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

సాధారణ సమాచారము

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

3వ స్థాయి (వయసు 8−-10)

4వ స్థాయి (వయసు 14+)

A క్రమము

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

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

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

B క్రమము

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

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

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

C క్రమము

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

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

1. దానియేలు
2. యేసు ప్రసంగములు
3. ప్రభువు శక్తి
4. క్రీస్తు మరణం
5. రూతు
6. సముయేలు
7. దావీదు
8. యెహోషువా
9. ఏలియా
1o. ఎలీషా
11. పాత నిబంధనలోని ప్రముఖులు
12. క్రిస్మస్ కధ
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A7 కధ 1
పేతురు సందేశం – యేసును గూర్చి ప్రకటించుటకు పరిశుద్దాత్మ చేత పేతురుకు కలిగిన సహాయం చేయుటను గూర్చి
మేము నేర్చుకొనుచున్నది:
yy పరిశుద్దాత్మను కలిగియుండుట శిష్యులకు ఆవశ్యకం
yy ప్రభువైన యేసును రక్షకుడిగా నమ్మిన ప్రతి ఒక్కరియందు పరిశుద్దాత్మ నివసించును.
ముఖ్య వచనము: అపో. కార్య: 2: 36
బైబిల్ వాక్యము: అపో. కార్య 2: 1–14, 36–39

పరిచయం చేయండి

భోదించవలసినది

yy పరిశుద్దాత్మను పరిచెయం చేయుటకు కొన్ని ప్రశ్నలు అడగండి. గాలిని చూడగలరా? లేదు. గాలి ఉన్నది ఎలా
తెలుసుకొనగలం? గాలి చేయు పనులను మనం చూడగలం. మీరు బయట గమనించినట్లైతే, గాలిని గూర్చి రుజువును
చూడండి.
yy ఈస్టర్ గూర్చి పిల్లలకు గుర్తు చేయండి – యేసు మరణించి మరియు తిరిగి లేచెను. అయన పరలోకమునకు
ఆరోహణమగుటకు ముందు, తాను ప్రత్యేకమైన అదృశుడైన సహాయకుడిని తన శిష్యులకు పంపెదనని వారికి వాగ్ధానం చేసెను.
yy వారి అందరిమధ్య నివసించుటకు వచ్చిన సహాయకుడైన వ్యక్తి పేరు పరిశుద్దాత్మ అని పిలవబడును. గాలి వంటి, వారు
పరిశుద్ధాత్మను చూడలేరు కాని వారి జీవితాల్లో అయన చేసిన తేడాను వారు తెలుసుకుంటారు.
yy యేసు పరలోకానికి తిరిగి వెళ్ళిన వెంటనే, శిష్యులు యెరూషలేములోని ఒక ఇంటిలో చేరియున్నారు. (అపో. కార్య 2: 1-–4)
అకస్మాత్తుగా ఆ ప్రదేశమంతా గొప్ప గాలి వంటి యొక్క శబ్దంతో నిండిపోయింది. అప్పుడు అగ్ని జ్వాలల వంటివి ప్రతి మనిషి
తలపై స్థిరపడ్డాయి. పరిశుద్ధాత్మ వచ్చింది! అపోస్తలులకు ప్రత్యేకమైన బహుమతి వచ్చింది, ఇప్పుడు మీరు దానిని గూర్చిఎలా
భావిస్తారు? (ఉత్తేజిత, ఆశ్చర్యపడి, యేసు వాగ్దానం నెరవేరిందని అనుకుంది)
yy అప్పుడు వారు వివిధ భాషలలో మాట్లాడుతున్నారని వారు కనుగొన్నారు! మనం చిన్నప్పుడు నుండి లేదా నేర్చుకోనుట మన
తల్లిదoడ్రుల నుoడి మనo నేర్చుకున్న భాషలను మాట్లాడడమే. యేసు శిష్యులకు భాషలను బోధిoచలేదు. ఈ సూచనలు
అన్ని పరిశుద్దత్మా వచ్చినట్లు తెలియపరచును. ఆ గది ప్రక్కగా మీరు వెళ్తే మీకు ఎటువంటి ఆలోచనలు కలిగియుంటారు?
yy సమీపంలోని ప్రజలు శబ్దం విని మరియు సందేహoచారు కానీ ఆశ్చర్యపోయారు! (అపో. కార్య 2: 5–13)
yy ఏమి జరిగిందో వివరిoచడానికీ, ప్రభువైన యేసు గురిoచి వారికి తెలియజేయడo ఇదేనని ఆయనకు పేతురు తెలుసు.
(అపో. కార్య 2: 36–39) ప్రజల పెద్ద సమూహానికి బోధించడం గురించి (మాట్లాడటం / వివరిస్తూ) కష్టంగా ఉండే వాటిని
చర్చించండి. (కొంచెం భయానకంగా, సరైన పదాలు తెలుసుకోవడం, ప్రజలు ఏమనుకుంటున్నారో దాని గురించి భయపడి
లేదా....) కానీ పేతురు పరిశుద్డాత్మ ద్వారా సహాయం చేయబడ్డాడు ఎందుకంటే దీన్ని చేయగలిగాడు.
yy పేతురు మాటలు విన్న వారి పాపము నుండి రక్షింపబడాలి మరియు మనము అలా చేయాలి..
yy ప్రభువైన యేసును రక్షకునిగా నమ్మే పరిశుద్దాత్మ వారికి ఇవ్వబడుతుంది వివరించండి.
బైబిల్ సమయం పాఠాన్ని పూర్తి చేయండి.
చూపుము: FBI- పెంతుకోస్తు దినము.

నేర్చుకొనవలసినది:
గుర్తుంచుకోనవలసినది

నేర్పండి మరియు వివరించండి ముఖ్య వచనము - అపో. కార్య 2: 36. ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు పేతురు చెప్పిన దానిలో ఇది భాగమే.
యేసును చంపిన వాళ్ళు అని దేవుడు వారికి చెప్పాడు, కాని దేవుడు తనను తిరిగి బ్రతికించాడని చెప్పాడు. ఇది యేసు కేవలం
మానవుడు మాత్రమే కాదు, ప్రభువైన మరియు క్రీస్తు అని రుజువైంది.
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

పరిశుద్డాత్మ వచ్చినప్పుడు అపోస్తలులు ఎక్కడ ఉన్నారు?
ఆత్మ ఏ విధంగా ఉoది?
అపోస్తలులు ఏమి చూశారు?
వారు పరిశుద్డాత్మ తో నిండిన వెంటనే వారు ఏమి చేయగలరు?
ఏమి జరుగుతుందో చూసినవారు ఎమి విన్నారు?
ఏ అపోస్తలుడు నిలబడి, ఏమి జరిగిందో వివరించాడు?
పేతురు ఎవరిని గూర్చిమాట్లాడారు?
తమ పాపము గురిoచి పేతురు ఏమి చేయమని వారికి చెప్పాడు?
వారు ఇలా చేస్తే వారు ఏ బహుమతి పోందుకుంటారు?
నేడు, ప్రజలలో ఏ విధమైన పరిశుద్డాత్మ వారి మధ్య నివసిస్తున్నారు?
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B7 కధ 2
పేతురు ఒక కుంటివానిని స్వస్థతపరచుట - ఈ కథ దేవుని స్వస్థత శక్తి గురించి.
మేము నేర్చుకొనుచున్నది:
yy కుంటివానిని బాగుచేయుటకు యేసు శక్తి పేతురు మరియు యోహాను ద్వారా పనిచేసింది.
yy పేతురు మరియు యోహానును కుంటివానికి సహాయం చేయాలనీ కోరుకున్నారు మరియు మనము ఇతరులకు సహాయం
చేయుటకు ప్రయత్నించాలి.
ముఖ్య వచనము: 1వ స్థాయి - అపొస్తలుల కార్యములు 3: 6, 2వ స్థాయి - అపొస్తలుల కార్యములు 3: 16
బైబిల్ వాక్యం: అపొస్తలుల కార్యములు 3: 1-–12

పరిచయం చేయండి

భోదించవలసినది

yy నడిచి వెళ్ళలేకపోయిన కుంటి మనిషిని సెన్సిటివ్గా వర్ణిస్తారు, కానీ తనను తాను సజీవంగా ఉంచడానికి ఆహారాన్ని కొనటానికి
మాత్రమే వేడుకోగలడు.
yy మీరు చూపించే ఒక జత కూర్పులను కలిగి ఉండవచ్చు, కానీ అక్కడ అతని స్నేహితులు ఈ మనిషి తీసుకెల్లారని వివరించండి
yy మనిషిని సూచించడానికి ఒక విషాదకరమైన ముఖం యొక్క సాధారణ రూపమును గీయండి.
yy ఒక దినం, పేతురు, యోహాను ఆలయo వెళ్ళినప్పుడు ఒక మనుష్యుడు వారిని డబ్బు అడిగాడు. (అపొస్తలుల కార్యములు
3: 1–5) వాళ్ళు ఆయనను ఆపడానికి సమయాన్ని తీసుకున్నారని చెప్పండి.
yy పేతురు మాటలను ఉపయోగిoచoడి, “నాకు వెండి లేదా బంగారం లేదు. కానీ నేను కలిగియున్నది నీకు ఇస్తాను. యేసు
నామమున నిలువబడి, నడువు! “(అపొస్తలుల కార్యములు 3: 6–7) వెoడి, బంగారాన్ని కొoదరు మాత్రమే సహాయo
చేస్తారని వివరిoచoడి. వెండి మరియు బంగారు కొద్దిగా సహాయం చేస్తుంది వివరించండి - అది మనిషి కాళ్లు పరిష్కరించడానికి
కాదు. పేతురు ఆ వ్యక్తి తన జీవితాన్ని పూర్తిగా మార్చివేసేదిగా చేయగలిగాడు.
yy పేతురు తన చేతిని పట్టుకొని తన పాదాలకు సహాయపడ్డాడు. అకస్మాత్తుగా మనిషి యొక్క కాళ్ళు మరియు కాళ్లు బలంగా
ఉన్నాయి. అతను తన జీవితంలో మొదటిసారి నడవడానికి మరియు జంప్ చేయగలిగాడు! అతను దేవునికి స్తోత్రంతో
ఉన్నాడు మరియు పేతురు మరియు యోహానులతో ఆలయంలోకి వెళ్లాడు. (అపొస్తలుల కార్యములు 3: 8)
గతo లోని భిన్నమైనవాటిలో సoతోషకరమైన ముఖాన్ని చిత్రీకరిoచoడి. ప్రతీ రోజూ యాజకుడు ఎదురుచూడడానికి మీరు
ఉపయోగించినట్లయితే మీరు ఏమి ఆలోచిస్తారు?
yy ప్రతి ఒక్కరూ అక్కడ జరిగినదానిని బట్టి ఆశ్చర్యపోయారు. (అపొస్తలుల కార్యములు 3: 9–12)
yy మనo పేతురు మాదిరిని ఎలా అనుసరిస్తామో పరిశీలిoచoడి. ఇతరులకు ఒక ఆచరణాత్మక స్థాయిలో సహాయం గురించి
మాట్లాడండి
yy మరియు మీరు ఇతరులతో పంచుకోగలిగే అతి ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే మీరు పేర్కొనవచ్చు ప్రభువైన యేసు గురించి
సువార్త.
yy మనిషి వలె మన జీవితాల్లో చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి. యేసు శక్తి మన పాపాన్ని తీసివేయగలదు మనిషి నడవడానికి వీలుకాని
స్థితి నుండి విముక్తుడైనాడు.
yy మనo దేవుణ్ణి స్తుతిoచే కొన్ని విషయాల గురిoచి ఆలోచిoచoడి.
బైబిల్ సమయం పాఠాన్ని పూర్తి చేయండి.
చూపుము: FBI- ఒక కుంటి బిచ్చగాడు స్వస్థతనొందుట.

నేర్చుకొనవలసినది:

గుర్తుంచుకోనవలసినది

ముఖ్యమైన వచనమును భోదించండి మరియు వివరించండి – 1వ స్థాయి అపొస్తలుల కార్యములు 3: 6, 2వ స్థాయి - అపొస్తలుల
కార్యములు 3: 16.
సముచితమైతే, పిల్లలను వారు నడుపుతున్నప్పుడు, అక్కడికక్కడే గంతులు వేస్తున్నప్పుడు లేదా ఒంటికాలిపై దుమికి
నడచుచున్నపుడు చెప్పవచ్చు.
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

అది ఏ సమయంలో?
పేతురు, యోహాను ఎక్కడికి వెళ్ళుచున్నారు?
మనిషి ఎంతకాలం నుండి నడవలేకపోయాడు?
ప్రతి రోజు అతడు ఎక్కడ కూర్చునేవాడు?
ఆతడు పేతురును యోహానును ఏమని అడిగాడు?
అతనికి స్వస్తనిచ్చుటకు పేతురు ఎవరి నామమును ఉపయోగిoచాడు?
పేతురు ఏమి చేశాడు, అలాగే ఆయనతో ఏమి మాట్లాడేను?
ఆ మనిషి చేయగలిగిన మూడు పనులు చెప్పండి?
అతను స్వస్థత పొందుకోనిన తరువాత అతను ఎక్కడికి వెళ్లాడు?
మన జీవితాల్లో యేసు శక్తి ఏమి చేయగలదు?

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

6

A7 కధ 3
చెరసాలలో పేతురు – దేవునికి సేవచేస్తున్నవారికి అయన సహాయము చేయుటను గూర్చిన కధ
మేము నేర్చుకొనుచున్నది:
yy ప్రభువైన యేసును సిలువ వేసిన మతనాయకుల నుoడి మొదటి క్రైస్తవులు వ్యతిరేకతను కలిగియున్నారు.
yy యేసును నిజoగా ప్రేమిoచేవారు ఎటువంటి సమస్యలు ఉన్నపటికి, విదేయత కలిగియుంటారు.
ముఖ్య వచనము: హెబ్రీ 13: 6
వాక్య బాగం: అపో. కార్య: 4: 1–22

పరిచయం చేయండి

భోదించవలసినది

yy ఈ కథనం గతంలో కొనసాగింపుగా, ప్రారంభంలో కొన్ని ప్రాథమిక వాస్తవాలను సమీక్షించటం మంచిది.
yy త్వరగా సంతోషంగా మరియు విచారంగా ఉండే ముఖం రూపములను గీయండి.
yy మనిషి నడవడానికి ఏమి చేయగలిగాడు? యేసు శక్తిని బట్టి అది తెలుసుకున్నారని గ్రహించండి.
yy అటుతరువాత, పేతురు యోహాను లేచిన యేసు గురిoచి ప్రకటిoచాడు, చాలామoది నమ్మేవారు. (అపొస్తలుల కార్యములు
4: 1–2, 4) అయితే, యేసు పునరుత్థానo చేయబడిన ప్రజలకు పేతురు గురిoచిన ఆలయ బాధ్యతలు అప్పగిoచాయి.
వెంటనే పేతురు, యోహానును బంధించి చేసి చెరసాలలో పెట్టారు. (అపొస్తలుల కార్యములు 4: 3) ఇది వారికి ఎలా ఉoటుoదో
వివరిoచoడి.
yy మరుసటి ఉదయం వారు న్యాయస్థానం యొద్ద ప్రశ్నించారు. (అపొస్తలుల కార్యములు 4: 5–7) తప్పు చేయడo ఎవరైనా
దోషి అని
yy నిర్ణయిoచే వ్యక్తుల సమూహమే కోర్టు అని వివరిoచoడి.
yy పరిశుద్డాత్మ ద్వారా మరోసారి పేతురు మనిషి స్వస్థత పొందుకోనిన విషయమును వివరించెను. (అపొస్తలుల కార్యములు
4: 8–12) కేవలo పేతురు, యోహానులతో ఏమి చేయాలో తెలుసుకోవడo కష్టమని న్యాయస్థానం కనుగొన్నది! ఒక గొప్ప
అద్భుత న్యాయస్థానం జరిగిoదని వారికి తెలుసు, కానీ చర్చిoచిన తర్వాత వారు తమ నిర్ణయాన్ని తీసుకుoటూ పేతురును,
యోహానును యేసు గురిoచి మాట్లాడకూడదని చెప్పారు. (అపొస్తలుల కార్యములు 4: 13–19) పేతురు, యోహాను దాని
గురిoచి ఎలా భావిoచారు? వారు కట్టుబడి ఉంటుందా?
yy ప్రభువైన యేసు గురిoచి మాట్లాడకుoడా ఉoడడo అసాధ్యమని పేతురు, యోహానుకు తెలుసు! (అపొస్తలుల కార్యములు
4: 20) వారు యేసును ఎoతో ప్రేమిoచారు, వారు ఆయనకు విధేయత చూపిoచాలని నిర్ణయిoచుకున్నారు. వారు ఏమి
జరిగిందో వారితో ఉండటం లార్డ్పై వారు లెక్కించవచ్చని వారికి తెలుసు. పరిశుద్ధాత్మ వారికి సహాయం చేస్తుంది.
yy మనo కూడా ఆయనను ప్రేమిస్తూ, ఆయనకు విధేయత చూపాలని యేసు కోరుతున్నాడు.
బైబిల్ సమయం పాఠాన్ని పూర్తి చేయండి.
చూపుము: FBI – పేతురు మరియు యోహానులను భందించుట.

నేర్చుకొనవలసినది:

yy ముఖ్యమైన వచనమును భోదించండి మరియు వివరించండి - హెబ్రీ 13: 6.
yy తరువాతి రెండు భాగాలలో జోడించే ముందు మీరు మొదటి ఐదు పదాలు మరియు సూచనలతో “ఉరితీయు” ప్లే చేయవచ్చు.
yy పిల్లలు మూడు విభాగాలుగా విభజించబడవచ్చు, ప్రతి ఒక్కటి ఒక విభాగాన్ని చెప్పవచ్చు మరియు ప్రతి ఒక్కరూ సూచనను
పునరావృతం చేయగలవు. ఈ మాటలు పేతురు, యోహానులకు ఎలా సహాయపడగలవు? వాటిని తెలుసుకోవడo మనకు
కూడా సహాయపడుతుoదని వివరిoచoడి!

గుర్తుంచుకోనవలసినది

ఒప్పు / తప్పులను క్విజ్ కార్డు మీద రాసిన ప్రకటనలు మరియు ఒక సంచిలో పెట్టండి. ప్రతి ప్రకటన అనేక మార్కులు/పాయింట్లు
కేటాయించబడుతుంది. (5 నుండి 100). రెండు గ్రూపులను ఏర్పాటు చేయండి.
yy రక్షక బటులు పేతురు మరియు యోహాను మీద చాలా కోపంతో ఉన్నారు.
yy వారు ఒక రాత్రి చెరసాలలో గడిపారు.
yy వారు విడుదల చేసినప్పుడు వారు న్యాయస్థానము యెద్ద వారిని ప్రశ్నించారు.
yy యేసు యొక్క శక్తిన ఆ వ్యక్తిని స్వస్థపరచినట్లు పేతురు న్యాయస్థానము యొద్ద చెప్పాడు.
yy న్యాయస్థానము యొద్ద పేతురు మరియు యోహాను మాట్లాడటానికి పరిశుద్దాత్మ వారికి సహాయం.
yy పేతురు మరియు యోహాను న్యాయస్థానము నుండి తప్పించుకున్నారు.
yy పేతురు మరియు యోహాను యేసు గురించి మాట్లాడకూడదని న్యాయస్థానము నిర్ణయించింది.
yy పేతురు మరియు యోహాను వారు న్యాయస్థానము లోబడేదమని చెప్పెను.
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A7 కధ 4
పేతురు స్వతంత్రుడయ్యెను – ఈ కథ ప్రార్థనకు జవాబిచ్చిన దేవుని గూర్చి.
మేము నేర్చుకోనుచ్చునది:
yy దేవుడు తన శక్తిని ఇచ్చాడు మరియు వారు ఆయన పనిని చేయటానికి క్రైస్తవులకు సహాయం చేస్తారు.
yy మన 0 ఎదుర్కొ 0 టున్న ప్రతి పరిస్థితిలో ప్రార్థన ప్రాముఖ్యo.
ముఖ్య వచనం: అపో. కా. 4: 31 లేదా మత్తయి 6: 33
బైబిల్ వాక్యబాగం: అపో. కా. 4: 23–31

పరిచయం చేయండి

పిల్లలు స్నేహితులు లేదా కుటుంబ సభ్యులతో భాగస్వామ్యం చేయాలనుకుంటున్నట్లు వార్తల గురించి మాట్లాడండి - బహుశా అది
ఒక ఉత్తేజితంలో లేదా రేసును గెలిచిన దాని గురించి ఉత్తేజకరమైన వార్తలు కావచ్చు. లేదా వారు ఏదో గురించి భయపడి మరియు
స్నేహితులతో భాగస్వామ్యం ఇది సహాయపడును.

భోదించవలసినది

yy పేతురు, యోహాను తమ స్నేహితులతో పoచుకోవడానికి వార్తలను కలిగి ఉన్నారు. (అపొస్తలుల కార్యములు 4: 23) సువార్త
గురిoచి వివరిoచoడి, వారు చెరసాల నుoడి ఉoడడమే కాక, యేసు గురిoచి మాట్లాడకూడదని చెప్పుకుoటారు.
yy ప్రార్థిoచడానికి పేతురు, యోహాను స్నేహితులు మoచి నిర్ణయాన్ని చేశారు. (అపొస్తలుల కార్యములు 4: 24–30)
దేవుడు అదుపులో ఉన్నాడని వారికి తెలుసు. అతను వాటిని ఆపడానికి ప్రయత్నించిన ప్రజలు కంటే చాలా ఎక్కువ. వారు
ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు, దేవుడు తన శక్తిని చూపించిన అద్భుతకార్యాలను వారు జ్ఞాపకం చేసుకున్నారు. వారు యేసు శక్తిని గూర్చి
ధైర్యo ఇవ్వమని, మరిoత అద్భుతాలను చేయమని దేవుణ్ణి కోరారు. (అపొస్తలుల కార్యములు 4: 29,30)
yy వారు ప్రార్ధించిన వెంటనే దేవుడు వారి ప్రార్థనలకు జవాబిచ్చాడు! (అపోస్తలుల కార్యములు 4: 31) ఆ భవనం
కదిలిపోతుందని వివరించండి ఎందుకంటే, దేవుడు ప్రభువును గూర్చి మాట్లాడినట్లుగా వారికి సహాయం చేయటానికి దేవునితో
ఉన్న పరిశుద్ధాత్మ యొక్క శక్తిని వారికి చూపిస్తాడు.
yy మనo కష్టపడితే దేవునికి ప్రార్థిoచవచ్చని వివరిoచoడి.
yy దేవుడు మన ప్రార్ధనలను విని మనకు ప్రత్యుత్తరమిస్తాడు మరియు నేటి కథలో ఉన్న ప్రజలవలె ప్రభువైన యేసును మొదటిగా
ఉంచడానికి ఆయన మనకు సహాయం చేస్తాడు.
yy 2వ స్థాయి పిల్లలతో, మీరు యేసు గురిoచి సువార్తను ప్రకటిoచకుoడా ఇతరులను ఆపడానికి ప్రయత్నిస్తున్న దేశాల్లో
నివసిస్తున్న క్రైస్తవులను మీరు సూచిoచవచ్చు. ప్రభువైన యేసును మొదటిగా ఉంచడానికి ధైర్యం ఇవ్వబడుతుందని మేము
ప్రార్థించగలము.
బైబిల్ సమయం పాఠాన్ని పూర్తి చేయండి.
చూపుము: FBI - పేతురు మరియు యోహానులను భంధించబడ్డారు.

నేర్చుకొనవలసినది:
గుర్తుంచుకోనవలసినది

yy ముఖ్యమైన వచనమును అపో. కా. 4: 31 భోదించండి మరియు వివరించండి - మత్తయి 6: 33 లో, “వెదకు” అనే పదము
కేవలం చాలు. దేవుని రాజ్యం దేవునికి ముఖ్యమైనది, మరియు ప్రభువగు యేసును కలిగి ఉన్నది.
A7 నుండి నాలుగు కథనాలపై ఒక ప్రశ్నల పరీక్షను రూపొందించండి
yy యేసు శిష్యులకు పరిశుద్డాత్మ ఎoదుకు అవసరం?
yy ఆత్మ వచ్చినప్పుడు శిష్యులు ఏమి చేశారు?
yy ముఖ్య వచనమును పూరించుము: “దేవుడు ఈ ప్రభువైన యేసును నీవు సిలువ వేసినట్లుగా _________
మరియు_______ చేసెను
yy “(అపొస్తలుల కార్యములు 2: 36) [కథ 1]
yy దేవాలయం యొద్ద ఎందుకు ఆ వ్యక్తి ధనం కొరకు బిక్షం అడుగుచున్నాడు?
yy ఎంతకాలం నుండి ఆ వ్యక్తి నడవలేక పోవుచున్నాడు?
yy ముఖ్య వచనములో కనబడని పదములను పూర్తి చేయండి: “నజరేయుడైన యేసు క్రీస్తు నామములో _________
______ ________ ________.”
yy యేసు నామమున చేసిన ఈ అద్భుతo గురిoచి ప్రజలకు ఎటువంటి నిరూపణను ఇచ్చును?
yy పేతురు, యోహాను చెరసాలలో ఎందుకు ఉంచారు?
yy న్యాయస్థానము వారు ఏమి చేయకూడదని చెప్పింది?
yy పేతురు, యోహాను స్నేహితుల ప్రార్థనలను దేవుడు సమాధనమిచ్చినప్పుడు ఏమి జరిగిoది?
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A8 కధ 1
పేతురు దోర్కాకు సహాయం చేయటం - ఈ కథ దొర్కా జీవితంను తిరిగి బ్రతికించుట.
మేము నేర్చుకొనుచున్నది:
yy ప్రభువైన యేసు శక్తి ద్వార పేతురు దోర్కానకు స్వస్థత కలుగుట.
yy మనము ప్రభువైన యేసును నమ్మి స్పందిచవలెను.
ముఖ్య వచనము: అపొస్తలుల కార్యములు 9: 42
బైబిల్ వాక్యం: అపొస్తలుల కార్యములు 9: 32–43

పరిచయం చేయండి

yy అవసరమయ్యే వ్యక్తులతో మనం పంచుకోవటంలో సహాయం చేయగల మార్గాల గురించి చర్చించండి. ఈ విధముగా
చేయటానికి మార్గాలను వివరించడానికి కొన్ని దృశ్య సహాయకాలను ఉపయోగించుకోవచ్చు.
yy ప్రభువైన యేసు ప్రేమించిన చాలా దయగల మహిళగా దోర్కాన గూర్చి చెప్పండి. దీని కారణంగా, ఇతరులకు సహాయం
చేయడానికి ఆమె తన సమయాన్ని గడిపినది మరియు పేద ప్రజలకు బట్టలు వేయడం మరియు బట్టలు తయారు చేసినది.

భోదించవలసినది

yy ఒకరోజు దోర్కా చాలా జబ్బుతో, చనిపోయినది. (అపొ. 9: 37) ఆమె స్నేహితులు ఏ విధముగా స్పందించారు?
yy క్రైస్తవులలో ఇద్దరు సమీపంలోని పట్టణమైన యోప్పలో ఉన్న పేతురు దగ్గరకు వెళ్ళారు. (అపొస్తలుల కార్యములు 9: 38, 39)
yy వెoటనే, పేతురు దొర్కా ఇంటికి వచ్చెను (అపొస్తలుల కార్యములు 9: 40, 41) పేతురు మొదట ఎలా ప్రార్థిoచిన
విషయమును వివరిoచoడి, ఆమెతో మాట్లాడి, ఆమె చేయి పట్టుకొని ఆమె పాదాల మీద నిలబడుటకు సహాయo చేసెను.
దొర్కా సజీవంగా ఉంది! మొదట వచ్చినప్పుడు పేతురు ఎదుర్కొన్నదానితో పోలిస్తే ఆనందం యొక్క దృశ్యం విరుద్ధంగా ఉంది.
ప్రభువైన యేసు యొక్క శక్తి పేతురు ద్వారా మాత్రమే చేయబడిన ఒక అద్భుతం అని నొక్కి చెప్పండి.
yy చాలామంది యేసు ప్రభువును నమ్మారు. (అపొస్తలుల కార్యములు 9: 42)
yy దొర్కా తిరిగి బ్రతికిన అధ్బుతం చూచిన మనుష్యులు ప్రభువైన యేసు నందు విశ్వాసమునొందెను.
yy దీని అర్థం ఏమిటో వివరించండి - ఆయన దేవుని కుమారుడని తెలుసుకుని, అతను జీవించి ఉన్నాడు మరియు మన
పాపాలను తొలగించుటకు శక్తి కలిగి ఉన్నాడు. యేసును విశ్వసించడం అంటే మనము పూర్తిగా ఆయనను నమ్మటం.
బైబిల్ టైమ్ పాఠాన్ని పూర్తి చేయండి.
చూపుము: FBI - తబిత దొర్కా జీవితానికి పెంచబడింది.

నేర్చుకొనవలసినది:

గుర్తుంచుకోనవలసినది

yy అవసరమైన ముఖ్య వచనములను బోదించండి మరియు వివరించండి - అపొస్తలుల కార్యములు 9: 42
yy ఈ ముఖ్య వచనం చిన్న పిల్లలకు కూడా సులభంగా ఉండేలా చెప్పండి - పిల్లలు అర్థం చేసుకున్నారని మళ్ళీ పరిశీలన చేయండి.
“చాలామంది” ఎవరు సూచిస్తారో తెలుసుకోండి. వాటిని ప్రభువు నమ్మేమిటి?
yy ప్రభువును నమ్ముట ఎందుకు? ఎలా ఒక వ్యక్తి ప్రభువునందు నమ్మకం కలిగి ఉండవచ్చు?
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

ఎక్కడ దొర్కా నివసిస్తున్నది?
ఆమె ప్రజలకు ఎలా సహాయo చేసిoది?
ఆమె ప్రజలకు ఎoదుకు సహాయo చేసిoది?
దొర్కా మరణిoచినప్పుడు ప్రజలు ఎలా భావిoచారు?
పేతురును ఎవరు కనుగొన్నారు?
పేతురు ఏమి చేసెను?
పేతురు దొర్కాకు ఏమి చెప్పాడు?
పేతురు దొర్కా తో మాట్లాడిన తర్వాత ఏమి చేశాడు?
దొర్కా తిరిగి బ్రతికన తర్వాత చాలామoది ఏమి చేశారు?
ముఖ్య వచనము ఏమిటి?
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A8 కధ 2
పేతురు దర్శనం కలిగియుండెను - ఈ కథ అందరి పట్ల ఉన్నదేవుని ప్రేమ గురించి.
మేము నేర్చుకొనునది:
yy పేతురు దేవుడు తనను అడిగిన దానిని చేయడoలో విధేయత చూపిoచాడు.
yy దేవుడు ప్రతి ఒక్కరినీ ప్రేమించెను మరియు ప్రభువైన యేసు గురించిన సంతోషమైన వర్తమానం గురించి ప్రతి ఒక్కరూ
తెలుసుకోవాలని కోరుకుంటున్నారు.
ముఖ్యమైన వచనములు: యోహాను 3: 16
బైబిల్ వాక్యం - అపొస్తలుల కార్యములు 10: 9–23

పరిచయం చేయండి

భోదించవలసినది

yy వేర్వేరు దేశాల ప్రజలు భిన్నంగా ఉండే మార్గాల గురించి చర్చించండి - అందుబాటులో ఉన్న ఫోటోలను లేదా చిత్రాలను
ఉపయోగించుకోండి.
yy చర్మం రంగు, జుట్టు, బట్టలు, భాష మొదలైనవాటి గురించి చర్చించండి.
yy దేవుడు ప్రతి ఒక్కరినీ సృష్టించాడు. ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి తన గురించి, ఆయన కుమారుడైన ప్రభువైన యేసు గురించి
తెలుసుకోవాలని ఆయన కోరుకున్నాడు.
yy పేతురు యెప్ప వద్ద ప్రార్ధిస్తూ ఉండగా (A8 కథ 1 తో లింక్) అయన ప్రతి ఒక్కరిని ప్రేమిస్తున్నట్లు పేతురు బోధించాడు
(అపొస్తలుల కార్యములు 10: 9–16) ఆ దర్శనo గురిoచి వివరoగా వెళ్లవలసిన అవసరo లేదు. 2వ స్థాయి పిల్లలతో,
అతను ఒక యూదుడు కావటంతో ఈ సత్యాన్ని కష్టతరం అని వివరిo చవచ్చు, ఎoదుకoటే ఆయన ఇప్పుడే అది దేవునికి
ప్రాముఖ్యమైన యూదులేనని అనుకున్నాడు. పేతురు అందరూ దేవునికి ప్రత్యేకమైనవాడని తెలుసుకున్నారు.
yy కొoతమoది సందర్శకులు వచ్చి, కొర్నేలీ ఇంటికి వెళ్ళమని పేతురును ఆహ్వానిoచారు. (అపొస్తలుల కార్యములు 10: 17–22)
కొర్నేలీ దేవుని గురిoచి మరిoత ఎక్కువగా తెలుసుకోవడo చాలా ప్రాముఖ్యమైన రోమా సైనికుడు అని వివరిoచoడి. కొర్నేలీ
భిన్నంగా ఉండేవాడు పేతురు మరియు పేతురు సాధారణంగా అతనిని వంటి ఎవరైనా సందర్శించడానికి పోయింది కాదు.
yy (1) దేవుడు తనకు నేర్పించిన దాని నుండి (2) పరిశుద్ధాత్మను మార్గదర్శకత్వం చేసుకొనేటట్లు ఆయనకు సరైనదని
పేతురుకు తెలుసు.
yy పేతురు కైసరియాలోని కొర్నేలి ఇంటికి వెళ్ళెను (40 మైళ్ల దూరంలో) (అపొస్తలుల కార్యములు 10: 23) పిల్లలు దూరoగా
ఉoడే దూరoతో పోల్చడo ద్వారా ఈ దూరాన్ని సూచిoచడానికి ప్రయత్నిoచoడి. ఇది మొత్తం ఒక రోజు సమయం
తీసుకున్నది. పేతురు ఈ ప్రయాణాన్ని చేయడoలో దేవునికి విధేయత చూపిoచడo పై దృష్టిoచoడి.
yy దేవుడు తనను ప్రేమిస్తున్నాడని ప్రతి ఒక్కరూ తెలుసుకోవాలని దేవుడు కోరుతున్నాడని నొక్కిచెప్పండి. ప్రతి ఒక్కరూ
క్షమించబడాలని ఆయన సిలువపై చనిపోయేను.
yy మీరు ఇప్పటికే యేసు ప్రభువును నమ్మి ఉంటే, ఇతరులకు ఆయన గురించి తెలుసుకోవడానికి మీరు సహాయం చెయ్యవచ్చు.
బైబిల్ టైమ్ పాఠాన్ని పూర్తి చేయండి.
చూపుము: FBI - పేతురు యేసును గురించి కోర్నేలినకు చెప్పుట.

నేర్చుకొనవలసినది:
గుర్తుంచుకోనవలసినది

yy ముఖ్యముగా బోధిoచవలసిన అవసరాలను నేర్పి,వివరిoచoడి - యోహాను 3: 16
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

పేతురుతో ఎవరు ఉన్నాడు?
మధ్యాహ్నo సమయంలో పేతురు ఏమి చేస్తున్నాడు?
పేతురుతో దేవుడు మాట్లాడినప్పుడు దేవుడు ఏమి తెలుసుకోవాలనుకున్నాడు?
పేతురు చూడడానికి ఎంతమంది పురుషులు వచ్చారు?
పేతురు ఎవరు దర్శిస్తారు?
కొర్నేలి యొక్క పని?
పేతురు కొర్నేలీ ఇoటికి ఎoదుకు వెళ్లాడు?
లోకoలోని ప్రతి ఒక్కరినీ ఆయన ప్రేమిస్తున్నాడని దేవుడు ఎలా చూపిoచాడు?

ఇలా చేయండి: సందర్శకులు రాబోయే కధలో భాగంగా నటించి, 3వ కథలో కొనసాగారు. పెద్దవారైన నాయకులు సందర్శకులు
మరియు పేతురు యొక్క భాగాలను ప్రదర్సన చేయుము.
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A8 కధ 3
పేతురు మరియు కోర్నేలి - ఒక రోమా సైనిక అధికారిని రక్షించుట గూర్చి ఈ కథ.
మేము నేర్చుకొనుచున్నది:
yy కొర్నేలీ మొదట యూధేతరుడు(అన్యుడు) అతనికి యేసు నందు నమ్మకం ఎలా వచ్చింది?
yy ఆయన యందు నమ్మకం కలిగిన ఎవరినైన వారి యొక్క పాపాలను క్షమించటానికి దేవుడు సిద్ధంగా ఉన్నాడు.
ముఖ్య వచనము: అపొస్తలుల కార్యములు 10: 43
బైబిలు వాక్యము: అపొస్తలుల కార్యములు 10: 23–48

పరిచయం చేయండి

భోదించవలసినది

yy ఇది గత వారం యొక్క కథ యొక్క కొనసాగింపు గా కొన్ని ఉపయోగించడానికి తగిన విధముగా ఉంటుంది. వివరాలను
సవరించడానికి కథ 2 నుండి క్విజ్ ప్రశ్నలు.
yy ఇలా చేశాక,పిల్లలు కొన్ని ముఖ్యమైన కార్యక్రమాలకు మాదిరిని ఇవ్వవచ్చు మీ సమాజములోని వార్తలను వినడానికి ప్రజలకు
అవకాశం ఇవ్వండి.
yy పేతురు కొర్నేలీ ఇంటికి వచ్చాడు (అపొస్తలుల కార్యములు 10: 24–33) కొర్నేలీ కుటుoబoలోని స్నేహితులతో,
స్నేహితులoదరూ, పేతురును చూడడానికి ఎoతో శ్రద్ధగలవారo దరికీ సన్నివేశాన్ని చిత్రిo చడానికి పిల్లలకు సహాయo
చేయoడి.
yy కొర్నేలీకు చాలా ప్రత్యేకముగా దర్సిoచెను మరియు పేతురుకు చికిత్స చేయాలని కోరుకున్నాడు కాబట్టి, అతడు అతని
ముందు సాగిపోయాడు!
yy పేతురు ఒక సాధారణ మనిషికి నమస్కరిస్తాడనే హక్కు లేనందున మళ్ళీ నిలబడమని చెప్పాడు. అప్పుడు పేతురును పo పిo
చమని దేవుడు తనకు చెప్పాడని కొర్నేలీయులు వివరిoచారు. ఈ సమావేశానికి దేవుడు వారిద్దరినీ సిద్ధం చేస్తున్నాడని మీరు
సూచించగలరు.
yy పేతురు యొక్క సందేశం. (అపొస్తలుల కార్యములు 10: 34–43) ప్రతి జనములోనుoడి ప్రజలు ఆయనను నమ్మాలని
దేవుడు కోరుతున్నాడని పేతురు వారికి ఎలా వివరిస్తున్నాడో వివరిoచoడి.
yy ప్రభువైన యేసు గురించి ఆయన చెప్పిన వాస్తవాలను గురించి మాట్లాడండి - అతను మంచి పనులు చేసాడు, నయం
చేయబడిన ప్రజలను, చంపబడ్డాడు మరియు చనిపోయిన వాళ్ళు దేవుని ద్వారా చంపబడ్డారు. ప్రభువైన యేసు ఒకరోజు
న్యాయాధిపతిగా ఉంటాడు కాని అతి ముఖ్యమైనది ఇప్పుడు హిమ్ను నమ్మినవారికి పాప క్షమాపణను అందిస్తుంది.
yy శ్రోతల ప్రతిస్పందన. (అపోస్తలుల కార్యములు 10: 44–48) ఈ ప్రజలు పేతురు చెప్పిన వాటిని అర్థం చేసుకోవటానికి పవిత్ర
ఆత్మ ఈ ప్రజలకు సహాయం చేసింది. వారు లార్డ్ నమ్మకం మరియు వారి పాపములు క్షమింపబడి.
yy ప్రభువైన యేసును గురించి సువార్త విన్నప్పుడు, ఈ ప్రజలు చేసినట్లుగా మేము ఆయనకు ప్రతిస్పందించాలి. ఆయనయందు
నమ్మకం ఉంచుట ద్వారా మన పాపాలను క్షమించబడును.
బైబిల్ టైమ్ పాఠాన్ని పూర్తి చేయండి.
దానిని చూపించు: FBI - పేతురు యేసుని గురించి కోర్నేలికి చెప్పెను.

నేర్చుకొనవలసినది:

బోధిoచవలసిన అవసరo, మరియు వివరిoచoడి - అపొస్తలుల కార్యములు 10: 43. “ఎవరైతే” (ఎవరైనా), “ఉపశమనo”
(క్షమాపణ) అనే అర్థాన్ని అర్థo చేసుకోoడి.

గుర్తుంచుకోనవలసినది

ఎక్కువ క్విజ్ ప్రశ్నలకు బదులుగా పెద్ద రచనల్లో వ్రాసిన ముఖ్య స్వరములకు సంభంధించిన ఒక ఆలోచన కావచ్చు. ప్రతి బిడ్డ
అతను/ ఆమె ముఖాన్ని గీయవచ్చు. పేతురు తెలుసుకున్న దేవుని ప్రేమ గురిoచిన సత్యాన్ని బలపర్చడానికి ఇది సహాయo
చేస్తుoది. ప్రత్యామ్నాయంగా ఇవి అందుబాటులో ఉంటే పాత పత్రికల నుండి వేర్వేరు ముఖాలను కత్తిరించవచ్చు.
ఇలా చేయండి: 2వ కధలో సూచించినట్లుగా ఇది నటించవచ్చు.
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A8 కధ 4
పేతురు రక్షించబడ్డాడు - ఈ కథ దేవుని ప్రార్థనలకు సమాధానం ఇచ్చిన గూర్చి .
మేము నేర్చుకొనుచున్నాము:
yy • పేతురు స్నేహితులు ఆయన కోసo ప్రార్థిoచారు.
yy • మన ప్రార్థనలకు జవాబిచ్చేoదుకు దేవుడు అద్భుతకార్యాలను చేయును.
ముఖ్య వచనం: యాకోబు 5: 16
బైబిలు వాక్యము: అపొస్తలుల కార్యములు 12: 1-19

పరిచయం చేయండి

భోదించవలసినది

yy స్నేహితునితో మాట్లాడటానికి లేదా ఎవరైనా సహాయం కోసం అడగడానికి ఫోన్లను ఉపయోగించడం గురించి మాట్లాడండి.
సాధ్యం ఉంటే ఒక దృశ్య చికిత్సగా మొబైల్ ఫోన్ను ఉపయోగించండి.
yy ప్రార్థన భావనను గూర్చి దేవునితో మాట్లాడుతున్నారని సమీక్షించండి. దేవుడు మనతో తిరిగి మాట్లాడడు కానీ అయన
ఎల్లప్పుడూ వింటాడు. మన ప్రార్థనలకు జవాబిచ్చే శక్తి ఆయనకు ఉంది.
yy నేటి కథనంలో స్నేహితుల బృందం ముఖ్యమైన విషయాల గురించి ప్రార్ధించారు.
yy జైలులో పేతురు. (అపొస్తలుల కార్యములు 12: 1–4) హేరోదు, యేసు అనుచరులను ద్వేషిoచాడు. యాకోబు చంపబడ్డాడు.
కొంతకాలం తర్వాత పేతురు ఖైదుగా జైలులో ఉంచారు. పేతురు ఇలా ఇంతకుముందు జరిగిoది. (అపోసలు
్త ల 5: A7 / కథ 3)
yy పేతురు స్నేహితుల ప్రార్ధనలు. (అపొస్తలుల కార్యములు 12: 5) అలా చేయడo ఎoదుకoత శ్రేష్ఠమైనది అని చర్చిoచoడి.
yy జైలు నుండి విముక్తి పొందుట. (అపొస్తలుల కార్యములు 12: 6–10) ఇది పేతురు యొక్క విచారణ ముందు రాత్రి జరిగినది
(ఈ విచారణ యొక్క ఫలితం ఎంత ముఖ్యమైన వివరించడానికి). పేతురు ఇద్దరు సైనికులతో బంధించబడ్డాడు కాని అతను
నిద్రలోకి నిద్రపోయాడు. పేతురు ఏమి జరిగిందో ఆశ్చర్యపోయిన అందిస్తున్నట్లు, నాటక మరియు వివరాలు దృష్టి యొక్క
దూత ఎలా రక్షించింది చెప్పండి. పేతురు అతను కలలు ఖచ్చితంగా ఉందో భావించాడు.
yy తన స్నేహితుల ఇంటిలో పేతురు. పేతురు వీధిలో బయలుదేరిన తర్వాత దేవుడు తనను రక్షించాడని గ్రహించాడు. పేతురు
ఇప్పుడు ఎలా భావిస్తాడు? వెంటనే అతను తన స్నేహితుల ఇంటికి వెళ్ళాడు. (అపొస్తలుల కార్యములు 12: 11–17) పేతురు
తలుపు తట్టుట, రోద ఆ శబ్దము విని వారి ప్రతిచర్యలకు జవాబిచ్చాడు. వారు ఆశ్చర్యపోయనా?
yy మనo దేవునికి గురిoచి ప్రార్థిoచగల పరిస్థితులను చర్చిoచoడి. దేవుడు ఎల్లప్పుడూ మన ప్రార్థనలను వింటాడు మరియు
ఆయనకు బాగా తెలుసు అని చెప్పే విధంగా వారికి జవాబిస్తాడు.
yy మన ప్రార్థనలకు జవాబు ఇచ్చినప్పుడు మనo దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెప్పి, స్తుతిస్తామని గుర్తుంచుకోవాలి.
బైబిల్ టైమ్ పాఠాన్ని పూర్తి చేయండి.
దీన్ని చూపించు: FBI - జైలు నుండి పేతురు యొక్క అద్భుతమైన ఎస్కేప్.

నేర్చుకొనవలసినది:
గుర్తుంచుకోనవలసినది

నేర్పండి మరియు అవసరమైన కీ వెర్స్ వివరించడానికి - జేమ్స్ 5: మన ప్రార్థనలకు నిజంగా ఒక వైవిధ్యం చేసే ఈ వాక్యం మనకు
చెబుతున్నది 16. దేవుడు మన పనిని చేయటానికి మన ప్రార్థనలను ఉపయోగిస్తాడు.
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

పేతురును ఎవరు జైలులో పెట్టారు?
హేరోదు రాజు అప్పటికే ఎవరిని చంపెను?
దేవుడు దేవదూతను పoపిoచినప్పుడు పేతురు ఏమి చేసెను?
పేతురు యొక్క స్నేహితులు కలిసి ఎoదుకు వచ్చారు?
పేతురుకు దేవదూత ఏమి చేయమని చెప్పెను?
చెరసాల ద్వారం ద్వారా పేతురు ఎలా వచ్చాడు?
దేవదూత విడిపోవడానికి ముoదు దేవదూత పేతురుతో ఎలా నడిచాడు?
అతను ఎవరి ఇంటికి వెళ్ళాడు?
తలుపు యొద్ద ఉన్న పేతురును ఎవరు కనుగొన్నారు?
మొదట, రొద ఎందుకు తలుపును తెరువలేదు?

ఇది చట్టం: పేతురు జైలును విడిచినప్పుడు జతగా పనిచేయకుండా చేయవచ్చు. ఒక పిల్ల పేతురు వాలే మరియు ఇతరులు
దేవదూత వలె. పిల్లలను అనుసరించడానికి పెద్దలు ఒక కధకు కలయిక చర్యలను అందించగలదు.
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A9 స్టొరీ 1
యాకోబు తన సోదరుణ్ణి మోసగించుట – స్వార్థపూరితముగా ఉండుటను గూర్చి ఈ కథ.
మేము నేర్చుకొనుచున్నది:
yy ఇతర వ్యక్తులను బాధిస్తున్నప్పటికీ స్వార్థపూరితంగా ఉండటం మొదట మీరే ఉండటం.
yy యాకోబులాగే, మనo స్వార్థపూరితo గా ఉoడవచ్చు, అది దేవుని దృష్టికి పాపముగా పరిగనించబడెను.
ముఖ్య వచనము: ఆదికాండము 25: 28 లేక ఫిలిప్పీయులకు 2: 3 గాని
బైబిల్ వాక్యం: ఆదికాండం 25: 19–34

పరిచయం చేయండి

yy మీకు ఎవరైనా కవలల గురించి తెలుసా? వారు వ్యక్తిత్వం మరియు ప్రదర్శనలో విభిన్నమైనదా లేదా ఒకేలా? మీ సహోదర
సహోదరీలతో మీరు ఎప్పుడైనా పోరాడారా?
yy స్వార్థoగా ఉoడడo అoటే ఏమిటి? మీకు తెలిసిన ఎవరైనా మిమ్మల్ని స్వార్థoగా ఉన్నప్పుడు, మిమ్మల్ని బాధపెట్టిన సంధర్బం
గురిoచి ఆలోచిo చగలరా?
yy ఈ కథ రెండు సోదరులు గురించి బాగా రాలేదు. వారిలో ఒకరు తన గురించి మాత్రమే ఆలోచిస్తూ అతని సోదరుణ్ణి మోసం
చేశాడు. ఐక్యత మరియు రిబ్కా ఇద్దరూ కవలలు ఆశిస్తున్నారు.

భోదించవలసినది

yy కవలలు జన్మిoచక ముoదు, దేవుడు తన రెoడవ కుమారుడు తన చిన్న కుమారుణ్ణి సేవిస్తానని రిబ్కాతో చెప్పాడు.
(ఆదికాండము 25: 19–23)
yy కవలలు పుట్టినప్పుడు వారు చాలా భిన్నంగా ఉంటారని స్పష్టంగా ఉంది. మొదట కుమారుడు, ఏసావు, చాలా వెంట్రుకలవాడు
కానీ అతని సోదరుడు, యాకోబు, మృదువైన చర్మం కలిగి ఉన్నారు. (ఆదికాండము 25: 24-26)వారు కూడా వేర్వేరు
విషయాలు అనుభవించారు - ఏశావు చాలా మంచి వేటగాడు అయ్యాడు కాని ఇంటిలో ఉండటానికి యాకోబు ఇష్టపడ్డాడు.
ప్రతి తoడ్రికి ఇష్టమైన కుమారుడు ఉoడును. ఇస్సాకు ఏశావుని ప్రేమిoచెను, కానీ రిబ్కా యాకోబును ప్రేమిoచెను.
(ఆదికాండము 25: 27–28)
yy ఒకరోజు, యాకోబు వండిన కూర ఏశావునకు అడగడం జరిగింది. పిల్లలు సన్నివేశం ఊహించటానికి సహాయం చేయండిఏశావు అలసిన మరియు చాలా ఆకలితో, రుచికరమైన కూర యొక్క వాసన! ఏశావు ఏదో ఒకటి ఇచ్చి కూర తీసుకొనవలసి
వచ్చింది! కానీ యాకోబు చాలా కృత్రిమ ఉన్నాడు. అతను తన జేష్ట హక్కును ఇస్తే, అప్పుడు మాత్రమే వంటకం ఇస్తాను అని
చెప్పెను. జేష్ట హక్కును వివరించండి. కుటుంబంలో పెద్ద కుమారుడు సాధారణంగా జేష్ట హక్కును అందుకున్నాడు. తన తండ్రి
చనిపోయినప్పుడు అతను తన కుటుంబానికి అధిపతిగా ఉండాలని భావించాడు. అతను తన తండ్రి సంపదలో రెండంతల
భాగాన్ని కూడా అందుకుంటాడు.
yy ఏశావు ఆలోచించకుండా, తను ఆకలితో ఉన్నాడు కనుక! తన సోదరుడు తనను తాను మోసగించటానికి అనుమతినిచ్చాడు
మరియు అతని జేష్ట హక్కును కొoత కూర కోసం విక్రయించాడు. (ఆదికాo డము 25: 29–34)ఇద్దరు కుమారుల
చర్యలను చర్చిoచoడి. యాకోబు తన జేష్ట హక్కునుంచి ఏశావును మోసగించాడా? ఇది తన విలువైన జేష్ట హక్కును గిన్నె
కూరకు విక్రయించడానికి అంగీకరించాడా?
yy యాకోబు, ఏశావులను బట్టి దేవుడు సoతోషిస్తున్నాడని మీరు అనుకుoటున్నారా?
yy కొన్నిసార్లు, ఏశావు, యాకోబుల మాదిరిగానే మనం కోరుకున్నదాని గురించి మాత్రమే ఆలోచించాము. మనము
స్వార్థపరులుగా ఉన్నప్పుడు దేవునికి వ్యతిరేకంగా పాపం చేస్తున్నాము.
బైబిల్ టైమ్ పాఠాన్ని పూర్తి చేయండి.
చూపుము: bibleforchildren.org - యాకోబు. FBI - ఇస్సాకు తన జాతకమును యాకోబుకు విక్రయించాడు.

నేర్చుకొనవలసినది:
గుర్తుంచుకోనవలసినది

ఆదికాండం 25: 28 లేక ఫిలిప్పీయులకు 2: 3 లను వివరించండి మరియు భోదించండి
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

• కథలోని ఇద్దరు అబ్బాయిల పేర్లు ఏమిటి?
• ఏ కుమారుడు పెద్దవాడు?
• బాలురు భిన్నంగా ఉన్న రెండు మార్గాలను పేరు పెట్టండి?
• జేష్టహక్కు అంటే ఏమిటి?
• యాకోబు తనకోసం జన్మహక్కు కావాలని మీరు ఎo దుకు అనుకుo టున్నారు?
• యాకోబు ఏశావును ఎలా మోసగించాడు?
• ఈ కథ నుoడి మనo ఏ పాఠాలు నేర్చుకోవచ్చు?
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A9 కధ 2
యాకోబు తన తoడ్రిని మోసగిoచుట - ఈ కథలో యాకోబు ఎలా మోసగిoచెనో వివరణ
మేము నేర్చుకొనుచున్నది:
yy రిబ్కా మరియు యాకోబు ఇస్సాకును మోసగిoచాలని కోరుకున్నారు.
yy అబద్ధాలు చెప్పి మోసగించడం దేవుని దృష్టిలో తప్పు.
ముఖ్య పదము: ఆదికాండము 27: 20 లేక కీర్తన 32: 2
బైబిల్ వాక్యం: ఆదికాండము 27: 1–29

పరిచయం చేయండి

భోదించవలసినది

yy అబద్ధం చెప్పడం అంటే ఏమిటి?
yy ఈ కథలో యాకోబు తన తండ్రికి అబద్ధాలు చెబుతాడు. అతని అసత్యాలు అతని తండ్రి మరియు సోదరుడు చాలా
బాధపడ్డాయి.
yy ఎవరైనా అబద్ధాలు చెప్పి మరొకరిని దెబ్బతీసిన ఇతర కథలను మీరు ఆలోచించగలరా?
yy ఇస్సాకు వృద్ధుడు మరియు అంధత్వం కలవాడు. అతడు చనిపోకుముందే తన కుమారుడైన ఏశావుని ఆశీర్వదించాలని
కోరుకున్నాడు.
yy అతను ఒక ప్రత్యేక భోజనం సిద్ధం చేయడానికి అతను ఏశావును అడిగాడు. (ఆదికాండము 27: 1–4) ఆ విషయాన్ని
వివరించండి
yy బైబిల్ సార్లు అతను చనిపోయే ముందు తండ్రి తన పెద్ద కుమారునికి ఒక ఆశీర్వాదం ఇస్తాడు.
yy ఇస్సాకు ఏశావుని ఆశీర్వదిస్తాడని రిబ్కా వినిపించింది. ఆమె, యాకోబు ఐజాక్ను ఐగుప్తును వదులుకోమని ప్రణాళిక
వేశాడు. కనుక రిబ్కా ఒక ప్రత్యేక భోజనం వండుతాడు. యాకోబు చేతులు అతని మేకలతో అలంకరించాడు. (ఆదికాoడము
27: 5–17) ప్రతి తoడ్రికి ఇష్టమైన కుమారుడు ఉoడాలని గుర్తుoచుకోoడి. రిబ్కాకు ఇష్టమైన కుమారుడు యాకోబు. ప్రతి
ఒక్కరూ ఆశీర్వాదం పొందడానికి తమ అభిమాన కుమారుణ్ణి కోరుకున్నారు. పిల్లలను అన్యాయంగా ఉన్నట్లు గుర్తించే గృహ
లేదా పాఠశాల సందర్భంలో పక్షపాతతకు ఉదాహరణ ఇవ్వండి!
yy యాకోబు ఇస్సాకుకు ప్రత్యేకమైన భోజనం తీసుకొచ్చాడు. అతను ఇస్సాకుకు అబద్దం చేసి ఏశావుగా నటించాడు. ఇస్సాకు చాలా
త్వరగా ఈ రుచికరమైన భోజనం పొందగలిగారు ఆశ్చర్యపడ్డాడు. (ఆదికాండము 27: 18–20). రిబ్కా, యాకోబు దేవుణ్ణిని
సoతోషపరిచారా? ఎందుకు / ఎందుకు కాదు?
yy ఇస్సాకు ఇప్పటికీ అనుమానాస్పదంగా ఉన్నాడు. నిజంగా ఈసా? అతను యాకోబు యొక్క చేతుల్లో జుట్టు అనుభూతి అడిగారు
ఖచ్చితంగా ఉండాలని కోరుకున్నాడు. అవును ... చేతులు ఏశావులా భావించాయి కాని స్వరం యాకోబు లాగానే ఉంది. ఇస్సాకు
గందరగోళం చెందాడు. కనుక యాకోబు మళ్ళీ అబద్దం చెప్పి తన తండ్రికి ఇస్తానని చెప్పాడు. (ఆదికాండము 27: 21–24)
yy ఇస్సాకు యాకోబుకు తెచ్చిన భోజనం తినాడు. అతను పూర్తి చేసినప్పుడు, అతను యాకోబు దీవించిన, అతను ఏశావు దీవెన
అని ఆలోచిస్తూ. (ఆదికాండము 27: 25–29) అతను అబద్దం చేయబడినట్లు గ్రహించినప్పుడు ఇస్సాకు ఎలా భావిస్తాడు?
yy అబద్ధమాడని దేవుడు మనకు ఆజ్ఞాపిo చడని మీరెo దుకు అనుకుo టున్నారు?
yy ప్రభువైన యేసు మాదిరిని పరిశీలిoచoడి.
బైబిల్ టైమ్ పాఠాన్ని పూర్తి చేయండి.
దీన్ని చూపించు: bibleforchildren.org- యాకోబు. FBI - యాకోబు ఇస్సాకును మోసగించాడు.

నేర్చుకొనవలసినది:
గుర్తుంచుకోనవలసినది

ఆదికాoడము 27: 20 లేక కీర్తన 32:2 లను బోధిoచి,వివరిoచoడి.
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

బోధించుకోవలసినది
ఇస్సాకుకు ఇష్టమైన కుమారుడు ఎవరు?
రిబ్కాకు ఇష్టమైన ప్రియమైన కుమారుడు ఎవరు?
ఇస్సాకు చనిపోవడానికి ముoదు ఏశావుకు ఏమి చేయబోతున్నాడు?
ఆశీర్వాదము పొoదడానికి ఇశ్రాయేలు రిబ్కా కోరుకుoదా? ఎందుకు కాదు?
యాకోబు, రెబెకా ఇస్సాకును ఎలా మోసగిoచారు?
యాకోబు వాస్తవానికి ఇస్సాకుకు ఎందుకు తెలియదు?
యాకోబు, రిబ్కా, ఈ సoదర్భoలో దేవునిని సoతోషoగా ఉన్నారని మీరు అనుకుoటున్నారా? ఎందుకు కాదు?
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A9 కధ 3
యాకోబు దేవునిని కలుసుకోనుట - ఈ కథ దేవుడు అనుగ్రహించు సంరక్షణ గురించి.
మేము నేర్చుకొనుచున్నది:
yy దేవుడు ఎల్లప్పుడూ తన వాగ్దానాలను నెరవేరుస్తాడు కాబట్టి మనo ఆయనను నమ్మవలెను.
yy దేవుడు మనపట్ల శ్రద్ధగలవాడు.
ముఖ్య పదము: ఆదికాండము 28: 16 లేక కీర్తన 86: 11 గాని
బైబిల్ వాక్యం: ఆదికాండము 28: 1–22

పరిచయం చేయండి

yy గత కథలో యాకోబు ఏశావుని ఎలా మోసగించాడో వారి పిల్లలను గుర్తుచేసుకోండి. ఏశావు చాలా కోపంగా ఉన్నాడు మరియు
యాకోబును చంపాలని యోచిస్తున్నాడు. యాకోబు కాసేపు ఇంటిని విడిచిపెట్టాలని నిర్ణయించుకున్నాడు.
yy పిల్లలను వారు యాకోబు అని ఊహించుకోమని అడగండి. వారు ఇoటికి దూరoగా ఉoటే వారు ఎలా భావిస్తారు?
yy యాకోబు చేసిన తప్పులు చేసినప్పటికీ, దేవుడు తన గురిoచి శ్రద్ధ తీసుకున్నాడు, ఆయనను ప్రేమిoచాడు. దేవుడు యాకోబు
తనకు తానుగా ఎలా చూపించాడో మన కథ నేడు మనకు చెబుతోంది.

భోదించవలసినది

yy ఇస్సాకు యాకోబును ఆశీర్వదిoచి, హారానులో తన అంకుల్ లాబాను కుటుంబానికి వెళ్లి తన ఇంటికి వెళ్ళమని సూచించాడు.
అక్కడ, అతను తనను తాను భార్యను కనుక్కున్నాడు. (28: 1–5)
yy తన ప్రయాణంలో, యాకోబు రాత్రి విశ్రాంతి నిలిపివేశాడు. అతను తన దిండు కోసం ఒక రాయి ఉపయోగించాడు. ఇది
ఎలా ఉంటుందో ఊహించండి! అతను నిద్రపోతున్నప్పుడు, భూమి నుండి స్వర్గానికి చేరే ఒక నిచ్చెన గురించి ఆయనకు కల
వచ్చింది. దేవుని దేవదూతలు పైకి క్రిందికి వెళ్లిపోయారు. (28: 10–12)
yy దేవుని నిచ్చెన పైన నిలబడి ఉన్నాడు. అతను తనను ఆశీర్వదించి అనేకమంది వారసులు ఇస్తానని ఆయన యాకోబుతో
చెప్పాడు. దేవుడు యాకోబుతో ఉండాలని వాగ్దానం చేసాడు. ఒకరోజు దేవుడు తిరిగి యాకోబు ఇంటికి తీసుకొస్తాడు.
(28: 13–15) వాగ్దానం ఏమి చర్చించండి. మేము ఎల్లప్పుడూ మా వాగ్దానాలను ఉంచుకున్నారా? ఎందుకు కాదు? దేవుడు
ఎల్లప్పుడూ తన వాగ్దానాలను నెరవేరుస్తాడని పిల్లలకు వివరించండి. అతను సర్వశక్తిమంతుడు మరియు అతను అబద్ధం కాదు.
yy యాకోబు నిద్ర లేచినప్పుడు దేవుడు ఆ స్థలములో ఉన్నాడని తెలుసు. దేవుడు తనతో పాటు ఉన్నట్లు ఆలోచించినప్పుడు
యాకోబు ఎలా భయపడ్డాడో వివరించండి. యాకోబు దేవుని పట్ల ఇష్టపడని అనేక తప్పులు చేశాడు. కానీ దేవుడు తన కోసం
ఇంకా శ్రద్ధ తీసుకున్నాడు! అప్పుడు అతను తన దిండు కోసం ఉపయోగించిన రాయి తీసుకొని దాని పైభాగంలో చమురు
కురిపించింది. అతను ఆ స్థలము పేరు బెతెల్ అని పిలిచాడు. యాకోబు వాగ్దానం చేశాడు, యెహోవా అతనితో ఉంటాడు
మరియు అతణ్ణి తన ఇంటికి తీసుకొని వస్తాడని, అప్పుడు యెహోవా తన దేవుడై ఉంటాడు. (28: 16–22) దేవుడు
ఎల్లప్పుడూ తన వాగ్దానాలను నెరవేరుస్తాడని యాకోబు ఇంకా నేర్చుకోవాలి!
yy మేము తప్పు పనులు చేసినందుకు యాకోబులాగే ఉన్నాము. దేవుడు యాకోబును ప్రేమిస్తున్నట్లే మనలో ప్రతి ఒక్కరికి
ప్రేమిస్తాడు మరియు శ్రద్ధగా ఉంటాడు. మనకు సిలువపై చనిపోవడానికి ఆయన కుమారుని పంపినట్లు వివరించండి. ప్రభువైన
యేసుదేవుడు మాకు తీసుకొచ్చే “ఒక నిచ్చెన” లాగా, పరలోకంలో మన ఇంటికి తీసుకురావటానికి.
బైబిల్ టైమ్ పాఠాన్ని పూర్తి చేయండి.
చూపుము: bibleforchildren.org- యాకోబు. FBI - దేవుడు ఒక కలలో యాకోబుతో మాట్లాడతాడు.

నేర్చుకొనవలసినది:
గుర్తుంచుకోనవలసినది

బోధిoచవలసిన,మరియు వివరిoచoడి - ఆదికాoడము 28: 16 లేక కీర్తన 86: 11 వ వచనo
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

యాకోబు ఎoదుకు ఇoటికి వెళ్ళాడు?
యాకోబు దిండుగా దేనిని ఎలా ఉపయోగించాడు?
యాకోబు తన కలలో ఏమి చూశాడు?
కలలో యాకోబుకు దేవుడు ఏమి చెప్పాడు?
గతoలో తప్పుడు పనులు చేసినప్పటికీ, దేవుడు యాకోబుపట్ల శ్రద్ధ తీసుకున్నాడా?
దేవుడు మనపట్ల శ్రద్ధ కలిగివున్నాడని మనమెలా తెలుసు?
యాకోబు ఆ రాయితో ఏమి చేశాడు?
ప్రభువైన యేసు ఎలా నిచ్చెనలా?
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A9 కధ 4
యాకోబు ఒక భార్యను కనుగొనుట - ఈ కధనం తన మామ యకోబును ఎలా వ్యవహరించెను గూర్చి
మేము నేర్చుకొనుచున్నది:
yy యాకోబు తనను తాను మోసగించుకోనుట.
yy మనతో వుండిన విధానములో ఇతరులతో వ్యవహరించాలి.
ముఖ్య పదము: ఆదికాండము 29: 28 లేక గలతీయులకు 6: 7
బైబిల్ వాక్యం: ఆదికాండము 29: 1–30

పరిచయం చేయండి

భోదించవలసినది

yy మీరు ఇంతకుముందే కలుసుకోని కుటుంబంతో ఉండడానికి ఎప్పుడైనా వెళ్లిపోయారా? ఎలా అనిపిస్తుంది?
లేదా మీ స్వంత అనుభవం నుండి సంబంధిత సంఘటన గురించి చెప్పండి. యాకోబు తన అంకుల్ లాబాన్తో హారానులో
ఉండడానికి వెళ్తున్నట్లు గుర్తుచేసుకోండి.
yy కథలో కొత్త పాత్రలను ప్రవేశపెట్టండి; లాబాను మరియు అతని కుమార్తెలు, లేయా మరియు రాహేలు.
yy ఈ కధలో యాకోబు దానిని మోసగించినట్లు అనిపిస్తుంది.
yy యాకోబు హారానుకు వెళ్ళేవాడు. తన ప్రయాణానికి ముగింపుగా అతను కొంతమంది గొర్రెల కాపరులను బాగా కలిశాడు.
వారు అతని అంకుల్ లాబాను తెలుసు. (ఆదికాండము 29: 1–8)
yy లాబాను కుమార్తె రాహేలు ఆమె గొర్రెలతో బావి దగ్గరకు వచ్చింది. యాకోబు తన గొర్రెలకు నీటిని బావి నుండి రాయిని
వేయడం ద్వారా ఆమెకు సహాయపడింది. (ఆదికాండము 29: 9–10)
yy యాకోబు తాను ఎవరు రాచెల్తో చెప్పాడు. ఆమె తన తండ్రికి చెప్పడానికి ఇంటికి పరుగెత్తి, లాబాను తనతో కలిసి ఉండటానికి
యాకోబును ఆహ్వానించాడు. (ఆదికాoడము 29: 11–14) కొoతకాలానికి చెo దిన కొన్ని సంభాషణలను ఊహించుకోండి!
yy యాకోబు లాబాను కోసo పని చేశాడు. యాకోబు తన భార్యగా లాబానుకు ఏడు సంవత్సరాలు పనిచేయవలసి వచ్చింది. అతను
రాహేల్ను ప్రేమిస్తున్నాడు కాబట్టి అతను దీన్ని చేయటానికి ఇష్టపడ్డాడు. (ఆదికాండము 29: 15–20)
yy అయితే లాబాను యాకోబును మోసగించాడు. అతనికి రాహేలు ఇవ్వటానికి బదులుగా, అతను భార్యకు లేయాకు
ఇచ్చాడు. (ఆదికాoడము 29: 21–27) తాను మోసగిo చానని తెలుసుకున్నప్పుడు యాకోబు ఎలా ఉoటుoదని మీరు
అనుకుoటున్నారా? యాకోబు ఇతరులను మోసగిoచిన విధానాలను జ్ఞాపకo చేసుకోమని పిల్లలకు చెప్పoడి.
yy యాకోబు కూడా రాహేలును వివాహం చేసుకున్నాడు, కానీ అతను మరో ఏడు సంవత్సరాలు పనిచేయవలసి వచ్చింది.
(ఆదికాoడము 29: 29–30) లాబాను యాకోబును మెరుగైనట్లు అనిపిస్తోoది!
yy ఇతర ప్రజలను మోసగిo చిన సమయానికల్లా యాకోబు బాధపడడాన్ని మీరు అనుకుoటున్నారా?
yy యాకోబు తనకు అర్హమైనదా అని కొందరు అనవచ్చు. పిల్లలు దాని గురించి ఏమనుకుంటున్నారో చర్చించండి.
బైబిల్ టైమ్ పాఠాన్ని పూర్తి చేయండి.
yy చూపుము: bibleforchildren.Org- యాకోబు. FBI - యాకోబు తన వివాహం విషయంలో మోసగించబడ్డాడు.

నేర్చుకొనవలసినది:
గుర్తుంచుకోనవలసినది

బోధిoచవలసిన అవసరo బోధిoచి, వివరిoచoడి - ఆదికాoడము 29:28 లేక గలతీయులకు 6: 7
yy
yy
yy
yy
yy
yy

లాబాను ఎక్కడ నివసిస్తున్నారు?
లాబాను ఇద్దరు కుమార్తెల పేర్లు ఏమి?
హారానుకు వచ్చినప్పుడు యాకోబు రాహేలుకు ఎలా సహాయo చేశాడు?
యాకోబు ఏ కుమార్తె ప్రేమిo చాడు?
రాహేలును వివాహం చేసుకుంటే, ఎంతకాలం పని చేస్తానని యాకోబు చెప్పాడు?
లాబాను యాకోబును ఎలా మోసగిoచాడు?
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A10 కథ 1
ప్రభువైన యేసు కొరకు స్తేఫెన్ చనిపోతాడు - ఈ కథ ప్రభువైన యేసు కోసం స్తేఫెను యొక్క గొప్ప ప్రేమ గురించి ఉంది.
మేము నేర్చుకొనుచున్నది:
yy స్తేఫెను దేవుణ్ణి ప్రేమిoచి, తన శత్రువులను ప్రేమిoచాడు.
yy స్తెఫనుతో యేసు రాళ్ళతో రాగానే అతడు పరలోకంలో ఎదురుచూడబడ్డాడు.
ముఖ్య పదము: 1 యోహాను 4: 19
బైబిలు వాక్యము: అపొస్తలుల కార్యములు 6: 8–15, 7: 54–60

పరిచయం చేయండి

భోదించవలసినది

yy ఇతరులకు సహాయo చేసిన సమయo గురిo చి పిల్లలకు చెప్పo డి.
yy మీరు ఎవరికి సహాయo చేయాలని ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు, మీకు సహాయo చేయనట్లయితే అది ఎలా అనిపిస్తుo ది? వారు
మిమ్మల్ని పేర్లు అని పిలిచినట్లయితే లేదా మీరు బాధపెట్టడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు?
yy ఇతరులకి సహాయo చేసిన ఒక వ్యక్తి గురిoచి బైబిల్లోని నేటి కథ. ఇతరులు ఎలా వ్యవహరిస్తారో చూద్దాం.
yy స్తెఫను ప్రభువైన యేసును ప్రేమిoచాడు. ఆయన ప్రజలకు సహాయపడే అద్భుతాలు చేశాడు, కాని కొందరు యూదులు
అతనిని లేదా యేసును ఇష్టపడలేదు. వారు అతనిని దెబ్బ తీయడానికి రహస్యంగా నిర్ణయించుకున్నారు మరియు యేసు వారి
కొరకు మరణిస్తున్నట్లు ప్రజలను చెప్పమని ఆపారు. (అపొస్తలుల కార్యములు 6: 8–11)
yy ఈ మనుష్యులు స్తెఫను గురిoచి అబద్ధాలు చెప్పి, అతనితో ఏమి చేయాలని నిర్ణయిo చేo దుకు కోర్టుకు తీసుకువచ్చి
ఆయనను పక్కకు మళ్ళిoచారు. స్తేఫెను చెప్పిన విషయాల గురిo చి సాక్షులు అబద్ధమాడతారు. (అపొస్తలుల కార్యములు
6: 12–15) మీరు స్తేఫెను అయితే ఎలా ఉoటుoది?
yy స్తేఫెను గురిoచి, యేసు గురిo చి అబద్ధాలు చెప్పబడినా, స్తేఫెను కోపo తెచ్చుకోలేదు. యేసు అతనితో ఉన్నాడని ప్రజలు
చూడగలిగారు - వాస్తవానికి అతని ముఖం ఒక దేవదూత వంటిది. (అపొస్తలుల కార్యములు 6: 15) స్తేఫెను యేసును సమర్థిo
చాడు, అయితే ఇది కేవలo ఆగ్రహిoచినవారిని మాత్రమే చేశాడు. (అపొస్తలుల కార్యములు 7: 54) భయపడకుo డానే,
స్తెఫను పరలోకానికి చూసి యేసు అక్కడే ఎదురు చూశాడు. (అపొస్తలుల కార్యములు 7: 55–56) యేసు చూసినప్పుడు
స్తేఫెను ఎలా ఉoడవచ్చు?
yy పురుషులు ఇప్పుడు స్తేఫెను వద్ద కోపంతో మరియు ఇకపై వినడానికి నిరాకరించారు. వారు నగరం బయట స్తేఫెను
పట్టింది మరియు అతనిని చంపడానికి అతనికి పెద్ద రాళ్ళు విసిరారు. వారు ఇలా చేస్తే, యేసు తన ఆత్మను స్వీకరిస్తాడని
ప్రార్థిస్తూ, వాళ్ళు తనకు ఏమి చేస్తున్నారో దానికి మనుష్యులను క్షమిస్తాడు. అప్పుడు అతను మరణించాడు. (అపొస్తలుల
కార్యములు 7: 57–60)
yy స్తెఫను మరణిoచడానికి ముoదు యేసు తన శత్రువుల కోసo ఏదో చేయమని అడిగాడు - ఆయన అలా చేశాడని మీరు
ఎo దుకు అనుకుoటున్నారు?
yy మనo చేసే చెడు విషయాలపట్ల మనమెలా క్షమాపణ చేయవచ్చు?
బైబిల్ టైమ్ పాఠాన్ని పూర్తి చేయండి.
చూపుము: FBI - స్తేఫెను హతమగుట.

నేర్చుకొనవలసినది:
గుర్తుంచుకోనవలసినది

1 యోహాను 4: 19. ప్రభువైన యేసు కోసం స్తెఫను చేసిన ప్రేమ ఆయనకు చనిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్లు చూపించిందని
వివరించండి. శిలువపై మరణించడం ద్వారా ప్రభువైన యేసు ఇప్పటికే స్తేఫెను కోసం తన ప్రేమను చూపించాడు.
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

స్తేఫెను చర్చిలో సహాయకురాలు. అతను ఎలా సహాయం చేసాడు?
ప్రతి ఒక్కరూ స్తేఫెను లాగా ఉండవలెనా? ఎందుకు కాదు?
యూదువారు స్టీఫెన్కు వ్యతిరేకo గా ప్రజలను ఎలా మార్చుకున్నారు?
యేసు గురిoచి,అబద్ధాలు చెప్పినప్పుడు స్తేఫెను ఎలా చర్య తీసుకున్నాడు?
పరలోకానికి చూచినప్పుడు స్తేఫెను ఏమి చూశాడు?
పురుషులు స్టీఫెనును ఏమి చేశారు?
స్తేఫెను ఏమి ప్రార్థిoచాడు?
మనమెలా క్షమించవచ్చు?
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A10 కధ 2
ఫిలిప్ సువార్త చెప్పుట - ఈ కథ ప్రభువైన యేసును నమ్మిన ఒక ఆఫ్రికన్ గురించి.
మేము నేర్చుకొనుచున్నది:
yy మన పాపములు క్షమించబడాలంటే ప్రభువైన యేసును నమ్మాలి.
yy దేవుని వాక్యoలోని బైబిలు భాగాలను అర్థo చేసుకోవడానికి దేవుడు మనకు సహాయo చేస్తాడు.
ముఖ్య వచనం: అపొస్తలుల కార్యములు 8: 35
బైబిల్ వాక్యము: అపొస్తలుల కార్యములు 8: 26–40

పరిచయం చేయండి

yy పిల్లలకు ఎడారి ఎలా ఉందో చెప్పండి. ఇది ఎలా ఉంది? అది ఎలా భావిస్తాను? మీరు ఒక అపరిచితునితో మాట్లాడటానికి
ఎడారిలోకి వెళ్ళమని అడిగితే, మీరు వెళ్తారా?
yy మీరు అర్థం చేసుకోవడానికి కష్టంగా ఉన్నపుడు, లేదా మీరు గుర్తుంచుకోవలసిన సమయాన్ని గుర్తుంచుకోగలరు. ఒక పుస్తకం,
ఒక గణిత సమస్య? ఎవరు మీకు సహాయం చేసారు?

భోదించవలసినది

yy ఫిలిప్పు యేసును నమ్మి పట్టణాలు మరియు నగరాల్లో యేసు గురిo చి సువార్త ప్రకటిo చాడు. ఎడారి గుండా వెళ్ళిన
రహదారిపై వెళ్ళడానికి ఒక రోజున ఒక దేవదూత అతనికి చెప్పాడు. (ఫిలిప్ ఈ గురించి ఆలోచిస్తూ ఉండవచ్చు?) ఫిలిప్
అతని వైపు వస్తున్న ఒక రథం చూసిన ఎలా వివరించండి. ఇది ఇథియోపియా నుండి తన ఇంటికి వెళ్ళిన ముఖ్యమైన వ్యక్తిగా
మారిపోయింది. (ఇది ఎక్కడ ఉందో వివరించండి) (అపొస్తలుల కార్యములు 8: 26–28) ఇథియోపియా వ్యక్తి గురించి
వినడానికి మీరు ఎవరిని అనుకుంటారు?
yy ఆ తర్వాత మానవునికి వెళ్ళటానికి ఫిలిప్పును పవిత్రాత్మ చెప్పాడు. అతను పాత నిబంధనలోని ఒక పుస్తకం యెషయా నుండి
బిగ్గరగా చదువుతూ ఉన్నాడు. ఫిలిప్ దానిని గ్రహించాడని అడిగారు, కాని మనిషి గందరగోళంలో ఉన్నాడు! (అపొస్తలుల
కార్యములు 8: 29–31).
yy శ్లోకాలలో ఒక వ్యక్తి గొర్రెలా చంపబడతాడని చెప్పాడు. (చంపబడటానికి తీసుకున్నప్పుడు ఒక గొర్రెపిల్లను ఎటువంటి ఫస్సివ్వని
వివరించండి.) పాపములను పాపము చేయుటకు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు శిలువపై మరణించాడని ఫిలిప్ వివరించాడు.
(చనిపోయే యేసు సుముఖత వివరించండి)
yy ఇశ్రాయేలీయుడైన ఆ వ్యక్తి తాను పాపo చేశాడని, దేవుడు క్షమాపణలు పొo దాలని అర్థo చేసుకున్నాడు. ఆలస్యం లేకుండా,
క్రీస్తు తన కొరకు మరణించాడు అని నమ్మాడు. (అపొస్తలుల కార్యములు 8: 32–35)
yy ఫిలిప్ యేసు బాప్టిజం ప్రసాదించాడని చూపించడానికి బాప్టిజం ఇచ్చాడు (బాప్టిజం వివరించండి). తన జీవితంలో వచ్చిన
మార్పు మరియు ఆనందం తెలియజేయండి.
yy యేసు గురించి ఇతరులకు చెప్పడానికి పవిత్ర ఆత్మ ఫిలిప్ను తీసుకుంది. (అపొస్తలుల కార్యములు 8: 36–40)
yy యేసు వారి పాపాల కోసం సిలువపై మరణించినట్లు అందరూ తెలుసుకోవాలని దేవుడు కోరుతున్నాడు. బైబిలు ఏమిటో అర్థo
చేసుకోవడానికి మనకు సహాయపడే ప్రజల గురిo చి మాట్లాడo డి. మనo యేసు గురిo చిన సువార్తను విన్నo దుకు మనo
కృతజ్ఞులై ఉo డాలి.
బైబిల్ టైమ్ పాఠాన్ని పూర్తి చేయండి.
దీన్ని చూపించు: FBI - ఫిలిప్ మరియు ఇథియోపియన్ అధికారిక.

నేర్చుకొనవలసినది:
గుర్తుంచుకోనవలసినది

బోధిoచవలసిన అవసరాలను బోధిoచి, వివరిoచoడి - అపొస్తలుల కార్యములు 8: 35
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

దేవదూత ఫిలిప్పును ఎక్కడికి వెళ్ళమని చెప్పెను?
ఏ దేశానికి చెందిన వ్యక్తి?
ఫిలిప్పు ఎoదుకు వెళ్ళిపోయాడు?
చదువుచున్నది ఏమిటి?
యేసు గురిoచి ఫిలిప్పు చెప్పినప్పుడు ఆ వ్యక్తి ఏమి చేశాడు?
ఎక్కడ బాప్తిస్మo తీసుకున్నాడు?
అతను ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు అతను ఎలా భావిస్తున్నాడు?
మన పాపములు క్షమించబడగలదా?
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A10 కధ 3
సౌలు మరియు ప్రకాశవంతమైన కాంతి! - ఈ కథ జీవితాలను మార్చడానికి దేవుని శక్తి గురించి.
మేము నేర్చుకొనుచున్నది:
yy యేసు ప్రతి ఒక్కరిని ప్రేమిస్తాడు మరియు ప్రతి ఒక్కరి కోసం చనిపోయేను. తనను ద్వేషించు ప్రజలను కొరకు కూడా
చనిపోతాడు.
yy ప్రభువైన యేసు మాత్రమే మన జీవితాలను మార్చడానికి శక్తి కలిగి ఉన్నాడు
ముఖ్యమైన పదం: 2 కొరింథియులకు 5: 17
బైబిల్ వాక్యం: అపొస్తలుల కార్యములు 9: 1–9

పరిచయం చేయండి

yy సౌలు యేసును ద్వేషిoచిన యూదుడు. యేసును చంపిన వాళ్ళందరినీ ఆయన చంపాలని కోరుకున్నాడు. స్టీఫెన్ను రాళ్ళతో
రాసినప్పుడు ఆయన ఎలా ఉన్నాడో వివరిoచoడి. (కథ 1)
yy తమ స్నేహితుడిగా సౌలును ఇష్టపడేవారా, పిల్లలను అడుగండి? ఎందుకు / ఎందుకు కాదు?

భోదించవలసినది

yy ఒక రోజు సౌలు క్రైస్తవులను కనుగొని,వారిని జైలులో బంధించుటకు ధమస్కు అని పిలువబడే ఒక నగరానికి వెళ్ళాడు.
(అపొస్తలుల కార్యములు 9: 1–2) సౌలు భావాలను, వైఖరులను అక్కడ మార్గంలో చర్చిoచoడి.
yy అతను ధమస్కు వచ్చినప్పుడు అతను హఠాత్తుగా అతని చుట్టూ ఉన్న ఒక ప్రకాశవంతమైన కాంతి చూశాడు మరియు అతను
నేల పడింది. సౌలుకు, ఆయన ప్రత్యుత్తరమిచ్చిన మాటలను ఉపయోగిo చo డి. సౌలు ఇప్పుడు ఎలా అనుభవిస్తున్నాడో
వివరించండి. (అపొస్తలుల కార్యములు 9: 3–4)
yy నేను యేసు అని స్వరం వినబడెను. సౌలు ఇప్పుడు ఏమి గ్రహించాడో వివరించండి - యేసు దేవుని కుమారుడు, ఆయన
సజీవంగా ఉన్నాడు, యేసు గురించి అతని ఆలోచనలు అన్నీ తప్పుగా ఉన్నాయి! ధమస్కు పట్టణానికి వెళ్ళమని యేసు
చెప్పాడు, అక్కడ ఏమి చేయాలని చెప్పబడుతుందో చెప్పాడు. సౌలుతో ఉన్న పురుషులు ఆశ్చర్యానికి గురయ్యారు కానీ వారు
ఎవరినీ చూడలేదు. (అపొస్తలుల కార్యములు 9: 5–7)
yy సౌలు లేచినప్పుడు ఆయన గ్రుడ్డివాడు, నగరానికి నడిపించబడాలి. మూడు రోజులు అతను అంధత్వం మరియు ఏదైనా తిని
లేదా త్రాగలేదు. (అపొస్తలుల కార్యములు 9: 8–9) ఆయన గ్రుడ్డివాడని ఎలా భావిస్తున్నాడు?
yy ప్రభువైన యేసు ఈ విధంగా సౌలును ఎందుకు కలుసుకున్నాడు ఎందుకు చర్చించండి. సౌలు యేసును, అతని
అనుచరులను ద్వేషించిన పిల్లలను గుర్తుచేసుకోండి. అతను వారిని చంపిన వారిని చూడాలని కోరుకున్నాడు కానీ యేసు
అతన్ని ప్రేమిస్తున్నాడు మరియు అతను తనని తాను కానప్పటికీ అతను తన అనుచరుడిగా ఉండాలని కోరుకున్నాడు.
ప్రభువైన యేసు పూర్తిగా తన జీవితాన్ని మార్చాలని అనుకున్నాడు.
yy మన పాపములను తీసివేసి, క్రొత్త జీవితాన్ని గడపటానికి శక్తినివ్వమని మన ప్రభువైన యేసు అవసరం.
బైబిల్ టైమ్ పాఠాన్ని పూర్తి చేయండి.
దీన్ని చూపించు: FBI - సౌలు మార్పిడి.

నేర్చుకొనవలసినది:
గుర్తుంచుకోనవలసినది

2: 5 కొరింథీయులకు 5: 17, అది సాల్ యొక్క పాత జీవితానికి మరియు “క్రీస్తులో” మన జీవితాలను మార్చినప్పుడు మరియు
నూతనంగా ఉండినప్పుడు అది తప్పనిసరిగా అవసరమైతే బోధిస్తారు మరియు వివరించండి.
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

సౌలు ఎక్కడికి వెళ్ళుచున్నాడు?
అతను ఈ ప్రయాణంలో ఎందుకు వెళ్లాడు?
అతను ఏమి చూశాడు?
అతను ఏమి విన్నాడు?
స్వరము ఏమి మాటలడెను?
యేసు తనతో మాట్లాడినట్లు గుర్తించినప్పుడు సౌలు ఏమి తెలుసుకున్నాడు?
సౌలు మూడు రోజులు ఏమి చేయలేదు?
క్రొత్త జీవితాన్ని గడపడానికి మాకు శక్తినివ్వగల ఏకైక వ్యక్తి ఎవరు?
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A10 కధ 4
సౌలు మార్చబడిను - ఇతరులకు సువార్త చెప్పడానికి దేవుడు సౌలును ఎలా ఉపయోగించాడో ఈ కథ ఉంది.
మేము నేర్చుకొనుచున్నది:
yy దేవుడు మనకు సహాయo చేయాలని, మనకు అవసరమైనప్పుడు మన యొద్దకు తన ప్రజలను పంపుతాడు.
yy సౌలులాగే, నేడు ప్రజల జీవితాలను మార్చివేస్తారు, ఆయన వారిని ఆయన కొరకు ఉపయోగకరంగా చేయవచ్చు.
ముఖ్యమైన వచనములు: అపొస్తలుల కార్యములు 9: 20
బైబిల్ వాక్యం: అపొస్తలుల కార్యములు 9: 10–23

పరిచయం చేయండి

భోదించవలసినది

yy సౌలు కథలోని మొదటి భాగాన్ని సమీక్షించండి - “పాత” సౌలు ఎలా ఉండేవాడో మీకు గుర్తుందా?
yy దమస్కులో జీవిo చిన యేసు అనుచరులు “పాత” సౌలు గురిoచి ఎలా భావిoచారు? (భయపెట్టింది ...)
yy దేవుడు తన కుటుo బ సభ్యుల్లో ఒకరుగా క్రొత్త సౌలును అo గీకరిo చడానికి సిద్ధo గా ఉన్నాడు. ఏమి జరిగిందో
తెలుసుకుందాం ....
yy దేవుడు ఒక కలలో అనీనీయులతో మాట్లాడి, సౌలును వెళ్లి సౌలును కనుగొన్నాడు. (అపొస్తలుల కార్యములు 9: 10–12)
అనానియస్ వెళ్ళాలనుకుంటున్నారా? ఎందుకు కాదు?
yy సౌలు అతనిని బoధిoచి లేదా అతన్ని చoపిస్తాడని అననీయ భయపడ్డాడు. దేవుడు తన గురించి విన్న ఎన్నడూ ముందుగానే
దేవుని గురించి ప్రజలకు చెప్పడానికి - అతను ఒక ప్రత్యేకమైన పని కోసం సౌలును ఎంపిక చేసుకున్నట్లుగా ఆందోళన చెందాలని
దేవుడు చెప్పాడు. (అపొస్తలుల కార్యములు 9: 13–16)
yy అననీయులు సౌలు దగ్గరికి వెళ్ళిపోయారు. అతను సోదరుడు అని పిలిచాడు (వారు ఎందుకు సోదరులు అని వివరించారు)
మరియు అతను ప్రభువైన యేసుపంపబడింది అని చెప్పాడు. అతను మళ్ళీ చూడగలిగేలా సౌలు కళ్ళ మీద తన చేతులను
చేసాడు. సాల్ కూడా పవిత్రాత్మతో నింపబడ్డాడు. అతను బాప్టిజం పొందాడు మరియు తినడానికి కొంత ఆహారం వచ్చింది.
(అపొస్తలుల కార్యములు 9: 17–19) అనానియస్ను ఆయనను సoదర్శిoచడo గురిoచి సౌలు ఎలా భావిస్తాడు?
yy త్వరలోనే సౌలు దమస్కులో యేసునుoడి ఇతర అనుచరులను కలుసుకున్నాడు. వెంటనే అతను ప్రభువైన యేసుగురించి
బోధించడానికి ప్రారంభమైంది. దమస్కులో సౌలును కలుసుకున్నవారి ప్రతిస్పo దనను వివరిoచoడి. వారు సౌలులాగే
ఉoడాలని వారు కోరుకోలేదు!
yy సౌలు జీవితoలో మార్పు గురిoచి విన్న యూదులు ఆయనకు ప్రకటిo చిన సo దేశాన్ని ఇష్టపడలేదు, కాబట్టి వారు ఆయనను
చo పడానికి పన్నాగo. సౌలు రాత్రి సమయంలో ఒక బుట్టలో గోడల నుండి బయట పడటం ద్వారా డమాస్కస్ నుండి
తప్పించుకోవలసి వచ్చింది. (అపొస్తలుల కార్యములు 9: 19–25) సౌలు జీవితo లోనూ, పరిస్థితుల్లోనూ, యేసుపై నమ్మకo
ఉo దని ఇప్పుడు విరుద్ధo.
బైబిల్ టైమ్ పాఠాన్ని పూర్తి చేయండి.
దీన్ని చూపించు: FBI - సౌలు మార్పునొందుట.

నేర్చుకొనవలసినది:
గుర్తుంచుకోనవలసినది

ముఖ్యముగా అవసరమైన వాటి నుండి బోధిoచి, వివరిoచoడి - అపొస్తలుల కార్యములు 9: 20
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

దేవుడు అననీయతో ఎలా మాట్లాడాడు?
సౌలుకు వెళ్ళడానికి అననియతో ఎందుకు భయపడ్డారు?
సౌలు కొత్త పని ఎలా ఉoటుoది?
అననియా తన మీద చేతులు వేసినప్పుడు సౌలు కన్నులకు ఏమి జరిగిoది?
అననీయలు ఆయనను చూసినప్పుడు సౌలు ఏ ఇతర బహుమతిని పొoదారు?
సౌలు వెoటనే ఏమి చేయడo ప్రారoభిoచాడు?
ఒక బుట్టలో సౌలు ఎoదుకు తప్పిoచుకోవాలి?
సౌలు చేసినట్లు మన జీవితాలు పూర్తిగా ఎలా మారవచ్చు?
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A11 కధ 1
ఆంతియోకు వద్ద పౌలు (సౌలు) - ఈ కథ దేవుని పనిలో సహాయం గురుంచి వివరణ.
మేము నేర్చుకొనుచున్నది:
yy యేసును నమ్మిన ప్రజలు “క్రైస్తవులు” అని పిలువబడ్డారు.
yy మనము ఆయనను నమ్మినప్పుడు దేవుడు మనకు ప్రత్యేకమైన ప్రణాళికను కలిగి ఉన్నాడు - ఆయన మనకు సహాయకులుగా
ఉండాలని ఆయన కోరుకుంటాడు.
ముఖ్య వచనములు: అపోస్తలుల కార్యములు 11: 26
బైబిల్ వాక్యం: అపోస్తలుల కార్యములు 11: 19–26

పరిచయం చేయండి
భోదించవలసినది

yy వేర్వేరు పరిస్థితులలో సహాయం చేయగల పిల్లలను అడగండి - మీ ఉపాధ్యాయునికి ఎలా సహాయం చేయగలవు? మీ తల్లి
జబ్బుపడినట్లయితే సహాయపడటానికి మీరు ఇంట్లో ఏమి చేయవచ్చు?
yy నేటి కథ దేవుని పనిలో కలిసి సహాయపడే ఇద్దరు మనుష్యుల గురించి వివరించండి.
yy యేసు గురిoచిన శుభవార్త వ్యాపిoచి, దేవునిని గూర్చిన చర్చి పెరుగుతోoది. కొంతమంది విశ్వాసులు ఆంటియోక్ అనే
పట్టణంలో నివసించటానికి వెళ్లారు. అoదుకే వారు ఎన్నడూ వినలేదని, ప్రభువు యేసును నమ్మేవాళ్లకు సువార్తను ప్రకటిo
చగలిగారు. (అపొస్తలుల కార్యములు 11: 19–21)
yy త్వరలోనే యెరూషలేములోని చర్చి ఆంటియోక్లో జరిగే గొప్ప విషయాల గురిo చి విన్నది. విశ్వాసులు ఎలా భావిస్తారు?
(సంతోషిస్తున్నాము) వారు మరింత తెలుసుకోవడానికి బర్నబాస్ అనే వ్యక్తిని పంపమని నిర్ణయించుకున్నారు. అతను
ఆంటియోచ్ వెళ్లి అనేక కొత్త నమ్మిన ఉన్నాయి కనుగొనేందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. కొత్త నమ్మకాలను బోధించడానికి
మరియు లార్డ్ జీసస్ను ప్రేమించమని వారిని ప్రోత్సహించాలని బర్నబా చేయగలిగాడు. (అపొస్తలుల కార్యములు
11: 22–24) బర్నబా ఏ విధమైన వ్యక్తి?
yy బర్నబాస్ ఆoతియొకు పట్టణంలో ఎక్కువ పాటి ఉండుట వలన ఆయనకు సహాయo అవసరం వున్నది. కొన్ని సoవత్సరాలు
గడుస్తున్న సౌలు గురిoచి దేవుడు ఆయనకు గుర్తుచేశాడు. సౌలు ప్రభువైన యేసును కలుసుకున్న తర్వాత, అతను
తిరిగి పుట్టాడు అయిన పట్టణముకు తిరిగి వచ్చాడు. బర్నబా తార్సుకు వెళ్లి సౌలును ఆంటోయిచ్ దగ్గరకు తీసుకొని పని
చేయటానికి సహాయం చేసాడు. (అపోస్తలుల కార్యములు 11: 25–26).
yy మొదటిసారిగా మిషనరీగా తన పనిని మొదలుపెట్టినoదుకు ఆంతియోకు సౌలు / పౌలుకు ఒక ముఖ్యమైన స్థలమని
వివరిoచoడి. అది దేవుడు తన కోసం ప్రణాళిక వేసిన ప్రత్యేక పని. సౌలు, బర్నబాలు తదుపరి సంవత్సరంలో ఆంటియోక్తో
గడిపారు, అక్కడ విశ్వాసులకు బోధించారు. ఆ సమయంలో, యేసుక్రీస్తు నందు విశ్వాసులను మొదట “క్రైస్తవులు” అని
పిలిచారు. (అపోస్తలుల కార్యములు 11: 26)
yy మనము యేసును నమ్మునప్పుడు మనము కూడా “క్రైస్తవులు” అవుతాము. మేము అతని పేరు పంచుకుంటాము! పౌలుకు
ఉన్నట్లుగా, క్రైస్తవులందరికీ దేవుడు ఒక ప్రత్యేక ప్రణాళికను కలిగి ఉన్నాడు. అతను క్రైస్తవులు తన సహాయకులు ఉండాలి
కోరుకుంటున్నారు.
yy క్రైస్తవులుగా మనo ఏమి చేయడానికి మనo ఏమి చేయాలి?
yy క్రైస్తవులమైతే, దేవుడు తన సహాయకులకు ఏ విధo గా మనల్ని ఉపయోగిస్తాడు?
బైబిల్ టైమ్ పాఠాన్ని పూర్తి చేయండి.

నేర్చుకొనవలసినది:
గుర్తుంచుకోనవలసినది

yy ముఖ్యముగా అవసరమైన వాటిని బోధిoచి, వివరిoచoడి - అపొస్తలుల కార్యములు 11: 26
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

ఏ నగరంలో సంఘము అభివృద్ధి కలుగుతుంది?
యెరూషలేములోని ప్రజలు ఆంతియోకు ఎవరు పంపారు?
బర్నబా ఆంతియోకులో ఏమి చేశాడు?
బర్నాబాకు త్వరలో ఏమి అవసరమైo ది?
బర్నబా ఎవరు కోసం వెతుకుతున్నాడు?
సౌలు, బర్నబాలు ఎoతకాలo ఆంతియోకులో గడిపారు?
యేసును నమ్మే ప్రజలకు ఏ పేరు ఇవ్వబడింది?
సౌలు ఎవరి పని చేశాడు?
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A 11 కథ 2
పౌలు (సౌలు) కుప్రలో - ఈ కథ ప్రభువైన యేసు గురించి ఇతరులకు చెప్పడం.
మేము నేర్చుకొనుచున్నది:
yy మనo యేసును నమ్మడo ద్వారా సరైన నిర్ణయo తీసుకోవాలి.
yy యేసు గురిoచి ఇతరులకు మనo తెలియజేయాలి.
ముఖ్యమైన వచనము: మత్తయి 28: 19
బైబిల్ వాక్యం: అపొస్తలుల కార్యములు 13: 1–12

పరిచయం చేయండి

భోదించవలసినది

yy పిల్లలను పెళ్లి చేసుకోవటానికి పిల్లలను కలుసుకొని యేసును గూర్చిన అనేక విషయాల గురించి ఆలోచించండి.
yy నేటి కథ పౌలు గురించి (పేరు మార్పు గురించి చెప్పండి) పిల్లలకు వివరించండి,బర్నబా మరియు యోహాను, మార్కు,
యేసును గురించి ప్రజలు చెప్పడం.
yy ఒకరోజు అoతియొకయలోని క్రైస్తవులు కలిసి కూర్చున్నారు. అక్కడ పౌలు, బర్నబాలు ఉన్నారు. బర్నబాస్ మరియు పౌలు
దేవుని కోసం ఒక ప్రత్యేక పని చేయాలని ఇతర నాయకులకు పవిత్ర ఆత్మ స్పష్టం చేసింది. దాని గురిoచి ప్రార్థిoచిన తర్వాత
బార్నబా, సౌలు,బర్నబాకు చెoదిన ఒక యవ్వన సహోదరుడైన యోహాను, మార్కు, కుప్ర అని పిలువబడే ఒక ద్వీపమునకు
పడవలో వెళ్ళను. (అపొస్తలుల కార్యములు 13: 1–4)
yy వారు వచ్చినప్పుడు వారు సువార్త ప్రకటిoచే చుట్టూ ప్రయాణిoచారు. పఫో అనే స్థలంలో వారు కుప్ర గవర్నరుతో
పనిచేసిన మాంత్రికుడిని కలుసుకున్నారు. బర్నబా మరియు సౌలు గురించి గవర్నర్ విన్నారు మరియు వారిని
కలుసుకోవాలనుకున్నాడు. ఆయన దేవుని వాక్యాన్ని విన్నాడు కానీ మాంత్రికుడైన ఎలీమాస్ అతనిని నమ్మిని ఆపడానికి
ప్రయత్నించాడు. (అపొస్తలుల కార్యములు 13: 5–8)
yy మాంత్రికుడు సాతాను పనిని చేస్తున్నాడని సౌలుకు తెలుసు. సాల్ పవిత్రాత్మ శక్తితో నిండిపోయింది. అతను మాంత్రికుడు
వద్ద నేరుగా చూస్తూ అతను చెడు చేస్తున్నట్లు చెప్పాడు మరియు లార్డ్ అతనికి బ్లైండ్ చేస్తుంది. పౌలు మాట్లాడిన వెంటనే,
ఎలీమాస్ గ్రుడ్డివాడు అయ్యాడు, అతన్ని నడిపిo చడానికి ఎవరో ప్రయత్నిo చడానికి అతడు ప్రయత్నిo చాడు. (అపొస్తలుల
కార్యములు 13: 9–11) ప్రభువైన యేసును వ్యతిరేకిo చడo తప్పు అని వివరిoచoడి.
yy గవర్నర్ దేవుని శక్తి యొక్క గొప్పతనాన్ని చూశాడు మరియు అతను యేసును విశ్వసించాడు. (అపొస్తలుల కార్యములు
13: 12)
yy పాల్, బర్నబా, యోహాను, మార్కు మరియు గవర్నర్ యేసు నమ్మిన ద్వారా సరైన ఎంపిక చేసింది. ఎలీమాస్ తప్పు ఎంపిక
చేసుకున్నాడు. మనము కూడా ఆయనను నమ్మాలని యేసు కోరుతున్నాడు.
yy యేసు ఇచ్చిన సoదేశo కేవలo ముఖ్యoగా సoదేశాన్ని మాత్రమే కలిగి ఉoదా?
yy యేసు గురిoచి వేరొక స్థలoలో ప్రజలకు చెబుతున్న వాళ్లను మీకు తెలుసా?
yy యేసు గురిoచి మీరు ఇతరులకు ఎలా చెప్పవచ్చు?
బైబిల్ టైమ్ పాఠాన్ని పూర్తి చేయండి.
దీన్ని చూపించు: FBI - పాల్ మరియు బర్నబా కుప్రను సందర్శించండి.

నేర్చుకొనవలసినది:
గుర్తుంచుకోనవలసినది

ముఖ్య వచనము - మత్తయి 28: 19. ఆయన పరలోకానికి వెళ్ళడానికి ముoదు యేసు చెప్పిన మాటలను వివరిoచoడి.
ప్రతిచోటా ప్రజలు (అన్ని దేశాలు) శుభవార్త వినడానికి మరియు ఆయనను నమ్ముతారని అతని ప్రణాళిక.
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

ప్రత్యేకమైన పని చేయడానికి పౌలును బర్నబానును ఎవరు పంపారు?
వారితో ఎవరు వెళ్ళారు?
వారు ఎలా ప్రయాణించారు?
వారు వెళ్లిన ద్వీపం యొక్క పేరు ఏమిటి?
వారు పఫ్లోలో ఎవరిని కలుసుకున్నారు?
పాపహోసులోని ఏ వ్యక్తి యేసును విశ్వసించాడు?
మాంత్రికునికి ఏమి జరిగింది?
నేటి కీలక పదo లోని పదాలను ఎవరు మాట్లాడారు?
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A 11 కథ 3
పౌలు లిదియాను కలుసుకోనుట - ఈ కథ ప్రభువైన యేసును నమ్మే ఒక మహిళ గురించి.
మేము నేర్చుకున్నాము:
yy ప్రభువైన యేసును నమ్మిన ఎవరైన రక్షించబడును.
yy ఎక్కడైనా మరియు దేని గురుంచైనా మనము దేవునితో మాట్లాడవచ్చు.
ముఖ్యమైన వచనము: అపొస్తలుల కార్యములు 2: 21
బైబిల్ వాక్యం: అపొస్తలుల కార్యములు 16: 6–15

పరిచయం చేయండి

yy పిల్లలు దూరoలో ప్రయాణిoచినప్పుడు కొoతకాలo గురిoచి చెప్పమని పిల్లలకు చెప్పoడి. ఎక్కడికి వెళ్ళావు? ఎంత సమయం
పట్టింది? మీరు అక్కడ ఎవరు చూసారు?
yy నేటి కథలో పౌలు మరియు అతని స్నేహితులు ఒక ప్రయాణంలో వెళుతున్న గురించి పిల్లలకు వివరించండి.

భోదించవలసినది

yy పౌలు, అతని ఇద్దరు మిత్రులు సిలలు, తిమోతి దేశo నుoడి ఎక్కడికి వెళ్తున్నారoటే అనేక మైళ్ల ప్రయాణిoచారు. పరిశుద్ధాత్మ
వారు వాటిని ఎక్కడికి వెళ్ళాలో దేవుడు కోరినట్లు వారికి చూపించాడు. వారు ఎక్కడికి వెళ్ళినప్పటికీ, ప్రభువైన యేసు గురించి
వినటానికి చాలా మంది ప్రజలు ఉన్నారు. (అపొస్తలుల కార్యములు 16: 6–8)
yy చివరికి వారు సముద్రతీర పట్టణానికి వచ్చారు. ఆ రాత్రి పౌలు ఒక ప్రత్యేకమైన స్వప్నాన్ని కలిగి ఉన్నాడు, అందులో
మాసిదోనియకు చెందిన ఒక వ్యక్తి పౌలును పిలిచాడు మరియు అక్కడ ప్రజలకు సహాయం చేసాడు. దేవుడు వారిని స్పష్టంగా
చూపిస్తున్నాడని పౌలుకు తెలుసు. (అపొస్తలుల కార్యములు 16: 9–10).
yy అక్కడ ప్రజలను యేసు గురిoచి వినేoదుకు దేవుడు కోరుకున్నాడని వివరిoచoడి, అoదుకే ఆయన పౌలును, తన
స్నేహితులను అక్కడకు పo పిo చాడు మనo జీవిస్తున్న దేవునికి ఇది పట్టింపు లేదు. అతను ప్రతి ఒక్కరూ ఆయన గురించి
వినాలని కోరుకుంటున్నారు.
yy త్వరగా వారు వెళ్లే ఓడ దొరకలేదు. త్వరలోనే ఫిలిప్పీ అనే పెద్ద నగరo లో వారు వచ్చారు. సబ్బాత్ రోజున, పౌలు మరియు
అతని స్నేహితులు నగరం వెలుపల నది ఒడ్డుకు వెళ్లారు. ప్రార్థిoచడానికి వచ్చిన కొoదరు స్త్రీలు అక్కడే ఉన్నారు. (అపొస్తలుల
కార్యములు 16: 11–13) నది వద్ద ఉన్న స్త్రీలు దేవునికి ప్రార్థిస్తున్నారు. దేవునితో మనమెక్కడ మాట్లాడవచ్చు? (మేము
ఎక్కడైనా దేవునికి మాట్లాడగల పిల్లలకు వివరించండి).
yy ఆడవారిలో ఒకరు లిదియా అని పిలువబడ్డారు. ఆమె నార వస్త్రాన్ని విక్రయించును. ఆమె చాలాకాలం దేవునితో నమ్మారు కానీ
దేవుని కుమారుడైన ప్రభువైన యేసు గురించి ఆమె ఎప్పుడూ వినలేదు. పౌలు చెప్పినట్లు లిదియా తనను జాగ్రత్తగా విన్నాడు.
ఆమె విన్నది నిజమైనది మరియు ఆమె ప్రభువైన యేసులో ఒక నమ్మిన మారింది ఆమె గుండె లో తెలుసు. పౌలు ఆమె
నగరానికి వచ్చినందుకు ఆమె చాలా ఆనందంగా ఉంది. (అపొస్తలుల కార్యములు 16: 14–15) లిడియా కుటుo బo
కూడా క్రైస్తవులుగా తయారయ్యిo ది. వారు బాప్తిస్మo తీసుకున్నారు, లిదియా పౌలును, అతని స్నేహితులను తన ఇo టికి
రావడానికి ఆహ్వానిo చాడు.
yy దేవుని గురిoచి మనo ఏమి మాట్లాడవచ్చు? (పిల్లలను కొన్ని ఆలోచనలతో రావటానికి మరియు దేని గురించి దేనితో
మాట్లాడతామో వారికి వివరించండి)
బైబిల్ టైమ్ పాఠాన్ని పూర్తి చేయండి.
దీన్ని చూపించు: FBI - పాల్ మరియు సిలాస్ ఫిలిప్పీ ప్రయాణం.

నేర్చుకొనవలసినది:
గుర్తుంచుకోనవలసినది

ముఖ్యముగా బోధిoచవలసిన వాటి గురిoచి బోధిoచి, వివరిoచoడి - అపొస్తలుల కార్యములు 2: 21. ప్రభువు యొక్క పేరు మీద
పిలుపు మన పాపము నుoడి మనలను కాపాడుకోమని అడుగుతుo దని అర్థo. ఈ కథలో లిదియా ఏమి చేశాడు.
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

పౌలు స్నేహితుల్లో ఒకరు పేరు చెప్పండి?
దేవుడు వారిని ఎక్కడికి వెళ్ళాలని కోరుకున్నాడు?
పౌలు కలలో ఏమి జరిగిoది?
పౌలు, అతని స్నేహితులు మాసిదోనియకు ఎలా వెళ్ళారు?
పౌలు, అతని స్నేహితులు ఎక్కడ లేరు?
వాళ్ళు ఏమి చేస్తున్నారు?
లిదియా ఉద్యోగం ఏమిటి?
యేసు గురిoచి విన్నప్పుడు లిదియా ఏమి చేసెను?
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A11 స్టోరీ 4
జైలులో పౌలు మరియు సిలలు - ఈ కథ రక్షించబడిన అనేక ప్రజలు గూర్చి.
మేము నేర్చుకొనుచున్నది:
yy రక్షింపబడటానికి ప్రభువైన యేసుపై నమ్మకం ఉండాలి.
yy క్రైస్తవులు యేసును తమ రక్షకుడిగా ఉన్నందున వారు సంతోషంగా ఉన్నారు.
ముఖ్యమైన వచనములు: అపొస్తలుల కార్యములు 16: 31
బైబిల్ వాక్యం: అపొస్తలుల కార్యములు 16: 16–34

పరిచయం చేయండి

భోదించవలసినది

yy a. పిల్లలకు సంతోషం కలిగించే విషయాలను మీకు చెప్పమని చెప్పండి.
yy b. నేటి కథలో సంతోషంగా ఉన్న కొంతమంది పిల్లలు ఉన్నారని చెప్పండి. సంతోషంగా ఉన్న వారిని కనుగొనడానికి జాగ్రత్తగా
వినండి ....
yy ఒకరోజు, పౌలు, సీలలు ఫిలిప్పీలో ఉన్నప్పుడు, వారు బానిస అమ్మాయికి సహాయo చేశారు. ఇది ఆమె యజమానులను
చాలా కోపంగా చేసింది మరియు వారు పాల్ మరియు సిలీలు మార్కెట్ ప్రదేశంలోకి లాగాబడ్డారు మరియు వారి గురించి
అబద్ధాలు చెప్పారు. (అపొస్తలుల కార్యములు 16: 16–21)
yy పౌలు,మరియు సీలలు కొట్టబడ్డారు మరియు వారు జైలులో విసిరివేయబడ్డారు. జైలర్ వాటిని గొలుసులతో భందించి,
భారీ చెక్కలతో వారి పాదాలను విడిచిపెట్టాడు. (అపొస్తలుల కార్యములు 16: 22–24) పౌలు, సిలలులా భావిoచాలని మీరు
కోరుకోవచ్చు?
yy అర్ధరాత్రిలో, ఇతర ఖైదీలు పౌలును, సిలాసును దేవునికి శ్లోకాలను ప్రార్థిస్తూ, పాడుతూ వినగలరు! వారు వెన్నునొప్పి పడినప్పటి
నుo డి వారి వెనుకభాగo గట్టిగా ఉన్నప్పటికీ, వారు ఇప్పటికీ దేవుణ్ణి స్తుతిo చగలిగారు. (అపొస్తలుల కార్యములు 16: 25)
yy అకస్మాత్తుగా మరొక ధ్వని ఉంది. ప్రతిదీ rattled మరియు shook. డోర్స్ తెరిచింది మరియు గొలుసులు పడిపోయాయి.
ఇది భూకంపం. (అపొస్తలుల కార్యములు 16: 26)
yy జైలర్ నిద్రలేచి అన్ని జైలు తలుపులు తెరిచినట్లు గమనించాడు. అతని మొదటి ఆలోచనలు ఏవి? అన్ని ఖైదీలు ఇప్పటికీ
ఉన్నందున ఆందోళన చెందకుమని పౌలు చెప్పాడు. (అపొస్తలుల కార్యములు 16: 27–28).
yy అతను పాపులని తెలుసు కాబట్టి జైలు శిక్ష అనుభవించాల్సిన అవసరం ఏమిటని జైలర్ పౌలును అడిగాడు. పౌలు “ప్రభువైన
యేసును నమ్ముడి, నీవు రక్షింపబడుదువు” అని జవాబిచ్చాడు. పౌలు మరియు సిలాస్ వారి పాపము కొరకు యేసు సిలువపై
మరణించిన జైలర్ మరియు అతని కుటుంబానికి వివరించాడు. జైలర్ పాల్ మరియు సిలీస్ ఇంటికి తీసుకువెళ్ళాడు, వారి
గాయాలను స్నానం చేశాడు మరియు వారికి భోజనాన్ని ఇచ్చాడు. వారు యేసును నమ్మారు ఎందుకంటే జైలుకు మరియు
అతని కుటుంబం కోసం చాలా సంతోషంగా రాత్రి. (అపొస్తలుల కార్యములు 16: 29–34)
yy కథలో ఎవరు ఆనందంగా ఉన్నారు? ఎందుకు వారు సంతోషంగా ఉన్నారు? (పౌలు, సిలాస్, జైలర్, అతని కుటుంబం గురించి
మాట్లాడటానికి పిల్లలను ప్రోత్సహించండి.ఈ ప్రజలు సంతోషంగా ఉన్నారని వారికి వివరించండి ఎందుకంటే యేసు వారిని
రక్షించాడు)
yy మన పాపము నుండి రక్షింపబడవలసిన పిల్లలకు వివరించండి. మనము యేసును నమ్మాలి ఎందుకంటే ఆయన దేవుని
కుమారుడై మన కొరకు చనిపోయేను.
బైబిల్ టైమ్ పాఠాన్ని పూర్తి చేయండి.
దానిని చూపించు: FBI - పాల్ మరియు సీలలు చెరసాలలో ఉండుట.

నేర్చుకొనవలసినది:
గుర్తుంచుకోనవలసినది

ముఖ్యముగా అవసరమైన వాటిని బోధిoచి, వివరిoచoడి - అపొస్తలుల కార్యములు 16: 31
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

పౌలు, సీలలు ఎవరు సహాయo చేశారు?
పౌలు, సీలాలకు ఏమి జరిగిoది?
రాత్రి మధ్యలో పౌలు, సీలలు ఏమి చేశారు?
వారు పాడుతున్నప్పుడు ఏమి జరిగింది?
జైలర్ భూకంపం తర్వాత ఎందుకు భయపడ్డాడు?
జైల్లో పౌలు, సీలలను ఏమి అడిగాడు?
పౌలు, సీలలు ఆయనతో ఏమి చేశారు?
జైలేర్ ఆ రాత్రి ఏమి చేశాడు?
ఈ పాఠo నుoడి మనమేమి నేర్చుకోవచ్చు?
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A12 స్టోరీ 1
జెకర్యా మరియు ఎలిజబెత్ - ఈ కథ దేవుని నుండి ప్రార్థనకు సమాధానం వచ్చుట గూర్చి.
మేము నేర్చుకొనుచున్నది:
yy దేవుడు ప్రార్థనలకు జవాబిస్తాడు.
yy దేవుని సమయo లో ప్రార్థనలు సమాధానాలు ఇవ్వబడతాయి, మన సమయంలో కాదు.
ముఖ్య వచనం: లూకా 1: 13
బైబిల్ వాక్యం: లూకా 1: 5–25

పరిచయం చేయండి

yy వారి కుటుంబాల గురించి పిల్లలను అడగండి. వారి కుటుంబాలు లేదా పొడిగించబడిన కుటుంబాలలో పిల్లలు గురించి వారితో
చర్చించండి. బేబీస్ ప్రజలను సంతోషపరుస్తుంది.
yy పిల్లలను వారు నిజంగా ఇష్టపడేదాన్ని గురించి ఆలోచించండి. వారు ఎందుకు ఇష్టపడతారో వారు వివరించగలరు? నేటి కథలో
జంట ఆ వంటి చిన్న భావించాడు, వారు ఒక శిశువు కావలెను!

భోదించవలసినది

yy జెకర్యా మరియు ఎలిజబెత్ వారి పిల్లలను ఎoతో ప్రేమిoచి వుoటారు. వారు పెద్దవారైతే వారిలో చాలామంది స్నేహితులు చాలా
చిన్న కుటుంబాలు ఉన్నారు కానీ వారు ఇప్పటికీ ఒంటరిగా ఉన్నారు. వారు ఎలా భావిస్తారు? జెకర్యా మరియు ఎలిజబెత్
పిల్లలు లేనప్పుడు ఏమి తప్పిపోయారు? పిల్లలు వారి స్వంత సందర్భం / సంస్కృతి ఆధారంగా సూచనలను చేయనివ్వండి.
(లూకా 1: 5–7)
yy దాని గురిoచి దేవునికి ప్రార్థిoచాలని వారు నిర్ణయిoచుకున్నారు. దేవుడు ప్రార్థనకు జవాబిస్తాడని వారికి తెలుసు!
(లూకా 1: 13) మనo ఏదైనా సమస్య గురిoచి ప్రార్థిoచగలమని ప్రస్తావిoచoడి.
yy ఆలయoలో పనిచేస్తున్నప్పుడు జెకర్యాతో కలుసుకునేoదుకు దేవుడు వారి ప్రార్థన విని ఒక దేవదూతను పoపిoచాడు.
దేవదూత కనిపించినప్పుడు జెకర్యా ఎలా భావించాడు? దేవదూత భయపడవద్దు, ఎలిజబెత్ కుమారుడికి వెళ్లి తన పేరు జాన్గా
ఉండాలని సువార్తను పంచుకున్నాడు. (లూకా 1: 8–11)
yy జెకర్యా తనకు చెప్పిన వార్తలను నమ్మలేకపోయాడు. అతను మరియు ఎలిజబెత్ శిశువు కలిగి చాలా పాత అని అతను
అనుకున్నాడు. దేవదూత, అతను దేవుని సందేశం నుండి నమ్మకం లేనందున, వారి బిడ్డ కుమారుడు జన్మించాడు వరకు
మాట్లాడలేడు అని చెప్పాడు. (లూకా 1: 18–20)
yy జేకారియా నుండి ఒక ముఖ్యమైన పాఠం నేర్చుకోవచ్చు ... మనము ప్రార్ధించినప్పుడు దేవుడు మన ప్రార్థనలకు జవాబిస్తాడని
నమ్మాలి.
yy నేడు ప్రార్థిo చే కొన్ని విషయాలను పరిశీలిoచoడి!
బైబిల్ టైమ్ పాఠాన్ని పూర్తి చేయండి.
దీన్ని చూపించు: FBI - జెకర్యకు ఒక కుమారుడు కలుగును అనివాగ్దానం ఉంది. (పి) బాప్తిస్మము ఇచ్చు యోహాను (I) యొక్క
పుట్టుక.

నేర్చుకొనవలసినది:
గుర్తుంచుకోనవలసినది

ముఖ్యమైన వాటిని బోధిoచి, వివరిoచoడి - లూకా 1: 13
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

జెకర్యా ఎవరిని వివాహం చేసుకున్నారు?
వారు నిజంగా ఏమి కోరుకున్నారు?
జెకర్యా, ఎలిజబెత్ ఎవరు ప్రార్థిoచారు?
దేవాలయoలో జెకర్యాను కలుసుకున్నది ఎవరు?
దేవదూత తనకు కనిపిoచినప్పుడు జెకర్యా ఎలా భావిoచాడు?
దేవదూత నుoడి వచ్చిన సoదేశo ఏమిటి?
జెకర్యాకు ఏమి జరిగిoది, ఎoదుకoటే ఆయన సoదేశాన్ని నమ్మలేదు?
మనo ప్రార్థిoచేటప్పుడు చేయవలసిన ప్రాముఖ్యమైన పని ఏమిటి?
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A12 స్టోరీ 2
మరియా మరియు గాబ్రియేల్ - ఈ కథ మరియ దేవుడు చెప్పిన మాట్లల పట్ల నమ్మకం కలిగి ఉంది.
మేము నేర్చుకొనుచున్నది:
yy దేవదూత సందేశాన్ని మరియ అసాధ్యం అనిపించింది అయినప్పటికీ ఆమెను అంగీకరించింది.
yy అసాధ్యం అనిపించే విషయాలను దేవుడు చేయగలడు.
ముఖ్యమైన వచనములు: లూకా 1: 37
బైబిల్ వాక్యము: లూకా 1: 26–38

పరిచయం చేయండి
భోదించవలసినది

జకర్యా మరియు ఎలిజబెత్ శిశువుకు వెళ్ళబోయే దేవదూత సందేశాన్ని గురించి గత వారం కథను సమీక్షించండి. కొద్దికాలానికే,
మరో ప్రత్యేక దర్శనo చేయడానికి దేవుడు దేవదూతను పoపిoచాడు.
yy ఎలిజబెత్ మరియు మరియ మధ్య వ్యత్యాసం. మరియ ఒక చిన్న అమ్మాయి, యోసేపు అనే వ్యక్తి నిశ్చితార్థం మరియు
నజరేతు పట్టణంలో నివసించారు. ఒకరోజు ఆమె గాబ్రియేల్ అని పిలువబడే దేవదూత నుoడి తన దగ్గరకు వచ్చారు.
(లూకా 1: 26–27) ఇది సాధారణ ఉనికి కాదు అని పిల్లలు అర్థం చేసుకోవడంలో సహాయపడండి మరియు మరియ
సహజంగా
yy దేవదూత భయపడకుoడా ఉoదని ఆమెతో చెప్పిoది. గాబ్రియేల్ ఆమెకు శిశువు కుమారుడు కావాలని ఆమె చెప్పినట్లు
ఆమె జాగ్రత్తగా విన్నాను. మరియ కొంచెం గందరగోళంగా ఉంది; ఆమె ఇంకా భర్త లేదు. దేవదూత ఆమె పవిత్రాత్మ ఆమె ఈ
ప్రత్యేక శిశువుకు ఇస్తానని దేవుడు చెప్పాడు. ఆమెను యేసును పిలిచారు. (లూకా 1: 29–34)
yy జన్మిoచిన ఇతర శిశువులకo టే యేసు ఎo తో గొప్పవాడు. ఆయన దేవుని కుమారుడుగా ఉంటాడు. ఇది అర్థo
చేసుకోవడానికి కష్టo గా ఉo డవచ్చు కానీ దేవదూత దేవునితో ఏదీ అసాధ్యమని మరియకి చెప్పాడు. (లూకా 1: 35–37)
yy ఆమె చెప్పిoది సoదేశo గురిoచి మరియ నమ్మెను. మరియ తన కుమారుని ప్రపంచములోనికి పంపటానికి దేవుని
గొప్ప పధకములో భాగముగా ఉండటానికి ఇష్టపడ్డాడు. యేసు యొక్క పుట్టిన ఒక అద్భుతమైన అద్భుతం ఉంటుంది.
(లూకా 1: 38)
yy మీరు ఎప్పుడైనా హామీ ఇచ్చినట్లు మీరు ఎన్నడూ హామీ ఇచ్చారా?
yy మరియ దేవదూతను నమ్మాడని మీరనుకుంటారు? మరియ మాదిరిగానే మనలో ప్రతి ఒక్కరూ ఆయనను విశ్వసించాలని
దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు.
బైబిల్ టైమ్ పాఠాన్ని పూర్తి చేయండి.
దీన్ని చూపించు: FBI - ఒక దేవదూత మరియని సందర్శిస్తుంది.

నేర్చుకొనవలసినది:
గుర్తుంచుకోనవలసినది

బోధిoచoడి మరియు వివరించండి- లూకా 1: 37. దేవుడు బైబిల్లో చేసిన ఇతర “అసాధ్యo” విషయాల గురిo చి ఆలోచిo చవచ్చా?
అలాంటి గొప్ప దేవుడిగా ఆయనను స్తుతించండి!
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

మరియ ఎక్కడ ఉoది?
మరియ ఎవరితో నిశ్చితార్థం జరిగింది?
మరియను సందర్శించిన దేవదూత పేరు ఏమిటి?
దేవదూత నుoడి వచ్చిన సoదేశo గురిoచి మరియ ఎoదుకు అయోమయo కలిగిoది?
ఏ విధoగా బిడ్డ ప్రత్యేకoగా ఉoటుoది?
మరియ సoదేశo గురిoచి ఏమి చెప్పిoది?
మనo మరియకు ఎలాoటి మాదిరిగా ఉoది?
దేవునికి అసాధ్యమైన విషయాలు ఏమిటి?
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A12 స్టోరీ 3
యోహాను పుట్టుక - ఈ కథ దేవుని వాగ్దానాలు నేరవేర్పును గురించి.
మేము నేర్చుకొనుచున్నది:
yy జెకర్యాకు, ఎలిజబెతుకు దేవుడు ఇచ్చిన తన వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చెను.
yy దేవుడు మన పట్ల కూడా తన వాగ్దానాలను నెరవేర్చును.
ముఖ్యమైన వచనములు: లూకా 1: 76
బైబిల్ వాక్యము: లూకా 1: 57–80

పరిచయం చేయండి

yy కొన్ని నెలలు మాట్లాడగలిగేలా ఉండకూడదనేది చర్చించండి. దేవదూత సందేశాన్ని విశ్వసించక పోయినప్పుడు జెకర్యాకు ఇది
జరిగిo దని పిల్లలు గుర్తుచేసుకోండి.
yy క్రిస్మస్ రోజు ఉదయం లేదా పుట్టినరోజున మీరు ఒక బహుమతిని అందుకున్నట్లయితే మీ కోసం వేచి ఉన్నారా? దేవదూత
వాగ్దానం చేసినట్లుగా వారి చిన్న కుమారుడు జన్మించినప్పుడు జెకర్యా మరియు ఎలిజబెత్ భావాలను అనుభవిస్తారు. ఇది ఒక
ప్రత్యేక సమయం!

భోదించవలసినది

yy శిశువు కుటుంబం వచ్చినప్పుడు మరియు అతని పొరుగువారు తన తండ్రి వలె జకర్య అని పిలవాలని కోరుకున్నారు. తన పేరు
జాన్ అని ఎలిజబెత్ వారికి చెప్పాడు. (లూకా 1: 57–60) ఎలిజబెతు యోహాను అని ఎందుకు పిలవబడును అని చెప్పెను?
yy జెకర్యా ఆ బాలుడి పేరు గురించి అడిగినప్పుడు “అతని పేరు యోహాను.” (లూకా 1: 62–63)
yy ఆ సమయంలో అతను మళ్ళీ మాట్లాడగలిగాడు. జెకర్యా దేవుణ్ణి స్తుతిస్తూ, స్తుతించాడు. జెకర్యా ఇలా ఎందుకు చేశాడు?
దేవుడు తన వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చాడు, తన కుమారుని పుట్టుకతో సంతోషంగా ఉన్నాడు మరియు దేవుడు త్వరలోనే గొప్ప
విషయాలు చేస్తాడని ఆయనకు తెలుసు. ప్రతి ఒక్కరూ వారు చూచినవాటిని చూసి ఆశ్చర్యపోయాడు. (లూకా 1: 64–66)
yy యోహాను ఒక ప్రత్యేక బాలుడు. ఎందుకు? తన తల్లిదండ్రులు తన కోసం చాలా సంవత్సరాలు వేచి ఉండిన పిల్లలకు జ్ఞాపకం
చేసుకోండి, కానీ యేసు ప్రభువు యొక్క రాబోయే దినానికి ఆయన సిద్ధమవ్వటానికి మరింత పురోగమిస్తాడు. దేవుడు మనకు
కూడా తన వాగ్దానాలను నెరవేరుస్తాడు. అతను బైబిల్లో మనకు ఇచ్చే రెండు వాగ్దానాలను పేర్కొనండి.
బైబిల్ టైమ్ పాఠాన్ని పూర్తి చేయండి.
దీన్ని చూపించు: FBI – బాప్తిస్మమిచు యోహాను.

నేర్చుకొనవలసినది:
గుర్తుంచుకోనవలసినది

ముఖ్యమైన వాటిని గురిoచి బోధిoచి, వివరిoచoడి - లూకా 1: 76. ఈ వచనమేమిటoటే, జెకర్యా దేవునిని ప్రశoసిoచడoలో తన
స్వరoతో ప్రస్తావిoచాడు.
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

ఎలిజబెత్ భర్త ఎవరు?
ఆయన ఎoదుకు మాట్లాడలేకపోయాడు?
పొరుగువారు బిడ్డను పిలవాలని కోరుకున్నారు?
జెకర్యా, ఎలిజబెత్ ఆయనను యోహానును ఎoదుకు పిలిచారు?
జెకర్యా ఎప్పుడు మళ్ళీ మాట్లాడగలడు?
యోహాను ఏ ప్రత్యేకమైన పని చేస్తాడు?
దీనిని చేయండి: పిల్లల కోసం చిన్న పుట్టిన ప్రకటన కార్డును చిన్న బిడ్డ యోహాను కోసము చేయగలరు.

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

27

A12 కధ 4
యేసు పుట్టిన - ఈ కథ దేవుని అతని కుమారుడు ఇవ్వడం గురించి.
మేము నేర్చుకొనుచున్నది:
yy యేసు మన రక్షకుడైన దేవుని కుమారుడు.
yy మన ప్రభువైన యేసును పoపిoచడoలో ఆయనకున్న గొప్ప ప్రేమకు మనo దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెప్పుకోవాలి.
ముఖ్యమైన వచనములు: లూకా 2: 7
బైబిల్ వాక్యము: లూకా 2: 1–7

పరిచయం చేయండి

yy చివరి నిమిషంలో ప్రణాళికలు ఎలా మార్చగలవో చర్చించండి. మీరు ఉన్న సందర్భంలో, పిల్లల అనుభవం నుండి లేదా మీ
స్వంత అనుభవానికి సంబంధించిన ఒక ఉదాహరణను ఇవ్వండి.
yy మరియ బిడ్డ జన్మిoచే సమయo దగ్గరికి వస్తుoదని వివరిo చo డి. యోసేపు మరియు మరియ నివసించిన నజరేతులో
శిశువు జన్మించినట్లయితే అది సులభంగా ఉండేది, కానీ .....

భోదించవలసినది

yy రోమన్ చక్రవర్తి ప్రజలకు వారి పేర్లు జాబితాలో చేర్చడానికి జన్మించిన ప్రదేశాలకు తిరిగి రావడానికి ఒక ఉత్తర్వు ఇచ్చారు.
యోసేపు మరియ మరియ బేత్లెహేమునకు వెళ్ళవలసి వచ్చిo ది. (లూకా 2: 1–5) ప్రమేయం ఉన్న దూరాన్ని గురించి
చెప్పండి - దాదాపు 80 మైళ్ళు / 4 రోజుల ప్రయాణం. ఈ లాంగ్ జర్నీని తయారు చేసినట్లుగా ఉండేది ఏమిటి?
(2వ స్థాయి పిల్లలు కోసం మీరు ఎల్లప్పుడూ బెత్లేహెం లో జన్మించటానికి శిశువు కోసం దేవుని ప్రణాళిక అని
జోడించాలనుకుంటే ఉండవచ్చు!)
yy వారు వచ్చినప్పుడు, పట్టణం పూర్తి మరియు వారు ఉండడానికి ఎక్కడైనా దొరకలేదు. వారు వాగ్దానం చేయబడిన శిశువు
దగ్గరకు వస్తున్న సమయంలో ఇది చాలా దగ్గరలో ఉంది. జంతువులు నివసించే ప్రదేశంలో విశ్రాంతి తీసుకోవలసి వచ్చింది.
(లూకా 2: 6–7)
yy శిశువైన యేసు జన్మిoచినప్పుడు, ఆయన కొన్నిసార్లు వస్త్రాల వస్త్రాలు అని పిలిచే వస్త్రాలతో చుట్టబడి, ఒక జంతువు యొక్క
దాణానిచ్చే కంటైనర్ లేదా తొట్టిలో పెట్టేవారు. (లూకా 2: 6–7) యేసు వస్త్రాలు ధరిoచి, చుట్టబడ్డాడు? పిల్లలు పేద
స్థితిలో జన్మిoచిన పిల్లల గొప్పతనాన్ని గ్రహిo చడానికి సహాయo చేయoడి. మీరు జీవిస్తున్న సంస్కృతిలో ఒక బిడ్డ రాకను
విడదీయవచ్చు.
yy యేసు వంటి మరొక బిడ్డ ఎప్పుడూ ఉంది. ఆయన దేవుని కుమారుడు. అతను పరలోకమును విడిచిపెట్టి, మన పాపము
నుండి మనలను రక్షించుటకు భూమిమీద ఇక్కడ జన్మిస్తాడు. (మత్తయి 1: 21)
yy క్రిస్మస్ ఈ విషయమే కాదని మరియు రక్షకుడిని పంపడంలో ఆయన ప్రేమకు దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెప్పాలి అని
గుర్తుంచుకోండి.
బైబిల్ టైమ్ పాఠాన్ని పూర్తి చేయండి.
దీన్ని చూపించు: FBI - యేసు పుట్టిన, కూడా PowerPoint www.Bibleforchildren / యేసు పుట్టిన.

నేర్చుకొనవలసినది:
గుర్తుంచుకోనవలసినది

ముఖ్యమైన వాటిని బోధిoచి, వివరిoచoడి - లూకా 2: 7
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

యోసేపు ఎవరిని పెళ్లి చేసుకున్నారు?
మరియ, యోసేపు ఎక్కడ నివసిస్తున్నారు?
యోసేపు, మరియలు ఎక్కడికి వెళ్ళారు?
బేత్లెహేములో యోసేపు మరియలు ఎoదుకు ఉన్నారు?
పశువులు ఉండు చోట వారు ఎందుకు విశ్రాంతి తీసుకున్నారు?
యేసు శిశువుకు ఏమి ఇచ్చిoది?
యేసు ప్రత్యేకoగా ఏమి చేశాడు?
మనకు రక్షకుడు ఎందుకు అవసరం?
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పాఠాలు మార్కింగ్ చేయుటకు ఉపాధ్యాయుల కోసం మార్గదర్శిని
1వ స్థాయి పాఠాలు:

yy ప్రతి వారంలో ఒక పేజీ (లేదా రెండు పుస్తకాలలో) ప్రధానంగా కొన్ని పదాలు కలరింగ్ మరియు నింపి ఉంటుంది.
yy నెలకు గరిష్టంగా 40 కు పది మార్కులు కేటాయించబడతాయి.
yy 1వ స్థాయి పాఠాలు పొందిన పిల్లలు చాలా బాగా చదివి వినిపించలేరు మరియు తల్లిదండ్రులు / సంరక్షకులు / నాయకులు వారికి సహాయం చేయాలని మేము
కోరుకుంటున్నాము.
yy మేము 2 మార్కులకు సమాధానాన్ని మరియు ప్రతి పాఠం కోసం = 10 మార్కులను కలరింగ్ కోసం బ్యాలెన్స్ చేస్తాము.

2వ స్థాయి పాఠాలు:

yy వారానికి రెండు పేజీలు. (4 చిన్న పుస్తకాలలో)
yy కథ ఈ పాఠంలో ఉంది. విద్యార్థులు పాఠం నుండి వివిధ పదాలను తెలుసుకోవాలి, కొన్ని రంగులను, పూర్తి కీలక పదాలను, మొదలైనవి చేయండి.
yy పాఠాలు పూర్తిగా సరిగ్గా ఉన్నప్పుడు నెలవారీగా గరిష్టంగా 80 మందికి ఇరవై మార్కులు ప్రతి వారం కేటాయించబడతాయి.

BIBLETIME మార్కింగ్
మార్కింగ్ HINTS

ఉపాధ్యాయులు మొదట అడిగవలసినది:
yy ప్రతి పాఠం ద్వారా తనిఖీ చేసి సరైన లేదా తప్పు సమాధానాలను గుర్తించండి.
yy సూచించినట్లు అవసరమైన పాయింట్లు ఇవ్వండి.
yy ఎల్లప్పుడూ ఒక వ్యతిరేక రంగులో గుర్తించండి మరియు ప్రతి సరైన జవాబును ఎంచుకోండి.
yy సరైన సమాధానం ఇవ్వండి, అవసరమైనప్పుడు మరియు ఏ అక్షర దోషాలను సరిచేసి, ఏ మార్కులు ఈ కోసం తీసివేయబడినప్పటికీ.
yy పాక్షికంగా సరైన సమాధానాల కోసం తక్కువ మార్కులు ఇవ్వండి.
నెలకు మొత్తం చేర్చండి మరియు అందించిన ప్రదేశంలో వెనుక పేజీలో దీన్ని రాయండి. విద్యార్థులను వారి బైబిలు అధ్యయనo తో ప్రోత్సహిo చడానికి సాధ్యమైనo త
ఎక్కువగా చేయడo చాలా అవసరo. ఉపాధ్యాయుడికి ప్రోత్సాహకరమైన పదాన్ని వ్రాసి ప్రతి నెలా వీలైతే సాధ్యమైతే, అది చేయటానికి పాఠం షీట్లో ఒక స్థలం ఉంది. మంచి
రంగు, నిగూఢత, మార్కులు సంపాదించి, విద్యార్థి పాఠం గురించి అర్థం చేసుకోవచ్చు.
వీలైనంత వివిధ వ్యాఖ్యానాలను ఉంచడానికి మేము ప్రయత్నిస్తాము. ప్రశ్నలు, ప్రకటనలు, పరిశీలనలు, ప్రోత్సాహకాలు మొదలగునవి వివిధ రకాలను నిర్వహించడానికి
ఉపయోగించబడతాయి. ఇది ఆలోచన అవసరం, కానీ విద్యార్థి సజీవంగా ఆసక్తి ఉంచడానికి ముఖ్యం. అదే ప్రకటన లేదా ప్రశ్న ప్రతి నెలా పునరావృతమైతే, అది దాని
ప్రభావాన్ని కోల్పోతుంది.

1వ స్థాయి

సాధారణ వ్యాఖ్యలు
“అమీ - నేను ఈ పాఠాలు ప్రారంభించాను మరియు వాటిని మీరు ఆనందిస్తారని నేను ఆశిస్తున్నాను. నేను మీ రంగులను ప్రేమిస్తున్నాను.
నీవు పాఠశాలకు వెళ్తున్నావా? దాని గురించి నాకు చెప్పండి. త్వరలో మీ నుండి వినడానికి ఎదురు చూస్తుంటాను. “” మంచిది, ఆండ్రూ. ఏ సూపర్ కలరింగ్! ఇది తరహాలో
ఉండడానికి కష్టమేనా? మీరు గత పాఠం మీద కలరింగ్ యొక్క చిన్న బిట్ను కోల్పోయారు. “
ఆధ్యాత్మిక వ్యాఖ్యలు “సరే, సారా, యేసు ఎన్నటికీ సంతోషంగా ఉన్నాడు.
“చాలా మంచి సమాధానాలు! మరణిస్తున్న యేసు యొక్క కథ విచారంగా ఉంది, కానీ సంతోషంగా బిట్ అతను మళ్ళీ లేచాడు. “

2వ స్థాయి

సాధారణ వ్యాఖ్యలు
“మళ్ళీ మంచి సమాధానాలు, జో అన్నా - మీ ఉపాధ్యాయుడు పాఠశాలలో మీ పనిని చాలా సంతోషించినట్లు నేను నిశ్చయంగా అనుకుంటున్నాను!”
“త్వరలో మీ పుట్టినరోజు కానోర్ అని నేను చూస్తున్నాను. మీరు ఏదైనా ప్రత్యేకంగా చేస్తున్నారా? మీరు ఏది చేస్తే గొప్ప రోజు! “
“మీరు చాలా గట్టిగా ప్రయత్నించారు. కొన్ని చిన్న తప్పులు ఉన్నాయి. ప్రతిసారీ మీ సమాధానాలను తనిఖీ చేయడం మర్చిపోవద్దు. “
ఆధ్యాత్మిక వ్యాఖ్యలు
“నేను పసుపు రంగు పసుపు రంగు పలకలో మీకు నచ్చిన మార్గం ఇష్టం. మనకొరకు ఆయనను లోకములోనికి పంపమని దేవుని మంచములేదు. “
“నేను మీ రంగులు నిజంగా ఇష్టం! జెకర్యా దేవుడు చెప్పినదాని మీద నమ్మకముo చకుo డా వేయాలి. అతను మళ్ళీ దేవుని వాక్యాన్ని సందేహించాడు. “
“అద్భుతమైన సమాధానాలు. ఎడారిలో ఫిలిప్ ను కలుసుకున్న వ్యక్తి ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నాడు. యేసు గురించి సువార్త విని ఆయన విశ్వసించాడు. “
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