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RuthIs a Loyal Friend
RUTH CHAPTERS 1-4

NAOMI, A WIDOW IN MOAB, DECIDED TO MOVE
BACK TO HER HOMEL AND, ISRAEL. HER TWO
MOABITE DAUGHTERS-IN-L AW, RUTH AND
ORPAH, BEG AN THE JOURNEY WITH HER.

AFTER THEY HAD TRAVELED A WHILE, NAOMI
STOPPED AND TURNED TO RUTH AND ORPAH.

MY DAUGHTERS, YOUR
HUSB ANDS HAVE DIED, AND YOU
SHOULD FIND NEW HUSB ANDS
IN YOUR OWN LAND, MOAB .

GO BACK TO YOUR
MOTHER’S HOME.
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Learn From theQualities of Ruth

– ANALYZE THE SCENE.—READ 1 SAMUEL 17:57–18:11; 19:1; 20:1-17,
41, 42.

Describe Saul’s appearance as you imagine it to be. (Clue: See 1 Samuel 10:20-

23.)

When he met Jonathan, David was likely a teenager. How do you imagine his

appearance? (Clue: See 1 Samuel 16:12, 13.)

What emotions do you sense in the voices of David and Jonathan when they

part at the end of 1 Samuel chapter 20?

—DIG DEEPER.

The account states that “Jonathan’s very soul became bound up with the soul

of David”—or as the Contemporary English Version puts it, “David and Jonathan

became best friends.” (1 Samuel 18:1) What qualities did David possess that

might have drawn Jonathan to him? (Clue: See 1 Samuel 17:45, 46.)

David and Jonathan were approximately 30 years apart in age. What factors do

you think helped them to become “best friends” despite the age gap?

FOR YOUNG PEOPLE

How to Find Loyal Friends
Instructions: Do this exercise in quiet surroundings. As you read the
scriptures, imagine that you are part of the event. Visualize the scene.
Hear the voices. Feel the emotions of the characters. Let the account
come to life.

Main characters: Jonathan, David, and Saul

Summary: After David kills Goliath, Jonathan becomes David’s best
friend.

შესასწავლი მასალა ოჯახური თაყვანისცემისთვის � მითითება მშობლებისთვის

ასწავლეთ ბავშვებს,

როგორ შეუძლიათ იყვნენ
ნამდვილი მეგობრები

განიხილეთ რუთის 1—4თავები

წაიკითხეთ ეს დასურათებული ბიბლიური ისტორია

რუთი — ერთგული მეგობარი

დაასრულეთ ქვემოთ მოცემული სავარჯიშოები

3-დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის

ბიბლიური პერსონაჟები

ნაომის ერთგული

მეგობარი

მიზანი: დაეხმარეთ შვილებს, მეტი გაიგონ
ნაომისა და რუთის შესახებ.

6-დან 8-წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის

შეუსაბამე

რაშეგიძლია ისწავლო

რუთისგან

მიზანი: ასწავლეთ შვილებს, რა
თვისებებით უნდა გამოირჩეოდეს
ნამდვილი მეგობარი.

8-დან 12 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის

თვისებები

როგორი თვისებებით

უნდა გამოირჩეოდეს

კარგი მეგობარი

მიზანი: აუხსენით შვილებს,
ყველაზე მეტად რომელი თვისებების
გამომუშავება სჭირდებათ იმისთვის,
რომ კარგი მეგობრები იყვნენ.

ბავშვებისთვის 13 წლიდან ზევით

ვიდეორგოლი და სამუშაო ფურცელი

˙ უყურეთ გრაფიკულ ანიმაციას „ვინ
არის ნამდვილი მეგობარი?“

˙ დაასრულეთ ბიბლიის შესასწავლი
სავარჯიშო: „როგორ ვიპოვოთ
ნამდვილი მეგობრები?“

მიზანი: გაიგეთ, ვინ არიან ნამდვილი
მეგობრები და როგორ შეგიძლიათ მათი
პოვნა.

როგორ ვიპოვოთ სავარჯიშოები? შედით ვებ-გვერდზე jw.org, აირჩიეთ განყოფილება „ბიბლიური სწავლებები“ და შემდეგ „ბავშვები“.
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