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మిషన్ ప్రకటన
ప్రపంచవ్యాప్త ఉపయోగం కోసం ఉత్పత్తి చేయడం ద్వారా ఇతరులకు సేవ చేయడానికి మీకు సేవ చేయడం, ప్రస్తుత మరియు తరువాతి
తరాలకు దేవుని వాక్యాన్ని బోధించడానికి వీలు కల్పించే వరుస బైబిల్ పాఠాలు.
దృష్టి ప్రకటన
ప్రపంచంలోని అనేక భాషలలో, వివిధ సమాచార మార్గాల ద్వారా, మన ప్రధాన విలువలను పంచుకునే ఇతరులతో భాగస్వామ్యంతో బైబిల్
విద్యా వనరుల ఉత్పత్తిని సులభతరం చేయడం.

సాధారణ సమాచారం

బైబిల్ విద్యా సేవలు ఏమి చేస్తాయి: –
బైబిల్ ఎడ్యుకేషనల్ సర్వీసెస్ (బిఇఎస్) “బైబిల్ టైమ్”, “న్యూ లైఫ్” మరియు “గ్లీనర్స్” బైబిల్ పాఠాలను ఆంగ్లంలో ప్రచురిస్తుంది మరియు
పోస్టల్ బైబిల్ పాఠశాలలు మరియు UK మరియు విదేశాలలో BES పాఠాలను ఉపయోగించే ఇలాంటి సంస్థలకు మద్దతు ఇవ్వడం, సందర్శించడం, నెట్వర్కింగ్, సలహా ఇవ్వడం మరియు శిక్షణ ఇవ్వడం ద్వారా మద్దతు ఇస్తుంది. BES ప్రస్తుతం అనువాదం, రూపకల్పన, ప్రచురణ
మరియు పాఠాల పంపిణీలో పాల్గొన్న ఇతర దేశాల సమూహాలతో భాగస్వామ్యంతో పనిచేస్తోంది. విద్యార్థులందరికీ పాఠాలు ఉచితంగా ఇవ్వాలి.
50 సంవత్సరాల క్రితం దక్షిణ ఐర్లాండ్లో బైబిల్టైమ్ పాఠాలు మొదట ఉపయోగించబడ్డాయి. బైబిల్ ఎడ్యుకేషనల్ సర్వీసెస్ ఇంగ్లీష్ మరియు
అన్ని విదేశీ భాషలలో బైబిల్ టైమ్ పాఠాలకు సంపాదకీయ బాధ్యతను నిర్వహిస్తుంది. బైబిల్టైమ్ పాఠాలు సాధారణంగా A4 ఆకృతిలో ప్రచురించబడతాయి, ఇది కొన్ని ప్రాంతాలలో, ప్రతి నాలుగు వారాలకు, పాఠాలను గుర్తించడానికి బైబిల్ స్కూల్ సెంటర్కు తిరిగి పంపించడానికి వీలు
కల్పిస్తుంది. ఇటీవల,
బెల్ఫాస్ట్లోని ఎవ్రీ హోమ్ క్రూసేడ్ (రివైవల్ మూవ్మెంట్) కు ధన్యవాదాలు, ఆరు నెలల పాఠాలు A5 ఫార్మాట్లో ప్రచురించబడ్డాయి, ఇది
చర్చిలు మరియు పాఠశాలల్లో వాడకాన్ని చాలా సులభతరం చేసింది, ప్రత్యేకించి సమర్థవంతమైన పోస్టల్ వ్యవస్థ లేని చోట. BES పాఠాలు ప్రత్యేకమైనవి, అవి ఇల్లు లేదా సమూహం (చర్చి / పాఠశాల) అధ్యయనంతో తయారు చేయబడతాయి, ప్రణాళికాబద్ధమైన సిలబస్ను అనుసరించి,
విద్యార్థులను 20 సంవత్సరాల వరకు అధ్యయనం కొనసాగించడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. నిర్దిష్ట వయస్సు గలవారికి, ప్రీ–స్కూల్, 5–7, 8–10,
11–13, 14–16 లకు ఐదు స్థాయి పాఠాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ప్రతి వయస్సు వారికి మూడేళ్ల సిలబస్ ఉంటుంది. (4 వ పేజీ
చూడండి) వయస్సు గలవారు వివిధ సామర్థ్యాలకు అనుగుణంగా మారవచ్చు. బైబిల్ టైమ్ రిసోర్స్ పిల్లలకు దేవుని వాక్యాన్ని అధ్యయనం చేయడానికి, బైబిల్ కథలను నేర్చుకోవడానికి మరియు వారి జీవితాల్లో సువార్త యొక్క of చిత్యం యొక్క సవాలును ఎదుర్కొనే అవకాశాన్ని ఇస్తుంది.
పాఠాల ముద్రిత కాపీలు BES వెబ్సైట్ నుండి ఆంగ్లంలో లభిస్తాయి –www.besweb.com లేదా అంతర్జాతీయ కార్యదర్శి నుండి. అవి ఇతర
భాషలలో కూడా వెబ్సైట్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. మీరు మాతో భాగస్వామ్యం కావాలని భావిస్తే మీకు సహాయపడే పత్రాలు BES లో
ఉన్నాయి, అవి వెబ్సైట్లో కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
వెబ్ చిరునామా: www.besweb.com
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ఉపాధ్యాయుల మార్గదర్శకాలు : –
వాస్తవానికి, బైబిల్సమయం పాఠాలు తపాలా (పోస్టల్) బైబిల్ స్కూల్ కేంద్రంతో (సెంటర్) తపాలా వ్యవస్థలో ఉపయోగించటానికి పాఠాలు
తయారు చేయబడ్డాయి, కాని తపాలా వ్యవస్థ నమ్మదగని లేదా ఉనికిలో లేని చోట పాఠాలు ఎక్కువగా ఉపయోగించబడుతున్నాయి,
ముఖ్యంగా ఆఫ్రికా, భారతదేశం మరియు ఇతర ప్రదేశాలలో సంఘములు మరియు పాఠశాలల్లో, అటువంటి పరిస్థితులలో బైబిల్సమయం
పాఠాలను ఉపయోగిస్తున్నవారికి ఉపాధ్యాయ మార్గదర్శకాలు రూపొందించబడతాయి. ఈ బుక్లెట్లోని ఉపాధ్యాయ మార్గదర్శకాలు 11–14
+ వయస్సు గల 3వ స్థాయి మరియు 4వ పాఠాలకు ఉపయోగం కోసం రూపొందించబడ్డాయి.
ప్రతి మార్గదర్శకం బైబిల్సమయం పాఠం వలె అదే బైబిల్ సూచనను అనుసరిస్తుంది. బైబిల్సమయం పాఠాలు మరియు మార్గదర్శకాలు
వారానికొకసారి ఉపయోగించటానికి రూపొందించబడ్డాయి. ఏప్రిల్ పాఠాలు ముఖ్యంగా ఈస్టర్ 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 చేసి విద్యార్థికి తిరిగి ఇస్తాడు.
ఆదర్శవంతంగా, బుక్లెట్లను ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు, అవి సేకరించి ప్రతి సెషన్ చివరిలో గుర్తించబడతాయి. అనేక సందర్భాల్లో ఇది అసాధ్యమని
మేము గ్రహించాము. తరగతి గదిలో వాటిని ఇతర విద్యార్థులకు పంపిణీ చేయవచ్చు మరియు ఉపాధ్యాయుడు లేదా నాయకుడు పాఠాల
ద్వారా పని చేస్తారు మరియు విద్యార్థులు వారి స్నేహితుడి పాఠాలను గుర్తించి వారికి స్కోరు ఇస్తారు. బుక్లెట్ల వెనుక భాగంలో ప్రతి నెల పాఠానికి
స్కోర్లకు ఒక స్థలం మరియు విద్యార్థి సాధించిన పురోగతి గురించి వ్యాఖ్యానించడానికి ఒక స్థలం ఉంది. ఆరునెలల పాఠశాలకు పొందిన
శాతాన్ని సూచిస్తూ విద్యార్థిని వేరుచేసి ఇవ్వగల సర్టిఫికేట్ కూడా ఉంది.
ఉపాధ్యాయ మార్గదర్శకాల వాడకంపై మరియు బైబిల్సమయం బుక్లెట్ల కోసం అభిప్రాయం ఎల్లప్పుడూ ప్రశంసించబడుతుంది మరియు
దీనికి దర్శకత్వం వహించాలి stephen.gillham@besweb.com
ఉపాధ్యాయుల తయారీ
ఉపాధ్యాయ మార్గదర్శకాలు సూచించదగినవి కావు మరియు ఉపాధ్యాయులు తమ సొంత ఆలోచనలు మరియు చొరవలతో విషయాలను
తమదైన రీతిలో స్వీకరించడానికి అవకాశం ఇవ్వరు. ఇవి బైబిల్సమయం వాడకానికి సహాయపడే సూచనలు.
• కథ పట్ల అవగాహనతో ఉండండి – ఉపాధ్యాయులు బైబిల్ కథతో మరియు దానితో పాటు వచ్చే బైబిల్టైమ్ పాఠంతో కూడా వీలైనంత
సుపరిచితులుగా ఉండాలి. ఆదర్శవంతంగా, బైబిల్సమయం పాఠాన్ని గురువు పాఠానికి ముందు పూర్తి చేయాలి. ప్రతి పాఠానికి మార్గదర్శకాలను పాఠాల ప్రణాళిక సహాయంగా కూడా జాగ్రత్తగా పరిగణించాలి.
• నేర్చుకోవలసిన పాఠాలను అర్థం చేసుకోండి – ప్రతి పాఠ్య ప్రణాళిక ఎగువన “మేము దానిని నేర్చుకుంటున్నాము” అనే పదాలు ఉన్నాయి,
తరువాత రెండు అభ్యాస ఉద్దేశాలు ఉన్నాయి, ఇవి ఉపాధ్యాయుల ప్రదర్శనను విన్న తరువాత మరియు బైబిల్సమయం పాఠాన్ని పూర్తి
చేసిన తర్వాత పిల్లలు ఆశాజనకంగా గ్రహిస్తారు. మొదటి అభ్యాస ఉద్దేశ్యం కథ గురించి జ్ఞానంతో చేయడమే, రెండవది పిల్లలను జ్ఞానం
గురించి ఆలోచించమని ప్రోత్సహిస్తుంది, దానిని వర్తింపజేయండి మరియు ప్రతిస్పందన ఇవ్వండి. ఈ అభ్యాస ఉద్దేశాలు పాఠంలో
బోధించిన ప్రధాన భావనలు / సత్యం యొక్క ఖచ్చితమైన ప్రకటన మరియు ఉపాధ్యాయులు వాటిని బోధన మరియు అభ్యాసం యొక్క
వ్యక్తిగత మూల్యాంకనం కోసం ఉపయోగించాలని కోరుకుంటారు.
• పరిచయం చేయండి – అన్ని పాఠాలు “పిల్లలు ఎక్కడ ఉన్నారు” అనే పరిస్థితిని వారి స్వంత అనుభవంతో ప్రారంభిస్తారు. కథ యొక్క
ప్రారంభ బిందువు గురించి చర్చించడంలో పిల్లలు ఆకర్షణీయముగా ఉండటానికి వివిధ మార్గాలు సూచించబడ్డాయి.
• భోదించండి– కథ యొక్క ముఖ్య అంశాలు ఇవ్వబడ్డాయి. వాస్తవానికి కథ చెప్పేటప్పుడు ఉపాధ్యాయులు వీటిని సూచించాల్సిన అవసరం
లేదు, కానీ కథ గురించి బాగా తెలుసు మరియు ఆసక్తికరంగా మరియు ఉత్తేజకరమైన రీతిలో బోధించగలుగుతారు. పిల్లలు కథలోని
ప్రధాన పాఠాలను అర్థం చేసుకోవాలని మరియు కథ నుండి వారు పొందగల ప్రతిస్పందనను అర్థం చేసుకోవడానికి వారికి సహాయపడాలని
ఉపాధ్యాయుడు కోరుకుంటాడు. తగిన విధంగా మేము కథ చెప్పడంలో కొన్ని వివరణలు ఇవ్వడానికి ప్రయత్నించాము. ఇవి ఎల్లప్పుడూ
ITALICS లో చేర్చబడతాయి.
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• నేర్చుకోనండి – ప్రతి కథకు ఒక ముఖ్య వచనాలు జతచేయబడుతుంది. కొన్ని సందర్భాల్లో, రెండు ముఖ్య వచనాలు ఉన్నాయి,
ఎందుకంటే మనము మరొక ముఖ్య వచనాలు చేర్చుకున్నాము, అది పిల్లలకు సులభంగా నేర్చుకోవచ్చు. పిల్లలు ముఖ్య వచనాలు నేర్చుకోగలరని మేము ఆశిస్తున్నాము మరియు వీలైనంత తరచుగా అది గుర్తుకు వస్తుంది, తద్వారా వారు ముఖ్య బైబిల్ వచనాలు పరిజ్ఞానాన్ని
పెంచుకోవడం ప్రారంభిస్తారు.
• పూర్తి చేయండి – పాఠశాల పరిస్థితిలో ఉపాధ్యాయుడు వర్క్షీట్లను పూర్తి చేయగల పిల్లల సామర్థ్యాలు మరియు అవసరమైన ఉపాధ్యాయ
మద్దతు గురించి తెలుసుకోవాలి. కొంతమందికి, పిల్లలు ఇప్పుడు సుపరిచితమైన కథనాన్ని అనుసరిస్తున్నందున ఉపాధ్యాయుడు పాఠం
చదివే అవసరం ఉంది. ఇతర పిల్లలు వచనాన్ని స్వతంత్రంగా చదవగలుగుతారు. ఈ రెండు సందర్భాల్లో, ప్రశ్నలకు సంబంధించిన నిర్దిష్ట
సూచనలపై పిల్లల దృష్టిని ఆకర్షించడం ఒక ఆలోచన కావచ్చు. పాఠశాలయేతర సందర్భంలో బైబిల్టైమ్ను ఉపయోగిస్తే, పాఠాన్ని విధిగా
లేదా పరీక్షగా గ్రహించకుండా ఉండటానికి ఉపాధ్యాయులు సహాయపడటం చాలా ముఖ్యం. ఇది ఆనందించేదిగా ఉండాలి; పనిలో పనిచేసేటప్పుడు ప్రోత్సాహం మరియు ప్రశంసలు ముఖ్యమైనవి.
• గుర్తించుకొండి – సాధ్యమైన చోట, క్విజ్లు, నటన మొదలైనవి అభ్యాసానికి సహాయపడటానికి మరియు కథను సవరించే సాధనంగా
సూచించబడతాయి.
• క్రమము. ప్రతి పాఠానికి ఉపాధ్యాయ మార్గదర్శకాలలో ఒకే క్రమం ఉంది, కానీ ఉపాధ్యాయులు దీనిని ఎప్పటికప్పుడు
మార్చాలనుకుంటున్నారు.
• పరిచయం మరియు కథ చెప్పడం – సుమారు 15 నిమిషాలు
• ముఖ్య వచనాలు బోధించడం – 5–10 నిమిషాలు
• వర్క్షీట్ పూర్తి చేయడం – 20 నిమిషాలు
• క్విజ్ మరియు ఇతర కార్యకలాపాలు 5–10 నిమిషాలు.
ముఖ్యమైన సామెతను గుర్తుంచుకోండి :

“నాకు చెప్పండి, లేదుఅంటే నేను మరచిపోవచ్చు,
నాకు చూపించండి, నేను గుర్తుంచుకుంటాను,
నన్ను పాల్గొనండి, నేను అర్థం చేసుకుంటాను.”
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బైబిల్ సమయము సిలబస్
0 వ స్థాయి (ప్రీ–స్కూల్)
1 వ స్థాయి (వయస్సు 5–7)
2 వ స్థాయి (వయస్సు 8–10)
ప్రారంభ పాఠ
సరణి

సరణి – ఎ

సరణి – బి

సరణి – సి

3 వ స్థాయి (వయస్సు 11–13)

4 వ స్థాయి (వయస్సు 14+)

1. ప్రారంభ పాఠం – పరిచయం
2. యు 1 – లూకా సువార్త
3. యు 2 – లూకా సువార్త
4. యు 2 – లూకా సువార్త

1. ప్రారంభ పాఠం – పరిచయం
2. యు 1 – లూకా సువార్త
3. యు 2 – లూకా సువార్త
4. యు 2 – లూకా సువార్త

1. ప్రారంభ పాఠం – పరిచయం
2. యు 1 – లూకా సువార్త
3. యు 2 – లూకా సువార్త
4. యు 2 – లూకా సువార్త

1. సృష్టి
2. నోవహు
3. పేతురు
4. పేతురు - సిలువ
5. అబ్రాహాము
6. అబ్రాహాము
7. పేతురు
8. పేతురు
9. యాకోబు
10. ప్రారంభ క్రైస్తవులు
11. పౌలు
12. క్రిస్మస్ కథ

1. సృష్టి
2. నోవహు
3. పేతురు
4. పేతురు - సిలువ
5. పేతురు
6. అబ్రాహాము
7. యాకోబు
8. ప్రార్థన
9. పౌలు
10. పౌలు
11. పౌలు
12. క్రిస్మస్ కథ

1. సృష్టి & పతనం
2. ప్రారంభ పరిణామాలు - ఆదికాండము
3. పేతురు
4. పేతురు - సిలువ
5. పేతురు
6. అబ్రాహాము
7. యాకోబు
8. క్రైస్తవ జీవితం
9. పౌలు
10. పౌలు
11. పౌలు
12. క్రిస్మస్ కథ

1. క్రీస్తు ప్రారంభ జీవితం
2. అద్భుతాలు
3. బేతని
4. సిలువ
5. నీతికథలు
6. యోసేపు
7. యోసేపు
8. యేసు కలిసిన వ్యక్తులు
9. మోషే
10. మోషే
11. మోషే
12. క్రిస్మస్ కథ

1. ఉపమానాలు
2. అద్భుతాలు
3. బేతని
4. సిలువ
5. ప్రారంభ క్రైస్తవులు
6. యోసేపు
7. యోసేపు
8. సువార్త రచయితలు
9. మోషే
10. మోషే
11. మోషే
12. క్రిస్మస్ కథ

1. ఉపమానాలు
2. అద్భుతాలు
3. బేతని
4. సిలువ
5. ప్రారంభ క్రైస్తవులు
6. యాకోబు & అతని కుటుంబం
7. యోసేపు
8. అపొ : కార్య : 2: 42 - ముందుకు వెళ్ళే మార్గం
9. మోషే
10. మోషే
11. ధర్మశాస్త్రం
12. క్రిస్మస్ కథ

1. దానియేలు
2. మరిన్ని అద్భుతాలు
3. ప్రజలు యేసు కలుసుకున్నారు
4. క్రీస్తు మరణం
5. రూతు & సమూయేలు
6. దావీదు
7. దావీదు
8. యెహొషువ
9. ఏలీయా
10. ఎలీషా
11. యోనా	
12. క్రిస్మస్ కథ

1. దానియేలు
2. ప్రజలు యేసు కలుసుకున్నారు
3. మరిన్ని అద్భుతాలు
4. క్రీస్తు మరణం
5. రూతు
6. సమూయేలు
7. దావీదు
8. యెహొషువ
9. ఏలీయా
10. ఎలీషా
11. దేవుడు ఉపయోగించిన పురుషులు - OT
12. క్రిస్మస్ కథ

1. దానియేలు
2. యేసు సూక్తులు
3. ప్రభువు యొక్క శక్తి
4. క్రీస్తు మరణం
5. రూతు
6. సమూయేలు
7. దావీదు
8. యెహొషువ
9. ఏలీయా
10. ఎలీషా
11. మరిన్ని OT ముఖ్య పాత్రలు
12. క్రిస్మస్ కథ

BES – Teachers Guidelines – Levels 1&2 B Series - Telugu 06/2021

4

బి7 కథ 1
యోసేపు సోదరులు వచ్చుట - ఈ కథ తప్పు చేసిన ఫలితాల గురించి.
మనము దానిని నేర్చుకుంటున్నాము:
y యోసేపు తన సోదరుల గురించి కలలు నిజమయ్యాయి.
y మనము చేసే తప్పుడు పనులు త్వరగా లేదా తరువాత మనలను పట్టుకుంటాయి.
ముఖ్య వచనం: గలతీయులు 6: 7
బైబిల్ భాగం: ఆదికాండము 42: 1–26

పరిచయం

ఇప్పటివరకు జరిగిన యోసేపు కథను పిల్లలు చర్చించడానికి జతగా కూర్చోబెట్టండి. ఇప్పటివరకు జరిగిన చెడు మరియు మంచి
విషయాలను గుర్తించడానికి ప్రయత్నించండి. అతని సోదరులు అతనితో ఎలా ప్రవర్తించినప్పటికీ, యోసేపుకు అన్ని విషయాలు
బాగా పని చేశాయని చెప్పడం ద్వారా సంగ్రహించండి. అతని సోదరులు కనాను దేశంలో తిరిగి ఎలా ఉన్నారు? పిల్లలకు ముఖ్య
వచనం సంఖ్యాకాండము 32: 23 నుండి గుర్తు చేయండి. ‘మీ పాపము మిమ్మును పట్టుకొనును అని తెలిసి కొనుడి.’

ఇది నేర్పండి

y తిరిగి కనాను దేశంలో ప్రజలు ఆకలితో ఉన్నారు. అది కరువు కలం మరియు ప్రజలకు తినడానికి ఆహారం లేదు. ఐగుప్తులో
ఆహారం పుష్కలంగా ఉందని యాకోబు విన్నాడు. కుటుంబానికి కొంత ఆహారం కొనడానికి ఐగుప్తుకు వెళ్ళమని యోసేపు
సోదరులకు చెప్పాడు. యోసేపు తమ్ముడు బెన్యామీను తప్ప సోదరులందరూ వెళ్ళారు. (ఆదికాండము 42: 1– 5)
y ఐగుప్తులో, ఆహారాన్ని విక్రయించే బాధ్యత యోసేపుకు ఉంది. అతని సోదరులు వచ్చినప్పుడు వారంతా వచ్చి ఐగుప్తు
గవర్నర్ యోసేపుకు నమస్కరించారు! (ఆదికాండము 42: 6–7)
y తన సోదరులు యోసేపును అమ్మే ముందు కలల గురించి పిల్లలకు గుర్తు చేయండి. ఇప్పుడు కలలు నెరవేరాయి.
y యోసేపు తన సోదరులు తనకు తెలియదని మరియు వారు వారిని గుర్తించలేనట్టుగా నటించాడు. అతను వారిని అపరిచితులలా చూసుకుని, ‘మీరు గూఢచారులు! మీరు భూమిని గూఢచర్యం చేయడానికి వచ్చారు అన్నాడు! ’సోదరులు
అతనితో ఇది నిజం కాదని చెప్పారు. వారు యోసేపుతో మాట్లాడుతూ వారు నిజాయితీపరులు, అందరూ ఒకే మనిషి
కుమారులు అన్నారు. తమకు ‘ఇక లేరు’ అని ఒక సోదరుడు, ఇంట్లో ఒక తమ్ముడు ఉన్నారని వారు యోసేపుకు చెప్పారు.
వారు నిజం చెబుతున్నారో లేదో పరీక్షించడానికి, యోసేపు వారిని కనానుకు తిరిగి వెళ్లి వారి తమ్ముడిని తిరిగి తీసుకురావాలని కోరాడు. వారు తిరిగి వచ్చారని నిర్ధారించుకోవడానికి అతను సోదరులలో ఒకరైన సిమియన్ను జైలులో ఉంచాడు.
(ఆదికాండము 42: 8–20).
y సోదరులు ఆందోళన చెందారు మరియు తమలో ఏమి జరుగుతుందో చర్చించారు. కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం వారు
యోసేపుకు అన్యాయం చేశారని వారికి తెలుసు. ఇప్పుడు వారు దోషులుగా ఉన్నారని మరియు వారి పాపాలు వారిని
పట్టుకున్నాయని వివరించండి.
y వారు యోసేపుతో ఎలా ప్రవర్తించారో దేవుడు వారిని శిక్షిస్తున్నాడని వారికి ఖచ్చితంగా తెలుసు. వారు చెబుతున్నది
యోసేపు విన్నాడు. అతను వెనక్కి తిరగ ఏడిచేను. (ఆదికాండము 42: 21–24)
y తన సోదరుల బస్తాలను ధాన్యంతో నింపమని యోసేపు తన మనుష్యులను ఆదేశించాడు. అతను వారి డబ్బును తిరిగి వారి
బస్తాలలో వేసి, ప్రయాణానికి ఆహారం ఇచ్చాడు. సోదరులు తమ గాడిదలను ఎక్కి, తిరిగి వారి తండ్రి వద్దకు వెళ్ళడానికి
బయలుదేరారు. (ఆదికాండము 42: 25–26)
బైబిల్ టైమ్ పాఠాన్ని పూర్తి చేయండి.
దీన్ని చూపించండి: యోసేపు సోదరులు ఐగుప్తును సందర్శిస్తారు.

నేర్చుకోండి

అవసరమైన చోట ముఖ్యమైన వచనాన్ని నేర్పండి మరియు వివరించండి. గలతీయులకు 6: 7. పాపం ఎప్పుడూ మనల్ని
ఇబ్బందుల్లోకి నెట్టివేస్తుందని పిల్లలకు గుర్తు చేయండి. బైబిల్ అది విత్తనాలు విత్తడం లాంటిది, ఆపై, ఒక రోజు, మనం విత్తిన దాని
పంటను సేకరిస్తుంది అని చెబుతుంది.

గుర్తుంచుకోండి

కథను సవరించడానికి సాధనంగా పిల్లలను ఈ క్రింది ప్రశ్నలను అడగండి.
y సోదరులు ఐగుప్తుకు ఎందుకు రావలసి వచ్చింది?
y ఐగుప్తులో ధాన్యాన్ని ఎవరు అమ్ముతున్నారు?
y యోసేపు సోదరులు అతన్ని గుర్తించారా?
y యోసేపు తన సహోదురులపై ఏమి అని ఆరోపించాడు?
y ఐగుప్తుకు ఎవరిని తీసుకురావాలని యోసేపు కోరుకున్నాడు?
y ఏ సోదరుడిని జైలులో ఉంచారు?
y ఇవన్నీ తమకు జరుగుతున్నాయని సోదరులు ఎందుకు అనుకున్నారు?

BES – Teachers Guidelines – Levels 1&2 B Series - Telugu 06/2021

5

బి7 కథ 2
బెన్యామీను మరియు చేడు వార్తలు - ఈ కథ మన పాపాలను ఎలా బయటపడతాయి అనే దాని గురించి.
మనము దానిని నేర్చుకుంటున్నాము:
y యోసేపు తన సోదరులతో ఎలా ప్రవర్తించినప్పటికీ వారిని ప్రేమిస్తున్నాడు.
y దేవుడు మనలో ప్రతి ఒక్కరినీ ప్రేమిస్తాడు మరియు మనం చేసిన తప్పులకు క్షమించాలని కోరుకుంటాడు.
ముఖ్య వచనం: ఎఫెసీయులు 4: 32
బైబిల్ భాగం: ఆదికాండము 42: 26 – 44: 13

పరిచయం

ఐగుప్తు నుండి కనాను ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు వారు సోదరులలో ఒకరని ఉహించుకోమని పిల్లలకు చెప్పండి. మీ కుటుంబాలను
పోషించడానికి మీకు ఇప్పుడు తగినంత ఆహారం ఉంది! నీ అనుభూతి ఎలా ఉంది? ఇప్పుడు, మీ
కధనాన్ని తెరిచి, ధాన్యాన్ని మాత్రమే కాకుండా, మీరు చెల్లించడానికి ఉపయోగించిన డబ్బును కూడా ఉహించుకోండి!
ఎవరు అక్కడ ఉంచారు? ఇది ఒక ఉచ్చు? ఈజిప్టులోని గవర్నర్ మీరు దొంగిలించారని అనుకుంటారా? ఎక్కువ
ఆహారం కోసం మీరు ఎప్పుడైనా ఈజిప్టుకు తిరిగి వెళ్లడం ఎలా? ప్రత్యామ్నాయంగా, కొన్ని ఆధారాలను (కధనంలో,
ఆహారం మరియు డబ్బు) సేకరించి పిల్లల కోసం దీనిని నటించండి.

ఇది నేర్పండి

y సోదరులు తమ గాడిదలను సిద్ధం చేసి ఇంటికి వెళ్ళారు. దారిలో, వారిలో ఒకరు ధాన్యం కోసం చెల్లించడానికి ఉపయోగించిన డబ్బును తిరిగి వారి బస్తాలలో ఉన్నట్లు కనుగొన్నారు. వారు చాలా భయపడ్డారు! (ఆదికాండము 42: 26–28)
y యోసేపు డబ్బును తిరిగి తమ బస్తాలలో ఎందుకు వేసాడు అని పిల్లలను అడగండి. యోసేపుకు వ్యతిరేకంగా చేసిన పాపాల
వల్ల ఇది జరిగిందని సోదరులు గ్రహించారని పిల్లలకు గుర్తు చేయండి.
y వారు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు వారు ఏమి జరిగిందో తండ్రికి చెప్పారు. వారు ఐగుప్తు గవర్నర్ గూఢచారులు అని ఆరోపించారని వారు ఆయనకు చెప్పారు. వారు బెన్యామీన్ను తన వద్దకు తీసుకురావాలని ఆయన కోరుకున్నాడు. ఇది విన్న యాకోబు
వారి డబ్బు ఇంకా వారి బస్తాలలో ఉందని చూసి భయపడ్డాడు. (ఆదికాండము 42: 29–38) బెన్యామీన్ను ఐగుప్తు
వెళ్ళడానికి యాకోబు అనుమతిస్తాడని మీరు అనుకుంటున్నారా?
y కాలం గడిచేకొద్దీ కరువు తీవ్రమవుతుంది. యాకోబు కుటుంబం మళ్ళీ ఆకలితో ఉంది. ఎక్కువ ధాన్యం కొనడానికి ఐగుప్తుకు
తిరిగి వెళ్ళమని సోదరులను కోరాడు. యూదా అతనితో బెన్యామీన్ లేకుంటే వారు వెళ్ళలేరని చెప్పారు. బెన్యామీన్ను సురక్షితంగా ఉంచే బాధ్యతను తాను తీసుకుంటానని తన తండ్రికి చెప్పాడు. యాకోబు చేయగలిగినది ఏమీ లేదు. వారికి తినడానికి ఆహారం అవసరం. బెన్యామీన్ను ఐగుప్తుకు వెళ్లనివ్వడానికి అతను అంగీకరించాడు. (ఆదికాండము 43: 1–14)
ఐగుప్తు గవర్నర్ను ఎదుర్కోవటానికి బయలుదేరినప్పుడు సోదరులు ఎలా భావిస్తున్నారని మీరు అనుకుంటున్నారు?
y సోదరులు ఐగుప్తుకు వచ్చి యోసేపు ఎదుట నిలబడ్డారు. బెన్యామీన్ తమతో ఉన్నాడని యోసేపు చూసినప్పుడు, తన
ఇంట్లో వారికి గొప్ప విందు సిద్ధం చేయమని తన సేవకులను కోరాడు. అతను సిమియన్ను జైలు నుండి బయటకు తీసుకువచ్చాడు. యోసేపు తిరిగి వచ్చినప్పుడు, ఆహారాన్ని వడ్డించారు మరియు వారు కలిసి భోజనం తిన్నారు. (ఆదికాండము
43: 15 – 34). మనం తప్పు చేసినప్పుడు కూడా దేవుడు మనల్ని ప్రేమిస్తూనే ఉంటాడని వివరించండి. మన పాపాలను
క్షేమించమని అడిగితే ఆయన మనలను క్షమించును.
y మరుసటి రోజు ఉదయం సోదరులు తమ బస్తాలు ధాన్యంతో కనాను బయలుదేరారు. ఈసారి యోసేపు తన ప్రత్యేక వెండి
కప్పును బెన్యామీన్ సంచిలో పెట్టడానికి ఏర్పాట్లు చేశాడు. కప్పు కోసం వెతకడానికి యోసేపు తన మనుష్యులను సోదరుల
వెనుక పంపించాడు. కప్పు బెన్యామీన్ సంచిలో కనుగొనబడింది! వారు మళ్ళీ ఐగుప్తుకు వెళ్ళవలసి వచ్చింది!
(ఆదికాండము 44: 1–13)
బైబిల్ టైమ్ పాఠాన్ని పూర్తి చేయండి.
దీన్ని చూపించండి: యోసేపు సోదరులు బెన్యామీన్తో ఐగుప్తుకు తిరిగి వచ్చుట.

నేర్చుకోండి

అవసరమైన చోట ముఖ్య వచనాన్ని నేర్పండి మరియు వివరించండి. ఎఫెసీయులకు 4: 32. ‘క్షమాపణ’ అనే పదాన్ని చర్చించండి. దేవుడు మనలను ప్రేమిస్తున్నాడని మరియు మనం తప్పు చేసినప్పుడు క్షమించమని అడిగితే మనల్ని క్షమించటానికి
ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగా ఉన్నాడని పిల్లలకు వివరించండి.

గుర్తుంచుకోండి

కథను సవరించడానికి సాధనంగా పిల్లలను ఈ క్రింది ప్రశ్నలను అడగండి.
y సోదరులు తమ బస్తాలలో ఏమి కనుగొన్నారు?
y బెన్యామీన్ను ఐగుప్తుకు పంపడానికి యాకోబు ఇష్టపడ్డాడా? ఎందుకు కాదు?
y బెన్యామీన్ను చూసుకోవడానికి ఎవరు అంగీకరించారు?
y బెన్యామీన్ను చూసిన యోసేపుకు ఎలా అనిపించింది?
y యోసేపు ఇంకా తన సోదరులను ప్రేమిస్తున్నాడా?
y క్షమించడం అంటే ఏమిటి? మనకు దేవుని నుండి క్షమాపణ అవసరమా? ఎందుకు?
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బి7 కథ 3
క్షమాపణ మరియు శుభవార్త - ఈ కథ మనం ఒకరినొకరు ఎలా క్షమించాలో గురించి.
మనము దానిని నేర్చుకుంటున్నాము:
y యోసేపు తన సోదరులతో ఎలా ప్రవర్తించినప్పటికీ వారిని ప్రేమిస్తున్నాడు.
y దేవుడు మనలో ప్రతి ఒక్కరినీ ప్రేమిస్తాడు మరియు మనం చేసిన తప్పులకు క్షమించాలని కోరుకుంటాడు.
ముఖ్య వచనం: ఆదికాండము 45: 8
బైబిల్ భాగం: ఆదికాండము 44: 14 – 45: 28

పరిచయం

సోదరులు ఇప్పటి వరకు ఐగుప్తుకు సందర్శించిన విషయం పిల్లలకు గుర్తు చేయండి. యోసేపుకు చెందిన వెండి కప్పు బెన్యామీన్
సంచిలో కనుగొనబడింది. సోదరులు భారీ హృదయాలతో ఐగుప్తుకు తిరిగి వచ్చారు. గవర్నర్ ఏమి చేస్తారు? బెన్యామీన్ను చంపేస్తారా లేదా బానిసగా ఉండటానికి బలవంతం చేయబడతారా? బెన్యామీన్ లేకుండా కనానుకు తిరిగి వెళితే వారి తండ్రికి ఏమి
జరుగుతుంది?

ఇది నేర్పండి

y సోదరులు తిరిగి యోసేపు ఇంటికి వచ్చారు. అతను తన వెండి కప్పు తీసుకున్నందుకు వారితో చాలా కోపంగా ఉన్నట్లు
నటించాడు. యూదా మాట్లాడాడు. వారు దోషులుగా ఉన్నందున ఈ భయంకరమైన పరిస్థితి జరిగిందని అతనికి తెలుసు.
‘దోషి’ అనే పదాన్ని వివరించండి. సోదరులు యోసేపు బానిసలుగా మారడానికి ముందుకొచ్చారు.ఏదేమైనా, కప్పు దొరికిన
వ్యక్తి మాత్రమే తన బానిసగా ఉంటాడని యోసేపు చెప్పాడు. బెన్యామీన్ వెనుక ఉండవలసి వచ్చింది! (ఆదికాండము 44:
14–17)
y యూదా మళ్ళీ యోసేపుతో మాట్లాడాడు. బెన్యామీన్ ఇంటికి రాకపోతే, తన తండ్రి దుఃఖంతో చనిపోతాడని అతను
యోసేపుతో చెప్పాడు. యూదా బెన్యామీన్ స్థానంలో వెనుక ఉండటానికి ముందుకొచ్చాడు. (ఆదికాండము 44:
18–34) సోదరులు ఎలా హృదయపూర్వక మార్పును కలిగి ఉన్నారో చర్చించండి. యోసేపును బానిసత్వానికి అమ్మే
ఆలోచన ఉన్న సోదరుడు ఇప్పుడు బానిస కావడానికి ముందుకొస్తున్నాడు! తన సోదరులు ఒకరినొకరు, వారి తండ్రిని
చూసుకుంటున్నారని యోసేపు చూడగలిగాడు.
y తాను నిజంగా ఎవరో తన సోదరులకు చెప్పే సమయం వచ్చిందని యోసేపుకు తెలుసు. అతను తన సోదరులు తప్ప
అందరినీ గదిని విడిచిపెట్టమని కోరాడు, ఆపై ‘నేను యోసేపు’ అని చెప్పాడు. మొదట అతని సోదరులు ఆందోళన
చెందారు. యోసేపు ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలనుకుంటున్నాడా? కరువు సమయంలో వారి ప్రాణాలను కాపాడటానికి దేవుడు
అక్కడ ఉండటానికి యోసేపును ఐగుప్తుకు పంపాడు. (ఆదికాండము: 45: 1–8)
y యోసేపు తన సోదరులను క్షమించాడనే విషయాన్ని చర్చించండి. మనం నిజంగా క్షమించినప్పుడు మనం చేసిన తప్పులను
దేవుడు క్షమించును. కథలోని యూదా మాదిరిగానే, మనం దోషులుగా గుర్తించి, మన జీవితంలోని తప్పుడు విషయాలకు
బాధ్యతను స్వీకరించడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి.
y ఇంకా అయిదు సంవత్సరాల కరువు రాబోతోందని యోసేపుకు తెలుసు. తన కుటుంబాన్ని సురక్షితంగా ఉంచాలని
అనుకున్నాడు. అతను తన సోదరులకు ఇంటికి వెళ్లి ఏమి జరిగిందో వారి తండ్రికి చెప్పమని చెప్పాడు. అప్పుడు వారు తమ
వస్తువులన్నీ సర్దుకుని ఐగుప్తులో నివసించవలసి వచ్చింది. (ఆదికాండము: 45: 9–28)
బైబిల్ టైమ్ పాఠాన్ని పూర్తి చేయండి.
దీన్ని చూపించండి: యోసేపు తన కుటుంబంతో తిరిగి కలిసాడు.

నేర్చుకోండి

గుర్తుంచుకోండి

అవసరమైన చోట ముఖ్య వచనాన్ని నేర్పండి మరియు వివరించండి. ఆదికాండము 45: 8. (బహుశా వచనంలోని మొదటి
భాగాన్ని మాత్రమే ఉపయోగించుకోండి) కరువు సమయంలో యాకోబు కుటుంబాన్ని రక్షించాలనే దేవుని ప్రణాళికలో యోసేపు
జీవితంలో జరిగినదంతా జరిగిందని పిల్లలకు గుర్తు చేయండి.
కథను సవరించడానికి సాధనంగా పిల్లలను ఈ క్రింది ప్రశ్నలను అడగండి.
y బెన్యామీన్ సంచిలో ఏమి కనుగొనబడింది?
y ఎవరు తన బానిసగా ఉండాలని యోసేపు అన్నాడు?
y బెన్యామీన్కు బదులుగా ఉండటానికి ఎవరు ముందుకొచ్చారు?
y బెన్యామీన్ ఇంటికి తిరిగి రాకపోతే యాకోబుకు ఏమి జరుగుతుంది?
y తన సోదరులు మనసు మార్చుకున్నారని యోసేపుకు ఎలా తెలుసు?
y యోసేపు తన సోదరులను క్షమించాడా?
y మన పాపాలను దేవుడు క్షమించటానికి మనం ఏమి చేయాలి?
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బి7 కథ 4
ఐగుప్తులో కలిసి - ఈ కథ మన జీవితాల పట్ల దేవుని ప్రణాళిక గురించి.
మనము దానిని నేర్చుకుంటున్నాము:
y యోసేపు తన తండ్రి యాకోబుతో తిరిగి కలిసాడు.
y మనం ఆయనని పూర్తిగా విశ్వసిస్తే చెడు పరిస్థితుల నుండి దేవుడు మంచిని తీసుకురాగలడు.
ముఖ్య వచనం: ఆదికాండము 50: 20
బైబిల్ భాగం: ఆదికాండము 46: 1–34

పరిచయం

పిల్లలలో ఎవరైనా ఇల్లు మార్చారా అని పిల్లలను అడగండి. వారిలో ఎవరైనా వేరే దేశానికి వెళ్లాల్సి వచ్చిందా? ఇది ఎంత బిజీగా
ఉంటుంది! మీ వస్తువులన్నీ సర్దుకోవడం. ఇది ఎలా అనుభూతి చెందిందో పిల్లలను అడగండి. వారు ఆందోళన చెందుతారా /
ఉత్సాహంగా ఉంటారా?
యాకోబు మరియు అతని కుటుంబమంతా ఐగుప్తులోని గోషెన్ దేశానికి తరలివెళుతున్నారని పిల్లలకు గుర్తు చేయండి.

ఇది నేర్పండి

y యాకోబు (ఇశ్రాయేలు) మరియు అతని కుటుంబం అంతా వారి వస్తువులను సర్దుకున్నారు. వారు తమ పశువులను
సేకరించి ఐగుప్తుకు బయలుదేరారు. దారిలో వారు బీర్షెబా అనే ప్రదేశానికి వచ్చారు, అక్కడ వారు దేవునికి బలులు
ఇవ్వడం మానేశారు.దేవుడు వారిని ఎలా చూసుకుంటున్నాడో దానిపట్ల వారికి చాలా కృతజ్ఞత కలిగివున్నారు!
(ఆదికాండము 46: 1)
y దేవుడు యాకోబుతో కలలో మాట్లాడాడు. ఐగుప్తులో నివసించడానికి భయపడవద్దని యాకోబుతో చెప్పాడు. ఐగుప్తులో,
దేవుడు యాకోబును ఆశీర్వదించి అతని కుటుంబాన్ని గొప్ప దేశంగా చేయబోతున్నాడు. ఆయన యాకోబుతో కలిసి
ఉంటానని వాగ్దానం చేశాడు. (ఆదికాండము 46: 2–4) దేవుడు తన వాగ్దానాలను ఎల్లప్పుడూ పాటిస్తున్నాడని పిల్లలతో
చర్చించండి.
y యాకోబు మరియు అతని కుటుంబం బీర్షెబా నుండి వెళ్లి ఐగుప్తుకు వచ్చారు. వారిలో చాలా మంది ఉన్నారు! మొత్తంగా
ఇప్పుడు ఐగుప్తులో యాకోబు కుటుంబంలో 70 మంది ఉన్నారు! (ఆదికాండము 46: 5–27)
y వారందరూ గోషెన్ దేశానికి వచ్చినప్పుడు, యోసేపు వారిని కలవడానికి వచ్చాడు. ఇన్ని సంవత్సరాల తరువాత తన
తండ్రిని చూడటం చాలా ఆనందంగా ఉంది. అతను తన తండ్రి చుట్టూ చేతులు వేసి చాలాసేపు ఏడ్చాడు. ఫరో రాజు
వారు వచ్చారని విన్నాడు. అతను వారిని స్వాగతించాడు మరియు గోషెన్ దేశంలో కలిసి జీవించడానికి అనుమతించాడు.
(ఆదికాండము 46: 28– 34)
y ఈ సుఖాంతాన్ని పిల్లలతో చర్చించండి. యోసేపు మాదిరిగానే మంచి సమయాల్లో మరియు చెడు సమయాల్లో మనం
దేవుణ్ణి విశ్వసించాలని వివరించండి. మనం దేవుణ్ణి పూర్తిగా విశ్వసిస్తే చెడు పరిస్థితుల నుండి మంచిని తీసుకురావడానికి
మనం దేవునిపై ఆధారపడవచ్చు.
బైబిల్ టైమ్ పాఠాన్ని పూర్తి చేయండి.
దీన్ని చూపించండి: యోసేపు యాకోబుతో తిరిగి కలిసాడు.

నేర్చుకోండి

గుర్తుంచుకోండి

అవసరమైన చోట ముఖ్య వచనాన్ని నేర్పండి మరియు వివరించండి. ఆదికాండము 50: 20. మొత్తం కథను సంక్షిప్తం
చేయడానికి ఈ వచనాన్ని ఉపయోగించండి. సోదరులు యోసేపును బాధపెట్టడానికి ఎలా ప్రయత్నించారు? దేవుడు దీన్ని
మంచి పరిస్థితిగా ఎలా మార్చాడు? మన ప్రతి జీవితానికి దేవుడు నియంత్రణలో ఉంటాడని పిల్లలు అర్థం చేసుకునేలా
చూసుకోండి.
కథను సవరించడానికి సాధనంగా పిల్లలను ఈ క్రింది ప్రశ్నలను అడగండి.
y యాకోబు కుటుంబం ఎక్కడికి వెళ్లింది?
y అర్పణలు చెయ్యడం వారు ఎక్కడ ఆపివేశారు?
y దేవుడు యాకోబుకు ఏ వాగ్దానాలు చేశాడు?
y వారు గోషెన్ చేరుకున్నప్పుడు వారిని కలవడానికి ఎవరు వచ్చారు?
y యాకోబు కుటుంబంలో ఎంతమంది ఇప్పుడు ఐగుప్తులో నివసిస్తున్నారు?
y ఈ కథ చాలా విచారంగా ప్రారంభమైంది. దేవుడు దానిని ఎలా మార్చాడు కాబట్టి ఇది సుఖాంతం అయ్యింది?
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బి8 కథ 1
యేసు కలుసుకున్న ప్రజలు: అనారోగ్య మహిళ - ఈ కథ ప్రభువైన యేసు శక్తి గురించి.
మనము దానిని నేర్చుకుంటున్నాము:
y యేసు దేవుని కుమారుడైనందున ప్రజలను స్వస్థపరిచాడు.
y ప్రభువైన యేసు మన జీవితంలో మంచి పనులు చేయగలడు.
ముఖ్య వచనం: అపొస్తలుల కార్యములు 10: 38
బైబిల్ భాగం: లూకా 4: 38 – 44

పరిచయం

పిల్లలను నిలబడి, క్రింది శారీరక పనులను “అక్కడికక్కడే” చేయమని అడగండి – ఉదా. ఎగరడం, జాగ్, పరుగు, ఒంటికాలిపై
దుంకడం, మార్చ్, ముందు గాలిని గుద్దడానికి చేతులను వాడండి ..... లేదా స్థలం అనుమతిస్తే, వారు ట్రాఫిక్ లైట్ల ఆట ఆడవచ్చు. మీరు రంగును పిలిచినప్పుడు, పిల్లలు సూచనలను పాటిస్తారు – ఎరుపు = స్థిరంగా ఉండండి, ఆరెంజ్ = జాగ్ అక్కడికక్కడే,
ఆకుపచ్చ = చుట్టూ తిరగండి. ట్రాఫిక్ లైట్లను పాటించడంలో విఫలమైన పిల్లలు ఆట ఓడిపోయినట్టు.
చివరికి వారు ఫిట్గా మరియు బాగా ఉన్నందున వారు దీన్ని ఆస్వాదించవచ్చని వివరించండి. మనము అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నప్పుడు మరియు మంచం మీద ఉన్నప్పుడు ఇది సరదాగా ఉండదు. యేసు సమయంలో, చాలా మంది జబ్బుపడినవారు
ఉన్నారు, కాని వైద్యులు లేదా మందులు సహాయం చేయలేకపోయాయి.
ఈ పరిచయంలో పాల్గొనలేని పిల్లల పట్ల సున్నితంగా ఉండండి. ప్రత్యామ్నాయంగా, ఈ రోజు డాక్టర్ అవ్వడం ఎలా ఉంటుందో
దాని గురించి మాట్లాడండి– చాలా అనారోగ్యం గురించి తెలుసుకోవడం, ఔషధం సూచించడం, చాలా బిజీగా ఉండటం, కొన్నిసార్లు సహాయం చేయగలుగుతారు, కానీ కొన్నిసార్లు కాదు. నేటి కథలో మనం అందరికంటే అద్భుతమైన వైద్యుడు – ప్రభువైన
యేసు గురించి తెలుసుకోబోతున్నామని వివరించండి.

ఇది నేర్పండి

y యేసు ప్రార్థనా మందిరంలో (దేవుని గురించి తెలుసుకోవడానికి యూదులు కలిసిన భవనం) ప్రజలకు బోధించారు.
ఆయన ఒక వ్యక్తిని కూడా స్వస్థపరిచాడు. ఇప్పుడు మరికొందరు శిష్యులతో సీమోను ఇంటిని సందర్శించే సమయం
వచ్చింది. కానీ ఒక సమస్య ఉంది. సీమోను యొక్క అత్తగారు (దీని అర్థం వివరించండి) జ్వరంతో చాలా అనారోగ్యంతో
ఉన్నారు. జ్వరం ఆమెకు ఎలా అనిపించిందో వివరించండి – చాలా వేడిగా మరియు గొంతు అంతా. యేసు ఆమెను స్వస్థపరచగలడని సీమోను మరియు ఇతరులకు తెలుసు కాబట్టి వారు సహాయం చేయమని యేసును కోరారు. యేసు సహాయం
చేయగలడని వారు ఎందుకు అనుకున్నారు? (లూకా 4: 38)
y యేసు సహాయం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. ఆయన ఆమె చేతిని తాకి, జ్వరంతో మాట్లాడి, ఆపై ఆమెకు సహాయం
చేశాడు. అకస్మాత్తుగా ఆమె బాగా అయ్యింది మరియు ఆహారాన్ని వడ్డించడం ప్రారంభించింది. ఆమెకు ఎప్పుడూ ఏమి
జరగనట్లు ఉంది! ప్రజలు ఒకరికొకరు చెప్పిన కొన్ని విషయాల గురించి ఆలోచించమని పిల్లలను అడగండి. (లూకా 4: 39)
y ఆ సాయంత్రం సూర్యుడు అస్తమించేటప్పుడు; చాలా మంది ప్రజలు అనారోగ్యాలు మరియు సమస్యలు ఉన్న ఇతరులను
యేసు వద్దకు తీసుకువచ్చారు. అక్కడ ఉన్న వ్యక్తుల రకాలను మరియు వారు ఎందుకు వచ్చారో ప్రతిబింబించండి. రోజు
చివరిలో యేసు ఎలా ఉన్నాడు? ఎంత ఆలస్యం అయినప్పటికీ, యేసుకు అందరి కొరకు సమయం ఉంది. ఆయన ప్రతి
ఒక్కరిపై చేయి వేశాడు. నయం అవ్వకుండా ఎవరూ లేరు. ప్రజల ప్రతిచర్యలను మళ్ళీ అన్వేషించండి. (లూకా 4: 40)
y మరుసటి రోజు ఉదయం, యేసు తన తండ్రిని ప్రార్థించగల నిశ్శబ్ద స్థలాన్ని కనుగొన్నాడు. అయితే ప్రజలు ఆయనను
వెతుక్కుంటూ వచ్చారు! ఆయన అద్భుతమైన శక్తి గురించి వారికి తెలుసు. (లూకా 4: 42)
y ఈ రోజు ప్రభువైన యేసు ఇప్పటికీ ప్రజల పట్ల శ్రద్ధ వహిస్తున్నాడు మరియు సహాయం చేయాలనుకుంటున్నాడు. ఆయనపై
నమ్మకం ఉంచడానికి సిద్ధంగా ఉన్నప్పుడు ఆయన మన జీవితంలో మంచి పనులు చేయగలడు.
బైబిల్ టైమ్ పాఠాన్ని పూర్తి చేయండి.
దీన్ని చూపించండి: యేసు కపెర్నహూములో విమోచించి మరియు స్వస్థపరుస్తాడు. (స్లైడ్లు 7–11)

నేర్చుకోండి

అవసరమైన చోట ముఖ్యమైన వచనాన్ని నేర్పండి మరియు వివరించండి. అపొస్తలుల కార్యములు 10: 38. మీ గుంపు నిర్వహించగలిగినంతవరకు ఈ వచనాన్ని ఎంచుకోండి.

గుర్తుంచుకోండి

కథను సవరించడానికి సాధనంగా పిల్లలను ఈ క్రింది ప్రశ్నలను అడగండి.
y యూదుల ప్రార్థనా మందిరంలో యేసు ఏమి చేస్తున్నాడు?
y యేసు ఎవరి ఇంటిని సందర్శించాడు?
y ఎవరికి జ్వరం వచ్చింది?
y ఆమెను నయం చేయడానికి యేసు ఏ రెండు పనులు చేశాడు?
y ఆమె స్వస్థత పొందిన తర్వాత ఆమె ఏమి చేసింది?
y ఎక్కువ మంది ప్రజలు యేసు వద్దకు ఎందుకు వచ్చారు?
y మరుసటి రోజు ఉదయం యేసు ఏ ముఖ్యమైన పని చేశాడు?
y తప్పిపోయిన పదాన్ని నింపండి, “యేసుఅందరి దగ్గరకు వెళ్లి ఏమి చేస్తున్నాడు.”
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బి8 కథ 2
యేసు కలిసిన వ్యక్తులు: కుష్టు వ్యాధి ఉన్న వ్యక్తి - ఈ కథ ప్రభువైన యేసు మనలను ఎలా ప్రేమిస్తున్నాడనే దాని గురించి.
మనము దానిని నేర్చుకుంటున్నాము:
y కుష్ఠురోగంతో మనిషిని నయం చేయడం ద్వారా యేసు తన ప్రేమను చూపించాడు.
y యేసు మనల్ని ప్రేమిస్తాడు మరియు మన జీవితాలను మార్చాలనుకుంటున్నాడు.
ముఖ్య వచనం: లూకా 7: 22
బైబిల్ భాగం: లూకా 5: 12 – 16

పరిచయం

పిల్లలను వారు అనుభవించిన అంటు వ్యాధుల గురించి అడగండి, ఉదా. చికెన్ పాక్స్, దద్దుర్లు. ఇతరులకు దూరంగా ఉండడం
మరియు ఉత్తేజకరమైనదాన్ని కోల్పోవడం గురించి మాట్లాడండి. యేసు కాలంలో, కుష్టు వ్యాధి అనేది ఒక సాధారణ చర్మ వ్యాధి,
ఇది ఒక వ్యక్తి నుండి మరొకరికి వ్యాపించిందని వివరించండి. దాన్ని పట్టుకున్న వ్యక్తులు ఇకపై వారి కుటుంబాలతో కలిసి జీవించలేరు, లేదా పనికి వెళ్ళలేరు. దానికి చికిత్స లేదు!
ఆరోగ్య సంరక్షణ ఏ స్థాయిలో లభించినా కృతజ్ఞతతో ఉండటానికి సమూహాన్ని ప్రోత్సహించండి – మీరు దీన్ని ప్రార్థనలో వ్యక్తపరచవచ్చు.

ఇది నేర్పండి

y ఒక రోజు, చాలా చెడ్డ కుష్టు వ్యాధి ఉన్న వ్యక్తి యేసు దగ్గరకు వచ్చాడు. అతను యేసు ముందు మోకాళ్లపై పడి సహాయం
కోసం వేడుకున్నాడు. అతను, “ప్రభూ, మీకు ఇష్టం అయితే, మీరు నన్ను బాగుచేయగలరు.” యేసు దానిని చేయటానికి
సిద్ధంగా ఉంటే తనను బాగుచేయగలిగే శక్తి ఉందని మనిషికి తెలుసునని ఇది చూపించింది. మనిషిని మంచిగా మార్చడానికి
యేసు ఇష్టపడుతున్నాడా అనే దానిపై చర్చించండి. అంటు వ్యాధి ఉన్న వ్యక్తితో యేసు ఏదైనా చేయాలనుకుంటున్నారా?
(లూకా 5: 12)
y యేసు మనిషికి సహాయం చేయాలనుకున్నాడు. ఆయన అతన్ని చాలా ప్రేమించాడు మరియు అతనికి ఎంత సహాయం
అవసరమో తెలుసు. అప్పుడు యేసు అద్భుతమైన పని చేశాడు. ఆయన తన చేతిని చేరుకున్నాడు మరియు వాస్తవానికి ఆ
వ్యక్తిని తాకి, “నాకిష్టమే; నీవు శుద్ధుడవుకమ్మనిచెప్పెను!”యేసు మనిషిని తాకినా కుష్టు వ్యాధి అంటలేదు, బదులుగా మనిషి
వెంటనే బాగుపడ్డాడు. అతని చర్మం ఎలా మృదువుగా మరియు ఆరోగ్యంగా ఉందో వివరించండి; మనిషి యొక్క ఆశ్చర్యం
మరియు కృతజ్ఞతను కూడా వివరించండి. (లూకా 5: 13) ఇది మరొక అద్భుతం. అనారోగ్యంపై మరియు ప్రజల జీవితాలను మార్చడానికి యేసు తన గొప్ప శక్తిని మరోసారి చూపించాడు.
y బైబిల్ మన పాపాన్ని కుష్టు వ్యాధితో పోలుస్తుంది. పాపం అంటే ఏమిటి మరియు అది మన జీవితాలను ఎలా పాడు చేస్తుంది
అనే దాని గురించి మాట్లాడండి. ప్రభువైన యేసు మనం చేసిన తప్పుడు పనులు ఉన్నప్పటికీ మనల్ని ప్రేమిస్తాడు. మనకు
ఇష్టమైతే, ఆయన మనలను క్షమించి మన పాపము నుండి మనలను పరిశుద్ధపరచగలడు. మన జీవితాలను మార్చగలడు.
y యేసు ఆ వ్యక్తిని స్వస్థపరిచిన తరువాత, అతను స్వస్థత పొందాడని చూపించడానికి యాజకుడి వద్దకు వెళ్ళమని చెప్పాడు.
ఇప్పటి నుండి అతని జీవితం ఎలా భిన్నంగా ఉంటుంది? యేసును కలిసిన రోజును మనిషి మరచిపోలేడు. (లూకా 5:
14) మన పాపాలను క్షమించమని ప్రభువైన యేసును కోరితే, అది మన జీవితాలలో కూడా ఉత్తమమైన రోజు అవుతుంది.
బైబిల్ టైమ్ పాఠాన్ని పూర్తి చేయండి.
దీన్ని చూపించండి: తగినది లేదు

నేర్చుకోండి

అవసరమైన చోట ముఖ్య వచనాన్ని నేర్పండి మరియు వివరించండి. లూకా 7: 22. ప్రభువైన యేసు ప్రజల జీవితాలను మార్చే
ఆరు మార్గాలను ఈ వచనం జాబితా చేస్తుంది.ఇవన్నీ క్రమం తప్పకుండా పొందడం ఒక సవాలు కావచ్చు – ప్రతి పదబంధానికి
సాధారణ మైమ్ను ఉపయోగించటానికి ప్రయత్నించండి ఉదా. గుడ్డి = కళ్ళకు సూచించండి, కుంటి నడక = అక్కడికక్కడే
నడవండి, కుష్టు వ్యాధి ఉన్నవారు అరచేతిలో చర్మం తాకండి. బదులుగా, ఇది చాలా పొడవుగా ఉందో చెప్పడానికి వేర్వేరు సమూహాలకు పదబంధాలుగా విభజించండి. స్థాయి 2 మంచి బైబిలు పరిజ్ఞానం ఉన్న పిల్లలు ప్రతి వర్గం నుండి యేసు స్వస్థపరిచిన
వ్యక్తుల యొక్క నిర్దిష్ట ఉదాహరణలు ఇవ్వడానికి ప్రయత్నించవచ్చు.

గుర్తుంచుకోండి

క్విజ్ కోసం ఈ తప్పుడు / నిజమైన ప్రకటనలను ఉపయోగించండి.
y కుష్టు వ్యాధి ఒక అంటు వ్యాధి.
y మనిషి తన కుటుంబంతో ఉండటానికి మాత్రమే అనుమతించబడ్డాడు.
y అతను యేసు ముందు మోకాళ్లపై పడ్డాడు.
y యేసు తనను బాగు చేయగలడో లేదో మనిషికి తెలియదు.
y యేసు అతన్ని తాకాడు.
y యేసు ఆయనను నయం చేయగలిగాడు ఎందుకంటే ఆయన దేవుని కుమారుడు.
y అతను కొన్ని నిమిషాల తర్వాత బాగుపడ్డాడు.
y అతను వెళ్లి తనను తాను యాజకుడి చూపించవలసి వచ్చింది.
y మనందరికీ పాపం అనే వ్యాధి ఉంది.
y ప్రభువైన యేసు మనలను ప్రేమిస్తాడు మరియు మన పాపాన్ని క్షమించటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు.
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బి8 కథ 3
యేసు కలుసుకున్న ప్రజలు: ఒక నిస్సహాయ వ్యక్తి - ఈ కథ ప్రభువైన యేసు ఎలా క్షేమిస్తాడనే దాని గురించి.
మనము దానిని నేర్చుకుంటున్నాము:
y పక్షవాతానికి గురైన మనిషిని స్వస్థపరచడమే కాకుండా, తన పాపాలను క్షమించగల శక్తి యేసుకు ఉంది.
y మన పాపాలను క్షమించే శక్తి యేసుకు ఉంది.
ముఖ్య వచనం: లూకా 5: 24
బైబిల్ భాగం: లూకా 5: 17 – 26

పరిచయం

పాఠశాలలో లేదా ఇంట్లో స్నేహితుడికి సహాయం చేయడానికి వారు చేయగలిగే పనులను సూచించమని పిల్లలను అడగండి. వారి
సహాయాన్ని అభినందించండి. నేటి కథలో, నలుగురు స్నేహితులు తమ స్నేహితుడిని నడవలేని ప్రభువైన యేసు వద్దకు తీసుకువెళ్లారు. వీలైతే వారు దీన్ని ఎలా చేసి ఉంటారో వివరించడానికి దృశ్య సహాయంగా ఒక చాపను కలిగి ఉండండి. వారు ఆయనను
యేసు దగ్గరకు ఎందుకు తీసుకువచ్చారు? అవును, తమ స్నేహితుడిని స్వస్థపరిచే శక్తి యేసుకు ఉందని వారికి తెలుసు.

ఇది నేర్పండి

y యేసు వద్దకు వెళ్లడం వారు ఊహించినంత సులభం కాదు. యేసు మాట వినడానికి అప్పటికే చాలా మంది ప్రజలు ఇంట్లోకి
రద్దీగా ఉన్నారు. మనము కూడా యేసు మాటలు వినడం చాలా ముఖ్యం. తలుపు గుండా వెళ్ళడం అసాధ్యం కాబట్టి వారు
ఆ వ్యక్తిని ఇంటి ప్రక్కన ఉన్న మెట్లపైకి పైకప్పుపైకి తీసుకువెళ్లారు. యేసు మాత్రమే సహాయం చేయగలడని వారికి తెలుసు
కాబట్టి వారు సులభంగా వదులుకోరు! పైకప్పులో రంధ్రం కనిపించడంతో క్రింద ఉన్న ఇంట్లో నిలబడి ఉన్నవారికి అది ఎలా
ఉండాలో ఊహించమని పిల్లలను అడగండి మరియు ఆ వ్యక్తి యేసు పాదాల ముందు జాగ్రత్తగా క్రిందికి దింపబడ్డాడు.
(లూకా 5: 18 –19)
y యేసు మనిషిని ఎలా నయం చేస్తాడు? పేతురు యొక్క అత్తగారు మరియు కుష్ఠురోగి కథలలో అతను ఎలా స్వస్థత
పొందాడో గుర్తుకు తెచ్చుకోండి. కానీ నేటి కథ, యేసు ఆ వ్యక్తితో మాట్లాడి, “మిత్రమా మీ పాపములు క్షమించబడ్డాయి”
అని అన్నాడు. ఇంట్లో ఉన్న కొంతమందికి కోపం వచ్చింది. యేసు పాపాలను క్షమించగలడని వారు నమ్మలేదు. దేవుడు
మాత్రమే పాపాలను క్షమించగలడని వారు భావించారు మరియు యేసు దేవుని కుమారుడని వారు నమ్మలేదు. వారు ఏమి
ఆలోచిస్తున్నారో యేసుకు తెలుసు. ఆయనకు మన ఆలోచనలు కూడా తెలుసు! (లూకా 5: 20 – 24)
y మనిషి జీవితంలో చూడలేనప్పటికీ, మనిషి చేసిన పాపాలను తాను నిజంగా క్షమించానని యేసు వారికి నిరూపించాలనుకున్నాడు! అందువల్ల ఆయన నిస్సహాయ వ్యక్తికి లేచి, తన చాప తీసుకొని ఇంటికి వెళ్ళమని చెప్పాడు. వెంటనే ఆ వ్యక్తి
ఇలా చేసాడు మరియు అతను దేవుణ్ణి స్తుతిస్తూ వెళ్ళాడు! అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు. యేసు శక్తి మనిషి కాళ్ళను నయం
చేయడమే కాదు, పాపాలను కూడా క్షమించగలడు! ఇలాంటి శక్తి మరెవరికీ లేదు! (లూకా 5: 24 – 26)
y మన పాపములు క్షమించబడటం మనకు గొప్ప అవసరం. కథ 2 లో పిల్లలు నేర్చుకున్న వాటిని సమీక్షించండి – పాపం
అంటే ఏమిటి, అది దేవునితో మన సంబంధాన్ని ఎలా పాడు చేస్తుంది మరియు మనలని పరలోకం నుండి ఎలా దూరంగా
ఉంచుతుంది. మన పాపాలను క్షమించే శక్తి ప్రభువైన యేసుకు ఉంది, ఎందుకంటే ఆయనలో ఎ పాపము లేదు. మన
పాపానికి శిక్ష తీసుకోవడానికి ఆయన సిలువపై చనిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. మన పాపానికి మనం నిజంగా పశ్చాతాపడాలి మరియు క్షమించబడటానికి ఒక మార్గాన్ని అందించినందుకు ప్రభువైన యేసుకు కృతజ్ఞతలు చెప్పాలి.
బైబిల్ టైమ్ పాఠాన్ని పూర్తి చేయండి.
దీన్ని చూపించండి: పక్షవాతం ఉన్న మనిషి పైకప్పు గుండా కిందికి దించుట.

నేర్చుకోండి
గుర్తుంచుకోండి

కథలో భాగమైన ముఖ్యమైన వచనాన్ని నేర్పండి. లూకా 5: 24. “మనుష్యకుమారుడు” ప్రభువైన యేసుకు మరో పేరు అని
వివరించండి.
కథను సవరించడానికి సాధనంగా పిల్లలను ఈ క్రింది ప్రశ్నలను అడగండి.
y ఆ వ్యక్తికి ఎంత మంది స్నేహితులు ఉన్నారు?
y ఆ వ్యక్తికి ఏమి అయ్యింది?
y వారి స్నేహితుడిని యేసు వద్దకు తీసుకురావడం ఎందుకు కష్టమైంది?
y వారు ఇంట్లోకి ఎలా వచ్చారు?
y యేసు మొదట ఆ వ్యక్తికి ఏమి చెప్పాడు?
y కొంతమందికి ఎందుకు కోపం వచ్చింది?
y యేసు ఆ వ్యక్తి చేసిన పాపాలను క్షమించాడని యేసు ఎలా చూపించాడు?
y ప్రభువైన యేసు మన కోసం చేయగలిగే అతి ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటి?
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బి8 కథ 4
యేసు కలిసిన వ్యక్తులు: మత్తయి - ఈ కథ ప్రభువైన యేసును అనుసరించడం గురించి.
మనము దానిని నేర్చుకుంటున్నాము:
y యేసుకు మత్తయి జీవితం ఏమిటో తెలుసు, కాని అతను ఆయనను అనుసరించాలని కోరుకున్నాడు.
y మనం ఆయనను అనుసరించాలని యేసు కోరుకుంటున్నాడు.
ముఖ్య వచనం: లూకా 5: 32
బైబిల్ భాగం: లూకా 5: 27 – 32

పరిచయం

పిల్లలు పెద్దయ్యాక వారు చేయాలనుకుంటున్న ఉద్యోగాల గురించి పిల్లలతో చర్చించండి. ఏ ఉద్యోగాలు చేయడం మంచిది ఏమిటో
అంచనా వేయండి.
లేదా
పిల్లలు ఏమిటో ఊహించడానికి మీ సమాజంలో సాధారణమైన కొన్ని ఉద్యోగాలను మైమ్స్ చేయండి.
నేటి కథ పన్ను వసూలు చేసే మత్తయి (లెవి) అనే వ్యక్తి గురించి వివరించండి. అతను రోడ్డు పక్కన కూర్చుని, దేశానికి బాధ్యత
వహిస్తున్న రోమనులకు చేరడానికి ప్రజల నుండి పన్నులు వసూలు చేశాడు. మనము ఈ రోజు కూడా పన్నులు చెల్లిస్తున్నాము
మరియు అవి దేనికోసం ఉపయోగించబడుతున్నాయో మీరు సూచించాలనుకోవచ్చు.
దురదృష్టవశాత్తు మత్తయిను ఎవరూ నిజంగా ఇష్టపడలేదు. పన్ను వసూలు చేసేవారు అంటే ఇష్టపడలేదు వారు శత్రువు
(రోమన్లు) కోసం పనిచేసినందువల్ల మాత్రమే కాదు, వారు కొన్నిసార్లు తమకన్నా ఎక్కువ డబ్బు తీసుకొని తమ కోసం తాము
ఉంచుకున్నారు.

ఇది నేర్పండి

y ఒక రోజు యేసు మత్తయి తన పని చేయడం గమనించాడు. మత్తయి గురించి యేసు ఏమనుకుంటున్నారో చర్చించండి
– మత్తయి ఎలాంటి వ్యక్తి అని ఆయనకు తెలుసా? అవును ఖచ్చితంగా... మనలో ప్రతి ఒక్కరి గురించి ఆయనకు ప్రతిదీ
తెలుసు. యేసు మత్తయితో ఏదైనా చేయాలనుకుంటున్నాడా? అవును! యేసు సహాయం చేయడానికి వచ్చిన ఈ లాంటి
వ్యక్తుల్లో ఒకడు మత్తయి – అతను మత్తయి జీవితాన్ని మార్చగలడు! అందువల్ల ఆయన మత్తయి పక్కన ఆగి, “నన్ను
అనుసరించండి” అన్నాడు. (లూకా 5: 27) మత్తయి ఏమి చేస్తాడు? మత్తయి చేయాల్సిన ఎంపికను ప్రదర్శించండి.
y అతను ఏమి చేయాలనుకుంటున్నాడో మత్తయికు వెంటనే తెలుసు. అతను యేసును అనుసరిస్తాడు! యేసు తనను ఆహ్వానించడం ఎంత అద్భుతం! అతను లేచి, అన్నింటినీ వదిలి యేసుతో వెళ్ళాడు. (లూకా 5: 28) ప్రభువైన యేసు మనలో
ప్రతి ఒక్కరిని ఆయనను అనుసరించడానికి మరియు మన జీవితంలో ఆయనను కలిగి ఉండటానికి ఆహ్వానం ఇస్తున్నాడని
వివరించండి. మనం కూడా ఎంపిక చేసుకోవాలి.
మత్తయి తన స్నేహితులు యేసును కలవాలని మరియు అతని జీవితం ఎలా మారిందో వారికి తెలియజేయాలని కోరుకున్నాడు. కాబట్టి ఆయన వారిని యేసుతో పాటు ఆయన శిష్యులతో కలిసి తన ఇంట్లో విందుకు ఆహ్వానించాడు. అక్కడ ఉన్న
కొంతమంది ప్రజలు మత్తయి మరియు అతని స్నేహితులతో కలవడం యేసును తప్పుగా భావించారు. యేసు పాపులతో
కాకుండా మంచి వ్యక్తులతో మాత్రమే సమయం గడపాలని వారు భావించారు. అందరూ పాపులే అని వారు గ్రహించలేదు.
యేసు భూమిపైకి ఎందుకు వచ్చాడో వారికి వివరించాడు – వారి జీవితాలు బాగున్నాయియని భావించిన వ్యక్తుల కోసం
కాదు, కానీ వారు పాపం చేశారని మరియు వారి పాపాలకు క్షేమించబడాలని కోరుకునే వారికి. (లూకా 5: 29 – 32)
యేసు పాపాన్ని ఇష్టపడడు కాని మత్తయి మరియు మనలాంటి పాపులను ప్రేమిస్తాడు! మనం కూడా ఆయనను అనుసరించాలి మరియు క్షమాపణ కోసం ఆయనను విశ్వసించాలి.
y తరువాత, దేవుడు చాలా ముఖ్యమైన పని కొరకు మత్తయిని ఎన్నుకున్నాడు. అతను క్రొత్త నిబంధన యొక్క మొదటి
పుస్తకం రాశాడు. అతను యేసును అనుసరించాలని నిర్ణయించుకున్నాడు మరియు యేసు తన జీవితంలో తప్పుడు
విషయాలతో వ్యవహరించనిచ్చాడు. అప్పటి నుండి అతని జీవితం రూపాంతరం చెందింది.
బైబిల్ టైమ్ పాఠాన్ని పూర్తి చేయండి.
దీన్ని చూపించండి: యేసు తన శిష్యుడిగా పన్ను వసూలు చేసే మత్తయిని ఆహ్వానించాడు.

నేర్చుకోండి

అవసరమైన చోట ముఖ్య వచనాన్ని నేర్పండి మరియు వివరించండి. లూకా 5: 32. ఏదైనా కష్టమైన పదాలను వివరిస్తూ – ఉదా.
నీతి మరియు పశ్చాత్తాపం.

గుర్తుంచుకోండి

తరగతి గది నేపధ్యంలో, పిల్లలు ఈ కథలలో యేసును కలుసుకున్న వేర్వేరు వ్యక్తుల చిత్రాలతో కూడిన కోల్లెజ్ తయారు చేయవచ్చు. లేదా మునుపటి గమనికల నుండి ఎంచుకున్న ప్రశ్నలను మరియు మత్తయి గురించి కొన్నింటిని ఉపయోగించి మీరు అన్ని
B8 ఆధారంగా సమీక్ష క్విజ్ కలిగి ఉండవచ్చు.
y మత్తయి ఉద్యోగం ఏమిటి?
y యేసు మత్తయితో ఏమి చెప్పాడు?
y యేసును అనుసరించిన తరువాత మత్తయి ఏమి చేశాడు?

BES – Teachers Guidelines – Levels 1&2 B Series - Telugu 06/2021

12

బి9 కథ 1
మోషే జననం - ఈ కథ దేవుడు ఎలా పట్టించుకుంటాడు అనే దాని గురించి.
మనము దానిని నేర్చుకుంటున్నాము:
y దేవుడు మోషేను చూసుకున్నాడు మరియు ఆయన మనలను కూడా చూసుకుంటాడు. (స్థాయి 1)
y మోషే జీవితం పట్ల దేవుడు ఒక ప్రణాళికను కలిగి ఉన్నాడు, ఆయన మన కోసం కూడా ఉన్నాడు. (స్థాయి 2)
ముఖ్య వచనం: హెబ్రీ 11: 23
బైబిల్ భాగం: నిర్గమకాండము 2: 1 – 10

పరిచయం

మన ప్రతి జీవితానికి దేవునికి ఒక ప్రణాళిక ఉందని వివరించండి. మనం జన్మించిన కుటుంబాలు మరియు మనకు జరిగే
విషయాలు పొరపాటున కాదు – బదులుగా, దేవుడు తనను సేవించడానికి మనలను సిద్ధం చేయడానికి వారిని ఉపయోగిస్తాడు.
ఈ కథలలో మనం మోషే గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం. మోషే పెద్దయ్యాక దేవుడు చేయవలసిన పని చాలా ముఖ్యమైనది. చిన్నతనంలో దేవుడు మోషేను ఎలా చూసుకున్నాడో ఈ రోజు మనం నేర్చుకుంటాము. మోషే కథ బైబిల్ యొక్క రెండవ పుస్తకంలో
కనుగొనబడింది. ఈ పుస్తకం పేరు ఎవరికైనా తెలుసా అని అడగండి మరియు అది ఎక్కడ ఉందో వారికి చూపించండి.
మరియు, మీరు ఈ కథను స్థాయి 1 పిల్లలకు పరిచయం చేస్తుంటే, మీరు కొత్త శిశువుల గురించి మాట్లాడవచ్చు మరియు వారు
సురక్షితంగా మరియు ఇష్టపడి ఉంచాల్సిన కొన్ని వస్తువులను కలిగి ఉండవచ్చు.

ఇది నేర్పండి

y ఇశ్రాయేలీయులకు (హెబ్రీయులు) బానిసలుగా ఉన్న నేపథ్యాన్ని క్లుప్తంగా వివరించండి – స్థాయి 2 పాఠానికి పరిచయం
చూడండి. (నిర్గమకాండము 1: 1–11) ఇశ్రాయేలీయుల సంఖ్య పెరగడాన్ని ఆపడానికి ఫరో రాజు చాలా నిరాశకు
గురయ్యాడు, ఇశ్రాయేలీయుల మగపిల్లలందరినీ నైలు నదిలో ముంచేయాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. (నిర్గమకాండము 1:
22) ఇశ్రాయేలీయుల తల్లి మరియు నాన్నలకు కొత్త అబ్బాయి పుట్టాడంటే ఎలా ఉండేది?
y ఒక ఇంటిలో, ఒక అందమైన ఆరోగ్యకరమైన మగపిల్లవాడు జన్మించాడు. అతని తల్లిదండ్రులు అతన్ని ఇంట్లో దాచారు,
దేవుడు సురక్షితంగా ఉంచుతాడుని నమ్ముతారు. కానీ మూడు నెలల తరువాత, వారు అతనిని దాచలేకపోయారు.
ఎందుకు దాచలేకపోయారు? అతని తల్లి జమ్ము నుండి జలనిరోధిత బుట్టను తయారు చేసింది (వివరించండి), శిశువును
లోపల ఉంచి, బుట్టను నది అంచున ఉన్న ఎత్తైన రెల్లులో దాచిపెట్టింది. మిర్యాము, శిశువు యొక్క సోదరి ఏమి జరుగుతుందో చూడటానికి వెళ్ళింది, కాని దేవుడు మాత్రమే శిశువును సురక్షితంగా ఉంచగలిగాడు. (నిర్గమకాండము 2: 1 – 4)
y కథ యొక్క తరువాతి భాగాన్ని నాటకీయంగా చెప్పండి – మిర్యాము యువరాణి (ఫరో కుమార్తె) మరియు ఆమె సహాయకులు ఎలా వస్తున్నారో గమనించింది. ఆమె బిడ్డను గమనిస్తుందా? ఆమె రాజుకు చెబుతుందా? అవును, యువరాణి బుట్టను
గుర్తించి, తన వద్దకు తీసుకురావాలని ఆమె సహాయకుడిని కోరింది. లోపల హీబ్రూ బిడ్డను చూసినప్పుడు ఆమె స్పందనను
వివరించండి. యువరాణి అతనికి హాని చేయనివ్వదు! శిశువును సురక్షితంగా ఉంచడంలో దేవుడు పనిలో ఉన్నాడు!
(నిర్గమకాండము 2: 5 – 6)
y అప్పుడు మిర్యాము ముందుకు వచ్చి, ఈ పిల్లవాని పెంచుటకు నేను వెళ్లి హెబ్రీ స్త్రీలలో ఒక దాదిని పిలుచుకొని వత్తునా
అనెను. ఆమె ఎవరిని పొందుతుంది? యువరాణి అంగీకరించింది మరియు మిరియం తన సొంత తల్లిని వెతకడానికి
పరుగున వెళ్ళింది! కాబట్టి యువరాణి దీనికి అంగీకరించినందున శిశువు తల్లి అతనిని పూర్తి భద్రతతో ఇంట్లో చూసుకోగలిగింది. తరువాత, శిశువు ఎదిగినప్పుడు, యువరాణి అతన్ని ఫరో ప్యాలెస్లో నివసించడానికి తీసుకువెళ్ళింది. ఆమె
అతన్ని దత్తత తీసుకుని మోషే అని పిలిచింది, అంటే “నీటి నుండి తీసినది”. (నిర్గమకాండము 2: 7–10) ఇప్పుడు మోషే
ఐగుప్తుకు యువరాజు అయ్యాడు!
y దేవుడు వెనుక ఉండి నడిపించాడు పిల్లలకు అని చెప్పండి. ఫరో చట్టం ప్రకారం, శిశువు మునిగిపోయి ఉండాలి. మోషే తల్లిదండ్రులకు దేవునిపై విశ్వాసం ఉంది – వారు తమ బిడ్డను చూసుకుంటాడు అని దేవుణ్ణి విశ్వసించారు మరియు ఆయన
ఆలా చేశాడు. ఇది దేవుని ప్రణాళిక యొక్క ప్రారంభం మాత్రమే. మన జీవితాల్లో ఆయన ప్రణాళికను రూపొందించుకోవాలని ఆయనను విశ్వసించాలని దేవుడు కోరుకుంటన్నాడు.
బైబిల్ టైమ్ పాఠాన్ని పూర్తి చేయండి.
దీన్ని చూపించండి: శిశువు మోషే

నేర్చుకోండి

అవసరమైన చోట ముఖ్యమైన వచనాన్ని నేర్పండి మరియు వివరించండి. హెబ్రీయులు 11: 23 (స్థాయి 2). స్థాయి 1 పిల్లలు
మొదటి వాక్యాన్ని నేర్చుకోవచ్చు.

గుర్తుంచుకోండి

y
y
y
y
y
y

మోషే కథ ఏ పుస్తకంలో ఉంది?
శిశువు హీబ్రూ అబ్బాయిలందరికీ ఏమి చేయాలని ఫరో నిర్ణయించుకున్నాడు?
ఇంట్లో శిశువును ఎంతకాలం దాచారు?
y బిడ్డను ఎవరు కనుగొన్నారు?
తల్లి ఏమి చేసింది?
y అప్పటి నుండి మోషే జీవితం ఎందుకు ప్రమాదంలో లేదు?
ఆమె బిడ్డను ఎక్కడ ఉంచారు?
y కథలో విశ్వాసం ఎవరు చూపించారు?
చూడటానికి నది వద్ద ఎవరు ఉన్నారు?
y మోషేను ఎవరు భద్రంగా ఉంచారు?
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బి9 కథ 2
మోషే చేసిన పెద్ద తప్పు - ఈ కథ మనం ఉత్తమమని భావించేదాన్ని చేయడం
మనము దానిని నేర్చుకుంటున్నాము:
y కోపంతో చాలా త్వరగా వ్యవహరించినప్పుడు మోషే తప్పు చేశాడు.
y తప్పుడు పనుల వల్ల కలిగే పరిణామాల నుండి మనం తప్పించుకోలేము.
ముఖ్య వచనం: నిర్గమకాండము 2: 11 – 15
బైబిల్ భాగం: సంఖ్యాకాండము 32: 23

పరిచయం

కొన్నిసార్లు మనకు బాగా తెలుసు అని అనుకుంటాము. పెద్దవారు ఎలా చేస్తారో పిల్లలకి చూపించబడే ఏదో ఒక ఉదాహరణను
ఎంచుకోండి, కాని పిల్లవాడు తనదైన రీతిలో చేస్తారు మరియు అవి సరిగ్గా పనిచేయవము! గత వారం మనము మోషే గురించి
తెలుసుకున్నాము. రీక్యాప్ చేయడానికి కొన్ని ప్రశ్నలు అడగండి. మోషే బాలుడిగా ఉన్నప్పుడు నివసించడానికి ఎక్కడికి వెళ్ళాడు?
తన సొంత ప్రజలను ఏమని పిలిచారు? (ఇశ్రాయేలీయులు / హెబ్రీయులు). పిల్లలను వారు బానిసలని మరియు ఐగుప్తీయులు
ఎలా క్రూరంగా ప్రవర్తించారో గుర్తు చేయండి. నేటి కథలో మోషే పెద్దవాడు. తనకు బాగా తెలుసు అని మోషే భావించిన పరిస్థితి
గురించి తెలుసుకోవడానికి జాగ్రత్తగా చెప్పండి.

ఇది నేర్పండి

y ఒక రోజు మోషే తన ప్రజలను చూడటానికి వెళ్ళాడు. అకస్మాత్తుగా అతను వారిలో ఒకరిని ఐగుప్తీయుడు కొట్టడం గమనించాడు. మోషేకు ఎలా అనిపించింది? (కోపంగా, తన ప్రజలను రక్షించాలనుకున్నాడు). ఎవరూ చూడటం లేదని మోషే
చుట్టూ చూశాడు మరియు ఐగుప్తుకు చెందిన వ్యక్తిని చంపాడు. అప్పుడు మృతదేహాన్ని ఇసుకలో దాచాడు. అతను సరైన
పని చేశాడని మోషే అనుకున్నాడు కాని అతడు ఉన్నారా? మోషే చర్య చాలా తప్పు అని పిల్లలను చూడటానికి సహకరించండి. (స్థాయి 2: ఐగుప్తీయుడు చేసిన తప్పును దేవుడు ఎలా చూశాడో మరియు భవిష్యత్తులో దేవుడు అన్ని తప్పులను
ఎలా చూస్తాడో సూచించాలని కూడా మీరు సూచించవచ్చు.) మోషే తాను చేసిన పనులకు దూరంగా ఉండగలడు అని
మీరు అనుకుంటున్నారా? కాకపోతే ఎందుకు? (నిర్గమకాండము 2: 11 – 12)
y మరుసటి రోజు మోషే ఇద్దరు హెబ్రీయులు పోరాడుతుండటం చూశాడు. ఏమి జరుగుతుంది అని ఆయన అడిగినప్పుడు,
ఆ పురుషులలో ఒకరు, “మమ్మల్ని తీర్పు తీర్చుటకు ఎవరు నువ్వు? నువ్వు ఐగుప్తీయుడిని చేసినట్లు నన్ను చంపాలని
అనుకుంటున్నావా? ” అతను ఐగుప్తీయుడిని చంపినట్లు మోషేకు తెలుసు. అతను ఇప్పుడు ఎలా భావిస్తాడు? (రాజు
వింటాడని భయపడ్డాడు) త్వరలోనే ఫరో మోషే చేసిన దాని గురించి విన్నాడు మరియు అతన్ని చంపాలని అనుకున్నాడు.
మోషే తన ప్రాణాల కోసం మిద్యాను అనే మరో దేశానికి పరుగెత్తవలసి వచ్చింది, అక్కడ యిత్రో అనే వ్యక్తికి గొర్రెల కాపరిగా
పనిచేశాడు. (నిర్గమకాండము 2: 13 – 15)
y మోషే చేసిన తప్పు గురించి దేవునికి కూడా తెలుసు. మనం చేసే ప్రతిదాన్ని దేవుడు ఎలా చూస్తాడు మరియు మన
తప్పును ఆయన నుండి దాచలేము అనే దాని గురించి మాట్లాడండి. మోషే పెద్దవాడైనప్పటికీ, అతను తప్పు చేశాడు
మరియు సరైన పని చేయలేదు. అతను నాయకుడిగా ఉండటానికి ముందు అతను ఇంకా చాలా నేర్చుకోవలసి ఉంది.
మోషే చేసిన తప్పు నుండి మనం నేర్చుకోవాలి మరియు ఆయనకు నచ్చే విధంగా సరైన మార్గంలో పనిచేయడానికి మనకు
సహాయపడటానికి దేవునిపై ఆధారపడాలి.
బైబిల్ టైమ్ పాఠాన్ని పూర్తి చేయండి.
దీన్ని చూపించండి: మోషే ఐగుప్తు యువరాజుగా.

నేర్చుకోండి

గుర్తుంచుకోండి

అవసరమైన చోట ముఖ్య వచనాన్ని నేర్పండి మరియు వివరించండి. సంఖ్యాకాండము 32: 23 వచనాన్ని మోషే చేసిన తప్పుకు
వివరించండి. మోషే చేసిన పాపం ఏమిటి? అతను ఎలా కనుగొనబడ్డాడు? పిల్లల అనుభవానికి సంబంధించిన పరిస్థితికి మీరు
ఒక నిర్దిష్ట ఉదాహరణ కూడా ఇవ్వవచ్చు.
క్విజ్ కోసం ఈ తప్పు /ఒప్పు ప్రకటనలను ఉపయోగించండి:
y మోషే ఇశ్రాయేలీయుడిని చంపాడు.
y తనను ఎవరూ చూడలేదని అనుకున్నాడు.
y మరొక హీబ్రూ వ్యక్తి అతన్ని చూశాడు.
y దేవుడు ఏమి జరిగిందో చూశాడు.
y ఫరో మోషేను జైలులో పెట్టాడు.
y నాయకుడిగా ఉండటానికి ముందు మోషేకు ఇంకా చాలా నేర్చుకోవలసి ఉంది.
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బి9 కథ 3
మోషే మండుతున్న పొదను చూస్తాడు: ఈ కథ దేవుని కోసం పనిచేయడానికి సిద్ధంగా ఉంది.
మనము దానిని నేర్చుకుంటున్నాము:
y దేవుడు పరిశుద్ధుడు మరియు మనం దీన్ని ఎల్లప్పుడూ గుర్తుంచుకోవాలి.
y మోషే అయిష్టంగా ఉన్న నాయకుడు, కాని దేవుడు అతనికి సహాయం చేస్తానని వాగ్దానం చేశాడు.
ముఖ్య వచనం: నిర్గమకాండము 3: 12
బైబిల్ భాగం: నిర్గమకాండము 3 – 4: 17

పరిచయం

ముఖ్యమైన మరియు ఉత్తేజకరమైన పని చేయమని అడిగిన దాని గురించి మాట్లాడండి, ఉదా. మీ గుంపులోని పిల్లలకు
సంబంధించిన బాధ్యత. దీన్ని చేయమని అడిగినప్పుడు మీకు ఎలా అనిపించింది? (భయము / వేరొకరిని అడగొచ్చు కదా?)
నేటి కథ మోషే చేసిన పెద్ద తప్పు తర్వాత 40 సంవత్సరాల తరువాత జరుగుతుంది. మోషే ఎడారిలో 40 సంవత్సరాలు
గొర్రెల కాపరి. దేవుడు అతన్ని మరచిపోలేదు. ఆయన అతనిని క్షమించటానికి ఇష్టపడ్డాడు మరియు ఇప్పుడు అతనికి చాలా
ప్రత్యేకమైన పని ఉంది.

ఇది నేర్పండి

y ప్రతి రోజు చాలా ఒకేలా ఉండేది, ఒక రోజు వచ్చే వరకు ... మోషే నిప్పు పొదను గమనించాడు. విచిత్రమేమిటంటే,
మంటలు ఉన్నప్పటికీ, ఆకులు మరియు కొమ్మలు కాలడంలేదు! చూడటానికి మోషే దగ్గరికి వెళ్ళాడు, ఆపై దేవుడు మోషే
పేరు పిలిచాడు. తరువాతి భాగాన్ని చెప్పడానికి బైబిల్ లోని పదాలను ఉపయోగించండి. "పరిశుద్ధ స్థలము" అంటే దేవుడు
ఉన్నందున అది చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రదేశం అని వివరించండి. దేవుడు పరిశుద్ధడు, మనకు భిన్నంగా ఉన్నాడు అని మనం
అర్థం చేసుకోవాలి. మనలా కాకుండా, దేవునిలో పాపం లేదు. దేవుని గొప్పతనాన్ని అర్థం చేసుకున్నందున మోషే తన
చెప్పులు తీసి ముఖం దాచాడు. (నిర్గమకాండము 3: 1 – 6)
y దేవుని పరిశుద్ధపై మనకు గౌరవం ఉండాలి. ఐగుప్తులోని ఇశ్రాయేలీయుల జీవితం ఎలా ఉందో పిల్లలకు గుర్తు చెయ్యండి.
జరుగుతున్న చెడు విషయాలన్నీ తనకు తెలుసునని, ఇప్పుడు వాటిని ఐగుప్తు నుండి కొత్త దేశానికి తీసుకురాబోతున్నానని
దేవుడు మోషేతో చెప్పాడు. మోషే తమ నాయకుడిగా ఉండాలని, ఫరో రాజుతో మాట్లాడటానికి దేవుడు కోరుకున్నాడు.
ఫరో వద్దకు తిరిగి వెళ్లడం గురించి మోషే ఎలా భావించాడో అన్వేషించండి. (నిర్గమకాండము 3: 7 – 10)
y పరిచయంలో పిల్లల వ్యక్తిగత ప్రతిస్పందనలకు మరియు నాయకుడిగా మోషే ఎలా భావించాడనే దాని గురించి వారు చేసిన
సరైన అంచనాల మధ్య సంబంధాన్ని ఏర్పరుచుకోండి. అప్పుడు మోషే అభ్యంతరాలను మరియు దేవుని వ్యతిరేక అభ్యంతరాలను బైబిల్ వచనంలో మరియు స్థాయి 2 పాఠంలోని ప్రసంగ బుడగలతో వివరించండి.
y నాకు తగినంత ప్రాముఖ్యత లేదు – నేను నీకు తోడై యుందును. (3: 11, 12) – ఆయనపేరేమి అని అడిగిన యెడల
– దేవుడునేను ఉన్నవాడను అను వాడను (ఈ పేరు దేవుడు సర్వశక్తిమంతుడని చూపిస్తుంది). నేను మీ తండ్రుల దేవుడు,
అబ్రాహాము దేవుడు (3: 13 – 15) వారు నన్ను నమ్మరు – నా శక్తిని నిరూపించడానికి నేను మీకు అద్భుతాలు ఇస్తాను.
(4: 1–9) నేను సరైన పదాలు చెప్పలేను – మాట్లాడటానికి మరియు నీకు ఏమి నేర్పించాలో, చెప్పాలో నేను నీకు
సహాయం చేస్తాను. (4: 10 – 12) దయచేసి మరొకరిని పంపండి. (4: 13) – అహరోను మీకు సహాయకుడిగా ఉంటాడు
మరియు మీరు ఏమి చెప్పాలో చెప్పగలవు.
మోషే, మీరు నాయకుడిగా ఉండాలని ఆశించే వ్యక్తిలా? దేవుడు తన సాకులతో సంతోషించాడని మీరు అనుకుంటున్నారా?లేదు! అతను ఐగుప్తులో చేసిన పొరపాటు మరియు అతని అన్ని సాకులు ఉన్నప్పటికీ, అతను దేవుని ఎంపిక. చివరకు
మోషే ఎలా పాటించటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడో మరియు దేవుడు తన జీవితంలో తన ప్రణాళికను కొనసాగించగలిగాడని
మన తదుపరి కథలో నేర్చుకుంటాము. మోషేలా ముందుకు సాగే వారందరికీ దేవునిపై ఆధారపడవలసి ఉంటుంది.
y కొన్నిసార్లు దేవుడు తన కోసం కష్టంగా ఉండే పనులు చేయమని అడుగుతాడు. ఆయన మనతో ఉన్నాడని, మనకు
సహాయం చేస్తాడని మనం గుర్తుంచుకోవాలి.
బైబిల్ టైమ్ పాఠాన్ని పూర్తి చేయండి.
దీన్ని చూపించండి: మోషే మరియు మండుతున్న పొద

నేర్చుకోండి
గుర్తుంచుకోండి

అవసరమైన చోట ముఖ్యమైన వచనాన్ని నేర్పండి మరియు వివరించండి. నిర్గమకాండము 3: 12 ఎ. సుదీర్ఘ కథ తర్వాత ఇది
చిన్న వచనం. పిల్లలు దానిని ఒక వ్యక్తిగత పుస్తక గుర్తుపై ఉంచడానికి ఇష్టపడవచ్చు లేదా ప్రతి పిల్లవాడితో ఒక సమూహ కోల్లెజ్ను
ఒక అక్షరానికి కాగితపు ముక్కలను అలంకరించడం లేదా అంటించడం వంటివి చేయవచ్చు.
y
y
y
y

మోషే చూసిన పొద గురించి వింత ఏమిటి?
మోషే పరిశుద్ధ స్థలములో ఉన్నప్పుడు ఏమి చేశాడు?
పరిశుద్ధత అంటే ఏమిటి?
మోషే ఏ పని చేయాలని దేవుడు కోరుకున్నాడు?
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y
y
y
y

మోషే తన గురించి తాను చేసిన సాకు చెప్పండి.
దేవుని గురించి మోషే ఏ సాకు చూపించాడు?
మోషేను తనతో తీసుకెళ్లడానికి దేవుడు ఎవరిని అనుమతించాడు?
దేవుడు మోషేను వదల్లేదు. ఎందుకు?
15

బి9 కథ 4
మోషే దేవుని సందేశాన్ని తెస్తాడు: ఈ కథ మోషే ఐగుప్తుకు తిరిగి రావడం గురించి.
మనము దానిని నేర్చుకుంటున్నాము:
y దేవుడు చేయమని కోరిన దానికి మోషే చివరకు విధేయుడయ్యాడు.
y దేవుడు తాను ఇచ్చిన వాగ్దానాలను నిలబెట్టుకోవడం ద్వారా మోషే జీవితంలో తన ప్రణాళికను రూపొందించాడు
ముఖ్య వచనం: నిర్గమకాండము 4: 15
బైబిల్ భాగం: నిర్గమకాండము 4: 1–31

పరిచయం

మన జీవితంలో ముఖ్యమైన మార్పుల గురించి మాట్లాడండి – ఉదా. ఇల్లు మార్చడం, ఉన్నత పాఠశాలకు వెళ్లడం, పెళ్లి చేసుకోవడం. మోషే తన జీవితంలో చాలా మార్పులను కలిగి ఉన్నాడు – శిశువుగా తన మొదటి నెలలను గుర్తుకు చెయ్యండి, తరువాత
ఫరో యొక్క ప్యాలెస్లో 40 ఏళ్ళ వయస్సులో నివసించాడు, తరువాత అతని జీవితం మరో 40 సంవత్సరాలు ఎడారిలో ఉంది.
(తరగతి గది పరిస్థితిలో ఈ సంఘటనల చిత్రాలను మోషే జీవిత కాలక్రమంలో ఉంచడం ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.) ఇప్పుడు
మోషే తన జీవితంలో అతిపెద్ద సవాలును ఎదుర్కొన్నాడు. దేవుడు ఏమి చేయమని అడిగాడు?

ఇది నేర్పండి

y మోషేకు ఇప్పుడు మిద్యాను దేశంలో భార్య మరియు ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు. అతను ఐగుప్తుకు తిరిగి వెళ్ళొచ్చా అని
తన మామ యిత్రోను అడిగాడు. యిత్రో అంగీకరించాడు మరియు మోషే తన భార్య మరియు అతని కుమారులతో కలిసి
గాడిదపై ప్రయాణించారు. దేవుడు తనతో ఉపయోగించమని చెప్పిన తన ప్రత్యేక కడ్డీని కూడా మోషే తనతో తెచ్చాడు.
దేవుడు మోషేతో ఐగుప్తులో చివరిగా ఉన్నప్పుడు అతన్ని చంపాలని అనుకున్నవారు ఇంకాలేరు. భయపడవద్దని దేవుడు
మోషేకు సహాయం చేస్తున్నాడు. అప్పటికే దేవుడు మోషేకు ఇచ్చిన వాగ్దానాన్ని నిలబెట్టుకున్నాడు. గత వారం నుండి వచ్చిన
ముఖ్య పద్యం మీకు గుర్తుందా? (నిర్గమకాండము 4: 18 – 20)
y అప్పుడు దేవుడు మోషేకు ఇచ్చిన మరో వాగ్దానాన్ని నిలబెట్టుకున్నాడు. మోషే తన ప్రయాణంలో ఉన్నప్పుడు, అతని
సోదరుడు అహరోను వచ్చి అతనిని కలుసుకున్నాడు. అహరోను మోషేతో ఎందుకు ఉండబోతున్నాడు? దేవుడు తన
కడ్డీతో చేయటానికి ఇచ్చిన సంకేతాలతో సహా దేవుడు చెప్పినవన్నీ మోషే అహరోనుతో చెప్పాడు. దేవుడు తన వాగ్దానాలను
నిలబెట్టుకుంటాడాని నమ్మవచ్చు. మనం ఆయనకు చెందినవారైతే ఆయన మన కోసం అదే చేస్తాడు. (నిర్గమకాండము 4:
27, 28)
y వారు ఐగుప్తుకు వచ్చినప్పుడు, మోషే మరియు అహరోను ఇశ్రాయేలీయుల నాయకులతో సమావేశమై దేవుని ప్రణాళికలను
వారికి చెప్పారు. అప్పుడు ప్రజలందరూ ఒకచోట చేరి, దేవుడు తన కఱ్ఱతో చేయటానికి దేవుడు ఇచ్చిన అద్భుతాలను వారికి
చూపించాడు. మోషే కఱ్ఱను నేలమీద విసిరాడు, అది పాముగా మారింది, తరువాత అతను పాము తోకను పట్టుకున్నప్పుడు అది మళ్ళీ కఱ్ఱ అయింది. తరువాత అతను తన వస్త్రం లోపల చేయి పెట్టాడు మరియు అతను దానిని బయటకు
తీసినప్పుడు అది కుష్టు వ్యాధితో కప్పబడి ఉంది (వివరించండి) కాని అతను రెండవ సారి ఉంచినప్పుడు అది నయమైంది.
(నిర్గమకాండము 4: 6 – 9)
ప్రజలు ఈ అద్భుతమైన విషయాలను చూసినప్పుడు వారు దేవుని శక్తిని చూడగలిగారు మరియు మోషేను నిజంగా
దేవుడు పంపించాడని అర్థం చేసుకున్నారు. ప్రజలు ఎలా భావించారని మీరు అనుకుంటున్నారు? (ప్రజలు ఎలా భావించారని మీరు అనుకుంటున్నారు? (ఆశ్చర్యపోయారు / చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు, దేవుడు వారిని బానిసత్వం నుండి
రక్షించబోతున్నాడని.) (నిర్గమకాండము 4: 29 – 31)
y అతను ఐగుప్కు
తు తిరిగి వచ్చినప్పుడు దేవుడు తనకు మార్గం సిద్ధం చేస్తున్నాడు అని చూసి మోషేకు ఉత్సాహంగా ఉండి
ఉండాలి. ముందుకు సాగడానికి దేవుని ప్రణాళికను ప్రారంభించిన ఈ కథలోని వారిని సమీక్షించండి – యిత్రో, అహరోను,
నాయకులు మరియు ప్రజలు. మోషే మరియు అహరోను ఈ ప్రణాళికను ఎవరికి సమర్పించాల్సి ఉంది? ఇది అంత సులభం
కానప్పటికీ, వారు ఇంకా పని చేయడానికి దేవునిపై ఆధారపడవచ్చని నొక్కి చెప్పండి. ఆయన నియంత్రణలో ఉన్నాడు!
బైబిల్ టైమ్ పాఠాన్ని పూర్తి చేయండి.
దీన్ని చూపించండి: మోషే మరియు మండుతున్న పొద – స్లైడ్స్ 21–24

నేర్చుకోండి
గుర్తుంచుకోండి

అవసరమైన చోట ముఖ్యమైన వచనాన్ని నేర్పండి మరియు వివరించండి. నిర్గమకాండము 4: 15 మోషే మరియు అహరోను
కలిసి పనిచేయడం మరియు దేవుడు వారితో ఉండటం వంటి ఈ వచనం యొక్క సందర్భాన్ని పిల్లలు అర్థం చేసుకునేలా
చెయ్యండి.
కథ 4 కోసం మునుపటి కథల నుండి ప్రశ్నలను ఉపయోగించడం ద్వారా ఇప్పటివరకు మోషే జీవితాన్ని సమీక్షించండి:
y మోషేతో తిరిగి ఐగుప్తుకు వెళ్ళినది ఎవరు?
y మార్గంలో అతన్ని ఎవరు కలిశారు?
y మోషేను దేవుడు పంపించాడని ప్రజలకు ఎలా తెలుసు?
y మోషే ప్రజల ముందు చేసిన అద్భుతాలలో ఒకదాన్ని వివరించండి.
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బి10 కథ 1
మోషే మరియు మొదటి తెగులు - ఈ కథ దేవునికి విధేయత చూపించడం గురించి.
మనము దానిని నేర్చుకుంటున్నాము:
y దేవుని ఆజ్ఞలను వినాలి మరియు పాటించాలి.
y వినడానికి మరియు అవిధేయత చూపడానికి నిరాకరించడం ఎల్లప్పుడూ శిక్షతో ముగుస్తుంది.
ముఖ్య వచనం: నిర్గమకాండము 7: 16
బైబిల్ భాగం: నిర్గమకాండము 7: 1–24

పరిచయం

పాటించాల్సిన నియమాలు మరియు అవిధేయత యొక్క పరిణామాల గురించి పిల్లలతో మాట్లాడండి, బహుశా పాఠశాల పరిస్థితిలో లేదా విస్తృత సమాజంలో. నేటి విషయముకు లింక్ చేయడానికి కొన్ని ప్రశ్నలతో B9 కథ 4ని సమీక్షించడం ఉపయోగకరంగా
ఉంటుంది.

ఇది నేర్పండి

y ఇశ్రాయేలీయులను ఐగుప్తును విడిచిపెట్టమని మోషే మరియు అహరోను ఫరోను కోరే సమయం ఆసన్నమైంది, తద్వారా
వారు ఎడారిలో దేవుణ్ణి ఆరాధించారు. అతని ప్రతిస్పందనను ఉహించుకోమని పిల్లలను అడగండి. అతని తిరస్కరణ
మరియు ఫలితాన్ని మునుపటి కంటే అధ్వాన్నంగా మారిందని వివరించండి. ఫరో దేవునికి అవిధేయత చూపాడని పిల్లలకు
అర్ధమయ్యేలా సహాయం చెయ్యండి. మీరు ఇశ్రాయేలీయులైతే మోషే గురించి మీరు ఏమనుకుంటున్నారు?
(నిర్గమ 5: 1 – 21)
దేవుడు ఇలా జరగడానికి ఎందుకు అనుమతించాడో మోషేకు అర్థం కాలేదు. అతడు దాని గురించి దేవుణ్ణి అడిగాడు.
దేవుడు తన శక్తివంతమైన శక్తిని చూపిస్తానని వాగ్దానం చేశాడు మరియు ఫరో మొదట్లో పాటించనప్పటికీ, చివరికి దేవుడు
ఆయన్ని అనుసరించేలా చేస్తాడు. మనం వాగ్దానాలు చేస్తే వాటిని మర్చిపోతాం లేదా వాటిని నిలబెట్టుకోము, కాని దేవుని
వాగ్దానాలు ఎల్లప్పుడూ జరుగుతాయి అని పిల్లలకు గుర్తు చేయండి.
y దేవుడు మళ్ళీ ఫరో వద్దకు వెళ్లి ఇశ్రాయేలీయుల బానిసలను వెళ్లనివ్వమని చెప్పమన్నాడు! (నిర్గమ 5: 22 – 7: 5)
y ఈ సమయంలో, ఫరో ఒక అద్భుతం కోరాడు మరియు అహరోను కర్ర పాముగా మారింది. ఫరో యొక్క ఇంద్రజాలికులు
అదే చేసారు కాని అహరోను పాము అన్ని ఇంద్రజాలికుల పాములను తిన్నది. ఇది దేవుని గురించి ఏమి చూపిస్తుంది?
అయినప్పటికీ ఫరో దేవునికి విధేయత చుపించలేదు. (నిర్గమకాండము 7: 6–12)
y అప్పుడు దేవుడు మోషేకు, అహరోనులకు నైలు నది దగ్గర ఫరోను కలవమని చెప్పాడు. దేవుని ఆదేశం మళ్ళీ ఇవ్వబడింది.
ఫరో పాటించకపోతే, నైలు నది రక్తంగా మారుతుంది, మరియు స్వచ్ఛమైన నీరు ఉండదు మరియు చేపలన్నీ చనిపోతాయి. ఫరో వినడానికి నిరాకరించాడు. అతను తిరిగి తన ఇంట్లోకి వెళ్ళాడని బైబిలు చెబుతోంది. ఫరో యొక్క వైఖరిని
చర్చించండి – ఏ పదాలు దానిని వివరిస్తాయి? బైబిల్లో అతడు కఠినమైన హృదయాన్ని కలిగి ఉన్నాడని వివరించండి.
(నిర్గమకాండము 7: 14–19)
y కాబట్టి ఐగుప్తీయులు నది నీరు త్రాగడానికి వీలుకాని కారణంగా తాగడానికి నీరు చుట్టూ తవ్వారు. ఇది మొదటి తెగులు
మరియు ఇది 7 రోజులు కొనసాగింది. (నిర్గమకాండము 7: 24–25)
y మోషే మరియు అహరోను దేవుడు చేయమని చెప్పినట్లు చేసారు, ప్రతి వివరాలు పాటించారు. ఇదే మనం ఎప్పుడూ ప్రయత్నించాలి మరియు చేయాలి. మన విధేయతలో దేవుడు ఆనందిస్తాడు అని బైబిలు చెబుతోంది! ఫరో దేవునికి అవిధేయత
చూపించాడు మరియు ఆయన మాట వినడానికి నిరాకరించాడు. అది ఎల్లప్పుడూ ఇబ్బందులతో మరియు దేవుని శిక్షతో
ముగుస్తుంది. మన జీవితంలో దేవుడు మనకు ఆజ్ఞాపించే విషయాల గురించి చర్చించండి.
బైబిల్ టైమ్ పాఠాన్ని పూర్తి చేయండి.
దీన్ని చూపించండి: మోషే ఫరో దగ్గరకు వెళ్తాడు. మోషే మరియు తెగుళ్లు 1 వ భాగము

నేర్చుకోండి
గుర్తుంచుకోండి

అవసరమైన చోట ముఖ్యమైన వచనాన్ని నేర్పండి మరియు వివరించండి – నిర్గమకాండము 7: 16
కథను తిరిగి పరిశీలించడానికి పిల్లలను ఈ క్రింది ప్రశ్నలను అడగండి.
y దేవుడు మోషేకు, అహరోనులకు ఇచ్చిన వాగ్దానం ఏమిటి?
y అహరోను చేసిన మొదటి అద్భుతం ఏమిటి?
y మొదటి తెగులులో నైలు నదికి ఏమి జరిగింది?
y ఐగుప్తీయులకు ఏడు రోజులు ఏమి లేదు?
y మన జీవితంలో ఏమి చేయమని దేవుడు మనకు ఆజ్ఞాపిస్తాడు?
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బి10 కథ 2
మోషే మరియు చివరి తెగులు - ఈ కథ హెబ్రీయులను రక్షించే దేవుని ప్రణాళిక గురించి.
మనము దానిని నేర్చుకుంటున్నాము:
y ఫరో మరియు ఐగుప్తీయులు దేవునికి విధేయత చూపడానికి నిరాకరించడం వలన శిక్షించవలసి ఉంటుంది.
y దేవుడు పాపాన్ని ఇష్టపడడు కాని ఆయన రక్షణకు ఒక మార్గాన్ని అందిస్తాడు.
ముఖ్య వచనం: నిర్గమకాండము 12: 13
బైబిల్ భాగం: నిర్గమకాండము 11: 1–10, 12: 1–13

పరిచయం

కొన్ని సందర్భాల్లో మనం ఎలా రక్షించబడుతున్నామో చర్చించండి. పిల్లలతో సంబంధం ఉన్న ఉదాహరణలను ఎంచుకోండి.
ఉదా. సన్–క్రీమ్ను వర్తింపచేయడం వలన మృదువైన చర్మం గల వ్యక్తులు సూర్యుడి ప్రమాదం నుండి రక్షింపబడుతారు. పాస్పోర్ట్
తీసుకెళ్లడం వల్ల అరెస్టు అవుతాము అనే భయం లేకుండా ఒక దేశం నుండి మరొక దేశానికి వెళ్ళడానికి అనుమతిస్తుంది. టీకాలు
వేయడం వల్ల మనకు వ్యాధి రాకుండా చేస్తుంది. నేటి కథలో, దేవుడు ఇశ్రాయేలీయులను తన శిక్ష నుండి సురక్షితంగా ఉంచాడని
నిర్ధారించడానికి ఒక ప్రత్యేక సంకేతాన్ని ఎలా ఇచ్చాడో తెలుసుకుంటాము.

ఇది నేర్పండి

y ఇప్పటివరకు తొమ్మిది తెగుళ్లు వచ్చాయి, కాని ప్రతిసారీ ఫరో వారిని వెళ్లనివ్వలేదు. దేవుడు ఎంత గొప్పవాడో ఫరో గ్రహించేవరకు దేవుడు ఫరో హృదయాన్ని కఠినపరుస్తున్నాడు.
y ఫరో ఇప్పుడు మోషేతో తనను మళ్ళీ చూడాలని అనుకోలేదని చెప్పాడు.
(నిర్గమకాండము 10: 27–29) కాని చివరి తెగులు ఏమిటో దేవుడు మోషేకు వివరించాడు. ప్రతి కుటుంబానికి భయంకరమైన శిక్ష పడబోతోంది, ప్రతి కుటుంబంలో పెద్ద కుమారుడు చనిపోతాడు. (నిర్గమకాండము 11: 4–6) అయితే దేవుడు
ఆ భయంకరమైన శిక్షను తీసుకురాగలడని లేదా తీసుకువస్తాడని ఫరో నమ్మలేదు. (నిర్గమకాండము 11: 10)
y దేవుడు బైబిల్లో ఏది మాట్లాడినా, చెప్పినా సత్యం అని మనం నేర్చుకోవాలి, మరియు ఆయన వాగ్దానం చేసినదంతా అది
నెరవేరుతుంది.
y ఇశ్రాయేలీయులు ఐగుప్తును విడిచి వెళ్ళడానికి సిద్ధంగా ఉండటానికి సన్నాహాలను యెహోవా మోషేకు వివరించాడు. ప్రతి
కుటుంబం ఒక గొర్రెను చంపవలసి వచ్చింది. వారి ఇంటి తలుపు చట్రంలో కొంత రక్తం ఉంచవలసి ఉంది, అ ఇల్లు ఇశ్రాయేలీయులకు చెందినదని చూపిస్తుంది. అప్పుడు వారు కాల్చిన గొర్రె, రొట్టె మరియు చేదు మూలికల ప్రత్యేక భోజనం
చేయవలసి ఉంది. వారు త్వరగా భోజనం తినాలి, మరియు చాలా త్వరగా బయలుదేరడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. పెద్ద
కుమారులు ఐగుప్తు గృహాలలో చంపబడినప్పుడు ఇశ్రాయేలీయులు వారి తలుపులపై రక్తం ఉంటే సురక్షితంగా ఉంటారని
దేవుడు వివరించాడు. (నిర్గమకాండము 12: 12–13) చివరకు వారు బయలుదేరబోతున్నారనే వాస్తవం యొక్క ఉత్సాహం
మరియు గ్రహించడం, ఇశ్రాయేలీయులు సూచనలను ఎలా అనుసరించారో వివరించండి. ఇశ్రాయేలీయులకు రక్తం
యొక్క విలువ మరియు ప్రాముఖ్యత గురించి చర్చించండి మరియు అది వారి ఏకైక రక్షణ ఎలా వివరించండి.
y దేవుడు పనిచేసే మార్గాలను అర్థం చేసుకోవడం మనకు ఎల్లప్పుడూ సులభం కాదు, కాని ఆయనకు ఎప్పుడూ అన్ని బాగా
తెలుసు. ఇశ్రాయేలీయులను ఎలా భద్రంగా ఉంచబడ్డారు? అదే విధంగా, ప్రభువైన యేసు సిలువపై మరణించాడని నమ్మే
ఎవరైనా మన పాపం వల్ల మనం ఎదుర్కొనే శిక్ష నుండి రక్షింపబడతారు. ప్రభువైన యేసు దేవుని గొర్రెపిల్ల అని బైబిల్
వివరిస్తుంది, ఇశ్రాయేలీయులకు మాత్రమే కాదు, మనతో సహా మొత్తం ప్రపంచానికి. ఆయన సిలువపై మరణించినప్పుడు
చిందించిన ఆయన రక్తాన్ని విశ్వసించినప్పుడు, మన పాపాల శిక్ష నుండి రక్షింపబడతాము.
బైబిల్ టైమ్ పాఠాన్ని పూర్తి చేయండి.
దీన్ని చూపించండి: మోషే మరియు తెగుళ్ళు 2 వ భాగము

నేర్చుకోండి
గుర్తుంచుకోండి

అవసరమైన చోట ముఖ్యమైన వచనాన్ని నేర్పండి మరియు వివరించండి – నిర్గమకాండము 12: 13
కథను తిరిగి పరిశీలించడానికి పిల్లలను ఈ క్రింది ప్రశ్నలను అడగండి.
y దేవుని శిక్ష కోసం ఉపయోగించగల మరొక పదం ఏమిటి?
y ఫరోకు తుది శిక్ష ఏమిటి?
y ఇశ్రాయేలీయులు సురక్షితంగా ఉన్నారని నిర్ధారించుకోవడానికి ఏమి చేయాలి?
y వారు ఏమి తినవలసి వచ్చింది మరియు వారు దానిని ఎలా తినవలసి వచ్చింది?
y మనలను రక్షించటానికి ప్రభువైన యేసు ఎలా సాధ్యం చేసాడు? (రోమి 5 : 8)
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బి10 కథ 3
మోషే మరియు ఐగుప్తు నుండి తప్పించుకోవడం - ఈ కథ దేవుని అద్భుతమైన శక్తి గురించి.
మనము దానిని నేర్చుకుంటున్నాము:
y మండుతున్న పొద వద్ద మోషేతో మాట్లాడినప్పుడు దేవుడు వాగ్దానం చేసినట్లు దేవుడు ఇశ్రాయేలీయులను రక్షించాడు.
y దేవుని శక్తికి గొప్ప ఉదాహరణగా బైబిల్ తరచుగా ఈ సంఘటనను సూచిస్తుంది.
ముఖ్య వచనం: నిర్గమకాండము 14: 30
బైబిల్ భాగం: నిర్గమకాండము 12: 31–39, 14: 1–31

పరిచయం

మనకు అసాధ్యమైన కొన్ని విషయాల గురించి ఆలోచించండి. విమానం లేకుండా ఎగరడం, పడవ లేకుండా సముద్రం దాటడం,
దిక్సూచి లేని ఎడారి గుండా వెళ్లడం. అయితే మనుష్యులకు అసాధ్యమే గాని దేవునికి సమస్తమును సాధ్యమే. ఈ కథలో బైబిల్లో
నమోదు చేయబడిన ఆయన శక్తి యొక్క గొప్ప ప్రదర్శనలలో ఒకటి చూపించబోతున్నాడు.

ఇది నేర్పండి

y రాత్రి సమయంలో, ఐగుప్తులో మొదటి జన్మించిన కుమారులు అందరూ చనిపోయినప్పుడు, ఫరో మోషేను, అహరోనులను పిలిచాడు. మునుపటి అన్ని తెగుళ్ళ తర్వాత ఫరో ఎలా స్పందించాడు? ఈ సమయం ఎలా భిన్నంగా ఉందో వివరించండి – ప్రజలందరినీ, వారి మందలతో తీసుకెళ్ళి, ఒకేసారి ఐగుప్తును విడిచిపెట్టమని చెప్పాడు. (నిర్గమకాండము 12:
31–32) ఇశ్రాయేలీయులు ఉండిపోతే వారంతా చనిపోతారనే భయంతో ఐగుప్తీయులు కూడా వెళ్ళమని ప్రోత్సహించారు.
ఐగుప్తీయులు వెండి, బంగారం మరియు బట్టలు బహుమతిగా ఇవ్వమని దేవుడు కదిలించాడు. (నిర్గమకాండము 12:
35–36) మొత్తం మీద ఆరు వందల వేల మంది పురుషులతో పాటు మహిళలు, పిల్లలు ఉన్నారు. పెద్ద పిల్లలతో మీరు ఈ
సంఖ్యను తెలిసిన జనాభాతో పోల్చడానికి ప్రయత్నించవచ్చు.
y చివరికి ఫరో దేవునికి విధేయుడయ్యాడు! అతను మొదట అలా చేసి ఉంటే అతను చాలా కష్టాలను నివారించగలిగేవాడు.
తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు మరియు ముఖ్యంగా దేవునికి విధేయత యొక్క ప్రాముఖ్యతను మళ్ళీ నొక్కి చెప్పండి!
y మోషే నేతృత్వంలోని ఇశ్రాయేలీయులు ఎర్ర సముద్రం వైపు వెళ్ళారు. వారి భావాలను అన్వేషించండి. వారు ఫరోను
చూడడం చివరిసారి కాదు! దేవుడు ఎంత గొప్పవాడో నేర్చుకోవలసి ఉన్నందున, మళ్ళీ దేవుడు ఫరో హృదయాన్ని కఠినతరం చేశాడు! ఫరో అకస్మాత్తుగా నిర్మించేవారినీ కోల్పోయాడని గ్రహించి, 600 రథాలతో వారిని వెంబడించాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. (నిర్గమకాండము 14: 3–7)
y ఇశ్రాయేలీయులు చిక్కుకున్నారు! ఫరో వారి వెనుక మరియు ఎర్ర సముద్రం వారి ముందు ఉంది. వారు ఇప్పుడు ఎలా
భావించారని మీరు అనుకుంటున్నారు? వారి భయాందోళనలను మరియు వారు మోషేను ఎలా నిందించారో వివరించండి.
అయితే మోషే వారిని గట్టిగా నిలబడమని చెప్పాడు మరియు దేవుడు తమకు తీసుకువచ్చే విమోచనను వారు చూస్తారు!
(నిర్గమకాండము 14: 10–14)
y తన కర్రను సముద్రం పైకి లేపమని దేవుడు మోషేతో చెప్పాడు. మోషే పాటించినప్పుడు, ఎర్ర సముద్రం మధ్యలో ఒక పొడి
మార్గం అద్భుతంగా కనిపించింది, తద్వారా ఇశ్రాయేలీయులందరూ ఆరిన నేలగుండా వెళ్ళారు.
y ఐగుప్తీయులు వారిని అనుసరించడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు ఏమి జరిగిందో వివరించండి. మోషే మళ్ళీ తన కర్రను పైకి
లేపాడు మరియు నీళ్లు తిరిగి వచ్చాయి. ఫరో సైన్యం మొత్తం నీటితో కప్పబడిందని, వారిలో ఒకరు కూడా బయటపడలేదని బైబిలు చెబుతోంది. (నిర్గమకాండము 14: 28) మీరు ఇశ్రాయేలీయులైతే దేవుని గురించి మీరు ఏమనుకుంటున్నారు?
దేవుని గొప్ప శక్తికి వారి ప్రతిస్పందనను వివరించండి – వారు దేవునికి భయపడ్డారు (వివరించండి) మరియు ఆయనపై
మరియు మోషేపై నమ్మకం ఉంచారు. (నిర్గమకాండము 14: 31)
y ప్రభువు గొప్ప శక్తి వల్ల మనం ఎప్పుడూ ఆయనను విశ్వసించగలమని తెలుసుకోవచ్చు. ఇశ్రాయేలీయుల మాదిరిగానే
మనం కూడా ఆయనను విశ్వసించాలి, ఆపై “ప్రభువు నన్ను రక్షించాడు” అని చెప్పగలం.
బైబిల్ టైమ్ పాఠాన్ని పూర్తి చేయండి.
దీన్ని చూపించండి: మోషే మరియు తెగుళ్ళు 2 వ భాగము, మరియు మోషే: ఎర్ర సముద్రం దాటడం

నేర్చుకోండి
గుర్తుంచుకోండి

అవసరమైన చోట ముఖ్య వచనాన్ని నేర్పండి మరియు వివరించండి – నిర్గమకాండము 14: 30
కథను సవరించడానికి సాధనంగా పిల్లలను ఈ క్రింది ప్రశ్నలను అడగండి.
y ఇశ్రాయేలీయులను వెళ్లనివ్వాలని ఫరో ఎందుకు నిర్ణయించుకున్నాడు?
y ఐగుప్తీయులు వారికి ఏమి ఇచ్చారు?
y ఫరో వారిని వెంబడించాలని ఎందుకు నిర్ణయించుకున్నాడు?
y ఇశ్రాయేలీయులు ఎందుకు భయపడ్డారు?
y రక్షించడానికి మోషే ఏమి చేయమని దేవుడు చెప్పాడు?
y ఐగుప్తు సైన్యానికి ఏమి జరిగింది?
y ఏమి జరిగిందో చూసిన ఇశ్రాయేలీయులు ఏమి చేశారు?
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బి10 కథ 4
మోషే మరియు ఇశ్రాయేలీయులు దేవునికి కృతజ్ఞతలు - ఈ కథ దేవుణ్ణి స్తుతించడం గురించి
మనము దానిని నేర్చుకుంటున్నాము:
y స్వతంత్రత మరియు భద్రత ఇవ్వడానికి దేవుడు చేసిన అన్నిటికీ ఇశ్రాయేలీయులు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
y మనమందరం ఆగి, వెనక్కి తిరిగి చూసుకోవాలి మరియు దేవుడు మన జీవితంలో చేసిన పనికి కృతజ్ఞతలు చెప్పాలి.
ముఖ్య వచనం: కీర్తన 106: 1
బైబిల్ భాగం: నిర్గమకాండము 15: 1-22

పరిచయం

బైబిల్ రోజుల్లో జరిగిన కొన్ని అద్భుతమైన విషయాలను గుర్తుకు తెచ్చుకోవడానికి ఆధారాలు ఉపయోగించండి. ఉదా. గత వారం
కథలో ఉన్నట్లుగా ఎర్ర సముద్రం దాటడంతో సహా దానియేలు సింహాల గుహలో, దావీదు గోలియత్ను చంపటం. మీకు బైబిల్
టైమ్లైన్లో సంఘటనలు ఉంటే వాటిని కనుగొనండి. వీటిలో ప్రతిదానిలో, దేవుని శక్తివంతమైన శక్తిపై ఆధారపడటం తప్ప బైబిల్
అక్షరాలకు ప్రత్యామ్నాయం లేదని వివరించండి. దేవుడు వారిని రక్షించిన తరువాత ఇశ్రాయేలీయులు ఏమి చేసారో మనం
కనుగొంటాము మరియు దేవుడు మన కోసం చేసినదానికి మనం ఎలా స్పందించాలో కూడా ఆలోచించండి.

ఇది నేర్పండి

y ఇశ్రాయేలీయులు చివరికి బానిసత్వం నుండి విముక్తి పొందారు మరియు వారి శత్రువులు అందరూ మునిగిపోయారు.
వారు ఎలా భావించారో వివరించండి. దేవుడు వారిని రక్షించాడని వారికి తెలుసు, మరియు వారు చాలా కృతజ్ఞతతో
ఉన్నారు, దేవుడు చేసిన పనికి దేవుణ్ణి స్తుతించాలని వారు కోరుకున్నారు. (నిర్గమకాండము 15: 1) దేవుడు ఎంత
గొప్పవాడో వారు గ్రహించారు మరియు వారు ఆయన మహిమను గురించి పాడారు ఎందుకంటే అలాంటి శక్తి ఉన్న మరొక
దేవుడు లేడని వారికి తెలుసు. (నిర్గమకాండము 15: 11) ఆయన వారి కోసం చేసిన అన్ని విషయాల గురించి వారు చాలా
వివరంగా పాడారు.
y దేవుడు ఎంత గొప్పవాడు మరియు ప్రతిరోజూ మన అవసరాలన్నింటికీ ఆయన కేటాయింపులో, సృష్టిలో మనం ఎలా
చూస్తామో పిల్లలు గ్రహించాలి మరియు తన కుమారుడిని మన కొరకు సిలువపై చనిపోయేలా పంపించడంలో ఆయన ప
ప్రేమను కూడా అర్ధం చేసుకోవాలి.
y ఇశ్రాయేలీయులు కేవలం దేవుని గురించి పాడలేదు, వారు ఆయనతో సన్నిహిత సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నారు, కాబట్టి వారు
ఆయనను “నా దేవుడు”, “నా బలం”, “నా రక్షణ” అని పిలిచారు. (నిర్గమకాండము 15: 2)
y పిల్లలు కేవలం దేవుని గురించి తెలుసుకున్నారా, లేదా వారు తమ వ్యక్తిగత రక్షకుడిగా ప్రభువును తెలుసుకున్నారా అని
పిల్లలను సవాలు చేయవచ్చు.
y ఇశ్రాయేలీయులు ప్రస్తుతం గురించి మాత్రమే ఆలోచించలేదు, వాగ్దానం చేసిన భూమి వైపు వెళ్ళేటప్పుడు ఇతర శత్రువులతో యుద్ధాల కోసం వారు ఆయనను విశ్వసించగలరని వారికి తెలుసు. ప్రభువు ఎప్పటికీ మారడు అని మనం తెలుసుకోవచ్చు మరియు ఈ రోజు మాత్రమే కాదు, భవిష్యత్తులో ఎల్లప్పుడూ ఆయనను విశ్వసించగలము.
y అహరోను సోదరి మిర్యాము కొంతమంది మహిళలను పాడటం మరియు నృత్యం చేయడంలో నాయకత్వం వహించింది.
దేవుడు చేసినదానిని వారు జరుపుకోవడంతో వారు చాలా ఉత్సాహంగా ఉన్నారు.
బైబిల్ టైమ్ పాఠాన్ని పూర్తి చేయండి.
దీన్ని చూపించండి: మోషే: ఎర్ర సముద్రం దాటడం

నేర్చుకోండి

గుర్తుంచుకోండి

అవసరమైన చోట ముఖ్య వచనాన్ని నేర్పండి మరియు వివరించండి - కీర్తన 106: 1- ఈ వచనం దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెప్పడం
గురించి మనకు గుర్తుచేస్తుంది, అందువల్ల పిల్లలు వారి కోసం ప్రభువు చేసినదానికి కృతజ్ఞతాపూర్వక ప్రార్థనలు చేయమని పిల్లలను
ప్రోత్సహించండి.
కథను సవరించే సాధనంగా పిల్లలను ఈ క్రింది ప్రశ్నలను అడగండి లేదా బి 10 పై క్విజ్ను రూపొందించండి.
y వారు స్వేచ్ఛగా ఉన్నారని చూసిన ఇశ్రాయేలీయులు ఏమి చేశారు?
y వారు తమ పాటలో యెహోవాను ఎలా వర్ణించారు?
y ఇశ్రాయేలీయులు భవిష్యత్తు కోసం దేవుణ్ణి విశ్వసించారని మీకు ఎలా తెలుసు?
y డ్యాన్స్లో పాడటానికి మహిళలను నడిపించినది ఎవరు?
y ఇశ్రాయేలీయులు భయపడటం మరియు భయపడటం నుండి పాడటం మరియు దేవుణ్ణి స్తుతించడం వంటివి ఎందుకు
మారారని మీరు అనుకుంటున్నారు?
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బి11 కథ 1
దేవుడు ఆహారాన్ని ఇస్తాడు - ఈ కథ దేవుడు ఇశ్రాయేలీయులకు ఆహారాన్ని అందించడం గురించి.
మనము దానిని నేర్చుకుంటున్నాము:
y దేవుడు ఇశ్రాయేలీయులకు నలభై సంవత్సరాలు ఎడారిలో ఆహారాన్ని అందించాడు.
y ప్రభువైన యేసు “జీవాహారము” మరియు ఆయన మన అవసరాలను తీరుస్తాడు.
ముఖ్య వచనం: యోహాను 6: 35
బైబిల్ భాగం: నిర్గమకాండము 16: 1 – 32

పరిచయం

బి9 మరియు బి10 లలో ఏమి జరిగిందో పిల్లలకు క్లుప్తంగా గుర్తు చేయండి. ఇశ్రాయేలీయులను ఐగుప్తు నుండి రక్షించడంలో
దేవుడు తన శక్తిని చూపించాడు మరియు ఇప్పుడు వారిని క్రొత్త దేశానికి నడిపిస్తానని వాగ్దానం చేశాడు. ప్రజలు చిరాకు పడటం
మరియు ఆకలితో ఉండటం గురించి మోషేకు ఫిర్యాదు చేయడం మొదలుపెట్టే వరకు ఎంతో కాలం పట్టలేదు! వారి ఆహార
సామాగ్రి పూర్తయింది మరియు వారు ఐగుప్తుకు తిరిగి వెళ్లడం మరియు వారు అక్కడ ఆస్వాదించిన ఆహారం గురించి ఆలోచిస్తున్నారు. (నిర్గమకాండము 16: 2 –3) దేవుడు నియంత్రణలో ఉన్నాడని, వారి ప్రయాణానికి వారి అవసరాలన్నీ ఆయనకు
తెలుసునని వారు మరచిపోయారు.
వర్తిస్తే, ఇది తప్పు వైఖరి అని మీరు పిలల్ల కు గుర్తు చేయవచ్చు. మనం ఆయనకు కృతజత్ఞ తో ఉండాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు.

ఇది నేర్పండి

y ప్రజలు దేవుణ్ణి విశ్వసించడంలో విఫలమైనప్పటికీ, ఆయన వారిని ఇప్పటికీ చూసుకుంటున్నాడు. వారు ఎల్లప్పుడూ ఆహారాన్ని కలిగి ఉండేలా చూడడానికి దేవునికి ఒక ప్రణాళిక ఉంది. అతను ఆకాశము నుండి రొట్టెలు పంపుతాడు మరియు వారు
ప్రతి ఉదయం దానిని సేకరించవలసి ఉంటుంది. వారంలో ఆరవ రోజున వారు సబ్బాత్ రోజు (దేవుని ప్రత్యేక రోజు) కోసం
వాటిని రెట్టింపుగా సేకరించాలి. ప్రతి సాయంత్రం వారు మాంసం అందుకుంటారు. (నిర్గమకాండము 16: 4 – 12)
y ఇశ్రాయేలీయులు ఉదయాన్నే తమ గుడారాల నుండి బయటకు వస్తారని ఊహించుకోండి మరియు వారు కనుగొన్న
దానిపై వారి ప్రతిచర్యను వివరించండి. యెహోవా వారికి ఇచ్చిన ఆహారం ఇదే అని మోషే వివరించాడు. ప్రతి ఒక్కరూ తమ
గుడారంలో నివసించే ప్రజల కోసం తగినంతగా సేకరించాలి. మరుసటి రోజు ఎవరూ ఉంచకూడదు. కొంతమంది దీనిని
ఉంచడానికి ప్రయత్నించారు, కానీ మరుసటి రోజు నాటికి అది పాడు అయిపోయేది. (నిర్గమకాండము 16: 15 – 20)
మన స్వంత పని చేయకుండా దేవుడు చెప్పినట్లే చేయడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను ఎత్తి చూపండి.
y ప్రజలు ఆకాశము నుండి వచ్చిన రొట్టెను “మన్నా” అని పిలిచారు. ఇది తేనెలాగా రుచి ఉండేది! ఇశ్రాయేలీయుల
ప్రయాణం చేసినంత కాలం దేవుడు మన్నాను పంపాడు. దేవుడు వారి దేవుడని, వారిని చూసుకుంటానని దేవుడు వారికి
మరింత రుజువు ఇచ్చాడు. (నిర్గమకాండము 16: 31)
y మన కథలో, ఇశ్రాయేలీయులు తమ ఆకలిని తీర్చడానికి ముందే మన్నా సేకరించి తినవలసి వచ్చింది. ఇది ప్రతిరోజూ
ఎడారిలో వారిని సజీవంగా ఉంచింది, కాని వారికి ఎలప్
్ల పుడూ ఎక్కువ మన్నా అవసరం అయ్యేది. చివరికి వారు మరణించారు.
y చాలా సంవత్సరాల తరువాత, యేసు మన పాపాల కోసం చనిపోవడానికి పరలోకం నుండి వచ్చాడు. ఆయన తనను తాను
"జీవాహారము" అని అన్నాడు. మన జీవితాల్లోకి ప్రభువైన యేసును (జీవాహారము) స్వీకరిస్తే, ఆయన మనకు నిత్యజీవమును ఇస్తాడు – మనం ఇక్కడ మరియు పరలోకంలో కూడా ఆనందించే జీవితం. పరలోకం నుండి వచ్చిన మన్నా ఇశ్రాయేలీయులకు ఒక అద్భుతమైన అద్భుతం, కాని ప్రభువైన యేసును స్వీకరించడం ద్వారా మనకు చాలా గొప్పది ఉంటుంది.
(మన్నా మరియు జీవాహారము గురించి సమాచారాన్ని బోర్డు లేదా చార్టులో రెండు నిలువు వరుసలలో ఉంచడం ద్వారా
మీరు ఈ బోధనను మరింత స్పష్టంగా చెయ్యవచ్చు.)
బైబిల్ టైమ్ పాఠాన్ని పూర్తి చేయండి.
దీన్ని చూపించండి: మోషే మరియు దేవుడు ఎడారిలో ఆహారాన్ని ఎలా అందించాడు.

నేర్చుకోండి
గుర్తుంచుకోండి

అవసరమైన చోట ముఖ్య వచనాన్ని నేర్పండి మరియు వివరించండి. యోహాను 6: 35. పైన పేర్కొన్న వాటిని ప్రభావవంతం
చేయండి.
ఈ ప్రశ్నలను క్విజ్లో ఉపయోగించండి.
y ప్రజలు ఎందుకు గొణుగుతున్నారు?
y వారు ఎవరికి ఫిర్యాదు చేశారు?
y ఫిర్యాదు చేయడానికి బదులుగా వారు ఏమి చేయాలి?
y ప్రతి వారం ఎన్ని రోజులు మన్నా నేలమీద కనిపించింది?
y ప్రతి సాయంత్రం వారు ఏమి కనుగొన్నారు?
y వారు ఎంతకాలం మన్నా సేకరించారు?
y యేసు తన కోసం ఏ పేరు ఉపయోగించాడు?
y యేసు మన్నా కంటే ఏ విధంగా గొప్పవాడు?
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బి11 కథ 2
దేవుడు విజయం ఇస్తాడు - ఈ కథ దేవుడు తనపై నమ్మకం ఉంచేవారికి సహాయం చేయడం గురించి.
మనము దానిని నేర్చుకుంటున్నాము:
y దేవుడు ఇశ్రాయేలీయులు తనపై ఆధారపడినప్పుడు వారికి సహాయం చేశాడు.
y మన జీవితాల్లో విజయం సాధించటానికి మనం ఆయనను ప్రార్థించాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు.
ముఖ్య వచనం: నిర్గమకాండము 17: 15
బైబిల్ భాగం: నిర్గమకాండము 17: 8 – 15

పరిచయం

త్వరలోనే ఇశ్రాయేలీయులు మరో సమస్యను ఎదుర్కొన్నారు. అమలేకీయులు అని పిలువబడే శత్రు సైన్యం వారిపై దాడి చేయడం
ప్రారంభించింది. (నిర్గమకాండము 17: 8)
పరిస్థితి గురించి ఆలోచించడంలో పిల్లలను నిమగ్నం చేయడానికి క్రింది ప్రశ్నలను ఉపయోగించండి:
y ఇశ్రాయేలీయులు ఏమి చేయాలి? (పోరాడతారా)
y వారు పోరాడటానికి అలవాటు పడ్డారా? ఐగుప్తులో వారు సైనికులు కాదు, బానిసలుగా ఉన్నారని పిల్లలకు గుర్తు చేయండి.
y వారు ఎలా భావించారు?
y వారు దేవుని సహాయాన్ని విశ్వసించగలరా? దేవుడు వారిని ఐగుప్తు నుండి కొత్త దేశానికి బయటకు తీసుకువచ్చాడని
పిల్లలకు గుర్తు చేయండి. ఆయన తన వాగ్దానాన్ని నిలబెట్టుకుంటాడు.

ఇది నేర్పండి

y మోషే తెలివైన నాయకుడు మరియు ఏమి చేయాలో తెలుసు. సైన్యాన్ని ఎన్నుకోవాలని తన సహాయకుడు యెహోషువ
కోరాడు. సైన్యానికి దేవుని సహాయం అవసరమని మోషేకు తెలుసు, అందువల్ల అతను అహరోను మరియు హుర్లతో కలిసి
యుద్ధ క్షేత్రానికి ఎదురుగా ఉన్న ఒక కొండపైకి వెళ్ళాడు. మోషే తన సిబ్బందిని (అతను గొర్రెల కాపరిగా ఉపయోగించిన
పొడవాటి కర్ర) రెండు చేతులను ఉపయోగించి తన తలపై పట్టుకున్నాడు. ఇశ్రాయేలీయులు తమ గెలుపుకు సహాయపడటానికి దేవుణ్ణి నమ్ముతున్నారని చూపించే మార్గం ఇది అని వివరించండి. (నిర్గమకాండము 17: 9)
y మోషే ఇలా చేసినంత సేపు, ఇశ్రాయేలీయులు గెలిచారు. పిల్లలను వారి తలల పైన చేతులు పట్టుకోమని చెప్పండి.
మీరు వాటిని ఎక్కువసేపు అలాగే ఉంచాల్సి వస్తే మీ చేతులకు ఏమి జరుగుతుందని మీరు అనుకుంటున్నారు? వెంటనే
మోషే చేతులు అలసిపోయాయి మరియు అతను వాటిని విశ్రాంతి కోసం కిందికి ఉంచాడు. అప్పుడు శత్రువు గెలవడం
ప్రారంభించాడు. అహరోను మరియు హుర్ మోషేకు ఎలా సహాయం చేశారో సూచించమని పిల్లలను అడగండి, ఆపై వారు
ఏమి చేశారో స్పష్టం చేయండి. మోషే సూర్యాస్తమయం వరకు తన చేతులను పట్టుకోగలిగాడు మరియు ఆ సమయానికి
ఇశ్రాయేలీయులు గెలిచారు. విజయానికి మోషే దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెప్పాలనుకున్నాడు, అందుచే అతను ఒక రాతి బలిపీఠాన్ని నిర్మించి, “యెహోవా నిస్సీ” అని పిలిచాడు. దేవునికి అంత గౌరవం చెందాలని మోషే కోరుకున్నాడని వివరించండి.
(నిర్గమకాండము 17: 10 – 13, 15)
y యుద్ధంలో విజయం సాధించడంలో ఎవరికి ముఖ్యమైన పాత్ర ఉందని మీరు అనుకుంటున్నారు? మోషే దేవునికి చేతులు
ఎత్తి ఆయనపై ఆధారపడకపోతే యెహోషువ మరియు సైనికులు ఈ యుద్ధంలో గెలవలేరు. మన రక్షకుడిగా ప్రభువైన
యేసును విశ్వసించినట్లయితే, మనకు కూడా శత్రువు ఉన్నాడు – సాతాను. అతను మనల్ని భయపెట్టాలని మరియు
మన జీవితంలోని ఆనందాన్ని తీసివేయాలని కోరుకుంటాడు. ప్రభువైన యేసు లేదా సాతాను ఎవరు శక్తివంతుడు? యేసు
బలవంతుడు కాబట్టి, మనకు విజయం లభిస్తుంది. మనం ఆయనపై అన్ని సమయాలలో ఆధారపడాలి.
బైబిల్ టైమ్ పాఠాన్ని పూర్తి చేయండి.
దీన్ని చూపించండి: మోషే ప్రార్థించినట్లు ఇశ్రాయేలీయులు అమలేకీయులకు వ్యతిరేకంగా పోరాడుతున్నారు.

నేర్చుకోండి
గుర్తుంచుకోండి

అవసరమైన చోట ముఖ్యమైన వచనాన్ని నేర్పండి మరియు వివరించండి. నిర్గమకాండము 17: 15.
పిల్లలు "యెహోవా నిస్సీ" అని పెద్ద అలంకరించిన బ్యానర్ తయారు చేయవచ్చు. ప్రత్యామ్నాయంగా ఈ ప్రశ్నలను క్విజ్లో ఉపయోగించవచ్చు:
y ఇశ్రాయేలీయుల సైన్యం నాయకుడు ఎవరు?
y మోషే ఎక్కడికి వెళ్ళాడు?
y మోషేతో ఎవరు వెళ్ళారు?
y మోషే చేతులు పైకెత్తి పట్టుకున్నప్పుడు యుద్ధంలో ఏమి జరిగింది?
y మోషే ఎంతసేపు చేతులు ఎత్తాడు?
y ఎవరు విజయం ఇచ్చారు?
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బి11 కథ 3
దేవుడు ఆజ్ఞలను ఇస్తాడు - ఈ కథ గురించి: దేవుని నియమాలు.
మనము దానిని నేర్చుకుంటున్నాము:
y దేవుడు పరిశుద్ధుడు.
y మనము దేవుని ఆజ్ఞలను పాటించలేము.
ముఖ్య వచనం: నిర్గమకాండము 20: 1 లేదా రోమి 3 : 23
బైబిల్ భాగం: నిర్గమకాండము 19 – 20

పరిచయం

పాఠశాల లేదా ఇంటి సందర్భంలో మీకు ఉన్న నియమాల గురించి మాట్లాడండి. ఏమిటి అవి? మనకు నియమాలు ఎందుకు
ఉన్నాయి? నియమాలను పాటించడం ఎల్లప్పుడూ సులభం కాదా?
ఇశ్రాయేలీయులకు దేవుడు తన నియమాలను ఎలా ఇచ్చాడో నేటి పాఠంలో నేర్చుకుంటాము.

ఇది నేర్పండి

y ఇశ్రాయేలీయులు సీనాయి అనే పెద్ద పర్వతం వద్దకు వచ్చారు, అక్కడ వారు శిబిరం ఏర్పాటు చేశారు. దేవుడు మోషేకు
మందపాటి మేఘంలో పర్వతం పైకి వస్తానని వివరించాడు. అతను పర్వతం దిగువన రాళ్లను ఉంచాలి, తద్వారా ప్రజలు
ఎవరూ పైకి ఎక్కడానికి ప్రయత్నించరు. ప్రజలు తమను తాము కడిగి సిద్ధం చేసుకున్నప్పటికీ, వారి పాపం వలన వారు
దేవుని దగ్గరికి రాలేరని అర్థం. (నిర్గమకాండము 19: 1 – 14)
y మూడు రోజుల తరువాత ప్రజలు పర్వత అంచుల వద్ద నిలబడ్డారు. పర్వతం నుండి పొగ కమ్మింది మరియు పర్వతం
కదిలింది. దేవుడు ఎంత శక్తివంతుడో ప్రజలకు ఇది చూపించిందని వివరించండి. ప్రజలు ఎలా భావించారో ప్రతిబింబించండి. అప్పుడు దేవుడు మోషే పైకి రావాలని పిలిచాడు మరియు రెండవ సారి, ప్రజలను అట్టడుగున ఉండమని హెచ్చరించమని మోషేతో చెప్పాడు.(నిర్గమకాండము 19: 16 – 22) ప్రజలు దేవుణ్ణి సంప్రదించలేరని వివరించండి ఎందుకంటే ఆయన
పరిశుద్ధుడు (ఏ పాపమూ లేకుండా) కానీ వారి జీవితంలో పాపం ఉంది. ఈ రోజు, మన పాపములు క్షమించబడకపోతే
పాపం ఇప్పటికీ దేవుని నుండి మనలను వేరు చేస్తుంది.
y తరువాత, మోషే దేవుని నుండి పది ఆజ్ఞలను అందుకున్నాడు, రెండు పెద్ద రాతి పలకలపై వ్రాయబడింది. ఆజ్ఞలు దేవుని
నియమాలు లేదా చట్టాలు మరియు వారు ఎలా ప్రవర్తించాలని దేవుడు ఆశించాడో ప్రజలకు స్పష్టం చేశాడు. వారు అందరికంటే దేవుణ్ణి ఎక్కువగా ప్రేమించాలి మరియు వారు కూడా ఒకరినొకరు ప్రేమించాలి. స్థాయి 2 పిల్లలతో వీటిని చదవడం
మరియు ప్రతి ఒక్కటి క్లుప్తంగా వివరించడం సముచితం. మనము వాటిని పాటించడంలో విఫలమయ్యామని అర్థం చేసుకోవడానికి వారికి సహాయపడండి! (నిర్గమకాండము 20)
y పాపం ఇశ్రాయేలీయులు దేవుని చట్టాలను పాటించలేకపోయారు మరియు మనం కూడా చేయలేము. మనమందరం
దేవుడు ఆశించే దానికంటే తక్కువ. మనము పాపులము. భూమిపై పరిపూర్ణ జీవితాన్ని గడిపిన ఏకైక వ్యక్తి ప్రభువైన యేసు.
అందుకే ఆయన మన రక్షకుడిగా ఉండగలడు. దేవుడు మనలను క్షమించగలిగేలా మన పాపాలకు శిక్ష పడటానికి ఆయన
మరణించాడు. అప్పుడు మనం దేవుని కుటుంబంలో ఉండగలము మరియు ఇశ్రాయేలీయుల మాదిరిగానే ఆయనకు
దూరంగా ఉండవలసిన అవసరం లేదు.
బైబిల్ టైమ్ పాఠాన్ని పూర్తి చేయండి.
దీన్ని చూపించండి: సీనాయి పర్వతం మీద ఉన్న మోషే 10 ఆజ్ఞలను అందుకున్నాడు.

నేర్చుకోండి
గుర్తుంచుకోండి

అవసరమైన చోట ముఖ్య వచనాన్ని నేర్పండి మరియు వివరించండి. నిర్గమకాండము 20: 1 లేదా రోమి 3: 23.
క్విజ్ కోసం మీరు స్థాయి 2 పాఠంలో వ్రాసినట్లుగా వాస్తవ ఆదేశాలపై దృష్టి పెట్టవచ్చు. వీలైతే వాటిని బోర్డు /
చార్టులో వ్రాసి ఉంచండి, తద్వారా పిల్లలు వాటిని చూడగలరు మరియు వినగలరు. మీరు వాటిని అన్నింటినీ చదివిన
తరువాత, జాబితాను తొలగించండి. ప్రతి కమాండ్మెంట్లో ఒక కీలక పదాన్ని వదిలివేయండి. ఉదా. నా ముందు వేరే
_________________ ఉండకూడదు. ______________ చేయవద్దు. తప్పిపోయిన పదం
పిల్లలకి తెలిస్తే, వారు తమ జట్టుకు ఒక పాయింట్ సంపాదించవచ్చు.
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బి11 కథ 4
దేవుడు రక్షణ ఇస్తాడు - ఈ కథ ప్రజలను మరణం నుండి రక్షించే దేవుని మార్గం గురించి.
మనము దానిని నేర్చుకుంటున్నాము:
y ఇశ్రాయేలీయులకు వారు అర్హులైన శిక్ష నుండి తప్పించుకోవడానికి దేవుడు ఒక మార్గాన్ని అందించాడు.
y రక్షింపబడటానికి దేవుడు ఒక మార్గాన్ని అందించాడు.
ముఖ్య వచనం: యోహాను 3: 14
బైబిల్ భాగం: సంఖ్యాకాండము 21: 4 – 9

పరిచయం

కొన్నిసార్లు మేము అదే తప్పును తిరిగి చేస్తాము! ఇశ్రాయేలీయులు ఐగుప్తు నుండి తెచ్చిన ఆహారాన్ని ఉపయోగించినప్పుడు
ఏమి చేశారో మీకు గుర్తుందా? అవును, వారు చిరాకుపడి ఫిర్యాదు చేశారు! నేటి కథలో వారు మళ్ళీ గొణుగుతున్నారు! ఎందుకో
తెలుసుకుందాం.
లేదా
పాము కరిచిన ప్రమాదం గురించి, ఆసుపత్రికి వెళ్లి విరుగుడు పొందవలసిన అవసరం గురించి మాట్లాడండి. నేటి కథలో,
పాము కాటుకు గురైనవారికి దేవుడు చాలా భిన్నమైన నివారణను కలిగి ఉన్నాడు.

ఇది నేర్పండి

y పాపం, ఇశ్రాయేలీయులు మోషేకు వ్యతిరేకంగా మరియు దేవునికి వ్యతిరేకంగా ఐగుప్తులో విషయాలు మెరుగ్గా ఉన్నాయని
మరియు దేవుడు అందించిన మన్నాను వారు అసహ్యించుకున్నారని చెప్పారు. వారు ఎంత కృతజ్ఞత లేనివారు! (సంఖ్యాకాండము 21: 5)
y ఈసారి దేవుడు ప్రజలపై కోపంగా ఉన్నాడు మరియు వారిని శిక్షించాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. వెంటనే శిబిరంలో విషపూరిత పాములు దాడి చేశాయి. ప్రజలకు ఏమి జరుగుతుంది? అవును, ప్రజలు కరవబడ్డారు మరియు వారిలో చాలామంది
మరణించారు. నేరుగా ప్రజలు తమ తప్పు అని తెలుసుకున్నారు. వారు మోషే వద్దకు వచ్చి, వారు పాపం చేశారని,
పాములను తీసుకెళ్లమని దేవుడిని ప్రార్థించమని కోరారు. (సంఖ్యాకాండము 21: 6 – 7) ఇది సరైన వైఖరి
అని గుర్తించడానికి పిల్లలకు సహాయం చేయండి. మనము తప్పు చేసినప్పుడు, మన పాపాన్ని అంగీకరించి, మనకు
సహాయం చేయమని దేవుడిని కోరాలి.
y మోషే దేవునితో ప్రార్థించిన తరువాత, దేవుడు మోషేకు ఒక వింత పని చేయమని చెప్పాడు. అతను ఇత్తడి నుండి ఒక
పామును తయారు చేసి, శిబిరంలోని ఒక స్తంభంపై ఎత్తులో ఉంచాడు. మెరిసే ఇత్తడి పాము అందరి దృష్టిలో ఉంది.
స్తంభంపై ఉన్న పాము వైపు చూస్తే కరవబడిన ఎవరైనా చనిపోరని దేవుడు వాగ్దానం చేశాడు. దీన్ని నమ్మిన మరియు దేవుడు
చెప్పినట్లు చేసిన ప్రతి ఒక్కరూ జీవించారు. మరణం నుండి తప్పించుకోవడానికి ఎంత సులభమైన మార్గం! (సంఖ్యాకాండము 21: 8 – 9) (మీరు పరిచయంలో రెండవ ఆలోచనను ఉపయోగించినట్లయితే, మీరు ఒక పోలిక చేయవచ్చు.)
ఇశ్రాయేలీయులు దేవుని సూచనలను పాటించారని మీరు అనుకుంటున్నారా? ఎందుకు? వారు జీవించడానికి ఇదే
మార్గం అని నొక్కి చెప్పండి – మరేదైనా ప్రయత్నించడం వల్ల ఉపయోగం లేదు!
y కొన్ని సంవత్సరాల తరువాత, యేసు భూమిపై ఉన్నప్పుడు అందరికీ ఒక ముఖ్యమైన పాఠం నేర్పడానికి ఈ కథను ఉపయోగించాడు. మనము ఇశ్రాయేలీయుల మాదిరిగానే ఉన్నాము ఎందుకంటే మనము దేవునికి వ్యతిరేకంగా పాపం చేసాము
మరియు మన పాపాలు శిక్షించబడతాయి. కానీ మన పాపాలకు శిక్ష నుండి తప్పించుకోవడానికి దేవుడు మనకు ఒక
మార్గాన్ని అందించాడు. మన పాపాల కోసం చనిపోయినప్పుడు ఆయన కూడా “పైకి లేపబడాలి” అని యేసు వివరించాడు.
యేసు మనకోసం చేసినదానిపై మన విశ్వాసం ఉంచినప్పుడు, దేవుడు మనలను రక్షిస్తాడు మరియు మనకు నిత్యజీవము
ఇస్తాడు. యేసు ద్వారానే మనం రక్షింపబడతామని నొక్కిచెప్పండి మరియు పిల్లలు స్పందించాల్సిన అవసరం గురించి
సవాలు చేయండి.
బైబిల్ టైమ్ పాఠాన్ని పూర్తి చేయండి.
దీన్ని చూపించండి: మోషే మరియు ఇత్తడి సర్పం.

నేర్చుకోండి

అవసరమైన చోట ముఖ్య వచనాన్ని నేర్పండి మరియు వివరించండి. యోహాను 3: 14. ఇవి యేసు చెప్పిన మాటలు అని ప్రస్తావించండి. ఆయన సిలువపై ఎత్తినప్పుడు ఆయన మనలను ఎలా రక్షించగలడో వివరించాడు.

గుర్తుంచుకోండి

పిల్లల యొక్క ఒక చిన్న సమూహం స్తంభంపై ఇత్తడి పాము యొక్క కోల్లెజ్ చేయగలరు మరియు మరొక సమూహం శిలువను
తయారు చేయగలరు. వచనం పూర్తయిన ఆర్ట్–వర్క్లో కూడా ప్రదర్శించబడుతుంది. లేదా మీరు బి11 లోని అన్ని కథల
ఆధారంగా క్విజ్ కలిగి ఉండవచ్చు.
బి11 పై అదనపు ప్రశ్నలు వీటిని కలిగి ఉండవచ్చు:
y ఈ సారి ఇశ్రాయేలీయులు ఏమి ఫిర్యాదు చేశారు?
y దేవుడు వారిని ఎలా శిక్షించాడు?
y పాము కాటు నుండి నయం కావడానికి ప్రజలు ఏమి చేయాలి?
y మన పాపాలకు శిక్ష నుండి మనం ఎలా రక్షించబడతాము?
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బి12 కథ 1
యోసేపు మరియు దేవదూత - ఈ కథ యోసేపు దేవునికి విధేయత చూపడం గురించి, కష్టంగా ఉన్నప్పుడు కూడా.
మనము దానిని నేర్చుకుంటున్నాము:
y యేసు’ అనే పేరుకి ‘రక్షకుడు’ అని అర్ధం.
y యోసేపు మాదిరిగానే మనం కూడా ఎప్పుడూ దేవుని మాట వినాలి.
ముఖ్య వచనం: మత్తయి 1: 21
బైబిల్ భాగం: మత్తయి 1: 18–25

పరిచయం

పేర్ల గురించి మాట్లాడండి – పిల్లలకు వారి పేర్లు అర్ధం ఏమిటో తెలుసా లేదా వారి పేరు ఎందుకు ఇవ్వబడిందో అడగండి.
ఈ రోజు పిల్లలు బైబిల్లో చాలా ప్రత్యేకమైన శిశువు గురించి నేర్చుకుంటారు అని వివరించండి. కథ ఎవరి గురించి ఉంటుందో
ఊహించడానికి పిల్లలను అనుమతించండి.

ఇది నేర్పండి

y యోసేపు మరియు మరియా వివాహం చేసుకోవాలని యోచిస్తున్నారు, కాని ఒక రోజు మరియా ఒక బిడ్డను కనబోతున్నాను
అని యోసేఫ్కు చెప్పింది. అతను శిశువుకు తండ్రి కాదని యోసేపుకు తెలుసు కాబట్టి మరియాని వివాహం చేసుకోకూడదని
నిర్ణయించుకున్నాడు. (మత్తయి 1: 18–19)
y ఒక రాత్రి యోసేపుకు ఒక కల వచ్చింది. కలలో ఒక దేవదూత కనిపించి యోసేపుతో మాట్లాడాడు. దేవదూత "మరియాని
మీ భార్యగా తీసుకోవటానికి భయపడకుము, ఎందుకంటే శిశువు పరిశుద్ధాత్మ నుండి కలిగింది." (మత్తయి 1: 20)
పిల్లలకు దేవుని కుమారుడని అని వివరించండి.
y ప్రజలను వారి పాపాల నుండి రక్షిస్తాడు కాబట్టి ఆ శిశువును ‘యేసు’ అని పిలవాలని దేవదూత యోసేపుతో చెప్పాడు.
(మత్తయి 1: 21) యేసు అంటే “రక్షకుడు” అని వివరించండి రక్షకుడు అంటే ఏమిటో చర్చించండి (ప్రతి రోజు
జీవితంలో, ఉదా. మునిగిపోయే ప్రమాదంలో ఉన్న వ్యక్తికి రక్షకుడు లేదా రక్షకుడు అవసరం. మనకు రక్షకుని ఎందుకు
అవసరమని పిల్లలను అడగండి (అనగా మనం పాపం చేసినందున). మన రక్షకుడిగా ఉండటానికి యేసు ఏమి చేశాడో
పిల్లలను అడగండి. (అనగా ఆయన పరలోకము నుండి వచ్చి మన కొరకు సిలువపై మరణించాడు)
y యోసేపు తన కల నుండి మేల్కొన్నప్పుడు, అతను చెప్పినట్లు చేసాడు మరియు మరియాని వివాహం చేసుకున్నాడు.
కొంతకాలం తర్వాత శిశువు పుట్టాడు మరియు యోసేపు అతనికి ‘యేసు’ అని పేరు పెట్టాడు. (మత్తయి 1: 24–25)
యోసేపుకు ఇవ్వబడిన సూచనల గురించి పిల్లలను అడగండి మరియు అతను వాటిని ఎలా అనుసరించాడో చర్చించండి.
మనము బైబిల్లోని దేవుని సూచనలను వినడం మరియు వాటిని పాటించడం ఎంత ముఖ్యమో వివరించండి. మరియు
దేవుడు మనకు అనుసరించడానికి ఇచ్చిన కొన్ని సూచనల జాబితాను రూపొందించండి, కలిసి ఆలోచించండి.
బైబిల్ టైమ్ పాఠాన్ని పూర్తి చేయండి.
దీన్ని చూపించండి: ఒక దేవదూత యోసేపును సందర్శిస్తాడు.

నేర్చుకోండి
గుర్తుంచుకోండి

అవసరమైన చోట ముఖ్య వచనాన్ని నేర్పండి మరియు వివరించండి. మత్తయి 1: 21.
కథను సవరించడానికి సాధనంగా పిల్లలను ఈ క్రింది ప్రశ్నలను అడగండి.
y యోసేపు ఎవరిని వివాహం చేసుకోబోతున్నాడు?
y మరియా యోసేపుకు ఏ వార్త చెప్పింది?
y దేవుడు యోసేపుతో ఎలా మాట్లాడాడు?
y శిశువు తండ్రి ఎవరు?
y శిశువును ఏమని పిలుస్తారు?
y యేసు’ అనే పేరు అర్ధం ఏమిటి?
y యోసేపు కల నుండి మేల్కొన్న తర్వాత ఏమి చేశాడు?
y దేవుడు మనకు అనుసరించడానికి ఇచ్చిన సూచన గురించి ఆలోచించండి.

BES – Teachers Guidelines – Levels 1&2 B Series - Telugu 06/2021

25

బి12 కథ 2
హేరోదు మరియు జ్ఞానులు - ఈ కథ జ్ఞానులు యేసును వెతకడానికి ప్రయత్నించడం గురించి
మనము దానిని నేర్చుకుంటున్నాము:
y యేసు రాజుల రాజు.
y యేసు ఆరాధించబడటానికి అర్హుడు.
ముఖ్య వచనం: మత్తయి 2: 2
బైబిల్ భాగం: మత్తయి 2: 1–8

పరిచయం

ముఖ్యమైన వ్యక్తుల గురించి ఆలోచించమని పిల్లలను అడగండి. వాటి జాబితాను తయారు చేయండి.
చర్చించండి – మీరు ఆ వ్యక్తులలో ఎవరినైనా కలవాలనుకుంటున్నారా? మీరు కలిస్తే ఏమి చెబుతారు? మీరు ఏమి చేస్తారు? మీరు
వారితో ఎలా వ్యవహరిస్తారు?
ఇప్పటివరకు జీవించిన అతి ముఖ్యమైన వ్యక్తిని కనుగొనడానికి ప్రయాణంలో వెళ్ళిన కొంతమంది మనుష్యుల గురించి ఈ రోజు
మనం నేర్చుకుంటామని పిల్లలకు చెప్పండి.

ఇది నేర్పండి

y ఆకాశంలో కొత్త నక్షత్రం కనిపించింది. ఇది కొత్త రాజు పుట్టుకకు సంకేతం అని తూర్పులోని జ్ఞానులకు తెలుసు. కొత్త
రాజును వెతకడానికి వారు యెరూషలేముకు వెళ్లారు. వారు హేరోదు రాజు వద్దకు వెళ్లి “యూదుల రాజుగా జన్మించినవాడు
ఎక్కడ? అని అడిగారు. ఆయన నక్షత్రం ఆకాశంలో కనిపించినప్పుడు మేము చూశాము మరియు మేము ఆయనను
ఆరాధించడానికి వచ్చాము ”. (మత్తయి 2: 1–2) పుట్టబోయే కొత్త రాజు యేసు, దేవుని కుమారుడని మరియు ఆయన
ఇప్పటివరకు జీవించిన ఇతర రాజులకన్నా గొప్పవాడని పిల్లలకు వివరించండి. యేసు రాజుల రాజు. మునుపటి పాఠం
నుండి యేసు పేరు ఏమిటో గుర్తుంచుకోగలరా అని పిల్లలను అడగండి. రాజును ‘ఆరాధించాలని’ వారు చెప్పినప్పుడు
జ్ఞానుల అర్థం ఏమిటో చర్చించండి? యేసు ఎందుకు ఆరాధించబడటానికి అర్హుడు?
y హేరోదు క్రొత్త రాజు గురించి విన్నప్పుడు అతను భయపడ్డాడు. తన స్థానంలో మరెవరూ రాజుగా ఉండాలని ఆయన కోరుకోలేదు. అతను తన సలహాదారులలో కొంతమందిని పిలిచి, కొత్త రాజు ఎక్కడ పుట్టాలని అడిగాడు. వారు లేఖనాల ద్వారా
కనుగొని మరియు ఆ బిడ్డ బెత్లెహేమ్ అనే పట్టణంలో జన్మించాల్సి ఉందని కనుగొన్నారు. (మత్తయి 2: 3–6)
y హేరోదు జ్ఞానులను తన వద్దకు పిలిచి, “వెళ్లి పిల్లవాడిని వెతుకుము, ఆయనను కనుగొని, తిరిగి వచ్చి ఆయన ఎక్కడున్నారో
నాకు చెప్పండి, తద్వారా నేను కూడా ఆయనను ఆరాధించగలను. ” (మత్తయి 2: 7–8) హేరోదు నిజంగా కొత్త రాజును
ఆరాధించడం ఇష్టం లేదని వివరించండి; అతను నిజంగా ఆయన్ని చంపాలని అనుకున్నాడు. హేరోదు కొత్త రాజును
చంపాలని ఎందుకు అనుకుంటున్నాడని పిల్లలను అడగండి. నేటికీ చాలా మంది ప్రజలు యేసును వారు ఎలా చూస్తారో
అని వివరించండి, కాని మనం జ్ఞానులను ప్రేమించినట్లుగా యేసును ప్రేమించి ఆరాధించాలని దేవుడు కోరుకుంటాడు.
బైబిల్ టైమ్ పాఠాన్ని పూర్తి చేయండి.
దీన్ని చూపించండి: జ్ఞానులు యేసును ఆరాధిస్తారు.

నేర్చుకోండి
గుర్తుంచుకోండి

అవసరమైన చోట ముఖ్య వచనాన్ని నేర్పండి మరియు వివరించండి. మత్తయి 2: 2.
కథను సవరించడానికి సాధనంగా పిల్లలను ఈ క్రింది ప్రశ్నలను అడగండి.
y ఆకాశంలో ఏమి కనిపించింది?
y జ్ఞానులు ఏ దిశ నుండి వచ్చారు?
y కొత్త రాజు కోసం వెతకడానికి వారు ఎక్కడికి వెళ్లారు?
y వారు మాట్లాడిన రాజు పేరు ఏమిటి?
y కొత్త రాజు గురించి విన్నప్పుడు హేరోదు రాజు ఎలా భావించాడు?
y రాజు ఏ పట్టణంలో జన్మించాలో వారు కనుగొన్నారు?
y హేరోదు జ్ఞానులకు ఏమి చేయమని చెప్పాడు?
y ఇతర రాజులకన్నా గొప్పవాడు ఎవరు?
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బి12 కథ 3
జ్ఞానులు మరియు యేసు - ఈ కథ జ్ఞానులు నక్షత్రాన్ని అనుసరించి యేసును కనుగొన్న విషయం గురించి
మనము దానిని నేర్చుకుంటున్నాము:
y జ్ఞానులు యేసును ఆరాధించారు మరియు ఆయనకు చాలా ప్రత్యేకమైన బహుమతులు ఇచ్చారు, ఎందుకంటే ఆయన
ఇప్పటివరకు జన్మించిన అతి ముఖ్యమైన శిశువు.
y యేసు చేసిన పనులన్నిటికీ ఆయనకు కృతజ్ఞతలు చెప్పడం ద్వారా మరియు ఆయనను సంతోషపెట్టే పనులు చేయడం
ద్వారా మనం నేటికీ ఆరాధించవచ్చు.
ముఖ్య వచనం: మత్తయి 2: 11
బైబిల్ భాగం: మత్తయి 2: 9–12

పరిచయం

చర్చించండి – మీకు ఇప్పటివరకు ఇవ్వబడిన ఉత్తమ బహుమతి ఏమిటి? (మీరు పిల్లలను దాని చిత్రాన్ని గీయమనండి). మీరు
కొత్త బిడ్డను సందర్శించబోతున్నట్లయితే మీరు వారికి ఏ బహుమతి తెస్తారు?
జ్ఞానులు ఇచ్చిన బహుమతుల గురించి ఈ రోజు మనం నేర్చుకుంటామని పిల్లలకు వివరించండి.
మునుపటి పాఠంలో జ్ఞానులు గురించి వారు నేర్చుకున్న విషయాలను మీతో చెప్పమని పిల్లలను అడగండి.

ఇది నేర్పండి

y జ్ఞానులు హేరోదును విడిచిపెట్టి వెళ్ళారు. వారు మళ్ళీ నక్షత్రాన్ని చూశారు మరియు అది యేసు ఉన్న ప్రదేశానికి వారిని
నడిపించింది. జ్ఞానులు నక్షత్రాన్ని చూసినప్పుడు చాలా సంతోషంగా మరియు ఉత్సాహంగా ఉన్నారు. (మత్తయి 2:
9–10) చర్చించండి – జ్ఞానులు నక్షత్రాన్ని చూసినప్పుడు ఎందుకు ఉత్సాహంగా ఉన్నారని మీరు అనుకుంటున్నారు?
y జ్ఞానులు యోసేపు, మరియా మరియు శిశువు యేసు బస చేస్తున్న బెత్లెహేములోని ఇంటికి వచ్చారు. వారు లోపలికి వెళ్లి
యేసును చూడగానే వారు సాగిలపడి ఆయనను ఆరాధించారు. వారు ఆయనకు మూడు బహుమతులు ఇచ్చారు: బంగారమును సాంబ్రాణిని మరియు బోళము. (మత్తయి 2: 11) ఈ బహుమతులు శిశువుకు ఇచ్చే బహుమతుల మాదిరిగానే
ఉన్నాయా అని పిల్లలను అడగండి. ఈ బహుమతులు చాలా ఖరీదైనవి మరియు సాధారణంగా ఒక రాజుకు మాత్రమే
ఇవ్వబడతాయి. చర్చించండి – జ్ఞానులు శిశువు యేసుకు ఈ బహుమతులు ఇవ్వడానికి ఎందుకు ఎంచుకున్నారని మీరు
అనుకుంటున్నారు? జ్ఞానుల వంటి బహుమతులు ఇవ్వలేనప్పటికీ, దేవుడు చేసిన అన్నిటికీ కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ
మరియు ఆయనను సంతోషపెట్టే పనులను చేయడం ద్వారా మనం ఆయనను ఆరాధించవచ్చని వివరించండి.
y కొంతసేపు తర్వాత, జ్ఞానులు ఇంటికి వెళ్ళే సమయం వచ్చింది. హేరోదు వారిని తిరిగి రమ్మని, వారు ఎక్కడ బిడ్డను కనుగొన్నారో చెప్పమని కోరాడు, కాని హేరోదు వద్దకు తిరిగి వెళ్లవద్దని కలలో దేవుడు వారిని హెచ్చరించాడు, కాబట్టి వారు వేరే
మార్గంలో ఇంటికి వెళ్ళారు. (మత్తయి 2:12) చర్చించండి – జ్ఞానులు ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు ఎలా భావించారు? ఇంటికి
చేరుకున్నప్పుడు వారు ప్రజలకు ఏమి చెప్పారని మీరు అనుకుంటున్నారు?
బైబిల్ టైమ్ పాఠాన్ని పూర్తి చేయండి.
దీన్ని చూపించండి: జ్ఞానులు యేసును ఆరాధిస్తారు.

నేర్చుకోండి
గుర్తుంచుకోండి

అవసరమైన చోట ముఖ్య వచనాన్ని నేర్పండి మరియు వివరించండి. మత్తయి 2: 11.
కథను సవరించడానికి సాధనంగా పిల్లలను ఈ క్రింది ప్రశ్నలను అడగండి.
y జ్ఞానులు మళ్ళీ ఆకాశంలో ఏమి చూశారు?
y నక్షత్రాన్ని చూసినప్పుడు వారికి ఎలా అనిపించింది?
y నక్షత్రం వారిని ఎక్కడికి నడిపించింది?
y ఇంట్లో ఎవరు ఉన్నారు?
y యేసును చూసిన జ్ఞానులు ఏమి చేశారు?
y వారు ఆయనకు ఎన్ని బహుమతులు ఇచ్చారు?
y బహుమతులలో ఒకదానికి పేరు చెప్పండి.
y జ్ఞానులు వేరే మార్గంలో ఇంటికి వెళ్ళడం ఎలా తెలుసు?
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బి12 కథ 4
ఐగుప్తుకి తప్పించుకోవడం - ఈ కథ దేవుడు తన కుమారుడిని చూసుకోవడం గురించి.
మనము దానిని నేర్చుకుంటున్నాము:
y దేవుడు తన కుమారుడైన యేసును రక్షించాడు.
y యేసు, మరియా మరియు యోసేపు మాదిరిగానే మనం దేవుణ్ణి సంతోషపెట్టాలి.
ముఖ్య వచనం: మత్తయి 2: 15
బైబిల్ భాగం: మత్తయి 2: 13–23

పరిచయం

పిల్లలు వాళ్ళకి వచ్చిన కలల గురించి మీకు చెప్పమని చెప్పండి.
బైబిల్ కాలంలో కలలు తరచుగా ప్రత్యేక అర్ధాలను కలిగి ఉన్నాయని పిల్లలకు గుర్తు చేయండి. కథలో వారు ఇప్పటివరకు నేర్చుకున్న కలల గురించి మీకు చెప్పమని వారిని అడగండి (యోసేపు కల, జ్ఞానులు కల).
ఈ రోజు మనం మరొక కల గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం.

ఇది నేర్పండి

y జ్ఞానులు వెళ్ళిన తరువాత, యోసేపుకు మరో కల వచ్చింది. కలలో దేవుడు యోసేపుతో హేరోదుకు కోపం వచ్చిందని,
యేసును చంపడానికి ప్రయత్నిస్తానని చెప్పాడు. యేసు, మరియాను తీసుకొని ఐగుప్తుకు పారిపోవాల్సిన అవసరం ఉందని
దేవుడు యోసేపుతో చెప్పాడు. (మత్తయి 2: 13) చర్చించండి – ఈ కల వచ్చినప్పుడు యోసేపు ఎలా భావించాడని మీరు
అనుకుంటున్నారు?
y మళ్ళీ, యోసేపు తనకు చెప్పినట్లు చేసి తన కుటుంబాన్ని ఐగుప్తుకు తీసుకువెళ్ళాడు. హేరోదు రాజు చనిపోయాడని
విన్నంత వరకు వారు కొంతకాలం అక్కడే ఉన్నారు. (మత్తయి 2: 14–15) చర్చించండి – కలలో దేవుడు చెప్పినట్లు
యోసేపు చేయకపోతే ఏమి జరుగుతుందని మీరు అనుకుంటున్నారు? దేవుడు చెప్పినట్లు యోసేపు చేయటం చాలా
ముఖ్యం. యేసు జన్మించడానికి వందల సంవత్సరాల ముందు బైబిల్ ఎలా ముందే చెప్పిందో పిల్లలకు చెప్పండి. యేసు
ఐగుప్తులో ఉండటం గురించి ముఖ్య వచనం ఎలా మాట్లాడుతుందో వివరించండి – ఇది జరగడానికి చాలా కాలం ముందు
హేరోదు ఏమి చేయాలో దేవునికి తెలుసు. జరిగిన ప్రతిదానిలో దేవుడు తన కుమారుడిని రక్షిస్తున్నాడు.
y హేరోదు చనిపోయినప్పుడు, యోసేపు, మరియా మరియు యేసు తిరిగి వచ్చి నజరేతు అనే నగరంలో నివసించడానికి
వెళ్ళారు. (మత్తయి 2: 19–23) యేసు నజరేతులో పెరుగుతున్నప్పుడు విషయాలు పిల్లలకు చెప్పండి. ఆయన ఎల్లప్పుడూ
తన కుటుంబాన్ని, తన పొరుగువారిని మరియు ముఖ్యంగా తన తండ్రి దేవుణ్ణి సంతోషపెట్టాడు. దేవుడు కూడా మనము
ఆయనను మెప్పించే పనులు చేయాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నట్లు పిల్లలకు గుర్తు చేయండి. ఆయనను సంతోషపెట్టడానికి
మనం చేయగలిగే గొప్పపని ఏమిటంటే, యేసును మన రక్షకుడిగా పంపినందుకు మరియు మన పాపాల నుండి క్షమాపణ
కోరినందుకు ఆయనకు కృతజ్ఞతలు చెప్పడం.
బైబిల్ టైమ్ పాఠాన్ని పూర్తి చేయండి.
దీన్ని చూపించండి: ఒక దేవదూత యోసేపును సందర్శిస్తాడు.

నేర్చుకోండి
గుర్తుంచుకోండి

అవసరమైన చోట ముఖ్యమైన వచనాన్ని నేర్పండి మరియు వివరించండి. మత్తయి 2: 15.
కథను సవరించడానికి సాధనంగా పిల్లలను ఈ క్రింది ప్రశ్నలను అడగండి.
y జ్ఞానులు వెళ్లిన తర్వాత యోసేపుకు ఏమైంది?
y దేవుడు యోసేపును ఎక్కడికి వెళ్ళమని చెప్పాడు?
y అతను అక్కడికి ఎందుకు వెళ్ళవలసి వచ్చింది?
y యోసేపు తనతో ఐగుప్తుకు ఎవరిని తీసుకువెళ్లాడు?
y వారు ఎప్పుడు ఇంటికి తిరిగి వచ్చారు?
y వారు నివసించడానికి ఏ నగరానికి వెళ్లారు?
y యేసు నజరేతులో పెరుగుతున్నప్పుడు ఎలా ఉండేవాడు?
y దేవుణ్ణి సంతోషపెట్టడానికి మనం ఏమి చేయగలం?
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పాఠాలు గుర్తించే ఉపాధ్యాయులకు మార్గదర్శకత్వం

1వ స్థాయి పాఠాలు : –
y ప్రతి వారం ఒక పేజీ (లేదా బుక్లెట్లలో రెండు) ప్రధానంగా రంగులు వేయడం మరియు కొన్ని పదాలను లేదా ఖాళీలును నింపడం.
y ప్రతి వారానికి పది మార్కులు గరిష్టంగా 40 తో కేటాయించబడతాయి.
y 1వ స్థాయి పాఠాలు పొందిన పిల్లలు బాగా చదవగలరని ఊహించలేము, కావున తల్లిదండ్రులు / సంరక్షకులు / నాయకులు వారికి సహాయం చేస్తారని మేము
ఆశిస్తున్నాము.
y మనము ప్రతి పాఠానికి 2 మార్కులు మరియు కలరింగ్ కోసం తక్కిన = 10 మార్కులను కేటాయిస్తాము.
2వ స్థాయి పాఠాలు : –
y వారానికి రెండు పేజీలు. (బుక్లెట్లలో 4)
y పాఠం లోపల కథ ఉంది. విద్యార్థులు పాఠం నుండి వివిధ పదాలను తెలుసుకోవాలి, కొన్ని రంగులు వేయిచండం, పూర్తి ముఖ్య వచనాలను మొదలైనవి చేయాలి.
y పాఠాలు పూర్తిగా సరైనవి అయినప్పుడు, ప్రతి వారానికి గరిష్టంగా 80 చొప్పున ప్రతి వారానికి ఇరవై మార్కులు కేటాయించబడతాయి.

బైబులు సమయం మార్కులు :
మార్కులు సూచనలు : –
ఉపాధ్యాయులను మొదట అడుగుతారు :
y ప్రతి పాఠం ద్వారా తనిఖీ చేయండి మరియు సమాధానాలను సరైనదా కాదా అని గుర్తించండి.
y సూచించిన విధంగా అవసరమైన పాయింట్లను ఇవ్వండి.
y ఎల్లప్పుడూ విరుద్ధమైన రంగులో గుర్తించండి మరియు ప్రతి సరైన జవాబును టిక్ చేయండి.
y సరైన సమాధానంలో ఉంచండి, అవసరమైన చోట మరియు అక్షర తప్పులు సరిదిద్దండి, అయినప్పటికీ వీటికి ఎటువంటి మార్కులు తీసివేయబడవు.
y పాక్షికంగా సరైన సమాధానాలకు తక్కువ మార్కులు ఇవ్వండి.
y నెల మొత్తాన్ని జోడించి, అందించిన స్థలంలో వెనుక పేజీలో దీన్ని వ్రాయండి.
చాలా ఉదారంగా ఉండటం మరియు వారి బైబిలు అధ్యయనంతో విద్యార్థులను ప్రోత్సహించడానికి సాధ్యమైన ప్రతిదాన్ని చేయడం అవసరం. ప్రతి నెలా ఉపాధ్యాయుడు విద్యార్థికి ప్రోత్సాహక పదం రాయడం సాధ్యమవుతుంది మరియు ఇది చేయటానికి పాఠం షీట్లో స్థలం ఇవ్వబడుతుంది. మంచి రంగు, చక్కగా, సాధించిన
మార్కులు, పాఠం గురించి విద్యార్థికి ఉన్న అవగాహన మొదలైన వాటి గురించి వ్యాఖ్యలు (కామెంట్స్) చేయవచ్చు. వ్యాఖ్యలను వీలైనంత వైవిధ్యంగా ఉంచడానికి
మేము ప్రయత్నిస్తాము. ప్రశ్నలు, ప్రకటనలు, పరిశీలనలు, ప్రోత్సాహకాలు మొదలైనవి రకాన్ని నిర్వహించడానికి ఉపయోగపడతాయి. దీనికి ఆలోచన అవసరం, కానీ
విద్యార్థి ఆసక్తిని సజీవంగా ఉంచడం ముఖ్యం. ప్రతి నెల అదే ప్రకటన లేదా ప్రశ్న పునరావృతమవుతుంటే, అది దాని ప్రభావాన్ని కోల్పోతుంది.

1వ స్థాయి
సాధారణ వ్యాఖ్యలు

“శ్రావణి – నీవు ఈ పాఠాలు ప్రారంభించినందుకు నేను సంతోషిస్తున్నాను. నేను నీవు రంగులను చూసాను చాల బాగున్నాయి. నీవు పాఠశాలకు వెళ్తున్నావా?
“శ్రాననా చాల బాగా రంగులు వేశావు!

ఆధ్యాత్మిక వ్యాఖ్యలు

“నీ పని తీరు చూసి ఉంది నటరాజన్. యేసు సహాయం చేసినప్పుడు యాయీరను ఎంత సంతోషంగా ఉన్నాడు అలాగే నాకు సంతోషంగా వుంది,” “చాలా మంచి
సమాధానాలు! యేసు చనిపోతున్న కథ విచారకరం, కానీ సంతోషకరమైన విషయం ఏమిటంటే అతను మరణములో నుండి పునరుద్దానుడాయెను.”

2వ స్థాయి
సాధారణ వ్యాఖ్యలు

“మళ్ళీ మంచి సమాధానాలు, కళ్యాణి – పాఠశాలలో మీ చేస్తున్న పని పట్ల మీ గురువు చాలా సంతోషిస్తున్నారని నేను ఖచ్చితంగా అనుకుంటున్నాను
“మీరు చాలా కష్టపడ్డారు. కొన్ని చిన్న తప్పులు ఉన్నాయి. ప్రతిసారీ మీ సమాధానాలను తనిఖీ చేయడం మర్చిపోవద్దు. ”

ఆధ్యాత్మిక వ్యాఖ్యలు

“మీరు తొట్టిలో శిశువైన యేసును రంగు వేసిన విధానం నాకు చాలా ఇష్టం అయింది. మనకోసం ఆయనను లోకానికి పంపడం దేవునికి మంచిది కదా? ”
“నేను నిజంగా మీ రంగులను ఇష్టపడుతున్నాను! దేవుడు చెప్పినదానిని నమ్మకపోవటానికి జెకర్యా ఒక మూల్యం చెల్లించాల్సి వచ్చింది. ఆయన మరలా దేవుని వాక్యాన్ని సందేహించలేదు. ”
“అద్భుతమైన సమాధానాలు. అరణ్యంలో ఫిలిప్ను కలిసిన వ్యక్తి నిజంగా సంతోషంగా తిరిగి వెళ్ళిపోయాడు. అతను యేసు గురించిన సువార్తను విన్నాడు మరియు
నమ్మాడు. ”
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