
PUPPETS

Read 1 Samuel 2:19, 26. Hannah wanted her son Samuel to feel good
about serving Jehovah. Every year, she brought him a new sleeveless coat to wear at the
tabernacle.

Color Samuel’s sleeveless
coat and turban.
Cut them out and paste
them onto Samuel.
NOTE TO PARENTS: Help
your child to understand how
kind words and deeds can
help others to serve Jehovah.

PICTURE ACTIVITY � CREATE AGES 3-6

Hannah Helped Samuel to Serve Jehovah

s
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READ Joshua 24:15. Jehovah lets each person choose whether to serve him or not.
1. Read the scriptures listed on the left.
2. Draw a line between the character(s) and the description that most closely matches the person(s).
3. Circle the Bible characters who chose to serve Jehovah.

What do you think helped the faithful characters make the right choice?

PICTURE ACTIVITY � WHO AM I? AGES 6-8

Who Chose to Serve Jehovah?
s

HANNAH

1 Samuel 1:10,11, 28

ELI

1 Samuel 1:9b

SAMUEL

1 Samuel 2:18

HOPHNI AND
PHINEHAS

1 Samuel 2:22, 23, 34

ELKANAH

1 Samuel 1:1, 3

We chose to do

bad things

I chose to worship

Jehovah every year

at the tabernacle

I prayed for a son,

and I taught him to

serve Jehovah

As high priest,

I was supposed to

teach people to

serve Jehovah

I ministered to

Jehovah as a

young boy
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Whom Will You Encourage?
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Read 1 Samuel 2:19, 26. 
Elkanah and Hannah encouraged Samuel to keep serving 
Jehovah at the tabernacle. We can learn from them. 

Read and answer the questions on this page, 
then write a letter, a card, or an e-mail to someone 
you can encourage!

1. Who has encouraged you to serve Jehovah?

2. How have they encouraged you?

4. How will you do so?

Write a card or letter 

Call them on the phone

Send them an e-mail

3. Whom can you encourage?

NAME: 

AGES 8-12STUDY ACTIVITY | WRITE

შესასწავლი მასალა ოჯახური თაყვანისცემისთვის � მითითება მშობლებისთვის

გაიგე:

რა დაგეხმარება,
აირჩიო იეჰოვას მსახურება

მიმოიხილეთ 1 სამუელის 1—3 თავები

წაიკითხეთდასურათებული ბიბლიური ისტორია

სამუელმა არჩია,
იეჰოვასთვის ემსახურა

გააკეთეთ ქვემოთ მოცემული ეს სავარჯიშოები

3-დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის

ააწყვე

სამუელს ხანა დაეხმარა,

ემსახურა იეჰოვასთვის
მიზანი: ასწავლეთ შვილებს, როგორ
დაეხმარონ სხვებს.

6-დან 8 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის

ვინ ვარ?

ვინ აირჩია იეჰოვას

მსახურება?
მიზანი: ასწავლეთ შვილებს, რა არჩევნის
გაკეთება უწევს თითოეულ ადამიანს.

8-დან 12 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის

დაწერე

ვინ გინდა, რომ გაამხნეო?
მიზანი: ასწავლეთ შვილებს, გაამხნეონ
სხვები.

12 წელს ზევით ასაკის ბავშვებისთვის

ვიდეორგოლი და განხილვა

˙ უყურეთ ვიდეორგოლს „ცხოვრების
საუკეთესო გზა“, შემდეგ ერთად
განიხილეთ, თურატომ არის იეჰოვას
მსახურება საუკეთესო არჩევანი.

მიზანი: გაიგე, რა დაგეხმარება იმაში, რომ
იეჰოვას მსახურებამ სიხარული მოგანიჭოს.

როგორ უნდა იპოვო სავარჯიშო: გახსენი ვებ-გვერდი jw.org, საძიებო ველში ჩაწერე სავარჯიშოს სახელი და დააჭირე ღილაკზე ძებნა.
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