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మిషన్ ప్రకటన
ప్రపంచవ్యాప్త ఉపయోగం కోసం ఉత్పత్్త చేయడం ద్వారా ఇతరులకు సేవ చేయడానికి మీకు సేవ చేయడం, ప్రస్్తత మరియు తరువ్త్ 
తరాలకు దేవుని వ్క్యానిని బోధంచడానికి వీలు కల్పంచే వరుస బైబిల్ పాఠాలు.

దృష్టి ప్రకటన
ప్రపంచంలోని అనేక భాషలలో, వివిధ సమాచార మారాగాల ద్వారా, మన ప్రధాన విలువలను పంచుకునే ఇతరులతో భాగస్వామయాంతో బైబిల్ 
విద్యా వనరుల ఉత్పత్్తని స్లభతరం చేయడం.

స్ధ్రణ సమాచారం
బైబిల్ విద్యా సేవలు ఏమి చేస్తాయి: – 
బైబిల్ ఎడ్యాకేషనల్ సర్వాసెస్ (బిఇఎస్) “బైబిల్ టైమ్”, “న్యా లైఫ్” మరియు “గ్లీనర్స్” బైబిల్ పాఠాలను ఆంగలీంలో ప్రచురిస్్తంది మరియు 
పోస్టల్ బైబిల్ పాఠశాలలు మరియు UK మరియు విదేశాలలో BES పాఠాలను ఉపయోగంచే ఇలంటి సంస్థలకు మద్దతు ఇవవాడం, సందరి్శం-
చడం, నెట్వరి్కంగ్, సలహా ఇవవాడం మరియు శిక్షణ ఇవవాడం ద్వారా మద్దతు ఇస్్తంది. BES ప్రస్్తతం అనువ్దం, రూపకల్పన, ప్రచురణ 
మరియు పాఠాల పంపిణీలో పాల్గానని ఇతర దేశాల సమూహాలతో భాగస్వామయాంతో పనిచేస్తంది. విద్యారు్థలందరికీ పాఠాలు ఉచితంగా ఇవ్వాల.

50 సంవతస్రాల క్రితం దక్షిణ ఐరాలీండ్లో బైబిల్టైమ్ పాఠాలు మొదట ఉపయోగంచబడాడాయి. బైబిల్ ఎడ్యాకేషనల్ సర్వాసెస్ ఇంగ్లీష్ మరియు 
అనిని విదేశీ భాషలలో బైబిల్ టైమ్ పాఠాలకు సంపాదకీయ బాధయాతను నిరవాహిస్్తంది. బైబిల్టైమ్ పాఠాలు స్ధారణంగా A4 ఆకృత్లో ప్రచురిం-
చబడతాయి, ఇది కొనిని ప్ంతాలలో, ప్రత్ నాలుగు వ్రాలకు, పాఠాలను గురి్తంచడానికి బైబిల్ స్్కల్ సెంటర్కు త్రిగ పంపించడానికి వీలు 
కల్పస్్తంది. ఇటీవల, 

బెలఫాస్ట్లోని ఎవ్రీ హోమ్ క్రూసేడ్ (రివైవల్ మూవ్మంట్) కు ధనయావ్ద్లు, ఆరు నెలల పాఠాలు A5 ఫారామాట్లో ప్రచురించబడాడాయి, ఇది 
చరిచిలు మరియు పాఠశాలలోలీ వ్డక్నిని చాల స్లభతరం చేసంది, ప్రత్యాకించి సమర్థవంతమైన పోస్టల్ వయావస్థ లేని చోట. BES పాఠాలు ప్రత్యా-
కమైనవి, అవి ఇలులీ లేద్ సమూహం (చరిచి / పాఠశాల) అధయాయనంతో తయారు చేయబడతాయి, ప్రణాళిక్బద్ధమైన సలబస్ను అనుసరించి, 
విద్యారు్థలను 20 సంవతస్రాల వరకు అధయాయనం కొనస్గంచడానికి వీలు కల్పస్్తంది. నిరి్దష్ట వయస్స్ గలవ్రికి, ప్రీ–స్్కల్, 5–7, 8–10, 
11–13, 14–16 లకు ఐదు స్్థయి పాఠాలు అందుబాటులో ఉనానియి. ప్రత్ వయస్స్ వ్రికి మూడేళలీ సలబస్ ఉంటుంది. (4 వ పేజీ 
చూడండి) వయస్స్ గలవ్రు వివిధ స్మరా్థయాలకు అనుగుణంగా మారవచుచి. బైబిల్ టైమ్ రిసర్స్ పిలలీలకు దేవుని వ్క్యానిని అధయాయనం చేయ-
డానికి, బైబిల్ కథలను నేరుచికోవడానికి మరియు వ్రి జీవితాలోలీ స్వ్ర్త యొక్క of చితయాం యొక్క సవ్లును ఎదుర్్కనే అవక్శానిని ఇస్్తంది.

పాఠాల ముద్రిత క్పీలు BES వెబ్సైట్ నుండి ఆంగలీంలో లభిస్్తయి –www.besweb.com లేద్ అంతరాజాతీయ క్రయాదరి్శ నుండి. అవి ఇతర 
భాషలలో కూడా వెబ్సైట్లో అందుబాటులో ఉనానియి. మీరు మాతో భాగస్వామయాం క్వ్లని భావిసే్త మీకు సహాయపడే పత్రాలు BES లో 
ఉనానియి, అవి వెబ్సైట్లో కూడా అందుబాటులో ఉనానియి.

వెబ్ చిరునామా: www.besweb.com
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ఉపాధ్యాయుల మార్గదర్శకాలు :  – 
వ్స్తవ్నికి, బైబిల్సమయం పాఠాలు తపాల (పోస్టల్) బైబిల్ స్్కల్ కేంద్ంతో (సెంటర్) తపాల వయావస్థలో ఉపయోగంచటానికి పాఠాలు 
తయారు చేయబడాడాయి, క్ని తపాల వయావస్థ నమమాదగని లేద్ ఉనికిలో లేని చోట పాఠాలు ఎకు్కవగా ఉపయోగంచబడ్తునానియి, 
ముఖయాంగా ఆఫ్రిక్, భారతదేశం మరియు ఇతర ప్రదేశాలలో సంఘములు మరియు పాఠశాలలోలీ, అటువంటి పరిస్థతులలో బైబిల్సమయం 
పాఠాలను ఉపయోగస్్తననివ్రికి ఉపాధాయాయ మారగాదర్శక్లు రూపందించబడతాయి. ఈ బుక్లెట్లోని ఉపాధాయాయ మారగాదర్శక్లు 11–14 
+ వయస్స్ గల 3వ స్్థయి  మరియు 4వ పాఠాలకు ఉపయోగం కోసం రూపందించబడాడాయి.

ప్రత్ మారగాదర్శకం బైబిల్సమయం పాఠం వలె అదే బైబిల్ స్చనను అనుసరిస్్తంది. బైబిల్సమయం పాఠాలు మరియు మారగాదర్శక్లు 
వ్రానికొకస్రి ఉపయోగంచటానికి రూపందించబడాడాయి. ఏప్రిల్ పాఠాలు ముఖయాంగా ఈస్టర్ సంబంధంచినవి మరియు డిసెంబర్ పాఠాలు 
క్రిసమాస్ కు సంబంధంచినవి.

కొనిని ప్రదేశాలలో A4 పాఠాలు వ్రానికి అదనంగా ఉంటాయి మరియు ఇతరులు A5 బుక్లీట్ లోని 24 పాఠాలు ఉపయోగంచును. స్ధారణం-
గా ఉపాధాయాయుడ్ లేద్ నాయకుడ్ మాసములో ప్రత్వ్రం ఆ4 పాఠానిని సంఘములో లేద్ పాఠశాలలో భోధండం లేద్ ఇంటికి తీస్కొని 
వెళిలీ తరువ్త వ్రంలో త్రిగ తీస్కొని రావలెను. నెల చివరిలో ఉపాధాయాయుడ్ లేద్ నాయకుడ్ పాఠానిని సేకరిస్్తరు మరియు గురి్తంచిన 
పాఠాలను వీలైనంత తవారగా త్రిగ అవసరమైన గురు్తలు చేస   విద్యారి్థకి త్రిగ ఇస్్తడ్.

ఆదర్శవంతంగా, బుక్లెటలీను ఉపయోగస్్తననిప్్పడ్, అవి సేకరించి ప్రత్ సెషన్ చివరిలో గురి్తంచబడతాయి. అనేక సందరాభాలోలీ ఇది అస్ధయామని 
మేము గ్రహించాము. తరగత్ గదిలో వ్టిని ఇతర విద్యారు్థలకు పంపిణీ చేయవచుచి మరియు ఉపాధాయాయుడ్ లేద్ నాయకుడ్ పాఠాల 
ద్వారా పని చేస్్తరు మరియు విద్యారు్థలు వ్రి సేనిహితుడి పాఠాలను గురి్తంచి వ్రికి స్కరు ఇస్్తరు. బుక్లెటలీ వెనుక భాగంలో ప్రత్ నెల పాఠానికి 
స్కర్లకు ఒక స్థలం మరియు విద్యారి్థ స్ధంచిన ప్రోగత్ గురించి వ్యాఖ్యానించడానికి ఒక స్థలం ఉంది. ఆరునెలల పాఠశాలకు పందిన 
శాతానిని స్చిస్్త విద్యారి్థని వేరుచేస ఇవవాగల సరి్టఫికేట్ కూడా ఉంది.

ఉపాధాయాయ మారగాదర్శక్ల వ్డకంపై మరియు బైబిల్సమయం బుక్లెటలీ కోసం అభిప్యం ఎలలీప్్పడూ ప్రశంసంచబడ్తుంది మరియు 
దీనికి దర్శకతవాం వహించాల stephen.gillham@besweb.com

ఉపాధ్యాయుల తయారీ
ఉపాధాయాయ మారగాదర్శక్లు స్చించదగనవి క్వు మరియు ఉపాధాయాయులు తమ సంత ఆలోచనలు మరియు చొరవలతో విషయాలను 
తమదైన ర్త్లో స్వాకరించడానికి అవక్శం ఇవవారు. ఇవి బైబిల్సమయం వ్డక్నికి సహాయపడే స్చనలు.

• కథ పటలీ అవగాహనతో ఉండండి – ఉపాధాయాయులు బైబిల్ కథతో మరియు ద్నితో పాటు వచేచి బైబిల్టైమ్ పాఠంతో కూడా వీలైనంత 
స్పరిచితులుగా ఉండాల. ఆదర్శవంతంగా, బైబిల్సమయం పాఠానిని గురువు పాఠానికి ముందు పూరి్త చేయాల. ప్రత్ పాఠానికి మారగాదర్శ-
క్లను పాఠాల ప్రణాళిక సహాయంగా కూడా జాగ్రత్తగా పరిగణంచాల.

• నేరుచికోవలసన పాఠాలను అర్థం చేస్కోండి – ప్రత్ పాఠయా ప్రణాళిక ఎగువన “మేము ద్నిని నేరుచికుంటునానిము” అనే పద్లు ఉనానియి, 
తరువ్త రండ్ అభాయాస ఉదే్దశాలు ఉనానియి, ఇవి ఉపాధాయాయుల ప్రదర్శనను వినని తరువ్త మరియు బైబిల్సమయం పాఠానిని పూరి్త 
చేసన తరావాత పిలలీలు ఆశాజనకంగా గ్రహిస్్తరు. మొదటి అభాయాస ఉదే్దశయాం కథ గురించి జాఞానంతో చేయడమే, రండవది పిలలీలను జాఞానం 
గురించి ఆలోచించమని ప్రోతస్హిస్్తంది, ద్నిని వరి్తంపజేయండి మరియు ప్రత్స్పందన ఇవవాండి. ఈ అభాయాస ఉదే్దశాలు పాఠంలో 
బోధంచిన ప్రధాన భావనలు / సతయాం యొక్క ఖచిచితమైన ప్రకటన మరియు ఉపాధాయాయులు వ్టిని బోధన మరియు అభాయాసం యొక్క 
వయాకి్తగత మూలయాంకనం కోసం ఉపయోగంచాలని కోరుకుంటారు.

• పరిచయం చేయండి – అనిని పాఠాలు “పిలలీలు ఎక్కడ ఉనానిరు” అనే పరిస్థత్ని వ్రి సవాంత అనుభవంతో ప్రంభిస్్తరు. కథ యొక్క 
ప్రంభ బిందువు గురించి చరిచించడంలో పిలలీలు ఆకర్షణీయముగా ఉండటానికి వివిధ మారాగాలు స్చించబడాడాయి.

• భోదించండి– కథ యొక్క ముఖయా అంశాలు ఇవవాబడాడాయి. వ్స్తవ్నికి కథ చెపే్పటప్్పడ్ ఉపాధాయాయులు వీటిని స్చించాలస్న అవసరం 
లేదు, క్నీ కథ గురించి బాగా తెలుస్ మరియు ఆసకి్తకరంగా మరియు ఉత్్తజకరమైన ర్త్లో బోధంచగలుగుతారు. పిలలీలు కథలోని 
ప్రధాన పాఠాలను అర్థం చేస్కోవ్లని మరియు కథ నుండి వ్రు పందగల ప్రత్స్పందనను అర్థం చేస్కోవడానికి వ్రికి సహాయపడాలని 
ఉపాధాయాయుడ్ కోరుకుంటాడ్. తగన విధంగా మేము కథ చెప్పడంలో కొనిని వివరణలు ఇవవాడానికి ప్రయత్నించాము. ఇవి ఎలలీప్్పడూ 
ITALICS లో చేరచిబడతాయి.
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• నేరుచికోనండి – ప్రత్ కథకు ఒక ముఖయా వచనాలు జతచేయబడ్తుంది. కొనిని సందరాభాలోలీ, రండ్ ముఖయా వచనాలు ఉనానియి, 
ఎందుకంటే మనము మర్క ముఖయా వచనాలు చేరుచికునానిము, అది పిలలీలకు స్లభంగా నేరుచికోవచుచి. పిలలీలు ముఖయా వచనాలు నేరుచి-
కోగలరని మేము ఆశిస్్తనానిము మరియు వీలైనంత తరచుగా అది గురు్తకు వస్్తంది, తద్వారా వ్రు ముఖయా బైబిల్ వచనాలు పరిజాఞానానిని 
పంచుకోవడం ప్రంభిస్్తరు.

• పూరి్త చేయండి – పాఠశాల పరిస్థత్లో ఉపాధాయాయుడ్ వర్క్షీటలీను పూరి్త చేయగల పిలలీల స్మరా్థయాలు మరియు అవసరమైన ఉపాధాయాయ 
మద్దతు గురించి తెలుస్కోవ్ల. కొంతమందికి, పిలలీలు ఇప్్పడ్ స్పరిచితమైన కథనానిని అనుసరిస్్తననిందున ఉపాధాయాయుడ్ పాఠం 
చదివే అవసరం ఉంది. ఇతర పిలలీలు వచనానిని సవాతంత్ంగా చదవగలుగుతారు. ఈ రండ్ సందరాభాలోలీ, ప్రశనిలకు సంబంధంచిన నిరి్దష్ట 
స్చనలపై పిలలీల దృష్్టని ఆకరి్షంచడం ఒక ఆలోచన క్వచుచి. పాఠశాలయేతర సందరభాంలో బైబిల్టైమ్ను ఉపయోగసే్త, పాఠానిని విధగా 
లేద్ పర్క్షగా గ్రహించకుండా ఉండటానికి ఉపాధాయాయులు సహాయపడటం చాల ముఖయాం. ఇది ఆనందించేదిగా ఉండాల; పనిలో పనిచే-
సేటప్్పడ్ ప్రోతాస్హం మరియు ప్రశంసలు ముఖయామైనవి.

• గురి్తంచుకొండి – స్ధయామైన చోట, కివాజ్లు, నటన మొదలైనవి అభాయాస్నికి సహాయపడటానికి మరియు కథను సవరించే స్ధనంగా 
స్చించబడతాయి.

• క్రమము.  ప్రత్ పాఠానికి ఉపాధాయాయ మారగాదర్శక్లలో ఒకే క్రమం ఉంది, క్నీ ఉపాధాయాయులు దీనిని ఎప్పటికప్్పడ్ 

మార్చాలనుకుంటున్నారు.
• పరిచయం మరియు కథ చెప్పడం – స్మారు 15 నిమిషాలు

• ముఖయా వచనాలు బోధంచడం – 5–10 నిమిషాలు

• వర్క్షీట్ పూరి్త చేయడం – 20 నిమిషాలు

• కివాజ్ మరియు ఇతర క్రయాకలపాలు 5–10 నిమిషాలు.

ముఖయామైన స్మెతను గురుతాంచుకండి :
“నాకు చెప్పండి,  లేదుఅంటే నేను మరచిపోవచుచి,

నాకు చూపించండి, నేను గురు్తంచుకుంటాను,
ననుని పాల్గానండి,  నేను అర్థం చేస్కుంటాను.”
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బైబిల్ సమయము సిలబస్

ప్రారంభ పాఠ  
సరణి

సరణి – ఎ

సరణి – బి 

సరణి –   సి

    0 వ  స్థాయి  (ప్రీ–స్కూల్) 
1 వ  స్థాయి (వయస్సు 5–7) 

2 వ  స్థాయి (వయస్సు 8–10)

3 వ  స్థాయి (వయస్సు 11–13) 4 వ స్థాయి (వయస్సు 14+)

1. ప్రంభ పాఠం – పరిచయం
2. యు 1 – లూక్ స్వ్ర్త
3. యు 2 – లూక్ స్వ్ర్త
4. యు 2 – లూక్ స్వ్ర్త

1. ప్రంభ పాఠం – పరిచయం
2. యు 1 – లూక్ స్వ్ర్త
3. యు 2 – లూక్ స్వ్ర్త
4. యు 2 – లూక్ స్వ్ర్త 

1. ప్రంభ పాఠం – పరిచయం
2. యు 1 – లూక్ స్వ్ర్త
3. యు 2 – లూక్ స్వ్ర్త
4. యు 2 – లూక్ స్వ్ర్త

1. సృష్టి 1. సృష్టి 1. సృష్టి & పతనం
2. నోవహు  2. నోవహు  2. ప్రారంభ పరిణామాలు - ఆదికాండము
3. పేతురు 3. పేతురు 3. పేతురు
4. పేతురు - సిలువ   4. పేతురు - సిలువ   4. పేతురు - సిలువ  
5. అబ్రాహాము  5. పేతురు 5. పేతురు
6. అబ్రాహాము  6. అబ్రాహాము  6. అబ్రాహాము 
7. పేతురు 7. యాకబు 7. యాకబు
8. పేతురు 8. ప్రారథాన 8. క్రైసతావ జీవితం
9. యాకబు 9. పౌలు   9. పౌలు  
10. ప్రారంభ క్రైసతావులు 10. పౌలు   10. పౌలు  
11. పౌలు   11. పౌలు   11. పౌలు  
12. క్రిస్మస్ కథ 12. క్రిస్మస్ కథ 12. క్రిస్మస్ కథ

1. క్రీస్తా ప్రారంభ జీవితం 1. ఉపమాన్లు 1. ఉపమాన్లు
2. అద్భుతాలు 2. అద్భుతాలు 2. అద్భుతాలు
3. బేతని 3. బేతని 3. బేతని
4. సిలువ   4. సిలువ   4. సిలువ  
5. నీతికథలు 5. ప్రారంభ క్రైసతావులు 5. ప్రారంభ క్రైసతావులు
6. యోసేపు 6. యోసేపు 6. యాకబు & అతని కుటుంబం
7. యోసేపు 7. యోసేపు 7. యోసేపు
8. యేస్ కలిసిన వయాకుతాలు 8. స్వారతా రచయితలు 8. అపొ :  కారయా :  2: 42 - ముంద్కు వెళ్ళే మార్గం
9. మోషే 9. మోషే 9. మోషే
10. మోషే 10. మోషే 10. మోషే
11. మోషే 11. మోషే 11. ధర్మశాసత్ం
12. క్రిస్మస్ కథ 12. క్రిస్మస్ కథ 12. క్రిస్మస్ కథ

1. ద్నియేలు  1. ద్నియేలు  1. ద్నియేలు 
2. మరినినా అద్భుతాలు 2. ప్రజలు యేస్ కలుస్కున్నారు 2. యేస్ స్కుతాలు
3. ప్రజలు యేస్ కలుస్కున్నారు 3. మరినినా అద్భుతాలు 3. ప్రభువు యొకకూ శక్తా
4. క్రీస్తా మరణం 4. క్రీస్తా మరణం 4. క్రీస్తా మరణం
5. రూతు   & సమూయేలు   5. రూతు   5. రూతు  
6. ద్వీద్  6. సమూయేలు   6. సమూయేలు  
7. ద్వీద్  7. ద్వీద్  7. ద్వీద్ 
8. యెహొషువ  8. యెహొషువ  8. యెహొషువ 
9. ఏలీయా  9. ఏలీయా  9. ఏలీయా 
10. ఎలీషా 10. ఎలీషా 10. ఎలీషా
11. యోన్ 11. దేవుడు ఉపయోగంచిన పురుషులు - OT 11. మరినినా OT ముఖయా పాత్రలు 
12. క్రిస్మస్ కథ 12. క్రిస్మస్ కథ 12. క్రిస్మస్ కథ
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“ బి 1 - 3వ కథ ”
ఆలయంలోని మరియ మరియు యోసేపు  -  ఈ కథ తన కుమారుడి కసం దేవునిక్ “కృతజ్ఞతలు” అని తెలియజేయుట.

దీనినా పరిచయం చేయండి

ఇది నేరి్పంచండి

దీనిని నేరుచాకండి

ఇది గురుతాంచుకండి

మనం నేరుచాకవలసినది  :
 y శిశువు యేస్ దేవుని రక్షణగా జనిమాంచాడ్.
 y తన కుమారుడిని మన రక్షకుడిగా ఇచిచినందుకు దేవునికి కృతజఞాతలు చెపా్పల.

ముఖయా వచనం : లూకా 2: 30
బైబిల్ దృష్టి : లూకా 2: 22 – 38

బహుమతులు స్వాకరించడం గురించి మాటాలీడండి; ఇవవాడానికి ఒకటి లేద్ రండ్ చినని బహుమతులు తయారు చేస ఉంచి 
ఎవరికైన ఇచిచిన తరువ్త, తద్వారా “కృతజఞాతలు” అని చెప్పడం మాదిరిగా ఊండండి. పిలలీలను వ్రు సంతోషంగా ఉననిం-
దుకు వ్రు అందుకునని వ్టికి పేరు పట్టమని అడగండి. ఎంత చిననిదైనా, ఏదైనా బహుమత్కి “కృతజఞాతలు” అని చెప్పడం 
యొక్క ప్ముఖయాతను నొకి్క మరి వివరించి చెప్పండి.

నేటి కథలో, దేవుని గొప్ప బహుమత్ అయిన ప్రభువైన యేస్కు కృతజఞాతలు తెలపిన వయాకు్తలను కలుస్్తస్్తననిము.

 y ఈ రోజు మరియ మరియు యోసేప్ లకు ఒక ప్రత్యాక రోజు. దేవునికి కృతజఞాతలు చెప్పడానికి వ్రు శిశువు పైన యేస్ను 
యెరూషలేములోని దేవ్లయానికి తీస్కువచాచిరు. ( లూక్ 2: 22 – 24)

 y వ్రు అక్కడ ఉండగా, స్మయోను అనే వృదు్ధడ్ వచాచిడ్.   వ్స్తవ్నికి ఆయన తనను తాను యేస్ను చూసేవరకు 
చనిపోలేడని అదుభాతమైన వ్గా్దనం ఇవవాబడింది, రక్షకుడిని పంపాలనే దేవుని ప్రణాళిక గురించి ఆయనకు బహుగా 
తెలుస్ –. మరియ మరియు యోసేప్లను కలవడానికి పరిశుద్్ధతమా స్మయోనుకు ఈ రోజున మారగానిర్్దశం చేసంది! ఈ 
ప్రత్యాక శిశువు మొత్తం ప్రపంచానికి చేశారు ఎటువంటి వేతాయాసం తెలస్కొని వస్్తడో స్మయోనుకు తెలుస్. యేస్ ఎంత 
విలువైన బహుమత్ అని ఆయనకు తెలుస్. శిశువును తన చేతులోలీకి తీస్కొని దేవునికి కృతజఞాతలు తెలుప్తుననిప్్పడ్ 
స్మయోను భావ్లను అనేవాష్ంచండి. ( లూక్ 2: 25 – 35)

 y అనని అనే వృదు్ధరాలు, మరియ, యోసేప్లను శిశువు యేస్తో చూసంది. ఆమ కూడా ఆయన గురించి దేవునికి కృతజఞాత-
లు తెలపింది. తరువ్త ఆమ కలుస్కునని ప్రత్ ఒక్కరితో యేస్ గురించి తెలయజేసంది.  
(లూక్ 2: 36 – 38) అనని  లగా, యేస్ గురించిన స్వ్ర్తను ఇతరులతో పంచుకోవ్లనుకుంటునానిమా!

ఆలయంలో “కృతజఞాతలు” అని ఎంత మంది చెపా్పరు? మనకు నలుగురి గురించి తెలుస్ (వ్రి పేరలీను గురు్తకు తెచుచికోం-
డి) క్ని బహుశా ఇంక్ చాల ఉండవచుచి!

ప్రభువైన యేస్ కొరకు దేవునికి కృతజఞాతలు చెప్పడం మనకు కూడా ప్ముఖయాం. స్మయోను జీవితంలో, యేస్ 
జనిమాంచే రోజు కోసం అతను ఎప్్పడూ ఎదురు చూస్్తనానిడ్. యేస్ ప్టు్టకకు మరియు మన పాపాలకు సలువపై చని-
పోవడం ద్వారా ఆయన మన రక్షకుడయాయాడ్. భౌత్క బహుమతులతో పోలచిత్ దేవుని అదుభాతమైన బహుమత్ విలువను 
గురి్తంచమని పిలలీలను ప్రోతస్హించండి మరియు ప్రభువైన యేస్ కోసం మరియు ఆయన మన కోసం చేసన అనినిటికీ 
వయాకి్తగతంగా దేవునికి కృతజఞాతలు చెప్పమని ప్రత్ ఒక్కరికి  ధైరయాం, అవగాహన, సవ్లు చేయండి.

బైబిల్ సమయము పాఠానినా పూరితా చేయండి. 

ముఖయా వచనాలు అవసరమైన చోట నేర్పండి మరియు వివరించండి. లూక్ 2: 30.
ఈ పద్లు స్మయోను యొక్క “కృతజఞాతలు” ప్ర్థనలో భాగమని వివరించండి. మన పాపమును తీసవేసనప్్పడ్ ప్రభువైన 
యేస్ మనకు ఇచేచిది గొప్ప రక్షణ.

కథను సవరించే స్ధనంగా పిల్లలను ఈ క్రింది ప్రశనాలను అడగండి : 
 y ఆలయం ఎక్కడ ఉంది?
 y మరియ మరియు యోసేప్ యేస్తో ఎందుకు అక్కడ ఉనానిరు?
 y వ్రి వద్దకు వచిచిన వృదు్ధడ్ ఎవరు?
 y స్మయోనుకు ఏ వ్గా్దనం ఇవవాబడింది?
 y యేస్కు కృతజఞాతలు తెలపిన వృదు్ధరాలు ఎవరు?
 y శిశువు యేస్ను తన కోసం చూసన తరావాత అనని  ఏమి చేసంది?
 y స్మయోను మరియు అనని ఉద్హరణ నుండి మనం ఏమి నేరుచికోవచుచి?
 y స్మయోను మరియు అనని గురించి మనం ఏ బైబిల్ ప్స్తకంలో చదువుతాము?
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దీనినా పరిచయం చేయండి

ఇది నేరి్పంచండి

దీనిని నేరుచాకండి

ఇది గురుతాంచుకండి

మనం నేరుచాకవలసినది  :
 y బాలుడిగా, యేస్ తాను దేవుని కుమారుడని చూపించాడ్.
 y విధేయుడిగా ఉండటానికి యేస్ మాదిరిగా అనుసరించడం చాల ముఖయాం.

ముఖయా వచనం : లూకా 2: 40
బైబిల్ దృష్టి  : లూకా 2: 39 – 52
 

మీ తలలీదండ్రుల నుండి తపి్పపోవడం లేద్ విడిపోవడం గురించి మాటాలీడండి. ఎల / ఎక్కడ జరిగంది? తలలీదండ్రులు ఎల భావిస్్తరనే ద్నిపై

చరచిపై దృష్్ట పట్టండి. లేద్

సంబంధతంగా ఉంటే,  ఇంటి నుండి దూరంగా ప్రయాణంచిన అనుభవం మరియు పాల్గానని అనిని ఉతాస్హాల గురించి 
మాటాలీడండి. నేటి కథలో మరియ యోసేప్లు, యేస్ను ఇంటి నుండి దూరంగా ఒక ప్రత్యాక క్రయాక్రమానికి తీస్కువెళ్ళారని 
వివరించండి.

 y పస్్క పండ్గను జరుప్కోవడానికి యేస్ తన తలలీదండ్రులతో యెరూషలేములో వచాచిడ్.
(బైబిల్ పరిజాఞానం ఉనని పద్ద పిలలీలకు, పస్్క పండ్గ దేనిని స్చిస్్తందో చూడండి.) స్్థనిక దూరంతో పోలచిడం ద్వారా 
పిలలీలకు (యెరూషలేము  నుండి నజర్తుకు 70 మైళ్ళా అనగా 105 కిలోమీటరులీ) దూరం గురించి ఒక ఆలోచన ఇవవాండి 
మరియు వ్రు క్లనడకన ఎల ప్రయాణంచారో వివరించండి. జనసమూహం, అతని సేనిహితులు, భవనాలు మరియు 
బోధకులు,  తన తండ్రి దేవుడి గురించి దేవ్లయములో మాటాలీడడం ద్వారా 12 సంవతస్రాల వయస్స్లో ఉనని యేస్కు 
ఇది ఎంత ఉతాస్హంగా ఉండేదో చరిచించండి – ( లూక్ 2: 42)

 y ఇంటికి వెళిళాన మొదటి రోజు తరువ్త, యేస్ లేడని మరియ మరియు యోసేప్ గ్రహించారు! వ్రి భావ్లను అనేవాష్ం-
చండి మరియు వ్రు జనంలో అతనిని ఎల పరిశోధంచి, త్రిగ యెరూషలేముకు వెళ్ళా నిర్ణయం తీస్కునానిరో  ఊహించు-
కోండి. ( లూక్ 2: 43 – 45)

 y మూడ్ రోజుల తరువ్త వ్రు దేవ్లయములో యేస్ గురువుల మధయా కూర్చిని ఉనానిరు. వ్రి ఉపశమనానిని 
వివరించండి. అతను వింటూ ప్రశనిలు అడిగనప్్పడ్, ఆయనకు దేవుని గురించి ఎంతో  తెలుస్ అని ఉపాధాయాయులు 
ఆశచిరయాపోయారు. మరియ మరియు యోసేప్ కూడా ఆశచిరయాపోయారు! మరియ మరియు యేస్ల మధయా సంభాషణను 
వివరించండి మరియు ఇప్్పడ్ బాలుడిగా ఉననిప్్పడ్, యేస్ తన తండ్రి పనిని తన ఇంటిలో (ఆలయంలో) చేస్్తనానిడని 
వివరించండి. యేస్ ఏమి చెబుతునానిడో పూరి్తగా అర్థం చేస్కోవడం మరియ మరియు యోసేప్లకు కష్టమైంది. ( లూక్ 
2: 46 – 50)

 y దీని తరువ్త, యేస్ మరియ మరియు యోసేప్లతో కలస నజర్తుకు త్రిగ వెళ్ళాడ్. అతను వ్రికి అనిని విధాలుగా 
విధేయుడయాయాడ్, వ్రిని, తన పరలోక తండ్రిని కూడా సంతోషపటా్టడ్. మన తలలీదండ్రులకు విధేయులుగా ఉండాలని 
బైబిలు చెబుతుంది. ( ఎఫెస్యులు 6: 1) మనకు చెపి్పనటులీ చేయడం ద్వారా, మేము యేస్ మాదిరిని అనుసరిస్్త-
నానిము.

బైబిల్ సమయము పాఠానినా పూరితా చేయండి : –  

ముఖయా వచనాలు  అవసరమైన చోట నేర్పండి మరియు వివరించండి. లూక్ 2: 40.
యేస్ పరిగన వివిధ మారాగాలను ఇది ప్రస్్తవించిందని వివరించండి. మనం కూడా ఈ విధాలుగా ఎదగవచుచి – అనినింటికంటే, 
మనం ఆయనను ప్రేమించి సేవ చేసే వయాకు్త లుగా ఎదగాలని దేవుడ్ కోరుకుంటాడ్.

క్విజ్ ద్విర్ తపు్ప ఒపు్ప లను అడిగ తెలుస్కండి : – 
 y పస్్క విందు యెరూషలేములో జరిగంది.
 y ఈ కథలో యేస్కు 10 సంవతస్రాలు.   
 y మరియ మరియు యోసేప్ ఒక రోజు తరావాత యేస్ను కనుగొనానిరు.
 y యేస్ బంధువుల ఇంట్లీ ఉనానిడ్.
 y వ్రు ఆందోళన చెందుతునానిరని మరియ యేస్తో చెపి్పంది.
 y యేస్ తన తండ్రి పనిని చేస్్తనానిడ్.
 y దేవుడ్ యేస్ యొక్క తండ్రి.
 y యేస్ త్రిగ నజర్తు వద్దకు వెళిలీ మరియ, యోసేప్లకు విధేయుడయాయాడ్.

“ బి 1 – 2 వ కథ ” 
నజరేతులో పెరగడం – ఈ కథ యేస్ బాలుడిగా ఎదగడం గురించి.
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దీనినా పరిచయం చేయండి

ఇది నేరి్పంచండి

దీనిని నేరుచాకండి

ఇది గురుతాంచుకండి

మనం నేరుచాకవలసినది  :
 y యేస్ జీవితం పాపం లేనిది మరియు ఎలలీప్్పడూ తన తండ్రికి చితా్తనుస్రముగా ఉండెను.
 y మనం పాప్లమే మరియు మన పాపానికి పశాచితా్తపం చెంద్ల.

ముఖయా వచనం  : లూకా 3: 22
బైబిల్ దృష్టి  : లూకా 3: 1 – 22

గుంప్ను కూడిన వయాకు్తల గురించి మాటాలీడండి – ఉద్. రాజ సందర్శకుడ్, అధయాక్షుడ్, ప్రధానమంత్రి, ఎవరైనా మార్కట్లీ 
వస్్తవులను అమేమావ్రు, వీధ వినోదం. ప్రత్ ఒక్కరూ ఏమి జరుగుతుందో చూడాలని లేద్ చెప్పబడ్తుననిది వినాలని కోరు-
కుంటారు. యోహాను యొరా్దను నది పక్కన బోధంచడం ప్రంభించినప్్పడ్ ఇది భిననింగా లేదు. అరణయాంలో నివసస్్తనని ఈ 
వింతగా కనిపించే వయాకి్త ఏమి చెపా్పడో వినడానికి ఒక గుంప్ (సమూహము) గుమిగూడింది. ( మత్తయి 3: 4)

యోహాను ప్రవక్త. యోహాను దేవుని నుండి ఒక ముఖయామైన సందేశం ఉందని దీని అర్థం. వ్రు చేసన తప్్ప పనులకు వ్రు వ్రు 
క్షమించబడాల మరియు తప్్ప పనులకు చేయడం మానేయాలని ఆయన ప్రజలకు చెపా్పరు. అప్్పడ్ వ్రు యొరా్దను నదిలో

 y ముంచబడి బాపి్తసమాం తీస్కునానిరు. వ్రు నిజంగా తమ మారాగాలను మారుచికోవ్లని కోరుకుంటునానిరని ఇది చూపించింది. 
( లూక్ 3: 2,3,7) పిలలీలు క్రైస్తవ బాపి్తసమాం చూసనటలీయిత్, దీనిని వ్రి అనుభవంతో కలపి చెప్పండి. మనం చేసన తప్్పడ్ 
పనుల గురించి మనమందరం క్షమించాల (పశాచితా్తపపడాల) అని వివరించండి.

 y యోహాను ఎవరో అనేది ప్రజలకు ఇంక్ తెలయదు. దేవుడ్ పంపిస్్తనని వ్గా్దనం చేసన వయాకి్త అతడ్ క్గలడా? ఇంకొక 
శకి్తవంతమైన ఒకరు తరువ్త వస్్తనానిరు అని యోహాను వివరించాడ్.  (లూక్ 3: 15,16) అది ఎవరు క్వచుచి.? 

 y అప్్పడ్ ఒక రోజు ప్రభువైన యేస్ మిగతా ప్రజలతో కలస, ఆయన కూడా బాపి్తసమాం తీస్కునానిడ్. బాపి్తసమాం తీస్కునే 
ముందు యేస్ ఏమి చేయనవసరం లేదు? యేస్ అందరికీ (మరియు మనకు) భిననింగా ఉనానిడ్, అతనికి పాపం లేదని 
మరియు పశాచితా్తపం చెంద్లస్న అవసరం లేదని చరిచించండి. యేస్ మనలంటి మానవుడని చూపించాలని, దేవుడ్ 
చెపి్పనటులీ కూడా చేయాలని యేస్ కోరుకునానిడ్. యేస్ బాపి్తసమాం తరువ్త, అదుభాతమైన ఏదో జరిగంది. దేవుడ్ తన 
కుమారునితో చాల సంతోష్ంచాడని మరియు

 y పరిశుద్్ధతమా తనపై పావురంల దిగవచిచిందని చెపా్పడ్. (లూక్ 3: 21, 22) దేవుడ్ యేస్ వలన ఎందుకు సంతోష్ంచాడ్? 

యేస్ చేసన ఏవిధంగా దేవుణ్ణ సంతోషపటా్టడో అవిధంగా మనం దేవుణ్ణ సంతోషపట్టలేము. మన పాపానికి (పశాచితా్తపం) 
నిజంగా దొరికినప్్పడ్ మరియు ఆయన కొరకు మనం కొత్తజీవితం జీవించడానికి ఎంచుకుననిప్్పడ్ దేవుడ్ నిజంగా సంతో-
ష్స్్తడ్.

ముఖయా వచనాలు అవసరమైన చోట నేర్పండి మరియు వివరించండి. లూక్ 3: 22. పిలలీలు ద్ని సందరభాం అర్థం చేస్కునాని-
రో లేదో తనిఖీ చేయడానికి స్ధారణ ప్రశనిలను అడగండి.   

కథను సవరించే స్ధనంగా పిల్లలను ఈ క్రింది ప్రశనాలను అడగండి : – 
 y యోహాను ఎక్కడ బోధంచాడ్?
 y యోహాను తన సందేశానిని ఎక్కడ నుండి పంద్డ్?
 y ”పశాచితా్తపం చెందమని” యోహాను ప్రజలకు చెపా్పడ్. దీని అర్థం ఏమిటి?
 y ప్రజలు పశాచితా్తపం చెందిన తరువ్త యోహాను ఏమి చేశాడ్?
 y తన తరావాత వచేచి వయాకి్తని యోహాను ఎల వరి్ణంచాడ్?
 y యోహాను ఏమి చేయాలని యేస్ కోరుకునానిడ్?
 y యేస్ బాపి్తసమాం ఇతరులకనాని ఎల భిననింగా ఉంది?
 y మనం ఏ విధంగా దేవుణ్ణ సంతోషపట్టగలం?

“ బి 1 – 3వ కథ ”
యొర్దాను నదిలో బాపితాస్మం తీస్కున్నాడు – ఈ కథ యేస్ యోహాను ద్విర్ బాపితాస్మం పొంద్ట.
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దీనినా పరిచయం చేయండి

ఇది నేరి్పంచండి

దీనిని నేరుచాకండి

ఇది గురుతాంచుకండి

మనం నేరుచాకవలసినది  :
 y ప్రభువైన యేస్ ఎప్్పడూ పాపం చేయలేదు.
 y మనం శోదించబడినప్్పడ్ ఆయన మనకు సహాయం చేయగలడ్.

ముఖయా వచనం : లూకా 4: 8
బైబిల్ దృష్టి  : లూకా 4: 1 – 13

పిలలీలు ఎల ప్రలోభాలకు గురి అవుతారనే వ్రి పరిస్థత్కి సంబంధంచిన ఉద్హరణ ఇవవాండి. (2వ స్్థయి పాఠం ప్రంభంలో 
ఉద్హరణ చూడండి) వ్రు ఆచరణాతమాక స్్థయిలో ప్రలోభాలకు ఎల దూరంగా ఉండాలనే ద్ని గురించి మాటాలీడండి. ఈ 
రోజు మనం ప్రభువైన యేస్ శోదించబడినప్్పడ్ ఏమి చేస్డో తెలుస్కోవ్ల.

 y యేస్ బాపి్తసమాం తరువ్త పరిశుద్్ధతమా అతనిని అరణయాంలోకి నడిపించింది. 40 రోజులు అరణయాంలో ఉండడం ఎల 
ఉంటుందో చరిచించండి – వేడి, పడి, ఒంటరి ... 40 రోజులు అనేది ఎంత ఎకు్కవ సమయమో అని  పిలలీలు అభినందించడా-
నికి సహాయపడే అర్ధవంతమైన పోలకను కనుగొనండి. ( లూక్ 4: 1)

 y యేస్ ఏమీ త్నలేదు క్బటి్ట ఆయన కూడా చాల ఆకలతో ఉనానిడ్! అనినింటికనాని, అతను ఆహారానిని కోరుకునేవ్డ్. 
యేస్కు అపవ్ది చేసన స్చనను గురించి తెలయజేయండి.
ర్ట్్ట పందడానికి ఇది ఎంత స్లభమైన మారగాం! క్నీ యేస్ దేవుని వ్కయాములోని ఒక పదయాం ఉపయోగంచి అపవ్ది 
యొక్క ప్రలోభం తప్్ప అని సమాధానం ఇచాచిడ్. ( లూక్ 4: 3 – 4)

 y అపవ్ది మళ్ళా యేస్ వద్దకు వచిచి, ప్రపంచంలోని అనిని రాజాయాలను చూడగలగే ఎతె్్తన పరవాతానిని ఆయనకు తీస్కువెళ్ళా-
డ్. యేస్ తనను ఆరాధసే్త, ఇవనీని నీకేనని ఆయన అనానిడ్.  అప్్పడ్ యేస్ “మీ దేవుడైన యెహోవ్ను ఆరాధంచండి, 
ఆయనను మాత్మే సేవించండి” అని వ్రాయబడింది. రండవ స్రి, యేస్ అపవ్ది యొక్క ఆలోచన ఎంత తప్్ప అని 
చూపించడానికి బైబిల్ నుండి పద్లను ఉపయోగంచాడ్. ( లూక్ 4: 5 – 8)

 y పిమమాట ఆయనను యెరూషలేమునకు తీసకొనిపోయి, దేవ్లయ శిఖరమున ఆయనను నిలువబెటి్టనీవు దేవుని కుమా-
రుడవైత్ ఇక్కడనుండి క్రిందికి దుముకుము నినుని క్పాడ్టకు నినుని గూరిచి తన దూతలకు ఆజాఞాపించును. తన శకి్తని 
చూపించమని యేస్ను ప్రలోభపటా్టడ్. అయిత్ ఇది కూడా తప్్ప అని యేస్కు తెలుస్ మరియు బైబిల్ నుండి ముఖయా 
పద్లను ఉపయోగంచడం ద్వారా అపవ్ది సమాధానం ఇచాచిడ్. ఆ సమయంలో అపవ్ది యేస్ను ఒంటరిగా వదిలవేసం-
ది. (లూక్ 4: 9 – 13) అపవ్ది ఎందుకు వెళిలీందని మీరు అనుకుంటునానిరు? అతను విజయవంతమయాయాడా? యేస్ 
ప్రలోభాలను ఎల అధగమించాడ్.?

 y ప్రభువైన యేస్ ఎప్్పడూ పాపం చేయలేదని ఎత్్త చూపడం ద్వారా ముగంచండి. అతను అపవ్ది కంటే బలవంతుడ్. 
అతను తన తండ్రి దేవునికి విధేయత చూపిస్్తననిటులీ అపవ్ది కూడా చూపించడానికి దేవుని వ్క్యానిని ఉపయోగంచాడ్. 
మనం ప్రభువైన యేస్కు చెందినవ్రైత్, తప్్పడ్ విషయాలకు “వదు్ద” అని చెప్పడానికి ఆయన మనకు సహాయం చేస్్తడ్. 
యేస్ చెపి్పనటులీగా మనకు దేవుని వ్కయాం తెలసే్త, సరైనది చేయటానికి మనకు బలనిని ఇవవాడానికి ద్నిని ఉపయోగంచవచుచి.

ముఖయా వచనాలు అవసరమైన చోట నేర్పండి మరియు వివరించండి. లూక్ 4: 8.  
పిలలీలు ఈ వ్కయాం యొక్క సందరభాం గురు్తంచుకునానిరో లేదో తనిఖీ చేయండి. ఎవరు చెపా్పరు? ఇది ఎవరికి చెప్పబడింది? 
యేస్ ఈ ప్రత్యాకమైన పద్లను ఎందుకు ఉపయోగంచాడ్.?

కివాజ్కు బదులుగా, పిలలీలు “బి” 1 లోని ప్రభువైన యేస్ గురించి పిలలీలు నేరుచికుననిదంతా “మదడ్కు మత” ఉపయోగంచండి. 
ఉపాధాయాయుడ్ ఫిలీప్చార్ట్లో ఆలోచనలను (చినని పదబంధాలకు లేద్ పద్లను వివరించడానికి) వ్రాయండి. పద్ద పిలలీలు 
మొదట చినని గ్రూప్లుగా విభాగంచబడి ఆలోచించి తరువ్త, ఆ ఆలోచనను ఉపాధాయాయాలకు త్రిగ నివేదించవచుచి,  

“ బి 1 –  4వ కథ ”
అరణయాములో శోదిచుంబడుట –  చేయకూడని పనులకు “చేయను” అని చెపు్పట



BES – Teachers Guidelines – Levels 1&2 B Series - Telugu 05/2021 9

దీనినా పరిచయం చేయండి

ఇది నేరి్పంచండి

దీనిని నేరుచాకండి

ఇది గురుతాంచుకండి

మనం నేరుచాకవలసినది  : –
 y యేస్ మొదట ఈ అదుభాతం చేస్డ్, ఎందుకంటే యేస్ దేవుని కుమారుడ్ క్బటి్ట.
 y కథలోని శిష్యాలు చేసనటులీ మనం ఆయనకు విధేయత చూపాల.

ముఖయా వచనం : యోహాను 2: 5
బైబిల్ దృష్టి  : యోహాను 2: 1 – 11

మీ సంస్కకృత్లో వివ్హంలో ఏమి జరుగుతుందో గురించి మాటాలీడండి. పిలలీలు తమ అనుభవ్లను పంచుకోమని చెప్పండి. 
అందుబాటులో ఉంటే కొనిని ఫోట్లు కలగ ఉండండి. వివ్హంలో ఏదో ప్రణాళిక  చేయకుండా జరిగే ఉంటుంది? ఒకటి లేద్ 
రండ్ ఉద్హరణలు స్చించండి.

నేటి కథలో, ప్రభువైన యేస్, ఆయన శిష్యాలు మరియు అతని తలలీ మరియ కనా అనే ప్రదేశంలో జరిగన వివ్హానికి అత్థులు-
గా వచాచిరు. ( యోహాను 2: 1 – 2) ఏమి జరిగందో తెలుస్కుంద్ం.

 y సనినివేశానిని వివరించండి – సంతోషంగా ఉనని వధూవరులు, అత్థులు, మాటాలీడటం మరియు నవవాడం, మనోహరమైన 
ఆహారం మరియు పానీయం, వివ్హంని ఆస్వాదించే ప్రత్ ఒక్కరూ సంతోషంగా ఉనానిరు,  క్నీ ఏదో తప్్ప జరిగంది అని 
మరియ గ్రహించింది – మరియకి ఏమి చేయాలో తెలుస్. వెంటనే ఆమ యేస్తో చెపి్పంది. ఏదైనా సమసయాను తీస్కునే 
ఉత్తమ వయాకి్త యేస్ అని వివరించండి. మనం ఆయన కు  ప్రి్థంచవచుచి. అప్్పడ్ ఆమ శిష్యాలు వైప్ త్రిగ, “ఆయన మీకు 
చెపి్పనదంతా చేయండి” అని చెపి్పంది. యేస్ సహాయం చేయగలడని మరియకి తెలుస్. ఆమకు అతనిపై పూరి్త నమమాకం 
ఉంది. ( యోహాను 2: 3 – 4)

 y గదిలో ఆరు పద్ద రాత్ బాణలు  (ద్ద్ప్ 3 అడ్గుల ఎతు్త) ఉనానియని వివరించండి, వీటిని వంట చేయడానికి లేద్ 
ప్రజలు కడగడానికి నీటిని పటు్టకోవడానికి ఉపయోగంచారు. వీటిని మొత్తం నిండ్గా నీటితో నింపమని చెప్పను, ఆపై కొంత 
పోస వివ్హంకి బాధయాత వహించే వయాకి్త వద్దకు తీస్క్ళలీమని యేస్ శిష్యాలుకు చెపా్పడ్. ఇది ఒక వింతగా అనిపించిందనే వ్-
స్తవ్నిని ప్రత్బింబించండి ... ఖచిచితంగా ఇది నీరు? క్నీ వ్రు పాటించారు మరియు వ్రి ఆశచిరాయానికి లోనయాయారు,  అది 
ఇంక నీరు క్దు. ఇది ద్రాక్షారసము!  వ్స్తవ్నికి వ్రందరూ ఇది ఉత్తమమైన ద్రాక్షారసము అని అంగ్కరించారు, ఇంతకు 
ముందు ఉననిద్నికంటే ఉత్తమమైనది. ( యోహాను 2: 6 – 10) ప్రభువైన యేస్ ఎలలీప్్పడూ ఉత్తమమైనద్నిని ఇస్్తడ్!

 y ఇది ఒక అదుభాతం అని వివరించండి. యేస్ చేసన పనిని మరవరూ చేయలేరు. అతను దేవుని కుమారుడ్, సృష్్టకర్త క్బటి్ట 
అతను ఇల చేశాడ్.

 y శిష్యాలు యేస్ను పాటించడం చాల ముఖయాం. వ్రు (శిష్యాలు) పాటించకపోత్ ఏమి జరిగందో ఆలోచించమని పిలలీలను 
అడగండి. మన సమసయా – మన పాపం అనేద్ని గురించి మాటాలీడండి. ప్రభువైన యేస్ మన సమసయాకు పరిషా్కరం కలగ 
ఉనానిడ్ ఎందుకంటే మన పాపానికి శిక్ష తీసవేయడానికి  సలువపై మరణంచాడ్. ఆయనపై మన విశావాసం ఉంచినప్్పడే 
ఆయన మన జీవితంలో ఒక అదుభాతం చేయగలడ్ మరియు మన పాపానిని క్షమించగలడ్

ముఖయా వచనాలు అవసరమైన చోట నేర్పండి మరియు వివరించండి. యోహాను 2: 5. కథ యొక్క సందరభాం చెప్పండి. “అతడ్” 
ఎవరో పిలలీలకు తెలుస్ అని తనిఖీ చేయండి.

కథను సవరించే స్ధనంగా పిల్లలను ఈ క్రింది ప్రశనాలను అడగండి : –
 y వివ్హం ఎక్కడ జరుగుతుంది?
 y వివ్హంనికి కొంతమంది అత్థుల పేరు చెప్పండి ?
 y యేస్ మాట వినమని శిష్యాలకు ఎవరు చెపా్పరు?
 y యేస్ శిష్యాలకు  ఏమి చేయమని చెపా్పడ్?
 y ఎనిని నీటి బాణలు ఉనానియి?
 y శిష్యాలు బాణలలో ఉనని వ్టిని పోసనప్్పడ్ ఏమి జరిగంది?
 y అందరూ ఏమిని అంగ్కరించారు?
 y యేస్ ఈ అదుభాతానిని ఎందుకు చేయగలగాడ్?
 y మన జీవితంలో సమసయా ఏమిటి?
 y శిష్యాల నుండి మనం ఏమి నేరుచికోవచుచి?

“ బి 2  –  1వ కథ ” 
యేస్ నీటిని ద్రాక్షారసము గా మార్చాను  –  ఈ కథ యేస్ ఒక వివాహంలో.
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దీనినా పరిచయం చేయండి

ఇది నేరి్పంచండి

దీనిని నేరుచాకండి

ఇది గురుతాంచుకండి

మనం నేరుచాకవలసినది  :  –
 y యేస్ దేవుని కుమారుడైనందున సవాస్థపరిచే శకి్త ఉంది.
 y ప్రధాని మాదిరిగానే మనం కూడా యేస్ను విశవాసంచాలని కోరుకుంటాడ్.

ముఖయా వచనం : యోహాను 4: 50
బైబిల్ దృష్టి  : యోహాను 4: 46 – 54

గత వ్రం కథనానిని సమీక్షించండి. వివ్హంలో ఏమైంది? ఇది ఎక్కడ జరిగంది? క్నా చుటూ్ట మరియు వెలుపల అదుభాతం 
యొక్క వ్ర్తలు ఎల వ్యాపించాయో మాటాలీడండి.

 y కొంతక్లం తరువ్త ప్రభువైన యేస్ త్రిగ కనాకు సమీప పట్టణమైన కపరనిహూమునకు వచాచిడ్, యేస్ కనాలో ఉనాని-
డని ఒక ముఖయామైన వయాకి్త (ప్రధాని) వినానిడ్. అతని కుమారుడ్  చాల అనారోగయాంతో ఉనానిడ్ క్బటి్ట, యేస్ అతనికి 
సహాయం చేయడానికి తన ఇంటికి వసే్తనే  తప్ప, అతను తన కుమారుడ్ సవాస్థపడతాడ్ ప్రధాని భావించాడ్.    
(యోహాను 4: 47)  2 వ స్్థయి  పిలలీల కోసం మీరు  బహుశా రండ్ పట్టణాలను చూపించే మాయాప్ను చూపండి.

 y ప్రధాని యేస్ను వెతకడానికి 20 మైళ్ళా ( 30 కిలోమీటరులీ) అలసట, ఆత్రుత, తీరని ప్రయాసతో  ప్రయాణంచారు. 
అతను ఎటువంటి అనుభూత్ కలగయునానిడో హించుకోండి –  ప్రధానితో  యేస్ రావ్లని  వేడ్కునానిడ్. అతను తన 
కుమారుడ్  గురించి చెపి్పనప్్పడ్, యేస్ అతని నీ కుమారుడ్ బ్రతుకుతాడ్ ఇంటికి త్రిగ వెళళామని చెపా్పడ్. యేస్ 
అతనితో రావడం లేదుఅనే విషయానికి అతను ఎల స్పందించాడో ప్రత్బింబిస్్త,  యేస్ను తన మాట ప్రక్రం తీ 
చేస్్తడ్డని వివరించండి. ఆయనకు యేస్పై అంత నమమాకం ఉంది, తన కుమారుడ్ని సవాస్థపరచడానికి యేస్ 20 మైళ్ళా 
రావ్లస్న అవసరం లేదని అతనికి తెలుస్. (యోహాను 4: 47 – 50) యేస్ మన నుండి ఈ రకమైన నమమాక్నిని కోరుకుం-
టుననిటులీ వివరించండి. మనం ఆయనను చూడలేము లేద్ ఆయన గటి్టగా మాటాలీడటం వినలేము క్ని ఆయన మనలను 
ప్రేమిస్్తనానిడని మరియు మమమాలని క్షమించాలని ఆయన వ్కయామైన బైబిలోలీ వ్గా్దనం చేశాడ్.

 y అతను ఇంటికి వెళలీకముందే, అతని సేవకులు అతనికి శుభవ్ర్త కలగచేశారు. అది ఏమిట్ ఊహించమని పిలలీలను అడగండి. 
అవును! అతని కుమారుడ్ బాగుపడాడాడ్ ... మరియు అది ఏ సమయంలో జరిగందని అతను అడిగనప్్పడ్, తన 
కుమారుడ్ బ్రతుకుతాడని యేస్ చెపి్పన  అదే  ఖచిచితమైన సమయంలో అని కనుగొనానిడ్. కుటుంబం మొత్తం ఎంత 
సంతోషంగా ఉంది! – యేస్ నిజంగా దేవుని కుమారుడని వ్రందరికీ ఖచిచితంగా అర్థమయింది. (యోహాను 4: 51– 53)

 y యేస్ దేవుని కుమారుడని మనం కూడా నమామాల. ఆయనపై మనకునని నమమాక్నిని చూపించాలని ఆయన కోరుకుంటునాని-
డ్. అప్్పడ్ మనము మన కుటుంబం కూడా నిజంగా సంతోషంగా ఉండగలం.

ముఖయా వచనాలు అవసరమైన చోట నేర్పండి మరియు వివరించండి. యోహాను 4: 50. ఒకరిని “అతని మాట ప్రక్రం” తీస్కో-
వటం అంటే ఏమిట్ తెలయచేయండి.

కథను సవరించే స్ధనంగా పిల్లలను ఈ క్రింది ప్రశనాలను అడగండి   :  – 
 y రాజ అధక్రి (ప్రధాని) సమసయా ఏమిటి?
 y అతను యేస్ను ఎక్కడ కనుగొనానిడ్?
 y అతను ఎంత దూరం ప్రయాణంచాలస్ వచిచింది?
 y యేస్ ఏమి చేయమని చెపా్పడ్?
 y ఇంటికి త్రిగ వెళ్ళాటప్్పడ్ అతనిని ఎవరు కలశారు?
 y వ్రు ఏ వ్ర్త తెచాచిరు?
 y కుమారుడ్ ఎప్్పడ్ సవాస్థపరచబడాడాడ్?
 y తపి్పపోయిన పద్నిని పూరించండి – “ప్రధాని యేస్ను పూరి్తగా ––––––––––”.   

“ బి 2  –  2వ కథ ” 
యేస్ అన్రోగయాంగా ఉననా బాలుడిని సవిసథాపరుస్తాడు – ఈ కథ యేస్ శక్తా ని గురించి చెప్పబడుతుననాది.
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దీనినా పరిచయం చేయండి

ఇది నేరి్పంచండి

దీనిని నేరుచాకండి

ఇది గురుతాంచుకండి

మనం నేరుచాకవలసినది  : –
 y ప్రభువైన యేస్ బరి్తమయి సహాయం చేయాలనుకునానిడ్ మరియు అతని జీవితానిని మారచిగల శకి్తని కలగ ఉనానిడ్.
 y యేస్ మన పాపానిని తీసవేస మన జీవితాలను మారాచిలని కోరుకుంటానానిడ్.

ముఖయా వచనం : మారుకూ 10: 52
బైబిల్ భాగం : మారుకూ 10: 46 – 52

కను కంటికి దృష్్ట అనేది గొప్ప అదుభాతమైన బహుమత్ అని మాటాలీడండి – రంగులను చూడటం, ప్రదేశాలను ఆస్వాదించ-
డం, వయాకు్తలను గురి్తంచడం, ప్స్తక్లు చదవడం, ఆటలు ఆడటం, టీవీ చూడటం మొదలైనవి. మీరు నివసంచే సమాజంలో 
అంధులుగా ఉండడం ఎల ఉంటుందో స్నినితంగా చరిచించండి. యేస్ సమయంలో, అంధుడికి జీవితం చాల కష్టంగా 
ఉండేదని వివరించండి.

 y బరి్తమయి యెరికోలో నివసంచిన అంధుడ్. అతనికి ప్రత్రోజూ – మనుగడ స్గంచడానికి, రోడ్డా పక్కన బిక్షమతు్తకొవడం. 
క్నీ ఈ రోజు భిననింగా ఉంది. అకస్మాతు్తగా గొప్ప శబ్దంతో సమూహముతో యేస్ వస్్తనానిడని తెలుస్కునానిడ్ మరియు 
యేస్ చేసన పనుల గురించి, ఆయన వినానిడ్ బరి్తమయి చాల ఉతాస్హంగా ఉనానిడ్! యేస్ తన కోసం ఏమి చేయాల-
నుకుంటునానిడని మీరు అనుకుంటునానిరు? బరి్తమయి తన గొప్ప సవారంతో అరవడం మొదలుపటా్టడ్, యేస్ను తనకు 
సహాయం చేయమని కోరాడ్. కొంతమంది అతనిపై కోపంగా ఉనానిరు మరియు నిశ్శబ్దంగా ఉండమని చెపా్పరు, క్ని అతను 
మరింత గటి్టగా కేకలు వేస్డ్! (మారు్క  10: 46 – 48) బరి్తమయి సరైన పని చేస్్తనానిడని వివరించండి ఎందుకంటే యేస్ 
మాత్మే అతనికి కంటిచూప్ని ఇవవాగలడ్. ప్రభువైన యేస్ మాత్మే మన పాపాలను క్షమించగలడ్. ప్రభువైన యేస్ను 
కలవడానికి బరి్తమయి అవసరమయినటేలీ, మనలో ప్రత్ ఒక్కరి ము కూడా ఆయనను కలుస్కోవ్ల.

 y ఆ సమయంలో యేస్ ఆగ, బరి్తమయిను తన దగగారకు పిలవమని యేస్ చెపా్పడ్.  అందుకు బరి్తమయి ఎల స్పందించాడో 
వివరించండి.? యేస్ తనకు ఏమి క్వ్లని అడిగాడ్ మరియు అతను చూడగలగాల అని బదులచాచిడ్. నీవు  వెళ్ళా  నీ 
విశావాసం నేనుని సవాస్థపరుస్్తందని యేస్ చెపా్పడ్. ఆ సమయంలో బరి్తమయి చూడగలగాడ్! అతను తన చుటూ్ట ఏమి 
చూశాడో స్చించమని పిలలీలను అడగండి. రహద్రిని వెంబడి యేస్ను అనుసరించడంలో అతని భావ్లను మరియు 
అతని ప్రత్స్పందనను వివరించండి. ( మారు్క  10: 49 – 52)

 y బరి్తమయి జీవితములో యేస్ను కలసన రోజును ఎప్పటికీ మరచిపోలేడ్. యేస్ అతని కోసం ఒక అదుభాతం చేస్డ్ 
మరియు అతని జీవితం రూపాంతరం చెందింది! మన జీవితాలను లోపల భాగంలో మారచిడం ద్వారా మరియు మన 
పాపానిని తీసవేయడం నే గొప్ప అదుభాతం ప్రభువైన యేస్ మన కోసం చేయాలనుకుంటునానిడని వివరించండి. మనము 
ఆయన వద్దకు వచిచి ఆయనను విశవాసంచినప్్పడ్ బరి్తమయి కలగనటులీగా మనకు నిజమైన ఆనందం లభిస్్తంది

ముఖయా వచనాలు అవసరమైన చోట నేర్పండి మరియు వివరించండి. మారు్క 10: 52. బరి్తమయి యొక్క “ నమమాకం” ప్రభువైన 
యేస్పై ఆయనకునని “విశావాసం” అని వివరించండి. తన కను దృష్్టని త్రిగ ఇచేచి శకి్త యేస్కు ఉందని ఆయనకు తెలుస్. 
మనం ఆయనపై విశావాసం కలగ ఉండాలని యేస్ కోరుకుంటాడ్.

క్విజ్ కసం ఏది తపు్ప ఏది ఒపు్ప అని అడగండి : –
 y బరి్తమయి కనాలో ఉనానిడ్.
 y అతను గుడిడావ్డ్.
 y అతను మాటాలీడలేకపోయాడ్.
 y యేస్ను చూడటానికి చాల మంది ఉనానిరు.
 y ప్రజలు బరి్తమయి ఉండమని చెపి్పనప్్పడ్ అతనిని నిశ్శబ్దంగా ఉనానిడ్.
 y యేస్ తన మాట వినలేనటు్ట నటించాడ్.
 y బరి్తమయి లేచి యేస్ దగగారకు వచాచిడ్.
 y జనసమూహము  అతనిని యేస్ దగగారకు రాకుండా చేసంది.
 y బరి్తమయి యేస్ను కలసన తరువ్త బిక్షమతు్తకొనేవ్డ్.
 y ప్రభువైన యేస్ మనలో ప్రత్ ఒక్కరికీ ఒక అదుభాతం చేయగలడ్.

 “ బి 2  –  3వ కథ ”
యేస్ మరియు బరితామయి –  యేస్ను అనుసరించిన అంధుడి సవిసథాత గురించిన కథ.
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దీనినా పరిచయం చేయండి

ఇది నేరి్పంచండి

దీనిని నేరుచాకండి

ఇది గురుతాంచుకండి

మనం నేరుచాకవలసినది  :  –
 y కుష్్ట వ్యాధ ఉననివ్రు యేస్ను పాటించారు మరియు సవాస్థత పంద్రు.
 y ప్రభువైన యేస్ ఆయన మనకు చేసన మంచికి ఆయనకు కృతజఞాతలు చెపా్పలని కోరుకుంటానానిడ్.

ముఖయా వచనం : కీరతాన 107: 21
బైబిల్ దృష్టి  : లూకా 17: 11 – 19 

కృతజఞాతతో ఉండటం గురించి మాటాలీడండి. ప్రత్రోజూ (ఉద్. ఆహారం, నీరు, గృహం, ఆరోగయాం, కుటుంబం, పాఠశాల) కృతజఞా-
తతో ఉండగల విషయాల గురించి ఆలోచించమని పిలలీలను అడగండి మరియు వ్టిని జాబితాగా రాయండి. మనం ఆనందించే 
అనిని మంచి విషయాలను దేవుడ్ ఇస్్తనానిడ్ అని వివరించండి మరియు ప్ర్థనతో ప్రంభించండి,    

 y నేటి కథ కష్టతరమైన జీవితానిని గడిపిన పది మంది ప్రుష్ల గురించి. కుష్్ట వ్యాధ వ్రిని ఎల ప్రభావితం చేసందో వివరిం-
చండి – బైబిల్ సమయము 1వ లేద్ 2వ స్్థయి పరిచయం చూడండి.   

 y అయిత్, ఒక రోజు, ఉత్్తజకరమైన ఏదో జరిగంది. వ్రు నివసంచిన ప్ంతంలో యేస్ ఉనానిడ్. ఎవరి దగగారకి వ్రిని  
అనుమత్ంచనప్పటికీ, వ్రు ఆయనీని దూరం లో చూడగలగారు మరియు యేస్ సహాయం చేయగలరని వ్రికి తెలుస్.  
వ్రు ఏకసవారము, “యేస్, బోధకుడా మాపై దయ చూపండి!” అని వీలైనంత బిగగారగా ఆయనను పిలచారు.  
(లూక్ 17: 11 – 13)

 y యేస్ వ్రిని విని, “వెళిలీ మిమమాలని యాజకులకు కనపరచండి” అని త్రిగ చెపా్పడ్. కుష్్ట వ్యాధ నుండి సవాస్థత పందిన 
ఎవరైనా తనను తాను యాజకులకు కనపరచండిని ధరమాశాసత్ంలో చెప్పబడింది. యేస్ తమను సవాస్థపరచ బోతునానిడని 
ప్రుష్లు గ్రహించారు, క్బటి్ట వ్రు ప్రభువైన యేస్ చెపి్పనా మాటను పాటించి బయలుదేరారు. మరియు వ్రు వెళ్ళాట-
ప్్పడ్ అకస్మాతు్తగా వ్రి కుష్్ట వ్యాధ అదృశయామైంది! యేస్ వ్రిని సవాస్థపరిచాడ్. వ్రు ఎల భావించారు? (లూక్ 17: 
14) ప్రభువైన యేస్ను పాటించడంలో వ్రు సరైన పని చేస్రు. ఆయన మన కోసం చేస ఉనని అనిని ఆశీరావాద్లు లేద్ 
మంచి విషయాలుకు మనకు లభిసే్త మనం కూడా ఆయనయందు విశవాసంచి పాటించాల.

 y జరిగన అదుభాతమైన మారు్ప చూస పది మంది అందరూ ఆశచిరయాపోయారు, వ్రిలో ఒకడ్ తనకు సవాస్థత కలుగుట చూచి 
గొప్ప శబ్దముతో దేవుని మహిమ పరచుచు, త్రిగ వచిచి ఆయనకు కృతజఞాతాస్్తతులు చెలలీం చుచు, ఆయన పాదములయొద్ద 
స్గలపడెను; వ్డ్ మరయుడ్.  అందుకు యేస్పదిమంది శుదు్ధలైరి క్రా; ఆ తొమమాండ్గురు ఎక్కడ?  ఈ అనుయాడ్ 
తప్ప దేవుని మహిమపరచుటకు త్రిగ వచిచినవ్డెవడ్ను అగపడలేద్ అని చెపి్ప, నీవు లేచిపముమా, నీ విశావా సము నినుని 
సవాస్థపరచెనని వ్నితో చెప్పను. దేవుని రాజయామప్్పడ్ వచుచినని పరిసయుయాలు ఆయన నడిగనప్్పడ్ ఆయనదేవుని 
రాజయాము ప్రతయాక్షముగా రాదు.  ఎందుకనగా ఇదిగో దేవుని రాజయాము మీ మధయానే యుననిది గనుక, ఇదిగో యిక్కడనని, 
అదిగో అక్కడనని చెప్ప వీలుపడదని వ్రికి ఉత్తర మిచెచిను. అతను పాటించినప్్పడ్ విశావాసం చూపించినందుకు ప్రశంసం-
చాడ్. మిగతా తొమిమాది మంది గురించి యేస్ ఎల భావించాడని మీరు అనుకుంటునానిరు? ( లూక్ 17: 15 –19) ఆ 
రోజు సంతోషకరమైన వయాకి్త ఎవరు అని మీరు అనుకుంటునానిరు?

 y మన పాపములు క్షమించబడేల మనం దేవునికి కృతజఞాతలు తెలుప్కోవ్ల (పిలలీలకు వ్రి జాబితాలోని విషయాలను గురు్త-
చేస్కోండి) మరియు ఆయన జీవితానిని ఇచిచిన ప్రభువైన యేస్కు కూడా. కథలోని మనిష్ యొక్క మంచి ఉద్హరణను 
అనుసరించడానికి పిలలీలను ప్రోతస్హించండి.

ముఖయా వచనాలు అవసరమైన చోట నేర్పండి మరియు వివరించండి. కీర్తన 107: 21. తెలయని పద్లను వివరించండి – ఉద్.
విఫలమైన, పనులు.    

కివాజ్కు బదులుగా, పిలలీలు ప్రత్ పిలలీలకు కృతజఞాతతో ఏదో ఒక స్ధారణ చిత్రానిని అందించడంతో వ్రు కలస చేయవచుచి. ఇతర 
పిలలీలు దేవునికి కృతజఞాతలు! చిత్రాల ఇవవాండి ద్నికి రంగులు వెయించండి.

మరి చినని పిలలీలలో ఒక చినని సమూహం 10  కుష్ఠురోగులను స్చించడానికి 10  స్ధారణ బొమమాలను తయారు చేయమని 
చెప్పండి.

“ బి 2  –  4వకథ ”
యేస్ కుషుఠురోగులైన పురుషులను సవిసథాపరుస్తాడు – ఈ కథ “యేస్కు కృతజ్ఞతలు” అని తెలియజేయుట.
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దీనినా పరిచయం చేయండి

ఇది నేరి్పంచండి

దీనిని నేరుచాకండి

ఇది గురుతాంచుకండి

మనం నేరుచాకవలసినది  :  –  
 y యేస్ మాట వినడం మరియు ఆయన నుండి నేరుచికోవడం చాల ముఖయాం.
 y బైబిలు చదవడం ద్వారా మనం యేస్ మాటలు వినాల.

ముఖయా వచనం : లూకా 10 : 42
బైబిల్ దృష్టి   : లూకా 10 : 38 – 42

ఒక  ఆలోచనను ఎంచుకండి:
 y మీ ఇంటికి అత్ధులు వచిచినప్్పడ్ ఆహారం తయారుచేయడానికి మీ అమమాగారు ఎల సద్ధం చేస్్తంటారు అనే ద్ని 

గురించి మాటాలీడండి – వంట ఆహారం మొదలైనవి.
 y పిలలీలకు సంబంధంచిన పరిస్థతుల గురించి మాటాలీడండి – వినడం ముఖయాం – కొత్త నైప్ణయాం నేరుచికోవడం,   

కొత్త మారాగాలను దీనిని పరిచయం చేయండి స్వాకరించడం.
 y ఒక చినని గుంప్గా మీరు ‘చైనీస్ గుసగుసలు’ అనే ఆట ఆడవచుచి. నాయకుడ్ మొదటి వయాకి్తకి ఒక సందేశానిని చెవిలో 

గుసగుసలడ్తాడ్, తరువ్త ద్నిని తరువ్త్ వయాకి్తకి గుసగుసలడ్తాడ్. చివరి వయాకి్త వ్రు విననిద్నిని ప్నరావృతం 
చేస్్తరు. ఇది జాగ్రత్తగా వినడానికి సమయం గడిపిన వయాకి్త గురించి మరో ప్ముఖయాతను హైలైట్ చేస్్తంది. నేటి కథతో కలపి 
చెప్పండి, 

 y మరియ మరియు మారా్త యేస్కు మంచి సేనిహితులు. ఒక రోజు మారా్త యేస్ను, ఆయన శిష్యాలను విందుకు ఆహావానిం-
చారు. ఆమ చేసన కొనిని సనానిహాల గురించి ఆలోచిస్్త పిలలీలను పాల్గానండి,  అత్థుల రాకను  ఊహించుకోండి,   
(లూక్ 10: 38)

 y మార్తకు ఇంక్ చాల పని ఉంది! ఆమ భోజనం సద్ధం చేస్్తనే ఉండగా, ఆమ సదరి, మరియ యేస్ పాద్ల వద్ద 
కూరుచిని, ఆయన చెబుతుననిది నేరుచికుంటునానిది.  మార్తకు ఎల అనిపిస్్తందో వివరించండి ... బహుశా పిలలీలు దీనికి 
సంబంధం కలగ ఉంటారు! మారా్త ఉపయోగంచిన ఖచిచితమైన పద్లను ఉపయోగంచండి. ( లూక్ 10: 39 – 40)

 y యేస్ మారా్తతో దయగా మాటాలీడాడ్, ఆమ కలత చెందడానికి మరియు కలత చెంద్లస్న అవసరం లేదని చెపా్పడ్. 
యేస్కు స్ందరమైన భోజనం ఇవ్వాలనుకోవడంలో మారా్త మంచి పని చేస్్తనానిదని వివరించండి, క్నీ అది చాల ముఖయా-
మైన విషయం క్దు. ఎవరు మంచి పని చేస్్తనానిరు? అవును అది మరియ! మరియ మంచి పని చేయాలని ఎంచుకునానిం, 
ఆ పని ఆమ నుండి తీసవేయబడదని యేస్ చెపా్పడ్. ( లూక్ 10: 41 – 42) 

 y మరియ ఎంచుకునని మంచి విషయం ఏమిటి? యేస్ మాటలను వినడానికి మరియకి ఎంతో ప్రత్యాకత సంతోషం కలగఉం-
ది. బైబిల్ చదవడం మరియు నేరుచికోవడం ద్వారా మనం యేస్ మాటలు వినడానికి ఎల గడపాల అనే ద్ని గురించి 
మాటాలీడండి. అప్్పడ్ మనం ఆయనను బాగా అర్ధం చేస్కుంటాము  మరియు ఆయనకు నచేచిది ఏమిట్ తెలుస్కుంటా-
ము. పద్ద పిలలీలతో వ్రు దీనిని ఎల ప్ధానయాతనిస్్తరో చరిచించుకోమనండి .

ముఖయా వచనాలు అవసరమైన చోట నేర్పండి మరియు వివరించండి. లూక్ 10: 42. మరియ చేసన ముఖయామైన పనిలో 
ఎంచుకుననిరో ద్నిని ధృవీకరించండి.

కథను సవరించే స్ధనంగా పిల్లలను ఈ క్రింది ప్రశనాలను అడగండి : – 
 y సదర్మణులు ఎక్కడ నివసంచారు? • మారా్త ఎవరికి ఫిరాయాదు చేసంది?
 y సందర్శకులు ఎవరు? • ఏ సదరి ఉద్హరణ మనం ఉండాల?
 y ఏ సదరి యేస్పాద్ల వద్ద గడిపింది? • మనం యేస్ మాట ఎల వినగలం?
 y ఏ సదరి యేస్ను సేవించాలనుకుంది? • బైబిల్ యొక్క ఏ ప్స్తకంలో ఈ   కథ వ్రాయబడింది ?
 y ఏ సదరి కలత చెందింది? 
 y మారా్త ఎందుకు కలత చెంద్డ్? 

“ బి 3 1వ కథ ” 
యేస్ నుండి నేరుచాకవడం – ఈ కథ యేస్ నుండి నేరుచాకవడానిక్ కేటాయించిన సమయం గురించి చెప్పబడుతుంది.
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దీనినా పరిచయం చేయండి

ఇది నేరి్పంచండి

దీనిని నేరుచాకండి

ఇది గురుతాంచుకండి

మనం నేరుచాకవలసినది  :  – 
 y లజరును త్రిగ బ్రత్కించే శకి్త యేస్కు ఉంది.
 y ప్రభువైన యేస్పై నమమాకముంచుకుననిప్్పడ్ మనకు నితయాజీవము ఇవవాగలడ్

ముఖయా వచనం : యోహాను 11: 25
బైబిల్ దృష్టి : యోహాను 11: 1 – 7, 17 – 44

 y 1వ స్్థయి  కోసం, దేవుడ్ ప్రజలను కుటుంబాలతో ఎల ఉంచుతాడో చరిచించండి. సదరులు మరియు సదర్మణుల గురించి 
మాటాలీడండి. సదరులు / సదర్మణులు ఉండటం మంచిది? గత వ్రం కథలో ఇద్దరు సదర్మణుల పేరులీ గురు్తంద్ అని పిలలీలను 
అడగండి మరియు లజరను పరిచయం చేయండి.

 y 2వ స్్థయి కొరకు, మన జీవితంలోని విషయాలు ఎలలీప్్పడూ ప్రణాళిక ద్వారా ఎల వెళలీవు అనే ద్ని గురించి మాటాలీడండి – కొనిని 
సమయాలోలీ, మన నియంత్ణకు వెలుపల ఊహించని విషయాలు జరుగుతాయి. ప్రభువైన యేస్ ప్రత్ పరిస్థత్ని ఎల నియంత్రిస్్తడ్ 
మరియు ఉత్తమమైన ద్నిని మాత్ం యిస్్తడ్. నేటి కథలో మరియ మరియు మారా్త చాల కష్టమైన సమసయాను ఎదుర్్కనానిరు.

 y మరియ, ఆమ సహోదరియైన మార్త, అనువ్రి గ్రామమైన బేతనియలోనునని లజరు అను ఒకడ్ రోగ యాయెను. ఈ లజరు ప్రభు-
వునకు అత్తరుపూస తల వెండ్రుకలతో ఆయన పాదములు తుడిచిన మరియకు సహోదరుడ్. అతని అక్క చెలెలీండ్రుప్రభువ్,  
యిదిగో నీవు ప్రేమించువ్డ్ రోగయై యునానిడని ఆయనయొద్దకు వర్తమానము పంపిరి. అతను లజరును సవాస్థపరచగలడ్ 
వ్రికి తెలుస్. క్నీ యేస్ రాకూడదని ఎంచుకునానిడ్! వ్రు ఎల భావించారు? మరియ మరియు మారా్త అర్థం చేస్కోవడం 
చాల కష్టంగా ఉననిప్పటికీ, ప్రభువైన యేస్ అనినింటిని నియంత్ణలో ఉంచగలడ్, మరియు మంచిది ఏమిట్ ఆయనకు తెలుస్ 
(యోహాను 11: 1 – 6)

 y యేస్ వచిచి అదివరకే అతడ్ నాలుగు దినములు సమాధలో ఉండెనని తెలసకొనెను. బేతనియ యెరూష లేమునకు సమీపమై 
యుండెను; ద్నికి ఇంచుమించు కోసెడ్ దూరము గనుక యూదులలో అనేకులు వ్రి సహోదరునిగూరిచి మార్తను మరియను 
ఓద్రుచిటకై వ్రి యొద్దకు వచిచియుండిరి.  మార్త యేస్ వచుచిచునానిడని విని ఆయనను ఎదుర్్కన వెళ్లీనుగాని మరియ యింటిలో 
కూరుచిండి యుండెను.  మార్త యేస్తోప్రభువ్, నీవిక్కడ ఉండినయెడల నా సహోదరుడ్ చావకుండ్ను. వస్్తనానిడని మారా్త 
విననిది మరియు ఆమ ఆయనను కలవడానికి బయలుదేరింది. లజరు మళ్ళా బ్రతుకుతాడని ఆమతో చెప్పను.  అందుకు యేస్ప్న-
రుతా్థనమును జీవమును నేనే; నాయందు విశావాసముంచువ్డ్ చని పోయినను బ్రదుకును;  బ్రదికి నాయందు విశావాస ముంచు 
ప్రత్వ్డ్ను ఎననిటికిని చనిపోడ్,  ఈ శకి్త మరవరికీ లేదు! (యోహాను 11: 17 – 27). 

 y ఆమ సమాధయొద్ద ఏడ్చిటకు అక్కడికి వెళ్లీచుననిదనుకొని ఆమ వెంట వెళిలీరి. యేస్ విచారం క్రణంగా యేస్ కనీనిళ్లీ విడిచెను. 
అప్్పడ్ యేస్ రాయి తీసవేయుడని చెప్పను. “లజరూ బయటికి రమమాని” బిగగారగా చెప్పగా చనిపోయినవ్డ్, క్ళ్లీ చేతులు ప్రేత 
వసత్ములతో కట్టబడినవ్డై వెలుపలకి వచెచిను; అతని ముఖమునకు రుమాలు కటి్టయుండెను. అంతట యేస్ మీరు అతని కటులీ 
విపి్పపోనియుయాడని వ్రితో చెప్పను.  యేస్ మరణము నుండి త్రిగ లేపగల శకీ్త ఉందని అనేకులుకు ఆరోజున నమిమారి!  లజరు 
చనిపోయే ముందు యేస్ వచిచి ఉంటే, అదుభాతం అవసరం లేదని మీరు పేర్్కనవచుచి!ఈ సంఘటన నుండి ఆయన వ్రికి నేరి్పంచిన 
అనిని విషయాల గురించి మాటాలీడండి – అతని సమయం, వ్రి బాధను పంచుకోవడం, అతని శకి్త, అతను అనిని నియంత్రించుట... 

 y ప్రభువైన యేస్ మన గొప్ప శత్రువు అయినా  – మరణంతో వయావహరించగలడ్. లజరుకు తన జీవితానిని త్రిగ ఇచిచినప్్పడ్, 
మరియు అతడ్ మృతులలోనుండి లేచినప్్పడ్ అతను చూపించినటులీగా, మరణానిని  అధగమించే శకి్త ఆయనకు ఉంది. మనం 
ప్రభువైన యేస్పై నమమాకం ఉంచినప్్పడ్ ఆయన మనకు నితయాజీవ్నికి వ్గా్దనం చేస్్తడ్

ముఖయా వచనాలు అవసరమైన చోట నేర్పండి మరియు వివరించండి. యోహాను 11: 25. ఈ “నేను” పేరును ఉపయోగంచిన-
ప్్పడ్ యేస్ తన గురించి చాల ముఖయామైన వ్స్తవ్నిని చెబుతునానిడని వివరించండి. ఎకు్కవ బైబిలు పరిజాఞానం ఉనని పిలలీలు 
ఇతర “నేను” ప్రకటనలను గురు్తకు తెచుచికోవచుచి.

కథను సవరించే స్ధనంగా పిల్లలను ఈ క్రింది ప్రశనాలను అడగండి : –
 y ఎవరు చాల అనారోగయాంతో ఉనానిరు?   
 y యేస్ రావడానికి ఎనిని రోజులు పటి్టంది?
 y యేస్ను కలవడానికి ఏ సదరి బయలుదేరింది?
 y మారా్తతో మాటాలీడినప్్పడ్ యేస్ తన కోసం ఏ పేరును  ఉపయోగంచాడ్?
 y లజరు సమాధ వద్ద యేస్ తన అనుభూత్ని ఎల చూపించాడ్?
 y అతను ఏమని పిలచాడ్?
 y ఆ రోజు యేస్ అందరికీ ఏమి నిరూపించాడ్?
 y మనకు నితయాజీవము ఎల వస్్తంది ?

“ బి 3 –  2వ కథ ” 
యేస్ ద్విర్ నే జీవితం – ఈ కథ యేస్ చనిపోయిన వయాక్తాని యేస్ తిరిగ జీవితంప చేసిన వాని యొకకూ కధ.
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“ బి 3  –  3వ కథ ” 
యేస్ పట్ల ప్రేమ – ఈ కథ గురించి: మరియ కు యేస్ పట్ల ఉననా ప్రేమను చూపిస్తాంది.

దీనినా పరిచయం చేయండి

ఇది నేరి్పంచండి

దీనిని నేరుచాకండి

ఇది గురుతాంచుకండి

మనం నేరుచాకవలసినది  :  –  
 y మరియ యేస్ పటలీ ప్రేమను ఆమ ఏవిధంగా చూపించింది.
 y యేస్ మనకు చూపించిన ప్రేమకు ప్రత్ఫలంగా మనం ఆయనను త్రిగ ప్రేమించాల.

ముఖయా వచనం  : 1 యోహాను 4: 19
బైబిల్ దృష్టి   : యోహాను 12: 1 – 11

‘కృతజఞాతలు బహుమతులు’ గురించి మాటాలీడండి. సౌకరయావంతంగా ఉంటే, మీ సంస్కకృత్కి స్ధారణమైన బహుమతుల యొక్క 
కొనిని ఉద్హరణలు కలగ ఉండండి,  గత వ్రం కథ మరియ, మారా్త, అందరు లజరు యేస్కు ఎంత కృతజఞాతలు చెపా్పరో 
పిలలీలకు గురు్త చేయండి.

 y యేస్ గౌరవ్ర్థం మరియ, మారా్త మరియు లజరు విందును నిరవాహించాలని నిర్ణయించుకునానిరు. సనినివేశానిని చిత్రించండి 
– యేస్ అత్ ముఖయామైన అత్థిగాను,   ఆ ఇలలీ అత్దులతో నిండేను,  లజరు సంపూర్ణ ఆరోగయాంగా కనిపిస్్తననిది, మారా్త 
వడిడాస్్తనానిది. (యోహాను 12: 1 – 2)

 y విందు సందరభాంగా, మరియ చాల ఖర్దైన స్గుంద ద్వయా తైలం పటు్టకొని యేస్ పక్కకు వచిచింది. స్టిగా ఆమ ద్నిని 
యేస్ పాద్లమీద పోస, తన తల వెంట్రుకలతో తుడిచింది. ఇతర అత్థులు ఏమి జరుగుతుందో చూడటానికి మరియు 
స్గుంద ద్వయా తైలం గొప్ప వ్సనను గమనించినప్్పడ్ మరియ ఎల కేంద్రీకృతమైందో వివరించండి. మరియ యేస్ను 
ఎంతో ప్రేమించినందున ఇల చేసంది వివరించండి – ఆమకు మిగతా వ్టి కంటే అతను ఎంతో విలువైనవ్డ్. ( యోహాను 
12: 3)          

 y ఆయన శిష్యాలలో ఒకడ్ అనగా ఆయనను అప్పగంపనైయునని ఇస్కరియోతు యూద్,  యీ అత్తరందుకు మూడ్ వందల 
దేనార ములకు అమి్మ బీదలకు ఇయయాలేదనెను.  వ్డీలగు చెపి్పనది బీదలమీద శ్రధ్ధకలగ క్దుగాని వ్డ్ దొంగయై 
యుండి, తన దగగార డబుబు సంచియుండినందున అందులో వేయబడినది దొంగలంచుచు వచెచిను గనుక ఆలగు చెప్పను. 
(2వ స్్థయి  పాఠం) ( యోహాను 12: 4 – 6)

 y యూద్ మరియు మరియ ప్రభువైన యేస్ పటలీ భిననిమైన వైఖరిని చూపించారు. యూద్ యేస్ గొప్పతనానిని గ్రహించలే-
దు మరియు ఆయన పటలీ ఆయన హృదయంలో ప్రేమలేనందున. అయిత్, మరియకి యేస్ విలువైనవ్డ్ మరియు ఆమ 
అతనిని చాల ప్రేమించింది. ఆమ చేసన పని గురించి యేస్ సంతోష్ంచాడ్.  (యోహాను 12: 7 – 8) మనము ఎవరి ని 
ఉద్హరణగా అనుసరించాల?

 y ప్రభువైన యేస్ మనలను ఎంతగా ప్రేమిస్్తనానిడో, మనలను రక్షించడానికి ఆయన ప్ణానిని ఇచాచిడో ఆలోచించినప్్పడ్, 
ఆయన మనకు ఎంతో  విలువైనవ్డ్. ఆయనను మనకు ప్రేమించినందుకు ప్రత్ఫలంగా మరియ ప్రేమించినటేలీ మనం 
ఆయనను ప్రేమించగలము. మన ప్రేమను యేస్తో చూపించగల మారాగాల గురించి మాటాలీడండి. ఉద్. ఆయనను విశవా-
సంచడం, ఆయన వ్క్యానిని చదవడం మరియు  ప్రి్థంచాడా,   ఆయనకు విధేయత చూపడం, ఇతరులను ప్రేమించడం 
మరియు ఆయన గురించి చెప్పడం ద్వారా అతనితో సమయం గడపగలము.

ముఖయా వచనాలు అవసరమైన చోట నేర్పండి మరియు వివరించండి. 1 యోహాను 4: 19. పిలలీలు అర్థం చేస్కునానిరని నిరా్ధరిం-
చుకోండి. మన ప్రేమ ఆయన పటలీ మనకునని ప్రేమ ఫలతమే మన ప్రేమ అని వివరించండి.

కథను సవరించే స్ధనంగా పిల్లలను ఈ క్రింది ప్రశనాలను అడగండి : – 
 y విందు ఎక్కడ జరిగంది?
 y అక్కడ అత్ ముఖయామైన వయాకి్త ఎవరు?
 y మరియ ఏమి చేసంది?
 y మరియ ఎందుకు ఇల చేసంది?
 y మరియ స్గంధ ద్వ్యాలను యేస్పై పోయడం గురించి యూద్ ఏమి అనానిడ్?
 y ప్రభువైన యేస్ను మనం ఎందుకు ప్రేమించాల?
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దీనినా పరిచయం చేయండి

ఇది నేరి్పంచండి

దీనిని నేరుచాకండి

ఇది గురుతాంచుకండి

మనం నేరుచికోవలసనది  :  – 
 y యేస్ చాల ప్రత్యాకమైనవ్డ్ – అతను రాజులకు రాజు.
 y ప్రభువైన యేస్ను మన జీవితాలోలీకి స్వాగత్ంచాల.

ముఖయా వచనం  : యోహాను 1: 12
బైబిల్ దృష్టి   : లూకా 19: 28 – 44

సందర్శకులను ఎంత ప్ముఖయాముగా స్వాగ స్్తరో గురించి మాటాలీడండి – ఉద్. ప్రెసడెంట్, క్రీడాక్రులు, పాఠశాల సందర్శ-
కుడ్. అందుబాటులో ఉంటే కొనిని చిత్రాలను ఉపయోగంచండి. మనం ఆ సమయములో భాగం క్వడం ఎలగా ఉంటుంది 
అనే ద్నిపై కొంత ఆలోచనను సంగ్రహించడానికి ప్రయత్నించండి.   

దీనిని పరిచయం చేయండి ప్రత్యాక సందర్శకుడని ప్రభువైన యేస్ను వివరించండి. అతను చివరిస్రిగా యెరూషలేము నగరం-
లోకి ప్రవేశిస్్తనానిడ్, ఎందుకంటే మన పాపాల కోసం చనిపోయే దేవుని ప్రణాళికను ఆయన అమలు చేయాలస్న సమయం 
ఆసననిమైంది.

యేస్ ఎంత ప్రత్యాకమో ప్రజలు తెలుస్కోవ్లని దేవుడ్ కోరుకునానిడ్. బైబిల్ అతనిని “రాజు ల రాజు మరియు ప్రభువుల 
ప్రభువు” అని పిలుస్్తంది.   ఈ ముఖయామైన రోజున యేస్ యెరూషలేములోకి ఎల ప్రవేశించాలో దేవుడ్ ఖచిచితంగా ప్రణా-
ళిక చేస్కునానిడ్, తద్వారా ప్రజలు ఆయనను గమనించారు స్వాగత్ంచారు.

 y యేస్ మరియు అతని శిష్యాలు యెరూషలేము దగగారికి వచేచిసరికి, వ్రిలో ఇద్దరిని ఒక గ్రామంలోకి వెళళామని కోరాడ్, అక్కడ ఒక 
గాడిద పిలలీ కటి్టవేయబడింది. అతని స్చనలు వ్రు ద్నిని విపి్ప ఆయన వద్దకు తీస్కురావ్లని మరియు వ్రు ఏమి చేస్్తనానిరని 
ఎవరైనా అడిగత్, “ప్రభువుకు ఇది అవసరం” అని సమాధానం ఇవ్వాల అని చెప్పమనేను. ( లూక్ 19: 28 – 31)  

 y శిష్యాలు గాడిద పిలలీ కనుగొని త్రిగ యేస్ వద్దకు ఎల తీస్కువచాచిరో ఆలోచించండి. ఎవరైనా ద్నిపై మొదటిస్రి కూరుచింటే 
గాడిద పిలలీ ఎల స్పందిస్్తంది? శిష్యాలు ద్ని వెనుక భాగంలో బట్టలును (వసత్ములును) వేశారు, ఇది స్ధారణంగా జరిగేది క్దు 
క్ని సృష్్టంచిన అనిని జీవరాస్లపై యేస్కు అధక్రం ఉంది!  (లూక్ 19: 32 – 35)

 y యేస్ రహద్రి వెంట ప్రయాణంచడం ప్రంభించినప్్పడ్, ప్రజలు ఎర్ర త్వ్చి తయారు చేయడానికి వ్రి బట్టలును (వసత్ములు-
ను)  రోడ్డాపైకి వేశారు. ఇప్్పడ్ ఆయన ఎవరో ప్రజలకి  తెలుస్ – దేవుడ్ పంపిన ప్రత్యాక రాజు.  యుద్్ధనికి వెళ్ళాటప్్పడ్ ఒక రాజు  
స్ధారణంగా గుర్రంపై నడ్స్్తనానిడని వివరించండి, క్ని గాడిదపై ప్రయాణంచడం ద్వారా యేస్ శాంత్ని తెచాచిడని చూపించాడ్. 
ప్రజలు ఉతాస్హంతో నిండి, “ప్రభువు నామమున వచేచివ్డ్ ధనుయాడ్” అని బిగగారగా అరవడం ద్వారా దేవుణ్ణ స్్తత్ంచారు.    
(లూక్ 19: 36 – 38).

 y యేస్ను ఇష్టపడని మరియు ఆయనకు స్వాగతం లభిస్్తందని కోపంగా ఉనని ఇతరులు సమీపంలో ఉనానిరని పేర్్కనండి. ( లూక్ 19: 
39 – 40) ప్రభువైన యేస్కు తెలుస్, తవారలోనే ఈ మనుష్యాలు తమ ద్రికి వచిచిన ఆయనను చంపేస్్తరని.

 y ప్రభువైన యేస్ గురించి మనకు ముఖయామైన ఆలోచన ఉందని పిలలీలను సవ్లు చేయండి. మన జీవితాలోలీ ఆయనను స్వాగత్ంచడాని-
కి మనం ఎంచుకోవచుచి లేద్ ఆయనకు “వదు్ద” అని చెపి్ప ఆయనకు చోటు ఇవవాకుండ ఉండవచుచి. దేవుడ్ తన కుమారుడిని మన 
జీవితాలోలీకి ఆహావానించాలని కోరుకుంటాడ్. మనం అల చేసనప్్పడ్ మనం దేవుని కుటుంబంలో భాగం అవుతాము.    

ముఖయా వచనాలు అవసరమైన చోట నేర్పండి మరియు వివరించండి. యోహాను 1: 12. వ్క్యాలను స్వాకరించడం లేద్ అంగ్క-
రించడం స్వాగత్ంచే ఆలోచనగా ఉందని వివరించండి. 

క్విజ్ కసం ఏది తపు్ప ఏది ఒపు్ప అని అడగండి : – 
 y యేస్ మరియు అతని శిష్యాలు యెరూషలేములోకి ప్రవేశిస్్తనానిరు.
 y యేస్ తన శిష్యాలలో ముగుగారిని ఒక గ్రామానికి పంపాడ్.
 y వ్రు గాడిదపై ప్రయాణంచారు.
 y యేస్ ద్ని వెనుక కూరుచిననిప్్పడ్ గాడిద ఎటువంటి అభయాంతరం చేయలేదు.
 y ప్రజలు నేలమీద ఎర్ర త్వ్చి వేస్్తరు.
 y అందరూ యేస్ను స్వాగత్ంచారు.
 y యేస్ రాజుల రాజుని స్వాగత్ంచబడాల.
 y మన జీవితాలోలీ యేస్ను స్వాగత్ంచినప్్పడ్ మనం దేవుని కుటుంబంలో భాగమవుతాము.

“ బి 3  –   4వ కథ ”  
యేస్ వైపు చూడటం – ఈ కథ యేస్ను స్విగతించడం గురించి.
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దీనినా పరిచయం చేయండి

ఇది నేరి్పంచండి

దీనిని నేరుచాకండి

ఇది గురుతాంచుకండి

మనం నేరుచాకవలసినది  :  – 
 y మనలని రక్షించడానికి యేస్ ఘోరమైన మరణానిని మన స్్థనంలో స్వాకరించాడ్.
 y మన పాపం నుండి మమమాలని రక్షించడానికి యేస్ మరణంచాడ్.

ముఖయా వచనం : లూకా 23: 33
బైబిల్ దృష్టి   : లూకా 23: 1 – 26, 32 – 43

క్రింది వ్టితో వ్రాసన కొనిని క్రుడాలను కలగ ఉండండి: మీతో ఎవరైనా అసభయాంగా ప్రవరి్తంచడం, తప్్పగా ఆరోపణలు చేయడం, 
ఎగతాళి చేయడం, ఒక సేనిహితుడ్ నిరాకరించండి. చినని సమూహంలో వీటికి ఉద్హరణలు ఇవవాండి, పిలలీలు వ్రి సవాంత అను-
భవ్ల గురించి మరియు ఈ విధంగా వయావహరించడం ఎల అనిపిస్్తంది అనేది పిలలీలను అడగండి. ఇల  జరగకుండా ఉండాలని 
మేము కోరుకుంటునానిము అని చెప్పండి!

నీచంగా ప్రవరి్తంచడం అంటే ఏమిట్ ప్రభువైన యేస్కు తెలుస్నని వివరించండి. ప్రజలు ఈ పనులనీని ఆయనకు చేస్రు 
మరియు అర్ధనగనింగా ఉంచారు  . అతను ఎందుకు ఇల గొప్ప బాధపడాడాడో ఈ రోజు మనం తెలుస్కుంటాము.

తోటలో ప్ర్థన చేయడం, శత్రువులచే అరస్్ట చేయబడటం, పిలతు, కోపంగా ఉనని గుంప్ను ప్రశినించడం, సలువ వేయడానికి 
తీస్కోవేళళాబడినది, మూడ్ శిలువలు, క్షమించబడిన దొంగ, అనే విషయాలు చరిచి చేసనటులీ అయిత్ అది పిలలీల ప్రోగత్ 
మరియు వివరాలను గురు్తంచుకోవడానికి వీలు కల్పస్్తంది.)

 y యెరూషలేము ప్రవేశం గురించి పిలలీలకు గురు్త చేయడానికి కొనిని ప్రశనిలు అడగండి. కొనిని రోజుల తరువ్త యేస్ తన 
అతను చనిపోయే ముందు చివరిది శిష్యాలతో ఒక ప్రత్యాక విందు చేస్డ్, అప్్పడ్ ఆయన ప్ర్థన కోసం ఒక తోటకి 
వెళ్ళాడ్. దృశాయానిని వ్రికి చెప్పండి – చీకటి, నిశ్శబ్దం, తరువ్త అడ్గుజాడలు మరియు యేస్ అరస్్టలో యూద్ భాగం. 
యేస్ అనుభవించిన బాధను తెలయజేయండి.

 y మరుసటి రోజు, యేస్ను పిలతు వద్దకు తీస్కువెళ్లీరు. ( లూక్ 23: 1 – 4, 20 – 25) అతని శకి్త యొక్క స్థత్ని 
వివరించండి మరియు యేస్ జీవితంలో పిలతుకి ఎటువంటి తప్్ప కనిపించలేదనే ద్నిపై దృష్్ట పట్టండి. ప్రభువైన యేస్ 
పరిపూరు్ణడ్ మరియు పాపము చేయనివ్డ్. చివరికి, పిలతు కోపంగా ఉనని జనం కోరుకుననిది, పిలతు యేస్కు మరణ-
శిక్షను విధంచాడ్. మనకు ఇది చాల అనాయాయంగా అనిపిస్్తంది క్ని మనఅందరిని రక్షించాలనే దేవుని ప్రణాళికలో ఇదంతా 
ఒక భాగం!              

 y యేస్ను యెరూషలేము వెలుపల తీస్క్ళ్లీరు. స్మోన అనే వయాకి్త యేస్ యొక్క శిలువను మోయవలస వచిచింది.  
(లూక్ 23 : 26) వ్రు కొండకు చేరుకుననిప్్పడ్, సైనికులు యేస్ను సలువకు వ్రేలడ్దీస్్తరు. యేస్కు ఇరువైప్ల 
ఒకేస్రి ఇద్దరు దొంగలను కూడా సలువ వేశారు, యేస్ సలువపై వేలడ్తుననిప్్పడ్ సైనికులు ఆయనను ఎగతాళి  
చేస్రు మరియు దొంగలలో ఒకడ్ చాల మొరటుగా ఉనానిడ్. యేస్ తమలంటివ్డ్ క్దని ఇంకో దొంగకు తెలుస్. 
అతను తప్్ప చేశాడని, అయిత్ యేస్ తప్్ప చేయలేదని అతను అర్థం చేస్కునానిడ్. యేస్ ఎవరో గ్రహించి, తనను 
గురు్తంచుకోవ్లని యేస్ను కోరాడ్. ఆ రోజునే, నాతో పాటు నీవు పరలోకంలో ఉంటానని యేస్ వ్గా్దనం చేశాడ్.  
( లూక్ 23 : 32 – 43 )

యేస్ మరణశిక్షకు  అర్హత లేదని దొంగలగే మనం అర్థం చేస్కోవ్ల. బదులుగా ఆయన మనకు దేవుని గొప్ప ప్రేమను 
చూపించి, మన పాపాలకు శిక్షను తీస్కునేల బాధపడాడాడ్ మరియు మరణంచాడ్. మమమాలని క్షమించమని ఆయనను కోరిత్, 
మనం కూడా ఒక రోజు మనమంతా కూడా పరలోకంలో ఉంటామని అనుకోవచుచి.

– ఛాయాచిత్రాలు చాల గ్రాఫిక్ మరియు ఈ వయస్స్ వ్రికి నిజంగా సరిపోవు–దృషా్టంతాలను ఉపయోగంచమని మేము 
స్చిస్్తనానిము– యేస్ సలువ వేయబడి చనిపోయాడ్.

ముఖయా వచనాలు అవసరమైన చోట నేర్పండి మరియు వివరించండి. లూక్ 23: 33, లేద్ ద్నిలో కొంత భాగం, పిలలీల స్మ-
రా్థయానిని బటి్ట ఉంటుంది. యేస్ మరణంచిన కొండకు ఇచిచిన పేరును వివరించండి.

శీరి్షకలను కలపివేయండి,  పిలలీలు వ్టిని సరిగాగా క్రమంలో చేయనివవాండి. మీరు చినని పిలలీలతో పనిచేస్్తంటే, వేగంగా జటులీ 
విజేతగా తెలయ చేస్్త వ్రిని సంతోషంగా ఉండండి.

“ బి 4  –  1వ కథ ” 
యేస్ చనిపో చున్నాడు – ఈ కథ ప్రభువైన యేస్ మనకసం చనిపోతున్నాడు.
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దీనినా పరిచయం చేయండి

ఇది నేరి్పంచండి

దీనిని నేరుచాకండి

ఇది గురుతాంచుకండి

మనం నేరుచాకవలసినది  :   – 
 y యేస్ మరణం మన పాపాలకు శిక్షను తీసవేసనందున అయన మరణం అందరిక్నాని బిననింగా ఉంది.
 y ఆయన పటలీ ఆయనకునని గొప్ప ప్రేమకు మనం ఆయనకు కృతజఞాతలు చెపా్పల.

ముఖయా వచన్లు : 1 కొరింథీయులు 15: 3 & 4
బైబిల్ దృష్టి  :   లూకా 23: 44 – 56

పగలును మరియు రాత్రి విధంగా అనుసరిస్్తందో గురించి మాటాలీడండి. రండ్ంటిని సృష్్టంచింది దేవుడే రాత్రి ఒక నిరి్దష్ట 
సమయంలో వస్్తందని మనకు తెలుస్. యేస్ మరణంచిన రోజు వేరు. అకస్మాతు్తగా ఎటువంటి హెచచిరిక లేకుండా, మధాయా-
హనిం 12 గంటలకు, స్రుయాడ్ ప్రక్శిస్్త ఉండగా ఆగపోయాడ్ మరియు రాత్రిలగా చీకటి కముమాకోవడం మాత్మే ఇది 
మూడ్ గంటలు కొనస్గంది. 

(లూక్ 23: 44, 45) దేవుడ్ దీనిని ఎందుకు అనుమత్ంచాడ్?

 y ఈ మూడ్ గంటలలో ప్రభువైన యేస్ మన చేసన పాపాలని బటి్ట దేవుణ్ణ శిక్షించాడని బైబిలు చెబుతుంది. గత వ్రం కథలో 
యేస్   అనుభవించిన మారాగాలను గురు్తకు తెచుచికోవ్లని పిలలీలను అడగండి. ఆయన అప్పటికే అనుభవించిన ద్నిలో 
కొంత భాగానిని మనం అర్థం చేస్కోగలుగుతామని వివరించండి, క్ని మన పాపానికి శిక్షను అర్థం చేస్కోలేము. యేస్ 
మనస్ఫారి్తగా భరించాడ్ ఎందుకంటే ఆయన మనలను ప్రేమిస్్తనానిడ్ మరియు మనము రక్షింపబడాలని మాత్ం తన 
తండ్రి ప్రణాళికను నెరవేరాచిలని అనుకునానిడ్ నెరవేరాచిడ్.

 y చివరగా యేస్ ప్రి్థంచాడ్ మరియు తన ఆతమాను దేవునికి అప్పగంచాడ్. ( లూక్ 23: 46) తన తండ్రి పంపిన పనిని 
తాను పూరి్త చేశానని యేస్ చెపే్ప మారగాం ఇది. సరళమైన పనిని పూరి్త చేయడంలో ఉనని సంతృపి్తని పేర్్కనండి, ఇంకేమీ చే-
యవలసన అవసరం లేదని తెలుస్కోవడం – ఉద్. మన పాపం క్షమించబడటానికి అవసరమైన ప్రత్ద్నిని యేస్ సంపూరి్త 
చేస్డ్. యేస్ మన తరప్న చేసన ద్నికి ప్రత్స్పందించాలస్న అవసరం గురించి పిలలీలకు సవ్లు చేయండి.

 y అప్్పడ్ యేస్ మరణంచాడ్. అతని సేనిహితులు ఎల ఉండేవ్రో అనేవాష్ంచండి. యోసేప్ అనే దయగల సేనిహితుడ్ 
పిలతు దగగారకు వెళిలీ యేస్ మృతదేహానిని అడిగాడ్. జాగ్రత్తగా అతను యేస్ మృతదేహానిని సలువ నుండి క్రిందికి తీస్కొని, 
నార వసత్ంలతో చుటి్ట కొత్త సమాధలో ఉంచాడ్. సమాధ ఒక చినని గుహ లంటిదని వివరించండి. అప్్పడ్ అతను ప్రవేశద్వా-
రం ముందు ఒక పద్ద రాయిని రోమా సైనికులు పటా్టరు ( లూక్ 23: 50 – 53).  

 ఛాయాచిత్రాలు చాల గ్రాఫిక్ మరియు ఈ వయస్స్ వ్రికి నిజంగా సరిపోవు– దృషా్టంతాలను ఉపయోగంచమని 
మేము స్చిస్్తనానిము – యేస్ సలువ వేయబడి చనిపోయాడ్.

ముఖయా వచనం    అవసరమైన చోట నేర్పండి మరియు వివరించండి. 1 కొరింథీయులు 15: 3 & 4. చినని పిలలీలు మొదటి ఐదు 
పద్లు చెప్పగలరు. పిలలీలు వ్రాసనది ఏమిట్ తెలుస్కోండి మరియు ప్రభువైన యేస్కు జరిగనదంతా పాత నిబంధనలో వందల 
సంవతస్రాల క్రితం వ్రాయబడిందని వివరించండి.

క్విజ్ కసం ఏది తపు్ప ఏది ఒపు్ప అని అడగండి  : –
 y చీకటి పగటిపూట మొదలైంది.
 y ఇది నాలుగు గంటలు కొనస్గంది.
 y చీకటి సమయంలో, యేస్ మన పాపానికి శిక్ష అనుబండిచాడ్.
 y యేస్ చనిపోయే ముందు తన తండ్రితో మాటాలీడాడ్.
 y యేస్ సేనిహితులు ఆయనకు జరిగనదంతా అర్థం చేస్కునానిరు.
 y యేస్ మృతదేహం కోసం యోసేప్ సైనికులను అడిగాడ్.
 y మృతదేహానిని నార వసత్ంలతో చుటా్టడ్.
 y మృతదేహానిని పాత సమాధలో ఉంచాడ్.

“ బి 4 –  2వ కథ ” 
యేస్ చనిపోయి సమాధి  చేయబడాడాడు – ఈ కథ ప్రభువైన యేస్ మరణం మరియు సమాధి గురించి చెప్పబడుచుననాది.
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దీనినా పరిచయం చేయండి

ఇది నేరి్పంచండి

దీనిని నేరుచాకండి

ఇది గురుతాంచుకండి

మనం నేరుచాకవలసినది  :   – 
 y యేస్ మరణంచిన మూడ్ రోజుల తరువ్త మరణం త్రిగ నుండి లేచెను.
 y మరియ ప్నరుద్్ధనుడైన ప్రభువును కనుగొననిటేలీ, మనం కూడా చేయగలం.

ముఖయా వచనం : రోమను్ల   10: 9
బైబిల్ దృష్టి  : యోహాను 20: 1 – 18

మన చివరి కథలో యేస్ సలువపై మరణంచడం గురించి తెలుస్కునానిము.  దేవుడ్ మన పాపాలను క్షమించటానికి ఒక మారాగా-
నిని అందించగలగాడ్.  సలువపై యేస్ మరణం ద్వారా దేవుని అదుభాతమైన ప్రణాళిక పూర్తయింది! మనకు ఇది శుభవ్ర్త అని 
వివరించండి! 

యేస్ సేనిహితులు అయిత్ విచారంతో కలత చెంద్రు. క్నీ వ్రు ఎకు్కవక్లము విచారంగా ఉండాలస్న అవసరం లేదు 
ఎందుకంటే! ఈ కథకు సంతోషకరమైన ముగంప్ ఉంది!  అదే ఆయన ప్నరుద్్ధనం.

  
 y యేస్ సమాధ గురించి మరియు పద్ద రాయిని సమాధ దగగార ఉంచిన ద్నిని గురించి పిలలీలకు గురు్త చేయండి. యేస్ చనిపోయిన 

మూడవ రోజు ఆదివ్రం తెలలీవ్రుజామున. యేస్ మంచి సేనిహితురాలు మరియ సమాధని చూడటానికి వెళ్ళాడ్. రాయి ఒక వైప్కు 
దోరలీలంచబడి మరియు సమాధ ఖ్ళ్గా ఉందని తెలుస్కునని ఆమ ఆశచిరాయానిని వివరించండి. మరియ పేతురు మరియు యోహానును 
ఆమ వెతకడానికి పరిగెతా్తరు. ఆమ చెపి్పన పద్లను వ్డండి. ( యోహాను 20: 1 – 2) ఈ వ్ర్త గురించి వ్రు ఎల భావిస్్తరు?

 y ఈ వ్ర్తతో పేతురు మరియు యోహాను ఉతాస్హంగా ఉనానిరు మరియు వ్రు వీలైనంత వేగంగా పరిగెతా్తరు. యోహాను మొదట వచిచి 
సమాధలో చూశాడ్ క్ని పేతురు అక్కడికి చేరుకోగానే లోపలకి వెళ్ళాడ్! అక్కడ ఉననిదంతా యేస్ శర్రం చుటూ్ట చుట్టబడిన నార 
వసత్ములను మాత్ం చూస్రు. అప్్పడ్ యోహాను కూడా లోపలకి అడ్గుపటా్టడ్. ఏమి జరిగందో యోహాను కి తెలుస్. యేస్ 
బ్రత్కే ఉనానిడని కూడా  అతనికి తెలుస్! (యోహాను 20: 3 – 9).

 y పేతురు మరియు యోహాను ఇంటికి వెళిళాన తరావాత ఆమ తోటలో ఉండిపోయింది. ఆమ ఏడ్స్్త నిలబడి, సమాధలోకి మరోస్రి 
చూసంది. ఈస్రి, మరియకి మరో ఆశచిరయాం కలగంది. ఇద్దరు దేవదూతలను మరియు ఆమ సంభాషణను వ్రితో పిలలీలతో వివరించం-
డి (యోహాను 20: 10 – 13).

 y అప్్పడ్ మరియ చుటూ్ట త్రిగాడ్. తోటలో ఆమకు తెలయని వయాకి్త నిలబడి ఉనానిడ్. సంభాషణను వివరించండి. ఆ సమయంలో అప-
రిచితుడ్ ఆమను ఎల పిలచాడ్. “మరియ!” అకస్మాతు్తగా ఆమ గొంతును తన యజమాని ప్రభువైన యేస్ది గురి్తంచింది.! మరియకి 
ఎల అనిపిస్్తంది? మరియ ఆనందంతో నిండిపోయింది! ఆమ తనకోసం ప్రభువును చూసంది. అతను నిజంగా సజీవంగా ఉనానిడ్! 
రండవ స్రి మరియ శిష్యాలను వెతకడానికి బయలుదేరింది. ఈస్రి ఆమ వ్రికి ఏమి చెబుతుంది? ( యోహాను 20: 14 – 18)

 y దేవుడ్ ప్రభువైన యేస్ను మృతులలోనుండి లేపాడ్. ఈ రోజు ఆయన సజీవంగా ఉనానిడ్. అతను ఎప్పటికీ జీవిస్్తననిడని  బైబిలు 
చెబుతోంది! మరియ సమాధ వద్ద ఆయనను కలసనప్్పడ్ మన జీవితాలను ఆనందంతో నింపాలని ఆయన కోరుకుంటాడ్. యేస్ను 
సేనిహితుడిగా కలగ ఉండటం గురించి మరియు అతను ఇవవాదలచిన ద్ని గురించి పిలలీలకు సవ్లు చేయండి – అతని క్షమ, శకి్త 

మరియు ఆనందం.

ముఖయా వచనాలు అవసరమైన చోట నేర్పండి మరియు వివరించండి. రోమీయులు   10 : 9 “ఒప్్పకోనుట” అంటే యేస్ 
ప్రభువు అని మనము నముమాతునానిమని ఇతరులకు తెలయజేయడం అని వివరించండి. మన పాపాలకు శిక్ష నుండి రక్షింపబడ-
టానికి దేవుడ్ యేస్ను మృతులలోనుండి లేపాడని మనం నమామాలస్న అవసరం ఉందని ఈ వచనం మనకు బోధస్్తంది.

కథను సవరించే స్ధనంగా పిలలీలను ఈ క్రింది ప్రశనిలను అడగండి : – 
 y మొదట సమాధకి ఎవరు వెళ్ళారు?
 y రాయి గురించి మరియ ఏమి గమనించండి?
 y ఆమ వెళిలీ ఎవరికి చెపి్పంది?
 y మొదట సమాధలోకి ఎవరు ప్రవేశించారు?
 y సమాధలో మృతదేహం లేదని తెలుస్కుననిప్్పడ్ యోహాను ఏమి చేశాడ్?
 y మరియ ఒంటరిగా ఉననిప్్పడ్ సమాధలో ఏమి చూసంది?
 y దేవదూతలు మరియని ఏమి అడిగారు?
 y మరియతో తోటలో ఎవరు ఉనానిరు?
 y అది యేస్ అని ఆమకు ఎల అర్ధమయింది?
 y యేస్ను త్రిగ బ్రత్కించినది ఎవరు?

“ బి 4  –  3వ కథ ” 
యేస్ తిరిగ జీవించెను – ఈ కథ యేస్ సజీవంగా ఉన్నాడని మరియ కనుగొననాది!
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దీనినా పరిచయం చేయండి

ఇది నేరి్పంచండి

దీనిని నేరుచాకండి

ఇది గురుతాంచుకండి

మనం నేరుచాకవలసినది  :  – 
 y ప్రభువైన యేస్ సవారగాంలోకి వెళ్ళాడ్ మరియు ఇప్పటికీ ఉనానిడ్.
 y ఆయన త్రిగ రావడానికి మనం సద్ధంగా ఉండాల.

ముఖయా వచనం : అపొసతాలుల కారయాములు 1: 11
బైబిల్ దృష్టి  : లూకా 24: 50 – 53,    అపొసతాలుల కారయాములు 1: 4 – 12

ఒక దృషా్టంతానిని ప్రదరి్శంచడం ద్వారా వీడో్కలు చెప్పడం గురించి మాటాలీడండి – ఉద్. బంధువు మీతో ఉండడం మరియు 
ఇంటికి త్రిగ వెళలీడం లేద్ పాఠశాలలో మీ తరగత్లో ఎవరైనా దూరంగా వెళలీడం. లేద్మీ సవాంత అనుభవం నుండి నిజమైన 
సంఘటన చెప్పండి. బహుశా వయాకి్త కొంత సమయం త్రిగ వస్్తనని లేద్ సనినిహితంగా ఉంటానని చేసన వ్గా్దనం. ఒక వ్గా్దనం 
విడిపోవడానిని స్లభతరం చేస్్తంది!

 y యేస్ శిష్యాలు ఆయన త్రిగ లేచిన తరువ్త కొనిని అదుభాతమైన సమయాలను ఆయనతో గడిపారు. అతను ఎందుకు చని-
పోయాడనే ద్ని గురించి ఇప్్పడ్ వ్రు మరింత అర్థం చేస్కునానిరు. స్మారు ఆరు వ్రాల తరువ్త, అతను పదకొండ్ 
మంది శిష్యాలను ఒలీవ  పరవాతం అనే కొండకు తీస్కువెళ్ళాడ్. అతను త్రిగ పరలోక్నికి వెళ్ళా సమయం వచిచిందని 
ఆయన వ్రికి వివరించాడ్. వ్రు ఒంటరిగా ఉండరు ఎందుకంటే తవారలోనే పరిశుద్్ధతమా అనే ప్రత్యాక సహాయకుడ్ వ్రి 
వద్దకు వస్్తడ్. అకస్మాతు్తగా, యేస్ వ్రితో మాటాలీడ్తుననిప్్పడ్ ఆయన ఆరోహణమాయెను, అతనిని నేల నుండి పైకి 
లేపారు. వ్రు ఆక్శంలోకి ఎల చూస్్తనానిరో   

 y ఊహించుకోండి క్ని అప్్పడే యేస్ వ్రి దృష్్ట నుండి మేఘం ద్వారా కప్పబడాడాడ్. యేస్ పరలోక్నికి ఎక్్కడనే వ్స్త-
వ్నిని మీరు స్చించవచుచి. (2వ స్్థయి2) వ్రు ఎల భావించారో అనేవాష్ంచండి – అస్పష్టంగా ఉంద్? ఆశచిరయాపడి? 
విచారంగా?  
( అపస్తలుల క్రయాములు 1: 8 – 9).

 y ఆ సమయంలో ఇద్దరు దేవదూతలు కనిపించి శిష్యాలను ఎందుకు ఆక్శంలోకి చూస్్తనానిరు అని అడిగారు. అప్్పడ్ 
దేవదూతలు యేస్ వెళిలీనటేలీ త్రిగ వస్్తరని దేవదూతలు వ్రికి చెపా్పరు. ( అపస్తలుల క్రయాములు 1: 10, 11)

 y శిష్యాలు కొండపై ఉండకూడదని తెలుస్, బదులుగా యేస్ వ్గా్దనం చేసన సహాయకుడిని స్వాకరించడానికి వ్రు యెరూ-
షలేముకు వెళ్ళాల. వ్రు విచారంగా లేరు క్నీ ఆనందంతో నిండి ఉనానిరు! ( లూక్ 24: 52) ప్రజలు బయలుదేరడం 
గురించి మీ పరిచయ చరచికు దీనిని వివరించండి. యేస్ తన మాటను కచిచితంగా నెరవేస్్తడ్ అని, వ్రు విశవాసంచారని 
వివరించండి మరియు యేస్ మనకు ఇచిచిన వ్గా్దనాలను మనం నమామాల!

ప్రభువైన యేస్ నేటికీ పరలోక్న ఉనానిడ్, ఆయనను ప్రేమించేవ్రు ఆయన త్రిగ రావడంకోసం ఎదురు చూస్్తనానిరు. 
అది ఎప్్పడ్ జరుగుతుందో మనకు తెలయదు క్ని అది జరుగుతుందని మాత్ం మనకు తెలుస్ – ఆయన తన వ్గా్దనానిని 
నిలబెటు్టకుంటాడ్. ప్రభువైన యేస్ను మన పాపాలను క్షమించమని విశవాసంచడం ద్వారా – ఆయన త్రిగ రావడానికి సద్ధంగా 
ఉండడం గురించి పిలలీలను సవ్లు చేయండి మరియు వ్రు ఎల సద్ధంగా ఉండాలో వ్రికి తెలుస్

ముఖయా వచనాలు అవసరమైన చోట నేర్పండి మరియు వివరించండి. అపస్తలుల క్రయాములు 1: 11. ఇది స్దీర్ఘమైన వ్కయాం 
– మీ గ్రూప్లోని పిలలీలకు నిరవాహించగలగే వ్కయాం యొక్క భాగానిని ఎనునికోండి ఉద్. “ఇదే యేస్ .....” (2వ స్్థయి)  నుండి 
లేద్   1 వ స్్థయిలో ఇచిచిన విధంగా దేవదూత మాటలు. వ్కయాం యొక్క సందరభాం – ఎవరు చెపా్పరు, ఎవరికి చెప్పబడింది, 
ఎప్్పడ్ / ఎక్కడ చెప్పబడింది.

కథను సవరించే స్ధనంగా పిల్లలను ఈ క్రింది ప్రశనాలను అడగండి : – 
 y ఒలీవ పరవాతంపై యేస్తో ఎంతమంది శిష్యాలు ఉనానిరు?
 y యేస్ తన శిష్యాలకు తాను ఎక్కడికి వెళ్్తనానినని చెపా్పడ్?
 y వ్రుకి  ఆయన ఏమి వ్గా్దనం చేశాడ్?
 y వ్రి కనుచూప్నుండి నుండి ఆయనను ఏది ద్చిపటి్టంది?
 y దేవదూతలు వ్రికి ఏ సందేశం ఇచాచిరు?
 y శిష్యాలు తరువ్త ఎక్కడికి వెళ్లీరు?
 y యేస్ ఎప్్పడ్ త్రిగ వస్్తడ్?
 y అతను ఎవరి కోసం వస్్తనానిడ్?

“ బి 4 – 4వ కథ ”
యేస్ తిరిగ వస్తాడు – ఈ కథ ప్రభువైన యేస్ తిరిగ ర్వడం గురించి.
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దీనినా పరిచయం చేయండి

ఇది నేరి్పంచండి

దీనిని నేరుచాకండి

ఇది గురుతాంచుకండి

మనం నేరుచికోవలసనది  :   – 
 y ప్రభువైన యేస్ మనం కలసే ప్రత్ ఒక్కరితో దయ చూపాలని కోరుకుంటాడ్.
 y యేస్ మంచి సమరయుడ్ కనాని మంచివ్డ్. అతను మా రక్షకుడిగా, సేనిహితుడిగా, సహాయకుడిగా ఉండాలని 

కోరుకుంటనానిడ్.

ముఖయా వచనం : లూకా 10: 27
బైబిల్ దృష్టి : లూకా 10: 25–37

పిలలీలు తమ అభిమాన కథ ఏమిట్ మీకు చెప్పమని అడగండి (సమయం అనుమత్ంచినటులీ అయిత్; వ్రు ద్ని చిత్రానిని 
గ్యవచుచి).
దేవుని గురించి ప్రజలకు అర్థం చేస్కోవడానికి యేస్ చాల కథలు చెపా్పడని వివరించండి. క్బటి్ట అతని కథలకు ప్రత్యాక 
అరా్థలు ఉనానియి. ఈ కథలలో కొనినింటిని మనము వింద్ము. ఈ ఉపమానాలను నీత్కథలు అంటారు.
వ్రు వెళిళాన స్దీర్ఘ ప్రయాణం గురించి మాటాలీడమని పిలలీలను అడగండి. వ్రు ఎక్కడికి వెళ్్తనానిరు? వ్రు ఎల ప్రయాణం-
చారు? అనుకుననిటులీ ప్రయాణం జరిగంద్?

 y మనిష్ ప్రశనికు సమాధానంగా ప్రయాణంలో ఒక మనిష్ గురించి యేస్ ఒక కథ చెపా్పడ్. ప్రశని అడిగన వయాకి్తకి తన 
పూర్ణ హృదయంతో, ఆతమా, బలం మరియు మనస్స్తో దేవుణ్ణ ప్రేమించాలని మరియు తనను తాను ప్రేమించినంతగా 
తన పరుగువ్రిని ప్రేమించాలని తెలుస్కోవ్ల, క్ని ద్ని అర్థం ఏమిట్ అతనికి నిజంగా అర్థం క్లేదు. ( లూక్ 10: 
25–28) చరిచించండి మీ పూర్ణ హృదయంతో, ఆతమా, బలం మరియు మనస్స్తో దేవుణ్ణ ప్రేమించడం అంటే ఏమిటి? మీ 
పరుగువ్రిని ప్రేమించడం అంటే ఏమిటి?

 y తన పరుగువ్డ్ నిజంగా ఎవరో చూపించడానికి యేస్ ఒక కథ చెప్పడం ప్రంభించాడ్. ఒక వయాకి్త యెరూషలేము 
నుండి యెరికోకు వెళ్ళాడ్. ద్రిలో అతనిపై దొంగలు ద్డి చేస దోచుకొని చనిపోయారు. ( లూక్ 10: 29–30) ఈ 
మనిష్ ప్రయాణం సరిగాగా జరగలేదు! మీరు బైబిల్ సమయాలోలీ స్థలల మాయాప్ను చూపించవచుచి మరియు పిలలీలను 
యెరూషలేము మరియు యెరికో ఎక్కడ ఉనానిదో తెలుస్కోవడానికి అనుమత్ంచవచుచి.  

 y ఒకే రహద్రి వెంట ముగుగారు మనుష్యాలు వచాచిరు. మొదటి వయాకి్త యాజకుడ్. అతను ఇప్్పడే చూస్డ్ మరియు 
తరువ్త రహద్రికి అవతల వైప్ నడిచాడ్. రండవ వయాకి్త లేవీయుడ్ (ఆలయంలో సహాయం చేసన వయాకి్త). అతను వచిచి 
గాయపడిన వయాకి్తని చూశాడ్ క్ని సహాయం చేయడానికి ఏమీ చేయలేదు. ( లూక్ 10: 31–32)

 y మూడవ వయాకి్త సమరయుడ్. (యూదులు మరియు సమారియలు సేనిహితులు క్రు .) అతను గాయపడిన వయాకి్త వద్దకు 
వచిచి, అతనికి ప్రథమ చికితస్ ఇచిచి, తన వ్హనముపై ఒక సత్రానికి తీస్కువెళ్ళాడ్. సమరయుడ్ రాత్రిపూట ఉండిపో-
యాడ్ మరియు మరుసటి రోజు గాయపడిన వయాకి్తని చూస్కోవడానికి రోజుకూల వ్నికి రండ్ నాణేలు ఇచాచిడ్.  
(లూక్ 10: 33–35)

 y యేస్ కథ చెప్పడం ముగంచినప్్పడ్, “ఈ ముగుగారిలో ఎవరు మంచి పరుగువ్రు?” అని అడిగాడ్. ఏ వయాకి్త తన పటలీ 
దయ చూపించాడని అడిగాడ్. యేస్ వెళిలీ అదే పని మీరూ చేయమని చెపా్పడ్. ( లూక్ 10: 36–37)

 y చరిచించండి – మనము కలసే వయాకు్తలతో మనము దయ చూపే ఏ మారాగాల గురించి మీరు ఆలోచించగలరా? ప్రజలతో 
దయ చూపడం ఎప్్పడూ కష్టమేనా? మన పటలీ దయ చూపే వయాకు్తలకే క్కుండా, అందరితోన్ దయగా ఉండాలని యేస్ 
బోధస్్తననిటులీ పిలలీలకు గురు్త చేయండి. చరిచించండి – యేస్ మనకు మంచి సమరయుడ్ లంటివ్డని మీరు ఏమైనా 
ఆలోచించగలరా? (అతను మన రక్షకుడిగా, సహాయకుడిగా మరియు సేనిహితుడిగా ఉండాలని కోరుకుంటాడ్.

ముఖయా వచన్లు అవసరమైన చోట నేర్పండి మరియు వివరించండి. లూకా 10: 27.

కథను సవరించే స్ధనంగా పిల్లలను ఈ క్రింది ప్రశనాలను అడగండి  : – 
 y యేస్ చెపి్పన కథలను మీరు ఏమని పిలుస్్తరు?
 y ప్రయాణంలో ఉనని వయాకి్త ఎక్కడికి వెళ్్తనానిడ్?
 y అతనికి ఏమైంది?
 y ఆ మారగాం ద్వారా ఎంత మంది వయాకు్తలు వెళ్ళారు?
 y ఏ వయాకి్త సహాయం చేస్డ్?
 y అతను ఏమి చేశాడ్?
 y అతను రోజుకూల వ్నికి ఎనిని నాణేలు ఇచాచిడ్?
 y కథ చివరలో యేస్ ప్రజలకు  ఏమి చెపా్పడ్ ?  

“ బి 5 –  1వకథ ” 
మంచి సమరయుడు  – ఈ కథ మీ పొరుగువారిని ప్రేమించడం గురించి చెప్పబడుతుననాది.
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దీనినా పరిచయం చేయండి

ఇది నేరి్పంచండి

దీనిని నేరుచాకండి

ఇది గురుతాంచుకండి

మనం నేరుచికోవలసనది  :  –  
 y మేము పోగొటు్టకునని గొఱ్ఱెలవలె ఉనానిము ఎందుకంటే మేము తప్్ప పనులు చేస్ము.
 y యేస్ మంచి గొఱ్ఱెల క్పరి లంటివ్డ్ మరియు ఆయన మనలను కనుగొనాలనుకుంటునానిడ్.

ముఖయా వచనం : యోహాను 10: 11
బైబిల్ దృష్టి  :  లూకా 15: 1–7

చరిచించండి – మీరు ఎప్్పడైనా తపి్పపోయారా? అది ఎల జరిగంది? ఇది ఎల అనిపించింది? మిమమాలని ఎవరు కనుగొనానిరు? 
మీరు దొరికినప్్పడ్ మీకు ఎల అనిపించింది?

నేటి కథ గొఱ్ఱెలను కోలో్పయిన గొఱ్ఱెల క్పరి గురించిని పిలలీలకు చెప్పండి. గొఱ్ఱెలను చూస్కోవటానికి ఒక గొఱ్ఱెల క్పరి ఏమి 
చేయాలో వ్రు ఏమనుకుంటునానిరో వ్రిని అడగండి. (ఆహారం, రక్షణ, మొదలైనవి చూస్కోవడం), గొఱ్ఱెలు తరచుగా ఎక్కడ 
ఉండాలో అక్కడ నుండి దూరంగా త్రుగుతూ తపి్పపోతాయని పిలలీలకు వివరించండి.

 y ఒక రోజు కొంతమంది పనుని వస్లు చేసేవ్రు మరియు పాప్లు యేస్ మాట వినడానికి వచాచిరు. యేస్ పాప్లను  
స్వాగత్స్్తననిందున మరికొందరు గొణుగుతూ ఫిరాయాదు చేయడం ప్రంభించారు. అతను వ్రి చిరాకును ఇష్టపడలేదు   
మరియు అతను ప్రజలకు ఒక క ఉపమానము చెప్పడం  ప్రంభించాడ్. ( లూక్ 15: 1–3), ఎవరు ఏ లంటి తప్్ప 
చేసన ఫరావాలేదు, వ్రు ఎవరైనా పరవ్లేదు. ప్రత్ ఒక్కరూ తన వద్దకు రావ్లని యేస్ కోరుకుంటుననిటులీ పిలలీలకు వివరిం-
చండి.

 y 100 గొఱ్ఱెలు ఉనని గొఱ్ఱెల క్పరి గురించి ఒక ఉపమానము చెపా్పడ్. ఒక రోజు వ్టిలో ఒకటి పోయింది. గొఱ్ఱెల క్పరి 
మిగతా గొఱ్ఱెలనినింటినీ వదిల పోగొటు్టకుననిద్నిని వెతకడానికి వెళ్ళాడ్. అతను ద్నిని కనుగొనే వరకు అతను సంతోషంగా 
లేడ్. ( లూక్ 15: 4)
మనం కూడా పోగొటు్టకునని గొఱ్ఱెలు లంటివ్రమని బైబిలు చెబుతోందని పిలలీలకు చెప్పండి. ప్రభువైన యేస్ మంచి గొఱ్ఱెల 
క్పరి మరియు ఆయన మనలను కనుగొని మన కోసం శ్రద్ధ వహించాలని కోరుకుంటాడ్. యేస్ మన పటలీ తనకునని శ్రద్ధను 
చూపించే మారాగాలను గురి్తంచమని పిలలీలను అడగండి. మీరు వ్టిని వ్రాస, అతని సంరక్షణకు కృతజఞాతలు తెలపేల పిలలీలను 
ప్రోతస్హించవచుచి. (ఆయన మన కోసం ఆయనకునని శ్రద్ధను చూపించిన గొప్ప మారగాం మనకోసం ఆయన జీవితానిని 
ఇవవాడం ద్వారానే అనే విషయానిని ప్ముఖయాము చెప్పండి.)

 y చివరికి అతను గొఱ్ఱెలను కనుగొననిప్్పడ్ అతను చాల సంతోషంగా ఉనానిడ్. అతను గొఱ్ఱెను పైకి ఎత్్త, భుజాలపై వేస్కుని 
ఇంటికి సంతోషంగా తీస్కువెళ్ళాడ్. అతను ఇంటికి చేరుకుననిప్్పడ్, తన సేనిహితులను మరియు పరుగువ్రిని కలస 
పిలచాడ్, 

ఎందుకంటే అతను కోలో్పయిన తన గొఱ్ఱెను కనుగొనానిడ్. ( లూక్ 15: 5–6)

తన కోలో్పయిన గొఱ్ఱెలను కనుగొననిప్్పడ్ మనిష్ చాల సంతోషంగా ఉనానిడని పిలలీలకు చెప్పండి, మనలో ఒకరు మనము 
చేసన తప్్ప పనులకు క్షమించమని అడిగ మరియు యేస్పై న విశావాసం ఉంచినప్్పడ్ పరలోకములో నిజమైన ఆనందం 
ఉంది. గొఱ్ఱెలు తపి్పపోవడం, గొఱ్ఱెల క్పరి తన గొఱ్ఱెలను వెతకడం, ఆపై గొఱ్ఱెల క్పరి తన సేనిహితులతో సంతోషానిని అందరూ 
పంచుకొది,  జరుప్కోవడం గురించి సరళమైన విదంగా చేయడం ద్వారా మీరు కథను బలోపేతం చేయవచుచి.

ముఖయా వచన్లు అవసరమైన చోట నేర్పండి మరియు వివరించండి. యోహాను 10: 11.

కథను సవరించే స్ధనంగా పిల్లలను ఈ క్రింది ప్రశనాలను అడగండి : – 
 y కొంతమంది ఎందుకు సంతోషంగా లేరు?
 y గొఱ్ఱెల క్పరికి ఎనిని గొఱ్ఱెలు ఉనానియి?
 y ఎనిని తపి్పపోయాయి?
 y గొఱ్ఱెల క్పరి ఏమి చేశాడ్?
 y అతను గొఱ్ఱెలను ఇంటికి ఎల తీస్కువెళ్ళాడ్?
 y ఇంటికి వచిచినప్్పడ్ అతను ఏమి చేశాడ్?
 y గొఱ్ఱెలు ఎవరు?.
 y గొఱ్ఱెల క్పరి లంటివ్డ్ ఎవరు ?

“ బి 5 –  2వ కథ ” 
తపి్పపోయిన గొఱ్ఱె – ఈ కథ ప్రభువైన యేస్ మనలను ఎంతగా గా కాపాడుతున్నాడు అనే ద్ని గురించి.
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దీనినా పరిచయం చేయండి

ఇది నేరి్పంచండి

దీనిని నేరుచాకండి

ఇది గురుతాంచుకండి

మనం నేరుచాకవలసినది  :  – 
 y మేము చేసన తప్్పడ్ పనులకు మమమాలని క్షమించండి అని,  మనం దేవుణ్ణ  అడగాలని ఆయన కోరుకుంటాడ్.
 y మమమాలని క్షమించండి అని చెపి్పనప్్పడ్ దేవుడ్ ఎలలీప్్పడూ మమమాలని క్షమించును.

ముఖయా వచనం : లూకా 15: 24
బైబిల్ దృష్టి : లూకా 15: 11–24

క్షమాపణ ఆలోచనను వివరించడానికి పిలలీలకు ఒక చినని చినని కథ చెప్పండి.  ఉద్హరణకు ఒక రోజు నటరాజన్ మరియు 
జయకుమార్ కలస ఆడ్తునానిరు. నటరాజన్, జయకుమార్ కొనుకు్కనని బంత్తో ఆడటం ప్రంభించాడ్. ద్నికి జయకుమా-
ర్ కలత చెంద్డ్. అతను నటరాజన్ నుండి బంత్ని లకు్కని ఆయనిని పడగొటా్టడ్. నటరాజన్ ఏడవడం ప్రంభించాడ్.  – 
నటరాజన్ ఎందుకు ఏడ్స్్తనానిడ్– చరిచించండి? జయకుమార్ ఏమి చేయాలని మీరు అనుకుంటునానిరు? నటరాజన్ అతనిని 
క్షమించాలని మీరు అనుకుంటునానిరా?     

నేటి కథ బైబిల్ నుండి వచిచిన క్షమాపణ అని పిలలీలకు చెప్పండి.   

 y యేస్ మర్క ఉపమానము చెపా్పడ్. ఇద్దరు కుమారులునని ఒక వయాకి్త ఉనానిడ్. చినని కుమారుడ్  తన తండ్రిని ఒక రోజు 
తన భాగం అడిగాడ్. తండ్రి తన వంతు ఆస్తని అతనికి ఇచాచిడ్. కుమారుడ్ తండ్రి ఎల ఉండేవ్రో చరిచించండి.  
(లూక్ 15:11–12)     
(లూక్ 15: 13–16) చరిచించండి – కుమారుడ్  తనకు ఏమీ మిగలలేదని తెలుస్కుననిప్్పడ్ ఎల భావించాడని మీరు 
అనుకుంటునానిరు? అతను ఏమి చేస ఉండాలని మీరు అనుకుంటునానిరు? చరిచించండి.

 y తనదంతయు ఖరుచి చేసన తరువ్త ఆ దేశమందు గొప్ప కరవు రాగా వ్డ్ ఇబబుంది పడ స్గ,  వెళిలీ ఆ దేశస్్థలలో 
ఒకనిచెంత జేరను. అతడ్ పందులను మేప్టకు తన పలములలోనికి వ్నిని పంపను.  వ్డ్ పందులు త్ను పటు్టతో 
తన కడ్ప్ నింప్కొన అశపడెను గాని యెవడ్ను వ్ని కేమియు ఇయయాలేదు.  అయిత్ బుది్ధ వచిచినప్్పడ్ వ్డ్నా 
తండ్రియొద్ద ఎంతోమంది కూలవ్ండ్రకు అననిము సమృది్ధగా ఉననిది, నేనైత్ ఇక్కడ ఆకలకి చచిచిపోవు చునానిను.  నేను లేచి 
నా తండ్రియొద్దకు వెళిలీ––తండ్రీ, నేను పరలోకమునకు విరోధముగాను నీ యెదుటను పాపము చేసత్ని;  ఇకమీదట నీ 
కుమారుడనని అని పించుకొనుటకు యోగుయాడను క్ను; ననుని నీ కూల వ్రిలో ఒకనిగా పటు్టకొనుమని అతనితో చెప్్పదు 
ననుకొని, లేచి తండ్రియొద్దకు వచెచిను.  (లూక్ 15: 14–19) .   తండ్రి అతనిని క్షమించాడని మీరు అనుకుంటునానిరా?

 y అతను ఇంటికి ప్రయాణానికి బయలుదేరాడ్. కుమారుడ్ రావడం ఇంక్ చాల దూరంలో ఉననిప్్పడ్ తన తండ్రి 
చూశాడ్. అతని తండ్రి అతని వద్దకు పరిగెత్్త ముదు్ద పటు్టకునానిడ్. కుమారుడ్  క్షమించండి అని అడగడం ప్రంభిం-
చాడ్, క్ని అతని తండ్రి అతనిని అడ్డాకునానిడ్. తన కోసం ఉత్తమమైన వస్త్నిని, ఉంగరానిని, చెప్్పలను తీస్కురమమాని 
సేవకులకు పిలుప్నిచాచిడ్ మరియు తన కుమారుడ్  ఇంటికి రావడానిని సంతోషం జరుప్కోవడానికి ఒక పద్ద విందుని 
ఏరా్పటు చేశాడ్. ( లూక్ 15: 20–24)

 y చరిచించండి – కుమారుడ్ ఇంటికి త్రిగ వచాచిక ఎల అనిపించింది? దేవుడ్ తండ్రిలంటివ్డ్. మనం ఆయన దగగారకు 
వచిచి ఆయనను క్షమించండి అని అడగాలని ఆయన కోరుకుంటాడ్. చరిచించండి–మీరు ఎప్్పడైనా ఒకరికి క్షమించమని 
అడగడానికి ప్రయత్నించారా క్ని వ్రు విన లేద్ మిమమాలని క్షమించరు? మమమాలని అడగాలని క్షమించలేద్ డి అని దేవుడ్ 
అడిగనప్్పడ్ దేవుడ్ ఎలలీప్్పడూ వింటాడ్ మరియు క్షమించాడని పిలలీలకు చెప్పండి.

.ముఖయా వచనాలు అవసరమైన చోట నేర్పండి మరియు వివరించండి. లూక్ 15: 24. కుమారుడ్ కు ఏమి జరిగందో తండ్రికి 
తెలయదని వివరించండి – అతను చనిపో డా బ్రత్కి ఉనానిడో కూడా తెలీదు. క్నీ ఇప్్పడ్ కుమారుడ్ త్రిగ వచాచిడ్, అతను 
నిజంగా సజీవంగా ఉనానిడ్!

కథను సవరించే స్ధనంగా పిల్లలను ఈ క్రింది ప్రశనాలను అడగండి   :  –
 y మనిష్కి ఎంతమంది కుమారులు ఉనానిరు?
 y చినని కుమారుడ్  తన తండ్రిని ఏమి అడిగాడ్?
 y కుమారుడ్  తన డబుబుతో ఏమి చేశాడ్?
 y అప్్పడ్ అతను ఏమి చేయాలని నిర్ణయించుకునానిడ్?
 y కుమారుడ్ ఇంటికి రావడం చూస తండ్రి ఏమి చేశాడ్?
 y తండ్రి కుమారుడ్కు ఏమి ఇచాచిడ్?   &   కథలో తండ్రి ఎవరు?

“ బి 5 – 3వ కథ ”
తపి్పపోయిన కుమారుడు – ఈ కథ తపు్ప చేసినంద్కు పాశాచాతయా పడుట.



BES – Teachers Guidelines – Levels 1&2 B Series - Telugu 05/2021 24

దీనినా పరిచయం చేయండి

ఇది నేరి్పంచండి

దీనిని నేరుచాకండి

ఇది గురుతాంచుకండి

మనం నేరుచాకవలసినది  :   –  
 y బైబిల్ దేవుని వ్కయాం.
 y మనం మంచి నేలల ఉండాలని, బైబిలోలీ ఆయన మనకు చెపి్పనద్నిని నమామాలని దేవుడ్ కోరుకుంటాడ్.

ముఖయా వచనం : మారుకూ 4 :  20
బైబిల్ దృష్టి  : మారుకూ 4 : 1–20

చరిచించండి – మీరు ఎప్్పడైనా ఒక మొక్కను నాటడానికి ప్రయత్నించారా? మీరు ఏమి  నాటారు? మొక్క పరగడానికి ఏమి 
అవసరం? ఇది బలమైన మొక్కగా ఎదిగంద్ లేద్ చనిపోయింద్? చినని గ్రూప్లతో మీరు కొనిని విభినని విత్తనాలను చూపిస్్త  
వివరించండి.

నేటి కథ కొనిని పంటలను పండించడానికి ప్రయత్నించిన రైతు గురించి అని పిలలీలకు వివరించండి.

 y యేస్ వినడానికి పద్ద సంఖయాలో ప్రజలు వచాచిరు. అది రదీ్దగా ఉంది క్బటి్ట యేస్ పడవలో దిగ సముద్ంలో కూరుచినానిడ్, అదే 
సమయంలో అతను భూమిపై ప్రజలకు బోధంచాడ్. అతను వ్రికి మర్క కథ నేరి్పంచాడ్.  
(మారు్క 4: 1–2) చరిచించండి – ప్రత్ ఒక్కరూ యేస్ కథలను ఎందుకు వినాలని అనుకుంటునానిరు? మీరు ఆ సమయంలో జీవించి 
ఉంటే మీరు అతని కథలను వినాలని అనుకుంటునానిరా?

 y ఆయన ఉపమానర్త్గా చాల సంగతులు వ్రికి బోధం చుచు తన బోధలో వ్రితో ఇటలీనెను. వినుడి; ఇదిగో వితు్తవ్డ్ వితు్తటకు 
బయలువెళ్లీను. వ్డ్ వితు్త చుండగా కొనిని విత్తనములు త్రోవప్రక్కను పడెను. పక్షులువచిచి వ్టిని మింగవేసెను.  కొనిని చాల మనుని 
లేని రాత్నేలను పడెను; అక్కడ మనుని లోతుగా ఉండ నందున అవి వెంటనే మొలచెను గాని  స్రుయాడ్ ఉద యింపగానే అవి మాడి, 
వేరులేనందున ఎండిపోయెను.  కొనిని ముండలీపదలలో పడెను; ముండలీపదలు ఎదిగ వ్టిని అణచివేసెను గనుక అవి ఫలంపలేదు.  
కొనిని మంచినేలను పడెను; అవి మొలచి పరిగ పైరై ముప్పదం తలుగాను అరువదంతలుగాను న్రంతలుగాను ఫలంచెను. వినుటకు 
చెవులుగలవ్డ్ వినునుగాక అని చెప్పను.

 y యేస్ నీత్కథను వివరించాడ్. వితు్తవ్డ్ వ్కయాము వితు్త చునానిడ్.  త్రోవప్రక్క నుండ్వ్రవరనగా, వ్కయాము వ్రిలో విత్తబడ్ను గాని 
వ్రు వినిన వెంటనే స్తాను వచిచి వ్రిలో విత్తబడిన వ్కయా మత్్తకొనిపోవును.  అటువలె రాత్నేలను విత్తబడినవ్రవరనగా, వ్కయాము 
విని సంతోషముగా అంగ్కరించువ్రు;  అయిత్ వ్రిలో వేరు లేనందున, కొంతక్లము వ్రు నిలుతురు గాని వ్కయాము నిమిత్తము 
శ్రమయైనను హింసయైనను కలుగ గానే వ్రు అభయాంతరపడ్దురు.  ఇతరులు ముండలీపదలలో విత్తబడినవ్రు;  వీరు వ్కయాము 
విందురు గాని ఐహిక విచారములును, ధనమోసమును మరి ఇతరమైన అపేక్ష లును లోపల చొచిచి, వ్కయామును అణచివేయుటవలన 
అది నిషఫాలమగును.  
20 మంచి నేలను విత్తబడినవ్రవ రనగా, వ్కయాము విని, ద్నిని అంగ్కరించి ముప్పదంతలు గాను అరువదంతలుగాను న్రంతలుగా-
ను ఫలంచువ్రని చెప్పను.. 
(మారు్క  4: 13–20) మనం మంచి నేలల ఉండాలని దేవుడ్ కోరుకుంటుననిటులీ వివరించండి మరియు ఆయన తన వ్కయామైన బైబిలోలీ 
చెపి్పనద్నిని నమమాండి. చరిచించండి – మేము మంచి నేల లగా ఎల ఉంటామని మీరు అనుకుంటునానిరు?

 y చరిచించండి – మేము నేరుచికునని ఉపమానాలలో మీకు ఇష్టమైనది ఏది? అది మీకు ఎందుకు నచిచింది? ద్ని నుండి మీరు నేరుచికునని 
ముఖయామైన పాఠం ఏమిటి?

 వితు్తవ్డ్ యొక్క ఉపమానము. మీరు కొనిని విత్తనాలైన గోధుమ ధానయాం చూపించవచుచి, గోధుమ, ధానయాం కొతకోయడానికి సద్ధంగా 
ఉంది. ముఖయా వచనాలులో పేర్్కనని విధంగా పంట పరిమాణానిని వివరించడానికి ఇది సహాయపడ్తుంది. 

ముఖయా వచనాలు అవసరమైన చోట నేర్పండి మరియు వివరించండి. మారు్క 4: 20. ప్రత్ పదబంధానిని గురు్తంచుకోవడానికి 
పిలలీలకు సహాయపడటానికి మీరు చరయాలను ఉపయోగంచవచుచి ఉద్. వితు్తతారు వెదజలలీడం = చూపించండి, వినండి = చెవి 
చుటూ్ట కప్్పతారు, అంగ్కరించండి = గుండెకు స్చించండి, ఉత్పత్్త = చేతులు కలస పైకి కదులుతాయి. సంఖయాలను గాలలో 
వ్రాయవచుచి.

కథను సవరించే స్ధనంగా పిలలీలను ఈ క్రింది ప్రశనిలను అడగండి  : – 
 y ప్రజలకు బోధంచినప్్పడ్ యేస్ ఎక్కడ ఉనానిడ్?
 y రైతు ఏం చేశాడ్?
 y మొదటి రకమైన నేల ఎల ఉంది?
 y రండవ రకమైన నేల ఎల ఉంది?
 y మూడవ రకమైన & నాలగావ రకమైన  నేల ఎల ఉంది?
 y పంటలు పండించడానికి ఏ నేల ఉత్తమమైనది?
 y విత్తనం ఎల ఉంటుంది?

“ బి 5 –  4వ కథ ” 
వితుతావాడు – ఈ  కథ మనం దేవుని వాకయాంతో ఏమి చేస్తాం.
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దీనినా పరిచయం చేయండి

ఇది నేరి్పంచండి

దీనిని నేరుచాకండి

ఇది గురుతాంచుకండి

మనం నేరుచాకవలసినది  :
 y యోసేప్ తన భవిషయాతు్త గురించి వింత కలలు కనానిడ్.
 y దేవుడ్ యోసేప్ జీవితానికి ఒక ప్రణాళికను కలగ ఉనానిడ్ మరియు మన జీవితాలకు కూడా ఆయనకు ఒకొక్క   

ప్రణాళిక ఉంది.

ముఖయా వచనం : ఆదికాండము 37: 8
బైబిల్ దృష్టి   : ఆదికాండము 37: 1–11

యోసేప్కు పదకొండ్ మంది సదరులు ఉనానిరు. పిలలీలను వ్రి సదరులు మరియు సదర్మణుల గురించి పంచుకోమని 
చెప్పండి. వ్రికి ఎంతమంది ఉనానిరో?   ఇంత పద్ద కుటుంబంలో పరగడం ఎల ఉంటాదో చరిచించండి.

 y యోసేప్ తండ్రి యాకోబు కనాను దేశంలో నివసంచాడ్. యోసేప్ వయస్ 17 సంవతస్రాలు. తన తండ్రి గొఱ్ఱెలను 
క్యడానికి /మేపడానికి తన సదరులకు సహాయం చేశాడ్. ఒక రోజు వ్రు ఏదో తప్్ప చేయడం చూశాడ్. ద్ని గురించి 
యోసేప్ తన తండ్రికి చెపా్పడ్. ( ఆదిక్ండము 37: 1–2)

 y యాకోబు తన ఇతర కుమారులకనాని యోసేప్ను ఎకు్కవగా ప్రేమిస్్తనానిడ్ ఎందుకంటే అతను తన వృద్్ధపయాంలో జనిమాంచిన 
కుమారుడ్.  యాకోబు విచిత్మైన నిలువుటంగ్ని యోసేప్కు కుటి్టంచెను. ఇది చూసన యోసేప్పై  సదరులు చాల 
అస్యపడాడారు. వ్రు అతనిని అసహియాంచుకునానిరు! ( ఆదిక్ండము 37: 3–4) ‘అస్య’ అనే పద్నిని పిలలీలతో చరిచిం-
చండి. అస్యపడటం అంటే ఏమిటి? మీరు ఎప్్పడైనా అస్యపడాడారా? సదరులు యోసేప్పై అస్య పడాడారని మీరు 
ఎందుకు అనుకుంటునానిరు?

 y యోసేప్కు ఒక కల వచిచింది. అతను మరియు అతని సదరులు పలలలో పని చేస్్తనానిరని మరియు మొక్కజొనని పనలును 
కటు్టకుంటారని అతను కలలు కనానిడ్. యోసేప్ మొక్కజొననిపనలు నిటారుగా నిలబడి, సదరుల పనలు వచిచి ద్నికి 
నమస్కరించాయి.

 y భవిషయాతు్తలో తనకు ఏమి జరుగుతుందనే ద్ని గురించి ఈ కలకి యోసేప్కు ప్రత్యాక అర్ధం ఉందని పిలలీలకు వివరించండి. కల 
అంటే ఏమిట్ వ్రు ఆలోచించే విషయాలను చరిచించమని పిలలీలను అడగండి. అతని కలలు మరియు మాటల వలలీ అతని 
సదరులు అతనిని మరింత అసహియాంచుకునానిరు.  (ఆదిక్ండము 37: 5–8)

 y చాల సమానమైన అర్థంతో యోసేప్కు మరో కల వచిచింది. ఈస్రి స్రుయాడ్, చంద్రుడ్ మరియు పదకొండ్ నక్షత్రాలు 
తనకు నమస్కరించడం చూశాడ్. ఇప్్పడ్ అతని తండ్రి కూడా అతనిపై కోపంగా ఉనానిడ్. అతను, “నేను మరియు మీ తలలీ 
మరియు మీ సదరులు వచిచి మీకు నమస్కరిస్్తరా?”  (ఆదిక్ండము 37: 9–10)

 y యోసేప్ సదరులు మరింత అస్యపడాడారు, క్ని అతని తండ్రి కలల గురించి ఆలోచిస్్తనే ఉనానిడ్. 
(ఆదిక్ండము 37: 11). భవిషయాతు్తలో యోసేప్కు ఏమి జరుగుతుందో పిలలీలు ఏమనుకుంటునానిరో అడగండి. (కలలలో  
అంటే ఒకరోజు అతను తన సదరులను పరిపాలస్్తడ్.) యోసేప్ జీవితానికి మొదటి నుంచీ దేవునికి ఒక ప్రణాళిక ఉందని 
వ్రికి గురు్త చేయండి. మన జీవితాలకు కూడా దేవునికి ఒక ప్రణాళిక ఉంది.

ముఖయా వచనాలు అవసరమైన చోట నేర్పండి మరియు వివరించండి. ఆదిక్ండము 37: 8. అతని కలల అరా్థనిని యోసేప్ 
సదరులు అర్థం చేస్కునానిరని వివరించండి. వ్రు అతనిపై అస్యపడి అతనిని దేవాష్ంచారు.

కథను సవరించే స్ధనంగా పిల్లలను ఈ క్రింది ప్రశనాలను అడగండి  : – 
 y ఈ కథలో యోసేప్ వయస్స్ ఎంత?
 y యాకోబు యోసేప్కు ఏ బహుమత్ ఇచాచిడ్?
 y యోసేప్ సదరులు ఆయనపై ఎందుకు అస్యపడాడారు?
 y అస్య అంటే ఏమిటి?
 y అస్యపడటం సరైనదని మీరు అనుకుంటునానిరా?
 y తన మొదటి / రండవ కలలో యోసేప్ ఏమి కలలు కనానిడ్?
 y యోసేప్ కలల అర్థం ఏమిటి?
 y యోసేప్ జీవితానిని మొదటి నుండి ఎవరు ప్రణాళిక చేశారు?
 y ప్రతాయామానియంగా, పిలలీలు యోసేప్ విచిత్మైన నిలువుటంగ్ని యొక్క బొమమాను గ్స రంగులు వేస తయారు చేయవచుచి. 

క్గతం ముక్క మీద గ్సన నిలువుటంగ్ని 12 ముక్కలుగా కత్్తరించవచుచి. పిలలీల యొక్క గ్రూప్ చినని 12 ముక్కలను ఒక 
రంగు క్గతంపై ఆంటీంచ మనండి,  నిలువుటంగ్ని పూర్తయినప్్పడ్ త్రిగ సమీకరించవచుచి.

“ బి 6 –  1వ కథ ” 
యువ స్విపినాకుడు – ఈ కథ యోసేపు వింత దర్శన్లు గురించి.
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దీనినా పరిచయం చేయండి

ఇది నేరి్పంచండి

దీనిని నేరుచాకండి

ఇది గురుతాంచుకండి

మనం నేరుచాకవలసినది :  – 
 y యోసేప్ను అతని సదరులు బానిసతావానికి అమిమావేశారు. 
 y మన పాపాలను దేవుని నుండి ద్చలేము.                

ముఖయా వచనం : సంఖ్యాకాండము 32: 23
బైబిల్ దృష్టి  : ఆదికాండము 37: 12–36

యోసేప్ చేసనటులీ తలలీదండ్రుల కోసం పనులు చేయాల అని పిలలీలను అడగండి. మునుపటి కథ యొక్క పిలలీలను గురు్త 
చేయండి. యోసేప్ సదరులు అతనిని ఎందుకు దేవాష్ంచారు? నేటి కథలో, ఇంటి నుండి దూరంగా ఉనని తన సదరులను వ్రి 
గొఱ్ఱెలను చూస్కోవటానికి యోసేప్ తన తండ్రితో వెళళామని కోరాడ్. ( ఆదిక్ండము 37: 12–17)

 y సదరులు యోసేప్ రావడం చూశారు. వ్రు అతనిని ఎంతగానో దేవాష్ంచారు, వ్రు అతనిని చంపడానికి కుట్ర పనానిరు. 
అప్్పడ్ అతని కలలు ఏమవుతాయి? వ్రు అబద్ధం చెపి్ప, ఒక అడవి జంతువు తనపై ద్డి చేసందని తండ్రికి చెపా్పరు.  
(ఆదిక్ండము 37:18–20) తమ పాపాలను ద్చవచచిని, ఎవవారూ ఎప్పటికీ కనుగొనలేరని సదరులు భావించారని 
పేర్్కనండి. మనం చేసే అనిని తప్్ప పనుల గురించి దేవునికి తెలుస్.

 y యోసేప్ పద్ద సదరుడ్ రూబెను ఇల చేయకుండా వ్రిని ఆపాడ్. బదులుగా అతను యోసేప్ను ఒక గొయియాలో పడవే-
యమని చెపా్పడ్. అతను తరువ్త త్రిగ వచిచి అతనిని రక్షించాలని అనుకునానిడ్  ( ఆదిక్ండము 37: 21–22).

 y యోసేప్ వచిచినప్్పడ్ వ్రు అతని రంగురంగుల వస్త్నిని తీస అతనిని ఖ్ళ్ గొయియాలోకి విసరారు. 
(ఆదిక్ండము 37: 23–24)

 y కొంత సమయము తరావాత, కొంతమంది ప్రుష్లు ఆ త్రోవలో గడిచారు. వ్రు విక్రయించడానికి స్గంధ ద్వ్యాలను ఐగు-
ప్్తకు తీస్కువెళ్తునానిరు. సదరులలో ఒకరైన యూద్ కొంత డబుబు సంపాదించాలనుకునానిడ్. యోసేప్ను చంపడానికి 
బదులు, వ్రు యోసేప్ను ఈ మనుష్యాలకు అమమామని స్చించాడ్. ( ఆదిక్ండము 37: 25–28) బానిస అంటే 
ఏమిటి? యోసేప్ ఇప్్పడ్ ఎల భావిస్్తనానిడని మీరు అనుకుంటునానిరు?     

 y సదరులు తాము చేసన వ్టిని ద్చడానికి ప్రయత్నించారు. వ్రు యోసేప్ రంగురంగుల వస్త్నిని తీస్కొని మేక రక్తంలో 
ముంచారు. వ్రు ద్నిని త్రిగ తమ తండ్రి వద్దకు తీస్క్ళిళా, అది యోసేప్కు చెందినద్ అని అడిగారు.. యాకోబు చాల 
కలత చెంద్డ్ మరియు ఓద్రచిలేకపోయాడ్. ( ఆదిక్ండము  37 : 29 – 35 )

 y యోసేప్ ఐగుప్్తలో జీవించి ఉనానిడ్. అతనిని సైనయాంలో అధక్రిగా గా ఉనని పోత్ఫర్ అనే వయాకి్తకి అమామారు.  
(ఆదిక్ండము 37: 36)

 y యోసేప్కు సందరాభాలు చాల ప్రత్కూలంగా అనిపించినప్పటికీ, దేవుడ్ ఇంక్ అనినింటినీ అదుప్లో ఉంచుతునానిడని 
పిలలీలకు గురు్త చేయండి.

ముఖయా వచనాలు అవసరమైన చోట నేర్పండి మరియు వివరించండి. సంఖ్యాక్ండము 32: 23. పిలలీలు ‘పాపం’ యొక్క అరా్ధనిని 
అర్థం చేస్కునానిరని నిరా్ధరించుకోండి మరియు వ్రు శిక్షించబడటానికి అరు్హలు. మన పాపాలనినింటికీ గురుంచి దేవునికి తెలు-
స్నని, అనిని పాపాలకు శిక్ష తప్పదని వివరించండి. మన పాపాల శిక్ష కు బదులుగా ప్రభువైన యేస్ సలువపై మరణంచాడని 
పిలలీలకు గురు్త చేయండి.

కథను సవరించే స్ధనంగా పిల్లలను ఈ క్రింది ప్రశనాలను అడగండి  : – 
 y నేటి కథ ప్రంభంలో యాకోబు యోసేప్ను ఏమి చేయమని కోరాడ్?
 y సదరులు యోసేప్కు ఏమి చేయాలని ప్రణాళిక వేశారు?
 y ఏ సదరుడ్ యోసేప్ను చంపవద్దని, బదులుగా అతనిని ఒక గొయియాలో పడమని చెపా్పడ్?
 y యోసేప్ ఎంత వెండి నాణేలకు అమిమావేయబడాడాడ్? 
 y సదరులు తమ పాపానిని ఎల కపి్పప్చుచికునానిరు?
 y యోసేప్కు ఏమి జరిగందని యాకోబు అనుకునానిడ్?
 y యోసేప్కు ఏమి జరిగందో దేవునికి తెలుస్?  
 y తదుపరి యోసేప్ కోసం దేవుడ్ ఏమి ప్రణాళిక చేశాడని మీరు అనుకుంటునానిరు?

“ బి 6 – 2 వ కథ ”
దేవిష్ంచబడిన సోదరుడు  –  ఈ కథ యోసేపును తన సోదరులు అమి్మవేసిన ఘటన  గురించి.
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దీనినా పరిచయం చేయండి

ఇది నేరి్పంచండి

దీనిని నేరుచాకండి

ఇది గురుతాంచుకండి

మనం నేరుచాకవలసినది  :  – 
 y చెరస్లలో కూడా యోసేప్ నిజాయితీగా మరియు కష్టపడి పనిచేసేవ్డ్,
 y దేవుడ్ యోసేప్తో ఉనానిడ్. అతను ఎప్పటికీ మమమాలని విడిచిపట్టడ్ లేద్ మమమాలని నిరాశపరచడ్.

ముఖయా వచనం  : ఆదికాండము 39: 21
బైబిల్ దృష్టి  : ఆదికాండము 39: 1–6 & 19–23

పిలలీలు ఎప్్పడైనా వ్రి కుటుంబానికి దూరంగా ఉనానిరా అని అడగండి. అది వ్రికి ఎల అనిపించింది? యోసేప్ తన కుటుంబం 
నుండి ఎల దూరంగా వచాచిడో మరియు పోత్ఫర్ తన బానిసగా ఎల కొనానిడ్ అని పిలలీలకు కులీప్తంగా గురు్త చేయండి. ఈ పరిస్థత్-
లో యోసేప్ ఎల స్పందించాడో అనేవాష్ంచండి, వేర్ దేశానికి వచిచి బానిసగా పని చేయడానికి అమమాబడాడాడ్.

 y యోసేప్ను ఐగుప్్తకు తీస్కువచిచి పోత్ఫర్ అనే వయాకి్తకి బానిసగా అమామారు. పోత్ఫర్, ఫరో రాజయానికి సైనిక్ధక్రి. యోసేప్ 
నిజాయితీపరుడ్ మరియు కష్టపడి పనిచేసేవ్డ్ అని పోత్ఫర్ చూశాడ్. దేవుడ్ యోసేప్తో ఉనానిడని అతనికి తెలుస్ 
మరియు అతడ్ తన ఇంటిని చూస్కునానిడ్.  (ఆదిక్ండము 39: 1–4 )

 y పోత్ఫర్ యోసేప్ను తన ఇంటి బాధయాతలు నిరవారి్తంచినప్పటి నుండి, దేవుడ్ అతని ఇంటిని ఆశీరవాదించాడ్. అతను త్నని 
ఆహారం తప్ప మర్మీ గురించి ఆందోళన చెంద్లస్న అవసరం లేదు. ( ఆదిక్ండము 39: 5–6),  దేవుడ్ యోసేప్తో 
ఉనానిడని, అతనిని చూస్కుంటునానిడని పిలలీలకు గురు్త చేయండి

 y ఒక రోజు, పోత్ఫర్ భారయా యోసేప్ తాను చేయని పనిని నిందించింది. ఆమ అతని గురించి అబద్్ధలు పోత్ఫర్తో చెపి్పంది. 
పోత్ఫర్ తన భారయాను నమామాడ్. అతను చాల కోపంగా ఉనానిడ్ మరియు యోసేప్ తప్్ప చేయకపోయినా చెరస్లలో 
పడేశాడ్. ( ఆది 39: 19–20) దేవుడ్ యోసేప్ను మరచిపోయాడా ?

 y క్నీ దేవుడ్ యోసేప్తోనే ఉనానిడ్ మరియు చెరస్లలో కూడా అతనిని చూస్కునానిడ్. యోసేప్ నిజాయితీగా, కష్టపడి 
పనిచేస్్తనే ఉనానిడ్. చెరస్ల అధక్రి యోసేప్ను మిగతా ఖైదీలందరికీ బాధయాత వహించాడ్. చెరస్లలో యోసేప్ ఏమి 
చేసనా, దేవుడ్ ద్నిని విజయవంతం చేశాడ్. (ఆదిక్ండము 39: 21–23)

 y కథలోని ఈ భాగంలో యోసేప్ చూపిన మంచి లక్షణాలను సంగ్రహించండి. యోసేప్ దేవుణ్ణ వెనకి్క పట్టడం చాల స్లభం 
క్ని యోసేప్ దేవుణ్ణ సంతోషపట్టడం కొనస్గంచాడ్. దేవుడ్ యోసేప్కు భవిషయాతు్తలో తనకు ఉనని బాధయాతల కోసం 
సద్ధం చేస్్తనానిడ్. అతను యోసేప్ను మరచిపోలేదు మరియు అతనిని ఎప్పటికీ నిరాశపరచలేదు.

ముఖయా వచనాలు అవసరమైన చోట నేర్పండి మరియు వివరించండి. ఆదిక్ండము 39: 21. కొనినిస్రులీ మన కోసం దేవుని 
ప్రణాళిక కష్ట సమయాలను కలగ ఉంటుందని పిలలీలకు వివరించండి. అయినప్పటికీ దేవుడ్ మనలని ప్రేమిస్్తడ్ మరియు 
అప్్పడ్ కూడా మనతో ఉంటాడ్.

కథను సవరించే స్ధనంగా పిల్లలను ఈ క్రింది ప్రశనాలను అడగండి  : – 
 y యోసేప్ను ఏ దేశానికి తీస్క్ళ్లీరు?
 y యోసేప్ను ఎవరు కొనానిరు?
 y పోత్ఫర్ ఉదోయాగం ఏమిటి?
 y పోత్ఫర్ యోసేప్ను తన ఇంటి బాధయాతలు ఎందుకు అప్పగంచాడ్?
 y యోసేప్ను ఎందుకు చెరస్లలో పడేశారు?
 y యోసేప్ చెరస్లలో పట్టడానికి అరు్హడా?
 y అతను చేసన ప్రత్ద్నిని విజయవంతం చేస్్త యోసేప్తో ఎవరు ఉనానిరు?
 y యోసేప్ను చెరస్లలో పట్టడానికి దేవుడ్ అనుమత్ంచాడని మీరు ఎందుకు అనుకుంటునానిరు?  

“బి 6  – 3వ  కథ”
నమ్మకమైన  ఖైదీ –  ఈ కథ యోసేపును చెరస్లలో పెటటిడం గురించి
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దీనినా పరిచయం చేయండి

ఇది నేరి్పంచండి

దీనిని నేరుచాకండి

ఇది గురుతాంచుకండి

మనం నేరుచాకవలసినది  :   – 
 y యోసేప్ ఐగుప్్త దేశంలో రండవ నాయకుడయాయాడ్.
 y ఈ ప్రత్యాక ఉదోయాగం కోసం దేవుడ్ యోసేప్ను సద్ధం చేశాడ్.

ముఖయా వచనం : 1 కొరింథీయులకు 10: 13
బైబిల్ దృష్టి  : ఆదికాండము 41: 14–49

గందరగోళ కల నుండి ఎప్్పడైనా మేల్్కనానిరా అని పిలలీలను అడగండి. అది వ్రికి ఎల అనిపించింది? ఈ కథలో, ఐగుప్్త రాజు 
అయిన ఫరో తనకు అర్థం క్ని రండ్ కలలు కలగ ఉనానిడ్. అతను అర్థం ఏమిట్ తెలుస్కోవ్లనుకునానిడ్! అతనికి ఎవరు 
సహాయం చేయగలరు?

 y ఫరో చాల గందరగోళ కలలు కనానిడ్. అతను అర్థం ఏమిట్ తెలుస్కోవ్లనుకునానిడ్. తన మొదటి కలలో ఏడ్ కొవువా 
ఆవులు నైలు నది నుండి బయటకు వచాచియని కలలు కనానిడ్. అప్్పడ్ ఏడ్ బలహీన ఆవులు బయటకు వచాచియి.  
బలహీన ఆవులు కొవువా ఆవులను త్నానియి క్ని అవి మునుపటిల సననిగా ఉనానియి! అప్్పడ్ అతను మొక్కజొనని ఏడ్ 
మంచి పనలు మరియు మొక్కజొనని ఏడ్ సననిని పనలు గురించి కలలు కనానిడ్. సననిని పనలు మొక్కజొనని మంచి పనలును 
మింగవేస్యి. ఫరో తన ఇంద్జాలకులను దీని అర్థం ఏమిటని అడిగాడ్ క్ని వ్రికి తెలయదు. (ఆదిక్ండము 41: 1–8)

 y కలల అర్థం ఏమిటని పిలలీలను అడగండి. దేవుడ్ ఫరోకు ఈ కలలు కనబరిచాడ్. యోసేప్ మాత్మే సమాధానం ఇవవాగలడ్.
 y ఫరో యోసేప్ను తీస్కురమమాని పంపాడ్. యోసేప్ను చెరస్ల నుండి తీస్కొని ఫరో వద్దకు తీస్కువచాచిరు. కలల అరా్థనిని 

వివరించడానికి దేవుడ్ తనకు సహాయం చేస్్తడని అతను ఫరోతో చెపా్పడ్. (ఆదిక్ండము 41: 14–24)
 y కలల అర్థం ఏమిట్ దేవుడ్ యోసేప్కు చెపా్పడ్. యోసేప్ ఫరోకు అర్థం చెపా్పడ్. ఏడ్ కొవువా ఆవులు మరియు మొక్కజొ-

నని యొక్క ఏడ్ మంచి పనలు అంటే తవారలో ఏడ్ సంవతస్రాల మంచి పంట వస్్తంది. ప్రత్ ఒక్కరూ త్నడానికి ప్ష్కలంగా 
ఉంటారు. ఏదేమైనా, ఏడ్ సననిని ఆవులు మరియు మొక్కజొనని పనలు అంటే ఏడ్ సంవతస్రాల ప్ష్కలంగా ఏడ్ సంవతస్-
రాల కరువు ఉంటుంది. కరువు చాల ఘోరంగా ఉంటుంది, ప్రత్ ఒక్కరూ ఏడ్ సంవతస్రాల ప్ష్కలలతావానిని మరచిపోతారు. 
(ఆదిక్ండము 41: 25– 32)

 y సమృది్ధగా ఉనని సంవతస్రాలోలీ ఆహారానిని సేకరించడానికి మరియు కరువు సంవతస్రాలలో ప్రజలు త్నడానికి నిలవా చేయడా-
నికి ఫరో ప్రుష్లను నియమించాలని యోసేప్ స్చించాడ్. ఈ ఆలోచన ఫరోను సంతోష్ంచింది. దేవుడ్ యోసేప్తో 
ఉనానిడని, అతడ్ తెలవైనవ్డని ఫరోకి తెలుస్. ఫరో యోసేప్ను ఐగుప్్త దేశమంతా చూస్కుమనానిడ్. ఐగుప్్తలో, ఫరో 
మాత్మే యోసేప్ కంటే గొప్పవ్డ్. (ఆదిక్ండము 41: 33–45).

 y ప్ష్కలంగా ఉనని సంవతస్రాలోలీ, యోసేప్ ఐగుప్్త దేశమంతా బయలుదేరి కరువు సంవతస్రాలకు ఆహారానిని నిలవా చేశాడ్. 
ప్రత్ నగరానికి ఇంక్ రాబోయే కరువుకు ఆహార నిలవా ఉంది. కరువు వచిచినప్్పడ్ ప్రజలకు త్నడానికి తగనంత ఆహారం 
ఉంది. ( ఆదిక్ండము 41: 46–49)

 y ఈ సమయం వరకు యోసేప్ జీవితం పిలలీలను గురు్త చేయండి. యోసేప్ కోసం ఇది దేవుని ప్రణాళిక అని చరిచించండి. 
దేవుడ్ యోసేప్కు నమమాకంగా ఉనానిడ్. దేవుడ్ యోసేప్ను విడిచిపట్టలేదు,  యోసేప్ జీవితంలో అతని ప్రయోజనాలకు 
ఎలలీప్్పడూ దేవుడ్ పని చేస్్తనానిడ్. ఈ ముఖయామైన హోద్కు తనను సద్ధం చేయడానికి అతను యోసేప్ జీవితంలో అనిని 
కష్ట సమయాలను ఎదుర్్కనేల దేవుడి క్పాడాడ్. కరువు సమయంలో చాల మంది ప్ణాలను రక్షించడానికి దేవుడ్ 
యోసేప్ను ఉపయోగంచాడ్!

ముఖయా వచనాలు అవసరమైన చోట నేర్పండి మరియు వివరించండి. 1 కొరింథీయులకు 10: 13 – ‘దేవుడ్ నమమాకమైనవ్డ్’.  
పిలలీలతో,   పై కధ ద్వారా విశావాసం అంటే ఏమిట్ ?  అర్ధం  చరిచించండి

కథను సవరించే స్ధనంగా పిల్లలను ఈ క్రింది ప్రశనాలను అడగండి:  – 
 y ఫరో యోసేప్ను ఎందుకు తీస్కురమమానానిడ్?
 y మొదటి కలలో ఆవుల ఏల ఉననియి?
 y కలల అర్థం ఏమిట్ వివరించడానికి యోసేప్కు ఎవరు సహాయం చేశారు?
 y కలల అర్థం ఏమిటి?
 y ప్ష్కలంగా ఉనని సంవతస్రాలోలీ యోసేప్ యొక్క ప్రత్యాక ఉదోయాగం ఏమిటి?
 y దేవుడ్ యోసేప్కు ఎల నమమాకంగా ఉనానిడ్?  

“బి 6 – 4వ కథ”
క్రొతతా న్యకుడు – ఈ కథ యోసేపు ఐగుపుతా పాలకుడు కావడం గురించి.
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పాఠాలు గురితాంచే ఉపాధ్యాయులకు మార్గదర్శకతవిం
1వ స్థాయి పాఠాలు : –

 y ప్రత్ వ్రం ఒక పేజీ (లేద్ బుక్లెటలీలో రండ్) ప్రధానంగా రంగులు వేయడం మరియు కొనిని పద్లను లేద్ ఖ్ళ్లును నింపడం.
 y ప్రత్ వ్రానికి పది మారు్కలు గరిష్టంగా 40 తో కేటాయించబడతాయి.     
 y 1వ స్్థయి పాఠాలు పందిన పిలలీలు బాగా చదవగలరని ఊహించలేము, క్వున తలలీదండ్రులు / సంరక్షకులు / నాయకులు వ్రికి సహాయం చేస్్తరని మేము 

ఆశిస్్తనానిము.
 y మనము ప్రత్ పాఠానికి 2 మారు్కలు మరియు కలరింగ్ కోసం తకి్కన  = 10 మారు్కలను కేటాయిస్్తము.

2వ స్థాయి పాఠాలు : –
 y వ్రానికి రండ్ పేజీలు. (బుక్లెటలీలో 4)  
 y పాఠం లోపల కథ ఉంది. విద్యారు్థలు పాఠం నుండి వివిధ పద్లను తెలుస్కోవ్ల, కొనిని రంగులు వేయిచండం, పూరి్త ముఖయా వచనాలను మొదలైనవి చేయాల.
 y పాఠాలు పూరి్తగా సరైనవి అయినప్్పడ్, ప్రత్ వ్రానికి గరిష్టంగా 80 చొప్్పన ప్రత్ వ్రానికి ఇరవై మారు్కలు కేటాయించబడతాయి.

బైబులు సమయం మారుకూలు : 

మారుకూలు స్చనలు : – 

ఉపాధ్యాయులను మొదట అడుగుతారు :     
 y ప్రత్ పాఠం ద్వారా తనిఖీ చేయండి మరియు సమాధానాలను సరైనద్ క్ద్ అని గురి్తంచండి.
 y స్చించిన విధంగా అవసరమైన పాయింటలీను ఇవవాండి.
 y ఎలలీప్్పడూ విరుద్ధమైన రంగులో గురి్తంచండి మరియు ప్రత్ సరైన జవ్బును టిక్ చేయండి.
 y సరైన సమాధానంలో ఉంచండి, అవసరమైన చోట మరియు అక్షర తప్్పలు సరిదిద్దండి, అయినప్పటికీ వీటికి ఎటువంటి మారు్కలు తీసవేయబడవు.
 y పాక్షికంగా సరైన సమాధానాలకు తకు్కవ మారు్కలు ఇవవాండి.
 y నెల మొతా్తనిని జోడించి, అందించిన స్థలంలో వెనుక పేజీలో దీనిని వ్రాయండి. 

చాల ఉద్రంగా ఉండటం మరియు వ్రి బైబిలు అధయాయనంతో విద్యారు్థలను ప్రోతస్హించడానికి స్ధయామైన ప్రత్ద్నిని చేయడం అవసరం. ప్రత్ నెల ఉపాధాయా-
యుడ్ విద్యారి్థకి ప్రోతాస్హక పదం రాయడం స్ధయామవుతుంది మరియు ఇది చేయటానికి పాఠం షీట్లీ స్థలం ఇవవాబడ్తుంది. మంచి రంగు, చక్కగా, స్ధంచిన 
మారు్కలు, పాఠం గురించి విద్యారి్థకి ఉనని అవగాహన మొదలైన వ్టి గురించి వ్యాఖయాలు (క్మంట్స్) చేయవచుచి. వ్యాఖయాలను వీలైనంత వైవిధయాంగా ఉంచడానికి 
మేము ప్రయత్నిస్్తము. ప్రశనిలు, ప్రకటనలు, పరిశీలనలు, ప్రోతాస్హక్లు మొదలైనవి రక్నిని నిరవాహించడానికి ఉపయోగపడతాయి. దీనికి ఆలోచన అవసరం, క్నీ 
విద్యారి్థ ఆసకి్తని సజీవంగా ఉంచడం ముఖయాం. ప్రత్ నెల అదే ప్రకటన లేద్ ప్రశని ప్నరావృతమవుతుంటే, అది ద్ని ప్రభావ్నిని కోలో్పతుంది.

1వ స్థాయి 
స్ధ్రణ వాయాఖయాలు
“శ్రావణ – నీవు ఈ పాఠాలు ప్రంభించినందుకు నేను సంతోష్స్్తనానిను. నేను నీవు రంగులను చూస్ను చాల బాగునానియి.  నీవు పాఠశాలకు వెళ్్తనానివ్? 
“శ్రాననా చాల బాగా రంగులు వేశావు! 

ఆధ్యాతి్మక వాయాఖయాలు
“నీ పని తీరు చూస ఉంది నటరాజన్. యేస్ సహాయం చేసనప్్పడ్ యాయీరను ఎంత సంతోషంగా ఉనానిడ్ అలగే నాకు సంతోషంగా వుంది,” “చాల మంచి 
సమాధానాలు! యేస్ చనిపోతునని కథ విచారకరం, క్నీ సంతోషకరమైన విషయం ఏమిటంటే అతను మరణములో నుండి ప్నరుద్్దనుడాయెను.”   

2వ స్థాయి 
స్ధ్రణ వాయాఖయాలు   
“మళ్ళా మంచి సమాధానాలు, కళ్యాణ  – పాఠశాలలో మీ చేస్్తనని పని పటలీ మీ గురువు చాల సంతోష్స్్తనానిరని నేను ఖచిచితంగా అనుకుంటునానిను
“మీరు చాల కష్టపడాడారు. కొనిని చినని తప్్పలు ఉనానియి. ప్రత్స్ర్ మీ సమాధానాలను తనిఖీ చేయడం మరిచిపోవదు్ద. ”

ఆధ్యాతి్మక వాయాఖయాలు
“మీరు తొటి్టలో శిశువైన యేస్ను రంగు వేసన విధానం నాకు చాల ఇష్టం అయింది. మనకోసం ఆయనను లోక్నికి పంపడం దేవునికి మంచిది కద్? ”
“నేను నిజంగా మీ రంగులను ఇష్టపడ్తునానిను! దేవుడ్ చెపి్పనద్నిని నమమాకపోవటానికి జెకరాయా ఒక మూలయాం చెలలీంచాలస్ వచిచింది. ఆయన మరల దేవుని వ్క్యా-
నిని సందేహించలేదు. ”
“అదుభాతమైన సమాధానాలు. అరణయాంలో ఫిలప్ని కలసన వయాకి్త నిజంగా సంతోషంగా త్రిగ వెళిళాపోయాడ్. అతను యేస్ గురించిన స్వ్ర్తను వినానిడ్ మరియు 

నమామాడ్. ”
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