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La Bíblia ens parla d'Ester

Ester era una jove jueva que, quan van morir els seus pares, se'n va anar a viure 
amb el seu oncle Mardoqueu.

Assuer, el rei de Pèrsia, es va enamorar d'Ester i aquesta es va convertir en reina. El 
seu oncle Mardoqueu li va aconsellar que no revelés que era jueva. 

Aquells dies, tothom s'havia d'inclinar davant Aman, una persona amb gran poder 
al regne. Mardoqueu es va negar a fer-ho perquè, com a bon jueu, només s'ageno- 
llava davant Déu. Aman va convèncer el rei perquè exterminés el poble jueu per no 
complir les lleis. 

Davant aquesta situació, Ester va dir al seu oncle que tot el poble jueu havia de re-
sar i dejunar. Ester es va posar els seus millors vestits i es va perfumar per anar 
a veure el seu espòs Assuer. El rei va dir a Ester que demanés el que volgués. 
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Ester, tot arriscant la vida, va revelar al seu marit que era jueva i li va pregar que 
li concedís la vida, a ella i al seu poble, ja que anava a ser aniquilat per voluntat 
d'Aman.

El rei va manar castigar Aman i, també, escriure un nou decret en el qual s'esmen- 
tés els jueus com un poble que ajudava el regne i que seguia les lleis justes de 
Déu.
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Nom: ................................................................................................... Data: ..........................

1 Relaciona: 

Ester Rei de Pèrsia, espòs d'Ester

Assuer Oncle d'Ester, jueu

Mardoqueu Persona amb gran poder

Aman Reina de Pèrsia, jueva
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Ordena aquestes escenes del relat.

  Mardoqueu es va negar a inclinar-se davant Aman, perquè era jueu 
i només s'inclinava davant Déu.

 Ester va explicar a Assuer que era jueva, posant en perill la seva vida.

 Aman va convèncer Assuer perquè aniquilés els jueus.

La reina Ester va ajudar el seu poble. Subratlla les actituds que reflecteixen 
l'ensenyament de la reina Ester.

Visitar el meu amic malalt. Insultar qui pensa diferent de mi.

Estudiar amb un company. Col·laborar en les tasques de casa.

Acompanyar un ancià. Acceptar un amic d'una altra religió.

Explica com aquestes persones dediquen la seva vida a ajudar els altres.

Completa amb l'opció correcta.

Els cristians aprenen de la valentia d'Ester i ________ (ajuden/canvien) els 

altres encara que suposi un _________ (esforç/alegria).

La Bíblia ens parla d'Ester



La Bíblia ens parla de la samaritana

Jesús va arribar a un poble anomenat Sicar, on hi havia el pou de Jacob. Sicar és 
a Samaria.

Jesús es va asseure al costat del pou per descansar. Era prop del migdia quan va 
arribar una dona samaritana a treure aigua del pou.

Els jueus no es parlaven amb els samaritans. A Jesús aquest fet li va ser igual i li va 
demanar aigua per beure a la dona samaritana.

Ella s'estranyà i li 
preguntà: 

—Com és que es-
sent jueu t'atrevei- 
xes a demanar-me 
aigua, si sóc una 
dona samaritana?

Jesús li va respondre: 

—Si coneguessis qui és el que et demana de beure, me'n demanaries tu a mi i jo et 
donaria aigua viva.

—Però si ni tan sols tens amb què treure aigua, com pots donar-me aigua viva?

Li va contestar Jesús: 

—Tothom qui begui aquesta aigua tornarà a tenir set, però el que begui l'aigua que 
jo vull donar-te no tindrà set mai més, perquè es convertirà en el seu interior en una 
deu de vida eterna.

La dona va exclamar:

—Senyor, dóna'm aquesta aigua i així no tindré més set i no hauré de venir més.

Jn 4,4-15
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Nom: ................................................................................................... Data: ..........................

1

2

3

Cerca a internet Sicar, Samaria i la Judea. Situa'ls en el mapa.

La Bíblia ens parla de la samaritana

Respon:

• Amb qui parla Jesús? _____________________________________________

• D'on és? _________________________________________________________

• Per què s'estranya la dona? ________________________________________

• Què té d'especial l'aigua que ofereix Jesús? __________________________
_________________

Completa: 

De les persones d'una altra localitat o d'una religió diferent aprenc…

___________________________________________________________________

Jesús tracta totes les persones igual independentment de la seva… 

___________________________________________________________________
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