
Μάθημα

Ξεμπέρδεψε τα ανακατεμένα γράμματα, για να βρεις τις λέξεις.

1. Ο Ιησούς του Ναυή έστειλε δύο ΣΥΟΠΟΚΣΑΤΑΚ __________________ 

στην Ιεριχώ.

2. Αυτοί πήγαν να μείνουν στο σπίτι της ΒΑΡΑ ____________ 

3. Ο ΣΑΒΙΛΑΣΙ __________________  της Ιεριχώ έστειλε αγγελιαφόρους για 

να τους βρουν.

 Η Ραάβ είπε στους αγγελιαφόρους του Βασιλιά ότι οι δυο κατάσκοποι είχαν 

φύγει απ'την πόλη___________

2. Ζωγράφισε μια εικόνα, για να δείξεις που έκρυψε η Ραάβ τους κατασκόπους.

1. Γράψε ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ στη γραμμή μετά τη δήλωση. 

Γράψε ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ στις προτάσεις.

1.  Οι άνθρωποι στην Ιεριχώ δε φοβόντουσαν τους Ισραηλίτες.____________

2.  Οι άνθρωποι στη χώρα εκείνη άκουσαν ότι οι Ισραηλίτες πέρασαν την 

Ερυθρά Θάλασσα βαδίζοντας σε στεγνό έδαφος. ____________

3. Η Ραάβ πίστεψε ότι ο Θεός του Ισραήλ ήταν ο αληθινός Θεός____________

Ιησούς του Ναυή 2:1-3

η1  Μέρα

Ιησούς του Ναυή 2:4-7

η
2  Μέρα

Ιησούς του Ναυή 2:8-11

η3  Μέρα

Βήματα Πίστης,  3ος, Σελίδα 1Παλαιά Διαθήκη Τόμος Μάθημα 2α, 

ΟΝΟΜΑ:

Μέρος Πρώτο: Η Ραάβ ΠιστεύειΟ ΘΕΟΣ ΜΑΣ ΔΙΝΕΙ 
ΤΗ ΝΙΚΗ



Ιησούς του Ναυή 2:16-20

Ιησούς του Ναυή 2:21-24

η5  Μέρα

η6  Μέρα

  δείχνοντάς τους ένα μυστικό πέρασμα, για να βγουν απ' την πόλη.

  δίνοντάς τους ρούχα για να μεταμφιεστούν.

3. Η Ραάβ βοήθησε τους κατασκόπους να δραπετεύσουν 

  κατεβάζοντάς τους μ'ένα σχοινί απ' το παράθυρο.

Υπογράμμισε τη σωστή απάντηση, για να συμπληρώσεις καθεμιά 

από τις παρακάτω προτάσεις.

  Να προσευχηθούν για την ίδια και την οικογένειά της.

  Να γλιτώσουν τα μέλη της οικογένειάς της απ'το θάνατο.

  Να πληρώσουν για τη βραδινή διαμονή τους.

2. Οι κατάσκοποι είπαν στη Ραάβ ότι: 

  Θα της έδιναν ένα σάκο με ασήμι για τη στέγη που τους παρείχε.

  Θα ζητούσαν απ'το Θεό να ευλογήσει την ίδια και την οικογένειά της.

1. Η Ραάβ ζήτησε από τους κατασκόπους:  

  Θα της συμπεριφέρονταν με καλοσύνη, αν δεν τους πρόδιδε.

1. Η Ραάβ (έδεσε, δεν έδεσε) το κόκκινο σχοινί στο παράθυρο.

3. Οι κατάσκοποι ανέφεραν στον Ιησού του Ναυή ότι οι κάτοικοι της Ιεριχώ 

(έτρεμαν, δεν έτρεμαν) τους Ισραηλίτες.

1. Η Ραάβ είπε στους κατασκόπους να κρυφτούν στα βουνά για _______ μέρες.

2. Οι κατάσκοποι είπαν στη Ραάβ να δέσει ένα ___________________στο 

παράθυρο και να συγκεντρώσει στο σπίτι  όλη την την οικογένεια της και 

μ'αυτόν τον τρόπο θα γλίτωναν το θάνατο, όταν οι Ισραηλίτες θα έρχονταν να 

κατακτήσουν την Ιεριχώ.  

3. Οι κατάσκοποι είπαν στη Ραάβ ότι δε θα κρατούσαν την υπόσχεσή τους αν 

αυτή _______________________________________________________

2. Οι κατάσκοποι (έμειναν, δεν έμειναν) στα βουνά τρεις μέρες.

1. Βρήκαν οι κατάσκοποι την οικογένεια της Ραάβ στο σπίτι της, όταν 

επέστρεψαν στην Ιεριχώ; _____________

Σβήσε μ'  ένα Χ τη  λέξη ή τις λέξεις που είναι λάθος σε κάθε παρένθεση.

2. Κράτησαν οι κατάσκοποι την υπόσχεση που είχαν δώσει στη Ραάβ; 

______________

Βήματα Πίστης,  3ος, Σελίδα 2Παλαιά Διαθήκη Τόμος Μάθημα 2α, 

Ιησούς του Ναυή 2:12-15

η
4  Μέρα

Ιησούς του Ναυή 6:22,23
Πράξεις 16:31

η7  Μέρα



Βήματα Πίστης,  3ος, Σελίδα 3Παλαιά Διαθήκη Τόμος Μάθημα 2α, 
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3. Η Ραάβ και η οικογένειά της σώθηκαν απ' την καταστροφή της Ιεριχώ εξαιτίας της 

πίστης της Ραάβ στον ένα και αληθινό Θεό και την υπόσχεση που της έδωσαν οι 

κατάσκοποι. Στο κουτί που ακολουθεί, να διαγράψεις όλα τα γράμματα  από το 

μέρος του εδαφίου που ακολουθεί και βρίσκεται στις Πράξεις 16:31. «Πίστεψε στον 

Κύριο Ιησού Χριστό  και θα σωθείς». Ξεμπέρδεψε τα υπόλοιπα γράμματα που 

μένουν, για να βρεις από τι μας σώζει ο Θεός, όταν πιστεύουμε στον Κύριο Ιησού 

Χριστό.  Γράψε την απάντηση σου στη γραμμή.
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