
Μάθημα

1. Η ___________________________ γύρισε πίσω στην οικογένεια της και 

στους θεούς της.

2. ΟΙ δυο γιοι του Ελιμέλεχ παντρεύτηκαν Μωαβίτισσες γυναίκες που τις 
έλεγαν (Ρουθ και Νωεμίν, Νωεμίν και Ορφά, Ρου και Ορφά).  Αυτές οι δύο 
γυναίκες λάτρευαν τον ψεύτικο Χεμώς.

Υπογράμμισε τις σωστές λέξεις σε κάθε παρένθεση

3. Ο Ελιμέλεχ και (η γυναίκα του, οι γιοι του, οι νύφες του) πέθαναν ενώ 
ζούσαν στη Μωάβ.

4. Όταν η Νωεμίν αποφάσισε να επιστρέψει στη Βηθλεέμ, είπε στις νύφες της 
(να πάνε μαζί της, να επιστρέψουν στις οικογένειές τους, να βρουν μια 
δουλειά).

1. Ο Ελιμέλεχ και η οικογένεια του πήγαν να ζήσουν στη Μωάβ εξαιτίας της 
(πανώλης, πείνας, καταιγίδας) στο Ισραήλ.

2. Η Ρουθ αγαπούσε πάρα πολύ τη Νωεμίν και της είπε: «Ο _____________ 

σου θα είναι _______________ μου κι ο 

_____________________________ σου θα είναι ________________ 

μου».

3. Όταν είδε η Νωεμίν ότι η __________ ήταν αποφασισμένη να πάει μαζί 

της ________________πια να ____________.

Γράψε ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ στη γραμμή μετά κάθε πρόταση

 _____________

5.  Δε φέρθηκα εγωιστικά απέναντι στους άλλους σήμερα _____________

4. Ο Βοόζ παρατήρησε ότι η Ρουθ δεν ήταν εγωίστρια και ότι

 συμπεριφερόταν στη Νωεμίν με καλοσύνη. _____________

1. Η Ρουθ πήγε να μαζέψει στάχυα στα χωράφια που ανήκαν στο Βοόζ.

 _____________

3. Η Ρουθ είπε ότι ήθελε να πάει κάπου αλλού για να μαζεύει στάχυα.

2,  Ο Βοόζ προσφέρθηκε α προστατεύει τη Ρουθ αν συνέχιζε να δουλεύει στα 

χωράφια του.

 Ρουθ 1:1-10

η
1  Μέρα

Ρουθ 1:11,12, 14-18

Ρωμαίους 15:2α,3α

η
2  Μέρα

Ρουθ 2:1-13

η3  Μέρα

Βήματα Πίστης, Παλαιά  3ος, Σελίδα 1Διαθήκη Τόμος Μάθημα 6, 

ΟΝΟΜΑ:

Η Ρουθ κάνει ανιδιοτελή επιλογήΟ ΘΕΟΣ ΜΑΣ 
ΔΙΝΕΙ ΤΗ ΝΙΚΗ



Ριτυ 4: 1-10

Ρουθ 4:13-22

η
5  Μέρα

η
6  Μέρα

Βάλε σε κύκλο τις σωστές λέξεις σε κάθε παρένθεση.

2.Ο Βοόζ (ήταν, δεν ήταν)  ευχαριστημένος που η Ρουθ ήθελε να την 

παντρευτεί.

1. Σύμφωνα με την πρόταση της Νωεμίν, η Ρουθ ζήτησε από το Βοόζ να την 

παντρευτεί, γιατί νόμιζε ότι ήταν (πολύ πλούσιος, ο κοντινότερος συγγενής 

της, πολύ μοναχικός άντρας).

2.  Ο κοντινότερος συγγενής (ήθελε, δεν ήθελε) να παντρευτεί τηΡουθ.

Η Νωεμίν ήθελε η Ρουθ να παντρευτεί το Βοόζ και να έχει έτσι το δικό της σπιτικό.

3.  Ζωγράφισε μια εικόνα, να δείξεις τι έδωσε ο άντρας στο Βοόζ μπροστά 

μάλιστα στους πρεσβυτέρους της πόλης, για να φανεί ότι επέτρεπε στο 

Βοόζ ν' αγοράσει το χωράφι και να παντρευτεί τη Ρουθ.

1. Ο Βοόζ πήγε (στο δικαστήριο, στην πύλη της πόλης, στο δημαρχείο), για 

να μιλήσει με τον άντρα που ήταν ο κοντινότερος συγγενής και είχε το 

δικαίωμα ν' αγοράσει την οικογενειακή περιουσία και να παντρευτεί τη 

Ρουθ.

3. Ο Βοόζ (ήταν, δεν ήταν)  ο κοντινότερος συγγενής της.

Ο Βοόζ, ο Ωβήδ και ο Ιεσσαί ανήκαν στη γενεαλογική γραμμή του Δαβίδ ο 

οποίος έγινε ο δεύτερος βασιλιάς του Ισραήλ

  Ιεσσαί  ο πατέρας του Ωβήδ

 

  Ωβήδ  ο πατέρας του Δαβίδ

  Βοόζ   ο πατέρας του Ιεσσαί

1. Η Ρουθ και ο Βοόζ παντρεύτηκαν κι απέκτησαν ένα γιο που τον ονόμασαν 

Ω_________

2. Ένωσε με γραμμές τα ονόματα των προγόνων με τους απογόνους του 

καθενός.

Βήματα Πίστης, Παλαιά  3ος, Σελίδα 2 Διαθήκη Τόμος Μάθημα 6, 

Ριουθ 3:1,2,9-13

η4  Μέρα



Βήματα Πίστης, Παλαιά  3ος, Σελίδα 3Διαθήκη Τόμος Μάθημα 6, 

γάλα

γάλα

γάλα
γάλα

γάλα

γάλα

γάλα
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γάλα

γάλα

γάλα

γάλα

γάλα

γάλα

Αν στο Ρουθ 2:17 η Ρουθ μάζεψε ένα σακί κριθάρι μαύρισε τα

Αν στο Ρουθ 4:8 ο συγγενής έβγαλε τα δύο του σανδάλια μαύρισε τα

Αν στο Ρουθ 4:13 η Ρουθ έκανε ένα κοριτσάκι μαύρισε τα

Αν στο Ρουθ 4:17 ο Ωβήδ ήταν παππούς του Δαβίδ μαύρισε τα

Αν στο Ρουθ  2:14 η Ρουθ έφαγε ψημένο καλαμπόκι μαύρισε τα

Αν στο Ρουθ 2:22 η Νωεμίν είπε στη Ρουθ να μην πάει στο χωράφι του 

Βοόζ, μαύρισε τα

Την απάντηση γράψε τη στη γραμμή κάτω από τις προτάσεις.

Αν στον Ιησ. Του Ναυή 3:16 τα νερά του Ιορδάνη μαζεύτηκαν σ' ένα μεγάλο 

σωρό  κοντά στην πόλη Αμάν μαύρισε τα

Αν στο Κριταί 6:25 το όνομα του ψεύτικου θεού είναι Δαγών μαύρισε τα

Αν στο Κριταί 7:6 300 ήπιαν νερό με τη γλώσσα τους μαύρισε τα

Αν στον Ιησ. Του Ναυή 2:6 η Ραάβ έκρυψε τους κατασκόπους κάτω από 

σιτάρι μαύρισε τα 

Αν στο Ιησ. του Ναυή 5:13  αναφέρετε ένα ακόντιο μαύρισε τα

η
1Αν στο Ιησ. Του Ναυή 6:14 την 5  μέρα περπάτησαν 5 φορές γύρω από 

την Ιεριχώ μαύρισε τα 

Αν στο Κριταί 16:3 ο Σαμψών κουβάλησε τα θυρόφυλλα μαύρισε τα

 Η Ρουθ ήταν ένα πολύ όμορφο παράδειγμα για το πώς μπορούμε να 

νικήσουμε τον γίγαντα «Εγωισμό».

Αν στο Ιησ. του Ναυή 2:21 η Ραάβ κρεμασε ένα κόκκινο σκοινί, μαύρισε τα

Αν στο Ρουθ 4:19 η Ρουθ ήταν χήρα του Μαχλών μαύρισε τα 

Αν στο Ρουθ 1:11 η Νωεμίν παρακαλά τις νύφες της να φύγουν μαύρισε τα

Αν στο Κριταί 16:17 αναφέρεται η λέξη Ναζαρηνός μαύρισε τα

Καθώς απαντάς τις ερωτήσεις και μαυρίζεις τα τετράγωνα, θα βρεις τι ήταν 

αυτό που χαρακτήριζε τη Ρουθ και πρέπει να χαρακτηρίζει κι εμάς.

Αν στον Ιησ. Του Ναυή 1:10,11 ο Ιησούς του Ναυή είπε ότι σε τρεις ημέρες 

θα περνούσαν το ποτάμι να μαυρίσεις όλα τα τετράγωνα που έχουν

Αν στον Ιησ. Του Ναυή 7:22 βρήκαν ασήμι μαύρισε τα

Αν στο Κριταί 6:2  οι Μωαβίτες λεηλατούν τους Ισραηλίτες μαύρισε τα

Ρωμαίους 15:2;,3

η
7  Μέρα
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