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బైబిలు విద్యా సేవలు
పనిని గూర్చిన ప్రకటన
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉపయోగం కోసం ఉత్పత్తి ద్వారా ఇతరులకు సేవ చేయడానికి మీకు సేవలను అందిస్తుంది, ప్రస్తుత మరియు తరువాత తరాలకు
దేవుని వాక్య బోధనను తెలియపరచు వరుస బైబిల్ పాఠాలు.
దర్శనం గూర్చిన ప్రకటన
మన ప్రధాన విలువలను పంచుకునే ఇతరులతో భాగస్వామ్యంలో వివిధ రకాల సంభాషణల ద్వారా ప్రపంచంలోని పలు భాషల్లో బైబిలు విద్యా
వనరుల ఉత్పత్తిని సులభము చేయుటకు.

సాధారణ సమాచారము

BES బైబిలు ఎడ్యుకేషనల్ సర్వీసెస్ చేయు పని:
బైబిలు విద్యా సేవలు (BES) “బైబిల్ సమయము”, “క్రొత్త జీవితం” మరియు “సంగ్రహించువాడు” ఆంగ్లములో బైబిల్ పాఠాలు మరియు తపాలా
బైబిల్ పాఠశాలలకు సహకారం మరియు ఇలాంటి సంస్థలను BES ఉపయోగించి UK లో మరియు విదేశాలలో పాఠాలను సందర్శించడం, నెట్
వర్కింగ్, సలహలు మరియు శిక్షణను ఇవ్వడం చేస్తుంది. BES సమూహాలు ఇతర దేశాలలో అనువాదము, డిజైన్ ప్రచురణ మరియు పాఠాలు
పంపిణీ చేయు వారి భాగస్వామ్యంతో కూడా పని చేస్తున్నది. విద్యార్థులకు ఉచితంగా పాఠాలు అందించాలి.
బైబిల్ సమయం పాఠాలు మొదట 5o సంవత్సరాల క్రితం దక్షిణ ఐర్లాండ్ లో ఉపయోగించారు. బైబిల్ ఎడ్యుకేషనల్ సర్వీసెస్ ఆంగ్లంలో
మరియు అన్ని విదేశీ భాషల్లో బైబిలు సమయం పాఠాలకు బాధ్యత వహిస్తుంది. బైబిల్ సమయం పాఠాలు సాధారణంగా ఒక A4 ఏర్పాటును
కొన్ని ప్రాంతాలలో విద్యార్థులకు వీలు కల్పించే ఏర్పాటు చేసి ప్రచురించబడును. ప్రతి నాలుగు వారాల పాఠాలు ఒక బైబిల్ స్కూల్ సెంటర్కు
మార్కులు వేయుటకు తిరిగి పంపబడును. ఇటీవల, పాఠాలను ప్రతి గృహము యొక్క దండయాత్రగా అందించినందుకు (ఉజ్జీవ ఉద్యమం)
కృతజ్ఞతలు. ఆరు నెలలు పాఠాలు ఒక A5 ఫార్మాట్లో సమర్థవంతమైన తపాలా వ్యవస్థ లేనందున చాలా సులభంగా సంఘాలు మరియు పాఠశాలలో
ప్రచురించబడ్డాయి.
BES పాఠాలు వారు ఇంటి లేదా సమూహం (సంఘం మరియు పాఠశాల) దృష్టిలో అధ్యయనం చేయుట వలన విద్యార్థులను 2o సంవత్సరాల
వరకు చదువును కొనసాగించడానికి అనుమతించే ఒక ప్రణాళికను అనుసరించుట అనేది ఒక ప్రత్యేకమైనది గా ఉండును. ఐదు స్థాయి పాఠాలు
నిర్దిష్ట వయసుల వారికి అందుబాటులో ఉన్నాయి, ప్రధమ పాఠశాల, 5−7 వయసు వారికి 8−1o వయసు వారికి, 11−13 వయసు వారికి,
14−16 వయసుల వారి యొక్క స్థాయి. ప్రతి వయస్సు కలవారికి 3 సంవత్సరాలు పాఠ్య ప్రణాళిక ఉంట్టుంది. (పేజీ 4 ని చూడండి).
విభిన్న సామర్ధ్యాల ప్రకారం వయస్సు గలవారిని బట్టి సమూహాలు మారవచ్చు. బైబిలు సమయం యొక్క వనరులు పిల్లలకు బైబిలు కథలు
నేర్చుకోవడం మరియు వారి జీవితాల్లో సువార్త యొక్క సవాళ్లను ఎదుర్కొనే అవకాశాన్ని అధ్యయనం చేసే అవకాశమును ఇస్తుంది.
ముద్రించిన పాఠాల కాపీలు వెబ్ సైట్ నుండి ఆంగ్లంలో అందుబాటులో ఉన్నాయి - www.besweb.com లేదా అంతర్జాతీయ కార్యదర్శి యొద్ద
నుండి లభించును. కాపీలు ఇతర భాషలలో website నందు అందుబాటులో ఉండును.
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ఉపాధ్యాయులకు మార్గదర్శకాలు
మొదట, తపాలా బైబిలు పాఠశాల కేంద్రంతో తపాలా వ్యవస్థలో వాడటానికి బైబిల్ సమయం పాఠాలు తయారు చేయబడ్డాయి కానీ తపాలా
వ్యవస్థలో పాఠాలు ఎక్కువగా ఉపయోగించబడలేదు, ముఖ్యంగా ఆఫ్రికా, భారతదేశం మరియు ఇతర ప్రదేశాలలోని సంఘములు మరియు
పాఠశాలలలో అవి నమ్మదగినవి కావు. అటువంటి పరిస్థితుల్లో బైబిలు సమయం పాఠాలను ఉపయోగించేవారికి బోదించడం మార్గదర్శక సూత్రాలు
ఉన్నవి. ఈ బుక్లెట్ లోని బోధన మార్గదర్శకాలు 1వ స్థాయి, 2వ స్థాయి పాఠాలను సుమారు 5-1o వయస్సు గల వారి కోరకు వినియోగించటానికి
రూపొందించబడ్డాయి.
ప్రతి బోధనా మార్గదర్శి బైబిల్ సమయం పాఠం అదే బైబిల్ సూచనలు అనుసరిస్తుంది. బైబిల్ సమయం పాఠాలు మరియు మార్గదర్శకాలు ఒక
వారం ఆధారంగా ఉపయోగించే విధముగా రూపొందించబడింది. ఏప్రిల్ పాఠాలు ముఖ్యంగా ఈస్టర్ కు సంబంధించినవి మరియు డిసెంబర్
పాఠాలు క్రిస్మస్ కు సంబంధించినవి.
కొన్ని ప్రదేశాలలో A4 పాఠాలు వారానికి అదనంగా ఉంటాయి మరియు ఇతరులు A5 బుక్లెట్ లోని 24 పాఠాలు ఉపయోగించును. సాధారణంగా
ఉపాధ్యాయుడు లేదా నాయకుడు మాసములో ప్రతివారం ఆ4 పాఠాన్ని సంఘములో లేదా పాఠశాలలో భోధిండం లేదా ఇంటికి తీసుకొని వెళ్లి
తరువాత వారంలో తిరిగి తీసుకొని రావలెను. నెల చివరిలో ఉపాధ్యాయుడు లేదా నాయకుడు పాఠాన్ని సేకరిస్తారు మరియు గుర్తించిన పాఠాలను
వీలైనంత త్వరగా తిరిగి అవసరమైన గుర్తులు చేయండి.
ఉపాధ్యాయుల సిద్దపాటు
మేము సూచనాత్మకంగా ఉండాలనుకుంటున్నాము మరియు ఉపాధ్యాయులు తమ స్వంత ఆలోచనలను మరియు కార్యక్రమాలను వారి స్వంత
విధానంలో స్వీకరించడానికి ఉపాధ్యాయులకు అనుమతి ఇవ్వము. ఇవి బైబిలు సమయ వనరుల ఉపయోగంలో సహాయపడగల సలహాలు:
yy కథ పట్ల అవగాహనతో ఉండండి −- ఉపాధ్యాయులు బైబిలు కథతో సాధ్యమైనంత తెలిసినట్లుగా ఉండాలి మరియు బైబిలు సమయం
పాఠాన్ని కూడా అది అనుసరిస్తుంది.ఆదర్శంగా, పాఠం ముందు బోధకుడు బైబిలు సమయం పాఠాన్ని పూర్తి చేయాలి. ప్రతి పాఠం కోసం
మార్గదర్శకాలు కూడా జాగ్రత్తగా పాఠాలు కోసం ఒక ప్రణాళిక సహాయంగా పరిగణించాలి.
yy నేర్చుకోవలసిన పాఠాలను అర్థం చేసుకోండి − ప్రతి పాఠం ప్రణాళిక యొక్క పైభాగంలో మీరు ‘మేము దానిని నేర్చుకుంటున్నాము’ అనే
పదాలను గమనించవచ్చు, తరువాత రెండు అభ్యాస ఉద్దేశాలు, ఉపాధ్యాయుల ప్రదర్శనను వింటూ మరియు బైబిల్ టైమ్ పాఠాన్ని పూర్తి
చేసిన తర్వాత పిల్లలను ఆశాజనకంగా పట్టుకుంటారు. మొదటి జ్ఞానము నేర్చుకోను ఉద్దేశం కథను గురించి జ్ఞానంతో చేయటం, రెండవది
పిల్లలు జ్ఞానాన్ని గురించి ఆలోచించమని ప్రోత్సహిస్తుంది, దానిని దరఖాస్తు చేసుకోండి మరియు ప్రతిస్పందన చేయండి. ఈ తెలియజేసిన
ఉద్దేశాలు పాఠంలో నేర్పిన ప్రధాన భావన/ సత్యము యొక్క ఖచ్చితమైన ప్రకటన మరియు ఉపాధ్యాయులు బోధన మరియు అభ్యాసానికి వారి
వ్యక్తిగత అంచనా కోసం వాటిని ఉపయోగించాలనుకోవచ్చు.
yy పరిచయం చేయండి − అన్ని పాఠాలుతో, మేము పరిస్థితిని వారి సొంత అనుభవంతో పిల్లలతో మొదలు పెడతాము. కథ యొక్క ప్రారంభ
బిందువును చర్చిస్తూ ఇంటరాక్టివ్గా ఉండటానికి వీలు కల్పించడానికి కథను పరిచయం చేయడానికి ఉపయోగించే పలు మార్గాలను మేము
సూచించాము.
yy భోదించండి − మేము కథలో ముఖ్యలకమైన పాయింట్లు ఇచ్చాము. మేము వాస్తవ కథను ఇవ్వడం వలన ఉపాధ్యాయులు ఈ సూచించడానికి
లేదు కానీ ఆ కథ తెలిసిన మరియు ఒక ఆసక్తికరమైన మరియు ఉత్తేజకరమైన విధంగా అది నేర్పగలరు అని ఆశిస్తున్నాము. ఉపాధ్యాయురాలు
కథ నుండి ప్రధాన పాఠాలను అర్థం చేసుకోవటానికి మరియు కథ నేర్చుకోవటానికి విద్యార్థులు ప్రతిస్పందనను అర్థం చేసుకోవడానికి వారికి
సహాయం చేయాలని ఉపాధ్యాయుడు కోరుతాడు. తగిన విధంగా మేము కొన్ని వివరణలను చొప్పించడానికి చేయడానికి కధానాయకుడిగా
ప్రయత్నించాము. ఇవి ఎల్లప్పుడూ ఇటాలిక్సలో చేర్చబడ్డాయి.
yy నేర్చుకోనండి − ప్రతి కధకు అనుగుణంగా ముఖ్యలక వచనములు ఉన్నాయి. కొన్ని సందర్భాలలో రెండు ముఖ్యలక వచనాలు ఉన్నాయి,
మేము మరొక ముఖ్యలక వచనములను జోడించాము కనుక ఇది పిల్లలకు తెలుసుకోవడానికి సులభంగా ఉంటుంది. పిల్లలు వచనములను
నేర్చుకోవచ్చని మేము ఆశిస్తున్నాము మరియు సాధ్యమైనంత తరచుగా దాన్ని గుర్తుచేస్తాయి, తద్వారా వారు ముఖ్య బైబిలు వచనాల జ్ఞానం
కలిగి ఉంటారు.
yy పూర్తి చెయ్యండి − ఒక పాఠశాల పరిస్థితిలో మీరు చేయవలసిన పనులు పూర్తిచేయడానికి పిల్లల సామర్థ్యాలను గురించి తెలుసుకుంటారు
మరియు అవసరమైన ఉపాధ్యాయుల మొత్తం అవసరం. కొందరి కోసం, పిల్లలు పాఠం యొక్క పాఠం మీద చదివిన ఒక అవసరాన్ని పిల్లలు
ఇప్పుడు తెలిసిన విషయాలను అనుసరిస్తారు. ఇతర పిల్లలు స్వతంత్రంగా బాగముగా చదవగలరు. ఏ సందర్భంలోనైనా, ఇది ప్రశ్నలకు
సంబంధించిన నిర్దిష్ట సూచనలకు పిల్లల దృష్టిని ఆకర్షించటానికి ఒక ఆలోచన కావచ్చు. మీరు పాఠశాలేతర సందర్భంలో బైబిలు సమయము
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అయితే, అది ఒక విధి లేదా పరీక్షగా గుర్తించబడని విధంగా సహాయపడటానికి అందుబాటులో ఉండటం ముఖ్యం. పని మీద పని
చేస్తున్నప్పుడు ఇది చాలా ఆనందదాయకమైనది, ప్రోత్సాహం మరియు ప్రశంసలు ఉండాలి.
yy గుర్తుంచుకోండి − మేము వీలైనంతవరకు, క్విజ్ లు లేదా అభ్యాసకులకు సహాయపడటానికి సూచనలు మరియు కథను పునఃపరిశీలించే
మార్గంగా సూచించాము.
సమయం ప్రణాళిక
yy క్రమము. మేము ప్రతి పాఠం కోసం బోధన మార్గదర్శకాలలో ఒకే క్రమాన్ని కలిగియున్నాము, కానీ ఉపాధ్యాయుడికి ఎప్పటికప్పుడు ఈ
మార్పును చేయదలిచాము.
1. పరిచయం మరియు కథ చెప్పడం - సుమారు 15 నిమిషాలు
2. ముఖ్య వచనముల బోధన - 5-1o నిమిషాలు
౩. పని పత్రాలను పూర్తి చేయడం - 2o నిమిషాలు
4. క్విజ్ మరియు ఇతర కార్యకలాపాలు 5-1o నిమిషాలు.
ముఖ్యమైన సామెతను గుర్తుంచుకో:
“నాకు చెప్పండి మరియు నేను మరచిపోగలను,
నాకు చూపుము మరియు నేను గుర్తుంచుకుంటాను,
నన్ను పాల్గొనివ్వండి మరియు నేను గ్రహించగలను”
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బైబిల్ సమయం పాఠ్య ప్రణాళిక
0 స్థాయి (ప్రాధమిక - పాఠశాల)
1వ స్థాయి (వయసు 5−7)
2వ స్థాయి (వయసు 8-−10)

3వ స్థాయి (వయసు 8−-10)

4వ స్థాయి (వయసు 14+)

1. సృష్టి
2. నోవా
3. పేతురు − సిలువ
4. అబ్రహం
5. అబ్రహాం
6. పేతురు
7. యాకోబు
8. మొదటి క్రైస్తవులు
9. పౌలు
10. క్రిస్మస్ కధ

1. సృష్టి
2. నోవా
3. పేతురు
4. పేతురు − సిలువ
5. పేతురు
6. అబ్రహాం
7. యాకోబు
8. ప్రార్ధన
9. పౌలు
10. పౌలు
11. పౌలు
12. క్రిస్మస్ కధ

1. సృష్టి − పతనం
2. మొదటి అభివృధి − ఆదికాండం
3. పేతురు − సిలువ
4. పేతురు
5. పేతురు
6. అబ్రహం
7. యాకోబు
8. క్రైస్తవ జీవితం
9. పౌలు
10. పౌలు
11. పౌలు
12. క్రిస్మస్ కధ

B క్రమము

1. క్రీస్తు బాల్య జీవితం
2. అద్భుతములు
3. బేతని
4. సిలువ
5. ఉపమానములు
6. యోసేపు
7. యోసేపు
8. ప్రజలు యేసును కలువుట
9. మోషే
1o. మోషే
11. మోషే
12. క్రిస్మస్ కధ

1. ఉపమానములు
2. అద్భుతములు
3. బేతని
4. సిలువ
5. మొదటి క్రైస్తవులు
6. యోసేపు
7. యోసేపు
8. సువార్త రచయితలు
9. మోషే
1o. మోషే
11. మోషే
12. క్రిస్మస్ కధ

1. ఉపమానములు
2. అద్భుతములు
3. బేతని
4. సిలువ
5. మొదటి క్రైస్తవులు
6. యాకోబు & అతని కుటుంబం
7. యోసేపు
8. సువార్త రచయితలు
9. మోషే
1o. మోషే
11. ధర్మశాస్త్రం
12. క్రిస్మస్ కధ

C క్రమము

1. దానియేలు
2. మరిన్ని అద్భుతములు
3. ప్రజలు యేసును కలువుట
4. క్రీస్తు మరణం
5. రూతు & సముయేలు
6. దావీదు
7. దావీదు
8. యెహోషువా
9. ఏలియా
1o. ఎలీషా
11. యోనా
12. క్రిస్మస్ కధ

1. దానియేలు
2. ప్రజలు యేసును కలువుట
3. మరిన్ని అద్భుతములు
4. క్రీస్తు మరణం
5. రూతు
6. సముయేలు
7. దావీదు
8. యెహోషువా
9. ఏలియా
1o. ఎలీషా
11. దేవునిచే వాడబడిన పురుషులు –పాత.నిబం
12. క్రిస్మస్ కధ

1. దానియేలు
2. యేసు ప్రసంగములు
3. ప్రభువు శక్తి
4. క్రీస్తు మరణం
5. రూతు
6. సముయేలు
7. దావీదు
8. యెహోషువా
9. ఏలియా
1o. ఎలీషా
11. పాత నిబంధనలోని ప్రముఖులు
12. క్రిస్మస్ కధ

A క్రమము
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A1 కథ 1
దేవుడు ఈ విశ్వమును సృష్టించెను - ఆకాశం మరియు భూమిని దేవుడు చేసిన విధమును ఈ కథ తెలుపును.
మేము నేర్చుకొనుచున్నది:
yy దేవుడు ఈ ప్రపంచాన్ని సృష్టించాడు
yy దేవుడు చేసిన ప్రతిదానిని బట్టి మనం దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెప్పాలి
ముఖ్య వచనము: ఆదికాండము 1: 1
బైబిల్ వాక్యం: ఆదికాండము 1: 1−19

పరిచయం చేయండి

భోదించవలసినది

yy ఒక ఇల్లు చిత్రాన్ని చూపుము లేదా పిల్లలను వారి ఇంటిని గీయమని అడగండి
yy ఇంటి గురించి పిల్లల ప్రశ్నలను అడగండి - ఎంతకాలం నిర్మించటానికి పడుతుంది? దాన్ని నిర్మించుటకు అవసరమైనవి
ఏమిటి?
yy ఇది ఒక గృహనిర్మాణంలో చాలా పదార్థాలను తీసుకుంటుంది, కానీ దేవుడు ఈ ప్రపంచాన్ని సృష్టించుటకు ఏమి లేని దాని
నుండి సృష్టించాడు.
yy ఆది యందు దేవుడు ఆకాశములను మరియు భూమిని సృష్టించాడు. దేవుడు ఈ ప్రపంచాన్ని సృష్టించే ముందు చీకటి
మాత్రమే ఉంది. (ఆదికాండము 1: 1−3)- ఇది ఎల్లప్పుడూ చీకటిగా ఉంటే ఎలా ఉంటుంది? (ఒక గుడ్డి రెట్లు వర్ణించేందుకు
వాడవచ్చు)
yy మొదటి రోజున దేవుడు “వెలుగుగా ఉండెను” అని చెప్పాడు. వెంటనే కాంతి ఉంది. దేవుడు కాంతి చీకటి రాత్రి అని. చీకటికి
బదులుగా అన్నింటిముఖ్య, చీకటి వెలుగు తరువాత జరిగింది (ఆదికాండము 1: 4−5)
yy రెండవ రోజు దేవుడు మళ్ళీ మాట్లాడి,ఆకాశమును,గాలిని అందించాడు. (ఆదికాండము 1: 6−8)మన చుట్టూ గాలి ఎంత
ముఖ్యమైనదో వివరించండి.
yy ఈ సమయం వరకు భూమి నీటితో కప్పబడి ఉంది కాని సముద్రం అయింది అప్పటికి అది సముద్రం అయింది. అప్పుడు
దేవుడు మళ్ళీ మాట్లాడుతూ, “భూమి అన్ని రకాల మొక్కలతోనూ, చెట్లతోనూ కప్పబడి ఉండండి” అని అన్నాడు. దేవుడు
తాను చేసినదంతా చూశాడు మరియు అది మంచిదని చెప్పాడు. ఇది మూడవ రోజు. (ఆదికాండము 1: 9−13) పిల్లలకు
స్థానికంగా పెరిగే కొన్ని మొక్కలను చెప్పమని చెప్పండి. రంగు, ఆకారం మరియు పరిమాణం యొక్క వివిధ అంశాల గురించి
మరియు ఎలా ఉపయోగకరమైన మరియు అందమైన రెండింటిలోనూ చర్చించండి.
yy నాలుగవ రోజున, దేవుడు ఆకాశంలో ప్రకాశిస్తూ ప్రత్యేకమైన దీపాలను సృష్టించాడు - రాత్రికి సూర్యుడు, చంద్రుడు మరియు
నక్షత్రాలకు రాత్రి వేళ. దేవుడు తాను సృష్టించిన దీపాలను చూసి మంచివాడని చూశాడు. (ఆదికాoడము 1: 14−19)
సూర్యుడు ఎలా ఉన్నది అనే దానిని గూర్చి మాట్లాడoడి. నక్షత్రాలు అద్భుత సంఖ్యలో ఉన్నాయి!

yy దేవుడు మనకు అవసరమైన ప్రతిదీతో ఒక అందమైన ప్రపంచాన్ని సృష్టించిన పిల్లలకు వివరించండి
మరియు దాని కోసం ఆయనకు కృతజ్ఞతలు చెప్పాలి.
బైబిల్ సమయం పాఠాన్ని పూర్తి చేయండి
చూపుము: FBI - దేవుడు ఆకాశాలను మరియు భూమి సృష్టిస్తుంది.
నేర్చుకొనవలసినది:
గుర్తుంచుకోవలసినది:

అవసరమైన ముఖ్య వచనములను బోదించండి మరియు వివరించండి
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

ఆదిలో ప్రపంచం ఎలా ఉంది?
ఏ రోజు వెలుగు కనిపించింది?
2వ రోజు దేవుడు ఆకాశమును మరియు ............. సృష్టించాడు
మొదట్లో భూమి దేని చేత కప్పబడి వుంది?
3వ రోజున ఏమి జరుగుతుందో దేవుడు రెండు పనులను చేశాడు?
పగలు కోసం దేవుడు ఏమి చేసెను?
రాత్రి కోసం దేవుడు ఏ కాంతిని చేసెను?
ఈ వచనమును పూర్తి చేయుము - “ఆది యందు దేవుడు సృష్టించాడు.....”
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A1 కథ 2
దేవుని జంతువులను మరియు మనిషిని సృష్టించెను – ఈ కథ మొదటి మానవుని గురించి
మేము నేర్చుకొనునది:

yy దేవుడు తన స్వరూపంలో ప్రజలను చేసాడు మరియు వారు ఆయనకు చాలా ప్రత్యేకమైనవారు.
yy మనము దేవుని మార్గములను అనుసరించి నడుచుకొనవలెను.
ముఖ్యమైన వచనములు: ఆదికాండము 1:31
బైబిల్ వాక్యం - ఆదికాండము 1:20−2:3

పరిచయం చేయండి

yy మీరు తయారు చేసి, ఫలితము కనపడని పనిని తీసుకురండి. ఉదాహరణ సరిగ్గా తయారు చేయబడని కేక్. మనం
అనుకున్న విషయాలు/పనులను సరిగా చేయకపోతే ఎంత నిరాశకు గురవుతుందో మాట్లాడండి
yy పిల్లలకు వివరించండి అప్పుడు దేవుడు వేర్వేరు జంతువులను తయారు చేసాడు మరియు వాటిలో దేనివలనైనా
అతను నిరాశ చెందాడని. లేదా పిల్లలు వేర్వేరు జంతువులుగా నటించమని చెప్పండి. ఇది ఒక ఆటగా ఊహించుకొని
చేసేటటువంటిది.

భోదించవలసినది

yy 5వ రోజున వేలాది వేల వేర్వేరు పక్షులను, చేపలను దేవుడు చేశాడు. దేవుడు చేసినదంతా చూసి, అది మంచిదని పలికెను.
(ఆదికాండము 1:20−23). పిల్లల సమూహాములో తెలిసిన కొన్ని పక్షులు చేపలను పరిగణించండి.
yy ఆరవ రోజున దేవుడు అన్ని జంతువులను చేశాడు. ఆయన జిరాఫీని పొడవైన మెడతో, సింహాలను మరియు పులులను వారి
పదునైన దంతాలతో తయారుచేశాడు. దేవుడు వాటినన్నిటిని సృష్టించాడు (ఆదికాండము 1:24−25).
yy దేవుడు చాలా అద్భుతకార్యాలను చేసాడు అయినప్పటిముఖ్య, మరియు ఆయన చాలా ప్రత్యేకమైన రీతిలో మరొకటి
చేసాడు. పిల్లలకు దుమ్మును/ మట్టిని చూపించి, దాని నుండి వారు ఏమి చేయగలరో అడగండి వారు ఏమి ఆలోచిస్తారు
గమనించండి. దేవుడు భూమి నుండి కొంత మట్టిని తీసుకొని మొదటి మనిషిని చేసాడు. దేవుడు అతనిలో శ్వాస
ఊదినప్పుడు మనిషిలో జీవము వచ్చింది. మొదటి మనిషి పేరు ఆదాము. (ఆదికాండము 1:26−31) దేవుడు ఆదాము
చేసినప్పుడు తన స్వరూపంలో ఒక నమూనాగా చేసినది పిల్లలకు వివరించండి. దీని అర్థం దేవుడు మానవుడు తనలాంటి
కొన్ని మార్గాల్లో మనుషులుగా రూపొందించబడింది. మనము దేవుని స్వరూపంలో తయారు చేయబడినందున, మనము
ఇతర జంతువుల నుండి భిన్నమైనవారీగా ఉన్నాము మరియు విషయాల గురించి ఆలోచించగలము అనేది దీని అర్థం,
మనకు మంచి మరియు చెడు మధ్య ఉన్న తేడా తెలుసుకొనగలుగుచున్నారు, మరియు దేవుని మరియు ఆయన మార్గాలు
అనుసరించడానికి నేర్చుకోనవచ్చు.
yy దేవుడు లోకమును దానిలోని వాటినిఆరు దినములలో చేశాడు. అయన ముగించినప్పుడు అది చాలా మంచిది అని చెప్పాడు.
ఏడవ రోజున అతను విశ్రాంతి తీసుకున్నాడు మరియు అయన చేసిన ప్రతిది మంచిదిగా గుర్తించెను. (ఆదికాండము 2:
1−3). మనము నిజంగా బిజీగా ఉన్నప్పుడు విశ్రాంతి తీసుకోవలసిన అవసరం గురించి మీరు చర్చించండి.
yy దేవుడు చేసిన లోకము పరిపూర్ణమైనదని, తాను చేసినదంతా పట్ల ఆయన సంతోషంగా ఉన్నాడని చెప్పడం ద్వారా ముగిద్దాం.
బైబిల్ సమయం పాఠాన్ని పూర్తి చేయండి:
చూపుము: పవర్ పాయింట్- www.teachingideas.co.uk. FBI - గిడ్ ఆకాశం మరియు భూమిని సృష్టిస్తుంది.

నేర్చుకొనవలసినది:

ముఖ్య వచనము అవసరమైనప్పుడు బోధించండి మరియు వివరించండి - ఆదికాండము 1:31

గుర్తుంచుకోవలసినది:

yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

ఏ రోజున దేవుడు పక్షులను మరియు చేపలను చేసెను?
దేవుడు వారి గురించి ఏమి చెప్పాడు?
దేవుడు ఆరవ రోజున, జంతువులను ఏమి చేశాడు?
అయన సమస్తము సృష్టించిన తర్వాత దేవుడు ఏమి చూశాడు?
మొదటి మానవుడు ఎవరు?
దేవుడు మనవునిని సృష్టించడానికి ఏమి ఉపయోగించాడు?
ప్రపంచాన్ని దేవుడు ఎన్ని రోజులలో చేసెను?
ఏడవ రోజున దేవుడు ఏమి చేశాడు?
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A1 కథ 3
మొదటి పురుషుడు మరియు స్త్రీ - ఈ కథ ఆదాము యొక్క భార్యను గూర్చి
మేము నేర్చుకొనుచున్నది:
yy దేవుని సృష్టి పట్ల శ్రద్ధ తీసుకోవడానికి దేవుడు ఆదాముకు భార్యను సృష్టించాడు
yy దేవుడు సమస్తమును తన నియంత్రణలో ఉంచుకొనెను
ముఖ్య వచనము: ఆదికాండము 2:18 లేదా ముఖ్యర్తనలు 24: 1 గాని
బైబిలు వాక్యము: ఆదికాండము 2: 4−25

పరిచయం చేయండి

భోదించవలసినది

నేర్చుకొనవలసినది:
గుర్తుంచుకోవలసినది:

yy పిల్లలు తోటలను గూర్చి అనుభవము కలిగి ఉన్నట్లయితే, వారు పెరుగుతున్న వాటి గురించి మాట్లాడండి, స్థానికంగా పెరిగే
కొన్ని పువ్వులు / పండు / ఆకులను చూపుతారు. ఒక తోట కొత్త భావన అయితే, అది ప్రజలు విషయాలు పెరుగుతాయి
మరియు ఇది ఎలా ఉంటుందో వివరించడానికి ప్రయత్నించే చోటు అని వివరించండి
yy ఏదెను యొక్క తోట మేము ఎప్పుడైనా డ్రా చేయగల లేదా ఊహించగల దానికంటే చాలా అందంగా ఉన్నాయని వివరించండి
yy ఏదెను తోటలో ఉందా అని మీకు నచ్చినట్లయితే తోట గురించి చర్చించండి. మీరు చాలా ఆనందాన్ని పొందారు అని మీరు
అనుకుంటున్నారు? మీరు ఆడం కోసం ఒంటరిగా ఉండేవారని అనుకున్నారా?
yy ఆదాము ఒక అందమైన ఉద్యానవనంలో నివసించారు. ఇక్కడ, దేవుడు అవసరమైన ఆహారం - ఆహారం మరియు నీరు. ఆ
తోటను చూసుకోవటానికి దేవుడు కూడా ఆడంతో చెప్పాడు. (ఆదికాండము 2:15)
yy దేవుడు తాను చేసిన అన్ని ప్రాణులను అడుక్కున్నాడు. ఆదాము ప్రతి జీవికి పేరు పెట్టింది (ఆదికాండము 2: 19−20)
yy ఆదాము ఒంటరిగా ఉండాలని దేవుడు కోరుకోలేదు. ఆడమ్ అందమైన జంతువులు, పక్షులు, చెట్లు మరియు ప్రణాళికలు
చుట్టూ కానీ దేవుడు ఆయన తోటలో తన జీవితం భాగస్వామ్యం ప్రత్యేక ఎవరైనా అవసరం తెలుసు. దేవుడు లోతైన నిద్ర లోకి
చాలు మరియు అతను నిద్రలోకి ఉన్నప్పుడు, అతను ఆడమ్ యొక్క పక్కటెముక నుండి మొదటి మహిళ చేసింది. ఆడం
ఒంటరిగా లేదు. అతను దేవుడు అతనిని ఇచ్చిన తోటను చూచినప్పుడు తన సహచరుడైన ఈవ్ అనే భార్యను ఇప్పుడు కలిగి
ఉన్నాడు (ఆదికాండము 2: 20−24)
yy తోటలో చాలా చెట్లు ఉన్నాయి. తోట మధ్యలో “మంచి మరియు చెడు యొక్క జ్ఞాన వృక్షం” అని పిలవబడే వృక్షం ఆడం మరియు
ఈవ్ లకు చెందినది, “మంచి మరియు చెడు జ్ఞానం, తెలివినిచ్చు వృక్షం” తప్ప, తోటలోని ఏ చెట్టునుండి తినవచ్చు (ఆదికాండము
2: 16−17) పిలల్ల ను గృహంలో లేదా పాఠశాలలో కలిగి ఉన్న నియమాలను చూడండి. మనకు నియమాలను ఎందుకు కలిగి
ఉండాలి? (మాకు సురక్షితంగా మరియు సంతోషంగా ఉంచడానికి) పిలలు
్ల ఆదాము మరియు అవ్వ కట్టుబడి అడిగారు.
yy దేవుడు ఈ ప్రపంచాన్ని సృష్టించి, దానిపై నియమిస్తాడని వివరించండి, కాబట్టి ప్రజలు దానిలో ఎలా వ్యవహరించాలి అని
నిర్ణయిం చుకోవడమే అత్యoత ఉత్తమమైన వ్యక్తి. మేము కూడా అతని నియమాలకు విధేయత చూపాలి.
బైబిల్ సమయం పాఠాన్ని పూర్తి చేయండి.
చూపుము:.
ముఖ్య వచనము అవసరమైనప్పుడు బోధించండి మరియు వివరించండి ఆదికాండము 2:18 లేదా ముఖ్యర్తనలు 24: 1
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

ఆదాము ఎక్కడ నివసించెను?
తోటలో ఆదాము పని ఏమిటి?
జంతువులుకు వాటి పేర్లు ఎలా పెట్టారు?
ముగింపు వాక్యం: దేవుడు ఆదామును ఎలా చేసెను.....................
ఆదాము భార్యను చేయడానికి దేవుడు ఏమి ఉపయోగించాడు?
ఆదాము భార్యను ఏమని పిలిచారు?
తోటలో ప్రత్యేక చెట్టు పేరు ఏమిటి?
మంచి మరియు చెడు ను తెలిపే జ్ఞాన వృక్షమును గూర్చి దేవుని యొక్క నియమము ఏమిటి?
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A1 కథ 4
దేవుని మాట దారితప్పినది - పాపం లోకానికి రావడం గురించి ఈ కథ
మేము నేర్చుకొనుచున్నాము:
yy ఆదాముహవ్వలు దేవునికి అవిధేయులయ్యారు, ఆయన పరిపూర్ణ సృష్టిని నాశనం చేశారు
yy మనము దేవునికి కూడా అవిధేయులమైనయున్నాము. మన పాపాలకు క్షమాపణ చెప్పాలి, దేవునిని క్షమాపణ కోరాలి
ముఖ్య వచనము: రోమీయులు 5:12 లేదా రోమీయులు 5: 1
బైబిల్ వాక్యం: ఆదికాండము 3: 1−24

పరిచయం చేయండి

yy ఒక అందమైన చిత్రాన్ని తీసుకుని, దానిపై వ్రాసి, దానిని నాశనం చేయాలి
yy చర్చించండి - చిత్రంలో ఏమి జరిగింది? ఇది ఇప్పుడు ఎలా కనిపిస్తోంది?
yy దేవుడు పరిపూర్ణమైన ప్రపంచాన్ని సృష్టి o చాడని వివరించాడు, కానీ అది చెడిపోయింది.

భోదించవలసినది

yy లోకం మొదటిసారిగా సృష్టించబడినప్పుడు, ప్రతిదీ పరిపూర్ణమైంది, కానీ ఒకరోజు దేవుని శత్రువు అపవాది, ఒక సర్పం వలె
మారు వేషంతో, తోటలోకి వచ్చింది. పాము హవతో మాట్లాడి, “మంచి, చెడు తెలివిని ఇచ్చే చెట్టు” యొక్క ఫలాన్ని ఆమె
తింటే, ఆమె దేవుని కంటే తెలివైనదిగా ఉంటుందని చెప్పాడు. (ఆదికాండము 3: 1−5)
yy దేవుని శత్రువైన అపవాది మాటలు విన్నది. తర్వాత ఆమె దేవునికి అవిధేయురాలై పండును తీసుకుంది. ఆమె అతనికి
కొంత ఇచ్చింది మరియు వారు ఇద్దరూ దానిని తిన్నారు. (ఆదికాండము 3: 6)
yy ఆ సాయంత్రం గాడ్ ఆడం మరియు హవ్తో మాట్లాడాలని కోరుకున్నాడు కానీ వారు ఆయనను అవిధేయులయ్యారని
తెలుసుకొని వారు అతని నుండి దాచారు. (ఆదికాండము 3: 7−8) మీరు ఎప్పుడైనా ఎవరినీ తిరస్కరి o చారా? ఫలితంగా
ఏదైనా జరిగిందా? ఆడమ్ మరియు హవ్వలు దేవుడి నుండి దాచలేరని మరియు మేము కూడా చేయలేము అని వివరించండి.
yy దేవుడు “మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు?” అని అతను వారు అతనిని అవిధేయులయ్యారని మరియు ఇంకా అతను వాటిని
ప్రేమించినప్పటిముఖ్య, వారి అవిధేయతకు శిక్షించవలసి వచ్చింది. దేవుడు ఆడం మరియు ఈవ్ తోట నుండి బయటకు
పంపాడు. వారి పాపం దేవుని సృష్టిని నాశనం చేసింది మరియు దేవునితో వారి స్నేహం పాడైపోయింది. ఆడమ్ మరియు
ఈవ్ యొక్క పాపాలు కారణంగా, వాటిపై మరియు తిస్ట్లేస్ పెరుగుతాయి. జంతువులు మరియు ప్రజలు అనారోగ్యం
మరియు అన్ని యొక్క చెత్త మారింది, మరణం ప్రపంచ ప్రవేశించింది. (ఆదికాండము 3: 9−24)
yy మనం తప్పులు చేస్తున్నప్పుడు దేవుడు కూడా నిరాశకు గురౌతున్నాడు. దేవునికి అసంతృప్తినిచ్చే పిల్లలు ఏమి చేశారో
గమనించండి. అయినప్పటిముఖ్య ఆయన మనల్ని చాలా ప్రేమిస్తాడు. దేవుని కుమారుడు యేసు సిలువపై చనిపోయాడు,
తద్వారా మనము క్షమించబడతాము మరియు ఆయనను నమ్మినప్పుడు దేవుని స్నేహితుడవుతాము.
బైబిల్ సమయం పాఠాన్ని పూర్తి చేయండి.
చూపుము: - ఆదాము మరియు హవ్వ దేవుని అంగీకరించనందుకు.

నేర్చుకొనవలసినది:

రోమియులు 5:12 లేక 5: 1 గాని ముఖ్య వచనం అవసరమైనప్పుడు బోధించి, వివరించండి

గుర్తుంచుకోవలసినది:

yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

పండును తీసుకోవటానికి హవ్వను ఎవరు శోధించారు?
అపవాది హవ్వ పండు తినడానికి ఎలా ఒప్పించాడు?
హవ్వకు పండును ఎవరు ఇచ్చారు?
దేవుడు వారిని పిలిచినప్పుడు ఆదాము మరియు హవ్వలు ఏమి చేశారు?
ఆదాము హవ్వ చేసినదాని విషయంలో దేవుడు ఎలా భావించాడు?
ఆదాము, హవ్వకు ఏమి జరిగింది?
మనం తప్పిదాలను చేస్తున్నప్పుడు దేవుడు ఎలా భావిస్తాడు?
మనం చేసిన తప్పు విషయాలపట్ల మనమెలా క్షమించవచ్చు?
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A2 కథ 1
నోవహు దేవునికి విధేయుడైయుండెను - నోవహు ఓడను నిర్మించిన దానిని గూర్చి ఈ కథ
మేము నేర్చుకోనుచున్నాము:
yy నోవహు, ఆయన కుటుంబాన్ని, జంతువులను ఆ ఓడలో సురక్షితంగా ఉంచారు
yy దేవుడు కూడా మనల్ని రక్షించటానికి ఒక మార్గాన్ని ఇచ్చాడు, నోవహు వలె మనము ఆయనను నమ్మవలెను.
ముఖ్య వచనములు: అపొస్తలుల కార్యములు 16:31
బైబిల్ వ్యాక్యం: ఆదికాండము 6: 5−22

పరిచయం చేయండి

భోదించవలసినది

నేర్చుకొనవలసినది:
గుర్తుంచుకోవలసినది:

yy పిల్లలను వారి ఇష్టమైన జంతువులు ఏమిటో చెప్పమని చెప్పండి.
yy ఆ జంతువులన్నీ ఒకే చోట వున్నట్లయితే అది ఎలా ఉంటుందో చర్చించండి? ఏ రకమైన స్థలం సరిపోతుంది? అది ఏది
ధ్వనిస్తుంది? ఎటువంటి వాసన వస్తుంది?
yy కొందరు వ్యక్తులు మరియు చాలా జంతువులను పెద్ద ఓడలో పెట్టినప్పుడు వారు బైబిలు నుండి కథను నేర్చుకున్నారని వివ.
రించండి?
yy దేవుడు మొదట మా ప్రపంచాన్ని చేసాడు ప్రతిదీ మంచి మరియు అందమైన ఉంది. చాలాకాలం ముందు, ఆదాము
హవ్వలు ఆయనను అవిధేయులయ్యారు. పిల్లలు స్వార్థపూరితమైనవి మరియు పిల్లవాడిని మరియు దేవుడు నీవు చేసిన
వాటిని క్షమించాను. (ఆదికాండము 6: 5−6)
yy మొత్తం ప్రపంచం చాలా చెడ్డది కాని నిజంగా దేవుణ్ణి సంతోషించిన ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు. అతని పేరు నోవా ఉంది. మరియు
అతని భార్య వారి ముగ్గురు కుమారులు మరియు వారి భార్యలతో పాటు దేవుడు కోరుకోనిన విధముగా చేయాలని
ప్రయత్నించాడు, చుట్టూ ఉన్న అన్ని కుటుంబాలు తమని తాము మాత్రమే స్వయంగా ప్రేమించి, దేవునిని మర్చిపోయారు
(ఆదికాండము 6: 8−10)
yy దేవుడు తాను శిక్షించాలని చెడ్డవాడని దేవుడు నిర్ణయించాడు. నోవహు పెద్ద పడవను భూమిని నిర్మించాలని మీరు
కోరుకున్నారు. ఇది సిద్ధమైనప్పుడు దేవుడు భూమి మీద గొప్ప వరదను పంపిస్తాడు. చెట్లు చనిపోయే ప్రతిచోటా, నోవహు
మరియు అతని కుటుంబం ఓడలో సురక్షితంగా ఉంచుతారు. (ఆదికాండము 6: 13−18).
yy దేవుడు తనకు చెప్పినట్లు నోవా ప్రతిదీ చేసింది. మందసము అని పిలువబడే ఒక పెద్ద పడవని నిర్మించటానికి అది బహుశా
2oo సంవత్సరాలు పట్టింది. ఫుట్బాల్ పిచ్ మరియు పెద్ద మూడు అంతస్తులు వంటి పరిమాణం గురించి మాట్లాడండి.
చివరకు, చాలా కష్టతరమైన పని తర్వాత, మందసము పూర్తయింది. (ఆదికాండము 6:22).
yy ఓడలోని ప్రతి జాతి జంతువులను మరియు పక్షులను ఏది తీసుకొచ్చేదో దేవుడు తెలిపాడు. పిల్లలు ప్రవేశపెట్టిన కొన్ని
జంతువులకు పేరు పెట్టండి. నోవా మరియు అతని కుటుంబంతో ఈ పని సురక్షితంగా ఉంచబడుతుంది. ఓడలో ప్రవేశించిన
నోవా కుటుంబానికి చెందిన 8 మంది సభ్యుల సంఖ్య. అన్ని లోపల ఉన్నప్పుడు, దేవుడు తలుపును మూసివేసాడు. వాటిని
కాపాడుకునేందుకు మొక్కను చేపట్టారు (ఆదికాండము 7: 13−16).
yy మేము చాలా విషయాలు చాలా తప్పు చేసినట్లు వివరించండి. మన పాపం కోసం శిక్షించబడకుండా మనల్ని కాపాడాలి.
దేవుడు తన కుమారుడైన యేసు ప్రభువులో ఉన్నప్పుడు సురక్షితంగా ఉండాలని దేవుడు మాకు ఇచ్చాడు. దేవుడు మనకోసం
ఇచ్చినట్లు అతను మరియు ఓడ.
బైబిలు సమయ పాఠాన్ని పూర్తిచేయండి
చూపుము: FBI నోవాహు మరియు ఓడ.
ముఖ్య వచనములు అవసరమైన వచనములు బోధించి, వివరించండి అపొస్తలుల కార్యములు 16:31
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

లోకంలో ఉన్నసమస్య ఏమిటి?
దేవుడు ఏమి చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాడు?
దేవునికి ఏది సంతోషంగా ఉంది?
దేవుడు ఏమి చేయమని నోవహును అడిగాడు?
ఎవరు ఓడలోకి వెళ్ళారు?
ఓడ యొక్క తలుపు మూసివేసినది ఎవరు?
ఓడలోని ప్రజలు ఎందుకు సురక్షితంగా ఉన్నారు?
మన పాపానికి శిక్ష నుండి ఎలా మనం కాపాడుకోవచ్చు?
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A2 కథ 2
ఓడ లో సురక్షితముగా ఉండెను - వరద ప్రారంభమైన పరిస్థితిని గూర్చి ఈ కథ.
మేము నేర్చుకోనుచున్నాము:
నోవహు మరియు అతని కుటుంబం సురక్షితంగా ఉన్నారు, ఎందుకంటే వారు విశ్వసించి, దేవునికి విధేయులుగా ఉన్నారు. మీరు
ఆయనను నమ్మితే, మమ్మల్ని సురక్షితంగా ఉంచాలని దేవుడు వాగ్దానం చేసెను.
ముఖ్య వచనములు: సామెతలు 29:25
బైబిల్ వాక్యం: ఆదికాండం 7: 1−16

పరిచయం చేయండి

భోదించవలసినది

yy పిల్లలను వారు నిర్మించే లేదా నిర్మించిన దాని గురించి చెప్పమని అడగండి - దానిని చేయడానికి మీరు ఏమి
ఉపయోగించారు? కష్టమేనా? ఎవరైనా మీకు సహాయం చేసారా?
yy మునుపటి కధను సమీక్షించండి - నోవాహు ఓడను నిర్మించడానికి ఏమి ఉపయోగించాడు? మీరు నిర్మించటం చాలా
కష్టమేనా? ఆయన దానిని ఎందుకు నిర్మించాడు?
yy అది చాలా కష్టతరమైన పని అయినప్పటిముఖ్య, నోవహు ఓడను నిర్మించాడు, ఎందుకంటే దేవుడు తనను అడుగుతాడు.
ఆయన దేవుని సూచనలను పూర్తిగా పాటించెను.
yy ఇప్పుడు నోవహు మరియు అతని కుటుంబం ఓడలో సురక్షితంగా ఉన్నారు. (ఆదికాండము 7: 6−7)
yy 7 రోజుల తర్వాత వర్షం ప్రారంభమైంది. ఇది వర్షం పెట్టి, వర్షం పడుతోంది, తరువాత రోజు తర్వాత! అన్ని గడ్డి మరియు
పువ్వులు నీటితో కప్పబడి ఉన్నాయి. నదులు మరియు సముద్రాలు గొప్ప వరదలు అయ్యాయి. (ఆదికాండము 7:
17−2o). గతంలో నోవహు వద్ద లాఫ్డ్ చేసి మందసము వెలుపల నడిచిన ప్రజలకు ఇది చాలా ఆలస్యం అని వివరించండి.
yy ఇప్పటిముఖ్య జలాల అధిక మరియు అధిక పెరిగింది. కప్పబడిన ఇళ్ళు, చెట్లు మరియు ఎత్తైన పర్వతాలు కూడా 7: 20−-21.
నోవహు దేవునికి విధేయత చూపించలేదని ఊహించుకోండి.
yy ఓడ లోపల, నోవాహు, తన కుటుంబం మరియు అన్ని జంతువులు సురక్షితంగా ఉన్నాయి! నోవహు విశ్వసించి, దేవునికి
విధేయత చూపినందున, అతను వారిని అన్ని సంతతికి 7: 23ను రక్షించాడు.
yy దేవుడు మనపట్ల, ఆయనను నమ్మాలని కోరుకుంటున్న పిల్లలు. మీరు నమ్ముతున్నట్లు మరియు నోవహులాగే ఆయనకు
విధేయులైతే, మాకు కూడా సురక్షితంగా ఉండాలని దేవుడు వాగ్దానం చేసాడు.
బైబిలు సమయం పాఠాన్ని పూర్తిచేయండి
చూపుము: FBI - నోవాహు మరియు ఓడ మరియు ఉచిత చిత్రములు ఇక్కడ లభించును Www.bibleChildren.org

నేర్చుకొనవలసినది:
గుర్తుంచుకోవలసినది:

ముఖ్య వచనములు అవసరమైన వచనములు బోధించి, వివరించండి సామెతలు 29: 25
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

నోవహు దేవుని మీద నమ్మకం ఎలా చేశాడు?
నోవహుతో ఓడలో ఎవరు ప్రవేశిoచారు?
మందపాటి వర్షం కురిసే ముందు ఎంతకాలం ఓడలో ఉన్నాయి?
నీరు ఎలా పెరిగింది?
ఎవరు సురక్షితంగా ఉంచబడ్డారు?
ఎందుకు నోవాహు సురక్షితంగా ఉంచబడియున్నారు?
మీరు ఆయనను నమ్మితే మనల్ని ఎవరు సురక్షితంగా ఉంచుతారు?
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A2 కథ 3
ఒక సరిక్రొత్తదియైన ప్రారంభం - ముగిసిన వరదను గురించిన కథ.
మేము నేర్చుకోనుచున్నాము
yy దేవుడు నోవహుకు, తన కుటుంబానికి కొత్త, పరిశుభ్రమైన జీవనాన్ని ఇచ్చాడు.
yy దేవుడు మన జీవితాలను అ విధముగా చేయగలడు, మనము క్షమించమని ఆయనను అడిగితే మన జీవితము కొత్తగా
మరియు శుభ్రంగా ఉంటుంది.
ముఖ్య వచనములు: 2 కోరింథు 5: 17
బైబిల్ వాక్యం: ఆదికాండము 8: 1−19

పరిచయం చేయండి

yy ఇప్పుడు, అతని కుటుంబాన్ని ఓడలో ఎక్కువ సమయం గడపాలని పిల్లలు చెప్పండి. మనుషుల ఓడలో వుండునట్లుగా
ఊహించనివ్వండి - రోజంతా ఏమి జరిగి ఉండేది? మీరు భావించి ఉండేదని ఎలా అనుకుంటున్నారు?
yy భోదించవలసినది

భోదించవలసినది

yy 4o రోజుల తరువాత వర్షం చివరకు నిలిచిపోయింది. కానీ వరదలు కొనసాగెను (ఆదికాండము 8: 1−4) నుండి
పర్వతాలను దాచిపెట్టాయి
yy ఒకరోజు నోవహు ఓడలో నుండి కాకిని నీటిని చూడడానికి పంపెను కాని కాకి తిరిగి రాలేదు. ఆ తర్వాత నోవహు ఒక పావురం
పంపించాడు. అది తిరిగి వచ్చింది. ఒక వారం తరువాత పావురమును పంపెను. పావురము దాని ముక్కునకు ఒలివా
కొమ్మను తెచ్చుట ప్రతి ఒక్కరూ నిజంగా సంతోషించారు. చెట్లు ఇప్పుడు నీటిపైనే ఉన్నాయని వివరించండి. (ఆదికాండము
8: 6−11)
yy 7 రోజుల తరువాత, ఇప్పుడు మళ్ళీ పావురమును నేను పంపించాను. ఇది తిరిగి రాలేదు. నోవహు నీరు నీళ్ళు పోయిందని
తెలుసుకొని, పావురం కొత్త ఇంటిని కనుగొన్నది. చివరకు, ఆరారత్ అనే ఎత్తైన కొండమీద ఓడ నిలిచెను. (ఆదికాండము 8:
-12)
yy భూమి మళ్ళీ పొడిగా ఉన్నప్పుడు, దేవుడు నోవహుతో పాటు మందసము నుండి జంతువులతో బయటపడమని చెప్పాడు.
ప్రతి ఒక్కరిముఖ్య ఇది ఏ గొప్ప వార్తలు. చాలా కాలం పాటు వారు ఓడలో మూసివేశారు! ఓడను విడిచిపెట్టినప్పుడు నోవహు,
ఆయన కుటుంబాన్ని ఎలా భావిస్తారు? నూతన ప్రపంచం ఎలా ఉంటుందనేది పిల్లలు. (ఆదికాండము 8:15−19).
yy అది వివరించండి, నోవహు దినాలలో ప్రజలు మనకు భిన్నంగా లేరు. మన జీవితాల్లో చెడు విషయాలను దేవుడు తీసివేస్తాడు
మరియు క్రొత్త పరిశుద్ధ హృదయాలను ఇస్తాడు. మన పాపమును తొలగించుటకు సిలువపై చనిపోయిన ప్రభువు జీసస్ లో
క్షమాపణ మరియు నమ్మకం కోసం దేవుణ్ణి అడగండి.
బైబిలు సమయ పాఠాన్ని పూర్తిచేయండి
చూపుము: FBI నోవాహు మరియు ఓడ ఉచిత చిత్రములు ఇక్కడ లభించును www.bibleChildren.org

నేర్చుకొనవలసినది:

2వ ముఖ్యర్తన 5: 17 వచనo అవసరమైన ముఖ్య వచనం బోధిoచి, వివరిoచoడి అవును లోపల మన జీవితాలను
మార్చుకోవచ్చని వివరించారు.

గుర్తుంచుకోవలసినది:

yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

నోవహు మొదటి ఓడలో ఏ పక్షిని పంపించాడు?
పావురo దాని నోటిలో రెoడవసారి తిరిగి తీసుకువచ్చేది ఏమిటి?
మందసము ఎక్కడ విశ్రాంతి తీసుకుంది?
నోవహు మందసము నుండి బయటకు రావాలని ఎవరు చెప్పారు?
వరద నుండి ఎవరు రక్షించబడ్డారు?
మన పాపాల కోసం ఎవరు శిక్షించబడ్డారు?
పరిశుద్ధమైన హృదయo కలిగివుoడాలoటే ఏమి చేయాలి?
తప్పిపోయిన పదాన్ని పూరించండి: ఎవరైనా క్రీస్తులో ఉన్నట్లయితే, అతడు కొత్తవాడు ........
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A 2 కథ 4
దేవుని వాగ్దానం - కృతజ్ఞతలు తెలుపు కథ
మేము నేర్చుకోనుచున్నాము:
yy దేవుడు ఎల్లప్పుడూ తన వాగ్దానాలను నెరవేరుస్తాడు
yy నోవాహు మరియు అతని కుటుంబం తర్వాత చూశారు ఉంది, దేవుడు తనను విశ్వసించే మరియు అతన్ని అనుసరించే
వారికి నేను విడువను అని వాగ్దానం చేసెను.
ముఖ్యమైన వచనం: సంఖ్య 1o: 29 లేక హెబ్రీ 13: 5
బైబిల్ వాక్య బాగం: ఆదికాండము 8: 20−22 మరియు 9: 7−17

పరిచయం చేయండి

yy
yy
yy
yy
yy

కొందరు మీరు ఒక వాగ్దానం చేసినప్పుడే పిల్లలకి ఒక ఉదాహరణగా చెప్పండి.
ఎవరైనా ఒక వాగ్దానం చేస్తే కొంతకాలం భాగస్వామికి చెప్పడానికి అవకాశం ఇవ్వండి.
ఎవరైనా ఎప్పుడూ విరిగిపోయినట్లయితే పిల్లలను అడగండి నేను చేసిన వాగ్దానం.
బైబిలు దేవుని వాగ్దానాలతో నిండినదని, తన వాగ్దానాలను విడనాడని పిల్లలు చెప్పండి.
దేవుణ్ణి విశ్వసించి, అనుసరిస్తే,అయన మనల్ని వదిలిపెట్టడని దేవుడు వాగ్దానం చేసెను అని పిల్లలు చెప్పండి.

భోదించవలసినది

yy నోవహు, ఆయన కుటుంబం సురక్షితముగా ఉన్నాయి! వారు ఓడ లో ఉన్నారు, కాని దేవుడు నోవహుతో తన కుటుంబాన్ని
మరియు జంతువులను అ ఓడలో విడిచిపెట్టమని చెప్పాడు. (ఆదికాండము 8: 15−19)
yy నోవహు చేయదలచిన మొట్టమొదటి విషయం ఏమిటంటే, అతనిని మరియు అతని కుటుంబాన్ని జలప్రళయం ద్వారా
రక్షించడం కోసం దేవునికి ధన్యవాదాలు చెప్పాలి. అతను కొన్ని పెద్ద రాళ్ళను సేకరించడం ద్వారా దీనిని చేసాడు, ప్రతిదానిని
ఒకదానిపై మరొకటి పైభాగంలో అమర్చాడు. నోవహు దినాన బలిపీఠంపై దాని బలులు ఆయన కోసం చేసిన పనిముఖ్య
దేవునికి కృతజ్ఞతలు. (ఆదికాండము 8: 20−21). ఏ విధమైన విషయాల కోసం మేము దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెప్పగలను?
(ఒక బోర్డు లేదా పెద్ద కాగితం మీద దేవునికి ధన్యవాదాలు చెప్పే విషయాలు).
yy నోవహు తన కుటుoబo ఆయనకు కృతజ్ఞతలు చెల్లిoచాడని దేవుడు ఎoతో సoతోషిoచాడు. ఆ తర్వాత వారికి ఒక
అద్భుతమైన వాగ్దానం ఇచ్చాడు. నేను భూమిని మళ్లీ ఎన్నటిముఖ్య వరకూ నింపలేను. (ఆదికాండము 8: 21−22)
yy దేవుడు తన వాగ్దానాన్ని జ్ఞాపక o చేసుకోవడానికే వాటిని చూపిoచాడు. ఇది ఒక ఇంద్రధనస్సు. ప్రతిసారి ఇప్పుడు మరియు
అతని కుటుంబం దేవుని వాగ్దానం గురించి వారికి గుర్తుచేసిన ఒక ఇంద్రధనస్సు చూసింది. (ఆదికాoడము 9: 12−13)
వర్షo గురిoచి, వారి అoదమైన రంగుల గురించి మాట్లాడండి. పిల్లలను దేవుని గురిoచి, ఆయన వాగ్దానాల గురిoచి
ఆలోచిoచడాన్ని తర్వాతి సారి చూసేoదుకు ప్రోత్సహిoచoడి.
yy దేవుడు తన నోవహుకు చేసిన వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చాడా? మనము ఆయనను నమ్మునప్పుడు దేవుడు తన వాగ్దానాన్ని
నెరవేర్చుకొనే విధానాన్ని పిల్లలు అర్థం చేసుకోవడానికి సహాయం చెయ్యండి (2 ముఖ్య వచనం చూడండి)
బైబిలు సమయ పాఠాన్ని పూర్తిచేయండి
చూపుము: FBI - నోవాహు మరియు ఓడ. వద్ద ఉచిత పవర్పాయింట్ కూడా. www.children.org

నేర్చుకొనవలసినది:

అవసరమైన ముఖ్య వచనములను బోధిoచి, వివరిoచoడి సంఖ్య 10:29 లేదా హెబ్రీ 13: 5

గుర్తుంచుకోవలసినది:

yy ఈ కథ గురించి పిల్లలు ఎలా గుర్తుంచుకోగలరు అనేదానిని చూడడానికి నోవహులోని మునుపటి పాఠాల ప్రశ్నలను ఎంపిక
చేసుకోండి?
yy నోవాహు యొక్క కథను అధ్యయనo చేసేటప్పుడు పిల్లలు నేర్చుకున్న ముఖ్యలకానాలను పునశ్చరణ చేసుకోoడి.
yy పిల్లలు కథలోని తమ అభిమాన భాగానికి ఒక చిత్రాన్ని గీస్తున్నారు మరియు / లేదా నేర్చుకున్న విషయం గురించి ఒక
వాక్యాన్ని వ్రాయవచ్చు.
yy ఒక సమూహం లేదా తరగతి మనుషుల మరియు జంతువుల ఓడ నుండి బయటకు వచ్చి బలిపీఠం కట్టి మరియు
ఇంద్రధనస్సుతో సహా కనబడటం చూడగలం.
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A3 కధ 1
యేసు పేతురును పిలుస్తాడు - ప్రభువైన యేసును అనుసరించుటను గూర్చిఈ కథ
మేము నేర్చుకోనుచున్నాము
yy యేసు తనతో కలిసి పనిచేయడానికి, భవిష్యత్తులో తన పనిని కొనసాగిoచడానికి మనకు సహాయo అవసరమైoది.
yy ఆయన సహాయకులుగా ఉండటానికి మన o యేసును అనుసరిస్తూ ఆయనకు విధేయులై ఉండాలి.
ముఖ్యమైన వచనములు: మత్తయి 4: 19
బైబిల్లో వాక్య బాగం: మత్తయి 4: 18−22

పరిచయం చేయండి

స్నేహితుల గురించి మాట్లాడండి. వారు మొదట వారి స్నేహితులను ఎక్కడ కలుసుకున్నారు? స్నేహితులను కలిగి ఉండటం
ఎందుకు మంచిది? ఏ విధమైన స్నేహితులు మంచివి? (సలహాలను రకమైన నమ్మకమైన కలిగి ఉండవచ్చు)
సన్నివేశం సెట్ - ఒక పెద్ద నకిలీ హిల్స్ చుట్టూ గెలీల్ సముద్రం కాల్. మత్స్యకారుడు చేప పట్టుకోవడంలో ఇక్కడ పని చేసాడు. వారు
దీనిని ఎలా చేస్తారో వివరించండి (బూట్లు, వలలు మొదలైనవి) అది చాలా కష్టపడి పనిచేసింది!

భోదించవలసినది

yy యేసు పేతురును అతని సోదరుడైన ఆండ్రూను (మత్తయి 4: 18−19) పీటోన్ మరియు యోహాను ప్రభువును
కలుసుకున్నాడు. ఇప్పుడు యేసు అక్కడ చేపలు వేసి, అతనితో కలిసి పని చేయాలని కోరుకున్నాడు! యేసు ఉపయోగి o చిన
నిజమైన పదాలను ఉపయోగి oచoడి, కొత్త ఉద్యోగo యేసును తెలుసుకునేoదుకు ఇతరులను తీసుకురావడoలో ఉoదని
వివరిoచoడి. ఒక ప్రత్యేకమైన ఉద్యోగoచేయమని యేసు వారిని ఆహ్వానిoచిoది!
yy పేతురు మరియు అంద్రేయ ప్రతిస్పందన. (మత్తయి 4: 20) మొదట సరిగ్గా చేయాలన్నదే ఇది. వారు యేసుతో వెంటనే
వెళ్లడానికి వారి సుముఖత చూపించారు. పిల్లల జీవితాల్లో వారు ఇప్పుడే విధేయుల నుండి కట్టుబడి ఉన్న పరిస్థితిని ఈ
పోల్చండి. పేతురు మరియు ఆండ్రూలు ఎంతమంది అనుభూతి చెందుతారో తెలుసుకోండి (ఆనందంగా, సంతోషంగా
మరియు ప్రత్యేకమైనది ఎందుకంటే వారు యేసును ఎంచుకున్నారు ఎందుకంటే) 2 మంది పిల్లలు, ఇప్పుడు వారు యేసు
శిష్యులుగా ఉన్నారని వివరించండి. మరియు ఆయనకు విధేయులగుడి.
yy యేసు యాకోబును యోహానును (మత్తయి 4: 21,22) పిలిచి ఆ రోజున, యేసు ఎక్కువమంది మత్స్యకారునిని పిలిచాడు
మరియు వారు కూడా యేసును అనుసరించారు. (స్థాయి 2)
yy ప్రభువైన యేసు సంయుక్త ప్రతి అతని అనుచరులు అని కోరుకుంటున్నారు. మేము అతని అనుచరులు ఉంటే అతను
తన పని లో మాకు ఉపయోగించవచ్చు. బైబిలు కథలోని మత్స్యకారునిలాగే మనo ఆయన మాటలకు లోబడాలి. మనకోస o
ఆయన పదాలు ఎక్కడ వ్రాయబడివున్నాయి?(బైబిల్ యొక్క ప్రాముఖ్యతను పేర్కొనండి)
బైబిలు సమయ పాఠాన్ని పూర్తిచేయండి
చూపుము: FBI - యేసు తన మొదటి శిష్యులను పిలిచెను.

నేర్చుకొనవలసినది:

పిలలు
్ల “మనుష్యుల మత్స్యకారులను” అర్థం చేసుకోవటానికి ముఖ్య వచనములు వివరించండి మరియు బోధించండి - మతయి
్త 4: 19

గుర్తుంచుకోవలసినది:

yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

ఎంత మoది చేపలుపట్టు వారిని యేసు పిలిచెను?
వారు ఎక్కడ పనిచేశారు?
ఆంద్రేయ సోదరుడు ఎవరు?
వాళ్ళకు యేసు ఏమని వాగ్దానం చేసారు?
వారు యేసుతో వెళ్ళినప్పుడు పేతురు మరియు ఆంద్రేయ వారు ఏమి వదిలి వెళ్ళారు?
పేతురు, ఆంద్రేయ యేసునకు సన్నిహిత శిష్యులుగా ఉన్నరనే విషయం ఎలా అర్ధం చేసుకోనగలం?
యేసు కనుగొన్న జత సోదరులు ఎవరు?
యేసు వచ్చినప్పుడు యాకోబు, యోహాను ఏమి చేస్తున్నారు?
వారితో పడవలో ఎవరు ఉన్నారు?
ఈ వాక్యాన్ని ముగించుము- మనము యేసు అనుచరులుగా ఉండాలని కోరుకుంటే మనం తప్పకుండా అయన మాటలు......
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A3 కధ 2
యేసు పేతురుకు సహాయం చేయుట - పేతురు ఎంత పాపాత్ముడు తెలుసు కోవడం గురించి ఈ కథ
మేము నేర్చుకోనుచున్నాము
yy యేసు అధికారం పేతురు జీవితంలో ప్రభావం చూపింది.
yy యేసు దేవుని కుమారుడు మరియు పేతురు చేసినట్లుగా మన o ఆయనను అనుసరిoచాలని ఆయన కోరుకుoటున్నాడు.
ముఖ్యమైన వచనములు: లూకా 5:10
బైబిల్ వాక్యం: లూకా 5:1−11

పరిచయం చేయండి

భోదించవలసినది

yy పిల్లలకు మంచి పనులు చేయడం గురించి ఆలోచిస్తూ అడగండి. మన’ము అన్ని నైపుణ్యాలు మరియు సామర్థ్యాలు
కలిగియున్నామని వివరించండి.
yy పేతురు చేపలు పట్టడంలో నైపుణ్యత కలవాడు. అతను సుదీర్ఘకాలం మత్స్యకారునిగా ఉన్నాడు. కానీ నేటి కథలో, పేతురు
యేసు సూచనలను పాటించటానికి అవసరమైన నేర్చుకున్నాడు! (మీరు పేతురు కొన్నిసార్లు సైమన్ లేదా సిమోను పేతురు
అని పిలుస్తారు వివరించడానికి అవసరం ఉండవచ్చు)
yy మునుపటి పాఠం నుండి అమరిక యొక్క పిల్లలు గుర్తుపెట్టుకోనే విధముగా వుండoడి. నేటి కథలో, యేసు పేతురు పడవను
ఉపయోగించాడు మరియు ప్రజల దేవుని వాక్యాన్ని బోధించాడు (లూకా 5: 1−3).
yy పేతురు చేయడానికి యేసు ఆజ్ఞ. యేసు లోతైన నీటిలోనికి వెళ్లి, నెట్స్ పైకి వెళ్లి కొందరు చేపలను పట్టుకోమని పేతురుతో
చెప్పాడు (లూకా 5: 4−5). దీని గురించి పేటర్ భావాలను అన్వేషించండి.
yy పేతురు ప్రతిచర్య (లూకా 5: 8, 9) పేతురు యేసు ఎవరో ఒక కొత్త మార్గంలో గ్రహించాడు. అతను పేతురు వంటి సాధారణ
మనిషి కాదు. అతను అన్ని శక్తివంతమైన ప్రభువైన యేసు మరియు అతనితో పోలిస్తే, పేతురు అతను ఎంత పాపమని తెలుసు.
yy పేతురు కొత్త పని (లూకా 5: 10) యేసు ప్రజలకు ఫిషింగ్ చేస్తాడని యేసు చెప్పాడు. గత వారం కథలో ఉన్న పిల్లలు ఈ
భావనను అర్థం చేసుకున్నారని తనిఖీ చేయండి. యేసుక్రీస్తు ఇప్పుడు కొత్త విషయాలను చెప్పుకున్నాడు, ఎందుకనగా ప్రభువైన
యేసు అతనికి చాలా ముఖ్యమైనదిగా ఉన్నాడు కాబట్టి అతను ప్రతిదీ వదిలి యేసును అనుసరించాడు (లూకా 5: 11)
yy మన గొప్పతనాన్ని, శక్తిని గుర్తించాలని యెహోవా కోరుకుంటున్నారు. మన జీవితాల్లో మనతో ఆయనను కలిగి ఉండవచ్చు. మన
o పాటి o చినప్పుడు ఆయనను అనుసరిoచి, ఆయనను అనుసరిoచినప్పుడు ఆయన చేసిన తేడాలు మనకు చేస్తాయి.
బైబిలు సమయ పాఠాన్ని పూర్తిచేయండి

నేర్చుకొనవలసినది:
గుర్తుంచుకోవలసినది:

నేర్చుకోనవలసినది ముఖ్యమైన వచనములు - లూకా 5: 10 అవసరం ఎక్కడ బోధిoచండి మరియు వివరించండి
yy యేసు పేతురుకు ఏది ఉపయోగించాడు?
yy జనసమూహాన్ని మాట్లాడడo ముగిసిన తర్వాత యేసు ఏమి చేయమని అడిగాడు?
yy పేతురు చివరిసారి చేపలు పట్టడం ఎప్పుడు జరిగింది?
yy పెద్ద చేపను పేతురు ఎలా పట్టుకొనెను?
yy యేసు దేవుడు చేయగల ఒక ప్రత్యేకమైన చర్యకు పేరు ఏమిటి, ఎందుకంటే అతను దేవుని కుమారుడు?
yy పేతురు యేసు ముందు మోకాళ్లపై ఎందుకు పడిపోయాడు?
yy ఎవరు పెద్ద చేప పట్టుట ద్వారా ఆశ్చర్యపడియున్నారు?
yy యేసు ఇప్పటి ను o డి పేతురుతో ఏమి చెప్పాడు?
yy కథ ముగిoపులో పేతురు, ఆయన స్నేహితులు ఏమి చేశారు?
దీన్ని ప్రదర్శించు: మీరు పెన్సిల్స్, కాగితం మరియు కత్తెర ఉన్న పాఠశాలలో లేదా అటువంటి సందర్భంలో కథను బోధిస్తున్నటయి
్ల తే,
ప్రతి విద్యార్ధి ఒక చేప బొమ్మని గీచి చేసి దాన్ని కట్ చేసుకోవచ్చు. అన్ని చేపలు కలిసి ప్రదర్శించబడతాయి మరియు కథ యొక్క
పిలల్ల ను గుర్తు చేయడానికి ఒక శీర్షిక జోడించబడింది ప్రభువైన పేతురు అనేక చేపలు పట్టుటకు సహాయం చేసెను.
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A3 కథ 3
యేసు తుపానును ప్రశాంతపరుచుట - ప్రభువైన యేసు యొక్క శక్తి గురించిన కథ.
మేము ఆ నేర్చుకోనుచున్నాము:
yy యేసు తుఫానును శాంత పరచగలిగాడు ఎందుకంటే అయన దేవుని కుమారుడు
yy మనము దేవుని కుమారుడైన ప్రభువైన యేసును నమ్మాలి.
ముఖ్యమైన వచనములు: మత్తయి 8: 27
బైబిల్ వాక్యం: మత్తయి 8: 23−27

పరిచయం చేయండి

yy పిల్లలు తెలిసిన సందర్భంలో వాతావరణం గురించి మాట్లాడండి. మీరు భారీ వర్షం కురిసినట్లయితే, వాతావరణం ఎప్పుడైనా
చాలా త్వరగా మారుతుందా?
yy అధిక గాలుల ప్రభావం వల్ల ఎలా వాతావరణం నౌకను ప్రభావితం చేస్తుందో చర్చించండి. నేటి కథ మరియు అతని శిష్యులు
గెలైలే సముద్రం అంతటా ప్రయాణించే పని.

భోదించవలసినది

yy ప్రశాంతత ప్రారంభం. శాంతియుతమైన సన్నివేశాన్ని వివరించండి - యేసు నిద్రపోతున్నాడు. (మత్తయి 8: 23, 24)
yy తుఫాను అకస్మాత్తుగా ఒక భయంకరమైన తుఫాను ప్రారంభమైంది మరియు శిష్యులు భయపడ్డారు. (మత్తయి 8: 24)
సన్నివేశాన్ని విశదపరచు - శబ్దం, వేవ్స్ పడవలో వస్తున్నట్లు, నీటిని చేయడానికి ప్రయత్నాలు.
yy శిష్యులు వారు మునిగిపోతారని వారు భావించినందున వారు చాలా భయపడ్డారు అని వివరించండి. త్వరగా వారు యేసును
లేచి, వారిని రక్షించమని అడిగారు. వారి అసలు పదాలను ఉపయోగించండి. (మత్తయి 8:25) శిష్యులు శిష్యులు ఆయనపై
విశ్వాసం కలిగి లేరని నిరాశ చెందాడు. విశ్వాసము కలిగి ఉండడము అతనికి నమ్మకము అని అర్ధము. (మత్తయి 8: 26a)
yy యేసు శక్తి. అప్పుడు యేసు తుఫానును నిలిపివేస్తాడు. (మత్తయి 8: 26b) చూడుము మార్కు 4: 39 తుఫాను తక్షణం
మరియు పూర్తిగా ఆగిపోతుందని నొక్కి చూడండి.
yy (మత్తయి 8: 27). వాళ్ళు గాలి మరియు తరంగాలపై అధికారాన్ని చూసినప్పుడు వారు ఆయననుండి భిన్నమైనవాడని
గ్రహించారు.
yy యేసు తుఫానును ఎoదుకు ఎoదుకు చేయగలిగాడు అని పిల్లలు అర్థo చేసుకున్నారని గ్రహిoచoడి. అతను సమస్తమును
సృష్టించిన దేవుని కుమారుడు అయన వాతావరణంతో పాటు.
yy మన ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కటిపై అధికారం ఉంది. తమ జీవితాల్లో పరిస్థితులను గురిoచి ఆలోచిoచమని పిల్లలకు
ప్రోత్సహిoచoడి, వారు యేసుపై నమ్మకముoచి ఆయన ఎల్లప్పుడూ అదుపులో ఉoదని గ్రహిoచoడి. ఆయన నిజం దేవుని
కుమారుడని మేము నమ్ముతాము.
బైబిలు సమయం పాఠాన్ని పూర్తి చేయండి.
చూపుము: FBI యేసు తుఫానును ప్రశాoతపరచుట.

నేర్చుకొనవలసినది:
గుర్తుంచుకోవలసినది:

అవసరమయ్యే ముఖ్యమైన వచనములు బోధిoచండి మరియు వివరించండి మత్తయి 8: 27
yy ఈ కథ ఎక్కడ జరుగుతుంది?
yy ఎవరు మొదట పడవ లోకి వచ్చింది?
yy తుఫాను వచ్చినప్పుడు అలలు ఏమి చేసెను?
yy తుఫాను ప్రారంభమైనప్పుడు యేసు ఏమి చేశాడు? తుఫాను ప్రారంభమైనప్పుడు యేసు ఏమి చేశాడు
yy శిష్యులు యేసును ఎందుకు ఎoదుకు చేశారు?
yy యేసు వారితో ఎందుకు నిరాశపడ్డాడు?
yy ఏ రెండు విషయాలు యేసు నిలిపివేశాడు?
yy ముఖ్య వచనములు ఎక్కడ దొరుకుతుంది?
yy యేసు తుఫానును ఎoదుకు శాంతపరచగలిగాడు, కానీ ఆయన శిష్యుల్లో ఏ ఒక్కరు కూడా కాలేదు?
yy యేసు చేసిన అద్భుతమైన విషయమేమిటి?
చేయు పని: ఈ వృత్తాంతం పన్నెండు మంది శిష్యులు పడవలో జరిగిన సమాచారంతో నాటకీయంగా ఉంటుంది. ఇతరులు
తుఫాను ధ్వని ప్రభావాలను వినిపించవచ్చు. పెద్దవారు కథనం చదివి పిల్లలు వివిధ చర్యలు తో మెరుగుపరచడానికి మరియు తగిన
పదాలు మాట్లడుట మంచిది.
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A3 కథ 4
యేసు పేతురును రక్షించుట - పేతురు చేసిన చిన్న ప్రార్థన గురించిన కథ
మేము నేర్చుకొనుచున్నాము:
yy పేతురు చేసిన చిన్న ప్రార్థనకు ప్రతిస్పందనగా యేసు పేతురును రక్షించెను
yy రక్షింపబడటానికి మనము ప్రభువైన యేసును నమ్మవలెను
ముఖ్యమైన వచనములు: మత్తయి 14: 33
బైబిల్ వాక్యం: మత్తయి 14: 22−33

పరిచయం చేయండి

yy మీరు ఒక వ్యక్తితో సమయాన్ని గడిపినప్పుడు, వాటిని మీరు బాగా తెలుసుకుంటారు. ఇప్పటివరకు యేసు గురించి పేతురు
ఏమి నేర్చుకున్నాడో పిల్లలు గుర్తు తెచ్చుకోవచ్చు.
yy వారి ఆలోచనలు ఇవ్వండి మరియు మీరు ఒక ఫ్లిప్-చార్ట్ను కలిగి ఉంటే, మీరు వాటిని రికార్డు చేయగలగాలి, ఉదా. జీసస్
దేవుడు కుమారుడు, అతను అద్భుతాలు చేయగలడు, అతను సముద్రంపై అధికారం కలిగి ఉంటాడు.
yy నేటి కథలో పేతురు యేసుని గురించి మరింత నేర్చుకొనెను.

భోదించవలసినది

yy యేసు తనకు ప్రార్థి o చడానికి వెళ్ళినప్పుడు శిష్యులు బోటులో దిగారు. (మత్తయి 14: 22−23) యేసు జీవితంలో ప్రార్థన
యొక్క ప్రాముఖ్యతను వివరించండి.
yy తుఫాను (మత్తయి 14: 24). తుఫాను గత వారం కథ గుర్తుకు మరియు ఈ ఒక వివరించడానికి. శిష్యులు ఇబ్బందుల్లో
ఉన్నారని యేసు చూడగలిగాడు, తద్వారా ఆయన కుడి వైపున (మత్తయి 14: 25−27) మధ్య నీటిలో నడిచాడు. శిష్యులు
ఏమి ఆలోచిoచాడో, వాటిని అర్థo చేసుకోoడి. యేసు చెప్పిన ప్రోత్సాహాన్ని గమని o చoడి.
yy పేతురు యొక్క అభ్యర్థన. పేతురు యేసు నిజమని నిశ్చయంగా కోరుకున్నాడు, కాబట్టి వాళ్ళు యేసును నీటిలో నడవడానికి
ఆహ్వానించమని అడిగాడు! యేసు “నడువు” అన్నాడు, తద్వారా పేతురు పడవ నుండి బయటకు వచ్చి యేసు వైపు నడిచెను
(మత్తయి 14:28−29). యేసు తన కన్నులు తీసివేసినప్పుడు తరంగాల పరిమాణాన్ని గమనించినంత వరకు అందరూ బాగా
వెళ్ళారు. అతను మునిగిపోయాడు!
yy యేసు పేతురును రక్షించుట. తనను రక్షిoచడానికి పేతురు యేసును వెంటనే ఎలా పిలిచాడో ఆ మాటలు ఉపయోగిoచి,
వివరించండి (మత్తయి 14: 30−32) అప్పుడు వారు పడవ లోకి వచ్చిన తర్వాత తుఫాను ఆగిపోయింది. అక్కడ జరిగిన
శిష్యుల ప్రతిచర్యను వివరించండి (మత్తయి 14: 35)
yy పేతురు మునిగిపోయినప్పుడు రక్షించబడుట అవసరం. మన పాప జీవితాల్లో నుండి మనము రక్షించబడాలి. ప్రభువైన యేసు
మాత్రమే మనలను రక్షించగలరు. యేసు సిలువపై మరణించినప్పుడు మన యొక్క పాపమునకు శిక్ష తాను తీసుకునెను.
మనము ఆయన యందు నమ్మకం కలిగియుండాలి.
బైబిల్ సమయం పాఠాన్ని పూర్తి చేయండి.
దీన్ని చూపుము: FBI - యేసు నీటి మీద నడుచుట.

నేర్చుకొనవలసినది:

నేర్చుకోనవలసినది: అవసరమయ్యే ముఖ్యమైన వచనములు బోధిoచండి మరియు వివరించండి మత్తయి 14:13
శిష్యులు ఆశ్చర్యపడి, యేసు గురిoచి నేర్చుకున్న విషయాలపట్ల సoతోష బరితులైన విషయమును వివరిoచoడి. ప్రభువైన
యేసును ప్రేమించిన ప్రతిచోటా ప్రజలందరికీ, వారి హృదయం నుండి చెప్పగల అద్భుతమైన ప్రకటన ఇది.
గుర్తుంచుకోనవల.సినది

గుర్తుంచుకోవలసినది:

క్విజ్ అన్ని కథలు A3 ఆధారంగా ఉంటుంది. కొన్ని కార్డు కలిగి ఉంటే మీరు పరిమాణం చేప డ్రా చేయవచ్చు. ఒక ప్రశ్నకు
సమాధానం చెప్పేటప్పుడు, పిల్లలను అన్నిటిని ముందు ఒక ప్రదర్శన నుండి ఒక చేప పట్టుకోండి. ప్రతి చేప దానిపై వ్రాసిన అనేక
పాయింట్లు ఉన్నాయి. రెండు జట్లు మరియు ప్రతి ఒకటి పాయింట్ అప్ జోడించండి.
yy ఎక్కడ ఈ కథ జరిగెను?
yy ఈ వచనములు ముగించుము “నను వెంబడిoచండి మరియు నా.............”
yy యేసు ఎవరికి ఈ మాటలు చెప్పాడు?
yy విస్తారమైన చేపలు పట్టబడుట చూసినప్పుడు పేతురు ఏమి చేశాడు?
yy వచనములు ముగించు “ఇది ఏటువంటి మనిషి ...............”
yy ప్రభువైన యేసు కొండలపైకి ఎందుకు వెళ్ళాడు?
yy శిష్యులు ఎందుకు భయపడ్డారు?
yy ఈ కథలో యేసు గురిoచి పేతురు ఏమి నేర్చుకున్నాడు?
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A4 కథ 1
పేతురు నిద్రించుట – ప్రభువైన యేసు తన తండ్రికి ప్రార్ధించిన దానిని గూర్చి ఈ కథ
మేము నేర్చుకొనుచున్నాము
yy ప్రభువు యేసు జీవితంలో ప్రార్థన ముఖ్యమైనది.
yy మనము ప్రార్థించటానికి ఇది ముఖ్యమైనది.
ముఖ్య వచనము: యోహాను 15:14
బైబిల్ వాక్యం: మత్తయి 26: 36-46

పరిచయం చేయండి

yy పిలల్ల ను కష్టంగా చూసే కొన్ని విషయాల గురించి చర్చించండి. సుదీర్ఘకాలం వినడం మరియు దీర్ఘకాలం దృష్టి కేంద్రీకరించడం
లాంటి జాతి యొక్క చివరి భాగం, ఆలస్యంగా వచ్చినప్పుడు కొన్ని ప్రత్యేక ఈవెంట్ కోసం దూరంగా ఉండటం.
yy నేటి కథలో, యేసు తన స్నేహితుడు పీటర్ నుండి ప్రత్యేక మద్దతు అవసరం. పీటర్ యేసు చేయమని అడిగినదాన్ని
చేయగలిగాడు అని తెలుసుకోవడానికి చూద్దాం!

భోదించవలసినది

నేర్చుకొనవలసినది:
గుర్తుంచుకోవలసినది:

yy ఈ కధకు నేపథ్యాన్ని వివరించండి. సిలువపై చనిపోవడానికి త్వరలోనే సమయం ఉంటుందని యేసుకు తెలుసు. చివరిగా
అతను తన శిష్యులతో చివరిసారి భోజనం చేసాడు. యేసు తన త o డ్రికి తరచూ ప్రార్థి o చి, ఏమి జరుగుతు o దో ఈ స
o దర్భ o లో ప్రార్థి o చడ o ఎ o త ప్రాముఖ్యమో తెలుసు. ఆయన తన శిష్యులను తోటలో తరచూ ప్రార్థి o చాడు. ఈ
రాత్రి, తన మూడు ప్రత్యేక స్నేహితులైన పేతురు, యాకోబు, మరియు యోహానులను చూడాలని మరియు అతనితో కలిసి
ప్రార్థించాలని కోరుకున్నాడు.
yy యేసు మేలుకొని ప్రార్థి o చమని, ప్రార్థి o చమని, ప్రార్థి o చడ o కోస o ఆదేశి o చాడు. (మత్తయి 26: 36−37). యేసు
మరికొంతమంది వెళ్లి తన తండ్రికి ప్రార్థించాడు. యేసు ఎలా భావిస్తున్నాడో వివరి o చ o డి. తన ప్రార్థన ప్రతి తండ్రిలో
తన తండ్రిని సంతోషించాలని కోరుకున్నాడు. (మత్తయి 26; 38−39) ఒక గంట తర్వాత యేసు పేతురును, ఇతర నిద్రను
కనుగొన్నాడు. అతను ఎలా నిరాశ గురించి చర్చ. (మత్తయి 26: 40−41).
yy యేసు రెండవ సారి ప్రార్ధించాడు మరియు అతని స్నేహితులు నిద్రిస్తున్నట్లు కనుగొన్నారు (మత్తయి 26: 42−43).
yy మూడవసారి యేసు ప్రార్ధన చేసి, మళ్ళీ నిద్రించటానికి తిరిగి వచ్చాడు. పేతురు, ఇతరులు యేసును ఎలా విడిచిపెట్టారో
చర్చించండి. వారు తమను తాము ప్రార్థి o చడ o లో విఫలమయ్యారు. ఈ కష్టం సమయంలో వారు ప్రార్థన
అవసరమైనప్పుడు. (మత్తయి 26: 44−45).
yy ఆ సమయంలో యేసు శత్రువులు అతన్ని అరెస్ట్ చేసుకొన్నారు. (మత్తయి 26:45 బి మరియు 46)
yy చివరికి, దేవుని ను o డి బలాన్ని పొoదేoదుకు మనలను ప్రార్థన యొక్క ప్రాముఖ్యతను ప్రస్తావి o చ o డి, శోధనలను
అధిగమి o చడానికి మనకు సహాయ o చేస్తుoది. పిల్లలకి సంబంధించిన కొన్ని పరిస్థితుల ఉదాహరణలు ఇవ్వవచ్చు.
yy పేతురు, మరికొందరు యేసు ఆదేశాన్ని పాటించటంలో విఫలమయ్యాడు, “మనము చూడవలెనని ప్రార్థించుట” కానీ
మనము ఆయన ఆజ్ఞలకు విధేయులమని కోరుతున్నాము.
yy శిష్యులకు భిన్న o గా, యేసు మనల్ని అ o గీకరి o చలేదు. అతను ప్రార్ధించాడు మరియు మాకు తన జీవితం ఇవ్వాలని
శిలువ వెళ్ళండి బలం ఇవ్వబడింది.
బైబిల్ సమయం పాఠాన్ని పూర్తి చేయండి.
చూపుము: FBI - యేసు గెత్సమనే తోటలో ప్రార్థన చేసేను.
ముఖ్య వచనము బోధించండి మరియు వివరించoడి యోహాను 15:14. యేసు స్నేహితులుగా పరిగణించబడుతున్న
విశేషమైనదని పిల్లలు తెలుసుకోవడానికి సహాయపడండి.
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

యేసు ఎక్కడ ప్రార్థి o చాడు?
ఏ శిష్యులు ఆయనతో ప్రార్థన యేసు కోరుకొనెను?
యేసు దేనిని గురి o చి ప్రార్థి o చాడు?
యేసు ప్రార్థి o చినప్పుడు ఎటు వంటి అనుభవమును కలిగేను?
యేసు మొదటిసారి ఎ o తకాల o ప్రార్థి o చాడు?
శిష్యులు ఎ o దుకు ప్రార్థి o చలేకపోయారు?
ప్రార్థన చేయమని యేసు ఎన్ని సార్లు అడిగాడు?
యేసు ప్రార్థన ముగిసిన తర్వాత ఏమి జరిగి o ది?
ముఖ్య వచనాలు ఎక్కడున్నాయి?
మన o ఆయనకు లోబడితే యేసు మనల్ని ఏమని పిలుస్తాడు?
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A4 కధ 2
పేతురు పోరాడుట – యేసును భంధించినప్పుడు జరిగిన సంఘటన ఈ కథ
మేము నేర్చుకోనుచున్నాము
yy యేసు ప్రభువు తనను బంధించి మన కొరకు చంపబడతాడు.
yy మన జీవితాల్లో క్లిష్ట పరిస్థితిలో కోపంతో వ్యవహరించవచ్చు.
ఎఫెసీయులకు 4: 26
బైబిల్ వాక్యం: మత్తయి 26: 47−56

పరిచయం చేయండి

తోటలో ఏమి జరిగిందో గురించి గత కథను సమీక్షించండి. యేసు వారిని అడిగినప్పుడు పేతురు, ఆయన స్నేహితులు ప్రార్థి o
చలేదు. ఇప్పుడు ఎదుర్కోవటానికి చాలా కష్టతరమైన సమయాలు ఉన్నాయి. వారు ఏమి చేస్తారు?

భోదించవలసినది

yy ఈ సంఘటన కోసం సన్నివేశాన్ని సెట్ చేయండి. ఇది చీకటి మరియు నిశ్శబ్దంగా ఉంది .... కానీ హఠాత్తుగా సాయుధ
సైనికుల భారీ అడుగుజాడలు ఉన్నాయి. పేతురు ఏమిటి మరియు అతని స్నేహితులు ఇప్పుడు అనుభవిస్తున్నారా?
yy శత్రువుల గుంపు నుండి జుడాస్ బయట పడింది మరియు యేసు మీద ముద్దు పెట్టుకున్నాడు. ఎవరు జుడాస్ వివరించండి
మరియు ఇది సైనికులు యేసు ఏ మనిషి అని తెలుసుకునేలా అతని మార్గం. ద్రోహం అంటే ఏమిటో వివరించండి (సముద్ర
మట్టం 2 బైబిలు సమయం) (మత్తయి 26: 47−50)
yy పేతురు యేసు పట్టుబడ్డాడని తెలుసుకున్నప్పుడు ఆయన చాలా కోపంతో, యేసును రక్షించడానికి ప్రయత్నించాడు.
ఆ మనుష్యులలో ఒకరిని దెబ్బతీయడం ద్వారా, (మత్తయి 26: 51). మన నిగ్రహాన్ని కోల్పోవటానికి మరియు పేతురు
చేస్తున్నట్లు కోపం తెచ్చుటకు మనకు చాలా సులభం. సమూహంలోని పిల్లలలో ఒకటి లేదా రెండు దృశ్యాలు సూచించండి.
తన ఖడ్గాన్ని తీసివేయమని యేసు వెంటనే పేతురుతో చెప్పాడు. యేసు అతనిని రక్షించడానికి పేతురు అవసరం లేదు
ఎందుకంటే అతను దేవుని ప్రణాళిక యొక్క అన్ని భాగం అని జరుగుతుంది తెలుసు. యేసు తన శత్రువులను అతణ్ణి
అరెస్టు చేసి, చంపడానికి అతన్ని అనుమతించటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. యేసు మరియు పేతురు మధ్య వ్యత్యాసాన్ని
తెలియజేయండి. యేసు తన తండ్రికి ప్రార్థిస్తూ ప్రశాంతతతో ఉన్నాడు. విఫలమయ్యారని ప్రార్థి o చిన పేతురు, యేసు
తనను కోరినట్లు ప్రవర్తి o చడ o లేదు. (మత్తయి 26: 52−56)
yy భయపడిన శిష్యులు యేసును విడిచిపెట్టి పారిపోయారు. ఈ విషయాన్ని ఎందుకు చర్చించండి (మత్తయి 26: 56 బి)
పేతురు మాత్రమే యేసును అనుసరించడానికి ప్రయత్నించాడు, అతను కూడా అరెస్టు తెచ్చుకున్న సందర్భంలో సురక్షిత
దూరం వద్ద! పేతురు దీన్ని కనుగొనకుండా ఎలా చేయవచ్చనే విషయాన్ని పిల్లలు చూస్తారా? (మత్తయి 26: 58)
yy మనము ప్రభువైన యేసుకు చెందినవారమైతే, ఆయనకు ప్రార్థిస్తూ, కోపం చూపించకూడదని, స్వీయ నియంత్రణలో
ఉండాలని ఆయన మాకు సహాయం చేయాలని వివరి o చ o డి. క్రైస్తవుల జీవితంలో నివసించే పవిత్ర ఆత్మ సరైన మార్గంలో
ప్రవర్తించే శక్తిని ఇస్తుంది.
yy కోపంగా లేదా పోరాటమవడం ద్వారా మేము స్పందిచకపోతే ఒక ప్రత్యేక దృష్టాంతంలో ఫలితమే భిన్నంగా ఉంటుంది.
బైబిలు సమయం పాఠాన్ని పూర్తిచేయండి
చూపుము: FBI - యే.సు సీసము యొక్క తోటలో ప్రార్థన

నేర్చుకొనవలసినది:

మనo కోపo తెచ్చుకున్నట్లయితే త్వరగా మనo దాన్ని వదిలేయాలని ఎఫెసీయులు 4: 26 ముఖ్య వచనము బోధించండి
వివరిoచoడి.

గుర్తుంచుకోవలసినది:

yy యేసు శత్రువులతో ఎవరు తోటకు వచ్చింది?
yy యేసు ఎవరు అని యూదా ఎలా చూపించాడు?
yy యేసు పట్టుబడినప్పుడు పేతురు ఏమి చేసెను?
yy మానవుని శరీరంలో ఏ భాగం పేతురు కత్తిరించింది?
yy యేసు పేతురు ఏమి చేయమని చెప్పాడు?
yy ఒక క్రైస్తవుడు ఎలా కోపమును ఎలా అధిగమించాలి?
yy యేసును భంధించినప్పుడు చేసినప్పుడు శిష్యులు ఏమి చేశారు?
yy దూరo నుండి యేసును ఎవరు అనుసరి o చారు?
చేయు పని: నాయకులు పైన పేర్కొన్న విభాగంలో సూచించిన ఎవరైనా కోపంగా ఉన్న ఒకటి లేదా రెండు సందర్భాలలో నాయకులు
పనిచేయగలడు
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A4 కథ 3
పేతురు ఖండించారు - క్షమింపబడవలసిన అవసరం గురించినది ఈ కథ
మేము నేర్చుకోనుచున్నాము
yy కొన్నిసార్లు మనకు ధైర్యము లేని కారణం వలన మన స్నేహితులను వదిలిపెట్టుదుము.
yy మనం విఫలంమైనప్పుడు మనల్ని క్షమించటానికి ప్రభువైన యేసు సిద్ధంగా ఉన్నాడు.
ముఖ్య వచనము 51: 69−75
బైబిల్ వాక్యం మత్తయి 26: 69−75

పరిచయం చేయండి

భోదించవలసినది

yy వ్యక్తుల స్వరాల ద్వారా మనం ఎలా గుర్తించగలమో చర్చించండి. పిల్లలు ఫోన్ను ఉపయోగించడం అనుభవం కలిగి ఉంటే
వారు చెప్పకుండానే ఎవరు మాట్లాడతారు. నేను వేరే శబ్దాలను ఎలా విభజిస్తుంటాయనే దాని గురించి చర్చించండి - మీరు
ఉన్న దేశంలోని కొన్ని ఉదాహరణలు మీరు ఇవ్వవచ్చు.
yy గత వారాల కధతో కనెక్ట్ అవ్వండి- యేసును అరెస్టు చేయటం గురించి మరియు శిష్యులు పారిపోయే విషయాల గురించి
పిల్లలను గుర్తుచేసుకోండి. అయితే, పేతురు యేసును ఏమి చేయాలో తెలుసుకోవాలనుకున్నాడు.
yy పేతురు అధిక యాజకుల మందిరం యొక్క ప్రాంగణము వరకు వెళ్ళిపోయాడు (మత్తయి 26: 69a) ఈ భవనం
అసలు ఇంటి బయట ఉందని వివరిస్తుంది. సాధ్యమైతే, పిల్లలకు తెలిసిన భవనాల్లో ఒక ప్రాంగణంలోని ఉదాహరణను
ఉపయోగించండి. దృశ్యం - ఒక చల్లని రాత్రి వేళ చలి కాచుకోను మంట దగ్గర, సైనికుల మరియు కూడా అక్కడ ఉన్న సేవకుల
యొద్ద సంధర్బం చూడండి.
yy పేతురు యేసుతో ఉన్నాడని ఇతరులకు చెప్పిన సేవకుని అమ్మాయి ఒక పరిచారకుడు. పేతురు ఆ అమ్మాయి
మాట్లాడుతున్నది ఏమిటో తెలియదు అని (మత్తయి 26: 69b−70) పిల్లలను పియెర్ అబద్ధం చెప్పాడని పిల్లలు చూస్తారని
చెప్పారు. వాస్తవానికి ఆయన యేసుతో ఉన్నాడు! పేతురు అబద్ధమాడని చెప్పిన కారణాలను అన్వేషిoచoడి.
yy పేతురు ద్వారం యొద్దకు వెళ్ళిన తరువాత, అతను మరొక అమ్మాయిని గమనించాడు. యేసును గూర్చి తెలియదు.
(మత్తయి 26: 71−72) పిల్లలు 2వ స్థాయిలో ఉన్న వారితో,”ఖండించారు” అనే పదమును వివరించండి.
yy కొద్దికాలానికే పేతురు, యేసు అనుచరులలో ఒకడు (యేసు మరియు అతని ఇతర అనుచరులు వలె గలెలియా నుండి
పేతురు, మీరు దానిని పరిచయం చేయటం గురించి మాట్లాడిన దానితో అనుసంధానించండి)
yy పేతురు ఎంత భయపడేనో,అతడు 3 సార్లు యేసును ఏ విధంగా తిరస్కరించాడు అని వివరించండి.
yy పేతురు సమావేశమయ్యాడని, పేతురు ఎందుకు కలత చెందుతున్నాడో ముందుగా చెప్పినది (మత్తయి 26: 34) పేతురు
గుర్తు తెచ్చుకున్నాడు (మత్తయి 26: 74−75).
yy పేతురు పొరపాటు చేశాడని వివరించండి. అతను యేసు యొక్క అనుచరుడు అని చెప్పడానికి తగినంత
ధైర్యవంతుడయ్యాడు మరియు మాకు అన్నింటినీ తప్పులు చేశాడని అబద్ధాలు చెప్పినాడు.
yy మన ప్రభువైన యేసును మనం వదిలిపెట్టిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి. ప్రభువైన యేసు మనము చేసిన తప్పును
క్షమించుటకు సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఆయన మన పాపాల కొరకు శిలువపై చనిపోయాడు.
బైబిలు సమయం పాఠాన్ని పూర్తిచేయండి
చూపుము: FBI - పేతురు యేసును తిరస్కరించారు

నేర్చుకొనవలసినది:

గుర్తుంచుకోవలసినది:

ముఖ్య వచనము 51: 7 లో ముఖ్యమైన వచనములను నేర్పి, వివరిoచoడి. ఇది మన ప్రార్ధన అని వివరించండి. ఇది మన
పాపాలను క్షమించమని మన ప్రభువైన యేసును అడిగినప్పుడు, ఆయన మనల్ని చూస్తున్నాడు మరియు మనల్ని పూర్తిగా శుద్ది
చేస్తున్నట్లుగా మనము చెప్తున్నాం - మంచు కన్నా తెలుపు! అవసరమైతే, మంచు అంటే వివరించండి.
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

పేతురు ఎక్కడున్నాడు?
పేతురు మాట్లాడిన మొట్టమొదటి వ్యక్తి ఎవరు?
యేసును ఆయనకు తెలియలేదు అని పేతురు ఎన్నిసార్లు చెప్పాడు?
పేతురు ఈ అబద్ధాలను ఎందుకు పలికెను?
కోడి కూయుట పేతురు ఎన్ని సార్లు విన్నాడు?
పేతురు కోడి కూయుట వినిన తదుపరి అతనికి ఏమి గుర్తుకు వచ్చెను?
పేతురు ఎoదుకు ఏడ్చెను?
ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును మనం వదిలిపెట్టినట్లయితే మనమేమి చేయాలి?
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A4 కథ 4
పేతురు ప్రేమించెను - పేతురు మరియు యేసు మద్య జరిగిన సంభాషణను గూర్చినది ఈ కథ
మేము నేర్చుకోనుచున్నాము
yy పేతురు తన తిరస్కరణ తర్వాత యేసు తన ప్రేమను వ్యక్తపరచడానికి మరో అవకాశాన్ని ఇచ్చాడు
yy యేసు, మనం తనను ప్రేమి oచాలని కోరుతున్నాడు
ముఖ్య వచనము: 1 యోహాను 4: 19
బైబిల్ వాక్యం: యోహాను 21: 1−19

పరిచయం చేయండి

yy పిలలు
్ల పేతురు గురించి విన్న మొదటి కధలకు తిరిగి ఆలోచిస్రు
తా . యేసు మొదట పిలిచినప్పుడు పేతురు ఉద్యోగం ఏమిటి?
yy పేతురు యేసు ప్రత్యేక స్నేహితుల్లో ఒకరు అప్పటి నుండి చాలా చోటు చేసుకున్నాడని వివరించండి, కానీ పేతురు వైపున
ఉన్న యేసును (గత మూడు కథలను గుర్తుకు తెచ్చు)
yy కొద్దికాలానికే యేసు శిలువపై చనిపోయాడు, కానీ మళ్లీ మళ్లీ అర్థం చేసుకున్నాడు. రె o డు వేర్వేరు స o దర్భాల్లో యేసు
తన శిష్యులను అ o గీకరిస్తాడు, ఆయన వారిని సజీవ o గా చూపిస్తాడు! ఒకరోజు తర్వాత పేతురు మళ్ళీ ఫిషింగ్ బయటకు
వెళ్ళడానికి నిర్ణయించుకుంది.

భోదించవలసినది

yy శిష్యులు రాత్రంతా వేటాడినప్పటికీ వారికి ఏమీ దొరకలేదు! (యోహాను 21: 3) వారు అనుభూతిని ఎలా ఉంది
అన్వేషించండి - ప్రయత్నించారు, ఆకలితో ఉన్నారు, నిరాశచెందారు.
yy సన్నివేశం చిత్రం - ఉదయాన్నే ఉదయం నది ఒడ్డున నిలబడి ఉన్న శిష్యులకు మరియు అజ్ఞాత వ్యక్తికి మధ్య జరిగిన
సంభాషణను గుర్తుచేయుట. (యోహాను 20: 4−6a)
yy వారు అపరిచితుల సూచనలకు కట్టుబడి ఉన్నప్పుడు వారు చేపల భారీ క్యాచ్ పొందారు (153). అకస్మాత్తుగా యోహాను ఆ వ్యక్తి
యేసు కావాలని గ్రహించాడు. పేతురు నీటిలో దూకి, అతనిని కలుసుకోవడానికి బయటకు వెళ్ళాడు (యోహాను 21: 7−8)
yy యేసు వారికోసం అల్పాహారాన్ని ఏర్పాటు చేసాడు. (యోహాను 21: 9−14). బీచ్ లో అల్పాహారం కలిగి ఉండటం మరియు
యేసు వారితో ఉండటానికి ఎంత ప్రత్యేకమైనధో మరియు ఊహించలేదని తెలియజేయాలని ఊహించుకోండి.
yy అల్పాహారం తర్వాత, యేసు పీటర్తో మాట్లాడాడు. పేతురు ఎంత ప్రాముఖ్యమో వివరించాడని మూడుసార్లు నేను పీటర్ను
అడిగాను (యోహాను 21: 15−19). ప్రభువు జీసస్ కూడా పేతురు చూపించాడు మరియు అతనికి ఒక ప్రత్యేక పని
చేసింది. స్థాయి 2 పిల్లల కోసం, పేతురు ఇంతకుముందు తన తిరస్కరణకు విరుద్ధంగా మూడుసార్లు యేసు తన ప్రేమను
ఎలా వ్యక్తపరుస్తున్నాడో మీరు చెప్పవచ్చు.
yy ప్రభువైన యేసు పట్ల వారికి ఉన్న ప్రేమ గురించి పిల్లలుకు సవాలు ఇవ్వండి.
yy యేసు పేతురును అడిగిన ప్రశ్నకు వారు ఎలా జవాబిస్తారు? మనలో ప్రతి ఒక్కరిని ప్రేమిస్తూ, ఆయనను సేవిoచాలని యేసు
కోరుతున్నాడు.
yy దేవుడు మనలను ప్రేమిస్తాడు మరియు మనల్ని రక్షించడానికి తన కుమారుణ్ణి పంపించడం ద్వారా తన ప్రేమను
చూపించాడు. ప్రతిస్పందన అతనిని తిరిగి ప్రేమిస్తూ ఉండాలి.
బైబిలు సమయం పాఠాన్ని పూర్తిచేయండి
చూపుము: FBI- యేసు, శిష్యులకు గలలియలో కనిపించారు, యేసు పేతురును ప్రశ్నలు అడుగుట.

నేర్చుకొనవలసినది:

అవసరమైన వచనములు ఎక్కడ బోధిoచoడి మరియు వివరించండి - 1 యోహాను 4: 19

గుర్తుంచుకోవలసినది:

yy ఎంత కాలం పేతురు మరియు అతని స్నేహితులు చేపలు పట్టడం జరిగింది?
yy ఏ ప్రక్కన వారు తమ వలని వేయాలని వారికి చెప్పబడెను?
yy వారు ఎన్ని చేపలు పట్టుకున్నారు?
yy యేసుని తెలుసుకున్న మొట్టమొదటి వ్యక్తి ఎవరు?
yy యేసు దగ్గరకు వచ్చిన మొదటి వ్యక్తి ఎవరు?
yy నీళ్లలోకి దూకడానికి ముందు పేతురు ఏమి చేశాడు?
yy ఎవరు అల్పాహారం తయారు చేసారు?
yy ల్పాహారం కోసం వారు ఏమి తినవలసి వచ్చింది?
yy యేసు పేతురు మూడుసార్లు అడిగిన ప్రశ్న ఏమిటి?
yy ముఖ్య వచనములు ఎక్కడ దొరుకుతుంది?
దీనిని అమలు చేయండి: ఈ కథనాలలోని ప్రధాన భాగాలు తమ చర్యలకు (ఉదా. చేపలు పట్టుట,నీటిలో ఎగరడం, చేపలు
పట్టుకోవడం, చేపలను లెక్కించడం) మరియు ముఖ కవళికలు (ఉదా. నిరాశ, ఆశ్చర్యకరం, ఆనందం ....) వాస్తవానికి పిల్లలు
బైబిల్ వాక్య్హం చదివి తగిన ప్రదేశాల్లో కొన్ని సాధారణ చర్యలను వాటిని అడిగి, ప్రభావవంతంగా వివరించండి.
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A5 కథ 1
అబ్రాము ఇంటికి వెడిచిపెట్టుట - అబ్రాము దేవుని పట్ల కలిగియున్ననమ్మకమును గూర్చి ఈ కథ
మేము నేర్చుకోనుచున్నాము
yy అబ్రామ్ దేవునికి విధేయుడయ్యాడు, అతను ఉర్ వదిలి క్రొత్త ప్రదేశమునకు వెళ్ళాను.
yy దేవునికి విధేయత చూపిoచడo ద్వారా ఆయనపై మనకున్న నమ్మకాన్ని తెలియపరచబడును.
ముఖ్య వచనం: సామెతలు 3: 5
బైబిల్ వాక్యం: ఆదికాండం 12: 1−9

పరిచయం చేయండి

yy పిల్లల అనుభవంలో ఉన్నట్లయితే ఇల్లు ని విడిచి పెట్టుటను గురించి మాట్లాడండి.
yy ఇంటి నుండి మరొక దేశానికి వెళ్లబోతున్నట్ప్పుడు కలిగే భావనా? -సంతోషిస్తున్నామా? కలతా? విచారంగా? ఆనందమా?
కారణాలు ఇవ్వండి.
yy అబ్రాము పరిచయం మరియు ఉర్ నగరంలో తన జీవితం వంటి వివరించండి - కుటుంబం, స్నేహితులు, ఇల్లు, జంతువులు,
సంపద ... అతనికి ఒక మంచి జీవితం ఉన్నది!

భోదించవలసినది

yy ఒకరోజు దేవుడు అబ్రాముతో ఇలా అన్నాడు, “నీ ఇంటిని విడిచి, నేను నీకు చూపించే భూమికి వెళ్ళుము”. (12: 1)
అబ్రామును దేవుడు అడిగినది ఏమిటి?(ఇంట్లో తన మంచి జీవితాన్ని వదిలివెళ్లేది కాదు)
yy దేవుని వాగ్దానాలు అన్ని మంచి విషయాలు అని-అబ్రాము (గొప్ప జాతి) మరియు గొప్ప పేరు అని అబ్రాము (జన్మస్థానము
12: 2−3) వాగ్దానం చేసింది. అతను అబ్రామును ఆశీర్వదించాలని కోరుకున్నాడు. దేవుడు ఎవరిని ఆశీర్వదించినప్పుడు,
ఆయన వారిని తన మoచితనాన్ని చూపిస్తున్నాడు.
yy అబ్రాము దేవునికి విధేయుడయ్యాడు. (ఆదికాండం 12: 4) మీరు ఆరామ్ను ఎందుకు విధేయులై ఉంటారు? అతను దేవుని
వాగ్దానం / నమ్మకం దేవుని నమ్మకం)
yy అబ్రాము - శారాయి తన భార్య, లోతు తన మేనల్లుడు, మరియు దేవుడు తన మార్గం కూడా చూపించడానికి వారి మధ్య
ఉన్నాడు అనే విషయమును వివరించండి. వారు ఒంటెల మీద ప్రయాణం చేసి, ఎడారిలో సుదీర్ఘ ప్రయాణ సమయంలో
గుడారాలలో నివసించారు.
yy చివరిగా అబ్రామ్ కానను లో ప్రవేశించాడు (ఆదికాండం 12: 6−9).
yy ఇప్పుడు అబ్రాము ఎలాంటి భావన కలిగియుండెను? బలిపీటమును కట్టి దేవునికి తన కృతజ్ఞతను అబ్రామును యొక్క
బావనను వివరించండి.
yy మనo ఆయనను నమ్మాలని దేవుడు కోరుకునే పరిస్థితుల గురి o చి మాట్లాడoడి.
yy దీని అర్థం మనము పూర్తిగా దేవునిని నమ్ముతున్నాము.
బైబిలు సమయం పాఠాన్ని పూర్తిచేయండి
చూపుము: FBI- అబ్రాము కానానుకు కదిలెను

నేర్చుకొనవలసినది:

సామెతలు బోధిoచి, వివరిoచoడి - సామెతలు 3: 5, ఈ క్రియలు అబ్రాము చేసిన వాటిని వివరిస్తోoదని వివరిoచoడి - తన సొoత
మార్గoలో పనులు చేయకుoడా తన పూర్ణ హృదయంతో దేవునిని నమ్మేను.

గుర్తుంచుకోవలసినది:

కథ నేర్చుకునే ఉద్దేశాన్ని సమీక్షించి, బలోపేతం చేయడానికి దిగువ / కాదు ప్రకటనలు ఉపయోగించండి. ఒక క్విజ్ ఉందా!
yy దేవుడు అబ్రాముతో మాట్లాడాడు
yy కరువు కారణంగా అబ్రామ్ ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు
yy దేవుడు అబ్రామును ఆశీర్వదించమని వాగ్దానం చేసాడు
yy అబ్రాము ఇంటికి వెళ్లినప్పుడు 7o సంవత్సరాలు.
yy మీరు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారో అబ్రాముకు తెలుసు.
yy అబ్రాముకు చాలామంది అనే కుమారుడు ఉన్నాడు.
yy దేవుడు కనానుకు అబ్రమణాన్ని నడిపిస్తాడు.
yy అబ్రాము క్రొత్త దేశంలో ఒక ఇంటిలో నివసించాడు.
yy అబ్రాము దేవునికి విధేయత చూపడం ద్వారా దేవుణ్ణి నమ్మించాడు
yy మనo ఆయనను నమ్మి, ఆయన పట్ల విధేయత చూపాలని దేవుడు కోరుతున్నాడు
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A5 కథ 2
అబ్రాము మరియు లోతు - లోతు యొక్క స్వార్థమైన ఎంపిక ను గురించి ఈ కథ
మేము నేర్చుకోనుచున్నాము
yy లోతు ఒక చెడు ఎంపిక తీసుకొనెను ఇది ఒక స్వార్థ ఎంపిక చేసింది.
yy సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మనకు ముఖ్యమైనది.
ముఖ్య వచనములు: ఫిలిప్పీయులకు 4: 19 లేదా ఆదికాండం 13: 1-5
బైబిల్ వాక్యం: ఆదికాండం 13: 1−18

పరిచయం చేయండి

భోదించవలసినది

yy పిల్లలు మొట్టమొదటిగా ఎంచుకునే మరియు ఇతరులను మొదట ఎంపిక చేసుకోవడాన్ని గురించి చర్చించండి. మీ
సంస్కృతికి సంబంధించిన ఒక ప్రత్యేక ఉదాహరణను ఎంచుకోండి.
yy వివాదాల గురించి చర్చించండి మరియు అది మన స్నేహాలను ఎలా నాశనం చేస్తుంది వివరించoడి.
yy అబ్రాము, లోతు దాసుల మధ్య ఇసుకను, తమ భూములను గూర్చి పశువులకు సంభందించి, ఏర్పడిన వాదులాటలు
(ఆదికాండం 13: 5−7)
yy అబ్రాముకు వివాదము మంచిది కాదని ఆయనకు తెలుసు. అందువల్ల నీవు తన జంతువులను కోరుకొనే భూమిని మొదటి
ఎన్నికకు అవకాశము ఇచ్చుట (ఆదికాండం 13: 8−9)
yy సుందరమైన ప్రకృతి దృశ్యంములను చూసి చదునైన మంచి నీటి భూభాగములను, ఇక్కడ పచ్చని గడ్డి పుష్కలంగా ఉంది.
చాలా మంది ఎన్నుకుంటారని మీరు అనుకుంటున్నారు?
yy చాలామంది ఎంపిక చేయు విధానం (ఆదికాండం 13: 10−13) ఎ o దుక o టే ఆయన ఎ o పిక చేసుకున్న నిర్ణయాన్ని ఎ
o దుకు చేశాడు? లోతు ఎన్నికలో అత్యాశ మరియు స్వార్థ ఉంది.
yy అబ్రాము మరియు చాలా మంది ఒకరితో ఒకరు విడిపోయారు కానీ భవిష్యత్లో ఒకరోజు అబ్రాము మరియు అతని
కుటుంబాన్ని తాను ప్రతి దిశలో చూడగలిగే భూమిని ఇస్తానని దేవుడు వాగ్దానం చేశాడు. (ఆదికాండం 13: 14−18)
yy మీరు అబ్రాములా ఉంటే మీకు ఎలా అనిపిస్తుoది? మీరు మోసం చేశారని భావిస్తున్నారా? (అబ్రాము చాలామందిని
ఎన్నుకున్న దానికన్నా ఉత్తమమైన వాటితో సమానంగా ఉన్నాడని బలపరచండి)
yy దేవుడు మనకు ఏది ఉత్తమదో తెలుసుకున్నాడని నొక్కిచెప్పండి మరియు అతను అబ్రాముకు అవసరమైన అన్ని అవసరాలకు
తగినట్లుగా మన అవసరాలను తీర్చగలడు. దేవుని వాగ్దానాలను నెరవేర్చడానికి దేవుడు లెక్కించవచ్చని వివరించండి.
బైబిలు సమయ పాఠాన్ని పూర్తిచేయండి.
చూపుము: FBI- అబ్రహం మరియు లోతు పవేరుచేయబడుట

నేర్చుకొనవలసినది:
గుర్తుంచుకోవలసినది:

బోధకుడు మరియు ముఖ్య వచనములు ఒకటి - ఆదికాండం 13: 15 లేదా ఫిలిప్పియులు 4: 19.
అబ్రాముతో ఒక బలిపీఠాన్ని నిర్మించటం ముగిసింది. బృందం సరిగ్గా ప్రశ్నకు సమాధానమిచ్చే వ్యక్తి అనేక రాళ్ళు సేకరించేందుకు పాచికలుతో
చేయవచ్చు. (ఆదికాoడము 13: 1-6) నిజమైన రాళ్లు లేదా రాళ్ల బొమ్మలు చేయగలవు. గెలిచిన జట్టు అత్యంత రాళ్ళతో బలిపీఠం ఉంది.
yy అబ్రాము సంపన్నమైన వ్యక్తి అని మనకు ఎలా తెలుసు?
yy ఆపడానికి అవసరమైన పోరాటాన్ని ఎవరు నిర్ణయిస్తారు?
yy మొదటి ఎంపిక ఎవరు?
yy చాలా నది ఏది చూడవచ్చు?
yy చాలా దిశలో ఏ దిశలో వెళ్ళింది?
yy స్థలం ఎ o పికను ఎ o పిక చేసుకోవడ o మ o చిది కాదు?
yy దేవుడు దేవదూత అబ్రాముతో ఎక్కడ ఉన్నాడు?
yy దేవుడు అబ్రాముకు ఏమి వాగ్దానం చేశాడు (భూమి మరియు కుటుంబం)
yy అబ్రాము ఏమి నిర్మించాడు?
yy మన జీవితాల్లో మనం చేయవలసిన ముఖ్యమైన ఎంపిక ఏమిటి?
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A5 కధ 3
అబ్రాముకు దేవుని వాగ్దానాలు - దేవుని వాగ్దానాలను అబ్రాము నమ్మిన విధమును గూర్చినది ఈ కథ.
మేము నేర్చుకోనుచున్నాము
yy ఏమి జరుగుతుందో దాని గురించి వాగ్దానాలు చేయగల భవిష్యత్ ని ఎరిగియున్నదేవుడు.
yy దేవుడు తన వాగ్దానాలను విశ్వసించాలని మనం కోరుతున్నాడు.
ముఖ్య వచనము: 1 కోరింథు 10: 13 లేదా ఆదికాండం 15: 6
బైబిల్ వాక్యం: ఆదికాండము 15: 1−7

పరిచయం చేయండి

yy పిల్లల కోసం తయారుచేయబడిన ఒక ఉదాహరణను ఇవ్వండి. వేచి ఉన్న సమయంలో చూపించవలసిన ట్రస్ట్ వ్యాయామం
మరియు వాగ్దానం యొక్క నిజమైన నెరవేర్పుకు ఎదురు చూసే ఉత్సాహం. (మీరు ఇచ్చిన వాగ్దానం యొక్క అనిల్ స్టేషన్ను
కూడా పరిస్థితులను బట్టి ఉంచలేము)
yy ప్రజలు మన వాగ్దానాలను నెరవేర్చలేకపోయినా, దేవుడు తనను ఎల్లప్పుడూ ఉంచుతాడు!

భోదించవలసినది

yy దేవుడు ఒక కలలో అబ్రాముతో మాట్లాడాడు మరియు అతనికి కుమారుడు వాగ్దానం చేశాడు. (ఆదికాoడము 15: 1, 4)
అబ్రాముకు పూర్వ o ఇచ్చిన దేవుని వాగ్దానాలకు అది 9o ఏ o డ్ల వయస్సుగల అబ్రాముకు ఎ o త ఆశ్చర్యకరమైనది అని
తెలియజేయడానికి ప్రయత్నిoచిoది.
yy దేవుడు అబ్రాము నక్షత్రాలను చూపించాడు మరియు తన కుటుంబం తన నక్షత్రాల సంఖ్యను ఎంతగానో చూపించానని
చెప్పాడు (జన్మస్థానము 15: 5) ఊహించుకోండి నక్షత్రాలు లెక్కించటానికి ప్రయత్నిస్తున్న అసంభవం నక్షత్రాలు మరియు
వారి సృష్టికర్త యొక్క ఆశ్చర్యకరమైన పిల్లలను కలిగి ఉంటుంది.
yy అబ్రాము దేవుని వాగ్దానం నమ్మకం. (ఆదికాoడము 15: 6) అబ్రాము దేవుణ్ణి నమ్మి o చిన కారణాలను అన్వేషి o చ o డి
yy దేవుడు అబ్రాము మరియు శారాయి అనే కొత్త పేర్లను (ఆదికాoడము 17: 5, 15) ఇచ్చాడు. ఇబ్రాహీం యొక్క కొత్త పేరు
అంటే “చాలామంది యొక్క తండ్రి” అని అర్థం, అందువలన ఆయన ఎల్లప్పుడూ దేవుని వాగ్దానాలను గుర్తుంచుకుంటాడు.
yy దేవుడు మనకు తన వాగ్దాన o లో, బైబిలులో వాగ్దాన o చేశాడు. మన o ఆయనను నమ్మినప్పుడు దేవుని వాగ్దానాలను గురి o
చిన కొన్ని ఉదాహరణలు చెప్పoడి.
yy దేవుడు చెప్పినదానిని మనం నమ్ముతున్నప్పుడు ఆయన సoతోషిస్తాడు.
బైబిలు సమయం పాఠాన్ని పూర్తిచేయండి
చూపుము: FBI- అబ్రహమునకు దేవుడు ఇచ్చిన వాగ్దానం

నేర్చుకొనవలసినది:

1 కొరింథీయులకు 10: 13 (దేవుడు నమ్మకమైనవాడు) గానీ, తన వాగ్దానాలను నెరవేర్చడానికి దేవుడు ఆధారపడగలదనే
విషయంలోనూ ముఖ్య వచనములు ఒకటి వివరించండి లేదా ఆదికాండం 15: 6-లేదా అబ్రాము దేవునిని నమ్మినప్పుడు అయన
సoతోషి oచెను

గుర్తుంచుకోవలసినది:

yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

అబ్రాము అధినేతగా ఉండును అని దేవుడు అబ్రహమునకు వాగ్దానం చేసాడా?
కల లేదా దృష్టిలో దేవుడు అబ్రాముకు ఏమి వాగ్దానం చేసాడు?
అబ్రాము భార్య ఎవరు?
దేవుడు అబ్రాముకు ఏమి చూపించాడు?
నక్షత్రాలను దేవుడు ఎలా పోల్చాడు?
అబ్రాము కొత్త పేరు ఏమిటి?
శారాయి కొత్త పేరు ఏమిటి?
మనకు చేసిన వాగ్దానం గురించి తెలుసుకున్నప్పుడు మనము చేయాలనుకుంటున్నారా?
పదం “నమ్మకం” అంటే ఏమిటి?
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A5 కథ 4
అబ్రహం మరియు సందర్శకులు - దేవుని వాగ్దానాలు వాస్తవము అని తెలుపు కథ
మేము నేర్చుకోనుచున్నాము:
yy దేవుడు తన సందేశాలను వివిధ మార్గాల్లో పంపుతాడు, ప్రత్యకముగా బైబిలు వ్రాసే ముందు.; మూడు ముఖ్యమైన దూతలు
దేవుని నుండి అబ్రాముకు ఈ సందేశాన్ని తీసుకువచ్చారు.
yy దేవుడు తన వాగ్దానాలకు నమ్మకముగా ఉన్నాడు - అతడు చేయటానికి చాలా కష్టమే లేదు.
ముఖ్య వచనము: ఆదికాండం 18: 14
బైబిల్ వాక్యం: ఆదికాండము 18: 1−15

పరిచయం చేయండి

yy ఊహించని సందర్శకులు వచ్చినప్పుడు మీ సంస్కృతిలో ఏమి జరుగుతుంది. అతిథిని స్వాగతించే విషయాన్ని వివరించడానికి
కొన్ని వస్తువులను ఉపయోగించుకోవచ్చు.
yy అబ్రహం యొక్క సందర్శకులకు రావడానికి సన్నివేశాన్ని ఏర్పాటు చేయండి - అబ్రహం రోజు మధ్యలో తన గుడారాన్ని విశ్రాంతి
తీసుకుంటాడు .... ఇది ఎవరో సమీపించే కొందరు పురుషులు గమనించినప్పుడు?

భోదించవలసినది

yy అబ్రాము తన సందర్శకులను ఆహ్వానించాడు మరియు వారి కొరకు నీటిని మరియు ఆహారాన్ని నిర్వహించాడు.
(ఆదికాండం 18: 2-8) సారా యొక్క భాగాన్ని వివరించండి. ఈ కథను చెప్పినప్పుడు భావాలకు - ప్రకాశవంతమైన సూర్యుడు,
చల్లని నీటి వేడి అడుగులు, ఆహారం యొక్క వాసనలు ...
yy భోజన o తినిన తర్వాత, ఆ స o దర్భ o లో సారాకు కుమారుడు ఉ o దని అబ్రాముకు చెప్పుకుoది (ఆదికాండం 18: 9, 1o).
స్వర్గం నుండి దేవుని దూతలు - ఎవరు ప్రభువు జీసస్ మరియు ఇతరులు దేవదూతలు ఉన్నారు సందర్శకులు ఎవరు వివరించండి.
అబ్రాము ఈ వార్త విన్నప్పుడు ఎలా భావించాడో చర్చించండి. దేవుని వాగ్దానాలు నెరవేరడానికి చాలా దగ్గరగా ఉన్నాయి!
yy శారా నవ్వడం ఆమె అసాధ్యం అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే కానీ అసాధ్యం చేయమని ప్రభువు వాగ్దానం చేశాడు (జన్మస్థానము
18: 11- 15) సారా లాఫ్డ్ చేసినప్పుడు దేవుడు ఎలా ఉండి ఉండవచ్చు అని చర్చించడానికి.
yy ఒక సంవత్సరం తరువాత, శారా యొక్క బిడ్డ జన్మించాడు. (ఆదికాoడము 21: 1-7) వారు అనుభవి o చిన ఆన o దాన్ని
కాపాడుకోవడానికి ప్రయత్నిoచoడి. దేవుడు తన వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చాడా? స్థాయి ఇద్దరు పిల్లలతో మీరు ఇస్సాకు పేరు యొక్క
అర్థం (నవ్వు)
yy మాకు అన్ని అతని వాగ్దానాలు ఉంచడానికి ఆధారపడింది. అతనికి చాలా కష్టం కాదు- అతను ఇప్పటిముఖ్య ఈ రోజు! ఏ
అద్భుతమైన దేవుడిని నమ్ముకోవాలి!
బైబిలు సమయ పాఠాన్ని పూర్తిచేయండి.
చూపుము: FBI- అబ్రహాం మరియు ముగ్గురు అపరిచితులు.

నేర్చుకొనవలసినది:
గుర్తుంచుకోవలసినది:

ముఖ్య వచనములు బోధించండి మరియు వివరించండి - ఆదికాoడము 18: 14
ఈ కథకు సంబంధించిన ఈ క్విజ్ ప్రశ్నలు. మీరు వీటిని ఉపయోగించుకోవచ్చు లేదా A5 లోని నాలుగు కథల నుండి ప్రశ్నలను
కలగజేయడానికి మీ శాంతిని ఆశ్రయించవచ్చు.
yy సందర్శకులు వచ్చిన రోజు ఏది?
yy అబ్రాము ఎక్కడ ఉన్నాడు?
yy అబ్రాము ఏమి చేయమని సారాను అడిగాడు?
yy వారు ఏమి తినవలసి వచ్చింది?
yy సారా ఎక్కడ ఉన్నాడు? ఎందుకు సారా నవ్విందా?
yy సారా వరకు ఒక కుమారుడు ఎంతకాలం వరకు ఉండేది?
yy శిశువుకు ఏ పేరు ఇవ్వబడింది?
yy ఇస్సాకు పుట్టినప్పుడు ఏ వయస్సు అబ్రాము?
yy అబ్రాము, శారా స o తోష o గా ఉన్నందుకు రెoడ కారణాలను ఆలోచిoచoడి? (దేవుడు వారికి వాగ్దానం వలన వారికి
కలిగిన ఒక కుమారుడు)
దీనిని అమలు చేయండి: పిల్లలు ఈ కథనం యొక్క మొదటి భాగాన్ని ప్రస్తావించారు. అన్ని చర్యలు చాలా ఉద్దేశపూర్వకంగా
చేయండి. అడల్ట్ సహాయకులు అబ్రాము వలె, శారా, సేవకుడు, మూడు సందర్శకులవలె నటించి పిల్లలుకు వివరణ ఇవ్వగలరు.
ప్రత్యామ్నాయంగా ఒక చిన్న సమూహం ఏర్పారచి, పిల్లలను చేయవచ్చు/మాట్లాడే భాగాలు తీసుకోండి.
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A6 కథ 1
అబ్రాము దేవుని మాట విన్నాడు - అత్యుత్తమమైన దేవుని ప్రేమను గురించిన కధ.
మేము నేర్చుకోనుచున్నాము
yy అబ్రాము ఎవరికైనా లేదా ఎవ్వరూ కంటే ఎక్కువ దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తారు
yy మనo మన హృదయాలతో దేవుణ్ణి కూడా ప్రేమిoచాలి.
ముఖ్య వచనము: ఆదికాండము 22: 8 లేదా ద్వితీయోపదేశకాండము 6: 5
బైబిల్ వాక్యం 22: 1−9

పరిచయం చేయండి

yy వారికి నిజంగా ముఖ్యమైన అంశాలలో కొన్నింటిని చెప్పమని పిల్లలను అడగండి - మీ జీవితంలో అత్యంత ముఖ్యమైన
విషయం ఏది ముఖ్యమైనది?
yy అప్పుడు వారు ఈ విషయాలను ఇవ్వాలనుకుంటే వారు ఎలా భావిస్తారో వారిని అడగండి - మీరు ఆ వస్తువును దూరంగా
ఇవ్వాలనుకుంటున్నారా? అది తీసివేయబడితే వారు ఎలా భావిస్తారు? నేటి కథ అబ్రహం తనకు ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనదిగా
ఇచ్చిన విషయం గురించి వివరించండి.

భోదించవలసినది

yy దేవుడు అబ్రాముకు తన వాగ్దానాన్ని నిలుపుతూ, తన పేరు ఇస్సాకుకు కుమారుని ఇస్తాడు. వారు ఆయనను చాలా
ప్రేమించారు (ఆదికాండం 21: 1−3)
yy ఒక రోజు దేవుడు అబ్రామును ఇస్రాయీని మోరియా అని పిలువబడే పర్వతమునకు తీసుకొని వెళ్ళమని అడిగాడు.
ఇస్సాకు బహుశా ఒక యువకుడు, దేవుడు అబ్రాముకు తన కుమారుడైన ఇస్సాకును అర్పణగా ఇవ్వాలని కోరుకున్నాడు.
yy దేవుడు అబ్రామును నిజంగా ప్రేమిస్తున్నాడో లేదో చూడడానికి దేవుడు ఆయనను టెక్స్టింగ్ చేశాడు. ఇది అబ్రాముకు
చాలా దుఃఖం కలిగించింది, అతను దేవుణ్ణి విశ్వసించాడు మరియు దేవుడు ఏమి చేయాడు అని అడిగాడు (ఆదికాండం
22: 1−2) అబ్రాము తన పూర్ణహృదయముతో దేవుణ్ణి ప్రేమించాడు. దేవుడు ఆయనను వినలేదు, దేవుడు అలాంటి
కష్టమైన విషయాన్ని అడగటం కూడా ఆయనకు విధేయులవుతాడు.
yy ఒక ఉదయ కాలంలో, అబ్రహం ప్రయాణం కోసం సిద్ధంగా ఉన్నాడు. హిప్ హాప్ రాప్ పైథాన్ అతనితో ఇద్దరు సేవకులు
మరియు గాడిదలను తీసుకున్నాడు. (ఆదికాండం 22: 3)
yy 3 రోజుల తరువాత, వారు దేవుడు ఎంచుకున్న పర్వత దగ్గరకు వచ్చారు. అబ్రాము వారికి గాడిదతో వేచి ఉండమని 2 మంది
సేవకులతో చెప్పాడు. ఇస్సాకు తన తండ్రి చేత చెక్కతో తీసుకొని కత్తిని, అగ్నిని తీసుకెళ్లారు (జన్మస్థానము 22: 4−6).
yy ఇశ్రాయేలు తన తండ్రితో అడిగారు, అక్కడ బలిపీఠంలో బలిపీఠం లో కన్నెదూడెక్కడ ఉన్నాడు? అబ్రాము, “నా
కుమారుడు, తాను స్వయంగా గొర్రెపిల్లగా ఇస్తాడు” (ఆదికాండం 22: 7−8)
yy అబ్రాము తనను ప్రేమించినందున గిద్యోను మాట విన్నాడు మనము మన హృదయములతో ఆయనను బ్రతికించాలని
దేవుడు కోరుతున్నాడని మరియు ఆయన చెప్పేది చేయాలని ఆయన అడుగుతాడు.
బైబిల్ సమయం పాఠం పూర్తి.
చూపుము: అబ్రహం మరియు ఇస్సాకు

నేర్చుకొనవలసినది:
గుర్తుంచుకోవలసినది:

బోధిoచవలసిన అవసర o, అవి ఎక్కడ ఆజ్ఞాపి oచాయో వివరిoచoడి - ఆదికాండం 22: 8 లేక ద్వితీయోపదేశకాoడము 6:5
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

అబ్రహం కుమారుడు ఏమి పిలిచాడు?
దేవుడు అబ్రాముకు వెళ్ళాలని కోరుకునే పర్వతం యొక్క పేరు ఏమిటి?
అబ్రాము తనతో ఎన్ని సేవకులు చేసాడు?
అబ్రాము తనతో ఏ జంతువును తీసుకున్నాడు?
పర్వత o చేరుకోవడానికి ఎ o తకాల o వాటిని తీసుకెళ్లి o ది?
అబ్రాము ఎవరు “గొఱ్ఱెపిల్ల” అని చెప్పాడు?
ఎవరు అబ్రాము ఎవరికైనా లేదా ఎవ్వరూ కంటే ఎక్కువ జీవిస్తున్నారు?
మన హృదయాల్లో మనము ఎవరితో ప్రేమించాలి?
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A6 కథ 2
అబ్రాము దేవునికి విధేయుడైయుండెను - ఇస్సాకు స్థానంలో పొట్టేలు ఉండుటను గూర్చి ఈ కథ
మేము నేర్చుకుంటున్నాము
yy ఇస్సాకు సస్థానములో దేవుడు ఒక పొట్టేలును ఇచ్చాడు.
yy మన స్థానములో యేసు నిలిచి మన పాపములకు శిలువపై అయన మరణించెను.
ముఖ్య వచనములు: గలతీయులకు 2:20
బైబిల్ వాక్యం: ఆదికాండము 22: 9−14

పరిచయం చేయండి

yy పిల్లలను తాము చేసిన తప్పుకు శిక్షించామని ఊహించండి - మీరు ఎలా భావిస్తారు?
yy అప్పుడు పిల్లలను వారి కోసం ఆ శిక్షను తీసుకున్నారని ఊహించుకోండి - అప్పుడు వారు ఎలా భావిస్తారు?
yy ఈ రోజు కథ ఇస్సాకు స్థలాన్ని తీసుకొనిపోయే విషయాల గురించి వివరించండి.

భోదించవలసినది

ఇంతవరకు కథల పిల్లలను గుర్తుచేసుకోండి
yy చివరికి అబ్రాము మరియు ఇస్సాకు కొండమీద వచ్చారు, అక్కడ వారు రాళ్లతో ఒక బలిపీఠాన్ని నిర్మించారు. ఇస్సాకు అప్పుడు
బలిపీఠం మీద ఉంచాడు (ఆదికాండం 22: 9−1o)
yy అబ్రాము దేవునికి ఇస్సాకును అర్పించబోతున్నట్లుగా, ఒక దేవదూత పరలోకము నుండి పిలిచాడు మరియు తన అబ్బాయిని
దెబ్బ తీయకూడదని ఆపడానికి అబ్రాముకు చెప్పాడు.అబ్రాము నిజంగా ఎంతగా ప్రేమించాడని దేవుడు చూపించాడు
(ఆదికాండము 22: 11−12)
yy అప్పుడు అబ్రాము చూసారు మరియు పొదలలో తన కొమ్ములు పట్టుకున్న ఒక పొట్టేలును చూశాడు. (ఆదికాండము 22:13)
yy పొట్టేలును ఇస్సాకు స్థానానికి తీసుకువెళ్ళబోతున్నాడని వారు గ్రహించినప్పుడు అబ్రాము మరియు ఇస్సాకులు ఎలాoటి
భావన కలిగియున్నారు?
yy యేసు సిలువపై చనిపోయినప్పుడు మన స్థలాన్ని తీసుకున్నాడు. మన o అన్ని తప్పులు చేశాము కాని యేసు
చనిపోయినప్పుడు ఆ పనులకు శిక్షను తీసుకున్నాడు.
yy యేసు మనకోసం చనిపోయాడు ఎందుకంటే ఆయన మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు మరియు మన పాపాల కొరకు బాధలు
అనుభవించకూడదని కోరుకోలేదు.
yy మీ కోసం యేసు చనిపోయాడని యేసు మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాడని మీకు తెలుసా?
yy మనము ఆయనను ప్రేమిస్తున్నామని యేసును ఎలా చూపిద్దాం.
బైబిలు సమయ పాఠాన్ని పూర్తిచేయండి
చూపుము: FBI - అబ్రహం మరియు ఇస్సాకు

నేర్చుకొనవలసినది:

బోధకుడు మరియు అవసరమైన ముఖ్య వచనములు ఐక్కడ వివరించాలి - గలతీయులకు 2:2o

గుర్తుంచుకోవలసినది:

yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

అబ్రాము నిర్మించిన బలిపీఠం ఎక్కడ ఉంది?
దానిని నిర్మించటానికి వారు ఏమి చేశారు?
ఎవరు పరలోకం నుండి పిలిచారు?
దేవదూత అబ్రాముకు ఏమి చెప్పాడు?
అబ్రాము ఏమి దేవునికి చూపించాడు?
బలిపీఠం మీద ఇస్సాకు స్థానం ఏది?
ఎవరు సిలువపై మా స్థానాన్ని తీసుకున్నారు?
ఎందుకు యేసు సిలువపై చనిపోయాడు?
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A6 కథ 3
దేవుడు సహాయపడుట - మార్గం చూపిస్తున్న దేవుని గురించిన కథ.
మేము నేర్చుకోనుచున్నాము
yy దాసుడు సహాయం కోసం దేవుణ్ణి అడిగాడు మరియు దేవుడు ఆయనకు సహాయం చేసాడు.
yy మనo ఆయనను అడిగితే దేవుడు మనకు కూడా సహాయo చేస్తాడు.
ముఖ్య వచనములు: ఆదికాండము 24: 27 లేక మత్తయి 7: 7
బైబిల్ వాక్యం: ఆదికాండము 24: 1−28

పరిచయం చేయండి

yy పిల్లలకు సహాయపడే ప్రజల గురించి ఆలోచించమని అడగండి - ఎవరు మీకు సహాయం చేస్తారు? వారు మీకు ఎలాంటి
సహాయం చేస్తారు? వారు మీకు సహాయపడుతుంటే మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది?
yy పిల్లలను వారు ఎవరికి సహాయపడాలనే కధలను తెలియజేయడానికి అనుమతిస్తాయి.
yy నేటి కథలో, దేవుడు ఎవరో సహాయం చేస్తాడని పిల్లలకు వివరించండి.

భోదించవలసినది

yy అబ్రాము చాలా వృద్ధుడు, కానీ అతను చనిపోకు ముందు అతను ఇస్సాకు సంతోషంగా వివాహం చేసుకున్నాడని ఖచ్చితంగా
కోరుకున్నాడు. కనుక తన కుమారునికి భార్యను కనుగొనేటప్పుడు తన ప్రధాన సేవకుడికి ఇచ్చాడు. ఆసక్తికరంగా అతనిని సరైన
స్త్రీకి నడపడానికి వచ్చింది. (ఆదికాoడము 24: 1−9) ఇస్సాకు కోస o భార్యను కనుగొనడానికి సేవకుడు ఎలా భావిస్తున్నాడు?
yy ఆ సేవకుడు అబ్రాము ఒంటెలలో 10 ఒంటెలను తీసుకొని మరియు తన ప్రయాణంలో బయలుదేరాడు. అనేక రోజులు
ప్రయాణిoచిన తర్వాత, ప్రధాన నగరానికి దగ్గరలో ఆగి. సాయంత్రం సమయంలో కొందరు యువతులు బావి నుండి నీటిని
తిసుకోవడానికి బయటకు వచ్చారు (ఆదికాoడము 24:10−11).
yy అప్పుడు అబ్రాము సేవకుడు దేవునికి ప్రార్థిoచెను మరియు ఈ స్త్రీలలో ఒకరు ఇస్సాకు భార్యగా ఉంటే అతన్ని చూపించమని
దేవునిని అడిగాడు.
yy ఎవరు అయితే తనకు నీటిని అడుగుగా ఏ మహిళ అతనికి పానీయం ఇచ్చిన తరువాత తన 10 ఒంటెలకు నీటిని
ఇచ్చినట్లయితే, ఆమెను ఇస్సాకుకు భార్యగా దేవుని ఎంపిక చేయమని దేవునిని సూచనగా అడిగెను (ఆదికాండం 24: 12−14). అతను చాలా అందంగా ఉన్న ఒక యువతీ వైపు చూసేను. ఆమె పేరు రిబ్కా. ఆమె పానీయం కోసం అడిగినప్పుడు
ఆమె అతనికి, తన ఒంటెలకు సంతోషముగా తగినంత నీటిని ఇవ్వటానికి సిద్దపడుతుంది. (ఆదికాండం 24: 15−21).
yy అతను, నేను రాత్రిని గడిపేందుకు వారు తమ ఇంటిలో ఏ గదిని కలిగి ఉన్నానో ఆమెను అడిగాను. ఆమె గదిలో చాలా
పుష్కలంగా ఉందని చెప్పినప్పుడు, ఆ సేవకుడు తన తలపై మరియు తన ప్రార్థనలకు జవాబిచ్చేందుకు దేవునికి కృతజ్ఞతలు
చెప్పి, సరైన స్త్రీని కనుగొనటానికి దేవుడు సహాయం చేసేనని భావించెను. (ఆదికాండం 24: 22−27).
yy మీకు ఎప్పుడైనా చేయాలేని కష్టమైన పనిని ఎవరైనా ఇచ్చారా? సంబంధిత ఉదాహరణలు సూచించండి.
yy దాసుడు ఎవరు సహాయం కోసం అడిగాడు?
yy మనకు ఎవరు సహాయం చేయగలరు? మనకు నిర్ణయాలు తీసుకునే నిర్ణయాలు తీసుకున్నప్పుడు దేవుడు మనకు సహాయం
చేస్తాడు మరియు నడిపిస్తాడు. సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ఆయన మనకు సహాయం చేస్తాడు.
బైబిలు సమయ పాఠాన్ని పూర్తిచేయండి.
చూపుము: FBI - అబ్రహం మరియు ఇస్సాకు

నేర్చుకొనవలసినది:

ముఖ్య వచనములు అవసరమయ్యే బోధిoచండి మరియు వివరించండి - ఆదికాండం 24: 27 లేదా మత్తయి 7: 7

గుర్తుంచుకోవలసినది:

yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

ఎవరు ఇస్సాకు కోసం భార్య కోసం వెతుక్కున్నారో?
ఆ దాసుడు ఎన్ని ఒంటెలను తీసుకొని వచ్చాడు?
సేవకుడు ఎక్కడ నిలిచాడు?
రోజు ఏ సమయం?
ఆ దాసుడు సరైన మహిళను కనుగొనడానికి సహాయం అడిగాడు ఎవరు?
బావిలో లేడీ పేరు ఏమిటి?
దాసుడికి సహాయం చేయడానికి ఆమె ఏమి చేసింది?
దేవుడు తనకు సహాయపడిందని తెలుసుకున్నప్పుడు దాసుడు ఏమి చేశాడు?
సమయం ఉంటే, పిల్లలు ఎవరైనా సహాయంతో వారి చిత్రాన్ని గీయమని చెప్పండి.
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A6 కథ 4
దేవుని ఎంపిక – రిబ్కాను ఇస్సాకు వివాహం చేసుకొనుటను గురించి కథ
మేము నేర్చుకోనుచున్నాము
yy రిబ్కా మరియు ఇస్సాకు దేవుని ప్రణాళికను అనుసరిస్తూ వారు చాలా ఆనందంగా ఉన్నారు.
yy మనము దేవుణ్ణి విశ్వసించి ఆయన మార్గాన్ని అనుసరిస్తే సంతోషంగా ఉంటాము.
ముఖ్య వచనములు: కీర్తనలు 144: 15
బైబిల్ వాక్యం: ఆదికాండము 24: 28−67

పరిచయం చేయండి

yy ఎప్పుడైనా పెళ్లి చేసుకుంటే పిల్లలకు అడగండి - ఎవరు వివాహం చేసుకున్నారు? వారు ఏమి ధరించారు? వివాహంలో ఏమి
జరిగింది? వధువు మరియు వరుడు సంతోషంగా ఉన్నారా?
yy నేటి కథ బైబిల్ సమయం జరిగిందని పిల్లలకు చెప్పండి. వివాహాలు మీ దేశానికి మొక్కగా ఉంటాయి కాబట్టి ఈ కథ భిన్నంగా
ఉంటుంది.

భోదించవలసినది

yy ఇంతవరకు కథల పిల్లలను గుర్తుచేసుకోండి.
yy ఏమి జరిగిందో ఆమె కుటుంబానికి చెప్పడానికి రిబ్కా ఇంటికి వెళ్లారు. ఆమె సోదరుడు లాబాన్ బావిలో పరుగెత్తి, ఆ సేవకుడు
ఇంటికి తీసుకువచ్చి అతనిని ఆహ్వానించాడు. సేవకుడు తన భోజనాన్ని కూడా తినాలని, అతను ఎందుకు వచ్చాడు అని రిబ్కా
కుటుంబానికి చెప్పాడు (ఆదికాండము 24: 28−49)
yy ఆమె త oడ్రి లాబాను ఇదరు
్ద ఇశ్రాయేలు సేవకులను రెబెక్కకు అప్పగి o చి o ది. ఏ ఆలస్యం లేకుండా ఆమె తనతో తిరిగి రిబ్కాను
తిరిగి తీసుకోవటానికి సేవకుడు అనుమతి ఇచ్చారు, తద్వారా ఆమె భార్య భార్యగా మారింది. తన ప్రార్థనకు జవాబిస్తూ దేవునికి
ధన్యవాదాలు. అప్పుడు అతను రెబెకా మరియు ఆమె కుటుంబం బహుమతులు ఇచ్చింది. (ఆదికాండం 24: 50−53)
yy ఉదయం, వారి సేవకుడు, ఇస్సాకు వివాహం రిబ్కాతో కోరారు. రిబ్కా వెళ్ళి అంగీకరిoచినది (ఆదికాండము 24: 54−61)
రిబ్కా ఎలా స్పందిస్తుంది? (ఇస్సాకు మరియు అతని కుటుంబం తెలియదు ఎందుకంటే ఆమె ఒక బిట్ నాడీ కానీ ఈ కోసం
ఆమె ఖచ్చితంగా దేవుని ప్రణాళిక ఎందుకంటే సంతోషిస్తున్నాము)
yy అబ్రాము ఇంటి యెద్ద, ఇస్సాకు వేచి చూస్తూ వస్తున్నాడు. ఒక సాయంత్రం,తను నడుస్తూoడగా అతను యొక్క రాబోయే
ఒంటెలను చూసి, రిబ్కాను తన క్రొత్త ఇంటికి ఆహ్వానిస్తూ తన తల్లి గుడారంలోకి తీసుకువెళ్ళాడు. ఇస్సాకు రిబ్కాను చాలా
ఇష్టపడ్డాడు మరియు ఆమె అతనికి భార్య అయింది (ఆదికాండము 24: 61−67)
yy అతను తన కొత్త భార్యను చూసినప్పుడు ఇస్సాకు ఎలా భావించాడని అనుకుంటున్నారు? (అతను చాలా కాలం నుండి
ఉత్సాహంగా మరియు బహుశా అతను కూడా దేవుని ప్రణాళికను విశ్వసించాడు మరియు రిబ్కాను అతని భార్యగా
తీసుకోవలసి ఉంది. రిబ్కా కూడా చాలా ఆనందంగా ఉన్నాది, ఎందుకంటే వారు దేవుణ్ణి విశ్వసించి అతని ప్రణాళికను
అనుసరించారు. దేవుడు కూడా ఆయనను విశ్వసించాలని మరియు అతని ప్రణాళికను అనుసరించాలని కోరుకున్నాడు.
మనo చేస్తున్నప్పుడు మనo ఆనoదాన్ని, సoతోషoతో నిoడిపోతా o.
బైబిలు సమయ పాఠాన్ని పూర్తిచేయండి
చూపుము: FBI – ఇస్సాకునకు భార్య సిద్డంచేయుట

నేర్చుకొనవలసినది:

నేర్చుకోనవలసినది: ముఖ్య వచనములు బోధించండి మరియు వివరించండి - కీర్తనలు 144: 15. దేవుడు మన జీవితాల కోసం తన
ప్రణాళికను చేస్తున్నప్పుడు మనము ఎంత సంతోషంగా ఉంటామో వివరిoచండి.

గుర్తుంచుకోవలసినది:

yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

రిబ్కా సోదరుని పేరు ఏమిటి?
తన భోజనాన్ని తినుటకు ముందు సేవకుడు ఏమి చేశాడు?
రిబ్కా కుటుంబానికి ఆమె ఇస్సాకునకు భార్యగా ఉండాలని ఎందుకు అంగీకరించింది?
దాసుడు రిబ్కాకు,ఆమె కుటుంబానికి ఏమీ ఇచ్చాడు?
దాసునిని రిబ్కా యొద్దకు ఎవరు నడిపించారు?
రిబ్కా సేవకునితో ఎప్పుడు బయలుదేరేను?
సేవకుడు మరియు రిబ్కా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు క్షేత్రంలో ఎవరు నడుస్తున్నారు?
ఇస్సాకు మరియు రిబ్కా ఇరువురు ఎందుకు సంతోషంగా ఉన్నారు?
ఎవరైనా లేదా దేని కంటే ఎవరు మనలను సంతోషంగా ఉంచుతారు?
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1వ స్థాయి పాఠాలు:

పాఠాలు సిద్దపరచుటలో ఉపాధ్యాయులకు మార్గదర్శకత్వం

yy ప్రతి వారం ఒక పేజీ (లేదా రెండు పుస్తకాలలో), ఇది కొన్ని పదాలలో రంగు మరియు పూరించడానికి ప్రధానంగా ఉంటుంది.
yy నెలకు గరిష్టంగా 4o మందికి 1o మార్కులు కేటాయించబడతాయి
yy 1వ స్థాయి పాఠాలు పొందిన పిల్లలు చాలా బాగా చదివి వినిపించలేరు మరియు తల్లిదండ్రులు / సంరక్షకులు / నాయకులు వారికి సహాయం చేస్తారని మేము
భావిస్తున్నాము.
yy మేము ప్రతి పాఠం కోసం = 1o మార్కులు కోసం బ్యాలెన్స్ కోసం గుర్తులను కేటాయించాము.

2వ స్థాయి పాఠాలు

yy వారానికి 2 పేజీలు (చిన్న పుస్తకాలలో 4)
yy కథ పాఠంలో ఉంది. విద్యార్థులు పాఠం నుండి వివిధ పదాలను తెలుసుకోవాలి, కొన్ని రంగులను, పూర్తి ముఖ్యలక పదాలను, మొదలైనవి చేయండి.
yy పాఠాలు పూర్తిగా సరిగ్గా ఉన్నప్పుడు ప్రతి నెలలో గరిష్టంగా 8o మందికి 2o మార్కులు కేటాయించబడతాయి.

బైబిల్ సమయం గుర్తించుట
గుర్తించుటకు సూచనలు

ఉపాధ్యాయులు మొదట అడిగారు:
yy ప్రతి పాఠం ద్వారా తనిఖీ చేసి సరైన లేదా తప్పు సమాధానాలను గుర్తించండి.
yy సూచించినట్లు అవసరమైన పాయింట్లు ఇవ్వండి.
yy ఎల్లప్పుడూ ఒక వ్యతిరేక రంగులో గుర్తించండి మరియు ప్రతి సరైన జవాబును తెలుసుకోండి.
yy సరైన జవాబులో ఉంచండి, అవసరమైనప్పుడు మరియు ఏ స్పెల్లింగ్ దోషాలను సరిచేయండి, అయినప్పటిముఖ్య వీటికి మార్కులు ఏ విధంగా తగ్గించబడతాయి.
yy పాక్షికంగా సరైన సమాధానాల కోసం తక్కువ మార్కులు ఇవ్వండి.
yy నెలకు మొత్తం జోడించి అందించిన ప్రదేశంలో వెనుక పేజీలో దీన్ని వ్రాయండి.
ఇది చాలా ఉదారంగా ఉండాలి మరియు వారి బైబిల్ స్టడీతో విద్యార్థులను ప్రోత్సహించటానికి వీలవుతుంది. ఉపాధ్యాయుడికి ప్రోత్సాహకరమైన పదాన్ని వ్రాసి ప్రతి నెలా
వీలైతే సాధ్యమైతే, అది చేయటానికి పాఠం షీట్లో ఒక స్థలం ఉంది. మంచి రంగు, నిగూఢత, లేదా ప్రశ్న ప్రతి నెల పునరావృతమవుతున్నాయని వ్యాఖ్యలు చేయగలవు, అది
దాని ప్రభావాన్ని కోల్పోతుంది.

1వ స్థాయి
సాధారణ వ్యాఖ్యలు

అమీ - నేను మీకు పాఠాలు ఆనందించాను మరియు వాటిని మీరు ఆనందిస్తారని ఆశిస్తున్నాను. నేను మీ రంగులను ప్రేమిస్తున్నాను. నీవు పాఠశాలకు వెళ్తున్నావా? దాని
గురించి నాకు చెప్పండి. అతిత్వరలో మీ నుంచి వినటానికి ఎదురు చూస్తుంటాను.
“బాగా చేసిన, ఆండ్రూ ఏం సూపర్ కలరింగ్! అది లైన్స్ లోపల ఉండటం కష్టం? మీరు చివరి పాఠం మీద కలరింగ్ ఒక చిన్న బిట్ తప్పిన.”

ఆధ్యాత్మిక వ్యాఖ్యలు

బాగా, సారా. యేసు తనకు సహాయo చేసినప్పుడు ఎoతో సoతోషిoచిన యాయీరు “
“చాలా మంచి సమాధానాలు! యేసు చనిపోయే కథ విచారంగా ఉంది,

2వ స్థాయి

సాధారణ వ్యాఖ్యలు
మళ్ళీ మంచి జవాబులు జొన్నా - మీ ఉపాధ్యాయుని పాఠశాలలో మీ పని చాలా గర్వంగా ఉందని నేను ఖచ్చితంగా అనుకుంటున్నాను! త్వరలోనే మీ పుట్టినరోజు, కన్నర్
ఉంటుంది. మీరు ఏదైనా ప్రత్యేకంగా చేస్తున్నారా? మీరు చేస్తున్నది ఏది గొప్ప రోజు!
మీరు నిజంగా కష్టపడ్డారు. కొన్ని చిన్న తప్పులు ఉన్నాయి. ప్రతిసారీ మీ సమాధానాలను తనిఖీ చేయడం మర్చిపోవద్దు.

ఆధ్యాత్మిక వ్యాఖ్యలు

నేను పసుపు రంగు పసుపు రంగు పసుపు రంగుని నేను ఇష్టపడుతున్నాను. మనకు లోకములోనికి ఆయనను పంపటానికి దేవుని మంచిది కాదా?
నేను నిజంగా మీ రంగులు ఇష్టం! జెకర్యా దేవుడు చెప్పినదాని మీద నమ్మకము o చకు o డా వేయాలి. అతను మళ్ళీ దేవుని పదం సందేహంగా ఎప్పుడూ.
“అత్యుత్తమ సమాధానాలు ఎడారిలో నమ్మే వ్యక్తి నిజ oగా సoతోషిoచాడు, నేను యేసును గురిoచిన సువార్త గురిoచి విన్నాను”
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