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బైబిలు విద్యా సేవలు
పనిని గూర్చిన ప్రకటన
ప్రపంచవ్యాప్ంగా ఉపయోగం కోసం ఉత్పత్్ ద్వారా ఇతరులకు సేవ చేయడానికి మీకు సేవలను అందిస్ంది, ప్రస్త మరియు తరువ్త తరాలకు దేవుని వ్కయా బోధనను 
తెలియపరచు వరుస బైబిల్ పాఠాలు. 

దర్శనం గూర్చిన ప్రకటన
మన ప్రధాన విలువలను పంచుకునే ఇతరులతో భాగస్వామయాంలో వివిధ రకాల సంభాషణల ద్వారా ప్రపంచంలోని పలు భాషలోలో బైబిలు విద్యా వనరుల ఉత్పత్్ని సలభము 
చేయుటకు.

సాధారణ సమాచారము
BES బైబిలు ఎడ్యాకేషనల్ సర్వీసెస్ చేయు పని:

బైబిలు విద్యా సేవలు (BES) “బైబిల్ సమయము”, “క్రొత్ జీవితం” మరియు “సంగ్రహంచువ్డు” ఆంగలోములో బైబిల్ పాఠాలు మరియు తపాలా బైబిల్ పాఠశాలలకు 
సహకారం మరియు ఇలాంటి సంస్థలను BES ఉపయోగంచి UK లో మరియు విదేశాలలో పాఠాలను సందరి్శంచడం, నెట్ వరి్కంగ్, సలహలు మరియు శిక్షణను ఇవవాడం 
చేస్ంది. BES సమూహాలు ఇతర దేశాలలో అనువ్దము, డిజైన్ ప్రచురణ మరియు పాఠాలు పంపిణీ చేయు వ్రి భాగస్వామయాంతో కూడా పని చేస్న్నది. విద్యారు్థలకు 
ఉచితంగా పాఠాలు అందించాలి.

బైబిల్ సమయం పాఠాలు మొదట 5o సంవత్సరాల క్రితం దక్షిణ ఐరాలోండ్ లో ఉపయోగంచారు. బైబిల్ ఎడుయాకేషనల్ సర్వాసెస్ ఆంగలోంలో మరియు అని్న విదేశీ భాషలోలో 
బైబిలు సమయం పాఠాలకు బాధయాత వహస్ంది. బైబిల్ సమయం పాఠాలు స్ధారణంగా ఒక A4 ఏరా్పటును కొని్న ప్ంతాలలో విద్యారు్థలకు వీలు కలి్పంచే ఏరా్పటు 
చేసి ప్రచురించబడును. ప్రత్ నాలుగు వ్రాల పాఠాలు ఒక బైబిల్ స్్కల్ సెంటరు్క మారు్కలు వేయుటకు త్రిగ పంపబడును. ఇటీవల,  పాఠాలను ప్రత్ గృహము యొక్క 
దండయాత్రగా అందించినందుకు (ఉజీజీవ ఉదయామం) కృతజ్ఞతలు. ఆరు నెలలు పాఠాలు ఒక A5 ఫారామాట్లో సమర్థవంతమైన తపాలా వయావస్థ లేనందున చాలా సలభంగా 
సంఘాలు మరియు పాఠశాలలో ప్రచురించబడాడాయి.

BES పాఠాలు వ్రు ఇంటి లేద్ సమూహం (సంఘం మరియు పాఠశాల) దృష్టిలో అధయాయనం చేయుట వలన విద్యారు్థలను 2o సంవత్సరాల వరకు చదువును 
కొనస్గంచడానికి అనుమత్ంచే ఒక ప్రణాళికను అనుసరించుట అనేది ఒక ప్రత్యాకమైనది గా ఉండును. ఐదు స్్థయి పాఠాలు నిరిదిషటి వయసల వ్రికి అందుబాటులో 
ఉనా్నయి, ప్రధమ పాఠశాల, 5-7 వయస వ్రికి 8−1o వయస వ్రికి, 11−13 వయస వ్రికి, 14−16 వయసల వ్రి యొక్క స్్థయి. ప్రత్ వయస్స కలవ్రికి 3 
సంవత్సరాలు పాఠయా ప్రణాళిక ఉంటుటింది. (పేజీ 4 ని చూడండి). విభిన్న స్మరాధ్యాల ప్రకారం వయస్స గలవ్రిని బటిటి సమూహాలు మారవచుచు. బైబిలు సమయం యొక్క 
వనరులు పిలలోలకు బైబిలు కథలు నేరుచుకోవడం మరియు వ్రి జీవితాలోలో సవ్ర్ యొక్క సవ్ళలోను ఎదుర్్కనే అవకాశాని్న అధయాయనం చేసే అవకాశమును ఇస్ంది.

ముద్ంచిన పాఠాల కాపీలు వెబ్ సైట్ నుండి ఆంగలోంలో అందుబాటులో ఉనా్నయి - www.besweb.com లేద్ అంతరాజీతీయ కారయాదరి్శ యొదది నుండి లభించును. 
కాపీలు ఇతర భాషలలో website నందు అందుబాటులో ఉండును. మీకు website లో BES పత్రాలు అందుబాటులో ఉనా్నయి.

MOOKANNUR P.O., 683577, Ernakulam, KERALA
E-mail : besindia1@gmail.com, www.besweb.com
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ఉపాధాయాయులకు మార్గదర్శకాలు
మొదట, తపాలా బైబిలు పాఠశాల కేంద్ంతో తపాలా వయావస్థలో వ్డటానికి బైబిల్ సమయం పాఠాలు తయారు చేయబడాడాయి కానీ తపాలా వయావస్థలో పాఠాలు ఎకు్కవగా 
ఉపయోగంచబడలేదు, ముఖయాంగా ఆఫ్రికా, భారతదేశం మరియు ఇతర ప్రదేశాలలోని సంఘములు మరియు పాఠశాలలలో అవి నమమాదగనవి కావు. అటువంటి పరిసి్థతులోలో 
బైబిలు సమయం పాఠాలను ఉపయోగంచేవ్రికి బోదించడం మార్గదర్శక స్త్రాలు ఉన్నవి. ఈ బుక్లోట్ లోని బోధన మార్గదర్శకాలు 3వ స్్థయి, 4వ స్్థయి పాఠాలను 
సమారు 11–16 వయస్స గల వ్రి కోరకు వినియోగంచటానికి రూపందించబడాడాయి.

ప్రత్ బోధనా మార్గదరి్శ బైబిల్ సమయం పాఠం అదే బైబిల్ స్చనలు అనుసరిస్ంది. బైబిల్ సమయం పాఠాలు మరియు మార్గదర్శకాలు ఒక వ్రం ఆధారంగా 
ఉపయోగంచే విధముగా రూపందించబడింది. ఏప్రిల్ పాఠాలు ముఖయాంగా ఈసటిర్ కు సంబంధంచినవి మరియు డిసెంబర్ పాఠాలు క్రిసమాస్ కు సంబంధంచినవి.

కొని్న ప్రదేశాలలో A4 పాఠాలు వ్రానికి అదనంగా ఉంటాయి మరియు ఇతరులు A5 బుక్లోట్ లోని 24 పాఠాలు ఉపయోగంచును. స్ధారణంగా ఉపాధాయాయుడు లేద్ 
నాయకుడు మాసములో ప్రత్వ్రం ఆ4 పాఠాని్న సంఘములో లేద్ పాఠశాలలో భోధండం లేద్ ఇంటికి తీసకొని వెళిలో తరువ్త వ్రంలో త్రిగ తీసకొని రావలెను. నెల 
చివరిలో ఉపాధాయాయుడు లేద్ నాయకుడు పాఠాని్న సేకరిస్్రు మరియు గురి్ంచిన పాఠాలను వీలైనంత తవారగా త్రిగ అవసరమైన గురు్లు చేయండి.

ఉపాధాయాయుల సిద్దపాటు
మేము స్చనాతమాకంగా ఉండాలనుకుంటునా్నము మరియు ఉపాధాయాయులు తమ సవాంత ఆలోచనలను మరియు కారయాక్రమాలను వ్రి సవాంత విధానంలో 
స్వాకరించడానికి ఉపాధాయాయులకు అనుమత్ ఇవవాము. ఇవి బైబిలు సమయ వనరుల ఉపయోగంలో సహాయపడగల సలహాలు:

 y కథ పట్ల అవగాహనతో ఉండండి -− ఉపాధాయాయులు బైబిలు కథతో స్ధయామైనంత తెలిసినటులోగా ఉండాలి మరియు బైబిలు సమయం 
పాఠాని్న కూడా అది అనుసరిస్ంది.ఆదర్శంగా, పాఠం ముందు బోధకుడు బైబిలు సమయం పాఠాని్న పూరి్ చేయాలి. ప్రత్ పాఠం కోసం 
మార్గదర్శకాలు కూడా జాగ్రత్గా పాఠాలు కోసం ఒక ప్రణాళిక సహాయంగా పరిగణంచాలి.

 y నేర్చికోవలసిన పాఠాలను అర్ం చేసుకోండి − ప్రత్ పాఠం ప్రణాళిక యొక్క పైభాగంలో మీరు ‘మేము ద్నిని నేరుచుకుంటునా్నము’ అనే 
పద్లను గమనించవచుచు, తరువ్త రండు అభాయాస ఉదేదిశాలు, ఉపాధాయాయుల ప్రదర్శనను వింటూ మరియు బైబిల్ టైమ్ పాఠాని్న పూరి్ 
చేసిన తరావాత పిలలోలను ఆశాజనకంగా పటుటికుంటారు. మొదటి జా్ఞనము నేరుచుకోను ఉదేదిశం కథను గురించి జా్ఞనంతో చేయటం, రండవది 
పిలలోలు జా్ఞనాని్న గురించి ఆలోచించమని ప్రోత్సహస్ంది, ద్నిని దరఖాస్ చేసకోండి మరియు ప్రత్స్పందన చేయండి. ఈ తెలియజేసిన 
ఉదేదిశాలు పాఠంలో నేరి్పన ప్రధాన భావన/ సతయాము యొక్క ఖచిచుతమైన ప్రకటన మరియు ఉపాధాయాయులు బోధన మరియు అభాయాస్నికి వ్రి 
వయాకి్గత అంచనా కోసంవ్టిని ఉపయోగంచాలనుకోవచుచు.

 y పర్చయం చేయండి − అని్న పాఠాలుతో, మేము పరిసి్థత్ని వ్రి సంత అనుభవంతో పిలలోలతో మొదలు పెడతాము. కథ యొక్క ప్రంభ 
బిందువును చరిచుస్్ ఇంటరాకిటివ్్గ ఉండటానికి వీలు కలి్పంచడానికి కథను పరిచయం చేయడానికి ఉపయోగంచే పలు మారా్గలను మేము 
స్చించాము.

 y భోదంచండి − మేము కథలో ముఖయాలకమైన పాయింటులో ఇచాచుము. మేము వ్స్వ కథను ఇవవాడం వలన ఉపాధాయాయులు ఈ స్చించడానికి 
లేదు కానీ ఆ కథ తెలిసిన మరియు ఒక ఆసకి్కరమైన మరియు ఉత్్జకరమైన విధంగా అది నేర్పగలరు అని ఆశిస్నా్నము. ఉపాధాయాయురాలు 
కథ నుండి ప్రధాన పాఠాలను అర్థం చేసకోవటానికి మరియు కథ నేరుచుకోవటానికి విద్యారు్థలు ప్రత్స్పందనను అర్థం చేసకోవడానికి వ్రికి 
సహాయం చేయాలని ఉపాధాయాయుడు కోరుతాడు. తగన విధంగా మేము కొని్న వివరణలను చొపి్పంచడానికి చేయడానికి కధానాయకుడిగా 
ప్రయత్్నంచాము. ఇవి ఎలలోప్్పడూ ఇటాలిక్సలో చేరచుబడాడాయి.

 y నేర్చికోనండి − ప్రత్ కధకు అనుగుణంగా ముఖయాలక వచనములు ఉనా్నయి. కొని్న సందరాభాలలో రండు ముఖయాలక వచనాలు ఉనా్నయి, 
మేము మర్క ముఖయాలక వచనములను జోడించాము కనుక ఇది పిలలోలకు తెలుసకోవడానికి సలభంగా ఉంటుంది. పిలలోలు వచనములను 
నేరుచుకోవచచుని మేము ఆశిస్నా్నము మరియు స్ధయామైనంత తరచుగా ద్ని్న గురు్చేస్్యి, తద్వారా వ్రు ముఖయా బైబిలు వచనాల జా్ఞనం 
కలిగ ఉంటారు. 

 y పూర్తి చెయయాండి − ఒక పాఠశాల పరిసి్థత్లో మీరు చేయవలసిన పనులు పూరి్చేయడానికి పిలలోల స్మరా్థయాలను గురించి తెలుసకుంటారు 
మరియు అవసరమైన ఉపాధాయాయుల మొత్ం అవసరం. కొందరి కోసం, పిలలోలు పాఠం యొక్క పాఠం మీద చదివిన ఒక అవసరాని్న పిలలోలు 
ఇప్్పడు తెలిసిన విషయాలను అనుసరిస్్రు. ఇతర పిలలోలు సవాతంత్రంగా బాగముగా చదవగలరు. ఏ సందరభాంలోనైనా, ఇది ప్రశ్నలకు 
సంబంధంచిన నిరిదిషటి స్చనలకు పిలలోల దృష్టిని ఆకరి్షంచటానికి ఒక ఆలోచన కావచుచు. మీరు పాఠశాలేతర సందరభాంలో బైబిలు సమయము 
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 y అయిత్, అది ఒక విధ లేద్ పర్క్షగా గురి్ంచబడని విధంగా సహాయపడటానికి అందుబాటులో ఉండటం ముఖయాం. పని మీద పని 
చేస్న్నప్్పడు ఇది చాలా ఆనందద్యకమైనది, ప్రోతా్సహం మరియు ప్రశంసలు ఉండాలి.

 y గుర్తించుకోండి − మేము వీలైనంతవరకు, కివాజ్ లు లేద్ అభాయాసకులకు సహాయపడటానికి స్చనలు మరియు కథను ప్నఃపరిశీలించే 
మార్గంగా స్చించాము.

సమయం ప్రణాళిక
 y క్రమము. మేము ప్రత్ పాఠం కోసం బోధన మార్గదర్శకాలలో ఒకే క్రమాని్న కలిగయునా్నము, కానీ ఉపాధాయాయుడికి ఎప్పటికప్్పడు ఈ 

మారు్పను చేయదలిచాము. 
 1.  పరిచయం మరియు కథ చెప్పడం - సమారు 15 నిమిషాలు
 2. ముఖయా వచనముల బోధన - 5-–1o నిమిషాలు
 ౩.  పని పత్రాలను పూరి్ చేయడం - 2o నిమిషాలు
 4. కివాజ్ మరియు ఇతర కారయాకలాపాలు 5-–1o నిమిషాలు.

ముఖయామైన స్మెతను గురు్ంచుకో:

“నాకు చెప్పండి మరియు నేను మరచిపోగలను,
నాకు చూప్ము మరియు నేను గురు్ంచుకుంటాను, 
నను్న పాల్్గనివవాండి మరియు నేను గ్రహంచగలను”
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0 స్్థయి  (ప్ధమిక - పాఠశాల)
1వ స్్థయి  (వయస 5−7)
2వ స్్థయి  (వయస 8-−10)

బైబిల్ సమయం పాఠయా ప్రణాళిక

A క్రమము

B క్రమము

C క్రమము

3వ స్్థయి  (వయస 11−-13) 4వ స్్థయి  (వయస 14+)

1. సృష్టి
2. నోవ్
3. పేతురు
4. పేతురు − సిలువ
5. అబ్రహం
6. అబ్రహాం
7. పేతురు
8. పేతురు
9. యాకోబు
10. మొదటి క్రైస్వులు
11. పౌలు
12. క్రిసమాస్ కధ

1. సృష్టి
2. నోవ్
3. పేతురు
4. పేతురు − సిలువ
5. పేతురు
6. అబ్రహాం
7. యాకోబు
8. ప్రధ్న
9. పౌలు
10. పౌలు
11. పౌలు
12. క్రిసమాస్ కధ

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

1. క్రీస్ బాలయా జీవితం
2. అదుభాతములు
3. బేతని
4. సిలువ
5. ఉపమానములు
6. యోసేప్
7. యోసేప్
8. ప్రజలు యేసను కలువుట
9. మోషే
1o. మోషే
11. మోషే
12. క్రిసమాస్ కధ

1. ఉపమానములు
2. అదుభాతములు
3. బేతని
4. సిలువ
5. మొదటి క్రైస్వులు
6. యోసేప్
7. యోసేప్
8. సవ్ర్ రచయితలు
9. మోషే
1o. మోషే
11. మోషే
12. క్రిసమాస్ కధ

1. ఉపమానములు
2. అదుభాతములు
3. బేతని
4. సిలువ
5. మొదటి క్రైస్వులు
6. యాకోబు & అతని కుటుంబం
7. యోసేప్
8. సవ్ర్ రచయితలు
9. మోషే
1o. మోషే
11. ధరమాశాసత్ం
12. క్రిసమాస్ కధ

1. ద్నియేలు
2. మరిని్న అదుభాతములు
3. ప్రజలు యేసను కలువుట
4. క్రీస్ మరణం
5. రూతు & సముయేలు
6. ద్వీదు
7.  ద్వీదు
8. యెహోషువ్
9. ఏలియా
1o. ఎలీషా
11. యోనా
12. క్రిసమాస్ కధ

1. ద్నియేలు
2. ప్రజలు యేసను కలువుట
3. మరిని్న అదుభాతములు
4. క్రీస్ మరణం
5. రూతు 
6. సముయేలు
7. ద్వీదు
8. యెహోషువ్
9. ఏలియా
1o. ఎలీషా
11. దేవునిచే వ్డబడిన ప్రుషులు –పాత.నిబం
12. క్రిసమాస్ కధ

1. ద్నియేలు
2. యేస ప్రసంగములు
3. ప్రభువు శకి్
4. క్రీస్ మరణం
5. రూతు 
6. సముయేలు
7. ద్వీదు
8. యెహోషువ్
9. ఏలియా
1o. ఎలీషా
11. పాత నిబంధనలోని ప్రముఖులు
12. క్రిసమాస్ కధ
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పర్చయం చేయండి

పూర్తి చేయండి

నేర్చికొనవలసినద:

పర్శీలంచండి 

A7 – 3వ సా్యి
1వ పాఠము – యాకోబు యొక్క జీవితం 
అంశము –  మోసగాడ్

A7 – 4వ సా్యి
చదువవలసిన బాగము 1  –  యాకోబు యొక్క జీవితం
అంశము –  మోసగాడ్

బైబిల్ వాకయాం: ఆదకాండము 25: 21–-34; 27: 1–29
ముఖయా వచనము: కీరతిన 32: 1
మనము నేర్చికోనవలసినద:
1. మనము పాపము చేసినప్్పడు దేవుడు మనలను క్షమించగలడు.
2. మనలో ప్రత్ ఒక్కరినీ ఆశీరవాదించాలని దేవుడు కోరుతునా్నడు.

శోదన  ద్వారా అర్థం ఏమి జరుగునో చరిచుంచండి, మరియు ఏ పరిసి్థతులలో 
మేము చాలా అబదధ్ం శోదించబడినప్్పడు. ఈ పరిసి్థతులోలో కొని్నంటిని జాబితా 
చేద్దిం మరియు ఎందుకు అబదధ్ం చెపా్పలో చరిచుంచండి. మేము అస్యతో 
మరియు అసౌకరయా పరిసి్థతులోలో ఉన్నప్్పడు అస్య మరియు పరిసి్థతులను 
గురించి మాటాలోడండి మరియు ఎందుకు మేము అలా చేస్్ము.

బైబిల్ వాకయాం: ఆదకాండం 25: 19–34, 27: 1–41
ముఖయా వచనములు : రోమా 5: 8
మనము నేర్చికోనవలసినద:
1. మోసం మరియు అబదధ్ం ఇబ్ంది మరియు అసంతృపి్ని తీసకుని.
2. దేవునికి ప్రత్ ఒక్కరి జీవితానికి ఒక ప్రణాళిక ఉంది, జాకబా్సలాగే 

జీవిస్ంది.

మన యొక్క చరయాల పరిణామాలతో నివసించవలసి ఉంటుంది. దీనిని మీ 
సవాంత జీవితానికి ఉద్. మీరు లేద్ మీకు తెలిసిన ఎవరికైనా ఎప్్పడైనా 
ఇబ్ందులోలోకి రావచాచు, వ్రి మోసం లేద్ అబదధ్ం కారణంగా పోలీసలతో? 
ఎందుకు చటాటిని్న ఉలలోంఘంచడం (పాపాలు) శిక్షించాలని పరిగణంచండి.

బైబిలు కథను తెలయజేయండి
చర్చించండి మర్యు వివర్ంచండి:
1. ఇస్్సకు ప్ర్థన చేసిన తరావాత రిబా్క కవలలకు జనిమాంచాడు. ఏశావు 

పెదదివ్డు, యాకోబు చిన్నవ్డు.
2. ఇంటిలో అభిమానం ఉంది; వేటగాడైనఎశావును  ఇస్్సకు ప్రేమిస్్డు 

మరియు ఇంటిలోనే ఉండటానికి ఇషటిపడే యాకోబును రిబా్క ప్రేమించేను.
3. ప్రాతన తూరు్ప మధయా దేశంలో ప్టుటిక యొక్క ప్ముఖయాత గురించి 

వివరించండి.
4. ఏశావు వేటాడేవ్డు మరియు ఆకలితో ఉనా్నడు; యాకోబు ఒక వంటకం 

వండడం, కానీ అతను తన జనమాహకు్కను విడిచిపెటిటినటలోయిత్ అతని 
సోదరుడికి మాత్రమే ఇస్్డు.

5. ఇస్్సకు వృదుధ్డైనప్్పడు, తన కుమారునికి ఒక ఆశీరావాదము ఇవ్వాలని 
కోరుకునా్నడు. కానీ రిబా్క, యాకోబు ఇశ్రాయేలును ఐగుప్్ను 
మోసగంచడానికి పనా్నగం చేశాడు. ఏశావు తన తండ్రికి భోజనం 
ఇవవాడానికి వేటాడేవ్డు, రిబా్క మరియు యాకోబు ఒక తవారిత భోజనం, 
మారువేషమైన యాకోబు, ఇస్కు ఇస్్సకు చెపా్పడు, అందుచే అతను తన 
తండ్రి పెదది కుమారుని ఆశీరావాదం నుండి పంద్డు.

ముఖయా వచనమును వివర్ంచి మర్యు విద్యార్్లు నేర్చికోనుటకు 
ప్రోత్సహంచండి.
1వ పాఠం పూర్తి చేయుట.
చూపుము: FBI – ఏశావు తన జేష్టపు హకు్కను యాకోబునకు అముముట 
మర్యు యాకోబు ఏశావును మోసగంచుట (1)

బైబిలు కథను తెలయజేయoడి
చర్చించండి మర్యు వివర్ంచండి:
1. ఇస్్సకు ప్ర్థన చేసిన తరావాత రిబా్క కవలలకు జనమానిచాచుడు. ఏశావు పెదది 

మరియు యాకోబు చిన్నవ్డు.
2. ఇంటిలో అభిమానం ఉంది; వేటగాడైనఎశావును  ఇస్్సకు ప్రేమిస్్డు 

మరియు ఇంటిలోనే ఉండటానికి ఇషటిపడే యాకోబును రిబా్క ప్రేమించేను.
3. ప్రాతన తూరు్ప మధయా దేశంలో ప్టుటిక యొక్క ప్ముఖయాత గురించి 

వివరించండి.
4. ఏశావు వేటాడేవ్డు మరియు ఆకలితో ఉనా్నడు; యాకోబు ఒక వంటకం 

వండడం, కానీ అతను తన జనమాహకు్కను విడిచిపెటిటినటలోయిత్ అతని 
సోదరుడికి మాత్రమే ఇస్్డు. అతను ఎలా కృత్రిమ మరియు స్వార్థ 
అతను చూపించాడు.

5. ఇస్్సకు వృదుధ్డైనప్్పడు, తన కుమారునికి ఒక ఆశీరావాదము ఇవ్వాలని 
కోరుకునా్నడు. కానీ రిబా్క, యాకోబు ఇశ్రాయేలును ఐగుప్్ను 
మోసగంచటానికి ప్రయత్్నంచారు. ఏశావు తన తండ్రికి భోజనం 
ఇవవాడానికి వేటాడేవ్డు, రిబా్క మరియు యాకోబు ఒక తవారిత భోజనం, 
మారువేషమైన యాకోబు, ఇస్కు ఇస్్సకు చెపా్పడు, అందుచే అతను తన 
తండ్రి పెదది కుమారుని ఆశీరావాదం నుండి పంద్డు.

6. మోసం ఈ ఉద్హరణ చరిచుంచండి మరియు నిజాయితీ యొక్క 
ప్ముఖయాత వివరించండి.

7. ఏశావు త్రిగవచిచునప్్పడు అతడు చాలా కోపంగా ఉనా్నడు. అతడు తన 
తండ్రిని ఆశీరవాదించాలని కోరాడు. అతను తన జనమాహకు్కను మరియు 
అతని దీవెనను కోలో్పయాడు.

ముఖయా వచనమును వివర్ంచి మర్యు విద్యార్్లు నేర్చికోనుటకు 
ప్రోత్సహంచండి.
1వ పాఠం పూర్తి చేయుట.
చూపుము: FBI - ఏశావు తన జేష్టపు హకు్కను యాకోబునకు అముముట 
మర్యు యాకోబు ఏశావును మోసగంచుట (1)

యాకోబు ఈ పాఠంలో పాపాలను గురించి ఆలోచించండి. మనం క్షమాపణలు 
పంద్లం టే మనమేమి చేయాలి? సమిష్టిగా ఆపై ప్రైవేటుగా ఆలోచించండి. 
ఒక బోరుడా లేద్ విద్యారి్థ ప్రతుయాత్రాలలో చాలా వరకు సె్్పడర్ రేఖాచిత్రం 
చేయండి. మన o దేవుణణి ఎలా అడగవచుచు, మరికొందరు క్షమాపణ కోసం 
ఆలోచించండి. కీర్న 32: 1–5 చదవండి.

అతను తన సోదరుడు మరియు అతని తలిలో యొక్క వంచన మరియు 
అసతాయాలు గ్రహంచినప్్పడు ఏశావు ఎలా భావించాడో పరిశీలించండి. మీరు 
ఇబ్ందులోలోకి వచిచునప్్పడు స్రులో ఆలోచించండి, ఎందుకంటే మీరు అబదధ్ం 
చెపి్ప, మోసం చేసి, భవిషయాతు్లో భిన్నంగా జీవించడానికి ప్రయత్్నంచే రండు 
మారా్గలి్న వ్రాసకోండి.

ఈ పాఠం మనకు ఎటువంటి సవాలును ఇసుతింద:
1. కాగతం ముక్క మీద కటుటిబడి చేసిన కొని్న పాపాలను వ్రాసి, ద్ని్న చీలిచు, 

బిన్ లో ఉంచండి లేద్ ఒక షెరడార్ ద్వారా ఉంచండి. ప్రతాయామా్నయంగా 
ఇసక లేద్ మురికిగా ఉన్న నేలపై కొని్న పాపాలు రాయండి, ఆపై శుభ్ం 
తుడిచిపెడతాయి.

ఈ పాఠం మనకు ఎటువంటి సవాలును ఇసుతింద:
1. దేవుడు యాకోబు కోసం చేసిన పధధ్తులను పరిశీలిద్దిం. యిర్ముయా  

29: 11 వంటి బైబిల్ స్త్రాల ఆధారంగా మీ జీవితాని్న గడపవచుచు. 
2. మీ భవిషయాత్ గురించి మరింతగా చూపించడానికి దేవుణణి ఆహావానించండి. 

ధైరయాంగా ఉండు.
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పర్చయం చేయండి

పూర్తి చేయండి

నేర్చికొనవలసినద:

పర్శీలంచండి 

బైబిల్ వాకయాం: ఆదకాండం 27: 41–46; 28: 10–22
ముఖయా వచనము: ఆదకాండం 28: 16
మనము నేర్చికోనవలసినద:
1. యాకోబు తప్్ప చేసినప్పటికీ, దేవుడు అతనితో ఇంకా చాలా ప్రేమించాడు.
2. మనకోసం అదే చెప్పవచుచు.

దేవుడు మన జీవితాలపై ఎలా చేస్నా్నడో పరిశీలిద్దిం. ఇతర వయాకు్లతో 
కమూయానికేట్ చేయగల మారా్గల గురించి ఆలోచిం చండి, దేవుడు కొని్నస్రులో 
మనకు వివిధ మారా్గలోలో మాటాలోడతాడని ఆలోచిం చండి. నేడు దేవుడు మనతో 
మాటాలోడే మారా్గలు గురించి ఆలోచించమని విద్యారు్థలు అడగండి.

బైబిల్ వాకయాం: ఆదకాండం 27: 41–46; 28: 1–22
ముఖయా వచనము: ఆదకాండం 28: 16
మనము నేర్చికోనవలసినద:
1. యాకోబు గందరగోళంలో ఉన్నప్పటికీ, అతను తన జీవితం లో వ్గాదినాలు 

మాటాలోడిన దేవుని తో కొని్న అదుభాతమైన కలుసకునా్నరు.
2. దేవుడు యాకోబును ఉదేదిశించినటులో మనలి్న ఎలలోప్్పడూ చూస్్డు.

దేవునిపై విశావాసం ఉన్న ఎవరైనా ఒక నాటకీయ మానవ్తీత అనుభవం / 
ఆశచురాయాని్న ఇచిచునప్్పడు ఒక స్రి అనుభవ్ని్న పంచుకొనేందుకు  
విద్యారు్థలు అడగండి. అలాంటి విషయాలను అనుభవించడానికి మేము 
పరిపూరణింగా ఉండాలా?

బైబిలు కథను తెలయజేయండి
చర్చించండి మర్యు వివర్ంచండి:
1. తన తండ్రి మరణం తరావాత యాకోబును చంపటం గురించి ఏశావు 

అనుకుంటాడు. ఏశావు యొక్క కోపం చనిపోయేంతవరకు యాకోబు తన 
అంకుల్ లాబానుతో వెళిలో తనతోనే ఉనా్నడని రిబా్క స్చించాడు.

2. ఇస్్సకు యాకోబును ఆశీరవాదిస్్డు, అతడు పదదిన్ అరాముకు 
వెళిలోపోతాడు.

3. యాకోబు రాత్రి కోసం ఆగ, ఒక కలలో ఉనా్నడు. అతను పరలోకానికి 
ద్రితీసే ఒక మెటలోద్రిని చూస్్డు. అప్్పడు ప్రభువు అతనితో 
మాటాలోడారు, తన కుటుంబం వ్గాదినం చేసిన తన కుటుంబం 
వ్రసతవాంగా మరియు కూడా అతను తన ప్రయాణంలో అతనితో 
ఉంటుంది అని.

4. యాకోబు మేల్్కను ఆ స్థలమును బెతెల్ అని పిలుస్్డు, అది దేవుని 
మందిరానికి అరధ్ం.

5. యాకోబు దేవునికి ఒక ప్రత్జ్ఞ చేస్్డు. దేవుడు అతనిని చూచినటలోయిత్ 
యాకోబు ప్రభువు తన దేవుడిని చేస్ంది!

6. బేత్లులో యాకోబు కాలం నుండి నేరుచుకోగల పాఠాలను పరిశీలిం చండి.
7. యాకోబుకు దేవుని ప్రేమను గూరిచు ఆలోచించి, ఆయన పాపం కాదు.

ముఖయా వచనమును వివర్ంచి మర్యు విద్యార్్లు నేర్చికోనుటకు 
ప్రోత్సహంచండి.
2వ పాఠం పూర్తి చేయుట.
చూపుము: FBI – దేవుడ్ యాకోబుతో కల ద్వీర మాట్్లడ్ట (1)

బైబిలు కథను తెలయజేయండి
చర్చించండి మర్యు వివర్ంచండి:
1. తన తండ్రి మరణం తరావాత యాకోబును చంపటం గురించి ఏశావు 

అనుకుంటాడు. ఏశావు యొక్క కోపం చనిపోయేంతవరకు యాకోబు  
తన అంకుల్ లాబానుతో వెళిలో తనతోనే ఉనా్నడని రిబా్క స్చించాడు.

2. ఇస్్సకు యాకోబును ఆశీరవాదిస్్డు, అతడు పదదినరాముకు వెళిలోపోతాడు.
3. యాకోబు రాత్రి కోసం ఆగ, ఒక కలలో ఉనా్నడు. అతను పరలోకానికి 

ద్రితీసే ఒక మెటలోద్రిని చూస్్డు. అప్్పడు ప్రభువు అతనితో 
మాటాలోడారు, తన కుటుంబం వ్గాదినం చేసిన తన కుటుంబం 
వ్రసతవాంగా మరియు కూడా అతను తన ప్రయాణంలో అతనితో 
ఉంటుంది అని.

4. యాకోబు మేల్్కను ఆ స్థలమును బెతెల్ అని పిలుస్్డు, అది దేవుని 
మందిరానికి అరధ్ం.

5. యాకోబు దేవునికి ఒక ప్రత్జ్ఞ చేస్్డు. దేవుడు అతనిని చూచినటలోయిత్ 
యాకోబు ప్రభువు తన దేవుడిని చేస్ంది!

6. యాకోబుకు దేవుని ప్రేమ గురి o చిన ఆలోచన గురించి, ఆయన పాపం 
గురించి వివరిం చండి.

7. మన జీవితాలోలో దేవుడు పనిచేస్న్నప్్పడు మనకు లభించే ఆశచురయాకరమైన 
విషయాలను చరిచుంచండి.

ముఖయా వచనమును వివర్ంచి మర్యు విద్యార్్లు నేర్చికోనుటకు 
ప్రోత్సహంచండి.
2వ పాఠం పూర్తి చేయుట.
చూపుము: FBI – దేవుడ్ యాకోబుతో కల ద్వీర మాట్్లడ్ట (1)

చిన్న సమూహాలోలో పనిచేయండి, "దేవుని ఇక్కడ నాతో ఉనా్నడు" అనే 
శీరి్షకతో దేవునితో మీతో ఉండటం గురించి మీరు తెలుసకున్నప్్పడు మీరు 
ప్రస్్వించిన స్థలాలను ప్రస్్విస్్, రోజువ్ర్ జీవితంలో హెబ్రీయులు 13: 5 
యొక్క ప్ముఖయాత గురించి ఆలోచించండి.

దేవుని కలలు మీకు ఇచాచుడా? మీరు ఎప్్పడైనా ఒక ఆధాయాత్మాక అరా్థని్న కలిగ 
ఉనా్నరా? మీరు ఏమనుకుంటునా్నరు? ఏ విధంగా అది మీకు జీవితంలో 
సహాయం చేసింది? దేవుడు నేడు ప్రజలకు ఎలా మాటాలోడగలరో పరిశీలిద్దిం. 
వ్రి దైనందిన జీవితాలోలో విద్యారు్థలకు ఏది వ్గాదినం చేస్ందని ఆయన 
వ్గాదినం చేశాడు?

ఈ పాఠం మనకు ఎలంటి సవాలు ఇసుతింద:
1. మీరు పాపం చేసినప్పటికి దేవుడు తన వెనుకవైప్ మరలేదని మీకు 

తెలుస్, బదులుగా మీకు ఆశీరావాదం ఉంద్?
2. ఈ విధమైన అనుభవం మీకు ఎలా అనిపిస్ంది?
3. దేవుడు మీతో మాటాలోడతాడని మీరు ఎలా ఆశిస్్రు?

ఈ పాఠం మనకు ఎలoటి సవాలు ఇసుతింద:
1. పరిశోధన ఆధాయాత్మాక కలలు మరియు మీరు ఈ విధంగా మాటాలోడటం 

దేవుని ఓపెన్ ఉంటుంది.
2. దేవుడు చేసిన నాలుగు వ్గాదినాల కోసం బైబిలులో చూడండి. ఈ 

ఉపయోగంచి ప్ర్థన.

A7 – 3వ సా్యి
2వ పాఠము – యాకోబు యొక్క జీవితం 
అంశము – కలలు కనువాడ్

A7 – 4వ సా్యి
చదువవలసిన బాగము 2  –  యాకోబు యొక్క జీవితం
అంశము –  కలలు కనువాడ్
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పర్చయం చేయండి

పూర్తి చేయండి

నేర్చికొనవలసినద:

పర్శీలంచండి 

బైబిల్ వాకయాం: ఆదకాండం 29: 1–30
ముఖయా వచనము: గలతీ 6: 7
మనము నేర్చికోనవలసినద:
1. జీవితం విత్డం మరియు కోయడం లాంటిది.
2. జీవితం ఎలలోప్్పడూ సలభం అని వ్గాదినాలు లేవు.

తోటలు, పలాలు, మొదలైన వ్టిలో వితు్లు నాటడం మరియు కోయడం 
గురించి మాటాలోడండి మరియు ఏ విత్నం నాటిత్ అదే పంటను ఉత్పత్్ 
చేస్ందని వివరించండి. మా ప్రవర్న, మంచి లేద్ చెడు ఎలా పరిణామాలు 
కలిగ ఉనా్నయో చరిచుంచండి. మేము ఏమి వితా్నం చేస్్మో! తీవ్ంగా 
ప్రవరి్ంచిన కొంతమంది ఆధునిక పరిణామాల గురించి ఆలోచించండి 
మరియు పరిణామాలు ఫలితం పందుతారు.

బైబిల్ వాకయాం: ఆదకాండం  29: 1–30; 31: 1–21
ముఖయా వచనము:   గలతీ 6: 7
మనము నేర్చికోనవలసినద:
1. జీవితం విత్డం మరియు కోయడం లాంటిది.
2. దేవుడు చెపి్పనదేమిటంటే, ఆయన అర్థం.
3. మేము చికిత్స చేయాలనుకుంటున్నటులో ఇతరులతో వయావహరించాలి.

తోటలు, పలాలు, మొదలైన వ్టిలో వితు్లు నాటడం మరియు కోయడం 
గురించి మాటాలోడండి మరియు ఏ విత్నం నాటిత్ అదే పంటను ఉత్పత్్ 
చేస్ందని వివరించండి. మా ప్రవర్న, మంచి లేద్ చెడు ఎలా పరిణామాలు 
కలిగ ఉనా్నయో చరిచుంచండి. విత్నాలు మరియు కోయడం యొక్క 
ఉద్హరణలు కోసం 
స్్థనిక వ్రా్పత్రికలు ద్వారా వచుచు ప్కారులో చూడండి మరియు వ్రి చిత్రం 
తగ్గంచడం మరియు పద్లు జోడించడం ద్వారా చేయండి.

బైబిలు కథను తెలయజేయండి
చర్చించండి మర్యు వివర్ంచండి:
1. యాకోబు అరామును చేరుకుని గొర్రెల కాపరులను కలుసకుంటాడు.
2. రాహేలు, తన బంధువు తన గొర్రెలకు నీటిని వస్్డు. యాకోబు ఆమెకు 

సహాయం చేస్ంది. ఆమె తన తండ్రి లాబానుతో చెపి్పనప్్పడు,  
అతడు వ్రిని తన ఇంటికి ఆహావానించాడు.

3. యాకోబు లాబాను కోసం పని చేస్నా్నడు. అతను 7 సంవత్సరాలు 
లాబాను కోసం పని చేసే్ అతను ప్రేమలో పడిన రాహేలును వివ్హం 
చేస్్నని వ్గాదినం చేయబడతాడు.

4. పెళిలో తరావాత, తాను మోసగంచబడాడానని, లేయా రాహేలు సోదరిని  
వివ్హం చేసకునా్ననని యాకోబు తెలుసకునా్నడు.

5. తరావాత అతడు తన భారయాగా రాహేలును ఇచాచుడు మరియు ఆమెకు  
మరో 7 సంవత్సరాలు పనిచేయవలసి వచిచుంది.

6. తన సంత ఇంటిలో తన మోసప్ సంవత్సరప్ ఫలితాల ఫలితాలను 
యాకోబు, తప్్పడు విమర్శకుడు ఎలా చూస్నా్నడో చరిచుంచండి.

7. ప్రజలు నిరాశతో వయావహరిస్న్న అనేక మారా్గలోలో కూడా చరిచుంచండి.

ముఖయా వచనమును వివర్ంచి మర్యు విద్యార్్లు నేర్చికోనుటకు 
ప్రోత్సహంచండి.
3వ పాఠం పూర్తి చేయుట.
చూపుము: FBI – యాకోబు, తన వివాహ సమయంలో మోసగంచబడెను 
(1)

బైబిలు కథను తెలయజేయండి
చర్చించండి మర్యు వివర్ంచండి:
1. యాకోబు అరామును చేరుకుని గొర్రెల కాపరులను కలుసకుంటాడు.
2. రాహేలు, తన బంధువు తన గొర్రెలకు నీటిని వస్్డు. యాకోబు ఆమెకు 

సహాయం చేస్ంది. ఆమె తన తండ్రి లాబానుతో చెపి్పనప్్పడు, అతడు 
వ్రిని తన ఇంటికి ఆహావానించాడు.

3. యాకోబు లాబాను కోసం పని చేస్నా్నడు. అతను 7 సంవత్సరాలు 
లాబాను కోసం పని చేస్ే అతను ప్రేమలో పడిన రాహేలును వివ్హం 
చేస్్నని వ్గాదినం చేయబడతాడు.

4. పెళిలో తరావాత, తాను మోసగంచబడాడానని, లేయా రాహేలు సోదరిని  
వివ్హం చేసకునా్ననని యాకోబు తెలుసకునా్నడు.

5. తరావాత అతడు తన భారయాగా రాహేలును ఇచాచుడు మరియు ఆమెకు  
మరో 7 సంవత్సరాలు పనిచేయవలసి వచిచుంది.

6. తన సంత ఇంటిలో తన మోసప్ సంవత్సరప్ ఫలితాల ఫలితాలను 
యాకోబు, తప్్పడు విమర్శకుడు ఎలా చూస్నా్నడో చరిచుంచండి 
మరియు అతను పెదది మందలు మరియు పెదది కుటుంబం ఉంది. 
లాబాను తన ఇంటి నుండి దూరంగా ఉన్నప్్పడు లాబాను వెళిలోపోతాడు.

7. తరువ్త దేవుడు తన సవాదేశానికి త్రిగ వెళ్ళడానికి యాకోబుతో చెపా్పడు. 
దేవుడు అతనిని ఆశీరవాదించాడు.

8. యాకోబు వైఫలాయాల గురిoచి ఆలోచిoచి, దేవుడు ఎలా ఉనా్నడో 
చరిచుoచoడి

ముఖయా వచనమును వివర్ంచి మర్యు విద్యార్్లు నేర్చికోనుటకు 
ప్రోత్సహంచండి.
3వ పాఠం పూర్తి చేయుట.
చూపుము: FBI – యాకోబు, తన వివాహ సమయంలో మోసగంచబడెను 
(1)

పై నుండి నం 7 నుండి ఉద్హరణలు ఒకటి ఎంచుకోండి మరియు ఒక 
పెదది తరగత్ పెదది పేపరు పై వ్రాసి తద్వారా ప్రత్ ఒక్కరూ వ్రి ప్రదర్శనలను 
చూడవచుచు. (అందుబాటులో ఉన్నటలోయిత్, పోస్టి విధానం వ్డవచుచు 
మరియు బదులుగా కాగతంపైకి రావచుచు) 

ప్రజల జీవితాలలో విత్నాలు మరియు కోయడం యొక్క ఉద్హరణలు, 
మొదట ప్రత్కూల మార్గంలో, అప్్పడు అనుకూలమైన ర్త్లో ఆలోచించండి. 
ప్రత్ ఒక్కరికి రండుస్రులో అందించడానికి ప్రయత్్నస్న్న మీ స్పందనలను 
వ్రాయడం లేద్ గీయండి.

ఈ పాఠం మనకు ఎటువంటి సవాలును ఇసుతింద:
1. మీరు ఎప్్పడు నిరాశపరచబడాడారు?
2. మీరు ఎలా సరిగా్గ వయావహరించారు?
3. ద్నితో మీరు వయావహరించిన మంచి మార్గం ఉంద్?
4. రండు నిలువు వరుసలలో వితు్లు నాటే మరియు కోయడం యొక్క 

మూడు ఉద్హరణలను మీరు జాబితా చేయవచాచు?

ఈ పాఠం మనకు ఎలoటి సవాలు ఇసుతింద:
1. 1. మీకు మోసగంచిన తరువ్త తెలుస్?
2. 2. నిరిదిషటి, తప్్పడు ప్రవర్న ప్రజలకు దెబ్త్నడానికి వచిచునప్్పడు ఇతర 

ఉద్హరణల గురించి మీరు ఆలోచించగలరా?

A7 – 3వ సా్యి
3వ పాఠము – యాకోబు యొక్క జీవితం 
అంశము –   నిరాశపడ్ట

A7 – 4వ సా్యి
చదువవలసిన బాగము 3  –  యాకోబు యొక్క జీవితం
అంశము –  మోసగాడ్
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పర్చయం చేయండి

పూర్తి చేయండి

నేర్చికొనవలసినద:

పర్శీలంచండి 

బైబిలు వాకయాం: ఆదకాండం 32: 1–21, 33: 1–11
ముఖయా వచనము: 1 యోహాను 1: 9
మనము నేర్చికొనవలసినద:
1. దేవుని సహాయ o తో యాకోబు జీవిత o లో జరిగంచిన చెడు పనుల 

విషయంలో ప్రజలను క్షమిం చడంస్ధయామే.
2. మనము పశాచుతా్పపడినప్్పడు ఆయనను క్షమించును.

యాకోబు దేవునికి విధేయుడై, తన ఇంటికి త్రిగ రావచచుని గురు్చేసకోండి, 
అయిత్ అతడు చంపడానికి బెదిరించిన ఎనో్నను కలిసినందుకు అతను 
బాధపడతాడు. ఏశావు తనను క్షమిo చడానికి సిదధ్oగా ఉనా్నడో లేదో 
పరిశీలిoచoడి. మీకు స్ధారణంగా జరిగే కొని్న విషయాలను మీరు జాబితా 
చేసినప్్పడు: a) క్షమించరాదు మరియు b) మని్నంచు.

బైబిలు వాకయాం: ఆదకాండం 32: 1–32, 33: 1–17
ముఖయా వచనము:  1 యోహాను 1: 9
మనము నేర్చికొనవలసినద:
1. యాకోబు తన జీవితంలో ఒక సంక్షోభానికి వచాచుడు కానీ యాకోబు తన 

పడవైన ఓడిపోయిన సోదరుణణి కనా్న దేవునితో కలుసకునేందుకు 
చాలా ముఖయామైనది.

2. ఇప్్పడు పెదదివ్డైనప్పటికీ, యాకోబు జీవితానికి దేవుడు ఇప్పటికీ కొత్ 
ప్రణాళికలను కలిగ ఉనా్నడు.

ఒక ప్రత్యాక వయాకి్ని కలుసకోవడoలో పాల్్గనడo గురిoచి మాటాలోడుకోవడo, 
ద్నికోసo మనo ఎలా సిదధ్ o చేసకోవచ్చు చరిచుంచండి. దేవునితో ఎటువంటి 
సంబంధం లేదని సంవత్సరాల తరావాత, యాకోబు ఇప్్పడు దేవునితో 
కలుస్్డు. యాకోబు మరన్నడూ లేడు, అతడు ఏశావుతో కలుసకునేందుకు 
సహాయం చేస్డు. స్ధయాం ఉంటే, ఇంటర్నట్ పరిశోధన "సి్పయర్ ఎండ్" 
ప్స్కం, లేద్ జిమ్ ఇలియట్ భారయా తన భర్ యొక్క హంతకులను 
క్షమించిన ద్నిని గూరిచు DVD లో చూడoడి.

బైబిలు కథను తెలయజేయండి
చర్చించండి మర్యు వివర్ంచండి:
1. అనేక సంవత్సరాల తరావాత ఇంటికి త్రిగవచేచుందుకు యాకోబు ఎలా 

భయపడాడాడో కారణాలను పరిశీలిం చండి 
2. 2. యాకోబు 4oo మనుషుయాలతో కలవడానికి వస్నా్నడని 

తెలుసకున్నప్్పడు యాకోబు మరింత భయపడతాడు.
3. యాకోబు మూడు విషయాలు చేస్్డు: 1) తన కుటుంబాని్న కనీసం  

ఒక్క సమూహం సరక్షితంగా (32: 7–8),  2) అతను ప్రి్థస్్డు  
(32: 9–12), 3) అతను ఇస్కు బహుమతులు పంప్తాడు.  
(32: 13–16) 

4. ఆ రాత్రి యాకోబు చాలా విచిత్రమైన అనుభవం దేవునితో సమావేశం 
మరియు అతని ఆశీరావాదం కోరుతూ. (32: 22–31) 

5. యాకోబు యొక్క భయాలు అబదధ్మైనవి. ఏశావు అతనిని ఆలింగనం 
చేస్్డు మరియు అతనిని క్షమించాడని తెలుసో్ంది. యాకోబు 
తన కుటుంబాని్న పరిచయం చేస్్డు మరియు తన బహుమతులు 
అందుకోవడానికి ఇస్ను ఒపి్పస్్డు. 

6. అయినా అతడు తన తండ్రి దగ్గరకు త్రిగ రాడు. వెంటనే ఇశ్రాయేలును 
త్రిగ ఇస్్ను. 

7. యాకోబు ఎందుకు సందేహంచి, దేవుని వ్గాదినాలను అంగీకరిం చలేదు? 
8. భయాలను భరించండి మరియు చాలా భయాలు వ్స్వ్నికి జరిగేవని 

వివరిస్్యి, మేము వ్టిపై ఎకు్కవ సమయం గడిపినప్పటికీ.

ముఖయామైన వచనమును నేర్చికొనుటకు విద్యార్ధులను ప్రోత్సహంచండి
4వ పాఠము పూర్తి.
చూపండి: FBI – యాకోబు కనానుకు చేర్ట, మర్యు ఏశావు మర్యు 
యాకోబు కలుసుకొనుట (I)

బైబిలు కథను తెలయజేయండి
చర్చించండి మర్యు వివర్ంచండి:
1. ఎనో్న సంవత్సరాల తరావాత ఇంటికి త్రిగవచేచుందుకు యాకోబు ఎలా 

భయపడాడాడో కారణాలను పరిశీలిం చండి
2. యాకోబు 400 మంది మనుషుయాలతో కలవడానికి వస్నా్నడని 

తెలుసకున్నప్్పడు యాకోబు మరింత భయపడతాడు.
3. యాకోబు మూడు విషయాలు చేస్్డు: 1) కనీసం ఒక గుంప్ 

సరక్షితంగా ఉంటుందని ఆయన తన కుటుం బాని్న రండుస్రులో 
విభజిస్్డు. (32: 7–8),  2) ఆయన ప్రి్థస్్డు (32: 9–12),  
3) అతను ఏశావుకు బహుమతులు పంప్తాడు. (32: 13–16).

4. ఆ రాత్రి యాకోబు దేవునికి చాలా విచిత్రమైన అనుభవ్ని్న కలిగంచి 
అతని ఆశీరావాద్ని్న కోరుకునా్నడు. (32: 22–31)

5. యాకోబు భయపడలేదు. ఏశావు అతనిని ఆలింగనం చేస్్డు, మరియు 
అతనిని క్షమించాడని తెలుసో్ంది. యాకోబు తన కుటుంబాని్న 
పరిచయం చేస్్డు మరియు తన బహుమతులు అందుకోవడానికి 
ఇస్ను ఒపి్పస్్డు.

6. అయినా అతడు తన తండ్రి దగ్గరకు త్రిగ రాడు. వెంటనే ఇశ్రాయేలును 
త్రిగ ఇస్్ను.

7. యాకోబు ఎందుకు సందేహంచి, దేవుని వ్గాదినాలను అంగీకరిం  
చలేదు? 

8. ఇతరులను క్షమించే ప్రజల నిజ జీవిత కథలను పరిశీలిం చండి. 

9. 9. మనం క్షమించని సమయంలో మనం మరియు ఇతరులకు చేసే హాని 
గురించి ఆలోచించండి.

ముఖయామైన వచనమును నేర్చికొనుటకు విద్యార్ధులను ప్రోత్సహంచండి
4వ పాఠము పూర్తి.
చూపండి: FBI – యాకోబు కనానుకు చేర్ట, మర్యు ఏశావు మర్యు 
యాకోబు కలుసుకొనుట (I)

పై భాగాని్న ప్రస్్విస్్, దేవునికి ఒక లేఖ రాయడానికి మీ ఆలోచనలు కొని్న 
ఉపయోగంచండి. విద్యారు్థలను వ్రు దేవునికి ఒప్్పకుంటారో, వ్రు ఏమి 
అడుగుతారు, మరియు కూడా కృతజ్ఞతలు చెప్్పకోమని చెప్పండి.

దేవునితో సని్నహత o గా అర్థమేమిట్ పరిశీలిం చండి
   ఎ)   అది ఎప్్పడు జరుగుతుంది?
   బి)   ఇది ఎలా జరుగుతుంది?
   సి)   ఎందుకు జరగాలి? 
వ్రు దేవునితో వయాకి్గత సమావేశాని్న కలిగ ఉనా్నరో లేదో అడగండి.

పాఠం మనకు ఎల సవాలు చేసుతింద:
1. మన జీవితాలకు అనుగుణంగా ఈ బైబిలు భాగంనుండి ఏమి 

నేరుచుకోవచుచు?
2. ఇటీవలే క్షమించబడిన ఒక వయాకి్ యొక్క ఉద్హరణలు ఇవవాండి.
3. మనుషుయాలను క్షమిoచడానికి దేవుని సహాయo కోరరా?

పాఠం మనకు ఎల సవాలు చేసుతింద:
1. ఇటీవల వ్రిని క్షమించడంలో విఫలమైన ఎవరైనా, లేద్ వ్రిని 

క్షమించినటలోయిత్ విద్యారు్థలు అడగండి.
2. వ్రికి ఎలా అనిపిస్ంది?
3. ఎవరైనా వ్రిని క్షమించరా?

A1 – 3వ సా్యి
4వ పాఠము – సృష్్ట
అంశము – దేవుని మార్గములో పనులు చేయుట

A7 – 3వ సా్యి
4వ పాఠము – యాకోబు యొక్క జీవితం 
అంశము –   కనుగొనుట

A7 – 4వ సా్యి
చదువవలసిన బాగము 4 –  యాకోబు యొక్క జీవితం
అంశము –  కనుగొనుట
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పర్చయం చేయండి

పూర్తి చేయండి

నేర్చికొనవలసినద:

పర్శీలంచండి 

A8 – 3వ సా్యి
1వ పాఠము – ఒక క్రైసతివుడిగా ఉండటం
అంశము – ప్రార్న అంటే ఏమిటి?

A8 – 4వ సా్యి
చదువవలసిన 1వ బాగము –- ఒక క్రైసతివుడిగా ఉండటం
అంశము – - ప్రార్న గుర్ంచి నేర్చికోవడ

బైబిలు వాకయాం: కీరతిన 5: 1–8
ముఖయా వచనము: కీరతిన 5: 2
మనము నేర్చికొనవలసినద:
1. దేవుడు చాలా ప్రత్యాకమైనందున ప్ర్థన చాలా ప్రత్యాకమైనది.
2. ప్ర్థన మాటాలోడటం మరియు దేవుని వినడం.
3. మన ప్ర్థనలకు కొని్నస్రులో జవ్బు ఇవవాలేము మరియు దీనికి కారణాలు 

ఉనా్నయి.

దూరంగా ఉన్న సే్నహతులు మరియు కుటుంబ సభుయాలతో సని్నహతంగా 
ఉండటానికి ప్రయత్్నస్న్న సమసయాల గురించి ఆలోచించండి. దేవునితో 
సంభాష్ం చగల అదుభాతమైన వ్స్వ్ని్న పరిశీలిం చండి. వ్రు ప్రి్థసే్ 
విద్యారు్థలు అడగండి. ఎందుకు? /ఎందుకు కాదు?

బైబిలు వాకయాం: లూకా 11: 1–10; మతతియి 6: 5–15
ముఖయా వచనము: లూకా 11: 9
మనము నేర్చికొనవలసినద:
1. ప్ర్థన గొప్ప ఆధకయాత అని మేము గురి్ంచాలి.
2. మేము తరచుగా ప్ర్థన చేయాలి.
3. వయాకి్గత ప్ర్థనలో మనం శ్రదధ్ తీసకోకూడదు.

దూరంగా ఉన్న సే్నహతులు మరియు కుటుంబ సభుయాలతో సని్నహతంగా 
ఉండటానికి ప్రయత్్నస్న్న సమసయాల గురించి ఆలోచించండి. దేవునితో 
నేరుగా సంభాష్ం చగల అదుభాతమైన వ్స్వ్ని్న పరిశీలిం చండి. మనం  
ప్రి్థం చవలసిన విషయాల గురించి ఆలోచిం చండి. విద్యారు్థలు ప్ర్థనలకు 
సమాధానమిచాచురో ఆలోచించండి. ప్ర్థనకు సమాధానమిచిచున వ్రి 
ప్రత్స్పందన ఏమిటి?

బైబిలు కథను తెలయజేయండి
చర్చించండి మర్యు వివర్ంచండి:
1. కీర్నలో ద్వీదు ఉపయోగస్న్న కొని్న శీరి్షకల గురించి ప్రి్థం చినప్్పడు 

మనం ఎవరితో మాటాలోడుతునా్నమో పరిశీలిం చండి.
2. మనం ప్రి్థం చేటప్్పడు డేవిడ్ ప్రి్థంచి, చరిచుం చవలసిన సమయం 

గురించి ఆలోచిం చండి.
3. దేవుడు మన ప్ర్థనలను వినడాని్న ఏది అడడాగస్ందో కీర్నల నుండి  

చరిచుంచాడు.
4. ప్ర్థనలో దేవునితో మాటాలోడడానికి సిదధ్పడడానికి మనకు సహాయపడే ఏ 

పాఠాలను కీర్న నుండి కూడా కనుగొనవచుచు.
5. ద్వీదు యెహోవ్తో ప్రత్యాక సంబంధాని్న కలిగ ఉనా్నడు ఎందుకంటే 

ఆయన నా రాజును నా దేవుడును పదయాంలో పంచుకునా్నడు 2. మనకు 
కూడా ప్రత్యాకమైన సంబంధం ఉంద్?

6. ముఖయామైన ప్ర్థన, ఉద్. ప్ర్థన లేకుండా జీవితం ఎలా ఉంటుంది.
7. మనం ఏమి ప్రి్థంచగలము?

ముఖయామైన వచనమును నేర్చికొనుటకు విద్యార్ధులను ప్రోత్సహంచండి
1వ పాఠము పూర్తి.
చూపండి: FBI – సర్యైన సమమైన FBI  ఉపమానములు లేవు (I)

బైబిలు కథను తెలయజేయండి
చర్చించండి మర్యు వివర్ంచండి:
1. ఒక సందరభాంలో యేస ప్రి్థస్నా్నడు మరియు అతని శిషుయాలు ప్ర్థన 

ఎలా బోధంచాలని అడిగారు.
2. మన o ప్రి్థ o చినప్్పడు, యేస ఉపయోగంచిన శీరి్షక గురించి  

ఆలోచిం చడం ఎవరికి చెబుతునా్నరో పరిశీలిం చండి
3. యేస ప్ర్థనను దేవుని ప్రశంసలతో మొదలుపెటాటిడు. మన ప్ర్థనలలో 

ఏ భాగం ఉండాలి?
4. యేస ప్ర్థనలో చేసిన మూడు ప్రధాన విన్నపాలను గురించి  

ఆలోచిం చండి.
5. యేస చెపి్పన ఉపమానాని్న చదవండి (లూకా 11: 5–10) మరియు 

యేస బోధస్న్న ప్ర్థనలో నిలకడకు సంబంధంచిన ప్రధాన పాఠం 
గురించి ఆలోచించండి.

6. మతతియి 6: 5–15లో ప్ర్థన గురించి యేస బోధంచిన పాఠాలను  
గురించి ఆలోచిం చండి.

7. విషయాలు తప్్ప జరిగేటప్్పడు మనం ఎందుకు ఎకు్కవ ప్రి్థస్్ం.
8. కొని్నస్రులో మనం ప్ర్థనను ఎందుకు కషటిపడుతునా్నమో కూడా 

ఆలోచిస్్ం

ముఖయామైన వచనమును నేర్చికొనుటకు విద్యార్ధులను ప్రోత్సహంచండి
1వ పాఠము పూర్తి.
చూపండి: FBI – అరధురాత్రి దర్్శంచిన వానిని గూర్చి ఉపమానము(I)

మన ప్ర్థన అవసరమయేయా విషయాలు ఉనా్నయా? ఎంత తరచుగా 
ప్రి్థంచాలి? మరియు ఎంతకాలం? బైబిలోలోని మర్క వయాకి్ యొక్క 
ప్ర్థనలను మరియు వ్రి ప్రధ్నా జీవితంలో నేరుచుకోగల పాఠాలను గురించి 
ఆలోచించండి.

అధయాయనంలో ప్రస్్వించబడిన ప్ర్థన యొక్క ఐదు అంశాలను గురించి 
కులోప్ంగా మాటాలోడండి మరియు అని్న అంశాలను కలిగ ఉన్న ప్రధ్నలను 
సిదధ్ం చేయడానికి విద్యారు్థలను పని చేయడానికి అడగండి.

పాఠం మనకు ఎల సవాలు చేసుతింద:
మీరు ప్ర్థనలో మాటాలోడుతునా్నరా లేద్ వినడా? బహుశా మన o దేవుడు 
చెపి్పనద్ని గురిoచి వినడo మొదలుపెటటివచుచు

పాఠం మనకు ఎల సవాలు చేసుతింద:
వయాకి్గతంగా, కుటుంబంలో, స్్థనిక సమాజంలో, దేశం మరియు 
ప్రపంచవ్యాప్ంగా ప్రధ్న చేయగల పరిసి్థతుల గురించి ఆలోచించండి. 
జవ్బు ఇవవాబడిన ప్రధ్నలకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేయండి.
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పర్చయం చేయండి

పూర్తి చేయండి

నేర్చికొనవలసినద:

పర్శీలంచండి 

బైబిల వాకయాం: లూకా 18: 91–4
ముఖయా వచనము: యాకోబు 4:8
మనము నేర్చికొనవలసినద:
1. మేము దేవునికి ప్రి్థంచమని చరిచుకి వెళలోవలసిన అవసరం లేదు: ఎప్్పడైనా 

మరియు ఎప్్పడైనా ప్ర్థన చేయవచుచు.
2. మనం ప్ర్థనలో వినయంగా, నిజాయితీగా ఉండాలని దేవుడు 

కోరుకుంటునా్నడు.

పాఠంలో ప్ర్థన గురించి నేరుచుకున్న పాఠాలను పరిశీలిం చండి. బైబిలు ఇలా 
చెబుతోంది: "అంతము ముందు ప్రగాఢము వచుచును." (సామెతలు 16: 18)
దీని భావమేమిట్ ఆలోచిం చండి. ఇది నిజ జీవిత పరిసి్థత్ నుండి లేద్ 
కాల్పనికమైనదిగా చెప్పండి.

బైబిల వాకయాం: అపో. కారయా 17: 10–14 & 2 తిమోతి 3: 14–17 
ముఖయా వచనము: కీరతినలు 118: 105
మనము నేర్చికొనవలసినద:
1. బైబిలు చదవడం చాలా ముఖయాం.
2. మనము బైబిలును నమమావచుచు ఎందుకంటే ఇది దేవుని వ్కయాము.

ఏ ఇతర ప్స్కం కంటే ప్రపంచంలో ఎకు్కవ బైబిలోలో ఉనా్నయి. సంవత్సరాలుగా 
దేశాలు దీనిని నిషేధంచటానికి ప్రయత్్నంచాయి, ద్నిని కాలచుండి లేద్ 
ద్నిని పాత్పెటిటినా కానీ అది బయటపడింది. ఎందుకంటే ఇది దేవుని 
వ్కయాము.

బైబిలు కథను తెలయజేయండి
చర్చించండి మర్యు వివర్ంచండి:
1. మనo ఎలలోప్్పడూ ప్రి్థoచాలని, విడిచిపెటటికూడదని యేస 

బోధస్నా్నడు. (వచనము 1)
2. గరివాషుఠులుగా ఉన్నవ్రు, వినయం లేనివ్రు ప్ర్థనకు సరైన వైఖరిలో  

లేరని ఆయన వివరిస్నా్నరు. (9వ వచనం)
3. ఎని్నస్రులో మత మనుషుయాడు (పరిసయుయాడు) "నేను" అనే పద్ని్న 

ఉపయోగంచాను.
4. ప్రధ్న మరియు పను్న కలెకటిర్ యొక్క వైఖరి వివరించడానికి విద్యారు్థలు 

అడగండి.
5. ఇదదిరు మనుషుయాలు ప్ర్థనకు వేరేవారు విధానాలను విరుదధ్ం.
6. మనుషుయాడు దేవుణణి ఎందుకు ఇషటిపడాడాడో, ఎందుకు ఆలోచించాలి?

ముఖయామైన వచనమును నేర్చికొనుటకు విద్యార్ధులను ప్రోత్సహంచండి
2వ పాఠము పూర్తి.
చూపండి: FBI – పరసియుడ్ మర్యు సుంకర్ గూర్చిన ఉపమానములు (I)

బైబిలు కథను తెలయజేయండి
చర్చించండి మర్యు వివర్ంచండి:
1. బైబిల్ క్రైస్వుడు అతయాంత ముఖయామైన ప్స్కం ఉంది, కానీ మేము అది 

ఎలా నిజం ఉంటుంది?
2. బైబిలు పఠనం, అని్న గ్రంథాలు దేవుని బ్రీత్ అని మనకు చెప్్ంది, అంటే 

దేవుడు ద్నిని ప్రేరేపించాడు. బైబిలు నిజమని మంగురి్స్్v కాబటిటి 
దేవుడు అబదధ్మాడలేడు.

3. కొని్న వందల సంవత్సరాల తరువ్త వ్స్వ్నికి పాత నిబంధనలో చాలా 
విషయాలు ఊహంచబడాడాయి. ఉద్హరణకు యేస ప్టుటికకు పాత 
నిబంధనలోని అని్న స్చనలు.

4. ద్ద్ప్ 4o వేరేవారు ప్రజలు అనేక శతాబాదిలుగా బైబిలోలోని కొని్న భాగాలు 
వ్రాశారు, కానీ ఒక ప్రధాన అంశము మరియు సందేశం ప్స్కంలో 
ఐకయాతను తెచాచుయి.

5. బైబిల్ యొక్క పఠనం మరియు ద్ని బోధనను అనుసరించి పవిత్రాతమా 
సహాయంతో ప్రజల జీవితాల సహాయంతో చేయవచుచు.

6. బైబిలు చాలా ప్ముఖయామైనది కాదు. మనం బైబిలు చదివి ఎనో్న 
కారణాల గురించి ఆలోచిం చండి.

ముఖయామైన వచనమును నేర్చికొనుటకు విద్యార్ధులను ప్రోత్సహంచండి
2వ పాఠము పూర్తి.
చూపండి: FBI – సర్యైన ఉపమానములు లేవు (I)

ఒక కాగతప్ కాగతప్ గుణాని్న పను్నచెలిలోంప్ద్రుడు ప్రదరి్శస్్డు మరియు 
మర్క వైప్, పరిసయుయాడి లక్షణాలను చూపించాడు.

ముఖయా వచనము గురించి ఆలోచించండి మరియు ఆకాశం నుంచి 
బయటకు వచేచు కాంత్ యొక్క ప్ంజం చిత్రాని్న గీయండి. క్రింద ఉన్న దేవుని 
వెలుగు మీకు కావ్లి్సన కొని్న విషయాలను రాయండి. మీరు చేయవలసిన 
నిరణియం, మీరు కలత చెందుతున్నప్్పడు మీకు సహాయపడండి.

ఈ పాఠం మనకు ఎల సవాలు చేసుతింద:
1. "నమ్రత" అనే పద్నికి అర్థమేమిటి, మనం మరింత 

వినయస్థలమైపోతునా్నం? వినయాని్న ఎలా చూపిం చవచ్చు చూపించండి. 
2. "గరవాం" అనే పద్నికి అర్థమేమిటి, మనం ఎలా తకు్కవ గరివాంచగలము? 

మనం ఎలా అహం కారం చూపించవచ్చు చూపిం చండి.

ఈ పాఠం మనకు ఎల సవాలు చేసుతింద:
1. బైబిలును చదవడం ఎంత సలభంగా ఉంటుంది?
2. ప్ర్థన చేసి, దేవుణణి ప్రి్థం చడం గురించి ఆలోచిం చండి.

A8 – 3వ సా్యి
2వ పాఠము – ఒక క్రైసతివుడిగా ఉండటం
అంశము – దేవుడ్ మన ప్రార్నలను విoట్డా?

A8 – 4వ సా్యి
చదువవలసిన 2వ బాగము –- ఒక క్రైసతివుడిగా ఉండటం
అంశము – -బైబిల్ గుర్ంచి నేర్చికోవడం
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పర్చయం చేయండి

పూర్తి చేయండి

నేర్చికొనవలసినద:

పర్శీలంచండి 

బైబిలు వాకయాం: మతతియి 6: 5–15
ముఖయా వచనము: మతతియి 6: 8
మనము నేర్చికొనవలసినద:
1. మనం క్రమంగా ప్రి్థంచాలి.  
2. మన ప్ర్థనలు ఫానీ్స లేద్ పడవుగా ఉండవలసిన అవసరం లేదు.
3. "ప్రభువు ప్ర్థన" మన ప్రధ్నలను నిరిమాంచడంలో సహాయం చేయడానికి 

ఉదేదిశించబడింది.

1. 1 & 2 పాఠములు మరియు ఇప్పటికే ప్ర్థన గురించి తెలుసకున్న 
అని్న సమీక్షించండి. ఎందుకంటే చాలామంది క్రమంగా ప్రి్థం చడం  
కషటింగా ఉంటుందని పరిశీలిం చండి

2. ఏకాగ్రతకు సహాయం చేయడానికి బిగ్గరగా ప్రి్థంచడం యొక్క 
ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

3. సరైన మాటలతో సహాయం చేయడానికి ప్ర్థనలను వ్రాసే ప్రయోజనాలు 
ఏవి?

బైబిలు వాకయాం: యోహాను 15: 1–17, గలతీ 5: 22–23
ముఖయా వచనము: యోహను 15: 5
మనము నేర్చికొనవలసినద:
1. క్రైస్వులు యేసలాగే ఎకు్కవగా ఉండాలి.
2. ద్రాక్షావయం మరియు ద్ని శాఖలు ఉదహరించినటులోగా ఆయనకు 

దగ్గరగా ఉండటం రహసయామే.
3. క్రైస్వులు ఎకు్కవ ఫలాలను ఉత్పత్్ చేయడానికి దేవుని కత్్రింప్లో 

అవసరం.

1. ఉతా్సహపూరిత క్రైస్వుల గురించి ఆలోచిం చండి, వ్రు ఆతమా 
ఫలాలను చాలామంది ప్రదరి్శంచి, తమ జీవితాలను ఎలా ఫలవం తంగా 
నముమాతారో ఆలోచిస్్రు.

2. తోటమాలి ఒక ద్రాక్ష కొటుటికుపోతున్నటులోగా, దేవుడు మన జీవితాలోలో ఎలా 
పనిచేయగలరో వివరిం చండి.

బైబిలు కథను తెలయజేయoడి
చర్చించండి మర్యు వివర్ంచండి:
1. కొండమీద ప్రసంగములో ప్ర్థన గురించి యెహోవ్ బోధంచాడు.
2. ప్ర్థన మాకు మరియు దేవునికి మధయా ఎందుకు ఉందో వివరించండి.
3. కేవలం ప్రధ్నలను ఎందుకు ప్నరావృతమవ్వాలి అనేది నిజమైన ప్ర్థన 

కాదు.
4. "మనమాయనను అడిగేముందు మన తండ్రికి ఏమి అవసరమో" అని 

ప్ర్థన ఎందుకు అవసరమో చరిచుంచండి.
5. ప్రశంసలు మరియు ప్ర్థన విజ్ఞపి్ పరంగా ప్రభువు యొక్క సరళి ప్ర్థన 

గురించి ఆలోచించండి.
6. మన ప్ర్థనలను ప్రి్థస్్, మన ప్ర్థనలను చరయా తీసకునేటప్్పడు 

దేవుడు జవ్బిస్్డు అని నమేమా ప్ముఖయాతను పరిశీలిం చండి.

ముఖయామైన వచనమును నేర్చికొనుటకు విద్యార్ధులను ప్రోత్సహంచండి
3వ పాఠము పూర్తి.
చూపండి: FBI – సర్యైన ఉపమానములు లేవు (I)

బైబిలు కథను తెలయజేయoడి
చర్చించండి మర్యు వివర్ంచండి:
1. పితామహుడిని తోటమాలిగా, ద్రాక్షావలిలోని, క్రైస్వులకు శాఖలుగా 

వివరించండి.
2. మన జీవితాలోలో సంపదను చూడాలని దేవుడు కోరుతునా్నడని 

వివరించండి, అది గలతీయులు 5: 22–23లో ఈ విధంగా 
వివరించబడింది.

3. కత్్రింప్ ముందు మరియు తరువ్త ఎలా పండు చెటులో చూస్్యనే 
ద్ని గురించి ఆలోచించండి.

4. గలతీయులకు 5: 19–20 నుండి విరుదధ్ంగా, పరిశుద్దితమా యొక్క పని 
మరియు క్రీస్పై విశావాసం ఉండటం లేదు.

5. దేవుని సం కల్పమని విద్యారు్థలను గురు్చేసకోండి క్రైస్వులు మనం 
క్రీస్వలె ఉండాలి, ఆయన జీవితంలోని ఆతమా ఫలాలను ప్రదరి్శoచాడు.

ముఖయామైన వచనమును నేర్చికొనుటకు విద్యార్ధులను ప్రోత్సహంచండి
3వ పాఠము పూర్తి.
చూపండి: FBI – సర్యైన ఉపమానములు లేవు (I)

1 త్మోత్ 2: 1 గురించి ఆలోచించి, వివిధ రకాల ప్ర్థనలను చరిచుం చండి. 
మనం వయాకి్గతంగా ప్రి్థం చగల స్థలాల గురించి ఆలోచిం చండి. విద్యారు్థల 
స్థలాలను స్చిస్న్నటులోగా వ్టిని జాబితా చేయండి.

ఈ అధయాయనంలో నేరుచుకున్న ముఖయామైన పాఠాలను కులోపీ్కరించండి. 
యోహాను 15: 4- లో చెపి్పనటులోగా కీ ఆయనలో మిగలి ఉందని నొకి్కచెప్పండి

ఈ పాఠం మనకు ఎల సవాలు చేసుతింద:
ప్ర్థన ఒక నిష్్రియ అంశము కాదు కానీ చురుకైన అంశము. ప్రస్తానికి ఇది 
మీ కోసం ఉదేదిశించిన ద్ని గురించి ఆలోచించండి. మీరు ప్ర్థన చేసినప్్పడు 
దేవుని సహాయం కోసం అడగండి. తమ ప్రధ్నలను తయారుచేయటానికి 
ప్రభువు ప్రధ్నలో ఇచిచున నమూనాను వ్డండి.

ఈ పాఠం మనకు ఎల సవాలు చేసుతింద:
ఈ లక్షణాలోలో / ఫలాలను ఏది అభివృదిధ్ చేయాలో ఆయనకు 
సహాయం చేయమని దేవుణణి కోరుతూ గలతీయులకు 5: 22–23ను 
ప్ర్థనాపూరవాకంగా చదవమని విద్యారు్థలను అడగండి.

A8 – 3వ సా్యి
3వ పాఠము – ఒక క్రైసతివుడిగా ఉండటం
అంశము –  ఎల ప్రార్్ంచాల?

A8 – 4వ సా్యి
చదువవలసిన 3వ బాగము –- ఒక క్రైసతివుడిగా ఉండటం
అంశము – - దేవుని కోసం జీవించుట
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పర్చయం చేయండి

పూర్తి చేయండి

నేర్చికొనవలసినద:

పర్శీలంచండి 

బైబిలు వాకయాము: 1 సమయేలు 1: 1–20
ముఖయా వచనము: 1 సమయేలు 1: 20
మనము నేర్చికొనవలసినద:
1. మా ప్ర్థనలు మనకు కావలసిన విధంగా, లేద్ మేము కోరిన ర్త్లో 

ఎలలోప్్పడూ జవ్బు ఇవవాలేము.
2. దేవుని సమాధానాలు మరియు ప్రణాళికలు ఎలలోప్్పడూ మంచివి

హనా్నను, ఆమె పరిసి్థత్ని ప్రవేశపెటటిండి. హనా్న భావ్లను ప్రదరి్శ o చడానికి 
చిత్రాలను, పద్లను ఉపయోగంచే ఒక గోడ ప్రదర్శనను సృష్టించుకోండి:  
ప్ర్థన తరావాత ప్ర్థన ముందు.

బైబిలు వాకయాము: మార్్క 12: 41–44, మతతియి 6: 1–4 
ముఖయా వచనము: 2 కోర్ంధు 9: 7
మనము నేర్చికొనవలసినద:
1. మన క్రైస్వ జీవితాల ముఖయా అంశంగా, దేవునికి సంతోషంగా ఇవ్వాలి.
2. దేవునికి ఇవవాడం డబు్కు మాత్రమే పరిమితంకాదు.

చిన్న సమూహాలలో, ఒక సరి్కలోలో కూరుచుని, దేవుడు మనకు ఇచేచు విషయాల 
జాబితాను తయారు చేసకొని, ఆ తరావాత మనము యెహోవ్కు ఇచేచు 
విషయాలు.

బైబిలు కథను తెలయజేయoడి
చర్చించండి మర్యు వివర్ంచండి:
1. హనా్న పరిసి్థత్ని, ఆమె కుటుం బాని్న కులోప్ంగా వివరిం చండి. తాయాగం 

మరియు ఆరాధన కోసం ప్రభువు యొక్క హౌస్క వ్రి్షక సందర్శనను 
వివరించండి.

2. హనా్నకు పిలలోలు లేకుండా, పెనినా్న చేత రచచుగొటటిబడిందని వివరిం చండి.
3. హనా్న ప్రధ్న, యెహోవ్కు చేసిన వ్గాదినం గురించి ఆలోచించండి.
4. హనా్న ప్రి్థస్న్న యాజకుడైన ఏలీని ప్రి్థం చండి.
5. హనా్న ప్ర్థనకు దేవుడు ఎలా జవ్బిచాచుడో వివరిం చండి.
6. ఆమె ప్ర్థన చేసిన తరావాత ఆమె ఎలాంటి భిన్నంగా ఉందో లేదో 

ఆలోచించండి మరియు యెహోవ్తో తన ఆందోళనను వదిలేయండి.

ముఖయామైన వచనమును నేర్చికొనుటకు విద్యార్ధులను ప్రోత్సహంచండి
4వ పాఠము పూర్తి.
చూపండి: FBI – సముయేలు పుటు్టక (I)

బైబిలు కథను తెలయజేయoడి
చర్చించండి మర్యు వివర్ంచండి:
1. యేస ప్రజలను డబు్ ఇవవాడం చూసినప్డు ఆలయం లో పరిసి్థత్ 

వివరించండి.
2. పేద విధవరాలి సమర్పణ ప్రత్ ఒక్కరికి అర్పణలు ఎందుకు భిన్నమైనవని 

వివరించండి.
3. యేస ఇచిచున చిన్న బలిపటలో యేస ఎందుకు సంతోష్ంచాడు?
4. ఈ సంఘటన, మన సమయాని్న, ప్రత్భను, ప్రభువుకు సంపదను 

ఇవవాడం గురించి మనకు ఏమి బోధసో్ంది?
5. రహసయాంగా ఇవవామని దేవుడు మనకు ఎందుకు ఆదేశిస్నా్నడు?
6. రహసయాంగా ఇచేచువ్రికి దేవుడు ఇచేచు వ్గాదినం గురించి ఆలోచించండి.

ముఖయామైన వచనమును నేర్చికొనుటకు విద్యార్ధులను ప్రోత్సహంచండి
4వ పాఠము పూర్తి.
చూపండి: FBI –  విధవరాలు తనకు కలగనద ఇచుచిట (I)

1. విద్యారు్థలను ఏదో ఒక అంశములో నిజంగా విచారం వయాక్ం చేసినటలోయిత్ 
వ్రిని అడగండి.

2. ఆ సమయంలో సహాయం చేయడానికి వ్రు ఏమి చేయగలరో పరిశీలిం 
చండి.

3. ప్రభువు వ్రి చింత వదిలి తరావాత ఎవరైనా మెరుగైన భావించారు ఉంటే 
చరిచుంచండి.

1. మనం యెహోవ్కు ఎలాంటి మారా్గలు ఇస్్యో పరిశీలిం చండి.
2. నేటి అధయాయనం ఫలితంగా ఆచరణలో పెటటిగల ఒక అంశము 

ఎంచుకోండి.
3. విద్యారు్థలను వ్రు ఇచిచునప్్పడు వ్రికి సరైన ఉదేదిశయాం ఉందని 

నిరాధ్రించుకోండి.

A8 – 3వ సా్యి
4వ పాఠము – ఒక క్రైసతివుడిగా ఉండటం
అంశము – దేవుడ్ జవాబిసాతిడ్

A8 – 4వ సా్యి
చదువవలసిన 4వ బాగము –- ఒక క్రైసతివుడిగా ఉండటం
అంశము – -దేవునికి ఇవవీడం

ఈ పాఠం మనకు ఎల సవాలు చేసుతింద:
దేవుడు వ్రి చింతలను తెలుసకోగడని అలోచించి ప్రయోజనం చేకూరేచు 
ఆయన గురించి ఆలోచించండి. వ్రు తవారలోనే సందరి్శంచి, ఈ కథ 
చెపా్పరా?

ఈ పాఠం మనకు ఎల సవాలు చేసుతింద:
ఉద్. ఇవవాడం గురించి ఏదైనా ఇతర బైబిల్ వచనములు గురించి చూడండి. 
"అని యేస పలిక్ను. (అపస్లుల కారయాములు 20: 35 చదవండి.) ఈ 
స్త్రాని్న అర్థం చేసకోవడానికి సహాయం కోసం దేవుణణి అడగండి.
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పర్చయం చేయండి

పూర్తి చేయండి

నేర్చికొనవలసినద:

పర్శీలంచండి 

A9 – 3వ సా్యి
1వ పాఠము – పౌలు యొక్క సాహసాలు
అంశము – హంసించువాడ్

A9 – 4వ సా్యి
చదువవలసిన 1వ బాగము –- అపోసతిలుడైన పౌలు
అంశము – అతని మార్పు

ఈ పాఠం మనకు ఎల సవాలు చేసుతింద:
1. వ్రి సంత పరిసి్థత్ గురించి విద్యారు్థలకు సవ్లు.
2. అననీయల ఉద్హరణ నుండి విధేయత గురించి మనంఏమి 

నేరుచుకోవచుచు? విధేయత గురించి తెలుసకునే ద్ని ఆధారంగా ఒక 
'చేయవలసిన' జాబితాను చేయండి.

3. కొత్ క్రైస్వులకు క్రైస్వులు ప్రోతా్సహాని్నవవాగల మారా్గల గురించి ఆలోచిం 
చండి. వీటిని జాబితా చేసి, కారాయాచరణ ప్రణాళికను రూపందించండి.

ఈ పాఠం మనకు ఎల సవాలు చేసుతింద:
1. వ్రి సంత పరిసి్థత్ గురించి విద్యారు్థలకు సవ్లు.
2. హ o సను ఎదుర్్కన్న క్రైస్వుల కోసం ప్రి్థం చండి.
3. 1 తిమోతి 1: 12–16 చదవండి. విరుదధ్మైన ఫ్ండ్్స తో పదయాం 15 

భాగస్వామయాం గురించి ఆలోచించండి.

బైబిలు వాకయాము: అపో. కారయా 9: 1–9
ముఖయా వచనము: 2 కోర్ందు 5: 17
మనము నేర్చికోనవలసినద:
1. అతను క్రీస్ను కలిసిన తరువ్త పౌలు మారచుబడాడాడు.
2. నేడు దేవుడు ఇప్పటికీ జీవిస్్డు.

కొత్ నిబంధనలో ప్రధాన పాత్రలలో సౌల్ ను పరిచయం చేయటం. స్టిఫెన్ 
మరణంతో అతని లింకు్న వివరించండి. (అపస్లుల కారయాములు 6: 58) ఒక 
గొంగళి ప్రుగు యొక్క ఉద్హరణను మారచుడానికి భావనను పరిచయం 
చేయడానికి స్తాకోకచిలుకలోకి మారచుడం.

బైబిలు వాకయాము: అపో. కారయా 9: 1–30 
ముఖయా వచనము: 2 కోర్ందు 5: 17
మనము నేర్చికోనవలసినద:
1. దేవుడు మాత్రమే జీవితాలను మారచుగలడు.
2. ఒక క్రైస్వుడిగా ఉండటం కషటింగా ఉంటుంది, కాని క్రైస్వులు ముఖయాంగా 

కషటిం కషాటిలలో ఉంటారు.

కొత్ నిబంధనలో ప్రధాన పాత్రలలో సౌల్ ను పరిచయం చేయటం. స్టిఫెన్ 
మరణంతో అతని లింకు్న వివరించండి. (అపస్లుల కారయాములు 6: 58) 
ఒక గొంగళి ప్రుగు యొక్క ఉద్హరణను మారచుడానికి భావనను 
పరిచయం చేయడానికి స్తాకోకచిలుకలోకి మారచుడం.

బైబిలు కథను తెలయజేయoడి
చర్చించండి మర్యు వివర్ంచండి:
1. కొదిదికాలానికే ఆ కథలో పౌలును సౌలుగా పేర్్కనబడాడాడని వివరించండి.
2. అతను దమస్కకు ఎందుకు ప్రయాణస్నా్నడో వివరాలను 

తెలియజేయండి.
3. ఏమి జరిగందో జాగ్రత్గా వివరించండి, సౌలు ప్రభువును 

కలుసకున్నప్్పడు ఏమి చెప్పబడింది. పౌలు ఇచిచున వృతా్ంతాలు 
సహాయకర0గా ఉండవచుచు. (అపొసతిలుల కారయాములు 22: 1–13,  
26: 9–18)

4. ఆయన దమస్కకు తీసకువెళ్ళబడిన తరావాత ఏమి జరిగ, అతను ఇచిచున 
సవ్లును వివరించండి.

5. 'మారి్పడి' అనే పద్ని్న అర్థం చేసకోండి. మారి్పడి క్రీస్లో ఎవరో ఒకరిని 
సృష్టిస్ంది దేవుని దయ యొక్క పని. మళ్లో జనిమాంచడంతో దీని్న లింక్ 
చేయండి. (యోహాను 3: 3).

6. క్రీస్ను ఎదుర్్కన్న తరావాత పౌలు ఎలా మారచుబడాడాడో వివరించండి.
7. ఈ సందేశం క్రైస్వ విశావాసంలో ఎంత ముఖయామైనది అని నొకి్క చెప్పండి.

ముఖయా వచనమును వివర్ంచండి మర్యు ద్నిని తెలుసుకోవడానికి 
విద్యార్్లను ప్రోత్సహంచండి.
1వ పాఠం పూర్తి.
చూపుము: పౌలు యొక్క మార్పు.

బైబిలు కథను తెలయజేయoడి
చర్చించండి మర్యు వివర్ంచండి:
1. కొదిదికాలానికే ఆ కథలో పౌలును సౌలుగా పేర్్కనబడాడాడని వివరించండి.
2. అతను డమాస్కస్క ఎందుకు ప్రయాణస్నా్నడో వివరాలను 

తెలియజేయండి.
3. ఏమి జరిగందో జాగ్రత్గా వివరించండి, సౌలు ప్రభువును 

కలుసకున్నప్్పడు ఏమి చెప్పబడింది. పౌలు ఇచిచున వృతా్ం తాలు 
సహాయకరంగా ఉండవచుచు. (అపొసతిలుల కారయాములు 22: 1–13,  
26: 9–18)

4. ఆయన దమస్కకు తీసకువెళ్ళబడిన తరావాత ఏమి జరిగ, అతను  
ఇచిచున సవ్లును వివరించండి.

5. ఒక క్రైస్వుడిగా ఉండటం సలభం కాదు. సౌలు ప్రభువు తరువ్త్ 
రోజులోలో ఎదుర్్కన్న కొని్న సమసయాలను వివరించండి.

6. క్రీస్లో ఎవరో ఒకరిని సృష్టించడంలో దేవుని అనుగ్రహారాధనగా మారిన 
సవాభావ్ని్న గురించి ఆలోచించండి. దీని్న యోహాను 3: 3 తో జత 
చేయండి మరియు మళ్లో ప్టిటింది.

7. సౌలు 'మతసంబంధమైనది కాదు' అని కూడా పరిగణంచండి. తన 
మారి్పడి ముందు అతను ఇప్పటికే మత ఉంది.

ముఖయా వచనమునువివర్ంచండి మర్యు ద్నిని తెలుసుకోవడానికి 
విద్యార్్లను ప్రోత్సహంచండి.
1వ పాఠం పూర్తి.
చూపుము: పౌలు యొక్క మార్పు.

'సౌల్ - ముందు మరియు తరువ్త' అనే ఒక అంశమును గోడపై ప్రదర్శన 
చేయండి.

అభాయాస ఉదేదిశాలలో ఒకద్ని్న ఎంచుకోండి మరియు ఇది మీ జీవితాని్న ఎలా 
ప్రభావితం చేస్ందో తెలియజేసే ప్ర్థనను రాయండి.
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పర్చయం చేయండి

పూర్తి చేయండి

నేర్చికొనవలసినద:

పర్శీలంచండి 

బైబిలు వాకయాము: అపో. కారయా 9: 19–30
ముఖయా వచనము: రోమి 1: 16
మనము నేర్చికోనవలసినద:
1. అందరికీ సవ్ర్ సందేశాని్న ప్రత్ ఒక్కరూ అభినందించినందున 

కొని్నస్రులో ఒక క్రైస్వుడిగా ఉండటం కషటిం.
2. కొత్ క్రైస్వులను ప్రోత్సహం చడం ప్ముఖయాం.

ప్రోతా్సహం యొక్క ప్ముఖయాతను చరిచుంచండి. వ్రి జీవితాలోలో 
ప్రోత్సహంచినప్్పడు మరియు ఇది ఎందుకు చాలా ముఖయామైనది అని 
వివరిస్్, ఉద్హరణలు ఇవవాడానికి విద్యారు్థలు అడగండి.

బైబిలు వాకయాము: అపో. కారయా 11: 19–26, 13: 1–12
ముఖయా వచనము: అపో. కారయా 13: 1–12
మనము నేర్చికోనవలసినద:
1. క్రీస్లో కొత్ జీవితం మొదలయింది.
2. కొత్ క్రైస్వులకు నేరి్పంచటం చాలా ముఖయామైనది కాబటిటి క్రైస్వ జీవితాని్న 

గురించి వ్రి అవగాహనలో పెరుగుతాయి.

మా భౌత్క పెరుగుదలకు ఎలా ముఖయామైన ఆహారాని్న అభివృదిధ్ చేయాలో 
ఉద్హరణలను ఉపయోగంచి చరిచుంచండి. క్రైస్వులకు ఆధాయాత్మాక 
పెరుగుదల ఆలోచనను ప్రవేశపెటటిండి. బైబిళ్్ళ అందుబాటులో ఉంటే 
ఎవరైనా 1 పేతుర్ 2: 2 మర్యు 2 పేతుర్ 3: 18 చదవమని 
అడుగుతారు.

బైబిలు కథను తెలయజేయoడి
చర్చించండి మర్యు వివర్ంచండి:
1. సౌలు దమస్కలో సవ్ర్ ప్రకటిం చడం ప్రంభిం చినప్్పడు ఏమి 

జరిగందో, ఆయన సం దేశం ఏమిట్ వివరించండి.
2. యూదులు ఆయనను ఎందుకు దేవాష్ంచాడో, ఆయన ఎలా తపి్పం 

చుకునా్నడో వివరించండి.
3. సౌలు సమసయాల సవాభావ్ని్న చరిచుంచండి, ఎందుకు ప్రజలు సవ్ర్ 

సందేశాని్న అభయాంతరం వయాక్ం చేశారు. స్ల్ సవ్ర్ ఎందుకు 
సిగు్గపడలేదు? (కీ వర్షన్ చూడండి)

4. యెరూషలేముకు త్రిగ వచిచునప్్పడు ఆయన ఎదుర్్కన్న సమసయాలను 
వివరించండి.

5. సౌలుకు బర్నబాస్ ఎలా ముఖయామైనది మరియు క్రైస్వ జీవితంలో 
ప్రోతా్సహం యొక్క ప్ముఖయాత గురించి మాటాలోడండి. 1 సమూయేలు 
30: 6 చదవండి.

ముఖయా వచనమును వివర్ంచండి మర్యు ద్నిని తెలుసుకోవడానికి 
విద్యార్్లను ప్రోత్సహంచండి.
1వ పాఠం పూర్తి.
చూపుము: పౌలు యొక్క మార్పు.

బైబిలు కథను తెలయజేయoడి
చర్చించండి మర్యు వివర్ంచండి:
1. సే్ఫేను మరణంచిన తరావాత, క్రైస్వులు విస్తృత ప్ంతానికి చెలాలోచెదురు 

చేశారు, కొందరు అంత్యొకయకు వచాచురు.
2. వ్రు యేస గురించి సవ్ర్ ప్రచారం చేశారు. చాలామంది 

విశవాసించారు.
3. క్రొత్ క్రైస్వులకు సహాయం చేయడానికి బర్నబాను యెరూషలేము  

నుండి పంపబడాడారు. అతను ఇది ఒక పెదది పని అని గ్రహంచాడు, 
అందువలన అతను స్ల్టి అంత్యోకు వదదికు తీసకువచాచుడు మరియు 
మొత్ం సంవత్సరానికి వ్రు చరిచులో పెదది సంఖయాలో బోధంచారు.

4. అప్పటికి పరిశుద్దితమా ఆతమా చరోచుతో బర్నబాస్ మరియు సౌలులను కొత్ 
పని మీద పంపించమని చెపి్పంది.

5. వ్రు కుప్రకు బయలుదేరారు, అక్కడ ఎలీమాస్ అనే వయాకి్ యొక్క 
ప్రత్కూలతను ఎదుర్్కనా్నరు

6. సవ్ర్లో వ్కయామును బోధంచే ప్ముఖయాతను నొకి్కచెప్పండి. 
(అపోసతిలుల కారయాములు 11: 19–20). 

7. క్రైస్వులుగా పెరుగుతున్న ప్ముఖయాతను నొకి్కచెప్పండి.  
(1 పేతుర్ 2: 2).

ముఖయా వచనమునువివర్ంచండి మర్యు ద్నిని తెలుసుకోవడానికి 
విద్యార్్లను ప్రోత్సహంచండి.
1వ పాఠం పూర్తి.
చూపుము: పౌలు మర్యు బర్నబా కుప్రను దర్శoచుట (I)

సౌలును ఒక నమూనాగా ఉపయోగంచి క్రైస్వ జీవితంలోని ఇబ్ందుల  
గురించి చరిచుంచండి.

ఈ క్రింది ప్రశ్నలను ఉపయోగంచి పాఠాని్న సమీక్షించండి:
1. పౌలు మరియు బర్నబా యొక్క పని విజయవంతం కాద్? మీ 

జవ్బును వివరించండి.
2. చెడు శకు్లపైన దేవుని శకి్ గురించి ఎలీమాతో పౌలు ఎదుర్్కన్నప్పటి  

నుండి మనమేమి నేరుచుకోవచుచు?

ఈ పాఠం మనకు ఎల సవాలు చేసుతింద:
1. కొందరు వయాకు్లు క్రైస్వులుగా మారినప్్పడు జీవితం 'సమసయాగా' 

ఉండాలని ఆశించేవ్రు. ఈ అభిప్యాని్న అనుసరిం చేవ్రికి పౌలు 
ఎలాంటి సలహా ఇస్నా్నడు? 2 కొర్ంథీయులు 11: 23–33 ను 
పరిశీలించండి. 

2. కషాటిలు ఎదుర్్కన్న క్రైస్వుల కోసంప్రోతా్సహాని్న ప్రి్థంచండి. ద్నిపై 
ప్ర్థనతో ఒక బుక్ మార్్క ను రూపందిస్ంది మరియు ఇబ్ందులు 
ఎదుర్్కంటున్న వ్రికి మీకు తెలిసిన ఒక క్రైస్వునికి ఇచిచువవాండి..

ఈ పాఠం మనకు ఎల సవాలు చేసుతింద:
1. మీకు తెలిసిన ఒక క్రైస్వ బోధకుడితో మాటాలోడటానికి విద్యారు్థలను 

అడగండి మరియు వ్రి మంత్రితవాశాఖలో అనుభవించిన అదుభాతమైన 
మారి్పడి కథల గురించి వ్రిని అడగండి. ఎలా ఈ సవ్లు మీరు?

2. క్రైస్వ నాయకులతో చరిచుంచండి బైబిలు గురించి మరింత మెరుగైన 
అవగాహన కలి్పంచడం మరియు మీ సంత బైబిలు పఠన ప్రణాళికను 
ఎలా అభివృదిధ్ చేయాలో మీకు తెలుస్.

A9 – 3వ సా్యి
2వ పాఠము – పౌలు యొక్క సాహసాలు
అంశము – సమసయాలు

A9 – 4వ సా్యి
చదువవలసిన 2వ బాగము –- అపోసతిలుడైన పౌలు
అంశము – అతని ప్రయణములు
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పర్చయం చేయండి

పూర్తి చేయండి

నేర్చికొనవలసినద:

పర్శీలంచండి 

బైబిలు వాకయాము: అపో. కారయా 13: 1–12
ముఖయా వచనము: అపో. కారయా 13: 12
మనము నేర్చికోనవలసినద:
1. పరిశుద్ధ్తమా పనిచేస్్, కొత్ ప్రదేశాలోలో సవ్ర్ సందేశం ప్రకటించబడింది.
2. సవ్ర్కు స్తాను వయాత్రేకత ఉండవచుచు.

దేవునికి మరియు స్తానుకు మధయా వివ్ద్నికి విద్యారు్థలను పరిచయం 
చేస్్రు. ఈ గారడాన్ ఆఫ్ ఈడెన్ కు త్రిగ వెళ్్ళ మరియు పతనం యొక్క 
కథను చరిచుంచండి. స్తాను వేరేవారు రూపాలోలో చురుకుగా ఉనా్నడని, ప్రభువైన 
యేస సవ్ర్ ప్రకటనా పనికి వయాత్రేకంగా ఉనా్నరని చెప్పండి.

బైబిలు వాకయాము: అపో. కారయా 13: 13–52
ముఖయా వచనము: అపో. కారయా 13: 49
మనము నేర్చికోనవలసినద:
1. క్రీస్ పటలో సందేశము పాత నిబంధనలో మూలము మరియు క్రీస్ 

యొక్క మరణము మరియు ప్నరుజీజీవం దేవుని ప్రణాళిక ప్రకారము.
2. పాప క్షమాపణ క్రీస్ ద్వారా మాత్రమే.

క్షమాపణ యొక్క ప్ముఖయాతను గురించి ఆలోచించమని విద్యారు్థలు 
అడగండి. వ్రు ఎవరైనా క్షమించి ఉండవచుచు రోజువ్ర్ పరిసి్థతులు గురించి 
ఆలోచించండి. మనం దేవుని క్షమాపణ ఎందుకు అవసరమో పరిశీలిం చండి. 
పాపక్షమాపణ యొక్క క్రైస్వ సందేశానికి కేంద్ క్రీస్ ఎలా ఉందో చరిచుంచండి. 
క్షమాపణ గురించి కొని్న తప్్పడు ఆలోచనలు అనేవాష్ంచండి.

బైబిలు కథను తెలయజేయoడి
చర్చించండి మర్యు వివర్ంచండి:
1. సే్ఫేను మరణంచిన తరావాత, క్రైస్వులు విస్తృత ప్ంతానికి చెలాలోచెదురు 

చేశారు, కొందరు అoత్యొకయకు వచాచురు.
2. వ్రు యేస గురించి సవ్ర్ ప్రచారం చేశారు. చాలామంది 

విశవాసించారు.
3. క్రొత్ క్రైస్వులకు సహాయం చేయడానికి బర్నబాను యెరూషలేము నుండి 

పంపబడాడారు. అతను ఇది ఒక పెదది పని అని గ్రహంచాడు, అందువలన 
అతను స్ల్టి అంత్యోకు వదదికు తీసకువచాచుడు మరియు మొత్ం 
సంవత్సరానికి వ్రు చరిచులో పెదది సంఖయాలో బోధంచారు.

4. అప్పటికి పరిశుద్దితమా ఆతమా చరోచుతో బర్నబాస్ మరియు సౌలులను కొత్ 
పని మీద పంపించమని చెపి్పంది.

5. వ్రు సైప్రస్క బయలుదేరారు, అక్కడ ఎలీమాస్ అనే వయాకి్ యొక్క 
ప్రత్పక్షం ఎదుర్్కంది, ప్రముఖులలో ఒకరు సెరి్గయస్ పౌలస్ ను 
నిరోధంచటానికి ప్రయత్్నంచిన ఇంద్జాలికుడు.

6. సౌలు మాటాలోడారు, ఎలీమాస్ అంధుడిని మరియు సెరి్గయా పౌలు 
ప్రభువు యేసపై నమమాకం.

7. వ్స్వ్నికి మరియు దెయయాం స్వాధీనబడే సవాభావం చరిచుంచండి.
8. ఆ రోజులోలో మరియు నేడు సవ్ర్ సందేశం యొక్క ప్ముఖయాతను 

చరిచుంచండి.
9. దేవుని తీరు్ప ఎలీమాస్ ఎందుకు పడిపోయింది?

ముఖయా వచనమును వివర్ంచండి మర్యు ద్నిని నేర్చికోవడానికి 
విద్యార్్లను ప్రోత్సహoచండి.
3వ పాఠం పూర్తి.
చూపుము: FBI- పౌలు మర్యు బర్నబా కుప్రను దర్శoచుట (1)

బైబిలు కథను తెలయజేయoడి
చర్చించండి మర్యు వివర్ంచండి:
1. పౌలు మరో అంత్యొకయకు వస్్డు. 
2. తన మొదటి సందేశoలో, ఆయన యూదుల చరిత్ర గురిoచి 

వివరణాతమాక వృతా్ంతం ఇచాచుడు, యేస, ఆయన మరణo, 
ప్నరుతా్థనం ముగంప్లో ముగంప్కు వచాచుడు. "యేస ద్వారా 
పాపక్షమాపణలు మీకు ప్రకటించబడుతునా్నయి" అని చెప్పడం ద్వారా 
ముగంచాడు. (38 వ వచనం)

3. యూదుల సమావేశంలో తన మొటటిమొదటి సందేశం తరావాత 
సబా్తును త్రిగ ఆహావానించడానికి ఆహావానించబడాడాడు.

4. తరావాత్ సబా్తు ద్ద్ప్ మొత్ం పటటిణంలో యూదు నాయకులను 
చాలా అస్యపరిచుంది.

5. వ్రు దేవుని వ్కాయాని్న త్రస్కరించినందున, అతను ఇప్్పడు యెషయా 
49: 6 అని అనుయాలకు వెళి్ళపోతాడని పౌలు చెపా్పడు.

6. యూదు నాయకులు క్రీస్ చనిపోవ్లని ఎందుకు కోరుతునా్నరో 
వివరించండి.

7. యేస చనిపోతాడని మరియు క్రీస్ యొక్క మరణం మరియు 
ప్నరుజీజీవం దేవుని ప్రణాళికలో భాగమే ఎందుకు పరిగణంచండి.

8. క్రీస్ విశిషటితను రక్షకునిగా ఆలోచించండి. (38-−39 వచనము 
చూడండి)

ముఖయా వచనమును వివర్ంచండి మర్యు ద్నిని విద్యార్్లను 
నేర్చికోవడానికి ప్రోత్సహంచండి.
3వ పాఠం పూర్తి 
చూపుము: FBI- పౌలు మర్యు బర్నబా అంతోయోకు లోని ఈకోనియాను 
దర్శoచుట (I)

అధయాయనం చేయడంలో స్తానును దేవుడు ఎలా పర్క్షిస్నా్నడో ఉదహరిం 
చడానికి విద్యారు్థలను అడగడం ద్వారా అధయాయనం పరిశీలిం చండి.

ఈ పాఠాని్న సమీక్షించే మార్గంగా నేటి అధయాయనంలో విద్యారు్థలు కివాజ్ 
చేయండి.

ఈ పాఠం మనకు ఎల సవాలు చేసుతింద:
1. సెరి్గయస్ పౌలుతో ఉన్న ఎలామాస్ యొక్క సవ్ర్ సందేశానికి ప్రత్స్పందనగా 

విరుదధ్ంగా. సవ్ర్కు ప్రత్స్పందనగా విద్యారు్థలను సవ్లు చేయండి.
2. అనేక చిత్రాలలో నేడు వశీకరణం యొక్క నేపథయాం స్ధారణమైనది. హేయార్ 

పోటర్. ఈ చిత్రాలను క్రైస్వులు చూడవచాచు? తరగత్లో చరచును కలిగ 
ఉండండి.

ఈ పాఠం మనకు ఎల సవాలు చేసుతింద:
1. క్రీస్ విశిషటిత రక్షకుడని మన సంస్కతృత్ని ఎలా సవ్లు చేస్ంది?
2. ఎఫెసీయులు 4: 32 చదవండి, క్షమాపణ గురించి పౌలు మాటలు 

వ్టిని ఎలా ప్రభావితం చేస్oదో విద్యారు్థలకు సవ్లు చేస్్యి!

A9 – 3వ సా్యి
3వ పాఠము – పౌలు యొక్క సాహసాలు
అంశము – బోధకుడ్

A9 – 4వ సా్యి
చదువవలసిన 3వ బాగము –- అపోసతిలుడైన పౌలు
అంశము – అతని బోధన
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పర్చయం చేయండి

పూర్తి చేయండి

నేర్చికొనవలసినద:

పర్శీలంచండి 

బైబిలు వాకయాము: మతతియి 14: 22–33
ముఖయా వచనము: మతతియి 14: 33
మనము నేర్చికోనవలసినద:
1. దేవుని వ్కాయాని్న వినడం ప్ముఖయాం.
2. క్రీస్ గురించిన సందేశం ప్రత్ఒక్కరికీ ఉంది మరియు అది పందినవ్రికి 

ఆనందం కలిగంది.

బైబిలు చాలా ప్ముఖయామైనది అని వ్రు ఎందుకు ఆలోచిస్్రో అడగండి. 
(బైబిలోలో ఈ అధయాయనంలో బైబిలోలో ప్రస్్విం చబడిన అనేకస్రులో గమనించండి) 
అందరికీ క్రీస్ సం దేశాని్న బైబిలు కేంద్రీకరిసో్ందనే ఆలోచనను విద్యారు్థలను 
ప్రవేశపెటటిండి. స్ంస్కతృత్క నేపథాయాలకు వైవిధయామైన వైవిదయాం నుండి క్రైస్వులు 
వచాచురని గురు్చేసకోండి.

బైబిలు వాకయాము: మతతియి 16: 23–28
ముఖయా వచనము: రోమీయులు 10: 9
మనము నేర్చికోనవలసినద:
1. క్రీస్ సందేశం ప్రజలను విభజిస్ంది మరియు క్రైస్వుడు సందేశానికి 

కొని్న ప్రత్చరయాలు తీవ్మైనవి.
2. పౌలు చూపిoచినటులో క్రీస్పటలో విశవాసనీయత చాలా ప్ముఖయాం.

పదం 'విశావాసకులు' నిరవాచించటానికి విద్యారు్థలు అడగండి. నితయా విశావాసం 
యొక్క ఉద్హరణలు మరియు నిజాయితీని చూపించే ప్రజలను 
ఆలోచించమని విద్యారు్థలు అడగండి. నమమాకం ఎంత ప్ముఖయామో 
ఎందుకు ఆలోచించాలి?

బైబిలు కథను తెలయజేయoడి
చర్చించండి మర్యు వివర్ంచండి:
1. పౌలు ఇప్్పడు ఇంకొక అoత్యొకయ (పిసిదియన్) దగ్గరికి వస్్డు, 

అక్కడ సమాజమందిరంలోని మొదటి సoదేశo తరావాత ఆయన 
సబా్తును త్రిగ ఆహావానిం చడానికి ఆహావానిం చబడాడాడు.

2. తదుపరి సబా్తు ద్ద్ప్ మొత్ం పటటిణంలో యూదు నాయకులను 
చాలా అస్యపరుస్్ పౌలు వినటానికి బయట పడింది.

3. వ్రు దేవుని వ్కాయాని్న త్రస్కరించినందున, అతను ఇప్్పడు యెషయా 
49: 6 అని అనుయాల దగ్గరకు వెళతాడని పౌలు చెపా్పడు.

4. పౌలు ప్రేక్షకులను నొకి్కచెప్పండి. (16, 42, 43 మర్యు 48 వచనాలు)
5. సవ్ర్ యూదులకు మొదట ఎందుకు ప్రకటించిందో వివరించండి.
6. దేవుని వ్కయాము ఎలా వ్యాపించిందో వివరించండి. (49 వ వచనం)

ముఖయా వచనమును వివర్ంచండి మర్యు ద్నిని తెలుసుకోవడానికి 
విద్యార్్లను ప్రోత్సహంచండి.
4వ పూర్తి పాఠం.
చూపుము: FBI- పౌలు మర్యు బర్నబా అంతోయోకు లోని ఈకోనియాలో 
ఉండ్ట (I)

బైబిలు కథను తెలయజేయoడి
చర్చించండి మర్యు వివర్ంచండి:
1. పౌలు మరియు బర్నబా ఈకోనియాకి వచినప్డు కొందరు యూదులు 

మరియు అనుయాలు నమిమానప్పటికి కాని కొందరు యూదులు వయాత్రేకత 
వయాక్ం చేశారు.

2. సవ్ర్ కారణంగా నగరం విభజించబడింది కానీ కొందరు పౌలు 
మరియు బర్నబా రాళ్్ళ పక్కనపెటాటిరుకాబటిటి వ్రు లుసత్కు పారిపోవలసి 
వచిచుంది.

3. దేవుడు ఇక్కడ పౌరుని ఒక కుంటి మనిష్ని నయం చేసేందుకు 
ఉపయోగంచాడు. ఫలితంగా ఆ పటటిణ ప్రజలు తాము దేవుళ్్ళగా 
భావించారు మరియు వ్రికి బలులు అరి్పంచాలని కోరుకునా్నరు.

4. తమ పనికిమాలిన విగ్రహాల నుండి జీవ్ని్న తీసకొచేచు దేవునికి 
తీసకురావ్లని ప్రయత్్నస్న్నటులో పౌలు, బరనాబా ప్రజలు చెపా్పరు. 
దేవుడు మనకు ఇచేచుదంతా వ్రు వివరించారు. (వచనం 17)

5. యూదులు ఆంటియోక్ మరియు ఇకుమీయుల నుండి వచాచురు. పౌలు 
రాళలోతో కొటాటిలని ప్రజలను ఒపి్పంచారు. ఆయన చనిపోయినటులో నమిమా, 
నగరం నుండి బయటకు లాగారు. కృతజ్ఞతగా పౌలు బయటపడింది 
మరియు మరుసటి రోజు వ్రు దేరే్ వెళ్్ళరు. ఇక్కడ పెదది సంఖయాలో 
శిషుయాలు అయాయారు.

6. అప్్పడు వ్రు క్రైస్వులను ప్రోత్సహంచడానికి, లూసత్, ఈకోనియా 
మరియు ఆంత్యోకయకు త్రిగ వచాచురు.

7. దేవుడు ఎవరో నొకి్కచెప్పండి. (వచనములులు 15-–17)
8. పటుటిదల ప్ముఖయాతను పరిశీలిoచoడి - పౌలు, బారా్నబాసలాలోగే.  

22వ వచనంలో జాగ్రత్గా చూడండి.

ముఖయా వచనమునువివర్ంచండి మర్యు ద్నిని తెలుసుకోవడానికి 
విద్యార్్లను ప్రోత్సహంచండి.
3వ పాఠం పూర్తి.
చూపుము: FBI - పౌలు మర్యు బర్నబా అంతోయోకు లోని ఈకోనియాను 
దర్శoచుట (I)

కేవలం పాఠాని్న అధయాయనంలో స్తానును దేవుడు ఎలా ఓడించాడో 
వివరించడానికి విద్యారు్థలను అడుగుతూ పాఠాని్న సమీక్షించండి.

ఈ పాఠాని్న సమీక్షించే మార్గంగా నేటి అధయాయనంలో విద్యారు్థలు కివాజ్ 
చేయండి.
1. 3 వచనంలో "స్చనలు మరియు అదుభాతాలు" యొక్క ఉదేదిశయాం 

ఏమిటి?
2. పౌలు మరియు బర్నబాస్ ఈ ప్రకరణము చాలా తీవ్ంగా దేవుని వ్రి 

విశావాస్ని్న తీసకొని? మన పని కోసం మన జీవితాలను ఇవ్వాలని 
దేవుడు కోరుతునా్నడా?

ఈ పాఠం మనకు ఎల సవాలు చేసుతింద:
1. క్రీస్ను గురించి 42 మర్యు 48 వచనాలో్లని సందేశానికి అనుయాల 

స్పందన పరిశీలిం చండి. క్రీస్ సందేశానికి మన ప్రత్స్పందన నుండి 
మనంఏమి నేరుచుకోవచుచు?

2. క్రీస్ సందేశాని్న ఇతర సంస్కతృతులకు తీసకురావటానికి ఒక మిషనర్ 
ససైటీ పనిని అధయాయనం చేయండి

ఈ పాఠం మనకు ఎల సవాలు చేసుతింద:
1. సమూహాలలో క్రైస్వుడు జీవితాలపై ఆధారపడిన 'విశావాసం' అనే పద్నికి 

ఒక ధవానిని వ్రాస్్రు.
2. నేటి సమాజంలో మన విగ్రహారాధనను క్రీస్ సందేశాని్న ఎలా సవ్లు 

చేస్ందో పరిశీలిద్దిం.

A9 – 3వ సా్యి
4వ పాఠము – పౌలు యొక్క సాహసాలు
అంశము – 'ఒక విభజంచబడిన నగరం'

A9 – 4వ సా్యి
చదువవలసిన 4వ బాగము –- అపోసతిలుడైన పౌలు
అంశము – అతని సమసయాలు
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పర్చయం చేయండి

పూర్తి చేయండి

నేర్చికొనవలసినద:

పర్శీలంచండి 

A10– 3వ సా్యి
1వ పాఠము –   పౌలు యొక్క సాహసాలు
అంశము – ప్రభువు కోసం బాధనందేను

A10 – 4వ సా్యి
చదువవలసిన 1వ బాగము –-  పౌలు యొక్క సాహసాలు
అంశము – ఫిలప్పులో పౌలు

బైబిలు వాకయాము: అపో. కారయా. 14: 1–21
ముఖయా వచనము: 1 పేతుర్ 4: 16
మనము నేర్చికోనవలసినద:
1. క్రైస్వులు కొని్నస్రులో తమ విశావాస o కోసం బాధపడుతునా్నరు, 

పరిసి్థతులు కషటింగా ఉండకూడదు.
2. క్రైస్వులు మనకు అందించే సృష్టికర్ అయిన జీవించి ఉన్న దేవునిపై 

విశావాసం కలిగ ఉనా్నరు.

సృష్టికర్ దేవుణణి నముమాకోవడం ఎందుకు ప్ముఖయామో విద్యారు్థలతో అనేవాష్ం 
చండి. దేవుని ముందు బాధయాత మరియు జవ్బుద్ర్తనం యొక్క ఆలోచన 
మీద దృష్టి పెటటిండి.

బైబిలు వాకయాము: అపో. కారయా. 16: 9–40
ముఖయా వచనము: అపో. కారయా. 16: 31
మనము నేర్చికోనవలసినద:
1. దేవుని ప్రముఖుని వినడానికి మరియు పాటించటానికి ఇది చాలా 

ముఖయాం.
2. దేవుడు ప్రజల హృదయాలను తెరుస్ంది మరియు ఎవరికీ రక్షణ అనేది 

ప్రభువైన యేసక్రీస్ ద్వారా ఉంది.

మనమందరం ఎందుకు దేవుని రక్షణ అవసరv? అనే ప్రశ్నను అడిగంది. 
దేవుని పరలోకము గూరిచున సవాభావమును వివరించండి మరియు మన 
ప్రభువైన యేస ద్వారా దేవుడు చేసిన పనిని మన నమమాకాల ద్వారా ఎలా 
రక్షించాడో కాదు మరియు మన సవాంత రచనల ద్వారా కాదు.

బైబిలు కథను తెలయజేయoడి
చర్చించండి మర్యు వివర్ంచండి:
1. కొందరు యూదులు మరియు యూదులు ఐకమయానికి వచాచురు. 

యూదులు మరియు యూదులు నమమాకం కాని కొందరు యూదులు 
వయాత్రేకత వయాక్ం చేశారు.

2. సవ్ర్ కారణంగా నగరం విభజించబడింది కానీ కొందరు పౌలు మరియు 
బర్నబాలను రాళలోతో కటిటించాలని ప్రణాళిక వేశారు, అందువలలో వ్రు 
లుసత్కు వెళి్ళపోయారు.

3. దేవుడు ఇక్కడ పౌరుని ఒక కుంటి మనిష్ని నయం చేసేందుకు 
ఉపయోగంచాడు. ఫలితంగా ఆ పటటిణ ప్రజలు తాము దేవుళ్్ళగా 
భావించారు మరియు వ్రికి బలులు అరి్పంచాలని కోరుకునా్నరు.

4. నిరాశ్రయుల విగ్రహాల నుండి జీవ్ని్నచేచు దేవునికి తీసకురావ్లని వ్రు 
ప్రయత్్నస్నా్నరని పౌలు, బర్నబాస్ చెపా్పరు. దేవుడు మనకు ఇచేచుదంతా 
వ్రు వివరించారు.

5. యూదులు ఆంటియోక్, ఇకుమీయుల నుండి వచాచురు. పౌలు రాళలోతో 
కొటాటిలని ప్రజలను ప్రోత్సహంచారు.

6. కృతజ్ఞతగా పౌలు బయటపడింది మరియు తరువ్త్ రోజు వ్రు దేరే్కు 
వెళ్్ళరు.

7. దేవుడు ఎవరో నొకి్కచెప్పండి. (వచనములు 15-17)
8. పటుటిదల ప్ముఖయాతను పరిశీలిం చండి - పౌలు, బారా్నబాసలాలోగే.

ముఖయా వచనమును వివర్ంచండి మర్యు విద్యార్్లు తెలుసుకోవడానికి 
ప్రోత్సహంచండి.
4వ పాఠం పూర్తి.
చూపుము: FBI- పౌలు మర్యు బర్నబా లుసత్ర, మర్యు దేర్బెనుకు లో 
ఉండ్ట (I)

బైబిలు కథను తెలయజేయoడి
చర్చించండి మర్యు వివర్ంచండి:
1. పౌలు ఆసియాలోని ఇతర ప్ంతాలకు వెళలోవదదిని స్పషటింగా తెలిపాడు, 

కానీ మాసిదోనియకు వెళలోమని చెపే్ప ఒక రాత్రి ఒక దర్శనాని్న ఆయన 
అందుకునా్నడు. (యూరోప్)

2. ఐరోపాకు సవ్ర్కు ద్రితీసిన సంఘటనలను వివరించండి.  
(9 వ వచనం)

3. ఫిలిపీ్పలో అతను నది ప్ర్థన చేస్న్న స్త్లను కలిశాడు. వీటిలో లిడియా 
ఉనా్నరు.

4. లిడియా హృదయాని్న ప్రం భించడం దేవుని ఉదేదిశమేమిట్ వివరిం 
చండి. (14 వ వచనం)

5. అదృషటివశాతూ్ చెపే్ప అమామాయి నుండి వచిచున దుషటి ఆతమాతో పౌలు 
చెపి్పనప్్పడు, అతను మరియు సిలాస్ స్్థనిక జైలులో గడిపారు.

6. ఒక భూకంపం ఉంది మరియు ఖైదీలందరికీ ఉచితం. జైలర్ తన 
జీవితాని్న గడపవలసి వచిచుంది, కానీ ఎవరూ తపి్పంచుకునా్నరని పౌలు 
అతనికి హామీ ఇచాచుడు.

7. జైలోలో అడిగన ప్రశ్న, పౌలు ఇచిచున జవ్బు స్పషటింగా వివరించండి. 
(అపొసతిలుల కారయాములు 16: 31)

8. పరలోకమునకు ప్రభువైన యేస క్రీస్ యొక్క కేంద్రీకరణను 
నొకి్కచెప్పండి.

ముఖయా వచనము వివర్ంచండి మర్యు విద్యార్్లు తెలుసుకోవడానికి 
ప్రోత్సహంచండి.
4వ పాఠం పూర్తి.
చూపుము: FBI- పౌలు సీలలు ఫిలప్పునకు ప్రయనమగుట మరయు పౌలు, 
సీలలు చెరసాలలో భందoచబడ్ట (I)

నిర్గమకాoడము 20: 1-6 తో బైబిలు పాఠాని్న అనుసంధాని o చ o డి. జీవించి 
ఉన్న దేవుని వ్స్వికతను అర్థం చేసకోవడానికి విద్యారు్థలకు సహాయం 
చెయయాండి. నేటి సమాజ o లో ఏ విధమైన విగ్రహాలు మనకు, దేవునికి మధయా 
రాగలవో పరిశీలి o చ o డి.

ఈ క్రింది ప్రశ్నలతో పాఠాని్న సమీక్షించండి: 
1. జైలర్ యొక్క మారి్పడి తరువ్త జరిగన సంఘటనలను వివరించండి. 
2. ఈ భాగంలో బాపి్సమాము యొక్క సవాభావం మరియు అర్హతలు ఏమిటి? 

(వచనములు 15, 31–33)

ఈ పాఠం మనకు ఎల సవాలు చేసుతింద:
1. దేవుని ఎదుట జవ్బుద్ర్తనం అనే ఆలోచన గురించి ఆలోచిం చండి, 

అది మనలి్న ఎలా సవ్లు చేస్ంది? మన క్రైస్వ జీవితాలకు ఏ మారు్పలు 
చేయాలి?

2. 'నాయకుడు' ఆరాధన గురించి 15 వ వచనం ఏమి బోధసో్ంది?

ఈ పాఠం మనకు ఎల సవాలు చేసుతింద:
1. పరలోకము దేవుని కృప ద్వారా మాత్రమే అని ఆలోచన గ్రహంచి.
2. నమిమానవ్రికి బాపి్సమాము యొక్క ప్ముఖయాత.
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పర్చయం చేయండి

పూర్తి చేయండి

నేర్చికొనవలసినద:

పర్శీలంచండి 

బైబిలు వాకయాము: అపో. కారయా 16: 1–3, 2 తిమోతి 1: 1–5
ముఖయా వచనము: 2 తిమోతి 3: 15
మనము నేర్చికోనవలసినద:
1. లేఖనాలను చదవడం, తెలుసకోవడం మనకు రక్షణ కలి్గవుంటాయి.
2. క్రైస్వ సే్నహతులను కలిగ ఉండటం మరియు ఒకరికొకరు ప్రి్థంచటం 

చాలా ముఖయాం.

మంచి లేద్ చెడు కోసం మా జీవితాలను ఎకు్కవగా ప్రభావితం చేసే అంశాలను 
చరిచుంచండి. విద్యారు్థలు మన జీవితాలోలో క్రైస్వ ప్రభావ్లను కలిగవున్న 
ప్ముఖయాతను అనేవాష్ంచండి. క్రైస్వ విశావాసంపై మిమమాలి్న ఎవరు ప్రభావితం 
చేస్రో, వ్రు మిమమాలి్న ప్రభావితం చేసిన మారా్గలోలో చరిచుంచండి.

బైబిలు వాకయాము: అపో. కారయా 17:– 1- 14
ముఖయా వచనము: అపో. కారయా 17: 11
మనము నేర్చికోనవలసినద:
1. యేస క్రీస్, పాత నిబంధనలో ప్రవచించాడు, మరియు మరణం 

మరియు ప్నరుతా్థనం అవసరం.
2. క్రైస్వ విశావాస్ని్న స్్థపించడానికి లేఖనాలను శోధంచడం ముఖయాం.

వ్రు ముఖయామైన వయాకు్లుగా భావించే విద్యారు్థలను అడగండి మరియు 
ఎందుకు వ్రు ముఖయామైనవి అని వ్రు భావిస్్రు. క్రైస్వుడు సందేశం ఒక 
ఏకైక వయాకి్ గురించి వివరించండి. అపొసతిలుల కారయాములు 17: 1–14 లో 
చదివినటులోగా వ్రు సందేశాని్న వినడానికి వ్రిని ఆహావానించండి.

బైబిలు కథను తెలయజేయoడి 
చర్చించండి మర్యు వివర్ంచండి:
1. త్మోత్ కుటుం బాని్న గురించి వివరిం చండి.
2. త్మోత్ అమమామమా ఎంత ప్ముఖయామో వివరిం చండి.
3. క్రైస్వ కుటుంబప్ విలువను ఎంత ప్ముఖయామో ఆలోచిం చండి.
4. త్మోత్ని సన్నత్ చేయడానికి పౌలు ఎందుకు అవసరమని పౌలు 

ఎందుకు నమిమాందో పరిశీలిం చండి. దీని నుండి మనమే పాఠాలు 
నేరుచుకోవచుచు?

5. అప్్పడు త్మోత్ పౌలుతో ప్రయాణం చేయటం మొదలుపెటాటిడు.
6. త్మోత్ని తనకు వ్రాసిన లేఖలో పౌలు చెపి్పన మాటలను గమనిం చండి. 

(2 తిమోతి 1: 3–5)

ముఖయా వచనమువివర్ంచండి మర్యు విద్యార్్లు తెలుసుకోవడానికి 
ప్రోత్సహంచండి.
1వ పాఠం పూర్తి.
చూపుము: సర్యైన – FBI లేదు (ప్)

బైబిలు కథను తెలయజేయoడి
చర్చించండి మర్యు వివర్ంచండి:
1. పౌలు ఫిలిపీ్పయుల నుండి థెస్సల్నీకకు ప్రయాణం చేస్డు, అక్కడ 

అతను సమాజమందిరంలో బోధంచాడు. 
2. పౌలు థెస్సల్నీకలో సమాజమందిరంలో ప్రకటిం చిన సందేశాని్న 

వివరిం చండి. 'క్రీస్' అనగా దేవుని అభిష్క్ రక్షకుడని అర్థం అని కూడా 
వివరించండి.

3. సందేశప్ చికు్కలు గురించి ఆలోచించండి.
4. "ఈ లోకమును తలక్రిందులై యున్నవ్రు" అనే కింది పద్లు 

పరిగణంచండి. (6 వ వచనం)
5. మరోస్రి పౌలు, స్లలు రాత్రివేళ తవారగా వెళిలో, బెరయకు వెళిలోపోయారు. 

6. బెరయలోని యూదులు థెస్సల్నీకలో ఉన్నవ్రు చాలా భిన్నంగా 
ఉనా్నరు, మరియు ప్రత్ రోజు లేఖనాలను అధయాయనం చేశారు.  
(11–12 వ వచనాలు)

6. అయిత్ ఎకు్కవ వయాత్రేకత ఉంది, పౌలు ఏథెను్సకు వెళ్ళవలసి వచిచుంది.
7. నేటి క్రైస్వులు తమ విశావాస్ని్న ఎదుర్్కనే వయాత్రేకతను పౌలు, సిలాస్ 

ఎదుర్్కన్న వయాత్రేకతను పోలచుండి.

ముఖయా వచనమునువివర్ంచండి మర్యు ద్నిని తెలుసుకోవడానికి 
విద్యార్్లను ప్రోత్సహంచండి.
1వ పాఠం పూర్తి.
చూపుము: FBI - థెస్సలొనీక మర్యు బెర్యలో పౌలు (ప్)

కీలక వచనాని్న తెలుసకోండి మరియు నేటి పాఠం యొక్క స్రాంశాని్న ఈ 
వచనం ఎలా వర్్గకరిస్ందో తరగత్తో చరిచుంచండి.

యెహోషువ 1: 8 చదవండి మరియు కీ వ్నో్ పోలచుండి. (అపొసతిలుల 
కారయాములు 17: 11) మనం క్రైస్వులమని మనక్లాంటి సవ్ళ్లో?

ఈ పాఠం మనకు ఎల సవాలు చేసుతింద:
1. క్రైస్వ సే్నహతుల ప్ముఖయాతను అర్థం చేసకోవడానికి.
2. క్రైస్వ సే్నహాలను అనేవాష్ంచడానికి.
3. మన సే్నహతులు మరియు బంధువులు కోసం వ్రు ప్రభువైన యేసపై 

విశావాసం ఉంటుందని ప్రి్థస్్రు.

ఈ పాఠం మనకు ఎల సవాలు చేసుతింద:
1. బైబిల్ చదివిన మరియు బైబిల్ మా అభిప్యాలను ఆధారపడటం 

యొక్క ప్ముఖయాత. (కీ వర్షన్ చూడండి)
2. యేస నమిమాన యేస రాజుగా మన జీవితాలోలో ఎలా వైవిధయామవుతుంది.

A10– 3వ సా్యి
2వ పాఠము –   పౌలు యొక్క సాహసాలు
అంశము – జీవితం కోసం సే్నహతుడ్

A10 – 4వ సా్యి
చదువవలసిన 2వ బాగము –-  పౌలు యొక్క సాహసాలు
అంశము – థెస్సలొనీక మర్యు బెర్యలో పౌలు 
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పర్చయం చేయండి

పూర్తి చేయండి

నేర్చికొనవలసినద:

పర్శీలంచండి 

బైబిలు వాకయాము: అపో. కారయా. 16:16–34
ముఖయా వచనము: అపో. కారయా. 16:31
మనము నేర్చికోనవలసినద:
1. ప్రభువు యేసక్రీస్ద్వారా రక్షణ.
2. రక్షింపబడినవ్రు బాపి్సమాము పంద్లి.

విద్యారు్థలతో రక్షించబడుతున్న కథతో భాగస్వామయాం చేయండి. 'సేవ్', 
'రక్షకుని', 'పరలోకము' అనే పద్ని్న అర్థం చేసకోవడానికి కథనాని్న 
ఉపయోగంచండి. తమ జీవితాలోలో పరలోకము తెలిసినటలోయిత్ విద్యారు్థలను 
పంచుకునేలా ప్రోత్సహంచండి.

బైబిలు వాకయాము: అపో. కారయా. 17:15–34; 18: 1–18
ముఖయా వచనము: లూకా 22: 31–32
మనము నేర్చికోనవలసినద:
1. పశాచుతా్పం దేవునిచే ఇవవాబడింది.
2. దేవుడు ఈ లోకాని్న తీరు్ప తీరుస్్డు.

పశాచుతా్పం యొక్క నిరవాచనం కోసం విద్యారు్థలు అడగండి. 'పశాచుతా్పం' 
అనే భావనను వివరిస్్ 1 థెస్సలొనీకయులు 1: 9 ను వ్డండి. దేవుడికి 
రక్షకునిగా మారడం అనే ఆలోచనపై దృష్టి కేంద్రీకరించండి మరియు ఇది మా 
పాత జీవన విధానాని్న విడిచిపెటటికుండా ఉంటుంది. సవ్ర్ రూపాంతరం 
వయాకు్ల స్క్షాయాలను పశాచుతా్పం అరధ్ం బలోపేతం ప్రోత్సహంచాలి.

బైబిలు కథను తెలయజేయoడి
చర్చించండి మర్యు వివర్ంచండి:
1. యూరప్్క సవ్ర్కు ద్రితీసిన సంఘటనలను వివరించండి.  

(9 వ వచనం)
2. ఫిలిపీ్పలో అతను నది ప్ర్థన చేసిన స్త్లను కలిశాడు. వీటిలో లిడియా 

ఉనా్నరు.
3. లిడియా హృదయాని్న ప్రంభిం చడం దేవుని ఉదేదిశమేమిట్ వివరిం 

చండి. (14 వ వచనం)
4. అదృషటివశాతూ్ చెపే్ప అమామాయి నుండి బయటకు రావడానికి పౌలు ఒక 

దుషటి ఆతమాతో చెపి్పనప్్పడు, అతడు మరియు సిలాస్ స్్థనిక జైలులో 
గడిపారు.

5. అక్కడ ఒక భూకంపం ఉంది మరియు ఖైదీలందరికీ సేవాచ్ఛ లభించింది. 
జైలర్ తన జీవితాని్న గడపవలసి వచిచుంది, కానీ ఎవరూ తపి్పంచుకునా్నరని 
పౌలు అతనికి హామీ ఇచాచుడు.

6. జైలోలో అడిగన ప్రశ్న, పౌలు ఇచిచున జవ్బు స్పషటింగా వివరించండి. 
(అపొసతిలుల కారయాములు 16: 31)

7. యేస పేరు మీద అధకారాని్న నొకి్కచెప్పండి. (వచనము 18)
8. కొని్నస్రులో క్రైస్వులు అనాయాయ o గా వయావహరిస్్రని వివరిం చండి.  

(23వ వచనం)

ముఖయా వచనము వివర్ంచండి మర్యు విద్యార్్లు వాటిని తెలుసుకోవడానికి 
ప్రోత్సహంచండి.
3వ పాఠం పూర్తి.
చూపుము: FBI - పౌలు సీలలు ఫిలప్పునకు ప్రయనమగుట మరయు పౌలు, 
సీలలు చెరసాలలో భందoచబడ్ట

బైబిలు కథను తెలయజేయoడి
చర్చించండి మర్యు వివర్ంచండి:
1. ఏథెను్సలో పౌలు వచాచురు, అతని సహచరులు ఏథెను్సకు రావడానికి 

కూడా వేచిచూశారు. అతను విగ్రహాల సంఖయాతో కలత చెందుతాడు.
2. మార్కట్ ప్రదేశంలో మరియు యూదుల సమాజంలో యేస గురించి 

యేస బోధంచాడు.
3. పౌలు క్రొత్ బోధనను వివరించమని అడిగారు. 
4. ప్రపంచాని్న సృష్టించిన గొప్ప సృష్టికర్ అయిన దేవుని గురించి పౌలు 

మాటాలోడాడు, కానీ ఆయన మనలో ఎవరినీ దూరంగా లేడని కూడా 
అనా్నడు. అతను మృతులలోనుండి లేపిన వ్రిని నియమించిన మనిష్ 
ద్వారా దేవుడు ఈ ప్రపంచాని్న నిరణియిస్్డని కూడా అతను చెపా్పడు.

5. ప్నరుతా్థనం గురించి వ్రు విని చాలామంది అపహాసయాము చేశారు, కానీ 
కొందరు విశవాసించారు. పౌలు తవారలో కొరి o థుకు వెళ్్ళడు.

6. ఇక్కడ అతను ఆకి్సల మరియు ప్రిసి్సలలోలను కలుసకునా్నడు. అతను  
18 నెలలు కొరింథులో ఉండి, చాలామంది నమిమానయాయాడు

7. అపొసతిలుల కారయాములు 18: 9 - కొరింథులో ఆయన సరక్షితంగా 
ఉంటారని ఆయనకు హామీ ఇచాచుడు.

8. పరిశుద్దితమా గ్రంథాలలో దేవుని గురించి పౌలు ఏమి బోధస్నా్నడో 
నొకి్కచెప్పండి 24–31.

9. తీరు్ప సవాభావం గురించి ఆలోచించండి. 
10. ఏథెను్స, కొరింథులోని పౌలు సందేశానికి ప్రజలు ఎలా ప్రత్స్పందించారో 

పరిశీలిం చండి.

ముఖయా వచనము వివర్ంచండి మర్యు విద్యార్్లు వాటిని 
తెలుసుకోవడానికి ప్రోత్సహంచండి.
3వ పాఠం పూర్తి.
చూపుము: FBI - ఏథెన్్స మర్యు కొర్oధు లో పౌలు (I)

ఫిలిపీ్పలోని పౌలు మరియు సిలాస్ కథలపై గ్రాఫిటీ బోరుడాని సృష్టించండి. ఏథెను్సలో కొరింథులకు ప్రకటిం చేటప్్పడు పౌలు విధానంతో పోలచుండి.  
ఈ విధానాలోలో ఏదైనా వయాతాయాసం ఉంద్? ఎందుకు?

ఈ పాఠం మనకు ఎల సవాలు చేసుతింద:
1. మన ప్రభువైన యేస క్రీస్ ద్వారా పరలోకము తెలుసకోవడం యొక్క 

ప్ముఖయాత గురించి.
2. బాపి్సమాము లో పవిత్రంగా గురి్ంచడం గురించి.

ఈ పాఠం మనకు ఎల సవాలు చేసుతింద:
1. పశాచుతా్పం యొక్క ప్ముఖయాత గురించి మరియు క్రైస్వ ప్రత్రోజూ 

పాపము నుండి దేవుని వైప్ త్రగాలి.
2. సవ్ర్ గురించి ఇతరులకు చెప్పడం గురించి, దేవుడు ఎలా ఒకరోజు  

ఈ లోకాని్న తీరు్పతీరుస్్డు.

A10– 3వ సా్యి
3వ పాఠము –   పౌలు యొక్క సాహసాలు
అంశము – చెరసాలలో పౌలు 

A10 – 4వ సా్యి
చదువవలసిన 3వ బాగము –-  పౌలు యొక్క సాహసాలు
అంశము – ఏథెన్్స మర్యు కొర్oధు లో పౌలు
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పర్చయం చేయండి

పూర్తి చేయండి

నేర్చికొనవలసినద:

పర్శీలంచండి 

బైబిలు వాకయాము: అపో. కారయా 17: 10–34
ముఖయా వచనము: అపో. కారయా 17: 30
మనము నేర్చికోనవలసినద:
1. దేవుడు భూమిని సృజించిన జీవముగల దేవుడు.
2. పశాచుతా్పాని్న ప్రజలకు దేవుడు ఆజా్ఞపిస్్డు.
3. దేవుడు నీత్ని లోకమందు తీరు్ప తీరుచును.

విగ్రహాలచే వ్రు అర్థం చేసకున్న తరగత్ని అడగండి. వ్రి విగ్రహాని్న 
వ్రి విగ్రహారాధన కోసం అడగండి. వ్రితో ఎకో్సడస్ లో మొదటి రండు 
కమాండెమాంట్్స చర్చించండి 2o. పశాచుతా్పం అరధ్ం వివరించడానికి  
1 థెస్సలొనీకయులు 1: 9 ఉపయోగంచండి.

బైబిలు వాకయాము: అపో. కారయా 19: 1–41 
ముఖయా వచనము: ఎఫెసి 2: 8–9
మనము నేర్చికోనవలసినద:
1. దేవుని వ్కయాము మరియు దేవుని పని ఎఫెసలో వ్యాపించింది.
2. ప్రభువైన యేస పేరు వృదిధ్ చెందింది.

అధయాయనంలో 3 నేరుచుకున్న పాఠాలను సమీక్షించండి. పశాచుతా్పం 
గురించి ఆలోచించండి మరియు అది రోజువ్ర్ జీవితంలో అర్థం ఏమిట్ 
ఆలోచించండి. పశాచుతా్పం జీవనశైలి మారు్పను తెస్ంది ఆలోచన అభివృదిధ్. 
చరిచుంచండి చటాటిలు 19: 18–2o.

బైబిలు కథను తెలయజేయoడి
చర్చించండి మర్యు వివర్ంచండి:
1. ఏథెను్సలో పౌలు వచాచురు, అతని సహచరులు ఏథెను్సకు రావడానికి 

కూడా వేచిచూశారు. అతను విగ్రహాల సంఖయాతో కలత చెందుతాడు.
2. మార్కట్ ప్రదేశంలో మరియు యూదుల సమాజంలో యేస గురించి 

యేస బోధంచాడు.
3. పౌలు క్రొత్ బోధనను వివరించమని అడిగారు. 
4. ప్రపంచాని్న సృష్టిం చిన గొప్ప సృష్టికర్ అయిన దేవుని గురించి పౌలు 

మాటాలోడాడు, కానీ ఆయన మనలో ఎవరినీ దూరంగా లేడని కూడా 
అనా్నడు. అతను మృతులలోనుండి లేపిన వ్రిని నియమించిన మనిష్ 
ద్వారా దేవుడు ఈ ప్రపంచాని్న నిరణియిస్్డని కూడా అతను చెపా్పడు.

5. ప్నరుతా్థనం గురించి వ్రు విని చాలామంది అపహాసయాము చేశారు కానీ 
కొందరు నమామారు. పౌలు తవారలో కొరింథుకు వెళ్్ళడు.

6. పౌలు దేవుని గురించి బోధం చినద్ని్న నొకి్కచెప్పండి. (24వ వచనము)
7. యేస ప్నరుతా్థనం యొక్క ప్ముఖయాతను నొకి్కచెప్పండి.  

(వచనము 31)
8. పౌలు ప్రకటించే ప్రత్స్పం దనను చరిచుం చండి. (32–34 వచనాలు)

ముఖయా వచనమును వివర్ంచండి మర్యు ద్నిని తెలుసుకోవడానికి 
విద్యార్్లను ప్రోత్సహంచండి.
3వ పాఠం పూర్తి.
చూపుము: FBI- ఏథెన్్సలో పౌలు (I)

బైబిలు కథను తెలయజేయoడి
చర్చించండి మర్యు వివర్ంచండి:
1. ఎఫెసతో పౌలు ఇప్్పడు పరిశుద్దితమా పందని కొంతమంది  

శిషుయాలతో కలుస్్డు.
2. పౌలు యోహాను శిషుయాలను బాపి్సమాం తీసకోవడం ఎందుకు అవసరమో 

వివరిం చండి.
3. యూదుల యూదులు మరోస్రి పౌలు ప్రకటనా పనిని త్రస్కరించిన 

తరావాత, అతను ఒక ఉపనాయాసకుడికి వెళిలో, రండు సంవత్సరాలు 
నివసించాడు.

4. దేవుడు పౌలు ద్వారా అస్ధారణ అదుభాతాలు చేస్డు.  
(పదయాం 11) పౌలు ద్వారా పరిశుద్దితమా ఆతమా యొక్క శకి్ ఫలితంగా 
అనేకమంది నమమాకం మరియు వ్రి విశావాసం బహరంగంగా 
ప్రకటించారు. వ్రు ఏమి చేశారో వివరించండి.

5. ఎఫెసలో అలలోరలోకు ద్రితీసిన స o ఘటనలను కులోప్ంగా వరిణిం చండి. 
(23-41 వచనాలు)

6. 'దేవుని రాజయాం' అనే పద్నికి అర్థం ఏమిట్ వివరించండి. (పదయాం 8)
7. ఎఫెసలో దేవుని వ్కయాము ఎలా స్గుతోందో వివరించండి.  

(20వ వచనం)
8. కొత్ క్రైస్వులు తమ గత పదధ్తులతో ఎలా వయావహరిం చాలి అని చరిచుం 

చండి
9. మరియు అలవ్టులో.

ముఖయా వచనము వివర్ంచండి మర్యు విద్యార్్లు వాటిని 
తెలుసుకోవడానికి ప్రోత్సహంచండి.
3వ పాఠం పూర్తి.
చూపుము: FBI – ఎఫేసులో పౌలు (I)

మీ సమాజంలో క్రైస్వ సందేశాని్న ఒక సవ్లుగా మార్గంలో ఎలా 
సమరి్పంచవచచుని సమూహాలలో చరిచుంచండి. సవ్ర్ సంఘటన ద్వారా దీనిని 
అభివృదిధ్ పరచండి.

'సవ్ర్ ఎఫెసతో వస్ంది' అనే మనస్స మాయాపి్న గీయండి. చటాటిలు 19 లో 
వివరించిన సంఘటనలపై ఒక వ్రా్పత్రిక కథనాని్న వ్రాయండి.

ఈ పాఠం మనకు ఎల సవాలు చేసుతింద:
1. వయాకి్గత పశాచుతా్పం గురించి. పాపం నుండి దేవుని వైప్ త్రగడం అంటే 

ఏమిటి?
2. సవ్ర్ ప్ముఖయాత గురించి. మేము సవ్ర్ సందేశాని్న ఎలా 

పంచుకోగలము?

ఈ పాఠం మనకు ఎల సవాలు చేసుతింద:
1. క్రైస్వ విశావాసంను 'మార్గం' అని పిలుస్్రు. (9వ వచనం) దీని అర్థం 

ఏమిటి? ఇది మనకు ఎలా సవ్లు చేస్ంది?
2. 35–41 శ్్లకాలలో పటటిణం గుమాస్్ యొక్క చరయాల నుండి మన పబిలోక్ 

విధులు గురించి ఏ అభాయాస పాఠాలు నేరుచుకోవచుచు?

A10– 3వ సా్యి
4వ పాఠము –   పౌలు యొక్క సాహసాలు
అంశము –  ఏథెన్్స నగరం

A10 – 4వ సా్యి
చదువవలసిన 4వ బాగము –-  పౌలు యొక్క సాహసాలు
అంశము – ఎఫెసులో పౌలు
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పర్చయం చేయండి

పూర్తి చేయండి

నేర్చికొనవలసినద:

పర్శీలంచండి 

A11 – 3వ సా్యి
1వ పాఠము –  పౌలు యొక్క సహాసాలు
అంశము –  ఇతర్లతో భాగసావీమ

A11 – 4వ సా్యి
చదువవలసిన 1వ బాగము –- పౌలు విచారణలు
అంశము – యేరూషలేము మర్యు మాబ్

బైబిల్ వాకయాము: అపొసతిలుల కారయాములు 18: 1–11 
ముఖయా వచనము: అపొసతిలుల కారయాములు 18: 9–10
మనము నేర్చికోనవలసినద:
1. యేస వెళి్ళన చ్టు పౌలు క్రీస్ అని చెపా్పడు.
2. దేవుడు పౌలుతో ఉనా్నడు మరియు అతనికి దర్శనమిచాచుడు.

దేవుడు మిమమాలి్న ప్రోత్సహంచిన మీ సవాంత అనుభవము నుండి విద్యారు్థలకు 
కథ చెప్పండి. క్రైస్వ జీవితంలో ప్రోతా్సహం యొక్క అర్థం మరియు 
ప్ముఖయాతను చరిచుంచండి. వ్రు పంద్రు ప్రోతా్సహకాలు ఉద్హరణలు 
ఇవ్వాలని విద్యారు్థలు అడగండి.

బైబిలు వాకయాము: అపొసతిలుల కారయాములు 21: 17–40; 22: 1–30
ముఖయా వచనము: అపో. కారయా. 22: 14, 15
మనము నేర్చికోనవలసినద:
1. పౌలు ఆలయం లో అరసటి తరావాత అతను సమూహాలకు తన 

వ్ంగూమాలం ఇచాచురు.
2. యూదులు సవ్ర్కు అనవాయించి, ప్రత్స్పందించారని యూదులు 

అసహయాంచుకొనా్నరు.
3. పౌలు అతడిని అపహరి o చడ o మొదలుపెటిటినప్్పడు ఆయన రోమన్ 

పౌరసతావానికి విజ్ఞపి్ చేశాడు.

పౌలు యెరూషలేముకు వచిచునప్్పడు ఎదుర్్కన్న వయాత్రేకతను కులోప్ంగా 
తెలియజేశాడు. అమరుల వెబె్్సట్ (లేద్ మర్క మూలం) యొక్క వ్యిస్ 
ఉపయోగంచి, క్రీస్ కోసం చూసిన మరియు బాధలు భయపడాడారు కాదు 
క్రైస్వులు ఉద్హరణలు ఇవవాండి. ఒక క్రైస్వుడు దీని్న ఎందుకు చేయమని 
విద్యారు్థలు అడగండి.

బైబిలు కథను తెలయజేయoడి
చర్చించండి మర్యు వివర్ంచండి:
1. కొరిoథులో పౌలు వస్నా్నడు, అకలోయకు, ప్రిసి్కలాకు ఆయన సహాయం 

చేస్్డు.
2. ప్రత్ సబా్తు యేస యూదుల కోసం నిరాకరిస్్డు, వ్రు యేస కోసం 

వేచి ఉనా్నరు.
3. యూదులు దురివానియోగం చేసిన తరువ్త అతను పకి్కంటికి 

తరలిపోతాడు మరియు ఇప్్పడు అనుయాలకు ఎకు్కవ ప్రసంగాలు చేస్్డు. 
చాలామంది నముమాతారు మరియు బాపి్సమాము పంద్రు.

4. 18: 9 - కొరింథులో ఆయన పౌలుతో ఉనా్నడు, ఆయనను సరక్షితంగా 
ఉంటాడని దేవుడు ఆయనకు హామీ ఇచాచుడు. ఇది పౌలుకు ఎంతటి గొప్ప 
ప్రోతా్సహాని్నస్ o దో వివరిం చండి.

5. పౌలు సందేశాని్న ఎలా విస్రిం చాడో నొకి్క చెప్పండి. (వచనములు 4 & 
11)

6. కొరింథులో దేవుని వ్కయాం ఎలా వ్యాపిం చిందో, బాపి్సమాం తీసకోవడం 
ప్ముఖయామో పరిశీలిం చండి

ముఖయా వచనమును వివర్ంచండి మర్యు ద్నిని తెలుసుకోవడానికి 
విద్యార్్లను ప్రోత్సహంచండి.
1వ పాఠం పూర్తి.
చూపుము: FBI – ఏథెను్స, కోర్ందులో పౌలు (1)

బైబిలు కథను తెలయజేయoడి
చర్చించండి మర్యు వివర్ంచండి:
1. పౌలు యెరూషలేముకు వచిచు ఆలయానికి వెళతాడు. ఆలయంలోకి ఒక 

యూదుల వయాకి్ని తీసకొని తప్్పగా ఆరోపించబడాడాడు మరియు అక్కడ 
అలలోరులో ఉనా్నయి.

2. అతడు రోమన్ కమాండరేచు రక్షించబడాడాడు మరియు బారకాసల దశల 
నుండి ప్రజలను మాటాలోడటానికి అనుమత్ ఇచాచుడు.

3. పౌలు చాలా స్పషటిమైన స్క్షయామిచాచుడు. (22: 1–21) ఆయన  
యూదుల వదదికు పంపబడాడాడని చెపి్పనప్్పడు మరో అలలోర్ ఉంది.

4. అతడు సిపాయులు ఉండే స్థలమునకు తీసకువెళ్లోరు మరియు 
అతడిని రోమా పౌరుడు అని చెప్పలేదని మరియు అతను నేరాని్న 
గురి్ంచే వరకు నేరము మోపలేదు

5. పౌలు దేవ్లయానికి వెళి్ళనటులో ఎందుకు నొకి్క చెప్పండి.
6. పౌలు యొక్క మారి్పడి సవాభావం కూడా నొకి్క చెప్పండి.
7. గుంప్ పౌలు పటలో శత్రుతవాం ఎందుకు వివరించండి.

ముఖయా వచనము వివర్ంచండి మర్యు విద్యార్్లు తెలుసుకోవడానికి 
ప్రోత్సహంచండి.
4వ పాఠం పూర్తి.
చూపుము: FBI – పౌలు యేర్షలేములో బంధంచబడ్ట(1)

కివాజ్ ద్వారా కథను సమీక్షించండి. యెరూషలేములో ఉన్నప్్పడు ఆలయంలో ప్రవేశించటానికి పౌలు 
జా్ఞనవంతుడింద్ అనేద్ని గురించి తరగత్లో చరిచుంచండి.

ఈ పాఠం మనకు ఎల సవాలు చేసుతింద:
1. కీరతిన 23 చదవండి. దేవుని ఉనికినిచిచున వ్గాదినం క్రైస్వులమని మనలి్న 

ఎలా ప్రోత్సహసో్ందో ఆలోచిం చండి.
2. వ్రితో ఉండడంద్వారా మనం ప్రజలను ప్రోత్సహంచే మారా్గలను పరిశీలిం 

చండి. ఈ పని.

ఈ పాఠం మనకు ఎల సవాలు చేసుతింద:
1. ప్రపంచవ్యాప్ంగా రోజువ్ర్ క్రైస్వులు అరసటి అవుతారు. ప్రి్థం చబడిన 

క్రైస్వుల గురించి ఆలోచిస్్ క్రమంగా ప్ర్థన సమయం ఏరా్పటు 
చేసకోండి.

2. విద్యారు్థలను వ్రి వ్రాని్న సమీక్షించి, క్రీస్ కోసం స్క్షయామివవాని 
అవకాశాలను పరిగణంచండి. భవిషయాతు్లో నమమాకంగా ఉండడానికి 
సహాయం కోసం, ధైరయాం కోసం దేవుణణి అడగండి.

1. ం
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పర్చయం చేయండి

పూర్తి చేయండి

నేర్చికొనవలసినద:

పర్శీలంచండి 

బైబిలు వాకయాము: అపొసతిలుల కారయాములు 23: 1–-24; 24: 22–27
ముఖయా వచనము: కీరతినలు 18: 30
మనము నేర్చికోనవలసినద:
1. యూదులు పౌలును చంపడానికి ప్రయత్్నంచినప్్పడు దేవుడు 

పౌలునుప్రోత్సహంచాడు.
2. పౌలు ఖైదీగా కూడా దేవుని వ్కాయాని్న నమమాకంగా ప్రకటించాడు.

పౌలు రోజులోలో రోమన్ స్మ్రాజయాం యొక్క శకి్ యొక్క విద్యారు్థలను 
గురు్పెటుటికోండి. ఒక బక్కర్ (డాలు) ఏమిట్ వివరించండి. ప్రాతన 
గ్రీకో-రోమన్ ప్రపంచం నుండి దృషాటింతాలతో ఒక రోమన్ సైనికుని నుండి 
దృషాటింతాలను అందించండి. యెహోవ్ తన ప్రజలకు ఎలా బలలోగా ఉనా్నడో 
వివరించండి. కీ వ్యిదయాం నేరుచుకోవ్లని విద్యారు్థలను ప్రోత్సహంచండి - 
కీరతిన 18: 30.

బైబిలు వాకయాము: అపొసతిలుల కారయాములు 23: 23–26; 24: 1–27; 25: 1–12.
ముఖయా వచనము: 1 పేతుర్ 3: 15
మనము నేర్చికోనవలసినద:
1. పౌలు భద్త కోసం కైసరయకు తీసక్ళిలో, చివరికి స్జరు్క విజ్ఞపి్ చేశారు.
2. అతను ఎదుర్్కన్న వివిధ పర్క్షలలో, పౌలు నీత్, ఆతమా-నియంత్రణ 

మరియు తీరు్ప గురించి బోధంచాడు. (24: 25)

1521 లో మారిటిన్ లూథర్ మరియు వ్ర్మాస్ యొక్క ఇంపీరియల్ డైట్ వదది 
క్రీస్ కోసం అతని స్టిండ్ గురించి వివరించండి. లూథర్ వదది ఈ ప్రకటనను 
పరిగణంచండి: "నేను గ్రంథంతో మరియు స్ద్ కారణాల వలలో ఒప్్పకోకపోత్ 
... నా మనస్్సక్షి దేవుని వ్కాయానికి బంధంచబడి ఉంటుంది మనస్్సక్షికి 
వయాత్రేకంగా వెళలోడానికి సరైనది కాదు, సరక్షితమైనది కాదు, దేవుడు నాకు 
సహాయం చేస్్డు. " పౌలు యొక్క అనుభవ్లకు ఇది ఒక పరిచయం వలె 
ఉపయోగంచుకోండి.

బైబిలు కథను తెలయజేయoడి
చర్చించండి మర్యు వివర్ంచండి:
1. మతపరమైన యూదులు కౌని్సల్ ముందు పౌలు వచాచుడు. (సనే్హద్న్)
2. పౌలు ప్నరుతా్థనం గురించి ప్రస్్వించినందున ఒక పెదది భయపడింది. 

కొంతమంది నమేమావ్రు, కానీ ఇతరులు అలా గందరగోళంగా లేరు. 
(23: 9)

3. రోమన్ కమాండర్ చేత రక్షించబడాడాడు కాబటిటి పౌలు జీవితం ప్రమాదంలో 
ఉంది.

4. ఆ రాత్రి ప్రభువు పౌలుతో నిలబడి, సవ్ర్ను వ్యాపింపజేయడానికి 
రోములోనికి వెళ్లోడు కనుక ధైరయాంగా ఉండమని చెపా్పడు.

5. కొందరు యూదులు పౌలు చనిపోయినంతవరకు త్ని, పానీయం 
చేయకూడదని, అతణణి చంపడానికి ఒక ప్రణాళికను సృష్టించారు.

6. అదృషటివశాతూ్ పౌలు మేనలులోడు ఆ స్థలం గురించి విని, కమాండరో్ 
మాటాలోడాడు. అతడు పౌలు రక్షించి, కైసరయకు తీసకు వెళ్్ళడు.

7. అప్్పడు పౌలు రోమన్ గవర్నర్ ఫెసటిస్ ఎదుట హాజరు కావలసి వచిచుంది. 
మరోస్రి ఆయన సవ్ర్ను వివరించాడు.

8. పౌలు ఫెలికు్సకు ప్రకటించిన సందేశాని్న నొకి్కచెప్పడం, నేడు మనకు 
ద్నికున్న సంబంధాని్న అర్థం చేసకోండి.

ముఖయా వచనమును వివర్ంచండి మర్యు ద్నిని తెలుసుకోవడానికి 
విద్యార్్లను ప్రోత్సహంచండి.
2వ అధయాయనం పూర్తి 
చూపుము: FBI – పౌలు యేర్షలేములో భందoచబడ్ట మర్యు ఫెస్తి 
ముందు పౌలు యొక్క విచారణలు(I)

బైబిలు కథను తెలయజేయoడి
చర్చించండి మర్యు వివర్ంచండి:
1. పౌలు తన భద్త కోసం సిజేరియాకు తీసకొని గవర్నర్ ఫెలికు్సకు 

తీసకువెళతాడు
2. తరావాత ఫెలిక్్స ముందు విచారణ జరిగందని యూదు నాయకులు 

ఆయనను దేవ్లయాని్న అపరిశుద్దితమాపరచి, అలలోరలోకు కారణమని 
ఆరోపించారు.

3. పౌలు తనపై ఆరోపణకు జవ్బిస్్డు, ఫెలిక్్స క్రీస్ యేసపై విశావాసం 
గురించి స్పషటింగా చెపి్పనప్్పడు ఫెలికో్సతో మర్క ఇంటరూవాయా ఉంది. 
(24:24)

4. మర్క గవర్నర్ ఉన్నంతవరకు పౌలు ఇదదిరు సంవత్సరాలు జైలులో 
ఉండిపోయాడు.

5. అప్్పడు ఫేస్ ఎదుట పౌలు కనిపించాడు. మళ్్ళ యూదు నాయకులు 
వచిచు అతనిని నిందించారు. పౌలు యెరూషలేముకు వెళ్ళటానికి 
త్రస్కరించాడు, స్జరు్క విన్నపము చేస్డు మరియు ఫెసటిస్ తాను 
రోము్క వెళతానని చెపా్డు.

6. ఫెలిక్్స ఎదుట పౌలు తనను తాను ఎలా కాపాడుతునా్నడో చరిచుంచండి.
7. పౌలు ప్రకటనా పనిలో ఫెలిక్్స ఎందుకు విసిగపోయాడో పరిశీలిం  

చండి. (24: 25) 
8. పౌలు స్జరు్క ఎoదుకు విజ్ఞప్ి చేశాడనే ద్ని గురించి ఆలోచిం చండి.

ముఖయా వచనమును వివర్ంచండి మర్యు ద్నిని తెలుసుకోవడానికి 
విద్యార్్లను ప్రోత్సహంచండి.
2వ అధయాయనం పూర్తి 
చూపుము: FBI - ఫెస్తి ముందు పౌలు యొక్క విచారణలు (I)

దేవుని వ్గాదినం మీద వేచి ఉండండి' అని పిలవబడే ఒక డైర్ ఎంట్రీని 
వ్రాయండి.

క్రీస్ కోసం పౌలు తన స్టిండు్న తీసకునా్నడు' అనే గ్రాఫిటీ బోరుడాని 
సృష్టించండి.

ఈ పాఠం మనకు ఎల సవాలు చేసుతింద:
1. రాత్రి సమయంలో దేవుడు ఇచిచున వ్గాదినాని్న గురించి ఆలోచించండి. ఈ 

వ్గాదినాని్న నిజం చేసే్ ఏదైనా లేద్ ఎవవారూ ఆపలేద్? ఇది మనలి్న ఎలా 
ప్రోత్సహస్ంది?

2. ఫెలిక్్స వణకింది మరియు దేవుని వ్కాయాని్న విన్నందుకు భయపడింది. 
(అపొసతిలుల కారయాములు 24: 25) దేవుని వ్కయాంలో మనం 
భయపడుతునా్నరా?

ఈ పాఠం మనకు ఎల సవాలు చేసుతింద:
1. 2 తిమోతి 2: 3 చదవoడి. ద్ని గురించి ఆలోచిం చడంమనకు 

క్రైస్వులుగా మనం ఎనో్న కషాటిలు తెలియజేయండి. ఈ వృతా్ం 
త్తోపాటు దేవుడు మనలి్న ప్రోత్సహంచి, కషటి సమయాలోలో మనలి్న 
తీసకువచాచుడు.

2. పౌలు సవ్ర్ను వ్యాపి్ చేయడానికి తన రోమన్ పౌరసతవాంను 
ఉపయోగంచాడు. సవ్ర్ను వ్యాపి్ చేయడానికి మేము ఆనందిస్న్న 
విశేషాలను మనమెలా ఉపయోగంచుకోవచుచు?

A11 – 3వ సా్యి
2వ పాఠము –  పౌలు యొక్క సహాసాలు
అంశము –  అతని్న చంపడానికి ప్రణాళిక

A11 – 4వ సా్యి
చదువవలసిన 2వ బాగము –- పౌలు విచారణలు
అంశము –  కైసరయలోని అధకార్లు గవర్నర్్ల
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పర్చయం చేయండి

పూర్తి చేయండి

నేర్చికొనవలసినద:

పర్శీలంచండి 

బైబిలు వాకయాము: అపొసతిలుల కారయాములు 25: 13–22; 26: 13–22
ముఖయా వచనము: అపోసుతిలు. కారయా 26: 22
మనము నేర్చికోనవలసినద: 
1. ఇప్్పడు ఫేస్ ఎదుట పౌలు తనను తాను కాపాడుకోవ్లి్స వచిచుంది.
2. అగ్రిపా్ప రాజు ద్ద్ప్గా క్రైస్వుడిగా ఉండిపోయాడు. 

ఎవరైనా క్రైస్వుడని వ్రు ఎలా అనుకుంటునా్నరు అని విద్యారు్థలు 
అడగండి? ప్రజలు శకి్ ద్వారా క్రైస్వులు కాలేరని వివరించండి. ప్రజలను 
క్రైస్వులకు ఒపి్పంచే ప్ముఖయాతను చరిచుంచండి. మీ అనుభవం నుండి 
వయాకు్లు కొని్నస్రులో పనులను ఎలా చేయాలో బలవంతం చేస్్రు, కానీ వ్రు 
బలవంతంగా చేయవలసిన విషయాలు గురించి ఒప్్పకోరు.

మన క్రైస్వ విశావాస్నికి ఎదురయేయా వయాత్రేకత గురించి మాటాలోడండి. 
విద్యారు్థలను ఎలా అధగమిస్్రు? లూకా 21: 12–15లో క్రీస్ శిషుయాలకు 
చేసిన వ్గాదినాలపై ప్రత్బింబిం చండి. ఈ అధయాయనంలో ఎలా  
నెరవేరుతుందో పరిశీలిం చండి.

బైబిలు వాకయాము: అపొసతిలుల కారయాములు 25: 13–27; 26: 1–32
ముఖయా వచనము: అపొసతిలుల కారయాములు 26: 28
మనము నేర్చికోనవలసినద:
1. దేవుడు పౌలు జీవితంలో జోకయాం చేసకుంటాడు. ఫెస్ పౌలు మరణాని్న 

ఎ o తో విలువైనదిగా పరిగణం చాడు, అయిత్ అగ్రిపా్ప తాను విడుదల 
చేయాలని అనుకునా్నడు.

2. సవ్ర్ సందేశం గురించి పౌలు స్పషటింగా ప్రకటించి అగ్రిపా్పను 
క్రైస్వునిగా ఒపి్పంచడానికి ప్రయత్్నంచాడు.

బైబిలు కథను తెలయజేయoడి
చర్చించండి మర్యు వివర్ంచండి:
1. పౌలు రండు సంవత్సరాల పాటు జైలులో ఉనా్నడు. ఇప్్పడు ఒక కొత్ 

గవర్నర్ ఫెసటిస్ ఉంది. యూదులు పౌలును యెరూషలేముకు విచారణ 
కోసం తీసకురావ్లని ఆయన కోరుకునా్నడు, కానీ పౌలు రోములో 
ప్రయత్్నంచాలని కోరుకునా్నడు.

2. రాజు అగ్రిప్ప మరియు అతని భారయా బెర్్నస్ కైసరయలో చేరి ఖైదీ పౌలు 
గురించి వినటానికి ఇషటిపడతారు.

3. పౌలు అగ్రిప్పకు ముందు తెచాచుడు.
4. పౌలు తన జీవితప్ కథను వివరిస్్డు. (26: 1–23)
5. అతడు పిచిచువ్డని ఫెసటిస్ చెపా్పడు! అగ్రిప్ప అతను ఒక క్రైస్వుడిగా 

ద్ద్ప్గా ఒపి్పంచాడు అని ఒప్్పకుంటాడు. పౌలు ఒప్్పకోలేదని 
ఒప్్పకునా్నడు కానీ స్జరు్క విజ్ఞపి్ చేసిన తరావాత రోము్క వెళ్ళవలసి 
వచిచుంది.

6. ఫెసటిస్క, తీరు్పకు ముందు పౌలు రక్షణను నొకి్కచెపా్పలి. (26: 24–25) 
అగ్రిపా్పను క్రైస్వునిగా ఒపి్పం చడానికి పౌలు ఎలా ప్రయత్్నంచాడో కూడా 
పరిశీలిం చండి.

7. అగ్రిపా్ప ఒప్్పకోవడంతో పౌలు ఎలా స్పందించాడో ఆలోచిం చండి.  
(26: 29)

ముఖయా వచనమునువివర్ంచండి మర్యు ద్నిని తెలుసుకోవడానికి 
విద్యార్్లను ప్రోత్సహంచండి.
3వ పాఠం పూర్తి.
చూపుము: FBI – అగ్రిపపు మర్యు ఫెస్తి ముందు పౌలును గూర్చి 
విచారణలు (I)

బైబిలు కథను తెలయజేయoడి
చర్చించండి మర్యు వివర్ంచండి:
1. పౌలు రండు సంవత్సరాల పాటు జైలులో ఉనా్నడు. ఇప్్పడు ఒక కొత్ 

గవర్నర్ ఫెసటిస్ ఉంది. యూదులు పౌలును యెరూషలేముకు విచారణ 
కోసం తీసకురావ్లని ఆయన కోరుకునా్నడు, కానీ పౌలు రోములో 
ప్రయత్్నంచాలని కోరుకునా్నడు.

2. రాజు అగ్రిప్ప మరియు అతని భారయా బెర్్నస్ కైసరయలో చేరి ఖైదీ పౌలు 
గురించి వినటానికి ఇషటిపడతారు. పౌలు అగ్రిప్పకు ముందు తెచాచుడు.

3. పౌలు తన జీవిత కథను వివరిస్్డు. (26: 1–23)
4. అతడు పిచిచువ్డని ఫెసటిస్ చెపా్పడు! అగ్రిప్ప అతను ఒక క్రైస్వుడిగా 

ద్ద్ప్గా ఒపి్పంచాడు అని ఒప్్పకుంటాడు. పౌలు ఒప్్పకోలేదని 
ఒప్్పకునా్నడు కానీ స్జరు్క విజ్ఞపి్ చేసిన తరావాత రోము్క వెళ్ళవలసి 
వచిచుంది.

5. ఫెసటిస్క, తీరు్పకు ముందు పౌలు రక్షణను నొకి్కచెపా్పలి. (26: 24–25) 
అగ్రిపా్పను క్రైస్వునిగా ఒపి్పం చడానికి పౌలు ఎలా ప్రయత్్నస్నా్నడో 
కూడా పరిశీలిం చండి.

6. అగ్రిపా్ప ఒప్్పకోవడంతో పౌలు ఎలా స్పందించాడో ఆలోచిం చండి.  
(26: 29)

ముఖయా వచనమునువివర్ంచండి మర్యు ద్నిని తెలుసుకోవడానికి 
విద్యార్్లను ప్రోత్సహంచండి.
3వ పాఠం పూర్తి.
చూపుము: FBI - అగ్రిపపు మర్యు ఫెస్తి ముందు పౌలును గూర్చి 
విచారణలు (I)

శీరి్షకతో ఒక చరిచు పోసటిరు్న సృష్టించండి: 'ద్ద్ప్గా ఒపి్పంచారు? ఈ అధయాయనంలో ప్రత్బింబిస్్యి మరియు కింది ప్రకటన గురించి 
చరిచుంచండి: 'బలవంతంగా ఉండటం కంటే ఒపి్పంచటం మంచిది'. ఈ 
అధయాయనంలో మనం నేరుచుకున్న విషయాలకు ఈ ప్రకటన ఎలా ఉంది?

ఈ పాఠం మనకు ఎల సవాలు చేసుతింద:
1. ఈ వ్యాసంలో పౌలు ఎవ్ంజలిజంను ఎలా సవ్లు చేస్నా్నడో పరిశీలిద్దిం. 

మనం ఎలాంటి సరుదిబాటులో చేస్్ం?
2. ఒక విద్యారి్థ క్రైస్వుడిగా మర్కరిని ఒపి్పంచేందుకు ప్రయత్్నస్న్న 

తరగత్లో చరచును ఏరా్పటు చేయండి.

ఈ పాఠం మనకు ఎల సవాలు చేసుతింద:
1. అపస్లుల గ్రంథంలో సవ్ర్ సందేశానికి రోమన్ అధకారులతో  

యూదు అధకారుల వైఖరిని విరుదధ్ంగా చెప్పండి. సవ్ర్ సందేశానికి 
ప్రజల ప్రత్స్పందనల గురించి ఈ పాఠాలు ఏమి నేరుచుకోవచుచు? 

2. సవ్ర్ సం దేశం ప్రకటిం చేందుకు మన విధానాల గురించి నేటి పాఠం 
ఎలా సవ్లు చేస్ందో పరిశీలిం చండి.

A11 – 3వ సా్యి
3వ పాఠము –  పౌలు యొక్క సహాసాలు
అంశము –  రాజు ముంద

A11 – 4వ సా్యి
చదువవలసిన 3వ బాగము –- పౌలు విచారణలు
అంశము –  కైసరయ మర్యు రాజు
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పర్చయం చేయండి

పూర్తి చేయండి

నేర్చికొనవలసినద:

పర్శీలంచండి 

బైబిలు వాకయాము: అపొసతిలుల కారయాములు 27: 13–14, 20–44, 28: 1–9
ముఖయా వచనము: అపొసతిలుల కారయాములు 27: 25
మనము నేర్చికోనవలసినద:
1. జీవితంలో మనం ఎదుర్్కన్న ప్రత్ పరిసి్థత్ ద్వారా మనకు సహాయం 

చేయాలని దేవుడు వ్గాదినం చేస్నా్నడు.
2. దేవుని ఉదేదిశాలు ఎలలోప్్పడూ జరగడం జరుగుతుంది.

వ్రు తుఫానును అనుభవించినటలోయిత్ విద్యారు్థలు అడగండి. వ్రు 
దేవుని విమోచన కోసం ప్రి్థంచినా, వ్రు ఎలా భావిస్నా్నరో అనేవాష్ంచండి. 
వ్తావరణాని్న సృష్టించండి మరియు వ్రి అనుభవ్లను పౌలు ఓడలోనికి 
పంపించండి.

బైబిలు వాకయాము: అపొసతిలుల కారయాములు 27: 1–44, 28: 1–10, 28–31
ముఖయా వచనము: అపొసతిలుల కారయాములు 27: 24–25
మనము నేర్చికోనవలసినద:
1. జీవితంలో మనం ఎదుర్్కన్న ప్రత్ పరిసి్థత్ని దేవుడు నియంత్రిస్నా్నడు, 

వ్రి ద్వారా మనకు సహాయం చేయమని వ్గాదినం చేస్నా్నడు.
2. సవ్ర్ వినడానికి ఇతరులకు అవకాశమున్న కొని్న ఫలితాల ద్వారా 

సవ్ర్ త్రస్కరించడం.

విద్యారు్థలతో భయపడే ఆలోచన గురించి చరిచుంచండి. వ్రి చెత్ భయాలను 
వివరించడానికి వ్రిని అడగండి. భయం కరమైన పరిసి్థతుల మధయా దేవుని 
వ్గాదినాల ప్ముఖయాతను పరిశీలిం చండి. (కీరతిన 23: 4)

బైబిలు కథను తెలయజేయoడి
చర్చించండి మర్యు వివర్ంచండి:
1. పౌలు రోముకు తన ప్రయాణంలో ఉనా్నడు. శీతాకాలంలో ప్రయాణాని్న 

కొనస్గంచవదదిని పౌలు వ్రికి సలహా ఇచాచుడు కానీ ఎవరూ వినలేదు.
2. అనేక రోజులు కొనస్గన భీకరమైన తుఫాను ఉంది. ఒకరోజు పౌలుకు 

దర్శనంఉంది, ఓడలో ఉన్నవ్టిని సరక్షితంగా ఉందని చెప్పబడింది. 
అతను దేవుని మీద విశావాసం కలిగ ఉనా్నడని మరియు అతను 
చెపి్పనటులోగానే ప్రత్దీ జరుగుతుందని అతను చెపా్పడు.

3. చివరకు వ్రు మాలాటికు దగ్గరగా వచాచురు, ఆ ఓడను నడిపించారు 
మరియు మొత్ం 276 మంది సరక్షితంగా తీరానికి వెళ్లోరు.

4. మాలాటి ప్రజలు చాలా కనికరపడాడారు, పౌలు దీవాపంలో కొని్న అదుభాతకారాయాలు 
చేస్డు.

5. తుఫానులో దేవుడు పౌలును ఎలా ప్రోత్సహస్నా్నడో నొకి్క చెప్పండి.
6. క్రైస్వులు ఎలా ఇబ్ందులు ఎదుర్్కంటునా్నరో నొకి్క చెప్పండి.
7. మనము జీవితం యొక్క తుఫానుల గుండా వెళి్ళనప్్పడు, మనము 

ప్రభువు యొక్క ఉనికిని మరియు శకి్ని కూడా తెలుసకోవచుచు.

ముఖయా వచనమును వివర్ంచండి మర్యు ద్నిని తెలుసుకోవడానికి 
విద్యార్్లను ప్రోత్సహంచండి.
పూర్తి పాఠం 3.
చూపుము: FBI- ఓడరేవులో పౌలు (I)

బైబిలు కథను తెలయజేయoడి
చర్చించండి మర్యు వివర్ంచండి:
1. పౌలు రోముకు తన ప్రయాణంలో ఉనా్నడు. శీతాకాలంలో ప్రయాణాని్న 

కొనస్గంచవదదిని పౌలు వ్రికి సలహా ఇచిచునందున వ్రు క్రీట్ వదది 
ఇబ్ందులు ఎదుర్్కంటునా్నరు, అయిత్ ఎవరూ ఆయనకు వినలేదు.

2. అనేక రోజులు కొనస్గన భీకరమైన తుఫాను ఉంది. నావికులు 
కాపాడబడాలనే నిర్క్షణను ఇచాచురు.

3. ఒకరోజు పౌలుకు దర్శనం ఉంది, ఓడలోవుందరూ సరక్షితంగా 
ఉంటారని చెప్పబడింది. అతను దేవుని మీద విశావాసం కలిగ ఉనా్నడని 
మరియు అతను చెపి్పనటులోగానే ప్రత్దీ జరుగుతుందని అతను 
చెపా్పడు. ఆహారంలేని 14 రోజుల తరావాత వ్రు త్నడానికి పౌలు  
వ్రిని ప్రోత్సహంచాడు, ఆ తరావాత వ్రు దగ్గరికి వచాచురు.

4. చివరికి వ్రు మాలాటికు దగ్గరికి వచిచు ఓడను తరిమికొటాటిరు,  
276 మంది సరక్షితంగా తీరానికి వెళ్లోరు.

5. మాలాటి ప్రజలు చాలా కనికరపడాడారు, మరియు పౌలు దీవాపంలో కొని్న 
అదుభాతకారాయాలు చేస్డు.

6. చివరకు వ్రు రోముకు చేరుకునా్నరు, పౌలు గృహ నిర్ంధంలో 
ఉనా్నడు, కానీ ప్రభువైన యేస గురించి ప్రజలకు చెప్పడానికి  
అవకాశాని్న ఉపయోగంచాడు.

7. తుఫానులో దేవుడు పౌలును ఎలా ప్రోత్సహస్నా్నడో నొకి్క చెప్పండి.
8. క్రైస్వులు ఇబ్ందుల నుండి రోగనిరోధకత కాదని నొకి్క చెప్పండి.
9. జీవితం యొక్క తుఫానుల గుండా వెళి్ళనప్్పడు, మనము యెహోవ్ 

యొక్క ఉనికిని మరియు శకి్ని కూడా తెలుసకోవచుచు. 

ముఖయా వచనమువివర్ంచండి మర్యు విద్యార్్ ప్రోత్సహంచండివాటిని 
తెలుసుకోండి.
పూర్తి పాఠం 3.
చూపుము: FBI – ఓడరేవులో పౌలు (I)

వ్రు పౌలు అని ఊహంచుకోవటానికి విద్యారు్థలు అడగండి. సమసయాలను 
ఎదుర్్కంటున్న ఒక సే్నహతునికి ఒక లేఖ రాయడానికి వ్రిని అడగండి 
మరియు దేవుడు రోమ్ వెళ్్ళ మార్గంలో ఒక తుఫాను ద్వారా వ్రిని 
ఎలా తెచాచురో చెప్పండి. సే్నహతునిని ప్రోత్సహంచడానికి ఆ అనుభవ్ని్న 
ఉపయోగంచండి.

2 కొర్ంథీయులు 11: 21-–33, 2 తిమోతి 4: 16-–18 చదవండి. ఈ 
రండు పద్లు ఒకద్నికి ఎలా సంబంధం కలిగవుంటాయో విద్యారు్థలతో 
చరిచుంచండి. 

ఈ పాఠం మనకు ఎల సవాలు చేసుతింద:
1. పౌలు ఓడలో చనిపోయిన కథ ఎలా సవ్లు చేస్ందో, మనలి్న 

ప్రోత్సహస్ంద్?
2. కషటి సమయాలోలో దేవుడు ప్రజలను ఎలా విడిపించాడో ఇతర బైబిలు కథల 

నుండి ఏ పాఠాలు నేరుచుకోవచుచు? జోసెఫ్, డేనియల్, మొదలైనవి
3. మన జీవితాలోలో ఆయన స్రవాభౌమాధకారం కోసం దేవునికి కృతజ్ఞతలు 

చెపే్ప ప్ర్థనను కంపోజ్ చేయండి.

ఈ పాఠం మనకు ఎల సవాలు చేసుతింద:
1. మీరు చదివిన పౌలు జీవితంలో జరిగన సంఘటనలను ప్రత్బింబించండి 

మరియు దేవుని నిజాయితీ తన జీవితంలో ఎలా మెరిసిపోయాడో 
గమనించండి.

2. పదం 'పటుటిదల' యొక్క నిఘంటువు అర్థం చూడండి. ఇది పౌలు 
జీవితంలో ఎలా కనిపిస్ంది? ఈ అంశములో పౌలుతో పోలిచునప్్పడు 
విద్యారు్థలను సవ్లు చేయండి.

A11 – 3వ సా్యి
4వ పాఠము –  పౌలు యొక్క సహాసాలు
అంశము –   ఓడరేవు

A11 – 4వ సా్యి
చదువవలసిన 4వ బాగము –- పౌలు విచారణలు
అంశము – మధయాధరా ఓడరేవు
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పర్చయం చేయండి

పూర్తి చేయండి

నేర్చికొనవలసినద:

పర్శీలంచండి 

A12 – 3వ సా్యి
1వ పాఠము –   మొదటి క్రిసముస్
అంశము – అసాధయాం!

A12 – 4వ సా్యి
చదువవలసిన 1వ బాగము –-   రక్షకుని పుటు్టక
అంశము –  దేవదూతల సందేశాలు

బైబిలు వాకయాము: లూకా 1: 5–20, 57–66
ముఖయా వచనము: లూకా 1: 37
మనము నేర్చికోనవలసినద:
1. జెకరాయా మరియు ఎలిజబెత్ దేవుడు వ్రి ప్ర్థనలకు జవ్బిచిచున పాత 

జంట.
2. దేవునికి అస్ధయాంకాదు.

కొని్నస్రులో ప్రజలు తమ ప్ర్థనలకు జవ్బిచేచులా చూడడానికి కొని్నస్రులో ఎలా 
వేచివుండాలనే ద్ని గురించి మాటాలోడండి. జెకరాయా మరియు ఎలిజబెతో్ ఉన్న 
పరిసి్థత్ని వివరించండి మరియు వ్రి ప్ర్థన ద్ద్ప్ అస్ధయాం అనిపించడం 
కోసం వ్రు చాలా కాలం వేచి ఉండాలి్స వచిచుంది.

బైబిలు వాకయాము: మతతియి 1: 18–25, లూకా 1: 26–38
ముఖయా వచనము: మతతియి 1: 21
మనము నేర్చికోనవలసినద:
1. తన జనమాకుడికి తన జీవితం గురించి ముఖయామైన వివరాలను చెపి్పన  

ఒక దేవదూత యేస జనిమాంచాడు.
2. పరిశుద్దితమా ఆతమా ద్వారా ఆమె బిడడాను గరభాస్రావమని మేర్ చెప్పబడింది.

గొప్ప సంఘటనలు ప్రపంచంలో ద్ద్ప్గా జరిగాయి, ద్ద్ప్గా 
వ్రు జరిగే విధంగానే. ఏదేమైనా, ఈవెంటు్క ముందు ఏమి జరిగందో 
ఊహంచలేరు. కానీ దేవుడు! యేస జనిమాంచే ముందు, యేసక్రీస్ 
జననం గురించి యోసేప్ మరియు మరియలను దేవుడిచిచున సందేశాలు 
ఇవవాబడాడాయి.

బైబిలు కథను తెలయజేయoడి
చర్చించండి మర్యు వివర్ంచండి:
1. జెకరాయా మరియు ఎలిజబెత్ పిలలోలు కోరుకునా్నరని వివరించండి. మీకు 

పిలలోలు లేనప్్పడు బైబిలు కాలాలోలో మధయాప్చయాంలో అనుభవించిన 
అవమానం మరియు నొపి్ప జంటల విద్యారు్థలను గురు్చేసకోండి.

2. జెకరాయా దేవ్లయంలో పనిచేయడానికి ఒక పూజారిగా, విశేష ఉంది.
3. ఒక దేవదూత అతనికి కనిపించాడు మరియు జేకారియా భయపడతాడు. 

ఆ తరావాత దేవదూత, ఎలిజబెతు్క ఒక కుమారుడు ఉనా్నడని చెపా్డు, 
అతను యెహోవ్ దృష్టిలో గొప్పవ్డు, మరియు యెహోవ్ కోసం ఒక 
ప్రజలను సిదధ్ం చేస్్డు. (లూకా 1: 17)

4. జెకరాయా పిలలోలు చెప్పడానికి చాలా పాతమని వ్రు చెపా్పరు. దేవదూత 
చెపా్డు ఎందుకంటే అతను ప్రభువు యొక్క పద నమమాకం లేదు అతను 
అది వరకు మాటాలోడటం స్ధయాం కాదు. 

5. శిశువు జనిమాంచినప్్పడు ఎలిజబెత్ అని పిలవబడుతున్నటులో జాన్ మరియు 
జేకారియా అని పిలవబడుతుందని చెబుతాడు. అతను అలా చేస్న్న 
వెంటనే, అతను మాటాలోడగలడు మరియు పరిశుద్దితమా ఆతమాతో నిండి 
ఉంటాడు మరియు యోహాను చెపే్పదేమిట్ ప్రవచించాడు.

6. పరుగువ్రి ప్రత్స్పందనను పరిగణంచండి. (1: 65–66)
7. జెకరాయా యొక్క ప్రత్స్పందనతో దేవదూత యొక్క సందేశానికి ఎలిజబెత్ 

ప్రత్స్పందన. దీని కోసం ఏమి నేరుచుకోవచుచు?

ముఖయా వచనమును వివర్ంచండి మర్యు ద్నిని తెలుసుకోవడానికి 
విద్యార్్లను ప్రోత్సహంచండి.
1వ పాఠం పూర్తి.
చూపుము: FBI – బాప్తిసముమిచుచి యొక్క యోహాను పుటు్టక (I)

బైబిలు కథను తెలయజేయoడి
చర్చించండి మర్యు వివర్ంచండి:
1. మరియ, యోసేప్ వివ్హం చేసకునా్నరు. అప్్పడు మరియ ఒక 

దేవదూత నుండి ఒక సందేశాని్న అందుకుంటుంది, ఆమె పవిత్రాతమా 
ద్వారా ప్టటిబోయే కుమారుని జనమానిస్ంది.

2. యోసేప్ విన్నప్్పడు ఆమె నిశ్శబదింగా విడాకులు కోరుతుంది. ఏది 
ఏమయినప్పటికీ, కలలో అతను శిశువు ప్టుటిక గురించి, అతను 
ప్టటిబోయే కారణం, మరియు అతని జననం నెరవేరుతుందనే ప్రవచనం 
గురించి చెప్పబడింది.

3. యోసేప్ మరియు మరియ ఇదదిరూ తమకు సంబందించిన సందేశం 
నమామారు, మరియు యోసేప్కు శిశువుకు యేస పేరు పెటటిమని 
చెపి్పనటులోగా, "ఆయన తన ప్రజలను వ్రి పాపములనుండి రక్షిస్్డు."

4. మూడు ప్రశ్నలను పరిశీలిద్దిం: ఎ) స్ధారణ పరిశుద్దితమా ఆతమా ద్వారా 
యేస ఎందుకు అదుభాతర్త్లో ఊహస్్డు? బి) మరియ, యోసేప్లు 
ఎందుకు భూమిపై తలిలోదండ్రులయాయారు? (వ్రి పూర్వాకుల జాబితా 
చూడుము - మత్యి 1 మరియు లూకా 3)   సి) దేవుడు తన ఏకైక 
కుమారుణణి ఈ లోకంలోకి పంపటానికి ఎందుకు ఎను్నకునా్నడు?

ముఖయా వచనమునువివర్ంచండి మర్యు ద్నిని తెలుసుకోవడానికి 
విద్యార్్లను ప్రోత్సహంచండి.
1వ పాఠం పూర్తి.
చూపుము: యేసు యొక్క పుటు్టక (I) 

"అస్ధయాం స్ధయామయింది" అనే శీరి్షకతో విద్యారు్థలను వ్రు నిజంగా 
అస్ధయాం అని భావించినప్పటికీ (ప్రత్యాకించి బైబిలోలోని ఉద్హరణలు) 
వ్రాయడానికి అనుమత్స్్యి. దిగువన వ్రాయండి: దేవునికి ధనయావ్ద్లు!

నేటి అధయాయనం నుండి మీరేమి తీసకోవచుచు? ప్రభువు జీసస్ యొక్క 
రాబోయే మాకు ప్ముఖయాత ఏమిటి? దేవుడు తన కుమారుణణి పంపడంలో 
చేసినదంతా చేసిన ప్ర్థనలకు ధనయావ్ద్లు. 2 కొర్ంథీయులు 9: 15

ఈ పాఠం మనకు ఎల సవాలు చేసుతింద:
1. ఈ అధయాయనం ఫలితంగా నేరుచుకున్నది ఏమిటి?
2. మీరు దేవదూతలు ఎప్్పడైనా నేడు కనిపిస్్రని అనుకునా్నరా?  

ఎందుకు / ఎందుకు కాదు?

ఈ పాఠం మనకు ఎల సవాలు చేసుతింద:
1. దేవుడు మీకు ఎప్్పడైనా చెపి్పనా లేద్ మీకు తెలిసిన ఎవరైనా నమమాకం 

మరియు విశవాసించటం అనేద్ని గురించి మీకు తెలుస్?
2. ప్రభువైన యేస వచిచునప్్పడు నెరవేరిన ఈ అధయాయనానికి బైబిలు 

పఠనాలోలో ఏ ప్రవచనాలు చదివి వినిపించాయి?
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పర్చయం చేయండి

పూర్తి చేయండి

నేర్చికొనవలసినద:

పర్శీలంచండి 

బైబిలు వాకయాము: లూకా 1: 26–38
ముఖయా వచనము: లూకా 1: 38
మనము నేర్చికోనవలసినద: 
1. మరియ, యోసేప్లు చాలా ప్రత్యాకమైన దంపతులు. 
2. దేవుని కుమారుడైన యేస జనమాను అదుభాతం.

శిశువు జనిమాంచినప్్పడు చేయవలసిన మొదటి విషయాలు ఒకటి శిశువు 
పేరును ఇవవాడం. యేస అనేక పేరులో లేద్ శీరి్షకలు ఉనా్నయి. లూయాక్ 1 
మర్యు 2, మర్యు మతతియి 1 మర్యు 2 లో యేస జనిమాంచిన వివరాల 
ద్వారా గాలోన్్స మరియు అతని పేరులో మరియు పేరలోలో కొని్నంటిని జాబితా 
చేయండి. మీకు ఏది ఉత్మమైనది మరియు ఎందుకు?

బైబిలు వాకయాము: లూకా 2: 1–7
ముఖయా వచనము: లూకా 2: 7
మనము నేర్చికోనవలసినద:
1. రోమన్ స్మ్రాజయాం పాలకులు స్జర్్స అని పిలిచేవ్రు.
2. స్జర్ ఒక ఉత్రువా ఆదేశించాడు మేర్ మరియు జోసెఫ్ నమోదు 

చేయడానికి బెత్లోహం వెళ్్ళలి. ఇది ఒక O.T ప్రవచనాని్న నెరవేరిచుంది.

చిన్న గుంప్లో బైబిలు పఠనంలో ప్రస్్విం చబడిన అనేక స్థలాల పేరలోను 
రాయండి. పేరులో ఒకే విధంగా చేయండి. బైబిలు పఠనాని్న మళ్లో చదవడం 
ద్వారా మీ జవ్బులను పరిశీలిం చండి.

బైబిలు కథను తెలయజేయoడి
చర్చించండి మర్యు వివర్ంచండి:
1. బహుశా యోసేప్ యోసేప్తో నిశిచుతార్థం చేసకున్న యువకుడు.
2. ఆమె గాబ్రియేల్ దేవదూత నుండి ఒక సందర్శన కలిగ ఉంది మరియు 

ఆమె దేవుని ఆమె అతయాంత అనుకూలంగా ఉంది అని విని ఉన్నప్్పడు 
బాధపడుతోంది.

3. దేవదూత, ఆమె పేరు యేస అనే బిడడాకు జనమానిస్ంది. అతడు 
సరోవాన్నతుడైన కుమారుడు, తన పూర్వాకుడైన ద్వీదు సింహాసనం కలిగ 
ఉంటాడు.

4. ఆమె ఇంకా కనయాగా ఉన్నప్పటినుండి మేర్ గందరగోళంలో ఉంది కానీ ఆ 
శిశువు పరిశుద్దితమా ఆతమాచే ప్టటిబోతుందని దేవదూత వివరిస్్డు.

5. మేర్ యొక్క ప్రత్స్పందన చాలా అదుభాతంగా ఉంది, ఆమె ఇలా 
చెబుతోంది, "మీరు చెపి్పనటులోగా నాకు ఇది కావచుచు"

6. దేవదూత చెపి్పనప్డు ఆమె మేర్ యొక్క తల ద్వారా వెళ్తుందని మీరు 
ఆలోచించిన విషయాల గురించి ఆలోచించండి ఆమె ఎంతో ఇషటిమైనది 
మరియు గరభాం ద్లిచునటులో. పద్యాలు 46 & 47 చూడండి.

7. "దేవునితో ఏదీ అస్ధయాం." మానవుని అస్ధయాం పరిసి్థతులోలో జనిమాంచిన 
ఇతర బైబిలు పిలలోలు గురించి ఆలోచించండి.

ముఖయా వచనమును వివర్ంచండి మర్యు ద్నిని తెలుసుకోవడానికి 
విద్యార్్లను ప్రోత్సహంచండి.
2వ పాఠం పూర్తి.
చూపుము: FBI – యేసు యొక్క పుటు్టక (I)

బైబిలు కథను తెలయజేయoడి
చర్చించండి మర్యు వివర్ంచండి:
1. మరియ, యోసేప్ ఇదదిరూ రాజు ద్వీదు వంశస్థలయాయారు, మరియు 

వ్రు ఆజా్ఞపించినప్్పడు, వ్రు బేతెలోహేముకు వెళ్ళవలసి వచిచుంది.
2. ఇది కనీసం 7o మైళ్్ళ మరియు మేర్కి ఒక శిశువుకు జనమానిచేచుందుకు 

చాలా కషటిమైన ప్రయాణం. బహుశా సి్థరంగా లేద్ గుహలో కొని్న 
విధాలుగా సి్థరపడటానికి బతీలోహమ్ చాలా రదీదిగా ఉండేది.

3. ఇక్కడ యేస వినయస్థల, పేద పరిసి్థతులలో జనిమాంచాడు.
4. మీకా చెపి్పనటులోగానే బేతెలోహేములో యేస జనిమాం చడానికి సంఘటనలు 

జరిగే విషయాల గురించి ఆలోచిం చండి, అంత్కాక నిజంగా ఈ 
నెరవేరు్ప చేయడానికి దేవుని శకి్ని ఆశచురయాపరుస్్రు. 
(మీకా 5: 2)

5. యోహాను 3: 16 చదవండి. గలతీయులు 4: 4 చదవండి.

ముఖయా వచనము వివర్ంచండి మర్యు విద్యార్్లు వాటిని 
తెలుసుకోవడానికి ప్రోత్సహంచండి.
2వ పాఠం పూర్తి.
చూపుము: FBI - యేసు యొక్క పుటు్టక (I)

ఈ పాఠం మనకు ఎల సవాలు చేసుతింద:
చిన్న సమూహాలు ఈ బైబిల్ వ్యాసం లో పేర్్కన్న అని్న ప్రదేశాల పేరు 
వ్రాసి, పేరులో అదే చేయండి. మీరు పాసేజు్న మళ్లో చదవడం ద్వారా ఎవవారూ 
నిష్రిమించలేద్ అని చూడడానికి తనిఖీ చేయండి. వ్రాసిన ప్రత్దీ యొక్క 
ప్ముఖయాత గురించి ఆలోచించండి.

ఈ పాఠం మనకు ఎల సవాలు చేసుతింద:
యోసేఫు దృక్పథం నుండి ఒక వ్యాస్ని్న వ్రాస్్రు: "గరభావత్ మేర్ 7o 
కిలోల దూరం ప్రయాణంచినప్్పడు మా శిశువు జనమానివవాటానికి ముందే 
తీసకునా్నడు."

A12 – 3వ సా్యి
2వ పాఠము –   మొదటి క్రిసముస్
అంశము – ప్రత్యాక పని

A12 – 4వ సా్యి
చదువవలసిన 2వ బాగము –-   రక్షకుని పుటు్టక
అంశము –  చక్రవర్తి యొక్క ఆజ్ఞ

ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానములు ఇవవీండి
1. ఈ దేవదూత పేరు ఏమిటి?
2. వ్ర్లకు మేర్ మొదటి ప్రత్స్పందన ఏమిటి?
3. కొంతకాలం తరావాత ఆమె ఎలా భావిసో్ంది? (వచనములు 46 & 47 

చూడండి)

ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానములు ఇవవీండి
1. మీరు నివసిస్న్న 70 కిలోమీటరలో నుండి పటటిణాని్న లేద్ నగరానికి  

పేరు పెటటిండి.
2. విద్యారు్థలు గరభావత్గా ఉండి కూడా దూరం నడవడం ఎలా చేస్్రు?
3. ఆధునిక ప్టిటిన రోజుతో పోలిసే్ యేస ప్టిటిన పరిసరాలను బటిటి ఏమి 

భిన్నమైనది?
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బైబిలు వాకయాము: లూకా 2: 1–20
ముఖయా వచనము: లూకా 2: 11
మనము నేర్చికోనవలసినద:
1. యేస పేద మరియు కషటిమైన పరిసి్థతులలో యేస జనిమాస్్డనేది దేవుని 

ప్రణాళిక.
2. దేవుడు జరిగందని, ఇంకా అప్పటికే ఉన్నద్నిపై నియంత్రణ ఉంది.

చరిత్రలోని అత్ పెదది సంఘటనలకు పేరు పెటటిమని విద్యారు్థలు అడగండి. 
దేవుని కుమారునికి రావడమే ప్రధాన సంఘటన అని వివరించండి. ఈ 
ప్రకరణం యొక్క అని్న ఈవెంటలోను చూపించే కాలక్రమం గీయండి.

బైబిలు వాకయాము: లూకా 2: 8–20
ముఖయా వచనము: లూకా 2: 11
మనము నేర్చికోనవలసినద:
1. దేవదూతలు వ్రి రోజువ్ర్ వ్యాపారం గురించి వెళ్తున్నప్్పడు గొర్రెల 

కాపరులకు కనిపించాడు.
2. వ్రు విన్నద్నిని నమిమా, వెంటనే చరయా తీసకునా్నరు.

చిన్న సమూహాలు డ్రామా లోకి ఈ ప్రకరణము చెయియా. గొర్రెల కాపరి 
యొక్క తువ్లు కోసం టీ తువ్వాళ్లో వంటి కొని్న స్ధారణ ఆధారాలు 
ఉపయోగంచండి.

బైబిలు కథను తెలయజేయoడి
చర్చించండి మర్యు వివర్ంచండి:
1. మేర్, యోసేప్లు రాజు ద్వీదు వంశీయులు, మరియు వ్రు 

ఆజా్ఞపించినప్్పడు, వ్రు బేతెలోహేమునకు వెళిలోపోయెను.
2. ఇది కనీసం 7o మైళ్్ళ మరియు ఒక బిడడాకు జనమానివవాడం గురించి మేర్కి 

చాలా కషటిమైన ప్రయాణం.
3. బహుశా సి్థరంగా లేద్ గుహలో ఏదో ఒక విధమైన సి్థత్లో ఉండాలని 

భావించి బెతెలోహమ్ చాలా రదీదిగా ఉండేది. ఇక్కడ యేస చాలా 
వినయపూరవాకమైన, పేద పరిసి్థతులలో జనిమాంచాడు.

4. రాత్రి ప్టుటిక మరియు మేము గొర్రెల కాపరులు కొంతమంది మెలకువగా 
ఉనా్నరని మేము ఊహస్నా్నం.

5. క్రీస్ ప్రభువు - రక్షకుడైన జననం యొక్క వ్ర్ను వ్రు స్వాకరించారు.
6. పరలోక హోస్టి యొక్క ఒక గొప్ప సంస్థ దేవుణణి స్త్స్న్న గొర్రెల కాపరులకు 

కనిపించింది.
7. గొర్రెల కాపరులు బేతెలోహేముకు వెళిలో ఏమి జరిగందో చూడాలని 

నిరణియించుకునా్నరు. వ్రు మరియ, యోసేప్, శిశువును కనుగొనా్నరు.
8. వ్రు చూసిన అని్న విషయాలపై వ్రు ప్రచారం చేసి, దేవుణణి ప్రశంసించి, 

మహమపరాచురు
9. మొటటిమొదటి గ్రీటింగ్ దేవదూతలు ఇక్కడ పేర్్కనబడినటులోగా, బైబిలోలో 

మరికొంత మందిని పరిగణంచండి.
10. యువ జంట తమ ప్రయాణం గురించి ఎలా భావిం చివుందో ఆలోచిం 

చండి.
11. గొర్రెల కథల నుండి నేరుచుకోగల పాఠాలను చరిచుంచండి.

ముఖయా వచనము వివర్ంచండి మర్యు విద్యార్్లు వాటిని తెలుసుకోవడానికి 
ప్రోత్సహంచండి.
పూర్తి పాఠం 2.
చూపుము: FBI – యేసు పుటు్టకను గూర్చి గొర్రె కాపర్లు వినుట (I)

బైబిలు కథను తెలయజేయoడి
చర్చించండి మర్యు వివర్ంచండి:
1. మేము ప్టిటిన రాత్రి ప్టుటికొచిచునటులో మరియు గొర్రెల కాపరులు 

కొంతమంది మేలుకొని ఉంటారు.
2. క్రీస్ ప్రభువు - వ్రు రక్షకుని ప్టిటిన వ్ర్లను అందుకునా్నరు.
3. పరలోకప్ అత్ పెదది సమూహము గొర్రెల కాపరులను దేవుని స్త్ంచెను.
4. గొర్రెల కాపరులు బేతెలోహేముకు వెళిలో ఏమి జరిగందో చూడాలని 

నిరణియించుకునా్నరు. వ్రు చెపి్పనటులోగా వ్రు మేర్, యోసేప్, 
శిశువును కనుగొనా్నరు.

5. వ్రు చూచిన సంగతులని్నటిని వ్రు వ్యాపింపజేసి, దేవుని సో్త్రము 
చేసి మహమపరచారు.

6. ఈ ప్రుషులు పని చేస్న్నప్్పడు దేవుడు దేవదూత ద్వారా 
కనిపించాడు. మేము మా రోజువ్ర్ జీవితాల గురించి వెళ్్ళటప్్పడు 
అతను మాకు నేడు మాటాలోడగలరు.

7. దేవుడు మనకోసం చేసినద్ని గురించి మనము విన్నప్్పడు మనము 
ఇతరులకు చెపా్పలి.

ముఖయా వచనమును వివర్ంచండి మర్యు ద్నిని తెలుసుకోవడానికి 
విద్యార్్లను ప్రోత్సహంచండి.
కంప్్లట్ పాఠం 2.
చూపుము: FBI - యేసు పుటు్టకను గూర్చి గొర్రె కాపర్లు వినుట (I)

ఈ పాఠం మనకు ఎల సవాలు చేసుతింద:
మీరు గొర్రెల కాపరిగా నటిస్్రు. వచనములు ఉపయోగంచి 8-17 మీరు విన్న 
మరియు చూసిన మరియు భావించాడు ఏమి వరిణించే ఒక డైర్లో వ్రాయండి.

దేవుడు మీకు మరియు త్దీకి వ్రాసిన విషయాలను రికారుడా చేయడానికి ఒక 
డైర్ని ఉంచడం గురించి ఆలోచించండి, అందువలలో మీరు త్రిగ చూడవచుచు 
మరియు మీ జీవితంలో దేవుడు ఏమి చేస్నా్నడో ప్రోత్సహంచాలి.

పర్చయం చేయండి

పూర్తి చేయండి

నేర్చికొనవలసినద:

పర్శీలంచండి 

A12 – 3వ సా్యి
3వ పాఠము –   మొదటి క్రిసముస్
అంశము – బెత్్లహెం లో

A12 – 4వ సా్యి
చదువవలసిన 3వ బాగము –-   రక్షకుని పుటు్టక
అంశము –  గొర్రెల కాపర్లు సందర్్శంచుట
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బైబిలు వాకయాము: లూకా 2: 22–40
ముఖయా వచనము: లూకా 2: 30
మనము నేర్చికోనవలసినద:
1. సిమోయాను మరియు అనా్న యేస ప్టిటినప్్పడు వ్రు ద్ని 

ప్ముఖయాతను అర్థం చేసకునా్నరు.
2. యేసను ప్రపంచానికి పంపడం కోసం దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెప్పడం 

ముఖయాం.

శిశువు జనిమాంచినప్్పడు ఉతా్సహం గురించి ఆలోచించండి. యేస 
ప్టుటిక గురించి భిన్నమైనది ఏమిటి? తలిలోదండ్రులు ఆ బిడడాకు పేరు 
పెటటిమని తలిలోదండ్రులకు ఆలయం వెళిలో, అతనిని సన్నత్ చేయమని, తలిలో 
పరిశుద్దితమాతను అరి్పంచి, దేవునికి కృతజ్ఞతలు అరి్పంచాలని యూదుల చటటిం 
కోరింది. (లేవీయకాండము 15)

బైబిలు వాకయాము: మతతియి 2: 1–23
ముఖయా వచనము: మతతియి 2: 1
మనము నేర్చికోనవలసినద:
1. జా్ఞనులు ధనమును తెచిచునా యేస నిజమైన నిధ.
2. యేస ఎవరో ప్రత్యాకంగా ఉనా్నడని ఈ ప్రుషులు అర్థం చేసకునా్నరు.

శిశువు జనిమాంచినప్్పడు ఉతా్సహం గురించి ఆలోచించండి. కొత్ శిశువును 
చూడడానికి ఒక కుటుంబం ప్రయాణం మరియు సే్నహతుల గురించి 
ఆలోచించండి. జా్ఞనులు మరియు వ్రు చేసిన దీర్ఘ ప్రయాణం పరిచయం. 
ఈ కథలో దేవుని ఎలలోప్్పడూ స్తాను ముందుకు ఒక అడుగు ఎలా గురించి 
ఆలోచించండి. ప్రకరణం నుండి ఉద్హరణలు జాబితా చేయండి.

బైబిలు కథను తెలయజేయoడి
చర్చించండి మర్యు వివర్ంచండి:
1. యేస జనిమాంచిన తరువ్త ఆయన యెరూషలేములోని దేవ్లయానికి 

తీసక్ళ్్డు.
2. మేర్ మరియు యోసేప్ ఇదదిరూ శిశువుకు యేస పేరు పెటటిమని 

చెప్పబడాడారు మరియు వ్రు ఏమి చేశారు? ధరమాశాసత్ం వ్రికి ఇప్్పడు 
వ్రికి బలులు అరి్పం చింది.

3. వ్రు "ప్రభువు క్రీస్" చూసిన వరకు అతను చనిపోతానని చెపి్ప 
సిమియను్న కలుసకునా్నరు.

4. అతను తన చేతులలో బిడడాను తీసకొని, దేవుణణి ప్రశంసించాడు 
ఎందుకంటే యేస రక్షకుని అని గురి్ంచాడు.

5. వ్రు అన్న అనే వృదధ్ మహళను కూడా కలుసకునా్నరు. వ్రు దేవునికి 
కృతజ్ఞతలు చెపి్ప, "యెరూషలేమును విమోచనకు ఎదురుచూచు 
వ్రందరికి శిశువు గురించి మాటాలోడారు."

6. యేస చాలా ప్రత్యాకమైనదని ష్మోయానులకు, అనా్నకు ఎలా తెలుస?
7. యేస చెపి్పన విషయాలు గురించి ఆలోచించండి. (31–32, 34, 35,  

38వ వచనాలను చూడండి)

ముఖయా వచనమును వివర్ంచండి మర్యు ద్నిని తెలుసుకోవడానికి 
విద్యార్్లను ప్రోత్సహంచండి.
4వ పాఠం పూర్తి. 
చూపుము: FBI – సిమోయాను మర్యు అన్న బాలుడైన యేసును 
కలుసుకొనుట (I)

బైబిలు కథను తెలయజేయoడి
చర్చించండి మర్యు వివర్ంచండి:
1. జా్ఞనులు తూరు్పలో ఒక నక్షత్రాని్న చూశారు మరియు వ్రి అధయాయనాల 

నుండి కొత్ రాజు జనిమాంచినటులో నిరణియించుకునా్నడు మరియు వ్రు 
అతనిని గౌరవించాలని కోరుకునా్నరు.

2. వ్రు యెరూషలేములోని పాయాలెసోలో హరోడ్ వదదికు వచాచురు, అక్కడ కొత్ 
రాజు అక్కడ ఉంటాడు.

3. హేరోదు బాధపడతాడు, అతను ప్రతయారిధ్ని కలిగ ఉనా్నడని కానీ 
మతపరమైన వ్రి ద్వారా అతను మీకా 5: 2 మరియు బేతెలోహేములో 
కింగ్ యొక్క జననం గురించి చెపా్పడు.

4. జా్ఞనులు బేతెలోహేముకు వెళిలో, శిశువును కనుగొని అతని సంపదలను 
ఆయనకు పూజిస్్రు.

5. ఇంటికి వెళ్లోందుకు ఒక కలలో వ్రు హచచురించబడాడారు, హేరోదుకు 
వ్రు ఏమి కనుగొనా్నరో కాదు.

6. యోసేప్ మేర్ మరియు శిశువును ఈజిప్టికు భద్త కోసం తీసకోమని 
చెపా్పడు.

7. హేరోదు అతడిని బయట పడిందని గ్రహంచి, బేతెలోహేములో రండు 
సంవత్సరములు వయస్స గల పిలలోలను చంపాలని ఆజా్ఞపించాడు.

8. చివరకు యోసేప్ త్రిగ వచిచు నజరేతులో నివసించటానికి సరక్షితమని 
చెపా్పడు.

9. ఈ వందల సంవత్సరాల క్రితం దేవుడు వివిధ ప్రవచనాలతో ఎలా  
ప్రణాళిక చేస్డో ఆలోచించండి. 5–6, 15, 17–18, మర్యు 23 
వచనాలు చూడండి) 

10. హేరోదు ఎలా స్తాను పని చేస్నా్నడో కూడా ఆలోచించండి.

ముఖయా వచనమును వివర్ంచండి మర్యు ద్నిని తెలుసుకోవడానికి 
విద్యార్్లను ప్రోత్సహంచండి.
4వ పూర్తి పాఠం.
చూపుము: FBI – జ్్ఞనులు యేసును దర్్శంచి ఆరాధంచుట (I)

సిమియన్ అతను ఒక కాంత్ అని చెపా్పడు. చిన్న సమూహాలు / జతల 
లో కాంత్ చేసే అని్న స్నుకూల విషయాలు గురించి ఆలోచించడం. ఏయే 
విధాలుగా 32వ వచనం ఇప్్పడు భిన్నంగా చూడవచుచు? దేవుడు తన 
ప్ణములను వ్రి జీవితములలో మరింత పంప్తాడని ప్రి్థంచమని 
విద్యారు్థలను సవ్లు చేయుట. వ్రికి సహాయv అవసరమైన ప్రత్యాక 
ప్ంతాలను గురించి ఆలోచిం చమని వ్రిని ప్రోత్సహం చండి.

యేస ఇచిచున బహుమతులు పరిశీలిం చండి - ఆయన రాజుగా ఉండడాని్న 
స్చిస్ండడం, ఆయన తన బాధను అనుభవిం చడం, చనిపోతాడనీ, 
మరణం చేవ్డు, ఆయనను ఆరాధంచే దేవుడు అని స్చిం చేవ్డు. 
యేస ఒక నిధ వలె అని్న మారా్గలను పరిశీలిం చండి, ఆయనను రక్షకుడిగా, 
ప్రభువుగా స్వాకరిం చేవ్రికి ఉచితమైన బహుమత్.

ఈ పాఠం మనకు ఎల సవాలు చేసుతింద:
1. మీరు ఈ పాఠం నుండి మన జీవితాలకు ఏమి నేరుచుకోవచుచు?
2. పరలోకము సంపూరణిమైనది అని అర్థం మరియు సంఘటితం కాదు, 
జీవితకాల ప్రక్రియ మాత్రమే కాదు.

ఈ పాఠం మనకు ఎల సవాలు చేసుతింద:
1. మన ప్రభువైన యేసను అర్పణగా తీసకువచేచు విషయాల గురించి 
ఆలోచించండి.
2. స్తాను 'దుఃఖితుడు' అనే రోజువ్ర్ కొని్న ఉద్హరణలు / సంఘటనల 
జాబితాను చెప్పండి.

పర్చయం చేయండి

పూర్తి చేయండి

నేర్చికొనవలసినద:

పర్శీలంచండి 

A12 – 3వ సా్యి
4వ పాఠము –   మొదటి క్రిసముస్
అంశము – దేవాలయంలో

A12 – 4వ సా్యి
చదువవలసిన 4వ బాగము –-  రక్షకుని పుటు్టక
అంశము –  జ్్ఞనులు యొక్క బహుమతులు
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పాఠాలు గుర్తించుటకు టీచర్ల కోసం మార్గదర్్శ
3వ సా్యి పాఠాలు

 y విద్యారు్థలు ఈ పాఠాలను బైబిలును ప్రస్్వించకుండా పూరి్ చేయలేరు మరియు ఒకటి లేద్ అంతకంటే ఎకు్కవ బైబిలు ర్డింగలోను స్చించాలి్స ఉంటుంది.
 y ప్రశ్నలు క్రాస్ పద్లు మరియు పదం గ్రిడ్్స, తపి్పపోయిన పద్లు, మొదలైనవి
 y ప్రత్యాకంగా NIV, గుడ్ న్యాస్, RSV న్యా కింగ్ జేమ్్స, అధీకృత సంస్కరణ మరియు కామన్ ఇంగీలోష్ బైబిలు సంస్కరణలు జవ్బు ఇవవాబడాడాయి.
 y మన విద్యారు్థలందరికీ, బైబిలు కలిగ ఉన్న ఏవైనా విద్యారు్థలు ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానమివవాగలుగుతారు.
 y పాఠాలు పూరి్గా సరిగా్గ ఉన్నప్్పడు నెలవ్ర్గా గరిషటింగా 8o మందికి ఇరవై మారు్కలు ప్రత్ వ్రం కేటాయించబడతాయి.
 y స్్థయి 3 - స్చించినటులో స్ధారణంగా ప్రత్ జవ్బుకు 1 మార్్క అవసరం.

4వ సా్యి పాఠములు
 y ఇవి 3వ స్్థయి పాఠాలకు కషటిమైన ముద్ణ.
 y మరింత కిలోషటిమైన ప్రశ్నలు మరియు సమాధానాలు అవసరం.
 y నెలకు ఇరవై మారు్కలు మరియు 8o రోజులు, పాఠాలు పూరి్గా సరైనవి మరియు ప్రశ్నలు పూరి్ సమాధానం కలిగ ఉన్నప్్పడు.

గుర్తించుటకు స్చనలు
ఉపాధాయాయులు అడగవలసింది: మొదట 

 y ప్రత్ పాఠం ద్వారా తనిఖీ చేసి సరైన లేద్ తప్్ప సమాధానాలను గురి్ంచండి.
 y స్చించినటులో అవసరమైన పాయింటులో ఇవవాండి.
 y ఎలలోప్్పడూ ఒక వయాత్రేక రంగులో గురి్ంచండి మరియు ప్రత్ సరైన జవ్బును ఎంచుకోండి.
 y సరైన సమాధానం ఇవవాండి, అవసరమైనప్్పడు మరియు ఏ సె్పలిలోంగ్ దోషాలను సరిచేసి, ఏ మారు్కలు ఈ కోసం తీసివేయబడినప్పటికీ.
 y పాక్షికంగా సరైన సమాధానాల కోసం తకు్కవ మారు్కలు ఇవవాండి.
 y నెలకు మొత్ం చేరచుండి మరియు అందించిన ప్రదేశంలో వెనుక పేజీలో దీని్న రాయండి.

విద్యారు్థలను వ్రి బైబిలు అధయాయనంతో ప్రోత్సహం చడానికి స్ధయామైనంత ఎకు్కవగా చేయడంచాలా అవసరం. ఉపాధాయాయుడికి ప్రోతా్సహకరమైన పద్ని్న వ్రాసి ప్రత్ నెలా 
వీలైత్ స్ధయామైత్, అది చేయటానికి పాఠం షీట్లో ఒక స్థలం ఉంది. మంచి రంగు, నీత్, మారు్కలు స్ధంచినటులో, పాఠం యొక్క విద్యారి్థ అవగాహన, మొదలైనవి గురించి 
వ్యాఖయాలు చేయవచుచు.

వీలైనంత వివిధ వ్యాఖాయానాలను ఉంచడానికి మేము ప్రయత్్నస్్ము. ప్రశ్నలు, ప్రకటనలు, పరిశీలనలు, ప్రోతా్సహకాలు మొదలగునవి వివిధ రకాలను నిరవాహంచడానికి 
వ్డవచుచు. ఇది ఆలోచన అవసరం, కానీ విద్యారి్థ సజీవంగా ఆసకి్ ఉంచడానికి ముఖయాం. అదే ప్రకటన లేద్ ప్రశ్న ప్రత్ నెలా ప్నరావృతమైత్, అది ద్ని ప్రభావ్ని్న 
కోలో్పతుంది.

3వ సా్యి 
సాధారణ వాయాఖయాలు
“గొప్ప పని! మీరు ఖచిచుతంగా ప్రశ్నలను చాలా జాగ్రత్గా చదవండి. నేను చాలా చక్కగా చెపి్పన చివరి ప్రశ్నకు మీ జవ్బును నేను ఇషటిపడాడాను. “ “హాయ్ జోనాథన్. మీ కృష్కి 
ధనయావ్ద్లు. మీరు ద్ద్ప్ అని్న సమాధానాలను నిరవాహంచగలిగారు. నేను మీ కోసం తపి్పపోయిన వ్టిని నింపాను. “

ఆధాయాతిముక వాయాఖయాలు
“మోషే ఇశ్రాయేలీయుల పిలలోలతో కషటిమైన కషాటిలను అనుభవించాడు, కానీ దేవుడు తనను తాను అని్న సమసయాలను పరిష్కరిం చుకోలేదు.” “తన తండ్రి దేవుణణి ప్రేమించమని 
తనకు బోధం చాడని యోసేప్ ఎన్నడూ మరచిపోలేదు. అతను ఇంటికి దూరంగా ఉన్నప్్పడే ఆయన జా్ఞపకం చేసకునా్నడు. “
“బారి్మయ్ ప్రభువైన యేస దగ్గరకు రావ్లని నిశచుయించుకునా్నడు. అతను ఇప్్పడు చూడగలిగారు మరియు అతను ఇప్్పడు ప్రభువైన యేసనిజంగా ప్రత్యాక ఎవరైనా 
తెలుస కోసం అతను నిరాశ లేదు. “

4వ సా్యి 
సాధారణ వాయాఖయాలు
“పాఠాలు మరో అదుభాతమైన సమిత్. మీరు ఈ బైబిలు కథలకి మంచి అవగాహన కలిగ ఉనా్నరని నేను భావిస్నా్నను మరియు మీరు వ్రిని ఆనందించారని నేను నిజంగా 
ఆశిస్నా్నను. జాగ్రత్గా పాఠాలు చేయడానికి సమయం తీసకున్నందుకు ధనయావ్ద్లు. ఇది వ్రి ద్వారా రష్ చేయడం సలభం అవుతుంది, అందువలలో నేను మీ కృష్ని 
అభినందిస్నా్నను. “
“చాలా మంచి ప్రయత్నం, రాచెల్. నేను మీ సమాధానాల ద్వారా అనుకుంటునా్నను, మీరు పూరి్గా ఈ కధను అర్థం చేసకోలేకపోవచుచు.మీరు బహుశా ద్నిని మళ్లో 
చదవవచుచు. “

ఆధాయాతిముక వాయాఖయాలు
“ఉపమానములు కొని్నస్రులో పరలోకప్, లేద్ లోతైన, అర్థం తో భూసంబంధమైన కథలు అని పిలుస్్రు. అధయాయనంలో 3 లో లోతైన అర్థంఏమిటి? “సే్ఫేను ఒక క్రూరమైన 
మరణాని్న పంద్డు, ఇంకా చనిపోవడానికి భయపడలేదు, ఎందుకంటే దేవుడు ఇప్పటికీ నియంత్రణలో ఉనా్నడని ఆయనకు తెలుస, మరియు అతను పరలోకంలో 
ప్రభువైన యేసతో ఉంటాడు.”
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