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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. 

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 1వ స్్థయి, 2వ స్్థయి పాఠాలను సమారు 5-1o 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 కోసం వ్టిని 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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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”

 



BES – Teachers Guidelines – Levels 1&2 A Series - Telugu 01/20BES – Teachers Guidelines – Levels 1&2 B Series - 01/15 4 4

BES – Teachers Guidelines – Levels 1&2 B Series - 01/15 4 

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 8−-10) 4వ స్్థయి  (వయస 14+)

1. సృష్టి
2. నోవ్
3. పేతురు − సిలువ
4. అబ్రహం
5. అబ్రహాం
6. పేతురు
7. యాకోబు
8. మొదటి క్రైస్వులు
9. పౌలు
10. 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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A1 కథ 1
దేవుడ్ ఈ విశవీమును సృష్టంచెను - ఆకాశం మర్యు భూమిని దేవుడ్ చేసిన విధమును ఈ కథ తెలుపును.

మేము నేర్చికొనుచున్నద:
 y దేవుడు ఈ ప్రపంచాని్న సృష్టించాడు
 y దేవుడు చేసిన ప్రత్ద్నిని బటిటి మనం దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెపా్పలి

ముఖయా వచనము: ఆదకాండము 1: 1
బైబిల్ వాకయాం: ఆదకాండము 1: 1−19

 y ఒక ఇలులో చిత్రాని్న చూప్ము లేద్ పిలలోలను వ్రి ఇంటిని గీయమని అడగండి
 y ఇంటి గురించి పిలలోల ప్రశ్నలను అడగండి - ఎంతకాలం నిరిమాంచటానికి పడుతుంది? ద్ని్న నిరిమాంచుటకు అవసరమైనవి 

ఏమిటి?
 y ఇది ఒక గృహనిరామాణంలో చాలా పద్రా్థలను తీసకుంటుంది, కానీ దేవుడు ఈ ప్రపంచాని్న సృష్టించుటకు ఏమి లేని ద్ని 

నుండి సృష్టించాడు.

 y ఆది యందు దేవుడు ఆకాశములను మరియు భూమిని సృష్టించాడు. దేవుడు ఈ ప్రపంచాని్న సృష్టించే ముందు చీకటి 
మాత్రమే ఉంది. (ఆదకాండము 1: 1−3)- ఇది ఎలలోప్్పడూ చీకటిగా ఉంటే ఎలా ఉంటుంది? (ఒక గుడిడా రటులో వరి్ణంచేందుకు 
వ్డవచుచు)

 y మొదటి రోజున దేవుడు “వెలుగుగా ఉండెను” అని చెపా్పడు. వెంటనే కాంత్ ఉంది. దేవుడు కాంత్ చీకటి రాత్రి అని. చీకటికి 
బదులుగా అని్నంటిముఖయా, చీకటి వెలుగు తరువ్త జరిగంది (ఆదకాండము 1: 4−5)

 y రండవ రోజు దేవుడు మళ్ళీ మాటాలోడి,ఆకాశమును,గాలిని అందించాడు. (ఆదకాండము 1: 6−8)మన చుటూటి గాలి ఎంత 
ముఖయామైనదో వివరించండి. 

 y ఈ సమయం వరకు భూమి నీటితో కప్పబడి ఉంది కాని సముద్ం అయింది అప్పటికి అది సముద్ం అయింది. అప్్పడు 
దేవుడు మళ్ళీ మాటాలోడుతూ, “భూమి అని్న రకాల మొక్కలతోనూ, చెటలోతోనూ కప్పబడి ఉండండి” అని అనా్నడు. దేవుడు 
తాను చేసినదంతా చూశాడు మరియు అది మంచిదని చెపా్పడు. ఇది మూడవ రోజు. (ఆదకాండము 1: 9−13) పిలలోలకు 
స్్థనికంగా పెరిగే కొని్న మొక్కలను చెప్పమని చెప్పండి. రంగు, ఆకారం మరియు పరిమాణం యొక్క వివిధ అంశాల గురించి 
మరియు ఎలా ఉపయోగకరమైన మరియు అందమైన రండింటిలోనూ చరిచుంచండి.

 y నాలుగవ రోజున, దేవుడు ఆకాశంలో ప్రకాశిస్్ ప్రత్యాకమైన దీపాలను సృష్టించాడు - రాత్రికి స్రుయాడు, చంద్రుడు మరియు 
నక్షత్రాలకు రాత్రి వేళ. దేవుడు తాను సృష్టించిన దీపాలను చూసి మంచివ్డని చూశాడు. (ఆదకాoడము 1: 14−19) 
స్రుయాడు ఎలా ఉన్నది అనే ద్నిని గూరిచు మాటాలోడoడి. నక్షత్రాలు అదుభాత సంఖయాలో ఉనా్నయి!

 y దేవుడు మనకు అవసరమైన ప్రత్దీతో ఒక అందమైన ప్రపంచాని్న సృష్టించిన పిలలోలకు వివరించండి 
మరియు ద్ని కోసం ఆయనకు కృతజ్ఞతలు చెపా్పలి.

బైబిల్ సమయం పాఠాని్న పూర్తి చేయండి
చూపుము: FBI - దేవుడు ఆకాశాలను మరియు భూమి సృష్టిస్ంది.

అవసరమైన ముఖయా వచనములను బోదించండి మరియు వివరించండి

 y ఆదిలో ప్రపంచం ఎలా ఉంది?
 y ఏ రోజు వెలుగు కనిపించింది?
 y 2వ రోజు దేవుడు ఆకాశమును మరియు ............. సృష్టించాడు
 y మొదట్లో భూమి దేని చేత కప్పబడి వుంది?
 y 3వ రోజున ఏమి జరుగుతుందో దేవుడు రండు పనులను చేశాడు?
 y పగలు కోసం దేవుడు ఏమి చేసెను?
 y రాత్రి కోసం దేవుడు ఏ కాంత్ని చేసెను?
 y ఈ వచనమును పూరి్ చేయుము - “ఆది యందు దేవుడు సృష్టించాడు.....”

పర్చయం చేయండి

భోదంచవలసినద

నేర్చికొనవలసినద:

గుర్తించుకోవలసినద:
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A1 కథ 2
దేవుని జంతువులను మర్యు మనిషని సృష్టంచెను – ఈ కథ మొదటి మానవుని గుర్ంచి

మేము నేర్చికొనునద:
 y దేవుడు తన సవారూపంలో ప్రజలను చేస్డు మరియు వ్రు ఆయనకు చాలా ప్రత్యాకమైనవ్రు.
 y మనము దేవుని మార్గములను అనుసరించి నడుచుకొనవలెను.

ముఖయామైన వచనములు: ఆదకాండము 1:31
బైబిల్ వాకయాం - ఆదకాండము 1:20−2:3

 y మీరు తయారు చేసి, ఫలితము కనపడని పనిని తీసకురండి. ఉద్హరణ సరిగా్గ తయారు చేయబడని కేక్. మనం 
అనుకున్న విషయాలు/పనులను సరిగా చేయకపోత్ ఎంత నిరాశకు గురవుతుందో మాటాలోడండి

 y పిలలోలకు వివరించండి అప్్పడు దేవుడు వేర్వారు జంతువులను తయారు చేస్డు మరియు వ్టిలో దేనివలనైనా 
అతను నిరాశ చెంద్డని. లేద్ పిలలోలు వేర్వారు జంతువులుగా నటించమని చెప్పండి. ఇది ఒక ఆటగా ఊహంచుకొని 
చేసేటటువంటిది.

 y 5వ రోజున వేలాది వేల వేర్వారు పక్షులను, చేపలను దేవుడు చేశాడు. దేవుడు చేసినదంతా చూసి, అది మంచిదని పలిక్ను.
(ఆదకాండము 1:20−23). పిలలోల సమూహాములో తెలిసిన కొని్న పక్షులు చేపలను పరిగణంచండి.

 y ఆరవ రోజున దేవుడు అని్న జంతువులను చేశాడు. ఆయన జిరాఫీని పడవైన మెడతో, సింహాలను మరియు ప్లులను వ్రి 
పదునైన దంతాలతో తయారుచేశాడు. దేవుడు వ్టినని్నటిని సృష్టించాడు (ఆదకాండము 1:24−25).

 y దేవుడు చాలా అదుభాతకారాయాలను చేస్డు అయినప్పటిముఖయా, మరియు ఆయన చాలా ప్రత్యాకమైన ర్త్లో మర్కటి 
చేస్డు. పిలలోలకు  దుముమాను/ మటిటిని చూపించి, ద్ని నుండి వ్రు ఏమి చేయగలరో అడగండి వ్రు ఏమి ఆలోచిస్్రు 
గమనించండి. దేవుడు భూమి నుండి కొంత మటిటిని తీసకొని మొదటి మనిష్ని చేస్డు. దేవుడు అతనిలో శావాస 
ఊదినప్్పడు మనిష్లో జీవము వచిచుంది. మొదటి మనిష్ పేరు ఆద్ము. (ఆదకాండము 1:26−31) దేవుడు ఆద్ము 
చేసినప్్పడు తన సవారూపంలో ఒక నమూనాగా చేసినది పిలలోలకు వివరించండి. దీని అర్థం దేవుడు మానవుడు తనలాంటి 
కొని్న మారా్గలోలో మనుషులుగా రూపందించబడింది. మనము దేవుని సవారూపంలో తయారు చేయబడినందున, మనము 
ఇతర జంతువుల నుండి భిన్నమైనవ్ర్గా ఉనా్నము మరియు విషయాల గురించి ఆలోచించగలము అనేది దీని అర్థం, 
మనకు మంచి మరియు చెడు మధయా ఉన్న త్డా తెలుసకొనగలుగుచునా్నరు, మరియు దేవుని మరియు ఆయన మారా్గలు 
అనుసరించడానికి నేరుచుకోనవచుచు.

 y దేవుడు లోకమును ద్నిలోని వ్టినిఆరు దినములలో చేశాడు. అయన ముగంచినప్్పడు అది చాలా మంచిది అని చెపా్పడు. 
ఏడవ రోజున అతను విశ్ంత్ తీసకునా్నడు మరియు అయన చేసిన ప్రత్ది మంచిదిగా గుర్ించెను. (ఆదకాండము 2: 
1−3). మనము నిజంగా బిజీగా ఉన్నప్్పడు  విశ్ంత్ తీసకోవలసిన అవసరం గురించి మీరు చరిచుంచండి.

 y దేవుడు చేసిన లోకము పరిపూర్ణమైనదని, తాను చేసినదంతా పటలో ఆయన సంతోషంగా ఉనా్నడని చెప్పడం ద్వారా ముగద్దిం.
బైబిల్ సమయం పాఠాని్న పూర్తి చేయండి:
చూపుము: పవర్ పాయింట్- www.teachingideas.co.uk. FBI - గడ్ ఆకాశం మరియు భూమిని సృష్టిస్ంది.

ముఖయా వచనము అవసరమైనప్్పడు బోధంచండి మరియు వివరించండి - ఆదికాండము 1:31

 y ఏ రోజున దేవుడు పక్షులను మరియు చేపలను చేసెను?
 y దేవుడు వ్రి గురించి ఏమి చెపా్పడు?
 y దేవుడు ఆరవ రోజున, జంతువులను ఏమి చేశాడు?
 y అయన సమస్ము సృష్టించిన తరావాత దేవుడు ఏమి చూశాడు?
 y మొదటి మానవుడు ఎవరు?
 y దేవుడు మనవునిని సృష్టించడానికి ఏమి ఉపయోగంచాడు?
 y ప్రపంచాని్న దేవుడు ఎని్న రోజులలో చేసెను?
 y ఏడవ రోజున దేవుడు ఏమి చేశాడు?

పర్చయం చేయండి

భోదంచవలసినద

నేర్చికొనవలసినద:

గుర్తించుకోవలసినద:
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పర్చయం చేయండి

భోదంచవలసినద

నేర్చికొనవలసినద:

గుర్తించుకోవలసినద:

A1 కథ 3
మొదటి పుర్షుడ్ మర్యు స్త్రీ - ఈ కథ ఆద్ము యొక్క భారయాను గూర్చి

మేము నేర్చికొనుచున్నద:
 y దేవుని సృష్టి పటలో శ్రదధ్ తీసకోవడానికి దేవుడు ఆద్ముకు భారయాను సృష్టించాడు
 y దేవుడు సమస్మును తన నియంత్రణలో ఉంచుకొనెను

ముఖయా వచనము: ఆదకాండము 2:18 లేద్ ముఖయారతినలు 24: 1 గాని
బైబిలు వాకయాము: ఆదకాండము 2: 4−25

 y పిలలోలు తోటలను గూరిచు అనుభవము కలిగ ఉన్నటలోయిత్, వ్రు పెరుగుతున్న వ్టి గురించి మాటాలోడండి, స్్థనికంగా పెరిగే 
కొని్న ప్వువాలు / పండు / ఆకులను చూప్తారు. ఒక తోట కొత్ భావన అయిత్, అది ప్రజలు విషయాలు పెరుగుతాయి 
మరియు ఇది ఎలా ఉంటుందో వివరించడానికి ప్రయత్్నంచే చోటు అని వివరించండి

 y ఏదెను యొక్క తోట మేము ఎప్్పడైనా డ్రా చేయగల లేద్ ఊహంచగల ద్నికంటే చాలా అందంగా ఉనా్నయని వివరించండి
 y ఏదెను తోటలో ఉంద్ అని మీకు నచిచునటలోయిత్ తోట గురించి చరిచుంచండి. మీరు చాలా ఆనంద్ని్న పంద్రు అని మీరు 

అనుకుంటునా్నరు? మీరు ఆడం కోసం ఒంటరిగా ఉండేవ్రని అనుకునా్నరా?

 y ఆద్ము ఒక అందమైన ఉద్యానవనంలో నివసించారు. ఇక్కడ, దేవుడు అవసరమైన ఆహారం - ఆహారం మరియు నీరు. ఆ 
తోటను చూసకోవటానికి దేవుడు కూడా ఆడంతో చెపా్పడు. (ఆదకాండము 2:15)

 y దేవుడు తాను చేసిన అని్న ప్ణులను అడుకు్కనా్నడు. ఆద్ము ప్రత్ జీవికి పేరు పెటిటింది (ఆదకాండము 2: 19−20)
 y ఆద్ము ఒంటరిగా ఉండాలని దేవుడు కోరుకోలేదు. ఆడమ్ అందమైన జంతువులు, పక్షులు, చెటులో మరియు ప్రణాళికలు 

చుటూటి కానీ దేవుడు ఆయన తోటలో తన జీవితం భాగస్వామయాం ప్రత్యాక ఎవరైనా అవసరం తెలుస. దేవుడు లోతైన నిద్ లోకి 
చాలు మరియు అతను నిద్లోకి ఉన్నప్్పడు, అతను ఆడమ్ యొక్క పక్కటెముక నుండి మొదటి మహళ చేసింది. ఆడం 
ఒంటరిగా లేదు. అతను దేవుడు అతనిని ఇచిచున తోటను చూచినప్్పడు తన సహచరుడైన ఈవ్ అనే భారయాను ఇప్్పడు కలిగ 
ఉనా్నడు (ఆదకాండము 2: 20−24)

 y తోటలో చాలా చెటులో ఉనా్నయి. తోట మధయాలో “మంచి మరియు చెడు యొక్క జా్ఞన వృక్షం” అని పిలవబడే వృక్షం ఆడం మరియు 
ఈవ్ లకు చెందినది, “మంచి మరియు చెడు జా్ఞనం, తెలివినిచుచు వృక్షం” తప్ప, తోటలోని ఏ చెటుటినుండి త్నవచుచు (ఆదకాండము 
2: 16−17) పిలలోలను గృహంలో లేద్ పాఠశాలలో కలిగ ఉన్న నియమాలను చూడండి. మనకు నియమాలను ఎందుకు కలిగ 
ఉండాలి? (మాకు సరక్షితంగా మరియు సంతోషంగా ఉంచడానికి) పిలలోలు ఆద్ము మరియు అవవా కటుటిబడి అడిగారు.

 y దేవుడు ఈ ప్రపంచాని్న సృష్టించి, ద్నిపై నియమిస్్డని వివరించండి, కాబటిటి ప్రజలు ద్నిలో ఎలా వయావహరించాలి అని 
నిర్ణయిం చుకోవడమే అతయాoత ఉత్మమైన వయాకి్. మేము కూడా అతని నియమాలకు విధేయత చూపాలి.

బైబిల్ సమయం పాఠాని్న పూర్తి చేయండి.
చూపుము:.

ముఖయా వచనము అవసరమైనప్్పడు బోధంచండి మరియు వివరించండి ఆదకాండము 2:18 లేద్ ముఖయారతినలు 24: 1

 y ఆద్ము ఎక్కడ నివసించెను?
 y తోటలో ఆద్ము పని ఏమిటి?
 y జంతువులుకు వ్టి పేరులో ఎలా పెటాటిరు?
 y ముగంప్ వ్కయాం: దేవుడు ఆద్మును ఎలా చేసెను.....................
 y ఆద్ము భారయాను చేయడానికి దేవుడు ఏమి ఉపయోగంచాడు?
 y ఆద్ము భారయాను ఏమని పిలిచారు?
 y తోటలో ప్రత్యాక చెటుటి పేరు ఏమిటి?
 y మంచి మరియు చెడు ను తెలిపే జా్ఞన వృక్షమును గూరిచు దేవుని యొక్క నియమము ఏమిటి?
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పర్చయం చేయండి

భోదంచవలసినద

నేర్చికొనవలసినద:

గుర్తించుకోవలసినద:

A1 కథ 4
దేవుని మాట ద్ర్తప్పినద - పాపం లోకానికి రావడం గుర్ంచి ఈ కథ

మేము నేర్చికొనుచున్్నము:
 y ఆద్ముహవవాలు దేవునికి అవిధేయులయాయారు, ఆయన పరిపూర్ణ సృష్టిని నాశనం చేశారు
 y మనము దేవునికి కూడా అవిధేయులమైనయునా్నము.  మన పాపాలకు క్షమాపణ చెపా్పలి, దేవునిని క్షమాపణ కోరాలి

ముఖయా వచనము: రోమీయులు 5:12 లేద్ రోమీయులు 5: 1 
బైబిల్ వాకయాం: ఆదకాండము 3: 1−24

 y ఒక అందమైన చిత్రాని్న తీసకుని, ద్నిపై వ్రాసి, ద్నిని నాశనం చేయాలి
 y చరిచుంచండి - చిత్రంలో ఏమి జరిగంది? ఇది ఇప్్పడు ఎలా కనిపిస్ంది?
 y దేవుడు పరిపూర్ణమైన ప్రపంచాని్న సృష్టి o చాడని వివరించాడు, కానీ అది చెడిపోయింది.

 y లోకం మొదటిస్రిగా సృష్టించబడినప్్పడు, ప్రత్దీ పరిపూర్ణమైంది, కానీ ఒకరోజు దేవుని శత్రువు అపవ్ది, ఒక సర్పం వలె 
మారు వేషంతో, తోటలోకి వచిచుంది. పాము హవతో మాటాలోడి, “మంచి, చెడు తెలివిని ఇచేచు చెటుటి” యొక్క ఫలాని్న ఆమె 
త్ంటే, ఆమె దేవుని కంటే తెలివైనదిగా ఉంటుందని చెపా్పడు. (ఆదకాండము 3: 1−5)

 y దేవుని శత్రువైన అపవ్ది మాటలు విన్నది. తరావాత ఆమె దేవునికి అవిధేయురాలై  పండును తీసకుంది. ఆమె అతనికి 
కొంత ఇచిచుంది మరియు వ్రు ఇదదిరూ ద్నిని త్నా్నరు. (ఆదకాండము 3: 6)

 y ఆ స్యంత్రం గాడ్ ఆడం మరియు హవ్్ మాటాలోడాలని కోరుకునా్నడు కానీ వ్రు ఆయనను అవిధేయులయాయారని 
తెలుసకొని వ్రు అతని నుండి ద్చారు. (ఆదకాండము 3: 7−8) మీరు ఎప్్పడైనా ఎవరినీ త్రస్కరి o చారా? ఫలితంగా 
ఏదైనా జరిగంద్? ఆడమ్ మరియు హవవాలు దేవుడి నుండి ద్చలేరని మరియు మేము కూడా చేయలేము అని వివరించండి.

 y దేవుడు “మీరు ఎక్కడ ఉనా్నరు?” అని అతను వ్రు అతనిని అవిధేయులయాయారని మరియు ఇంకా అతను వ్టిని 
ప్రేమించినప్పటిముఖయా, వ్రి అవిధేయతకు శిక్షించవలసి వచిచుంది. దేవుడు ఆడం మరియు ఈవ్ తోట నుండి బయటకు 
పంపాడు. వ్రి పాపం దేవుని సృష్టిని నాశనం చేసింది మరియు దేవునితో వ్రి సే్నహం పాడైపోయింది. ఆడమ్ మరియు 
ఈవ్ యొక్క పాపాలు కారణంగా, వ్టిపై మరియు త్సేటిలేస్ పెరుగుతాయి. జంతువులు మరియు ప్రజలు అనారోగయాం 
మరియు అని్న యొక్క చెత్ మారింది, మరణం ప్రపంచ ప్రవేశించింది. (ఆదకాండము 3: 9−24)

 y మనం తప్్పలు చేస్న్నప్్పడు దేవుడు కూడా నిరాశకు గురౌతునా్నడు. దేవునికి అసంతృపి్నిచేచు పిలలోలు ఏమి చేశారో 
గమనించండి. అయినప్పటిముఖయా ఆయన మనలి్న చాలా ప్రేమిస్్డు. దేవుని కుమారుడు యేస సిలువపై చనిపోయాడు, 
తద్వారా మనము క్షమించబడతాము మరియు ఆయనను నమిమానప్్పడు దేవుని సే్నహతుడవుతాము.

బైబిల్ సమయం పాఠాని్న పూర్తి చేయండి.
చూపుము: - ఆద్ము మరియు హవవా దేవుని అంగీకరించనందుకు.

రోమియులు   5:12 లేక 5: 1 గాని ముఖయా వచనం అవసరమైనప్్పడు బోధంచి, వివరించండి

 y పండును తీసకోవటానికి హవవాను ఎవరు శోధంచారు?
 y అపవ్ది హవవా పండు త్నడానికి ఎలా ఒపి్పంచాడు?
 y హవవాకు పండును ఎవరు ఇచాచురు?
 y దేవుడు వ్రిని పిలిచినప్్పడు ఆద్ము మరియు హవవాలు ఏమి చేశారు?
 y ఆద్ము హవవా చేసినద్ని విషయంలో దేవుడు ఎలా భావించాడు?
 y ఆద్ము, హవవాకు ఏమి జరిగంది?
 y మనం తపి్పద్లను చేస్న్నప్్పడు దేవుడు ఎలా భావిస్్డు?
 y మనం చేసిన తప్్ప విషయాలపటలో మనమెలా క్షమించవచుచు?
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పర్చయం చేయండి

భోదంచవలసినద

నేర్చికొనవలసినద:

గుర్తించుకోవలసినద:

A2 కథ 1
నోవహు దేవునికి విధేయుడైయుండెను - నోవహు ఓడను నిర్్మంచిన ద్నిని గూర్చి ఈ కథ

మేము నేర్చికోనుచున్్నము:
 y నోవహు, ఆయన కుటుంబాని్న, జంతువులను ఆ ఓడలో సరక్షితంగా ఉంచారు
 y దేవుడు కూడా మనలి్న రక్షించటానికి ఒక మారా్గని్న ఇచాచుడు, నోవహు వలె మనము ఆయనను నమమావలెను.

ముఖయా వచనములు: అపొసతిలుల కారయాములు 16:31
బైబిల్ వాయాకయాం: ఆదకాండము 6: 5−22

 y పిలలోలను వ్రి ఇషటిమైన జంతువులు ఏమిట్ చెప్పమని చెప్పండి.
 y ఆ జంతువులనీ్న ఒకే చోట వున్నటలోయిత్ అది ఎలా ఉంటుందో చరిచుంచండి? ఏ రకమైన స్థలం సరిపోతుంది? అది ఏది 

ధవానిస్ంది? ఎటువంటి వ్సన వస్ంది?
 y కొందరు వయాకు్లు మరియు చాలా జంతువులను పెదది ఓడలో పెటిటినప్్పడు వ్రు బైబిలు నుండి కథను నేరుచుకునా్నరని వివ.

రించండి?

 y దేవుడు మొదట మా ప్రపంచాని్న చేస్డు ప్రత్దీ మంచి మరియు అందమైన ఉంది. చాలాకాలం ముందు, ఆద్ము 
హవవాలు ఆయనను అవిధేయులయాయారు. పిలలోలు స్వార్థపూరితమైనవి మరియు పిలలోవ్డిని మరియు దేవుడు నీవు చేసిన 
వ్టిని క్షమించాను. (ఆదకాండము 6: 5−6)

 y మొత్ం ప్రపంచం చాలా చెడడాది కాని నిజంగా దేవుణ్ణ సంతోష్ంచిన ఒక వయాకి్ ఉనా్నడు. అతని పేరు నోవ్ ఉంది. మరియు 
అతని భారయా వ్రి ముగు్గరు కుమారులు మరియు వ్రి భారయాలతో పాటు దేవుడు కోరుకోనిన విధముగా చేయాలని 
ప్రయత్్నంచాడు, చుటూటి ఉన్న అని్న కుటుంబాలు తమని తాము మాత్రమే సవాయంగా ప్రేమించి, దేవునిని మరిచుపోయారు 
(ఆదకాండము 6: 8−10)

 y దేవుడు తాను శిక్షించాలని చెడడావ్డని దేవుడు నిర్ణయించాడు. నోవహు పెదది పడవను భూమిని నిరిమాంచాలని మీరు 
కోరుకునా్నరు. ఇది సిదధ్మైనప్్పడు దేవుడు భూమి మీద గొప్ప వరదను పంపిస్్డు. చెటులో చనిపోయే ప్రత్చోటా, నోవహు 
మరియు అతని కుటుంబం ఓడలో సరక్షితంగా ఉంచుతారు. (ఆదకాండము 6: 13−18).

 y దేవుడు తనకు చెపి్పనటులో నోవ్ ప్రత్దీ చేసింది. మందసము అని పిలువబడే ఒక పెదది పడవని నిరిమాంచటానికి అది బహుశా 
2oo సంవత్సరాలు పటిటింది. ఫుటాబాల్ పిచ్ మరియు పెదది మూడు అంతస్లు వంటి పరిమాణం గురించి మాటాలోడండి. 
చివరకు, చాలా కషటితరమైన పని తరావాత, మందసము పూర్యింది. (ఆదకాండము 6:22).

 y ఓడలోని ప్రత్ జాత్ జంతువులను మరియు పక్షులను ఏది తీసకొచేచుదో దేవుడు తెలిపాడు. పిలలోలు ప్రవేశపెటిటిన కొని్న 
జంతువులకు పేరు పెటటిండి. నోవ్ మరియు అతని కుటుంబంతో ఈ పని సరక్షితంగా ఉంచబడుతుంది. ఓడలో ప్రవేశించిన 
నోవ్ కుటుంబానికి చెందిన 8 మంది సభుయాల సంఖయా. అని్న లోపల ఉన్నప్్పడు, దేవుడు తలుప్ను మూసివేస్డు. వ్టిని 
కాపాడుకునేందుకు మొక్కను చేపటాటిరు (ఆదకాండము 7: 13−16).

 y మేము చాలా విషయాలు చాలా తప్్ప చేసినటులో వివరించండి. మన పాపం కోసం శిక్షించబడకుండా మనలి్న కాపాడాలి. 
దేవుడు తన కుమారుడైన యేస ప్రభువులో ఉన్నప్్పడు సరక్షితంగా ఉండాలని దేవుడు మాకు ఇచాచుడు. దేవుడు మనకోసం 
ఇచిచునటులో అతను మరియు ఓడ.

బైబిలు సమయ పాఠాని్న పూర్తిచేయండి
చూపుము:  FBI నోవ్హు మరియు ఓడ.

ముఖయా వచనములు అవసరమైన వచనములు బోధంచి, వివరించండి అపొసతిలుల కారయాములు 16:31

 y లోకంలో ఉన్నసమసయా ఏమిటి?
 y దేవుడు ఏమి చేయాలని నిర్ణయించుకునా్నడు?
 y దేవునికి ఏది సంతోషంగా ఉంది?
 y దేవుడు ఏమి చేయమని నోవహును అడిగాడు?
 y ఎవరు ఓడలోకి వెళ్ళీరు?
 y ఓడ యొక్క తలుప్ మూసివేసినది ఎవరు?
 y ఓడలోని ప్రజలు ఎందుకు సరక్షితంగా ఉనా్నరు?
 y మన పాపానికి శిక్ష నుండి ఎలా మనం కాపాడుకోవచుచు?
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పర్చయం చేయండి

భోదంచవలసినద

నేర్చికొనవలసినద:

గుర్తించుకోవలసినద:

A2 కథ 2
ఓడ లో సురక్షితముగా ఉండెను  - వరద ప్రారంభమైన పర్సి్తిని గూర్చి ఈ కథ.

మేము నేర్చికోనుచున్్నము:
నోవహు మరియు అతని కుటుంబం సరక్షితంగా ఉనా్నరు, ఎందుకంటే వ్రు విశవాసించి, దేవునికి విధేయులుగా ఉనా్నరు. మీరు 
ఆయనను నమిమాత్, మమమాలి్న సరక్షితంగా ఉంచాలని దేవుడు వ్గాదినం చేసెను.
ముఖయా వచనములు: సామెతలు 29:25
బైబిల్ వాకయాం: ఆదకాండం 7: 1−16

 y పిలలోలను వ్రు నిరిమాంచే లేద్ నిరిమాంచిన ద్ని గురించి చెప్పమని అడగండి - ద్నిని చేయడానికి మీరు ఏమి 
ఉపయోగంచారు? కషటిమేనా? ఎవరైనా మీకు సహాయం చేస్రా?

 y మునుపటి కధను సమీక్షించండి - నోవ్హు ఓడను నిరిమాంచడానికి ఏమి ఉపయోగంచాడు? మీరు నిరిమాంచటం చాలా 
కషటిమేనా? ఆయన ద్నిని ఎందుకు నిరిమాంచాడు? 

 y అది చాలా కషటితరమైన పని అయినప్పటిముఖయా, నోవహు ఓడను నిరిమాంచాడు, ఎందుకంటే దేవుడు తనను అడుగుతాడు. 
ఆయన దేవుని స్చనలను పూరి్గా పాటించెను.

 y ఇప్్పడు నోవహు మరియు అతని కుటుంబం ఓడలో సరక్షితంగా ఉనా్నరు. (ఆదకాండము 7: 6−7)
 y 7 రోజుల తరావాత వర్షం ప్రంభమైంది. ఇది వర్షం పెటిటి, వర్షం పడుతోంది, తరువ్త రోజు తరావాత! అని్న గడిడా మరియు 

ప్వువాలు నీటితో కప్పబడి ఉనా్నయి. నదులు మరియు సముద్రాలు గొప్ప వరదలు అయాయాయి. (ఆదకాండము 7: 
17−2o). గతంలో నోవహు వదది లాఫ్డా చేసి మందసము వెలుపల నడిచిన ప్రజలకు ఇది చాలా ఆలసయాం అని వివరించండి.

 y ఇప్పటిముఖయా జలాల అధక మరియు అధక పెరిగంది. కప్పబడిన ఇళ్ళీ, చెటులో మరియు ఎతె్్న పరవాతాలు కూడా 7: 20−-21. 
నోవహు దేవునికి విధేయత చూపించలేదని ఊహంచుకోండి.

 y ఓడ లోపల, నోవ్హు, తన కుటుంబం మరియు అని్న జంతువులు సరక్షితంగా ఉనా్నయి! నోవహు విశవాసించి, దేవునికి 
విధేయత చూపినందున, అతను వ్రిని అని్న సంతత్కి 7: 23ను రక్షించాడు.

 y దేవుడు మనపటలో, ఆయనను నమామాలని కోరుకుంటున్న పిలలోలు. మీరు నముమాతున్నటులో మరియు నోవహులాగే ఆయనకు 
విధేయులైత్, మాకు కూడా సరక్షితంగా ఉండాలని దేవుడు వ్గాదినం చేస్డు.

బైబిలు సమయం పాఠాని్న పూర్తిచేయండి
చూపుము: FBI - నోవ్హు మరియు ఓడ మరియు ఉచిత చిత్రములు ఇక్కడ లభించును Www.bibleChildren.org 

ముఖయా వచనములు అవసరమైన వచనములు బోధంచి, వివరించండి సామెతలు 29: 25 

 y నోవహు దేవుని మీద నమమాకం ఎలా చేశాడు?
 y నోవహుతో ఓడలో ఎవరు ప్రవేశిoచారు?
 y మందపాటి వర్షం కురిసే ముందు ఎంతకాలం ఓడలో ఉనా్నయి?
 y నీరు ఎలా పెరిగంది?
 y ఎవరు సరక్షితంగా ఉంచబడాడారు?
 y ఎందుకు నోవ్హు సరక్షితంగా ఉంచబడియునా్నరు?
 y మీరు ఆయనను నమిమాత్ మనలి్న ఎవరు సరక్షితంగా ఉంచుతారు?
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పర్చయం చేయండి

భోదంచవలసినద

నేర్చికొనవలసినద:

గుర్తించుకోవలసినద:

A2 కథ 3
ఒక సర్క్రొతతిదయైన ప్రారంభం - ముగిసిన వరదను గుర్ంచిన కథ.

మేము నేర్చికోనుచున్్నము
 y దేవుడు నోవహుకు, తన కుటుంబానికి కొత్, పరిశుభ్రమైన జీవనాని్న ఇచాచుడు.
 y దేవుడు మన జీవితాలను అ విధముగా చేయగలడు, మనము క్షమించమని ఆయనను అడిగత్ మన జీవితము కొత్గా 

మరియు శుభ్రంగా ఉంటుంది.
ముఖయా వచనములు: 2 కోర్ంథు 5: 17
బైబిల్ వాకయాం: ఆదకాండము 8: 1−19

 y ఇప్్పడు, అతని కుటుంబాని్న ఓడలో ఎకు్కవ సమయం గడపాలని పిలలోలు చెప్పండి. మనుషుల ఓడలో వుండునటులోగా 
ఊహంచనివవాండి - రోజంతా ఏమి జరిగ ఉండేది? మీరు భావించి ఉండేదని ఎలా అనుకుంటునా్నరు?

 y భోదించవలసినది

 y 4o రోజుల తరువ్త వర్షం చివరకు నిలిచిపోయింది. కానీ వరదలు కొనస్గెను (ఆదకాండము 8: 1−4) నుండి 
పరవాతాలను ద్చిపెటాటియి

 y ఒకరోజు నోవహు ఓడలో నుండి కాకిని నీటిని చూడడానికి పంపెను కాని కాకి త్రిగ రాలేదు. ఆ తరావాత నోవహు ఒక పావురం 
పంపించాడు. అది త్రిగ వచిచుంది. ఒక వ్రం తరువ్త పావురమును పంపెను. పావురము ద్ని ముకు్కనకు ఒలివ్ 
కొమమాను తెచుచుట ప్రత్ ఒక్కరూ నిజంగా సంతోష్ంచారు. చెటులో ఇప్్పడు నీటిపైనే ఉనా్నయని వివరించండి. (ఆదకాండము 
8: 6−11)

 y 7 రోజుల తరువ్త, ఇప్్పడు మళ్ళీ పావురమును నేను పంపించాను. ఇది త్రిగ రాలేదు. నోవహు నీరు నీళ్ళీ పోయిందని 
తెలుసకొని, పావురం కొత్ ఇంటిని కనుగొన్నది. చివరకు, ఆరారత్ అనే ఎతె్్న కొండమీద ఓడ నిలిచెను. (ఆదకాండము 8: 
-12)

 y భూమి మళ్ళీ పడిగా ఉన్నప్్పడు, దేవుడు నోవహుతో పాటు మందసము నుండి జంతువులతో బయటపడమని చెపా్పడు. 
ప్రత్ ఒక్కరిముఖయా ఇది ఏ గొప్ప వ్ర్లు. చాలా కాలం పాటు వ్రు ఓడలో మూసివేశారు! ఓడను విడిచిపెటిటినప్్పడు నోవహు, 
ఆయన కుటుంబాని్న ఎలా భావిస్్రు? నూతన ప్రపంచం ఎలా ఉంటుందనేది పిలలోలు. (ఆదకాండము 8:15−19).

 y అది వివరించండి, నోవహు దినాలలో ప్రజలు మనకు భిన్నంగా లేరు. మన జీవితాలోలో చెడు విషయాలను దేవుడు తీసివేస్్డు 
మరియు క్రొత్ పరిశుదధ్ హృదయాలను ఇస్్డు. మన పాపమును తొలగంచుటకు సిలువపై చనిపోయిన ప్రభువు జీసస్ లో 
క్షమాపణ మరియు నమమాకం కోసం దేవుణ్ణ అడగండి.

బైబిలు సమయ పాఠాని్న పూర్తిచేయండి
చూపుము: FBI నోవ్హు మరియు ఓడ ఉచిత చిత్రములు ఇక్కడ లభించును www.bibleChildren.org

2వ ముఖయారతిన 5: 17 వచనo అవసరమైన ముఖయా వచనం బోధoచి, వివరిoచoడి అవును లోపల మన జీవితాలను 
మారుచుకోవచచుని వివరించారు.

 y నోవహు మొదటి ఓడలో ఏ పక్షిని పంపించాడు?
 y పావురo ద్ని నోటిలో రoడవస్రి త్రిగ తీసకువచేచుది ఏమిటి?
 y మందసము ఎక్కడ విశ్ంత్ తీసకుంది?
 y నోవహు మందసము నుండి బయటకు రావ్లని ఎవరు చెపా్పరు?
 y వరద నుండి ఎవరు రక్షించబడాడారు?
 y మన పాపాల కోసం ఎవరు శిక్షించబడాడారు?
 y పరిశుదధ్మైన హృదయo కలిగవుoడాలoటే ఏమి చేయాలి?
 y తపి్పపోయిన పద్ని్న పూరించండి: ఎవరైనా క్రీస్లో ఉన్నటలోయిత్, అతడు కొత్వ్డు ........
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A 2 కథ 4
దేవుని వాగా్దనం - కృతజ్ఞతలు తెలుపు కథ

మేము నేర్చికోనుచున్్నము:
 y దేవుడు ఎలలోప్్పడూ తన వ్గాదినాలను నెరవేరుస్్డు
 y నోవ్హు మరియు అతని కుటుంబం తరావాత చూశారు ఉంది, దేవుడు తనను విశవాసించే మరియు అతని్న అనుసరించే 

వ్రికి నేను విడువను అని వ్గాదినం చేసెను.
ముఖయామైన వచనం: సంఖయా 1o: 29 లేక హెబ్రీ 13: 5
బైబిల్ వాకయా బాగం: ఆదకాండము 8: 20−22 మర్యు 9: 7−17

 y కొందరు మీరు ఒక వ్గాదినం చేసినప్్పడే పిలలోలకి ఒక ఉద్హరణగా చెప్పండి.

 y ఎవరైనా ఒక వ్గాదినం చేసే్ కొంతకాలం భాగస్వామికి చెప్పడానికి అవకాశం ఇవవాండి.

 y ఎవరైనా ఎప్్పడూ విరిగపోయినటలోయిత్ పిలలోలను అడగండి నేను చేసిన వ్గాదినం.

 y బైబిలు దేవుని వ్గాదినాలతో నిండినదని, తన వ్గాదినాలను విడనాడని పిలలోలు చెప్పండి.

 y దేవుణ్ణ విశవాసించి, అనుసరిసే్,అయన మనలి్న వదిలిపెటటిడని దేవుడు వ్గాదినం చేసెను అని పిలలోలు చెప్పండి.

 y నోవహు, ఆయన కుటుంబం సరక్షితముగా ఉనా్నయి! వ్రు ఓడ లో ఉనా్నరు, కాని దేవుడు నోవహుతో తన కుటుంబాని్న 
మరియు జంతువులను అ ఓడలో విడిచిపెటటిమని చెపా్పడు. (ఆదకాండము 8: 15−19)

 y నోవహు చేయదలచిన మొటటిమొదటి విషయం ఏమిటంటే, అతనిని మరియు అతని కుటుంబాని్న జలప్రళయం ద్వారా 
రక్షించడం కోసం దేవునికి ధనయావ్ద్లు చెపా్పలి. అతను కొని్న పెదది రాళళీను సేకరించడం ద్వారా దీనిని చేస్డు, ప్రత్ద్నిని 
ఒకద్నిపై మర్కటి పైభాగంలో అమరాచుడు. నోవహు దినాన బలిపీఠంపై ద్ని బలులు ఆయన కోసం చేసిన పనిముఖయా 
దేవునికి కృతజ్ఞతలు. (ఆదకాండము 8: 20−21). ఏ విధమైన విషయాల కోసం మేము దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెప్పగలను? 
(ఒక బోరుడా లేద్ పెదది కాగతం మీద దేవునికి ధనయావ్ద్లు చెపే్ప విషయాలు).

 y నోవహు తన కుటుoబo ఆయనకు కృతజ్ఞతలు చెలిలోoచాడని దేవుడు ఎoతో సoతోష్oచాడు. ఆ తరావాత వ్రికి ఒక 
అదుభాతమైన వ్గాదినం ఇచాచుడు. నేను భూమిని మళ్లో ఎన్నటిముఖయా వరకూ నింపలేను. (ఆదకాండము 8: 21−22)

 y దేవుడు తన వ్గాదినాని్న జా్ఞపక o చేసకోవడానికే వ్టిని చూపిoచాడు. ఇది ఒక ఇంద్ధనస్స. ప్రత్స్రి ఇప్్పడు మరియు 
అతని కుటుంబం దేవుని వ్గాదినం గురించి వ్రికి గురు్చేసిన ఒక ఇంద్ధనస్స చూసింది. (ఆదకాoడము 9: 12−13) 
వర్షo గురిoచి, వ్రి అoదమైన రంగుల గురించి మాటాలోడండి. పిలలోలను దేవుని గురిoచి, ఆయన వ్గాదినాల గురిoచి 
ఆలోచిoచడాని్న తరావాత్ స్రి చూసేoదుకు ప్రోత్సహoచoడి.

 y దేవుడు తన నోవహుకు చేసిన వ్గాదినాని్న నెరవేరాచుడా? మనము ఆయనను నముమానప్్పడు దేవుడు తన వ్గాదినాని్న 
నెరవేరుచుకొనే విధానాని్న పిలలోలు అర్థం చేసకోవడానికి సహాయం చెయయాండి (2 ముఖయా వచనం చూడండి)

బైబిలు సమయ పాఠాని్న పూర్తిచేయండి
చూపుము: FBI - నోవ్హు మరియు ఓడ.  వదది ఉచిత పవరా్పయింట్ కూడా. www.children.org 

అవసరమైన ముఖయా వచనములను బోధoచి, వివరిoచoడి సంఖయా 10:29 లేద్ హెబ్రీ 13: 5

 y ఈ కథ గురించి పిలలోలు ఎలా గురు్ంచుకోగలరు అనేద్నిని చూడడానికి నోవహులోని మునుపటి పాఠాల ప్రశ్నలను ఎంపిక 
చేసకోండి?

 y నోవ్హు యొక్క కథను అధయాయనo చేసేటప్్పడు పిలలోలు నేరుచుకున్న ముఖయాలకానాలను ప్నశచురణ చేసకోoడి.
 y పిలలోలు కథలోని తమ అభిమాన భాగానికి ఒక చిత్రాని్న గీస్నా్నరు మరియు / లేద్ నేరుచుకున్న విషయం గురించి ఒక 

వ్కాయాని్న వ్రాయవచుచు.
 y ఒక సమూహం లేద్ తరగత్ మనుషుల మరియు జంతువుల ఓడ నుండి బయటకు వచిచు బలిపీఠం కటిటి మరియు 

ఇంద్ధనస్సతో సహా కనబడటం చూడగలం.

పర్చయం చేయండి

భోదంచవలసినద

నేర్చికొనవలసినద:

గుర్తించుకోవలసినద:
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A3 కధ 1
యేసు పేతుర్ను ప్లుసాతిడ్ - ప్రభువైన యేసును అనుసర్ంచుటను గూర్చిఈ కథ 

మేము నేర్చికోనుచున్్నము
 y యేస తనతో కలిసి పనిచేయడానికి, భవిషయాతు్లో తన పనిని కొనస్గoచడానికి మనకు సహాయo అవసరమైoది. 
 y ఆయన సహాయకులుగా ఉండటానికి మన o యేసను అనుసరిస్్ ఆయనకు విధేయులై ఉండాలి.

ముఖయామైన వచనములు: మతతియి 4: 19
బైబిలో్ల వాకయా బాగం: మతతియి 4: 18−22

సే్నహతుల గురించి మాటాలోడండి. వ్రు మొదట వ్రి సే్నహతులను ఎక్కడ కలుసకునా్నరు? సే్నహతులను కలిగ ఉండటం 
ఎందుకు మంచిది? ఏ విధమైన సే్నహతులు మంచివి? (సలహాలను రకమైన నమమాకమైన కలిగ ఉండవచుచు)

సని్నవేశం సెట్ - ఒక పెదది నకిలీ హల్్స చుటూటి గెలీల్ సముద్ం కాల్. మత్సయాకారుడు చేప పటుటికోవడంలో ఇక్కడ పని చేస్డు. వ్రు 
దీనిని ఎలా చేస్్రో వివరించండి (బూటులో, వలలు మొదలైనవి) అది చాలా కషటిపడి పనిచేసింది!

 y యేస పేతురును అతని సదరుడైన ఆండ్రూను (మతతియి 4: 18−19) పీట్న్ మరియు యోహాను ప్రభువును 
కలుసకునా్నడు. ఇప్్పడు యేస అక్కడ చేపలు వేసి, అతనితో కలిసి పని చేయాలని కోరుకునా్నడు! యేస ఉపయోగ o చిన 
నిజమైన పద్లను ఉపయోగ oచoడి, కొత్ ఉదోయాగo యేసను తెలుసకునేoదుకు ఇతరులను తీసకురావడoలో ఉoదని 
వివరిoచoడి. ఒక ప్రత్యాకమైన ఉదోయాగoచేయమని యేస వ్రిని ఆహావానిoచిoది!

 y పేతురు మరియు అంద్రేయ ప్రత్స్పందన. (మతతియి 4: 20) మొదట సరిగా్గ చేయాలన్నదే ఇది. వ్రు యేసతో వెంటనే 
వెళలోడానికి వ్రి సముఖత చూపించారు. పిలలోల జీవితాలోలో వ్రు ఇప్్పడే విధేయుల నుండి కటుటిబడి ఉన్న పరిసి్థత్ని ఈ 
పోలచుండి. పేతురు మరియు ఆండ్రూలు ఎంతమంది అనుభూత్ చెందుతారో తెలుసకోండి (ఆనందంగా, సంతోషంగా 
మరియు ప్రత్యాకమైనది ఎందుకంటే వ్రు యేసను ఎంచుకునా్నరు ఎందుకంటే) 2 మంది పిలలోలు, ఇప్్పడు వ్రు యేస 
శిషుయాలుగా ఉనా్నరని వివరించండి. మరియు ఆయనకు విధేయులగుడి.

 y యేస యాకోబును యోహానును (మతతియి 4: 21,22) పిలిచి ఆ రోజున, యేస ఎకు్కవమంది మత్సయాకారునిని పిలిచాడు 
మరియు వ్రు కూడా యేసను అనుసరించారు. (స్్థయి 2)

 y ప్రభువైన యేస సంయుక్ ప్రత్ అతని అనుచరులు అని కోరుకుంటునా్నరు. మేము అతని అనుచరులు ఉంటే అతను 
తన పని లో మాకు ఉపయోగంచవచుచు. బైబిలు కథలోని మత్సయాకారునిలాగే మనo ఆయన మాటలకు లోబడాలి. మనకోస o 
ఆయన పద్లు ఎక్కడ వ్రాయబడివునా్నయి?(బైబిల్ యొక్క ప్ముఖయాతను పేర్్కనండి)

బైబిలు సమయ పాఠాని్న పూర్తిచేయండి
చూపుము: FBI - యేస తన మొదటి శిషుయాలను పిలిచెను.

పిలలోలు “మనుషుయాల మత్సయాకారులను” అర్థం చేసకోవటానికి ముఖయా వచనములు వివరించండి మరియు బోధంచండి - మతతియి 4: 19

 y ఎంత మoది చేపలుపటుటి వ్రిని యేస పిలిచెను?
 y వ్రు ఎక్కడ పనిచేశారు?
 y ఆంద్రేయ సదరుడు ఎవరు?
 y వ్ళళీకు యేస ఏమని వ్గాదినం చేస్రు?
 y వ్రు యేసతో వెళిళీనప్్పడు పేతురు మరియు ఆంద్రేయ వ్రు ఏమి వదిలి వెళ్ళీరు?
 y పేతురు, ఆంద్రేయ యేసనకు సని్నహత శిషుయాలుగా ఉన్నరనే విషయం ఎలా అరధ్ం చేసకోనగలం?
 y యేస కనుగొన్న జత సదరులు ఎవరు?
 y యేస వచిచునప్్పడు యాకోబు, యోహాను ఏమి చేస్నా్నరు?
 y వ్రితో పడవలో ఎవరు ఉనా్నరు?
 y ఈ వ్కాయాని్న ముగంచుము- మనము యేస అనుచరులుగా ఉండాలని కోరుకుంటే మనం తప్పకుండా అయన మాటలు......

పర్చయం చేయండి

భోదంచవలసినద

నేర్చికొనవలసినద:

గుర్తించుకోవలసినద:
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A3 కధ 2
యేసు పేతుర్కు సహాయం చేయుట - పేతుర్ ఎంత పాపాతు్మడ్ తెలుసు కోవడం గుర్ంచి ఈ కథ

మేము నేర్చికోనుచున్్నము
 y యేస అధకారం పేతురు జీవితంలో ప్రభావం చూపింది.
 y యేస దేవుని కుమారుడు మరియు పేతురు చేసినటులోగా మన o ఆయనను అనుసరిoచాలని ఆయన కోరుకుoటునా్నడు.

ముఖయామైన వచనములు: లూకా 5:10
బైబిల్ వాకయాం: లూకా 5:1−11

 y పిలలోలకు మంచి పనులు చేయడం గురించి ఆలోచిస్్ అడగండి. మన’ము అని్న నైప్ణాయాలు మరియు స్మరా్థయాలు 
కలిగయునా్నమని వివరించండి.

 y పేతురు చేపలు పటటిడంలో నైప్ణయాత కలవ్డు. అతను సదీర్ఘకాలం మత్సయాకారునిగా ఉనా్నడు. కానీ నేటి కథలో, పేతురు 
యేస స్చనలను పాటించటానికి అవసరమైన నేరుచుకునా్నడు! (మీరు పేతురు కొని్నస్రులో సైమన్ లేద్ సిమోను పేతురు 
అని పిలుస్్రు వివరించడానికి అవసరం ఉండవచుచు)

 y మునుపటి పాఠం నుండి అమరిక యొక్క పిలలోలు గురు్పెటుటికోనే విధముగా వుండoడి. నేటి కథలో, యేస పేతురు పడవను 
ఉపయోగంచాడు మరియు ప్రజల దేవుని వ్కాయాని్న బోధంచాడు (లూకా 5: 1−3).

 y పేతురు చేయడానికి యేస ఆజ్ఞ. యేస లోతైన నీటిలోనికి వెళిలో, నెట్్స పైకి వెళిలో కొందరు చేపలను పటుటికోమని పేతురుతో 
చెపా్పడు (లూకా 5: 4−5). దీని గురించి పేటర్ భావ్లను అనేవాష్ంచండి.

 y పేతురు ప్రత్చరయా (లూకా 5: 8, 9) పేతురు యేస ఎవరో ఒక కొత్ మార్గంలో గ్రహంచాడు. అతను పేతురు వంటి స్ధారణ 
మనిష్ కాదు. అతను అని్న శకి్వంతమైన ప్రభువైన యేస మరియు అతనితో పోలిసే్, పేతురు అతను ఎంత పాపమని తెలుస.

 y పేతురు కొత్ పని (లూకా 5: 10) యేస ప్రజలకు ఫిష్ంగ్ చేస్్డని యేస చెపా్పడు. గత వ్రం కథలో ఉన్న పిలలోలు ఈ 
భావనను అర్థం చేసకునా్నరని తనిఖీ చేయండి. యేసక్రీస్ ఇప్్పడు కొత్ విషయాలను చెప్్పకునా్నడు, ఎందుకనగా ప్రభువైన 
యేస అతనికి చాలా ముఖయామైనదిగా ఉనా్నడు కాబటిటి అతను ప్రత్దీ వదిలి యేసను అనుసరించాడు (లూకా 5: 11)

 y మన గొప్పతనాని్న, శకి్ని గురి్ంచాలని యెహోవ్ కోరుకుంటునా్నరు. మన జీవితాలోలో మనతో ఆయనను కలిగ ఉండవచుచు. మన 
o పాటి o చినప్్పడు ఆయనను అనుసరిoచి, ఆయనను అనుసరిoచినప్్పడు ఆయన చేసిన త్డాలు మనకు చేస్్యి.

బైబిలు సమయ పాఠాని్న పూర్తిచేయండి

నేరుచుకోనవలసినది ముఖయామైన వచనములు - లూకా 5: 10 అవసరం ఎక్కడ బోధoచండి మరియు వివరించండి

 y యేస పేతురుకు ఏది ఉపయోగంచాడు?
 y జనసమూహాని్న మాటాలోడడo ముగసిన తరావాత యేస ఏమి చేయమని అడిగాడు?
 y పేతురు చివరిస్రి చేపలు పటటిడం ఎప్్పడు జరిగంది?
 y పెదది చేపను పేతురు ఎలా పటుటికొనెను?
 y యేస దేవుడు చేయగల ఒక ప్రత్యాకమైన చరయాకు పేరు ఏమిటి, ఎందుకంటే అతను దేవుని కుమారుడు?
 y పేతురు యేస ముందు మోకాళలోపై ఎందుకు పడిపోయాడు?
 y ఎవరు పెదది చేప పటుటిట ద్వారా ఆశచురయాపడియునా్నరు?
 y యేస ఇప్పటి ను o డి పేతురుతో ఏమి చెపా్పడు?
 y కథ ముగoప్లో పేతురు, ఆయన సే్నహతులు ఏమి చేశారు?

దీని్న ప్రదర్్శంచు: మీరు పెని్సల్్స, కాగతం మరియు కత్ెర ఉన్న పాఠశాలలో లేద్ అటువంటి సందరభాంలో కథను బోధస్న్నటలోయిత్, 
ప్రత్ విద్యారిధ్ ఒక చేప బొమమాని గీచి చేసి ద్ని్న కట్ చేసకోవచుచు. అని్న చేపలు కలిసి ప్రదరి్శంచబడతాయి మరియు కథ యొక్క 
పిలలోలను గుర్ు చేయడానికి ఒక శీరి్షక జోడించబడింది ప్రభువైన పేతురు అనేక చేపలు పటుటిటకు సహాయం చేసెను.

పర్చయం చేయండి

భోదంచవలసినద

నేర్చికొనవలసినద:

గుర్తించుకోవలసినద:
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A3 కథ 3
యేసు తుపానును ప్రశంతపర్చుట - ప్రభువైన యేసు యొక్క శకితి గుర్ంచిన కథ.

మేము ఆ నేర్చికోనుచున్్నము:
 y యేస తుఫానును శాంత పరచగలిగాడు ఎందుకంటే అయన దేవుని కుమారుడు
 y మనము దేవుని కుమారుడైన ప్రభువైన యేసను నమామాలి.

ముఖయామైన వచనములు: మతతియి 8: 27
బైబిల్ వాకయాం: మతతియి 8: 23−27

 y పిలలోలు తెలిసిన సందరభాంలో వ్తావరణం గురించి మాటాలోడండి. మీరు భార్ వర్షం కురిసినటలోయిత్, వ్తావరణం ఎప్్పడైనా 
చాలా తవారగా మారుతుంద్?

 y అధక గాలుల ప్రభావం వలలో ఎలా వ్తావరణం నౌకను ప్రభావితం చేస్ందో చరిచుంచండి. నేటి కథ మరియు అతని శిషుయాలు 
గెలైలే సముద్ం అంతటా ప్రయాణంచే పని.

 y ప్రశాంతత ప్రంభం. శాంత్యుతమైన సని్నవేశాని్న వివరించండి - యేస నిద్పోతునా్నడు. (మతతియి 8: 23, 24)
 y తుఫాను అకస్మాతు్గా ఒక భయంకరమైన తుఫాను ప్రంభమైంది మరియు శిషుయాలు భయపడాడారు. (మతతియి 8: 24) 

సని్నవేశాని్న విశదపరచు - శబదిం, వేవ్్స పడవలో వస్న్నటులో, నీటిని చేయడానికి ప్రయతా్నలు. 
 y శిషుయాలు వ్రు మునిగపోతారని వ్రు భావించినందున వ్రు చాలా భయపడాడారు అని వివరించండి. తవారగా వ్రు యేసను 

లేచి, వ్రిని రక్షించమని అడిగారు. వ్రి అసలు పద్లను ఉపయోగంచండి. (మతతియి 8:25) శిషుయాలు శిషుయాలు ఆయనపై 
విశావాసం కలిగ లేరని నిరాశ చెంద్డు. విశావాసము కలిగ ఉండడము అతనికి నమమాకము అని అరధ్ము. (మతతియి 8: 26a)

 y యేస శకి్. అప్్పడు యేస తుఫానును నిలిపివేస్్డు. (మతతియి 8: 26b) చూడ్ము మార్్క 4: 39 తుఫాను తక్షణం 
మరియు పూరి్గా ఆగపోతుందని నొకి్క చూడండి.

 y (మతతియి 8: 27). వ్ళ్ళీ గాలి మరియు తరంగాలపై అధకారాని్న చూసినప్్పడు వ్రు ఆయననుండి భిన్నమైనవ్డని 
గ్రహంచారు.

 y యేస తుఫానును ఎoదుకు ఎoదుకు చేయగలిగాడు అని పిలలోలు అర్థo చేసకునా్నరని గ్రహoచoడి. అతను సమస్మును 
సృష్టించిన దేవుని కుమారుడు అయన వ్తావరణంతో పాటు.

 y మన ప్రపంచంలో ప్రత్ ఒక్కటిపై అధకారం ఉంది. తమ జీవితాలోలో పరిసి్థతులను గురిoచి ఆలోచిoచమని పిలలోలకు 
ప్రోత్సహoచoడి, వ్రు యేసపై నమమాకముoచి ఆయన ఎలలోప్్పడూ అదుప్లో ఉoదని గ్రహoచoడి. ఆయన నిజం దేవుని 
కుమారుడని మేము నముమాతాము.

బైబిలు సమయం పాఠాని్న పూర్తి చేయండి.
చూపుము: FBI యేస తుఫానును ప్రశాoతపరచుట.

అవసరమయేయా ముఖయామైన వచనములు బోధoచండి మరియు వివరించండి మతతియి 8: 27

 y ఈ కథ ఎక్కడ జరుగుతుంది?
 y ఎవరు మొదట పడవ లోకి వచిచుంది?
 y తుఫాను వచిచునప్్పడు అలలు ఏమి చేసెను?
 y తుఫాను ప్రంభమైనప్్పడు యేస ఏమి చేశాడు? తుఫాను ప్రంభమైనప్్పడు యేస ఏమి చేశాడు
 y శిషుయాలు యేసను ఎందుకు ఎoదుకు చేశారు?
 y యేస వ్రితో ఎందుకు నిరాశపడాడాడు?
 y ఏ రండు విషయాలు యేస నిలిపివేశాడు?
 y ముఖయా వచనములు ఎక్కడ దొరుకుతుంది?
 y యేస తుఫానును ఎoదుకు శాంతపరచగలిగాడు, కానీ ఆయన శిషుయాలోలో ఏ ఒక్కరు కూడా కాలేదు?
 y యేస చేసిన అదుభాతమైన విషయమేమిటి?

చేయు పని: ఈ వృతా్ంతం పనె్నండు మంది శిషుయాలు పడవలో జరిగన సమాచారంతో నాటకీయంగా ఉంటుంది. ఇతరులు 
తుఫాను ధవాని ప్రభావ్లను వినిపించవచుచు. పెదదివ్రు కథనం చదివి పిలలోలు వివిధ చరయాలు తో మెరుగుపరచడానికి మరియు తగన 
పద్లు మాటలోడుట మంచిది.

పర్చయం చేయండి

భోదంచవలసినద

నేర్చికొనవలసినద:

గుర్తించుకోవలసినద:
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A3 కథ 4
యేసు పేతుర్ను రక్షించుట - పేతుర్ చేసిన చిన్న ప్రార్న గుర్ంచిన కథ

పర్చయం చేయండి

భోదంచవలసినద

నేర్చికొనవలసినద:

గుర్తించుకోవలసినద:

మేము నేర్చికొనుచున్్నము:
 y పేతురు చేసిన చిన్న ప్ర్థనకు ప్రత్స్పందనగా యేస పేతురును రక్షించెను
 y రక్షింపబడటానికి మనము ప్రభువైన యేసను నమమావలెను

ముఖయామైన వచనములు: మతతియి 14: 33
బైబిల్ వాకయాం: మతతియి 14: 22−33

 y మీరు ఒక వయాకి్తో సమయాని్న గడిపినప్్పడు, వ్టిని మీరు బాగా తెలుసకుంటారు. ఇప్పటివరకు యేస గురించి పేతురు 
ఏమి నేరుచుకునా్నడో పిలలోలు గురు్ తెచుచుకోవచుచు.

 y వ్రి ఆలోచనలు ఇవవాండి మరియు మీరు ఒక ఫిలోప్-చారుటిను కలిగ ఉంటే, మీరు వ్టిని రికారుడా చేయగలగాలి, ఉద్. జీసస్ 
దేవుడు కుమారుడు, అతను అదుభాతాలు చేయగలడు, అతను సముద్ంపై అధకారం కలిగ ఉంటాడు.

 y నేటి కథలో పేతురు యేసని గురించి మరింత నేరుచుకొనెను.

 y యేస తనకు ప్రి్థ o చడానికి వెళిళీనప్్పడు శిషుయాలు బోటులో దిగారు. (మత్యి 14: 22−23) యేస జీవితంలో ప్ర్థన 
యొక్క ప్ముఖయాతను వివరించండి.

 y తుఫాను (మతతియి 14: 24). తుఫాను గత వ్రం కథ గురు్కు మరియు ఈ ఒక వివరించడానికి. శిషుయాలు ఇబబాందులోలో 
ఉనా్నరని యేస చూడగలిగాడు, తద్వారా ఆయన కుడి వైప్న (మతతియి 14: 25−27) మధయా నీటిలో నడిచాడు. శిషుయాలు 
ఏమి ఆలోచిoచాడో, వ్టిని అర్థo చేసకోoడి. యేస చెపి్పన ప్రోతా్సహాని్న గమని o చoడి.

 y పేతురు యొక్క అభయార్థన. పేతురు యేస నిజమని నిశచుయంగా కోరుకునా్నడు, కాబటిటి వ్ళ్ళీ యేసను నీటిలో నడవడానికి 
ఆహావానించమని అడిగాడు! యేస “నడువు” అనా్నడు, తద్వారా పేతురు పడవ నుండి బయటకు వచిచు యేస వైప్ నడిచెను 
(మతతియి 14:28−29). యేస తన కను్నలు తీసివేసినప్్పడు తరంగాల పరిమాణాని్న గమనించినంత వరకు అందరూ బాగా 
వెళ్ళీరు. అతను మునిగపోయాడు!

 y యేస పేతురును రక్షించుట. తనను రక్షిoచడానికి పేతురు యేసను వెంటనే ఎలా పిలిచాడో ఆ  మాటలు ఉపయోగoచి, 
వివరించండి (మతతియి 14: 30−32) అప్్పడు వ్రు పడవ లోకి వచిచున తరావాత తుఫాను ఆగపోయింది. అక్కడ జరిగన 
శిషుయాల ప్రత్చరయాను వివరించండి (మతతియి 14: 35)

 y పేతురు మునిగపోయినప్్పడు రక్షించబడుట అవసరం. మన పాప జీవితాలోలో నుండి మనము రక్షించబడాలి. ప్రభువైన యేస 
మాత్రమే మనలను రక్షించగలరు. యేస సిలువపై మరణంచినప్్పడు మన యొక్క పాపమునకు శిక్ష తాను తీసకునెను. 
మనము ఆయన యందు నమమాకం కలిగయుండాలి.

బైబిల్ సమయం పాఠాని్న పూర్తి చేయండి.
దీని్న చూపుము: FBI - యేస నీటి మీద నడుచుట.

నేరుచుకోనవలసినది: అవసరమయేయా ముఖయామైన వచనములు బోధoచండి మరియు వివరించండి మత్యి 14:13
శిషుయాలు ఆశచురయాపడి, యేస గురిoచి నేరుచుకున్న విషయాలపటలో సoతోష బరితులైన విషయమును వివరిoచoడి. ప్రభువైన 
యేసను ప్రేమించిన ప్రత్చోటా ప్రజలందరికీ, వ్రి హృదయం నుండి చెప్పగల అదుభాతమైన ప్రకటన ఇది.
గురు్ంచుకోనవల.సినది

కివాజ్ అని్న కథలు A3 ఆధారంగా ఉంటుంది. కొని్న కారుడా కలిగ ఉంటే మీరు పరిమాణం చేప డ్రా చేయవచుచు. ఒక ప్రశ్నకు 
సమాధానం చెపే్పటప్్పడు, పిలలోలను అని్నటిని ముందు ఒక ప్రదర్శన నుండి ఒక చేప పటుటికోండి. ప్రత్ చేప ద్నిపై వ్రాసిన అనేక 
పాయింటులో ఉనా్నయి. రండు జటులో మరియు ప్రత్ ఒకటి పాయింట్ అప్ జోడించండి.

 y ఎక్కడ ఈ కథ జరిగెను?
 y ఈ వచనములు ముగంచుము “నను వెంబడిoచండి మరియు నా.............”
 y యేస ఎవరికి ఈ మాటలు చెపా్పడు?
 y విస్్రమైన చేపలు పటటిబడుట చూసినప్్పడు పేతురు ఏమి చేశాడు?
 y వచనములు ముగంచు “ఇది ఏటువంటి మనిష్ ...............”
 y ప్రభువైన యేస కొండలపైకి ఎందుకు వెళ్ళీడు?
 y శిషుయాలు ఎందుకు భయపడాడారు?
 y ఈ కథలో యేస గురిoచి పేతురు ఏమి నేరుచుకునా్నడు?
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A4 కథ 1
పేతుర్ నిద్ంచుట – ప్రభువైన యేసు తన తండ్రికి ప్రార్్ధంచిన ద్నిని గూర్చి ఈ కథ

మేము నేర్చికొనుచున్్నము
 y ప్రభువు యేస జీవితంలో ప్ర్థన ముఖయామైనది.
 y మనము ప్రి్థంచటానికి ఇది ముఖయామైనది.

ముఖయా వచనము: యోహాను 15:14
బైబిల్ వాకయాం: మతతియి 26: 36-46

 y పిలలోలను కషటింగా చూసే కొని్న విషయాల గురించి చరిచుంచండి. సదీర్ఘకాలం వినడం మరియు దీర్ఘకాలం దృష్టి కేంద్రీకరించడం 
లాంటి జాత్ యొక్క చివరి భాగం, ఆలసయాంగా వచిచునప్్పడు కొని్న ప్రత్యాక ఈవెంట్ కోసం దూరంగా ఉండటం.

 y నేటి కథలో, యేస తన సే్నహతుడు పీటర్ నుండి ప్రత్యాక మదదితు అవసరం. పీటర్ యేస చేయమని అడిగనద్ని్న 
చేయగలిగాడు అని తెలుసకోవడానికి చూద్దిం!

 y ఈ కధకు నేపథ్యాని్న వివరించండి. సిలువపై చనిపోవడానికి తవారలోనే సమయం ఉంటుందని యేసకు తెలుస. చివరిగా 
అతను తన శిషుయాలతో చివరిస్రి భోజనం చేస్డు. యేస తన త o డ్రికి తరచూ ప్రి్థ o చి, ఏమి జరుగుతు o దో ఈ స 
o దరభా o లో ప్రి్థ o చడ o ఎ o త ప్ముఖయామో తెలుస. ఆయన తన శిషుయాలను తోటలో తరచూ ప్రి్థ o చాడు. ఈ 
రాత్రి, తన మూడు ప్రత్యాక సే్నహతులైన పేతురు, యాకోబు, మరియు యోహానులను చూడాలని మరియు అతనితో కలిసి 
ప్రి్థంచాలని కోరుకునా్నడు.

 y యేస మేలుకొని ప్రి్థ o చమని, ప్రి్థ o చమని, ప్రి్థ o చడ o కోస o ఆదేశి o చాడు. (మతతియి 26: 36−37). యేస 
మరికొంతమంది వెళిలో తన తండ్రికి ప్రి్థంచాడు. యేస ఎలా భావిస్నా్నడో వివరి o చ o డి. తన ప్ర్థన ప్రత్ తండ్రిలో 
తన తండ్రిని సంతోష్ంచాలని కోరుకునా్నడు. (మతతియి 26; 38−39) ఒక గంట తరావాత యేస పేతురును, ఇతర నిద్ను 
కనుగొనా్నడు. అతను ఎలా నిరాశ గురించి చరచు. (మతతియి 26: 40−41).

 y యేస రండవ స్రి ప్రిధ్ంచాడు మరియు అతని సే్నహతులు నిద్స్న్నటులో కనుగొనా్నరు (మతతియి 26: 42−43).
 y మూడవస్రి యేస ప్రధ్న చేసి, మళ్ళీ నిద్ంచటానికి త్రిగ వచాచుడు. పేతురు, ఇతరులు యేసను ఎలా విడిచిపెటాటిరో 

చరిచుంచండి. వ్రు తమను తాము ప్రి్థ o చడ o లో విఫలమయాయారు. ఈ కషటిం సమయంలో వ్రు ప్ర్థన 
అవసరమైనప్్పడు. (మతతియి 26: 44−45).

 y ఆ సమయంలో యేస శత్రువులు అతని్న అరస్టి చేసకొనా్నరు. (మతతియి 26:45 బి మర్యు 46)
 y చివరికి, దేవుని ను o డి బలాని్న పoదేoదుకు మనలను ప్ర్థన యొక్క ప్ముఖయాతను ప్రస్్వి o చ o డి, శోధనలను 

అధగమి o చడానికి మనకు సహాయ o చేస్oది. పిలలోలకి సంబంధంచిన కొని్న పరిసి్థతుల ఉద్హరణలు ఇవవావచుచు.
 y పేతురు, మరికొందరు యేస ఆదేశాని్న పాటించటంలో విఫలమయాయాడు, “మనము చూడవలెనని ప్రి్థంచుట” కానీ 

మనము ఆయన ఆజ్ఞలకు విధేయులమని కోరుతునా్నము.
 y శిషుయాలకు భిన్న o గా, యేస మనలి్న అ o గీకరి o చలేదు. అతను ప్రిధ్ంచాడు మరియు మాకు తన జీవితం ఇవ్వాలని 

శిలువ వెళళీండి బలం ఇవవాబడింది.

బైబిల్ సమయం పాఠాని్న పూర్తి చేయండి.
చూపుము: FBI - యేస గెత్సమనే తోటలో ప్ర్థన చేసేను.

ముఖయా వచనము బోధంచండి మరియు వివరించoడి యోహాను 15:14. యేస సే్నహతులుగా పరిగణంచబడుతున్న 
విశేషమైనదని పిలలోలు తెలుసకోవడానికి సహాయపడండి.

 y యేస ఎక్కడ ప్రి్థ o చాడు?
 y ఏ శిషుయాలు ఆయనతో ప్ర్థన యేస కోరుకొనెను?
 y యేస దేనిని గురి o చి ప్రి్థ o చాడు?
 y యేస ప్రి్థ o చినప్్పడు ఎటు వంటి అనుభవమును కలిగేను?
 y యేస మొదటిస్రి ఎ o తకాల o ప్రి్థ o చాడు?
 y శిషుయాలు ఎ o దుకు ప్రి్థ o చలేకపోయారు?
 y ప్ర్థన చేయమని యేస ఎని్న స్రులో అడిగాడు?
 y యేస ప్ర్థన ముగసిన తరావాత ఏమి జరిగ o ది?
 y ముఖయా వచనాలు ఎక్కడునా్నయి?
 y మన o ఆయనకు లోబడిత్ యేస మనలి్న ఏమని పిలుస్్డు?

పర్చయం చేయండి

భోదంచవలసినద

నేర్చికొనవలసినద:

గుర్తించుకోవలసినద:
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పర్చయం చేయండి

భోదంచవలసినద

నేర్చికొనవలసినద:

గుర్తించుకోవలసినద:

A4 కధ 2
పేతుర్ పోరాడ్ట – యేసును భంధంచినపుపిడ్ జర్గిన సంఘటన ఈ కథ

మేము నేర్చికోనుచున్్నము
 y యేస ప్రభువు తనను బంధంచి మన కొరకు చంపబడతాడు.
 y మన జీవితాలోలో కిలోషటి పరిసి్థత్లో కోపంతో వయావహరించవచుచు.

ఎఫెస్తయులకు 4: 26
బైబిల్ వాకయాం: మతతియి 26: 47−56

తోటలో ఏమి జరిగందో గురించి గత కథను సమీక్షించండి. యేస వ్రిని అడిగనప్్పడు పేతురు, ఆయన సే్నహతులు ప్రి్థ o 
చలేదు. ఇప్్పడు ఎదురో్కవటానికి చాలా కషటితరమైన సమయాలు ఉనా్నయి. వ్రు ఏమి చేస్్రు?

 y ఈ సంఘటన కోసం సని్నవేశాని్న సెట్ చేయండి. ఇది చీకటి మరియు నిశ్శబదింగా ఉంది .... కానీ హఠాతు్గా స్యుధ 
సైనికుల భార్ అడుగుజాడలు ఉనా్నయి. పేతురు ఏమిటి మరియు అతని సే్నహతులు ఇప్్పడు అనుభవిస్నా్నరా?

 y శత్రువుల గుంప్ నుండి జుడాస్ బయట పడింది మరియు యేస మీద ముదుది పెటుటికునా్నడు. ఎవరు జుడాస్ వివరించండి 
మరియు ఇది సైనికులు యేస ఏ మనిష్ అని తెలుసకునేలా అతని మార్గం. ద్రోహం అంటే ఏమిట్ వివరించండి (సముద్ 
మటటిం 2 బైబిలు సమయం) (మతతియి 26: 47−50)

 y పేతురు యేస పటుటిబడాడాడని తెలుసకున్నప్్పడు ఆయన చాలా కోపంతో, యేసను రక్షించడానికి ప్రయత్్నంచాడు. 
ఆ మనుషుయాలలో ఒకరిని దెబబాతీయడం ద్వారా, (మతతియి 26: 51). మన నిగ్రహాని్న కోలో్పవటానికి మరియు పేతురు 
చేస్న్నటులో కోపం తెచుచుటకు మనకు చాలా సలభం. సమూహంలోని పిలలోలలో ఒకటి లేద్ రండు దృశాయాలు స్చించండి. 
తన ఖడా్గని్న తీసివేయమని యేస వెంటనే పేతురుతో చెపా్పడు. యేస అతనిని రక్షించడానికి పేతురు అవసరం లేదు 
ఎందుకంటే అతను దేవుని ప్రణాళిక యొక్క అని్న భాగం అని జరుగుతుంది తెలుస. యేస తన శత్రువులను అతణ్ణ 
అరసటి చేసి, చంపడానికి అతని్న అనుమత్ంచటానికి సిదధ్ంగా ఉనా్నడు. యేస మరియు పేతురు మధయా వయాతాయాస్ని్న 
తెలియజేయండి. యేస తన తండ్రికి ప్రి్థస్్ ప్రశాంతతతో ఉనా్నడు. విఫలమయాయారని ప్రి్థ o చిన పేతురు, యేస 
తనను కోరినటులో ప్రవరి్ o చడ o లేదు. (మతతియి 26: 52−56)

 y భయపడిన శిషుయాలు యేసను విడిచిపెటిటి పారిపోయారు. ఈ విషయాని్న ఎందుకు చరిచుంచండి (మతతియి 26: 56 బి) 
పేతురు మాత్రమే యేసను అనుసరించడానికి ప్రయత్్నంచాడు, అతను కూడా అరసటి తెచుచుకున్న సందరభాంలో సరక్షిత 
దూరం వదది! పేతురు దీని్న కనుగొనకుండా ఎలా చేయవచచునే విషయాని్న పిలలోలు చూస్్రా? (మతతియి 26: 58)

 y మనము ప్రభువైన యేసకు చెందినవ్రమైత్, ఆయనకు ప్రి్థస్్, కోపం చూపించకూడదని, స్వాయ నియంత్రణలో 
ఉండాలని ఆయన మాకు సహాయం చేయాలని వివరి o చ o డి. క్రైస్వుల జీవితంలో నివసించే పవిత్ర ఆతమా సరైన మార్గంలో 
ప్రవరి్ంచే శకి్ని ఇస్ంది.

 y కోపంగా లేద్ పోరాటమవడం ద్వారా మేము స్పందిచకపోత్ ఒక ప్రత్యాక దృషాటింతంలో ఫలితమే భిన్నంగా ఉంటుంది.
బైబిలు సమయం పాఠాని్న పూర్తిచేయండి
చూపుము: FBI - యే.స స్సము యొక్క తోటలో ప్ర్థన

మనo కోపo తెచుచుకున్నటలోయిత్ తవారగా మనo ద్ని్న వదిలేయాలని ఎఫెస్యులు 4: 26 ముఖయా వచనము బోధంచండి 
వివరిoచoడి.

 y యేస శత్రువులతో ఎవరు తోటకు వచిచుంది?
 y యేస ఎవరు అని యూద్ ఎలా చూపించాడు?
 y యేస పటుటిబడినప్్పడు పేతురు ఏమి చేసెను?
 y మానవుని శర్రంలో ఏ భాగం పేతురు కత్్రించింది?
 y యేస పేతురు ఏమి చేయమని చెపా్పడు?
 y ఒక క్రైస్వుడు ఎలా కోపమును ఎలా అధగమించాలి?
 y యేసను భంధంచినప్్పడు చేసినప్్పడు శిషుయాలు ఏమి చేశారు?
 y దూరo నుండి యేసను ఎవరు అనుసరి o చారు?

చేయు పని: నాయకులు పైన పేర్్కన్న విభాగంలో స్చించిన ఎవరైనా కోపంగా ఉన్న ఒకటి లేద్ రండు సందరాభాలలో నాయకులు 
పనిచేయగలడు
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పర్చయం చేయండి

భోదంచవలసినద

నేర్చికొనవలసినద:

గుర్తించుకోవలసినద:

A4 కథ 3
పేతుర్ ఖండించార్ - క్షమింపబడవలసిన అవసరం గుర్ంచినద ఈ కథ

మేము నేర్చికోనుచున్్నము
 y కొని్నస్రులో మనకు ధైరయాము లేని కారణం వలన మన సే్నహతులను వదిలిపెటుటిదుము.
 y మనం విఫలంమైనప్్పడు మనలి్న క్షమించటానికి ప్రభువైన యేస సిదధ్ంగా ఉనా్నడు.

ముఖయా వచనము 51: 69−75
బైబిల్ వాకయాం మతతియి 26: 69−75

 y వయాకు్ల సవారాల ద్వారా మనం ఎలా గురి్ంచగలమో చరిచుంచండి. పిలలోలు ఫోను్న ఉపయోగంచడం అనుభవం కలిగ ఉంటే 
వ్రు చెప్పకుండానే ఎవరు మాటాలోడతారు. నేను వేర్ శబాదిలను ఎలా విభజిస్ంటాయనే ద్ని గురించి చరిచుంచండి - మీరు 
ఉన్న దేశంలోని కొని్న ఉద్హరణలు మీరు ఇవవావచుచు.

 y గత వ్రాల కధతో కనెక్టి అవవాండి- యేసను అరసటి చేయటం గురించి మరియు శిషుయాలు పారిపోయే విషయాల గురించి 
పిలలోలను గురు్చేసకోండి. అయిత్, పేతురు యేసను ఏమి చేయాలో తెలుసకోవ్లనుకునా్నడు.

 y పేతురు అధక యాజకుల మందిరం యొక్క ప్ంగణము వరకు వెళిళీపోయాడు (మతతియి 26: 69a) ఈ భవనం 
అసలు ఇంటి బయట ఉందని వివరిస్ంది. స్ధయామైత్, పిలలోలకు తెలిసిన భవనాలోలో ఒక ప్ంగణంలోని ఉద్హరణను 
ఉపయోగంచండి. దృశయాం - ఒక చలలోని రాత్రి వేళ చలి కాచుకోను మంట దగ్గర, సైనికుల మరియు కూడా అక్కడ ఉన్న సేవకుల 
యొదది సంధరబాం చూడండి.

 y పేతురు యేసతో ఉనా్నడని ఇతరులకు చెపి్పన సేవకుని అమామాయి ఒక పరిచారకుడు. పేతురు ఆ అమామాయి 
మాటాలోడుతున్నది ఏమిట్ తెలియదు అని (మతతియి 26: 69b−70) పిలలోలను పియెర్ అబదధ్ం చెపా్పడని పిలలోలు చూస్్రని 
చెపా్పరు. వ్స్వ్నికి ఆయన యేసతో ఉనా్నడు! పేతురు అబదధ్మాడని చెపి్పన కారణాలను అనేవాష్oచoడి.

 y పేతురు ద్వారం యొదదికు వెళిళీన తరువ్త, అతను మర్క అమామాయిని గమనించాడు. యేసను గూరిచు తెలియదు. 
(మతతియి 26: 71−72) పిలలోలు 2వ స్్థయిలో ఉన్న వ్రితో,”ఖండించారు” అనే పదమును వివరించండి.

 y కొదిదికాలానికే పేతురు, యేస అనుచరులలో ఒకడు (యేస మరియు అతని ఇతర అనుచరులు వలె గలెలియా   నుండి 
పేతురు, మీరు ద్నిని పరిచయం చేయటం గురించి మాటాలోడిన ద్నితో అనుసంధానించండి)

 y పేతురు ఎంత భయపడేనో,అతడు 3 స్రులో యేసను ఏ విధంగా త్రస్కరించాడు అని వివరించండి.
 y పేతురు సమావేశమయాయాడని, పేతురు ఎందుకు కలత చెందుతునా్నడో ముందుగా చెపి్పనది (మతతియి 26: 34) పేతురు 

గురు్ తెచుచుకునా్నడు (మతతియి 26: 74−75).
 y పేతురు పరపాటు చేశాడని వివరించండి. అతను యేస యొక్క అనుచరుడు అని చెప్పడానికి తగనంత 

ధైరయావంతుడయాయాడు మరియు మాకు అని్నంటినీ తప్్పలు చేశాడని అబద్ధ్లు చెపి్పనాడు.
 y మన ప్రభువైన యేసను మనం వదిలిపెటిటిన సందరాభాలు కూడా ఉనా్నయి. ప్రభువైన యేస మనము చేసిన తప్్పను 

క్షమించుటకు సిదధ్ంగా ఉనా్నరు. ఆయన మన పాపాల కొరకు శిలువపై చనిపోయాడు.

బైబిలు సమయం పాఠాని్న పూర్తిచేయండి
చూపుము: FBI - పేతురు యేసను త్రస్కరించారు

ముఖయా వచనము 51: 7 లో ముఖయామైన వచనములను నేరి్ప, వివరిoచoడి. ఇది మన ప్రధ్న అని వివరించండి. ఇది మన 
పాపాలను క్షమించమని మన ప్రభువైన యేసను అడిగనప్్పడు, ఆయన మనలి్న చూస్నా్నడు మరియు మనలి్న పూరి్గా శుదిది 
చేస్న్నటులోగా మనము చెప్్నా్నం - మంచు కనా్న తెలుప్! అవసరమైత్, మంచు అంటే వివరించండి.

 y పేతురు ఎక్కడునా్నడు?
 y పేతురు మాటాలోడిన మొటటిమొదటి వయాకి్ ఎవరు?
 y యేసను ఆయనకు తెలియలేదు అని పేతురు ఎని్నస్రులో చెపా్పడు?
 y పేతురు ఈ అబద్ధ్లను ఎందుకు పలిక్ను?
 y కోడి కూయుట పేతురు ఎని్న స్రులో వినా్నడు?
 y పేతురు కోడి కూయుట వినిన తదుపరి అతనికి  ఏమి గురు్కు వచెచును?
 y పేతురు ఎoదుకు ఏడెచును?
 y ప్రభువైన యేసక్రీస్ను మనం వదిలిపెటిటినటలోయిత్ మనమేమి చేయాలి?
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A4 కథ 4
పేతుర్ ప్రేమించెను - పేతుర్ మర్యు యేసు మదయా జర్గిన సంభాషణను గూర్చినద ఈ కథ

మేము నేర్చికోనుచున్్నము
 y పేతురు తన త్రస్కరణ తరావాత యేస తన ప్రేమను వయాక్పరచడానికి మరో అవకాశాని్న ఇచాచుడు
 y యేస, మనం తనను ప్రేమి oచాలని కోరుతునా్నడు

ముఖయా వచనము: 1 యోహాను 4: 19
బైబిల్ వాకయాం: యోహాను 21: 1−19

 y పిలలోలు పేతురు గురించి విన్న మొదటి కధలకు త్రిగ ఆలోచిస్్రు. యేస మొదట పిలిచినప్్పడు పేతురు ఉదోయాగం ఏమిటి?
 y పేతురు యేస ప్రత్యాక సే్నహతులోలో ఒకరు అప్పటి నుండి చాలా చోటు చేసకునా్నడని వివరించండి, కానీ పేతురు వైప్న 

ఉన్న యేసను (గత మూడు కథలను గురు్కు తెచుచు)
 y కొదిదికాలానికే యేస శిలువపై చనిపోయాడు, కానీ మళ్లో మళ్లో అర్థం చేసకునా్నడు. ర o డు వేర్వారు స o దరాభాలోలో యేస 

తన శిషుయాలను అ o గీకరిస్్డు, ఆయన వ్రిని సజీవ o గా చూపిస్్డు! ఒకరోజు తరావాత పేతురు మళ్ళీ ఫిష్ంగ్ బయటకు 
వెళళీడానికి నిర్ణయించుకుంది.

 y శిషుయాలు రాత్రంతా వేటాడినప్పటికీ వ్రికి ఏమీ దొరకలేదు! (యోహాను 21: 3) వ్రు అనుభూత్ని ఎలా ఉంది 
అనేవాష్ంచండి - ప్రయత్్నంచారు, ఆకలితో ఉనా్నరు, నిరాశచెంద్రు. 

 y సని్నవేశం చిత్రం - ఉదయానే్న ఉదయం నది ఒడుడాన నిలబడి ఉన్న శిషుయాలకు మరియు అజా్ఞత వయాకి్కి మధయా జరిగన 
సంభాషణను గురు్చేయుట. (యోహాను 20: 4−6a)

 y వ్రు అపరిచితుల స్చనలకు కటుటిబడి ఉన్నప్్పడు వ్రు చేపల భార్ కాయాచ్ పంద్రు (153). అకస్మాత్ుగా యోహాను ఆ వయాక్ి 
యేస కావ్లని గ్రహంచాడు. పేతురు నీటిలో దూకి, అతనిని కలుసకోవడానికి బయటకు వెళ్ళీడు (యోహాను 21: 7−8)

 y యేస వ్రికోసం అలా్పహారాని్న ఏరా్పటు చేస్డు. (యోహాను 21: 9−14). బీచ్ లో అలా్పహారం కలిగ ఉండటం మరియు 
యేస వ్రితో ఉండటానికి ఎంత ప్రత్యాకమైనధో మరియు ఊహంచలేదని తెలియజేయాలని ఊహంచుకోండి.

 y అలా్పహారం తరావాత, యేస పీటరో్ మాటాలోడాడు. పేతురు ఎంత ప్ముఖయామో వివరించాడని మూడుస్రులో నేను పీటరు్న 
అడిగాను (యోహాను 21: 15−19). ప్రభువు జీసస్ కూడా పేతురు చూపించాడు మరియు అతనికి ఒక ప్రత్యాక పని 
చేసింది. స్్థయి 2 పిలలోల కోసం, పేతురు ఇంతకుముందు తన త్రస్కరణకు విరుదధ్ంగా మూడుస్రులో యేస తన ప్రేమను 
ఎలా వయాక్పరుస్నా్నడో మీరు చెప్పవచుచు.

 y ప్రభువైన యేస పటలో వ్రికి ఉన్న ప్రేమ గురించి పిలలోలుకు సవ్లు ఇవవాండి.
 y యేస పేతురును అడిగన ప్రశ్నకు వ్రు ఎలా జవ్బిస్్రు? మనలో ప్రత్ ఒక్కరిని ప్రేమిస్్, ఆయనను సేవిoచాలని యేస 

కోరుతునా్నడు.
 y దేవుడు మనలను ప్రేమిస్్డు మరియు మనలి్న రక్షించడానికి తన కుమారుణ్ణ పంపించడం ద్వారా తన ప్రేమను 

చూపించాడు. ప్రత్స్పందన అతనిని త్రిగ ప్రేమిస్్ ఉండాలి.
బైబిలు సమయం పాఠాని్న పూర్తిచేయండి
చూపుము: FBI- యేస, శిషుయాలకు గలలియలో కనిపించారు, యేస పేతురును  ప్రశ్నలు అడుగుట.

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

 y ఎంత కాలం పేతురు మరియు అతని సే్నహతులు చేపలు పటటిడం జరిగంది?
 y ఏ ప్రక్కన వ్రు తమ వలని వేయాలని వ్రికి చెప్పబడెను?
 y వ్రు ఎని్న చేపలు పటుటికునా్నరు?
 y యేసని తెలుసకున్న మొటటిమొదటి వయాకి్ ఎవరు?
 y యేస దగ్గరకు వచిచున మొదటి వయాకి్ ఎవరు?
 y నీళలోలోకి దూకడానికి ముందు పేతురు ఏమి చేశాడు?
 y ఎవరు అలా్పహారం తయారు చేస్రు?
 y లా్పహారం కోసం వ్రు ఏమి త్నవలసి వచిచుంది?
 y యేస పేతురు మూడుస్రులో అడిగన ప్రశ్న ఏమిటి?
 y ముఖయా వచనములు ఎక్కడ దొరుకుతుంది?

దీనిని అమలు చేయండి: ఈ కథనాలలోని ప్రధాన భాగాలు తమ చరయాలకు (ఉద్. చేపలు పటుటిట,నీటిలో ఎగరడం, చేపలు 
పటుటికోవడం, చేపలను లెకి్కంచడం) మరియు ముఖ కవళికలు (ఉద్. నిరాశ, ఆశచురయాకరం, ఆనందం ....) వ్స్వ్నికి పిలలోలు 
బైబిల్ వ్కయా్ం చదివి తగన ప్రదేశాలోలో కొని్న స్ధారణ చరయాలను వ్టిని అడిగ, ప్రభావవంతంగా వివరించండి.

పర్చయం చేయండి

భోదంచవలసినద

నేర్చికొనవలసినద:

గుర్తించుకోవలసినద:
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A5 కథ 1
అబ్రాము ఇంటికి వెడిచిపెటు్టట - అబ్రాము దేవుని పట్ల కలిగియున్ననమ్మకమును గూర్చి ఈ కథ

మేము నేర్చికోనుచున్్నము
 y అబ్రామ్ దేవునికి విధేయుడయాయాడు, అతను ఉర్ వదిలి క్రొత్ ప్రదేశమునకు వెళ్ళీను.
 y దేవునికి విధేయత చూపిoచడo ద్వారా ఆయనపై మనకున్న నమమాకాని్న తెలియపరచబడును.

ముఖయా వచనం: సామెతలు 3: 5
బైబిల్ వాకయాం: ఆదకాండం 12: 1−9

 y పిలలోల అనుభవంలో ఉన్నటలోయిత్ ఇలులో ని విడిచి పెటుటిటను గురించి మాటాలోడండి.
 y ఇంటి నుండి మర్క దేశానికి వెళలోబోతున్నటు్పపుడు కలిగే భావనా? -సంతోష్స్నా్నమా? కలతా? విచారంగా? ఆనందమా? 

కారణాలు ఇవవాండి.
 y అబ్రాము పరిచయం మరియు ఉర్ నగరంలో తన జీవితం వంటి వివరించండి - కుటుంబం, సే్నహతులు, ఇలులో, జంతువులు, 

సంపద ... అతనికి ఒక మంచి జీవితం ఉన్నది!

 y ఒకరోజు దేవుడు అబ్రాముతో ఇలా అనా్నడు, “నీ ఇంటిని విడిచి, నేను నీకు చూపించే భూమికి వెళ్ళీము”. (12: 1) 
అబ్రామును దేవుడు అడిగనది ఏమిటి?(ఇంట్లో తన మంచి జీవితాని్న వదిలివెళ్లోది కాదు)

 y దేవుని వ్గాదినాలు అని్న మంచి విషయాలు అని-అబ్రాము (గొప్ప జాత్) మరియు గొప్ప పేరు అని అబ్రాము (జన్మసా్నము  
12: 2−3) వ్గాదినం చేసింది. అతను అబ్రామును ఆశీరవాదించాలని కోరుకునా్నడు. దేవుడు ఎవరిని ఆశీరవాదించినప్్పడు, 
ఆయన వ్రిని తన మoచితనాని్న చూపిస్నా్నడు.

 y అబ్రాము దేవునికి విధేయుడయాయాడు. (ఆదకాండం 12: 4) మీరు ఆరాము్న ఎందుకు విధేయులై ఉంటారు? అతను దేవుని 
వ్గాదినం / నమమాకం దేవుని నమమాకం)

 y అబ్రాము - శారాయి తన భారయా, లోతు తన మేనలులోడు, మరియు దేవుడు తన మార్గం కూడా చూపించడానికి వ్రి మధయా 
ఉనా్నడు అనే విషయమును వివరించండి. వ్రు ఒంటెల మీద ప్రయాణం చేసి, ఎడారిలో సదీర్ఘ ప్రయాణ సమయంలో 
గుడారాలలో నివసించారు.

 y చివరిగా అబ్రామ్ కానను లో ప్రవేశించాడు (ఆదకాండం 12: 6−9).
 y ఇప్్పడు అబ్రాము ఎలాంటి భావన కలిగయుండెను? బలిపీటమును కటిటి దేవునికి తన కృతజ్ఞతను అబ్రామును యొక్క 

బావనను వివరించండి.
 y మనo ఆయనను నమామాలని దేవుడు కోరుకునే పరిసి్థతుల గురి o చి మాటాలోడoడి.
 y దీని అర్థం మనము పూరి్గా దేవునిని నముమాతునా్నము. 

బైబిలు సమయం పాఠాని్న పూర్తిచేయండి
చూపుము: FBI- అబ్రాము కానానుకు కదిలెను

స్మెతలు బోధoచి, వివరిoచoడి - స్మెతలు 3: 5, ఈ క్రియలు అబ్రాము చేసిన వ్టిని వివరిస్oదని వివరిoచoడి - తన సoత 
మార్గoలో పనులు చేయకుoడా తన పూర్ణ హృదయంతో దేవునిని నమేమాను.

కథ నేరుచుకునే ఉదేదిశాని్న సమీక్షించి, బలోపేతం చేయడానికి దిగువ / కాదు ప్రకటనలు ఉపయోగంచండి. ఒక కివాజ్ ఉంద్!
 y దేవుడు అబ్రాముతో మాటాలోడాడు
 y కరువు కారణంగా అబ్రామ్ ఇంటికి వెళిళీపోయాడు
 y దేవుడు అబ్రామును ఆశీరవాదించమని వ్గాదినం చేస్డు
 y అబ్రాము ఇంటికి వెళిలోనప్్పడు 7o సంవత్సరాలు.
 y మీరు ఎక్కడికి వెళ్్నా్నరో అబ్రాముకు తెలుస.
 y అబ్రాముకు చాలామంది అనే కుమారుడు ఉనా్నడు.
 y దేవుడు కనానుకు అబ్రమణాని్న నడిపిస్్డు.
 y అబ్రాము క్రొత్ దేశంలో ఒక ఇంటిలో నివసించాడు.
 y అబ్రాము దేవునికి విధేయత చూపడం ద్వారా దేవుణ్ణ నమిమాంచాడు
 y మనo ఆయనను నమిమా, ఆయన పటలో విధేయత చూపాలని దేవుడు కోరుతునా్నడు

పర్చయం చేయండి

భోదంచవలసినద

నేర్చికొనవలసినద:

గుర్తించుకోవలసినద:
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పర్చయం చేయండి

భోదంచవలసినద

నేర్చికొనవలసినద:

గుర్తించుకోవలసినద:

A5 కథ 2
అబ్రాము మర్యు లోతు - లోతు యొక్క సావీర్మైన ఎంప్క ను గుర్ంచి ఈ కథ

మేము నేర్చికోనుచున్్నము
 y లోతు ఒక చెడు ఎంపిక తీసకొనెను ఇది ఒక స్వార్థ ఎంపిక చేసింది.
 y సరైన నిర్ణయాలు తీసకోవడం మనకు ముఖయామైనది.

ముఖయా వచనములు: ఫిలిప్పియులకు 4: 19 లేద్ ఆదకాండం 13: 1-5
బైబిల్ వాకయాం: ఆదకాండం 13: 1−18

 y పిలలోలు మొటటిమొదటిగా ఎంచుకునే మరియు ఇతరులను మొదట ఎంపిక చేసకోవడాని్న గురించి చరిచుంచండి. మీ 
సంస్కకృత్కి సంబంధంచిన ఒక ప్రత్యాక ఉద్హరణను ఎంచుకోండి.

 y వివ్ద్ల గురించి చరిచుంచండి మరియు అది మన సే్నహాలను ఎలా నాశనం చేస్ంది వివరించoడి.

 y అబ్రాము, లోతు ద్సల మధయా ఇసకను,  తమ భూములను గూరిచు  పశువులకు సంభందించి, ఏర్పడిన వ్దులాటలు 
(ఆదకాండం 13: 5−7)

 y అబ్రాముకు వివ్దము మంచిది కాదని ఆయనకు తెలుస. అందువలలో నీవు తన జంతువులను కోరుకొనే భూమిని మొదటి 
ఎని్నకకు అవకాశము ఇచుచుట (ఆదకాండం 13: 8−9)

 y సందరమైన ప్రకృత్ దృశయాంములను చూసి చదునైన మంచి నీటి భూభాగములను, ఇక్కడ పచచుని గడిడా ప్ష్కలంగా ఉంది.  
చాలా మంది ఎను్నకుంటారని మీరు అనుకుంటునా్నరు?

 y చాలామంది ఎంపిక చేయు విధానం (ఆదకాండం 13: 10−13) ఎ o దుక o టే ఆయన ఎ o పిక చేసకున్న నిర్ణయాని్న ఎ 
o దుకు చేశాడు? లోతు ఎని్నకలో అతాయాశ మరియు స్వార్థ ఉంది. 

 y అబ్రాము మరియు చాలా మంది ఒకరితో ఒకరు విడిపోయారు కానీ భవిషయాతోలో ఒకరోజు అబ్రాము మరియు అతని 
కుటుంబాని్న తాను ప్రత్ దిశలో చూడగలిగే భూమిని ఇస్్నని దేవుడు వ్గాదినం చేశాడు. (ఆదకాండం 13: 14−18)

 y మీరు అబ్రాములా ఉంటే మీకు ఎలా అనిపిస్oది? మీరు మోసం చేశారని భావిస్నా్నరా? (అబ్రాము చాలామందిని 
ఎను్నకున్న ద్నికనా్న ఉత్మమైన వ్టితో సమానంగా ఉనా్నడని బలపరచండి)

 y దేవుడు మనకు ఏది ఉత్మదో తెలుసకునా్నడని నొకి్కచెప్పండి మరియు అతను అబ్రాముకు అవసరమైన అని్న అవసరాలకు 
తగనటులోగా మన అవసరాలను తీరచుగలడు. దేవుని వ్గాదినాలను నెరవేరచుడానికి దేవుడు లెకి్కంచవచచుని వివరించండి.

బైబిలు సమయ పాఠాని్న పూర్తిచేయండి.
చూపుము: FBI- అబ్రహం మరియు లోతు పవేరుచేయబడుట

బోధకుడు మరియు ముఖయా వచనములు ఒకటి - ఆదకాండం 13: 15 లేద్ ఫిలిప్పియులు 4: 19. 

అబ్రాముతో ఒక బలిపీఠాని్న నిరిమాంచటం ముగసింది. బృందం సరిగా్గ ప్రశ్నకు సమాధానమిచేచు వయాకి్ అనేక రాళ్ళీ సేకరించేందుకు పాచికలుతో 
చేయవచుచు. (ఆదికాoడము 13: 1-6) నిజమైన రాళ్లో లేద్ రాళలో బొమమాలు చేయగలవు. గెలిచిన జటుటి అతయాంత రాళళీతో బలిపీఠం ఉంది.

 y అబ్రాము సంపన్నమైన వయాకి్ అని మనకు ఎలా తెలుస?
 y ఆపడానికి అవసరమైన పోరాటాని్న ఎవరు నిర్ణయిస్్రు?
 y మొదటి ఎంపిక ఎవరు?
 y చాలా నది ఏది చూడవచుచు?
 y చాలా దిశలో ఏ దిశలో వెళిళీంది?
 y స్థలం ఎ o పికను ఎ o పిక చేసకోవడ o మ o చిది కాదు?
 y దేవుడు దేవదూత అబ్రాముతో ఎక్కడ ఉనా్నడు?
 y దేవుడు అబ్రాముకు ఏమి వ్గాదినం చేశాడు (భూమి మరియు కుటుంబం)
 y అబ్రాము ఏమి నిరిమాంచాడు?
 y మన జీవితాలోలో మనం చేయవలసిన ముఖయామైన ఎంపిక ఏమిటి?
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పర్చయం చేయండి

భోదంచవలసినద

నేర్చికొనవలసినద:

గుర్తించుకోవలసినద:

A5 కధ 3
అబ్రాముకు దేవుని వాగా్దన్లు - దేవుని వాగా్దన్లను అబ్రాము నమి్మన విధమును గూర్చినద ఈ కథ.

మేము నేర్చికోనుచున్్నము
 y ఏమి జరుగుతుందో ద్ని గురించి వ్గాదినాలు చేయగల భవిషయాత్ ని ఎరిగయున్నదేవుడు.
 y దేవుడు తన వ్గాదినాలను విశవాసించాలని మనం కోరుతునా్నడు.

ముఖయా వచనము: 1 కోర్ంథు 10: 13 లేద్ ఆదకాండం 15: 6 
బైబిల్ వాకయాం: ఆదకాండము 15: 1−7

 y పిలలోల కోసం తయారుచేయబడిన ఒక ఉద్హరణను ఇవవాండి. వేచి ఉన్న సమయంలో చూపించవలసిన ట్రస్టి వ్యాయామం 
మరియు వ్గాదినం యొక్క నిజమైన నెరవేరు్పకు ఎదురు చూసే ఉతా్సహం. (మీరు ఇచిచున వ్గాదినం యొక్క అనిల్ సేటిషను్న 
కూడా పరిసి్థతులను బటిటి ఉంచలేము)

 y ప్రజలు మన వ్గాదినాలను నెరవేరచులేకపోయినా, దేవుడు తనను ఎలలోప్్పడూ ఉంచుతాడు!

 y దేవుడు ఒక కలలో అబ్రాముతో మాటాలోడాడు మరియు అతనికి కుమారుడు వ్గాదినం చేశాడు. (ఆదకాoడము 15: 1, 4) 
అబ్రాముకు పూరవా o ఇచిచున దేవుని వ్గాదినాలకు అది 9o ఏ o డలో వయస్సగల అబ్రాముకు ఎ o త ఆశచురయాకరమైనది అని 
తెలియజేయడానికి ప్రయత్్నoచిoది.

 y దేవుడు అబ్రాము నక్షత్రాలను చూపించాడు మరియు తన కుటుంబం తన నక్షత్రాల సంఖయాను ఎంతగానో చూపించానని 
చెపా్పడు (జన్మసా్నము 15: 5) ఊహంచుకోండి నక్షత్రాలు లెకి్కంచటానికి ప్రయత్్నస్న్న అసంభవం నక్షత్రాలు మరియు 
వ్రి సృష్టికర్ యొక్క ఆశచురయాకరమైన పిలలోలను కలిగ ఉంటుంది.

 y అబ్రాము దేవుని వ్గాదినం నమమాకం. (ఆదకాoడము 15: 6) అబ్రాము దేవుణ్ణ నమిమా o చిన కారణాలను అనేవాష్ o చ o డి
 y దేవుడు అబ్రాము మరియు శారాయి అనే కొత్ పేరలోను (ఆదకాoడము 17: 5, 15) ఇచాచుడు. ఇబ్రాహం యొక్క కొత్ పేరు 

అంటే “చాలామంది యొక్క తండ్రి” అని అర్థం, అందువలన ఆయన ఎలలోప్్పడూ దేవుని వ్గాదినాలను గురు్ంచుకుంటాడు.
 y దేవుడు మనకు తన వ్గాదిన o లో, బైబిలులో వ్గాదిన o చేశాడు. మన o ఆయనను నమిమానప్్పడు దేవుని వ్గాదినాలను గురి o 

చిన కొని్న ఉద్హరణలు చెప్పoడి.
 y దేవుడు చెపి్పనద్నిని మనం నముమాతున్నప్్పడు ఆయన సoతోష్స్్డు.

బైబిలు సమయం పాఠాని్న పూర్తిచేయండి
చూపుము: FBI- అబ్రహమునకు  దేవుడు ఇచిచున వ్గాదినం

1 కొర్ంథీయులకు 10: 13 (దేవుడు నమమాకమైనవ్డు) గానీ, తన వ్గాదినాలను నెరవేరచుడానికి దేవుడు ఆధారపడగలదనే 
విషయంలోనూ ముఖయా వచనములు ఒకటి వివరించండి లేద్ ఆదకాండం 15: 6-లేద్ అబ్రాము దేవునిని నమిమానప్్పడు అయన 
సoతోష్ oచెను 

 y అబ్రాము అధనేతగా ఉండును అని దేవుడు అబ్రహమునకు వ్గాదినం చేస్డా? 
 y కల లేద్ దృష్టిలో దేవుడు అబ్రాముకు ఏమి వ్గాదినం చేస్డు?
 y అబ్రాము భారయా ఎవరు?
 y దేవుడు అబ్రాముకు ఏమి చూపించాడు?
 y నక్షత్రాలను దేవుడు ఎలా పోలాచుడు?
 y అబ్రాము కొత్ పేరు ఏమిటి?
 y శారాయి కొత్ పేరు ఏమిటి?
 y మనకు చేసిన వ్గాదినం గురించి తెలుసకున్నప్్పడు మనము చేయాలనుకుంటునా్నరా?
 y పదం “నమమాకం” అంటే ఏమిటి?
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పర్చయం చేయండి

భోదంచవలసినద

నేర్చికొనవలసినద:

గుర్తించుకోవలసినద:

A5 కథ 4
అబ్రహం మర్యు సందర్శకులు - దేవుని వాగా్దన్లు వాసతివము అని తెలుపు కథ

మేము నేర్చికోనుచున్్నము:
 y దేవుడు తన సందేశాలను వివిధ మారా్గలోలో పంప్తాడు, ప్రతయాకముగా బైబిలు వ్రాసే ముందు.; మూడు ముఖయామైన దూతలు 

దేవుని నుండి అబ్రాముకు ఈ సందేశాని్న తీసకువచాచురు.
 y దేవుడు తన వ్గాదినాలకు నమమాకముగా ఉనా్నడు - అతడు చేయటానికి చాలా కషటిమే లేదు.

ముఖయా వచనము: ఆదకాండం 18: 14
బైబిల్ వాకయాం: ఆదకాండము 18: 1−15

 y ఊహంచని సందర్శకులు వచిచునప్్పడు మీ సంస్కకృత్లో ఏమి జరుగుతుంది. అత్థిని స్వాగత్ంచే విషయాని్న వివరించడానికి 
కొని్న వస్వులను ఉపయోగంచుకోవచుచు.

 y అబ్రహం యొక్క సందర్శకులకు రావడానికి సని్నవేశాని్న ఏరా్పటు చేయండి - అబ్రహం రోజు మధయాలో తన గుడారాని్న విశ్ంత్ 
తీసకుంటాడు .... ఇది ఎవరో సమీపించే కొందరు ప్రుషులు గమనించినప్్పడు?

 y అబ్రాము తన సందర్శకులను ఆహావానించాడు మరియు వ్రి కొరకు నీటిని మరియు ఆహారాని్న నిరవాహంచాడు.  
(ఆదకాండం 18: 2-8) స్రా యొక్క భాగాని్న వివరించండి. ఈ కథను చెపి్పనప్్పడు భావ్లకు - ప్రకాశవంతమైన స్రుయాడు, 
చలలోని నీటి వేడి అడుగులు, ఆహారం యొక్క వ్సనలు ...

 y భోజన o త్నిన తరావాత, ఆ స o దరభా o లో స్రాకు కుమారుడు ఉ o దని అబ్రాముకు చెప్్పకుoది (ఆదకాండం 18: 9, 1o). 
సవార్గం నుండి దేవుని దూతలు - ఎవరు ప్రభువు జీసస్ మరియు ఇతరులు దేవదూతలు ఉనా్నరు సందర్శకులు ఎవరు వివరించండి. 
అబ్రాము ఈ వ్ర్ విన్నప్్పడు ఎలా భావించాడో చరిచుంచండి. దేవుని వ్గాదినాలు నెరవేరడానికి చాలా దగ్గరగా ఉనా్నయి!

 y శారా నవవాడం ఆమె అస్ధయాం అనిపిస్ంది ఎందుకంటే కానీ అస్ధయాం చేయమని ప్రభువు వ్గాదినం చేశాడు (జన్మసా్నము 
18: 11- 15) స్రా లాఫ్డా చేసినప్్పడు దేవుడు ఎలా ఉండి ఉండవచుచు అని చరిచుంచడానికి.

 y ఒక సంవత్సరం తరువ్త, శారా యొక్క బిడడా జనిమాంచాడు. (ఆదకాoడము 21: 1-7) వ్రు అనుభవి o చిన ఆన o ద్ని్న 
కాపాడుకోవడానికి ప్రయత్్నoచoడి. దేవుడు తన వ్గాదినాని్న నెరవేరాచుడా? స్్థయి ఇదదిరు పిలలోలతో మీరు ఇస్్సకు పేరు యొక్క 
అర్థం (నవువా)

 y మాకు అని్న అతని వ్గాదినాలు ఉంచడానికి ఆధారపడింది. అతనికి చాలా కషటిం కాదు- అతను ఇప్పటిముఖయా ఈ రోజు! ఏ 
అదుభాతమైన దేవుడిని నముమాకోవ్లి!

బైబిలు సమయ పాఠాని్న పూర్తిచేయండి.
చూపుము: FBI- అబ్రహాం మరియు ముగు్గరు అపరిచితులు.

ముఖయా వచనములు బోధంచండి మరియు వివరించండి - ఆదకాoడము 18: 14

ఈ కథకు సంబంధంచిన ఈ కివాజ్ ప్రశ్నలు. మీరు వీటిని ఉపయోగంచుకోవచుచు లేద్ A5 లోని నాలుగు కథల నుండి ప్రశ్నలను 
కలగజేయడానికి మీ శాంత్ని ఆశ్రయించవచుచు.

 y సందర్శకులు వచిచున రోజు ఏది?
 y అబ్రాము ఎక్కడ ఉనా్నడు?
 y అబ్రాము ఏమి చేయమని స్రాను అడిగాడు?
 y వ్రు ఏమి త్నవలసి వచిచుంది?
 y స్రా ఎక్కడ ఉనా్నడు? ఎందుకు స్రా నవివాంద్?
 y స్రా వరకు ఒక కుమారుడు ఎంతకాలం వరకు ఉండేది?
 y శిశువుకు ఏ పేరు ఇవవాబడింది?
 y ఇస్్సకు ప్టిటినప్్పడు ఏ వయస్స అబ్రాము?
 y అబ్రాము, శారా స o తోష o గా ఉన్నందుకు  రoడ కారణాలను ఆలోచిoచoడి? (దేవుడు వ్రికి  వ్గాదినం వలన వ్రికి  

కలిగన ఒక కుమారుడు)
దీనిని అమలు చేయండి: పిలలోలు ఈ కథనం యొక్క మొదటి భాగాని్న ప్రస్్వించారు. అని్న చరయాలు చాలా ఉదేదిశపూరవాకంగా 
చేయండి. అడల్టి సహాయకులు అబ్రాము వలె, శారా, సేవకుడు, మూడు సందర్శకులవలె నటించి పిలలోలుకు వివరణ ఇవవాగలరు. 
ప్రతాయామా్నయంగా ఒక చిన్న సమూహం ఏరా్పరచి, పిలలోలను చేయవచుచు/మాటాలోడే భాగాలు తీసకోండి.
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పర్చయం చేయండి

భోదంచవలసినద

నేర్చికొనవలసినద:

గుర్తించుకోవలసినద:

A6 కథ 1
అబ్రాము దేవుని మాట విన్్నడ్ - అతుయాతతిమమైన దేవుని ప్రేమను గుర్ంచిన కధ.

మేము నేర్చికోనుచున్్నము
 y అబ్రాము ఎవరికైనా లేద్ ఎవవారూ కంటే ఎకు్కవ దేవుణ్ణ ప్రేమిస్్రు
 y మనo మన హృదయాలతో దేవుణ్ణ కూడా ప్రేమిoచాలి.

ముఖయా వచనము: ఆదకాండము 22: 8 లేద్ దవీతీయోపదేశకాండము 6: 5
బైబిల్ వాకయాం 22: 1−9

 y వ్రికి నిజంగా ముఖయామైన అంశాలలో కొని్నంటిని చెప్పమని పిలలోలను అడగండి - మీ జీవితంలో అతయాంత ముఖయామైన 
విషయం ఏది ముఖయామైనది?

 y అప్్పడు వ్రు ఈ విషయాలను ఇవ్వాలనుకుంటే వ్రు ఎలా భావిస్్రో వ్రిని అడగండి - మీరు ఆ వస్వును దూరంగా 
ఇవ్వాలనుకుంటునా్నరా? అది తీసివేయబడిత్ వ్రు ఎలా భావిస్్రు? నేటి కథ అబ్రహం తనకు ఎంతో ప్ముఖయామైనదిగా 
ఇచిచున విషయం గురించి వివరించండి.

 y దేవుడు అబ్రాముకు తన వ్గాదినాని్న నిలుప్తూ, తన పేరు ఇస్్సకుకు కుమారుని ఇస్్డు. వ్రు ఆయనను చాలా 
ప్రేమించారు (ఆదకాండం 21: 1−3)

 y ఒక రోజు దేవుడు అబ్రామును ఇస్రాయీని మోరియా అని పిలువబడే పరవాతమునకు తీసకొని వెళళీమని అడిగాడు. 
ఇస్్సకు బహుశా ఒక యువకుడు, దేవుడు అబ్రాముకు తన కుమారుడైన ఇస్్సకును అర్పణగా ఇవ్వాలని కోరుకునా్నడు.

 y దేవుడు అబ్రామును నిజంగా ప్రేమిస్నా్నడో లేదో చూడడానికి దేవుడు ఆయనను టెకి్స్టంగ్ చేశాడు. ఇది అబ్రాముకు 
చాలా దుఃఖం కలిగంచింది, అతను దేవుణ్ణ విశవాసించాడు మరియు దేవుడు ఏమి చేయాడు అని అడిగాడు (ఆదకాండం 
22: 1−2) అబ్రాము తన పూర్ణహృదయముతో దేవుణ్ణ ప్రేమించాడు. దేవుడు ఆయనను వినలేదు, దేవుడు అలాంటి 
కషటిమైన విషయాని్న అడగటం కూడా ఆయనకు విధేయులవుతాడు.

 y ఒక ఉదయ కాలంలో, అబ్రహం ప్రయాణం కోసం సిదధ్ంగా ఉనా్నడు. హప్ హాప్ రాప్ పైథ్న్ అతనితో ఇదదిరు సేవకులు 
మరియు గాడిదలను తీసకునా్నడు. (ఆదకాండం 22: 3)

 y 3 రోజుల తరువ్త, వ్రు దేవుడు ఎంచుకున్న పరవాత దగ్గరకు వచాచురు. అబ్రాము వ్రికి గాడిదతో వేచి ఉండమని 2 మంది 
సేవకులతో చెపా్పడు. ఇస్్సకు తన తండ్రి చేత చెక్కతో తీసకొని కత్్ని, అగ్నని తీసక్ళ్లోరు (జన్మస్ానము 22: 4−6).

 y ఇశ్యేలు తన తండ్రితో అడిగారు, అక్కడ బలిపీఠంలో బలిపీఠం లో కనె్నదూడెక్కడ ఉనా్నడు? అబ్రాము, “నా 
కుమారుడు, తాను సవాయంగా గొర్రెపిలలోగా ఇస్్డు” (ఆదకాండం 22: 7−8)

 y అబ్రాము తనను ప్రేమించినందున గదోయాను మాట వినా్నడు మనము మన హృదయములతో ఆయనను బ్రత్కించాలని 
దేవుడు కోరుతునా్నడని మరియు ఆయన చెపే్పది చేయాలని ఆయన అడుగుతాడు.

బైబిల్ సమయం పాఠం పూర్తి.
చూపుము: అబ్రహం మరియు ఇస్్సకు

బోధoచవలసిన అవసర o, అవి ఎక్కడ ఆజా్ఞపి oచాయో వివరిoచoడి -  ఆదికాండం 22: 8 లేక దివాతీయోపదేశకాoడము 6:5

 y అబ్రహం కుమారుడు ఏమి పిలిచాడు?
 y దేవుడు అబ్రాముకు వెళ్ళీలని కోరుకునే పరవాతం యొక్క పేరు ఏమిటి?
 y అబ్రాము తనతో ఎని్న సేవకులు చేస్డు?
 y అబ్రాము తనతో ఏ జంతువును తీసకునా్నడు?
 y పరవాత o చేరుకోవడానికి ఎ o తకాల o వ్టిని తీసక్ళిలో o ది?
 y అబ్రాము ఎవరు “గొఱ్ఱెపిలలో” అని చెపా్పడు?
 y ఎవరు అబ్రాము ఎవరికైనా లేద్ ఎవవారూ కంటే ఎకు్కవ జీవిస్నా్నరు?
 y మన హృదయాలోలో మనము ఎవరితో ప్రేమించాలి?
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పర్చయం చేయండి

భోదంచవలసినద

నేర్చికొనవలసినద:

గుర్తించుకోవలసినద:

A6 కథ 2
అబ్రాము దేవునికి విధేయుడైయుండెను - ఇసాసాకు సా్నంలో పొట్్టలు ఉండ్టను గూర్చి ఈ కథ

మేము నేర్చికుంటున్్నము
 y ఇస్్సకు సస్్థనములో దేవుడు ఒక పటేటిలును ఇచాచుడు.
 y మన స్్థనములో యేస నిలిచి మన పాపములకు శిలువపై అయన మరణంచెను.

ముఖయా వచనములు: గలతీయులకు 2:20
బైబిల్ వాకయాం: ఆదకాండము 22: 9−14

 y పిలలోలను తాము చేసిన తప్్పకు శిక్షించామని ఊహంచండి - మీరు ఎలా భావిస్్రు?
 y అప్్పడు పిలలోలను వ్రి కోసం ఆ శిక్షను తీసకునా్నరని ఊహంచుకోండి - అప్్పడు వ్రు ఎలా భావిస్్రు?
 y ఈ రోజు కథ ఇస్్సకు స్థలాని్న తీసకొనిపోయే విషయాల గురించి వివరించండి.

ఇంతవరకు కథల పిలలోలను గురు్చేసకోండి
 y చివరికి అబ్రాము మరియు ఇస్్సకు కొండమీద వచాచురు, అక్కడ వ్రు రాళలోతో ఒక బలిపీఠాని్న నిరిమాంచారు. ఇస్్సకు అప్్పడు 

బలిపీఠం మీద ఉంచాడు (ఆదకాండం 22: 9−1o)
 y అబ్రాము దేవునికి ఇస్్సకును అరి్పంచబోతున్నటులోగా, ఒక దేవదూత పరలోకము నుండి పిలిచాడు మరియు తన అబాబాయిని 

దెబబా తీయకూడదని ఆపడానికి అబ్రాముకు చెపా్పడు.అబ్రాము నిజంగా ఎంతగా ప్రేమించాడని దేవుడు చూపించాడు 
(ఆదకాండము 22: 11−12)

 y అప్్పడు అబ్రాము చూస్రు మరియు పదలలో తన కొముమాలు పటుటికున్న ఒక పటేటిలును చూశాడు. (ఆదకాండము 22:13)
 y పటేటిలును ఇస్్సకు స్్థనానికి తీసకువెళళీబోతునా్నడని వ్రు గ్రహంచినప్్పడు అబ్రాము మరియు ఇస్్సకులు ఎలాoటి  

భావన కలిగయునా్నరు?
 y యేస సిలువపై చనిపోయినప్్పడు మన స్థలాని్న తీసకునా్నడు. మన o అని్న తప్్పలు చేశాము కాని యేస 

చనిపోయినప్్పడు ఆ పనులకు శిక్షను తీసకునా్నడు.
 y యేస మనకోసం చనిపోయాడు ఎందుకంటే ఆయన మనలి్న ప్రేమిస్నా్నడు మరియు మన పాపాల కొరకు బాధలు 

అనుభవించకూడదని కోరుకోలేదు.
 y మీ కోసం యేస చనిపోయాడని యేస మిమమాలి్న ప్రేమిస్నా్నడని మీకు తెలుస్?
 y మనము ఆయనను ప్రేమిస్నా్నమని యేసను ఎలా చూపిద్దిం.

బైబిలు సమయ పాఠాని్న పూర్తిచేయండి
చూపుము: FBI - అబ్రహం మరియు ఇస్్సకు

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

 y అబ్రాము నిరిమాంచిన బలిపీఠం ఎక్కడ ఉంది?
 y ద్నిని నిరిమాంచటానికి వ్రు ఏమి చేశారు?
 y ఎవరు పరలోకం నుండి పిలిచారు?
 y దేవదూత అబ్రాముకు ఏమి చెపా్పడు?
 y అబ్రాము ఏమి దేవునికి చూపించాడు?
 y బలిపీఠం మీద ఇస్్సకు స్్థనం ఏది?
 y ఎవరు సిలువపై మా స్్థనాని్న తీసకునా్నరు?
 y ఎందుకు యేస సిలువపై చనిపోయాడు?
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పర్చయం చేయండి

భోదంచవలసినద

నేర్చికొనవలసినద:

గుర్తించుకోవలసినద:

A6 కథ 3
దేవుడ్ సహాయపడ్ట - మార్గం చూప్సుతిన్న దేవుని గుర్ంచిన కథ.

మేము నేర్చికోనుచున్్నము
 y ద్సడు సహాయం కోసం దేవుణ్ణ అడిగాడు మరియు దేవుడు ఆయనకు సహాయం చేస్డు.
 y మనo ఆయనను అడిగత్ దేవుడు మనకు కూడా సహాయo చేస్్డు.

ముఖయా వచనములు: ఆదకాండము 24: 27 లేక మతతియి 7: 7
బైబిల్ వాకయాం: ఆదకాండము 24: 1−28

 y పిలలోలకు సహాయపడే ప్రజల గురించి ఆలోచించమని అడగండి - ఎవరు మీకు సహాయం చేస్్రు? వ్రు మీకు ఎలాంటి 
సహాయం చేస్్రు? వ్రు మీకు సహాయపడుతుంటే మీకు ఎలా అనిపిస్ంది?

 y పిలలోలను వ్రు ఎవరికి సహాయపడాలనే కధలను తెలియజేయడానికి అనుమత్స్్యి.
 y నేటి కథలో, దేవుడు ఎవరో సహాయం చేస్్డని పిలలోలకు వివరించండి.

 y అబ్రాము చాలా వృదుధ్డు, కానీ అతను చనిపోకు ముందు అతను ఇస్్సకు సంతోషంగా వివ్హం చేసకునా్నడని ఖచిచుతంగా 
కోరుకునా్నడు. కనుక తన కుమారునికి భారయాను కనుగొనేటప్్పడు తన ప్రధాన సేవకుడికి ఇచాచుడు. ఆసక్ికరంగా అతనిని సరైన 
స్త్కి నడపడానికి వచిచుంది. (ఆదకాoడము 24: 1−9) ఇస్్సకు కోస o భారయాను కనుగొనడానికి సేవకుడు ఎలా భావిస్నా్నడు?

 y ఆ సేవకుడు అబ్రాము ఒంటెలలో 10 ఒంటెలను  తీసకొని మరియు తన ప్రయాణంలో బయలుదేరాడు. అనేక రోజులు 
ప్రయాణoచిన తరావాత, ప్రధాన నగరానికి దగ్గరలో ఆగ. స్యంత్రం సమయంలో కొందరు యువతులు బావి నుండి నీటిని 
త్సకోవడానికి బయటకు వచాచురు (ఆదకాoడము 24:10−11).

 y అప్్పడు అబ్రాము సేవకుడు దేవునికి ప్రి్థoచెను మరియు ఈ స్త్లలో ఒకరు ఇస్్సకు భారయాగా ఉంటే అతని్న చూపించమని 
దేవునిని అడిగాడు. 

 y ఎవరు అయిత్ తనకు నీటిని అడుగుగా ఏ మహళ అతనికి పానీయం ఇచిచున తరువ్త తన 10 ఒంటెలకు నీటిని 
ఇచిచునటలోయిత్, ఆమెను ఇస్్సకుకు భారయాగా దేవుని ఎంపిక చేయమని దేవునిని స్చనగా అడిగెను (ఆదకాండం 24: 12-
−14). అతను చాలా అందంగా ఉన్న ఒక యువతీ వైప్ చూసేను. ఆమె పేరు రిబా్క. ఆమె పానీయం కోసం అడిగనప్్పడు 
ఆమె అతనికి, తన ఒంటెలకు సంతోషముగా తగనంత నీటిని ఇవవాటానికి సిదదిపడుతుంది. (ఆదకాండం 24: 15−21).

 y అతను, నేను రాత్రిని గడిపేందుకు వ్రు తమ ఇంటిలో ఏ గదిని కలిగ ఉనా్ననో ఆమెను అడిగాను. ఆమె గదిలో చాలా 
ప్ష్కలంగా ఉందని చెపి్పనప్్పడు, ఆ సేవకుడు తన తలపై మరియు తన ప్ర్థనలకు జవ్బిచేచుందుకు దేవునికి కృతజ్ఞతలు 
చెపి్ప, సరైన స్త్ని కనుగొనటానికి దేవుడు సహాయం చేసేనని భావించెను. (ఆదకాండం 24: 22−27).

 y మీకు ఎప్్పడైనా చేయాలేని కషటిమైన పనిని ఎవరైనా ఇచాచురా? సంబంధత ఉద్హరణలు స్చించండి.
 y ద్సడు ఎవరు సహాయం కోసం అడిగాడు?
 y మనకు ఎవరు సహాయం చేయగలరు? మనకు నిర్ణయాలు తీసకునే నిర్ణయాలు తీసకున్నప్్పడు దేవుడు మనకు సహాయం 

చేస్్డు మరియు నడిపిస్్డు. సరైన నిర్ణయాలు తీసకోవడానికి ఆయన మనకు సహాయం చేస్్డు.
బైబిలు సమయ పాఠాని్న పూర్తిచేయండి.
చూపుము: FBI - అబ్రహం మరియు ఇస్్సకు

ముఖయా వచనములు అవసరమయేయా బోధoచండి మరియు వివరించండి - ఆదకాండం 24: 27 లేద్ మతతియి 7: 7

 y ఎవరు ఇస్్సకు కోసం భారయా కోసం వెతుకు్కనా్నరో?
 y ఆ ద్సడు ఎని్న ఒంటెలను తీసకొని వచాచుడు?
 y సేవకుడు ఎక్కడ నిలిచాడు?
 y రోజు ఏ సమయం?
 y ఆ ద్సడు సరైన మహళను కనుగొనడానికి సహాయం అడిగాడు ఎవరు?
 y బావిలో లేడీ పేరు ఏమిటి?
 y ద్సడికి సహాయం చేయడానికి ఆమె ఏమి చేసింది?
 y దేవుడు తనకు సహాయపడిందని తెలుసకున్నప్్పడు ద్సడు ఏమి చేశాడు?
 y సమయం ఉంటే, పిలలోలు ఎవరైనా సహాయంతో వ్రి చిత్రాని్న గీయమని చెప్పండి.
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పర్చయం చేయండి

భోదంచవలసినద

నేర్చికొనవలసినద:

గుర్తించుకోవలసినద:

A6 కథ 4
దేవుని ఎంప్క – ర్బా్కను ఇసాసాకు వివాహం చేసుకొనుటను గుర్ంచి కథ 

మేము నేర్చికోనుచున్్నము
 y రిబా్క మరియు ఇస్్సకు దేవుని ప్రణాళికను అనుసరిస్్ వ్రు చాలా ఆనందంగా ఉనా్నరు. 
 y మనము దేవుణ్ణ విశవాసించి ఆయన మారా్గని్న అనుసరిసే్ సంతోషంగా ఉంటాము.

ముఖయా వచనములు: కీరతినలు 144: 15
బైబిల్ వాకయాం: ఆదకాండము 24: 28−67

 y ఎప్్పడైనా పెళిలో చేసకుంటే పిలలోలకు అడగండి - ఎవరు వివ్హం చేసకునా్నరు? వ్రు ఏమి ధరించారు? వివ్హంలో ఏమి 
జరిగంది? వధువు మరియు వరుడు సంతోషంగా ఉనా్నరా?

 y నేటి కథ బైబిల్ సమయం జరిగందని పిలలోలకు చెప్పండి. వివ్హాలు మీ దేశానికి మొక్కగా ఉంటాయి కాబటిటి ఈ కథ భిన్నంగా 
ఉంటుంది.

 y ఇంతవరకు కథల పిలలోలను గురు్చేసకోండి.
 y ఏమి జరిగందో ఆమె కుటుంబానికి చెప్పడానికి రిబా్క ఇంటికి వెళ్లోరు. ఆమె సదరుడు లాబాన్ బావిలో పరుగెత్్, ఆ సేవకుడు 

ఇంటికి తీసకువచిచు అతనిని ఆహావానించాడు. సేవకుడు తన భోజనాని్న కూడా త్నాలని, అతను ఎందుకు వచాచుడు అని రిబా్క 
కుటుంబానికి చెపా్పడు (ఆదకాండము 24: 28−49)

 y ఆమె త oడ్రి లాబాను ఇదదిరు ఇశ్యేలు సేవకులను రబెక్కకు అప్పగ o చి o ది. ఏ ఆలసయాం లేకుండా ఆమె తనతో త్రిగ రిబా్కను 
త్రిగ తీసకోవటానికి సేవకుడు అనుమత్ ఇచాచురు, తద్వారా ఆమె భారయా భారయాగా మారింది. తన ప్ర్థనకు జవ్బిస్్ దేవునికి 
ధనయావ్ద్లు. అప్్పడు అతను రబెకా మరియు ఆమె కుటుంబం బహుమతులు ఇచిచుంది. (ఆదకాండం 24: 50−53)

 y ఉదయం, వ్రి సేవకుడు, ఇస్్సకు వివ్హం రిబా్కతో కోరారు. రిబా్క వెళిళీ అంగీకరిoచినది (ఆదకాండము 24: 54−61)  
రిబా్క ఎలా స్పందిస్ంది? (ఇస్్సకు మరియు అతని కుటుంబం తెలియదు ఎందుకంటే ఆమె ఒక బిట్ నాడీ కానీ ఈ కోసం 
ఆమె ఖచిచుతంగా దేవుని ప్రణాళిక ఎందుకంటే సంతోష్స్నా్నము)

 y అబ్రాము ఇంటి యెదది, ఇస్్సకు వేచి చూస్్ వస్నా్నడు. ఒక స్యంత్రం,తను నడుస్్oడగా అతను యొక్క రాబోయే 
ఒంటెలను  చూసి, రిబా్కను తన క్రొత్ ఇంటికి ఆహావానిస్్ తన తలిలో గుడారంలోకి తీసకువెళ్ళీడు. ఇస్్సకు రిబా్కను చాలా 
ఇషటిపడాడాడు మరియు ఆమె అతనికి భారయా అయింది (ఆదకాండము 24: 61−67)

 y అతను తన కొత్ భారయాను చూసినప్్పడు ఇస్్సకు ఎలా భావించాడని అనుకుంటునా్నరు? (అతను చాలా కాలం నుండి 
ఉతా్సహంగా మరియు బహుశా అతను కూడా దేవుని ప్రణాళికను విశవాసించాడు మరియు రిబా్కను అతని భారయాగా 
తీసకోవలసి ఉంది. రిబా్క కూడా చాలా ఆనందంగా ఉనా్నది, ఎందుకంటే వ్రు దేవుణ్ణ విశవాసించి అతని ప్రణాళికను 
అనుసరించారు. దేవుడు కూడా ఆయనను విశవాసించాలని మరియు అతని ప్రణాళికను అనుసరించాలని కోరుకునా్నడు. 
మనo చేస్న్నప్్పడు మనo ఆనoద్ని్న, సoతోషoతో నిoడిపోతా o.

బైబిలు సమయ పాఠాని్న పూర్తిచేయండి
చూపుము: FBI – ఇస్్సకునకు భారయా సిదడాంచేయుట

నేరుచుకోనవలసినది: ముఖయా వచనములు బోధంచండి మరియు వివరించండి - కీరతినలు 144: 15. దేవుడు మన జీవితాల కోసం తన 
ప్రణాళికను చేస్న్నప్్పడు మనము ఎంత సంతోషంగా ఉంటామో వివరిoచండి.

 y రిబా్క సదరుని పేరు ఏమిటి?
 y తన భోజనాని్న త్నుటకు ముందు సేవకుడు ఏమి చేశాడు?
 y రిబా్క కుటుంబానికి ఆమె ఇస్్సకునకు భారయాగా ఉండాలని ఎందుకు అంగీకరించింది?
 y ద్సడు రిబా్కకు,ఆమె కుటుంబానికి ఏమీ ఇచాచుడు?
 y ద్సనిని రిబా్క యొదదికు ఎవరు నడిపించారు?
 y రిబా్క సేవకునితో ఎప్్పడు బయలుదేర్ను?
 y సేవకుడు మరియు రిబా్క ఇంటికి వచిచునప్్పడు క్షేత్రంలో ఎవరు నడుస్నా్నరు?
 y ఇస్్సకు మరియు రిబా్క ఇరువురు ఎందుకు సంతోషంగా ఉనా్నరు?
 y ఎవరైనా లేద్ దేని కంటే ఎవరు మనలను సంతోషంగా ఉంచుతారు?
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పాఠాలు సిద్దపరచుటలో ఉపాధాయాయులకు మార్గదర్శకతవీం
1వ సా్యి పాఠాలు:

 y ప్రత్ వ్రం ఒక పేజీ (లేద్ రండు ప్స్కాలలో), ఇది కొని్న పద్లలో రంగు మరియు పూరించడానికి ప్రధానంగా ఉంటుంది.
 y నెలకు గరిషటింగా 4o మందికి 1o మారు్కలు కేటాయించబడతాయి
 y 1వ స్్థయి పాఠాలు పందిన పిలలోలు చాలా బాగా చదివి వినిపించలేరు మరియు తలిలోదండ్రులు / సంరక్షకులు / నాయకులు వ్రికి సహాయం చేస్్రని మేము 

భావిస్నా్నము.
 y మేము ప్రత్ పాఠం కోసం = 1o మారు్కలు కోసం బాయాలెన్్స కోసం గురు్లను కేటాయించాము.

2వ సా్యి పాఠాలు
 y వ్రానికి 2 పేజీలు (చిన్న ప్స్కాలలో 4)
 y కథ పాఠంలో ఉంది. విద్యారు్థలు పాఠం నుండి వివిధ పద్లను తెలుసకోవ్లి, కొని్న రంగులను, పూరి్ ముఖయాలక పద్లను, మొదలైనవి చేయండి.
 y పాఠాలు పూరి్గా సరిగా్గ ఉన్నప్్పడు ప్రత్ నెలలో గరిషటింగా 8o మందికి 2o మారు్కలు కేటాయించబడతాయి.

బైబిల్ సమయం గుర్తించుట

గుర్తించుటకు సూచనలు
ఉపాధాయాయులు మొదట అడిగారు:

 y ప్రత్ పాఠం ద్వారా తనిఖీ చేసి సరైన లేద్ తప్్ప సమాధానాలను గురి్ంచండి.
 y స్చించినటులో అవసరమైన పాయింటులో ఇవవాండి.
 y ఎలలోప్్పడూ ఒక వయాత్ర్క రంగులో గురి్ంచండి మరియు ప్రత్ సరైన జవ్బును తెలుసకోండి.
 y సరైన జవ్బులో ఉంచండి, అవసరమైనప్్పడు మరియు ఏ సె్పలిలోంగ్ దోషాలను సరిచేయండి, అయినప్పటిముఖయా వీటికి మారు్కలు ఏ విధంగా తగ్గంచబడతాయి.
 y పాక్షికంగా సరైన సమాధానాల కోసం తకు్కవ మారు్కలు ఇవవాండి.
 y నెలకు మొత్ం జోడించి అందించిన ప్రదేశంలో వెనుక పేజీలో దీని్న వ్రాయండి.

ఇది చాలా ఉద్రంగా ఉండాలి మరియు వ్రి బైబిల్ సటిడీతో విద్యారు్థలను ప్రోత్సహంచటానికి వీలవుతుంది. ఉపాధాయాయుడికి ప్రోతా్సహకరమైన పద్ని్న వ్రాసి ప్రత్ నెలా 
వీలైత్ స్ధయామైత్, అది చేయటానికి పాఠం షీట్లో ఒక స్థలం ఉంది. మంచి రంగు, నిగూఢత, లేద్ ప్రశ్న ప్రత్ నెల ప్నరావృతమవుతునా్నయని వ్యాఖయాలు చేయగలవు, అది 

ద్ని ప్రభావ్ని్న కోలో్పతుంది.

1వ సా్యి 
సాధారణ వాయాఖయాలు
అమీ - నేను మీకు పాఠాలు ఆనందించాను మరియు వ్టిని మీరు ఆనందిస్్రని ఆశిస్నా్నను. నేను మీ రంగులను ప్రేమిస్నా్నను. నీవు పాఠశాలకు వెళ్్నా్నవ్? ద్ని 
గురించి నాకు చెప్పండి. అత్తవారలో మీ నుంచి వినటానికి ఎదురు చూస్ంటాను.
“బాగా చేసిన, ఆండ్రూ ఏం స్పర్ కలరింగ్! అది లైన్్స లోపల ఉండటం కషటిం? మీరు చివరి పాఠం మీద కలరింగ్ ఒక చిన్న బిట్ తపి్పన.”

ఆధాయాతి్మక వాయాఖయాలు
బాగా, స్రా. యేస తనకు సహాయo చేసినప్్పడు ఎoతో సoతోష్oచిన యాయీరు “
“చాలా మంచి సమాధానాలు! యేస చనిపోయే కథ విచారంగా ఉంది,

2వ సా్యి 
స్ధారణ వ్యాఖయాలు
మళ్ళీ మంచి జవ్బులు జొనా్న - మీ ఉపాధాయాయుని పాఠశాలలో మీ పని చాలా గరవాంగా ఉందని నేను ఖచిచుతంగా అనుకుంటునా్నను! తవారలోనే మీ ప్టిటినరోజు, కన్నర్ 
ఉంటుంది. మీరు ఏదైనా ప్రత్యాకంగా చేస్నా్నరా? మీరు చేస్న్నది ఏది గొప్ప రోజు!
మీరు నిజంగా కషటిపడాడారు. కొని్న చిన్న తప్్పలు ఉనా్నయి. ప్రత్స్ర్ మీ సమాధానాలను తనిఖీ చేయడం మరిచుపోవదుది.

ఆధాయాతి్మక వాయాఖయాలు
నేను పసప్ రంగు పసప్ రంగు పసప్ రంగుని నేను ఇషటిపడుతునా్నను. మనకు లోకములోనికి ఆయనను పంపటానికి దేవుని మంచిది కాద్?
నేను నిజంగా మీ రంగులు ఇషటిం! జెకరాయా దేవుడు చెపి్పనద్ని మీద నమమాకము o చకు o డా వేయాలి. అతను మళ్ళీ దేవుని పదం సందేహంగా ఎప్్పడూ.
“అతుయాత్మ సమాధానాలు ఎడారిలో నమేమా వయాకి్ నిజ oగా సoతోష్oచాడు, నేను యేసను గురిoచిన సవ్ర్ గురిoచి వినా్నను”
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