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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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 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 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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పర్చయం చేయండి

భోదంచవలసినద

నేర్చికొనవలసినద:

గుర్తించుకోనవలసినద

A7 కధ 1
పేతుర్ సందేశం – యేసును గూర్చి ప్రకటంచుటకు పర్శుద్్దత్మ చేత  పేతుర్కు కలిగిన సహాయం చేయుటను గూర్చి  

మేము నేర్చికొనుచున్నద:
 y పరిశుద్దితమాను కలిగయుండుట శిషుయాలకు ఆవశయాకం
 y ప్రభువైన యేసను రక్షకుడిగా నమిమాన ప్రత్ ఒక్కరియందు పరిశుద్దితమా నివసించును.

ముఖయా వచనము: అపో. కారయా: 2: 36
బైబిల్ వాకయాము: అపో. కారయా 2: 1–14, 36–39

 y పరిశుద్దితమాను పరిచెయం చేయుటకు కొని్న ప్రశ్నలు అడగండి. గాలిని చూడగలరా? లేదు. గాలి ఉన్నది ఎలా 
తెలుసకొనగలం? గాలి చేయు పనులను మనం చూడగలం. మీరు బయట గమనించినట్లోత్, గాలిని గూరిచు రుజువును 
చూడండి.

 y ఈసటిర్  గూరిచు పిలలోలకు గురు్ చేయండి – యేస మరణంచి మరియు త్రిగ లేచెను. అయన పరలోకమునకు 
ఆరోహణమగుటకు ముందు, తాను ప్రత్యాకమైన అదృశుడైన సహాయకుడిని తన శిషుయాలకు పంపెదనని వ్రికి వ్గాధ్నం చేసెను.  

 y వ్రి అందరిమధయా నివసించుటకు వచిచున సహాయకుడైన వయాకి్ పేరు పరిశుద్దితమా అని పిలవబడును. గాలి వంటి, వ్రు 
పరిశుద్ధ్తమాను చూడలేరు కాని వ్రి జీవితాలోలో అయన చేసిన త్డాను వ్రు తెలుసకుంటారు.

 y యేస పరలోకానికి త్రిగ వెళిళిన వెంటనే, శిషుయాలు యెరూషలేములోని ఒక ఇంటిలో చేరియునా్నరు. (అపో. కారయా 2: 1-–4) 
అకస్మాతు్గా ఆ ప్రదేశమంతా గొప్ప గాలి వంటి యొక్క శబదింతో నిండిపోయింది. అప్్పడు అగ్న జావాలల వంటివి ప్రత్ మనిష్ 
తలపై సి్థరపడాడాయి. పరిశుద్ధ్తమా వచిచుంది! అపోస్లులకు ప్రత్యాకమైన బహుమత్ వచిచుంది, ఇప్్పడు మీరు ద్నిని గూరిచుఎలా 
భావిస్్రు? (ఉత్్జిత, ఆశచురయాపడి, యేస వ్గాదినం నెరవేరిందని అనుకుంది) 

 y అప్్పడు వ్రు వివిధ భాషలలో మాటాలోడుతునా్నరని వ్రు కనుగొనా్నరు! మనం చిన్నప్్పడు నుండి లేద్ నేరుచుకోనుట మన 
తలిలోదoడ్రుల నుoడి మనo నేరుచుకున్న భాషలను మాటాలోడడమే. యేస శిషుయాలకు భాషలను బోధoచలేదు. ఈ స్చనలు 
అని్న  పరిశుదదితామా వచిచునటులో తెలియపరచును. ఆ గది ప్రక్కగా మీరు వెళ్్ మీకు ఎటువంటి ఆలోచనలు కలిగయుంటారు?

 y సమీపంలోని ప్రజలు శబదిం విని మరియు సందేహoచారు కానీ ఆశచురయాపోయారు! (అపో. కారయా 2: 5–13)
 y ఏమి జరిగందో వివరిoచడానికీ, ప్రభువైన యేస గురిoచి వ్రికి తెలియజేయడo ఇదేనని ఆయనకు పేతురు తెలుస. 

(అపో. కారయా 2: 36–39) ప్రజల పెదది సమూహానికి బోధంచడం గురించి (మాటాలోడటం / వివరిస్్) కషటింగా ఉండే వ్టిని 
చరిచుంచండి. (కొంచెం భయానకంగా, సరైన పద్లు తెలుసకోవడం, ప్రజలు ఏమనుకుంటునా్నరో ద్ని గురించి భయపడి 
లేద్....) కానీ పేతురు పరిశుద్డాతమా ద్వారా సహాయం చేయబడాడాడు ఎందుకంటే దీని్న చేయగలిగాడు.

 y పేతురు మాటలు విన్న వ్రి పాపము నుండి రక్షింపబడాలి మరియు మనము అలా చేయాలి..
 y ప్రభువైన యేసను రక్షకునిగా నమేమా పరిశుద్దితమా వ్రికి ఇవవాబడుతుంది వివరించండి.

బైబిల్ సమయం పాఠాని్న పూర్తి చేయండి.
చూపుము: FBI- పెంతుకోస్ దినము.

నేర్పండి మరియు వివరించండి ముఖయా వచనము - అపో. కారయా 2: 36. ప్ర్థన చేస్న్నప్్పడు పేతురు చెపి్పన ద్నిలో ఇది భాగమే. 
యేసను చంపిన వ్ళ్ళి అని దేవుడు వ్రికి చెపా్పడు, కాని దేవుడు తనను త్రిగ బ్రత్కించాడని చెపా్పడు. ఇది యేస కేవలం 
మానవుడు మాత్రమే కాదు, ప్రభువైన మరియు క్రీస్ అని రుజువైంది.

 y పరిశుద్డాతమా వచిచునప్్పడు అపోస్లులు ఎక్కడ ఉనా్నరు?
 y ఆతమా ఏ విధంగా ఉoది?
 y అపోస్లులు ఏమి చూశారు?
 y వ్రు పరిశుద్డాతమా తో నిండిన వెంటనే వ్రు ఏమి చేయగలరు?
 y ఏమి జరుగుతుందో చూసినవ్రు ఎమి వినా్నరు?
 y ఏ అపోస్లుడు నిలబడి, ఏమి జరిగందో వివరించాడు?
 y పేతురు ఎవరిని గూరిచుమాటాలోడారు?
 y తమ పాపము గురిoచి పేతురు ఏమి చేయమని వ్రికి చెపా్పడు?
 y వ్రు ఇలా చేసే్ వ్రు ఏ బహుమత్ పోందుకుంటారు?
 y నేడు, ప్రజలలో ఏ విధమైన పరిశుద్డాతమా వ్రి మధయా నివసిస్నా్నరు?
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పర్చయం చేయండి

భోదంచవలసినద

నేర్చికొనవలసినద:

గుర్తించుకోనవలసినద

B7 కధ 2
పేతుర్ ఒక కుంటవానిని సవీస్తపరచుట - ఈ కథ దేవుని సవీస్త శక్తి గుర్ంచి.

మేము నేర్చికొనుచున్నద:
 y కుంటివ్నిని బాగుచేయుటకు యేస శకి్ పేతురు మరియు యోహాను ద్వారా పనిచేసింది.
 y పేతురు మరియు యోహానును కుంటివ్నికి  సహాయం చేయాలనీ కోరుకునా్నరు మరియు మనము ఇతరులకు సహాయం 

చేయుటకు ప్రయత్్నంచాలి.
ముఖయా వచనము: 1వ సా్యి  - అపొసతిలుల కారయాములు 3: 6, 2వ సా్యి  - అపొసతిలుల కారయాములు 3: 16
బైబిల్ వాకయాం: అపొసతిలుల కారయాములు 3: 1-–12

 y నడిచి వెళళిలేకపోయిన కుంటి మనిష్ని సెని్సటివ్్గ వరిణిస్్రు, కానీ తనను తాను సజీవంగా ఉంచడానికి ఆహారాని్న కొనటానికి 
మాత్రమే వేడుకోగలడు. 

 y మీరు చూపించే ఒక జత కూరు్పలను కలిగ ఉండవచుచు, కానీ అక్కడ అతని సే్నహతులు ఈ మనిష్ తీసక్లాలోరని వివరించండి 
 y మనిష్ని స్చించడానికి ఒక విషాదకరమైన ముఖం యొక్క స్ధారణ రూపమును గీయండి.

 y ఒక దినం, పేతురు, యోహాను ఆలయo వెళిళినప్్పడు ఒక మనుషుయాడు వ్రిని డబుబు అడిగాడు. (అపొసతిలుల కారయాములు  
3: 1–5) వ్ళ్ళి ఆయనను ఆపడానికి సమయాని్న తీసకునా్నరని చెప్పండి.

 y పేతురు మాటలను ఉపయోగoచoడి, “నాకు వెండి లేద్ బంగారం లేదు. కానీ నేను కలిగయున్నది నీకు ఇస్్ను. యేస 
నామమున నిలువబడి, నడువు! “(అపొసతిలుల కారయాములు 3: 6–7) వెoడి, బంగారాని్న కొoదరు మాత్రమే సహాయo 
చేస్్రని వివరిoచoడి.  వెండి మరియు బంగారు కొదిదిగా సహాయం చేస్ంది వివరించండి - అది మనిష్ కాళ్లో పరిష్కరించడానికి 
కాదు. పేతురు ఆ వయాకి్ తన జీవితాని్న పూరి్గా మారిచువేసేదిగా చేయగలిగాడు.

 y పేతురు తన చేత్ని పటుటికొని తన పాద్లకు సహాయపడాడాడు. అకస్మాతు్గా మనిష్ యొక్క కాళ్ళి మరియు కాళ్లో బలంగా 
ఉనా్నయి. అతను తన జీవితంలో మొదటిస్రి నడవడానికి మరియు జంప్ చేయగలిగాడు! అతను దేవునికి స్్త్రంతో 
ఉనా్నడు మరియు పేతురు మరియు యోహానులతో ఆలయంలోకి వెళ్లోడు. (అపొసతిలుల కారయాములు 3: 8)  
గతo లోని భిన్నమైనవ్టిలో సoతోషకరమైన ముఖాని్న చిత్రీకరిoచoడి. ప్రతీ రోజూ యాజకుడు ఎదురుచూడడానికి మీరు 
ఉపయోగంచినటలోయిత్ మీరు ఏమి ఆలోచిస్్రు?

 y ప్రత్ ఒక్కరూ అక్కడ జరిగనద్నిని బటిటి ఆశచురయాపోయారు. (అపొసతిలుల కారయాములు 3: 9–12)
 y మనo పేతురు మాదిరిని ఎలా అనుసరిస్్మో పరిశీలిoచoడి. ఇతరులకు ఒక ఆచరణాతమాక స్్థయిలో సహాయం గురించి 

మాటాలోడండి
 y మరియు మీరు ఇతరులతో పంచుకోగలిగే అత్ ముఖయామైన విషయం ఏమిటంటే మీరు పేర్్కనవచుచు ప్రభువైన యేస గురించి 

సవ్ర్.
 y మనిష్ వలె మన జీవితాలోలో చాలా సమసయాలు ఉనా్నయి. యేస శకి్ మన పాపాని్న తీసివేయగలదు మనిష్ నడవడానికి వీలుకాని 

సి్థత్ నుండి విముకు్డైనాడు.
 y మనo దేవుణణి స్త్oచే కొని్న విషయాల గురిoచి ఆలోచిoచoడి.

బైబిల్ సమయం పాఠాని్న పూర్తి చేయండి.
చూపుము: FBI- ఒక కుంటి బిచచుగాడు సవాస్థతనందుట.

ముఖయామైన వచనమును భోదించండి మరియు వివరించండి – 1వ స్్థయి అపస్లుల కారయాములు 3: 6, 2వ స్్థయి - అపస్లుల 
కారయాములు 3: 16.
సముచితమైత్, పిలలోలను వ్రు నడుప్తున్నప్్పడు, అక్కడికక్కడే గంతులు వేస్న్నప్్పడు లేద్ ఒంటికాలిపై దుమికి 
నడచుచున్నప్డు చెప్పవచుచు.

 y అది ఏ సమయంలో?
 y పేతురు, యోహాను ఎక్కడికి వెళ్ళిచునా్నరు?
 y మనిష్ ఎంతకాలం నుండి నడవలేకపోయాడు?
 y ప్రత్ రోజు అతడు ఎక్కడ కూరుచునేవ్డు?
 y ఆతడు పేతురును యోహానును ఏమని అడిగాడు?
 y అతనికి సవాస్నిచుచుటకు పేతురు ఎవరి నామమును ఉపయోగoచాడు?
 y పేతురు ఏమి చేశాడు, అలాగే ఆయనతో ఏమి మాటాలోడేను?
 y ఆ మనిష్ చేయగలిగన మూడు పనులు చెప్పండి?
 y అతను సవాస్థత పందుకోనిన తరువ్త అతను ఎక్కడికి వెళ్లోడు?
 y మన జీవితాలోలో యేస శకి్ ఏమి చేయగలదు?
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పర్చయం చేయండి

భోదంచవలసినద

నేర్చికొనవలసినద:

గుర్తించుకోనవలసినద

A7 కధ 3
చెరసాలలో పేతుర్  –  దేవునిక్ సేవచేసుతిన్నవార్క్ అయన సహాయము చేయుటను గూర్చిన కధ

మేము నేర్చికొనుచున్నద:
 y ప్రభువైన యేసను సిలువ వేసిన మతనాయకుల నుoడి మొదటి క్రైస్వులు వయాత్రేకతను కలిగయునా్నరు.
 y యేసను నిజoగా ప్రేమిoచేవ్రు ఎటువంటి సమసయాలు ఉన్నపటికి, విదేయత కలిగయుంటారు.

ముఖయా వచనము: హెబ్రీ 13: 6
వాకయా బాగం: అపో. కారయా:  4: 1–22

 y ఈ కథనం గతంలో కొనస్గంప్గా, ప్రంభంలో కొని్న ప్థమిక వ్స్వ్లను సమీక్షించటం మంచిది.
 y తవారగా సంతోషంగా మరియు విచారంగా ఉండే ముఖం రూపములను గీయండి.
 y మనిష్ నడవడానికి ఏమి చేయగలిగాడు? యేస శకి్ని బటిటి అది తెలుసకునా్నరని గ్రహంచండి.

 y అటుతరువ్త, పేతురు యోహాను లేచిన యేస గురిoచి ప్రకటిoచాడు, చాలామoది నమేమావ్రు. (అపొసతిలుల కారయాములు 
4: 1–2, 4) అయిత్, యేస ప్నరుతా్థనo చేయబడిన ప్రజలకు పేతురు గురిoచిన ఆలయ బాధయాతలు అప్పగoచాయి. 
వెంటనే పేతురు, యోహానును బంధంచి చేసి చెరస్లలో పెటాటిరు. (అపొసతిలుల కారయాములు 4: 3) ఇది వ్రికి ఎలా ఉoటుoదో 
వివరిoచoడి.

 y మరుసటి ఉదయం వ్రు నాయాయస్్థనం యొదది ప్రశి్నంచారు. (అపొసతిలుల కారయాములు 4: 5–7) తప్్ప చేయడo ఎవరైనా  
దోష్ అని

 y నిరణియిoచే వయాకు్ల సమూహమే కోరుటి అని వివరిoచoడి.
 y పరిశుద్డాతమా ద్వారా మరోస్రి పేతురు మనిష్ సవాస్థత పందుకోనిన విషయమును వివరించెను. (అపొసతిలుల కారయాములు 

4: 8–12) కేవలo పేతురు, యోహానులతో ఏమి చేయాలో తెలుసకోవడo కషటిమని నాయాయస్్థనం కనుగొన్నది! ఒక గొప్ప 
అదుభాత నాయాయస్్థనం జరిగoదని వ్రికి తెలుస, కానీ చరిచుoచిన తరావాత వ్రు తమ నిరణియాని్న తీసకుoటూ పేతురును, 
యోహానును యేస గురిoచి మాటాలోడకూడదని చెపా్పరు. (అపొసతిలుల కారయాములు 4: 13–19) పేతురు, యోహాను ద్ని 
గురిoచి ఎలా భావిoచారు? వ్రు కటుటిబడి ఉంటుంద్?

 y ప్రభువైన యేస గురిoచి మాటాలోడకుoడా ఉoడడo అస్ధయామని పేతురు, యోహానుకు తెలుస! (అపొసతిలుల కారయాములు 
4: 20) వ్రు యేసను ఎoతో ప్రేమిoచారు, వ్రు ఆయనకు విధేయత చూపిoచాలని నిరణియిoచుకునా్నరు. వ్రు ఏమి 
జరిగందో వ్రితో ఉండటం లార్డాపై వ్రు లెకి్కంచవచచుని వ్రికి తెలుస. పరిశుద్ధ్తమా వ్రికి సహాయం చేస్ంది.

 y మనo కూడా ఆయనను ప్రేమిస్్, ఆయనకు విధేయత చూపాలని యేస కోరుతునా్నడు.

బైబిల్ సమయం పాఠాని్న పూర్తి చేయండి.

చూపుము: FBI – పేతురు మరియు యోహానులను భందించుట.

 y ముఖయామైన వచనమును భోదించండి మరియు వివరించండి - హెబ్రీ 13: 6. 
 y తరువ్త్ రండు భాగాలలో జోడించే ముందు మీరు మొదటి ఐదు పద్లు మరియు స్చనలతో “ఉరితీయు” పేలో చేయవచుచు. 
 y పిలలోలు మూడు విభాగాలుగా విభజించబడవచుచు, ప్రత్ ఒక్కటి ఒక విభాగాని్న చెప్పవచుచు మరియు ప్రత్ ఒక్కరూ స్చనను 

ప్నరావృతం చేయగలవు. ఈ మాటలు పేతురు, యోహానులకు ఎలా సహాయపడగలవు? వ్టిని తెలుసకోవడo మనకు 
కూడా సహాయపడుతుoదని వివరిoచoడి!

ఒప్్ప / తప్్పలను కివాజ్ కారుడా మీద రాసిన ప్రకటనలు మరియు ఒక సంచిలో పెటటిండి. ప్రత్ ప్రకటన అనేక మారు్కలు/పాయింటులో 
కేటాయించబడుతుంది. (5 నుండి 100). రండు గ్రూప్లను ఏరా్పటు చేయండి.

 y రక్షక బటులు పేతురు మరియు యోహాను మీద చాలా కోపంతో ఉనా్నరు.
 y వ్రు ఒక రాత్రి చెరస్లలో గడిపారు.
 y వ్రు విడుదల చేసినప్్పడు వ్రు నాయాయస్్థనము యెదది వ్రిని ప్రశి్నంచారు.
 y యేస యొక్క శకి్న ఆ వయాకి్ని సవాస్థపరచినటులో పేతురు నాయాయస్్థనము యొదది చెపా్పడు.
 y నాయాయస్్థనము యొదది పేతురు మరియు యోహాను మాటాలోడటానికి పరిశుద్దితమా వ్రికి సహాయం.
 y పేతురు మరియు యోహాను నాయాయస్్థనము నుండి తపి్పంచుకునా్నరు.
 y పేతురు మరియు యోహాను యేస గురించి మాటాలోడకూడదని నాయాయస్్థనము నిరణియించింది.
 y పేతురు మరియు యోహాను వ్రు నాయాయస్్థనము లోబడేదమని చెపె్పను.
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పర్చయం చేయండి

భోదంచవలసినద

నేర్చికొనవలసినద:

గుర్తించుకోనవలసినద

A7 కధ 4
పేతుర్ సవీతంత్రుడయ్యాను – ఈ కథ ప్రార్నకు జవాబిచిచిన దేవుని గూర్చి. 

మేము నేర్చికోనుచుచినద:
 y దేవుడు తన శకి్ని ఇచాచుడు మరియు వ్రు ఆయన పనిని చేయటానికి క్రైస్వులకు సహాయం చేస్్రు.
 y మన 0 ఎదుర్్క 0 టున్న ప్రత్ పరిసి్థత్లో ప్ర్థన ప్ముఖయాo.

ముఖయా వచనం: అపో. కా. 4: 31 లేద్ మతతియి 6: 33 
బైబిల్ వాకయాబాగం: అపో. కా. 4: 23–31

పిలలోలు సే్నహతులు లేద్ కుటుంబ సభుయాలతో భాగస్వామయాం చేయాలనుకుంటున్నటులో వ్ర్ల గురించి మాటాలోడండి - బహుశా అది 
ఒక ఉత్్జితంలో లేద్ రేసను గెలిచిన ద్ని గురించి ఉత్్జకరమైన వ్ర్లు కావచుచు. లేద్ వ్రు ఏదో గురించి భయపడి మరియు 
సే్నహతులతో భాగస్వామయాం ఇది సహాయపడును.

 y  పేతురు, యోహాను తమ సే్నహతులతో పoచుకోవడానికి వ్ర్లను కలిగ ఉనా్నరు. (అపొసతిలుల కారయాములు 4: 23) సవ్ర్ 
గురిoచి వివరిoచoడి, వ్రు చెరస్ల నుoడి ఉoడడమే కాక, యేస గురిoచి మాటాలోడకూడదని చెప్్పకుoటారు.

 y ప్రి్థoచడానికి పేతురు, యోహాను సే్నహతులు మoచి నిరణియాని్న చేశారు. (అపొసతిలుల కారయాములు 4: 24–30) 
దేవుడు అదుప్లో ఉనా్నడని వ్రికి తెలుస. అతను వ్టిని ఆపడానికి ప్రయత్్నంచిన ప్రజలు కంటే చాలా ఎకు్కవ. వ్రు 
ప్రి్థస్న్నప్్పడు, దేవుడు తన శకి్ని చూపించిన అదుభాతకారాయాలను వ్రు జా్ఞపకం చేసకునా్నరు. వ్రు యేస శకి్ని గూరిచు 
ధైరయాo ఇవవామని, మరిoత అదుభాతాలను చేయమని దేవుణణి కోరారు. (అపొసతిలుల కారయాములు 4: 29,30)

 y వ్రు ప్రిధ్ంచిన వెంటనే దేవుడు వ్రి ప్ర్థనలకు జవ్బిచాచుడు! (అపోసతిలుల కారయాములు 4: 31) ఆ భవనం 
కదిలిపోతుందని వివరించండి ఎందుకంటే, దేవుడు ప్రభువును గూరిచు మాటాలోడినటులోగా వ్రికి సహాయం చేయటానికి దేవునితో 
ఉన్న పరిశుద్ధ్తమా యొక్క శకి్ని వ్రికి చూపిస్్డు.

 y మనo కషటిపడిత్ దేవునికి ప్రి్థoచవచచుని వివరిoచoడి.
 y దేవుడు మన ప్రధ్నలను విని మనకు ప్రతుయాత్రమిస్్డు మరియు నేటి కథలో ఉన్న ప్రజలవలె ప్రభువైన యేసను మొదటిగా 

ఉంచడానికి ఆయన మనకు సహాయం చేస్్డు.
 y 2వ స్్థయి పిలలోలతో, మీరు యేస గురిoచి సవ్ర్ను ప్రకటిoచకుoడా ఇతరులను ఆపడానికి ప్రయత్్నస్న్న దేశాలోలో 

నివసిస్న్న క్రైస్వులను మీరు స్చిoచవచుచు. ప్రభువైన యేసను మొదటిగా ఉంచడానికి ధైరయాం ఇవవాబడుతుందని మేము 
ప్రి్థంచగలము.

బైబిల్ సమయం పాఠాని్న పూర్తి చేయండి.
చూప్ము: FBI - పేతురు మరియు యోహానులను భంధంచబడాడారు.

 y ముఖయామైన వచనమును అపో. కా. 4: 31 భోదించండి మరియు వివరించండి - మతతియి 6: 33 లో, “వెదకు” అనే పదము 
కేవలం చాలు. దేవుని రాజయాం దేవునికి ముఖయామైనది, మరియు ప్రభువగు యేసను కలిగ ఉన్నది.

A7 నుండి నాలుగు కథనాలపై ఒక ప్రశ్నల పర్క్షను రూపందించండి

 y యేస శిషుయాలకు పరిశుద్డాతమా ఎoదుకు అవసరం?
 y ఆతమా వచిచునప్్పడు శిషుయాలు ఏమి చేశారు?
 y ముఖయా వచనమును పూరించుము: “దేవుడు ఈ ప్రభువైన యేసను నీవు సిలువ వేసినటులోగా _________

మరియు_______ చేసెను
 y “(అపొసతిలుల కారయాములు 2: 36) [కథ 1]
 y దేవ్లయం యొదది ఎందుకు ఆ వయాకి్ ధనం కొరకు బిక్షం అడుగుచునా్నడు? 
 y ఎంతకాలం నుండి ఆ వయాకి్ నడవలేక పోవుచునా్నడు?
 y ముఖయా వచనములో కనబడని పదములను పూరి్ చేయండి: “నజరేయుడైన యేస క్రీస్ నామములో _________ 

______ ________ ________.”
 y యేస నామమున చేసిన ఈ అదుభాతo గురిoచి ప్రజలకు ఎటువంటి నిరూపణను ఇచుచును?
 y పేతురు, యోహాను చెరస్లలో ఎందుకు ఉంచారు?
 y నాయాయస్్థనము వ్రు ఏమి చేయకూడదని చెపి్పంది?

 y పేతురు, యోహాను సే్నహతుల ప్ర్థనలను దేవుడు సమాధనమిచిచునప్్పడు ఏమి జరిగoది?
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పర్చయం చేయండి

భోదంచవలసినద

నేర్చికొనవలసినద:

గుర్తించుకోనవలసినద

A8 కధ 1
పేతుర్ దోర్కాకు  సహాయం చేయటం - ఈ కథ దొర్కా జీవితంను తిర్గి బ్రతిక్ంచుట.

మేము నేర్చికొనుచున్నద:
 y ప్రభువైన యేస శకి్ ద్వార పేతురు దోరా్కనకు సవాస్థత కలుగుట.
 y మనము ప్రభువైన యేసను నమిమా స్పందిచవలెను.

ముఖయా వచనము: అపొసతిలుల కారయాములు 9: 42
బైబిల్ వాకయాం: అపొసతిలుల కారయాములు 9: 32–43

 y అవసరమయేయా వయాకు్లతో మనం పంచుకోవటంలో సహాయం చేయగల మారా్గల గురించి చరిచుంచండి. ఈ విధముగా 
చేయటానికి మారా్గలను వివరించడానికి కొని్న దృశయా సహాయకాలను ఉపయోగంచుకోవచుచు.

 y ప్రభువైన యేస ప్రేమించిన చాలా దయగల మహళగా దోరా్కన గూరిచు చెప్పండి. దీని కారణంగా, ఇతరులకు సహాయం 
చేయడానికి ఆమె తన సమయాని్న గడిపినది మరియు పేద ప్రజలకు బటటిలు వేయడం మరియు బటటిలు తయారు చేసినది.

 y ఒకరోజు దోరా్క చాలా జబుబుతో, చనిపోయినది. (అపొ. 9: 37) ఆమె సే్నహతులు ఏ విధముగా స్పందించారు?
 y క్రైస్వులలో ఇదదిరు సమీపంలోని పటటిణమైన యోప్పలో ఉన్న పేతురు దగ్గరకు వెళ్ళిరు. (అపొసతిలుల కారయాములు 9: 38, 39)
 y వెoటనే, పేతురు దొరా్క ఇంటికి వచెచును (అపొసతిలుల కారయాములు 9: 40, 41) పేతురు మొదట ఎలా ప్రి్థoచిన 

విషయమును వివరిoచoడి, ఆమెతో మాటాలోడి, ఆమె చేయి పటుటికొని ఆమె పాద్ల మీద నిలబడుటకు సహాయo చేసెను. 
దొరా్క సజీవంగా ఉంది! మొదట వచిచునప్్పడు పేతురు ఎదుర్్కన్నద్నితో పోలిసే్ ఆనందం యొక్క దృశయాం విరుదధ్ంగా ఉంది. 
ప్రభువైన యేస యొక్క శకి్ పేతురు ద్వారా మాత్రమే చేయబడిన ఒక అదుభాతం అని నకి్క చెప్పండి.

 y చాలామంది యేస ప్రభువును నమామారు. (అపొసతిలుల కారయాములు 9: 42)
 y దొరా్క త్రిగ బ్రత్కిన అధ్బుతం చూచిన మనుషుయాలు ప్రభువైన యేస నందు విశావాసమునందెను.
 y దీని అర్థం ఏమిట్ వివరించండి - ఆయన దేవుని కుమారుడని తెలుసకుని, అతను జీవించి ఉనా్నడు మరియు మన 

పాపాలను తొలగంచుటకు శకి్ కలిగ ఉనా్నడు. యేసను విశవాసించడం అంటే మనము పూరి్గా ఆయనను నమమాటం.

బైబిల్ టైమ్ పాఠాని్న పూర్తి చేయండి.
చూపుము: FBI - తబిత దొరా్క జీవితానికి పెంచబడింది.

 y అవసరమైన ముఖయా వచనములను బోదించండి మరియు వివరించండి - అపొసతిలుల కారయాములు 9: 42
 y ఈ ముఖయా వచనం చిన్న పిలలోలకు కూడా సలభంగా ఉండేలా చెప్పండి - పిలలోలు అర్థం చేసకునా్నరని మళ్ళి పరిశీలన చేయండి. 

“చాలామంది” ఎవరు స్చిస్్రో తెలుసకోండి. వ్టిని ప్రభువు నమేమామిటి?
 y ప్రభువును నముమాట ఎందుకు? ఎలా ఒక వయాకి్ ప్రభువునందు నమమాకం కలిగ ఉండవచుచు?

 y ఎక్కడ దొరా్క నివసిస్న్నది?
 y ఆమె ప్రజలకు ఎలా సహాయo చేసిoది?
 y ఆమె ప్రజలకు ఎoదుకు సహాయo చేసిoది?
 y దొరా్క మరణoచినప్్పడు ప్రజలు ఎలా భావిoచారు?
 y పేతురును ఎవరు కనుగొనా్నరు?
 y పేతురు ఏమి చేసెను?
 y పేతురు దొరా్కకు ఏమి చెపా్పడు?
 y పేతురు దొరా్క తో మాటాలోడిన తరావాత ఏమి చేశాడు?
 y దొరా్క త్రిగ బ్రత్కన తరావాత చాలామoది ఏమి చేశారు?
 y ముఖయా వచనము ఏమిటి?
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పర్చయం చేయండి

భోదంచవలసినద

నేర్చికొనవలసినద:

గుర్తించుకోనవలసినద

A8 కధ 2
పేతుర్ దర్శనం కలిగియుండెను - ఈ కథ అందర్ పట్ల ఉన్నదేవుని ప్రేమ గుర్ంచి.

మేము నేర్చికొనునద:
 y పేతురు దేవుడు తనను అడిగన ద్నిని చేయడoలో విధేయత చూపిoచాడు.
 y దేవుడు ప్రత్ ఒక్కరినీ ప్రేమించెను మరియు ప్రభువైన యేస గురించిన సంతోషమైన వర్మానం గురించి ప్రత్ ఒక్కరూ 

తెలుసకోవ్లని కోరుకుంటునా్నరు.
ముఖయామైన వచనములు: యోహాను 3: 16
బైబిల్ వాకయాం -  అపొసతిలుల కారయాములు 10: 9–23

 y వేరేవారు దేశాల ప్రజలు భిన్నంగా ఉండే మారా్గల గురించి చరిచుంచండి - అందుబాటులో ఉన్న ఫోట్లను లేద్ చిత్రాలను 
ఉపయోగంచుకోండి.

 y చరమాం రంగు, జుటుటి, బటటిలు, భాష మొదలైనవ్టి గురించి చరిచుంచండి.
 y దేవుడు ప్రత్ ఒక్కరినీ సృష్టించాడు. ప్రత్ ఒక్క వయాకి్ తన గురించి, ఆయన కుమారుడైన ప్రభువైన యేస గురించి 

తెలుసకోవ్లని ఆయన కోరుకునా్నడు.

 y పేతురు యెప్ప వదది ప్రిధ్స్్ ఉండగా (A8 కథ 1 తో లింక్) అయన ప్రత్ ఒక్కరిని ప్రేమిస్న్నటులో పేతురు బోధంచాడు 
(అపొసతిలుల కారయాములు 10: 9–16) ఆ దర్శనo గురిoచి వివరoగా వెళలోవలసిన అవసరo లేదు. 2వ స్్థయి పిలలోలతో, 
అతను ఒక యూదుడు కావటంతో ఈ సతాయాని్న కషటితరం అని వివరిo చవచుచు, ఎoదుకoటే ఆయన ఇప్్పడే అది దేవునికి 
ప్ముఖయామైన యూదులేనని అనుకునా్నడు. పేతురు అందరూ దేవునికి ప్రత్యాకమైనవ్డని తెలుసకునా్నరు.

 y కొoతమoది సందర్శకులు వచిచు, కొరే్నలీ ఇంటికి వెళళిమని పేతురును ఆహావానిoచారు. (అపొసతిలుల కారయాములు 10: 17–22) 
కొరే్నలీ దేవుని గురిoచి మరిoత ఎకు్కవగా తెలుసకోవడo చాలా ప్ముఖయామైన రోమా సైనికుడు అని వివరిoచoడి. కొరే్నలీ 
భిన్నంగా ఉండేవ్డు పేతురు మరియు పేతురు స్ధారణంగా అతనిని వంటి ఎవరైనా సందరి్శంచడానికి పోయింది కాదు.

 y (1) దేవుడు తనకు నేరి్పంచిన ద్ని నుండి (2) పరిశుద్ధ్తమాను మార్గదర్శకతవాం చేసకొనేటటులో ఆయనకు సరైనదని  
పేతురుకు తెలుస.

 y పేతురు కైసరియాలోని కొరే్నలి ఇంటికి వెళ్ళిను (40 మైళలో దూరంలో) (అపొసతిలుల కారయాములు 10: 23) పిలలోలు దూరoగా 
ఉoడే దూరoతో పోలచుడo ద్వారా ఈ దూరాని్న స్చిoచడానికి ప్రయత్్నoచoడి. ఇది మొత్ం ఒక రోజు సమయం 
తీసకున్నది. పేతురు ఈ ప్రయాణాని్న చేయడoలో దేవునికి విధేయత చూపిoచడo పై దృష్టిoచoడి.

 y దేవుడు తనను ప్రేమిస్నా్నడని ప్రత్ ఒక్కరూ తెలుసకోవ్లని దేవుడు కోరుతునా్నడని నకి్కచెప్పండి. ప్రత్ ఒక్కరూ 
క్షమించబడాలని ఆయన సిలువపై చనిపోయేను.

 y మీరు ఇప్పటికే యేస ప్రభువును నమిమా ఉంటే, ఇతరులకు ఆయన గురించి తెలుసకోవడానికి మీరు సహాయం చెయయావచుచు.

బైబిల్ టైమ్ పాఠాని్న పూర్తి చేయండి.
చూపుము: FBI - పేతురు యేసను గురించి కోరే్నలినకు చెప్్పట.

 y ముఖయాముగా బోధoచవలసిన అవసరాలను నేరి్ప,వివరిoచoడి - యోహాను 3: 16

 y పేతురుతో ఎవరు ఉనా్నడు?
 y మధాయాహ్నo సమయంలో పేతురు ఏమి చేస్నా్నడు?
 y పేతురుతో దేవుడు మాటాలోడినప్్పడు దేవుడు ఏమి తెలుసకోవ్లనుకునా్నడు?
 y పేతురు చూడడానికి ఎంతమంది ప్రుషులు వచాచురు?
 y పేతురు ఎవరు దరి్శస్్రు?
 y కొరే్నలి యొక్క పని?
 y పేతురు కొరే్నలీ ఇoటికి ఎoదుకు వెళ్లోడు?
 y లోకoలోని ప్రత్ ఒక్కరినీ ఆయన ప్రేమిస్నా్నడని దేవుడు ఎలా చూపిoచాడు?

ఇలా చేయండి: సందర్శకులు రాబోయే కధలో భాగంగా నటించి, 3వ కథలో కొనస్గారు. పెదదివ్రైన నాయకులు సందర్శకులు 
మరియు పేతురు యొక్క భాగాలను ప్రదర్సన చేయుము.
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పర్చయం చేయండి

భోదంచవలసినద

నేర్చికొనవలసినద:

గుర్తించుకోనవలసినద

A8 కధ 3
పేతుర్ మర్యు కోర్్నలి - ఒక రోమా సైనిక అధికార్ని రక్ంచుట గూర్చి ఈ కథ.

మేము నేర్చికొనుచున్నద:
 y కొరే్నలీ మొదట యూధేతరుడు(అనుయాడు) అతనికి యేస నందు నమమాకం ఎలా వచిచుంది?
 y ఆయన యందు నమమాకం కలిగన ఎవరినైన వ్రి యొక్క పాపాలను క్షమించటానికి దేవుడు సిదధ్ంగా ఉనా్నడు.

ముఖయా వచనము: అపొసతిలుల కారయాములు 10: 43
బైబిలు వాకయాము: అపొసతిలుల కారయాములు 10: 23–48

 y ఇది గత వ్రం యొక్క కథ యొక్క కొనస్గంప్ గా కొని్న ఉపయోగంచడానికి తగన విధముగా ఉంటుంది. వివరాలను 
సవరించడానికి కథ 2 నుండి కివాజ్ ప్రశ్నలు.

 y ఇలా చేశాక,పిలలోలు కొని్న ముఖయామైన కారయాక్రమాలకు మాదిరిని ఇవవావచుచు మీ సమాజములోని వ్ర్లను వినడానికి ప్రజలకు 
అవకాశం ఇవవాండి.

 y పేతురు కొరే్నలీ ఇంటికి వచాచుడు (అపొసతిలుల కారయాములు 10: 24–33) కొరే్నలీ కుటుoబoలోని సే్నహతులతో, 
సే్నహతులoదరూ, పేతురును చూడడానికి ఎoతో శ్రదధ్గలవ్రo దరికీ సని్నవేశాని్న చిత్రిo చడానికి పిలలోలకు సహాయo 
చేయoడి.

 y కొరే్నలీకు చాలా ప్రత్యాకముగా దరి్సoచెను మరియు పేతురుకు చికిత్స చేయాలని కోరుకునా్నడు కాబటిటి, అతడు అతని 
ముందు స్గపోయాడు!

 y పేతురు ఒక స్ధారణ మనిష్కి నమస్కరిస్్డనే హకు్క లేనందున మళ్ళి నిలబడమని చెపా్పడు. అప్్పడు పేతురును పo పిo 
చమని దేవుడు తనకు చెపా్పడని కొరే్నలీయులు వివరిoచారు. ఈ సమావేశానికి దేవుడు వ్రిదదిరినీ సిదధ్ం చేస్నా్నడని మీరు 
స్చించగలరు.

 y పేతురు యొక్క సందేశం. (అపొసతిలుల కారయాములు 10: 34–43) ప్రత్ జనములోనుoడి ప్రజలు ఆయనను నమామాలని 
దేవుడు కోరుతునా్నడని పేతురు వ్రికి ఎలా వివరిస్నా్నడో వివరిoచoడి.

 y ప్రభువైన యేస గురించి ఆయన చెపి్పన వ్స్వ్లను గురించి మాటాలోడండి - అతను మంచి పనులు చేస్డు, నయం 
చేయబడిన ప్రజలను, చంపబడాడాడు మరియు చనిపోయిన వ్ళ్ళి దేవుని ద్వారా చంపబడాడారు. ప్రభువైన యేస ఒకరోజు 
నాయాయాధపత్గా ఉంటాడు కాని అత్ ముఖయామైనది ఇప్్పడు హము్న నమిమానవ్రికి పాప క్షమాపణను అందిస్ంది.

 y శ్రోతల ప్రత్స్పందన. (అపోసతిలుల కారయాములు 10: 44–48) ఈ ప్రజలు పేతురు చెపి్పన వ్టిని అర్థం చేసకోవటానికి పవిత్ర 
ఆతమా ఈ ప్రజలకు సహాయం చేసింది. వ్రు లార్డా నమమాకం మరియు వ్రి పాపములు క్షమింపబడి.

 y ప్రభువైన యేసను గురించి సవ్ర్ విన్నప్్పడు, ఈ ప్రజలు చేసినటులోగా మేము ఆయనకు ప్రత్స్పందించాలి. ఆయనయందు 
నమమాకం ఉంచుట ద్వారా మన పాపాలను క్షమించబడును.

బైబిల్ టైమ్ పాఠాని్న పూర్తి చేయండి.
ద్నిని చూపంచు: FBI - పేతురు యేసని గురించి కోరే్నలికి చెపె్పను.

బోధoచవలసిన అవసరo, మరియు వివరిoచoడి - అపొసతిలుల కారయాములు 10: 43. “ఎవరైత్” (ఎవరైనా), “ఉపశమనo” 
(క్షమాపణ) అనే అరా్థని్న అర్థo చేసకోoడి.

ఎకు్కవ కివాజ్ ప్రశ్నలకు బదులుగా పెదది రచనలోలో వ్రాసిన ముఖయా సవారములకు సంభంధంచిన ఒక ఆలోచన కావచుచు. ప్రత్ బిడడా 
అతను/ ఆమె ముఖాని్న గీయవచుచు. పేతురు తెలుసకున్న దేవుని ప్రేమ గురిoచిన సతాయాని్న బలపరచుడానికి ఇది సహాయo 
చేస్oది. ప్రతాయామా్నయంగా ఇవి అందుబాటులో ఉంటే పాత పత్రికల నుండి వేరేవారు ముఖాలను కత్్రించవచుచు.

ఇలా చేయండి: 2వ కధలో స్చించినటులోగా ఇది నటించవచుచు.
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పర్చయం చేయండి

భోదంచవలసినద

నేర్చికొనవలసినద:

గుర్తించుకోనవలసినద

A8 కధ 4
పేతుర్ రక్ంచబడ్డాడ్ - ఈ కథ దేవుని ప్రార్నలకు సమాధానం ఇచిచిన గూర్చి .

మేము నేర్చికొనుచున్్నము:
 y • పేతురు సే్నహతులు ఆయన కోసo ప్రి్థoచారు.
 y • మన ప్ర్థనలకు జవ్బిచేచుoదుకు దేవుడు అదుభాతకారాయాలను చేయును.

ముఖయా వచనం: యాకోబు 5: 16
బైబిలు వాకయాము: అపొసతిలుల కారయాములు 12: 1-19

 y సే్నహతునితో మాటాలోడటానికి లేద్ ఎవరైనా సహాయం కోసం అడగడానికి ఫోనలోను ఉపయోగంచడం గురించి మాటాలోడండి. 
స్ధయాం ఉంటే ఒక దృశయా చికిత్సగా మొబైల్ ఫోను్న ఉపయోగంచండి.

 y ప్ర్థన భావనను గూరిచు దేవునితో మాటాలోడుతునా్నరని సమీక్షించండి. దేవుడు మనతో త్రిగ మాటాలోడడు కానీ అయన 
ఎలలోప్్పడూ వింటాడు. మన ప్ర్థనలకు జవ్బిచేచు శకి్ ఆయనకు ఉంది.

 y నేటి కథనంలో సే్నహతుల బృందం ముఖయామైన విషయాల గురించి ప్రిధ్ంచారు.

 y జైలులో పేతురు. (అపొసతిలుల కారయాములు 12: 1–4) హేరోదు, యేస అనుచరులను దేవాష్oచాడు. యాకోబు చంపబడాడాడు. 
కొంతకాలం తరావాత పేతురు ఖైదుగా జైలులో ఉంచారు. పేతురు ఇలా ఇంతకుముందు జరిగoది. (అపోస్లుల 5: A7 / కథ 3)

 y పేతురు సే్నహతుల ప్రధ్నలు. (అపొసతిలుల కారయాములు 12: 5) అలా చేయడo ఎoదుకoత శ్రేష్ఠమైనది అని చరిచుoచoడి.
 y జైలు నుండి విముకి్ పందుట. (అపొసతిలుల కారయాములు 12: 6–10) ఇది పేతురు యొక్క విచారణ ముందు రాత్రి జరిగనది 

(ఈ విచారణ యొక్క ఫలితం ఎంత ముఖయామైన వివరించడానికి). పేతురు ఇదదిరు సైనికులతో బంధంచబడాడాడు కాని అతను 
నిద్లోకి నిద్పోయాడు. పేతురు ఏమి జరిగందో ఆశచురయాపోయిన అందిస్న్నటులో, నాటక మరియు వివరాలు దృష్టి యొక్క  
దూత ఎలా రక్షించింది చెప్పండి. పేతురు అతను కలలు ఖచిచుతంగా ఉందో భావించాడు.

 y తన సే్నహతుల ఇంటిలో పేతురు. పేతురు వీధలో బయలుదేరిన తరావాత దేవుడు తనను రక్షించాడని గ్రహంచాడు. పేతురు 
ఇప్్పడు ఎలా భావిస్్డు? వెంటనే అతను తన సే్నహతుల ఇంటికి వెళ్ళిడు. (అపొసతిలుల కారయాములు 12: 11–17) పేతురు 
తలుప్ తటుటిట, రోద ఆ శబదిము విని  వ్రి ప్రత్చరయాలకు జవ్బిచాచుడు. వ్రు ఆశచురయాపోయనా?

 y మనo దేవునికి గురిoచి ప్రి్థoచగల పరిసి్థతులను చరిచుoచoడి. దేవుడు ఎలలోప్్పడూ మన ప్ర్థనలను వింటాడు మరియు 
ఆయనకు బాగా తెలుస అని చెపే్ప విధంగా వ్రికి జవ్బిస్్డు.

 y మన ప్ర్థనలకు జవ్బు ఇచిచునప్్పడు మనo దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెపి్ప, స్త్స్్మని గురు్ంచుకోవ్లి.

బైబిల్ టైమ్ పాఠాని్న పూర్తి చేయండి.
దీని్న చూపంచు: FBI - జైలు నుండి పేతురు యొక్క అదుభాతమైన ఎసే్కప్.

నేర్పండి మరియు అవసరమైన కీ వెర్్స వివరించడానికి - జేమ్్స 5: మన ప్ర్థనలకు నిజంగా ఒక వైవిధయాం చేసే ఈ వ్కయాం మనకు 
చెబుతున్నది 16. దేవుడు మన పనిని చేయటానికి మన ప్ర్థనలను ఉపయోగస్్డు.

 y పేతురును ఎవరు జైలులో పెటాటిరు?
 y హేరోదు రాజు అప్పటికే ఎవరిని చంపెను?
 y దేవుడు దేవదూతను పoపిoచినప్్పడు పేతురు ఏమి చేసెను?
 y పేతురు యొక్క సే్నహతులు కలిసి ఎoదుకు వచాచురు?
 y పేతురుకు దేవదూత ఏమి చేయమని చెపె్పను?
 y చెరస్ల ద్వారం ద్వారా పేతురు ఎలా వచాచుడు?
 y దేవదూత విడిపోవడానికి ముoదు దేవదూత పేతురుతో ఎలా నడిచాడు?
 y అతను ఎవరి ఇంటికి వెళ్ళిడు?
 y తలుప్ యొదది ఉన్న పేతురును ఎవరు కనుగొనా్నరు?
 y మొదట, ర్ద ఎందుకు తలుప్ను తెరువలేదు?

ఇద చట్ం: పేతురు జైలును విడిచినప్్పడు జతగా పనిచేయకుండా చేయవచుచు. ఒక పిలలో పేతురు వ్లే మరియు ఇతరులు 
దేవదూత వలె. పిలలోలను అనుసరించడానికి పెదదిలు ఒక కధకు కలయిక చరయాలను అందించగలదు.
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పర్చయం చేయండి

భోదంచవలసినద

నేర్చికొనవలసినద:

గుర్తించుకోనవలసినద

A9 స్్ర్ 1
యాకోబు తన సోదర్ణ్ణి మోసగించుట – సావీర్పూర్తముగా ఉండ్టను గూర్చి ఈ కథ.

మేము నేర్చికొనుచున్నద:
 y ఇతర వయాకు్లను బాధస్న్నప్పటికీ స్వార్థపూరితంగా ఉండటం మొదట మీరే ఉండటం.
 y యాకోబులాగే, మనo స్వార్థపూరితo గా ఉoడవచుచు, అది దేవుని దృష్టికి పాపముగా పరిగనించబడెను.

ముఖయా వచనము: ఆదకాండము 25: 28 లేక ఫిలిప్పీయులకు 2: 3 గాని
బైబిల్ వాకయాం: ఆదకాండం 25: 19–34

 y మీకు ఎవరైనా కవలల గురించి తెలుస్? వ్రు వయాకి్తవాం మరియు ప్రదర్శనలో విభిన్నమైనద్ లేద్ ఒకేలా? మీ సహోదర 
సహోదర్లతో మీరు ఎప్్పడైనా పోరాడారా?

 y స్వార్థoగా ఉoడడo అoటే ఏమిటి? మీకు తెలిసిన ఎవరైనా మిమమాలి్న స్వార్థoగా ఉన్నప్్పడు, మిమమాలి్న బాధపెటిటిన సంధరబుం 
గురిoచి ఆలోచిo చగలరా?

 y ఈ కథ రండు స్దరులు గురించి బాగా రాలేదు. వ్రిలో ఒకరు తన గురించి మాత్రమే ఆలోచిస్్ అతని స్దరుణణి మోసం 
చేశాడు. ఐకయాత మరియు రిబా్క ఇదదిరూ కవలలు ఆశిస్నా్నరు. 

 y కవలలు జనిమాoచక ముoదు, దేవుడు తన రoడవ కుమారుడు తన చిన్న కుమారుణణి సేవిస్్నని రిబా్కతో చెపా్పడు. 
(ఆదకాండము 25: 19–23)

 y కవలలు ప్టిటినప్్పడు వ్రు చాలా భిన్నంగా ఉంటారని స్పషటింగా ఉంది. మొదట కుమారుడు, ఏస్వు, చాలా వెంట్రుకలవ్డు 
కానీ అతని స్దరుడు, యాకోబు, మృదువైన చరమాం కలిగ ఉనా్నరు. (ఆదికాండము 25: 24-26)వ్రు కూడా వేరేవారు 
విషయాలు అనుభవించారు - ఏశావు చాలా మంచి వేటగాడు అయాయాడు కాని ఇంటిలో ఉండటానికి యాకోబు ఇషటిపడాడాడు.  
ప్రత్ తoడ్రికి ఇషటిమైన కుమారుడు ఉoడును. ఇస్్సకు ఏశావుని ప్రేమిoచెను, కానీ రిబా్క యాకోబును ప్రేమిoచెను. 
(ఆదకాండము 25: 27–28)

 y ఒకరోజు, యాకోబు వండిన కూర ఏశావునకు అడగడం జరిగంది. పిలలోలు సని్నవేశం ఊహంచటానికి సహాయం చేయండి-  
ఏశావు అలసిన మరియు చాలా ఆకలితో, రుచికరమైన కూర యొక్క వ్సన! ఏశావు ఏదో ఒకటి ఇచిచు కూర తీసకొనవలసి 
వచిచుంది! కానీ యాకోబు చాలా కృత్రిమ ఉనా్నడు. అతను తన జేషటి హకు్కను ఇసే్, అప్్పడు మాత్రమే వంటకం ఇస్్ను అని 
చెపె్పను. జేషటి హకు్కను వివరించండి. కుటుంబంలో పెదది కుమారుడు స్ధారణంగా జేషటి హకు్కను అందుకునా్నడు. తన తండ్రి 
చనిపోయినప్్పడు అతను తన కుటుంబానికి అధపత్గా ఉండాలని భావించాడు. అతను తన తండ్రి సంపదలో రండంతల 
భాగాని్న కూడా అందుకుంటాడు.

 y ఏశావు ఆలోచించకుండా, తను ఆకలితో ఉనా్నడు కనుక! తన స్దరుడు తనను తాను మోసగంచటానికి అనుమత్నిచాచుడు 
మరియు అతని జేషటి హకు్కను కొoత కూర కోసం విక్రయించాడు. (ఆదకాo డము 25: 29–34)ఇదదిరు కుమారుల  
చరయాలను చరిచుoచoడి. యాకోబు తన జేషటి హకు్కనుంచి ఏశావును మోసగంచాడా? ఇది తన విలువైన జేషటి హకు్కను గనె్న 
కూరకు విక్రయించడానికి అంగీకరించాడా?

 y యాకోబు, ఏశావులను బటిటి దేవుడు సoతోష్స్నా్నడని మీరు అనుకుoటునా్నరా?
 y కొని్నస్రులో, ఏశావు, యాకోబుల మాదిరిగానే మనం కోరుకున్నద్ని గురించి మాత్రమే ఆలోచించాము. మనము 

స్వార్థపరులుగా ఉన్నప్్పడు దేవునికి వయాత్రేకంగా పాపం చేస్నా్నము.

బైబిల్ టైమ్ పాఠాని్న పూర్తి చేయండి.
చూపుము: bibleforchildren.org - యాకోబు. FBI - ఇస్్సకు తన జాతకమును యాకోబుకు విక్రయించాడు.

ఆదకాండం 25: 28 లేక ఫిలిపీ్పయులకు 2: 3 లను వివరించండి మరియు భోదించండి

 y • కథలోని ఇదదిరు అబాబుయిల పేరులో ఏమిటి?
 y • ఏ కుమారుడు పెదదివ్డు?
 y • బాలురు భిన్నంగా ఉన్న రండు మారా్గలను పేరు పెటటిండి?
 y • జేషటిహకు్క అంటే ఏమిటి?
 y • యాకోబు తనకోసం జనమాహకు్క కావ్లని మీరు ఎo దుకు అనుకుo టునా్నరు?
 y • యాకోబు ఏశావును ఎలా మోసగంచాడు?
 y • ఈ కథ నుoడి మనo ఏ పాఠాలు నేరుచుకోవచుచు?
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పర్చయం చేయండి

భోదంచవలసినద

నేర్చికొనవలసినద:

గుర్తించుకోనవలసినద

A9 కధ 2
యాకోబు తన తoడ్రిని మోసగిoచుట - ఈ కథలో యాకోబు ఎలా మోసగిoచెనో వివరణ

మేము నేర్చికొనుచున్నద:
 y రిబా్క మరియు యాకోబు ఇస్్సకును మోసగoచాలని కోరుకునా్నరు.
 y అబద్ధ్లు చెపి్ప మోసగంచడం దేవుని దృష్టిలో తప్్ప.

ముఖయా పదము: ఆదకాండము 27: 20 లేక కీరతిన 32: 2
బైబిల్ వాకయాం: ఆదకాండము 27: 1–29

 y అబదధ్ం చెప్పడం అంటే ఏమిటి?
 y ఈ కథలో యాకోబు తన తండ్రికి అబద్ధ్లు చెబుతాడు. అతని అసతాయాలు అతని తండ్రి మరియు స్దరుడు చాలా 

బాధపడాడాయి.
 y ఎవరైనా అబద్ధ్లు చెపి్ప మర్కరిని దెబబుతీసిన ఇతర కథలను మీరు ఆలోచించగలరా? 

 y ఇస్్సకు వృదుధ్డు మరియు అంధతవాం కలవ్డు. అతడు చనిపోకుముందే తన కుమారుడైన ఏశావుని ఆశీరవాదించాలని 
కోరుకునా్నడు.

 y అతను ఒక ప్రత్యాక భోజనం సిదధ్ం చేయడానికి అతను ఏశావును అడిగాడు. (ఆదకాండము 27: 1–4) ఆ విషయాని్న 
వివరించండి

 y బైబిల్ స్రులో అతను చనిపోయే ముందు తండ్రి తన పెదది కుమారునికి ఒక ఆశీరావాదం ఇస్్డు.
 y ఇస్్సకు ఏశావుని ఆశీరవాదిస్్డని రిబా్క వినిపించింది. ఆమె, యాకోబు ఐజాకు్న ఐగుప్్ను వదులుకోమని ప్రణాళిక  

వేశాడు. కనుక రిబా్క ఒక ప్రత్యాక భోజనం వండుతాడు. యాకోబు చేతులు అతని మేకలతో అలంకరించాడు. (ఆదకాoడము 
27: 5–17) ప్రత్ తoడ్రికి ఇషటిమైన కుమారుడు ఉoడాలని గురు్oచుకోoడి. రిబా్కకు ఇషటిమైన కుమారుడు యాకోబు. ప్రత్ 
ఒక్కరూ ఆశీరావాదం పందడానికి తమ అభిమాన కుమారుణణి కోరుకునా్నరు. పిలలోలను అనాయాయంగా ఉన్నటులో గురి్ంచే గృహ 
లేద్ పాఠశాల సందరభాంలో పక్షపాతతకు ఉద్హరణ ఇవవాండి!

 y యాకోబు ఇస్్సకుకు ప్రత్యాకమైన భోజనం తీసకొచాచుడు. అతను ఇస్్సకుకు అబదదిం చేసి ఏశావుగా నటించాడు. ఇస్్సకు చాలా 
తవారగా ఈ రుచికరమైన భోజనం పందగలిగారు ఆశచురయాపడాడాడు. (ఆదకాండము 27: 18–20). రిబా్క, యాకోబు దేవుణణిని 
సoతోషపరిచారా? ఎందుకు / ఎందుకు కాదు?

 y ఇస్్సకు ఇప్పటికీ అనుమానాస్పదంగా ఉనా్నడు. నిజంగా ఈస్? అతను యాకోబు యొక్క చేతులోలో జుటుటి అనుభూత్ అడిగారు 
ఖచిచుతంగా ఉండాలని కోరుకునా్నడు. అవును ... చేతులు ఏశావులా భావించాయి కాని సవారం యాకోబు లాగానే ఉంది. ఇస్్సకు 
గందరగోళం చెంద్డు. కనుక యాకోబు మళ్ళి అబదదిం చెపి్ప తన తండ్రికి ఇస్్నని చెపా్పడు. (ఆదకాండము 27: 21–24)

 y ఇస్్సకు యాకోబుకు తెచిచున భోజనం త్నాడు. అతను పూరి్ చేసినప్్పడు, అతను యాకోబు దీవించిన, అతను ఏశావు దీవెన 
అని ఆలోచిస్్. (ఆదకాండము 27: 25–29) అతను అబదదిం చేయబడినటులో గ్రహంచినప్్పడు ఇస్్సకు ఎలా భావిస్్డు?

 y అబదధ్మాడని దేవుడు మనకు ఆజా్ఞపిo చడని మీరo దుకు అనుకుo టునా్నరు?
 y ప్రభువైన యేస మాదిరిని పరిశీలిoచoడి.

బైబిల్ టైమ్ పాఠాని్న పూర్తి చేయండి.
దీని్న చూపంచు: bibleforchildren.org- యాకోబు. FBI - యాకోబు ఇస్్సకును మోసగంచాడు.

ఆదకాoడము 27: 20 లేక కీరతిన 32:2 లను బోధoచి,వివరిoచoడి.

 y బోధంచుకోవలసినది
 y ఇస్్సకుకు ఇషటిమైన కుమారుడు ఎవరు?
 y రిబా్కకు ఇషటిమైన ప్రియమైన కుమారుడు ఎవరు?
 y ఇస్్సకు చనిపోవడానికి ముoదు ఏశావుకు ఏమి చేయబోతునా్నడు?
 y ఆశీరావాదము పoదడానికి ఇశ్రాయేలు రిబా్క కోరుకుoద్? ఎందుకు కాదు?
 y యాకోబు, రబెకా ఇస్్సకును ఎలా మోసగoచారు?
 y యాకోబు వ్స్వ్నికి ఇస్్సకుకు ఎందుకు తెలియదు?
 y యాకోబు, రిబా్క, ఈ సoదరభాoలో దేవునిని సoతోషoగా ఉనా్నరని మీరు అనుకుoటునా్నరా? ఎందుకు కాదు?
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పర్చయం చేయండి

భోదంచవలసినద

నేర్చికొనవలసినద:

గుర్తించుకోనవలసినద

A9 కధ 3
యాకోబు దేవునిని కలుసుకోనుట - ఈ కథ దేవుడ్ అనుగ్రహంచు సంరక్షణ గుర్ంచి.

మేము నేర్చికొనుచున్నద:
 y దేవుడు ఎలలోప్్పడూ తన వ్గాదినాలను నెరవేరుస్్డు కాబటిటి మనo ఆయనను నమమావలెను.
 y దేవుడు మనపటలో శ్రదధ్గలవ్డు.

ముఖయా పదము: ఆదకాండము 28: 16 లేక కీరతిన 86: 11 గాని
బైబిల్ వాకయాం: ఆదకాండము 28: 1–22

 y గత కథలో యాకోబు ఏశావుని ఎలా మోసగంచాడో వ్రి పిలలోలను గురు్చేసకోండి. ఏశావు చాలా కోపంగా ఉనా్నడు మరియు 
యాకోబును చంపాలని యోచిస్నా్నడు. యాకోబు కాసేప్ ఇంటిని విడిచిపెటాటిలని నిరణియించుకునా్నడు.

 y పిలలోలను వ్రు యాకోబు అని ఊహంచుకోమని అడగండి. వ్రు ఇoటికి దూరoగా ఉoటే వ్రు ఎలా భావిస్్రు?
 y యాకోబు చేసిన తప్్పలు చేసినప్పటికీ, దేవుడు తన గురిoచి శ్రదధ్ తీసకునా్నడు, ఆయనను ప్రేమిoచాడు. దేవుడు యాకోబు 

తనకు తానుగా ఎలా చూపించాడో మన కథ నేడు మనకు చెబుతోంది.

 y ఇస్్సకు యాకోబును ఆశీరవాదిoచి, హారానులో తన అంకుల్ లాబాను కుటుంబానికి వెళిలో తన ఇంటికి వెళళిమని స్చించాడు. 
అక్కడ, అతను తనను తాను భారయాను కనుకు్కనా్నడు. (28: 1–5)

 y తన ప్రయాణంలో, యాకోబు రాత్రి విశ్రాంత్ నిలిపివేశాడు. అతను తన దిండు కోసం ఒక రాయి ఉపయోగంచాడు. ఇది 
ఎలా ఉంటుందో ఊహంచండి! అతను నిద్పోతున్నప్్పడు, భూమి నుండి సవారా్గనికి చేరే ఒక నిచెచున గురించి ఆయనకు కల 
వచిచుంది. దేవుని దేవదూతలు పైకి క్రిందికి వెళిలోపోయారు. (28: 10–12)

 y దేవుని నిచెచున పైన నిలబడి ఉనా్నడు. అతను తనను ఆశీరవాదించి అనేకమంది వ్రసలు ఇస్్నని ఆయన యాకోబుతో 
చెపా్పడు. దేవుడు యాకోబుతో ఉండాలని వ్గాదినం చేస్డు. ఒకరోజు దేవుడు త్రిగ యాకోబు ఇంటికి తీసకొస్్డు.  
(28: 13–15) వ్గాదినం ఏమి చరిచుంచండి. మేము ఎలలోప్్పడూ మా వ్గాదినాలను ఉంచుకునా్నరా? ఎందుకు కాదు? దేవుడు 
ఎలలోప్్పడూ తన వ్గాదినాలను నెరవేరుస్్డని పిలలోలకు వివరించండి. అతను సరవాశకి్మంతుడు మరియు అతను అబదధ్ం కాదు.

 y యాకోబు నిద్ లేచినప్్పడు దేవుడు ఆ స్థలములో ఉనా్నడని తెలుస. దేవుడు తనతో పాటు ఉన్నటులో ఆలోచించినప్్పడు 
యాకోబు ఎలా భయపడాడాడో వివరించండి. యాకోబు దేవుని పటలో ఇషటిపడని అనేక తప్్పలు చేశాడు. కానీ దేవుడు తన కోసం 
ఇంకా శ్రదధ్ తీసకునా్నడు! అప్్పడు అతను తన దిండు కోసం ఉపయోగంచిన రాయి తీసకొని ద్ని పైభాగంలో చమురు 
కురిపించింది. అతను ఆ స్థలము పేరు బెతెల్ అని పిలిచాడు. యాకోబు వ్గాదినం చేశాడు, యెహోవ్ అతనితో ఉంటాడు 
మరియు అతణణి తన ఇంటికి తీసకొని వస్్డని, అప్్పడు యెహోవ్ తన దేవుడై ఉంటాడు. (28: 16–22) దేవుడు 
ఎలలోప్్పడూ తన వ్గాదినాలను నెరవేరుస్్డని యాకోబు ఇంకా నేరుచుకోవ్లి!

 y మేము తప్్ప పనులు చేసినందుకు యాకోబులాగే ఉనా్నము. దేవుడు యాకోబును ప్రేమిస్న్నటేలో మనలో ప్రత్ ఒక్కరికి 
ప్రేమిస్్డు మరియు శ్రదధ్గా ఉంటాడు. మనకు సిలువపై చనిపోవడానికి ఆయన కుమారుని పంపినటులో వివరించండి. ప్రభువైన 
యేసదేవుడు మాకు తీసకొచేచు “ఒక నిచెచున” లాగా, పరలోకంలో మన ఇంటికి తీసకురావటానికి.

బైబిల్ టైమ్ పాఠాని్న పూర్తి చేయండి.
చూపుము: bibleforchildren.org- యాకోబు. FBI - దేవుడు ఒక కలలో యాకోబుతో  మాటాలోడతాడు.

బోధoచవలసిన,మరియు వివరిoచoడి - ఆదికాoడము 28: 16 లేక కీర్న 86: 11 వ వచనo

 y యాకోబు ఎoదుకు ఇoటికి వెళ్ళిడు?
 y యాకోబు దిండుగా దేనిని ఎలా ఉపయోగంచాడు?
 y యాకోబు తన కలలో ఏమి చూశాడు?
 y కలలో యాకోబుకు దేవుడు ఏమి చెపా్పడు?
 y గతoలో తప్్పడు పనులు చేసినప్పటికీ, దేవుడు యాకోబుపటలో శ్రదధ్ తీసకునా్నడా?
 y దేవుడు మనపటలో శ్రదధ్ కలిగవునా్నడని మనమెలా తెలుస?
 y యాకోబు ఆ రాయితో ఏమి చేశాడు?
 y ప్రభువైన యేస ఎలా నిచెచునలా?
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పర్చయం చేయండి

భోదంచవలసినద

నేర్చికొనవలసినద:

గుర్తించుకోనవలసినద

A9 కధ 4
యాకోబు ఒక భారయాను కనుగొనుట - ఈ కధనం తన మామ  యకోబును ఎలా వయావహర్ంచెను గూర్చి

మేము నేర్చికొనుచున్నద:
 y యాకోబు తనను తాను మోసగంచుకోనుట.
 y మనతో వుండిన విధానములో ఇతరులతో వయావహరించాలి.

ముఖయా పదము: ఆదకాండము 29: 28 లేక గలతీయులకు 6: 7
బైబిల్ వాకయాం: ఆదకాండము 29: 1–30

 y మీరు ఇంతకుముందే కలుసకోని కుటుంబంతో ఉండడానికి ఎప్్పడైనా వెళిలోపోయారా? ఎలా అనిపిస్ంది?  
లేద్ మీ సవాంత అనుభవం నుండి సంబంధత సంఘటన గురించి చెప్పండి. యాకోబు తన అంకుల్ లాబానో్ హారానులో 
ఉండడానికి వెళ్్న్నటులో గురు్చేసకోండి.

 y కథలో కొత్ పాత్రలను ప్రవేశపెటటిండి; లాబాను మరియు అతని కుమార్లు, లేయా మరియు రాహేలు.
 y ఈ కధలో యాకోబు ద్నిని మోసగంచినటులో అనిపిస్ంది.

 y యాకోబు హారానుకు వెళ్ళివ్డు. తన ప్రయాణానికి ముగంప్గా అతను కొంతమంది గొర్రెల కాపరులను బాగా కలిశాడు.  
వ్రు అతని అంకుల్ లాబాను తెలుస. (ఆదకాండము 29: 1–8)

 y లాబాను కుమార్ రాహేలు ఆమె గొర్రెలతో బావి దగ్గరకు వచిచుంది. యాకోబు తన గొర్రెలకు నీటిని బావి నుండి రాయిని 
వేయడం ద్వారా ఆమెకు సహాయపడింది. (ఆదకాండము 29: 9–10)

 y యాకోబు తాను ఎవరు రాచెలో్ చెపా్పడు. ఆమె తన తండ్రికి చెప్పడానికి ఇంటికి పరుగెత్్, లాబాను తనతో కలిసి ఉండటానికి 
యాకోబును ఆహావానించాడు. (ఆదకాoడము 29: 11–14) కొoతకాలానికి చెo దిన కొని్న సంభాషణలను ఊహంచుకోండి!

 y యాకోబు లాబాను కోసo పని చేశాడు. యాకోబు తన భారయాగా లాబానుకు ఏడు సంవత్సరాలు పనిచేయవలసి వచిచుంది. అతను 
రాహేలు్న ప్రేమిస్నా్నడు కాబటిటి అతను దీని్న చేయటానికి ఇషటిపడాడాడు. (ఆదకాండము 29: 15–20)

 y అయిత్ లాబాను యాకోబును మోసగంచాడు. అతనికి రాహేలు ఇవవాటానికి బదులుగా, అతను భారయాకు లేయాకు 
ఇచాచుడు. (ఆదకాoడము 29: 21–27) తాను మోసగo చానని తెలుసకున్నప్్పడు యాకోబు ఎలా ఉoటుoదని మీరు 
అనుకుoటునా్నరా? యాకోబు ఇతరులను మోసగoచిన విధానాలను జా్ఞపకo చేసకోమని పిలలోలకు చెప్పoడి.

 y యాకోబు కూడా రాహేలును వివ్హం చేసకునా్నడు, కానీ అతను మరో ఏడు సంవత్సరాలు పనిచేయవలసి వచిచుంది.
(ఆదకాoడము 29: 29–30) లాబాను యాకోబును మెరుగైనటులో అనిపిస్్oది!

 y ఇతర ప్రజలను మోసగo చిన సమయానికలాలో యాకోబు బాధపడడాని్న మీరు అనుకుoటునా్నరా?
 y యాకోబు తనకు అర్హమైనద్ అని కొందరు అనవచుచు. పిలలోలు ద్ని గురించి ఏమనుకుంటునా్నరో చరిచుంచండి.

బైబిల్ టైమ్ పాఠాని్న పూర్తి చేయండి.
 y చూపుము: bibleforchildren.Org- యాకోబు. FBI - యాకోబు తన వివ్హం విషయంలో మోసగంచబడాడాడు.

బోధoచవలసిన అవసరo బోధoచి, వివరిoచoడి - ఆదకాoడము 29:28 లేక గలతీయులకు 6: 7

 y లాబాను ఎక్కడ నివసిస్నా్నరు?
 y లాబాను ఇదదిరు కుమార్ల పేరులో ఏమి?
 y హారానుకు వచిచునప్్పడు యాకోబు రాహేలుకు ఎలా సహాయo చేశాడు?
 y యాకోబు ఏ కుమార్ ప్రేమిo చాడు?
 y రాహేలును వివ్హం చేసకుంటే, ఎంతకాలం పని చేస్్నని యాకోబు చెపా్పడు?

 y లాబాను యాకోబును ఎలా మోసగoచాడు?
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పర్చయం చేయండి

భోదంచవలసినద

నేర్చికొనవలసినద:

గుర్తించుకోనవలసినద

A10 కథ 1
ప్రభువైన యేసు కొరకు సేతిఫెన్ చనిపోతాడ్ - ఈ కథ ప్రభువైన యేసు కోసం సేతిఫెను యొకకా గొపపీ ప్రేమ గుర్ంచి ఉంద.

మేము నేర్చికొనుచున్నద:
 y సే్ఫెను దేవుణణి ప్రేమిoచి, తన శత్రువులను ప్రేమిoచాడు.
 y సె్ఫనుతో యేస రాళళితో రాగానే అతడు పరలోకంలో ఎదురుచూడబడాడాడు.

ముఖయా పదము: 1 యోహాను 4: 19
బైబిలు వాకయాము: అపొసతిలుల కారయాములు 6: 8–15, 7: 54–60

 y ఇతరులకు సహాయo చేసిన సమయo గురిo చి పిలలోలకు చెప్పo డి.
 y మీరు ఎవరికి సహాయo చేయాలని ప్రయత్్నస్న్నప్్పడు, మీకు సహాయo చేయనటలోయిత్ అది ఎలా అనిపిస్o ది? వ్రు 

మిమమాలి్న పేరులో అని పిలిచినటలోయిత్ లేద్ మీరు బాధపెటటిడానికి ప్రయత్్నంచినప్్పడు?
 y ఇతరులకి సహాయo చేసిన ఒక వయాకి్ గురిoచి బైబిలోలోని నేటి కథ. ఇతరులు ఎలా వయావహరిస్్రో చూద్దిం.

 y సె్ఫను ప్రభువైన యేసను ప్రేమిoచాడు. ఆయన ప్రజలకు సహాయపడే అదుభాతాలు చేశాడు, కాని కొందరు యూదులు 
అతనిని లేద్ యేసను ఇషటిపడలేదు. వ్రు అతనిని దెబబు తీయడానికి రహసయాంగా నిరణియించుకునా్నరు మరియు యేస వ్రి 
కొరకు మరణస్న్నటులో ప్రజలను చెప్పమని ఆపారు. (అపొసతిలుల కారయాములు 6: 8–11)

 y ఈ మనుషుయాలు సె్ఫను గురిoచి అబద్ధ్లు చెపి్ప, అతనితో ఏమి చేయాలని నిరణియిo చేo దుకు కోరుటికు తీసకువచిచు 
ఆయనను పక్కకు మళిళిoచారు. సే్ఫెను చెపి్పన విషయాల గురిo చి స్క్షులు అబదధ్మాడతారు. (అపొసతిలుల కారయాములు  
6: 12–15) మీరు సే్ఫెను అయిత్ ఎలా ఉoటుoది?

 y సే్ఫెను గురిoచి, యేస గురిo చి అబద్ధ్లు చెప్పబడినా, సే్ఫెను కోపo తెచుచుకోలేదు. యేస అతనితో ఉనా్నడని ప్రజలు 
చూడగలిగారు - వ్స్వ్నికి అతని ముఖం ఒక దేవదూత వంటిది. (అపొసతిలుల కారయాములు 6: 15) సే్ఫెను యేసను సమరి్థo 
చాడు, అయిత్ ఇది కేవలo ఆగ్రహoచినవ్రిని మాత్రమే చేశాడు. (అపొసతిలుల కారయాములు 7: 54) భయపడకుo డానే, 
సె్ఫను పరలోకానికి చూసి యేస అక్కడే ఎదురు చూశాడు. (అపొసతిలుల కారయాములు 7: 55–56) యేస చూసినప్్పడు 
సే్ఫెను ఎలా ఉoడవచుచు?

 y ప్రుషులు ఇప్్పడు సే్ఫెను వదది కోపంతో మరియు ఇకపై వినడానికి నిరాకరించారు. వ్రు నగరం బయట సే్ఫెను  
పటిటింది మరియు అతనిని చంపడానికి అతనికి పెదది రాళ్ళి విసిరారు. వ్రు ఇలా చేసే్, యేస తన ఆతమాను స్వాకరిస్్డని 
ప్రి్థస్్, వ్ళ్ళి తనకు ఏమి చేస్నా్నరో ద్నికి మనుషుయాలను క్షమిస్్డు. అప్్పడు అతను మరణంచాడు. (అపొసతిలుల 
కారయాములు 7: 57–60)

 y సె్ఫను మరణoచడానికి ముoదు యేస తన శత్రువుల కోసo ఏదో చేయమని అడిగాడు - ఆయన అలా చేశాడని మీరు  
ఎo దుకు అనుకుoటునా్నరు?

 y మనo చేసే చెడు విషయాలపటలో మనమెలా క్షమాపణ చేయవచుచు?

బైబిల్ టైమ్ పాఠాని్న పూర్తి చేయండి.
చూపుము: FBI - సే్ఫెను హతమగుట.

1 యోహాను 4: 19. ప్రభువైన యేస కోసం సె్ఫను చేసిన ప్రేమ ఆయనకు చనిపోవడానికి సిదధ్ంగా ఉన్నటులో చూపించిందని 
వివరించండి. శిలువపై మరణంచడం ద్వారా ప్రభువైన యేస ఇప్పటికే సే్ఫెను కోసం తన ప్రేమను చూపించాడు.

 y సే్ఫెను చరిచులో సహాయకురాలు. అతను ఎలా సహాయం చేస్డు?
 y ప్రత్ ఒక్కరూ సే్ఫెను లాగా ఉండవలెనా? ఎందుకు కాదు?
 y యూదువ్రు స్టిఫెను్క వయాత్రేకo గా ప్రజలను ఎలా మారుచుకునా్నరు?
 y యేస గురిoచి,అబద్ధ్లు చెపి్పనప్్పడు సే్ఫెను ఎలా చరయా తీసకునా్నడు?
 y పరలోకానికి చూచినప్్పడు సే్ఫెను ఏమి చూశాడు?
 y ప్రుషులు స్టిఫెనును ఏమి చేశారు?
 y సే్ఫెను ఏమి ప్రి్థoచాడు?
 y మనమెలా క్షమించవచుచు?
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పర్చయం చేయండి

భోదంచవలసినద

నేర్చికొనవలసినద:

గుర్తించుకోనవలసినద

A10 కధ 2
ఫిలిప్ సువారతి చెపుపీట - ఈ కథ ప్రభువైన యేసును నమ్్మన ఒక ఆఫ్రికన్ గుర్ంచి.

మేము నేర్చికొనుచున్నద:
 y మన పాపములు క్షమించబడాలంటే ప్రభువైన యేసను నమామాలి.
 y దేవుని వ్కయాoలోని బైబిలు భాగాలను అర్థo చేసకోవడానికి దేవుడు మనకు సహాయo చేస్్డు.

ముఖయా వచనం: అపొసతిలుల కారయాములు 8: 35
బైబిల్ వాకయాము: అపొసతిలుల కారయాములు 8: 26–40

 y పిలలోలకు ఎడారి ఎలా ఉందో చెప్పండి. ఇది ఎలా ఉంది? అది ఎలా భావిస్్ను? మీరు ఒక అపరిచితునితో మాటాలోడటానికి 
ఎడారిలోకి వెళళిమని అడిగత్, మీరు వెళ్్రా?

 y మీరు అర్థం చేసకోవడానికి కషటింగా ఉన్నప్డు, లేద్ మీరు గురు్ంచుకోవలసిన సమయాని్న గురు్ంచుకోగలరు. ఒక ప్స్కం, 
ఒక గణత సమసయా? ఎవరు మీకు సహాయం చేస్రు?

 y ఫిలిప్్ప యేసను నమిమా పటటిణాలు మరియు నగరాలోలో యేస గురిo చి సవ్ర్ ప్రకటిo చాడు. ఎడారి గుండా వెళిళిన 
రహద్రిపై వెళళిడానికి ఒక రోజున ఒక దేవదూత అతనికి చెపా్పడు. (ఫిలిప్ ఈ గురించి ఆలోచిస్్ ఉండవచుచు?) ఫిలిప్ 
అతని వైప్ వస్న్న ఒక రథం చూసిన ఎలా వివరించండి. ఇది ఇథియోపియా నుండి తన ఇంటికి వెళిళిన ముఖయామైన వయాకి్గా 
మారిపోయింది. (ఇది ఎక్కడ ఉందో వివరించండి) (అపొసతిలుల కారయాములు 8: 26–28) ఇథియోపియా వయాకి్ గురించి  
వినడానికి మీరు ఎవరిని అనుకుంటారు?

 y ఆ తరావాత మానవునికి వెళళిటానికి ఫిలిప్్పను పవిత్రాతమా చెపా్పడు. అతను పాత నిబంధనలోని ఒక ప్స్కం యెషయా నుండి 
బిగ్గరగా చదువుతూ ఉనా్నడు. ఫిలిప్ ద్నిని గ్రహంచాడని అడిగారు, కాని మనిష్ గందరగోళంలో ఉనా్నడు! (అపొసతిలుల 
కారయాములు 8: 29–31). 

 y శ్లోకాలలో ఒక వయాకి్ గొర్రెలా చంపబడతాడని చెపా్పడు. (చంపబడటానికి తీసకున్నప్్పడు ఒక గొర్రెపిలలోను ఎటువంటి ఫసి్సవవాని 
వివరించండి.) పాపములను పాపము చేయుటకు ప్రభువైన యేసక్రీస్ శిలువపై మరణంచాడని ఫిలిప్ వివరించాడు. 
(చనిపోయే యేస సముఖత వివరించండి)

 y ఇశ్రాయేలీయుడైన ఆ వయాకి్ తాను పాపo చేశాడని, దేవుడు క్షమాపణలు పo ద్లని అర్థo చేసకునా్నడు. ఆలసయాం లేకుండా, 
క్రీస్ తన కొరకు మరణంచాడు అని నమామాడు. (అపొసతిలుల కారయాములు 8: 32–35)

 y ఫిలిప్ యేస బాపిటిజం ప్రస్దించాడని చూపించడానికి బాపిటిజం ఇచాచుడు (బాపిటిజం వివరించండి). తన జీవితంలో వచిచున 
మారు్ప మరియు ఆనందం తెలియజేయండి.

 y యేస గురించి ఇతరులకు చెప్పడానికి పవిత్ర ఆతమా ఫిలిప్్న తీసకుంది. (అపొసతిలుల కారయాములు 8: 36–40)
 y యేస వ్రి పాపాల కోసం సిలువపై మరణంచినటులో అందరూ తెలుసకోవ్లని దేవుడు కోరుతునా్నడు. బైబిలు ఏమిట్ అర్థo 

చేసకోవడానికి మనకు సహాయపడే ప్రజల గురిo చి మాటాలోడo డి. మనo యేస గురిo చిన సవ్ర్ను విన్నo దుకు మనo 
కృతజు్ఞలై ఉo డాలి.

బైబిల్ టైమ్ పాఠాని్న పూర్తి చేయండి.
దీని్న చూపంచు: FBI - ఫిలిప్ మరియు ఇథియోపియన్ అధకారిక.

బోధoచవలసిన అవసరాలను బోధoచి, వివరిoచoడి - అపొసతిలుల కారయాములు 8: 35

 y దేవదూత ఫిలిప్్పను  ఎక్కడికి వెళళిమని చెపె్పను?
 y ఏ దేశానికి చెందిన వయాకి్?
 y ఫిలిప్్ప ఎoదుకు వెళిళిపోయాడు?
 y చదువుచున్నది ఏమిటి?
 y యేస గురిoచి ఫిలిప్్ప చెపి్పనప్్పడు ఆ వయాకి్ ఏమి చేశాడు?
 y ఎక్కడ బాపి్సమాo తీసకునా్నడు?
 y అతను ఇంటికి వెళిళినప్్పడు అతను ఎలా భావిస్నా్నడు?
 y మన పాపములు క్షమించబడగలద్?
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పర్చయం చేయండి

భోదంచవలసినద

నేర్చికొనవలసినద:

గుర్తించుకోనవలసినద

A10 కధ 3
సౌలు మర్యు ప్రకాశవంతమైన కాంతి! - ఈ కథ జీవితాలను మారచిడ్నిక్ దేవుని శక్తి గుర్ంచి.

మేము నేర్చికొనుచున్నద:
 y యేస ప్రత్ ఒక్కరిని ప్రేమిస్్డు మరియు ప్రత్ ఒక్కరి కోసం చనిపోయేను. తనను దేవాష్ంచు ప్రజలను కొరకు కూడా 

చనిపోతాడు.
 y ప్రభువైన యేస మాత్రమే మన జీవితాలను మారచుడానికి శకి్ కలిగ ఉనా్నడు

ముఖయామైన పదం: 2 కొర్ంథియులకు 5: 17
బైబిల్ వాకయాం: అపొసతిలుల కారయాములు 9: 1–9

 y సౌలు యేసను దేవాష్oచిన యూదుడు. యేసను చంపిన వ్ళళిందరినీ ఆయన చంపాలని కోరుకునా్నడు. స్టిఫెను్న రాళళితో 
రాసినప్్పడు ఆయన ఎలా ఉనా్నడో వివరిoచoడి. (కథ 1)

 y తమ సే్నహతుడిగా సౌలును ఇషటిపడేవ్రా, పిలలోలను అడుగండి? ఎందుకు / ఎందుకు కాదు?

 y ఒక రోజు సౌలు క్రైస్వులను కనుగొని,వ్రిని జైలులో బంధంచుటకు ధమస్క అని పిలువబడే ఒక నగరానికి వెళ్ళిడు. 
(అపొసతిలుల కారయాములు 9: 1–2) సౌలు భావ్లను, వైఖరులను అక్కడ మార్గంలో చరిచుoచoడి.

 y అతను ధమస్క వచిచునప్్పడు అతను హఠాతు్గా అతని చుటూటి ఉన్న ఒక ప్రకాశవంతమైన కాంత్ చూశాడు మరియు అతను 
నేల పడింది. సౌలుకు, ఆయన ప్రతుయాత్రమిచిచున మాటలను ఉపయోగo చo డి. సౌలు ఇప్్పడు ఎలా అనుభవిస్నా్నడో 
వివరించండి. (అపొసతిలుల కారయాములు 9: 3–4)

 y నేను యేస అని సవారం వినబడెను. సౌలు ఇప్్పడు ఏమి గ్రహంచాడో వివరించండి - యేస దేవుని కుమారుడు, ఆయన 
సజీవంగా ఉనా్నడు, యేస గురించి అతని ఆలోచనలు అనీ్న తప్్పగా ఉనా్నయి! ధమస్క పటటిణానికి వెళళిమని యేస 
చెపా్పడు, అక్కడ ఏమి చేయాలని చెప్పబడుతుందో చెపా్పడు. సౌలుతో ఉన్న ప్రుషులు ఆశచురాయానికి గురయాయారు కానీ వ్రు 
ఎవరినీ చూడలేదు. (అపొసతిలుల కారయాములు 9: 5–7)

 y సౌలు లేచినప్్పడు ఆయన గ్రుడిడావ్డు, నగరానికి నడిపించబడాలి. మూడు రోజులు అతను అంధతవాం మరియు ఏదైనా త్ని 
లేద్ త్రాగలేదు. (అపొసతిలుల కారయాములు 9: 8–9) ఆయన గ్రుడిడావ్డని ఎలా భావిస్నా్నడు?

 y ప్రభువైన యేస ఈ విధంగా సౌలును ఎందుకు కలుసకునా్నడు ఎందుకు చరిచుంచండి. సౌలు యేసను, అతని 
అనుచరులను దేవాష్ంచిన పిలలోలను గురు్చేసకోండి. అతను వ్రిని చంపిన వ్రిని చూడాలని కోరుకునా్నడు కానీ యేస 
అతని్న ప్రేమిస్నా్నడు మరియు అతను తనని తాను కానప్పటికీ అతను తన అనుచరుడిగా ఉండాలని కోరుకునా్నడు. 
ప్రభువైన యేస పూరి్గా తన జీవితాని్న మారాచులని అనుకునా్నడు.

 y మన పాపములను తీసివేసి, క్రొత్ జీవితాని్న గడపటానికి శకి్నివవామని మన ప్రభువైన యేస అవసరం.

బైబిల్ టైమ్ పాఠాని్న పూర్తి చేయండి.
దీని్న చూపంచు: FBI - సౌలు మారి్పడి.

2: 5 కొర్ంథీయులకు 5: 17, అది స్ల్ యొక్క పాత జీవితానికి మరియు “క్రీస్లో” మన జీవితాలను మారిచునప్్పడు మరియు 
నూతనంగా ఉండినప్్పడు అది తప్పనిసరిగా అవసరమైత్ బోధస్్రు మరియు వివరించండి.

 y సౌలు ఎక్కడికి వెళ్ళిచునా్నడు?
 y అతను ఈ ప్రయాణంలో ఎందుకు వెళ్లోడు?
 y అతను ఏమి చూశాడు?
 y అతను ఏమి వినా్నడు?
 y సవారము ఏమి మాటలడెను?
 y యేస తనతో మాటాలోడినటులో గురి్ంచినప్్పడు సౌలు ఏమి తెలుసకునా్నడు?
 y సౌలు మూడు రోజులు ఏమి చేయలేదు?
 y క్రొత్ జీవితాని్న గడపడానికి మాకు శకి్నివవాగల ఏకైక వయాకి్ ఎవరు?
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పర్చయం చేయండి

భోదంచవలసినద

నేర్చికొనవలసినద:

గుర్తించుకోనవలసినద

A10 కధ 4
సౌలు మారచిబడిను  - ఇతర్లకు సువారతి చెపపీడ్నిక్ దేవుడ్ సౌలును ఎలా ఉపయోగించాడో ఈ కథ ఉంద.

మేము నేర్చికొనుచున్నద:
 y దేవుడు మనకు సహాయo చేయాలని, మనకు అవసరమైనప్్పడు మన యొదదికు తన ప్రజలను పంప్తాడు.
 y సౌలులాగే, నేడు ప్రజల జీవితాలను మారిచువేస్్రు, ఆయన వ్రిని ఆయన కొరకు ఉపయోగకరంగా చేయవచుచు.

ముఖయామైన వచనములు: అపొసతిలుల కారయాములు 9: 20
బైబిల్ వాకయాం: అపొసతిలుల కారయాములు 9: 10–23

 y సౌలు కథలోని మొదటి భాగాని్న సమీక్షించండి - “పాత” సౌలు ఎలా ఉండేవ్డో మీకు గురు్ంద్?
 y దమస్కలో జీవిo చిన యేస అనుచరులు “పాత” సౌలు గురిoచి ఎలా భావిoచారు? (భయపెటిటింది ...)
 y దేవుడు తన కుటుo బ సభుయాలోలో ఒకరుగా క్రొత్ సౌలును అo గీకరిo చడానికి సిదధ్o గా ఉనా్నడు. ఏమి జరిగందో 

తెలుసకుంద్ం ....

 y దేవుడు ఒక కలలో అనీనీయులతో మాటాలోడి, సౌలును వెళిలో సౌలును కనుగొనా్నడు. (అపొసతిలుల కారయాములు 9: 10–12) 
అనానియస్ వెళ్ళిలనుకుంటునా్నరా? ఎందుకు కాదు?

 y సౌలు అతనిని బoధoచి లేద్ అతని్న చoపిస్్డని అననీయ భయపడాడాడు. దేవుడు తన గురించి విన్న ఎన్నడూ ముందుగానే 
దేవుని గురించి ప్రజలకు చెప్పడానికి - అతను ఒక ప్రత్యాకమైన పని కోసం సౌలును ఎంపిక చేసకున్నటులోగా ఆందోళన చెంద్లని 
దేవుడు చెపా్పడు. (అపొసతిలుల కారయాములు 9: 13–16)

 y అననీయులు సౌలు దగ్గరికి వెళిళిపోయారు. అతను స్దరుడు అని పిలిచాడు (వ్రు ఎందుకు స్దరులు అని వివరించారు) 
మరియు అతను ప్రభువైన యేసపంపబడింది అని చెపా్పడు. అతను మళ్ళి చూడగలిగేలా సౌలు కళళి మీద తన చేతులను 
చేస్డు. స్ల్ కూడా పవిత్రాతమాతో నింపబడాడాడు. అతను బాపిటిజం పంద్డు మరియు త్నడానికి కొంత ఆహారం వచిచుంది. 
(అపొసతిలుల కారయాములు 9: 17–19) అనానియస్న ఆయనను సoదరి్శoచడo గురిoచి సౌలు ఎలా భావిస్్డు?

 y తవారలోనే సౌలు దమస్కలో యేసనుoడి ఇతర అనుచరులను కలుసకునా్నడు. వెంటనే అతను ప్రభువైన యేసగురించి 
బోధంచడానికి ప్రంభమైంది. దమస్కలో సౌలును కలుసకున్నవ్రి ప్రత్స్పo దనను వివరిoచoడి. వ్రు సౌలులాగే 
ఉoడాలని వ్రు కోరుకోలేదు!

 y సౌలు జీవితoలో మారు్ప గురిoచి విన్న యూదులు ఆయనకు ప్రకటిo చిన సo దేశాని్న ఇషటిపడలేదు, కాబటిటి వ్రు ఆయనను 
చo పడానికి పనా్నగo. సౌలు రాత్రి సమయంలో ఒక బుటటిలో గోడల నుండి బయట పడటం ద్వారా డమాస్కస్ నుండి 
తపి్పంచుకోవలసి వచిచుంది. (అపొసతిలుల కారయాములు 9: 19–25) సౌలు జీవితo లోనూ, పరిసి్థతులోలోనూ, యేసపై నమమాకo 
ఉo దని ఇప్్పడు విరుదధ్o.

బైబిల్ టైమ్ పాఠాని్న పూర్తి చేయండి.
దీని్న చూపంచు: FBI - సౌలు మారు్పనందుట.

ముఖయాముగా అవసరమైన వ్టి నుండి బోధoచి, వివరిoచoడి - అపొసతిలుల కారయాములు 9: 20

 y దేవుడు అననీయతో ఎలా మాటాలోడాడు?
 y సౌలుకు వెళళిడానికి అననియతో ఎందుకు భయపడాడారు?
 y సౌలు కొత్ పని ఎలా ఉoటుoది?
 y అననియా తన మీద చేతులు వేసినప్్పడు సౌలు కను్నలకు ఏమి జరిగoది?
 y అననీయలు ఆయనను చూసినప్్పడు సౌలు ఏ ఇతర బహుమత్ని పoద్రు?
 y సౌలు వెoటనే ఏమి చేయడo ప్రoభిoచాడు?
 y ఒక బుటటిలో సౌలు ఎoదుకు తపి్పoచుకోవ్లి?

 y సౌలు చేసినటులో మన జీవితాలు పూరి్గా ఎలా మారవచుచు?
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పర్చయం చేయండి

భోదంచవలసినద

నేర్చికొనవలసినద:

గుర్తించుకోనవలసినద

A11 కధ 1
ఆంతియోకు వద్ద పౌలు (సౌలు) - ఈ కథ దేవుని పనిలో సహాయం గుర్ంచి వివరణ.

మేము నేర్చికొనుచున్నద:
 y యేసను నమిమాన ప్రజలు “క్రైస్వులు” అని పిలువబడాడారు.
 y మనము ఆయనను నమిమానప్్పడు దేవుడు మనకు ప్రత్యాకమైన ప్రణాళికను కలిగ ఉనా్నడు - ఆయన మనకు సహాయకులుగా 

ఉండాలని ఆయన కోరుకుంటాడు.
ముఖయా వచనములు:  అపోసతిలుల కారయాములు 11: 26
బైబిల్ వాకయాం: అపోసతిలుల కారయాములు 11: 19–26

 y వేరేవారు పరిసి్థతులలో సహాయం చేయగల పిలలోలను అడగండి - మీ ఉపాధాయాయునికి ఎలా సహాయం చేయగలవు? మీ తలిలో 
జబుబుపడినటలోయిత్ సహాయపడటానికి మీరు ఇంట్లో ఏమి చేయవచుచు?

 y నేటి కథ దేవుని పనిలో కలిసి సహాయపడే ఇదదిరు మనుషుయాల గురించి వివరించండి.

 y యేస గురిoచిన శుభవ్ర్ వ్యాపిoచి, దేవునిని గూరిచున చరిచు పెరుగుతోoది. కొంతమంది విశావాసలు ఆంటియోక్ అనే 
పటటిణంలో నివసించటానికి వెళ్లోరు. అoదుకే వ్రు ఎన్నడూ వినలేదని, ప్రభువు యేసను నమేమావ్ళలోకు సవ్ర్ను ప్రకటిo 
చగలిగారు. (అపొసతిలుల కారయాములు 11: 19–21)

 y తవారలోనే యెరూషలేములోని చరిచు ఆంటియోకోలో జరిగే గొప్ప విషయాల గురిo చి విన్నది. విశావాసలు ఎలా భావిస్్రు? 
(సంతోష్స్నా్నము) వ్రు మరింత తెలుసకోవడానికి బర్నబాస్ అనే వయాకి్ని పంపమని నిరణియించుకునా్నరు. అతను 
ఆంటియోచ్ వెళిలో అనేక కొత్ నమిమాన ఉనా్నయి కనుగొనేందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. కొత్ నమమాకాలను బోధంచడానికి 
మరియు లార్డా జీసస్న ప్రేమించమని వ్రిని ప్రోత్సహంచాలని బర్నబా చేయగలిగాడు. (అపొసతిలుల కారయాములు  
11: 22–24) బర్నబా ఏ విధమైన వయాకి్?

 y బర్నబాస్ ఆoత్యొకు పటటిణంలో ఎకు్కవ పాటి ఉండుట వలన ఆయనకు సహాయo అవసరం వున్నది. కొని్న సoవత్సరాలు 
గడుస్న్న సౌలు గురిoచి దేవుడు ఆయనకు గురు్చేశాడు. సౌలు ప్రభువైన యేసను కలుసకున్న తరావాత, అతను 
త్రిగ ప్టాటిడు అయిన పటటిణముకు త్రిగ వచాచుడు. బర్నబా తారు్సకు వెళిలో సౌలును ఆంట్యిచ్ దగ్గరకు తీసకొని పని 
చేయటానికి సహాయం చేస్డు. (అపోసతిలుల కారయాములు 11: 25–26).

 y మొదటిస్రిగా మిషనర్గా తన పనిని మొదలుపెటిటినoదుకు ఆంత్యోకు సౌలు / పౌలుకు ఒక ముఖయామైన స్థలమని 
వివరిoచoడి. అది దేవుడు తన కోసం ప్రణాళిక వేసిన ప్రత్యాక పని. సౌలు, బర్నబాలు తదుపరి సంవత్సరంలో ఆంటియోకో్ 
గడిపారు, అక్కడ విశావాసలకు బోధంచారు. ఆ సమయంలో, యేసక్రీస్ నందు విశావాసలను మొదట “క్రైస్వులు” అని 
పిలిచారు. (అపోసతిలుల కారయాములు 11: 26)

 y మనము యేసను నముమానప్్పడు మనము కూడా “క్రైస్వులు” అవుతాము. మేము అతని పేరు పంచుకుంటాము! పౌలుకు 
ఉన్నటులోగా, క్రైస్వులందరికీ దేవుడు ఒక ప్రత్యాక ప్రణాళికను కలిగ ఉనా్నడు. అతను క్రైస్వులు తన సహాయకులు ఉండాలి 
కోరుకుంటునా్నరు.

 y క్రైస్వులుగా మనo ఏమి చేయడానికి మనo ఏమి చేయాలి?
 y క్రైస్వులమైత్, దేవుడు తన సహాయకులకు ఏ విధo గా మనలి్న ఉపయోగస్్డు?

బైబిల్ టైమ్ పాఠాని్న పూర్తి చేయండి.

 y ముఖయాముగా అవసరమైన వ్టిని బోధoచి, వివరిoచoడి - అపొసతిలుల కారయాములు 11: 26

 y ఏ నగరంలో సంఘము అభివృదిధ్ కలుగుతుంది?
 y యెరూషలేములోని ప్రజలు ఆంత్యోకు  ఎవరు పంపారు?
 y బర్నబా ఆంత్యోకులో ఏమి చేశాడు?
 y బరా్నబాకు తవారలో ఏమి అవసరమైo ది?
 y బర్నబా ఎవరు కోసం వెతుకుతునా్నడు?
 y సౌలు, బర్నబాలు ఎoతకాలo ఆంత్యోకులో గడిపారు?
 y యేసను నమేమా ప్రజలకు ఏ పేరు ఇవవాబడింది?
 y సౌలు ఎవరి పని చేశాడు?
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పర్చయం చేయండి

భోదంచవలసినద

నేర్చికొనవలసినద:

గుర్తించుకోనవలసినద

A 11 కథ 2
పౌలు (సౌలు) కుప్రలో - ఈ కథ ప్రభువైన యేసు గుర్ంచి ఇతర్లకు చెపపీడం.

మేము నేర్చికొనుచున్నద:
 y మనo యేసను నమమాడo ద్వారా సరైన నిరణియo తీసకోవ్లి.
 y యేస గురిoచి ఇతరులకు మనo తెలియజేయాలి.

ముఖయామైన వచనము: మతతియి 28: 19
బైబిల్ వాకయాం: అపొసతిలుల కారయాములు 13: 1–12

 y పిలలోలను పెళిలో చేసకోవటానికి పిలలోలను కలుసకొని యేసను గూరిచున అనేక విషయాల గురించి ఆలోచించండి.
 y నేటి కథ పౌలు గురించి (పేరు మారు్ప గురించి చెప్పండి) పిలలోలకు వివరించండి,బర్నబా మరియు యోహాను, మారు్క, 

యేసను గురించి ప్రజలు చెప్పడం.

 y ఒకరోజు అoత్యొకయలోని క్రైస్వులు కలిసి కూరుచునా్నరు. అక్కడ పౌలు, బర్నబాలు ఉనా్నరు. బర్నబాస్ మరియు పౌలు 
దేవుని కోసం ఒక ప్రత్యాక పని చేయాలని ఇతర నాయకులకు పవిత్ర ఆతమా స్పషటిం చేసింది. ద్ని గురిoచి ప్రి్థoచిన తరావాత 
బార్నబా, సౌలు,బర్నబాకు చెoదిన ఒక యవవాన సహోదరుడైన యోహాను, మారు్క, కుప్ర అని పిలువబడే ఒక దీవాపమునకు 
పడవలో వెళళిను. (అపొసతిలుల కారయాములు 13: 1–4)

 y వ్రు వచిచునప్్పడు వ్రు సవ్ర్ ప్రకటిoచే చుటూటి ప్రయాణoచారు. పఫో అనే స్థలంలో వ్రు కుప్ర గవర్నరుతో  
పనిచేసిన మాంత్రికుడిని కలుసకునా్నరు. బర్నబా మరియు సౌలు గురించి గవర్నర్ వినా్నరు మరియు వ్రిని 
కలుసకోవ్లనుకునా్నడు. ఆయన దేవుని వ్కాయాని్న వినా్నడు కానీ మాంత్రికుడైన ఎలీమాస్ అతనిని నమిమాని ఆపడానికి 
ప్రయత్్నంచాడు. (అపొసతిలుల కారయాములు 13: 5–8)

 y మాంత్రికుడు స్తాను పనిని చేస్నా్నడని సౌలుకు తెలుస. స్ల్ పవిత్రాతమా శకి్తో నిండిపోయింది. అతను మాంత్రికుడు  
వదది నేరుగా చూస్్ అతను చెడు చేస్న్నటులో చెపా్పడు మరియు లార్డా అతనికి బె్లోండ్ చేస్ంది. పౌలు మాటాలోడిన వెంటనే, 
ఎలీమాస్ గ్రుడిడావ్డు అయాయాడు, అతని్న నడిపిo చడానికి ఎవరో ప్రయత్్నo చడానికి అతడు ప్రయత్్నo చాడు. (అపొసతిలుల 
కారయాములు 13: 9–11) ప్రభువైన యేసను వయాత్రేకిo చడo తప్్ప అని వివరిoచoడి.

 y గవర్నర్ దేవుని శకి్ యొక్క గొప్పతనాని్న చూశాడు మరియు అతను యేసను విశవాసించాడు. (అపొసతిలుల కారయాములు  
13: 12)

 y పాల్, బర్నబా, యోహాను, మారు్క మరియు గవర్నర్ యేస నమిమాన ద్వారా సరైన ఎంపిక చేసింది. ఎలీమాస్ తప్్ప ఎంపిక 
చేసకునా్నడు. మనము కూడా ఆయనను నమామాలని యేస కోరుతునా్నడు.

 y యేస ఇచిచున సoదేశo కేవలo ముఖయాoగా సoదేశాని్న మాత్రమే కలిగ ఉoద్?
 y యేస గురిoచి వేర్క స్థలoలో ప్రజలకు చెబుతున్న వ్ళలోను మీకు తెలుస్?
 y యేస గురిoచి మీరు ఇతరులకు ఎలా చెప్పవచుచు?

బైబిల్ టైమ్ పాఠాని్న పూర్తి చేయండి.
దీని్న చూపంచు: FBI - పాల్ మరియు బర్నబా కుప్రను సందరి్శంచండి.

ముఖయా వచనము - మతతియి 28: 19. ఆయన పరలోకానికి వెళళిడానికి ముoదు యేస చెపి్పన మాటలను వివరిoచoడి.  
ప్రత్చోటా ప్రజలు (అని్న దేశాలు) శుభవ్ర్ వినడానికి మరియు ఆయనను నముమాతారని అతని ప్రణాళిక.

 y ప్రత్యాకమైన పని చేయడానికి పౌలును బర్నబానును ఎవరు పంపారు?
 y వ్రితో ఎవరు వెళ్ళిరు?
 y వ్రు ఎలా ప్రయాణంచారు?
 y వ్రు వెళిలోన దీవాపం యొక్క పేరు ఏమిటి?
 y వ్రు పఫోలోలో ఎవరిని కలుసకునా్నరు?
 y పాపహోసలోని ఏ వయాకి్ యేసను విశవాసించాడు?
 y మాంత్రికునికి ఏమి జరిగంది?
 y నేటి కీలక పదo లోని పద్లను ఎవరు మాటాలోడారు?
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పర్చయం చేయండి

భోదంచవలసినద

నేర్చికొనవలసినద:

గుర్తించుకోనవలసినద

A  11 కథ 3
పౌలు లిదయాను కలుసుకోనుట - ఈ కథ ప్రభువైన యేసును నమే్మ ఒక మహళ గుర్ంచి.

మేము నేర్చికున్్నము:
 y ప్రభువైన యేసను నమిమాన ఎవరైన రక్షించబడును.
 y ఎక్కడైనా మరియు దేని గురుంచైనా మనము దేవునితో మాటాలోడవచుచు.

ముఖయామైన వచనము: అపొసతిలుల కారయాములు 2: 21
బైబిల్ వాకయాం: అపొసతిలుల కారయాములు 16: 6–15

 y పిలలోలు దూరoలో ప్రయాణoచినప్్పడు కొoతకాలo గురిoచి చెప్పమని పిలలోలకు చెప్పoడి. ఎక్కడికి వెళ్ళివు? ఎంత సమయం 
పటిటింది? మీరు అక్కడ ఎవరు చూస్రు?

 y నేటి కథలో పౌలు మరియు అతని సే్నహతులు ఒక ప్రయాణంలో వెళ్తున్న గురించి పిలలోలకు వివరించండి.

 y పౌలు, అతని ఇదదిరు మిత్రులు సిలలు, త్మోత్ దేశo నుoడి ఎక్కడికి వెళ్్నా్నరoటే అనేక మైళలో ప్రయాణoచారు. పరిశుద్ధ్తమా 
వ్రు వ్టిని ఎక్కడికి వెళ్ళిలో దేవుడు కోరినటులో వ్రికి చూపించాడు. వ్రు ఎక్కడికి వెళిళినప్పటికీ, ప్రభువైన యేస గురించి 
వినటానికి చాలా మంది ప్రజలు ఉనా్నరు. (అపొసతిలుల కారయాములు 16: 6–8)

 y చివరికి వ్రు సముద్తీర పటటిణానికి వచాచురు. ఆ రాత్రి పౌలు ఒక ప్రత్యాకమైన సవాపా్నని్న కలిగ ఉనా్నడు, అందులో 
మాసిదోనియకు చెందిన ఒక వయాకి్ పౌలును పిలిచాడు మరియు అక్కడ ప్రజలకు సహాయం చేస్డు. దేవుడు వ్రిని స్పషటింగా 
చూపిస్నా్నడని పౌలుకు తెలుస. (అపొసతిలుల కారయాములు 16: 9–10).

 y అక్కడ ప్రజలను యేస గురిoచి వినేoదుకు దేవుడు కోరుకునా్నడని వివరిoచoడి, అoదుకే ఆయన పౌలును, తన 
సే్నహతులను అక్కడకు పo పిo చాడు మనo జీవిస్న్న దేవునికి ఇది పటిటింప్ లేదు. అతను ప్రత్ ఒక్కరూ ఆయన గురించి 
వినాలని కోరుకుంటునా్నరు.

 y తవారగా వ్రు వెళ్లో ఓడ దొరకలేదు. తవారలోనే ఫిలిపీ్ప అనే పెదది నగరo లో వ్రు వచాచురు. సబాబుత్ రోజున, పౌలు మరియు 
అతని సే్నహతులు నగరం వెలుపల నది ఒడుడాకు వెళ్లోరు. ప్రి్థoచడానికి వచిచున కొoదరు స్త్లు అక్కడే ఉనా్నరు. (అపొసతిలుల 
కారయాములు 16: 11–13) నది వదది ఉన్న స్త్లు దేవునికి ప్రి్థస్నా్నరు. దేవునితో మనమెక్కడ మాటాలోడవచుచు? (మేము 
ఎక్కడైనా దేవునికి మాటాలోడగల పిలలోలకు వివరించండి).

 y ఆడవ్రిలో ఒకరు లిదియా అని పిలువబడాడారు. ఆమె నార వస్త్ని్న విక్రయించును. ఆమె చాలాకాలం దేవునితో నమామారు కానీ 
దేవుని కుమారుడైన ప్రభువైన యేస గురించి ఆమె ఎప్్పడూ వినలేదు. పౌలు చెపి్పనటులో లిదియా తనను జాగ్రత్గా వినా్నడు. 
ఆమె విన్నది నిజమైనది మరియు ఆమె ప్రభువైన యేసలో ఒక నమిమాన మారింది ఆమె గుండె లో తెలుస. పౌలు ఆమె 
నగరానికి వచిచునందుకు ఆమె చాలా ఆనందంగా ఉంది. (అపొసతిలుల కారయాములు 16: 14–15) లిడియా కుటుo బo  
కూడా క్రైస్వులుగా తయారయియాo ది. వ్రు బాపి్సమాo తీసకునా్నరు, లిదియా పౌలును, అతని సే్నహతులను తన ఇo టికి 
రావడానికి ఆహావానిo చాడు.

 y దేవుని గురిoచి మనo ఏమి మాటాలోడవచుచు? (పిలలోలను కొని్న ఆలోచనలతో రావటానికి మరియు దేని గురించి దేనితో 
మాటాలోడతామో వ్రికి వివరించండి)

బైబిల్ టైమ్ పాఠాని్న పూర్తి చేయండి.
దీని్న చూపంచు: FBI - పాల్ మరియు సిలాస్ ఫిలిపీ్ప ప్రయాణం.

ముఖయాముగా బోధoచవలసిన వ్టి గురిoచి బోధoచి, వివరిoచoడి - అపొసతిలుల కారయాములు 2: 21. ప్రభువు యొక్క పేరు మీద 
పిలుప్ మన పాపము నుoడి మనలను కాపాడుకోమని అడుగుతుo దని అర్థo. ఈ కథలో లిదియా ఏమి చేశాడు.

 y పౌలు సే్నహతులోలో ఒకరు పేరు చెప్పండి?
 y దేవుడు వ్రిని ఎక్కడికి వెళ్ళిలని కోరుకునా్నడు?
 y పౌలు కలలో ఏమి జరిగoది?
 y పౌలు, అతని సే్నహతులు మాసిదోనియకు ఎలా వెళ్ళిరు?
 y పౌలు, అతని సే్నహతులు ఎక్కడ లేరు?
 y వ్ళ్ళి ఏమి చేస్నా్నరు?
 y లిదియా ఉదోయాగం ఏమిటి?
 y యేస గురిoచి విన్నప్్పడు లిదియా ఏమి చేసెను?
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పర్చయం చేయండి

భోదంచవలసినద

నేర్చికొనవలసినద:

గుర్తించుకోనవలసినద

A11 సో్ర్ 4
జైలులో పౌలు మర్యు సిలలు - ఈ కథ రక్ంచబడిన అనేక ప్రజలు గూర్చి.

మేము నేర్చికొనుచున్నద:
 y రక్షింపబడటానికి ప్రభువైన యేసపై నమమాకం ఉండాలి.
 y క్రైస్వులు యేసను తమ రక్షకుడిగా ఉన్నందున వ్రు సంతోషంగా ఉనా్నరు.

ముఖయామైన వచనములు: అపొసతిలుల కారయాములు 16: 31
బైబిల్ వాకయాం: అపొసతిలుల కారయాములు 16: 16–34

 y a. పిలలోలకు సంతోషం కలిగంచే విషయాలను మీకు చెప్పమని చెప్పండి.
 y b. నేటి కథలో సంతోషంగా ఉన్న కొంతమంది పిలలోలు ఉనా్నరని చెప్పండి. సంతోషంగా ఉన్న వ్రిని కనుగొనడానికి జాగ్రత్గా 

వినండి ....

 y ఒకరోజు, పౌలు, స్లలు  ఫిలిపీ్పలో ఉన్నప్్పడు, వ్రు బానిస అమామాయికి సహాయo చేశారు. ఇది ఆమె యజమానులను  
చాలా కోపంగా చేసింది మరియు వ్రు పాల్ మరియు సిలీలు మార్కట్ ప్రదేశంలోకి లాగాబడాడారు మరియు వ్రి గురించి 
అబద్ధ్లు చెపా్పరు. (అపొసతిలుల కారయాములు 16: 16–21)

 y పౌలు,మరియు స్లలు కొటటిబడాడారు మరియు వ్రు జైలులో విసిరివేయబడాడారు. జైలర్ వ్టిని గొలుసలతో భందించి, 
భార్ చెక్కలతో వ్రి పాద్లను విడిచిపెటాటిడు. (అపొసతిలుల కారయాములు 16: 22–24) పౌలు, సిలలులా భావిoచాలని మీరు 
కోరుకోవచుచు?

 y అరధ్రాత్రిలో, ఇతర ఖైదీలు పౌలును, సిలాసను దేవునికి శ్లోకాలను ప్రి్థస్్, పాడుతూ వినగలరు! వ్రు వెను్ననపి్ప పడినప్పటి 
నుo డి వ్రి వెనుకభాగo గటిటిగా ఉన్నప్పటికీ, వ్రు ఇప్పటికీ దేవుణణి స్త్o చగలిగారు. (అపొసతిలుల కారయాములు 16: 25)

 y అకస్మాతు్గా మర్క ధవాని ఉంది. ప్రత్దీ rattled మరియు shook. డోర్్స తెరిచింది మరియు గొలుసలు పడిపోయాయి. 
ఇది భూకంపం. (అపొసతిలుల కారయాములు 16: 26)

 y జైలర్ నిద్లేచి అని్న జైలు తలుప్లు తెరిచినటులో గమనించాడు. అతని మొదటి ఆలోచనలు ఏవి? అని్న ఖైదీలు ఇప్పటికీ 
ఉన్నందున ఆందోళన చెందకుమని పౌలు చెపా్పడు. (అపొసతిలుల కారయాములు 16: 27–28).

 y అతను పాప్లని తెలుస కాబటిటి జైలు శిక్ష అనుభవించాలి్సన అవసరం ఏమిటని జైలర్ పౌలును అడిగాడు. పౌలు “ప్రభువైన 
యేసను నముమాడి, నీవు రక్షింపబడుదువు” అని జవ్బిచాచుడు. పౌలు మరియు సిలాస్ వ్రి పాపము కొరకు యేస సిలువపై 
మరణంచిన జైలర్ మరియు అతని కుటుంబానికి వివరించాడు. జైలర్ పాల్ మరియు సిలీస్ ఇంటికి తీసకువెళ్ళిడు, వ్రి 
గాయాలను స్్ననం చేశాడు మరియు వ్రికి భోజనాని్న ఇచాచుడు. వ్రు యేసను నమామారు ఎందుకంటే జైలుకు మరియు 
అతని కుటుంబం కోసం చాలా సంతోషంగా రాత్రి. (అపొసతిలుల కారయాములు 16: 29–34)

 y కథలో ఎవరు ఆనందంగా ఉనా్నరు? ఎందుకు వ్రు సంతోషంగా ఉనా్నరు? (పౌలు, సిలాస్, జైలర్, అతని కుటుంబం గురించి 
మాటాలోడటానికి పిలలోలను ప్రోత్సహంచండి.ఈ ప్రజలు సంతోషంగా ఉనా్నరని వ్రికి వివరించండి ఎందుకంటే యేస వ్రిని 
రక్షించాడు)

 y మన పాపము నుండి రక్షింపబడవలసిన పిలలోలకు వివరించండి. మనము యేసను నమామాలి ఎందుకంటే ఆయన దేవుని 
కుమారుడై మన కొరకు చనిపోయేను.

బైబిల్ టైమ్ పాఠాని్న పూర్తి చేయండి.
ద్నిని చూపంచు: FBI - పాల్ మరియు స్లలు చెరస్లలో ఉండుట.

ముఖయాముగా అవసరమైన వ్టిని బోధoచి, వివరిoచoడి - అపొసతిలుల కారయాములు 16: 31

 y పౌలు, స్లలు ఎవరు సహాయo చేశారు?
 y పౌలు, స్లాలకు ఏమి జరిగoది?
 y రాత్రి మధయాలో పౌలు, స్లలు ఏమి చేశారు?
 y వ్రు పాడుతున్నప్్పడు ఏమి జరిగంది?
 y జైలర్ భూకంపం తరావాత ఎందుకు భయపడాడాడు?
 y జైలోలో పౌలు, స్లలను ఏమి అడిగాడు?
 y పౌలు, స్లలు ఆయనతో ఏమి చేశారు?
 y జైలేర్ ఆ రాత్రి ఏమి చేశాడు?
 y ఈ పాఠo నుoడి మనమేమి నేరుచుకోవచుచు?
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పర్చయం చేయండి

భోదంచవలసినద

నేర్చికొనవలసినద:

గుర్తించుకోనవలసినద

A12 సో్ర్ 1
జెకర్యా మర్యు ఎలిజబెత్ - ఈ కథ దేవుని నుండి ప్రార్నకు సమాధానం వచుచిట గూర్చి.

మేము నేర్చికొనుచున్నద:
 y దేవుడు ప్ర్థనలకు జవ్బిస్్డు.
 y దేవుని సమయo లో ప్ర్థనలు సమాధానాలు ఇవవాబడతాయి, మన సమయంలో కాదు.

ముఖయా వచనం: లూకా 1: 13
బైబిల్ వాకయాం: లూకా 1: 5–25

 y వ్రి కుటుంబాల గురించి పిలలోలను అడగండి. వ్రి కుటుంబాలు లేద్ పడిగంచబడిన కుటుంబాలలో పిలలోలు గురించి వ్రితో 
చరిచుంచండి. బేబీస్ ప్రజలను సంతోషపరుస్ంది.

 y పిలలోలను వ్రు నిజంగా ఇషటిపడేద్ని్న గురించి ఆలోచించండి. వ్రు ఎందుకు ఇషటిపడతారో వ్రు వివరించగలరు? నేటి కథలో 
జంట ఆ వంటి చిన్న భావించాడు, వ్రు ఒక శిశువు కావలెను!

 y జెకరాయా మరియు ఎలిజబెత్ వ్రి పిలలోలను ఎoతో ప్రేమిoచి వుoటారు. వ్రు పెదదివ్రైత్ వ్రిలో చాలామంది సే్నహతులు చాలా 
చిన్న కుటుంబాలు ఉనా్నరు కానీ వ్రు ఇప్పటికీ ఒంటరిగా ఉనా్నరు. వ్రు ఎలా భావిస్్రు? జెకరాయా మరియు ఎలిజబెత్ 
పిలలోలు లేనప్్పడు ఏమి తపి్పపోయారు? పిలలోలు వ్రి సవాంత సందరభాం / సంస్కకృత్ ఆధారంగా స్చనలను చేయనివవాండి. 
(లూకా 1: 5–7)

 y ద్ని గురిoచి దేవునికి ప్రి్థoచాలని వ్రు నిరణియిoచుకునా్నరు. దేవుడు ప్ర్థనకు జవ్బిస్్డని వ్రికి తెలుస!  
(లూకా 1: 13) మనo ఏదైనా సమసయా గురిoచి ప్రి్థoచగలమని ప్రస్్విoచoడి.

 y ఆలయoలో పనిచేస్న్నప్్పడు జెకరాయాతో కలుసకునేoదుకు దేవుడు వ్రి ప్ర్థన విని ఒక దేవదూతను పoపిoచాడు. 
దేవదూత కనిపించినప్్పడు జెకరాయా ఎలా భావించాడు? దేవదూత భయపడవదుది, ఎలిజబెత్ కుమారుడికి వెళిలో తన పేరు జానా్గ 
ఉండాలని సవ్ర్ను పంచుకునా్నడు. (లూకా 1: 8–11)

 y జెకరాయా తనకు చెపి్పన వ్ర్లను నమమాలేకపోయాడు. అతను మరియు ఎలిజబెత్ శిశువు కలిగ చాలా పాత అని అతను 
అనుకునా్నడు. దేవదూత, అతను దేవుని సందేశం నుండి నమమాకం లేనందున, వ్రి బిడడా కుమారుడు జనిమాంచాడు వరకు 
మాటాలోడలేడు అని చెపా్పడు. (లూకా 1: 18–20)

 y జేకారియా నుండి ఒక ముఖయామైన పాఠం నేరుచుకోవచుచు ... మనము ప్రిధ్ంచినప్్పడు దేవుడు మన ప్ర్థనలకు జవ్బిస్్డని 
నమామాలి.

 y నేడు ప్రి్థo చే కొని్న విషయాలను పరిశీలిoచoడి!

బైబిల్ టైమ్ పాఠాని్న పూర్తి చేయండి.
దీని్న చూపంచు: FBI - జెకరయాకు ఒక కుమారుడు కలుగును అనివ్గాదినం ఉంది. (పి) బాపి్సమాము ఇచుచు యోహాను (I) యొక్క 
ప్టుటిక.

ముఖయామైన వ్టిని బోధoచి, వివరిoచoడి - లూకా 1: 13

 y జెకరాయా ఎవరిని వివ్హం చేసకునా్నరు?
 y వ్రు నిజంగా ఏమి కోరుకునా్నరు?
 y జెకరాయా, ఎలిజబెత్ ఎవరు ప్రి్థoచారు?
 y దేవ్లయoలో జెకరాయాను కలుసకున్నది ఎవరు?
 y దేవదూత తనకు కనిపిoచినప్్పడు జెకరాయా ఎలా భావిoచాడు?
 y దేవదూత నుoడి వచిచున సoదేశo ఏమిటి?
 y జెకరాయాకు ఏమి జరిగoది, ఎoదుకoటే ఆయన సoదేశాని్న నమమాలేదు?
 y మనo ప్రి్థoచేటప్్పడు చేయవలసిన ప్ముఖయామైన పని ఏమిటి?
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పర్చయం చేయండి

భోదంచవలసినద

నేర్చికొనవలసినద:

గుర్తించుకోనవలసినద

A12 సో్ర్ 2
మర్యా మర్యు గాబ్రియేల్ - ఈ కథ మర్య దేవుడ్ చెపపీన మాట్లల పట్ల నమ్మకం కలిగి ఉంద.

మేము నేర్చికొనుచున్నద:
 y దేవదూత సందేశాని్న మరియ అస్ధయాం అనిపించింది అయినప్పటికీ ఆమెను అంగీకరించింది.
 y అస్ధయాం అనిపించే విషయాలను దేవుడు చేయగలడు.

ముఖయామైన వచనములు: లూకా 1: 37
బైబిల్ వాకయాము: లూకా 1: 26–38

జకరాయా మరియు ఎలిజబెత్ శిశువుకు వెళళిబోయే దేవదూత సందేశాని్న గురించి గత వ్రం కథను సమీక్షించండి. కొదిదికాలానికే, 
మరో ప్రత్యాక దర్శనo చేయడానికి దేవుడు దేవదూతను పoపిoచాడు.

 y ఎలిజబెత్ మరియు మరియ మధయా వయాతాయాసం. మరియ ఒక చిన్న అమామాయి, యోసేప్ అనే వయాకి్ నిశిచుతార్థం మరియు 
నజరేతు పటటిణంలో నివసించారు. ఒకరోజు ఆమె గాబ్రియేల్ అని పిలువబడే దేవదూత నుoడి తన దగ్గరకు వచాచురు.  
(లూకా 1: 26–27) ఇది స్ధారణ ఉనికి కాదు అని పిలలోలు అర్థం చేసకోవడంలో సహాయపడండి మరియు మరియ 
సహజంగా

 y దేవదూత భయపడకుoడా ఉoదని ఆమెతో చెపి్పoది. గాబ్రియేల్ ఆమెకు శిశువు కుమారుడు కావ్లని ఆమె చెపి్పనటులో  
ఆమె జాగ్రత్గా వినా్నను. మరియ కొంచెం గందరగోళంగా ఉంది; ఆమె ఇంకా భర్ లేదు. దేవదూత ఆమె పవిత్రాతమా ఆమె ఈ 
ప్రత్యాక శిశువుకు ఇస్్నని దేవుడు చెపా్పడు. ఆమెను యేసను పిలిచారు. (లూకా 1: 29–34)

 y జనిమాoచిన ఇతర శిశువులకo టే యేస ఎo తో గొప్పవ్డు. ఆయన దేవుని కుమారుడుగా ఉంటాడు. ఇది అర్థo  
చేసకోవడానికి కషటిo గా ఉo డవచుచు కానీ దేవదూత దేవునితో ఏదీ అస్ధయామని మరియకి చెపా్పడు. (లూకా 1: 35–37)

 y ఆమె చెపి్పoది సoదేశo గురిoచి మరియ నమెమాను. మరియ తన కుమారుని ప్రపంచములోనికి పంపటానికి దేవుని  
గొప్ప పధకములో భాగముగా ఉండటానికి ఇషటిపడాడాడు. యేస యొక్క ప్టిటిన ఒక అదుభాతమైన అదుభాతం ఉంటుంది.  
(లూకా 1: 38)

 y మీరు ఎప్్పడైనా హామీ ఇచిచునటులో మీరు ఎన్నడూ హామీ ఇచాచురా?
 y మరియ దేవదూతను నమామాడని మీరనుకుంటారు? మరియ మాదిరిగానే మనలో ప్రత్ ఒక్కరూ ఆయనను విశవాసించాలని 

దేవుడు కోరుకుంటునా్నడు.

బైబిల్ టైమ్ పాఠాని్న పూర్తి చేయండి.
దీని్న చూపంచు: FBI - ఒక దేవదూత మరియని సందరి్శస్ంది.

బోధoచoడి మరియు వివరించండి- లూకా 1: 37. దేవుడు బైబిలోలో చేసిన ఇతర “అస్ధయాo” విషయాల గురిo చి ఆలోచిo చవచాచు? 
అలాంటి గొప్ప దేవుడిగా ఆయనను స్త్ంచండి!

 y మరియ ఎక్కడ ఉoది?
 y మరియ ఎవరితో నిశిచుతార్థం జరిగంది?
 y మరియను సందరి్శంచిన దేవదూత పేరు ఏమిటి?
 y దేవదూత నుoడి వచిచున సoదేశo గురిoచి మరియ ఎoదుకు అయోమయo కలిగoది?
 y ఏ విధoగా బిడడా ప్రత్యాకoగా ఉoటుoది?
 y మరియ సoదేశo గురిoచి ఏమి చెపి్పoది?
 y మనo మరియకు ఎలాoటి మాదిరిగా ఉoది?
 y దేవునికి అస్ధయామైన విషయాలు ఏమిటి?
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పర్చయం చేయండి

భోదంచవలసినద

నేర్చికొనవలసినద:

గుర్తించుకోనవలసినద

A12 సో్ర్ 3
యోహాను పుటు్క - ఈ కథ దేవుని వాగా్దన్లు నేరవేర్పీను గుర్ంచి.

మేము నేర్చికొనుచున్నద:
 y జెకరాయాకు, ఎలిజబెతుకు దేవుడు ఇచిచున తన వ్గాదినాని్న నెరవేరచును.
 y దేవుడు మన పటలో కూడా తన వ్గాదినాలను నెరవేరుచును.

ముఖయామైన వచనములు: లూకా 1: 76
బైబిల్ వాకయాము: లూకా 1: 57–80

 y కొని్న నెలలు మాటాలోడగలిగేలా ఉండకూడదనేది చరిచుంచండి. దేవదూత సందేశాని్న విశవాసించక పోయినప్్పడు జెకరాయాకు ఇది 
జరిగo దని పిలలోలు గురు్చేసకోండి.

 y క్రిసమాస్ రోజు ఉదయం లేద్ ప్టిటినరోజున మీరు ఒక బహుమత్ని అందుకున్నటలోయిత్ మీ కోసం వేచి ఉనా్నరా? దేవదూత 
వ్గాదినం చేసినటులోగా వ్రి చిన్న కుమారుడు జనిమాంచినప్్పడు జెకరాయా మరియు ఎలిజబెత్ భావ్లను అనుభవిస్్రు. ఇది ఒక 
ప్రత్యాక సమయం!

 y శిశువు కుటుంబం వచిచునప్్పడు మరియు అతని పరుగువ్రు తన తండ్రి వలె జకరయా అని పిలవ్లని కోరుకునా్నరు. తన పేరు 
జాన్ అని ఎలిజబెత్ వ్రికి చెపా్పడు. (లూకా 1: 57–60) ఎలిజబెతు యోహాను అని ఎందుకు పిలవబడును అని చెపె్పను?

 y జెకరాయా ఆ బాలుడి పేరు గురించి అడిగనప్్పడు “అతని పేరు యోహాను.” (లూకా 1: 62–63)
 y ఆ సమయంలో అతను మళ్ళి మాటాలోడగలిగాడు. జెకరాయా దేవుణణి స్త్స్్, స్త్ంచాడు. జెకరాయా ఇలా ఎందుకు చేశాడు? 

దేవుడు తన వ్గాదినాని్న నెరవేరాచుడు, తన కుమారుని ప్టుటికతో సంతోషంగా ఉనా్నడు మరియు దేవుడు తవారలోనే గొప్ప 
విషయాలు చేస్్డని ఆయనకు తెలుస. ప్రత్ ఒక్కరూ వ్రు చూచినవ్టిని చూసి ఆశచురయాపోయాడు. (లూకా 1: 64–66)

 y యోహాను ఒక ప్రత్యాక బాలుడు. ఎందుకు? తన తలిలోదండ్రులు తన కోసం చాలా సంవత్సరాలు వేచి ఉండిన పిలలోలకు జా్ఞపకం 
చేసకోండి, కానీ యేస ప్రభువు యొక్క రాబోయే దినానికి ఆయన సిదధ్మవవాటానికి మరింత ప్రోగమిస్్డు. దేవుడు మనకు 
కూడా తన వ్గాదినాలను నెరవేరుస్్డు. అతను బైబిలోలో మనకు ఇచేచు రండు వ్గాదినాలను పేర్్కనండి.

బైబిల్ టైమ్ పాఠాని్న పూర్తి చేయండి.
దీని్న చూపంచు: FBI – బాపి్సమామిచు యోహాను.

ముఖయామైన వ్టిని గురిoచి బోధoచి, వివరిoచoడి - లూకా 1: 76. ఈ వచనమేమిటoటే, జెకరాయా దేవునిని ప్రశoసిoచడoలో తన 
సవారoతో ప్రస్్విoచాడు.

 y ఎలిజబెత్ భర్ ఎవరు?
 y ఆయన ఎoదుకు మాటాలోడలేకపోయాడు?
 y పరుగువ్రు బిడడాను పిలవ్లని కోరుకునా్నరు?
 y జెకరాయా, ఎలిజబెత్ ఆయనను యోహానును ఎoదుకు పిలిచారు?
 y జెకరాయా ఎప్్పడు మళ్ళి మాటాలోడగలడు?
 y యోహాను ఏ ప్రత్యాకమైన పని చేస్్డు?
 y దీనిని చేయండి: పిలలోల కోసం చిన్న ప్టిటిన ప్రకటన కారుడాను చిన్న బిడడా యోహాను కోసము చేయగలరు.
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పర్చయం చేయండి

భోదంచవలసినద

నేర్చికొనవలసినద:

గుర్తించుకోనవలసినద

A12 కధ 4
యేసు పుట్న - ఈ కథ దేవుని అతని కుమార్డ్ ఇవవీడం గుర్ంచి.

మేము నేర్చికొనుచున్నద:
 y యేస మన రక్షకుడైన దేవుని కుమారుడు.
 y మన ప్రభువైన యేసను పoపిoచడoలో ఆయనకున్న గొప్ప ప్రేమకు మనo దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెప్్పకోవ్లి.

ముఖయామైన వచనములు: లూకా 2: 7
బైబిల్ వాకయాము: లూకా 2: 1–7

 y చివరి నిమిషంలో ప్రణాళికలు ఎలా మారచుగలవో చరిచుంచండి. మీరు ఉన్న సందరభాంలో, పిలలోల అనుభవం నుండి లేద్ మీ 
సవాంత అనుభవ్నికి సంబంధంచిన ఒక ఉద్హరణను ఇవవాండి.

 y మరియ బిడడా జనిమాoచే సమయo దగ్గరికి వస్oదని వివరిo చo డి. యోసేప్ మరియు మరియ నివసించిన నజరేతులో 
శిశువు జనిమాంచినటలోయిత్ అది సలభంగా ఉండేది, కానీ .....

 y రోమన్ చక్రవరి్ ప్రజలకు వ్రి పేరులో జాబితాలో చేరచుడానికి జనిమాంచిన ప్రదేశాలకు త్రిగ రావడానికి ఒక ఉత్రువా ఇచాచురు. 
యోసేప్ మరియ మరియ బేతెలోహేమునకు వెళళివలసి వచిచుo ది. (లూకా 2: 1–5) ప్రమేయం ఉన్న దూరాని్న గురించి 
చెప్పండి - ద్ద్ప్ 80 మైళ్ళి / 4 రోజుల ప్రయాణం. ఈ లాంగ్ జర్్నని తయారు చేసినటులోగా ఉండేది ఏమిటి?  
(2వ స్్థయి పిలలోలు కోసం మీరు ఎలలోప్్పడూ బెత్లోహం లో జనిమాంచటానికి శిశువు కోసం దేవుని ప్రణాళిక అని 
జోడించాలనుకుంటే ఉండవచుచు!)

 y వ్రు వచిచునప్్పడు, పటటిణం పూరి్ మరియు వ్రు ఉండడానికి ఎక్కడైనా దొరకలేదు. వ్రు వ్గాదినం చేయబడిన శిశువు 
దగ్గరకు వస్న్న సమయంలో ఇది చాలా దగ్గరలో ఉంది. జంతువులు నివసించే ప్రదేశంలో విశ్రాంత్ తీసకోవలసి వచిచుంది. 
(లూకా 2: 6–7)

 y శిశువైన యేస జనిమాoచినప్్పడు, ఆయన కొని్నస్రులో వస్త్ల వస్త్లు అని పిలిచే వస్త్లతో చుటటిబడి, ఒక జంతువు యొక్క 
ద్ణానిచేచు కంటైనర్ లేద్ తొటిటిలో పెటేటివ్రు. (లూకా 2: 6–7) యేస వస్త్లు ధరిoచి, చుటటిబడాడాడు? పిలలోలు పేద 
సి్థత్లో జనిమాoచిన పిలలోల గొప్పతనాని్న గ్రహo చడానికి సహాయo చేయoడి. మీరు జీవిస్న్న సంస్కకృత్లో ఒక బిడడా రాకను 
విడదీయవచుచు.

 y యేస వంటి మర్క బిడడా ఎప్్పడూ ఉంది. ఆయన దేవుని కుమారుడు. అతను పరలోకమును విడిచిపెటిటి, మన పాపము 
నుండి మనలను రక్షించుటకు భూమిమీద ఇక్కడ జనిమాస్్డు. (మతతియి 1: 21)

 y క్రిసమాస్ ఈ విషయమే కాదని మరియు రక్షకుడిని పంపడంలో ఆయన ప్రేమకు దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెపా్పలి అని 
గురు్ంచుకోండి.

బైబిల్ టైమ్ పాఠాని్న పూర్తి చేయండి.
దీని్న చూపంచు: FBI - యేస ప్టిటిన, కూడా PowerPoint www.Bibleforchildren / యేస ప్టిటిన.

ముఖయామైన వ్టిని బోధoచి, వివరిoచoడి - లూకా 2: 7

 y యోసేప్ ఎవరిని పెళిలో చేసకునా్నరు?
 y మరియ, యోసేప్ ఎక్కడ నివసిస్నా్నరు?
 y యోసేప్, మరియలు ఎక్కడికి వెళ్ళిరు?
 y బేతెలోహేములో యోసేప్ మరియలు ఎoదుకు ఉనా్నరు?
 y పశువులు ఉండు చోట వ్రు ఎందుకు విశ్రాంత్ తీసకునా్నరు?
 y యేస శిశువుకు ఏమి ఇచిచుoది?
 y యేస ప్రత్యాకoగా ఏమి చేశాడు?

 y మనకు రక్షకుడు ఎందుకు అవసరం?
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పాఠాలు మార్కాంగ్ చేయుటకు ఉపాధాయాయుల కోసం మార్గదర్్శని

1వ సా్యి పాఠాలు:
 y ప్రత్ వ్రంలో ఒక పేజీ (లేద్ రండు ప్స్కాలలో) ప్రధానంగా కొని్న పద్లు కలరింగ్ మరియు నింపి ఉంటుంది.
 y నెలకు గరిషటింగా 40 కు పది మారు్కలు కేటాయించబడతాయి.
 y 1వ స్్థయి పాఠాలు పందిన పిలలోలు చాలా బాగా చదివి వినిపించలేరు మరియు తలిలోదండ్రులు / సంరక్షకులు / నాయకులు వ్రికి సహాయం చేయాలని మేము 

కోరుకుంటునా్నము.
 y మేము 2 మారు్కలకు సమాధానాని్న మరియు ప్రత్ పాఠం కోసం = 10 మారు్కలను కలరింగ్ కోసం బాయాలెన్్స చేస్్ము.

2వ సా్యి పాఠాలు:
 y వ్రానికి రండు పేజీలు. (4 చిన్న ప్స్కాలలో)
 y కథ ఈ పాఠంలో ఉంది. విద్యారు్థలు పాఠం నుండి వివిధ పద్లను తెలుసకోవ్లి, కొని్న రంగులను, పూరి్ కీలక పద్లను, మొదలైనవి చేయండి.
 y పాఠాలు పూరి్గా సరిగా్గ ఉన్నప్్పడు నెలవ్ర్గా గరిషటింగా 80 మందికి ఇరవై మారు్కలు ప్రత్ వ్రం కేటాయించబడతాయి.

BIBLETIME మార్కాంగ్

మార్కాంగ్ HINTS
ఉపాధాయాయులు మొదట అడిగవలసినది:

 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 అక్షర దోషాలను సరిచేసి, ఏ మారు్కలు ఈ కోసం తీసివేయబడినప్పటికీ.
 y పాక్షికంగా సరైన సమాధానాల కోసం తకు్కవ మారు్కలు ఇవవాండి.

నెలకు మొత్ం చేరచుండి మరియు అందించిన ప్రదేశంలో వెనుక పేజీలో దీని్న రాయండి. విద్యారు్థలను వ్రి బైబిలు అధయాయనo తో ప్రోత్సహo చడానికి స్ధయామైనo త 
ఎకు్కవగా చేయడo చాలా అవసరo. ఉపాధాయాయుడికి ప్రోతా్సహకరమైన పద్ని్న వ్రాసి ప్రత్ నెలా వీలైత్ స్ధయామైత్, అది చేయటానికి పాఠం షీట్లో ఒక స్థలం ఉంది. మంచి 
రంగు, నిగూఢత, మారు్కలు సంపాదించి, విద్యారి్థ పాఠం గురించి అర్థం చేసకోవచుచు.

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

1వ సా్యి 
స్ధారణ వ్యాఖయాలు
 “అమీ - నేను ఈ పాఠాలు ప్రంభించాను మరియు వ్టిని మీరు ఆనందిస్్రని నేను ఆశిస్నా్నను. నేను మీ రంగులను ప్రేమిస్నా్నను.
నీవు పాఠశాలకు వెళ్్నా్నవ్? ద్ని గురించి నాకు చెప్పండి. తవారలో మీ నుండి వినడానికి ఎదురు చూస్ంటాను. “” మంచిది, ఆండ్రూ. ఏ స్పర్ కలరింగ్! ఇది తరహాలో 
ఉండడానికి కషటిమేనా? మీరు గత పాఠం మీద కలరింగ్ యొక్క చిన్న బిటు్న కోలో్పయారు. “
ఆధాయాత్మాక వ్యాఖయాలు “సరే, స్రా, యేస ఎన్నటికీ సంతోషంగా ఉనా్నడు.
“చాలా మంచి సమాధానాలు! మరణస్న్న యేస యొక్క కథ విచారంగా ఉంది, కానీ సంతోషంగా బిట్ అతను మళ్ళి లేచాడు. “

2వ సా్యి
స్ధారణ వ్యాఖయాలు
 “మళ్ళి మంచి సమాధానాలు, జో అనా్న - మీ ఉపాధాయాయుడు పాఠశాలలో మీ పనిని చాలా సంతోష్ంచినటులో నేను నిశచుయంగా అనుకుంటునా్నను!”
“తవారలో మీ ప్టిటినరోజు కానోర్ అని నేను చూస్నా్నను. మీరు ఏదైనా ప్రత్యాకంగా చేస్నా్నరా? మీరు ఏది చేసే్ గొప్ప రోజు! “
“మీరు చాలా గటిటిగా ప్రయత్్నంచారు. కొని్న చిన్న తప్్పలు ఉనా్నయి. ప్రత్స్ర్ మీ సమాధానాలను తనిఖీ చేయడం మరిచుపోవదుది. “
ఆధాయాత్మాక వ్యాఖయాలు
 “నేను పసప్ రంగు పసప్ రంగు పలకలో మీకు నచిచున మార్గం ఇషటిం. మనకొరకు ఆయనను లోకములోనికి పంపమని దేవుని మంచములేదు. “
“నేను మీ రంగులు నిజంగా ఇషటిం! జెకరాయా దేవుడు చెపి్పనద్ని మీద నమమాకముo చకుo డా వేయాలి. అతను మళ్ళి దేవుని వ్కాయాని్న సందేహంచాడు. “
“అదుభాతమైన సమాధానాలు. ఎడారిలో ఫిలిప్ ను కలుసకున్న వయాకి్ ఎంతో సంతోషంగా ఉనా్నడు. యేస గురించి సవ్ర్ విని ఆయన విశవాసించాడు. “
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