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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

మార్చాలనుకుంటున్నారు.
• పరిచయం మరియు కథ చెప్పడం – స్మారు 15 నిమిషాలు

• ముఖయా వచనాలు బోధంచడం – 5–10 నిమిషాలు

• వర్క్షీట్ పూరి్త చేయడం – 20 నిమిషాలు

• కివాజ్ మరియు ఇతర క్రయాకలపాలు 5–10 నిమిషాలు.

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

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

ప్రారంభ పాఠ  
సరణి

సరణి – ఎ

సరణి – బి 

సరణి –   సి

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

2 వ  స్థాయి (వయస్సు 8–10)

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

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

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

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

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

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

1. ద్నియేలు  1. ద్నియేలు  1. ద్నియేలు 
2. మరినినా అద్భుతాలు 2. ప్రజలు యేస్ కలుస్కున్నారు 2. యేస్ స్కుతాలు
3. ప్రజలు యేస్ కలుస్కున్నారు 3. మరినినా అద్భుతాలు 3. ప్రభువు యొకకూ శక్తా
4. క్రీస్తా మరణం 4. క్రీస్తా మరణం 4. క్రీస్తా మరణం
5. రూతు   & సమూయేలు   5. రూతు   5. రూతు  
6. ద్వీద్  6. సమూయేలు   6. సమూయేలు  
7. ద్వీద్  7. ద్వీద్  7. ద్వీద్ 
8. యెహొషువ  8. యెహొషువ  8. యెహొషువ 
9. ఏలీయా  9. ఏలీయా  9. ఏలీయా 
10. ఎలీషా 10. ఎలీషా 10. ఎలీషా
11. యోన్ 11. దేవుడు ఉపయోగంచిన పురుషులు - OT 11. మరినినా OT ముఖయా పాత్రలు 
12. క్రిస్మస్ కథ 12. క్రిస్మస్ కథ 12. క్రిస్మస్ కథ



BES – Teachers Guidelines – Levels 1&2 B Series - Telugu 06/2021 5

బి7 కథ 1
యోసేపు సోదరులు వచుచాట - ఈ కథ తపుపు చేసిన ఫలితాల గురించి.

పరిచయం

ఇది నేరపుండి

నేరుచాకండి

గురుతాంచుకండి

మనము ద్నిని నేరుచాకుంటున్నాము:
 y  యోసేప్ తన సదరుల గురించి కలలు నిజమయాయాయి.
 y మనము చేసే తప్్పడ్ పనులు తవారగా లేద్ తరువ్త మనలను పటు్టకుంటాయి.

ముఖయా వచనం: గలతీయులు 6: 7 
బైబిల్ భాగం: ఆదికాండము 42: 1–26

ఇప్పటివరకు జరిగన యోసేప్ కథను పిలలీలు చరిచించడానికి జతగా కూరోచిబెట్టండి. ఇప్పటివరకు జరిగన చెడ్ మరియు మంచి 
విషయాలను గురి్తంచడానికి ప్రయత్నించండి. అతని సదరులు అతనితో ఎల ప్రవరి్తంచినప్పటికీ, యోసేప్కు అనిని విషయాలు 
బాగా పని చేశాయని చెప్పడం ద్వారా సంగ్రహించండి. అతని సదరులు కనాను దేశంలో త్రిగ ఎల ఉనానిరు? పిలలీలకు ముఖయా 
వచనం సంఖ్యాక్ండము 32: 23 నుండి గురు్త చేయండి. ‘మీ పాపము మిముమాను పటు్టకొనును అని తెలస కొనుడి.’

 y త్రిగ కనాను దేశంలో ప్రజలు ఆకలతో ఉనానిరు. అది కరువు కలం మరియు ప్రజలకు త్నడానికి ఆహారం లేదు. ఐగుప్్తలో 
ఆహారం ప్ష్కలంగా ఉందని యాకోబు వినానిడ్. కుటుంబానికి కొంత ఆహారం కొనడానికి ఐగుప్్తకు వెళ్ళమని యోసేప్ 
సదరులకు చెపా్పడ్. యోసేప్ తముమాడ్ బెనాయామీను తప్ప సదరులందరూ వెళ్్ళరు. (ఆదిక్ండము 42: 1– 5)

 y ఐగుప్్తలో, ఆహారానిని విక్రయించే బాధయాత యోసేప్కు ఉంది. అతని సదరులు వచిచినప్్పడ్ వ్రంతా వచిచి ఐగుప్్త 
గవరనిర్ యోసేప్కు నమస్కరించారు! (ఆదిక్ండము 42: 6–7)

 y తన సదరులు యోసేప్ను అమేమా ముందు కలల గురించి పిలలీలకు గురు్త చేయండి. ఇప్్పడ్ కలలు నెరవేరాయి.
 y యోసేప్ తన సదరులు తనకు తెలయదని మరియు వ్రు వ్రిని గురి్తంచలేనటు్టగా నటించాడ్. అతను వ్రిని అపరి-

చితులల చూస్కుని, ‘మీరు గూఢచారులు! మీరు భూమిని గూఢచరయాం చేయడానికి వచాచిరు అనానిడ్! ’సదరులు 
అతనితో ఇది నిజం క్దని చెపా్పరు. వ్రు యోసేప్తో మాటాలీడ్తూ వ్రు నిజాయితీపరులు, అందరూ ఒకే మనిష్ 
కుమారులు అనానిరు. తమకు ‘ఇక లేరు’ అని ఒక సదరుడ్, ఇంట్లీ ఒక తముమాడ్ ఉనానిరని వ్రు యోసేప్ కు చెపా్పరు. 
వ్రు నిజం చెబుతునానిరో లేదో పర్క్షించడానికి, యోసేప్ వ్రిని కనానుకు త్రిగ వెళిలీ వ్రి తముమాడిని త్రిగ తీస్కురా-
వ్లని కోరాడ్. వ్రు త్రిగ వచాచిరని నిరా్ధరించుకోవడానికి అతను సదరులలో ఒకరైన సమియనుని జైలులో ఉంచాడ్. 
(ఆదిక్ండము 42: 8–20).

 y సదరులు ఆందోళన చెంద్రు మరియు తమలో ఏమి జరుగుతుందో చరిచించారు. కొనిని సంవతస్రాల క్రితం వ్రు 
యోసేప్కు అనాయాయం చేశారని వ్రికి తెలుస్. ఇప్్పడ్ వ్రు దోషులుగా ఉనానిరని మరియు వ్రి పాపాలు వ్రిని 
పటు్టకునానియని వివరించండి.

 y వ్రు యోసేప్తో ఎల ప్రవరి్తంచారో దేవుడ్ వ్రిని శిక్షిస్్తనానిడని వ్రికి ఖచిచితంగా తెలుస్. వ్రు చెబుతుననిది 
యోసేప్ వినానిడ్. అతను వెనకి్క త్రగ ఏడిచేను. (ఆదిక్ండము 42: 21–24)

 y తన సదరుల బస్్తలను ధానయాంతో నింపమని యోసేప్ తన మనుషుయాలను ఆదేశించాడ్. అతను వ్రి డబుబును త్రిగ వ్రి 
బస్్తలలో వేస, ప్రయాణానికి ఆహారం ఇచాచిడ్. సదరులు తమ గాడిదలను ఎకి్క, త్రిగ వ్రి తండ్రి వద్దకు వెళ్ళడానికి 
బయలుదేరారు. (ఆదిక్ండము 42: 25–26)

బైబిల్ టైమ్ పాఠానినా పూరితా చేయండి.
దీనినా చూపంచండి: యోసేపు సోదరులు ఐగుపుతాను సందరి్శస్తారు.

అవసరమైన చోట ముఖయామైన వచనానిని నేర్పండి మరియు వివరించండి. గలతీయులకు 6: 7. పాపం ఎప్్పడూ మనలని 
ఇబబుందులోలీకి నెటి్టవేస్్తందని పిలలీలకు గురు్త చేయండి. బైబిల్ అది విత్తనాలు విత్తడం లంటిది, ఆపై, ఒక రోజు, మనం విత్్తన ద్ని 
పంటను సేకరిస్్తంది అని చెబుతుంది.

కథను సవరించడానిక్ స్ధనంగా పల్లలను ఈ క్రింది ప్రశనాలను అడగండి.
 y సదరులు ఐగుప్్తకు ఎందుకు రావలస వచిచింది?
 y ఐగుప్్తలో ధానాయానిని ఎవరు అముమాతునానిరు?
 y యోసేప్ సదరులు అతనిని గురి్తంచారా?
 y యోసేప్ తన సహోదురులపై ఏమి అని ఆరోపించాడ్?
 y ఐగుప్్తకు ఎవరిని తీస్కురావ్లని యోసేప్ కోరుకునానిడ్?
 y ఏ సదరుడిని జైలులో ఉంచారు?
 y ఇవనీని తమకు జరుగుతునానియని సదరులు ఎందుకు అనుకునానిరు?
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బి7 కథ 2
బెన్యామీను మరియు చేడు వారతాలు - ఈ కథ మన పాపాలను ఎలా బయటపడతాయి అనే ద్ని గురించి.

పరిచయం

ఇది నేరపుండి

నేరుచాకండి

గురుతాంచుకండి

మనము ద్నిని నేరుచాకుంటున్నాము:
 y యోసేప్ తన సదరులతో ఎల ప్రవరి్తంచినప్పటికీ వ్రిని ప్రేమిస్్తనానిడ్.
 y దేవుడ్ మనలో ప్రత్ ఒక్కరినీ ప్రేమిస్్తడ్ మరియు మనం చేసన తప్్పలకు క్షమించాలని కోరుకుంటాడ్.

ముఖయా వచనం: ఎఫెసీయులు 4: 32
బైబిల్ భాగం: ఆదికాండము 42: 26 – 44: 13

ఐగుప్్త నుండి కనాను ఇంటికి వెళ్్ళటప్్పడ్ వ్రు సదరులలో ఒకరని ఉహించుకోమని పిలలీలకు చెప్పండి. మీ కుటుంబాలను 
పోష్ంచడానికి మీకు ఇప్్పడ్ తగనంత ఆహారం ఉంది! నీ అనుభూత్ ఎల ఉంది? ఇప్్పడ్, మీ 
కధనానిని తెరిచి, ధానాయానిని మాత్మే క్కుండా, మీరు చెలలీంచడానికి ఉపయోగంచిన డబుబును కూడా ఉహించుకోండి!
ఎవరు అక్కడ ఉంచారు? ఇది ఒక ఉచుచి? ఈజిప్్టలోని గవరనిర్ మీరు దంగలంచారని అనుకుంటారా? ఎకు్కవ 
ఆహారం కోసం మీరు ఎప్్పడైనా ఈజిప్్టకు త్రిగ వెళలీడం ఎల? ప్రతాయామానియంగా, కొనిని ఆధారాలను (కధనంలో, 
ఆహారం మరియు డబుబు) సేకరించి పిలలీల కోసం దీనిని నటించండి.

 y సదరులు తమ గాడిదలను సద్ధం చేస ఇంటికి వెళ్్ళరు. ద్రిలో, వ్రిలో ఒకరు ధానయాం కోసం చెలలీంచడానికి ఉపయోగం-
చిన డబుబును త్రిగ వ్రి బస్్తలలో ఉననిటులీ కనుగొనానిరు. వ్రు చాల భయపడాడారు! (ఆదిక్ండము 42: 26–28)

 y యోసేప్ డబుబును త్రిగ తమ బస్్తలలో ఎందుకు వేస్డ్ అని పిలలీలను అడగండి. యోసేప్కు వయాత్రేకంగా చేసన పాపాల 
వలలీ ఇది జరిగందని సదరులు గ్రహించారని పిలలీలకు గురు్త చేయండి.

 y వ్రు ఇంటికి వచిచినప్్పడ్ వ్రు ఏమి జరిగందో తండ్రికి చెపా్పరు. వ్రు ఐగుప్్త గవరనిర్ గూఢచారులు అని ఆరోపించార-
ని వ్రు ఆయనకు చెపా్పరు. వ్రు బెనాయామీన్ను తన వద్దకు తీస్కురావ్లని ఆయన కోరుకునానిడ్. ఇది వినని యాకోబు 
వ్రి డబుబు ఇంక్ వ్రి బస్్తలలో ఉందని చూస భయపడాడాడ్. (ఆదిక్ండము 42: 29–38) బెనాయామీన్ను ఐగుప్్త 
వెళ్ళడానికి యాకోబు అనుమత్స్్తడని మీరు అనుకుంటునానిరా?

 y క్లం గడిచేకొదీ్ద కరువు తీవ్రమవుతుంది. యాకోబు కుటుంబం మళ్్ళ ఆకలతో ఉంది. ఎకు్కవ ధానయాం కొనడానికి ఐగుప్్తకు 
త్రిగ వెళ్ళమని సదరులను కోరాడ్. యూద్ అతనితో బెనాయామీన్ లేకుంటే వ్రు వెళ్ళలేరని చెపా్పరు. బెనాయామీన్ను స్-
రక్షితంగా ఉంచే బాధయాతను తాను తీస్కుంటానని తన తండ్రికి చెపా్పడ్. యాకోబు చేయగలగనది ఏమీ లేదు. వ్రికి త్-
నడానికి ఆహారం అవసరం. బెనాయామీన్ను ఐగుప్్తకు వెళలీనివవాడానికి అతను అంగ్కరించాడ్. (ఆదిక్ండము 43: 1–14) 
ఐగుప్్త గవరనిర్ను ఎదురో్కవటానికి బయలుదేరినప్్పడ్ సదరులు ఎల భావిస్్తనానిరని మీరు అనుకుంటునానిరు?

 y సదరులు ఐగుప్్తకు వచిచి యోసేప్ ఎదుట నిలబడాడారు. బెనాయామీన్ తమతో ఉనానిడని యోసేప్ చూసనప్్పడ్, తన 
ఇంట్లీ వ్రికి గొప్ప విందు సద్ధం చేయమని తన సేవకులను కోరాడ్. అతను సమియనుని జైలు నుండి బయటకు తీస్కు-
వచాచిడ్. యోసేప్ త్రిగ వచిచినప్్పడ్, ఆహారానిని వడిడాంచారు మరియు వ్రు కలస భోజనం త్నానిరు. (ఆదిక్ండము 
43: 15 – 34). మనం తప్్ప చేసనప్్పడ్ కూడా దేవుడ్ మనలని ప్రేమిస్్తనే ఉంటాడని వివరించండి. మన పాపాలను 
క్షేమించమని అడిగత్ ఆయన మనలను క్షమించును.

 y మరుసటి రోజు ఉదయం సదరులు తమ బస్్తలు ధానయాంతో కనాను బయలుదేరారు. ఈస్రి యోసేప్ తన ప్రత్యాక వెండి 
కప్్పను బెనాయామీన్ సంచిలో పట్టడానికి ఏరా్పటులీ చేశాడ్. కప్్ప కోసం వెతకడానికి యోసేప్ తన మనుషుయాలను సదరుల 
వెనుక పంపించాడ్. కప్్ప బెనాయామీన్ సంచిలో కనుగొనబడింది! వ్రు మళ్్ళ ఐగుప్్తకు వెళ్ళవలస వచిచింది!  
(ఆదిక్ండము 44: 1–13)

బైబిల్ టైమ్ పాఠానినా పూరితా చేయండి.
దీనినా చూపంచండి: యోసేపు సోదరులు బెన్యామీన్తో ఐగుపుతాకు తిరిగ వచుచాట.

అవసరమైన చోట ముఖయా వచనానిని నేర్పండి మరియు వివరించండి. ఎఫెస్యులకు 4: 32. ‘క్షమాపణ’ అనే పద్నిని చరిచిం-
చండి. దేవుడ్ మనలను ప్రేమిస్్తనానిడని మరియు మనం తప్్ప చేసనప్్పడ్ క్షమించమని అడిగత్ మనలని క్షమించటానికి 
ఎలలీప్్పడూ సద్ధంగా ఉనానిడని పిలలీలకు వివరించండి.

కథను సవరించడానిక్ స్ధనంగా పల్లలను ఈ క్రింది ప్రశనాలను అడగండి.
 y సదరులు తమ బస్్తలలో ఏమి కనుగొనానిరు?
 y బెనాయామీనుని ఐగుప్్తకు పంపడానికి యాకోబు ఇష్టపడాడాడా? ఎందుకు క్దు?
 y బెనాయామీన్ను చూస్కోవడానికి ఎవరు అంగ్కరించారు?
 y బెనాయామీన్ను చూసన యోసేప్కు ఎల అనిపించింది?
 y యోసేప్ ఇంక్ తన సదరులను ప్రేమిస్్తనానిడా?
 y క్షమించడం అంటే ఏమిటి? మనకు దేవుని నుండి క్షమాపణ అవసరమా? ఎందుకు?



BES – Teachers Guidelines – Levels 1&2 B Series - Telugu 06/2021 7

బి7 కథ 3
క్షమాపణ మరియు శుభవారతా - ఈ కథ మనం ఒకరినొకరు ఎలా క్షమించాలో గురించి.

పరిచయం

ఇది నేరపుండి

నేరుచాకండి

గురుతాంచుకండి

మనము ద్నిని నేరుచాకుంటున్నాము:
 y యోసేప్ తన సదరులతో ఎల ప్రవరి్తంచినప్పటికీ వ్రిని ప్రేమిస్్తనానిడ్.
 y దేవుడ్ మనలో ప్రత్ ఒక్కరినీ ప్రేమిస్్తడ్ మరియు మనం చేసన తప్్పలకు క్షమించాలని కోరుకుంటాడ్.

ముఖయా వచనం: ఆదికాండము 45: 8
బైబిల్ భాగం: ఆదికాండము 44: 14 – 45: 28

సదరులు ఇప్పటి వరకు ఐగుప్్తకు సందరి్శంచిన విషయం పిలలీలకు గురు్త చేయండి. యోసేప్కు చెందిన వెండి కప్్ప బెనాయామీన్ 
సంచిలో కనుగొనబడింది. సదరులు భార్ హృదయాలతో ఐగుప్్తకు త్రిగ వచాచిరు. గవరనిర్ ఏమి చేస్్తరు? బెనాయామీన్ను చం-
పేస్్తరా లేద్ బానిసగా ఉండటానికి బలవంతం చేయబడతారా? బెనాయామీన్ లేకుండా కనానుకు త్రిగ వెళిత్ వ్రి తండ్రికి ఏమి 
జరుగుతుంది?

 y సదరులు త్రిగ యోసేప్ ఇంటికి వచాచిరు. అతను తన వెండి కప్్ప తీస్కుననిందుకు వ్రితో చాల కోపంగా ఉననిటులీ 
నటించాడ్. యూద్ మాటాలీడాడ్. వ్రు దోషులుగా ఉననిందున ఈ భయంకరమైన పరిస్థత్ జరిగందని అతనికి తెలుస్. 
‘దోష్’ అనే పద్నిని వివరించండి. సదరులు యోసేప్ బానిసలుగా మారడానికి ముందుకొచాచిరు.ఏదేమైనా, కప్్ప దరికిన 
వయాకి్త మాత్మే తన బానిసగా ఉంటాడని యోసేప్ చెపా్పడ్. బెనాయామీన్ వెనుక ఉండవలస వచిచింది! (ఆదిక్ండము 44: 
14–17)

 y యూద్ మళ్్ళ యోసేప్తో మాటాలీడాడ్. బెనాయామీన్ ఇంటికి రాకపోత్, తన తండ్రి దుుఃఖంతో చనిపోతాడని అతను 
యోసేప్తో చెపా్పడ్. యూద్ బెనాయామీన్ స్్థనంలో వెనుక ఉండటానికి ముందుకొచాచిడ్. (ఆదిక్ండము 44: 
18–34) సదరులు ఎల హృదయపూరవాక మారు్పను కలగ ఉనానిరో చరిచించండి. యోసేప్ను బానిసతావానికి అమేమా 
ఆలోచన ఉనని సదరుడ్ ఇప్్పడ్ బానిస క్వడానికి ముందుకొస్్తనానిడ్! తన సదరులు ఒకరినొకరు, వ్రి తండ్రిని 
చూస్కుంటునానిరని యోసేప్ చూడగలగాడ్.

 y తాను నిజంగా ఎవరో తన సదరులకు చెపే్ప సమయం వచిచిందని యోసేప్కు తెలుస్. అతను తన సదరులు తప్ప 
అందరినీ గదిని విడిచిపట్టమని కోరాడ్, ఆపై ‘నేను యోసేప్’ అని చెపా్పడ్. మొదట అతని సదరులు ఆందోళన 
చెంద్రు. యోసేప్ ప్రతీక్రం తీరుచికోవ్లనుకుంటునానిడా? కరువు సమయంలో వ్రి ప్ణాలను క్పాడటానికి దేవుడ్ 
అక్కడ ఉండటానికి యోసేప్ను ఐగుప్్తకు పంపాడ్. (ఆదిక్ండము: 45: 1–8)

 y యోసేప్ తన సదరులను క్షమించాడనే విషయానిని చరిచించండి. మనం నిజంగా క్షమించినప్్పడ్ మనం చేసన తప్్పలను 
దేవుడ్ క్షమించును. కథలోని యూద్ మాదిరిగానే, మనం దోషులుగా గురి్తంచి, మన జీవితంలోని తప్్పడ్ విషయాలకు 
బాధయాతను స్వాకరించడానికి సద్ధంగా ఉండాల.

 y ఇంక్ అయిదు సంవతస్రాల కరువు రాబోతోందని యోసేప్కు తెలుస్. తన కుటుంబానిని స్రక్షితంగా ఉంచాలని 
అనుకునానిడ్. అతను తన సదరులకు ఇంటికి వెళిలీ ఏమి జరిగందో వ్రి తండ్రికి చెప్పమని చెపా్పడ్. అప్్పడ్ వ్రు తమ 
వస్్తవులనీని సరు్దకుని ఐగుప్్తలో నివసంచవలస వచిచింది. (ఆదిక్ండము: 45: 9–28)

బైబిల్ టైమ్ పాఠానినా పూరితా చేయండి.
దీనినా చూపంచండి: యోసేపు తన కుటుంబంతో తిరిగ కలిస్డు.

అవసరమైన చోట ముఖయా వచనానిని నేర్పండి మరియు వివరించండి. ఆదిక్ండము 45: 8. (బహుశా వచనంలోని మొదటి 
భాగానిని మాత్మే ఉపయోగంచుకోండి) కరువు సమయంలో యాకోబు కుటుంబానిని రక్షించాలనే దేవుని ప్రణాళికలో యోసేప్ 
జీవితంలో జరిగనదంతా జరిగందని పిలలీలకు గురు్త చేయండి.

కథను సవరించడానిక్ స్ధనంగా పల్లలను ఈ క్రింది ప్రశనాలను అడగండి.
 y బెనాయామీన్ సంచిలో ఏమి కనుగొనబడింది?
 y ఎవరు తన బానిసగా ఉండాలని యోసేప్ అనానిడ్?
 y బెనాయామీన్కు బదులుగా ఉండటానికి ఎవరు ముందుకొచాచిరు?
 y బెనాయామీన్ ఇంటికి త్రిగ రాకపోత్ యాకోబుకు ఏమి జరుగుతుంది?
 y తన సదరులు మనస్ మారుచికునానిరని యోసేప్కు ఎల తెలుస్?
 y యోసేప్ తన సదరులను క్షమించాడా?
 y మన పాపాలను దేవుడ్ క్షమించటానికి మనం ఏమి చేయాల?
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బి7 కథ 4
ఐగుపుతాలో కలిసి - ఈ కథ మన జీవితాల పట్ల దేవుని ప్రణాళిక గురించి.

పరిచయం

ఇది నేరపుండి

నేరుచాకండి

గురుతాంచుకండి

మనము ద్నిని నేరుచాకుంటున్నాము:
 y యోసేప్ తన తండ్రి యాకోబుతో త్రిగ కలస్డ్.
 y మనం ఆయనని పూరి్తగా విశవాససే్త చెడ్ పరిస్థతుల నుండి దేవుడ్ మంచిని తీస్కురాగలడ్.

ముఖయా వచనం: ఆదికాండము 50: 20 
బైబిల్ భాగం: ఆదికాండము 46: 1–34

పిలలీలలో ఎవరైనా ఇలులీ మారాచిరా అని పిలలీలను అడగండి. వ్రిలో ఎవరైనా వేరే దేశానికి వెళ్లీలస్ వచిచింద్? ఇది ఎంత బిజీగా 
ఉంటుంది! మీ వస్్తవులనీని సరు్దకోవడం. ఇది ఎల అనుభూత్ చెందిందో పిలలీలను అడగండి. వ్రు ఆందోళన చెందుతారా / 
ఉతాస్హంగా ఉంటారా?
యాకోబు మరియు అతని కుటుంబమంతా ఐగుప్్తలోని గోషెన్ దేశానికి తరలవెళుతునానిరని పిలలీలకు గురు్త చేయండి.

 y యాకోబు (ఇశ్రాయేలు) మరియు అతని కుటుంబం అంతా వ్రి వస్్తవులను సరు్దకునానిరు. వ్రు తమ పశువులను 
సేకరించి ఐగుప్్తకు బయలుదేరారు. ద్రిలో వ్రు బీర్షబా అనే ప్రదేశానికి వచాచిరు, అక్కడ వ్రు దేవునికి బలులు  
ఇవవాడం మానేశారు.దేవుడ్ వ్రిని ఎల చూస్కుంటునానిడో ద్నిపటలీ వ్రికి చాల కృతజఞాత కలగవునానిరు!  
(ఆదిక్ండము 46: 1)

 y దేవుడ్ యాకోబుతో కలలో మాటాలీడాడ్. ఐగుప్్తలో నివసంచడానికి భయపడవద్దని యాకోబుతో చెపా్పడ్. ఐగుప్్తలో, 
దేవుడ్ యాకోబును ఆశీరవాదించి అతని కుటుంబానిని గొప్ప దేశంగా చేయబోతునానిడ్. ఆయన యాకోబుతో కలస 
ఉంటానని వ్గా్దనం చేశాడ్. (ఆదిక్ండము 46: 2–4) దేవుడ్ తన వ్గా్దనాలను ఎలలీప్్పడూ పాటిస్్తనానిడని పిలలీలతో 
చరిచించండి.

 y యాకోబు మరియు అతని కుటుంబం బీర్షబా నుండి వెళిలీ ఐగుప్్తకు వచాచిరు. వ్రిలో చాల మంది ఉనానిరు! మొత్తంగా 
ఇప్్పడ్ ఐగుప్్తలో యాకోబు కుటుంబంలో 70 మంది ఉనానిరు! (ఆదిక్ండము 46: 5–27)

 y వ్రందరూ గోషెన్ దేశానికి వచిచినప్్పడ్, యోసేప్ వ్రిని కలవడానికి వచాచిడ్. ఇనిని సంవతస్రాల తరువ్త తన 
తండ్రిని చూడటం చాల ఆనందంగా ఉంది. అతను తన తండ్రి చుట్్ట చేతులు వేస చాలసేప్ ఏడాచిడ్. ఫరో రాజు 
వ్రు వచాచిరని వినానిడ్. అతను వ్రిని స్వాగత్ంచాడ్ మరియు గోషెన్ దేశంలో కలస జీవించడానికి అనుమత్ంచాడ్.
(ఆదిక్ండము 46: 28– 34)

 y ఈ స్ఖ్ంతానిని పిలలీలతో చరిచించండి. యోసేప్ మాదిరిగానే మంచి సమయాలోలీ మరియు చెడ్ సమయాలోలీ మనం 
దేవుణణి విశవాసంచాలని వివరించండి. మనం దేవుణణి పూరి్తగా విశవాససే్త చెడ్ పరిస్థతుల నుండి మంచిని తీస్కురావడానికి 
మనం దేవునిపై ఆధారపడవచుచి.

బైబిల్ టైమ్ పాఠానినా పూరితా చేయండి.
దీనినా చూపంచండి: యోసేపు యాకబుతో తిరిగ కలిస్డు.

అవసరమైన చోట ముఖయా వచనానిని నేర్పండి మరియు వివరించండి. ఆదిక్ండము 50: 20. మొత్తం కథను సంక్షిప్తం  
చేయడానికి ఈ వచనానిని ఉపయోగంచండి. సదరులు యోసేప్ను బాధపట్టడానికి ఎల ప్రయత్నించారు? దేవుడ్ దీనిని  
మంచి పరిస్థత్గా ఎల మారాచిడ్? మన ప్రత్ జీవితానికి దేవుడ్ నియంత్ణలో ఉంటాడని పిలలీలు అర్థం చేస్కునేల 
చూస్కోండి.

కథను సవరించడానిక్ స్ధనంగా పల్లలను ఈ క్రింది ప్రశనాలను అడగండి.
 y యాకోబు కుటుంబం ఎక్కడికి వెళిలీంది?
 y అర్పణలు చెయయాడం వ్రు ఎక్కడ ఆపివేశారు?
 y దేవుడ్ యాకోబుకు ఏ వ్గా్దనాలు చేశాడ్?
 y వ్రు గోషెన్ చేరుకుననిప్్పడ్ వ్రిని కలవడానికి ఎవరు వచాచిరు?
 y యాకోబు కుటుంబంలో ఎంతమంది ఇప్్పడ్ ఐగుప్్తలో నివసస్్తనానిరు?
 y ఈ కథ చాల విచారంగా ప్రంభమైంది. దేవుడ్ ద్నిని ఎల మారాచిడ్ క్బటి్ట ఇది స్ఖ్ంతం అయియాంది?
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బి8 కథ 1
యేస్ కలుస్కుననా ప్రజలు: అన్రోగయా మహిళ - ఈ కథ ప్రభువైన యేస్ శక్తా గురించి.

పరిచయం

ఇది నేరపుండి

నేరుచాకండి

గురుతాంచుకండి

మనము ద్నిని నేరుచాకుంటున్నాము:
 y యేస్ దేవుని కుమారుడైనందున ప్రజలను సవాస్థపరిచాడ్.
 y ప్రభువైన యేస్ మన జీవితంలో మంచి పనులు చేయగలడ్.

ముఖయా వచనం: అపొసతాలుల కారయాములు 10: 38 
బైబిల్ భాగం: లూకా 4: 38 – 44

పిలలీలను నిలబడి, క్రింది శార్రక పనులను “అక్కడికక్కడే” చేయమని అడగండి – ఉద్. ఎగరడం, జాగ్, పరుగు, ఒంటిక్లపై 
దుంకడం, మార్చి, ముందు గాలని గుద్దడానికి చేతులను వ్డండి ..... లేద్ స్థలం అనుమత్సే్త, వ్రు ట్రాఫిక్ లైటలీ ఆట ఆడవ-
చుచి. మీరు రంగును పిలచినప్్పడ్, పిలలీలు స్చనలను పాటిస్్తరు – ఎరుప్ = స్థరంగా ఉండండి, ఆరంజ్ = జాగ్ అక్కడికక్కడే, 
ఆకుపచచి = చుట్్ట త్రగండి. ట్రాఫిక్ లైటలీను పాటించడంలో విఫలమైన పిలలీలు ఆట ఓడిపోయినటు్ట.
చివరికి వ్రు ఫిట్గా మరియు బాగా ఉననిందున వ్రు దీనిని ఆస్వాదించవచచిని వివరించండి. మనము అనారోగయాంతో బాధపడ్-
తుననిప్్పడ్ మరియు మంచం మీద ఉననిప్్పడ్ ఇది సరద్గా ఉండదు. యేస్ సమయంలో, చాల మంది జబుబుపడినవ్రు 
ఉనానిరు, క్ని వైదుయాలు లేద్ మందులు సహాయం చేయలేకపోయాయి.
ఈ పరిచయంలో పాల్గానలేని పిలలీల పటలీ స్నినితంగా ఉండండి. ప్రతాయామానియంగా, ఈ రోజు డాక్టర్ అవవాడం ఎల ఉంటుందో 
ద్ని గురించి మాటాలీడండి– చాల అనారోగయాం గురించి తెలుస్కోవడం, ఔషధం స్చించడం, చాల బిజీగా ఉండటం, కొనిని-
స్రులీ సహాయం చేయగలుగుతారు, క్నీ కొనినిస్రులీ క్దు. నేటి కథలో మనం అందరికంటే అదుభాతమైన వైదుయాడ్ – ప్రభువైన 
యేస్ గురించి తెలుస్కోబోతునానిమని వివరించండి.

 y యేస్ ప్ర్థనా మందిరంలో (దేవుని గురించి తెలుస్కోవడానికి యూదులు కలసన భవనం) ప్రజలకు బోధంచారు. 
ఆయన ఒక వయాకి్తని కూడా సవాస్థపరిచాడ్. ఇప్్పడ్ మరికొందరు శిషుయాలతో స్మోను ఇంటిని సందరి్శంచే సమయం 
వచిచింది. క్నీ ఒక సమసయా ఉంది. స్మోను యొక్క అత్తగారు (దీని అర్థం వివరించండి) జవారంతో చాల అనారోగయాంతో 
ఉనానిరు. జవారం ఆమకు ఎల అనిపించిందో వివరించండి – చాల వేడిగా మరియు గొంతు అంతా. యేస్ ఆమను సవాస్థప-
రచగలడని స్మోను మరియు ఇతరులకు తెలుస్ క్బటి్ట వ్రు సహాయం చేయమని యేస్ను కోరారు. యేస్ సహాయం 
చేయగలడని వ్రు ఎందుకు అనుకునానిరు? (లూక్ 4: 38)

 y యేస్ సహాయం చేయడానికి సద్ధంగా ఉనానిడ్. ఆయన ఆమ చేత్ని తాకి, జవారంతో మాటాలీడి, ఆపై ఆమకు సహాయం 
చేశాడ్. అకస్మాతు్తగా ఆమ బాగా అయియాంది మరియు ఆహారానిని వడిడాంచడం ప్రంభించింది. ఆమకు ఎప్్పడూ ఏమి 
జరగనటులీ ఉంది! ప్రజలు ఒకరికొకరు చెపి్పన కొనిని విషయాల గురించి ఆలోచించమని పిలలీలను అడగండి. (లూక్ 4: 39)

 y ఆ స్యంత్ం స్రుయాడ్ అస్తమించేటప్్పడ్; చాల మంది ప్రజలు అనారోగాయాలు మరియు సమసయాలు ఉనని ఇతరులను 
యేస్ వద్దకు తీస్కువచాచిరు. అక్కడ ఉనని వయాకు్తల రక్లను మరియు వ్రు ఎందుకు వచాచిరో ప్రత్బింబించండి. రోజు 
చివరిలో యేస్ ఎల ఉనానిడ్? ఎంత ఆలసయాం అయినప్పటికీ, యేస్కు అందరి కొరకు సమయం ఉంది. ఆయన ప్రత్ 
ఒక్కరిపై చేయి వేశాడ్. నయం అవవాకుండా ఎవరూ లేరు. ప్రజల ప్రత్చరయాలను మళ్్ళ అనేవాష్ంచండి. (లూక్ 4: 40)

 y మరుసటి రోజు ఉదయం, యేస్ తన తండ్రిని ప్రి్థంచగల నిశ్శబ్ద స్థలనిని కనుగొనానిడ్. అయిత్ ప్రజలు ఆయనను 
వెతుకు్కంట్ వచాచిరు! ఆయన అదుభాతమైన శకి్త గురించి వ్రికి తెలుస్. (లూక్ 4: 42)

 y ఈ రోజు ప్రభువైన యేస్ ఇప్పటికీ ప్రజల పటలీ శ్రద్ధ వహిస్్తనానిడ్ మరియు సహాయం చేయాలనుకుంటునానిడ్. ఆయనపై 
నమమాకం ఉంచడానికి సద్ధంగా ఉననిప్్పడ్ ఆయన మన జీవితంలో మంచి పనులు చేయగలడ్.

బైబిల్ టైమ్ పాఠానినా పూరితా చేయండి.
దీనినా చూపంచండి: యేస్ కపెరనాహూములో విమోచించి మరియు స్వసథాపరుస్తాడు. (స్్లడు్ల 7–11)

అవసరమైన చోట ముఖయామైన వచనానిని నేర్పండి మరియు వివరించండి. అపస్తలుల క్రయాములు 10: 38. మీ గుంప్ నిరవాహిం-
చగలగనంతవరకు ఈ వచనానిని ఎంచుకోండి.

కథను సవరించడానిక్ స్ధనంగా పల్లలను ఈ క్రింది ప్రశనాలను అడగండి.
 y యూదుల ప్ర్థనా మందిరంలో యేస్ ఏమి చేస్్తనానిడ్?
 y యేస్ ఎవరి ఇంటిని సందరి్శంచాడ్?
 y ఎవరికి జవారం వచిచింది?
 y ఆమను నయం చేయడానికి యేస్ ఏ రండ్ పనులు చేశాడ్?
 y ఆమ సవాస్థత పందిన తరావాత ఆమ ఏమి చేసంది?
 y ఎకు్కవ మంది ప్రజలు యేస్ వద్దకు ఎందుకు వచాచిరు?
 y మరుసటి రోజు ఉదయం యేస్ ఏ ముఖయామైన పని చేశాడ్?
 y తపి్పపోయిన పద్నిని నింపండి, “యేస్అందరి దగగారకు వెళిలీ ఏమి చేస్్తనానిడ్.”
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బి8 కథ 2
యేస్ కలిసిన వయాకుతాలు: కుషుటి వాయాధి ఉననా వయాక్తా - ఈ కథ ప్రభువైన యేస్ మనలను ఎలా ప్రేమిస్తాన్నాడనే ద్ని గురించి.

పరిచయం

ఇది నేరపుండి

నేరుచాకండి

గురుతాంచుకండి

మనము ద్నిని నేరుచాకుంటున్నాము:
 y కుషుఠురోగంతో మనిష్ని నయం చేయడం ద్వారా యేస్ తన ప్రేమను చూపించాడ్.
 y యేస్ మనలని ప్రేమిస్్తడ్ మరియు మన జీవితాలను మారాచిలనుకుంటునానిడ్.

ముఖయా వచనం: లూకా 7: 22 
బైబిల్ భాగం: లూకా 5: 12 – 16

పిలలీలను వ్రు అనుభవించిన అంటు వ్యాధుల గురించి అడగండి, ఉద్. చిక్న్ పాక్స్, దదు్దరులీ. ఇతరులకు దూరంగా ఉండడం 
మరియు ఉత్్తజకరమైనద్నిని కోలో్పవడం గురించి మాటాలీడండి. యేస్ క్లంలో, కుషు్ట వ్యాధ అనేది ఒక స్ధారణ చరమా వ్యాధ, 
ఇది ఒక వయాకి్త నుండి మర్కరికి వ్యాపించిందని వివరించండి. ద్నిని పటు్టకునని వయాకు్తలు ఇకపై వ్రి కుటుంబాలతో కలస జీవించలే-
రు, లేద్ పనికి వెళ్ళలేరు. ద్నికి చికితస్ లేదు!
ఆరోగయా సంరక్షణ ఏ స్్థయిలో లభించినా కృతజఞాతతో ఉండటానికి సమూహానిని ప్రోతస్హించండి – మీరు దీనిని ప్ర్థనలో వయాక్తపరచవచుచి.

 y ఒక రోజు, చాల చెడడా కుషు్ట వ్యాధ ఉనని వయాకి్త యేస్ దగగారకు వచాచిడ్. అతను యేస్ ముందు మోక్ళలీపై పడి సహాయం 
కోసం వేడ్కునానిడ్. అతను, “ప్రభూ, మీకు ఇష్టం అయిత్, మీరు ననుని బాగుచేయగలరు.” యేస్ ద్నిని చేయటానికి 
సద్ధంగా ఉంటే తనను బాగుచేయగలగే శకి్త ఉందని మనిష్కి తెలుస్నని ఇది చూపించింది. మనిష్ని మంచిగా మారచిడానికి 
యేస్ ఇష్టపడ్తునానిడా అనే ద్నిపై చరిచించండి. అంటు వ్యాధ ఉనని వయాకి్తతో యేస్ ఏదైనా చేయాలనుకుంటునానిరా? 
(లూక్ 5: 12)

 y యేస్ మనిష్కి సహాయం చేయాలనుకునానిడ్. ఆయన అతనిని చాల ప్రేమించాడ్ మరియు అతనికి ఎంత సహాయం 
అవసరమో తెలుస్. అప్్పడ్ యేస్ అదుభాతమైన పని చేశాడ్. ఆయన తన చేత్ని చేరుకునానిడ్ మరియు వ్స్తవ్నికి ఆ 
వయాకి్తని తాకి, “నాకిష్టమే; నీవు శుదు్ధడవుకమమాని చెప్పను!”యేస్ మనిష్ని తాకినా కుషు్ట వ్యాధ అంటలేదు, బదులుగా మనిష్ 
వెంటనే బాగుపడాడాడ్. అతని చరమాం ఎల మృదువుగా మరియు ఆరోగయాంగా ఉందో వివరించండి; మనిష్ యొక్క ఆశచిరయాం 
మరియు కృతజఞాతను కూడా వివరించండి. (లూక్ 5: 13) ఇది మర్క అదుభాతం. అనారోగయాంపై మరియు ప్రజల జీవితాల-
ను మారచిడానికి యేస్ తన గొప్ప శకి్తని మరోస్రి చూపించాడ్.

 y బైబిల్ మన పాపానిని కుషు్ట వ్యాధతో పోలుస్్తంది. పాపం అంటే ఏమిటి మరియు అది మన జీవితాలను ఎల పాడ్ చేస్్తంది 
అనే ద్ని గురించి మాటాలీడండి. ప్రభువైన యేస్ మనం చేసన తప్్పడ్ పనులు ఉననిప్పటికీ మనలని ప్రేమిస్్తడ్. మనకు 
ఇష్టమైత్, ఆయన మనలను క్షమించి మన పాపము నుండి మనలను పరిశుద్ధపరచగలడ్. మన జీవితాలను మారచిగలడ్.

 y యేస్ ఆ వయాకి్తని సవాస్థపరిచిన తరువ్త, అతను సవాస్థత పంద్డని చూపించడానికి యాజకుడి వద్దకు వెళ్ళమని చెపా్పడ్. 
ఇప్పటి నుండి అతని జీవితం ఎల భిననింగా ఉంటుంది? యేస్ను కలసన రోజును మనిష్ మరచిపోలేడ్. (లూక్ 5: 
14) మన పాపాలను క్షమించమని ప్రభువైన యేస్ను కోరిత్, అది మన జీవితాలలో కూడా ఉత్తమమైన రోజు అవుతుంది.

బైబిల్ టైమ్ పాఠానినా పూరితా చేయండి.
దీనినా చూపంచండి: తగనది లేద్

అవసరమైన చోట ముఖయా వచనానిని నేర్పండి మరియు వివరించండి. లూక్ 7: 22. ప్రభువైన యేస్ ప్రజల జీవితాలను మారేచి 
ఆరు మారాగాలను ఈ వచనం జాబితా చేస్్తంది.ఇవనీని క్రమం తప్పకుండా పందడం ఒక సవ్లు క్వచుచి – ప్రత్ పదబంధానికి 
స్ధారణ మైమ్ను ఉపయోగంచటానికి ప్రయత్నించండి ఉద్. గుడిడా = కళ్ళకు స్చించండి, కుంటి నడక = అక్కడికక్కడే 
నడవండి, కుషు్ట వ్యాధ ఉననివ్రు అరచేత్లో చరమాం తాకండి. బదులుగా, ఇది చాల పడవుగా ఉందో చెప్పడానికి వేరేవారు సమూ-
హాలకు పదబంధాలుగా విభజించండి. స్్థయి 2 మంచి బైబిలు పరిజాఞానం ఉనని పిలలీలు ప్రత్ వరగాం నుండి యేస్ సవాస్థపరిచిన 
వయాకు్తల యొక్క నిరి్దష్ట ఉద్హరణలు ఇవవాడానికి ప్రయత్నించవచుచి.

క్్వజ్ కసం ఈ తపుపుడు / నిజమైన ప్రకటనలను ఉపయోగంచండి.
 y కుషు్ట వ్యాధ ఒక అంటు వ్యాధ.
 y మనిష్ తన కుటుంబంతో ఉండటానికి మాత్మే అనుమత్ంచబడాడాడ్.
 y అతను యేస్ ముందు మోక్ళలీపై పడాడాడ్.
 y యేస్ తనను బాగు చేయగలడో లేదో మనిష్కి తెలయదు.
 y యేస్ అతనిని తాక్డ్.
 y యేస్ ఆయనను నయం చేయగలగాడ్ ఎందుకంటే ఆయన దేవుని కుమారుడ్.
 y అతను కొనిని నిమిషాల తరావాత బాగుపడాడాడ్.
 y అతను వెళిలీ తనను తాను యాజకుడి చూపించవలస వచిచింది.
 y మనందరికీ పాపం అనే వ్యాధ ఉంది.
 y ప్రభువైన యేస్ మనలను ప్రేమిస్్తడ్ మరియు మన పాపానిని క్షమించటానికి సద్ధంగా ఉనానిడ్.
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బి8 కథ 3
యేస్ కలుస్కుననా ప్రజలు: ఒక నిససుహాయ వయాక్తా - ఈ కథ ప్రభువైన యేస్ ఎలా క్షేమిస్తాడనే ద్ని గురించి.

పరిచయం

ఇది నేరపుండి

నేరుచాకండి

గురుతాంచుకండి

మనము ద్నిని నేరుచాకుంటున్నాము:
 y పక్షవ్తానికి గురైన మనిష్ని సవాస్థపరచడమే క్కుండా, తన పాపాలను క్షమించగల శకి్త యేస్కు ఉంది.
 y మన పాపాలను క్షమించే శకి్త యేస్కు ఉంది.

ముఖయా వచనం: లూకా 5: 24 
బైబిల్ భాగం: లూకా 5: 17 – 26

పాఠశాలలో లేద్ ఇంట్లీ సేనిహితుడికి సహాయం చేయడానికి వ్రు చేయగలగే పనులను స్చించమని పిలలీలను అడగండి. వ్రి 
సహాయానిని అభినందించండి. నేటి కథలో, నలుగురు సేనిహితులు తమ సేనిహితుడిని నడవలేని ప్రభువైన యేస్ వద్దకు తీస్కు-
వెళ్లీరు. వీలైత్ వ్రు దీనిని ఎల చేస ఉంటారో వివరించడానికి దృశయా సహాయంగా ఒక చాపను కలగ ఉండండి. వ్రు ఆయనను 
యేస్ దగగారకు ఎందుకు తీస్కువచాచిరు? అవును, తమ సేనిహితుడిని సవాస్థపరిచే శకి్త యేస్కు ఉందని వ్రికి తెలుస్.

 y యేస్ వద్దకు వెళలీడం వ్రు ఊహించినంత స్లభం క్దు. యేస్ మాట వినడానికి అప్పటికే చాల మంది ప్రజలు ఇంట్లీకి 
రదీ్దగా ఉనానిరు. మనము కూడా యేస్ మాటలు వినడం చాల ముఖయాం. తలుప్ గుండా వెళ్ళడం అస్ధయాం క్బటి్ట వ్రు 
ఆ వయాకి్తని ఇంటి ప్రక్కన ఉనని మటలీపైకి పైకప్్పపైకి తీస్కువెళ్లీరు. యేస్ మాత్మే సహాయం చేయగలడని వ్రికి తెలుస్ 
క్బటి్ట వ్రు స్లభంగా వదులుకోరు! పైకప్్పలో రంధ్ం కనిపించడంతో క్రింద ఉనని ఇంట్లీ నిలబడి ఉననివ్రికి అది ఎల 
ఉండాలో ఊహించమని పిలలీలను అడగండి మరియు ఆ వయాకి్త యేస్ పాద్ల ముందు జాగ్రత్తగా క్రిందికి దింపబడాడాడ్. 
(లూక్ 5: 18 –19)

 y యేస్ మనిష్ని ఎల నయం చేస్్తడ్? పేతురు యొక్క అత్తగారు మరియు కుషుఠురోగ కథలలో అతను ఎల సవాస్థత 
పంద్డో గురు్తకు తెచుచికోండి. క్నీ నేటి కథ, యేస్ ఆ వయాకి్తతో మాటాలీడి, “మిత్మా మీ పాపములు క్షమించబడాడాయి” 
అని అనానిడ్. ఇంట్లీ ఉనని కొంతమందికి కోపం వచిచింది. యేస్ పాపాలను క్షమించగలడని వ్రు నమమాలేదు. దేవుడ్ 
మాత్మే పాపాలను క్షమించగలడని వ్రు భావించారు మరియు యేస్ దేవుని కుమారుడని వ్రు నమమాలేదు. వ్రు ఏమి 
ఆలోచిస్్తనానిరో యేస్కు తెలుస్. ఆయనకు మన ఆలోచనలు కూడా తెలుస్! (లూక్ 5: 20 – 24)

 y మనిష్ జీవితంలో చూడలేనప్పటికీ, మనిష్ చేసన పాపాలను తాను నిజంగా క్షమించానని యేస్ వ్రికి నిరూపించాలను-
కునానిడ్! అందువలలీ ఆయన నిసస్హాయ వయాకి్తకి లేచి, తన చాప తీస్కొని ఇంటికి వెళ్ళమని చెపా్పడ్. వెంటనే ఆ వయాకి్త 
ఇల చేస్డ్ మరియు అతను దేవుణణి స్్తత్స్్త వెళ్్ళడ్! అందరూ ఆశచిరయాపోయారు. యేస్ శకి్త మనిష్ క్ళ్ళను నయం 
చేయడమే క్దు, పాపాలను కూడా క్షమించగలడ్! ఇలంటి శకి్త మరవరికీ లేదు! (లూక్ 5: 24 – 26)

 y మన పాపములు క్షమించబడటం మనకు గొప్ప అవసరం. కథ 2 లో పిలలీలు నేరుచికునని వ్టిని సమీక్షించండి – పాపం 
అంటే ఏమిటి, అది దేవునితో మన సంబంధానిని ఎల పాడ్ చేస్్తంది మరియు మనలని పరలోకం నుండి ఎల దూరంగా 
ఉంచుతుంది. మన పాపాలను క్షమించే శకి్త ప్రభువైన యేస్కు ఉంది, ఎందుకంటే ఆయనలో ఎ పాపము లేదు. మన 
పాపానికి శిక్ష తీస్కోవడానికి ఆయన సలువపై చనిపోవడానికి సద్ధంగా ఉనానిడ్. మన పాపానికి మనం నిజంగా పశాచితాప-
డాల మరియు క్షమించబడటానికి ఒక మారాగానిని అందించినందుకు ప్రభువైన యేస్కు కృతజఞాతలు చెపా్పల.

బైబిల్ టైమ్ పాఠానినా పూరితా చేయండి.
దీనినా చూపంచండి: పక్షవాతం ఉననా మనిష్ పైకపుపు గుండా క్ందిక్ దించుట.

కథలో భాగమైన ముఖయామైన వచనానిని నేర్పండి. లూక్ 5: 24. “మనుషయాకుమారుడ్” ప్రభువైన యేస్కు మరో పేరు అని 
వివరించండి.

కథను సవరించడానిక్ స్ధనంగా పల్లలను ఈ క్రింది ప్రశనాలను అడగండి.
 y ఆ వయాకి్తకి ఎంత మంది సేనిహితులు ఉనానిరు?
 y ఆ వయాకి్తకి ఏమి అయియాంది?
 y వ్రి సేనిహితుడిని యేస్ వద్దకు తీస్కురావడం ఎందుకు కష్టమైంది?
 y వ్రు ఇంట్లీకి ఎల వచాచిరు?
 y యేస్ మొదట ఆ వయాకి్తకి ఏమి చెపా్పడ్?
 y కొంతమందికి ఎందుకు కోపం వచిచింది?
 y యేస్ ఆ వయాకి్త చేసన పాపాలను క్షమించాడని యేస్ ఎల చూపించాడ్?
 y ప్రభువైన యేస్ మన కోసం చేయగలగే అత్ ముఖయామైన విషయం ఏమిటి?
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పరిచయం

ఇది నేరపుండి

నేరుచాకండి

గురుతాంచుకండి

బి8 కథ 4
యేస్ కలిసిన వయాకుతాలు: మతతాయి - ఈ కథ ప్రభువైన యేస్ను అనుసరించడం గురించి.

మనము ద్నిని నేరుచాకుంటున్నాము:
 y యేస్కు మత్తయి జీవితం ఏమిట్ తెలుస్, క్ని అతను ఆయనను అనుసరించాలని కోరుకునానిడ్.
 y మనం ఆయనను అనుసరించాలని యేస్ కోరుకుంటునానిడ్.

ముఖయా వచనం: లూకా 5: 32 
బైబిల్ భాగం: లూకా 5: 27 – 32

పిలలీలు పద్దయాయాక వ్రు చేయాలనుకుంటునని ఉదోయాగాల గురించి పిలలీలతో చరిచించండి. ఏ ఉదోయాగాలు చేయడం మంచిది ఏమిట్ 
అంచనా వేయండి.
లేద్
పిలలీలు ఏమిట్ ఊహించడానికి మీ సమాజంలో స్ధారణమైన కొనిని ఉదోయాగాలను మైమ్స్ చేయండి.
నేటి కథ పనుని వస్లు చేసే మత్తయి (లెవి) అనే వయాకి్త గురించి వివరించండి. అతను రోడ్డా పక్కన కూరుచిని, దేశానికి బాధయాత 
వహిస్్తనని రోమనులకు చేరడానికి ప్రజల నుండి పనునిలు వస్లు చేశాడ్. మనము ఈ రోజు కూడా పనునిలు చెలలీస్్తనానిము 
మరియు అవి దేనికోసం ఉపయోగంచబడ్తునానియో మీరు స్చించాలనుకోవచుచి.
దురదృష్టవశాతు్త మత్తయిను ఎవరూ నిజంగా ఇష్టపడలేదు. పనుని వస్లు చేసేవ్రు అంటే ఇష్టపడలేదు వ్రు శత్రువు 
(రోమనులీ) కోసం పనిచేసనందువలలీ మాత్మే క్దు, వ్రు కొనినిస్రులీ తమకనాని ఎకు్కవ డబుబు తీస్కొని తమ కోసం తాము 
ఉంచుకునానిరు.

 y ఒక రోజు యేస్ మత్తయి తన పని చేయడం గమనించాడ్. మత్తయి గురించి యేస్ ఏమనుకుంటునానిరో చరిచించండి 
– మత్తయి ఎలంటి వయాకి్త అని ఆయనకు తెలుస్? అవును ఖచిచితంగా... మనలో ప్రత్ ఒక్కరి గురించి ఆయనకు ప్రత్దీ 
తెలుస్. యేస్ మత్తయితో ఏదైనా చేయాలనుకుంటునానిడా? అవును! యేస్ సహాయం చేయడానికి వచిచిన ఈ లంటి 
వయాకు్తలోలీ ఒకడ్ మత్తయి – అతను మత్తయి జీవితానిని మారచిగలడ్! అందువలలీ ఆయన మత్తయి పక్కన ఆగ, “ననుని 
అనుసరించండి” అనానిడ్. (లూక్ 5: 27) మత్తయి ఏమి చేస్్తడ్? మత్తయి చేయాలస్న ఎంపికను ప్రదరి్శంచండి.

 y అతను ఏమి చేయాలనుకుంటునానిడో మత్తయికు వెంటనే తెలుస్. అతను యేస్ను అనుసరిస్్తడ్! యేస్ తనను ఆహావా-
నించడం ఎంత అదుభాతం! అతను లేచి, అనినింటినీ వదిల యేస్తో వెళ్్ళడ్. (లూక్ 5: 28) ప్రభువైన యేస్ మనలో 
ప్రత్ ఒక్కరిని ఆయనను అనుసరించడానికి మరియు మన జీవితంలో ఆయనను కలగ ఉండటానికి ఆహావానం ఇస్్తనానిడని 
వివరించండి. మనం కూడా ఎంపిక చేస్కోవ్ల. 
మత్తయి తన సేనిహితులు యేస్ను కలవ్లని మరియు అతని జీవితం ఎల మారిందో వ్రికి తెలయజేయాలని కోరుకునాని-
డ్. క్బటి్ట ఆయన వ్రిని యేస్తో పాటు ఆయన శిషుయాలతో కలస తన ఇంట్లీ విందుకు ఆహావానించాడ్. అక్కడ ఉనని 
కొంతమంది ప్రజలు మత్తయి మరియు అతని సేనిహితులతో కలవడం యేస్ను తప్్పగా భావించారు. యేస్ పాప్లతో 
క్కుండా మంచి వయాకు్తలతో మాత్మే సమయం గడపాలని వ్రు భావించారు. అందరూ పాప్లే అని వ్రు గ్రహించలేదు. 
యేస్ భూమిపైకి ఎందుకు వచాచిడో వ్రికి వివరించాడ్ – వ్రి జీవితాలు బాగునానియియని భావించిన వయాకు్తల కోసం 
క్దు, క్నీ వ్రు పాపం చేశారని మరియు వ్రి పాపాలకు క్షేమించబడాలని కోరుకునే వ్రికి. (లూక్ 5: 29 – 32) 
యేస్ పాపానిని ఇష్టపడడ్ క్ని మత్తయి మరియు మనలంటి పాప్లను ప్రేమిస్్తడ్! మనం కూడా ఆయనను అనుసరిం-
చాల మరియు క్షమాపణ కోసం ఆయనను విశవాసంచాల. 

 y తరువ్త, దేవుడ్ చాల ముఖయామైన పని కొరకు మత్తయిని ఎనునికునానిడ్. అతను క్రొత్త నిబంధన యొక్క మొదటి 
ప్స్తకం రాశాడ్. అతను యేస్ను అనుసరించాలని నిరణియించుకునానిడ్ మరియు యేస్ తన జీవితంలో తప్్పడ్ 
విషయాలతో వయావహరించనిచాచిడ్. అప్పటి నుండి అతని జీవితం రూపాంతరం చెందింది.

బైబిల్ టైమ్ పాఠానినా పూరితా చేయండి.
దీనినా చూపంచండి: యేస్ తన శిషుయాడిగా పనునా వస్లు చేసే మతతాయిని ఆహా్వనించాడు.

అవసరమైన చోట ముఖయా వచనానిని నేర్పండి మరియు వివరించండి. లూక్ 5: 32. ఏదైనా కష్టమైన పద్లను వివరిస్్త – ఉద్. 
నీత్ మరియు పశాచితా్తపం.

తరగత్ గది నేపధయాంలో, పిలలీలు ఈ కథలలో యేస్ను కలుస్కునని వేరేవారు వయాకు్తల చిత్రాలతో కూడిన కోలెలీజ్ తయారు చేయవ-
చుచి. లేద్ మునుపటి గమనికల నుండి ఎంచుకునని ప్రశనిలను మరియు మత్తయి గురించి కొనినింటిని ఉపయోగంచి మీరు అనిని 
B8 ఆధారంగా సమీక్ష కివాజ్ కలగ ఉండవచుచి.

 y మత్తయి ఉదోయాగం ఏమిటి?
 y యేస్ మత్తయితో ఏమి చెపా్పడ్?
 y యేస్ను అనుసరించిన తరువ్త మత్తయి ఏమి చేశాడ్?
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బి9 కథ 1
మోషే జననం - ఈ కథ దేవుడు ఎలా పటటించుకుంటాడు అనే ద్ని గురించి.

పరిచయం

ఇది నేరపుండి

నేరుచాకండి

గురుతాంచుకండి

మనము ద్నిని నేరుచాకుంటున్నాము:
 y దేవుడ్ మోషేను చూస్కునానిడ్ మరియు ఆయన మనలను కూడా చూస్కుంటాడ్. (స్్థయి 1)
 y మోషే జీవితం పటలీ దేవుడ్ ఒక ప్రణాళికను కలగ ఉనానిడ్, ఆయన మన కోసం కూడా ఉనానిడ్. (స్్థయి 2)

ముఖయా వచనం: హెబ్రీ 11: 23 
బైబిల్ భాగం: నిర్గమకాండము 2: 1 – 10

మన ప్రత్ జీవితానికి దేవునికి ఒక ప్రణాళిక ఉందని వివరించండి. మనం జనిమాంచిన కుటుంబాలు మరియు మనకు జరిగే 
విషయాలు పరపాటున క్దు – బదులుగా, దేవుడ్ తనను సేవించడానికి మనలను సద్ధం చేయడానికి వ్రిని ఉపయోగస్్తడ్. 
ఈ కథలలో మనం మోషే గురించి తెలుస్కోబోతునానిం. మోషే పద్దయాయాక దేవుడ్ చేయవలసన పని చాల ముఖయామైనది. చినని-
తనంలో దేవుడ్ మోషేను ఎల చూస్కునానిడో ఈ రోజు మనం నేరుచికుంటాము. మోషే కథ బైబిల్ యొక్క రండవ ప్స్తకంలో 
కనుగొనబడింది. ఈ ప్స్తకం పేరు ఎవరికైనా తెలుస్ అని అడగండి మరియు అది ఎక్కడ ఉందో వ్రికి చూపించండి.
మరియు, మీరు ఈ కథను స్్థయి 1 పిలలీలకు పరిచయం చేస్్తంటే, మీరు కొత్త శిశువుల గురించి మాటాలీడవచుచి మరియు వ్రు 
స్రక్షితంగా మరియు ఇష్టపడి ఉంచాలస్న కొనిని వస్్తవులను కలగ ఉండవచుచి.

 y ఇశ్రాయేలీయులకు (హెబ్రీయులు) బానిసలుగా ఉనని నేపథ్యానిని కులీప్తంగా వివరించండి – స్్థయి 2 పాఠానికి పరిచయం 
చూడండి. (నిరగామక్ండము 1: 1–11) ఇశ్రాయేలీయుల సంఖయా పరగడానిని ఆపడానికి ఫరో రాజు చాల నిరాశకు 
గురయాయాడ్, ఇశ్రాయేలీయుల మగపిలలీలందరినీ నైలు నదిలో ముంచేయాలని నిరణియించుకునానిడ్. (నిరగామక్ండము 1: 
22) ఇశ్రాయేలీయుల తలలీ మరియు నాననిలకు కొత్త అబాబుయి ప్టా్టడంటే ఎల ఉండేది?

 y ఒక ఇంటిలో, ఒక అందమైన ఆరోగయాకరమైన మగపిలలీవ్డ్ జనిమాంచాడ్. అతని తలలీదండ్రులు అతనిని ఇంట్లీ ద్చారు, 
దేవుడ్ స్రక్షితంగా ఉంచుతాడ్ని నముమాతారు. క్నీ మూడ్ నెలల తరువ్త, వ్రు అతనిని ద్చలేకపోయారు. 
ఎందుకు ద్చలేకపోయారు? అతని తలలీ జముమా నుండి జలనిరోధత బుట్టను తయారు చేసంది (వివరించండి), శిశువును 
లోపల ఉంచి, బుట్టను నది అంచున ఉనని ఎతె్్తన రలులీలో ద్చిపటి్టంది. మిరాయాము, శిశువు యొక్క సదరి ఏమి జరుగుతుం-
దో చూడటానికి వెళి్ళంది, క్ని దేవుడ్ మాత్మే శిశువును స్రక్షితంగా ఉంచగలగాడ్. (నిరగామక్ండము 2: 1 – 4)

 y కథ యొక్క తరువ్త్ భాగానిని నాటకీయంగా చెప్పండి – మిరాయాము యువరాణ (ఫరో కుమార్త) మరియు ఆమ సహాయకు-
లు ఎల వస్్తనానిరో గమనించింది. ఆమ బిడడాను గమనిస్్తంద్? ఆమ రాజుకు చెబుతుంద్? అవును, యువరాణ బుట్టను 
గురి్తంచి, తన వద్దకు తీస్కురావ్లని ఆమ సహాయకుడిని కోరింది. లోపల హీబ్రూ బిడడాను చూసనప్్పడ్ ఆమ స్పందనను 
వివరించండి. యువరాణ అతనికి హాని చేయనివవాదు! శిశువును స్రక్షితంగా ఉంచడంలో దేవుడ్ పనిలో ఉనానిడ్! 
(నిరగామక్ండము 2: 5 – 6)

 y అప్్పడ్ మిరాయాము ముందుకు వచిచి, ఈ పిలలీవ్ని పంచుటకు నేను వెళిలీ హెబ్రీ స్్రీలలో ఒక ద్దిని పిలుచుకొని వతు్తనా 
అనెను. ఆమ ఎవరిని పందుతుంది? యువరాణ అంగ్కరించింది మరియు మిరియం తన సంత తలలీని వెతకడానికి 
పరుగున వెళి్ళంది! క్బటి్ట యువరాణ దీనికి అంగ్కరించినందున శిశువు తలలీ అతనిని పూరి్త భద్తతో ఇంట్లీ చూస్కో-
గలగంది. తరువ్త, శిశువు ఎదిగనప్్పడ్, యువరాణ అతనిని ఫరో పాయాలెస్లో నివసంచడానికి తీస్కువెళి్ళంది. ఆమ 
అతనిని దత్తత తీస్కుని మోషే అని పిలచింది, అంటే “నీటి నుండి తీసనది”. (నిరగామక్ండము 2: 7–10) ఇప్్పడ్ మోషే 
ఐగుప్్తకు యువరాజు అయాయాడ్!

 y దేవుడ్ వెనుక ఉండి నడిపించాడ్ పిలలీలకు అని చెప్పండి. ఫరో చట్టం ప్రక్రం, శిశువు మునిగపోయి ఉండాల. మోషే తలలీ-
దండ్రులకు దేవునిపై విశావాసం ఉంది – వ్రు తమ బిడడాను చూస్కుంటాడ్ అని దేవుణణి విశవాసంచారు మరియు ఆయన 
ఆల చేశాడ్. ఇది దేవుని ప్రణాళిక యొక్క ప్రంభం మాత్మే. మన జీవితాలోలీ ఆయన ప్రణాళికను రూపందించుకోవ్-
లని ఆయనను విశవాసంచాలని దేవుడ్ కోరుకుంటనానిడ్.

బైబిల్ టైమ్ పాఠానినా పూరితా చేయండి.
దీనినా చూపంచండి: శిశువు మోషే

అవసరమైన చోట ముఖయామైన వచనానిని నేర్పండి మరియు వివరించండి. హెబ్రీయులు 11: 23 (స్్థయి 2). స్్థయి 1 పిలలీలు 
మొదటి వ్క్యానిని నేరుచికోవచుచి.

 y మోషే కథ ఏ ప్స్తకంలో ఉంది?                           
 y శిశువు హీబ్రూ అబాబుయిలందరికీ ఏమి చేయాలని ఫరో నిరణియించుకునానిడ్?
 y ఇంట్లీ శిశువును ఎంతక్లం ద్చారు?
 y తలలీ ఏమి చేసంది? 
 y ఆమ బిడడాను ఎక్కడ ఉంచారు? 
 y చూడటానికి నది వద్ద ఎవరు ఉనానిరు? 

 y బిడడాను ఎవరు కనుగొనానిరు?
 y అప్పటి నుండి మోషే జీవితం ఎందుకు ప్రమాదంలో లేదు?
 y కథలో విశావాసం ఎవరు చూపించారు?
 y మోషేను ఎవరు భద్ంగా ఉంచారు?
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బి9 కథ 2
మోషే చేసిన పెద్ద తపుపు - ఈ కథ మనం ఉతతామమని భావించేద్నినా చేయడం

పరిచయం

ఇది నేరపుండి

నేరుచాకండి

గురుతాంచుకండి

మనము ద్నిని నేరుచాకుంటున్నాము:
 y కోపంతో చాల తవారగా వయావహరించినప్్పడ్ మోషే తప్్ప చేశాడ్.
 y తప్్పడ్ పనుల వలలీ కలగే పరిణామాల నుండి మనం తపి్పంచుకోలేము.

ముఖయా వచనం: నిర్గమకాండము 2: 11 – 15 
బైబిల్ భాగం: సంఖ్యాకాండము 32: 23

కొనినిస్రులీ మనకు బాగా తెలుస్ అని అనుకుంటాము. పద్దవ్రు ఎల చేస్్తరో పిలలీలకి చూపించబడే ఏదో ఒక ఉద్హరణను 
ఎంచుకోండి, క్ని పిలలీవ్డ్ తనదైన ర్త్లో చేస్్తరు మరియు అవి సరిగాగా పనిచేయవము! గత వ్రం మనము మోషే గురించి 
తెలుస్కునానిము. ర్క్యాప్ చేయడానికి కొనిని ప్రశనిలు అడగండి. మోషే బాలుడిగా ఉననిప్్పడ్ నివసంచడానికి ఎక్కడికి వెళ్్ళడ్? 
తన సంత ప్రజలను ఏమని పిలచారు? (ఇశ్రాయేలీయులు / హెబ్రీయులు). పిలలీలను వ్రు బానిసలని మరియు ఐగుపీ్తయులు 
ఎల క్రూరంగా ప్రవరి్తంచారో గురు్త చేయండి. నేటి కథలో మోషే పద్దవ్డ్. తనకు బాగా తెలుస్ అని మోషే భావించిన పరిస్థత్ 
గురించి తెలుస్కోవడానికి జాగ్రత్తగా చెప్పండి.

 y ఒక రోజు మోషే తన ప్రజలను చూడటానికి వెళ్్ళడ్. అకస్మాతు్తగా అతను వ్రిలో ఒకరిని ఐగుపీ్తయుడ్ కొట్టడం గమ-
నించాడ్. మోషేకు ఎల అనిపించింది? (కోపంగా, తన ప్రజలను రక్షించాలనుకునానిడ్). ఎవరూ చూడటం లేదని మోషే 
చుట్్ట చూశాడ్ మరియు ఐగుప్్తకు చెందిన వయాకి్తని చంపాడ్. అప్్పడ్ మృతదేహానిని ఇస్కలో ద్చాడ్. అతను సరైన 
పని చేశాడని మోషే అనుకునానిడ్ క్ని అతడ్ ఉనానిరా? మోషే చరయా చాల తప్్ప అని పిలలీలను చూడటానికి సహకరిం-
చండి. (స్్థయి 2: ఐగుపీ్తయుడ్ చేసన తప్్పను దేవుడ్ ఎల చూశాడో మరియు భవిషయాతు్తలో దేవుడ్ అనిని తప్్పలను 
ఎల చూస్్తడో స్చించాలని కూడా మీరు స్చించవచుచి.) మోషే తాను చేసన పనులకు దూరంగా ఉండగలడ్ అని 
మీరు అనుకుంటునానిరా? క్కపోత్ ఎందుకు? (నిరగామక్ండము 2: 11 – 12)

 y మరుసటి రోజు మోషే ఇద్దరు హెబ్రీయులు పోరాడ్తుండటం చూశాడ్. ఏమి జరుగుతుంది అని ఆయన అడిగనప్్పడ్, 
ఆ ప్రుషులలో ఒకరు, “మమమాలని తీరు్ప తీరుచిటకు ఎవరు నువువా? నువువా ఐగుపీ్తయుడిని చేసనటులీ ననుని చంపాలని 
అనుకుంటునానివ్? ” అతను ఐగుపీ్తయుడిని చంపినటులీ మోషేకు తెలుస్. అతను ఇప్్పడ్ ఎల భావిస్్తడ్? (రాజు 
వింటాడని భయపడాడాడ్) తవారలోనే ఫరో మోషే చేసన ద్ని గురించి వినానిడ్ మరియు అతనిని చంపాలని అనుకునానిడ్. 
మోషే తన ప్ణాల కోసం మిద్యాను అనే మరో దేశానికి పరుగెత్తవలస వచిచింది, అక్కడ యిత్రో అనే వయాకి్తకి గొర్రెల క్పరిగా 
పనిచేశాడ్. (నిరగామక్ండము 2: 13 – 15)

 y మోషే చేసన తప్్ప గురించి దేవునికి కూడా తెలుస్. మనం చేసే ప్రత్ద్నిని దేవుడ్ ఎల చూస్్తడ్ మరియు మన 
తప్్పను ఆయన నుండి ద్చలేము అనే ద్ని గురించి మాటాలీడండి. మోషే పద్దవ్డైనప్పటికీ, అతను తప్్ప చేశాడ్ 
మరియు సరైన పని చేయలేదు. అతను నాయకుడిగా ఉండటానికి ముందు అతను ఇంక్ చాల నేరుచికోవలస ఉంది. 
మోషే చేసన తప్్ప నుండి మనం నేరుచికోవ్ల మరియు ఆయనకు నచేచి విధంగా సరైన మారగాంలో పనిచేయడానికి మనకు 
సహాయపడటానికి దేవునిపై ఆధారపడాల.

బైబిల్ టైమ్ పాఠానినా పూరితా చేయండి.
దీనినా చూపంచండి: మోషే ఐగుపుతా యువర్జుగా.

అవసరమైన చోట ముఖయా వచనానిని నేర్పండి మరియు వివరించండి. సంఖ్యాక్ండము 32: 23 వచనానిని మోషే చేసన తప్్పకు 
వివరించండి. మోషే చేసన పాపం ఏమిటి? అతను ఎల కనుగొనబడాడాడ్? పిలలీల అనుభవ్నికి సంబంధంచిన పరిస్థత్కి మీరు  
ఒక నిరి్దష్ట ఉద్హరణ కూడా ఇవవావచుచి.

క్్వజ్ కసం ఈ తపుపు /ఒపుపు ప్రకటనలను ఉపయోగంచండి:
 y మోషే ఇశ్రాయేలీయుడిని చంపాడ్.
 y తనను ఎవరూ చూడలేదని అనుకునానిడ్.
 y మర్క హీబ్రూ వయాకి్త అతనిని చూశాడ్.
 y దేవుడ్ ఏమి జరిగందో చూశాడ్.
 y ఫరో మోషేను జైలులో పటా్టడ్.
 y నాయకుడిగా ఉండటానికి ముందు మోషేకు ఇంక్ చాల నేరుచికోవలస ఉంది.
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బి9 కథ 3
మోషే మండుతుననా పొదను చూస్తాడు: ఈ కథ దేవుని కసం పనిచేయడానిక్ సిద్ంగా ఉంది.

పరిచయం

ఇది నేరపుండి

నేరుచాకండి

గురుతాంచుకండి

మనము ద్నిని నేరుచాకుంటున్నాము:
 y దేవుడ్ పరిశుదు్ధడ్ మరియు మనం దీనిని ఎలలీప్్పడూ గురు్తంచుకోవ్ల.
 y మోషే అయిష్టంగా ఉనని నాయకుడ్, క్ని దేవుడ్ అతనికి సహాయం చేస్్తనని వ్గా్దనం చేశాడ్.

ముఖయా వచనం: నిర్గమకాండము 3: 12 
బైబిల్ భాగం: నిర్గమకాండము 3 – 4: 17

ముఖయామైన మరియు ఉత్్తజకరమైన పని చేయమని అడిగన ద్ని గురించి మాటాలీడండి, ఉద్. మీ గుంప్లోని పిలలీలకు  
సంబంధంచిన బాధయాత. దీనిని చేయమని అడిగనప్్పడ్ మీకు ఎల అనిపించింది? (భయము / వేర్కరిని అడగొచుచి కద్?)
నేటి కథ మోషే చేసన పద్ద తప్్ప తరావాత 40 సంవతస్రాల తరువ్త జరుగుతుంది. మోషే ఎడారిలో 40 సంవతస్రాలు  
గొర్రెల క్పరి. దేవుడ్ అతనిని మరచిపోలేదు. ఆయన అతనిని క్షమించటానికి ఇష్టపడాడాడ్ మరియు ఇప్్పడ్ అతనికి చాల 
ప్రత్యాకమైన పని ఉంది.

 y ప్రత్ రోజు చాల ఒకేల ఉండేది, ఒక రోజు వచేచి వరకు ... మోషే నిప్్ప పదను గమనించాడ్. విచిత్మేమిటంటే, 
మంటలు ఉననిప్పటికీ, ఆకులు మరియు కొమమాలు క్లడంలేదు! చూడటానికి మోషే దగగారికి వెళ్్ళడ్, ఆపై దేవుడ్ మోషే 
పేరు పిలచాడ్. తరువ్త్ భాగానిని చెప్పడానికి బైబిల్ లోని పద్లను ఉపయోగంచండి. "పరిశుద్ధ స్థలము" అంటే దేవుడ్ 
ఉననిందున అది చాల ప్రత్యాకమైన ప్రదేశం అని వివరించండి. దేవుడ్ పరిశుద్ధడ్, మనకు భిననింగా ఉనానిడ్ అని మనం 
అర్థం చేస్కోవ్ల. మనల క్కుండా, దేవునిలో పాపం లేదు. దేవుని గొప్పతనానిని అర్థం చేస్కుననిందున మోషే తన 
చెప్్పలు తీస ముఖం ద్చాడ్. (నిరగామక్ండము 3: 1 – 6)

 y దేవుని పరిశుద్ధపై మనకు గౌరవం ఉండాల. ఐగుప్్తలోని ఇశ్రాయేలీయుల జీవితం ఎల ఉందో పిలలీలకు గురు్త చెయయాండి. 
జరుగుతునని చెడ్ విషయాలనీని తనకు తెలుస్నని, ఇప్్పడ్ వ్టిని ఐగుప్్త నుండి కొత్త దేశానికి తీస్కురాబోతునానినని 
దేవుడ్ మోషేతో చెపా్పడ్. మోషే తమ నాయకుడిగా ఉండాలని, ఫరో రాజుతో మాటాలీడటానికి దేవుడ్ కోరుకునానిడ్. 
ఫరో వద్దకు త్రిగ వెళలీడం గురించి మోషే ఎల భావించాడో అనేవాష్ంచండి. (నిరగామక్ండము 3: 7 – 10)

 y పరిచయంలో పిలలీల వయాకి్తగత ప్రత్స్పందనలకు మరియు నాయకుడిగా మోషే ఎల భావించాడనే ద్ని గురించి వ్రు చేసన 
సరైన అంచనాల మధయా సంబంధానిని ఏర్పరుచుకోండి. అప్్పడ్ మోషే అభయాంతరాలను మరియు దేవుని వయాత్రేక అభయాంత-
రాలను బైబిల్ వచనంలో మరియు స్్థయి 2 పాఠంలోని ప్రసంగ బుడగలతో వివరించండి.

 y నాకు తగనంత ప్ముఖయాత లేదు – నేను నీకు తోడై యుందును. (3: 11, 12) – ఆయన పేరేమి అని అడిగన యెడల 
– దేవుడ్నేను ఉననివ్డను అను వ్డను (ఈ పేరు దేవుడ్ సరవాశకి్తమంతుడని చూపిస్్తంది). నేను మీ తండ్రుల దేవుడ్, 
అబ్రాహాము దేవుడ్ (3: 13 – 15) వ్రు ననుని నమమారు – నా శకి్తని నిరూపించడానికి నేను మీకు అదుభాతాలు ఇస్్తను. 
(4: 1–9) నేను సరైన పద్లు చెప్పలేను – మాటాలీడటానికి మరియు నీకు ఏమి నేరి్పంచాలో, చెపా్పలో నేను నీకు 
సహాయం చేస్్తను. (4: 10 – 12) దయచేస మర్కరిని పంపండి. (4: 13) – అహరోను మీకు సహాయకుడిగా ఉంటాడ్ 
మరియు మీరు ఏమి చెపా్పలో చెప్పగలవు.
మోషే, మీరు నాయకుడిగా ఉండాలని ఆశించే వయాకి్తల? దేవుడ్ తన స్కులతో సంతోష్ంచాడని మీరు అనుకుంటునానిరా-
?లేదు! అతను ఐగుప్్తలో చేసన పరపాటు మరియు అతని అనిని స్కులు ఉననిప్పటికీ, అతను దేవుని ఎంపిక. చివరకు 
మోషే ఎల పాటించటానికి సద్ధంగా ఉనానిడో మరియు దేవుడ్ తన జీవితంలో తన ప్రణాళికను కొనస్గంచగలగాడని 
మన తదుపరి కథలో నేరుచికుంటాము. మోషేల ముందుకు స్గే వ్రందరికీ దేవునిపై ఆధారపడవలస ఉంటుంది.

 y కొనినిస్రులీ దేవుడ్ తన కోసం కష్టంగా ఉండే పనులు చేయమని అడ్గుతాడ్. ఆయన మనతో ఉనానిడని, మనకు 
సహాయం చేస్్తడని మనం గురు్తంచుకోవ్ల.

బైబిల్ టైమ్ పాఠానినా పూరితా చేయండి.
దీనినా చూపంచండి: మోషే మరియు మండుతుననా పొద

అవసరమైన చోట ముఖయామైన వచనానిని నేర్పండి మరియు వివరించండి. నిరగామక్ండము 3: 12 ఎ. స్దీర్ఘ కథ తరావాత ఇది 
చినని వచనం. పిలలీలు ద్నిని ఒక వయాకి్తగత ప్స్తక గురు్తపై ఉంచడానికి ఇష్టపడవచుచి లేద్ ప్రత్ పిలలీవ్డితో ఒక సమూహ కోలెలీజ్ను 
ఒక అక్షరానికి క్గతప్ ముక్కలను అలంకరించడం లేద్ అంటించడం వంటివి చేయవచుచి.

 y మోషే చూసన పద గురించి వింత ఏమిటి?
 y మోషే పరిశుద్ధ స్థలములో ఉననిప్్పడ్ ఏమి చేశాడ్?
 y పరిశుద్ధత అంటే ఏమిటి?
 y మోషే ఏ పని చేయాలని దేవుడ్ కోరుకునానిడ్?

 y మోషే తన గురించి తాను చేసన స్కు చెప్పండి.
 y దేవుని గురించి మోషే ఏ స్కు చూపించాడ్?
 y మోషేను తనతో తీస్క్ళలీడానికి దేవుడ్ ఎవరిని అనుమత్ంచాడ్?
 y దేవుడ్ మోషేను వదలేలీదు. ఎందుకు?
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బి9 కథ 4
మోషే దేవుని సందేశానినా తెస్తాడు: ఈ కథ మోషే ఐగుపుతాకు తిరిగ ర్వడం గురించి.

పరిచయం

ఇది నేరపుండి

నేరుచాకండి

గురుతాంచుకండి

మనము ద్నిని నేరుచాకుంటున్నాము:
 y దేవుడ్ చేయమని కోరిన ద్నికి మోషే చివరకు విధేయుడయాయాడ్.
 y దేవుడ్ తాను ఇచిచిన వ్గా్దనాలను నిలబెటు్టకోవడం ద్వారా మోషే జీవితంలో తన ప్రణాళికను రూపందించాడ్

ముఖయా వచనం: నిర్గమకాండము 4: 15 
బైబిల్ భాగం: నిర్గమకాండము 4: 1–31

మన జీవితంలో ముఖయామైన మారు్పల గురించి మాటాలీడండి – ఉద్. ఇలులీ మారచిడం, ఉననిత పాఠశాలకు వెళలీడం, పళిలీ చేస్కో-
వడం. మోషే తన జీవితంలో చాల మారు్పలను కలగ ఉనానిడ్ – శిశువుగా తన మొదటి నెలలను గురు్తకు చెయయాండి, తరువ్త 
ఫరో యొక్క పాయాలెసలీ 40 ఏళ్ళ వయస్స్లో నివసంచాడ్, తరువ్త అతని జీవితం మరో 40 సంవతస్రాలు ఎడారిలో ఉంది. 
(తరగత్ గది పరిస్థత్లో ఈ సంఘటనల చిత్రాలను మోషే జీవిత క్లక్రమంలో ఉంచడం ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.) ఇప్్పడ్ 
మోషే తన జీవితంలో అత్పద్ద సవ్లును ఎదుర్్కనానిడ్. దేవుడ్ ఏమి చేయమని అడిగాడ్?

 y మోషేకు ఇప్్పడ్ మిద్యాను దేశంలో భారయా మరియు ఇద్దరు కుమారులు ఉనానిరు. అతను ఐగుప్్తకు త్రిగ వెళ్్ళచాచి అని 
తన మామ యిత్రోను అడిగాడ్. యిత్రో అంగ్కరించాడ్ మరియు మోషే తన భారయా మరియు అతని కుమారులతో కలస 
గాడిదపై ప్రయాణంచారు. దేవుడ్ తనతో ఉపయోగంచమని చెపి్పన తన ప్రత్యాక కడ్డాని కూడా మోషే తనతో తెచాచిడ్. 
దేవుడ్ మోషేతో ఐగుప్్తలో చివరిగా ఉననిప్్పడ్ అతనిని చంపాలని అనుకుననివ్రు ఇంక్లేరు. భయపడవద్దని దేవుడ్ 
మోషేకు సహాయం చేస్్తనానిడ్. అప్పటికే దేవుడ్ మోషేకు ఇచిచిన వ్గా్దనానిని నిలబెటు్టకునానిడ్. గత వ్రం నుండి వచిచిన 
ముఖయా పదయాం మీకు గురు్తంద్? (నిరగామక్ండము 4: 18 – 20)

 y అప్్పడ్ దేవుడ్ మోషేకు ఇచిచిన మరో వ్గా్దనానిని నిలబెటు్టకునానిడ్. మోషే తన ప్రయాణంలో ఉననిప్్పడ్, అతని 
సదరుడ్ అహరోను వచిచి అతనిని కలుస్కునానిడ్. అహరోను మోషేతో ఎందుకు ఉండబోతునానిడ్? దేవుడ్ తన 
కడ్డాతో చేయటానికి ఇచిచిన సంకేతాలతో సహా దేవుడ్ చెపి్పనవనీని మోషే అహరోనుతో చెపా్పడ్. దేవుడ్ తన వ్గా్దనాలను 
నిలబెటు్టకుంటాడాని నమమావచుచి. మనం ఆయనకు చెందినవ్రైత్ ఆయన మన కోసం అదే చేస్్తడ్. (నిరగామక్ండము 4: 
27, 28)

 y వ్రు ఐగుప్్తకు వచిచినప్్పడ్, మోషే మరియు అహరోను ఇశ్రాయేలీయుల నాయకులతో సమావేశమై దేవుని ప్రణాళికలను 
వ్రికి చెపా్పరు. అప్్పడ్ ప్రజలందరూ ఒకచోట చేరి, దేవుడ్ తన కఱ్ఱతో చేయటానికి దేవుడ్ ఇచిచిన అదుభాతాలను వ్రికి 
చూపించాడ్. మోషే కఱ్ఱను నేలమీద విసరాడ్, అది పాముగా మారింది, తరువ్త అతను పాము తోకను పటు్టకునని-
ప్్పడ్ అది మళ్్ళ కఱ్ఱ అయింది. తరువ్త అతను తన వస్రీం లోపల చేయి పటా్టడ్ మరియు అతను ద్నిని బయటకు 
తీసనప్్పడ్ అది కుషు్ట వ్యాధతో కప్పబడి ఉంది (వివరించండి) క్ని అతను రండవ స్రి ఉంచినప్్పడ్ అది నయమైంది. 
(నిరగామక్ండము 4: 6 – 9)
ప్రజలు ఈ అదుభాతమైన విషయాలను చూసనప్్పడ్ వ్రు దేవుని శకి్తని చూడగలగారు మరియు మోషేను నిజంగా 
దేవుడ్ పంపించాడని అర్థం చేస్కునానిరు. ప్రజలు ఎల భావించారని మీరు అనుకుంటునానిరు? (ప్రజలు ఎల భావిం-
చారని మీరు అనుకుంటునానిరు? (ఆశచిరయాపోయారు / చాల సంతోషంగా ఉనానిరు, దేవుడ్ వ్రిని బానిసతవాం నుండి 
రక్షించబోతునానిడని.) (నిరగామక్ండము 4: 29 – 31)

 y అతను ఐగుప్్తకు త్రిగ వచిచినప్్పడ్ దేవుడ్ తనకు మారగాం సద్ధం చేస్్తనానిడ్ అని చూస మోషేకు ఉతాస్హంగా ఉండి 
ఉండాల. ముందుకు స్గడానికి దేవుని ప్రణాళికను ప్రంభించిన ఈ కథలోని వ్రిని సమీక్షించండి – యిత్రో, అహరోను, 
నాయకులు మరియు ప్రజలు. మోషే మరియు అహరోను ఈ ప్రణాళికను ఎవరికి సమరి్పంచాలస్ ఉంది? ఇది అంత స్లభం 
క్నప్పటికీ, వ్రు ఇంక్ పని చేయడానికి దేవునిపై ఆధారపడవచచిని నొకి్క చెప్పండి. ఆయన నియంత్ణలో ఉనానిడ్!

బైబిల్ టైమ్ పాఠానినా పూరితా చేయండి.
దీనినా చూపంచండి: మోషే మరియు మండుతుననా పొద – స్్లడ్సు 21–24

అవసరమైన చోట ముఖయామైన వచనానిని నేర్పండి మరియు వివరించండి. నిరగామక్ండము 4: 15 మోషే మరియు అహరోను 
కలస పనిచేయడం మరియు దేవుడ్ వ్రితో ఉండటం వంటి ఈ వచనం యొక్క సందరాభానిని పిలలీలు అర్థం చేస్కునేల 
చెయయాండి.

కథ 4 కసం మునుపట కథల నుండి ప్రశనాలను ఉపయోగంచడం ద్్వర్ ఇపపుటవరకు మోషే జీవితానినా సమీక్ంచండి:
 y మోషేతో త్రిగ ఐగుప్్తకు వెళి్ళనది ఎవరు?
 y మారగాంలో అతనిని ఎవరు కలశారు?
 y మోషేను దేవుడ్ పంపించాడని ప్రజలకు ఎల తెలుస్?
 y మోషే ప్రజల ముందు చేసన అదుభాతాలలో ఒకద్నిని వివరించండి.
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బి10 కథ 1
మోషే మరియు మొదట తెగులు - ఈ కథ దేవునిక్ విధేయత చూపంచడం గురించి.

పరిచయం

ఇది నేరపుండి

నేరుచాకండి

గురుతాంచుకండి

మనము ద్నిని నేరుచాకుంటున్నాము:
 y దేవుని ఆజఞాలను వినాల మరియు పాటించాల.
 y వినడానికి మరియు అవిధేయత చూపడానికి నిరాకరించడం ఎలలీప్్పడూ శిక్షతో ముగుస్్తంది.

ముఖయా వచనం: నిర్గమకాండము 7: 16 
బైబిల్ భాగం: నిర్గమకాండము 7: 1–24

పాటించాలస్న నియమాలు మరియు అవిధేయత యొక్క పరిణామాల గురించి పిలలీలతో మాటాలీడండి, బహుశా పాఠశాల పరిస్థత్-
లో లేద్ విస్తతృత సమాజంలో. నేటి విషయము కు లంక్ చేయడానికి కొనిని ప్రశనిలతో B9 కథ 4ని సమీక్షించడం ఉపయోగకరంగా 
ఉంటుంది.

 y ఇశ్రాయేలీయులను ఐగుప్్తను విడిచిపట్టమని మోషే మరియు అహరోను ఫరోను కోరే సమయం ఆసననిమైంది, తద్వారా 
వ్రు ఎడారిలో దేవుణణి ఆరాధంచారు. అతని ప్రత్స్పందనను ఉహించుకోమని పిలలీలను అడగండి. అతని త్రస్కరణ 
మరియు ఫలతానిని మునుపటి కంటే అధావాననింగా మారిందని వివరించండి. ఫరో దేవునికి అవిధేయత చూపాడని పిలలీలకు 
అర్ధమయేయాల సహాయం చెయయాండి. మీరు ఇశ్రాయేలీయులైత్ మోషే గురించి మీరు ఏమనుకుంటునానిరు?  
(నిరగామ 5: 1 – 21)
దేవుడ్ ఇల జరగడానికి ఎందుకు అనుమత్ంచాడో మోషేకు అర్థం క్లేదు. అతడ్ ద్ని గురించి దేవుణణి అడిగాడ్. 
దేవుడ్ తన శకి్తవంతమైన శకి్తని చూపిస్్తనని వ్గా్దనం చేశాడ్ మరియు ఫరో మొదట్లీ పాటించనప్పటికీ, చివరికి దేవుడ్ 
ఆయనిని అనుసరించేల చేస్్తడ్. మనం వ్గా్దనాలు చేసే్త వ్టిని మరిచిపోతాం లేద్ వ్టిని నిలబెటు్టకోము, క్ని దేవుని 
వ్గా్దనాలు ఎలలీప్్పడూ జరుగుతాయి అని పిలలీలకు గురు్త చేయండి.

 y దేవుడ్ మళ్్ళ ఫరో వద్దకు వెళిలీ ఇశ్రాయేలీయుల బానిసలను వెళలీనివవామని చెప్పమనానిడ్! (నిరగామ 5: 22 – 7: 5)
 y ఈ సమయంలో, ఫరో ఒక అదుభాతం కోరాడ్ మరియు అహరోను కర్ర పాముగా మారింది. ఫరో యొక్క ఇంద్జాలకులు 

అదే చేస్రు క్ని అహరోను పాము అనిని ఇంద్జాలకుల పాములను త్ననిది. ఇది దేవుని గురించి ఏమి చూపిస్్తంది? 
అయినప్పటికీ ఫరో దేవునికి విధేయత చుపించలేదు. (నిరగామక్ండము 7: 6–12)

 y అప్్పడ్ దేవుడ్ మోషేకు, అహరోనులకు నైలు నది దగగార ఫరోను కలవమని చెపా్పడ్. దేవుని ఆదేశం మళ్్ళ ఇవవాబడింది. 
ఫరో పాటించకపోత్, నైలు నది రక్తంగా మారుతుంది, మరియు సవాచ్ఛమైన నీరు ఉండదు మరియు చేపలనీని చనిపో-
తాయి. ఫరో వినడానికి నిరాకరించాడ్. అతను త్రిగ తన ఇంట్లీకి వెళ్్ళడని బైబిలు చెబుతోంది. ఫరో యొక్క వైఖరిని 
చరిచించండి – ఏ పద్లు ద్నిని వివరిస్్తయి? బైబిలోలీ అతడ్ కఠినమైన హృదయానిని కలగ ఉనానిడని వివరించండి. 
(నిరగామక్ండము 7: 14–19)

 y క్బటి్ట ఐగుపీ్తయులు నది నీరు త్రాగడానికి వీలుక్ని క్రణంగా తాగడానికి నీరు చుట్్ట తవ్వారు. ఇది మొదటి తెగులు 
మరియు ఇది 7 రోజులు కొనస్గంది. (నిరగామక్ండము 7: 24–25)

 y మోషే మరియు అహరోను దేవుడ్ చేయమని చెపి్పనటులీ చేస్రు, ప్రత్ వివరాలు పాటించారు. ఇదే మనం ఎప్్పడూ ప్రయ-
త్నించాల మరియు చేయాల. మన విధేయతలో దేవుడ్ ఆనందిస్్తడ్ అని బైబిలు చెబుతోంది! ఫరో దేవునికి అవిధేయత 
చూపించాడ్ మరియు ఆయన మాట వినడానికి నిరాకరించాడ్. అది ఎలలీప్్పడూ ఇబబుందులతో మరియు దేవుని శిక్షతో 
ముగుస్్తంది. మన జీవితంలో దేవుడ్ మనకు ఆజాఞాపించే విషయాల గురించి చరిచించండి.

బైబిల్ టైమ్ పాఠానినా పూరితా చేయండి.
దీనినా చూపంచండి: మోషే ఫరో దగ్గరకు వెళ్తాడు.  మోషే మరియు తెగుళ్్ల 1 వ భాగము

అవసరమైన చోట ముఖయామైన వచనానిని నేర్పండి మరియు వివరించండి – నిరగామక్ండము 7: 16

కథను తిరిగ పరిశీలించడానిక్ పల్లలను ఈ క్రింది ప్రశనాలను అడగండి.
 y దేవుడ్ మోషేకు, అహరోనులకు ఇచిచిన వ్గా్దనం ఏమిటి?
 y అహరోను చేసన మొదటి అదుభాతం ఏమిటి?
 y మొదటి తెగులులో నైలు నదికి ఏమి జరిగంది?
 y ఐగుపీ్తయులకు ఏడ్ రోజులు ఏమి లేదు?
 y మన జీవితంలో ఏమి చేయమని దేవుడ్ మనకు ఆజాఞాపిస్్తడ్?
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బి10 కథ 2
మోషే మరియు చివరి తెగులు - ఈ కథ హెబ్రీయులను రక్ంచే దేవుని ప్రణాళిక గురించి.

పరిచయం

ఇది నేరపుండి

నేరుచాకండి

గురుతాంచుకండి

మనము ద్నిని నేరుచాకుంటున్నాము:
 y ఫరో మరియు ఐగుపీ్తయులు దేవునికి విధేయత చూపడానికి నిరాకరించడం వలన శిక్షించవలస ఉంటుంది.
 y దేవుడ్ పాపానిని ఇష్టపడడ్ క్ని ఆయన రక్షణకు ఒక మారాగానిని అందిస్్తడ్.

ముఖయా వచనం: నిర్గమకాండము 12: 13
బైబిల్ భాగం: నిర్గమకాండము 11: 1–10, 12: 1–13

కొనిని సందరాభాలోలీ మనం ఎల రక్షించబడ్తునానిమో చరిచించండి. పిలలీలతో సంబంధం ఉనని ఉద్హరణలను ఎంచుకోండి. 
ఉద్. సన్–క్రీముని వరి్తంపచేయడం వలన మృదువైన చరమాం గల వయాకు్తలు స్రుయాడి ప్రమాదం నుండి రక్షింపబడ్తారు. పాస్పోర్్ట 
తీస్క్ళలీడం వలలీ అరస్్ట అవుతాము అనే భయం లేకుండా ఒక దేశం నుండి మర్క దేశానికి వెళ్ళడానికి అనుమత్స్్తంది. టీక్లు 
వేయడం వలలీ మనకు వ్యాధ రాకుండా చేస్్తంది. నేటి కథలో, దేవుడ్ ఇశ్రాయేలీయులను తన శిక్ష నుండి స్రక్షితంగా ఉంచాడని 
నిరా్ధరించడానికి ఒక ప్రత్యాక సంకేతానిని ఎల ఇచాచిడో తెలుస్కుంటాము.

 y ఇప్పటివరకు తొమిమాది తెగుళులీ వచాచియి, క్ని ప్రత్స్ర్ ఫరో వ్రిని వెళలీనివవాలేదు. దేవుడ్ ఎంత గొప్పవ్డో ఫరో గ్రహించే-
వరకు దేవుడ్ ఫరో హృదయానిని కఠినపరుస్్తనానిడ్.

 y ఫరో ఇప్్పడ్ మోషేతో తనను మళ్్ళ చూడాలని అనుకోలేదని చెపా్పడ్.
(నిరగామక్ండము 10: 27–29) క్ని చివరి తెగులు ఏమిట్ దేవుడ్ మోషేకు వివరించాడ్. ప్రత్ కుటుంబానికి భయంకర-
మైన శిక్ష పడబోతోంది, ప్రత్ కుటుంబంలో పద్ద కుమారుడ్ చనిపోతాడ్. (నిరగామక్ండము 11: 4–6) అయిత్ దేవుడ్ 
ఆ భయంకరమైన శిక్షను తీస్కురాగలడని లేద్ తీస్కువస్్తడని ఫరో నమమాలేదు. (నిరగామక్ండము 11: 10)

 y దేవుడ్ బైబిలోలీ ఏది మాటాలీడినా, చెపి్పనా సతయాం అని మనం నేరుచికోవ్ల, మరియు ఆయన వ్గా్దనం చేసనదంతా అది 
నెరవేరుతుంది.

 y ఇశ్రాయేలీయులు ఐగుప్్తను విడిచి వెళ్ళడానికి సద్ధంగా ఉండటానికి సనానిహాలను యెహోవ్ మోషేకు వివరించాడ్. ప్రత్ 
కుటుంబం ఒక గొర్రెను చంపవలస వచిచింది. వ్రి ఇంటి తలుప్ చట్ంలో కొంత రక్తం ఉంచవలస ఉంది, అ ఇలులీ ఇశ్రా-
యేలీయులకు చెందినదని చూపిస్్తంది. అప్్పడ్ వ్రు క్లచిన గొర్రె, ర్ట్్ట మరియు చేదు మూలకల ప్రత్యాక భోజనం 
చేయవలస ఉంది. వ్రు తవారగా భోజనం త్నాల, మరియు చాల తవారగా బయలుదేరడానికి సద్ధంగా ఉండాల. పద్ద 
కుమారులు ఐగుప్్త గృహాలలో చంపబడినప్్పడ్ ఇశ్రాయేలీయులు వ్రి తలుప్లపై రక్తం ఉంటే స్రక్షితంగా ఉంటారని 
దేవుడ్ వివరించాడ్. (నిరగామక్ండము 12: 12–13) చివరకు వ్రు బయలుదేరబోతునానిరనే వ్స్తవం యొక్క ఉతాస్హం 
మరియు గ్రహించడం, ఇశ్రాయేలీయులు స్చనలను ఎల అనుసరించారో వివరించండి. ఇశ్రాయేలీయులకు రక్తం 
యొక్క విలువ మరియు ప్ముఖయాత గురించి చరిచించండి మరియు అది వ్రి ఏకైక రక్షణ ఎల వివరించండి.

 y దేవుడ్ పనిచేసే మారాగాలను అర్థం చేస్కోవడం మనకు ఎలలీప్్పడూ స్లభం క్దు, క్ని ఆయనకు ఎప్్పడూ అనిని బాగా 
తెలుస్. ఇశ్రాయేలీయులను ఎల భద్ంగా ఉంచబడాడారు? అదే విధంగా, ప్రభువైన యేస్ సలువపై మరణంచాడని నమేమా 
ఎవరైనా మన పాపం వలలీ మనం ఎదుర్్కనే శిక్ష నుండి రక్షింపబడతారు. ప్రభువైన యేస్ దేవుని గొర్రెపిలలీ అని బైబిల్ 
వివరిస్్తంది, ఇశ్రాయేలీయులకు మాత్మే క్దు, మనతో సహా మొత్తం ప్రపంచానికి. ఆయన సలువపై మరణంచినప్్పడ్ 
చిందించిన ఆయన రక్్తనిని విశవాసంచినప్్పడ్, మన పాపాల శిక్ష నుండి రక్షింపబడతాము.

బైబిల్ టైమ్ పాఠానినా పూరితా చేయండి.
దీనినా చూపంచండి: మోషే మరియు తెగుళ్ళే 2 వ భాగము

అవసరమైన చోట ముఖయామైన వచనానిని నేర్పండి మరియు వివరించండి – నిరగామక్ండము 12: 13

కథను తిరిగ పరిశీలించడానిక్ పల్లలను ఈ క్రింది ప్రశనాలను అడగండి.
 y దేవుని శిక్ష కోసం ఉపయోగంచగల మర్క పదం ఏమిటి?
 y ఫరోకు తుది శిక్ష ఏమిటి?
 y ఇశ్రాయేలీయులు స్రక్షితంగా ఉనానిరని నిరా్ధరించుకోవడానికి ఏమి చేయాల?
 y వ్రు ఏమి త్నవలస వచిచింది మరియు వ్రు ద్నిని ఎల త్నవలస వచిచింది?
 y మనలను రక్షించటానికి ప్రభువైన యేస్ ఎల స్ధయాం చేస్డ్? (రోమి   5: 8)
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బి10 కథ 3
మోషే మరియు ఐగుపుతా నుండి తపపుంచుకవడం - ఈ కథ దేవుని అద్భుతమైన శక్తా గురించి.

పరిచయం

ఇది నేరపుండి

నేరుచాకండి

గురుతాంచుకండి

మనము ద్నిని నేరుచాకుంటున్నాము:
 y మండ్తునని పద వద్ద మోషేతో మాటాలీడినప్్పడ్ దేవుడ్ వ్గా్దనం చేసనటులీ దేవుడ్ ఇశ్రాయేలీయులను రక్షించాడ్.
 y దేవుని శకి్తకి గొప్ప ఉద్హరణగా బైబిల్ తరచుగా ఈ సంఘటనను స్చిస్్తంది.

ముఖయా వచనం: నిర్గమకాండము 14: 30
బైబిల్ భాగం: నిర్గమకాండము 12: 31–39, 14: 1–31

మనకు అస్ధయామైన కొనిని విషయాల గురించి ఆలోచించండి. విమానం లేకుండా ఎగరడం, పడవ లేకుండా సముద్ం ద్టడం, 
దికూస్చి లేని ఎడారి గుండా వెళలీడం. అయిత్ మనుషుయాలకు అస్ధయామే గాని దేవునికి సమస్తమును స్ధయామే. ఈ కథలో బైబిలోలీ 
నమోదు చేయబడిన ఆయన శకి్త యొక్క గొప్ప ప్రదర్శనలలో ఒకటి చూపించబోతునానిడ్.

 y రాత్రి సమయంలో, ఐగుప్్తలో మొదటి జనిమాంచిన కుమారులు అందరూ చనిపోయినప్్పడ్, ఫరో మోషేను, అహరోనుల-
ను పిలచాడ్. మునుపటి అనిని తెగుళ్ళ తరావాత ఫరో ఎల స్పందించాడ్? ఈ సమయం ఎల భిననింగా ఉందో వివరిం-
చండి – ప్రజలందరినీ, వ్రి మందలతో తీస్క్ళి్ళ, ఒకేస్రి ఐగుప్్తను విడిచిపట్టమని చెపా్పడ్. (నిరగామక్ండము 12: 
31–32) ఇశ్రాయేలీయులు ఉండిపోత్ వ్రంతా చనిపోతారనే భయంతో ఐగుపీ్తయులు కూడా వెళ్ళమని ప్రోతస్హించారు. 
ఐగుపీ్తయులు వెండి, బంగారం మరియు బట్టలు బహుమత్గా ఇవవామని దేవుడ్ కదిలంచాడ్. (నిరగామక్ండము 12: 
35–36) మొత్తం మీద ఆరు వందల వేల మంది ప్రుషులతో పాటు మహిళలు, పిలలీలు ఉనానిరు. పద్ద పిలలీలతో మీరు ఈ 
సంఖయాను తెలసన జనాభాతో పోలచిడానికి ప్రయత్నించవచుచి.

 y చివరికి ఫరో దేవునికి విధేయుడయాయాడ్! అతను మొదట అల చేస ఉంటే అతను చాల కషా్టలను నివ్రించగలగేవ్డ్. 
తలలీదండ్రులు, ఉపాధాయాయులు మరియు ముఖయాంగా దేవునికి విధేయత యొక్క ప్ముఖయాతను మళ్్ళ నొకి్క చెప్పండి!

 y మోషే నేతృతవాంలోని ఇశ్రాయేలీయులు ఎర్ర సముద్ం వైప్ వెళ్్ళరు. వ్రి భావ్లను అనేవాష్ంచండి. వ్రు ఫరోను 
చూడడం చివరిస్రి క్దు! దేవుడ్ ఎంత గొప్పవ్డో నేరుచికోవలస ఉననిందున, మళ్్ళ దేవుడ్ ఫరో హృదయానిని కఠినత-
రం చేశాడ్! ఫరో అకస్మాతు్తగా నిరిమాంచేవ్రినీ కోలో్పయాడని గ్రహించి, 600 రథ్లతో వ్రిని వెంబడించాలని నిరణియించు-
కునానిడ్. (నిరగామక్ండము 14: 3–7)

 y ఇశ్రాయేలీయులు చికు్కకునానిరు! ఫరో వ్రి వెనుక మరియు ఎర్ర సముద్ం వ్రి ముందు ఉంది. వ్రు ఇప్్పడ్ ఎల 
భావించారని మీరు అనుకుంటునానిరు? వ్రి భయాందోళనలను మరియు వ్రు మోషేను ఎల నిందించారో వివరించండి. 
అయిత్ మోషే వ్రిని గటి్టగా నిలబడమని చెపా్పడ్ మరియు దేవుడ్ తమకు తీస్కువచేచి విమోచనను వ్రు చూస్్తరు! 
(నిరగామక్ండము 14: 10–14)

 y తన కర్రను సముద్ం పైకి లేపమని దేవుడ్ మోషేతో చెపా్పడ్. మోషే పాటించినప్్పడ్, ఎర్ర సముద్ం మధయాలో ఒక పడి 
మారగాం అదుభాతంగా కనిపించింది, తద్వారా ఇశ్రాయేలీయులందరూ ఆరిన నేలగుండా వెళ్్ళరు.

 y ఐగుపీ్తయులు వ్రిని అనుసరించడానికి ప్రయత్నించినప్్పడ్ ఏమి జరిగందో వివరించండి. మోషే మళ్్ళ తన కర్రను పైకి 
లేపాడ్ మరియు నీళులీ త్రిగ వచాచియి. ఫరో సైనయాం మొత్తం నీటితో కప్పబడిందని, వ్రిలో ఒకరు కూడా బయటపడలేద-
ని బైబిలు చెబుతోంది. (నిరగామక్ండము 14: 28) మీరు ఇశ్రాయేలీయులైత్ దేవుని గురించి మీరు ఏమనుకుంటునానిరు? 
దేవుని గొప్ప శకి్తకి వ్రి ప్రత్స్పందనను వివరించండి – వ్రు దేవునికి భయపడాడారు (వివరించండి) మరియు ఆయనపై 
మరియు మోషేపై నమమాకం ఉంచారు. (నిరగామక్ండము 14: 31)

 y ప్రభువు గొప్ప శకి్త వలలీ మనం ఎప్్పడూ ఆయనను విశవాసంచగలమని తెలుస్కోవచుచి. ఇశ్రాయేలీయుల మాదిరిగానే 
మనం కూడా ఆయనను విశవాసంచాల, ఆపై “ప్రభువు ననుని రక్షించాడ్” అని చెప్పగలం.

బైబిల్ టైమ్ పాఠానినా పూరితా చేయండి.
దీనినా చూపంచండి: మోషే మరియు తెగుళ్ళే 2 వ భాగము, మరియు మోషే: ఎర్ర సముద్ం ద్టడం

అవసరమైన చోట ముఖయా వచనానిని నేర్పండి మరియు వివరించండి – నిరగామక్ండము 14: 30

కథను సవరించడానిక్ స్ధనంగా పల్లలను ఈ క్రింది ప్రశనాలను అడగండి.
 y ఇశ్రాయేలీయులను వెళలీనివ్వాలని ఫరో ఎందుకు నిరణియించుకునానిడ్?
 y ఐగుపీ్తయులు వ్రికి ఏమి ఇచాచిరు?
 y ఫరో వ్రిని వెంబడించాలని ఎందుకు నిరణియించుకునానిడ్?
 y ఇశ్రాయేలీయులు ఎందుకు భయపడాడారు?
 y రక్షించడానికి మోషే ఏమి చేయమని దేవుడ్ చెపా్పడ్?
 y ఐగుప్్త సైనాయానికి ఏమి జరిగంది?
 y ఏమి జరిగందో చూసన ఇశ్రాయేలీయులు ఏమి చేశారు?
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బి10 కథ 4
మోషే మరియు ఇశ్రాయేలీయులు దేవునిక్ కృతజ్ఞతలు - ఈ కథ దేవుణిణి స్తాతించడం గురించి

పరిచయం

ఇది నేరపుండి

నేరుచాకండి

గురుతాంచుకండి

మనము ద్నిని నేరుచాకుంటున్నాము:
 y సవాతంత్త మరియు భద్త ఇవవాడానికి దేవుడ్ చేసన అనినిటికీ ఇశ్రాయేలీయులు కృతజఞాతలు తెలపారు.
 y మనమందరం ఆగ, వెనకి్క త్రిగ చూస్కోవ్ల మరియు దేవుడ్ మన జీవితంలో చేసన పనికి కృతజఞాతలు చెపా్పల.

ముఖయా వచనం: కీరతాన 106: 1 
బైబిల్ భాగం: నిర్గమకాండము 15: 1-22

బైబిల్ రోజులోలీ జరిగన కొనిని అదుభాతమైన విషయాలను గురు్తకు తెచుచికోవడానికి ఆధారాలు ఉపయోగంచండి. ఉద్. గత వ్రం 
కథలో ఉననిటులీగా ఎర్ర సముద్ం ద్టడంతో సహా ద్నియేలు సంహాల గుహలో, ద్వీదు గోలయత్ను చంపటం. మీకు బైబిల్ 
టైమ్లైన్లో సంఘటనలు ఉంటే వ్టిని కనుగొనండి. వీటిలో ప్రత్ద్నిలో, దేవుని శకి్తవంతమైన శకి్తపై ఆధారపడటం తప్ప బైబిల్ 
అక్షరాలకు ప్రతాయామానియం లేదని వివరించండి. దేవుడ్ వ్రిని రక్షించిన తరువ్త ఇశ్రాయేలీయులు ఏమి చేస్రో మనం 
కనుగొంటాము మరియు దేవుడ్ మన కోసం చేసనద్నికి మనం ఎల స్పందించాలో కూడా ఆలోచించండి.

 y ఇశ్రాయేలీయులు చివరికి బానిసతవాం నుండి విముకి్త పంద్రు మరియు వ్రి శత్రువులు అందరూ మునిగపోయారు. 
వ్రు ఎల భావించారో వివరించండి. దేవుడ్ వ్రిని రక్షించాడని వ్రికి తెలుస్, మరియు వ్రు చాల కృతజఞాతతో 
ఉనానిరు, దేవుడ్ చేసన పనికి దేవుణణి స్్తత్ంచాలని వ్రు కోరుకునానిరు. (నిరగామక్ండము 15: 1) దేవుడ్ ఎంత 
గొప్పవ్డో వ్రు గ్రహించారు మరియు వ్రు ఆయన మహిమను గురించి పాడారు ఎందుకంటే అలంటి శకి్త ఉనని మర్క 
దేవుడ్ లేడని వ్రికి తెలుస్. (నిరగామక్ండము 15: 11) ఆయన వ్రి కోసం చేసన అనిని విషయాల గురించి వ్రు చాల 
వివరంగా పాడారు.

 y దేవుడ్ ఎంత గొప్పవ్డ్ మరియు ప్రత్రోజూ మన అవసరాలనినింటికీ ఆయన కేటాయింప్లో, సృష్్టలో మనం ఎల 
చూస్్తమో పిలలీలు గ్రహించాల  మరియు తన కుమారుడిని మన కొరకు సలువపై చనిపోయేల పంపించడంలో ఆయన ప 
ప్రేమను కూడా అర్ధం చేస్కోవ్ల.

 y ఇశ్రాయేలీయులు కేవలం దేవుని గురించి పాడలేదు, వ్రు ఆయనతో సనినిహిత సంబంధానిని కలగ ఉనానిరు, క్బటి్ట వ్రు 
ఆయనను “నా దేవుడ్”, “నా బలం”, “నా రక్షణ” అని పిలచారు. (నిరగామక్ండము 15: 2)

 y పిలలీలు కేవలం దేవుని గురించి తెలుస్కునానిరా, లేద్ వ్రు తమ వయాకి్తగత రక్షకుడిగా ప్రభువును తెలుస్కునానిరా అని 
పిలలీలను సవ్లు చేయవచుచి.

 y ఇశ్రాయేలీయులు ప్రస్్తతం గురించి మాత్మే ఆలోచించలేదు, వ్గా్దనం చేసన భూమి వైప్ వెళ్్ళటప్్పడ్ ఇతర శత్రువుల-
తో యుద్్ధల కోసం వ్రు ఆయనను విశవాసంచగలరని వ్రికి తెలుస్. ప్రభువు ఎప్పటికీ మారడ్ అని మనం తెలుస్కోవ-
చుచి మరియు ఈ రోజు మాత్మే క్దు, భవిషయాతు్తలో ఎలలీప్్పడూ ఆయనను విశవాసంచగలము.

 y అహరోను సదరి మిరాయాము కొంతమంది మహిళలను పాడటం మరియు నృతయాం చేయడంలో నాయకతవాం వహించింది. 
దేవుడ్ చేసనద్నిని వ్రు జరుప్కోవడంతో వ్రు చాల ఉతాస్హంగా ఉనానిరు.

బైబిల్ టైమ్ పాఠానినా పూరితా చేయండి.
దీనినా చూపంచండి: మోషే: ఎర్ర సముద్ం ద్టడం

అవసరమైన చోట ముఖయా వచనానిని నేర్పండి మరియు వివరించండి - కీర్తన 106: 1- ఈ వచనం దేవునికి కృతజఞాతలు చెప్పడం 
గురించి మనకు గురు్తచేస్్తంది, అందువలలీ పిలలీలు వ్రి కోసం ప్రభువు చేసనద్నికి కృతజఞాతాపూరవాక ప్ర్థనలు చేయమని పిలలీలను 
ప్రోతస్హించండి.

కథను సవరించే స్ధనంగా పల్లలను ఈ క్రింది ప్రశనాలను అడగండి లేద్ బి 10 పై క్్వజ్ను రూపొందించండి.
 y వ్రు సేవాచ్ఛగా ఉనానిరని చూసన ఇశ్రాయేలీయులు ఏమి చేశారు?
 y వ్రు తమ పాటలో యెహోవ్ను ఎల వరిణించారు?
 y ఇశ్రాయేలీయులు భవిషయాతు్త కోసం దేవుణణి విశవాసంచారని మీకు ఎల తెలుస్?
 y డాయాన్స్లో పాడటానికి మహిళలను నడిపించినది ఎవరు?
 y ఇశ్రాయేలీయులు భయపడటం మరియు భయపడటం నుండి పాడటం మరియు దేవుణణి స్్తత్ంచడం వంటివి ఎందుకు 

మారారని మీరు అనుకుంటునానిరు?
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బి11 కథ 1
దేవుడు ఆహార్నినా ఇస్తాడు - ఈ కథ దేవుడు ఇశ్రాయేలీయులకు ఆహార్నినా అందించడం గురించి.

పరిచయం

ఇది నేరపుండి

నేరుచాకండి

గురుతాంచుకండి

మనము ద్నిని నేరుచాకుంటున్నాము:
 y దేవుడ్ ఇశ్రాయేలీయులకు నలభై సంవతస్రాలు ఎడారిలో ఆహారానిని అందించాడ్.
 y ప్రభువైన యేస్ “జీవ్హారము” మరియు ఆయన మన అవసరాలను తీరుస్్తడ్.

ముఖయా వచనం: యోహాను 6: 35
బైబిల్ భాగం: నిర్గమకాండము 16: 1 – 32

బి9 మరియు బి10 లలో ఏమి జరిగందో పిలలీలకు కులీప్తంగా గురు్త చేయండి. ఇశ్రాయేలీయులను ఐగుప్్త నుండి రక్షించడంలో 
దేవుడ్ తన శకి్తని చూపించాడ్ మరియు ఇప్్పడ్ వ్రిని క్రొత్త దేశానికి నడిపిస్్తనని వ్గా్దనం చేశాడ్. ప్రజలు చిరాకు పడటం 
మరియు ఆకలతో ఉండటం గురించి మోషేకు ఫిరాయాదు చేయడం మొదలుపటే్ట వరకు ఎంతో క్లం పట్టలేదు! వ్రి ఆహార 
స్మాగ్రి పూర్తయింది మరియు వ్రు ఐగుప్్తకు త్రిగ వెళలీడం మరియు వ్రు అక్కడ ఆస్వాదించిన ఆహారం గురించి ఆలోచి-
స్్తనానిరు. (నిరగామక్ండము 16: 2 –3) దేవుడ్ నియంత్ణలో ఉనానిడని, వ్రి ప్రయాణానికి వ్రి అవసరాలనీని ఆయనకు 
తెలుస్నని వ్రు మరచిపోయారు.
వరి్తసే్త, ఇది తప్్ప వైఖరి అని మీరు పిలలీలకు గురు్త చేయవచుచి. మనం ఆయనకు కృతజఞాతతో ఉండాలని దేవుడ్ కోరుకుంటునానిడ్.

 y ప్రజలు దేవుణణి విశవాసంచడంలో విఫలమైనప్పటికీ, ఆయన వ్రిని ఇప్పటికీ చూస్కుంటునానిడ్. వ్రు ఎలలీప్్పడూ ఆహారా-
నిని కలగ ఉండేల చూడడానికి దేవునికి ఒక ప్రణాళిక ఉంది. అతను ఆక్శము నుండి ర్ట్్టలు పంప్తాడ్ మరియు వ్రు 
ప్రత్ ఉదయం ద్నిని సేకరించవలస ఉంటుంది. వ్రంలో ఆరవ రోజున వ్రు సబాబుత్ రోజు (దేవుని ప్రత్యాక రోజు) కోసం 
వ్టిని రటి్టంప్గా సేకరించాల. ప్రత్ స్యంత్ం వ్రు మాంసం అందుకుంటారు. (నిరగామక్ండము 16: 4 – 12)

 y ఇశ్రాయేలీయులు ఉదయానేని తమ గుడారాల నుండి బయటకు వస్్తరని ఊహించుకోండి మరియు వ్రు కనుగొనని 
ద్నిపై వ్రి ప్రత్చరయాను వివరించండి. యెహోవ్ వ్రికి ఇచిచిన ఆహారం ఇదే అని మోషే వివరించాడ్. ప్రత్ ఒక్కరూ తమ 
గుడారంలో నివసంచే ప్రజల కోసం తగనంతగా సేకరించాల. మరుసటి రోజు ఎవరూ ఉంచకూడదు. కొంతమంది దీనిని 
ఉంచడానికి ప్రయత్నించారు, క్నీ మరుసటి రోజు నాటికి అది పాడ్ అయిపోయేది. (నిరగామక్ండము 16: 15 – 20) 
మన సవాంత పని చేయకుండా దేవుడ్ చెపి్పనటేలీ చేయడం యొక్క ప్ముఖయాతను ఎత్్త చూపండి.

 y ప్రజలు ఆక్శము నుండి వచిచిన ర్ట్్టను “మనాని” అని పిలచారు. ఇది త్నెలగా రుచి ఉండేది! ఇశ్రాయేలీయుల 
ప్రయాణం చేసనంత క్లం దేవుడ్ మనానిను పంపాడ్. దేవుడ్ వ్రి దేవుడని, వ్రిని చూస్కుంటానని దేవుడ్ వ్రికి 
మరింత రుజువు ఇచాచిడ్. (నిరగామక్ండము 16: 31)

 y మన కథలో, ఇశ్రాయేలీయులు తమ ఆకలని తీరచిడానికి ముందే మనాని సేకరించి త్నవలస వచిచింది. ఇది ప్రత్రోజూ 
ఎడారిలో వ్రిని సజీవంగా ఉంచింది, క్ని వ్రికి ఎలలీప్్పడూ ఎకు్కవ మనాని అవసరం అయేయాది. చివరికి వ్రు మరణంచారు.

 y చాల సంవతస్రాల తరువ్త, యేస్ మన పాపాల కోసం చనిపోవడానికి పరలోకం నుండి వచాచిడ్. ఆయన తనను తాను 
"జీవ్హారము" అని అనానిడ్. మన జీవితాలోలీకి ప్రభువైన యేస్ను (జీవ్హారము) స్వాకరిసే్త, ఆయన మనకు నితయాజీవము-
ను ఇస్్తడ్ – మనం ఇక్కడ మరియు పరలోకంలో కూడా ఆనందించే జీవితం. పరలోకం నుండి వచిచిన మనాని ఇశ్రాయే-
లీయులకు ఒక అదుభాతమైన అదుభాతం, క్ని ప్రభువైన యేస్ను స్వాకరించడం ద్వారా మనకు చాల గొప్పది ఉంటుంది. 
(మనాని మరియు జీవ్హారము గురించి సమాచారానిని బోరుడా లేద్ చారు్టలో రండ్ నిలువు వరుసలలో ఉంచడం ద్వారా 
మీరు ఈ బోధనను మరింత స్పష్టంగా చెయయావచుచి.)

బైబిల్ టైమ్ పాఠానినా పూరితా చేయండి.
దీనినా చూపంచండి: మోషే మరియు దేవుడు ఎడారిలో ఆహార్నినా ఎలా అందించాడు.

అవసరమైన చోట ముఖయా వచనానిని నేర్పండి మరియు వివరించండి. యోహాను 6: 35. పైన పేర్్కనని వ్టిని ప్రభావవంతం 
చేయండి.

ఈ ప్రశనాలను క్్వజ్లో ఉపయోగంచండి.
 y ప్రజలు ఎందుకు గొణుగుతునానిరు?
 y వ్రు ఎవరికి ఫిరాయాదు చేశారు?
 y ఫిరాయాదు చేయడానికి బదులుగా వ్రు ఏమి చేయాల?
 y ప్రత్ వ్రం ఎనిని రోజులు మనాని నేలమీద కనిపించింది?
 y ప్రత్ స్యంత్ం వ్రు ఏమి కనుగొనానిరు?
 y వ్రు ఎంతక్లం మనాని సేకరించారు?
 y యేస్ తన కోసం ఏ పేరు ఉపయోగంచాడ్?
 y యేస్ మనాని కంటే ఏ విధంగా గొప్పవ్డ్?
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బి11 కథ 2
దేవుడు విజయం ఇస్తాడు - ఈ కథ దేవుడు తనపై నమ్మకం ఉంచేవారిక్ సహాయం చేయడం గురించి.

పరిచయం

ఇది నేరపుండి

నేరుచాకండి

గురుతాంచుకండి

మనము ద్నిని నేరుచాకుంటున్నాము:
 y దేవుడ్ ఇశ్రాయేలీయులు తనపై ఆధారపడినప్్పడ్ వ్రికి సహాయం చేశాడ్.
 y మన జీవితాలోలీ విజయం స్ధంచటానికి మనం ఆయనను ప్రి్థంచాలని దేవుడ్ కోరుకుంటునానిడ్.

ముఖయా వచనం: నిర్గమకాండము 17: 15 
బైబిల్ భాగం: నిర్గమకాండము 17: 8 – 15

తవారలోనే ఇశ్రాయేలీయులు మరో సమసయాను ఎదుర్్కనానిరు. అమలేకీయులు అని పిలువబడే శత్రు సైనయాం వ్రిపై ద్డి చేయడం 
ప్రంభించింది. (నిరగామక్ండము 17: 8)
పరిస్థత్ గురించి ఆలోచించడంలో పిలలీలను నిమగనిం చేయడానికి క్రింది ప్రశనిలను ఉపయోగంచండి:

 y ఇశ్రాయేలీయులు ఏమి చేయాల? (పోరాడతారా)
 y వ్రు పోరాడటానికి అలవ్టు పడాడారా? ఐగుప్్తలో వ్రు సైనికులు క్దు, బానిసలుగా ఉనానిరని పిలలీలకు గురు్త చేయండి.
 y వ్రు ఎల భావించారు?
 y వ్రు దేవుని సహాయానిని విశవాసంచగలరా? దేవుడ్ వ్రిని ఐగుప్్త నుండి కొత్త దేశానికి బయటకు తీస్కువచాచిడని 

పిలలీలకు గురు్త చేయండి. ఆయన తన వ్గా్దనానిని నిలబెటు్టకుంటాడ్.

 y మోషే తెలవైన నాయకుడ్ మరియు ఏమి చేయాలో తెలుస్. సైనాయానిని ఎనునికోవ్లని తన సహాయకుడ్ యెహోషువ 
కోరాడ్. సైనాయానికి దేవుని సహాయం అవసరమని మోషేకు తెలుస్, అందువలలీ అతను అహరోను మరియు హురలీతో కలస 
యుద్ధ క్షేత్రానికి ఎదురుగా ఉనని ఒక కొండపైకి వెళ్్ళడ్. మోషే తన సబబుందిని (అతను గొర్రెల క్పరిగా ఉపయోగంచిన 
పడవ్టి కర్ర) రండ్ చేతులను ఉపయోగంచి తన తలపై పటు్టకునానిడ్. ఇశ్రాయేలీయులు తమ గెలుప్కు సహాయపడ-
టానికి దేవుణణి నముమాతునానిరని చూపించే మారగాం ఇది అని వివరించండి. (నిరగామక్ండము 17: 9)

 y మోషే ఇల చేసనంత సేప్, ఇశ్రాయేలీయులు గెలచారు. పిలలీలను వ్రి తలల పైన చేతులు పటు్టకోమని చెప్పండి. 
మీరు వ్టిని ఎకు్కవసేప్ అలగే ఉంచాలస్ వసే్త మీ చేతులకు ఏమి జరుగుతుందని మీరు అనుకుంటునానిరు? వెంటనే 
మోషే చేతులు అలసపోయాయి మరియు అతను వ్టిని విశ్రాంత్ కోసం కిందికి ఉంచాడ్. అప్్పడ్ శత్రువు గెలవడం 
ప్రంభించాడ్. అహరోను మరియు హుర్ మోషేకు ఎల సహాయం చేశారో స్చించమని పిలలీలను అడగండి, ఆపై వ్రు 
ఏమి చేశారో స్పష్టం చేయండి. మోషే స్రాయాస్తమయం వరకు తన చేతులను పటు్టకోగలగాడ్ మరియు ఆ సమయానికి 
ఇశ్రాయేలీయులు గెలచారు. విజయానికి మోషే దేవునికి కృతజఞాతలు చెపా్పలనుకునానిడ్, అందుచే అతను ఒక రాత్ బల-
పీఠానిని నిరిమాంచి, “యెహోవ్ నిస్స్” అని పిలచాడ్. దేవునికి అంత గౌరవం చెంద్లని మోషే కోరుకునానిడని వివరించండి. 
(నిరగామక్ండము 17: 10 – 13, 15)

 y యుద్ధంలో విజయం స్ధంచడంలో ఎవరికి ముఖయామైన పాత్ ఉందని మీరు అనుకుంటునానిరు? మోషే దేవునికి చేతులు 
ఎత్్త ఆయనపై ఆధారపడకపోత్ యెహోషువ మరియు సైనికులు ఈ యుద్ధంలో గెలవలేరు. మన రక్షకుడిగా ప్రభువైన 
యేస్ను విశవాసంచినటలీయిత్, మనకు కూడా శత్రువు ఉనానిడ్ – స్తాను. అతను మనలని భయపటా్టలని మరియు 
మన జీవితంలోని ఆనంద్నిని తీసవేయాలని కోరుకుంటాడ్. ప్రభువైన యేస్ లేద్ స్తాను ఎవరు శకి్తవంతుడ్? యేస్ 
బలవంతుడ్ క్బటి్ట, మనకు విజయం లభిస్్తంది. మనం ఆయనపై అనిని సమయాలలో ఆధారపడాల.

బైబిల్ టైమ్ పాఠానినా పూరితా చేయండి.
దీనినా చూపంచండి: మోషే ప్రారిథాంచినటు్ల ఇశ్రాయేలీయులు అమలేకీయులకు వయాతిరేకంగా పోర్డుతున్నారు.

అవసరమైన చోట ముఖయామైన వచనానిని నేర్పండి మరియు వివరించండి. నిరగామక్ండము 17: 15.

పల్లలు "యెహోవా నిసీసు" అని పెద్ద అలంకరించిన బ్యానర్ తయారు చేయవచుచా. ప్రతాయామానాయంగా ఈ ప్రశనాలను క్్వజ్లో ఉపయో-
గంచవచుచా:

 y ఇశ్రాయేలీయుల సైనయాం నాయకుడ్ ఎవరు?
 y మోషే ఎక్కడికి వెళ్్ళడ్?
 y మోషేతో ఎవరు వెళ్్ళరు?
 y మోషే చేతులు పైక్త్్త పటు్టకుననిప్్పడ్ యుద్ధంలో ఏమి జరిగంది?
 y మోషే ఎంతసేప్ చేతులు ఎతా్తడ్?
 y ఎవరు విజయం ఇచాచిరు?
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బి11 కథ 3
దేవుడు ఆజ్ఞలను ఇస్తాడు - ఈ కథ గురించి: దేవుని నియమాలు.

పరిచయం

ఇది నేరపుండి

నేరుచాకండి

గురుతాంచుకండి

మనము ద్నిని నేరుచాకుంటున్నాము:
 y దేవుడ్ పరిశుదు్ధడ్.
 y మనము దేవుని ఆజఞాలను పాటించలేము.

ముఖయా వచనం: నిర్గమకాండము 20: 1 లేద్ రోమి   3: 23 
బైబిల్ భాగం: నిర్గమకాండము 19 – 20

పాఠశాల లేద్ ఇంటి సందరభాంలో మీకు ఉనని నియమాల గురించి మాటాలీడండి. ఏమిటి అవి? మనకు నియమాలు ఎందుకు 
ఉనానియి? నియమాలను పాటించడం ఎలలీప్్పడూ స్లభం క్ద్?
ఇశ్రాయేలీయులకు దేవుడ్ తన నియమాలను ఎల ఇచాచిడో నేటి పాఠంలో నేరుచికుంటాము.

 y ఇశ్రాయేలీయులు స్నాయి అనే పద్ద పరవాతం వద్దకు వచాచిరు, అక్కడ వ్రు శిబిరం ఏరా్పటు చేశారు. దేవుడ్ మోషేకు 
మందపాటి మేఘంలో పరవాతం పైకి వస్్తనని వివరించాడ్. అతను పరవాతం దిగువన రాళలీను ఉంచాల, తద్వారా ప్రజలు 
ఎవరూ పైకి ఎక్కడానికి ప్రయత్నించరు. ప్రజలు తమను తాము కడిగ సద్ధం చేస్కుననిప్పటికీ, వ్రి పాపం వలన వ్రు 
దేవుని దగగారికి రాలేరని అర్థం. (నిరగామక్ండము 19: 1 – 14)

 y మూడ్ రోజుల తరువ్త ప్రజలు పరవాత అంచుల వద్ద నిలబడాడారు. పరవాతం నుండి పగ కమిమాంది మరియు పరవాతం 
కదిలంది. దేవుడ్ ఎంత శకి్తవంతుడో ప్రజలకు ఇది చూపించిందని వివరించండి. ప్రజలు ఎల భావించారో ప్రత్బింబించం-
డి. అప్్పడ్ దేవుడ్ మోషే పైకి రావ్లని పిలచాడ్ మరియు రండవ స్రి, ప్రజలను అట్టడ్గున ఉండమని హెచచిరించమ-
ని మోషేతో చెపా్పడ్.(నిరగామక్ండము 19: 16 – 22) ప్రజలు దేవుణణి సంప్రదించలేరని వివరించండి ఎందుకంటే ఆయన 
పరిశుదు్ధడ్ (ఏ పాపమూ లేకుండా) క్నీ వ్రి జీవితంలో పాపం ఉంది. ఈ రోజు, మన పాపములు క్షమించబడకపోత్ 
పాపం ఇప్పటికీ దేవుని నుండి మనలను వేరు చేస్్తంది.

 y తరువ్త, మోషే దేవుని నుండి పది ఆజఞాలను అందుకునానిడ్, రండ్ పద్ద రాత్ పలకలపై వ్రాయబడింది. ఆజఞాలు దేవుని 
నియమాలు లేద్ చటా్టలు మరియు వ్రు ఎల ప్రవరి్తంచాలని దేవుడ్ ఆశించాడో ప్రజలకు స్పష్టం చేశాడ్. వ్రు అంద-
రికంటే దేవుణణి ఎకు్కవగా ప్రేమించాల మరియు వ్రు కూడా ఒకరినొకరు ప్రేమించాల. స్్థయి 2 పిలలీలతో వీటిని చదవడం 
మరియు ప్రత్ ఒక్కటి కులీప్తంగా వివరించడం సముచితం. మనము వ్టిని పాటించడంలో విఫలమయాయామని అర్థం చేస్కో-
వడానికి వ్రికి సహాయపడండి! (నిరగామక్ండము 20)

 y పాపం ఇశ్రాయేలీయులు దేవుని చటా్టలను పాటించలేకపోయారు మరియు మనం కూడా చేయలేము. మనమందరం 
దేవుడ్ ఆశించే ద్నికంటే తకు్కవ. మనము పాప్లము. భూమిపై పరిపూరణి జీవితానిని గడిపిన ఏకైక వయాకి్త ప్రభువైన యేస్. 
అందుకే ఆయన మన రక్షకుడిగా ఉండగలడ్. దేవుడ్ మనలను క్షమించగలగేల మన పాపాలకు శిక్ష పడటానికి ఆయన 
మరణంచాడ్. అప్్పడ్ మనం దేవుని కుటుంబంలో ఉండగలము మరియు ఇశ్రాయేలీయుల మాదిరిగానే ఆయనకు 
దూరంగా ఉండవలసన అవసరం లేదు. 

బైబిల్ టైమ్ పాఠానినా పూరితా చేయండి.
దీనినా చూపంచండి: సీన్యి పర్వతం మీద ఉననా మోషే 10 ఆజ్ఞలను అంద్కున్నాడు.

అవసరమైన చోట ముఖయా వచనానిని నేర్పండి మరియు వివరించండి. నిరగామక్ండము 20: 1 లేద్ రోమి   3: 23.

కివాజ్ కోసం మీరు స్్థయి 2 పాఠంలో వ్రాసనటులీగా వ్స్తవ ఆదేశాలపై దృష్్ట పట్టవచుచి. వీలైత్ వ్టిని బోరుడా / 
చారు్టలో వ్రాస ఉంచండి, తద్వారా పిలలీలు వ్టిని చూడగలరు మరియు వినగలరు. మీరు వ్టిని అనినింటినీ చదివిన 
తరువ్త, జాబితాను తొలగంచండి. ప్రత్ కమాండమాంట్లీ ఒక కీలక పద్నిని వదిలవేయండి. ఉద్. నా ముందు వేరే 
_________________ ఉండకూడదు. ______________ చేయవదు్ద. తపి్పపోయిన పదం 
పిలలీలకి తెలసే్త, వ్రు తమ జటు్టకు ఒక పాయింట్ సంపాదించవచుచి.
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బి11 కథ 4
దేవుడు రక్షణ ఇస్తాడు - ఈ కథ ప్రజలను మరణం నుండి రక్ంచే దేవుని మార్గం గురించి.

పరిచయం

ఇది నేరపుండి

నేరుచాకండి

గురుతాంచుకండి

మనము ద్నిని నేరుచాకుంటున్నాము:
 y ఇశ్రాయేలీయులకు వ్రు అరుహులైన శిక్ష నుండి తపి్పంచుకోవడానికి దేవుడ్ ఒక మారాగానిని అందించాడ్.
 y రక్షింపబడటానికి దేవుడ్ ఒక మారాగానిని అందించాడ్.

ముఖయా వచనం: యోహాను 3: 14
బైబిల్ భాగం: సంఖ్యాకాండము 21: 4 – 9

కొనినిస్రులీ మేము అదే తప్్పను త్రిగ చేస్్తము! ఇశ్రాయేలీయులు ఐగుప్్త నుండి తెచిచిన ఆహారానిని ఉపయోగంచినప్్పడ్ 
ఏమి చేశారో మీకు గురు్తంద్? అవును, వ్రు చిరాకుపడి ఫిరాయాదు చేశారు! నేటి కథలో వ్రు మళ్్ళ గొణుగుతునానిరు! ఎందుకో 
తెలుస్కుంద్ం.
లేద్
పాము కరిచిన ప్రమాదం గురించి, ఆస్పత్రికి వెళిలీ విరుగుడ్ పందవలసన అవసరం గురించి మాటాలీడండి. నేటి కథలో,  
పాము క్టుకు గురైనవ్రికి దేవుడ్ చాల భిననిమైన నివ్రణను కలగ ఉనానిడ్.

 y పాపం, ఇశ్రాయేలీయులు మోషేకు వయాత్రేకంగా మరియు దేవునికి వయాత్రేకంగా ఐగుప్్తలో విషయాలు మరుగాగా ఉనానియని 
మరియు దేవుడ్ అందించిన మనానిను వ్రు అసహియాంచుకునానిరని చెపా్పరు. వ్రు ఎంత కృతజఞాత లేనివ్రు! (సంఖ్యా-
క్ండము 21: 5)

 y ఈస్రి దేవుడ్ ప్రజలపై కోపంగా ఉనానిడ్ మరియు వ్రిని శిక్షించాలని నిరణియించుకునానిడ్. వెంటనే శిబిరంలో విషపూ-
రిత పాములు ద్డి చేశాయి. ప్రజలకు ఏమి జరుగుతుంది? అవును, ప్రజలు కరవబడాడారు మరియు వ్రిలో చాలమంది 
మరణంచారు. నేరుగా ప్రజలు తమ తప్్ప అని తెలుస్కునానిరు. వ్రు మోషే వద్దకు వచిచి, వ్రు పాపం చేశారని, 
పాములను తీస్క్ళలీమని దేవుడిని ప్రి్థంచమని కోరారు. (సంఖ్యాక్ండము 21: 6 – 7) ఇది సరైన వైఖరి  
అని గురి్తంచడానికి పిలలీలకు సహాయం చేయండి. మనము తప్్ప చేసనప్్పడ్, మన పాపానిని అంగ్కరించి, మనకు 
సహాయం చేయమని దేవుడిని కోరాల.

 y మోషే దేవునితో ప్రి్థంచిన తరువ్త, దేవుడ్ మోషేకు ఒక వింత పని చేయమని చెపా్పడ్. అతను ఇత్తడి నుండి ఒక 
పామును తయారు చేస, శిబిరంలోని ఒక స్తంభంపై ఎతు్తలో ఉంచాడ్. మరిసే ఇత్తడి పాము అందరి దృష్్టలో ఉంది. 
స్తంభంపై ఉనని పాము వైప్ చూసే్త కరవబడిన ఎవరైనా చనిపోరని దేవుడ్ వ్గా్దనం చేశాడ్. దీనిని నమిమాన మరియు దేవుడ్ 
చెపి్పనటులీ చేసన ప్రత్ ఒక్కరూ జీవించారు. మరణం నుండి తపి్పంచుకోవడానికి ఎంత స్లభమైన మారగాం! (సంఖ్యాక్ం-
డము 21: 8 – 9) (మీరు పరిచయంలో రండవ ఆలోచనను ఉపయోగంచినటలీయిత్, మీరు ఒక పోలక చేయవచుచి.) 
ఇశ్రాయేలీయులు దేవుని స్చనలను పాటించారని మీరు అనుకుంటునానిరా? ఎందుకు? వ్రు జీవించడానికి ఇదే  
మారగాం అని నొకి్క చెప్పండి – మరేదైనా ప్రయత్నించడం వలలీ ఉపయోగం లేదు!

 y కొనిని సంవతస్రాల తరువ్త, యేస్ భూమిపై ఉననిప్్పడ్ అందరికీ ఒక ముఖయామైన పాఠం నేర్పడానికి ఈ కథను ఉపయో-
గంచాడ్. మనము ఇశ్రాయేలీయుల మాదిరిగానే ఉనానిము ఎందుకంటే మనము దేవునికి వయాత్రేకంగా పాపం చేస్ము 
మరియు మన పాపాలు శిక్షించబడతాయి. క్నీ మన పాపాలకు శిక్ష నుండి తపి్పంచుకోవడానికి దేవుడ్ మనకు ఒక 
మారాగానిని అందించాడ్. మన పాపాల కోసం చనిపోయినప్్పడ్ ఆయన కూడా “పైకి లేపబడాల” అని యేస్ వివరించాడ్. 
యేస్ మనకోసం చేసనద్నిపై మన విశావాసం ఉంచినప్్పడ్, దేవుడ్ మనలను రక్షిస్్తడ్ మరియు మనకు నితయాజీవము 
ఇస్్తడ్. యేస్ ద్వారానే మనం రక్షింపబడతామని నొకి్కచెప్పండి మరియు పిలలీలు స్పందించాలస్న అవసరం గురించి 
సవ్లు చేయండి.

బైబిల్ టైమ్ పాఠానినా పూరితా చేయండి.
దీనినా చూపంచండి: మోషే మరియు ఇతతాడి సరపుం.

అవసరమైన చోట ముఖయా వచనానిని నేర్పండి మరియు వివరించండి. యోహాను 3: 14. ఇవి యేస్ చెపి్పన మాటలు అని ప్రస్్త-
వించండి. ఆయన సలువపై ఎత్్తనప్్పడ్ ఆయన మనలను ఎల రక్షించగలడో వివరించాడ్.

పిలలీల యొక్క ఒక చినని సమూహం స్తంభంపై ఇత్తడి పాము యొక్క కోలెలీజ్ చేయగలరు మరియు మర్క సమూహం శిలువను 
తయారు చేయగలరు. వచనం పూర్తయిన ఆర్్ట–వర్క్లో కూడా ప్రదరి్శంచబడ్తుంది. లేద్ మీరు బి11 లోని అనిని కథల 
ఆధారంగా కివాజ్ కలగ ఉండవచుచి.
బి11 పై అదనపు ప్రశనాలు వీటని కలిగ ఉండవచుచా:

 y ఈ స్రి ఇశ్రాయేలీయులు ఏమి ఫిరాయాదు చేశారు?
 y దేవుడ్ వ్రిని ఎల శిక్షించాడ్?
 y పాము క్టు నుండి నయం క్వడానికి ప్రజలు ఏమి చేయాల?
 y మన పాపాలకు శిక్ష నుండి మనం ఎల రక్షించబడతాము?
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బి12 కథ 1
యోసేపు మరియు దేవదూత - ఈ కథ యోసేపు దేవునిక్ విధేయత చూపడం గురించి, కషటింగా ఉననాపుపుడు కూడా.

పరిచయం

ఇది నేరపుండి

నేరుచాకండి

గురుతాంచుకండి

మనము ద్నిని నేరుచాకుంటున్నాము:
 y యేస్’ అనే పేరుకి ‘రక్షకుడ్’ అని అర్ధం.
 y యోసేప్ మాదిరిగానే మనం కూడా ఎప్్పడూ దేవుని మాట వినాల.

ముఖయా వచనం: మతతాయి 1: 21 
బైబిల్ భాగం: మతతాయి 1: 18–25

పేరలీ గురించి మాటాలీడండి – పిలలీలకు వ్రి పేరులీ అర్ధం ఏమిట్ తెలుస్ లేద్ వ్రి పేరు ఎందుకు ఇవవాబడిందో అడగండి.

ఈ రోజు పిలలీలు బైబిలోలీ చాల ప్రత్యాకమైన శిశువు గురించి నేరుచికుంటారు అని వివరించండి. కథ ఎవరి గురించి ఉంటుందో 
ఊహించడానికి పిలలీలను అనుమత్ంచండి.

 y యోసేప్ మరియు మరియా వివ్హం చేస్కోవ్లని యోచిస్్తనానిరు, క్ని ఒక రోజు మరియా ఒక బిడడాను కనబోతునానిను 
అని యోసేఫ్్క చెపి్పంది. అతను శిశువుకు తండ్రి క్దని యోసేప్ కు తెలుస్ క్బటి్ట మరియాని వివ్హం చేస్కోకూడదని 
నిరణియించుకునానిడ్. (మత్తయి 1: 18–19)

 y ఒక రాత్రి యోసేప్కు ఒక కల వచిచింది. కలలో ఒక దేవదూత కనిపించి యోసేప్తో మాటాలీడాడ్. దేవదూత "మరియాని 
మీ భారయాగా తీస్కోవటానికి భయపడకుము, ఎందుకంటే శిశువు పరిశుద్్ధతమా నుండి కలగంది." (మత్తయి 1: 20)  
పిలలీలకు దేవుని కుమారుడని అని వివరించండి.

 y ప్రజలను వ్రి పాపాల నుండి రక్షిస్్తడ్ క్బటి్ట ఆ శిశువును ‘యేస్’ అని పిలవ్లని దేవదూత యోసేప్తో చెపా్పడ్. 
(మత్తయి 1: 21) యేస్ అంటే “రక్షకుడ్” అని వివరించండి రక్షకుడ్ అంటే ఏమిట్ చరిచించండి (ప్రత్ రోజు 
జీవితంలో, ఉద్. మునిగపోయే ప్రమాదంలో ఉనని వయాకి్తకి రక్షకుడ్ లేద్ రక్షకుడ్ అవసరం. మనకు రక్షకుని ఎందుకు  
అవసరమని పిలలీలను అడగండి (అనగా మనం పాపం చేసనందున). మన రక్షకుడిగా ఉండటానికి యేస్ ఏమి చేశాడో 
పిలలీలను అడగండి. (అనగా ఆయన పరలోకము నుండి వచిచి మన కొరకు సలువపై మరణంచాడ్)

 y యోసేప్ తన కల నుండి మేల్్కననిప్్పడ్, అతను చెపి్పనటులీ చేస్డ్ మరియు మరియాని వివ్హం చేస్కునానిడ్. 
కొంతక్లం తరావాత శిశువు ప్టా్టడ్ మరియు యోసేప్ అతనికి ‘యేస్’ అని పేరు పటా్టడ్. (మత్తయి 1: 24–25) 
యోసేప్కు ఇవవాబడిన స్చనల గురించి పిలలీలను అడగండి మరియు అతను వ్టిని ఎల అనుసరించాడో చరిచించండి. 
మనము బైబిలోలీని దేవుని స్చనలను వినడం మరియు వ్టిని పాటించడం ఎంత ముఖయామో వివరించండి. మరియు 
దేవుడ్ మనకు అనుసరించడానికి ఇచిచిన కొనిని స్చనల జాబితాను రూపందించండి, కలస ఆలోచించండి.

బైబిల్ టైమ్ పాఠానినా పూరితా చేయండి.
దీనినా చూపంచండి: ఒక దేవదూత యోసేపును సందరి్శస్తాడు.

అవసరమైన చోట ముఖయా వచనానిని నేర్పండి మరియు వివరించండి. మత్తయి 1: 21.

కథను సవరించడానిక్ స్ధనంగా పల్లలను ఈ క్రింది ప్రశనాలను అడగండి.
 y యోసేప్ ఎవరిని వివ్హం చేస్కోబోతునానిడ్?
 y మరియా యోసేప్ కు ఏ వ్ర్త చెపి్పంది?
 y దేవుడ్ యోసేప్తో ఎల మాటాలీడాడ్?
 y శిశువు తండ్రి ఎవరు?
 y శిశువును ఏమని పిలుస్్తరు?
 y యేస్’ అనే పేరు అర్ధం ఏమిటి?
 y యోసేప్ కల నుండి మేల్్కనని తరావాత ఏమి చేశాడ్?
 y దేవుడ్ మనకు అనుసరించడానికి ఇచిచిన స్చన గురించి ఆలోచించండి.
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బి12 కథ 2
హేరోద్ మరియు జ్్ఞనులు - ఈ కథ జ్్ఞనులు యేస్ను వెతకడానిక్ ప్రయతినాంచడం గురించి

పరిచయం

ఇది నేరపుండి

నేరుచాకండి

గురుతాంచుకండి

మనము ద్నిని నేరుచాకుంటున్నాము:
 y యేస్ రాజుల రాజు.
 y యేస్ ఆరాధంచబడటానికి అరుహుడ్.

ముఖయా వచనం: మతతాయి 2: 2 
బైబిల్ భాగం: మతతాయి 2: 1–8

ముఖయామైన వయాకు్తల గురించి ఆలోచించమని పిలలీలను అడగండి. వ్టి జాబితాను తయారు చేయండి.
చరిచించండి – మీరు ఆ వయాకు్తలలో ఎవరినైనా కలవ్లనుకుంటునానిరా? మీరు కలసే్త ఏమి చెబుతారు? మీరు ఏమి చేస్్తరు? మీరు 
వ్రితో ఎల వయావహరిస్్తరు?
ఇప్పటివరకు జీవించిన అత్ ముఖయామైన వయాకి్తని కనుగొనడానికి ప్రయాణంలో వెళి్ళన కొంతమంది మనుషుయాల గురించి ఈ రోజు 
మనం నేరుచికుంటామని పిలలీలకు చెప్పండి.

 y ఆక్శంలో కొత్త నక్షత్ం కనిపించింది. ఇది కొత్త రాజు ప్టు్టకకు సంకేతం అని తూరు్పలోని జాఞానులకు తెలుస్. కొత్త 
రాజును వెతకడానికి వ్రు యెరూషలేముకు వెళ్లీరు. వ్రు హేరోదు రాజు వద్దకు వెళిలీ “యూదుల రాజుగా జనిమాంచినవ్డ్ 
ఎక్కడ? అని అడిగారు. ఆయన నక్షత్ం ఆక్శంలో కనిపించినప్్పడ్ మేము చూశాము మరియు మేము ఆయనను 
ఆరాధంచడానికి వచాచిము ”. (మత్తయి 2: 1–2) ప్ట్టబోయే కొత్త రాజు యేస్, దేవుని కుమారుడని మరియు ఆయన 
ఇప్పటివరకు జీవించిన ఇతర రాజులకనాని గొప్పవ్డని పిలలీలకు వివరించండి. యేస్ రాజుల రాజు. మునుపటి పాఠం 
నుండి యేస్ పేరు ఏమిట్ గురు్తంచుకోగలరా అని పిలలీలను అడగండి. రాజును ‘ఆరాధంచాలని’ వ్రు చెపి్పనప్్పడ్ 
జాఞానుల అర్థం ఏమిట్ చరిచించండి? యేస్ ఎందుకు ఆరాధంచబడటానికి అరుహుడ్?

 y హేరోదు క్రొత్త రాజు గురించి విననిప్్పడ్ అతను భయపడాడాడ్. తన స్్థనంలో మరవరూ రాజుగా ఉండాలని ఆయన కోరు-
కోలేదు. అతను తన సలహాద్రులలో కొంతమందిని పిలచి, కొత్త రాజు ఎక్కడ ప్టా్టలని అడిగాడ్. వ్రు లేఖనాల ద్వారా 
కనుగొని మరియు ఆ బిడడా బెతెలీహేమ్ అనే పట్టణంలో జనిమాంచాలస్ ఉందని కనుగొనానిరు. (మత్తయి 2: 3–6)

 y హేరోదు జాఞానులను తన వద్దకు పిలచి, “వెళిలీ పిలలీవ్డిని వెతుకుము, ఆయనను కనుగొని, త్రిగ వచిచి ఆయన ఎక్కడ్నానిరో 
నాకు చెప్పండి, తద్వారా నేను కూడా ఆయనను ఆరాధంచగలను. ” (మత్తయి 2: 7–8) హేరోదు నిజంగా కొత్త రాజును 
ఆరాధంచడం ఇష్టం లేదని వివరించండి; అతను నిజంగా ఆయనిని చంపాలని అనుకునానిడ్. హేరోదు కొత్త రాజును 
చంపాలని ఎందుకు అనుకుంటునానిడని పిలలీలను అడగండి. నేటికీ చాల మంది ప్రజలు యేస్ను వ్రు ఎల చూస్్తరో 
అని వివరించండి, క్ని మనం జాఞానులను ప్రేమించినటులీగా యేస్ను ప్రేమించి ఆరాధంచాలని దేవుడ్ కోరుకుంటాడ్.

బైబిల్ టైమ్ పాఠానినా పూరితా చేయండి.
దీనినా చూపంచండి: జ్్ఞనులు యేస్ను ఆర్ధిస్తారు.

అవసరమైన చోట ముఖయా వచనానిని నేర్పండి మరియు వివరించండి. మత్తయి 2: 2.

కథను సవరించడానిక్ స్ధనంగా పల్లలను ఈ క్రింది ప్రశనాలను అడగండి.
 y ఆక్శంలో ఏమి కనిపించింది?
 y జాఞానులు ఏ దిశ నుండి వచాచిరు?
 y కొత్త రాజు కోసం వెతకడానికి వ్రు ఎక్కడికి వెళ్లీరు?
 y వ్రు మాటాలీడిన రాజు పేరు ఏమిటి?
 y కొత్త రాజు గురించి విననిప్్పడ్ హేరోదు రాజు ఎల భావించాడ్?
 y రాజు ఏ పట్టణంలో జనిమాంచాలో వ్రు కనుగొనానిరు?
 y హేరోదు జాఞానులకు ఏమి చేయమని చెపా్పడ్?
 y ఇతర రాజులకనాని గొప్పవ్డ్ ఎవరు?
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బి12 కథ 3
జ్్ఞనులు మరియు యేస్ - ఈ కథ జ్్ఞనులు నక్షత్రానినా అనుసరించి యేస్ను కనుగొననా విషయం గురించి

పరిచయం

ఇది నేరపుండి

నేరుచాకండి

గురుతాంచుకండి

మనము ద్నిని నేరుచాకుంటున్నాము:
 y జాఞానులు యేస్ను ఆరాధంచారు మరియు ఆయనకు చాల ప్రత్యాకమైన బహుమతులు ఇచాచిరు, ఎందుకంటే ఆయన 

ఇప్పటివరకు జనిమాంచిన అత్ ముఖయామైన శిశువు.
 y యేస్ చేసన పనులనినిటికీ ఆయనకు కృతజఞాతలు చెప్పడం ద్వారా మరియు ఆయనను సంతోషపటే్ట పనులు చేయడం 

ద్వారా మనం నేటికీ ఆరాధంచవచుచి.

ముఖయా వచనం: మతతాయి 2: 11 
బైబిల్ భాగం: మతతాయి 2: 9–12

చరిచించండి – మీకు ఇప్పటివరకు ఇవవాబడిన ఉత్తమ బహుమత్ ఏమిటి? (మీరు పిలలీలను ద్ని చిత్రానిని గ్యమనండి). మీరు 
కొత్త బిడడాను సందరి్శంచబోతుననిటలీయిత్ మీరు వ్రికి ఏ బహుమత్ తెస్్తరు?

జాఞానులు ఇచిచిన బహుమతుల గురించి ఈ రోజు మనం నేరుచికుంటామని పిలలీలకు వివరించండి.
మునుపటి పాఠంలో జాఞానులు గురించి వ్రు నేరుచికునని విషయాలను మీతో చెప్పమని పిలలీలను అడగండి.

 y జాఞానులు హేరోదును విడిచిపటి్ట వెళ్్ళరు. వ్రు మళ్్ళ నక్షత్రానిని చూశారు మరియు అది యేస్ ఉనని ప్రదేశానికి వ్రిని 
నడిపించింది. జాఞానులు నక్షత్రానిని చూసనప్్పడ్ చాల సంతోషంగా మరియు ఉతాస్హంగా ఉనానిరు. (మత్తయి 2: 
9–10) చరిచించండి – జాఞానులు నక్షత్రానిని చూసనప్్పడ్ ఎందుకు ఉతాస్హంగా ఉనానిరని మీరు అనుకుంటునానిరు?

 y జాఞానులు యోసేప్, మరియా మరియు శిశువు యేస్ బస చేస్్తనని బెతెలీహేములోని ఇంటికి వచాచిరు. వ్రు లోపలకి వెళిలీ 
యేస్ను చూడగానే వ్రు స్గలపడి ఆయనను ఆరాధంచారు. వ్రు ఆయనకు మూడ్ బహుమతులు ఇచాచిరు: బంగా-
రమును స్ంబ్రాణని మరియు బోళము. (మత్తయి 2: 11) ఈ బహుమతులు శిశువుకు ఇచేచి బహుమతుల మాదిరిగానే 
ఉనానియా అని పిలలీలను అడగండి. ఈ బహుమతులు చాల ఖర్దైనవి మరియు స్ధారణంగా ఒక రాజుకు మాత్మే 
ఇవవాబడతాయి. చరిచించండి – జాఞానులు శిశువు యేస్కు ఈ బహుమతులు ఇవవాడానికి ఎందుకు ఎంచుకునానిరని మీరు 
అనుకుంటునానిరు? జాఞానుల వంటి బహుమతులు ఇవవాలేనప్పటికీ, దేవుడ్ చేసన అనినిటికీ కృతజఞాతలు తెలుప్తూ 
మరియు ఆయనను సంతోషపటే్ట పనులను చేయడం ద్వారా మనం ఆయనను ఆరాధంచవచచిని వివరించండి.

 y కొంతసేప్ తరావాత, జాఞానులు ఇంటికి వెళ్్ళ సమయం వచిచింది. హేరోదు వ్రిని త్రిగ రమమాని, వ్రు ఎక్కడ బిడడాను కనుగొ-
నానిరో చెప్పమని కోరాడ్, క్ని హేరోదు వద్దకు త్రిగ వెళలీవద్దని కలలో దేవుడ్ వ్రిని హెచచిరించాడ్, క్బటి్ట వ్రు వేరే 
మారగాంలో ఇంటికి వెళ్్ళరు. (మత్తయి 2:12) చరిచించండి – జాఞానులు ఇంటికి వెళ్్ళటప్్పడ్ ఎల భావించారు? ఇంటికి 
చేరుకుననిప్్పడ్ వ్రు ప్రజలకు ఏమి చెపా్పరని మీరు అనుకుంటునానిరు?

బైబిల్ టైమ్ పాఠానినా పూరితా చేయండి.
దీనినా చూపంచండి: జ్్ఞనులు యేస్ను ఆర్ధిస్తారు.

అవసరమైన చోట ముఖయా వచనానిని నేర్పండి మరియు వివరించండి. మత్తయి 2: 11.

కథను సవరించడానిక్ స్ధనంగా పల్లలను ఈ క్రింది ప్రశనాలను అడగండి.
 y జాఞానులు మళ్్ళ ఆక్శంలో ఏమి చూశారు?
 y నక్షత్రానిని చూసనప్్పడ్ వ్రికి ఎల అనిపించింది?
 y నక్షత్ం వ్రిని ఎక్కడికి నడిపించింది?
 y ఇంట్లీ ఎవరు ఉనానిరు?
 y యేస్ను చూసన జాఞానులు ఏమి చేశారు?
 y వ్రు ఆయనకు ఎనిని బహుమతులు ఇచాచిరు?
 y బహుమతులలో ఒకద్నికి పేరు చెప్పండి.
 y జాఞానులు వేరే మారగాంలో ఇంటికి వెళ్ళడం ఎల తెలుస్?
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బి12 కథ 4
ఐగుపుతాక్ తపపుంచుకవడం - ఈ కథ దేవుడు తన కుమారుడిని చూస్కవడం గురించి.

పరిచయం

ఇది నేరపుండి

నేరుచాకండి

గురుతాంచుకండి

మనము ద్నిని నేరుచాకుంటున్నాము:
 y దేవుడ్ తన కుమారుడైన యేస్ను రక్షించాడ్.
 y యేస్, మరియా మరియు యోసేప్ మాదిరిగానే మనం దేవుణణి సంతోషపటా్టల.

ముఖయా వచనం: మతతాయి 2: 15 
బైబిల్ భాగం: మతతాయి 2: 13–23

పిలలీలు వ్ళ్ళకి వచిచిన కలల గురించి మీకు చెప్పమని చెప్పండి.
బైబిల్ క్లంలో కలలు తరచుగా ప్రత్యాక అరా్ధలను కలగ ఉనానియని పిలలీలకు గురు్త చేయండి. కథలో వ్రు ఇప్పటివరకు నేరుచికు-
నని కలల గురించి మీకు చెప్పమని వ్రిని అడగండి (యోసేప్ కల, జాఞానులు కల).
ఈ రోజు మనం మర్క కల గురించి తెలుస్కోబోతునానిం.

 y జాఞానులు వెళి్ళన తరువ్త, యోసేప్కు మరో కల వచిచింది. కలలో దేవుడ్ యోసేప్తో హేరోదుకు కోపం వచిచిందని, 
యేస్ను చంపడానికి ప్రయత్నిస్్తనని చెపా్పడ్. యేస్, మరియాను తీస్కొని ఐగుప్్తకు పారిపోవ్లస్న అవసరం ఉందని 
దేవుడ్ యోసేప్తో చెపా్పడ్. (మత్తయి 2: 13) చరిచించండి – ఈ కల వచిచినప్్పడ్ యోసేప్ ఎల భావించాడని మీరు 
అనుకుంటునానిరు?

 y మళ్్ళ, యోసేప్ తనకు చెపి్పనటులీ చేస తన కుటుంబానిని ఐగుప్్తకు తీస్కువెళ్్ళడ్. హేరోదు రాజు చనిపోయాడని 
విననింత వరకు వ్రు కొంతక్లం అక్కడే ఉనానిరు. (మత్తయి 2: 14–15) చరిచించండి – కలలో దేవుడ్ చెపి్పనటులీ 
యోసేప్ చేయకపోత్ ఏమి జరుగుతుందని మీరు అనుకుంటునానిరు? దేవుడ్ చెపి్పనటులీ యోసేప్ చేయటం చాల 
ముఖయాం. యేస్ జనిమాంచడానికి వందల సంవతస్రాల ముందు బైబిల్ ఎల ముందే చెపి్పందో పిలలీలకు చెప్పండి. యేస్ 
ఐగుప్్తలో ఉండటం గురించి ముఖయా వచనం ఎల మాటాలీడ్తుందో వివరించండి – ఇది జరగడానికి చాల క్లం ముందు 
హేరోదు ఏమి చేయాలో దేవునికి తెలుస్. జరిగన ప్రత్ద్నిలో దేవుడ్ తన కుమారుడిని రక్షిస్్తనానిడ్.

 y హేరోదు చనిపోయినప్్పడ్, యోసేప్, మరియా మరియు యేస్ త్రిగ వచిచి నజరేతు అనే నగరంలో నివసంచడానికి 
వెళ్్ళరు. (మత్తయి 2: 19–23) యేస్ నజరేతులో పరుగుతుననిప్్పడ్ విషయాలు పిలలీలకు చెప్పండి. ఆయన ఎలలీప్్పడూ 
తన కుటుంబానిని, తన పరుగువ్రిని మరియు ముఖయాంగా తన తండ్రి దేవుణణి సంతోషపటా్టడ్. దేవుడ్ కూడా మనము 
ఆయనను మపి్పంచే పనులు చేయాలని దేవుడ్ కోరుకుంటుననిటులీ పిలలీలకు గురు్త చేయండి. ఆయనను సంతోషపట్టడానికి 
మనం చేయగలగే గొప్పపని ఏమిటంటే, యేస్ను మన రక్షకుడిగా పంపినందుకు మరియు మన పాపాల నుండి క్షమాపణ 
కోరినందుకు ఆయనకు కృతజఞాతలు చెప్పడం. 

బైబిల్ టైమ్ పాఠానినా పూరితా చేయండి.
దీనినా చూపంచండి: ఒక దేవదూత యోసేపును సందరి్శస్తాడు.

అవసరమైన చోట ముఖయామైన వచనానిని నేర్పండి మరియు వివరించండి. మత్తయి 2: 15.

కథను సవరించడానిక్ స్ధనంగా పల్లలను ఈ క్రింది ప్రశనాలను అడగండి.
 y జాఞానులు వెళిలీన తరావాత యోసేప్కు ఏమైంది?
 y దేవుడ్ యోసేప్ను ఎక్కడికి వెళ్ళమని చెపా్పడ్?
 y అతను అక్కడికి ఎందుకు వెళ్ళవలస వచిచింది?
 y యోసేప్ తనతో ఐగుప్్తకు ఎవరిని తీస్కువెళ్లీడ్?
 y వ్రు ఎప్్పడ్ ఇంటికి త్రిగ వచాచిరు?
 y వ్రు నివసంచడానికి ఏ నగరానికి వెళ్లీరు?
 y యేస్ నజరేతులో పరుగుతుననిప్్పడ్ ఎల ఉండేవ్డ్?
 y దేవుణణి సంతోషపట్టడానికి మనం ఏమి చేయగలం?
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పాఠాలు గురితాంచే ఉపాధ్యాయులకు మార్గదర్శకత్వం
1వ స్థాయి పాఠాలు : –

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

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

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

బైబులు సమయం మారుకూలు : 

మారుకూలు స్చనలు : – 

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

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

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

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

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

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

నమామాడ్. ”
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