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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. మీకు website లో BES పత్రాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
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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 3వ స్థాయి, 4వ 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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yy 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 11−-13)

4వ స్థాయి (వయసు 14+)

A క్రమము

1. సృష్టి
2. నోవా
3. పేతురు
4. పేతురు − సిలువ
5. అబ్రహం
6. అబ్రహాం
7. పేతురు
8. పేతురు
9. యాకోబు
10. మొదటి క్రైస్తవులు
11. పౌలు
12. 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

BES – Teachers Guidelines – Levels 3&4 A Series Lessons 1-6 - Telugu 01/20

4

పరిచయం చేయండి

A1 – 3వ స్థాయి
1వ పాఠము – ఆదియందు
అంశము – దేవుడు లోకమును సృష్టించెను

A1 – 4వ స్థాయి
చదువవలసిన బాగము 1 – సృష్టి
అంశము – ఆదియందు

బైబిల్ వాక్యం: ఆదికాండం 1: 1–19
ముఖ్య వచనము: ఆదికాండం 1: 1
మనము నేర్చుకోనవలసినది:
1. దేవుడు లోకమును దానిలోని ప్రతి దానిని సృష్టించెను.
2. దేవుడు చేసిన ప్రతి వ్యక్తిని మరియు ప్రతి దానిని ప్రేమించెను మరియు
దానిని గూర్చి ఎరిగియుండెను.

బైబిల్ వాక్యం: ఆదికాండం 1: 1–31
ముఖ్య వచనములు : హెబ్రి 1: 10; యెషయ 45: 18
మనము నేర్చుకోనవలసినది:
1. దేవుడు లోకమును సృష్టించెను.
2. దేవుడు సర్వశక్తి మంతుడు.
3. దేవుడు మనవునుని తన స్వరూపము నందు చేసెను.

ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానాన్ని రాయడానికి ప్రతి విద్యార్థిని అడగండి. ఇది
ఊహించడం మంచిది! విద్యార్థులు భాగస్వామితో తమ జవాబును
పంచుకోగలరు.
1. లోకములో ఎన్ని నక్షత్రములు ఉన్నవి?
2. విశ్వములో ఎంతమంది ప్రజలు ఉన్నారు?

ఈ కింది ప్రశ్నలను ఇద్దరుగా మరియు మొత్తం సమూహంగా చర్చించండి:
1. మీరు ఎప్పుడు చివరిగా సృజనాత్మకంగా చేసారు?
2. మీరు ఫలితాలను బట్టి సంతోషించారా?

కొన్ని నిమిషముల తదుపరి, ఈ క్రింది సమాధానములను తెలపండి:
yy యూరోపియన్ అంతరిక్ష్యం ఏజెన్సీ ప్రకారం, అక్కడ ఎంత మంది
నక్షత్రాలు ఉన్నాయో చెప్పడం కష్టం. ఇది మా గెలాక్సీలో ఒక్కొక్కటి వెయ్యి
మిలియన్ల నక్షత్రాలు ఉన్నాయని అంచనా. లక్షలాది మంది ఇతర గెలాక్సీల
మీద లక్షలాది ఉన్నాయి! అవి చాలా నక్షత్రాలు!
yy ప్రస్తుత అంచనా ప్రకారం ప్రపంచంలోని సుమారు 7 బిలియన్ ప్రజలు
ఉన్నారు.

పూర్తి చేయండి

బైబిలు కథను తెలియజేయండి
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. ఏదైనా సృష్టించక ముందు దేవుడు ఉన్నాడు.
2. దేవుడు ఆరు దినములలో లోకమును చేసెను.
3. 1వ దినమున దేవుడు వెలుగును సృష్టించి, చీకటి నుండి వేరుపరచెను;
2వ దినమున దేవుడు ఆకాశాన్ని సృష్టించాడు క్రింద ఉన్న నీటి నుండి వేరు
చేసెను; 3వ రోజు దేవుడు జలాలను సేకరించి, పొడి నేల అని పిలిచారు
“భూమి”. భూమి వృక్ష మరియు మొక్కలు ఉత్పత్తి. 4వ దినమున దేవుడు
ఆకాశంలో వెలుతురును ఉంచెను: సూర్యుడు, చంద్రుడు మరియు
నక్షత్రాలు; 5 వ రోజున దేవుడు సముద్ర జీవులను మరియు పక్షులు;
6వ రోజు దేవుడు జంతువులను సృష్టించాడు.
4. అప్పుడు దేవుడు భూమిని మరియు దానిపై నింపి, పాలించటానికి
మనుష్యుని తన స్వరూపంలో స్త్రీని, పురుషునిని చేసెను.
5. దేవుడు మానవులకు, తన సృస్టించిన జీవ ప్రాణులందరికీ ఆహారం
ఇచ్చాడు.
6. దేవుడు తాను సృష్టించిన దానిని చూసి చాలా మంచిది అని భావించెను!

బైబిలు కథను తెలియజేయండి
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. దేవుడు ఆరు దినములలో లోకమును సృష్టించెను.
2. 1వ రోజు: దేవుడు వెలుగును సృష్టించి మరియు దానిని వేరు చేశాడు
చీకటి. 2వ రోజు: దేవుడు ఆకాశమును చేసి మరియు క్రిందనున్న
నీటి నుండి వేరు చేశాడు. 3వ రోజు: దేవుడు జలాలను సేకరించి, పొడి
నేల “భూమి” అని పిలిచారు. భూమి వృక్ష మరియు మొక్కలు ఉత్పత్తి.
4వ రోజు: దేవుడు ఆకాశంలో వెలుతురును ఉంచాడు: సూర్యుడు,
చంద్రుడు మరియు నక్షత్రాలను చేసెను. 5వ రోజు: దేవుడు సముద్ర
జీవులను, పక్షులను చేశాడు. 6వ రోజు: దేవుడు జంతువులను చేసాడు.
3. దేవుని శక్తి అద్భుతమైనది: ఆయన మాట ద్వారా లోకము సృష్టించెను.
అయన లోకమును సృస్టించుటకు కేవలం ఆరు రోజులలోనే చేసెను!
4. దేవుడు తన స్వరూపంలో మానవులను సృష్టించాడు; అయన వారిని
పురుషులుగా మరియు స్త్రీలనుగా సృష్టించాడు.
5. దేవుడు తాను చేసినదంతా చూసినపుడు, ఆయన తీర్పు చాలా మంచిది.

ముఖ్య వచనమును వివరించి మరియు విద్యార్థులు నేర్చుకోనుటకు
ప్రోత్సహించండి.
1వ పాఠం పూర్తి చేయుట.
చూపుము: FBI - దేవుడు ఆకాశమునులను మరియు భూమి సృష్టిoచెను. (1)

ముఖ్య వచనమును వివరించి మరియు విద్యార్థులు నేర్చుకోనుటకు
ప్రోత్సహించండి.
1వ పాఠం పూర్తి చేయుట.
చూపుము: FBI - దేవుడు ఆకాశమునులను మరియు భూమి సృష్టిoచెను. (1)

పరిశీలించండి

4 గుంపులలో, సృష్టికర్త యొక్క ఆరు రోజులు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న ప్రతిరోజు
యొక్క పోస్టరును సృష్టించండి.

ఈ పాఠంలో మీరు దేవుని పాత్ర గురించి ఏమి నేర్చుకున్నారు?
దీనిని ప్రతిబింబించడానికి ఒక చిన్న కవితను, పద వ్యాసమును లేదా
అంశమును వ్రాయండి.

నేర్చుకొనవలసినది:

ఈ పాఠం మనకు ఎటువంటి సవాలును ఇస్తుంది:
1. దేవుడు సర్వశక్తిమంతుడు మరియు అన్నింటినీ సృష్టించాడు. ఆయన
సృష్టి చాలా విస్తృతమైనది అయినప్పటికీ, దేవుడు మనలో ప్రతి ఒక్కరిని
తెలుసుకొని, ప్రేమిస్తాడు మరియు ప్రేమిస్తాడు. అది దేవునిపట్ల, ఆయన
సృష్టికి నా వైఖరిని ఎలా ప్రభావితం చేయాలి?

ఈ పాఠం మనకు ఎటువంటి సవాలును ఇస్తుంది:
1. దేవుడు మన లోకమును సృష్టించాడు మరియు ఆయన మనలను కూడా
సృష్టించాడు. మన జీవితాల్లో ఇది ఎలాంటి వైవిధ్యమును చేయాలి?
2. ఆదికాoడము 1: 26–27, యెషయా 45: 18. చదవoడి. ఇది మన
జీవనశైలినిపై ఎలాంటి ప్రభావితం చూపుతుంది?
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A1 – 3వ స్థాయి
2వ పాఠము – ప్రారంబము
అంశము – దేవుడు మానవుడిని సృష్టిoచుట

A1 – 4వ స్థాయి
చదువవలసిన 2వ బాగము –- సృష్టి
అంశము – పూర్తిచేయబడెను

బైబిల్ వాక్యం: ఆదికాండం 1: 20–31
ముఖ్య వచనము: ఆదికాండం 1: 27
మనము నేర్చుకోనవలసినది:
1. దేవుడు జంతువులను సృష్టించాడు కాని ఆయన మనిషిని భిన్నంగా చేసాడు
2. దేవుడు మానవుణ్ణి తన స్వరూపంలో సృష్టించాడు, ఆయనలా ఉండాలని
మరియు సృష్టిని పరిపాలించుటకు.
3. దేవుడు అతనితో ప్రతి ఒక్కరు సంబంధాలు కలిగి ఉండుటకు ప్రజలను
రూపొందించారు.
4. దేవుడు మనిషికి బాధ్యతను ఇచ్చాడు.

బైబిల్ వాక్యం: ఆదికాండం 1: 27–31; 2: 1–9
ముఖ్య వచనము: యోహాను 1: 1–3
మనము నేర్చుకోనవలసినది:
1. దేవుడు ఏడవ రోజున విశ్రాంతి తీసుకున్నాడు.
2. విశ్రాంతి కోసం దేవుడు సబ్బాతును సృష్టించాడు.
3. దేవుడు మానవునికి జీవమును ఇచ్చెను.
4. మానవ జీవితం ప్రత్యేకమైన విలువగలది.

పరిచయం చేయండి

జంతువు బొమ్మని చూపండి. తరగతిని 4 గుంపులుగా విభజించండి.
ప్రతి గుంపునకు కాగితం ముక్కను మరియు మార్కర్ పెన్ను ఇవ్వండి. ప్రతి
గుంపులో నుండి ఒకరు ఒక జంతువు బొమ్మను గీయమని చెప్పండి మరియు
మిగిలిన వారిని అది ఏమిటో ఊహించమనండి.

నడుస్తూ చర్చ. గది చుట్టూ 3 “స్టేషన్లు” సూచించడానికి “అంగీకరిస్తున్నారు”,
“అసమ్మతి” మరియు “అస్పష్టం” అనే గమనికలను ఉపయోగించండి. ఈ
క్రింది వ్యాఖ్యానములను చదివి, ప్రతిదాని గురించి వారి అభిప్రాయాలను
ప్రతిబింబించే స్టేషన్లు తరలించడానికి విద్యార్థులును అడగండి.
yy ఆదివారం ప్రత్యేకమైనది అనే ఆలోచన ప్రస్తుతం అసంబద్ధం.
yy ఆదివారం హోంవర్క చేయుటకు మరియు షాపింగ్ వెళ్ళడానికి గొప్ప
సమయం.
yy ఆదివారాలలో ఆటలను నిషేధించాలి.
yy మానవ పిండాలపై వైద్య పరిశోధన ఆమోదయోగ్యమైనది.
yy క్రైస్తవులు యుద్ధాల్లో పాల్గొనకూడదు.

పూర్తి చేయండి

బైబిలు కథను తెలియజేయండి
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. ఫలించుటకు, విస్తరించుటకు జంతువులును దేవుడు సృష్టించాడు.
2. దేవుడు తన స్వరూపమునందు మానవునిని సృష్టించాడు, ఆయనలా
ఉండాలని, మరియు సమస్త భూజంతువులను చేపలు, పక్షులు మరియు
పాలించటానికి.
3. దేవుడు ప్రజలను సృష్టించాడు. అయన స్త్రీ, పురుషులను చేసేను.
4. దేవుడు వారిని ఆశీర్వదించి వారికి ప్రత్యేకమైన ఉద్యోగాలను, బాధ్యతలను
ఇచ్చాడు (వారు ఫలవంతమైనవి, విస్తరించాలి, భూమిని నింపి, దానిని
పరిపాలిస్తారు, మరియు దేవుని ప్రాణుల మీద పరిపాలించారు).
5. దేవుడు ఆహార వనరులను అందించాడు - మన జీవితమునకు కావలసినవి.
6. దేవుడు చేసినదంతయును బట్టి అయన ఆనందించాడు. చాలా మంచిదని
ఆయన చెప్పాడు!

బైబిలు కథను తెలియజేయండి
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. ఆది యందు, సృష్టిని, సృష్టించక ముందే, దేవుడు ఉన్నాడు. వాక్యము
(ప్రభువైన యేసు) దేవుడైయున్నాడు మరియు ఆదిలో దేవునితో
ఉన్నాడు. అయన చేసిన ప్రతిదీ దానియందు ఉండెను; ఆయన
లేకుండా ఏమీ చేయలేదు. దేవుడు సృష్టికర్త మరియు ఆయన ఆది
యందు వున్నా దేవుడు.
2. దేవుడు ఏదెను నందు మనిషిని ఉంచాడు.
3. దేవుడు ఏదెనులో రెండు ప్రత్యేక చెట్లను ఉంచాడు. ఒకటి జీవ వృక్షం,
మరియు మంచి మరియు చెడు యొక్క జ్ఞానం.
4. దేవుడు ఏడవ రోజున విశ్రాంతి తీసుకున్నాడు మరియు మనిషికి
విశ్రాంతి రోజుకు ప్రత్యేకమైన ఏర్పాటును సృష్టించాడు.
5. దేవుడు మనిషికి శ్వాస జీవితాన్ని శ్వాసించాడు. ఇది మానవులను
జంతువులకన్నా భిన్నమైనదిగా చేసింది.
6. మానవ జీవితం ఏకైక మరియు ఏకైక విలువ ఉంది.

ముఖ్య వచనమును వివరించి మరియు విద్యార్థులు నేర్చుకోనుటకు
ప్రోత్సహించండి.
1వ పాఠం పూర్తి చేయుట.
చూపుము: FBI - దేవుడు ఆకాశమునులను మరియు భూమి సృష్టిoచెను. (1)

ముఖ్య వచనమును వివరించి మరియు విద్యార్థులు నేర్చుకోనుటకు
ప్రోత్సహించండి.
1వ పాఠం పూర్తి చేయుట.
చూపుము: FBI - దేవుడు ఆకాశమునులను మరియు భూమి సృష్టిoచెను. (1)

చిన్న గుంపులలో చర్చించండి, అప్పుడు గుంపులో చర్చిoచి చూడు:
చేపలను, పక్షులను, జంతువులను పరిపాలించటానికి దేవుడు తన స్వరూపంలో
ప్రజలను సృష్టించాడు. మనము ఎలా వాటిని చూడాలి?
దేవునితో మరియు ఇతరులతో సంబంధం కలిగి ఉండాలని దేవుడు మనలను
సృష్టించెను. మనo దేవునిపట్ల, ఇతరుల పట్ల ప్రేమను చూపిoచగలము.
1) ఇంట్లో 2) పాఠశాలలో 3) సంఘములో?

చిన్న సమూహాలలోని చర్చలను పెద్ద గుంపులోని వారితో అభిప్రాయాన్ని
తెలియచెప్పి చూడండి:
నిర్గమకాoడము 20: 8, మార్కు 2: 27 చదవoడి. నేడు మనకు ఈ వచనాల
సoబoధమేమిటి?
మానవ జీవితం ప్రత్యేకమైన విలువ కలది అని మనము నేర్చుకున్నాము.
వైజ్ఞానిక, ఔషధం, చట్టం మరియు వృద్ధుల సంరక్షణ వంటి అంశాలలో ఈ
నిర్ణయాలు ఎలాంటి ప్రభావితం చేస్తాయి?

ఈ పాఠం మనకు ఎలాంటి సవాలు ఇస్తుంది:
1. దేవుడు తనతో మరియు ఇతరులతో సంబంధాన్ని మనము కలిగి
ఉండుటకు అయన మనలను సృష్టించెను. మనము పశ్చాత్తాపపడి,
ఆయనను నమ్మితే ప్రతి రోజు మన జీవితాల్లో ఏ తేడాలు కలుగును?
2. మా కుటుంబాలు, పాఠశాలలు మరియు చర్చి సంఘాలలో ఈ వారం
మన బాధ్యతలను నిర్వర్తించటానికి మరియు అయన యొక్క పాత్రను
(ఉదాహరణకు అతని ప్రేమ, దయ, న్యాయం) చూపించటానికి దేవుడు
మనకు సహాయం చేయాలని ప్రార్థించండి.

ఈ పాఠం మనకు ఎలాoటి సవాలు ఇస్తుంది:
1. నేడు మన జీవితాల్లో సబ్బాతు విశ్రాంతిని పాటించటంలో లేదా
విఫలమవుతున్నాం? సబ్బాతు విశ్రాంతి ముఖ్యమైనదేనా? ఎందుకు?
2. మానవ జీవాన్ని దేవుడిచ్చినట్లు మరియు ప్రత్యేకమైన విలువైనదని మన
విశ్వాసాన్ని ప్రతిబింబిస్తున్నామని మన జీవితాలను ఎలా నిర్ధారించగలం?

పరిశీలించండి

నేర్చుకొనవలసినది:
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పరిచయం చేయండి

పూర్తి చేయండి

పరిశీలించండి

నేర్చుకొనవలసినది:

A1 – 3వ స్థాయి
3వ పాఠము – ప్రారంబము
అంశము – తప్పిన విషయాలు

A1 – 4వ స్థాయి
చదువవలసిన 3వ బాగము –- సృష్టి
అంశము – పాపము ప్రవేశించుట

బైబిల్ వాక్యం: ఆదికాండం 2: 15–7; 3: 1–13
ముఖ్య వచనము: ఆదికాండం 3: 3
మనము నేర్చుకోనవలసినది:
1. ఆదాము మరియు హవ్వ దేవునికి విధేయత చూపలేదు.
2. ఆదాము మరియు హవ్వ సిగ్గుపరచబడియున్నారు మరియు వారి యొక్క
పాపమునకు ఫలితమును చూసారు.

బైబిల్ వాక్యం: ఆదికాండం 2: 14–19; 3: 1–7
ముఖ్య వచనము: రోమా 3: 23; 6: 23
మనము నేర్చుకోనవలసినది:
1. మంచి మరియు చెడులను తెలుపు జ్ఞానము, తెలివినిచ్చు వృక్ష ఫలము
తినకూడదని దేవుడు ఆజ్ఞాపించాడు.
2. పాము హవ్వను మోసగించుట వలన, ఆదాము హవ్వ దేవుని ఆజ్ఞకు
లోబడక అవిదేయులైనారు.
3. ఆదాము హవ్వలు సిగ్గుపడ్డారు.

పాఠశాల వద్ద వారికి ఉన్న నియమాలు ఉంటే గుంపును అడగండి.
విద్యార్థులను కిందివాటిలో చర్చించమని అడగండి:
ఎందుకు అవి ముఖ్యమైనవి? ప్రజలు వాటిని నిర్లక్ష్యం చేస్తే ఏం జరుగుతుంది? వారు పాఠశాల / పని / ఇంటిలో ఉన్న వారి యొక్క బాధ్యతలు ఉండవచ్చు.
వారు అనుసరించాల్సిన నియమాలు లేదా మార్గదర్శకాలు.
ఈ నియమాలు విస్మరించబడితే లేదా ఏమి జరిగితే జరుగుతుంది?
బైబిలు కథను తెలియజేయండి
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. దేవుడు మనిషిని ఏదెను తోటలో ఉంచాడు మరియు దానిని చూసే పనిని
అతనికి ఇచ్చాడు. దేవుడు తనకు అవసరమైన ప్రతిదానితో మానవునికి
సమకూర్చెను. కాని మానవుడు పాటించి విధేయుడై ఉoడవలసిన ఒక
నియమము ఉండెను. అతను “మంచి మరియు చెడు యొక్క జ్ఞానం
నిచ్చు చెట్టు” అని పిలవబడే ఒక చెట్టు యొక్క పండు తినడానికి అతనికి
అనుమతి లేదు. అలా చేస్తే అతడు చనిపోతాడని దేవుడు చెప్పాడు.
2. జంతువులు మరియు పక్షులు పేరు పెట్టు పని మానవునికి ఇవ్వబడింది.
3. మానవునికి సహకరించుటకు బాధ్యతలను నెరవేర్చడానికి దేవుడు ఒక
స్త్రీని సృష్టించాడు. వివాహంలో, పురుషుడు మరియు స్త్రీ కొత్త కుటుంబం
ఏర్పాటు చేయబడి మరియు ఒకటై కలిసి పని చేయుదురు.
4. కపట బుద్ది కలిగిన పాము, దేవుని శత్రువు, దేవుని ఆజ్ఞపై సందేహాన్ని
వ్యక్తం చేశాడు. దేవుని పాలనను వారు అవిధేయులైతే వారు చనిపోరు అని
ఆదాము హవ్వకు చెప్పాడు. పాము ఆ స్త్రీని మోసగిoచి, దేవుడు తినవద్దని
చెప్పిన ఫలమును ఆమె తిన్నది. ఆమె పురుషునికి కొంచెం ఇచ్చింది
మరియు అతను కూడా తినేను.
5. స్త్రీ, పురుషులిరువురు ఆ పని చేయగానే వారి సంతోషమును కోల్పోయారు.
తమను దాచుకొనుటకు అoజూరపు చెట్ల ఆకులతో తమ వస్త్రములను
చేసుకొని వాటితో తమను చుట్టుకొనేను చెట్ల మధ్య దాగెను. దేవుడు
వారిని పిలిచినప్పుడు మరియు వారు ఏమి పని చేశారో దేవునికి చెప్పారు.
ఆదాము హవ్వను మరియు హవ్వను నిందించెను
6. దేవుడు సర్పాన్ని శపించాడు. ఆదాము హవ్వ వారి పాప పరిణామాలను
ఎదుర్కోవలసి వచ్చింది. వారు నొప్పిని ఎదుర్కొన్నారు మరియు చాలా
కష్టపడి పోరాడుతూ మరియు పని చేయాల్సి వచ్చింది. లైఫ్ కష్టం,
మరియు ఒక రోజు వారు చనిపోయే ఉంటుంది.
7. దేవుడు ఆదాము మరియు హవ్వ కోసం జంతు చర్మం నుండి బట్టలు
తయారు మరియు అతను వాటిని జీవ వృక్షం నుండి, ఏదేను తోట నుండి
పంపెను.
ముఖ్య వచనమును వివరించి మరియు విద్యార్లు
థు నేర్చుకోనుటకు ప్రోత్సహించండి.
1వ పాఠం పూర్తి చేయుట.
చూపుము: FBI - దేవుడు ఆకాశమునులను మరియు భూమి సృష్టిoచెను. (1)

బైబిలు కథను తెలియజేయండి
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. దేవుడు ఏదెను తోటకు శ్రద్ధ వహించాలని మరియు పక్షులను,
జంతువులకు పేరుపెట్టుట వంటి కొన్ని బాధ్యతలు ఆదామునకు ఇచ్చెను.
2. మానవుడు మనుష్యుని తప్ప మిగిలిన చెట్టును తినగలనని దేవుడు
చెప్పాడు. మంచి మరియు చెడు యొక్క జ్ఞానం నిచ్చు చెట్టు. దేవుడు ఈ
చెట్టు నుండి తినే పరిణామము కొన్ని మరణము అని చెప్పాడు.
3. దేవుడు మనుష్యుని కోసం ఒక సహాయాన్ని సృష్టించాడు. వారు కలిసి
పనిచేయాలి. వివాహం లో, ఒక మనిషి మరియు ఒక మహిళ ఒక కొత్త
కుటుంబం ఏర్పాటు మరియు కలిసి పని ఒక జట్టు.
4. ఈ వ్యంగ్యపు పాము దేవుణ్ణి అవిధేయుడైన హవ్వను మోసగించి,
నిషిద్ధమైన ఫలాన్ని తిని, ఆ మనిషిని తినటానికి కూడా పండు ఇచ్చాడు.
ఆ మనిషి కూడా పండు తినటం ద్వారా దేవునికి అవిధేయుడయ్యాడు.
ఆదాము హవ్వలు పండును తిని దేవుని పరిపూర్ణ ప్రమాణాన్ని కొంచెం
పడిపోయారు.
5. ఆదాము హవ్వలు దేవునికి అవిధేయులయ్యారని తెలుసుకొని వారు సిగ్గు
పడ్డారు. దేవుని ఆజ్ఞకు లోబడనందుకు వారి నిర్ణయాల పరిణామాలను
వారు ఎదుర్కోవలసి వచ్చింది.
6. వారు దేవుని శిక్షను పొందుకున్నారు.

చిన్న గుంపులలో చర్చించండి, అప్పుడు గుంపులో చర్చిoచి చూడు:
చేపలను, పక్షులను, జంతువులను పరిపాలించటానికి దేవుడు తన స్వరూపంలో
ప్రజలను సృష్టించాడు. మనము ఎలా వాటిని చూడాలి?
దేవునితో మరియు ఇతరులతో సంబంధం కలిగి ఉండాలని దేవుడు మనలను
సృష్టించెను. మనo దేవునిపట్ల, ఇతరుల పట్ల ప్రేమను చూపిoచగలము.
1) ఇంట్లో 2) పాఠశాలలో 3) సంఘములో?

చిన్న సమూహాలలోని చర్చలను పెద్ద గుంపులోని వారితో అభిప్రాయాన్ని
తెలియచెప్పి చూడండి:
నిర్గమకాoడము 20: 8, మార్కు 2: 27 చదవoడి. నేడు మనకు ఈ వచనాల
సoబoధమేమిటి? మానవ జీవితం ప్రత్యేకమైన విలువ కలది అని మనము
నేర్చుకున్నాము. వైజ్ఞానిక, ఔషధం, చట్టం మరియు వృద్ధుల సంరక్షణ వంటి
అంశాలలో ఈ నిర్ణయాలు ఎలాంటి ప్రభావితం చేస్తాయి?

ఈ పాఠం మనకు ఎటువంటి సవాలును ఇస్తుంది:
1. దేవుడు తనతో మరియు ఇతరులతో సంబంధాన్ని మనము కలిగి
ఉండుటకు అయన మనలను సృష్టించెను. మనము పశ్చాత్తాపపడి,
ఆయనను నమ్మితే ప్రతి రోజు మన జీవితాల్లో ఏ తేడాలు కలుగును?
2. మా కుటుంబాలు, పాఠశాలలు మరియు చర్చి సంఘాలలో ఈ వారం
మన బాధ్యతలను నిర్వర్తించటానికి మరియు అయన యొక్క పాత్రను
(ఉదాహరణకు అతని ప్రేమ, దయ, న్యాయం) చూపించటానికి దేవుడు
మనకు సహాయం చేయాలని ప్రార్థించండి.

ఈ పాఠం మనకు ఎలాoటి సవాలు ఇస్తుంది:
1. నేడు మన జీవితాల్లో సబ్బాతు విశ్రాంతిని పాటించటంలో లేదా
విఫలమవుతున్నాం? సబ్బాతు విశ్రాంతి ముఖ్యమైనదేనా? ఎందుకు?
2. మానవ జీవాన్ని దేవుడిచ్చినట్లు మరియు ప్రత్యేకమైన విలువైనదని మన
విశ్వాసాన్ని ప్రతిబింబిస్తున్నామని మన జీవితాలను ఎలా నిర్ధారించగలం?
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ముఖ్య వచనమును వివరించి మరియు విద్యార్థులు నేర్చుకోనుటకు
ప్రోత్సహించండి.
1వ పాఠం పూర్తి చేయుట.
చూపుము: FBI - దేవుడు ఆకాశమునులను మరియు భూమి సృష్టిoచెను. (1)
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A1 – 3వ స్థాయి
4వ పాఠము – సృష్టి
అంశము – దేవుని మార్గములో పనులు చేయుట

పరిచయం చేయండి

పూర్తి చేయండి

A1 – 3వ స్థాయి
4వ పాఠము – సృష్టి
అంశము – దేవుని మార్గములో పనులు చేయుట

A1 – 4వ స్థాయి
చదువవలసిన 4వ బాగము –- సృష్టి
అంశము – పాపము యొక్క ఫలితాలు

బైబిల్ వాక్యం: ఆదికాండం 4: 1–16
ముఖ్య వచనము: యోహాను 14: 6
మనము నేర్చుకోనవలసినది:
1. హేబెలు దేవుని మార్గాన్ని అనుసరించాడు, కానీ కయీను తన స్వంత
మార్గం అనుసరించాడు. దేవుడు హేబెలు బలిని అంగీకరించాడు కానీ
కయీనును తిరస్కరించాడు.
2. కయీల్ హేబెలును హత్య చేశాడు. దేవుడు అతనిని బయటకు
పంపించాడు మరియు అతడు దేశదిమ్మరి ఆయెను. కయీను ప్రభువు
యొక్క సన్నిధినిని విడిచిపెట్టాడు.
3. దేవుడికి ఒకే మార్గం ఉంది, అది ఆయన యొక్క మార్గంగా ఉంది!

బైబిల్ వాక్యం: ఆదికాండం 3: 7–24
ముఖ్య వచనము: 1కోరింథు 15: 22; రోమి 6: 23
మనము నేర్చుకోనవలసినది:
1. ఆదాము హవ్వ దేవుని నుండి దాచడానికి ప్రయత్నించాడు.
2. మోసగించిన పాముని దేవుడు శపించారు.
3. దేవుడు ఆదాము హవ్వను వారి పాప ఫలితంగా వేదన మరియు
కష్టాలను ఎదుర్కోవలెనని చెప్పాడు.
4. ఆదాము హవ్వ యొక్క దిగాబరత్వాన్ని కప్పుటకు దేవుడు బట్టలు
ఇచ్చాడు.
5. దేవుడు ఏదెను తోట నుండి ఆదాము హవ్వను బహిష్కరించాడు.

మీరు ఒక పటం లేదా ఆదేశాలు చూడకుండా ఒక ప్రయాణంలో ఏర్పాటు చేస్తే పిల్లలను, ఇంట్లో లేదా పాఠశాలలో వారు అవిధేయులైన సందర్బాలను
ఏమి జరుగుతుంది? మీరు ఆదేశాలను నిర్లక్ష్యం చేసి, కోల్పోయారు? కయీను ఆలోచించమని విద్యార్థులను అడగండి. ఇది వారికి ఎలా అనిపిస్తుంది?
శ్రద్ధ చూపలేదు. దేవుని సూచనలకు, కోల్పోయిన సంచారిణిగా ముగిసింది.
బైబిలు కథను తెలియజేయండి
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. ఆదాము హవ్వకు ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు. హేబెలు గొర్రెల కాపరి,
కయీను పంటలు పెరిగాడు.
2. దేవుడు హేబెలు తెచ్చిన జంతుబలిని అంగీకరించాడు: తన మంద నుండి
తన మొదటి గొర్రెలలో ఉత్తమమైనదానిని తెచ్చెను. దేవుడు కయీను
బలిని తిరస్కరించాడు: తన పంటల్లో కొన్నిటిని తెచ్చెను. కయీను కోపంతో
క్షీణించాడు.
3. దేవుడు కయీను పాపం గురించి, దేవుని సరైన మార్గాన్ని అనుసరించే
ప్రాముఖ్యతను హెచ్చరించాడు. కయీను క్షమించలేదు, అతడు దేవుని
మాట వినలేదు.
4. కయీను తన తమ్ముడైన హేబెలును హత్య చేశాడు. దేవుడు అతనిని
భూమి నుండి బహిష్కరించాడు, మరియు అతను దేవుని ఉనికిని వెలుపల,
దూరంగా ఒక సంచారి మారింది.
5. దేవునికి గొర్రెపిల్లను అర్పిస్తాడని హేబెలు అర్థం చేసుకున్నాడు. దేవుని
మార్గంలో కయీను దేవునికి రాలేదు, ఆయన శిక్షను అనుభవించాడు.
6. హేబెలు త్యాగం ప్రభువైన యేసుశిలువపై చేసిన బలి యొక్క చిత్రం.

బైబిలు కథను తెలియజేయండి
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. ఆదాము హవ్వ యొక్క అవిధేయత మంచి మరియు చెడు యొక్క
నూతన అవగాహన మరియు వారి నగ్నత్వానికి ఒక అవగాహన
ఏర్పడింది. వారు భయపడ్డారు మరియు దేవుని నుండి దాచాలని
కోరుకున్నారు.
2. దేవుడు ఆదాము మరియు హవ్వను ప్రశ్నలు అడిగాడు. వారు చేసిన
తప్పుకు తామే తెలుసుకొని ఒప్పుకోవాలని ఆయన కోరుకున్నాడు.
ఏదేమైనా, వారు ఇద్దరు దానికి బదులుగా మరొకరిని నిందించారు.
ఆదాము హవ్వను మరియు హవ్వ పామును నిందించారు.
3. ఆదాము మరియు హవ్వలు వారి అవిధేయతకు పరిణామాలు
ఎదుర్కొన్నారు: వారు నొప్పిని అనుభవించారు, జీవితంలో పోరాడుతూ,
ఏదేను తోటలో మరియు దేవుని సన్నిధి నుండి బహిష్కరించబడ్డారు.
4. మనము కూడా వారి పాప పరిణామాలను ఎదుర్కొంటున్నాము ఎందుకంటే ఆదాము పాపముతో, మనము ఆయనతో గుర్తించబడ్డాము,
మరియు మనమందరం మరణిస్తాము.
5. దేవుడు దయగల ఏర్పాటుకు దేవుడు. అయన వారి దిగంబరత్వం
కప్పుటకు ఆదాము మరియు హవ్వ జంతు చర్మం ద్వార
బట్టలు ఇవ్వబడెను. రోమన్లు 6: 23 మన రక్షకుడిగా ఆయనను
అంగీకరించినట్లయితే ఆయన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా అనంత
జీవితం యొక్క ఉచిత బహుమతిని ఇస్తారని మనకు బోధిస్తుంది.

ముఖ్యమైన వచనమును నేర్చుకొనుటకు విద్యార్ధులను ప్రోత్సహించండి
4వ పాఠము పూర్తి.
చూపండి: FBI – కయీను మరియు హేబెలు (I)

ముఖ్యమైన వచనమును నేర్చుకొనుటకు విద్యార్ధులను ప్రోత్సహించండి
4వ పాఠము పూర్తి.
చూపండి: FBI – ఆదాము మరియు హవ్వ దేవునికి అవిధేయత చూపెను. (I)

పరిశీలించండి

ముఖ్య వచనము, యేసు, తాను మాత్రమే దేవునికి మార్గం చెప్పాడు.
ప్రజలు దేవుణ్ణి సంతోషపెట్టడానికి ఏ ఇతర మార్గాలు ప్రయత్నిస్తారు?
పుస్తకంలో గుర్తించుట లేదా పోస్ట్ కార్డును రూపొందించండి, ముఖ్య
వచనమునును స్పష్టంగా రాయండి.

ఈ పాఠం నుండి దేవుని పాత్ర గురించి మనము ఏమి నేర్చుకుంటాము?
రోమీయులకు 5: 12 తో పాఠాన్ని అనుసంధానించండి. ఆదాము, హవ్వలు
అవిధేయత చూపించడం వల్ల మనమందరు పాపులంగా జన్మించారు.
మన జీవితాల్లో దేవుని ఆదేశాలకు అవిధేయత చూపే ఉదాహరణలు
ఆలోచించమని విద్యార్థులు అడగండి. ఇవి 1) మాకు మరియు 2) ఇతర
వ్యక్తులను ఎలా ప్రభావితం చేస్తాయి?

నేర్చుకొనవలసినది:

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. ముఖ్య వచనమును గుర్తించుకోనండి.
2. మీరు దేవునికి ఏకైక మార్గం అయిన యేసును అనుసరిస్తున్నారా?

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. బలం కోసం దేవుని అడగండి మరియు మనము అతనిని విఫలం
మరియు అయన కృప కొరకు ధన్యవాదాలు తెలుపుట.
2. మమ్మల్ని క్షమించమని దేవునిని అడిగి, మనము నూతన జీవితము
ద్వార దేవుణ్ణి సంతోషపెట్టేందుకు ఆయన ఆజ్ఞలను అనుసరించె
జీవితాలను మనం జీవించవచ్చు.
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A2 – 3వ స్థాయి
1వ పాఠము – నోవాహు మరియు జల ప్రళయం
అంశము – ఓడను నిర్మించుట

A2 – 4వ స్థాయి
చదువవలసిన 1వ బాగము –- కయీను మరియు హేబెలు
అంశము – దేవునిని ఆరాధించుట

బైబిలు వాక్యం: ఆదికాండం 6: 5–22
ముఖ్య వచనము: ఆదికాండం 6: 8
మనము నేర్చుకొనవలసినది:
1. దేవుడు పరిశుద్దుడు. ప్రజల పాపము దేవుని హృదయాన్ని విచ్ఛిన్నం
చేస్తుంది.
2. నోవహును రక్షించాలని దేవుడు నిర్ణయించుకున్నాడు. నోవహును, తన
కుటుంబాన్ని, ప్రతి జంతువును, పక్షిని రక్షించటానికి ఒక పెద్ద పడవని
నిర్మించమని దేవుడు నోవహుతో చెప్పాడు.
3. నోవహు దేవుడు తాను చేయమని చెప్పినట్లే చేశాడు. నోవహు దేవుని మీద
నమ్మకం ఉందని మరియు ఆయనకు విధేయత చూపించాడు.

బైబిలు వాక్యం: ఆదికాండం 4: 1–16
ముఖ్య వచనము: హెబ్రీ 11: 4
మనము నేర్చుకొనవలసినది:
1. దేవుడు కోరిన విధంగా హేబెలు దేవుని దగ్గరకు వచ్చాడు. దేవుడు
హేబెలు అర్పణను అంగీకరించాడు.
2. కయీను తన స్వంత మార్గంలో దేవునికి వచ్చాడు. దేవుడు కయీను
అర్పణను తిరస్కరించాడు.

పరిచయం చేయండి

గుంపుని ఒక నమూనాను రూపొందించడానికి సూచనల సమితిని, లేదా
ఒక కేక్ను బేకింగ్ చేయడానికి ఒక విధానమునుని చూపించు. భవనం
చేస్తున్నప్పుడు కింది సూచనల ప్రాముఖ్యత గురించి వారితో మాట్లాడండి
ఏదో తయారు. దేవుడు నోవహుకు నిర్దిష్టమైన సూచనలను ఇచ్చాడని, నోవహు
దేవుని సూచనలను సరిగ్గా అనుసరించాడని వివరించండి.

సూచనలను అనుసరించండి మాకు అవసరమైన వివిధ పరిస్థితుల జాబితాను
రూపొందించండి. మేము వాటిని విస్మరించినప్పుడు ఏమి జరుగుతుంది?

పూర్తి చేయండి

బైబిలు కథను తెలియజేయండి
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. భూమిపై ఉన్న ప్రజలు చాలా దుర్మార్గులు, దుష్టులు. వారి పాపం మరియు
అవిధేయత దేవుడు చాలా విచారంగా చేసింది.
2. దేవుడు తన ప్రజలను, తాను చేసిన జంతువులను నాశనం చేయాలని
నిర్ణయించుకున్నాడు.
3. నోవహు భిన్నమైనది. ఆయన దేవునికి ఇష్టపడ్డాడు. ఆయన ఇతర ప్రజల
నుండి భిన్నమైనవాడు, ఎందుకంటే అతను సరైన పని చేసాడు, మరియు
అతను దేవుణ్ణి ప్రేమించి, విధేయుడై యున్నాడు.
4. దేవుడు నోవహును హెచ్చరించాడు. జలప్రళయంతో ప్రజలను, జీవులను
నాశనం చేస్తాడు ఎందుకంటే వారు భూమిని హింసతో నింపారు.
5. నోవహు ప్రత్యేక సందర్భాలను సన్నాహాలు చేయడానికి దేవుడు ఇచ్చాడు.
నోవహు, తన కుటుంబాన్ని, ప్రతి జీవిని రెండు రకాలైన జీవులను
కాపాడటానికి ఒక పెద్ద పడవని ఎలా నిర్మించాలో నోహ్కు చెప్పాడు.
6. నోవహు దేవుని మీద విశ్వాసం కలిగి, ఆయన సూచనలను సరిగ్గా అమలు
చేసాడు.

బైబిలు కథను తెలియజేయండి
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. ఆదాము హవ్వకు ఇదరు
్ద కుమారులు ఉన్నారు. హేబెలు గొర్రెల కాపరి,
కయీను పంటలు పెరిగాడు.
2. దేవుడు జంతువు త్యాగం అబెల్ తెచ్చాడు: తన మంద నుండి తన
మొదటి గొర్రెలు యొక్క ఉతమ
్త . దేవుడు కయీను బలిని తిరస్కరించాడు:
తన పంటల్లో కొన్ని. కయీను కోపంతో మరియు క్షీణించాడు.
3. దేవుడు కయీను పాపం గురించి, దేవుని సరైన మార్గాన్ని అనుసరించే
ప్రాముఖ్యతను హెచ్చరించాడు. కయీను క్షమించలేదు, అతడు దేవుని
మాట వినలేదు.
4. కయీను తన తమ్ముడైన హేబెలును హత్య చేశాడు. దేవుడు అతనిని
భూమి నుండి బహిష్కరించాడు, మరియు అతను దేవుని ఉనికిని వెలుపల,
దూరంగా ఒక సంచారి మారింది.
5. దేవునికి గొర్రెపిలను
్ల అర్పిస్డతా ని అబెల్ అర్థం చేసుకున్నాడు. దేవుని
మార్గంలో కయీను దేవునికి రాలేదు, ఆయన శిక్షను అనుభవించాడు.

ముఖ్యమైన వచనమును నేర్చుకొనుటకు విద్యార్ధులను ప్రోత్సహించండి
1వ పాఠము పూర్తి.
చూపండి: FBI – నోవాహు మరియు జల ప్రళయం (I)

ముఖ్యమైన వచనమును నేర్చుకొనుటకు విద్యార్ధులను ప్రోత్సహించండి
1వ పాఠము పూర్తి.
చూపండి: FBI – కయీను మరియు హేబెలు (I)

నోవహు, ఆయన కుటుంబాన్ని, దేవుని సూచనల గురించి ఈ పాఠంలో
నేర్చుకున్న దాని ఆధారంగా ఒక క్విజ్ కథను సమీక్షించండి.

హెబ్రీయులు 11: 4. కీర్తనను చదవండి. హేబెలు, కయీలు మధ్య తేడా
ఏమిటి?

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. నోవహు దేవుణ్ణి విశ్వసించి దేవుడు తాను చేయమని అడిగిన దాన్ని
సరిగ్గా చేశాడు. మనము దేవుణ్ణి ఎలా నమ్మవచ్చు? మీరు ఆయనను
విశ్వసిస్తారా? నోవహు దేవుని మీద విశ్వాసం కలిగి, దేవుడు అతనిని
రక్షించాడు.

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. హేబెలు, కయీను జీవితాలూ, వైఖరుల నుండి మనమేమి
నేర్చుకోవచ్చు?
2. నేడు మన జీవితాల్లో ఈ పాఠాలు ఎలా ఆచరించవచ్చు?

పరిశీలించండి
నేర్చుకొనవలసినది:
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A2 – 3వ స్థాయి
2వ పాఠము – నోవాహు మరియు జల ప్రళయం
అంశము – ఓడలోనికి ప్రవేశము

A2 – 4వ స్థాయి
చదువవలసిన 2వ బాగము –- నోవాహు మరియు హానోకు
అంశము – దేవునితో నడుచుట

బైబిలు వాక్యం: ఆదికాండం 7: 1–20
ముఖ్య వచనము: ఆదికాండం 7: 5
మనము నేర్చుకొనవలసినది:
1. నోవహును, ఆయన కుటుంబాన్ని రక్షించడానికి దేవుడు ఒక మార్గం
ఇచ్చాడు.
2. నోవహు దేవుని మీద విశ్వాసం కలిగి ఉన్నాడు మరియు దేవుడు తాను
చేయమని అడిగిన దాన్ని సరిగ్గా చేసాడు.

బైబిలు వాక్యం: ఆదికాండం 5: 21–33; ఆదికాండం 6: 1–15
ముఖ్య వచనము: హెబ్రీయులకు 11: 5
మనము నేర్చుకొనవలసినది:
1. హనోకు, అతని గొప్ప మనవడు నోవహు దేవునితో దగ్గరి సహవాసం
చేశాడు.
2. ఈ రెండు మనుష్యులు దేవునితో తమకున్న సంబంధం కారణంగా
ఇతర ప్రజల నుండి నిలబడ్డారు.

పరిచయం చేయండి

మీరు ఎప్పుడైనా మీ కుటుంబంతో ప్రయాణం లేదా విహార యాత్ర చేసారా?
దాని కోసం మీరు ఎలా సిద్ధం చేసుకున్నారు?

దేవునితో సంబంధాన్ని కలిగివుండడం, ప్రజల నుండి మనల్ని
నిలబెట్టుకోవడమే! ఇతర ప్రజల నుండి క్రైస్తవులు ఎలా భిన్నంగా ఉండాలి?
ఒక జాబితా తయ్యారు చేయండి.

పూర్తి చేయండి

బైబిలు కథను తెలియజేయండి
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. దేవుడు నోవహును హెచ్చరించాడు, 7 రోజుల తరువాత అతను వరదను
పంపించబోతున్నాడు.
2. జలప్రళయం తర్వాత మనుగడ సాగించేలా పడవలో పశువులను
తీసుకోమని దేవుడు నోవహుతో చెప్పాడు.
3. ఆ రోజు, 6oo సంవత్సరాల వయస్సులో, 2 వ నెలలో 17 వ రోజు నోవహు
తన కుటుంబాన్ని, జంతువులను దేవుడు తనకు ఆజ్ఞాపించినట్లుగా
పడవలోనికి తీసుకున్నాడు. దేవుడు చెప్పినట్లుగా, ప్రళయం 7 రోజుల
తరువాత వచ్చాయి.
4. నోవహు, అతని కుటుంబం మరియు జంతువులు వెళ్లి పడవ లోపల
సురక్షితంగా ఉంచడంతో దేవుడు పడవ తలుపును మూసివేసాడు.
నోవహు, అతని కుటుంబం మరియు పడవ లోపల జంతువులు మాత్రమే
భయంకరమైన వరద బయటపడ్డాయి. వర్షాలు 4o రోజుల పాటు
కొనసాగాయి! ఈ ఎత్తైన పర్వత శిఖరాలకంటే 22 అడుగుల కంటే ఎక్కువ
నీరు పెరిగింది.

బైబిలు కథను తెలియజేయండి
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. హనోకు 365 సంవత్సరాలు జీవించాడు, దేవునితో దగ్గరి సహవాసం చేస్తూ
ఉంటాడు.
2. ఎనోచ్ ఇతర ప్రజల వలె చనిపోలేదు అని బైబిలు చెబుతోంది. దేవుడు
తనను పరలోకానికి తీసుకు వెళ్ళినందున తన జీవితాంతం అతను
అదృశ్యమయ్యాడు.
3. నోవహు హనోకు గొప్ప మనవడు. హనోకులాగే నోవహు దేవునితో దగ్గరి
సహవాసంలో నడిచాడు, దుష్టుల్లా కాక నీతిగల వ్యక్తి అతని చుట్టూ
ఉన్నవారు.
4. నోవహు కాలంలోని ప్రజల పాపం దేవుని హృదయాన్ని విరిచింది. అతను
వాటిని వరదతో శిక్షించాలని నిర్ణయించుకున్నాడు, కానీ అతను నోహ్ను
రక్షించాడు.
5. జలప్రళయం నుండి ఆయనను, ఆయన కుటుం బాన్ని రక్షించడానికి
పడవను నిర్మించడానికి దేవుడు నోవహుకు సూచనలను ఇచ్చాడు.

ముఖ్యమైన వచనమును నేర్చుకొనుటకు విద్యార్ధులను ప్రోత్సహించండి
2వ పాఠము పూర్తి.
చూపండి: FBI – నోవాహు మరియు జల ప్రళయం (I)

ముఖ్యమైన వచనమును నేర్చుకొనుటకు విద్యార్ధులను ప్రోత్సహించండి
2వ పాఠము పూర్తి.
చూపండి: FBI – నోవాహు మరియు జల ప్రళయం (I)

సృజనాత్మకతను పొందండి! నోవహు, తన కుటుంబాన్ని, పడవలో ఉన్న
జంతువులను నీటి మీద తేలుతూ చిత్రించండి. మీ చిత్రాన్నికి ఈ శీర్షిక
ఇవ్వండి: “దేవుని ద్వారా రక్షించబడ్డారు.”

ఎలాంటి వ్యక్తులు హనోకు, మరియు నోవహు? ఇతర ప్రజల నుండి వారికి
భిన్నమైనది ఏమిటి?

ఈ పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
దేవుడు నోవహును ప్రేమించాడు, జలప్రళయం నుండి ఆయనను
రక్షించడానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉండేందుకు ఆయనకు ఒక మార్గం ఇచ్చాడు.
మొదటిగా దేవుని సూచనలను నోవహు అనుసరించాల్సి వచ్చింది. దేవుడు
మాకు సిద్ధం అడుగుతాడు తీర్పు. మనల్ని రక్షించడానికి సిలువపై మనకోసం
చనిపోయిన ప్రభువైన యేసు క్రీస్తును విశ్వసించాలని ఆయన కోరుతున్నాడు.
మీరు ఆయనను నమ్మిందా? మీరు రక్షణా పొందుటకు సిద్ధంగా ఉన్నారా?

ఈ పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
క్రైస్తవులు గుంపు నుండి నిలబడటానికి మరియు హనోకు మరియు నోవహు
మరియు దేవునితో వారి సంబంధాన్ని గురించి ఆలోచించవలసిన లక్షణాల
జాబితాలో తిరిగి చూడండి. హిమ్ను విశ్వసించటానికి మరియు అతని
మార్గంలో ఈ వారంలో నడవడానికి మీకు సహాయంగా దేవుడిని అడగండి.
మీరు నమ్మకమైన క్రైస్తవుడికి ఒక లక్షణాన్ని ఎంపిక చేసుకోవడం, మీరు ఈ
ప్రాంతంలో ఎదగడానికి సహాయం చేయమని దేవుణ్ణి అడగవచ్చు.

పరిశీలించండి

నేర్చుకొనవలసినది:

BES – Teachers Guidelines – Levels 3&4 A Series Lessons 1-6 - Telugu 01/20

10

A2 – 3వ స్థాయి
పాఠం 3 - నోవాహు మరియు ప్రళయం
అంశం – ఓడ ద్వార రక్షించబడుట

A2 – 4వ స్థాయి
చదువవలసిన 3వ బాగము –- ప్రళయం
అంశం – దేవుని కొరకు పని చేయుట

బైబిలు వాక్యం: ఆదికాండము 8: 1–22
ముఖ్య వచనము: ఆదికాండము 8: 1
మనము నేర్చుకొనవలసినది:
1. దేవుడు నోవహును అతని జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు కుటుంబం మరియు
మందసములోని జంతువులు.
2. నోవహు దేవునికి కృతజ్ఞత కలిగి ఉన్నాడు ఎందుకంటే ఓడలో ఆయనను
రక్షించెను.
3. దేవుడు నిరంతరం జీవించని వాగ్దానం చేశాడు మళ్ళీ విషయాలు.

బైబిలు వాక్యం: ఆదికాండము 6: 14–22; ఆదికాండము 7: 1–24
ముఖ్య వచనము: హెబ్రీయులకు 11: 7
మనము నేర్చుకొనవలసినది:
1. దేవుడు నోవహుకు ఓడను నిర్మిస్తాడని వివరణాత్మక సూచనలను
ఇచ్చాడు.
2. నోవహు దేవుని సూచనలను సరిగ్గా పాటించాడని మరియు అతను
రక్షింపబడ్డాడు.

పరిచయం చేయండి

1. మీ కుటుంబం మరియు స్నేహితులు లేదా ఉపాధ్యాయులు మీ తర్వాత
చూసే అన్ని మార్గాల జాబితాను రూపొందించండి.
2. దేవుడు ప్రతిరోజూ మనకు కనిపించే అన్ని మార్గాల జాబితాను
రూపొందించండి.
3. మా కుటుంబం, మిత్రులు, ఉపాధ్యాయులందరికీ మనకు చేసిన
పనులందరికీ ధన్యవాదాలు తెలపడం. ఇంకా ముఖ్యంగా మనం ఆయనపై
నమ్మకం ఉంచినప్పుడు మనల్ని రక్షించే దేవునికి మనం కృతజ్ఞతలు
చెల్లించాలి.

విమానాలు మరియు నౌకలపై ఇచ్చిన భద్రతా సూచనలు సమూహంతో
చర్చించండి. ప్రజలు వాటిని తీవ్రంగా తీసుకుంటారా?
ఎందుకు? ఎందుకు కాదు? నోవహు దేవుడు ఇచ్చిన ప్రతి బోధకులకు ఇది
ఎందుకు ప్రాముఖ్యమైనది?

పూర్తి చేయండి

బైబిలు కథను తెలియజేయండి
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. దేవుడు నోవహును, తన కుటుంబాన్ని, జంతువులను ఓడలో జ్ఞాపకం
చేసుకున్నాడు. అతను భూమిమీద ఒక గాలిని పంపించాడు మరియు
వరద నీరు తగ్గుటకు ప్రారంభించారు.
2. 15o రోజుల తరువాత (మొత్తం ఐదు నెలలు) పడవ మౌంట్ అర్రాట్ అని
పిలువబడే పర్వతం మీద విశ్రాంతి తీసుకుంది. రెండున్నర నెలల తర్వాత
జలాలన్నీ సాగిపోయి ఆ తర్వాత ఇతర పర్వతాలను మళ్ళీ చూడవచ్చు.
3. 4o రోజుల తరువాత, నోవహు మందసము యొక్క కిటికీలు తెరిచి, తిరిగి
రానివ్వబడిన కాకిని విడిచిపెట్టాడు. అప్పుడు అతను ఒక పావురం విడుదల
చేశాడు. పావురం ఎటువంటి పొడి నేలను కనుగొనలేక పోయింది, కాబట్టి
అది తిరిగి ఓడలోకి వచ్చింది. 7 రోజుల తర్వాత నోవహు పావురం నుండి
తిరిగి వెళ్ళిపోయాడు. ఈసారి తిరిగి వచ్చినప్పుడు, అది ఒక ఆలివ్ ఆకుని
తెచ్చిపెట్టింది. నోవహు వరద దాదాపుగా పోయింది. 7 రోజుల తరువాత,
పావురం తిరిగి వెళ్ళనివ్వగానే అది తిరిగి రాలేదు.
4. చివరగా, పన్నెండు నెలల వరద తర్వాత, భూమి పొడి మళ్ళీ ఉంది!
5. తన కుటుంబాన్ని మరియు జంతువులతో పడవను విడిచిపెట్టి దేవుడు
నోవహుతో చెప్పాడు.
6. నోవాహు చాలా కృతజ్ఞత గలవాడు. అతను ఒక బలిపీఠాన్ని నిర్మించాడు
మరియు దేవునికి దహన బలి అర్పించాడు.
7. నోవహు త్యాగంతో దేవుడు సంతోషించాడు. అన్ని జీవులను మళ్ళీ
నాశనం చేయకూడదని ఆయన వాగ్దానం చేసాడు.

బైబిలు కథను తెలియజేయండి
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. నోవహు ఒక పెద్ద పడవని నిర్మించటానికి మరియు వరదలకు
సిద్ధమౌతున్నట్లు గురించి వివరణాత్మక సూచనలను ఇచ్చాడు.
2. దేవుడు నోవహు వరద గురించి హెచ్చరించాడు.
3. నోవహును, తన కుటుంబాన్ని, జంతువులను రక్షించాలని దేవుడు
వాగ్దానం చేసాడు.
4. జంతువులను ఎలా రక్షించాలనేది గురించి వివరణాత్మక సూచనలను
దేవుడు ఇచ్చాడు. నోవహు, అతని కుటుంబం మరియు జంతువులు
పడవలో ప్రవేశించాయి మరియు దేవుని లోపల వారిని మూసివేసింది.
5. ప్రళయం 4o రోజుల పాటు కొనసాగాయి, భారీ వర్షాల మృతిచెందిన
మనుషుల జీవి. నోవహు మరియు అతని కుటుంబాన్ని, మందసములోని
జంతువులతో కలిసి జీవించి ఉన్నారు. జలప్రళయాలపై తేలుతూ దేవుడు
వారిని సురక్షితంగా ఉంచాడు.

ముఖ్యమైన వచనమును నేర్చుకొనుటకు విద్యార్ధులను ప్రోత్సహించండి
3వ పాఠము పూర్తి.
చూపండి: FBI – నోవాహు మరియు జల ప్రళయం (I)

ముఖ్యమైన వచనమును నేర్చుకొనుటకు విద్యార్ధులను ప్రోత్సహించండి
3వ పాఠము పూర్తి.
చూపండి: FBI – నోవాహు మరియు జల ప్రళయం (I)

పరిశీలించండి

ఒక బొమ్మను తయారు చేసి మరియు మనము ముఖ్యంగా దేవుని రక్షణ బట్టి
దేవునిను కృతజ్ఞతలు చెప్పాలి.

ఈ కథలో నోవాహు యొక్క మరియు దేవుని పాత్రల గురించి మనము ఏమి
నేర్చుకుంటాము? మీరు వాటిని ప్రతి వర్ణించడానికి ఉపయోగించే పదాలు
జాబితా చేయండి.

నేర్చుకొనవలసినది:

ఈ పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. దేవుడు నోవహును కాపాడాడు. నోవహు దేవునిపట్ల కృతజ్ఞతతో ఉన్నాడు.
దేవుడు మనల్ని రక్షించగలడు మరియు మనల్ని చూసుకునేవాడు. మేము
ఆయనను నమ్మాలి మరియు ఆయనకు కృతజ్ఞతలు చెప్పుకోవాలి.

ఈ పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. ముఖ్య వచనముచదవండి. మన జీవితంలో నోవహు ఉదాహరణను
ఎలా అనుసరించవచ్చు?
2. మన చుట్టూ ఉన్న ప్రజలపై దీని ప్రభావం ఎలా ఉంటుందా?
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A2 -– 3వ స్థాయి
4వ పాఠం -–- నోవాహు మరియు ప్రళయం
అంశం – ఓడ నుండి బయటకు

A2 – 4వ స్థాయి
చదువవలసిన 4వ బాగము –- నోవాహు మరియు అతని కుటుంబం
అంశము –- దేవునిని ఆరాదించుట

బైబిలు వాక్యము: ఆదికాండము 9: 7–17
ముఖ్య వచనము: ఆదికాండము 9: 15
మనము నేర్చుకొనవలసినది:
1. నోవహుతో దేవుడు ఒడంబడిక వాగ్దానం చేసాడు. భూమిని జలప్రళయంతో
మళ్లీ జీవిం చడం ఎవ్వరూ ఎన్నడూ చనిపోనని ఆయన వాగ్దానం చేశాడు.
2. దేవుడు తన వాగ్దానం జ్ఞాపకార్థంగా ఆకాశంలో ఇంద్రధనుస్సును ఉంచాడు.

బైబిలు వాక్యము: ఆదికాండము 8: 1–22; ఆదికాండము 9: 11–16
ముఖ్య వచనము: ఎఫెసీయులకు 2: 8
మనము నేర్చుకొనవలసినది:
1. దేవుడు నోవహును, తన కుటుంబాన్ని, జంతువులను ఓడలో జ్ఞాపకం
చేసుకున్నాడు.
2. నోవహు కృతజ్ఞతతో ఉన్నాడు, అతను ఓడను విడిచిపెట్టిన తర్వాత వేరే
ఏమీ చేయక ముందు దేవుణ్ణి ఆరాధించాడు.
3. భూనివాసులను జలప్రళయంతో నాశనం చేయాలని దేవుడు ఎన్నడూ
వాగ్దానం చేయలేదు.

జతలుగా, వివిధ రకాల ప్రజల వాగ్దానాలను గురించి చర్చించండి. ప్రజలు
ఎల్లప్పుడూ తమ వాగ్దానాలను నెరవేరుస్తారా?

జతలుగా: ధన్యవాదాలు కార్డులు మరియు బహుమతులు చర్చించండి.
ప్రజలు ఎందుకు వారిని పంపించారు? మీరు ఎప్పుడైనా పంపారా?
ఎందుకు?

బైబిలు కథను తెలియజేయండి
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. దేవుడు నోవహును, అతని కుటుంబాన్ని సంఖ్య పెంచడానికి మరియు
భూమిని నింపమని చెప్పాడు.
2. నోవహు మరియు అతని కుమారులు, మరియు అన్ని జంతువులు
మరియు భూమి మీద జీవులు తో ఒక ఒడంబడిక అని దేవుడు ఒక ప్రత్యేక
వాగ్దానం చేసింది.
3. భూమిని, దాని ప్రాణులను వరదతో నాశనం చేయకూడదని దేవుడు
వాగ్దానం చేశాడు.
4. దేవుడు తన శాశ్వతమైన ఒడంబడికకు జ్ఞాపికగా మేఘాలలో ఇంద్రధనస్సు
ఉంచాడు. అది ఎప్పటికీ నిలిచిపోతుంది. అతను తన వాగ్దానాన్ని విడనాడు.

బైబిలు కథను తెలియజేయండి
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. దేవుడు నోవహు ఒక పెద్ద పడవని నిర్మించడంపై వివరణాత్మక సూచనలను
ఇచ్చాడు మరియు గొప్ప వరద కోసం సిదమ
్ధ వుతున్నాడు.
2. దేవుడు నోవహును, తన కుటుంబాన్ని మరియు పెద్ద పడవలో ఉన్న
జంతువులను రక్షించమని వాగ్దానం చేసాడు.
3. గొప్ప వరద వచ్చి 4o రోజులు కొనసాగింది. నోవహు మరియు అతని
కుటుంబాన్ని, మందసములోని జంతువులతో కలిసి జీవించి ఉన్నారు.
4. వరద ముగిసింది, క్రమంగా నీళ్ళు తగ్గాయి. మందసము మౌంట్ అర్రాట్
వద్ద విశ్రాంతి వచ్చింది.
5. 4o రోజుల తరువాత నోవహు ఒక కాకిని మందసము నుండి బయటకు
పంపించాడు. అది భూమి నుండి భూమిని ఎండిపోయేంత వరకు
ముందుకు వెనుకకు వెళ్లింది. అప్పుడు అతను ఒక పావురం బయట
పెట్టాడు. ఇది ఎక్కడైనా భూమికి ఎక్కడా కనిపించలేదు, అది తిరిగి వచ్చింది,
కానీ ఏడు రోజుల తరువాత, నోవాహు మళ్లీ దాన్ని విడిచిపెట్టాడు.
ఈసారి అది ఆలివ్ ఆకుతో తిరిగి వచ్చింది. నోవహు తదుపరి సారి వెళ్లి,
పావురం తిరిగి రాలేదు. భూమి ఎండబెటడ్ట ం జరిగినది.
6. దేవుడు నోవహును, తన కుటుంబాన్ని ఓడలోనుండి బయటకు రావాలని,
సంఖ్యను పెంచడానికి, భూమిని నింపమని చెప్పాడు.
7. నోవహు ఓడలో నుండి వచ్చినప్పుడు మొదటిది దేవునికి బలి అర్పణ.
8. దేవుడు నోవహు, అతని కుమారులు, మరియు అన్ని జంతువులు
మరియు భూమి మీద జీవులు తో ఒక ఒడంబడిక అని ఒక ప్రత్యేక
వాగ్దానం చేసింది.
9. భూమిని మరియు దాని ప్రాణులను వరదతో నాశనం చేయాలని దేవుడు
ఎన్నటికీ హామీ ఇచ్చాడు.
10. దేవుడు తన నిత్య ఒడంబడికకు జ్ఞాపకం చేసుకొన్నాడు. అది ఎప్పటికీ
నిలిచిపోతుంది. అతను తన వాగ్దానాన్ని విడనాడు.

ముఖ్యమైన వచనమును నేర్చుకొనుటకు విద్యార్ధులను ప్రోత్సహించండి
4వ పాఠము పూర్తి.
చూపండి: FBI – నోవాహు మరియు జల ప్రళయం (I)

ముఖ్యమైన వచనమును నేర్చుకొనుటకు విద్యార్ధులను ప్రోత్సహించండి
4వ పాఠము పూర్తి.
చూపండి: FBI – నోవాహు మరియు జల ప్రళయం (I)

పరిశీలించండి

సృజనాత్మకత పొందండి! ఒక ఇంద్రధనస్సు పోస్టర్ రూపకల్పన. దీనికి శీర్షిక
ఇవ్వండి:
“దేవుడు తన వాగ్దానాలు ఎప్పటికీ నిలబెట్టుకుంటాడు!”

సమూహాలలో మొత్తం సమూహంగా అభిప్రాయాన్ని చర్చించండి: ఈ పాఠం
ఆరాధన గురించి మనకు ఏమి బోధిస్తుంది?

నేర్చుకొనవలసినది:

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
నోవహుకు దేవుని వాగ్దానం శాశ్వతమైనది. దేవుడు ఎప్పటికీ తన వాగ్దానాలను
ఉంచుతాడు! మన జీవితాల్లో ఇది ఎలాంటి వైవిధ్యం చేయాలి?

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
నోవహు దేవునిపట్ల కృతజ్ఞతతో ఉన్నాడు. మన జీవితాల్లో ఆయన ఆశీర్వాదాల
కోసం దేవునికి మన కృతజ్ఞతా భావాన్ని ఎలా ప్రయోగాత్మకంగా చెప్పవచ్చు?

పరిచయం చేయండి

పూర్తి చేయండి
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పరిచయం చేయండి

పూర్తి చేయండి

పరిశీలించండి

నేర్చుకొనవలసినది:

A3 – 3వ స్థాయి
1వ పాఠము – పేతురు యొక్క జీవితము
అంశము – యేసు పెతురును పిలుచుట

A3 – 4వ స్థాయి
చదువవలసిన 1వ బాగము –- పేతురు యొక్క జీవితము
అంశము – అతని పిలుపు

బైబిలు వాక్యము: మత్తయి 4: 17–22
ముఖ్య వచనము: మత్తయి 4: 19
మనము నేర్చుకోనవలసినది:
1. యేసు తనను అనుసరించమని ప్రజలను పిలుస్తున్నాడు.
2. యేసును అనుసరిస్తూ ఆయనపై విశ్వాసం మరియు పశ్చాత్తాపం మరియు
పాపము నుండి మరలిపోవటం.

బైబిలు వాక్యము: మత్తయి 4: 17–22; యోహాను 1: 35–42
ముఖ్య వచనము: మత్తయి 4: 19
మనము నేర్చుకోనవలసినది:
1. ఆంద్రేయ మరియు బహుశా యోహాను మొదట యేసును
కలుసుకున్నాడు, తరువాత వారు ఆయన శిష్యులు అయ్యారు.
2. యేసు మెస్సీయ మరియు రక్షకుడని వారు కనుగొన్నారు.

చాలా క్రీడలు లేదా ప్రాజెక్ట్లలో మీరు కలిసి పని చేసే వ్యక్తుల బృందాలు
కావాల్సిన అవసరం ఉంది.
యేసు అతని మంత్రిత్వశాఖ ప్రారంభం మరియు అతను పోయింది తన పని
కొనసాగించడానికి అతను శిక్షణ ఎవరు ప్రజలు అవసరం.

ప్రజలు అభిమానులని లేదా ఫుట్బాల్ జట్టు, పాప్ సింగర్స్, మొదలైనవాటిని
ఎలా అనుసరిస్తారో చర్చించండి
యేసు, అతని పాత్ర మరియు అతని మాటలు ఆయనను ప్రజలకు
ఆకర్షించాయని వివరించండి.
నిర్దిష్ట ప్రజలను యేసు తన శిష్యులుగా పిలిచాడని కూడా వివరించండి.

బైబిలు కథను తెలియజేయండి
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. యేసు బోధించిన సందేశం. (4: 17)
2. యేసు పేతురును యోహానును వారి వలలను వేయగా చూసాడు.
3. యేసు ఒక జట్టుగా కఠినంగా పనిచేసిన మత్స్యకారులను పిలిచాడు
మరియు అతని పనిని చేయటానికి శిక్షణ పొందగలనని ఆయనకు
తెలుసు.
4. అతని పిలుపుకు వారి తక్షణ విధేయత.
5. యేసు కూడా యాకోబును యోహానును పిలిచాడు మరియు వారు
వెంటనే ఆయనకు విధేయత చూపారు. ఇవి మొదటి శిష్యులు.

బైబిలు కథను తెలియజేయండి
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. జాన్ బాప్టిస్ట్ యేసు దేవుని గొర్రెపిల్ల మరియు ఆండ్రూ మరియు అతని
స్నేహితుడు అతను మెస్సీయ అని గ్రహించాడు. (యోహాను 1: 35, 41)
2. ఆండ్రూ యొక్క ప్రాముఖ్యత పేతురు యేసును పరిచయం చేసింది.
3. వారు ఫిషింగ్ ఉన్నప్పుడు వారు యేసు కలుసుకున్నప్పుడు ఇది
ఆశ్చర్యపోనవసరం లేదు, మరియు అతనిని అనుసరించండి వాటిని అని,
వారు వెంటనే కట్టుబడి.
4. ఆండ్రూ వ్యక్తిగత సాక్షి ఉదాహరణ.
5. యేసు వ్యక్తిగత అనుభవం యొక్క ప్రాముఖ్యత మరియు ఇతరులకు
చెప్పడం.

ముఖ్య వచనమును వివరించండి మరియు దానిని తెలుసుకోవడానికి
విద్యార్థులను ప్రోత్సహించండి.
1వ పాఠం పూర్తి.
చూపుము: తగిన FBI కథ.

ముఖ్య వచనమునువివరించండి మరియు దానిని తెలుసుకోవడానికి
విద్యార్లథు ను ప్రోత్సహించండి.
1వ పాఠం పూర్తి.
చూపుము: తగిన FBI కథ.

విద్యార్థులకు ప్రశ్నలు:
1. యేసు ఈ ప్రత్యేక పురుషులను ఎందుకు పిలిచాడు?
2. నేడు దేవుని పిలుపుకు విధేయత అంటే ఏమిటి?
3. దేవుని పిలుపుకు విధేయత ఏది?
4. యేసు వారికి ఏమి వాగ్దానం చేశాడు? (4: 19 చూడండి)

విద్యార్థులకు ప్రశ్నలు:
1. మీ జీవితానికి దేవుడు ఒక ప్రణాళికను కలిగి ఉన్నాడని మీకు ఎలా
తెలుసు?
2. యేసు ఈ మొదటి శిష్యుల పథకానికి ఏది?
3. దేవుని ప్రణాళికను తెలుసుకునే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?
4. మన జీవితాల కోసం దేవుని ప్రణాళికను ఎలా కనుగొనవచ్చు, మనం
ఎలా స్పందించాలి?

ఈ పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. మీరు వారంలో యేసును అనుసరిం చడానికి మూడు విధాలుగా పేరు
పెట్టాలి.
2. దేవుని క్షమాపణ గురించి అతడు / ఆమెకు బాగా తెలుసని సమయాన్ని
గురించి మీకు చెప్పడానికి మీకు తెలిసిన ఒక క్రైస్తవుని అడగండి.

ఈ పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. మీరు జీవితంలో ఎదుర్కొంటున్న ఒక పెద్ద ‘తుఫాను’ ను గూర్చి ఒక
సమూహంగా చర్చించండి మరియు మనలో ఆయన నమ్ముతున్నప్పుడు
యేసు ఆ పరిస్థితిలో ఎలా సహాయపడతాడో ఆలోచించండి.
2. యెషయా 43: 2 చదవండి. యేసును అనుసరించేవారి విషయం
గురించి ఆలోచించండి, నేడు మన బైబిలు పఠనంతో ఈ వచన లింకులు
ఎలా ఉన్నాయి?
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A3 – 3వ స్థాయి
2వ పాఠము – పేతురు యొక్క జీవితం
అంశము – ఎక్కువగా పట్టుట

A3 – 4వ స్థాయి
చదువవలసిన 2వ బాగము –- పేతురు యొక్క జీవితం
అంశము – అయన ఎదుర్కొనిన సవాళ్ళు

బైబిలు వాక్యము: లూకా 5: 1–11
ముఖ్య వచనము: రోమీ 3: 23
మనము నేర్చుకోనవలసినది:
1. శిష్యులు యేసును పాటిస్తారు.
2. యేసు గొప్ప మరియు శక్తివంతమైన మరియు అద్భుతమైన అద్భుతాలు
చేయవచ్చు.
3. దేవుడు ప్రశంసిస్తూ ఎవరినైనా ఉపయోగించవచ్చు.

బైబిలు వాక్యము: మత్తయి: 14: 22–33
ముఖ్య వచనము: మత్తయి 14: 33
మనము నేర్చుకోనవలసినది:
1. యేసు దేవుని కుమారుడని శిష్యులు తెలుసుకున్నారు, మరియు
ఆయన మన భయాలను శాంతింపజేయగలడు.
2. జీవితాన్ని తుఫానుల్లో అధిగమించడానికి యేసు మనల్ని
నమ్ముతున్నాడు.

విద్యార్థుల పాఠాలు నేర్చుకున్నారా అనేదానిని పరీక్షించడానికి తరచుగా
పరీక్షలు లేదా పరీక్షలు ఎలా ఉన్నాయో చర్చించండి.
యేసు ఈ సంఘటనలో పరీక్షలకు శిష్యులు విశ్వాసం మరియు విధేయత
ఇవ్వడం జరిగినది.

మా జీవితాలు ఒక ప్రయాణంలో లాగా ఉన్నాయని వివరించండి, ఇది మా
పుట్టినప్పుడు మొదలై మనం చనిపోయేటప్పుడు వెళ్తుంది. జీవితం తేలికగా
ఉన్నప్పుడు మరియు ప్రశాంతత సమయంలో జీవితం పొందినప్పుడు
ప్రశాంతత సమయాలు ఉన్నాయి.

బైబిలు కథను తెలియజేయండి
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. పేతురు పడవలో యేసు ప్రజలతో మాట్లాడాడు.
2. అతను పూర్తయినప్పుడు అతను మళ్ళీ చేపలు పట్టుటకు వెళ్ళమని వారిని
కోరాడు. (వారు ఇప్పటికే రాత్రిపూట ఎండిపోయారు, అలసిపోయినట్లు
మరియు ఆకలితో ఉన్నాము మరియు ఏమీ దొరికింది)
3. యేసు ఆజ్ఞాపించినట్లు పేతురు చేసాడు, అవి చాలా పెద్ద చేపలను
పట్టుకున్నాయి.
4. యేసు ఎంత గొప్పవాడని పేతురు గ్రహించాడు, ఆయన ఎంత
అమూల్యమైనవాడు! (వచనము 8)
5. శిష్యులు అన్నింటినీ వదిలి, యేసును అనుసరించారు.

బైబిలు కథను తెలియజేయండి
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. యేసు ఒక గొప్ప అద్భుతాన్ని చేసాడు, తరువాత ఆయన శిష్యులను
గలిలయ సముద్రం దగ్గర పంపాడు.
2. ప్రార్థన చేయుటకు ఆయన ఒక కొండమీద వెళ్ళాడు.
3. శిష్యులు తుఫానులో ఉన్నారు.
4. సముద్రం మీద నడుస్,తూ వాళ్ళకు వారి దగ్గరకు వచ్చాడని యేసుకు
తెలుసు.
5. పేతురు సముద్రం మీద నడిచేటట్లు తనతో వెళ్ళమని అడుగుతాడు.
6. అతను మునిగిపోయాడు, యేసును పిలుస్డు
తా మరియు యేసు అతనిని
రక్షిస్డు
తా .
7. యేసు మీద విశ్వాసం కలిగివున్న ప్రాముఖ్యతను వివరించండి.
8. మనం యేసుపై నమ్మకముం చినప్పుడు ఆయన జీవితపు తుఫానుల్లో
మనకు ఎలా సహాయం చేయగలడో వివరించండి.

ముఖ్య వచనమును వివరించండి మరియు దానిని నేర్చుకోవడానికి
విద్యార్థులను ప్రోత్సహిoచండి.
2వ పాఠం పూర్తి.
చూపుము: FBI- యేసు తన మొదటి శిష్యులను పిలుచుట (పి)

ముఖ్య వచనమునువివరించండి మరియు దానిని విద్యార్లథు ను
నేర్చుకోవడానికి ప్రోత్సహించండి.
2వ పాఠం పూర్తి
చూపుము: FBI- యేసు నీటి మీద నడుచుట (I)

పరిశీలించండి

విద్యార్థులకు ప్రశ్నలు:
1. 5 వ వచనంలో సిమోన్ పేతురు యొక్క జవాబు ఏమిటి?
2. పాపపు ఒప్పుకోవడం గురించి పేతురు నుండి మనమేమి నేర్చుకోవచ్చు?
3. ఇది పశ్చాత్తాపాన్ని అర్థం ఏమి చర్చించండి.
4. యేసు విషయంలో మనమెందుకు ‘అందరిని విడిచిపెట్టవచ్చు’?

విద్యార్థులకు ప్రశ్నలు:
1. 27వ వచనపు మాటలు మనల్ని ఎలా ప్రోత్సహిస్తాయి?
2. ఈ భాగంలో పేతురు మాదిరి నుండి మనమేమి నేర్చుకోవచ్చు?
3. మన జీవితాల్లో తుఫానులు ఎదుర్కోవడం ద్వారా ఎలాంటి పాఠాలు
నేర్చుకోవచ్చు?

నేర్చుకొనవలసినది:

ఈ పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. మీరు వారంలో యేసును అనుసరించడానికి మూడు విధాలుగా పేరు
పెట్టాలి.
2. దేవుని క్షమాపణ గురించి అతడు / ఆమెకు బాగా తెలుసని సమయాన్ని
గురించి మీకు చెప్పడానికి మీకు తెలిసిన ఒక క్రైస్తవుని అడగండి.

ఈ పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. మీరు జీవితంలో ఎదుర్కొంటున్న ఒక పెద్ద ‘తుఫాను’ను గూర్చి ఒక
సమూహంగా చర్చించండి మరియు మనలో ఆయన నమ్ముతున్నప్పుడు
యేసు ఆ పరిస్థితిలో ఎలా సహాయపడతాడో ఆలోచించండి.
2. యెషయా 43: 2 చదవండి. యేసును అనుసరిస్తున్నవారి విషయం
గురించి ఆలోచించండి, నేడు ఈ బైబిలు పఠనంతో ఈ వచనం ఎలా
ముడిపడింది?

పరిచయం చేయండి

పూర్తి చేయండి
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A3 – 3వ స్థాయి
3వ పాఠము – పేతురు యొక్క జీవితం
అంశము – యేసు పేతురును రంoచెను

A3 – 4వ స్థాయి
చదువవలసిన 3వ బాగము –- పేతురు యొక్క జీవితం
అంశము – అతని ఒప్పుకోలు

బైబిలు వాక్యము: మత్తయి 14: 22–33
ముఖ్య వచనము: మత్తయి 14: 33
మనము నేర్చుకోనవలసినది:
1. యేసు దేవుని కుమారుడు.
2. యేసును నమ్ముతూ, జీవితపు తుఫానులు, మన భయాలు
అధిగమించడానికి మనకు సహాయం చేస్తుంది.

బైబిలు వాక్యము: మత్తయి 16: 23–28
ముఖ్య వచనము: రోమీయులు 10: 9
మనము నేర్చుకోనవలసినది:
1. యేసు “క్రీస్తు” లేదా “మెస్సీయ.”
2. పేతురు సంఘము యొక్క పునాదిగా ఉండును ప్రభువు పేతురునకు
సమాధానం ఇచ్చెను.

జీవితం యొక్క ప్రయాణ గురించి మాట్లాడండి. మేము జన్మించినప్పుడు
ప్రారంభమయ్యే ఒక సముద్రయానం లాంటిది మరియు మనం
చనిపోయేటప్పుడు ప్రయాణం ముగిసే వరకు కొనసాగుతుందని వివరించండి

ప్రతిఒక్కరికి ఎదుర్కొంటున్న అతి పెద్ద ప్రశ్నలలో ఒకటి యేసు నిజం. తన
కాలములో ఉన్న ప్రజలు యేసు ఎవరో వివరించడానికి వివిధ ప్రశ్నలకు
సమాధానం ఇచ్చారు, ఆ తర్వాత యేసు ఆయనను అనుకునేవారికి
శిష్యులను అడుగుతాడు.

బైబిలు కథను తెలియజేయండి
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. యేసు ఒక గొప్ప అద్భుతాన్ని చేసాడు, తరువాత ఆయన శిష్యులను
గలిలయ సముద్రం దగ్గర పంపాడు.
2. ప్రార్థన చేయుటకు ఆయన ఒక కొండమీద వెళ్ళాడు.
3. శిష్యులు తుఫానులో ఉన్నారు.
4. సముద్రం మీద నడుస్తూ, వారి దగ్గరకు వచ్చాడని యేసుకు తెలుసు.
5. పేతురు సముద్రం మీద నడిచేటట్లు తనతో రమ్మని అడుగుతాడు.
6. అతను మునిగి, యేసును పిలుస్తాడు, యేసు అతనిని రక్షిస్తాడు.
7. యేసు మీద విశ్వాసం కలిగివున్న ప్రాముఖ్యతను వివరించండి.
8. మనం యేసుపై నమ్మకముం చినప్పుడు ఆయన జీవితపు తుఫానుల్లో
మనకు ఎలా సహాయం చేయగలడో వివరించండి.
9. కష్టసమయాల్లో యేసును నమ్మి ప్రాముఖ్యత గురించి ఆలోచించoడి

బైబిలు కథను తెలియజేయండి
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. యేసు తాను చూచిన అత్యంత ఉతర్త ప్రాంతంలో ఉన్నాడు.
(అధ్యయనంలో మ్యాప్ చూడండి)
2. ”నేను ఎవరిని అని జనులు అనుకోనుచున్నారు?” అని అడిగాడు. నాలుగు సమాధానాలను గమనించండి.
3. ”నీవ నేనేవరిని అనుకుoటున్నావు?” అని అడిగాడు. పేతురు యొక్క
తక్షణ సమాధానము చూడండి.
4. ఆయన, విశ్వసించేవారు, ఆయన జీవించి ఉన్న దేవుని కుమారుడని,
సంఘము ఏర్పరుస్తుడని ఆయన వివరించాడు. ఇది ఒక భవనం కాదు
కాని విశ్వాసుల సమూహం.
5. తాను చనిపోతానని, మళ్ళీ లేపబడతాడని యేసు వివరిస్డు
తా .
6. ఇది ఎప్పటికీ ఉండదని పేతురు చెప్తాడు. పేతురు ప్రభువు ప్రత్యుతరా
్త న్ని
పరిశీలించండి.

ముఖ్య వచనమును వివరించండి మరియు దానిని తెలుసుకోవడానికి
విద్యార్థులను ప్రోత్సహించండి.
3వ పూర్తి పాఠం.
చూపుము: FBI- యేసు నీటి మీద నడుచుట (I)

ముఖ్య వచనమును వివరించండి మరియు దానిని తెలుసుకోవడానికి
విద్యార్లథు ను ప్రోత్సహించండి.
3వ పాఠం పూర్తి.
చూపుము: FBI - తగిన FBI లేదు

పరిశీలించండి

విద్యార్థులకు ప్రశ్నలు:
1. మన భయాలను ఎదుర్కోవడానికి యేసు ఎలా సహాయం చేయగలడు?
2. యువతకు ఎదురయ్యే కొన్ని సాధారణ సమస్యలకు పేరు పెట్టండి.
3. ఈ ప్రకరణం ఎలా సహాయపడుతుంది?

విద్యార్థులకు ప్రశ్నలు:
1. మనం నిజంగా యేసుక్రీస్తుకే ఉన్నామని ఎలా నిశ్చయత
కలిగివుండవచ్చు?
2. మేము సంఘములో ఎలా భాగమౌతాము?
3. సంఘములో భాగంగా ఉండటం మంచి విషయాలు ఏమిటి?

నేర్చుకొనవలసినది:

1. సమస్యలను రాయడం ద్వారా ఒక గోడ ప్రదర్శనను సృష్టించండి ‘దానిని
తెలియ పరచండి’ గమనికలు మరియు అప్పుడు వాటిని సిలువకు
మేకులు కొట్టుట.
2. ఒక ఇంద్రధనస్సు బొమ్మను గీయండి మరియు అది బైబిలు యొక్క
వాగ్దానాలలో ఒకటి దాని మీద రాయండి.

1. మీ సంఘము కోసం దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెప్పే వ్యక్తిగత ప్రార్థనలను
రాయండి.
2. యేసు సువార్తను గూర్చి మీరు ఎవరితో పంచుకోవచ్చు?

పరిచయం చేయండి

పూర్తి చేయండి
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పరిచయం చేయండి

పూర్తి చేయండి

పరిశీలించండి

నేర్చుకొనవలసినది:

A3 – 3వ స్థాయి
4వ పాఠము – పేతురు యొక్క జీవితం
అంశము – యేసు ఎవరు?

A3 – 4వ స్థాయి
చదువవలసిన 4వ బాగము –- పేతురు యొక్క జీవితం
అంశము – పర్వతంపై

బైబిలు వాక్యము: మత్తయి 16: 13–23
ముఖ్య వచనము: రోమీయులు 10: 9
మనము నేర్చుకోనవలసినది:
1. దేవుని కుమారుడైన యేసు గురించి మనం సాక్ష్యమివ్వాలి.
2. యేసు సంఘమునకి అధిపతి.

బైబిలు వాక్యము: మత్తయి 17: 1–13
ముఖ్య వచనము: 2 పేతురు 1: 16–18
మనము నేర్చుకోనవలసినది:
1. యేసు దేవుని కుమారుడిగా ప్రత్యేకమైనది.
2. మోషే లేదా ఎలిషా కంటే యేసు ఎక్కువ.

ప్రముఖ వ్యక్తిత్వాల గురించి మాట్లాడండి మరియు వారు ఎందుకు ప్రసిద్ధి
ద్యార్థులు మరచిపోలేని గుర్తుంచుకోదగిన అనుభవాల గురించి మాట్లాడండి.
చెందినవారుగా భావిస్తారు. యేసు ప్రసిద్ధుడయ్యాడు కానీ చాలామంది ప్రజలు యేసు శిష్యుడు పర్వతముపై తన నిజమైన మహిమను చూసిన ఈ
అనుభవాన్ని మూడు శిష్యులు మరచిపోరని వివరించండి.
ఆయన నిజంగా ఎవరో తెలియదు.

బైబిలు కథను తెలియజేయండి
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. యేసు, “నేను ఎవరు అని?” అని అడిగాడు. - నాలుగు సమాధానాలను
గమనించండి.
2. అతడు ఇలా అడుగుతాడు, “నీవు అంటున్నావా?” - పేతురు యొక్క తక్షణ
సమాధానం చూడండి. పేతురు యొక్క ఒప్పుకోలు యొక్క ప్రాముఖ్యతను
వివరించండి మరియు విశ్వాసులకు అది అర్థం.
3. ఆయన, విశ్వసించేవారు, ఆయన జీవించి ఉన్న దేవుని కుమారుడని,
సంఘముని ఏర్పరుస్తుందని ఆయన వివరించాడు. ఇది ఒక భవనం కాని
నమ్మిన వ్యక్తుల సమూహం కాదు!
4. తాను చనిపోతానని, మళ్ళీ లేపబడతాడని యేసు వివరిస్తాడు.
5. ఇది ఎప్పటికీ ఉండదని పేతురు చెప్తాడు. పేతురు ప్రభువు ప్రత్యుత్తరాన్ని
పరిశీలించండి.

బైబిలు కథను తెలియజేయండి
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. కొండమీద ఉండటానికి యేసు మూడు శిష్యులను ఎన్నుకున్నాడు.
2. అతడు మోషే, ఏలీయాతో అతని మహిమను మహిమను కనబరచాడు.
3. పేతురు వారికి మూడు ఆశ్రయాలను నిర్మించాలని మరియు నిర్మించాలని
అనుకున్నాడు. దేవుడు పరలోకంనుండి మాట్లాడతాడు, యేసు ఎవరికైనా
గొప్పవాడని గుర్తుచేస్డు
తా .
4. శిష్యులు భయపడ్డారు కానీ యేసు వాటిని ఓదార్పు మరియు కలిగి ఏమి
వివరిస్తుంది వారికి సంభవించింది.
5. యేసు యొక్క ప్రత్యేకత మరియు ఆయన అద్భుతమైన వ్యక్తిని
వివరించండి.
6. మన జీవితాల్లో ఆయన మొదటి స్నథా మివ్వాలనే ప్రాముఖ్యతను గురించి
ఆలోచించండి.

ముఖ్య వచనమును వివరించండి మరియు విద్యార్థులు తెలుసుకోవడానికి
ప్రోత్సహించండి.
4వ పాఠం పూర్తి.
చూపుము: FBI- సరైన FBI లేదు

ముఖ్య వచనము వివరించండి మరియు విద్యార్లు
థు తెలుసుకోవడానికి
ప్రోత్సహించండి.
4వ పాఠం పూర్తి.
చూపుము: FBI- యేసు రూపాంతరము చెందుట (I)

విద్యార్థులకు ప్రశ్నలు:
1. పేతురు మాటలు (22వ వచనం) ఎoదుకు తప్పుగా ఉన్నాయి?
2. దేవుని పరిచర్య చేయుటకు మన సంఘము మనకు ఎలా సహాయం
చేయగలదు?
3. మనం నిజంగా సాక్షులుగా ఉoడడానికి, యేసును గూర్చి ఇతరులకు ఎలా
చెప్పవచ్చు?

విద్యార్థులకు ప్రశ్నలు:
1. యేసు రూపాంతరం గురించి పేతురు చూసినట్లు ఎందుకు
ప్రాముఖ్యమైనది?
2. ఈ అనుభవం నుండి శిష్యులు ఏమి నేర్చుకున్నారు?
3. మన జీవితాల్లో యేసు మొదటి స్థానాన్ని ఎలా ఇవ్వవచ్చు?

1. ఒక సంఘము కుటుంబం లోపల ఒక సంఘము మరియు రచన
ప్రయోజనాలు యొక్క ఆకారం గీయడం ద్వారా ఒక గోడ ప్రదర్శన
సృష్టించండి.
2. ఒక వ్యక్తికి మీరు సాక్ష్యమివ్వాలని కోరుకుంటారు, ఆ తర్వాత వారిని
గూర్చి క్రమంగా ప్రార్థనకు నడిపించండి.

1. యేసును మొదటిగా పెట్టడం నుండి మనల్ని మనకు దూరం
చేస్తున్న విషయాల జాబితాను తయారుచేయండి.
2. 5వ వచనం “ఆయన మాటలు వినుడి.” దేవుడు మీకు చెబుతున్నది
వినడానికి ఈ వారం సమయం తీసుకోండి.
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A4– 3వ స్థాయి
1వ పాఠము – పేతురు యొక్క జీవితం
అంశము – మాదిరికరమైన ఒక ప్రేమ

A4 – 4వ స్థాయి
చదువవలసిన 1వ బాగము –- పేతురు యొక్క జీవితం
అంశము – నయంను గూర్చి పాఠాలు

బైబిలు వాక్యము: యోహాను 13: 1–17
ముఖ్య వచనము: యోహాను 13: 15
మనము నేర్చుకోనవలసినది:
1. యేసు నిజమైన సేవకుడు.
2. మనము కూడా ఇతరులకు సేవ చేయాలి.

బైబిలు వాక్యము: యోహాను 13: 1–17
ముఖ్య వచనము: యోహాను 13: 15
మనము నేర్చుకోనవలసినది:
1. యేసు విధేయుడిగా విధేయుడయ్యాడు దేవుని చిత్తము.
2. క్రైస్తవ సేవలో వినయం ముఖ్యమైనది.

పరిచయం చేయండి

యేసు నివసించిన దేశం వేడి మరియు పొడిగా ఉంది. (విద్యార్థులు నివసించే
దేశంతో పోల్చుకోండి) ప్రజలు మురికి రోడ్లు నడవడానికి ఉపయోగించబడ్డారు
మరియు వారు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు యజమాని భోజనానికి ముందు
అతిథులు అడుగులు కడుగుతారు అని నిర్ధారించుకోవాలి. (ఇంట్లో
ప్రవేశించేటప్పుడు విద్యార్థి దేశంలో సాంస్కృతిక సమస్యల గురించి బహుశా
ఆలోచించాలి)

ప్రభువైన యేసు తరచూ తన ఉపమానాల ద్వారా క్రైస్తవ జీవితము
గురించి ముఖ్యమైన సత్యాలను వివరించాడు. ఈ సందర్భంలో
అతను “క్రియాశీలకమైన ఉపమానం” అని పిలవబడే వంటి బోధనను
ఎంచుకున్నాడు.

పూర్తి చేయండి

బైబిలు కథను తెలియజేయండి
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. యేసు శిలువ వేయబడే రోజు ముందు, ఆయన తన శిష్యులతో తన చివరి
భోజనం చేసాడు.
2. సాధారణ అలవాటును అనుసరించకుండా మరియు వారి పాదాలను
కడగడానికి ఎవరూ బాధపడలేదు. యేసు అలా చేయటానికి సిద్ధపడతాడు.
(వచనములు 4 - 5)
3. పేతురు యేసు తన పాదాలను కడగించకూడదని చెప్పాడు.
4. అతను చెప్పాడు వివరిస్తూ యేసు, లేకపోతే పేతురు అతనితో తో భాగంగా
లేదు. (వచనము 8)
5. మనము పాపముతో మురికివాడని చూపించడానికి యేసు వారి పాదాలను
కడిగి వాడతాము మరియు మన పాపము నుండి కడగబడాలి లేదా
పరిశుద్ధపరచబడాలి, మరియు ఆయన మాత్రమే చేయగలడు ఆయన
సిలువపై మాకు మరణించాడు.
6. ఇతరుల కోసం పనికిమాలిన పనులు చేయడానికి మనం సిద్ధంగా
ఉంటామని కూడా యేసు చూపిస్తున్నాడు.
7. మరొకరి అడుగుల కడగడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను వివరించండి.

బైబిలు కథను తెలియజేయండి
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. యేసు తన శిష్యులతో పస్కా పండుగను జరుపుకున్నాడు మరియు
ఇశ్రాయేలు ప్రజలు ఈజిప్టు నుండి వచ్చినప్పుడు జరిగినదంతా జ్ఞాపకం
చేసుకొన్నారు.
2. ఈ భోజన సమయంలో ఆయన రెండు ముఖ్యమైన పాఠాలు చేసాడు.
3. మొదట అతను సేవకుని ప్రదేశం తీసుకున్నాడు మరియు వారి పాదాలను
కడుగుకొని, అతడు చాలా తక్కువ పనులను చేయటానికి మరియు
వాటిని ఉదాహరణగా తయారుచేసినట్లు చూపించాడు. (ముఖ్య
వచనముచూడండి)
4. మనమందరం మన పాపము నుండి పరిశుదప్ధ రచబడాలని ఆయన
వారికి చూపిస్తున్నాడు (స్నానమును కలిగి ఉన్న వానిని వాడుతాడు,
(వచనము 10) కానీ ప్రతిరోజూ మనము పాపము చేసామని క్రైసవు
్త లుగా
మారినప్పుడు రోజువారీ పాదాలు కడుక్కోవాలి. అతని క్షమాపణ అవసరం.
5. విద్యార్థులకు ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకునేందుకు సహాయం చేయడానికి
యెహోవా పేతురుతో ఏమి చెప్పాడో చూడండి.
6. రెండవది ఆయన రొట్టె ద్రాక్షారసమును తీసికొని, రొట్టె తన శరీరమును
గూర్చి మాటలాడసాగెను శిలువ వేయబడి, ద్రాక్షారసం, అతని రక్తం శిలువ
పై కురిపించింది. (లూకా 22: 19 & 2o చూడండి)

ముఖ్య వచనమువివరించండి మరియు విద్యార్థులు తెలుసుకోవడానికి
ప్రోత్సహించండి.
1వ పాఠం పూర్తి.
చూపుము: FBI - యేసు శిష్యులు అడుగుల కడుగుతుంది (పి)

ముఖ్య వచనమునువివరించండి మరియు దానిని తెలుసుకోవడానికి
విద్యార్లథు ను ప్రోత్సహించండి.
1వ పాఠం పూర్తి.
చూపుము: FBI - యేసు శిష్యులు అడుగుల కడుగుతుంది (పి)

1. తర్వాతి వారంలో క్రైస్తవులు ఒకరినొకరు సేవించగల ప్రాక్టికల్ మార్గాన్ని
సంఘముంచండి.
2. మరుసటి సంవత్సరంలో మీరు సంఘముకి వెలుపల ఉన్న బృందానికి సేవ
చేయగల ఒక ఆచరణాత్మక మార్గాన్ని గురించి ఆలోచించండి.

1. మనము నేడు నమ్రతను పాటిస్తాం.
2. మన జీవితాల్లో దేవునికి మొదటి స్థానమివ్వగల ఒక ఆచరణాత్మక
మార్గంగురించి ఆలోచించండి.
3. వినయపూర్వక సేవకు బాగా తెలిసిన ఒక క్రైస్తవుని జీవితాన్ని
పరిశోధించండి.

పరిశీలించండి

నేర్చుకొనవలసినది:

ఈ పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
ఈ పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. యేసు భూమ్మీద ఉన్నప్పుడు ఇతరులకు ఎలా సేవచేశాడు?
1. ఈ సంఘటన నుండి పేతురు ఎలాంటి పాఠాలు నేర్చుకున్నాడు?
2. మనము కూడా క్రైస్తవులు అయినప్పుడే పాపము చేసినాడు మరియు ప్రతి 2. మన పాపము నుండి పరిశుద్ధపరచబడడము అంటే ఏమిటి మరియు
దినమున ఆయన పరిశుద్ధత మరియు అతని క్షమాపణ కోసము వెతకాలి
మన జీవితాల్లో యెహోవాకు దగ్గరగా ఉండటానికి మరియు ఆయన
అని యేసు బోధించాడు.
చిత్తాన్ని అనుసరిస్తూ ప్రతి రోజు ఏమి చేయాలి?
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పరిచయం చేయండి

పూర్తి చేయండి

పరిశీలించండి

నేర్చుకొనవలసినది:

A4 – 3వ స్థాయి
2వ పాఠము – పేతురు యొక్క జీవితం
అంశము – - అతను తన ప్రభువును నిరాకరించాడు

A4 – 4వ స్థాయి
చదువవలసిన 2వ బాగము –- పేతురు యొక్క జీవితం
అంశము – విధేయతలో పాఠాలు

బైబిలు వాక్యము: లూకా 22: 31–34, 54–62
ముఖ్య వచనము: లూకా 22: 31–32
మనము నేర్చుకోనవలసినది:
1. మనము యేసుకు చెందినవాడని చెప్పడం కష్టం.
2. మేము ఎల్లప్పుడూ నిజం చెప్పడానికి ప్రయత్నించాలి. బైబిలు కథను
తెలియజేయoడి

బైబిలు వాక్యము: లూకా 22: 31–34, 39–62
ముఖ్య వచనము: లూకా 22: 31–32
మనము నేర్చుకోనవలసినది:
1. మనము ఆత్మవిశ్వాసంను నివారించాలి, మరియు యేసుపై నమ్మకం
ఉండాలి.
2. పేతురులాగే మన పాపము కొరకు మనము నిజంగా క్షమించాలి.

విద్యార్థులు అబద్ధాలు చెప్పడానికి లేదా పూర్తిగా సత్యాన్ని చెప్పకుoడా
ఉoడడంలో పరిస్థితుల గురించి ఆలోచించండి. సత్యాన్ని చెప్పడానికి కొన్నిసార్లు
మనం ఎందుకు భయపడుతున్నామో పరిశీలించండి. పేతురు అలాంటి
పరిస్థితిలో తనను తాను స్వీకరించాడని వివరించండి.

పేతురు యేసును ఎన్నడూ విడిచిపెట్టకున్నాడని చెప్పుకున్నాడు, జైలుకు
వెళ్లినా లేదా ఆయన కొరకు మరణిస్తాడు. (లూకా 22: 33) గర్వం వచ్చే
ముందు గర్వం వస్తుంది. (సామెతలు 16: 18) పేతురుతో ఆయన
ఘోరమైన ఘోర పరాజయానికి ముందుకు వచ్చాడు.

బైబిలు కథను తెలియజేయండి
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. పేతురు భందించబడిన తరువాత ప్రధాన యాజకుడు ఇంటికి వెళ్ళుట.
2. అతను ఇంటిలోని ప్రాంగణంలో కొంతమంది వ్యక్తులతో కలిపాడు.
3. వాళ్ళలో కొందరు, అతను ఒక స్నేహితుడు మరియు యేసు యొక్క
అనుచరుడు కాదా అని అడిగారు మరియు అతను మూడుసార్లు
యేసును తెలుసుకొని, వారికి అబద్దం చెప్పాడు.
4. యేసు పేతురును చూచి, ఆత్మవిషయమిచ్చాడు. అప్పుడు ఆయన ఏమి
చేసాడో పేతురు గ్రహించాడు. అతను వెలుపల వెళ్లి తీవ్రంగా కన్నీరు
వేశాడు. అతను తనకు అవసరమైనప్పుడు యేసును వదిలిపెట్టాడు,
మరియు ధైర్యంగా కాకుండా పిరికివాడుగా ఉన్నాడు.

బైబిలు కథను తెలియజేయండి
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. పేతురు అయోమయం చెందారు. తన తిరస్కారం గురించి యేసు ఏమి
చెప్పాడో ఆయనకు తెలుసు. (22: 34) యేసును బలపర్చడానికి ఆయన
బలంగా ఉన్నాడని అతను అనుకున్నాడు.
2. వచ్చినప్పుడు అతను నిజం చెప్పడానికి చాలా భయపడ్డాడు. వాస్తవానికి,
యేసు తాను చెప్పినట్లుగా యేసు మూడు సార్లు నిరాకరించాడు.
3. యేసును ఎందుకు తెలియజేయకుండా ఉండాలో ఆయన ఎలా
భావించాడో ఆలోచించండి.
4. పేతురు యొక్క టెంప్టేషన్ స్వభావం చర్చించండి.
5. మనము ఎక్కడికి వెళ్తున్నామో అనే దాని గురించి కూడా చర్చించండి.

ముఖ్య వచనము వివరించండి మరియు విద్యార్థులు వాటిని తెలుసుకోవడానికి
ప్రోత్సహించండి.
2వ పాఠం పూర్తి.
చూపుము: FBI - పేతురు యేసు ఖండించారు (P & I)

ముఖ్య వచనము వివరించండి మరియు విద్యార్లు
థు వాటిని తెలుసుకోవడానికి
ప్రోత్సహించండి.
2వ పాఠం పూర్తి.
చూపుము: FBI - పేతురు యేసు ఖండించారు (P & I)

1. జాబితాకు కారణాలు యేసును కష్టంగా ఎందుకు గుర్తించాము మరియు
వాటిపై బైబిలు వాగ్దానం రాయడం ఎందుకు?
2. పేతురు యేసును వదిలివేసాడు; ఆయన ఎప్పుడైనా క్షమించబడగలరా?
3. దావీదు తన పాపాన్ని బత్షెబతో (2 సమూయేలు: 11) 51 వ కీర్తనలో ఎలా
పునరుద్ఘాటిస్తున్నాడో తెలుసుకోండి.

1. మనం మంచి స్నేహితుల కోసం చూడవలసిన లక్షణాల జాబితాను
తయారుచేయండి.
2. మీరు ఈ వారంలో యేసుపట్ల విశ్వసనీయంగా ఉండడానికి ఒక
మార్గాన్ని చెప్పండి.
3. ఏమి జరిగేదో పేతురును హెచ్చరించినప్పుడు యేసు ఉద్దేశం గురించి
ఆలోచించండి. (లూకా 22: 32)

ఈ పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. క్రైస్తవులు యేసును చెప్పుకుం టున్నట్లు కొన్నిసార్లు
2. ఎందుకు కష్టం?
3. సత్యం చెప్పకుండా మనకు ఏది నిరోధిస్తుంది?

ఈ పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. మన పాపం పట్ల మనం నిజంగా క్షమిస్తామని ఎలా చూపిం చవచ్చు?
2. మేము క్రమంగా ఎందుకు కలసివున్న స్నేహితులను మనం ఎలా
నిర్ణయిస్తాము?
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పరిచయం చేయండి

పూర్తి చేయండి

A4 – 3వ స్థాయి
3వ పాఠము – పేతురు యొక్క జీవితం
అంశము – ప్రభువైన యేసు మరణించుట

A4 – 4వ స్థాయి
చదువవలసిన 3వ బాగము –- పేతురు యొక్క జీవితం
అంశము – శోకం మరియు ఆనందంలో పాఠాలు

బైబిలు వాక్యము: మార్కు 15: 22-–40
ముఖ్య వచనము: గలతీయులకు 2: 20
మనము నేర్చుకోనవలసినది:
1. యేసు పాపములేనివాడు, పరిపూర్ణుడు.
2. మనకోసమైన శిలువపై యేసు మరణం కోసం మనo కృతజ్ఞులై ఉండాలి.

బైబిలు వాక్యము: లూకా 24: 1–12 & 33–49
ముఖ్య వచనము: లూకా 24: 46–47
మనము నేర్చుకోనవలసినది:
1. యేసు మన పాపానికి శిక్ష విధించాము, కనుక మనం రక్షింపబడతాము.
2. యేసు మనకు క్షమాపణ మరియు శాశ్వత జీవితాన్ని అందిస్తాడు.

ఎవరైనా పేతురు పీపుల్ను కలిగి ఉన్నట్లయితే వారు ఏమి చేస్తారో చర్చించండి? యేసు సిలువపై ఉన్నప్పుడు పేతురు ఏమి చేస్తున్నాడన్నది మనకు
తెలియదు, కానీ ఈస్టర్ ఆదివారం ఉదయం ఆయన సమాధికి వెళ్ళాడని
పేతురు చేయాలని ప్రయత్నించివుండడం గురించి ఆలోచించడం గురించి
మాకు తెలుసు, ఆ రోజున అతను నిజానికి యేసుతో కలిసాడని బైబిలు
ఆలోచించండి.
చెబుతోంది. (34 వ వచనము చూడండి)
బైబిలు కథను తెలియజేయండి
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. యేసు సిలువ వేయబడటానికి యేసు వెలుపల ఎలా తీసుకున్నాడో
వివరించండి.
2. ఆయన ఎలా వ్యవహరిస్తున్నాడో వివరించండి మరియు అతని చుట్టూ
ఉన్నవారు అతనిని అవమానించారు మరియు ఎగతాళి చేశారు.
3. చీకటికి మూడు గంటలు అద్భుతంగా ఉందని వివరించండి మరియు
మన పాపం కోసం శిక్షించబడుతున్న దేవుడు తన కుమారుని చూడలేడని
అర్థం చేసుకోవడానికి మనకు సహాయపడుతుంది.
4. ఆ సమయంలో యేసు మనకిచ్చిన పాపాన్ని శిక్షించాడు.
5. యేసు చనిపోయినప్పుడు ఏమి జరిగిందో వివరించండి. (38–39
వచనాలు)
6. సిలువ ద్వారా నిలుచున్న సెంచరీ యొక్క ప్రతిస్పందన వివరించండి.

బైబిలు కథను తెలియజేయండి
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. ఈసర్్ట ఉదయం ఆ స్త్రీ సమాధి దగ్గరకు వెళ్ళినట్లు వివరించండి.
2. వారు కనుగొన్న వాటిని మరియు వారు ఇచ్చిన సందేశం వివరించండి.
3. పేతురు వారల్త ను విన్నప్పుడు, ఆయన ఏమి చేసాడో వివరించండి.
(12 వ వచనం)
4. యేసు సజీవంగా ఉన్నాడని నమ్ముతున్నారని కొందరు ఎందుకు
గుర్తించారో చర్చించండి.
5. ప్రభువైన యేసువారికి కనిపించినప్పుడు ఏమి జరిగిందో వివరించండి.
6. పేతురు, అతని స్నేహితులు తమ లేచిన ప్రభువును చూసినప్పుడు
ఆనందిస్రు
తా .
7. యేసు తన బాధలను ఎలా వివరించాడు? (45–47 వచనాలు)

ముఖ్య వచనమును వివరించండి మరియు దానిని తెలుసుకోవడానికి
విద్యార్థులను ప్రోత్సహించండి.
3వ పాఠం పూర్తి.
చూపుము: FBI- యేసు సిలువ వేయబడి చనిపోవుట (P & I)

ముఖ్య వచనము వివరించండి మరియు విద్యార్లు
థు వాటిని తెలుసుకోవడానికి
ప్రోత్సహించండి.
3వ పాఠం పూర్తి.
చూపుము: FBI - యేసు మరణము నుండి సజీవుడైయేను (I & P)

పరిశీలించండి

1. సిలువపై యేసు మరణం, కీలక వచనం యొక్క ప్రాముఖ్యత, యేసు
వ్యక్తుల కోసం మరణించాడన్న ప్రాముఖ్యతను గురించి ఆలోచించండి.
2. సిలువపై యేసు మరణం యొక్క ప్రయోజనాలను చర్చించండి.
యేసు బలి జ్ఞాపకార్థంగా మీరు సిలువను ప్రదర్శించగల స్థలం గురించి
ఆలోచించండి.

1. మన పాపాలకు మనం క్షమించమని చూపగల మార్గాలు చర్చించండి.
2. మరణం మీద యేసు విజయం మరియు అతని పునరుజ్జీవం
జరుపుకునేందుకు ఒక పాట యొక్క పదాలు చేయండి.

నేర్చుకొనవలసినది:

ఈ పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. యేసు శిలువపై చనిపోయినట్లు మీరు ఎందుకు అనుకుంటున్నారు?
2. సిలువపై యేసు మరణించినందుకు మనం కృతజ్ఞులమని ఎలా
చూపించవచ్చు?

ఈ పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. యేసు జీవిస్తున్నాడని మనమెలా నమ్మకంగా ఉండవచ్చు?
2. నిత్యజీవాన్ని పొందడమంటే ఏమిటి?
3. మనం నిజంగా క్షమించబడియున్నామని మనకెలా తెలుసు?
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A4 – 3వ స్థాయి
4వ పాఠము – పేతురు యొక్క జీవితం
అంశము – “నీవు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా?”

A4 – 4వ స్థాయి
చదువవలసిన 4వ బాగము –- పేతురు యొక్క జీవితం
అంశము – ప్రేమలో పాఠాలు

బైబిలు వాక్యము: యోహాను 21: 1–17
ముఖ్య వచనము: యోహాను 21: 17
మనము నేర్చుకోనవలసినది:
1. పేతురులాగే మనం యేసును విఫలమైనప్పుడు కూడా క్షమాపణ
చేయవచ్చు.
2. మనం ఇతరులకు బోధించాలని, గొఱ్ఱెలకాపరి తన గొర్రెలపట్ల శ్రద్ధ
చూపిస్తానని యేసు కోరుతున్నాడు.

బైబిలు వాక్యము: యోహాను 21: 1–20
ముఖ్య వచనము: యోహాను 21: 15
మనము నేర్చుకోనవలసినది:
1. మనకు తాజాగా ఇవ్వడానికి యేసు సిద్ధపడ్డాడు.
2. మా వైఫల్యాలయైనప్పటికీ యేసు మనల్ని ఏ మాత్రం తక్కువగా
ప్రేమిస్తాడు.

పరిచయం చేయండి

పేతురు యేసు మరణించిన తర్వాత తిరిగి తన జీవితాన్ని తిరిగి
ప్రారంభించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాడు. అతను తిరిగి తన ఇంటికి మరియు
తన మాజీ ఉద్యోగానికి చేరుకుంటాడు మరియు గలిలయ సముద్రంపై ఫిషింగ్
వెళ్తాడు.

ప్రభువైన యేసుఅతను మరణం నుండి లేపిన తర్వాత అనేక సందర్భాలలో
తన శిష్యులు కనిపించడం ద్వారా, సజీవంగా నిరూపించాడు.
(1 కొరింథీయులకు 15: 3–8)

పూర్తి చేయండి

బైబిలు కథను తెలియజేయండి
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. శిష్యులు రాత్రంతా ఊoడిపోయారు. వారు తీరానికి, అలసటతో, ఆకలితో
మరియు నిరాశకు తిరిగి వస్తున్నారు.
2. ప్రభువైన యేసుతీరం నుండి పిలుస్తాడు కానీ వారు ఆయనను
గుర్తించలేదు. అతను ఏ చేపలు కలిగి ఉంటే వాటిని అడిగాడు.
3. ఆయన ఆజ్ఞలకు విధేయులై, పడవ పక్కపక్కన నిలువుగా ఉంచి తరువాత
ఒక పెద్ద చేప పట్టుకోవాలి.
4. యోహాను యేసును, పేతురు అతనిని కలవటానికి బహుశా ఈదుతాడు.
5. యేసు వారిని అల్పాహారం కొరకు ఆహ్వానిస్తాడు మరియు అతను తనను
ప్రేమిస్తున్నాడో లేదో పేతురును అడుగుతాడు.
6. పేతురు తాను చేస్తున్నట్లు ప్రత్యుత్తరాలు చెప్తాడు, యేసు తన
అనుచరులను చూసే ఒక కొత్త ఉద్యోగాన్ని ఇస్తాడు. (గొర్రెలు)
7. యేసు అదే ప్రశ్నలను మూడుసార్లు ఎందుకు అడుగుతున్నాడో
చర్చించండి.
8. అలాంటి ఒక ముఖ్యమైన ఉద్యోగాన్ని ఇచ్చినట్లుగా, పేతురు ప్రభువు ఎంత
క్షమించాడని ఆలోచించండి.

బైబిలు కథను తెలియజేయండి
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. గలిలయ సముద్రంలో చేపలు పట్టిన ఏడుగురు శిష్యులకు పునరుత్థాన
దర్శనం కావడం ఒకటి.
2. అతను వాటిని పెద్ద చేపను పట్టుట గూర్చి నిరూపించాడు.
3. శిష్యులు తీరం మీద ప్రభువు అల్పాహారం భాగస్వామ్యం.
4. ప్రభువైన యేసు పేతురు నిజ జీవితంలో చివరి గంటలలో తనని తాను
వదిలి వేసిన అనేక సార్లు నిజంగా పశ్చాత్తాపపడ్డాడని నిశ్చయంగా
కోరుకున్నాడు.
5. మూడు సార్లు పేతురు ఇతరుల ముందు యెహోవాపట్ల తన ప్రేమను
వ్యకప్త రుస్డు
తా .
6. ఇప్పుడు పేతురు నూతన సంఘములో ప్రభువు యొక్క అనుచరులు
శ్రద్ధ తీసుకునే గొర్రెల కాపరిగా ఉంటాడు. అతను ప్రభువుకు సేవ
చేయుటకు రెండవ అవకాశం ఇవ్వడం జరిగింది.
7. దేవుడు మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడని, మన వైఫల్యములను బట్టి, ఆయనను
ప్రేమించాలని ఆయన కోరుతున్నాడని చర్చించండి.
8. మేము తరచుగా ఆయనను విఫలమయ్యేటప్పుడు దేవుడు ఎన్నడూ
విఫలమయ్యే విద్యార్థులను గుర్తుచేసుకోండి.

ముఖ్య వచనమును వివరించండి మరియు దానిని తెలుసుకోవడానికి
విద్యార్థులను ప్రోత్సహించండి.
4వ పాఠం పూర్తి.
చూపుము: FBI - యేసు గలిలయలో శిష్యులకు కనపడి మరియు యేసు
పేతురును ప్రశ్నించుట (పి)

ముఖ్య వచనము వివరించండి మరియు విద్యార్లు
థు తెలుసుకోవడానికి
ప్రోత్సహించండి.
4వ పాఠం పూర్తి.
చూపుము: FBI - యేసు గలిలయలో శిష్యులకు కనపడి మరియు యేసు
పేతురును ప్రశ్నించుట (పి)

1. మీరు ఈ వారoలో యేసు చెప్పే సమయం గడుస్తుందని
ఆచరణాత్మకమైన రీతిలో సంఘముంచండి.
2. యేసు వినడానికి మరియు అతని చిత్తాన్ని ఎలా చేయాలో నేర్చుకున్న
ప్రముఖ క్రైస్తవుని గురించి తెలుసుకోండి.

1. దేవుని ప్రేమ మరియు క్షమ మాకు ప్రోత్సహించండి ఎలా చర్చించండి.
2. యేసు ప్రారంభించిన ప్రఖ్యాత క్రైస్తవుని జీవితాన్ని పరిశోధించండి.

ఈ పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. ఆయన మనకోసం చేసినదంతా యెహోవాపట్ల మనకున్న ప్రేమను
వ్యక్తపరచటం ఎంత ప్రాముఖ్యమో పరిశీలిద్దాం.
2. మేము నిజమైన పశ్చాత్తాపం కలిగివుండి మనము ప్రభువు మనకు ఒకటి
కంటే ఎక్కువ అవకాశం ఇవ్వబడెను.

ఈ పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. దేవునిపట్ల మనకున్న ప్రేమను మనమెలా అభినందించవచ్చు?
2. మన చర్యలద్వారా మనం దేవుని ప్రేమను ఎలా నిరూపించుకోవచ్చు?

పరిశీలించండి

నేర్చుకొనవలసినది:
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A5 – 3వ స్థాయి
1వ పాఠము – పేతురు యొక్క జీవితం
అంశము – పేతురు ప్రసంగించుట

A5– 4వ స్థాయి
చదువవలసిన 1వ బాగము –- పేతురు యొక్క జీవితం
అంశము – పెంతుకోస్తు

బైబిలు వాక్యము: అపొస్తలుల కార్యములు 2: 1–43
ముఖ్య వచనము: అపొస్తలుల కార్యములు 1: 8
మనము నేర్చుకోనవలసినది:
1. యేసు అనుచరులకు బహుమతిగా పవిత్ర ఆత్మ ఇవ్వబడింది.
2. శిష్యుల సందేశం మనం పశ్చాత్తాపం మరియు దేవుని క్షమాపణ పొందాలి.

బైబిలు వాక్యము: అపొస్తలుల కార్యములు 2: 1–42
ముఖ్య వచనము: అపొస్తలుల కార్యములు 2: 38
మనము నేర్చుకోనవలసినది:
1. పెంతేకొస్తు ఒక యూదు పండుగ, పాస్ ఓవర్ తరువాత ఐదు రోజులు
జరుపుకుంటారు.
2. పేతురు ప్రకటించిన తరువాత, సంఘము పుట్టింది.

పరిచయం చేయండి

వారి జీవితాల్లో పెద్ద మార్పులు ఉంటే విద్యార్ధులు ఎలా భావిస్తారో
ఆలోచించండి. కొత్త పాఠశాల, క్రొత్త ఇల్లు, కుటుంబ పరిస్థితులలో మార్పులు.
ప్రభువు యేసు పరలోకానికి ఎక్కాడు అని ఇప్పుడు శిష్యులు కోసం వచ్చిన పెద్ద
మార్పులు వివరించండి, మరియు వారు అతని పని కొనసాగించటానికి కలిగి.

పుట్టినరోజులు, వార్షికోత్సవాలు మరియు మతపరమైన పండుగలు అన్ని
కుటుంబాలలో ముఖ్యమైనవి. రాబోయే నెలల్లో కొన్ని ప్రత్యేక రోజుల గురించి
ఆలోచించండి. యూదు దేశం పెంటెకోస్ట్ను జరుపుకుంది, ఇది ఈజిప్టు
నుండి వచ్చినప్పుడు పస్కా పదిహేను రోజుల తరువాత జరిగింది మోషే
సీనాయి పర్వతం దగ్గర ధర్మశాస్త్రాన్ని పొందినప్పుడు.

పూర్తి చేయండి

బైబిలు కథను తెలియజేయండి
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. శిష్యులు యేసు వాగ్దానం చేసిన పవిత్రాత్మ రాబోయే కోసం వేచి ఉన్నారు.
(అపొస్తలుల కార్యములు 1: 8)
2. పెంతెకోస్తు దినాన పవిత్ర ఆత్మ పద్యాలలో వివరించబడినట్లు 2-3.
3. ప్రత్యేకమైన పండుగ కోసం యెరూషలేముకు వచ్చిన అనేక దేశాల ప్రజలు
వాటిని అర్ధం చేసుకోవటానికి శిష్యులు ఇతర భాషలలో మాట్లాడటం
ప్రారంభించారు.
4. శిష్యులు చాలా వైన్ కలిగి ఉందని కొందరు సూచించారు.
5. పేతురు చొరవ తీసుకున్నాడు మరియు ఏమి జరిగిందో గుంపుకు
వివరిస్తాడు. అతను జోయెల్ యొక్క జోస్యం నెరవేరిందని మరియు పవిత్ర
ఆత్మ వచ్చింది వారికి చెబుతుంది. (యోవేలు 2: 28–32)
6. యేసు చనిపోవడానికి వారు బాధ్యులమని ఆయన చెప్పుకున్నాడు కాని
దేవుడు మృతులలోనుండి ఆయనను లేపించాడు.
7. ప్రజలు నిరాశకు గురయ్యారు మరియు వారు ఏమి చేయగలరో అడిగారు.
8. పేతురు పశ్చాత్తాపపడి, బాప్తిస్మము పొందమని, ఆ రోజు ముగ్గురు నమ్మి
యేసును అనుచరులుగా అంగీకరించారు.

బైబిలు కథను తెలియజేయండి
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. శిష్యులు పెంతెకోస్తు దినమున పరిశుద్తధా ్మను ఒక అద్భుతమైన మార్గంలో
పొందినప్పుడు ప్రభువైన యేసు వాగ్దానం నెరవేరింది.
2. పవిత్రాత్మ వచ్చినప్పుడు ఏమి జరిగిందో వివరించండి.
3. పేతురు, యూదు జనాంగం యేసు మరణించే బాధ్యత అని, కానీ
దేవుడు అన్నాడు
4. ఆ రోజు నమ్మేవారు సంఘము యొక్క మొదటి సభ్యులు. ఇది ఆ రోజు
ప్రారంభమైంది మరియు ప్రస్తుత రోజు కొనసాగుతోంది.
5. నిజంగా విశ్వసించిన ప్రజలకు ఏం జరిగిందో చర్చించండి.
(38–39 వచనాలను చూడండి)
6. వారి జీవితాలను మార్చాలని వారు చూపించిన వాటిని చూడండి.
(42 వ వచనాలను చూడండి)

ముఖ్య వచనమును వివరించండి మరియు దానిని తెలుసుకోవడానికి
విద్యార్థులను ప్రోత్సహించండి.
పూర్తి పాఠం 1.
చూపుము: FBI – పెంతుకోస్తు దినం (I)

ముఖ్య వచనమునువివరించండి మరియు దానిని తెలుసుకోవడానికి
విద్యార్లథు ను ప్రోత్సహించండి.
పూర్తి అధ్యయనం 1.
చూపుము: FBI - పెంతుకోస్తు దినం (I)

1.
2.
3.
4.

1. పవిత్రాత్మ పని యొక్క ప్రాముఖ్యతను చర్చించండి.
2. దగ్గరి ఫెలోషిప్లో ఒక సంఘముగా సమావేశం యొక్క ప్రయోజనాలను
చర్చించండి.
3. వేగంగా వృద్ధి చెందుతున్న ఒక సంఘము యొక్క పేరును కనుగొని దాని
లక్షణాలను గుర్తించండి.

పరిశీలించండి

నేర్చుకొనవలసినది:

పరిశుద్ధాత్మ మనకు సాక్ష్యమిచ్చే శక్తిని ఎలా ఇస్తుంది?
ప్రపంచమంతటా సువార్త వ్యాప్తి యొక్క ప్రాముఖ్యతను చర్చించండి.
ఈ వారంలో విద్యార్థులు సాక్షిగా సాగించే గుంపు మార్గాల్లో చర్చించండి.
ఏ ఫారం తపస్సు లేదా పశ్చాత్తాపం చాలా సంవత్సరాల క్రితం
తీసుకోవటానికి ఉపయోగించాలో తెలుసుకోండి.

ఈ పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. సాక్షిగా ఉండడం అంటే ఏమిటి?
2. ఇది పశ్చాత్తాప పడుట అంటే ఏమిటి?
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ఈ పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. పెoతుకొస్తు నేడు సంఘముకి ఎందుకు ప్రాముఖ్యమైనది?
2. సంఘముకి హాజరవడం మరియు సంఘము సహవాసములో భాగంగా
ఉండటం మధ్య వ్యత్యాసాన్ని చర్చించండి.
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A5 – 3వ స్థాయి
2వ పాఠము – పేతురు యొక్క జీవితం
అంశము – పేతురుకు స్వస్థత

A5 – 4వ స్థాయి
చదువవలసిన 2వ బాగము –- పేతురు యొక్క జీవితం
అంశము – కుంటి వానికి స్వస్థత

బైబిలు వాక్యము: అపొస్తలుల కార్యములు 3: 1–16
ముఖ్య వచనము: అపోస్తులు. కార్య 3: 6
మనము నేర్చుకోనవలసినది:
1. అనారోగ్యం నుండి మరియు వ్యాధిని నయం చేయుటకు ప్రభువైన
యేసునకు అధికారం ఉంది.
2. మన నమ్మకాన్ని ఆయన యందు కలిగి ఉంటే మన జీవితాలను
మార్చుకోవచ్చు.

బైబిలు వాక్యము: అపొస్తలుల కార్యములు 3: 1–26
ముఖ్యమైన వాడు: అపొస్తలుల కార్యములు 4: 10
మనము నేర్చుకోనవలసినది:
1. సరైన సమయంలో సరైన స్థలంలో దేవుడు మమ్మల్ని ఉంచాడు.
2. శిష్యులని కాదు, శిష్యులని కాదు దేవుని శక్తి.

పరిచయం చేయండి

పేతురు, ఇతర శిష్యులు యేసు సమరయుని గురించి, “తమ పొరుగువారిని
ప్రేమిం చవలసిన అవసరము” గురించి వారికి బోధించిన ఉపమానాన్ని ఎన్నటికీ
మర్చిపోరు. (లూకా 10: 25–37) వారు యేసును చూసినప్పుడు,
పూర్తి చేసి ఉండేది.

ప్రభువైన యేసుగొప్ప బోధనలు ఒకటి ఇతరులు శ్రద్ధ. అతను నిరంతరం తన
శిష్యులకు ప్రతి ఒక్కరికీ తన ప్రేమను చూపించాడు, ముఖ్యంగా పేదవాడు.
అతను వెళ్లినప్పుడు అతను చేసినదాని కంటే గొప్ప పనులు చేస్తాడని అతను
చెప్పాడు. (యోహాను 14: 12)

పూర్తి చేయండి

బైబిలు కథను తెలియజేయండి
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. పేతురు, యోహాను ప్రార్థించటానికి దేవాలయానికి వెళ్తారు.
2. నలభై సంవత్సరాలకు ముందు, అతను జన్మించినప్పటి నుండి,
నడవలేకపోయే వ్యక్తిని కలుస్తారు.
3. అతను డబ్బు కోసం అడుగుతాడు, కానీ పేతురు అతను మంచి ఏదో కలిగి
చెప్పారు; అతను నయం చేయవచ్చు.
4. అతడు ఆ మనుష్యుని తన పాదాలకు సహాయం చేసాడు. అప్పుడు ఆ
వ్యక్తి మనుషులు వెళ్లి, దేవుణ్ణి స్తుతిస్తూ ఆలయంలోకి వెళ్ళాడు. ప్రారంభ
సంఘములో ఇది మొదటి అద్భుతం.
5. జనసమూహము సమకూడినప్పుడు, మానవుడు తన శక్తి లేక పేతురు శక్తి
ద్వారా స్వస్థత పొందలేదని పేతురు వివరించాడు కాని ప్రజలను సిలువ
వేసిన యేసు నామమున. (16 వ వచనం చూడండి)
6. వచనము లో మనిషి యొక్క విశ్వాసం ఉద్ఘాటన గమనించండి 16.

బైబిలు కథను తెలియజేయండి
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. పెoతెకొస్తు తర్వాత పేతురు, యోహాను ప్రార్థిoచడానికి ఆలయానికి
వెళ్రు
లా .
2. వారు కుంటి వానిని చూసినప్పుడు, ప్రభువు ఏమి చేసాడో వారు
తెలుసుకున్నారు.
3. విశ్వాసముందని, పేతురు నిలబడి సహాయం చేశాడు. వెంటనే అతను
నయం మరియు నడవటం మరియు గెంతటం మరియు దేవుని
ప్రశంసిస్తూ ఆలయం వెళ్ళడం ద్వారా నిరూపించబడింది.
4. ఆయన వెంటనే స్వస్థత పొందాడు. యేసు కలిగి ఉన్న అనేక ద్భుతాలలానే
ప్రదర్శించారు.
5. పవిత్ర ఆత్మ రావడం ద్వారా ప్రభువైన యేసు యొక్క శక్తి ఇప్పుడు తన
అపోసల్్ట స్ లో స్పష్టంగా ఉంది.
6. పేతురు యొక్క ఉపన్యాసం యొక్క ప్రధాన అంశాల గురించి యేసు
వివరిoచినప్పుడు, ఆయన ఇప్పటికీ ఏమి చేయగలడో అని వివరిoచoడి!
7. దేవుడు తన శిష్యులను నయం చేయగల శక్తితో ఎలా చేయాలో
ఆలోచించగలడు.

ముఖ్య వచనమునువివరించండి మరియు దానిని తెలుసుకోవడానికి
విద్యార్థులను ప్రోత్సహించండి.
2వ పాఠం పూర్తి.
చూపుము: FBI - ఒక కుంటి బిచ్చగాడు స్వస్థత నొందుట (I)

ముఖ్య వచనమునువివరించండి మరియు దానిని తెలుసుకోవడానికి
విద్యార్లథు ను ప్రోత్సహించండి.
2వ పాఠం పూర్తి.
చూపుము: FBI - ఒక కుంటి బిచ్చగాడు స్వసత్థ నొందుట (I)

పరిశీలించండి

నేర్చుకొనవలసినది:

1. అద్భుతం మరియు స్వస్థత అన్ని సార్లు కాదు అని ఆలోచించండి.
1. యేసుతో సమయం గడిపిన సమయంమన రోజువారీ పనులను ఎలా
2. క్రైస్తవులు ఇంట్లో సాక్షులుగా ఉండాలని ఎలా చర్చించండి (యెరూషలేము)
ప్రభావితం చేయగలదో, సాక్ష్యమిస్తుందనీ సంఘముంచండి
భూమి యొక్క చివరలను ముందు.
2. తన శక్తితో నింపడానికి దేవుని అడుగుతూ ఇతర క్రైస్తవులతో
3. అద్భుత వైద్యం అనుభవించిన ఒక ఆధునిక క్రైస్తవ గురించి తెలుసుకోండి.
ప్రార్థించటానికి సమయాన్ని వెచ్చించండి, మరియు అందిస్తున్న
4. మేము ఆయనను నమ్మినప్పుడు మన జీవితాల్లో మార్పు చేయగల మార్పు
అవకాశాలను ఇవ్వండి.
గురించి చర్చించండి.
3. పేతురు యెహోవా తన తిరస్కారం నుండి ఎందుకు మారిన కారణాల
గురించి ఆలోచించండి.
ఈ పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. దేవుడు అందరినీ నయం చేయలేడని మీరు ఎందుకు
అనుకుంటున్నారు?
2. మేము రోజువారీగా దేవుణ్ణి ఎలా విశ్వసిస్తాము?
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ఈ పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. దేవుడు కావాలని మీరు కోరుకుంటున్న స్థలంలో నీవు ఉన్నావని నీకు
ఎలా తెలుసు?
2. మన పాపాన్ని క్షమించి మన జీవితాలను మార్చుకోవడం కోసం
మనందేవుణ్ణి ఎలా స్తుతించవచ్చు?
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A5 – 3వ స్థాయి
3వ పాఠము – పేతురు యొక్క జీవితం
అంశము – పేతురు సాక్ష్యం

A5 – 4వ స్థాయి
చదువవలసిన 3వ బాగము –- పేతురు యొక్క జీవితం
అంశము – సన్ హేద్రిన్ ముందు

బైబిలు వాక్యము: అపొస్తలుల కార్యములు 4: 1–22
ముఖ్య వచనము: అపొస్తలుల కార్యములు 4: 12
మనము నేర్చుకోనవలసినది:
1. పవిత్ర ఆత్మ పేతురు యొక్క జీవితంలో ఒక పెద్ద తేడా చేసింది.
2. క్రైస్తవులు ప్రభువు కోసం నిలబడాలి.

బైబిలు వాక్యము: అపొస్తలుల కార్యములు 4: 1–31
ముఖ్య వచనము: అపొస్తలుల కార్యములు 4: 13
మనము నేర్చుకోనవలసినది:
1. మతపరమైన అధికారులకు సాక్ష్యమివ్వడానికి దేవుడు పేతురు ధైర్యం
మరియు శక్తిని ఇచ్చాడు.
2. యేసు గురించి ఇతరులకు చెప్పడం కోసం విశ్వాసులు తప్పక సిద్ధంగా
ఉండాలి.

మునుపటి పాఠంలో ఏమి జరిగిందో వివరిస్తుంది. కొన్ని దేశాల్లో మీరు
ప్రభువైన యేసుకోసం ఒక నిలకడ కలిగి, ఇది ఒక హింస లేదా జైలు శిక్ష కూడా
సంభవించవచ్చు అని విద్యార్థులు గుర్తు. ఈ సందర్భంలో పేతురు, యోహాను
మతనాయకుల నుండి హింసను ఎదుర్కొన్నారు.

పేతురు మరో గొప్ప ఉపన్యాసాన్ని బోధించాడు. (3 వ అధ్యాయం) విశ్వాసుల
సంఖ్య సుమారు 5,ooo. (4 వ వచనం) మతపరమైన అధికారులు
ప్రభువు సిలువ వేయబడినప్పుడు ఆయన చివరలో ముగింపు అవుతుందని
అనుకున్నాడు. ఇప్పుడు అది కూడా ఎక్కువ!

బైబిలు కథను తెలియజేయండి
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. పేతురు సందేశాన్ని మత అధికారులు విన్నవించి, ప్రజలకి బోధిస్తూ,
పేతురు ప్రబోధించినందున బోధిస్తున్నందున వారు చెదిరిపోయారు
ప్రభువైన యేసుసజీవంగా ఉంది.
2. పేతురు మరియు యోహాను ఖైదు మరియు జైలులో ఉంచారు.
3. మరుసటి రోజు, యేసు చేసినట్లుగా, సన్ హేద్రిన్ (మతపరమైన
న్యాయస్థానం) వారిని ఎదుర్కోవలసి వచ్చింది.
4. మనుష్యుని నడిపించటానికి పేతురు ఉపయోగించిన శక్తిని వారు
తెలుసుకోవాలని వారు కోరుకున్నారు.
5. పేతురు వాళ్ళు యేసు పేరిట అధికారం ఇచ్చారు. (పద్యము 10)
6. పేతురు, యోహాను ధైర్యాన్ని మత నాయకులు ఆకట్టుకున్నారు.
7. యేసును గూర్చి ప్రసంగించడాన్ని నిలిపివేయమని వారు చెప్పారు.
8. పేతురు, తమకు బదులుగా దేవునికి విధేయత చూపించాడని చెప్పాడు.

బైబిలు కథను తెలియజేయండి
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. పేతురు, యోహానును బంధించారు.
2. సంహేద్రిన్ యొక్క ప్రాముఖ్యత గమనించండి.
3. మానవుణ్ణి స్వస్థపరిచే యేసు శక్తి అది అని, అప్పుడు ఆయన మాత్రమే
రక్షకుని అని వివరిస్డతా ని పేతురు ధైర్యంగా చెప్పాడు. (12 వ వచనం)
4. పేతురు, యోహానుల ధైర్యాన్ని సన్ హేద్రిన్ సభకు ఆశ్చర్యకరంగా ఉంది
ఎందుకంటే వారు యేసుతో ఉన్నారు.
5. యేసు పేరిట ప్రసంగిస్తూ ఉండమని వారికి చెప్పారు. కానీ పేతురు,
సంహేద్రిన్ కంటే దేవునికి విధేయత చూపించాలని వారికి చెప్పాడు.
6. పేతురు, యోహాను తమ ప్రజలకు తిరిగివచ్చి, వారు ధైర్యంగా
మాట్లాడగలిగేలా ప్రార్థించగలిగారు. వారి ప్రార్థనలు ఎంత శక్తివంతమైన
విధంగా జవాబిచ్చాయో గమనించండి.

ముఖ్య వచనమును వివరించండి మరియు దానిని తెలుసుకోవడానికి
విద్యార్థులను ప్రోత్సహించండి.
పూర్తి పాఠం 3.
చూపుము: FBI- పేతురు మరియు యోహనును భందించుట (I)

ముఖ్య వచనమును వివరించండి మరియు విద్యార్థి ప్రోత్సహించండివాటిని
తెలుసుకోండి.
పూర్తి పాఠం 3.
చూపుము: FBI - పేతురు మరియు యోహాను అరెస్టు (I)

పరిశీలించండి

1. పునాదిగా వ్యవహరించాల్సిన క్రైస్తవ నమ్మకం యొక్క ముఖ్య అంశాలను
క్లుప్తీకరించండి. ప్రభువైన యేసుఒక నమ్మిన పునాది ఉండాలి
గుర్తుంచుకోండి ‘విశ్వాసం. (12 వ వచనం పరిశీలించండి)
2. 2. ఒక ప్రసిద్ధ క్రైస్తవుడి గురించి తెలుసుకోండి, వారి విశ్వాసం కొరకు
‘నిలబడటానికి’, ఉదా. ఎరిక్ లిడెల్.

1. మీరు మీ విశ్వాసం మరియు సాక్ష్యంలో ఎలా ధైర్యంగా ఉండవచ్చో
చర్చించండి.
2. బర్నాబా నమ్మకం యొక్క పరిశోధనను క్రైస్తవులు తెలుసుకోవడానికి
ప్రక్షాళన ఉన్న ప్రదేశాలలో విజయం సాధించవచ్చు

నేర్చుకొనవలసినది:

ఈ పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. యేసు గురిoచి ఇతరులకు చెప్పకుoడా ఏది నిరోధిస్తుంది?
2. విశ్వాసులను గూర్చి ‘సజీవ రాళ్లు’ అని అర్థమేమిటి? (1 పేతురు 2: 4
& 5)

ఈ పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. మనము సాక్ష్యమివ్వడానికి సహాయం చేయటానికి పరిశుద్ధాత్మ మీద
ఎలా ఆధారపడవచ్చు?
2. సువార్తకు వ్యతిరేకత మనకు ఎలా సహాయపడగలదు విశ్వాసం
పెరుగుతుందా?

పరిచయం చేయండి

పూర్తి చేయండి
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A5 – 3వ స్థాయి
4వ పాఠము – పేతురు యొక్క జీవితం
అంశము – చెరసాలలో పేతురు

A5 – 4వ స్థాయి
చదువవలసిన 4వ బాగము –- పేతురు యొక్క జీవితం
అంశము – చెరసాలల

బైబిలు వాక్యము: అపొస్తలుల కార్యములు 12: 1–19
ముఖ్య వచనము: 1 యోహాను 5: 14
మనము నేర్చుకోనవలసినది:
1. హింసించడం దేవుని ప్రజలను ప్రభావితం చేయగలదే.
2. దేవుడు మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడని మరియు మనకు ఏది ఉత్తమదోనని
బైబిలు బోధిస్తుంది.

బైబిలు వాక్యము: అపొస్తలుల కార్యములు 12: 1–19
ముఖ్య వచనము: 1 యోహాను 5: 5
మనము నేర్చుకోనవలసినది:
1. చాలా క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో కూడా పేతురులాగే దేవుని మీద నమ్మకం
ఉండటం చాలా ముఖ్యం.
2. దేవుడు అసాధ్యము చేయగలడు కానీ మిగిలిన మనల్ని మనకు
వదిలేస్తాడు.

పరిచయం చేయండి

లోకము తనను ద్వేషిoచినట్లే, అపొస్తలులను, దేవుని
ప్రజలoదరిని ద్వేషిస్తాడని ప్రభువైన యేసుచెప్పాడు. (యోహాను 15: 18).
అతని ప్రారంభ జీవితంలో యేసు దాదాపు హేరోదు రాజు చంపబడ్డాడు.
ఇప్పుడు అతని మనవడు మరొక హేరోదు గురించి పేతురు అదే అంశము.

మరోసారి పేతురు జైలులో ఉన్నాడు ఎందుకంటే అతని విశ్వాసం మరియు
అతని బోధన. అతను జైలులో నిద్రపోతున్న గొప్ప విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉంటాడు,
అతడి విచారణకు ముందు రాత్రి. పేతురు ఆ తర్వాత వ్రాసిన పదాలు
సత్యాన్ని తెలుసుకున్నాడా? (1 పేతురు 5: 7)

పూర్తి చేయండి

బైబిలు కథను తెలియజేయండి
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. హేరోదు రాజు చేత యాకోబు చంపబడ్డాడు, యూదులకు ఆయన
పేతురును ఖైదీగా ఉన్నాడని గ్రహించినప్పుడు.
2. పేతురు మళ్లీ జైలులో ఉన్నాడు, ప్రజా విచారణ కోసం ఎదురు
చూస్తున్నాడు.
3. ప్రార్థన చేయటానికి సంఘము సమావేశమయింది.
4. విచారణకు ముందు రాత్రి రాత్రి పేతురు జైలు నుండి పారిపోవడానికి
సహాయం చేశాడు.
5. అతను తన స్నేహితులను ప్రార్ధిస్తూ ఉన్న ఇంటికి వెళ్ళాడు.
6. తలుపు తెరిచిన పనివాడు, అక్కడ పేతురు ఉన్నాడని చెప్పాడు, కానీ
ఎవరూ ఆమెను విశ్వసించలేదు.
7. దేవుడు వారి ప్రార్థనలకు జవాబు ఇచ్చాడని చివరకు వారు గ్రహించారు.
8. విశ్వాసుల మధ్య నిజమైన సహవాసం యొక్క ప్రాముఖ్యతను పరిశీలిద్దాం.
9. మనం క్రమంగా ప్రార్థించాల్సిన విషయం గురించి ఆలోచించండి.

బైబిలు కథను తెలియజేయండి
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. సంఘము పేతురు గురించి ఆందోళన చెందింది మరియు అతని కోసం
చాలా గర్విస్తున్నాను.
2. పేతురు 16 సైనికులు కాపాడబడ్డారు, వారిలో ఇదరి్ద కి బంధించబడ్డారు.
3. ఒక దేవదూత కనిపించాడు, పేతురును పరుగెత్,తి అతనిని గొలుసుల
నుండి విడిపించాడు. అద్భుతముగా పేతురు ఉచితముగా.
4. అతడు తనను విడిపించిన ప్రభువు అని పేతురు గ్రహించాడు.
5. దేవుడు ప్రార్థన చేస్తున్నాడని తెలుసుకున్నాడు కానీ దేవుని అసాధ్యమైన
పనులు చేస్డతా ని అతను నిజంగా నమ్మలేదు.
6. పేతురు చేయాలని దేవుడు స్పష్టంగా పని చేసాడు. దేవుని చనిపోయేంత
సమయం ఇంకా ఉండలేదు.

ముఖ్య వచనమును వివరించండి మరియు దానిని తెలుసుకోవడానికి
విద్యార్థులను ప్రోత్సహించండి.
పూర్తి పాఠం 4.
చూపుము: FBI - జైలు నుండి పేతురు యొక్క అద్భుతముగా తప్పించబడుట
(I)

ముఖ్య వచనమునువివరించండి మరియు దానిని తెలుసుకోవడానికి
విద్యార్లథు ను ప్రోత్సహించండి.
పూర్తి అధ్యయనం 4.
చూపుము: జైలు నుండి పేతురు యొక్క అద్భుతముగా తప్పించబడుట (I)

1. క్రైస్తవులు క్రమంగా ప్రార్థించడం ఎందుకు కష్టంగా ఉందో ఆలోచించండి.
2. మీరు తెలుసుకున్న సమయాలలో చర్చించండి, మీరు దేవుని చిత్తములో
లేరు.
3. దేవుని మార్గదర్శకoతో చేయమని, సమూహంతో పంపించడానికి రెండు
బైబిలు వచనాలను వెతకండి.

1. కష్ట సమయాల్లో దేవునికి ప్రార్థించడం ప్రాముఖ్యత గురించి
ఆలోచించండి.
2. మనం ఎలా ప్రార్థించాలో, దేవుణ్ణి జవాబివ్వడం ఎలా నమ్మాలి అని
పరిశీలిద్దాం.
3. దేవుడు వారి ప్రార్థనలకు ప్రత్యేకంగా ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చాడు మరియు
దానిని ఇతరులతో ఎలా పంచుకున్నాడు అనేదానికి ఒక దగ్గరి స్నేహితుడు
/ బంధువుని అడగండి.

ఈ పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. దేవుని మార్గాలు కొన్నిసార్లు మర్మము అని ఎందుకు చెప్తున్నాయి
(కొందరు నయం చేయబడ్డారు మరియు ఇతరులు కాదు)?
2. మన జీవితాల కోసమే దేవుని చిత్తాన్ని ఎలా కనుగొనగలం?

ఈ పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. మనం ప్రార్థిం చేటప్పుడు దేవుడు మన ప్రార్థనలకు జవాబిస్తాడని
ఎందుకు అనుమానం?
2. దేవుని శక్తి మన కన్నా గొప్పదని మనకు ఏయే విధాలుగా తెలుసు?

పరిశీలించండి

నేర్చుకొనవలసినది:
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A6 – 3వ స్థాయి
1వ పాఠము – అబ్రహం యొక్క ప్రయాణాలు
అంశము – దేవునిని నమ్ముట

A6 – 4వ స్థాయి
చదువవలసిన 1వ బాగము –- అబ్రాహాము యొక్క ప్రయాణాలు
అంశము – అతని పిలుపు

బైబిలు వాక్యము: ఆదికాండము 12: 1–9
కీలక పదము: హెబ్రీయులకు 11: 8
మనము నేర్చుకోనవలసినది:
1. అబ్రాము విశ్వాసముగలవాడు, దేవుడు ఆయనను ఎక్కడున్నాడో
తెలియకుండునప్పుడు ఆయనను నమ్ముచుండెను.
2. దేవుడు అబ్రాములాగే మనలను పిలిచినప్పుడు, మనము ఆయనను
నమ్మాలి, ఆయనను వెంబడించి, ఆయనకు విధేయత చూపాలి.

బైబిలు వాక్యము: ఆదికాండము 11: 27–32; 12: 1–9
ముఖ్య వచనము: అపొస్తలుల కార్యములు 7: 2–4
మనము నేర్చుకోనవలసినది:
1. అబ్రాము విశ్వాసముగలవాడు, దేవుడు ఆయనను ఎక్కడున్నాడో
తెలియకుండునప్పుడు ఆయనను నమ్ముచుండెను.
2. దేవుడు అబ్రాములాగే మనలను పిలిచినప్పుడు, మనము ఆయనను
నమ్మాలి, ఆయనను వెంబడించి, ఆయనకు విధేయత చూపాలి.
నిజానికి, మనంమన జీవితాలను ఆయనకు అప్పగించాలి

పరిచయం చేయండి

yy ఒక క్రొత్త పాఠశాలకు ఎప్పుడైనా వెళ్ళినట్లయితే సమూహాన్ని అడగండి.
ఇందులో పాల్గొన్న సవాళ్లు ఏమిటి? (మీరు కొత్త నిత్యకృత్యాలను,
వివిధ ప్రయాణ ఏర్పాట్లను ప్రారంభించడం, క్రొత్త స్నేహితులను
చేజిక్కించుకోవడం మరియు కొత్త ఉపాధ్యాయులను కలవడం గురించి
చర్చించగలరు).
yy గుంపులో ఎవరైనా ఇంటికి వెళ్ళినట్లయితే అడగండి. ఇది ఎలాంటి
సవాళ్లు? అబ్రామ్కు, అతని కుటుంబానికి కొత్త సవాళ్లు భిన్నమైనవి భాష,
ఆహారం, శీతోష్ణస్థితి మరియు ఆచారాలు, ఇంట్లో కూడా స్నేహితుల నుండి
దూరమయ్యారు.

వాకింగ్ చర్చ. వారు ముందుగా ఉన్న దేశానికి సుదీర్ఘ ప్రయాణంలో వారు
ఏర్పాట్లు చేస్తారని ఊహించుకోవటానికి బృందాన్ని అడగండి, మరియు
ఆ ప్రణాళిక అక్కడ ఇంటిని ఏర్పాటు చేయాలని భావిస్తుంది. ఇది ఎలాంటి
సవాళ్లు?
(అబ్రహము మరియు అతని కుటుంబం కొత్త సవాళ్లకు భిన్నమైన భాష,
ఆహారం, శీతోష్ణస్థితి మరియు ఆచారాలు, ఇంట్లో స్నేహితుల నుండి
దూరంగా ఉండటం వంటివి).
A4 కాగితంపై వ్యక్తిగతంగా క్రింది పదాలను వ్రాయండి:
భయపడుట; సంతోషిస్తున్నాము; నొక్కి; ఆందోళన. గది ప్రత్యేక భాగాలలో
ఒక గోడపై షీట్లు కర్ర. నడవడానికి విద్యార్థులు అడగండి.

పూర్తి చేయండి

బైబిలు కథను తెలియజేయండి
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. దేవుడు అబ్రాముతో మాట్లాడాడు. తన కుటుంబానికి వెళ్లడానికి
వేరే దేశానికి వెళ్ళమని చెప్పాడు. ఇది సులభం కాదు. అబ్రామ్లో
ప్రయాణిస్తున్నాడు సమయం కష్టం మరియు నెమ్మదిగా ఉంది.
అతను నిర్వహించడానికి చాలా విషయాలు మరియు ప్రజలు అతనితో
తీసుకోవాలని.
2. దేవుడు అబ్రామును ఆశీర్వదించటానికి ఒక ప్రత్యేక వాగ్దానం చేసాడు.
ఈ గొప్ప దేశం ద్వారా భూమిపై ఉన్న ఇతర ప్రజలందరూ చాలా దీవెనలు
పొందుతారు.
3. అబ్రాము తన సహోదరుడైన లోతును అతని భార్య శారయితోను
బయలుదేరెను. వారు వారితో సహా అన్ని వస్తువులను తీసుకున్నారు.
అబ్రాము 75 సంవత్సరాల వయస్సు!
4. కొంతకాలం ప్రయాణం చేస్తున్న తర్వాత యెహోవా అబ్రాముకు షెకెము
అనే స్థలంలో కనిపించాడు. అతను అబ్రాముతో తన కుటుంబానికి
భూమిని ఇస్తానని చెప్పాడు.
5. అబ్రాము ఒక బలిపీఠాన్ని నిర్మించాడు మరియు యెహోవాను
ఆరాధించాడు. అప్పుడు అతను బేతేలు మరియు హాయిల కొండల మధ్య
ఒక ప్రదేశంలో ప్రయాణించి తన గుడారం వేశాడు. మళ్ళీ అతను పూజించే
ఒక బలిపీఠం నిర్మించారు ప్రభువు. అక్కడ నుండి అతను నేగేవ్ ఎడారి
వైపు ప్రయాణిస్తూ కొనసాగాడు.

బైబిలు కథను తెలియజేయండి
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. దేవుడు అబ్రాముతో మాట్లాడి తన కుటుంబాన్ని వేరే దేశానికి
తరలించమని చెప్పాడు. ఇది సులభం కాదు. అబ్రహము కాలంలో
ప్రయాణిం చడంచాలా కషం్ట గా, నెమ్మదిగా ఉండేది. అతను
నిర్వహించడానికి చాలా విషయాలు మరియు ప్రజలు అతనితో
తీసుకోవాలని.
2. దేవుడు అబ్రామును ఆశీర్వదించటానికి ఒక ప్రత్యేక వాగ్దానం చేసాడు.
ఈ గొప్ప దేశం ద్వారా భూమిపై ఉన్న ఇతర ప్రజలందరూ చాలా దీవెనలు
పొందుతారు.
3. అబ్రాము తన సహోదరుడైన లోతును అతని భార్య శారయితోను
బయలుదేరెను. వారు వారి అస్సలు వారితోనే తీసుకున్నారు. అబ్రాము
75 సంవత్సరాల వయస్సు!
4. కొంతకాలం ప్రయాణం చేస్తున్న తర్వాత యెహోవా అబ్రాముకు షెకెము
అనే స్థలంలో కనిపించాడు. అతను అబ్రాముతో తన కుటుంబానికి
భూమిని ఇస్నతా ని చెప్పాడు.
5. అబ్రాము ఒక బలిపీఠాన్ని నిర్మించాడు మరియు యెహోవాను
ఆరాధించాడు. అప్పుడు అతను బేతేలు మరియు హాయిల కొండల మధ్య
ఒక ప్రదేశంలో ప్రయాణించి తన గుడారం వేశాడు. మళ్ళీ యెహోవాను
ఆరాధించటానికి బలిపీఠం నిర్మించాడు. అక్కడ నుండి అతను నేగేవ్
ఎడారి వైపు ప్రయాణిస్తూ కొనసాగాడు.

ముఖ్య వచనమును వివరించండి మరియు దానిని తెలుసుకోవడానికి
విద్యార్థులను ప్రోత్సహించండి.
1వ పాఠం పూర్తి.
చూపుము: FBI – అబ్రహాము కానానుకు వెళ్ళుట (I)

ముఖ్య వచనము వివరించండి మరియు విద్యార్లు
థు వాటిని తెలుసుకోవడానికి
ప్రోత్సహించండి.
1వ పాఠం పూర్తి.
చూపుము: FBI - అబ్రహాము కానానుకు వెళ్ళుట (I)

హారాను నుoడి బెతెల్ వరకు అబ్రహాము ప్రయాణంలో ఉన్న పటం గీసి,
ఈ కథలో ప్రస్తావిం చబడిన స్థల పేర్లను గుర్తించండి. అబ్రహాము దేవుణ్ణి
ఆరాధించేం దుకు మొరెహ్ గొప్ప వృక్షాన్ని, ఇద్దరు బలిపీఠాలను కూడా
చేర్చాడని నిర్ధారించుకోండి.

ఇప్పుడు బైబిల్లోని ఖాతాను బట్టి వేరొక భూమికి వెళ్ళటానికి దేవుని పిలుపుకు
అబ్రాము వైఖరిని వివరించడానికి ఉపయోగించుకునే విశేషణాల జాబితాను
ఇప్పుడు తయారుచేయండి.

ఈ పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. అబ్రహము దేవునికి విధేయుడై, తన ప్రయాణంలో ప్రయాణించమని
అడిగినప్పుడు, అది సులభమైన అంశము కాదు. ఇది అతని పాత్ర గురించి
మనకు ఏమి చూపుతుంది?
2. మనం ప్రతిరోజు ప్రవర్తించే విధానాన్ని దేవునిపై మన విశ్వాసం ఎలా
ప్రభావితం చేయాలి, పరిస్థితుల్లో కూడా మనం పూర్తిగా అర్థంచేసుకోలేదా?

ఈ పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. జతల లేదా సమూహాలు 3 చర్చించండి: అబ్రహాము దేవుని పాటించెను.
దేవుని గురించి అబ్రాము దృష్టి గురించి ఇది మనకేమి బోధిస్తుంది?
2. దేవునికి విధేయత చూపించడంసవాలుగా ఉండగల పరిస్థితులను
గురించి ఆలోచిస్తా మనం ఎలా ప్రవర్తిం చాలనే విషయంగురించి
అబ్రాము కథ మనకు ఏమి బోధిస్తోంది, మనంనమ్మకం లేకుండా,
అప్రమత్తంగా లేదా భయపడినా కూడా?

పరిశీలించండి

నేర్చుకొనవలసినది:
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పరిచయం చేయండి

పూర్తి చేయండి

A6 – 3వ స్థాయి
2వ పాఠము – అబ్రహం యొక్క ప్రయాణాలు
అంశము – ఎంపికలు

A6 – 4వ స్థాయి
చదువవలసిన 2వ బాగము –- అబ్రహం యొక్క ప్రయాణాలు
అంశము – అతని ఎంపిక

బైబిలు వాక్యము: ఆదికాండము 13: 1–18
ముఖ్య వచనము: సామెతలు 3: 5 & 6
మనము నేర్చుకోనవలసినది:
1. మన జీవితాల్లో మంచి నిర్ణయాలు తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.
2. మనం మంచి నిర్ణయాలు తీసుకునేలా సహాయం చేయమని మనము
దేవుణ్ణి అడగండి. ఆయన మార్గదర్శకత్వం కోసం మేము అడగాలి. మనం
దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెప్పి, ఆయనను ఆరాధించాలని గుర్తుంచుకోండి.

బైబిలు వాక్యము: ఆదికాండము 13: 1–18; ఆదికాండము 14: 1–16
ముఖ్య వచనము: యెహోషువ 24: 15
మనము నేర్చుకోనవలసినది:
1. అబ్రాము దేవుని మార్గదర్శకత్వం మరియు సహాయం కోరింది,
మరియు అతను దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెప్పాడు.
2. మనం చేసినదంతా దేవుణ్ణి అంగీకరించాలి, ఆయన సహాయం కోసం,
మార్గనిర్దేశం కోసం ప్రయత్నించి, మన జీవితాల్లో ఆశీర్వాదం కోసం
ఆయన ప్రశంసను ప్రశం సించడం ఆయనకు ఇవ్వబడుతుంది.

yy మేము ప్రతిరోజు ప్రతిరోజు నిర్ణయాలు మరియు నిర్ణయాలు
తీసుకుంటాం. చిన్న, రోజువారీ నిర్ణయాలు మరియు కొన్ని పెద్ద జీవనమారుతున్న నిర్ణయాల ఉదాహరణలు ఇవ్వడానికి సమూహాన్ని అడగండి.
పోగు చేయు ఇవి చార్టులో రెండు జాబితాలలో ఉన్నాయి.
yy ప్రతి వ్యక్తికి కాగితం ముక్క ఇవ్వండి. ఒక వైపు వారు ఇటీవల తయారు
చేసిన ఒక చిన్న నిర్ణయానికి ప్రాతినిధ్యం వహించే చిత్రాన్ని గీయాలి. ఇతర
వైపు వారు భవిష్యత్ గురించి వారు ఆశ, కల లేదా ఆశయం ప్రాతినిధ్యం
వహించే చిత్రాన్ని తీసుకోవాలి. చిన్న సమూహాలలో వారు వారి చిత్రాలను
పంచుకోగలరు మరియు చర్చించగలరు. మేము అన్ని కలిగి వివరించండి
నిర్ణయాలు మరియు ఎంపికలను చేయడానికి మరియు మేము ఈ తో
సహాయం మరియు మార్గదర్శకత్వం అవసరం. మన నిర్ణయాలు మరియు
ఎంపికలన్నింటికి మంచి మార్గనిర్దేశాన్ని ఇవ్వాలని దేవుణ్ణి నమ్మవచ్చు.

దేవుని సేవ చేయడమే ఎంపిక. ప్రజల జీవితాల్లో మనము ఏ తేడాలు
చూడవచ్చు ఎవరు దేవుణ్ణి సేవిస్తారు?
ఈ పాఠం లో అబ్బాము జీవితం యొక్క స్నాప్షాట్ను అధ్యయనం
చేస్తున్నప్పుడు, వీటిని ఒక ఫ్లిప్ చార్ట్లో చేయండి మరియు వాటిని
గుర్తుంచుకోండి.

బైబిలు కథను తెలియజేయండి
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. అబ్రాము బేతేలును హాయికిను ముందుగా బసచేసిన స్థలమునకు తిరిగి
వచ్చెను. అతను అక్కడ ఒక బలిపీఠం నిర్మించాడు, మరియు అతను
ప్రార్థన వెళ్ళాడు, పేరు పిలుపునిచ్చారు ప్రభువు.
2. అబ్రాము చేయాలని నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. దేశంలో చాలా మంది
ప్రజలు నివసిస్తున్నారు మరియు వారు దాని గురించి వివాదాస్పదంగా
ఉన్నారు. అందరికీ గది లేదు, కాబట్టి ఇది సమయం అబ్రామ్ తన
మేనల్లుడు లాట్తో కొంత భాగాన్ని కలుసుకున్నాడు మరియు వేరొక
ప్రాంతంలో నివసిస్తున్నారు.
3. అబ్రాము తనకు జీవించాలని కోరుకునే భూమిని ఎన్నుకునే అవకాశాన్ని
లాత్కు ఇచ్చాడు.
4. లోతు యొర్దాను నది యొక్క సారవంతమైన, బాగా నీరుగల మైదానాన్ని
ఎంచుకున్నాడు మరియు అతను నగరాల సమీపంలో నివసించాలని
నిర్ణయించుకున్నాడు.
5. అబ్రాము కనాను దేశంలో నివసించాడు.
6. లోతు తన దారి పోయినప్పుడు యెహోవా అబ్రాముతో మాట్లాడాడు.
ఉత్తర, దక్షిణ, తూర్పు, పడమర ప్రాంతాలన్నింటిలో ఆయన చూడగలిగిన
భూమిని వాగ్దానం చేశాడు.
7. అబ్రాముకు చాలామంది పిల్లలు ఉంటారని దేవుడు వారికి వాగ్దానం
చేసాడు.
8. 8. అబ్రాము హెబ్రోనులో మమ్రే యొక్క గొప్ప చెట్ల దగ్గర నివసిస్తూ
స్థిరపడ్డాడు. యెహోవాను ఆరాధించటానికి అక్కడ ఒక బలిపీఠాన్ని
నిర్మించాడు.

బైబిలు కథను తెలియజేయండి
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. అబ్రాము చేయాలని నిరయ
్ణ ం తీసుకున్నాడు. భూమిలో చాలా మంది
ప్రజలు నివసిస్తున్నారు మరియు జంతువులకు పచ్చిక బయలు గురించి
వారు వివాదాస్పదంగా ఉన్నారు. ఇది అబ్రామ్ తన మేనల్లుడు లాట్ తో
కలిసిపోవడానికి మరియు వేరే ప్రాంతంలో నివసిస్తున్నారు సమయం ఉంది.
2. తాను నివసిస్తున్న కోరుకునే ప్రాంతాన్ని ఎన్నుకోవటానికి అబ్రాము లాట్కు
అవకాశాన్ని ఇచ్చాడు.
3. లోతు యొర్దాను నది యొక్క సారవంతమైన, మైదానం ఎంచుకొని
అతను పట్టణానికి సమీపంలో నివసించాలని నిర్ణయించుకున్నాడు.
4. అబ్రాము కనాను దేశంలో నివసించాడు.
లోతు తన దారిలోకి వెళ్ళినప్పుడు యెహోవా అబ్రాముతో మాట్లాడాడు.
ప్రతి దిశలో ఆయన చూడగలిగిన భూమిని వాగ్దానం చేశాడు.
అబ్రాముకు చాలామంది పిల్లలు ఉంటారని, ఆ భూమి వారికి ఉందని
దేవుడు వాగ్దానంచేశాడు.
5. అబ్రాము మమ్రే గొప్ప చెట్లు దగ్గరకు వచ్చాడు. యెహోవా
ఆరాధించటానికి అక్కడ ఒక బలిపీఠాన్ని నిర్మించాడు.
6. అబ్రాము యుద్ధం సమయంలో జీవించాడు. లోతు నివసించిన సొదొమ
శత్రువులు ఉన్నారు నగరాన్ని దాడి చేసి, లోతును స్వాధీనం చేసుకున్నారు,
మరికొందరు ఇతరులతో మరియు వారి స్వాధీనంలో ఉన్నారు.
7. అబ్రాము ఈ విషయాన్ని విన్నప్పుడు, శత్రువును దాడి చేసి బందీలను
పునరుద్ధరించడానికి సైన్యంతో వెళ్లాడు. అబ్రామ్ బంధీలను ఓడించాడు.
సొదొమ రాజు నుండి అతనికి ఎలాంటి చెల్లింపును అంగీకరించలేదు,
ఎందుకనగా దేవుడు తన శత్రువులపై విజయం ఇచ్చాడు.

ముఖ్య వచనము వివరించండి మరియు విద్యార్థులు వాటిని తెలుసుకోవడానికి
ప్రోత్సహించండి.
పూర్తి పాఠం 2.
చూపుము: FBI - అబ్రహము మరియు లోతు వేరు (I)

ముఖ్య వచనమును వివరించండి మరియు దానిని తెలుసుకోవడానికి
విద్యార్లథు ను ప్రోత్సహించండి.
కంప్ట్
లీ పాఠం 2.
చూపుము: FBI - అబ్రహము మరియు లోతు వేరు (I)

ఈ పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
అబ్రహాము తన నిర్ణయాలు మరియు నిర్ణయాలలో దేవుణ్ణి కలిగి ఉన్నాడు
మరియు దేవుడు అతనిని ఆశీర్వదించాడు. మీరు మీ జీవితంలో ముఖ్యమైన
నిర్ణయాలు తీసుకునేందుకు దేవుణ్ణి అడుగుతూ, మార్గనిర్దేశం చేయమని,
నిర్దేశించమని ఆలోచించండి.

ఈ పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
ప్రతి విద్యార్ధి ఖాళీ కార్డును ఇవ్వండి. వారు మరింత విశ్వసనీయంగా ప్రభువు
సర్వ్ కాలేదు ఒక మార్గం ఆలోచించడం వాటిని సవాలు. వారు వ్యక్తిగత
ప్రార్థన వ్రాసి పాఠం యొక్క రిమైండర్గా ఇంటికి తీసుకువెళతారు.

పరిశీలించండి
నేర్చుకొనవలసినది:
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A6 – 3వ స్థాయి
3వ పాఠము – అబ్రహం యొక్క ప్రయాణాలు
అంశము –- దేవున వాగ్దానాలు

A6 – 4వ స్థాయి
చదువవలసిన 3వ బాగము –- అబ్రహం యొక్క ప్రయాణాలు
అంశము – అతని నమ్మకం

బైబిలు వాక్యము: ఆదికాండము 17: 1–8; ఆదికాండము 18: 1–15
ఆదికాండము 21: 1–5
ముఖ్య వచనము: మత్తయి 1: 21
మనము నేర్చుకోనవలసినది:
1. అబ్రాము తన స్వంత మార్గాన్ని బయలుపరచుటకు ప్రయత్నించినప్పటికీ,
దేవుడు అతనిని విడిచిపెట్టలేదు.
2. దేవుడు అబ్రాముకు తన వాగ్దానాన్ని ధృవించాడు, అతను అనేక దేశాలకు
తండ్రిగా ఉంటాడు. దీవెన కాదు కేవలం అబ్రామ్కు, చరిత్రలో ఉన్న
ప్రజలకు మాత్రమే.
3. కొన్నిసార్లు మనకు దేవుని వాగ్దానాలు అనుమానించగలవు ఎందుకంటే
అవి చాలా అద్భుతమైనవి. మేము మా స్వంత విషయాలను
క్రమబద్ధీకరించడానికి ప్రయత్నించవచ్చు. ఈ పాఠం మనకు నమ్మేలా
చేస్తుంది దేవుని వాగ్దానాలు మరియు వారి నెరవేర్పు కోసం వేచి.

బైబిలు వాక్యము: ఆదికాండము 15: 1–7; ఆదికాండము 17: 1–19;
ఆదికాండము 18: 1–15
ముఖ్య వచనము: ఆదికాండము 18: 14
మనము నేర్చుకోనవలసినది:
1. అబ్రాముకు వాగ్దానం చేసిన వాడు తనకు వారసునిగా ఉన్నాడని దేవుడు
వాగ్దానం చేసాడు. అబ్రాము దేవుణ్ణి నమ్మాడు, కానీ అతడు మరియు
అతని భార్య వృద్ధులయ్యారు మరియు ఇంకా పిల్లలు లేరు. వారు
తమను తాము బయట పెట్టి ప్రయత్నించారు.
2. దేవుడు అబ్రాము, శారయి లలో విడిచిపెట్టలేదు. అబ్రాము అనేక
దేశాలకు తండ్రిగా ఉన్నాడని దేవుడు తన వాగ్దానాన్ని ధృవీకరించాడు.
ఇది అబ్రాముకు కాదు, చరిత్రలో చాలామందికి మాత్రమే కాదు.
3. కొన్నిసార్లు మనకు దేవుని వాగ్దానాలు అనుమానించగలవు ఎందుకంటే
అవి చాలా అద్భుతమైనవి. మేము మా స్వంత విషయాలను
క్రమబద్ధీకరించడానికి ప్రయత్నించవచ్చు. దేవుని వాగ్దానాలను
నమ్మడానికి మరియు వారి నెరవేర్పు కోసం వేచి ఉండాలని ఈ పాఠం
మనకు సవాలు చేస్తుంది.

పరిచయం చేయండి

వారు ఎప్పుడూ వాగ్దానం చేసినట్లయితే సమూహాన్ని అడగండి. సమూహం
యొక్క సభ్యునికి ఎవరైనా వాగ్దానం చేశారా? ఈ జాబితాను ఒక ఫ్లిప్ చార్ట్లో
వ్రాయండి. కొన్నిసార్లు ప్రజలు తమ వాగ్దానాలను పాటించరు. దీని కారణాలు
ఏమిటి? (గుంపుతో చర్చించండి)
దేవుడు తన వాగ్దానాలను నెరవేర్చుతాడని, ఆయన ఇష్టపడకపోవచ్చని
అనిపించవచ్చు కూడా ఈ పాఠం మనకు బోధిస్తుంది.

ఒక బోర్డు, నేడు ప్రజలు (వివాహ ప్రమాణాలు, సైనిక ప్రమాణాలు,
చట్టపరమైన ఒప్పందాలు, చెల్లింపు ఒప్పందాలు, మొదలైనవి) చేసే వాగ్దానాల
రకాలను తయారుచేయండి. అలాంటి వాగ్దానాలు ఎలా ఉంచుతారు
లేదా విభజించబడతాయో చర్చించండి. నేటి అధ్యయనం దేవుడు తన
వాగ్దానాలను ఉంచుతుంది అని మనకు బోధిస్తుంది.

పూర్తి చేయండి

బైబిలు కథను తెలియజేయండి
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. దేవుడు అబ్రాముకు వాగ్దానం చేసాడు.
2. అబ్రాము మరియు అతని భార్య శారయి వృద్ధులు మరియు తమను
తాము పనులు చేయటానికి ప్రయత్నించారు.
3. దేవుడు తన వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చలేదు. వాస్తవానికి అతను అబ్రామ్
మరియు సారాయ్తో మళ్ళీ దానిని ధృవీకరించాడు. అతను వాగ్దానం
యొక్క గుర్తుగా వారికి కొత్త పేర్లను ఇచ్చాడు - వారు ఉంటారు అబ్రాహాము
మరియు శారా అని పిలిచారు.
4. అబ్రాహాముకు దేవుడు అనేక దేశాలకు తండ్రిగా ఉన్నాడని చెప్పాడు.
అబ్రాహాముకు, అతని సంతతికి, భూమిని ఇస్తానని ఆయన వాగ్దానం
చేసాడు వారి దేవుడు.
5. అతడిని దర్శించటానికి ముగ్గురు పురుషులు వచ్చారు. అబ్రాహాము
6. వారికి చాలా దయ చూపించాడు.
7. ప్రభువు అబ్రహం చెప్పారు తరువాత సంవత్సరం లోపల ఆమె కుమారుడు
ఉంటుంది. ఆమె మరియు అబ్రాహాము చాలా పాత వయస్సులో
ఉన్నందున, ఆమె పిల్లలు గూర్చి విన్నప్పుడు సారా నవ్వింది.
8. దేవుడు తన వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చాడు, శారాకు కుమారుడు పుట్టించాడు,
9. అబ్రాహాము, శారాలు తమ కుమారుడైన ఇస్సాకును “నవ్వు” అని
పిలిచారు. ఎందుచేతనంటే యెహోవా వారికి నమ్మదగిన వాగ్దానాన్ని
నెరవేర్చాడు, పెద్ద వయస్సు.

బైబిలు కథను తెలియజేయండి
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. దేవుడు అబ్రాముకు వాగ్దానం చేసాడు.
2. అబ్రాము మరియు అతని భార్య శారయి వృద్ధులు మరియు తమను
తాము పనులు చేయటానికి ప్రయత్నించారు.
3. దేవుడు వాళ్ళను విడిచిపెటలే్ట దు. అతను వాగ్దానం ధ్రువీకరించారు.
దేవుడు అబ్రాము మరియు సారాయ్ కొత్త పేర్లు ఇచ్చాడు. వారు ఇప్పుడు
అబ్రాహాము మరియు శారా అని పిలువబడతారు, ఆయన వాగ్దానం
యొక్క జ్ఞాపికగా.
4. అబ్రాహాముకు దేవుడు అనేక దేశాలకు తండ్రిగా ఉన్నాడని చెప్పాడు.
అబ్రాహాముకు, అతని సంతతివారికి ఆయన భూమిని ఇస్నతా ని వాగ్దానం
చేసాడు, మరియు అతడు వారి దేవుడని వాగ్దానం చేశాడు.
5. అతడిని దర్శించటానికి ముగ్గురు పురుషులు వచ్చారు. అబ్రాహాము వారికి
చాలా దయ చూపించాడు.
6. మరుసటి సంవత్సరం సారాకు కుమారుడు ఉంటుందని యెహోవా
అబ్రాహాముతో చెప్పాడు. ఆమె మరియు అబ్రాహాము పిలల్ల ను కలిగి
ఉండటం చాలా శారా వృద్దురాలు అగుట వలన ఆమె నవ్వింది.
7. దేవుడు తన వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చాడు, శారాకు కుమారుడు పుట్టించాడు.
8. అబ్రాహాము, శారాలు తమ కుమారుడైన ఇస్సాకును పిలిచారు, వారు
“నవ్వు” అని అర్థం, ఎందుకనగా యెహోవా వారికి ఒక నమ్మదగిన వాగ్దానం
నెరవేరింది, వారి వృద్పధా ్యంలో గొప్ప ఆనందాన్ని తెచ్చాడు.

ముఖ్య వచనమును వివరించండి మరియు దానిని తెలుసుకోవడానికి
విద్యార్థులను ప్రోత్సహించండి.
పూర్తి పాఠం 3.
చూపుము: FBI - అబ్రహం మరియు మూడు అపరిచితులు (I)

ముఖ్య వచనమును వివరించండి మరియు దానిని తెలుసుకోవడానికి
విద్యార్లథు ను ప్రోత్సహించండి.
పూర్తి పాఠం 3.
చూపుము: FBI - అబ్రహం మరియు మూడు అపరిచితులు (I)

పరిశీలించండి

ముఖ్య వచనము చదవండి. రూపకల్పనకు ఉన్న ప్రశ్నని ఉపయోగించండి.
మీరు చూస్తున్న ప్రతిసారీ, దేవుడు తన వాగ్దానాలను నెరవేరుస్తాడని
గుర్తుంచుకోండి.

చిన్న సమూహాలలో: ఈ పాఠంలో దేవుని పాత్రలైన అబ్రాహాము మరియు
శారా గురించి మనం ఏమి నేర్చుకుంటాము? విద్యార్ధులు వారి ఆలోచనలను
ఒక కాగితపు ముక్క మీద రాయాలి మరియు ఆ తరువాత మొత్తం
సమూహంగా చర్చించండి.

నేర్చుకొనవలసినది:

ఈ పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. మీరు దేవుణ్ణి నమ్ముతున్నారా?
2. ఆయన తన వాక్యములో చేసిన వాగ్దానాలను మీరు నమ్ముతున్నారా?
3. ఈ పాఠం దేవునిపై మీ విశ్వాసాన్ని ఎలా బలపర్చగలదు?

ఈ పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. మీ జీవితంలో ఉన్న విషయాలు దేవునికి చాలా కష్టంగా ఉన్నాయని మీరు
భావిస్తున్నారా?
2. మీరు ప్రతి అధ్యాయంలో దేవుణ్ణి విశ్వసించమని ప్రోత్సహించడానికి ఈ
అధ్యయనంలో మీరు ఏమి నేర్చుకున్నారు నీ జీవితం?

BES – Teachers Guidelines – Levels 3&4 A Series Lessons 1-6 - Telugu 01/20

27

A6 – 3వ స్థాయి
4వ పాఠము – అబ్రహం యొక్క ప్రయాణాలు
అంశము – ప్రేమకు సంబంధించిన పరీక్ష

A6 – 4వ స్థాయి
చదువవలసిన 4వ బాగము –- అబ్రహం యొక్క ప్రయాణాలు
అంశము – సవాలు

బైబిలు వాక్యము: ఆదికాండము 22: 1–14
ముఖ్య వచనము: యోహాను 1: 29
మనము నేర్చుకోనవలసినది:
1. దేవుడు అబ్రాహామును పరీక్షించాడు. అతను తన ఏకైక కుమారుని
అర్పించడానికి అబ్రాహామును అడిగాడు. అబ్రాహాము దేవునికి
విధేయుడై, ఆయనను పూర్తిగా విశ్వసించాడు.
2. దేవుడు గొప్ప బహుమతి: ఇస్సాకు స్థలాన్ని తీసుకోవడానికి ఆయన ఒక
బలినిచ్చాడు.
3. దేవుడు మన స్థలాన్ని తీసుకొని మన పాపమును తీసివేయుటకు బలిగా
చనిపోతాడని దేవుడు మనకు ఇచ్చాడు.

బైబిలు వాక్యము: ఆదికాండము 22: 1–19
ముఖ్య వచనము: హెబ్రీయులు 11: 17–19
మనము నేర్చుకోనవలసినది:
1. దేవుడు అబ్రాహామును పరీక్షించాడు. దేవుడు తన ఏకైక కుమారుని
అర్పించడానికి అబ్రాహామును అడిగినప్పుడు, అబ్రాహాము దేవునికి
విధేయుడై, ఆయనను పూర్తిగా విశ్వసించాడు.
2. దేవుడు గొప్ప ప్రతినిధిగా ఉన్నాడు: ఇస్సాకు స్థలము తీసుకోవడానికి
ఆయన ఒక బలిని అర్పించాడు.
3. దేవుడు అబ్రాహాముకు విధేయుడైయున్నాడని మరియు ఆయనకు
ప్రతిదానిని ఇవ్వాలని సిద్ధంగా ఉన్నాడని దేవుడు గ్రహించాడు. దేవుడు
తన వాగ్దానాలను మళ్ళీ ధ్రువీకరించాడు.
4. మన స్థలాన్ని తీసుకొని మన పాపమును తీసివేయుటకు బలిగా
చనిపోవటానికి దేవుడు ప్రభువైన యేసును ఇచ్చాడు.

పరిచయం చేయండి

కొన్నిసార్లు మేము ప్రజల విషయాలను తెలుసుకోవడానికి పరీక్షలను
ఉపయోగిస్ము
తా . పరీక్షల పరీక్షల జాబితా (డ్రైవింగ్ పరీక్షలు, పాఠశాల పరీక్షలు,
సంగీత పరీక్షలు, వినికిడి మరియు దృష్టి పరీక్షలు మొదలైనవి) యొక్క
జాబితాను రూపొందించండి. ఈ పరీక్షలు ప్రజల జ్ఞానం, అవగాహన, శారీరక
సామర్థ్యాలు మరియు ప్రవరన్త గురించి ఏదో చూపుతాయి. అబ్రాహాము నిజంగా
ఆయనను నమ్మినటయి
్ల తే ఈ కథలో దేవుడు ఒక పరీక్షను ఉపయోగించాడు.

నీ జీవితంలో నీవు ఎవ్వరూ జీవించలేకపోతున్నావా? అబ్రాహాముకు, అతని
కుమారుడైన ఇస్సాకు ఆ ప్రజలలో ఒకడు. ఇస్సాకుకు అబ్రాహాము చాలా
కాలం వరకు వేచివున్నాడు. ఇస్సాకును కోల్పోయినట్లయితే అబ్రాహాముకు
ఎలా అనిపిస్తుంది?

పూర్తి చేయండి

బైబిలు కథను తెలియజేయండి
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. దహనబలిగా దేవుడు వాగ్దానం చేసిన తన ఏకైక కుమారుడైన ఇస్సాకును
బలి ఇవ్వాలని దేవుడు అబ్రాహామును అడిగాడు.
2. అబ్రాహాము దేవుని సూచనలను పాటించాడు. అబ్రాహాము దేవుడు
తనకు వెళ్ళమని అడిగిన స్థలానికి చేరుకోవడానికి మూడు రోజులు
ప్రయాణించాడు.
3. యాజకుడు అబ్రాహామును బలిగా అడిగినప్పుడు, దేవుడు తనను తాను
ఒప్పుకుంటాడని అబ్రాహాము సమాధానం చెప్పాడు. అబ్రాహాము దేవునిపై
గొప్ప విశ్వాసం ఉందని ఇది చూపిస్తుంది.
4. అబ్రాహాము దేవునికి పూర్తిగా విధేయుడై ఉన్నాడు. అతను దేవుని కోసం
ప్రతిదీ విడిచిపెట్టి మరియు తన విలువైన కుమారుడు త్యాగం సిద్ధంగా ఉంది.
5. దేవుడు అబ్రాహాముతో పిలిచాడు. తన కుమారుడైన ఇస్సాకుకు హాని
చేయకూడదని దేవుడు చెప్పాడు.
6. ఇస్సాకు స్థలాన్ని తీసుకోవడానికి దేవుడు నిజంగా ఒక బలిని ఇచ్చాడు.
7. దేవుడు అబ్రాహాముకు తన వాగ్దానాన్ని ధృవీకరించాడు, ఎవ్వరూ వాటిని
లెక్కించలేరు కాబట్టి చాలామంది వారసులు ఉంటారు. అతను వాటిని
ద్వారా అతను వాగ్దానం భూమ్మీదున్న అన్ని దేశాలను ఆశీర్వదిస్తారు.
8. “దేవుని గొఱ్ఱెపిల్ల” గా మన స్థలాన్ని దేవుడు తన ఏకైక కుమారుణ్ణి
పంపించాడు. ప్రభువైన యేసు ద్వారా, దేవుడు ఆయనను
నమ్మునట్లయితే మోక్షంతో మనల్ని ఆశీర్వదిస్తాడు.

బైబిలు కథను తెలియజేయండి
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. దహనబలిగా దేవుడు వాగ్దానం చేసిన తన ఏకైక కుమారుడైన ఇస్సాకును
బలి ఇవ్వాలని దేవుడు అబ్రాహామును అడిగాడు.
2. అబ్రాహాము దేవుని సూచనలను పాటించాడు. అబ్రాహాము దేవుడు
తనకు వెళ్ళమని అడిగిన స్థలానికి చేరుకోవడానికి మూడు రోజులు
ప్రయాణించాడు.
3. యాజకుడు అబ్రాహామును అడిగినప్పుడు, అబ్రాహాము దేవునికి
జవాబిచ్చాడు ఒక స్వయంగా అందిస్తుంది. అబ్రాహాము దేవునిపై గొప్ప
విశ్వాసం ఉందని ఇది చూపిస్తుంది.
4. అబ్రాహాము దేవునికి పూర్తిగా విధేయుడై ఉన్నాడు. అతను దేవుని కోసం
ప్రతిదీ విడిచిపెట్టి మరియు తన విలువైన కుమారుడు త్యాగం సిద్ధంగా
ఉంది.
5. దేవుడు అబ్రాహాముతో పిలిచాడు. తన కుమారుడైన ఇస్సాకుకు హాని
చేయకూడదని దేవుడు చెప్పాడు.
6. ఇస్సాకు స్థలాన్ని తీసుకోవడానికి దేవుడు నిజంగా ఒక బలిని ఇచ్చాడు.
7. అబ్రాహాముకు దేవుడు తన వాగ్దానాన్ని ధృవీకరించాడు. అతనికి
అనేకమంది వారసులు ఉంటారని, వారిని ఎవరూ లెక్కించలేరు.
8. “దేవుని గొఱ్ఱెపిల్ల” గా మన స్థలాన్ని దేవుడు తన ఏకైక కుమారుణ్ణి
పంపించాడు. మనము ఆయనను నమ్మునట్లయితే ప్రభువైన
యేసుక్రీస్తు ద్వారా దేవుడు మనల్ని రక్షించును.

ముఖ్య వచనమును వివరించండి మరియు దానిని తెలుసుకోవడానికి
విద్యార్థులను ప్రోత్సహించండి.
4వ పాఠం పూర్తి.
చూపుము: FBI - అబ్రహం మరియు ఇస్సాకు (నేను)

ముఖ్య వచనము వివరించండి మరియు విద్యార్లు
థు తెలుసుకోవడానికి
ప్రోత్సహించండి
4వ పాఠం పూర్తి.
చూపుము: FBI - అబ్రహం మరియు ఇస్సాకు (నేను)

ముఖ్య వచనము ప్రభువైన యేసుపరిపూర్ణ త్యాగం అని మాకు బోధిస్తుంది,
దేవుని గొర్రెపిల్లి, ఎవరు ప్రపంచంలోని పాపం దూరంగా పడుతుంది. నీవు
దేవుని మీద నమ్మకాన్ని ఉంచావు మరియు ప్రభువైన యేసును మీ రక్షకునిగా
అంగీకరించారా?

అబ్రాహాము నేటి అధ్యయనంలో జరిగిన సంఘటనలు చోటుచేసుకున్నాయి
“ప్రభువు సమకూర్చును”. ప్రభువు మనకు ఏ విధముగా సమకూర్చును?

ఈ పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
అబ్రాహాము పూర్తిగా దేవుణ్ణి విశ్వసించి, ఆయనకు విధేయత చూపించాడు
మరియు దేవుడు తన కోసం గొప్పగా ఆశీర్వదించాడు. మనం అబ్రాహాము
మాదిరిని ఎలా అనుసరించవచ్చు?

ఈ పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
అబ్రాహాము దేవుణ్ణి విశ్వసించి ఆయనకు విధేయుడై, ఆయన విశ్వాసాన్ని
పరీక్షించినప్పటికీ. మనం ఆయన మాదిరిని ఎలా అనుసరించవచ్చు?

పరిశీలించండి

నేర్చుకొనవలసినది:
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పాఠాలు గుర్తించుటకు టీచర్ల కోసం మార్గదర్శి
3వ స్థాయి పాఠాలు
yy విద్యార్థులు ఈ పాఠాలను బైబిలును ప్రస్తావించకుండా పూర్తి చేయలేరు మరియు ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ బైబిలు రీడింగ్లను సూచించాల్సి ఉంటుంది.
yy ప్రశ్నలు క్రాస్ పదాలు మరియు పదం గ్రిడ్స్, తప్పిపోయిన పదాలు, మొదలైనవి
yy ప్రత్యేకంగా NIV, గుడ్ న్యూస్, RSV న్యూ కింగ్ జేమ్స్, అధీకృత సంస్కరణ మరియు కామన్ ఇంగ్లీష్ బైబిలు సంస్కరణలు జవాబు ఇవ్వబడ్డాయి.
yy మన విద్యార్థులందరికీ, బైబిలు కలిగి ఉన్న ఏవైనా విద్యార్థులు ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానమివ్వగలుగుతారు.
yy పాఠాలు పూర్తిగా సరిగ్గా ఉన్నప్పుడు నెలవారీగా గరిష్టంగా 8o మందికి ఇరవై మార్కులు ప్రతి వారం కేటాయించబడతాయి.
yy స్థాయి 3 - సూచించినట్లు సాధారణంగా ప్రతి జవాబుకు 1 మార్క్ అవసరం.
4వ స్థాయి పాఠములు
yy ఇవి 3వ స్థాయి పాఠాలకు కష్టమైన ముద్రణ.
yy మరింత క్లిష్టమైన ప్రశ్నలు మరియు సమాధానాలు అవసరం.
yy నెలకు ఇరవై మార్కులు మరియు 8o రోజులు, పాఠాలు పూర్తిగా సరైనవి మరియు ప్రశ్నలు పూర్తి సమాధానం కలిగి ఉన్నప్పుడు.
గుర్తించుటకు సూచనలు
ఉపాధ్యాయులు అడగవలసింది: మొదట
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 ఎంచుకోండి.
yy సరైన సమాధానం ఇవ్వండి, అవసరమైనప్పుడు మరియు ఏ స్పెల్లింగ్ దోషాలను సరిచేసి, ఏ మార్కులు ఈ కోసం తీసివేయబడినప్పటికీ.
yy పాక్షికంగా సరైన సమాధానాల కోసం తక్కువ మార్కులు ఇవ్వండి.
yy నెలకు మొత్తం చేర్చండి మరియు అందించిన ప్రదేశంలో వెనుక పేజీలో దీన్ని రాయండి.
విద్యార్థులను వారి బైబిలు అధ్యయన o తో ప్రోత్సహి o చడానికి సాధ్యమైన o త ఎక్కువగా చేయడ o చాలా అవసర o. ఉపాధ్యాయుడికి ప్రోత్సాహకరమైన పదాన్ని వ్రాసి
ప్రతి నెలా వీలైతే సాధ్యమైతే, అది చేయటానికి పాఠం షీట్లో ఒక స్థలం ఉంది. మంచి రంగు, నీతి, మార్కులు సాధించినట్లు, పాఠం యొక్క విద్యార్థి అవగాహన, మొదలైనవి
గురించి వ్యాఖ్యలు చేయవచ్చు.
వీలైనంత వివిధ వ్యాఖ్యానాలను ఉంచడానికి మేము ప్రయత్నిస్తాము. ప్రశ్నలు, ప్రకటనలు, పరిశీలనలు, ప్రోత్సాహకాలు మొదలగునవి వివిధ రకాలను నిర్వహించడానికి
వాడవచ్చు. ఇది ఆలోచన అవసరం, కానీ విద్యార్థి సజీవంగా ఆసక్తి ఉంచడానికి ముఖ్యం. అదే ప్రకటన లేదా ప్రశ్న ప్రతి నెలా పునరావృతమైతే, అది దాని ప్రభావాన్ని
కోల్పోతుంది.
3వ స్థాయి
సాధారణ వ్యాఖ్యలు
“గొప్ప పని! మీరు ఖచ్చితంగా ప్రశ్నలను చాలా జాగ్రత్తగా చదవండి. నేను చాలా చక్కగా చెప్పిన చివరి ప్రశ్నకు మీ జవాబును నేను ఇష్టపడ్డాను. “ “హాయ్ జోనాథన్. మీ కృషికి
ధన్యవాదాలు. మీరు దాదాపు అన్ని సమాధానాలను నిర్వహించగలిగారు. నేను మీ కోసం తప్పిపోయిన వాటిని నింపాను. “
ఆధ్యాత్మిక వ్యాఖ్యలు
“మోషే ఇశ్రాయేలీయుల పిల్లలతో కష్టమైన కష్టాలను అనుభవి o చాడు, కానీ దేవుడు తనను తాను అన్ని సమస్యలను పరిష్కరి o చుకోలేదు.” “తన తండ్రి దేవుణ్ణి ప్రేమి o
చమని తనకు బోధి o చాడని యోసేపు ఎన్నడూ మరచిపోలేదు. అతను ఇ o టికి దూర o గా ఉన్నప్పుడే ఆయన జ్ఞాపక o చేసుకున్నాడు. “
“బార్తిమయ్ ప్రభువైన యేసు దగ్గరకు రావాలని నిశ్చయించుకున్నాడు. అతను ఇప్పుడు చూడగలిగారు మరియు అతను ఇప్పుడు ప్రభువైన యేసునిజంగా ప్రత్యేక ఎవరైనా
తెలుసు కోసం అతను నిరాశ లేదు. “
4వ స్థాయి
సాధారణ వ్యాఖ్యలు
“పాఠాలు మరో అద్భుతమైన సమితి. మీరు ఈ బైబిలు కథలకి మంచి అవగాహన కలిగి ఉన్నారని నేను భావిస్తున్నాను మరియు మీరు వారిని ఆనందించారని నేను నిజంగా
ఆశిస్తున్నాను. జాగ్రత్తగా పాఠాలు చేయడానికి సమయం తీసుకున్నందుకు ధన్యవాదాలు. ఇది వారి ద్వారా రష్ చేయడం సులభం అవుతుంది, అందువల్ల నేను మీ కృషిని
అభినందిస్తున్నాను. “
“చాలా మంచి ప్రయత్నం, రాచెల్. నేను మీ సమాధానాల ద్వారా అనుకుంటున్నాను, మీరు పూర్తిగా ఈ కధను అర్థం చేసుకోలేకపోవచ్చు.మీరు బహుశా దానిని మళ్లీ
చదవవచ్చు. “
ఆధ్యాత్మిక వ్యాఖ్యలు
“ఉపమానములు కొన్నిసార్లు పరలోకపు, లేదా లోతైన, అర్థం తో భూసంబంధమైన కథలు అని పిలుస్తారు. అధ్యయన o లో 3 లో లోతైన అర్థ o ఏమిటి? “స్తేఫేను ఒక
క్రూరమైన మరణాన్ని పొందాడు, ఇంకా చనిపోవడానికి భయపడలేదు, ఎందుకంటే దేవుడు ఇప్పటికీ నియంత్రణలో ఉన్నాడని ఆయనకు తెలుసు, మరియు అతను
పరలోకంలో ప్రభువైన యేసుతో ఉంటాడు.”
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