας 8:1-3.5.6
Ψαλμός 138:5

7 Μέρα
η

Σ

ΙΥ

ΟΗ

Σ

Λ

Λ

Λ

Λ

Λ

Ζ

Ζ

Ζ

Ζ Ζ

Ε

Ε

Ε

Ε

Ε

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Κ

ΚΚ

Κ

Κ

ΜΜ

Μ Μ

Μ

4. Πρέπει να ψάλουμε στον Κύριο γιατί __ __ __ __ __ __ είναι

η __ __ __ __ Του.

Γράψε ένα πράγμα το οποίο έχει κάνει για σένα. ______________

_____________________________________________________

5. Γράψε τον τίτλο ενός χριστιανικού ύμνου που θα ήθελες να ψάλεις

για να δοξάσεις το Θεό. _________________________________

_____________________________________________________


