Krzyżówka, Księga Rut – rozdział 1
Poziomo:
Poziomo:
12. Inna nazwa miasta Betlejem. (Rut 1:2)
11. Ile lat rodzina Noemi mieszkała w Moabie. (Rut 1:4)
14. Noemi usłyszała na polach moabskich, że Pan ujął się
za swoim ludem i dał im …….. (Rut 1:6)
16. Noemi obdarowała nim synowe życząc im
znalezienia domu i męża. (Rut 1:9)
3. Co miała w duszy Noemi? (Rut 1:13)
8. Wg Noemi, kto napełnił ją goryczą? (Rut 1:20)
19. Jaka wyszła Noemi? (Rut 1:21)
7. Wg Noemi, co zgotował jej Wszechmogący? (Rut 1:21)
6.Kraj, w którym leżało Betlejem. (Rut 1:1)
Pionowo:
1.Kto rządził, gdy w Betlejemie panował głód? (Rut 1:1)
4.Kto z rodziny Noemi zmarł jako pierwszy? (Rut 1:3)
18. Do czyjego domu miały powrócić Orpa i Rut wg
nakazu Noemi? (Rut 1:8)
13. Noemi odprawia swoje synowe i życzy im, aby Pan
okazał im …….(Rut 1:8)
15. Orpa i Rut deklarowały, że chcą wrócić wraz z Noemi
do niego. (Rut 1:10)
9. Co wg Noemi zwróciło się przeciwko niej?
– dwa słowa (Rut 1:13)
2. Orpa zdecydowała się wrócić do swojego ludu
i swojego ……. (Rut 1:15)
10. Co wg Rut jest w stanie odłączyć ją od Noemi?
(Rut 1:17)
17. Jak miały nazywać kobiety Noemi? (Rut 1:20)
5. W nim powróciła Noemi (Rut 1:21)
6. Rodzaj żniwa, które zaczynało się wraz z przybyciem
Rut i Noemi do Betlejem. (Rut 1:22)
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Poziomo:

3. Boaz był zamożny czy ubogi? (Rut 2:1)
8. W jakiej części ciała Rut miała znaleźć łaskę, aby zbierać
kłosy? (Rut 2:2)
6. Jak nazywali się pracownicy zbierający kłosy? (Rut 2:3)
7. Osoba, którą Boaz pytał o Rut - ……… postawiony nad
.
żeńcami (Rut 2:5)
16. Między nimi Rut chciała kłaść kłosy (Rut 2:7)
9. Co mieli robić żeńcy z kłosami ze snopków, aby pomóc
Rut? (Rut 2:15)
13. Do nich miała podejść Rut w razie pragnienia. (Rut 2:9)
11. Boaz nakazał im, aby nie nagabywali Rut (Rut 2:9)
Pionowo:
17.
12.
5.
1.

Kto był krewnym Boaza - Noemi czy Elimelech? (Rut 2:1)
Rut nie poświęciła na niego ani chwilki (Rut 2:7)
Kiedy Rut przyszła na pole Boaza? (Rut 2:7)
Rut miała się ich trzymać zbierając kłosy na polu Boaza
(Rut 2:8)
4. Na co upadła Rut przed Boazem? (Rut 2:10)
7. Należą one do Boga izraelskiego i Rut może się pod nimi
schować (Rut 2:12)
14. Co prażonego podawał Boaz Rut, a ona najadła się do
syta? (Rut 2:14)
2. W niej Rut maczała kromkę (Rut 2:14)
15. Co zrobiła Rut z zebranymi z kłosami? (Rut 2:17)
18. Ile jęczmienia uzbierała Rut? (Rut 2:17)
10. Rodzaj żniwa, które zakończyło się razem ze żniwem
jęczmiennym. (Rut 2:23)
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Poziomo:
10. Rut miała się przed wyjściem na klepisko umyć, ………..
i włożyć strojne szaty (Rut 3:3).
2. Jaką część ciała Boaza miała odkryć Rut? (Rut 3:4)
12. Była złożona ze zboża, na jej skraju Boaz położył się spać. (Rut 3:7)
6. Godzina o której Boaz obudził się i zobaczył kobietę leżącą u jego
nóg. (Rut 3:8)
1. Który dowód miłości był wg Boaza lepszy – pierwszy czy drugi?
(Rut 3:10)
9. Za nimi (ani biednymi, ani bogatymi) nie uganiała się Rut. (Rut 3:10)
7. Przymiotnik oznaczający cechę, którą całe miasto przypisywało
Rut. (Rut 3:11)
8. Ile miar jęczmienia nasypał Boaz Rut? (Rut 3:15)

Pionowo:
3. Domowe, symbol domu/ciepła. Noemi chciała szukać tego dla Rut.
(Rut 3:1)
5. Co Boaz miał robić z jęczmieniem dzisiejszej nocy na klepisku?
(Rut 3:1)
6. Co miał rozciągnąć Boaz na Rut jako wykupiciel? (Rut 3:9)
4. Przez tyle czasu Rut miała pozostać na klepisku. (Rut 3:13)
11. W nią Boaz nasypał jęczmienia Rut. (Rut 3:15)
10. Rut miała dać się poznać Boazowi dopiero, gdy ten się naje
i ……… (Rut 3:3)
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Poziomo:
2. Prawnuczek Rut. (Rut 4:1)
3. Co miał zyskiwać Boaz w Betlejemie? (Rut 4:11)
9. Starsi miasta byli w tej sprawie ……………. (Rut 4:9)
10. Starsi życzą Boazowi rodu,
Jak nazywa się ta postać? (Rut 4:12)

jak

ród

tejże

postaci.

13. Co miało zostać zachowane na posiadłości zmarłego. (Rut 4:5)
15. Kim dla duszy Noemi miał być jej wnuk? (Rut 4:15)
17. Jedna z kobiet, które wzniosły dom izraelski. (Rut 4:11)
19. Co wg starodawnego izraelskiego zwyczaju zdejmowało się z nogi,
aby zaświadczyć sprawę? (Rut 4:7)
Pionowo:
1.Kim była Noemi dla dziecka Rut i Boaza. (Rut 4:16)
4. Imię dziecka Rut i Boaza. (Rut 4:17)
5. Kto nadał imię dziecku Rut? (Rut 4:17)
6. Ona urodziła Judzie syna. (Rut 4:12)
7. Wykupiciel nie chciał narazić tego poprzez małżeństwo z Rut (Rut 4:6)
8. Kim miał być wnuk Noemi w jej starości? (Rut 4:15)
9. Starsi miasta byli w tej sprawie ……………. (Rut 4:9)
11. Liczba synów, od których Rut była lepsza dla Noemi. (Rut 4:15)
12. Liczba mężów spośród starszych miasta, których sprowadził Boaz
(Rut 4:2)
14. Syn wnuka Noemi. (Rut 4:1)
16. Druga z kobiet, które wzniosły dom izraelski. (Rut 4:11)
18. W nim Boaz miał nabywać mocy. (Rut 4:11)
20. Noemi położyła wnuka na nim. (Rut 4:16)

