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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.



BES – Teachers Guidelines – Levels 3&4 B Series - Lessons 1-6 Telugu 05/2021 3

• 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. సృష్్ట 
2. నోవహు 
3. పేతురు
4. పేతురు – సలువ  
5. అబ్రాహము
6. అబ్రాహము
7. పేతురు
8. పేతురు 
9. యాకోబు 
10. ప్రంభ క్రైస్తవులు
11. పౌలు  
12. క్రిసమాస్ కథ

1. సృష్్ట
2. నోవహు 
3. పేతురు
4. పేతురు – సలువ  
5. పేతురు
6. అబ్రాహము
7. యాకోబు 
8. ప్ర్థన
9. పౌలు  
10. పౌలు  
11. పౌలు  
12. క్రిసమాస్ కథ 

1.సృష్్ట & పతనం
2. ప్రంభ పరిణామాలు – ఆదిక్ండము
3. పేతురు
4. పేతురు – సలువ  
5. పేతురు
6. అబ్రాహము
7. యాకోబు 
8. క్రైస్తవ జీవితం
9. పౌలు  
10. పౌలు  
11. పౌలు  
12. క్రిసమాస్ కథ

1. క్రీస్్త ప్రంభ జీవితం
2. వింతలూ
3. బేతని
4. సలువ  
5. ఉపమానములను 
6. యాకోబు 
7. యాకోబు 
8. యేస్ కలసన ప్రజలు
9. మోషే
10. మోషే
11. మోషే
12. క్రిసమాస్ కథ 

1. ఉపమానములను 
2. వింతలూ
3. బేతని
4. సలువ  
5. ప్రంభ క్రైస్తవులు
6. యాకోబు 
7. యాకోబు 
8. స్వ్ర్త రచయితలు
9. మోషే
10. మోషే
11. మోషే
12. క్రిసమాస్ కథ 

1. ఉపమానములను 
2. వింతలూ
3. బేతని
4. సలువ  
5. ప్రంభ క్రైస్తవులు
6. యాకోబు  & అతని కుటుంబం
7. యాకోబు 
8. అప;  క్రయా; 2: 42 – ముందుకు వెళ్ళే మారగాం
9. మోషే
10. మోషే 
11. చట్టం / ఆజఞాలు
12. క్రిసమాస్ కథ

1. ద్నియేలు 
2. మరినిని అదుభాతాలు
3. యేస్ కలసన ప్రజలు
4. క్రీస్్త మరణం
5. రూతు & సమూయేలు  
6. ద్వీదు 
7. ద్వీదు 
8. యెహొషువ 
9. ఏలీయా 
10. ఎలీషా
11. యోనా
12. క్రిసమాస్ కథ 

1. ద్నియేలు 
2. యేస్ కలసన ప్రజలు
3. మరినిని అదుభాతాలు
4. క్రీస్్త మరణం
5. రూతు  
6. సమూయేలు  
7. ద్వీదు 
8. యెహొషువ 
9. ఏలీయా 
10. ఎలీషా
11. దేవుడ్ ఉపయోగంచిన ప్రుషులు OT
12. క్రిసమాస్ కథ

1. ద్నియేలు 
2. యేస్ స్కు్తలు
3. ప్రభువైన  పవర్
4. క్రీస్్త మరణం
5. రూతు  
6. సమూయేలు  
7. ద్వీదు 
8. యెహొషువ 
9. ఏలీయా 
10. ఎలీషా
11. మరినిని OT ముఖయా పాత్లు
12. క్రిసమాస్ కథ
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పరిచయం చేయండి

పూరితా చేయండి  

సమీక్ంచండిజీ-

బి 1 – స్థాయి  3
పాఠం 1 – ఉపమానములు
అంశం – న్ పొరుగువాడు ఎవరు?

బైబిల్ దృష్టి : లూకా 10: 25–37

ముఖయా వచనం : లూకా 10: 27

మనం నేరుచాకవలసినది  :
1. మన పరుగువ్రు వ్రి జాత్ లేద్ మతంతో సంబంధం లేకుండా 

మా సహాయం క్వ్ల.
2. మనం దేవుణణి ప్రేమిస్్తననిప్్పడ్ మన పరుగువ్రికి వ్రి ఆధాయాత్మాక, 

శార్రక లేద్ భౌత్క అవసరాలకు సహాయం చేయడం ద్వారా మన 
ప్రేమను ప్రదరి్శంచవచుచి.

ఒక పరుగువ్రి అరా్ధనిని చరిచించండి మరియు అది మనకు మంచి 
పరుగువ్రిని చేసే 'దగగారితనం' క్దు, క్నీ మన సహాయం అవసరమైన 
వ్రికి వ్రు చూపించే దయ మరియు సేనిహం అనే ఆలోచనను అభివృది్ధ 
చేయండి.

బైబిల్ కథను ప్రదరి్శంచండి: 
చరిచాంచండి మరియు వివరించండి:
1. a) దంగల మధయా పడిపోయిన వయాకి్త (30 వ వచనం) తొలగంచబ 

 డాడాడ్, గాయపడాడాడ్ మరియు సగం మంది చనిపోయాడ్.
 b) ఒక యాజకుడ్  మరియు లేవీయుడ్ పాస్.
 c) ఒక సమరయుడ్ కరుణ చూపిస్్తడ్ దేవుడ్ పాప్లుగా  

 మన పటలీ కనికరం చూపించి, తన కుమారుడైన యేస్క్రీస్్తను  
 ఈ లోక్నికి పంపాడ్, 

ముఖయా వచన్లు వివరించండి మరియు ద్నిని నేరుచాకవడానికి 
విద్యారుథాలను ప్రోతసుహంచండి.
పూరితా పాఠం 1.

ఈ ఉపమానం యొక్క అనువర్తనానిని వ్రు అర్థం చేస్కునానిరని నిరా్ధరిం-
చుకోవడానికి ప్రత్ ఒక్కరినీ ప్రశినించండి.

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తాంది:
1. విద్యారు్థలు మారి్పడిని అర్ధం చూస్కునానిరు?
2. అల అయిత్, కింది వయాకు్తలకు వ్రు పరుగువ్రు లేద్ సేనిహపూరవా-

కంగా ఉండే మారాగాల గురించి ఆలోచించండి:
 a) మారి్పడిని అనుభవించని వయాకి్త; (ఆధాయాత్మాకం)
 b) వైకలయాం ఉనని ఎవరైనా; (భౌత్క)
 c) ప్రపంచంలోని కొనిని ప్ంతాలోలీ త్నడానికి తగనంత ఆహారం  

 లేని వయాకు్తలు. (పద్ర్థం)

వించాలసుంది

బి 1 – 4వ  స్థాయి   
అధయాయనం  – ఉపమాన్ల 
అంశం – ఇద్దరు రుణగ్రస్తాలు

బైబిల్ దృష్టి : లూకా 7: 36–50

ముఖయా వచనం : రోమీయులు    5: 1

మనం నేరుచాకవలసినది  :
1. మనమందరం ప్రభువైన యేస్క్రీస్్త దృష్్టలో రుణగ్రహీతలుమనమంద-

రం పాపం చేస్ము క్బటి్ట మనం దేవునికి రుణపడి ఉనానిము.
2. మన పాపము క్షమించబడిత్, ప్రభువైన యేస్క్రీస్్త పటలీ ప్రేమ 

మరియు భకి్త మన జీవితాలను పవిత్త మరియు సేవలో  
గురి్తంచాల.

ఈ ఉపమానానిని కలగ ఉననిటులీ ఎత్్త చూపడం ద్వారా నేపథ్యానిని సెట్ 
చేయండి:

 y ముగుగారు అసలు వయాకు్తలు – ప్రభువైన యేస్, పాపప్ స్్రీ మరియు 
పరిసయుయాడైన స్మోను;

 y ముగుగారు  వయాకు్తలు – రుణద్త, 500 దేనారములు చెలలీంచాలస్న వయాకి్త 
మరియు 50 దేనారములు చెలలీంచాలస్న వయాకి్త;

 y మూడ్ ప్రశనిలు – 42, 44 & 49 వచనాలు .

బైబిల్ కథను ప్రదరి్శంచండి: 
చరిచాంచండి మరియు వివరించండి:
1. స్మోను స్వాకియ ధరమాం; పశాచితా్తపం, ఆనందం, ప్రేమ మరియు 

కృతజఞాత యొక్క స్్రీ కనీనిళ్లీ; యేస్ ఈ పాపాతమాకమైన స్్రీని దూరం 
చేయాలని భావించినప్్పడ్ స్మోను  ఆలోచనలను చదవగలగన 
ప్రభువైన యేస్.

 (వచన్లు  36–39)
2. ఈ ఉపమానం యేస్ మన రుణద్త అని వివరించడానికి ఉదే్దశించబ-

డింది. మనమందరం దేవునికి రుణపడి ఉనానిము, యేస్ సలువపై మర-
ణంచినప్్పడ్, ఆయన మన కోసం అప్్ప చెలలీంచాడ్! ఏ రుణగ్రహీత 
ఉద్రంగా డబుబు ఇచేచివ్రిని ఎకు్కవగా ప్రేమిస్్తడని అడిగనప్్పడ్, 
స్మోను  చాల క్షమించబడిన వయాకి్త అని అంగ్కరించాల. (40 – 43 
వచనాలు)

ముఖయా వచన్లు వివరించండి మరియు ద్నిని నేరుచాకవడానికి విద్యారుథా-
లను ప్రోతసుహంచండి.
పూరితా అధయాయనం 1.

అపస్తలుల క్రయాములు 13: 38–39 చదవండి మరియు ఈ పాఠంలో  
ప్రభువైన యేస్ ఏమి బోధస్్తనానిడో అది ఎల సంగ్రహిస్్తందో చరిచిం-
చండి. ఎఫెస్యులకు 4: 32 చదవండి మరియు క్షమించబడిన వ్రు 
ఇతరులతో ఎల ప్రవరి్తంచాలో చరిచించండి మరియు మన పాపాలనినిటికీ 
(లేద్ అప్్పలకు) దేవుడ్ యందు క్షమించబడాలని ఎల భావించాల.

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తాంది:
1. స్మోను   ప్రభువైన యేస్ను ఉద్స్నతతో చూశాడ్ మరియు అతను 

తన పాపానికి పశాచితా్తపం చెంద్డ్ మరియు క్షమ మరియు శాంత్ని 
అనుభవించాడ్. (వచనం  50)

2. ప్రభువైన యేస్తో వ్రి వైఖరిని చరిచించి, విద్యారు్థలను అడగండి, 
వ్రు చేసన పాపానికి పశాచితా్తపపడి క్షమాపణ కోసం ఆయన వద్దకు 
వచాచిరా?

3. వ్రు క్షమించబడిత్, వ్రు తమ సమయం, ప్రత్భ మరియు ఆస్్తల 
పరంగా ప్రభువైన యేస్ను ఉత్తమంగా ఇస్్తరా? మహిళ ఎల స్పందిం-
చిందో చరిచించండి.
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పరిచయం చేయండి

పూరితా చేయండి  

సమీక్ంచండిజీ-

వించాలసుంది

బి 1 – 3వ  స్థాయి   
పాఠం 2 – ఉపమానములు 
అంశం –  ధనిక రైతు

బైబిల్ దృష్టి : లూకా 12: 13–21

ముఖయా వచనం  : లూకా 12: 15  

మనం నేరుచాకవలసినది  :
1. ధనిక రైతు ఆస్్తలతో ధనవంతుడ్, ఇంక్ ఆధాయాత్మాకంగా దివ్ళా 

తీశాడ్, ఎందుకంటే అతను తన జీవితానిని దేవుణణి విడిచిపటా్టడ్.
2. మనం దేవుణణి ఉంచినా, మన జీవితాలోలీ మొదటిది క్కపోయినా, 

మనకు ఎకు్కవ లేద్ తకు్కవ ఉననిప్పటికీ దేవుడ్ మన జీవితాలను 
తన మహిమ కోసం ఉపయోగస్్తడ్, 

ఇష్టమైన ఆస్్తల గురించి మాటాలీడండి.  'దురాశ' యొక్క పాపానిని చరిచిం-
చండి మరియు భూసంబంధమైన వస్్తవులను సంతం చేస్కోవడం 
మరియు నిలవా చేయడం స్వార్థపూరిత కోరిక అని వ్రు అర్థం చేస్కునాని-
రని నిరా్ధరించుకోండి, మనం చనిపోయినప్్పడ్ మనం తీస్కుపోలేము. 
పది ఆజఞాలను చూడండి మరియు చివరిది 'నీవు కోరుకోకూడదు' అని 
ఎందుకు చెపా్పడో వివరించండి. (నిరగామక్ండము 20: 17)

బైబిల్ కథను ప్రదరి్శంచండి :
చరిచాంచండి మరియు  వరించండి :
1. యేస్, ఏ వయాకి్తని 'మూరుఖుడ్' అని పిలచాడ్, సహజమైన మరియు 

తాతా్కలక విషయాల కంటే ఆధాయాత్మాక విషయాల యొక్క ప్ము-
ఖయాత గురించి తనకునని అవగాహన లేకపోవడానిని స్చిస్్తంది.

2. అతను ఈ క్రింది మారాగాలోలీ 'మూరుఖుడ్':
 a) దేవుడ్ లేని మూరుఖుడ్ – దేవుడ్ లేకుండా తన జీవితానిని  

 గడిపాడ్. ఒక జీవితం 'చాల విషయాలతో' నిండి ఉండవచుచి  
 క్నీ అది దేవుడ్ లేకుండా అయిత్ అది ఖ్ళీ జీవితం. తన  
 ఆస్్తలనీని దేవుని నుండే వచాచియని అతనికి అర్థం క్లేదు.

 b) ఏమిలేని మూరుఖుడ్ – అతను నిజానికి ఏమిలేని వ్డ్,  
 ధనవంతుడ్

  –  తన శాశవాతమైన భవిషయాతు్తకు సంబంధంచి పేదవ్డ్. అతను  
 తన హృదయానిని దేవునిపైన క్కుండా ధనవంతులపైనే ఉంచాడ్.

 c) స్వాయ–కేంద్రీకృత మూరుఖుడ్ – 17–19 వ్క్యాలలలో, 

ముఖయా వచన్లు వివరించండి మరియు ద్నిని నేరుచాకవడానికి  
విద్యారుథాలను ప్రోతసుహంచండి.
పూరితా పాఠం 2.

ధనిక రైతు మూడు తీవ్రమైన తప్పులు చేశాడు :
1. అతను జీవిత ఉదే్దశాయానిని తప్్పగా భావించాడ్. ఫిలపీ్పయులకు 1: 

21 చదవండి మరియు జీవితంలో పౌలు ఉదే్దశాయానిని వివరించండి.
2. తన సంపదను తనకోసం ఉపయోగంచుకునానిడ్. ఫిలపీ్ప 4: 19వ  

చదవండి మరియు మనం ఇతరుల అవసరాలను చూస్కునేటప్్పడ్ 
దేవుడ్ మన అవసరాలను ఎల చూస్కుంటాడో వివరించండి.

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తాంది:
1. ఇతరులకు సహాయపడటానికి మన ఆస్్తలను ఉపయోగంచగల 

మారాగాల జాబితాను రూపందించండి. “కోరికలు మరియు అవసరా-
లు” మధయా వయాతాయాస్నిని అనేవాష్ంచండి.

2. క్రైస్తవులు క్ని వ్రు యేస్క్రీస్్తపై విశావాసం ఉంచడం ప్ధానయాతని-
వ్వాలని భావించండి (యోహాను 3: 16) మరియు వ్రి జీవితాలలో 
ఆయనకు మొదటి స్్థనం ఇవవాండి.

బి 1 – 4వ  స్థాయి   
అధయాయనం 2 – ఉపమానములు
అంశం – న్ పొరుగువాడు ఎవరు?

బైబిల్ దృష్టి  : లూకా 10: 25–37 కూడా ఫిలప్పుయులకు 2: 1–11
ముఖయా వచనం  : లూకా 10: 27
మనం నేరుచాకవలసినది  :
1. మనకు అవసరమైన వయాకి్త, తన జాత్ లేద్ మతంతో సంబంధం 

లేకుండా, మన పరుగువ్డికీ దయ చూపడం మన బాధయాత.
2. సలువపై ఆయన మరణం ద్వారా, ప్రభువైన యేస్ సమరయుడ్ 

చేసనటేలీ మనలను రక్షించగలడ్. అతను మనలను భద్తా స్థలంలో 
ఉంచగలడ్ మరియు మన అవసరాలను తీరచిగలడ్. 
స్్థయి 3 పాఠం 1 కూడా చూడండి.

మన పరుగువ్రు ఎవరు అనే ద్ని గురించి మాటాలీడండి.
'స్నినిహితయాం' తో సంబంధం కంటే పరుగువ్రికి దయ మరియు సేనిహపూ-
రవాకంగా ఎకు్కవగా ఉండటమే అని విద్యారు్థలతో చరిచించండి. మన పిలలీలు 
ఇష్టపడని వ్రితో సహా అందరితో దయ చూపాలని యేస్ ఆశిస్్తడ్ – 
క్రైస్తవులకు ఉననిత ప్రమాణం!

బైబిల్ కథను ప్రదరి్శంచండి:
చరిచాంచండి మరియు  వరించండి:
1. మోషే ధరమాశాస్రీంలో నిప్ణుడ్, యేస్ నితయాజీవ్నికి వ్రసతవాంగా 

ఏమి చేయాలో అడిగనప్్పడ్, యేస్ అతనిని ధరమాశాస్్రీనికి నడిపించా-
డ్ మరియు అది ఏమి కోరుతునానిడని అడిగాడ్. దీనికి దేవునిపటలీ, 
తన పరుగువ్రిపటలీ పూరి్త ప్రేమ అవసరం. యేస్ ధరమాశాస్రీం యొక్క 
ఉదే్దశయాం, లేద్ పది ఆజఞాలు మనలను పాపం నుండి రక్షించడమే క్దు, 
మనం ఏ దోషపూరిత పాప్లని చూపించడమే. (10: 26–28)

2. అతను దేవుని ప్రమాణాలకు లోబడి ఉంటాడని మరియు తనను 
రక్షించమని ప్రభువును కోరినటులీ నాయాయవ్ది అర్థం చేస్కోవ్ల. 
గాయపడిన యూదునికి సమరయుడ్ నిజమైన పరుగువ్డిని నిరూ-
పించటానికి నాయాయవ్ది బలవంతం చేయబడాడాడ్. (10: 29–37)

ముఖయా వచన్లు వివరించండి మరియు ద్నిని నేరుచాకవడానికి విద్యారుథా-
లను ప్రోతసుహంచండి.
పూరితా అధయాయనం 2.

ఫిలపీ్పయులలోని బైబిల్ పఠనానిని చూడండి మరియు 1–4 వ వచనాలు 
క్రైస్తవులలోని మంచి పరుగు లక్షణాలను స్చిస్్తనానియని మరియు 
5–11 వచనాలు ప్రభువైన యేస్ ప్రేమకు అంత్మ ఉద్హరణగా ఎల 
ఉనానియో చూపిస్్తంది.

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తాంది?
అందరూ మన పొరుగువారు:
1. శార్రక, ఆధాయాత్మాక లేద్ భౌత్క అవసరాలు ఉననివ్రికి మేము ఎల 

సహాయం చేయవచుచి?
2. మంచి పరుగువ్రి గురించి లూక్ 6: 35 ఏమి చెబుతుంది? దీనిని 

ఎల ఆచరణలో పట్టవచుచి?
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పరిచయం చేయండి

పూరితా చేయండి  

సమీక్ంచండిజీ-

వించాలసుంది

బి 1 – 3వ  స్థాయి   
పాఠం 3 – ఉపమానములు
అంశం – వితుతావాడు

బైబిల్ దృష్టి: మారుకూ 4: 1–20

ముఖయా వచనం : మారుకూ 4: 20

మేము ద్నిని నేరుచాకుంటున్నాము :
1. విత్తనం దేవుని వ్కయాం.
2. వివిధ రక్ల నేలలు మానవ హృదయాలను స్చిస్్తయి మరియు 

అవి దేవుని వ్క్యానికి ఎంతగా స్వాకరిస్్తయి.

తాను బోధస్్తనని కొనిని సతాయాలను నొకి్క చెప్పమని యేస్ తరచూ 
ఉపమానములు చెపా్పడని వివరించండి. స్ధారణంగా ఉపమానములకు 
లోతైన, ఆధాయాత్మాక అర్ధం ఉంటుంది.   
కొనినిస్రులీ అతను అరా్ధనిని వివరించలేదు, క్నీ ఈ సందరభాంగా అతను 
పూరి్త వివరణ ఇచాచిడ్.  విత్తనం నాటిన వేర్వారు ప్రదేశాలు దేవుని వ్క్యా-
నికి భిననిమైన ప్రత్స్పందనలను స్చిస్్తయి.

బైబిల్ కథను ప్రదరి్శంచండి :
చరిచాంచండి మరియు  వరించండి :
1. త్రోవపక్కన నేల : ప్రభువైన యేస్కు “వదు్ద” అని చెపే్ప వయాకి్త  (15 వ 

వచనం). వ్క్యానిని తీసవేసే పక్షుల స్తాను చిత్రీకరించబడింది.  
ఈ వయాకి్త దేవుని వ్క్యానికి భిననింగా ఉంటాడ్.

2. రాత్ నేల (16–17 వచనాలు) విశావాస వృత్్తని చేసే వయాకి్త,  
కొంతక్లం బాగానే ఉంటాడ్ మరియు హింస వచిచినప్్పడ్ 
నిజానికి స్పష్టమవుతుంది. 

3. ముండలీపోద గల నేల  (18–19 వచనాలు) మంచి ఆరంభం 
మరియు నిజమైన క్రైస్తవులుగా కనబడే వయాకు్తలు. అయినప్పటికీ, 
వ్రు వ్యాపారం, ధనవంతులు మరియు ప్పంచిక విషయాలపై 
ఎకు్కవ ఆసకి్తని కనబరుస్్తరు మరియు క్రైస్తవులుగా చెప్్పకునే ఏ 
వ్దనను వదులుకుంటారు; అవి 'ఫలంచనివి'.

4. మంచి నేల (20వ వచనం) వ్క్యానిని అంగ్కరించే వయాకు్తలు – 

ముఖయా వచన్లు వివరించండి మరియు ద్నిని నేరుచాకవడానికి 
విద్యారుథాలను ప్రోతసుహంచండి.
పూరితా పాఠం 3.

నాలుగు రక్ల నేలల త్డాలను విద్యారు్థలు అర్థం చేస్కునేల చూస్కోండి. 
20 వ వచనంలోని 'ఫలప్రదం' యొక్క విభినని స్్థయిల గురించి చరచిలో 
పాల్గానండి; ముప్్ప రటులీ, అరవై మరియు వంద మరియు దేవుని వ్క్యానిని 
ఇష్టపూరవాకంగా పాటించి, అల చేయడంలో ఆనందం పందే వ్రు అతయాంత 
ఉతా్పదక జీవితాలను గడ్ప్తునానిరని చూపిస్్తంది.

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తాంది:
1. ప్రత్ హృదయానిని ఏ రకమైన భూమి ఉత్తమంగా స్చిస్్తంది?
2. క్రైస్తవులకు, పాఠశాలలో లేద్ మరక్కడా ప్రభువైన యేస్ కొరకు ఒక  

నిరణియం తీస్కునని అనుభవం ఏమిటి?
3. క్రైస్తవుడిగా, ప్రభువైన యేస్ కోసం జీవితం ఫలవంతమైన కొనిని 

మారాగాల గురించి ఆలోచించండి? మనమందరం ఎవరికి  
ఆక్ంక్షించాల – ముప్్ప రటులీ, అరవై లేద్ వంద?

బి 1 – 4వ  స్థాయి   
అధయాయనం 3 – ఉపమానములు 
అంశం – ఒక  మూరుఖుడు

బైబిల్ దృష్టి : లూకా 12: 13–21
ముఖయా వచనం  : లూకా 12: 15
మేము ద్నిని నేరుచాకుంటున్నాము : 
1. ఒకరి జీవితం మన ఆస్్తలను కలగ ఉండకపోవటం వలన అతాయాశతో 

ఉండటం చెడడాది.
2. ధనవంతుల సేకరణపై దృష్్టని పట్టడం, ఒకరి ఆతమాను కోలో్పయే 

ఖరుచితో, ఘోరమైన పరిణామాలతో మూరఖుతవాం.   
(3వ స్్థయి  పాఠం 2 కూడా చూడండి.)

ఈ ఉపమానానికి నేపథ్యానిని చరిచించండి. ఇది సంకల్పం గురించి 
వివ్దంలో జోకయాం చేస్కోవ్లని యేస్ను కోరిన వయాకి్త ఇది. భూమిమీదకి  
రావడం యొక్క ఉదే్దశయాం పాపాతమాకమైన స్్రీప్రుషులను రక్షించడమేనని 
యేస్ అతనికి ఎల చూపించాడో విద్యారు్థలకు గురు్త చేయండి. మన 
దృష్్టకి అవసరమైన నిజంగా ముఖయామైన ఆధాయాత్మాక విషయాలతో పోలసే్త 
ఇవి చిననివిషయాలు.

బైబిల్ కథను ప్రదరి్శంచండి :
 చరిచాంచండి మరియు వరించండి :
1. ఈ ఉపమానం జీవితంలో ఆస్్తలు ప్రధానమైనవి క్దని వివరిస్్తంది. 

అవి మనకు దేవుని చేత ఇవవాబడాడాయి మరియు మేము వ్టిని దేవుని 
మహిమ మరియు గౌరవం కోసం ఉపయోగంచుకుంటాము. తన సమృ-
ది్ధని అవసరమైన వ్రికి ఇవ్వాల అని ఈ మనిష్ అర్థం చేస్కోవ్ల.

2. అతను భవిషయాతు్తను పాలీన్ చేస్డ్ – 17–19 వ్కయాంలలో 'నేను' 
మరియు 'నా' ఉపయోగంచడం ద్వారా దేవుని స్వాతంత్రాయానిని 
గమనించండి. ఈ మనిష్ జీవితానికి దేవుడ్ ఇతర ప్రణాళికలు కలగ 
ఉనానిడ్ మరియు ఆ రాత్రి చనిపోతానని చెపా్పడ్ (20 వ వచనం). 
అతని ప్రణాళికలు సమాధ వద్ద ముగుస్్తయి మరియు అతను ఒక 
మూరుఖుడ్, అతను శాశవాతమైన ప్రపంచానికి ఎటువంటి సనానిహాలు 
చేయలేదు – హెచచిరికను చూడండి    అమోస్ 4:12.

3. ఈ ఉపమానంలో దేవుడ్ చాల గంభీరమైన ప్రశనిను ఎల అడ్గు-
తునానిడో ఎత్్త చూపండి, అవి 'అప్్పడ్ మీరు మీ కోసం సద్ధం చేసన 
వ్టిని ఎవరు పందుతారు?' (20వ వచనం  ). దేవుని రాజయాం యొక్క 
విస్తరణకు మన బహుమతులు మరియు ప్రత్భను ఉపయోగంచుకోవ్-
లని స్చించండి.

ముఖయా వచన్లు వివరించండి మరియు ద్నిని నేరుచాకవడానికి విద్యారుథా-
లను ప్రోతసుహంచండి.
పూరితా అధయాయనం 3.

స్మతలు 11: 4 & 29 మరియు మత్తయి 6: 19–21 ఈ పాఠానిని 
నిజంగా ఎల సంగ్రహించాయో పరిశీలంచండి. దురాశకు సంబంధంచి 
నిరగామక్ండము 20: 17 ను కూడా చూడండి.

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తాంది:
1. ఒకరి జీవితప్ నిజమైన ఉదే్దశాయానిని నిరా్ధరించే ప్ముఖయాత “నాకు 

జీవించడం క్రీస్్త”. (పౌలు ఫిలపీ్పయులకు 1: 21)
2. మన ఆస్్తలను ఇతరుల మంచి కోసం ఉపయోగంచడం యొక్క ప్-

ముఖయాత. ఇతరులకు సహాయపడటానికి కొనిని ఆలోచనల జాబితాను 
రూపందించండి.

3. మన రక్షణకి అయేయా ఖరుచితో దురాశను కొనస్గంచకపోవడం యొక్క 
ప్ముఖయాత.
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పరిచయం చేయండి

పూరితా చేయండి  

సమీక్ంచండిజీవించా-

లసుంది

బి 1 – 3వ  స్థాయి   
పాఠం 4 – ఉపమాన్ల 
అంశం – ఇతరులను క్షమించడం

బైబిల్ దృష్టి : మతతాయి 18: 21–35

ముఖయా వచనం  : ఎఫెసీయులు 4: 32

మనం నేరుచాకవలసినది:
1. .ఈ ఉపమానం క్రైస్తవులను ఎల క్షమించాలో నేర్పడానికి  

చెప్పబడింది.
2. .ఇతరులను క్షమించడంలో మనం అపరిమితంగా ఉండాల.

క్షమించటం గురించి పేతురుకు ఉనని సమసయాను వివరించండి. (18: 21)
పాత నిబంధనలో ఒక వయాకి్త మూడ్స్రులీ లేద్ నాలుగుస్రులీ క్షమించ-
బడాడాడని తనకు తెలుస్నని వివరించండి (అమోస్ 2: 6). ప్రభువైన 
యేస్ శిషుయాడిగా, అతను మరింత ఉద్రంగా ఉండాలని భావించి 
ఏడ్స్రులీ స్చించాడ్ (22 వ వచనం). ఏదేమైనా, ప్రభువు, “డెబబుది 
ఏళలీ మారుల” మటు్టకని అని చెపా్తడ్, అంటే ఇతరులను క్షమించడంలో 
మనం అపరిమితంగా ఉండాల.

బైబిల్ కథను ప్రదరి్శంచండి: 
చరిచాంచండి మరియు వివరించండి:
1. రుణగ్రహీత తన భార్ అప్్పను చెలలీంచలేకపోయాడని సేవకుడి 

ప్రభువు గ్రహించినప్్పడ్, అతని పటలీ కరుణతో కదిల, అప్్పను 
తుడిచిపటా్టడ్. (25–27 వచనాలు ) ఇది దయగల చరయా. 

2. పాప్లుగా, మన పాపప్ గొప్ప రుణానిని మనం చెలలీంచలేము 
మరియు అతని శిక్ష నుండి తపి్పంచుకోవడానికి దేవుని దయ 
అవసరం. ప్రపంచ పాపానికి అప్్పను సలువపై చెలలీంచిన క్రీస్్త 
పని ద్వారా మనం రక్షణ  పందవచుచి. దేవుడ్ తన కుమారుడిని 
ఇచాచిడ్ 'ఆయన తన జీవితానిని చాల మందికి విమోచన క్రయధన-
ముగా ఇచాచిడ్. ” (మత్తయి 20: 28)

3. క్షమించే సేవకుడ్ తన తోటి సేవకుడిని క్షమించాల,.
4. ప్రభువైన యేస్ మన పటలీ ప్రవరి్తంచినటులీ, మనం ఇతరుల పటలీ 

ప్రవరి్తంచాల. (ముఖయా వచనాలు చూడండి)
ముఖయా వచన్లు వివరించండి మరియు ద్నిని నేరుచాకవడానికి 
విద్యారుథాలను ప్రోతసుహంచండి.
పూరితా పాఠం 4.

ఈ భాగం 'దయ' మరియు ' కరుణ ' రండింటినీ ఎల ప్రదరి్శస్్తందో 
చరిచించండి.  (తీతు 3: 5). 'మనం చేసన నీత్ పనుల ద్వారా క్దు, 
ఆయన దయ ప్రక్రం ఆయన మనలను రక్షించాడ్', మరియు దయ 
దేవుని శిక్ష నుండి తపి్పంచుకోగల నీత్వంతమైన మారాగానిని అందిస్్తందని 
వివరించండి. ఎఫెస్యులకు 2: 8 అధయాయనం చేయండి 'ఎందుకంటే 
మీరు దయతో రక్షింపబడాడారు.' రక్షింపబడటం కృప ద్వారా దేవుని వరం 
– మనకు అర్హత లేని మరియు సంపాదించలేని శాశవాతమైన భద్తను 
ఇస్్తంది.

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తాంది:
1. 'క్షమాపణ' గురించి ఈ పాఠం మిమమాలని ఎల సవ్లు చేస్్తంది?
2. మనము ప్రభువైన యేస్ క్షమించబడిత్, మనం ఇతరులను ఎందుకు 

క్షమించాల?
3. మనం కలగ ఉండవలసన ఇతర లక్షణాలతో పాటు 'క్షమాపణ' కోసం 

ఎఫెస్యులకు 4: 32 చూడండి.

బి 1 – 4వ  స్థాయి   
అధయాయనం 4 – ఉపమానములు
అంశం – గొపపు విందు

బైబిల్ దృష్టి : లూకా 14: 15–24

ముఖయా వచనం  : యోహాను 6: 37

మనం నేరుచాకవలసినది :
1. 'నా దగగారకు రండి' అనే తన పిలుప్కు ప్రత్స్పందించే వ్రందరికీ 

దేవుడ్ పరలోకములో  విందు వ్గా్దనం చేశాడ్. (మత్తయి 11: 28)
2. రక్షణ  కి ప్రభువైన యేస్ వద్దకు వచిచిన మనలో రక్షణ ఉననివ్రు 

యేస్కు ప్రత్స్పందించడానికి ఇతరులను తెలయచేయటం మన 
బాధయాత.

తూరు్ప దేశాన ప్రజలు ప్రణాళిక్బద్ధమైన విందుకు రండ్ క్ల్స్ పంపిం-
చేవ్రు. మొదటి పిలుప్ తయార్ అవసరమని స్చించింది మరియు 
రండవ పిలుప్ విందు సద్ధంగా ఉందని స్చించింది. ఈ సందరభాంలో 
ఆహావానించబడిన వ్రికి హాజరు క్వ్లనే ఉదే్దశయాం లేదు మరియు నిరాక-
రించినందుకు స్కులు చెపా్తరు.

బైబిల్ కథను ప్రదరి్శంచండి:
చరిచాంచండి మరియు వివరించండి:
1. ప్రభువైన యేస్ సలువపై మరణంచడం ద్వారా రక్షణ  కి సంబంధం-

చిన పనిని పూరి్త చేశాడని మరియు ద్ని ఫలతంగా, స్వ్ర్త ఆహావానం 
అందరికీ తెలుస్్తందని ఈ 'గొప్ప విందు' మనకు గురు్త చేస్్తంది.

2. మూడ్ స్కులు వ్స్తవమైనవి క్వు, ప్రత్ సందరభాంలోన్ హాజరును 
అనుమత్ంచే ఏరా్పటులీ జరిగాయి: మొదటి స్కు (18 వ వచనం); 
అతను క్షమాపణలు చెబుతుననిప్్పడ్, ఒక యూదుడ్ భూమిని 
చూడకుండానే భూమిని కొంటాడని నమమాడం కష్టం. రండవ స్కు 
(19 వ వచనం); ఈ మనిష్ మరింత ధక్కరించాడ్, క్షమాపణ చెప్పడ్. 
మూడవ స్కు (20 వ వచనం); 

3. ఈ మొదటి స్కు భౌత్క ఆస్్తలపై ఎకు్కవ ప్ముఖయాతనిచేచి వ్రిని 
స్చిస్్తంది, 

4. ఆహావానించినవ్రు అసంతృపి్త చెంద్డ్ మరియు ఈ స్కులు చూస 
అవమానించబడాడాడ్ మరియు పేద,. (21 & 23 వచనాలు)

ముఖయా వచన్లు వివరించండి మరియు ద్నిని నేరుచాకవడానికి  
విద్యారుథాలను ప్రోతసుహంచండి.
పూరితా అధయాయనం 4.

ఈ ఉపమానం యొక్క ప్ధమిక అనువర్తనం ఏమిటంటే, స్వ్ర్తను 
త్రస్కరించిన వ్రు యూదులు మరియు తరువ్త మరింత ప్రత్స్పందించే 
అనయాజనుల దేశాలకు దీనిని అందించారు.
ప్రభువు కృప మరియు దయను త్రస్కరించడం కొనస్గంచే వ్రు ఒక 
రోజు చాల ఆలసయాం అయాయారని మరియు పరలోకములో  స్వ్ర్త 
విందుకు తలుప్లు మూసవేయబడింది.  
యేస్క్రీస్్త స్వ్ర్తను వయాత్ర్కించినప్్పడ్ ప్రజలు ఈ రోజు చేసే కొనిని 
స్కులు గురించి ఆలోచించండి.

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తాంది:
1. “రోడ్డా ప్రక్కవ్రు,  ఆనాదులు”  నుండి వచిచిన వ్రు చూపిన విధంగా 

ఎవరూ రాజ బలలీ వద్ద కూరోచివడం తప్్పక్దు.
2. అందరినీ రక్షణ  యొక్క ఆశీరావాదంలోకి తీస్కురావడానికి ప్రేమపూ-

రవాక ఒపి్పంచడం ఉపయోగపడ్తుంది. ప్రజలు దేవుని రాజయాంలోకి 
ప్రవేశించడానికి ఇంక్ స్థలం ఉంది.
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పరిచయం చేయండి

పూరితా చేయండి  

సమీక్ంచండిజీ-

వించాలసుంది

బి 2 – 3వ  స్థాయి   
పాఠం 1 – అదుభుతాలు 
అంశం –  నీరు  ద్రాక్షారసము లోకి మారుచాట

బైబిల్ దృష్టి : యోహాను 2: 1–11

ముఖయా వచనం  : యోహాను 2: 11

మనం నేరుచాకవలసినది  :
1. ప్రభువైన యేస్ని మనం పాటించాలస్న వయాకి్త.
2. మనం ప్రభువైన యేస్పై నమమాకం ఉంచినప్్పడ్, ఆయన మన 

జీవితాలోలీ ఆనంద్నిని తెస్్తడ్.

తూరు్ప దేశాన వివ్హం యొక్క ఆలోచనలను పరిచయం చేయండి. ఈ 
ప్రకరణములో మరియని 'యేస్ తలలీ' అని 1 వ వచనంలో చెపా్పరని 
వివరించండి. ప్రభువైన యేస్ కనయాక మరియ కుమారుడ్ క్బటి్ట అతను 
ప్రసదు్ధడ్ క్లేదుఅని వివరించండి, క్నీ ఆమ ప్రభువు తలలీ అయి-
నందున ఆమ బాగా ప్రసది్ద చెందింది. . బైబిల్ ఎలలీప్్పడూ ప్రభువైన 
యేస్కు అతుయాననిత స్్థనానిని ఇస్్తంది క్ని మరియకి క్దు.

బైబిల్ కథను ప్రదరి్శంచండి:
చరిచాంచండి మరియు వివరించండి :
1. మన హృదయాలలోకి, మన ఇళలీకు, మన స్మాజిక జీవితాలకు,  

మన పాఠశాల జీవితాలకు ఆయనను ఆహావానించాలనే నిరణియం 
చాల తెలవైనదే అయినటేలీ ప్రభువైన యేస్ను వివ్హానికి  
ఆహావానించాలనే నిరణియం చాల తెలవైనది.

2. వివ్హం  ప్రంభంలో ద్రాక్షారసము  అయిపోయినప్్పడ్ 
అత్థులు నిరాశ చెంద్రు, క్ని ఆ పరిస్థత్లో  వ్రు సహాయం 
కోసం ప్రభువైన యేస్ వైప్ చూశారు. (2: 4 , 5)

3. క్రైస్తవ జీవితం ఎప్పటికప్్పడ్ మరుగుపడ్తుందని  గురు్తచేస్్త 
ఉత్తమమైన ద్రాక్షారసము  చివరి వరకు ఉంచబడింది.

4. ఈ అదుభాతం క్రీస్్తను దేవుని కుమారుడిగా చూపించింది మరియు 
శిషుయాల విశావాస్నిని మరింత బలపరిచింది. (2: 11)

ముఖయా వచన్లు వివరించండి మరియు ద్నిని నేరుచాకవడానికి 
విద్యారుథాలను ప్రోతసుహంచండి. 
పూరితా పాఠం 1.

3వ  స్్థయి, బి 2, పాఠం 1 లోని ప్రశనిలకు విద్యారు్థలకు సమాధానం 
ఇవవాడానికి సహాయపడే కివాజ్ ద్వారా ఈ అదుభాతానిని సమీక్షించండి.

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తాంది:
1. ప్రభువైన యేస్ను మీ హృదయంలోకి ఆహావానించడం అంటే  

ఏమిటో చరిచించాల? తనకు ఉపయోగపడే జీవితానిని గడపడానికి 
ప్రభువు మనకు ఎల సహాయం చేస్్తడో తెలుస్కోవడానికి,  
(స్మతలు 3: 5–6) చదవండి.

2. ప్రభువైన యేస్ను పరలోక్నికి చేరుకుననిప్్పడ్ వ్రి వయాకి్తగత 
రక్షకుడిగా తెలుస్కునని వ్రు ఎదురుచూస్్తనని ఆనందం గురించి 
తెలుస్కోవడానికి (కీర్తన 16: 11) చదవండి.

బి 2 – 4వ  స్థాయి   
అధయాయనం 1 – అదుభుతాలు 
అంశం – నీరు  ద్రాక్షారసము లోకి మారుచాట

బైబిల్ దృష్టి : యోహాను 2: 1–11
ముఖయా వచన్లు: యోహాను 15: 14, యోహాను 2: 5
మనం నేరుచాకవలసినది  :
1. మనం ప్రభువైన యేస్ను ప్రేమిసే్త, వివ్హం లో శిషుయాలుకు మరియ 

ఇచిచిన స్చనలను మనం వినాల: “ఆయన మీకు చెపి్పనదంతా 
చేయండి”. (యోహాను 2: 5)

2. ఈ అదుభాతానిని చేయడంలో, ప్రభువైన యేస్ తాను నిజంగా మానవ 
శర్రంలో దేవుడని అందరికీ వెలలీడిస్్తనానిడ్, తద్వారా నమిమాన శిషుయాల 
విశావాస్నిని మరింత బలోపేతం చేశాడ్.

అదుభాతాలు ఏమిటో, అవి ఎందుకు స్వ్ర్తలలో నమోదు చేయబడాడాయో 
చరిచించండి.
యోహాను స్వ్ర్త ఏడ్ అదుభాతాల చుట్్ట నిరిమాంచబడింది, అనీని బహిరం-
గంగా ప్రదరి్శంచబడాడాయి, వీటిలో గలలయ క్నాలో వివ్హం మొదటిది. 
మరికొందరి కోసం వెతక్లని విద్యారు్థలను కోరవచుచి.
ఏది మాత్మే క్కుండా మరనోని అదుభాతాలు  లకింపబడింది.

బైబిల్ కథను ప్రదరి్శంచండి:
చరిచాంచండి మరియు వరించండి:
1. ప్రభువైన యేస్, అతని తలలీ మరియు శిషుయాలు అందరూ వివ్హానికి 

అత్థులుగా ఉనానిరు, అక్కడ నీటిని ద్రాక్షారసము  గా మారాచిరు.
2. మరియ ఆమ చివరిగా నమోదు చేసన మాటలలో శిషుయాలు ఇల 

చెబుతుంది: “ఆయన మీకు చెపి్పనదంతా చేయండి (2: 4 & 5)
3. ప్రంభంలో ఉత్తమమైన ద్రాక్షారసమును అందించడం స్ధారణ 

పద్ధత్.  క్ని ఈ వివ్హం  చివరలో ఉత్తమమైన ద్రాక్షారసము  
అందించారు, 

4. ఈ అదుభాతం క్రీస్్తను దేవుని కుమారుడిగా చూపించింది మరియు 
శిషుయాల విశావాస్నిని మరింత బలపరిచింది. (2: 11)

ముఖయా వచన్లు వివరించండి మరియు వాటిని నేరుచాకవడానికి విద్యారుథా-
లను ప్రోతసుహంచండి.
పూరితా అధయాయనం 1.

పైన పేర్్కనని ప్రత్ అంశాలను క్రైస్తవ జీవితానికి వరి్తంపజేయడం ద్వారా 
పాఠానిని సమీక్షించండి. గమనిక:–
1. బైబిలోలీని ద్రాక్షారసము  ఆనందం గురించి మాటాలీడ్తుంది. మరియ 

చెపి్పనప్్పడ్: “వ్రికి ఎకు్కవ ద్రాక్షారసం లేదు” (3వ వచనం), 
2. ప్రభువైన యేస్ను ప్రేమించే వ్రు ఆయన వ్కయామైన బైబిలోలీ  

చెపి్పనటులీ చేస్్తరు.
3. యేస్ దేవుని కుమారుడిగా స్పష్టంగా ప్రదరి్శంచబడాడాడ్.

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తాంది:
1. 1.మన వయాకి్తగత రక్షకుడిగా ప్రభువైన యేస్ను మనం ఎల విశవాసస్్త-

నానిమో పరిశీలంచండి.
2. 2.మన జీవితాల కొరకు ప్రభువు చితా్తనిని తెలుస్కోవటానికి బైబిల్ 

చదవడం మరియు క్రమం తప్పకుండా ప్రి్థంచడం యొక్క ప్ముఖయా-
తను చరిచించండి.
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పరిచయం చేయండి

పూరితా చేయండి  

సమీక్ంచండిజీ-

వించాలసుంది

బి 2 – 4వ  స్థాయి   
అధయాయనం 2 – అదుభుతాలు 
అంశం – బాలుడు స్వసథాత పొంద్డు

బైబిల్ దృష్టి: యోహాను 4: 43–54
ముఖయా వచన్లు: అపొసతాలుల కారయాములు 16:31; రోమీయులు    10:9
మనం నేరుచాకవలసినది  :
1. ప్రధాని కుమారుడ్ శార్రక మరణానికి దగగారలో ఉనానిడ్ మరియు 

ప్రభువైన యేస్ మాత్మే అతనిని త్రిగ జీవితంలోకి తీస్కువచేచి శకి్తని 
కలగ ఉనానిడ్.

2. మన పాపం ఒక వ్యాధ, సవాస్థపరిచాడ్, అది ఆధాయాత్మాక మరణానికి 
క్రణమవుతుంది మరియు ప్రభువైన యేస్ మాత్మే మనకు నితయాజీ-
వము ఇవవాగలడ్.

క్నాలో ప్రభువైన యేస్క్రీస్్త తన మొదటి అదుభాతానిని చేశాడని,  అతని 
కీరి్త వ్యాపించిందని విద్యారు్థలకు గురు్త చేయండి, హేరోదు కోటలోని 
అధక్రి అయిన బాలుడి తండ్రి తన కుమారుడ్ను సవాస్థపరచమని 
వినయంగా కోరాడ్.
ఈ ప్రధాని  ప్రభువైన యేస్ బాలుడి సవాస్థపరిచేందుకు, బాలుడి పక్కన 
శార్రకంగా ఉండాలని భావించాడ్. 
 అతను చూపించిన విశావాస్నికి ఎకు్కవగా ప్రత్ఫలమిచాచిడ్. 
– మొదట నమమాండి మరియు తరువ్త చూడండి!

బైబిల్ కథను ప్రదరి్శంచండి:
చరిచాంచండి మరియు వివరించండి :
1. జబుబుపడిన కుమారుడ్ మరియు తండ్రి అభయార్థన. అనారోగయాం 

మరియు మరణం ధనవంతులుకు లేద్ పేదలుకు మనందరికీ  
వస్్తయి, క్ని అందరికీ వ్రి ఆధాయాత్మాక అవసరానిని తీరచిడానికి ప్రభు-
వైన యేస్ అవసరం. – మత్తయి 9: 12–13 చూడండి.  
(1 యోహాను 5: 10–14)

2. ప్రభువు సమాధానం. ప్రభువైన యేస్ 'నీ కుమారుడ్ బ్రతుకుతాడ్' 
(50 వ వచనం) కు చెపి్పనప్్పడ్ ప్రధాని విశావాస్నిని పర్క్షిస్్తనానిడ్. 
ప్రజలు, ఇప్్పడ్ మనుషుల మాదిరిగానే, దేవుని వ్క్యానిని ముఖ 
విలువతో అంగ్కరించడానికి బదులుగా సంకేతాలు మరియు అదుభాతాల-
ను చూడాలనుకునానిరు (48 వ వచనం): మొదట విశావాసం!

3. ఫలతం. దేవుని వ్కయాం జీవిస్్తననిది మరియు ద్ని ద్వారా మనం 
ప్రభువైన యేస్ను వయాకి్తగతంగా తెలుస్కోవడమే క్క, ద్ని ద్వారా 
బలపడవచుచి, ఎందుకంటే దేవుని వ్కయాము వెనుక దేవుని శకి్త అంతా 
ఉంది. ప్రధాని నమామాడ్, అతని కొడ్కు సవాస్థత పంద్డ్ మరియు 
అతని కుటుంబం మొత్తం నముమాకునానిరు.

ముఖయా వచన్లు వివరించండి మరియు వాటిని నేరుచాకవడానికి విద్యారుథా-
లను ప్రోతసుహంచండి.
పూరితా అధయాయనం 2.

హెబ్రీయులు 11: 6 నుండి ఈ ప్రకటనను ప్రత్బింబించండి; 'విశావాసం 
లేకుండా దేవుణణి సంతోషపట్టడం అస్ధయాం', మరియు ఇది విద్యారు్థలు 
ఇప్్పడే నేరుచికునని వ్టిని ఎల స్చిస్్తందో చరిచించండి.

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తాంది:
1. ప్రధాని ప్రభువైన యేస్ను విశవాసంచి తన గృహానికి త్రిగవెళాళేడ్ 

– అతను తన విశావాస్నిని చరయాలో ఉంచుతునానిడ్. గృహంలోకి  
మరియు పాఠశాలలో మన విశావాస్నిని అమలు చేయగల మారాగాల 
గురించి ఆలోచించండి.

2. ప్రభువైన యేస్పై మన విశావాసం ఉంచడం ఈ రోజు మనం జీవిస్్తనని 
సంస్కకృత్ని ఎల సవ్లు చేస్్తంది? 

బి 2 – 3వ  స్థాయి   
పాఠం 2 – అదుభుతాలు 
అంశం – ఒక బాలుడు స్వసథాత పొంద్డు

బైబిల్ దృష్టి: యోహాను 4: 43–54
ముఖయా వచనం : యోహాను 4: 50
మనం నేరుచాకవలసినది  :
1. ప్రధాని కుమారుడ్ చాల అనారోగయాంతో, మరణంచే సమయంలో, 

యేస్ నుండి కొంత దూరంలో ఉనానిడ్, క్ని యేస్ కుమారుడిని 
బాగుచేస్డ్.

2. మనమందరం పాప్లుగా ప్టా్టము ప్రభువైన యేస్ నుండి 
దూరముగా ఉనానిము క్ని మనం పశాచితా్తపపడి క్షమాపణ కొరకు 
ఆయన వైప్ త్రిగత్, ఆయన మనకు కొత్త జీవితానిని ఇవవాగలడ్.

ప్రభువైన యేస్ తన మొదటి కనాలో సందర్శభం, నీటిని ద్రాక్షారసంగా 
మారాచిడని మరియు ప్రజలు క్నాలో చేసన మరో గొప్ప అదుభాతానిని 
చూడాలని విద్యారు్థలకు గురు్త చేయండి – ప్రధాని కుమారుడి వైదయాం.
యేస్ క్నాలో ఉననిప్పటికీ, బాలుడ్ కపరనిహంలో ఉనానిడ్ మరియు 
యేస్ శార్రకంగా లేనప్పటికీ, యేస్ శకి్తని అక్కడ అనుభవించాడని 
చూపించడానికి పాఠంలోని మాయాప్ను ఉపయోగంచండి.

బైబిల్ కథను ప్రదరి్శంచండి:
చరిచాంచండి మరియు వివరించండి:
1. ఈ బాలుడి తండ్రి యూదుడ్ మరియు హేరోదు రాజధక్రి.  

అతను మిగతా యూద దేశవ్స్లకనాని ప్రభువైన యేస్పై ఎకు్కవ 
నమమాకం కలగ ఉననిటులీ అనిపిస్్తంది మరియు అతను తీవ్ంగా  
అనారోగయాంతో ఉననిందున తన కుమారుడిని సవాస్థపరచమని  
ప్రభువును వేడ్కునానిడ్. (4: 47)

2. బాలుడి తండ్రి, ప్రభువైన యేస్ సవాస్థపరిచేందుకు బాలుడి పడక-
గదిలో ఉండాలస్న అవసరం ఉందని అనుకునానిడ్, క్ని ప్రభువు 
తన కొడ్కు సవాస్థత పంద్డని చెపా్పడ్ మరియు ప్రధాని  ప్రభువు 
మాటను విశవాసంచి ఇంటికి త్రిగ ప్రయాణంచాడ్. (4: 50)

3. బాలుడ్ ఏ సమయంలో సవాస్థత పంద్డని అతను సేవకులను 
అడిగనప్్పడ్, వ్రి సమాధానం అతనికి భరోస్ ఇచిచింది, ఆ సమ-
యంలోనే, ప్రభువైన యేస్ బాలుడ్ సవాస్థత పరిచాడ్ చెపా్పడ్. 
(4: 52–53)

ముఖయా వచన్లు వివరించండి మరియు ద్నిని నేరుచాకవడానికి 
విద్యారుథాలను ప్రోతసుహంచండి.
పూరితా పాఠం 2.

ప్రభువైన యేస్క్రీస్్త యొక్క శకి్త ప్రధాని  కుమారుడిని సవాస్థపరచడమే 
క్క, ప్రధాని  కుటుంబం మొత్తం (యోహాను 4: 53) ఇప్్పడ్ యేస్ను 
విశవాసంచిందని ముఖయా వచనమైన యోహాను 4: 50 ను తెలుస్కోండి.

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తాంది:
1. నితయాజీవము కోసం మనమందరం ప్రభువైన యేస్ను మన 

హృదయంతో విశవాసంచిల, పాటించాల.
2. ఒక యువ క్రైస్తవునిగా, ప్రభువైన యేస్ ఒక అదుభాతం చేయడానికి 

గాని లేద్ ప్ర్థనకు సమాధానం ఇవవాడానికిగాని  శార్ర స్నినిధయాం  
ఉండవలసన అవసరం లేదని మనం  తెలుస్కోవ్ల,
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పరిచయం చేయండి

పూరితా చేయండి  

సమీక్ంచండిజీవించా-

లసుంది

బి 2 – 4వ  స్థాయి   
అధయాయనం 3 – అదుభుతాలు
అంశం – అంధుడైన బరితామయి

బైబిల్ దృష్టి: మార్కూ 10: 46–52

ముఖయా వచనం : మారుకూ 10: 52

మనం నేరుచాకవలసినది  :
1. బరి్తమయి (49 వ వచనం) అని పిలువబడినటేలీ, ప్రభువైన యేస్ ఆధాయా-

త్మాకంగా అంధులను స్వ్ర్త ప్రకటించడం ద్వారా పిలుస్్తనానిడ్.
2. రక్షణ  కి ప్రభువైన యేస్పై నమమాకం ఉంచినప్్పడ్ మన పాపప్ 

జీవితాలను విడిచిపటి్ట ఆయనను అనుసరించాల.

ప్రభువైన యేస్ క్లంలో అంధులకు మద్దతు చాల తకు్కవగా ఉండి, 
మనుగడ స్గంచడానికి చాల మంది భిక్షాటనకు తగగాంచబడాడారని వివరిం-
చండి.

బైబిల్ కథను ప్రదరి్శంచండి:
చరిచాంచండి మరియు  వరించండి:
1. బరి్తమయి అంధుడ్ మరియు పేదవ్డ్, మేము ఆధాయాత్మాక విషయా-

లకు గుడిడాగా ఉనానిమని గురు్తచేస్్తనానిము మరియు ద్నివలలీ మనం 
ఎక్కడికి వెళ్్తనానిమో మాకు తెలయదు.

2. ప్రభువైన యేస్ను కలవడానికి బరి్తమయి ఇదే చివరి అవక్శం అయి 
ఉండవచుచి, అందువలలీ అతను 'నాపై దయ చూపండి' (47 వ వచనం) 
అని ప్రభువును హృదయపూరవాకంగా కోరాడ్. రక్షణ అనేది 'నేను' 
లేద్ “నాకు” అనే పద్నిని ఉపయోగంచడం ద్వారా వివరించబడిన 
వయాకి్తగత విషయం.

3. బరి్తమయి ప్రభువైన యేస్ వద్దకు రావడానికి ఆటంకం కలగంచే 
ప్రత్ద్నిని విసరాడ్ మరియు అతని దృష్్టని కోరిన వెంటనే ఈ అభయార్థన 
మంజూరు చేయబడింది. అతను ప్రభువైన యేస్ను వెంటనే అనుసరిం-
చాడ్ క్బటి్ట ఇది 'మొదటి చూప్లో ప్రేమ'. (50–52 వచనాలు 

ముఖయా వచన్లు వివరించండి మరియు ద్నిని నేరుచాకవడానికి విద్యారుథా-
లను ప్రోతసుహంచండి.
పూరితా అధయాయనం 3.

మత్తయి 4: 18–22 చూడండి మరియు వ్రు ఏమి చేస్్తనానిరో అనినిటినీ 
వెంటనే వదిల ప్రభువైన యేస్ను అనుసరించిన ఇతరులను కనుగొనండి.
ప్రభువైన యేస్ తనను అనుసరించేవ్రిలో ఏ లక్షణాలను ఆశిస్్తనానిడో తె-
లుస్కోవడానికి ఎఫెస్ 6: 10–18 / లేద్ కొల్సస్  3: 8–17 చూడండి.
ఈ బైబిల్ పఠనాల నుండి క్రైస్తవుడి జీవితానిని వివరించే ఆరు ప్రధాన 
విషయాల జాబితాను తయారు చేయండి.

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తాంది :
1. రక్షణకి ప్రభువైన యేస్ను వెతకడం యొక్క ప్ముఖయాత, అతను 

ఇంక్ పిలుస్్తననిప్్పడ్ మరియు ఇంక్ సమయం ఉంది.
2. మనం ప్రభువైన యేస్ అనుచరులుగా ఉననిప్్పడ్, ఆయన శకి్త మన 

జీవితాలోలీ పనిచేస్్తంది మరియు ఆయన చితా్తనిని చేయడం ద్వారా 
ఆయనను సంతోషపట్టడానికి మనం ఉపయోగపడవచుచి. మేము మా 
పాత పాపాతమాకమైన జీవితాలతో ముగంచబడి మరియు ప్రభువైన 
యేస్తో కొత్త జీవితానిని ప్రంభించాము.

3. యోహాను 8: 12 చదవండి మరియు గతంలోని చీకటిని విడిచిపటి్ట 
“వెలుగులో నడవండి” అంటే ఏమిటో పరిశీలంచండి.

బి 2 –  3వ  స్థాయి   
పాఠం 3 – అదుభుతాలు
అంశం – అంధుడి  కళ్ళు తెరిచారు

బైబిల్ దృష్టి: మార్కూ 10: 46–52
ముఖయా వచనం : మారుకూ 10: 52
మనం నేరుచాకవలసినది  :
1. బరి్తమయి తీరని అవసరం ఉంది, ఆయన కి ఆ కొరత తెలుస్ 

మరియు ప్రభువైన యేస్ తన అవసరానిని తీరాచిలని నిశచియించు-
కునానిడ్.

2. ప్రభువైన యేస్ బరి్తమయి ప్ర్థనకు సమాధానమిచాచిడ్,  యె-
రూషలేముకు యేస్ తన చివరి పరయాటనలో ప్రభువైన బరి్తమయి 
అనుసరించడం ద్వారా కృతజఞాతలు తెలపాడ్.

విద్యారు్థలను అంధులైన ఎవరికైనా తెలసేమోనని వ్రిని అడగండి 
మరియు అలంటి వయాకి్త జీవితంలో ఎదుర్్కంటునని ఇబబుందుల గురించి 
మాటాలీడండి. అంధులకు ఎల సహాయం చేయవచోచి చరిచించండి క్ని 
శార్రక అంధతవాం నయం క్దు.

బైబిల్ కథను ప్రదరి్శంచండి:
చరిచాంచండి మరియు వరించండి :
1. అంధుడైన బరి్తమయి అనే యూదుడ్ యేస్  మస్స్హ , ద్వీదు 

కుమారుడని నమామాడ్. యూదులు స్ధారణంగా ఈ విధంగా 
నమమారు. (11: 47)

2. బరి్తమయిని నిశ్శబ్దంగా ఉండమని చెపి్పనప్పటికీ, తన దృష్్టని ప్నరు-
ద్ధరించమని సహాయం కోసం పిలుప్నిచాచిడ్. భూమి ఆక్శములు 
సృజించిన,  విశవాంనిని నిశ్శబ్ధంగా నిలబెటి్టన ప్రభువైన యేస్, 
బిచచిగాడి ఏడ్ప్ వద్ద 'నిశచిలంగా నిలబడాడాడ్' (11: 49) మరియు 
అతని దృష్్టని త్రిగ ఇచాచిడ్!

3. బరి్తమయి తన నమమాకమైన అనుచరుడిగా, తన సలువ వేయడానికి 
ముందు, యెరూషలేముకు తన చివరి పరయాటనలో తన కృతజఞాతలు 
చూపించాడ్. (11: 52)

ముఖయా వచన్లు వివరించండి మరియు ద్నిని నేరుచాకవడానికి 
విద్యారుథాలను ప్రోతసుహంచండి.
పూరితా పాఠం 3.

51 వ వచనంలోని బరి్తమయి యొక్క చినని ప్ర్థన మరియు 52 
వ వచనంలో యేస్ అందుకునని శీఘ్ర ప్రత్స్పందనపై వ్రి దృష్్టని 
ఆకరి్షంచండి. యేస్ బరి్తమయి ను తన నుండి ఏమికోరు కుంటునానిడో 
అడిగనటేలీ, ప్రభువైన యేస్ను విశవాసంచి, ఆ తరువ్త అనుసరించాలస్న 
ఆవశయాకత గురించి మనం తెలుస్కోవచుచి. బరి్తమయి ఈ అవక్శానిని 
కోలో్పయినటలీయిత్, అతను మరల ప్రభువైన యేస్ను కలుస్కోకపోవ-
చుచి.  (యోహాను 8: 12 చూడండి) 

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తాంది :
1. అంధుడైన  యూదుడ్ నిజమైన ఆధాయాత్మాక దృష్్టని కలగ ఉనానిడని 

మరియు ఆయనను అనుసరించడానికి సద్ధంగా ఉనానిడని ప్రభువైన 
యేస్ను ఉతాస్హపరిచారు. ప్రత్ ఒక్కరూ ప్రభువైన యేస్పై 
నమమాకం ఉంచాల. 

2. మన ప్ర్థనలు ఎకు్కవసేప్ ఉండవు. మనం ఆయనను ప్రేమిస్్తనాని-
మని ప్రభువైన యేస్తో చెప్పగలము మరియు ఆయన కొరకు మనం 
ఏమి చేయాలనుకుంటునానిమో ఆయనను అడగవచుచి.

3. ప్రత్ ఒక్కరూ తమ వయాకి్తగత అవసరాల గురించి చినని, సంబంధత 
ప్ర్థనలు చేయమని అడగండి.
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పరిచయం చేయండి

పూరితా చేయండి  

సమీక్ంచండిజీ-

వించాలసుంది

బి 2 – 4వ  స్థాయి   
అధయాయనం 4 – అదుభుతాలు
అంశం – కుష్టి వాయాధి ఉననా పది మంది ప్రుష్లు

బైబిల్ దృష్టి : లూకా 17: 11–19

ముఖయా వచన్లు: ఎఫెసీయులు 2: 8–9

మనం నేరుచాకవలసినది:
1. మనమందరం పాప్లుగా ప్టా్టము మరియు పాపప్ వ్యాధని ప్రభువైన 

యేస్ ద్వారా మాత్మే నయం చేయవచుచి.
2. ప్రభువైన యేస్పై విశావాసం ద్వారా మనం పాపప్ వ్యాధ నుండి 

సవాస్థత పందినప్్పడ్, రక్షణ  ఆశీరవాదించినందుకు మనం నిరంతరం 
ఆయనకు కృతజఞాతలు చెపా్పల.

కుషు్ట వ్యాధ చాల అంటువ్యాధ చరమా వ్యాధ అని వివరించండి, ఇది నేటికీ 
ప్రపంచంలో ఉంది. 20 కోటలీ  మందికి ఈ వ్యాధ ఉందని అంచనా. ఈ 
వ్యాధ ఉననివ్రికి సహాయపడటానికి ఉనికిలో ఉనని 'ది లెప్రస్ మిషన్' అనే 
సంస్థ గురించి కొందరు వినానిరు కద్!
కుషుఠురోగంతో బాధపడ్తునని ఇతర బైబిల్ అక్షరాలను చూడండి. లేవీ 13: 
45–46 కూడా చూడండి.

బైబిల్ కథను ప్రదరి్శంచండి:  
చరిచాంచండి మరియు వివరించండి :
1. కుషుఠురోగులు తమను తాము నయం చేయలేకపోయారు, అందుకు 

వ్రు క్ని దయ కోసం సరైన వయాకి్త అయిన ప్రభువైన యేస్ వద్దకు 
వచాచిరు. (13 వ వచనం  )

2. ప్రభువు 'వెళళేండి' (14 వ వచనం) చెపి్పనప్్పడ్, కుషుఠురోగులు 
ఆయన మాటను పాటించారు మరియు యాజకుల ఇంటికి వెళలీకముం-
దే పరిశుదు్ధలయాయారు. ప్రభువు మాటాలీడే వ్కయాంలో విధేయత మరియు 
స్ధారణ విశావాసం ప్రక్షాళనను తెచిచిపటి్టంది.

3. ఒక కుషుఠురోగ మాత్మే,  సమరయుడ్  సవాస్థత పంద్డ్ క్బటి్ట 
వినయపూరవాకంగా కృతజఞాతలు మరియు ఆరాధనకు త్రిగ వచాచిడ్ 
(16వ వచనం) 

ముఖయా వచన్లు వివరించండి మరియు ద్నిని నేరుచాకవడానికి విద్యారుథా-
లను ప్రోతసుహంచండి.
పూరితా అధయాయనం 4.

ఈ పాఠానిని సమీక్షించే స్ధనంగా విద్యారు్థలను ప్రశినించండి మరియు 
బైబిలస్మయంఅధయాయనానికి సమాధానం ఇవవాడానికి సద్ధమవుతోంది.

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తాంది:
1. విద్యారు్థలు తొమిమాది మందిల లేద్ ఒకరు ఉనానిరా అని పరిశీలంచండి.
2. కృతజఞాతకు  నిజంగా అర్థం ఏమిటి మరియు అది మన జీవితాలను ఎల 

ప్రభావితం చేయాలో చరిచించండి – కీర్తన 40: 3
3. సమూహ పని – మనం కృతజఞాతతో ఉండవలసన విషయాల 

(జాబితాను తయారు చేయండి మరియు తగన ప్ర్థనలు కోసం 
రాయండి). 

బి 2 – 3వ  స్థాయి   
పాఠం 4 – అదుభుతాలు
విషయం – కుష్టి వాయాధి ఉననా పది మంది ప్రుష్లు స్వసథాత పొంద్రు

బైబిల్ దృష్టి : లూకా 17: 11–19

ముఖయా వచనం : కీరతాన 107: 8

మేము ద్నిని నేరుచాకుంటున్నాము:
1. ప్రభువైన యేస్ మనలను పాపము నుండి శుది్ధ చేయగలడ్ .
2. పరిశుదు్ధలైన వ్రు ప్రభువైన యేస్ను ప్రేమతో, భకి్తతో సేవ చేయడం 

ద్వారా కృతజఞాతలు తెలుప్కోవ్ల.

కుషు్ట వ్యాధ అనేది చరమా వ్యాధ, ఇది ఇప్పటికీ ప్రపంచంలోని పద్ద 
సంఖయాలో ప్రజలను ప్రభావితం చేస్్తందని వివరించండి.
లేవీ  13: 45–46 ని చూడండి మరియు మోషే క్లంలో కుషుఠురోగులు 
అపవిత్ంగా పరిగణంచబడాడారని మరియు ఒంటరిగా జీవించవలస 
ఉందని వివరించండి. యేస్ క్లంలో కూడా ఇది అలనే ఉంది.

బైబిల్ కథను ప్రదరి్శంచండి: 
చరిచాంచండి మరియు వివరించండి:
1. కుషుఠురోగులను ప్రజలతో కలపడానికి అనుమత్ంచలేదు, క్బటి్ట వ్రు 

దూరం నుండి ప్రభువైన యేస్ను దయ కోసం మొఱ్ఱపటు్టకునానిరు. 
(17: 12–13)

2. ప్రభువైన యేస్కు విధేయత చూపిస్్త, కుషుఠురోగులు యాజకులు 
ఇంటి వైప్కు బయలుదేరారు మరియు వ్రు ఇంటికి చేరుకుననిప్్ప-
డ్ వ్రి కుషు్ట వ్యాధ నుండి సవాస్థత పంద్రు. (17: 14)

3. ఒక కుషుఠురోగ, సమరయుడ్, ప్రభువైన యేస్ సవాస్థపరిచినందుకు 
కృతజఞాతలు చెప్పడానికి త్రిగ వచాచిడ్. 
(17: 15–19)

ముఖయా వచన్లు వివరించండి మరియు ద్నిని నేరుచాకవడానికి 
విద్యారుథాలను ప్రోతసుహంచండి.
పూరితా పాఠం 4.

1. ప్రభువైన యేస్ దూరం నుండి పాపప్ చిత్ం కుషు్ట వ్యాధ ఎల 
ఉందో ఎత్్త చూపడం ద్వారా పాఠానిని సమీక్షించండి. తమ పాపానిని 
క్షమించి,   ప్రభువైన యేస్ను పిలచినప్్పడ్ మాత్మే పాపం 
శుది్ధ చేయగలదని అందరికీ గురు్త చేయండి. స్వ్ర్త క్రీస్్త మరణం 
మరియు అతని ప్నరుతా్థనం గురించి చెబుతుంది.

2. పాపం నుండి మనం శుది్ధ చేయబడిన తరువ్త మన రక్షణ కోసం  
ప్రభువైన యేస్కు నిరంతరం కృతజఞాతలు చెపా్పలని పాఠం బోధస్్తంది. 
ప్రభువైన యేస్ను ప్రేమించేవ్రికి కృతజఞాత అనేదే గురు్త.

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తాంది:
3. 1 యోహాను 1: 9 మరియు ద్ని .చితాయానిని పరిగణంచండి.
4. క్రైస్తవులు తమ కోసం చనిపోయినందుకు ప్రభువైన యేస్కు కృతజఞా-

తలు చెపా్పల.
5. సమూహ పని – మనం కృతజఞాతతో ఉండవలసన విషయాల 

(జాబితాను తయారు చేయండి మరియు తగన ప్ర్థనలు కోసం 
రాయండి).
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పరిచయం చేయండి

పూరితా చేయండి  

సమీక్ంచండిజీ-

వించాలసుంది

బి 3 – 4వ  స్థాయి   
అధయాయనం 1 – బేతని 
అంశం – గృహములో

బైబిల్ దృష్టి: లూకా 10: 38–42
ముఖయా వచనం : మారుకూ 6: 31
మనం నేరుచాకవలసినది  :
1. క్రైస్తవులుగా పరిపకవాం చెంద్లంటే, మన  త్రుకలేని  జీవితాల నుండి 

దేవుని వ్క్యానిని చదవడానికి సమయం కేటాయించాల, తద్వారా 
దేవుడ్ మనకు ఏమి చెబుతునానిడో వినవచుచి.

2. మనము  త్రుకలేని గా ఉనని జీవితాల నుండి ప్ర్థన చేయటానికి 
సమయానిని వెచిచించాల, తద్వారా మనం దేవునితో మాటాలీడగలము 
మరియు అతని మంచితనానికి ఆయనకు కృతజఞాతలు తెలుపగలము.

మరియ మరియు మారా్త ఇద్దరూ యేస్ను ప్రేమిస్్తనానిరని వివరించండి. 
ఈ సందరభాంగా వ్రిద్దరూ ఆయనను సేవించడంలో పాల్గానానిరు. చాల  
త్రుకలేని గా ఉననిప్్పడ్ ఆమ తన అత్థి – ప్రభువైన యేస్ను నిరలీక్షయాం 
చేస్్తందని మారా్త గ్రహించలేదు.
వ్రి జీవితంలో ప్ధానయాతలు ఏమిటో విద్యారు్థలను అడగండి. ప్ర్థన 
మరియు బైబిలు అధయాయనానికి ప్రతాయామానియం క్దని ' త్రుకలేని గా' 
వ్రు అర్థం చేస్కునానిరని నిరా్ధరించుకోండి.

బైబిల్ కథను ప్రదరి్శంచండి:
చరిచాంచండి మరియు వివరించండి:
1. మన జీవితంలో ఆశీరావాద్నికి రండ్ గొప్ప ప్థమిక అంశాలు.  

ప్ర్థన మరియు బైబిలు అధయాయనంపై ప్రభువు తన దృష్్టని కేంద్రీక-
రించాడ్.

2. ఇంటి పని గురించి ఆందోళన చెందుతుననిందుకు యేస్ మారా్తను 
నిందించలేదు, క్నీ ఆమ ప్ధానయాతలను సరిగాగా కలగ లేనందుకు 
ఆమను స్నినితంగా సరిదిదు్దకునానిడ్.

3. ప్రభువైన యేస్ 42 వ వచనంలో తనపై ఏక్గ్రత అవసరం అని ఎత్్త 
చూపాడ్. 

ముఖయా వచన్లు వివరించండి మరియు ద్నిని నేరుచాకవడానికి విద్యారుథా-
లను ప్రోతసుహంచండి.
పూరితా అధయాయనం 1.

ఈ అధయాయనానిని చూపించడం ద్వారా సమీక్షించడంలో సహాయపడటానికి 
ముఖయా వచనాలు ఉపయోగంచండి:
1. ప్రభువైన యేస్ మాట వినడానికి సరైన సమయం ఉంది. 

(మారు్క 6: 31)
2. ప్రభువైన యేస్ కోసం పనిచేయడానికి సరైన సమయం ఉంది. 

(మారు్క 6: 7–13) (రోమీయులు    12: 1)
3. స్థరమైన ప్ర్థన జీవితంతో పాటు వ్రి సేవను ఆశీరవాదిస్్తనని ప్రభువు 

వ్గా్దనం చేశాడ్.   (యోహాను 15: 5)

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తాంది :
1. మన ప్ర్థన సమయానిని మరియు బైబిలు అధయాయనానిని రోజువ్ర్ 

ప్ధానయాతలను చేయడం ద్వారా మన సమయానిని సమతులయాం 
చేస్కునేల చూస్కోవ్ల.

2. ప్రభువైన యేస్ కోసం మన సేవ కేవలం వ్యాపారంగా క్షీణంచకుండా 
చూస్కోవ్ల.

బి 3 – 3వ  స్థాయి   
పాఠం 1 – బేతని 
అంశం – ఇద్దరు సోదరీమణులు

బైబిల్ దృష్టి: లూకా 10: 38–42

ముఖయా వచనం : లూకా 10: 42

మనం నేరుచాకవలసినది  :
1. ప్రభువైన యేస్ మన సేవ కంటే ఆయన పటలీ మనకునని ప్రేమను 

విలువైనదిగా భావిస్్తడ్.
2. మన ఇంటి జీవితం, లేద్ పాఠశాల జీవితం యొక్క విధులు ప్ర్థన 

జీవితానికి, మరియు దేవుని వ్క్యానిని చదవడానికి గడిపిన సమయా-
నిని జోకయాం చేస్కోవడానికి అనుమత్ంచకూడదు.

మన ఇళలీలో ముఖయామైన వయాకి్తని కలగ ఉండటం ఎంత ప్రత్యాకమైనదో         
ఉహించమని విద్యారు్థలను అడగండి.  యేస్ సందరి్శంచిన ఇళలీలో 
మరియ మరియు మారా్త ఇలులీ ఒక్కటే. యేస్ సందరి్శంచిన మరికొనిని 
గృహాల గురించి ఆలోచించడానికి ప్రత్ ఒక్కరినీ ప్రోతస్హించాల:
లూక్ 4: 38, 7: 37, 8: 51, 19: 5. మన గృహాలు ప్రభువుని గౌరవిం-
చబడే మరియు పాటించబడే ప్రదేశాలుగా ఉండాల.

బైబిల్ కథను ప్రదరి్శంచండి: 
చరిచాంచండి మరియు వివరించండి:
1. మారా్త 'క్రిమారాలు ' మరియ 'ఆరాధకురాలు ' అయిత్, పని 

మరియు ఆరాధన చేతులు కలపాల. ఆరాధన యొక్క అరా్ధనిని 
చరిచించండి.

2. మారా్త ప్రభువైన యేస్ను రకరక్ల వంటక్లతో గౌరవించాలని 
కోరినప్పటికీ, 'ఒక విషయం అవసరం', అంటే ఒక వంటకం సరిపో-
తుంది.  (42 వ వచనం) మన ఆధాయాత్మాక జీవితానికి ఆహారం శర్రం 
కంటే చాల ముఖయామైనది, మరియు ప్రభువైన యేస్ తన వ్క్యానిని 
వినడం ఎంత ముఖయామో అర్థం చేస్కోవడానికి మరియ మరియు 
మారా్త ఇద్దరూ కోరుకునానిరు. (1 పేతురు 2: 2)

ముఖయా వచన్లు వివరించండి మరియు ద్నిని నేరుచాకవడానికి 
విద్యారుథాలను ప్రోతసుహంచండి.
పూరితా పాఠం 1.

మరియ 'యేస్ పాద్ల వద్ద కూరుచినానిది' అనేది ఆసకి్తకరంగా ఉంది. 
(39 వ వచనం) ఈ అణగారిన మరియు వినయపూరవాకమైన స్్థనానిని 
తీస్కోవడం ద్వారా మరియ ప్రభువైన యేస్కు ఆయనకు తగన గౌరవం 
ఇస్్తననిటులీ చరిచించండి.
1. మన జీవితాలలో ప్రభువైన యేస్ను మనం గౌరవించగలగాల 

మరియు గౌరవించే మారాగాల గురించి అడగండి.
2. ఈ క్రింది స్చనలలోని వయాకు్తలు యేస్ పాద్ల వద్ద ఉననిటులీ కనుగొ-

నబడింది: ఉద్హరణకు – మత్తయి 28: 9, మారు్క 5: 22,  
లూక్ 7: 38, లూక్ 8: 35. 

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తాంది:
1. మన ఆరాధనను సమతులయాం చేస్కోవటానికి మరియు మన 

దైనందిన జీవితంలో పని చేయడానికి?
2. ఆయనకు గౌరవం, ఆనందం కలగంచే విధంగా జీవించాల?
3. 'ఎకు్కవ సేవ చేయడం' కంటే 'బాగా పనిచేయడం' గురించి ఎకు్కవ 

శ్రద్ధ వహించాల?
4. ప్ర్థన సమయాలను బైబిల్ చదివే ముందు పని రాదని నిరా్ధరించు-

కోవడానికి?
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పరిచయం చేయండి

పూరితా చేయండి  

సమీక్ంచండిజీ-

వించాలసుంది

బి 3 – 4వ  స్థాయి   
అధయాయనం 2 – బేతని 
అంశం – సమాధి యొద్ద

బైబిల్ దృష్టి: యోహాను 11: 1–44
ముఖయా వచన్లు: యోహాను 11: 25–26
మనం నేరుచాకవలసినది  :
1. ప్రభువైన యేస్ చేత లజరును మృతులలోనుండి లేపడం మరణంపై 

ఆయనకునని శకి్తకి అవసరమైన ప్రదర్శన, ప్నరుతా్థనం క్రైస్తవ విశావాసం 
యొక్క కీలకమైన నమమాకం. (యోహాను 10: 18).

2. యేస్ బహిరంగంగా కనీనిళ్లీ పటు్టకునానిడ్ (35 వ వచనం) మన 
పర్క్షలలో మరియు దు .ఖ్లలో మనతో కనీనిళ్లీ పటు్టకునేంత  శ్రద్ధ 
తనకు ఉందని చూపిస్్తంది.

లజరును మృతులలోనుండి లేపడం, యోహాను స్వ్ర్తలోని ఏడ్ అదుభా-
తాలలో చివరిది, అతను దేవుని కుమారుడని మరియు వ్రు ఆయనను 
విశవాసంచారని యూదులలో చాలమందికి నచచిచెపా్పరని వివరించడం 
ద్వారా ఈ అధయాయనానిని పరిచయం చేయండి. (11: 45) అయిత్, ఈ 
అదుభాతానిని చూసన యూదులలో కొందరు నమమారు మరియు బేతనిలో 
ఏమి జరిగందో పరిసయుయాలకు త్రిగ నివేదించారు. వ్రు బహుశా ప్రభు-
వైన యేస్ను చంపడానికి ప్రయత్నిస్్తనానిరు. (11: 46) 

బైబిల్ కథను ప్రదరి్శంచండి: 
చరిచాంచండి మరియు వివరించండి :
1. మరియ, మారా్త యేస్ అదుభాతాలను చూసనందున వ్రి సదరుడ్ 

చనిపోయినప్్పడ్ సహాయం కోసం యేస్ వైప్ త్రిగాడ్.  
(11: 1–3)

2. యేస్ ఈ కుటుంబానిని ప్రేమిస్్తనానిడ్ క్ని వ్రి అభయార్థనకు  
వెంటనే స్పందించలేదు. లజరు మరణంచాడ్ తద్వారా యేస్ 
మరణంపై శకి్తని తన శిషుయాలకు మరియు అక్కడ ఉనని ఇతర 
యూదులకు చూపించగలడ్. (11: 5–6)

3. లజరును కోలో్పయినటులీ భావించినందున యేస్ కనీనిళ్లీ  
పటు్టకునానిడ్ (11: 35)

4. .యేస్ చనిపోయిన వయాకి్తతో మాటాలీడాడ్ చనిపోయిన లజరు 
వినానిడ్ మరియు ప్రత్స్పందించాడ్! (11: 43–44)

ముఖయా వచన్లు వివరించండి మరియు వాటిని నేరుచాకవడానికి విద్యారుథా-
లను ప్రోతసుహంచండి.
పూరితా అధయాయనం 2.

మన జీవితాలలో పర్క్షలతో సమాంతరంగా గ్యడం ద్వారా అధయాయనానిని 
సమీక్షించండి మరియు ప్రభువైన యేస్, చెడ్ పరిస్థత్ నుండి మంచిని 
ఎల తీస్కురాగలడో చూపించండి. రోమీయులు    8: 28 ని చూడండి. 
ప్రభువు పటి్టంచుకోలేదని మరియు సమాధానం ఇవవాడం లేదని మనకు 
అనిపించవచుచి, క్ని మనం ఓపికగా ఉండడం నేరుచికోవ్ల మరియు ఎలలీ-
ప్్పడూ ఆయనను విశవాసంచాల ఎందుకంటే ఆయన ఎప్్పడూ మనలను 
నిరాశపరచడ్.

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తాంది:
1. క్రైస్తవులకు ఆధాయాత్మాక జీవితనీని మరణం జయించలేదు.  

ఫిలపీ్ప 1: 21–23.
2. ఈ అదుభాతంలో ప్రభువైన యేస్ మన దుుఃఖంలలో మనతో ఏడవడానికి 

తగనంత శ్రద్ధ వహిస్్తననిటులీ చూపిస్్తడ్.

బి 3 – 3వ  స్థాయి   
పాఠం 2 – బేతని
అంశం – దుుఃఖం  ఆనందంగా మారింది!

బైబిల్ దృష్టి: యోహాను 11: 1–7 మరియు 17–44

ముఖయా వచనం : యోహాను 11: 25

మనం నేరుచాకవలసినది  :
1. చనిపోయినవ్రిని త్రిగ బ్రత్కించగలగేది ప్రభువైన యేస్  

మాత్మే.
2. ప్రభువైన యేస్ మాత్మే పాప్లకు నితయాజీవము ఇవవాగలడ్, 

అపస్తలుడైన పౌలు ఇల వరిణించాడ్: “మీ అపరాధముల చేతను 
పాపముల చేతను మీరు చచిచినవ్రై ఉండగా”. (ఎఫెస్  2: 1)

యేస్ చేసన కొనిని అదుభాతాలను గురు్తంచుకోమని విద్యారు్థలను అడగండి 
మరియు ఏ అదుభాతాలను గొప్పదిగా పరిగణంచవచోచి చరిచించండి.
ప్రభువైన యేస్ బహిరంగ పరిచరయాలో ఇదే చివరి అదుభాతం. అంధుడిని 
సవాస్థపరచగలగనందున, ప్రభువైన యేస్ లజరును చనిపోవడానికి 
ఎందుకు అనుమత్ంచాడని యూదులు కొందరు ప్రశినించారు. (37 వ 
వచనం) అతను  ఏల చేయగలగాడ్, క్ని లజరును మృతులలోనుండి 
లేపడం ద్వారా, 25 వ వచనంలో  'నేనే' ప్నరుతా్థనం మరియు జీవితం 
ఆయన తన మాటను సతాయానిని శకి్తని చూపిస్్తనానిడ్:

బైబిల్ కథను ప్రదరి్శంచండి:
చరిచాంచండి మరియు వివరించండి  :
1. బేతనిలోని మరియ, మారా్త మరియు లజరుల నివ్సం యేస్ 

ఉండటానికి ఇష్టపడే ఇళలీలో ఒకటి. ప్రభువైన యేస్ వ్రి ఇళలీలో / 
హృదయాలలో / జీవితాలలో ఉనానిరా అని విద్యారు్థలను అడగవచుచి 
ప్రకటన 3: 20.

2. ప్రభువైన యేస్ లజరును మరణం తీస  జీవితానిని ఇచాచిడ్, 
3. ప్రభువైన యేస్ స్నుభూత్గల రక్షకుడని ఈ కథ మనకు చూపి-

స్్తంది; 'యేస్ కనీనిళ్లీ పటు్టకునానిడ్' (35 వ వచనం) మరియు 
ఆ రోజు చుట్్ట ఉనని యూదు ప్రజలు యేస్ లజరును ఎంతగా 
ప్రేమిస్్తనానిరో చూడగలగారు. (36 వ వచనం) అతను వ్రిని కూడా 
ప్రేమించాడ్ క్ని వ్రిలో చాలమందికి ఇది అర్థం క్లేదు.

4. యేస్ సమాధ నుండి లజరును పిలచినప్్పడ్, అతనికి కొత్త 
జీవితం వచిచింది; (44 వ వచనం) 

ముఖయా వచన్లు వివరించండి మరియు ద్నిని నేరుచాకవడానికి 
విద్యారుథాలను ప్రోతసుహంచండి.
పూరితా పాఠం 2.

1. లజరుకు క్రొత్త జీవితం ఇచిచినటేలీ (44–45 వచనాలు) క్బటి్ట 
ప్రభువైన యేస్ను విశవాసంచే వ్రికి కొత్త జీవితం ఇవవాబడ్తుంది. 
కొల్సస్ 2: 13 మరియు చూడండి 2 త్మోత్ 1: 10, ప్రభువైన 
యేస్ 'చనిపోయినను' పాప్లకు 'కొత్త జీవితానిని' ఎల ఇవవాగలడో 
తెలుస్కోండి.

2. లజరు యొక్క క్రొత్త జీవితం ప్రభువైన యేస్ తన జీవితంలో పనిచేసే 
శకి్తకి రుజువు అయినటు్ట, ప్రభువైన యేస్ తనపై నమమాకం ఉననివ్రికి 
తన కొరకు జీవించే శకి్తని ఇస్్తడ్. (ఎఫెస్యులు 2: 10)

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తాంది:
1. వయాకి్తగత పశాచితా్తపం గురించి మరియు ప్రభువైన యేస్ వైప్ ‘జీవితం 

క్రొత్తగా నడవడం’ గురించి? (రోమీ    6: 4)
2. స్వ్ర్తను ఇతరులతో పంచుకోవడం ద్వారా, పాఠశాలలో మనస్స్క్షి-

గాల  విద్యారి్ధగా ఉండటం,
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పరిచయం చేయండి

పూరితా చేయండి  

సమీక్ంచండిజీ-

వించాలసుంది

బి 3– 4వ  స్థాయి   
అధయాయనం 3 – బేతని 
అంశం – “బల్ల  యొద్ద ”

బైబిల్ దృష్టి : యోహాను 11: 55–57; 12: 1–11

ముఖయా వచనం  : కీరతాన 95: 6

మనం నేరుచాకవలసినది  :
1. ప్రభువైన యేస్క్రీస్్తకు ఇవవాడానికి చాల విలువైనది ఏదీలేదు. అతను 

మా ఉత్తమామైనవ్డ్!  
2. మనం ప్రభువైన యేస్ను ప్రేమిసే్త, క్రొత్త నిబంధనలో పేర్్కనని విధంగా 

ఆయన మనకు ఇచిచిన స్చనలకు విధేయత చూపిస్్తము.

యోహాను 12: 1–11లోని ఈ సంఘటన స్ధారణంగా మారు్క 14: 
3–9లో ఉననిటులీగానే భావిస్్తరు. ఈ ఖర్దైన పరిమళ ద్వయాంతో తన 
పాద్లకు అభిషేకం చేయడంలో ప్రభువు యేస్ తన నిస్వార్థ ఆరాధనను 
ప్రశంసంచాడ్. చనిపోయినవ్రిని సమాధ చేయడంలో స్గంధ ద్వ్యాలు 
మరియు స్గంధ ద్వ్యాలు ముఖయామైన పాత్ పోష్ంచాయి – ఆదిక్ండ-
ము 50: 2–3 చదవండి.
7 వ వచనంలో మరియ భకి్త చరయాద్వారా యేస్ సమాధానమిస్్తడ్, ఇది 
అతని సమాధచేయడం  కోసం ఒక సనానిహమని స్చిస్్తంది.

బైబిల్ కథను ప్రదరి్శంచండి:
చరిచాంచండి మరియు వివరించండి :
1. హోమ్ – బేతనిలోని ఇలులీ (1 వ వచనం) (i) సేవ మరియు బోధనా 

స్థలం అనే వ్స్తవ్లను సమీక్షించండి; (ii) ఆరాధన మరియు 
సమాజము; (iii) మరణం మరియు ప్నరుతా్థనం.

2. విందు (వచనం  2) 'అతని కోసం.' మరియ, మారా్త మరియు లజరు 
ఆయనను ముఖయా అత్థిగా కలవడానికి ప్రత్ క్రణం ఉంది.

3. అభిషేకం (3 వ వచనాలు) ప్రేమను తాయాగం ద్వారా కొలుస్్తరు క్బటి్ట 
మరియ ప్రభువైన యేస్ను ప్రేమిస్్తననిటులీ చూపించింది.

4. ప్రశంస (7–8 వచనాలు) చరిత్లో ఈ ఆరాధన విధానము తగగాదని 
యేస్ స్చించాడ్ – మత్తయి 26: 13 చదవండి.

ముఖయా వచన్లు వివరించండి మరియు ద్నిని నేరుచాకవడానికి విద్యారుథా-
లను ప్రోతసుహంచండి.
పూరితా అధయాయనం 3.

ఈ అధయాయనానిని సమీక్షించేటప్్పడ్ విద్యారు్థల ప్రశనిలను అడగండి, ఇది 
అధయాయనం 3 లో అడిగన ప్రశనిలకు పరిజాఞానం గల సమాధానాలు ఇవవాడా-
నికి సహాయపడ్తుంది.  నది ఏమిటి

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తాంది:
1. గృహము – ప్రభువైన యేస్ పైన ఉనని నెం 1 లో స్చించిన మారాగాలోలీ 

మన ఇళళేలో ఉనానిరా?
2. విందు – ఒక క్రైస్తవునికి ప్రభువైన యేస్ మన జీవితంలో మొదటి 

వయాకి్త?
3. 3.అభిషేకం – ప్రభువైన యేస్ను మనం ఎంతగా ప్రేమిస్్తము?  

మనం ఆయనకు ఉత్తమమైనద్నిని ఇస్్తమా?
4. ప్రశంస– ప్రభువు మరియ గురించి చెపి్పనది ఏమిటి?  

ఆమ చేయగలగనది చేసంది. (మారు్క 14: 8)

బి 3 – 3వ  స్థాయి   
పాఠం 3 – బేతని 
అంశం –  “ మరొక సందర్శన”

బైబిల్ దృష్టి : యోహాను 12: 1–11

ముఖయా వచనం  : 1 యోహాను 4: 19

మనం నేరుచాకవలసినది  :
1. మనం ప్రభువైన యేస్ను నిజంగా ప్రేమిస్్తననిప్్పడ్, ఆయనకు 

మన కృతజఞాతలు తెలయజేసే మారాగాలను తెలుస్కోవ్ల.
2. ప్రభువైన యేస్ కోసం మనం చేయగలగనది చేయడంలో మనం 

ఎప్్పడూ ఆలసయాం చేయకూడదు, ఎందుకంటే మనం ఆయనను 
ఎంతక్లం సేవించగలమో తెలయదు.

ప్రభువైన యేస్కు బేతని ప్రత్యాక జాఞాపక్ల ప్రదేశంగా ఎల ఉందో 
వివరించండి.  
మరియ మరియు మారా్త ఇంటిలో, ప్రభువైన యేస్ ఆరాధన యొక్క 
ప్ముఖయాతను బోధంచాడని విద్యారు్థలకు గురు్త చేయండి.
2వ పాఠంలో, లజరును మృతులలోనుండి త్రిగ తీస్కువచిచినప్్పడ్, 
యేస్ తాను 'ప్నరుతా్థనం' అని చూపించాడ్.
ఈ పాఠంలో ప్రభువైన యేస్  బేతని ఇంటిలో విందు యొద్ద  ఉనానిడ్.

బైబిల్ కథను ప్రదరి్శంచండి:
చరిచాంచండి మరియు  వివరించండి :
1. ప్రభువైన యేస్తో కలస ఉండటం, విందు చేయడం మరియు 

ఆయనతో సేనిహానిని ఆస్వాదించడం మరియ, మారా్త మరియు 
లజరులకు లభించిన ప్రత్యాక హకు్క. (2వ వచనం)

2. ప్రభువైన యేస్ పాద్లను ఖర్దైన పరిమళ తైలంతో కడిగ, ఆమ 
తలవెంట్రుకలతో తుడిచెను  (3వ వచనం), 

3. లేపనం అమేమాస, పేదలకు ఇచిచిన డబుబు (5వ వచనం) అని యూద్ 
అనానిడ్, 

4. ప్రధాన యాజకులు లజరును చంపాలని కోరారు. (10వ వచనం) 

ముఖయా వచన్లు వివరించండి మరియు ద్నిని నేరుచాకవడానికి 
విద్యారుథాలను ప్రోతసుహంచండి.
పూరితా పాఠం 3.

ఇదే కథ మారు్క 14: 3–9 లో చెప్పబడింది. తన పాద్లకు అభిషేకం 
చేసన ఈ స్్రీ గురించి ప్రభువు ఏమి చెపా్పడో తెలుస్కోవడానికి (8వ 
వచనం) చదవండి.
ఈ కథ గురించి మత్తయి యొక్క కథనానిని చదవండి,
మత్తయి 26: 6–13, మరియు ప్రభువైన యేస్ తన మరణం తరువ్త 
స్వ్ర్త ప్రకటించడానిని ఎల ఊహించాడో చూడండి, 

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తాంది:
1. ప్రభువైన యేస్ పటలీ మీ ప్రేమ ఇతరులను ఎల ప్రభావితం 

చేస్్తంది?
2. లజరు యొక్క క్రొత్త జీవితంలో యేస్యొక్క శకి్తకి స్క్షాయాలను 

చూడగలగనందున చాల మంది యూదులు ప్రభువైన యేస్ను 
విశవాసంచారు (11 వ వచనం). మీరు ఆయనను ప్రేమిసే్త, మీ జీవి-
తానిని ప్రభువైన యేస్ను విశవాసంచటానికి మీరు ఇతరులను ఎల 
ప్రభావితం చేయవచుచి?
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పరిచయం చేయండి

పూరితా చేయండి  

సమీక్ంచండిజీవించా-

లసుంది

బి 3 – 4వ  స్థాయి   
అధయాయనం 4 – బేతని
విషయం – యెరూషలేము మార్గంలో

బైబిల్ దృష్టి : లూకా 19: 28–44

ముఖయా వచనం  : యోహాను 1: 12

మనం నేరుచాకవలసినది  :
1. ప్రభువైన యేస్ను మన హృదయాలోలీకి స్వాగత్ంచడం చాల 

ముఖయాం. 
2. ప్రభువైన యేస్ మన విశావాసం, ప్రేమ, ఆరాధన, సేవ మరియు 

ఆయన కీరి్త కోసం ఆయనకు చెందినవ్రైత్ సంతోషంగా ఉంటాడ్.

ప్రభువైన యేస్ యెరూషలేముపై విలపించాడని (41–42 వచనాలు) 
ఎత్్తచూపడం ద్వారా ఈ అధయాయనానిని పరిచయం చేయండి, ఎందుకంటే 
ఆయనను తమ  మస్స్యగా స్వాకరించే అవక్శానిని వ్రు కోలో్పయారు, 
అది వ్రికి శాంత్ని కలగస్్తంది. ఇప్్పడ్ చాల ఆలసయాం అయింది 
మరియు ప్రభువైన యేస్ యూదు దేశానికి రాబోయే సంవతస్రాలోలీ 
ఘోరమైన పరిణామాలను హెచచిరించాడ్.
ప్రభువైన యేస్ 30AD లో  మరణంచాడ్, (లూక్ 19: 43–44). 
AD70 లో  రోమా జనరల్ టైటస్ యెరూషలేమును ముట్టడి

బైబిల్ కథను ప్రదరి్శంచండి:
చరిచాంచండి మరియు వివరించండి:
1. యెరూషలేములోకి ప్రవేశం – జెకరాయా 9: 9 లో  చెపి్పనటులీగా, ప్రభువైన యేస్ 

గాడిద పిలలీపై యెరూషలేములోకి ప్రవేశించాడ్. (లూక్ 19: 35,36)
2. యెరూషలేములోకి ప్రవేశించిన సమయం – పస్్క విందు కోసం ఇశ్రా-

యేలీయులందరూ యెరూషలేములో సమావేశమయేయా సమయానిని 
యేస్ ఎంచుకునానిడ్.

3. ప్రజల యొక్క ఆశలు – ప్రజలు ఒక జాతీయ నాయకుడిగా రాజును 
ఇచిచినందుకు ప్రజలు దేవుణణి స్్తత్ంచారు. అయినప్పటికీ, అతను 
శాశవాతమైన రాజాయానిని స్్థపించాడని వ్రు గ్రహించినప్్పడ్ వ్రు 
ఆయనకు వయాత్ర్కంగా మారారు. (లూక్ 19: 38)

4. పరిసయుయాల ప్రత్స్పందన – యేస్ను బహిరంగంగా గౌరవించడానిని 
పరిసయుయాలు అభయాంతరం వయాక్తం చేశారు మరియు తన ప్రజలను నిశ్శ-
బ్దంగా ఉండమని కోరారు మరియు రాత్ కనాని కఠినమైన మనస్ కనాని 
ఉననిందుకు యేస్  వ్రిని మందలంచాడ్! (లూక్ 19; 39–40)

ముఖయా వచన్లు వివరించండి మరియు ద్నిని నేరుచాకవడానికి విద్యారుథా-
లను ప్రోతసుహంచండి.
పూరితా అధయాయనం 4.

ఈ అధయాయనానిని యేస్ జీవిత సందరభాంలో అమరచిడం ద్వారా సమీక్షిం-
చండి. యెరూషలేము మత మరియు రాజకీయ శకి్తకి కేంద్ంగా ఉంది 
మరియు యూదులకు మరియు రోమన్ గవరనిర్కు నిలయం. యేస్ 
జీవితంలో చాల ముఖయామైన సంఘటనలు సలువ మరియు ప్నరుతా్థనం-
తో సహా ఇక్కడ జరిగాయి. అతని కడపటి వ్రం అంతా ఇక్కడే గడిపారు.

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తాంది:
1. అవక్శానిని అందించేటప్్పడ్ ద్నిని అంగ్కరించేవ్రికి నితయాజీవము 

ఇప్పటికీ అందుబాటులో ఉంది.
2. లూక్ 19: 31 గా ప్రభువు మన జీవితాలను కోరుకునే మారాగాల 

గురించి ఆలోచించండి.
3. జెకరాయా 9: 9 లోని ప్రవచనం నెరవేరినటేలీ, ప్రభువైన యేస్ రండవ 

రాకడ గురించి ప్రవచనాలు కూడా నిజమవుతాయి. 

బి 3 – 3వ  స్థాయి   
పాఠం 4 – బేతని
 అంశం – యెరూషలేమునకు

బైబిల్ దృష్టి : లూకా 19: 28–44

ముఖయా వచనం  : యోహాను 1: 12

మనం నేరుచాకవలసినది  :
1. యేస్ యెరూషలేములోకి ప్రవేశిస్్తననిప్్పడ్, అతని అనుచరులు 

పాటలో స్వాగత్ంచారు, ఆయన వ్రిమధయా చేసన అనిని గొప్ప పనుల 
కోసం ఆయనను స్్తత్స్్తనానిరు.

2. ప్రజలు ఆయనను త్రస్కరించారు మరియు ఆయనకు స్థలం 
లేనందున యేస్ యెరూషలేము నగర ప్రజలు వలన విలపిస్్తనానిడ్.

“మటలీ ఆదివ్రం” అనుకోకుండా జరగలేదు అనే ఆలోచనను పరిచయం 
చేయండి. ఇది సంవతస్రాల ముందు ప్రవచించబడింది. జెకరాయా 9: 9 ని 
చూడండి,  
అక్కడ ప్రభువైన యేస్ విజయవంతమైన ప్రవేశం వ్స్తవ్నికి 500 
సంవతస్రాల ముందు ఊహించబడింది.

బైబిల్ కథను ప్రదరి్శంచండి:
చరిచాంచండి మరియు వివరించండి:
1. ప్రభువైన యేస్ సలువ వేయబడిన వ్రం ప్రంభంలో విజయవంత-

మైన ప్రవేశం (28–40 వచనాలు ).
2. (37 వ వచనం) శాంత్కి సమాధానానికి ప్రభువు అయిన ప్రభువైన 

యేస్ను చంపబోతుననిందున "భూమిపై శాంత్" ఉండదు.
3. ప్రజలు యేస్ను త్రస్కరించినందున ఆయన యెరూషలేము ప్రజలు 

వలన విలపిస్్తనానిడ్ మరియు ఇప్్పడ్ చాల ఆలసయాం అయింది, 
వ్రు తమ అవక్శానిని కోలో్పయారు. (42వ వచనం)

4. క్రీస్్తశకం 70 లో, టైటస్ క్రింద, రోమీయుల జనరల్ యెరూషలేము 
మరియు ద్ని ప్రజలుపై 'దండయాత్ సమయం' (44వ వచనం)   

ముఖయా వచన్లు వివరించండి మరియు ద్నిని నేరుచాకవడానికి 
విద్యారుథాలను ప్రోతసుహంచండి.
పూరితా పాఠం 4.

కథను ప్రత్బింబించండి మరియు ప్రభువైన యేస్ను వయాకి్తగత రక్షకుడిగా 
విశవాసంచడం యొక్క ప్ముఖయాతను చరిచించండి. ర్ప్ చాల ఆలసయాం 
క్వచుచి క్బటి్ట 2 కొరింథీయులకు 6: 2 చూడండి. క్రీస్్తశకం 70 
లో టైటస్ క్రింద ఉననిటులీగా, ఈ తీరు్ప కూడా ఈ ప్రపంచంపై ఎల 
పడ్తుందో కూడా పరిశీలంచండి మరియు ఇప్్పడ్ కూడా ప్రభువైన 
యేస్ కోసం సమయం లేనివ్రు చనిపోతారు. 

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తాంది:
1. పాపం నుండి త్రగడం మరియు రక్షణకి ప్రభువైన యేస్పై నమమాకం 

ఉంచడం అంటే ఏమిటో పరిగణంచండి.
2. ముఖయా వచనాలు ప్రభువైన యేస్ను స్వాకరించిన వ్రిని స్చిస్్తం-

ది: 'దేవుని కుమారులు.' ప్రభువైన యేస్ను స్వాకరించిన కొందరు 
తెలసన ఇతర పదబంధాల గురించి ఆలోచించండి.  
(ఉద్. క్రైస్తవుల విశావాస్లు)
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పరిచయం చేయండి

పూరితా చేయండి  

సమీక్ంచండిజీవించా-

లసుంది

బి 4 – 4వ  స్థాయి   
అధయాయనం 1 – ప్రభువైన యేస్ 
అంశం – అతని మరణం

బైబిల్ దృష్టి : లూకా 23: 32–56

ముఖయా వచన్లు : యోహాను 15: 13,14

మనం నేరుచాకవలసినది:
1. పరలోక్నికి చేరుకోవ్లంటే మనం పాప్లమని, దేవుని శిక్షకు అరు్హలని 

అంగ్కరించాల.
2. ప్రభువైన యేస్ పాపము చేయనివ్డ్ మరియు మన శిక్షను మన 

స్్థనంలో తీస్కునానిడ్.

కలవారికి నడకతో సహా సలువకు ద్రితీసన సంఘటనలను కులీప్తంగా 
వివరించండి.
ఈ అధయాయనం రక్షణ పశాచితా్తపం మరియు విశావాసం మీద ఎల ఉందో 
చూపిస్్తంది మరియు పశాచితా్తపపడే దంగ పరలోక్నికి వెళాళేడని మరియు 
పశాచితా్తపపడని దంగ వెళళేలేదు.

బైబిల్ కథను ప్రదరి్శంచండి:
చరిచాంచండి మరియు వివరించండి:
1. నెరవేరచిడంలో ఆరు గంటల సలువ వేయడం 

యెషయా 53: 12 – (ఉదయం 9–3–3).
2. పశాచితా్తపం చెందిన దంగ కథ (23: 42– 43) రక్షణ పశాచితా్తపం 

మరియు విశావాసం మీద మాత్మే ఆధారపడి ఉందని చూపిస్్తంది. 
ఈ మనిష్ పరలోక్నికి వెళాళేడ్ క్ని బాపి్తసమాం తీస్కోలేదు లేద్ 
మతకరమాలలో పాలుపంచుకోలేదు.

3. ఇద్దరు దంగలు ప్రజల ప్రత్నిధులు – ప్రభువైన యేస్ను ప్రేమించేవ్-
రు మరియు ఆయన శత్రువులు.

4. మూడ్ గంటల చీకటిలో, (44–46 వచనాలు ) యేస్ మన పాపాలకు 
శిక్షను భరించాడ్ మరియు అతని మరణం ద్వారా విశావాసంతో తన 
వద్దకు వచేచి వ్రందరికీ  ఒక మారగాం తెరవబడింది.

5. ఈ కథ చూపిస్్తంది (50–56 వచనాలు ) అరిమతయియ డైన 
యోసేప్ రహసయా శిషుయాడ్ అయినప్పటికీ, ప్రభువైన యేస్కు నిజమైన 
మిత్రుడ్, నమమాకమైన స్్రీలు చెపి్పనటులీగా, ప్రభువైన యేస్కు ఇచిచిన 
గౌరవప్రదమైన  సమాధ చేయడం ద్వారా ఇది నిరూపించబడింది.

ముఖయా వచన్లు వివరించండి మరియు వాటిని నేరుచాకవడానికి విద్యారుథా-
లను ప్రోతసుహంచండి.
పూరితా అధయాయనం 1.

ప్రభువైన యేస్ మరణానికి 700 సంవతస్రాల ముందు వ్రాయబడిన 
యెషయా 53 ను చదవమని విద్యారు్థలను కోరడం ద్వారా పాఠానిని 
సమీక్షించండి మరియు లూక్ 23: 32–56కి ఇది ఎల అద్దం పడ్తుందో 
చరిచించండి. సమూహాలలో యెషయా 53 లో ప్రస్్తవించబడిన కొనిని 
ప్రవచనాల జాబితాను సలువ వద్ద నెరవేరాచిరు.

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తాంది:
1. మనమందరం యేస్ సేనిహితులు లేక శత్రువులుమా ? అనే సవ్లును 

ఎదుర్్కంటునానిము.
2. మనము యోసేప్ మాదిరిగా ప్రభువైన యేస్ను ప్రేమిసే్త, ద్నిని ప్రదరి్శం-

చే మారాగాలను కనుగొంటాము. మేము ద్నిని ఎల చూపించగలం?
3. మనమందరం పరలోక్నికి వెళ్్తనానిమని చెపే్పవ్రికి మీరు ఎల 

సమాధానం ఇస్్తరు? 

బి 4 – 3వ  స్థాయి   
పాఠం 1 – ప్రభువైన యేస్ 
అంశం – ' మరణిస్తాన్నాడు '

బైబిల్ దృష్టి : లూకా 23: 1–26 మరియు 32–46

ముఖయా వచనం  : లూకా 23: 33

మనం నేరుచాకవలసినది:
1. యేస్ చనిపోయాడ్ క్బటి్ట మన పాపాలు క్షమించబడతాయి.
2. పరలోక్నికి చేరుకోవ్లంటే మన పాపాల నుండి తప్్పకొని ప్రభువైన 

యేస్పై నమమాకం ఉంచాల.

ఈస్టర్ యొక్క ప్ముఖయాత ఏమిటో విద్యారు్థలు అర్థం చేస్కోవడానిని 
అడగడం ద్వారా ఈ పాఠానిని పరిచయం చేయండి. ఈ పాఠం మొదటి 
ఈస్టర్ కథను చెబుతుందని వివరించండి.
ప్రజలందరూ పరలోక్నికి వెళళేడం లేదని ఈ పాఠం ఎల చూపిస్్తందో 
చరిచించండి. ప్రభువైన యేస్తో ఇద్దరు దంగలు కూడా సలువ వేయబ-
డాడారు, ఒకరు పరలోక్నికి వెళాళేరు, మర్కరు వెళళేలేదు.

బైబిల్ కథను ప్రదరి్శంచండి:
చరిచాంచండి మరియు వివరించండి  :
1. పిలతు యేస్లో ఎటువంటి తప్్పను కనుగొనలేకపోయాడ్,  

క్ని ప్రజలను సంతోషపట్టడానికి ఆయనను మరణశిక్ష విధంచాడ్. 
(1–7, 13–25 వచనాలు )

2. పిలతు మరియు హేరోదు శత్రువులు అయినప్పటికీ వ్రు సేనిహితు-
లుగా మారారు మరియు ప్రభువైన యేస్కు వయాత్ర్కంగా ఇద్దరూ  
ఒకే వైప్ ఉనానిరు. (వచనం  12)

3. ఆరు గంటల సలువ (9 ఉదయం –3 స్యంక్లం) –  
మధయాలో సలువపై యేస్ మరియు ఇరువైప్ల ఒకోక్క దంగ 
యెషయా 53: 12 యొక్క నెరవేరు్ప.

4. ఇద్దరు దంగలు ఉనానిరు (39–43 వచనాలు) క్నీ ఒకరు మాత్మే 
పరలోక్నికి  వెళాళేరు. 43 వ వచనానికి దృష్్టని ఆకరి్షంచండి: 'ఈ 
రోజు' – 'నాతో ' కూడా! 'పరలోకములో ' – నీవు   ఉంటావు!

5. మూడ్ గంటల చీకటి (44–46 వచనాలు ) మరియు గరాభాలయప్ 
త్రరండ్గా చిరిగ, ప్రభువైన యేస్ దేవుని మారగాం అని చూపిస్్తంది 
(హెబ్రీయులు 10: 19–20)

ముఖయా వచన్లు వివరించండి మరియు ద్నిని నేరుచాకవడానికి 
విద్యారుథాలను ప్రోతసుహంచండి. 
పూరితా పాఠం 1.

ప్రభువైన యేస్ మరణానికి 100 సంవతస్రాల ముందు వ్రాయబడిన 
యెషయా 53: 12 ను చదవమని విద్యారు్థలను కోరడం ద్వారా పాఠానిని 
సమీక్షించండి మరియు బైబిల్ యొక్క ప్రేరణను స్చించండి.
గ్రూప్లో  కొనిని వ్రా్తపత్రిక ముఖ్యాంశాలను సలువ వద్ద వివరించడానికి 
వ్రాయమని చెప్పండి .

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తాంది:
1. మన పాపాలు క్షమించబడాడాయని మనం ఎల ఖచిచితంగా చెప్పగలం?
2. మనమందరం ఏ వైప్ ఉనానిం అనే సవ్లును ఎదుర్్కంటునానిము – 

ప్రభువైన యేస్ను ప్రేమించేవ్రి వైప్ లేద్ ఆయన శత్రువులు వైప?.
3. ప్రత్ ఒక్కరూ పరలోకములో  ఉంటారని చెపే్పవ్రికి మీరు ఎల 

సమాధానం ఇస్్తరు?
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పరిచయం చేయండి

పూరితా చేయండి  

సమీక్ంచండిజీ-

వించాలసుంది

బి 4– 4వ  స్థాయి   
అధయాయనం 2 – ప్రభువైన యేస్ 
అంశం – అతని ప్నరుతాథానం

బైబిల్ దృష్టి : లూకా 8: 1–3, యోహాను 20: 1–18

ముఖయా వచనం : రోమీయులు    10: 9

మనం నేరుచాకవలసినది:
1. ప్రభువైన యేస్ త్రిగ లేచినప్్పడ్ మరణానిని జయించాడ్.
2. మగ్ధలేని మరియ ప్రభువైన యేస్క్రీస్్త అనుచరాలు.
3. ప్నరుతా్థనం బైబిలోలీ చాల స్క్షాయాలు ఉనని వ్స్తవంగా పరిగణంచండి.

ప్నరుతా్థనం యొక్క శకి్త ప్రభువైన యేస్కు ఎల చెందినదో చరిచించండి 
మరియు అతను మృతులలోనుండి లేపిన వయాకు్తలను గురి్తంచండి.  
(లజరు – యోహాను 11: 44, యాయీరు కుమార్త లూక్ 8: 55). 
అలగే, ప్రభువైన యేస్ను నముమాకొని మరణంచిన వ్రు భవిషయాతు్తలో 
ఎల ప్నరుతా్థనం అవుతారో  ప్ముఖయాముగా  చూపండి చేయండి.

బైబిల్ కథను ప్రదరి్శంచండి:
చరిచాంచండి మరియు వివరించండి:
1. మగ్ధలేని మరియ ప్రభువైన యేస్కు పరిచరయా చేసంది అతని  

జీవితక్లం మరియు ఖ్ళీ సమాధ వద్ద మొదట ఉండటం ద్వారా 
ఆమ భకి్తని నిరూపించింది. (లూక్ 8: 1–3)

2. మగ్ధలేని మరియ, పేతురు మరియు యోహాను ప్నరుతా్థనం యొక్క 
స్క్షాయాలుగా ఉనానిరు, మరియు ప్రభువైన యొక్క నిషక్రమణను 
చూపించే సమాధ దుస్్తలను చక్కగా మరియు చక్కనైన అమరికను 
క్రమబద్ధంగా మరియు తొందరపడకుండా చూశారు, క్బటి్ట శర్రం 
దంగలంచబడిందనే వ్దనను ఖండించారు. (యోహాను 20: 3–9)

3. ప్రభువైన యేస్ మరియ యొక్క భకి్తకి వయాకి్తగతంగా కనిపించడం  
ద్వారా అతను త్రిగ పరలోక్నికి వెళిళేనప్్పడ్, విశావాస్ల హృద-
యాలలో నివసంచడానికి పరిశుద్్ధతమాను పంప్తాడని వివరించాడ్.   
(యోహాను 20: 10–18)

4. అతను వెళిలీ శిషుయాలకు తాను బ్రత్కే ఉనానినని, వ్రు ఆయనను  
గలలయలో కలుస్కోవ్లని చెప్పమని అనానిరు. (మత్తయి 28: 10)

ముఖయా వచన్లు వివరించండి మరియు ద్నిని నేరుచాకవడానికి విద్యారుథా-
లను ప్రోతసుహంచండి.
పూరితా అధయాయనం 2.

ఈ పాఠానిని 1 కొరింథీ 15: 3–8, 12–20 తో కలపి చెప్పండి మరియు 
4వ వచనం  యెషయా 53: 9 &  కీర్తన 16: 9–10 లను ఎల  
స్చిస్్తందో చూపించండి.
తన ప్నరుతా్థనం తరువ్త ప్రభువును చూసన వివిధ వయాకు్తలను  
చరిచించండి (1 కొరింథీ 15: 5–8) . 
మరియు ఎందుకు ప్నరుతా్థనం చాల ముఖయామైనది. (1 కొరింథీ 15: 17)

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తాంది:
1. ప్రభువైన యేస్ పటలీ వయాకి్తగత సంబంధం మరియు ప్రేమ యొక్క 

ప్ముఖయాతను పరిగణంచండి.
2. క్రైస్తవ విశావాస్నికి ప్నరుతా్థనం చాల ముఖయామైనది, ఎందుకంటే 

క్రీస్్త మృతులలోనుండి లేచి ఉండకపోత్, అతని మరణం ఫలంచలేదు 
మరియు మనకు ఎప్పటికీ పరలోకంలో ఉండాలనే ఆశ ఫలంచదు. 

బి 4 – 3వ  స్థాయి   
పాఠం 2 – ప్రభువైన యేస్ 
అంశం – “ప్నరుద్ధానము”

బైబిల్ దృష్టి : యోహాను 20: 1–18

ముఖయా వచనం  : రోమీయులు    10: 9

మనం నేరుచాకవలసినది:
1. సమాధలో మూడ్ రోజుల తరువ్త ప్రభువైన యేస్ మృతులలో-

నుండి లేచాడ్.
2. మగ్ధలేని మరియ ప్రభువైన యేస్క్రీస్్త పటలీ తన ప్రేమను 

చూపించింది.

'ప్నరుతా్థనం' యొక్క అరా్ధనిని చరిచించండి మరియు ప్రభువైన 
యేస్ మృతులలోనుండి త్రిగ తీస్కువచిచిన వయాకు్తలను గురి్తంచమని 
విద్యారు్థలను అడగండి (లజరు – యోహాను 11: 44, యాయీరు 
కుమార్త – లూక్ 8: 55). ప్నరుతా్థనం యొక్క శకి్త ప్రభువైన యేస్కే 
చెందుతుందని పరిగణంచండి.

బైబిల్ కథను ప్రదరి్శంచండి:
చరిచాంచండి మరియు  వరించండి:
1. మగ్ధలేని మరియ, పేతురు మరియు యోహాను చూశారు ప్నరుతా్థ-

నం యొక్క స్క్షయాం – ఖ్ళీ సమాధ. యోహాను 20: 1–8
2. పేతురు మరియు యోహాను ఇంటికి వెళాళేరు, క్ని మగ్ధలేని మరియ 

సమాధ వెలుపల ఒంటరి జాగరణను ఉంచుతుంది.  
యోహాను 20: 10–18

3. ప్రభువైన యేస్ ఆమకు వయాకి్తగతంగా కనిపించడం ద్వారా మరియు 
ఆమ త్రిగ పరలోక్నికి వెళిళేనప్్పడ్, విశావాస్ల హృదయాలలో 
నివసంచడానికి తన పరిశుద్్ధతమాను పంప్తానాని వివరించడం  
ద్వారా ఆమ భకి్తకి ప్రత్ఫలమిస్్తడ్.

4. శిషుయాలకు తాను బ్రత్కే ఉనానినని, వ్రు ఆయనను గలలయలో 
తప్పక కలుస్కోవ్లని చెప్పమని అతను ఆమను పంప్తాడ్. 
(మత్తయి 28: 10)

ముఖయా వచన్లు వివరించండి మరియు ద్నిని నేరుచాకవడానికి 
విద్యారుథాలను ప్రోతసుహంచండి.
పూరితా పాఠం 2.

ప్రభువైన యేస్ తన ప్నరుతా్థనం గురించి ముందే చెపి్పన క్రొత్త నిబంధ-
నలోని ఈ క్రింది స్చనలతో ఈ పాఠాకి  కలపి చెప్పండి . ప్నరుతా్థనం 
యొక్క ప్ముఖయాతను చరిచించండి.

 y మత్తయి 16: 21, 17: 22–23, 20: 18–19
 y లూక్ 18: 31–33, 24: 7
 y 1 కొరింథీయులకు 15: 3–4

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తాంది:
1. 1.ప్రభువైన యేస్ను తమ వయాకి్తగత రక్షకుడిగా ప్రేమిస్్తనానిమని 

విద్యారు్థలు చెపే్ప ప్ముఖయాత.
2. 2.ఆయన పటలీ మనకునని ప్రేమ మన జీవితాలను ఎల ప్రభావితం 

చేస్్తందో పరిశీలంచండి.
3. 3.ఈ పాఠం నుండి ప్నరుతా్థనం యొక్క నిశచియత మరియు 

ప్ముఖయాతను నేరుచికోవడం కూడా చాల ముఖయాం.
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పరిచయం చేయండి

పూరితా చేయండి  

సమీక్ంచండిజీ-

వించాలసుంది

బి 4 – 4వ  స్థాయి   
అధయాయనం 3 – ప్రభువైన యేస్ 
అంశం – అతని ఆరోహణ

బైబిల్ దృష్టి   : లూకా 24:45–53; అపొసతాలుల కారయాములు 1:1–12

ముఖయా వచనం  : లూకా 24: 51

మనం నేరుచాకవలసినది:
1. ప్రభువైన యేస్ తనకు చెందిన వ్రు ఈ భూమిపై తనకు స్క్షులుగా 

ఉండాలని కోరుకుంటారు.
2. ఒక రోజు ప్రభువైన యేస్ తనకు చెందిన వ్రిని పరలోక్నికి తీస్క్ళలీ-

డానికి త్రిగ భూమికి వస్్తనానిడ్.

మనం ప్రేమించేవ్రు మాటాలీడే చివరి పద్లను, ముఖయాంగా చనిపోయే 
ముందు వ్టిని ఎల నిధగా ఉంచుతామో చరిచించండి. చరిత్ యొక్క 
గొప్ప వయాకు్తల మరణస్్తనని ముందు చెపి్పన కొనిని మాటలను పరిశీలంచండి. 
ప్రభువైన యేస్ చివరి మాటలతో దీనిని వివరించండి. (అప క్రయా 1: 8–9)

బైబిల్ కథను ప్రదరి్శంచండి:
చరిచాంచండి మరియు వివరించండి:
1. ప్రభువైన యేస్ తన శిషుయాలను స్క్షులుగా ఉండమని ఆజాఞాపించాడ్ 

(అప క్రయా 1: 8) యెరూషలేములోను, యూదయ సమరయ 
దేశముల యందంతటను భూదిగంత ముల వరకును.

2. ప్రభువైన యేస్ ఒలవ పరవాతం నుండి పరలోక్నికి ఎగసపోయెను 
(అప క్రయా 1: 12) మరియు త్రిగ ఒలవ పరవాతానికి త్రిగ వస్్తడ్. 
(జెకరాయా 14: 4)

3. అతను వయాకి్తగతంగా మరియు దృశయామానంగా ఎగసపోయెను. ఒక రోజు 
అతను మరల త్రిగ వస్్తడ్ (మలకీ 3: 1) మరియు దృశయామానంగా. 
(మత్తయి 24: 30)

4. అతను శకి్త మరియు కీరి్తతో ఒక మేఘంలో స్వాకరించబడాడాడ్ మరియు 
శకి్త మరియు కీరి్తతో పరలోకము యొక్క మేఘాలపై త్రిగ వస్్తడ్. 
(మత్తయి 24: 30)

ముఖయా వచన్లు వివరించండి మరియు ద్నిని నేరుచాకవడానికి విద్యారుథా-
లను ప్రోతసుహంచండి.
పూరితా అధయాయనం 3.

పై 1–4 పాయింటలీలోని బైబిల్ స్చనలను చూడండి మరియు ప్నరు-
తా్థనం తరువ్త ప్రభువు పరలోక్నికి త్రిగ వెళళేడానిని పోలచిండి మరియు 
ఆయన రండవ భూమి రాకడ త్రిగ భూమికి మీదకి వస్్తడ్. 

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తాంది:
1. ప్రభువైన యేస్పై విశావాస్లు గృహంలోకి , పాఠశాలలో లేద్ సేనిహి-

తుల మధయా ఆయన కోసం ఎల స్క్షయామివవాగలరు?
2. ప్రపంచంలోని ఇతర ప్ంతాలలో పరిచరయా చేసేవ్రిగా ఉండటానికి 

సంత మాతృభూమిని విడిచిపటి్టన వయాకు్తల గురించి ఆలోచించండి.
3. యేస్ను తమ రక్షకుడిగా మరియు ప్రభువుగా ఎల విశవాసంచారో 

విద్యారు్థలు తమ వయాకి్తగత స్క్షాయాలను పంచుకోవచుచి. 

బి 4 – 3వ  స్థాయి   
పాఠం 3 – ప్రభువైన యేస్ 
అంశం – ' విడిచి వెళ్ళుట '

బైబిల్ దృష్టి  : యోహాను 20: 19–31; లూకా 24: 45–53

ముఖయా వచనం  : లూకా 24: 51

మనం నేరుచాకవలసినది:
1. ప్రభువైన యేస్ బైబిల్ ద్వారా మనకు ఏదైనా చెపి్పనప్్పడ్, ద్నిని 

నమమాడం ద్వారా మనం ఆయనను సంతోషపడతాము.
2. యోహాను స్వ్ర్త యొక్క ఉదే్దశయాం ఏమిటంటే, ఈ స్వ్ర్త చదివిన 

వ్రు విశవాసంచి నితయాజీవము పందుతారు. 

సంబంధత ఉద్హరణలతో చరిచించండి, మనం చూడలేని లేద్ తాకలేని 
అనేక విషయాలను మనం ఎల విశవాసస్్తనానిమో. క్రైస్తవ విశావాసం దేవుని 
వ్క్యానిని, మరియు ప్రభువైన యేస్ను చూడటం మీద నమమాకం ఎల 
ఉందో వివరించండి.

బైబిల్ కథను ప్రదరి్శంచండి:
చరిచాంచండి మరియు వివరించండి:
1. శిషుయాలతో యేస్ సవారూపానిని చరిచించండి మరియు ఆయన చెపి్పన 

మాటలను గమనించండి: “మీకు శాంత్ కలుగుతుంది”. (21 వ 
వచనం) యేస్ మరణం ఫలతంగా విశావాసం ద్వారా నమిమాన వ్రికి 
నిజమైన శాంత్ ఉందని వివరించండి. (రోమీయులు    5: 1)

2. యేస్ విశావాసం లేని తోమాతో స్నినితంగా వయావహరించాడ్ 
మరియు అతను ప్నరుతా్థనం చేయబడిన క్రీస్్త అని ఒపి్పంచాడ్. 
(యోహాను 20: 27– 28)

3. తోమా విశావాసం నిబద్ధత మాటలతో స్పందించాడ్.
4. ప్రభువైన యేస్ ఒలవ పరవాతం నుండి ప్నరుతా్థనం తరువ్త నలభై 

రోజుల తరువ్త పరలోక్నికి ఎగసపోయెను, ఆయన ప్నరుతా్థనం 
మరియు ఆయన త్రిగ వచేచి అవక్శానికి దేవుణణి స్్తత్ంచారు 
మరియు కృతజఞాతలు తెలపారు. (లూక్ 24: 50–53)

ముఖయా వచన్లు వివరించండి మరియు ద్నిని నేరుచాకవడానికి 
విద్యారుథాలను ప్రోతసుహంచండి.
పూరితా పాఠం 3.

ముఖయా వచనాలు నేరుచికోండి మరియు ఇది పాఠానిని ఎల సంగ్రహిస్్తం-
దో చరిచించండి. పరిశుద్్ధతమా రాక గురించి ఇచిచిన వ్గా్దనం నెరవేరచిడాని-
కి శిషుయాలు కూడా చూస్్తనానిరని విద్యారు్థలకు గురు్త చేయండి.  
(లూక్ 24: 49)

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తాంది:
1. ప్రభువైన యేస్ను మనం చూడకపోయినా ఎల  

రక్షించబగలము ? 
2. ప్రభువైన యేస్ తన శిషుయాలను అధరోహించిన తరువ్త తన  

కోసం పనిచేయమని ప్రోతస్హించాడ్. ఆయన కోసం మనం  
ఇప్్పడ్ ఏమి చేయగలం?

3. అపస్తలుల క్రయాములు 1: 8 చూడండి
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పరిచయం చేయండి

పూరితా చేయండి  

సమీక్ంచండిజీవించా-

లసుంది

బి 4 – 4వ  స్థాయి   
అధయాయనం 4 – ప్రభువైన యేస్ 
అంశం – అతని రండవ ర్కడ

బైబిల్ దృష్టి : యోహాను 14: 1–6; అపొసతాలుల కారయాములు 1: 9–11

ముఖయా వచన్లు : 1 థెససులొనీకయులు 4: 16–17

మనం నేరుచాకవలసినది:
1. ప్రభువైన యొక్క రండవ రాకడ భూమికి మిదకి రావడం అనేది త్దీ 

లేద్ సమయం తెలయకపోయినా జరగడం ఖ్యం.
2. రండవ రాకడలో, క్రీస్్తలో చనిపోయినవ్రు లేచి, ఆ సమయంలో 

సజీవంగా ఉనని క్రైస్తవులతో పరలోక్నికి తీస్కువెళతారు.

ఒక మనిష్గా ప్రభువు భూమిపైకి రావడం గురించి పాత నిబంధనలోని అనిని 
ప్రవచనాలు నెరవేరాయని, అలగే అతని రండవ రాకడకు సంబంధంచిన 
అనిని ప్రవచనాలు నెరవేరాయని విద్యారు్థలకు గురు్త చేయండి.
మనం ప్రేమిస్్తనని ఎవరైనా వదిల వెళిలీనప్్పడ్ అతని / ఆమ త్రిగ 
రావడానికి మేము ఎంతో ఆశపడతాము మరియు ప్రభువైన యేస్పై నమమా-
కముననివ్రు ఆయన త్రిగ రావడానికి ఎల నిరిక్షిస్్తనానిమో విద్యారు్థలతో 
చరిచించండి. తీతు 2: 13 చూడండి.     

బైబిల్ కథను ప్రదరి్శంచండి:
చరిచాంచండి మరియు వివరించండి:
1. 'తెలలీని దుస్్తలు ధరించిన ఇద్దరు ప్రుషులు' (అప;  క్రయా;  1: 

10–11) శిషుయాలకు ప్రభువు రండవ భూమిపైకి రావడం గురించి 
చెపా్పడ్. లూక్ 24: 4 

2. యోహాను 14: 3 లోని ప్రభువు వ్గా్దనానిని అపస్తలుల క్రయాములు 
1: 11 తో పోలచిండి మరియు లేఖనాల యొక్క ఖచిచితతవాం మరియు 
ప్రేరణ రండింటినీ వివరించండి.

3. 1 థెసస్ల్నీకయులు 4: 16–17 చదవండి మరియు రండవ రాకడకు 
పౌలు కలగ ఉనని ప్రత్యాక అంతర్దకృష్్టని వివరించండి. ఈ క్రింది విధంగా 
వివరించండి: 
వినడానికి ఒక శబ్దం ఉంది – అరవండి మరియు బాక్ ఊదండి; చూడ-
టానికి ఒక దృశయాం – ప్రభువు సవాయంగా వస్్తనానిడ్; 
అనుభూత్ చెందడానికి ఒక అదుభాతం – పటు్టబడింది; 
ఆస్వాదించడానికి ఒక సమావేశం – ' మధయాఆక్శములో ప్రభువును 
కలవండి'; 
మరియు అనుభవించడానికి ఒక ఓద్రు్ప – 'ప్రభువుతో' ఎప్పటికీ.

 

రక్షించబడి, ఆయనను కలవడానికి సద్ధంగా ఉననివ్రికి భయం లేదు. 
క్రైస్తవులు ఆయన రాకడకోశము ఎదురుచూస్్త మరియు ఆయనకు నచేచి 
విధంగా జీవించాలని బైబిల్ బోధస్్తంది. తీతు 2: 11–14,  1 యోహాను 
3: 2–3 చూడండి.

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తాంది:
1. క్రైస్తవులు ప్రభువు రండవ రాకడ వరకు వెలుగులో నీత్వంతమైన 

జీవితాలను గడపాల మరియు ఆయన రాకతో ఆయనకు నమమాకంగా 
ఉండాల. దీని అర్థం ఏమిటి?

2. రండవ రాకడలో అవిశావాస్లు వెనుకబడతారు. క్రైస్తవులుగా, వ్రికి 
స్క్షయామివవాడానికి సంబంధంచి ఈ విచారకరమైన వ్స్తవికత మనలను 
ఎల సవ్లు చేయాల? 

బి 4 – 3వ  స్థాయి   
పాఠం 4 – ప్రభువైన యేస్ 
అంశం – 'తిరిగి'

బైబిల్ దృష్టి : అపొసతాలుల కారయాములు 1: 4; 8–12

ముఖయా వచనం  : అపొసతాలుల కారయాములు 1: 11

మనం నేరుచాకవలసినది:
1. స్వ్ర్తను స్క్షయామిచేచిటప్్పడ్ లేద్ బోధంచేటప్్పడ్ పరిశుద్్ధతమా 

యొక్క శకి్త అవసరం.
2. పరలోక్నికి రోహణముచేసన ప్రభువైన యేస్, తనతో కలస ఉండ-

టానికి సద్ధంగా ఉననివ్రిని పరలోక్నికి తీస్క్ళలీడానికి మళీళే  
భూమికి రాబోతునానిడ్.

స్క్షి గురించి మాటాలీడండి, బహుశా ప్రమాద్నికి గురైన వ్రు, వ్స్తవ్ని-
కి ఏమి జరిగందో చూడాల, మరియు వినాల. శిషుయాలు ప్రభువైన యేస్ 
వ్రి వయాకి్తగత అనుభవం నుండి మాటాలీడేవ్రు. మన పాపము నుండి 
తప్్పకుననిప్్పడ్ మరియు మన పాపమును తీసవేయుటకు, ప్రభువైన 
యేస్ సలువపై మనకోసం చేసనద్నిపై నమమాకం ఉంచినప్్పడ్, శిషుయాలు 
ప్రభువైన యేస్ను స్క్షులుగా పందటానికి పందిన శకి్త అదే అని కూడా 
పరిగణంచండి. మనం కూడా స్క్షులుగా ఉండగలం.

బైబిల్ కథను ప్రదరి్శంచండి: 
చరిచాంచండి మరియు వివరించండి:
1. ప్రభువు తన శిషుయాలను మొదట యెరూషలేములోను తరువ్త 

యూదయ సమరయ దేశముల యందంతటను భూదిగంత ముల 
వరకును. (అప క్రయా 1: 8)

2. సమాధ వద్దకు వచిచిన స్్రీలు కలసన “ప్రక్శమానమైన వస్్రీలలో” 
ఇద్దరు ప్రుషులు (లూక్ 24: 4). (అప;  క్రయా 1: 10–11)

3. అతని త్రిగ అతని ఆరోహణతో సమానంగా ఉంటుంది.
4. రండవ రాక సమయం తెలయదు, క్బటి్ట సద్ధంగా ఉండటం చాల 

అవసరం. (అప క్రయా 1: 7)
5. 
ముఖయా వచన్లు వివరించండి మరియు ద్నిని నేరుచాకవడానికి 
విద్యారుథాలను ప్రోతసుహంచండి.
పూరితా పాఠం 4.

ఈ క్రింది వ్కయాలు వైప్ త్రగండి మరియు ప్రభువు తన రాకను 'రాత్రి 
దంగల' ఎల చిత్రీకరించాడో చూపించండి, ఎందుకంటే దంగ ఎప్్పడ్ 
వస్్తడో ఎవరికీ తెలయదు. అందువలలీ మన రక్షణ కోసము ఆయనపై 
విశావాసం కలగ ఉండవలసన అవసరం ఉంది, ఆయన త్రిగ రావడానికి 
మనము సద్ధపాటు కలగ ఉండాల.  మత్తయి 24: 44, లూక్ 12: 20.

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తాంది:
1. ప్రభువు ఇప్్పడ్ త్రిగ వసే్త, వ్రు పరలోక్నికి వెళళేడానికి సద్ధంగా 

ఉనానిరా అని ప్రత్ ఒక్కరూ ఆలోచించాల.
2. రండవ రాకడ గురించి మీరు నేరుచికుననిద్ని వెలుగులో, పరలోక్నికి 

సద్ధం క్వడానికి చాల సమయం ఉందని చెపే్పవ్రికి సమాధానం 
ఏమిటి?

3. పరలోక్నికి సద్ధం క్వడానికి ఉత్తమ సమయం ఎప్్పడ్? 
2  కొరిం 6: 2 చూడండి.
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పరిచయం చేయండి

పూరితా చేయండి  

సమీక్ంచండిజీవించా-

లసుంది

బి 5 – 4వ  స్థాయి   
అధయాయనం 1 – ప్రారంభ క్రైసతావులు 
అంశం – స్తాఫను 

బైబిల్ దృష్టి : అపొసతాలుల కారయాములు 6: 1–15; 7: 54–60

ముఖయా వచనం  : అపొసతాలుల కారయాములు 6: 8

మనం నేరుచాకవలసినది:
1. దేవుని కోసం ప్రపంచానిని ప్రజలను మార్చిసన సె్తఫను.
2. స్వ్ర్త సతాయానిని ప్రకటించటానికి నిశచియించుకునని సె్తఫను  వంటి 

నిజమైన విశావాస్లు మాత్మే, మనుషుయాలు ఏమి చెపా్పలో లేద్ వ్రికి 
చేయవలసనద్నికంటే దేవుణణి సంతోషపటే్ట విషయాల గురించి ఎకు్కవ 
శ్రద్ధ వహిస్్తరు.

హింస అంటే ఏమిటో చరిచించండి మరియు ఆధునిక ఉద్హరణల గురించి 
ఆలోచించండి.
క్రైస్తవ మతం యొక్క ప్రంభ రోజులోలీ మత నాయకులు ప్రభుతవాంలో గణ-
నీయమైన ప్రభావ్నిని కలగ ఉనానిరని మరియు క్రైస్తవులు తమ వయాత్ర్కతకు 
సద్ధంగా ఉనానిరని వివరించండి, క్నీ ఎలలీప్్పడూ గౌరవంగా స్పందించారు. 
ప్రుషుల చటా్టలు దేవుని చటా్టలకు విరుద్ధంగా ఉంటే తప్ప క్రైస్తవులు 
ఆనాటి ప్రభుతావానిని గౌరవించారు మరియు పాటించారు, మరి మనమో?.

బైబిల్ కథను ప్రదరి్శంచండి:
చరిచాంచండి మరియు వివరించండి:
1. క్రైస్తవుడి జీవితంలో స్పష్టంగా కనబడే లక్షణాలను సె్తఫను  కలగ 

ఉనానిడ్ – నిజాయితీ, పరిశుద్్ధతమాతో నిండి ఉండటం, విశావాసం 
మరియు శకి్తతో నిండిన జాఞానం, జాఞానం మరియు ప్రభువైన యేస్ను 
సేవించాలనే కోరిక. (అపస్తలుల క్రయాములు 6: 3,5 & 8 చూడండి)

2. యెరూషలేములో లేద్ సమీపంలో ప్ర్థనా మందిరాలు ఉనని 
యూదుల సంఘాల నుండి సె్తఫను  యొక్క శకి్తవంతమైన పరిచరయాకు 
వయాత్ర్కత తలెత్్తంది. ఏదేమైనా, సె్తఫను  యూదు నాయాయస్్థనం 
అయిన సనినిధ్రిన్ సభ ముందు హాజరైనప్్పడ్, వ్రు అతనిపై తప్్పడ్ 
ఆరోపణలు వినానిరు; ప్రభువైన యేస్ మహిమ సె్తఫను  ముఖంలో 
ప్రత్బింబిస్్తంది. (అప. 6 : 15)

3. తన జీవితం ప్రమాదంలో ఉందని సె్తఫను తెలస ఉండాల క్ని తన 
ప్రభువుకు ద్రోహం చేయకుండా చనిపోతాడ్. 'ఆక్శం  తెరవబడినటులీ' 
అతను స్క్షయామిచిచిన వెంటనే (అప క్రయా 7: 56) జనసమూహం 
అతనిని నగరం వెలుపల లగ, రాళళేతో కొటి్ట చంపారు.  
(అప క్రయా 7: 57–58)

ఈ వచన్లు  ఈ పాఠానినా ఎలా సంగ్రహంచాలో చరిచాంచండి:
1. 2 త్మోత్ 2: 3 – 'యేస్క్రీస్్త మంచి సైనికుడిగా క్ఠినతావానిని 

భరించండి';
2. 1 పేతురు 4: 14 – “క్రీస్్త నామం వలలీ మీరు అవమానించబడిత్ మీరు 

ఆశీరవాదించబడాడారు, ఎందుకంటే మహిమ మరియు దేవుని ఆతమా మీపై 
ఉంది”

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తాంది:
1. ప్రభువైన యేస్ మరణం మరియు ప్నరుతా్థనంపై సె్తఫను తన నమమాక్-

లకు అమరవీరుడైనటేలీ, చాల మంది క్రైస్తవులు అదే నమమాక్ల  
కోసం నేడ్ కొనిని దేశాలలో చంపబడాడారు.

2. మన జీవితాలోలీ పరిస్థతులు ఎల ఉనాని, మనలను ఆయనకు విశావాస-
పాత్ంగా, విశావాసపాత్లుగా ఉంచమని మన ప్ర్థనలలో ప్రభువైన 
యేస్ను అడగాల. 

బి 5 – 3వ  స్థాయి   
పాఠం 1 – ప్రభువు శిష్యాలు 
అంశం – దేవుడు తయారుచేసినది

బైబిల్ దృష్టి  : అపొ కారయా 1: 7–9,  2: 1–13
ముఖయా వచన్లు : యోహాను 14: 16–17
మనం నేరుచాకవలసినది:
1. క్రైస్తవ సంఘం యొక్క ప్రంభ రోజులలో, స్్థనికంగా మరియు 

ప్రపంచ వ్యాప్తంగా స్వ్ర్తను ప్రకటించమని ప్రభువు అపస్తలులకు 
ఆజాఞాపించాడ్.

2. పరిశుద్్ధతమా వచిచి అపస్తలుల హృదయాలలో నివసంచినటేలీ, ప్రభువైన 
యేస్ను విశవాసంచేవ్రికి పరిశుద్్ధతమా ఉనికి మరియు వ్రి క్రైస్తవ 
జీవితాలోలీ వ్రికి సహాయపడే శకి్త ఉంటుంది.

యేస్ ఆరోహణమైన తరువ్త, మరియు పంత్కొస్్త దినమున పరిశుద్్ధతమా 
వచిచినప్్పడ్ శిషుయాలకు ఎల ఉండాలో ఊహించమని విద్యారు్థలను అడగండి.
అపస్తలుల చటా్టలు రండ్ ప్రధాన ఇత్వృతా్తలను ఎల కలగ ఉనానియో 
వివరించండి:
1. ప్రభువైన యేస్, ఇప్్పడ్ ఆరోహణమైన, తన పరిశుద్్ధతమా ద్వారా 

తనను విశవాసంచిన ఈ భూమిపై ఉననివ్రి ద్వారా పనిచేస్్తనానిడ్.
2. పరలోకంలో ప్రభువైన యేస్ ప్నరుతా్థనం మరియు కీరి్తంచుట అనేది, 

క్రీ.శ 60–67 లో ప్స్తకం రాసనప్పటికీ సందేశం ప్రధానమైంది.

బైబిల్ కథను ప్రదరి్శంచండి:
చరిచాంచండి మరియు వివరించండి:
1. 1.ఈ ప్స్తకంలోని ముఖయా వచనాలు అప క్రయా 1: 8 మరియు 

స్వ్ర్త యొక్క భౌగోళిక వ్యాపి్తకి సంబంధంచి మొత్తం చటా్టలు ద్నిపై 
రూపందించబడాడాయి: 
యెరూషలేములోని స్క్షులు – 1–7 అధాయాయాలు యూద్లోని 
స్క్షులు – అధాయాయం 8: 1–4 
సమారియాలో స్క్షులు – అధాయాయం 8: 5–25 
ప్రపంచంలోని స్క్షులు – అధాయాయం 8: 26

2. పంత్కొస్్త దినం (2: 1) విశావాస్లను శాశవాతంగా నివసంచడానికి 
పరిశుద్్ధతమా వచిచిన రోజు – వ్రు పరిశుద్్ధతమాతో నిండిపోయారు (2: 
4). మనం ప్రభువైన యేస్ను విశవాసంచినప్్పడ్ మనం పరిశుద్్ధతమా 
చేత నివసంచబడ్తునానిము క్ని పరిశుద్్ధతమా చేత నింపబడాలంటే, 
మన బైబిళళేను చదవ్ల, ప్ర్థనలో సమయం గడపాల మరియు 
ప్రభువుకు విధేయతతో జీవించాల. 

3. ప్రభువైన యేస్ సలువ యొక్క పూరి్త పనిలో పరిపూరణి ప్నాది  
వేశాడ్ 14: 16 వ.  

అపస్తలుల గ్రంథం రచయిత డాక్టర్ లూక్ మొదలుపట్టడమే  'యేస్ 
బోధంచడం అని మొదలుపటా్టడ్ (అప క్రయా 1: 1). అప క్రయా 28: 
31 లో పౌలు ఇంక్ స్వ్ర్త స్వ్ర్తను ప్రకటిస్్తనానిడ్.
'అపస్తలుల గ్రంథం ఇంక్ కొనస్గుతోంది – ప్రభువు తనపై నమమాకము-
ననివ్రి కోసం త్రిగ వచేచివరకు స్వ్ర్త ప్రచారం అసంపూరణింగా ఉంది' 
అని పరిగణంచండి.

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తాంది:
1. విశావాసగా మనం పరిశుద్్ధతమా ద్వారా నివసస్్తనానిము. 'ఆతమాతో నిండి 

ఉండడం' మన బాధయాత. ఎఫెస్ 5: 18 చదవండి
2. బైబిల్ సమయము పాఠాలు చేయడం మిమమాలని ప్రోతస్హిస్్తంది: 

– బైబిల్ చదివి ప్రి్థంచండి. మీ దైనందిన జీవితంలో మీరు చదివిన 
వ్టిని మరియు ప్రభువు మీకు ఇచేచి మారగాదర్శక్లును ఉంచండి.
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పరిచయం చేయండి

పూరితా చేయండి  

సమీక్ంచండిజీ-

వించాలసుంది

బి 5 – 4వ  స్థాయి   
అధయాయనం 2 – ప్రారంభ  
క్రైసతావులు అంశం – ఫిలప్పు

బైబిల్ దృష్టి  : అపొ కారయా 6: 5; 8: 4–17; 8: 26–40.
ముఖయా వచనం : అపొ:  కారయా:  8: 35
మనం నేరుచాకవలసినది:
1. ఫిలప్్ప స్వ్ర్త యొక్క విజయవంతమైన బోధకుడ్, సమారియలో ఒక 

ప్నరుజీజావనానిని విడిచిపట్టడానికి సద్ధపడి, స్వ్ర్తను ప్రకటించడానికి 
గాజాకు ఎడారిలో వెళళేడ్.

2. ఒకస్రి ఆయన ప్రభువైన యేస్ను తన రక్షకుడిగా విశవాసంచిన 
తరువ్త ఐత్యొపియడ్ బాపి్తసమాం  ద్వారా ప్రభువుకు విధేయత 
చూపాలని ఆరాటపడాడాడ్. 

ఫిలప్్ప అతను స్వ్రి్తకుడ్ అయాయాడ్ మరియు స్వ్ర్తను సమారియాకు 
తీస్కువచాచిడ్. అతను సమారియలో ఉననిప్్పడ్, ప్రభువు అతనిని ఎడారి 
దేశమైన గాజాలోకి వెళళేమని పిలచాడ్.
ఇథియోపియా, ఈ మనిష్ యొక్క మారుమనస్స్ మరియు బాపి్తసమాం రం-
డింటిలోన్ ఫిలప్్పను ఉపయోగంచిన తరావాత. ఇది స్ధంచిన తరావాత 
ఫిలప్్పను అదుభాతంగా తొలగంచి, ఇతర ప్రదేశాలలో స్వ్ర్త ప్రకటించడా-
నిని త్రిగ ప్రంభించాడ్.

బైబిల్ కథను ప్రదరి్శంచండి:
చరిచాంచండి మరియు వివరించండి:
1. ఐత్యొపియడ్ వెళిలీ బోధంచమని దేవుని ఆజఞాకు ఫిలప్్ప విధేయుడ-

యాయాడ్.
2. ఐత్యొపియడ్ ఆరాధంచడానికి ఆఫ్రిక్ నుండి యెరూసలెంకు 

వచాచిడ్ క్ని స్వ్ర్త గురించి నిజమైన అవగాహన లేకుండా వెళిళేపో-
యాడ్. అతను సహాయం కోసం బైబిల్ వైప్ త్రిగాడ్. (8: 27–28)

3. ప్రభువు దర్శకతవాం వహించిన ఫిలప్్ప తగన సమయానికి వచిచి 
యెషయా 53 ను అతనికి వివరించాడ్. ప్రభువైన యేస్ జీవితం 
మరియు మరణం గురించి అధాయాయం ఎల ఉందో ఆయన అతనికి 
చూపించాడ్. (8: 34–35)

4. ఐత్యొపియడ్ ప్రభువైన యేస్ను విశవాసంచాడ్ మరియు వెంటనే 
నిటీలో మునిగ బాపి్తసమాం తీస్కునానిడ్ మరియు సంతోషంతో ఇంటికి 
త్రిగ వెళాళేడ్. (8: 36–38)

ముఖయా వచన్లు వివరించండి మరియు ద్నిని నేరుచాకవడానికి విద్యారుథా-
లను ప్రోతసుహంచండి.
పూరితా అధయాయనం 2.

ఈ అధయాయనానిని యెషయా 53 తో కలపి వివరించండి. ఈ అధాయాయం 
క్రీస్్తపూరవాం 740–680 మధయా ఎల వ్రాయబడిందో మరియు యెషయా 
ప్రవచనం ప్రభువైన యేస్క్రీస్్త మరణం,  సమాధ, ప్నరుతా్థనం మరియు 
ఉద్ధకృత్ని ఎల ఖచిచితంగా తెలయజేస్్తంది.

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తాంది:
1. తనకోసం ఒక పని చేయమని ప్రభువు మనలను పిలచినప్్పడ్ ఫిలప్్ప 

చేసనటులీగా మనం ప్రశినించకుండా లేకుండా పాటిస్్తమా?
2. ప్రభువైన యేస్ తన వద్దకు రావడానిని చూడటంలో మంచి  

స్క్షయామివవాడానికి ప్రయత్నిస్్తననిప్్పడ్ క్రైస్తవుడిగా మన బాధయాతలకు 
అనుగుణంగా ఎల జీవిస్్తనానిం?

3. విద్యారు్థలు తమ విశావాస్నిని బహిరంగంగా చూపించే బాపి్తసమాం 
మారగాంగా భావించారా? 

బి 5 – 3వ  స్థాయి   
పాఠం 2 – ప్రభువు శిష్యాలు 
అంశం – చనిపోవడానికి సిదధాం!

బైబిల్ దృష్టి  : అపొసతాలుల కారయాములు 6: 1–5, 8–15; 7: 54–60

ముఖయా వచనం : మతతాయి 5: 44

మనం నేరుచాకవలసినది:
1. గొప్ప అదుభాతాలు, అదుభాతాలు చేసే ముందు (అప క్రయా 6: 2) లో 

వివరించినటులీగా, దేవుడ్ ఉపయోగంచే ముందు చినని విషయాలలో 
సె్తఫను నమమాకంగా ఉనానిడ్. (అప క్రయా 6: 8)

2. సె్తఫను ప్రభువైన యేస్కొరకు, అతను స్వ్ర్త కొరకు తన జీవితానిని 
అరి్పంచడానికి సద్ధంగా ఉనని నమమాకమైన మచచిలేని వయాకి్త.

మీ విశావాసం కోసం హింస అంటే ఏమిటో ఆలోచించండి మరియు 
ఆధునిక ఉద్హరణలు ఇవవాండి.
ప్రంభ క్రైస్తవులు స్వ్ర్తతో ముందుకు స్గడంతో వ్రు ఆనాటి 
ప్రభుతవాం మరియు మత పద్దల నుండి వయాత్ర్కతకు గురయాయారని 
వివరించండి. వ్రు తమ పాలకులను గౌరవించి, పాటించినప్్పడ్, వ్రు 
దేవుని చటా్టలకు విరుద్ధంగా ఉననిప్్పడ్, అమరవీరుల స్్థయికి కూడా 
ప్రభుతవాం చటా్టలకు అవిధేయత చూపడానికి సద్ధంగా ఉనానిరు.

బైబిల్ కథను ప్రదరి్శంచండి:
చరిచాంచండి మరియు వివరించండి:
1. మంచి మరియు నిజాయితీగల జీవితంతో పరిశుద్్ధతమాతో నిండిన 

క్రైస్తవుడిగా సె్తఫను  పాత్ను వరిణించారు (అప క్రయా6: 3) 
విశావాసం, శకి్తతో నిండి ఉంది (అప : క్రయా : 6: 8) మరియు జాఞానం 
(అపస్తలుల క్రయాములు 6: 10) మరియు ప్రభువు పనిలో ఎవరు 
చురుకుగా ఉనానిరు. (అప ; క్రయా : 6: 8)

2. యూదు నాయకులచే తప్్పగా అరస్్ట చేయబడినప్్పడ్,  
(అప క్రయా 7: 52)

3. కోపంతో ఉనని జనసమూహం అతనిని రాళళేతో కొటి్ట చంపినప్పటికీ, 
సె్తఫను ప్రభువైన యేస్ను త్రస్కరించలేదు, తన ఆతమాను అప్పగం-
చుట ద్వార ప్రశంసంచాడ్.  (అప క్రయా 7: 59 & 60)

ముఖయా వచన్లు వివరించండి మరియు ద్నిని నేరుచాకవడానికి 
విద్యారుథాలను ప్రోతసుహంచండి.
పూరితా పాఠం 2.

విద్యారు్థలు ముఖయా వచనాలు నేరుచికునానిరని నిరా్ధరించుకోండి మరియు 
అది ఈ పాఠానిని ఎల సంగ్రహిస్్తంది మరియు ప్రభువైన యేస్, సె్తఫను  
ఇద్దరికీ ఎల సంబంధం కలగ ఉందో వ్రితో చరిచించండి, (లూక్ 
23:34 & అప:  క్రయా: 7: 60, లూక్ 23:46  అప క్రయా: 7: 59)

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తాంది:
1. కష్ట సమయాలోలీ, ప్రభువైన యేస్కు నమమాకంగా ఉండటం?
2. ప్రభుతావాలు చేసన కొనిని చటా్టలు పవిత్ గ్రంథ్లకు పూరి్తగా  

వయాత్ర్కం అయినప్్పడ్, ప్రభువు పటలీ సె్తఫను భకి్త ఈ రోజు ఆయన 
పటలీ మనకునని భకి్తని ఎల సవ్లు చేయాల?
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పరిచయం చేయండి

పూరితా చేయండి  

సమీక్ంచండిజీ-

వించాలసుంది

బి 5 – 4వ  స్థాయి   
అధయాయనం 3 – ప్రారంభ క్రైసతావులు 
అంశం – కొర్నాలీ 

బైబిల్ దృష్టి  : అపొ;  కారయా ; 10: 1–8; 23–48

ముఖయా వచనం  : అపొ ;  కారయా; 10: 43

మనం నేరుచాకవలసినది:
1. స్వ్ర్త అందరికీ, యూదులు మరియు అనయాజనులకు సమానంగా    

ఉంటుంది.
2. ప్రభువైన యేస్ను నమిమాన మొదటి అనయాజనులలో కొర్నిలీ  మరియు 

అతని ఇంటివ్రు ఉనానిరు.

యూదులు ఖచిచితంగా అనయాజనుల ఇంటికి వెళళేకూడదు.

కొర్నిలీ ఒక  రోమాఅధక్రి (ఒక అనయాజనుడ్), ఒక శతాధపత్, అతను తన 
పాప క్షమాపణ కోసం ఎంతో ఆసకి్తగా వెతుకుతునానిడ్ మరియు అతనికి 
మరియు అతని కుటుంబానికి స్వ్ర్త ప్రకటించిన పేతురుతో పరిచయం 
ఏర్పడిందని దేవుడ్ చూశాడ్.

బైబిల్ కథను ప్రదరి్శంచండి:
చరిచాంచండి మరియు వివరించండి:
1. ఒక రోజు, మధాయాహనిం 3 గంటల సమయంలో కొర్నిలీకు స్పష్టమైన 

దర్శనం ఉంది, అందులో దేవుని దూత అతనికి కనిపించి, పేతురు 
కోసం యూప్పకు మనుషులను పంపమని చెపా్పడ్. (10: 3–6)

2. పేతురు కొర్నిలీ ఇంటికి వచిచినప్్పడ్ ఆయన బోధంచిద్నిని వినడానికి 
మరికొందరు ఉనానిరు. (10: 24)

3. యూదులు మరియు అనయాజనులకు రక్షణ అని పేతురు ప్రంభంలోనే 
వ్రికి చెప్పడం ద్వారా గుంప్ను ఉదే్దశించి ప్రసంగంచారు. (అప; 
క్రయా 10: 34–35)

4. పేతురు ప్రభువైన యేస్క్రీస్్త జీవితం, మరణం మరియు ప్నరుతా్థనం 
గురించి హాజరైన వ్రికి బోధంచాడ్ మరియు వ్రు ఆయనను విశవాస-
సే్త, వ్రు పాప క్షమాపణ పందుతారని చెప్పడం ద్వారా ముగంచారు. 
(10: 38–44)

5. అక్కడ ఉనని అనయాజనులు ఇదే చేస్రు, మరియు వ్రు ప్రభువైన 
యేస్ను నమిమానవ్రు మరియు బాపి్తసమాం తీస్కునని మొదటి అనయాజ-
నులలో ఒకరు. (అప; క్రయా 10: 47–48)

ముఖయా వచన్లు వివరించండి మరియు ద్నిని నేరుచాకవడానికి విద్యారుథా-
లను ప్రోతసుహంచండి.
పూరితా అధయాయనం 3.

అనయాజనుల గృహంలోకి ప్రవేశించే యూదుడిగా పేతురు స్్థనానిని పరిగ-
ణంచండి. పేతురు ఏమి చేయాలో మారగాదర్శకం ఎల ఇచాచిడో, మరియు 
అనయాజనులకు స్వ్ర్తను ఏ విదముగా ఆయన చెపా్పల అనేది దేవుడ్ 
చెప్తాడ్ (అప క్రయా 10: 9–17) చూడండి. 

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తాంది:
1. 1.జాత్, సంస్కకృత్ లేద్ మతంతో సంబంధం లేకుండా పాపనికి  క్షమా-

పణ అందరికీ లభిస్్తందని అర్థం చేస్కోవడం.
2. 2.మన జీవితంలో ఏమి చేయాలో మరియు మన పాపాలను ఎల 

క్షమించవచోచి స్చించడానికి ఇప్్పడ్ మనకు బైబిల్ ఉననిందున 
చరిచించండి. 

బి 5 – 3వ  స్థాయి   
పాఠం 3 – ప్రభువు శిష్యాలు 
అంశం – వినడానికి సిదధాం!

బైబిల్ దృష్టి : అపొసతాలుల కారయాములు 8: 1–5; 26–40

ముఖయా వచనం  : అపొసతాలుల కారయాములు 16: 31

మనం నేరుచాకవలసినది:
1. ఫిలప్్ప యొక్క  ప్రశినించని విధేయత ఫలతంగా ఐత్యొపియడ్ను 

ప్రభువు వద్దకు తీస్కురావడానికి ప్రభువు అతనిని ఉపయోగంచాడ్.
2. ఐత్యొపియడ్ ప్రభువుకు విధేయత చూపినందుకు సంతోష్ంచి 

తన మారగాంలో వెళాళేడ్.

కొనినిస్రులీ మనం చేయాలనుకుననిద్నికి పూరి్తగా భిననిమైన పనిని 
చేయాలని దేవుడ్ కోరుకుంటుననిటులీ వివరించండి.
సమారియాలో ప్రభువు కోసం గొప్ప పని జరుగుతుననిటులీ ఫిలప్్ప చూస్్తనాని-
డని వివరించండి. ఏదేమైనా చాల మంది మతం మారచిబడ్తునని స్థలనిని 
విడిచిపటి్ట,  గాజా ఎడారి ప్ంతానికి వెళాలీలని  ప్రభువు ఫిలప్్పను ఆదేశించా-
రు, ఆధాయాత్మాకంగా ఒక మనిష్కి మాత్మే సహాయం చేస్్తరు, 

బైబిల్ కథను ప్రదరి్శంచండి:
చరిచాంచండి మరియు వివరించండి:
1. ఫిలప్్ప  ఐత్యొపియడ్ను కలసనప్్పడ్, అతను యెషయా 53: 

7–8 చదువుతునానిడ్,  ప్రభువైన యేస్ జీవితం మరియు మరణం 
గురించి ఫిలప్్ప  అతనితో మాటాలీడే అవక్శానిని పందుతాడ్.

2. తన రక్షకుడిగా ఉండటానికి సలువపై మరణంచిన ప్రభువైన యేస్ 
ఎవరో యెషయా రాసనటులీ ఐత్యొపియడ్ ఫిలప్్ప నుండి తెలు-
స్కునానిడ్, మరియు ఐత్యొపియడ్ అతను పాపి అని గ్రహించి 
ప్రభువైన యేస్క్రీస్్తను ఆయనను విశవాసంచడం ద్వారా తన 
రక్షకుడిగా స్వాకరించాడ్. (అప; క్రయా; 8: 34–38)

3. ఐత్యొపియడ్కు బాపి్తసమాం తీస్కునే అధక్రానిని ఫిలప్్ప వివరిం-
చాడ్ మరియు వ్రు నీటి దగగారకు వచిచినప్్పడ్, అతడ్ బాపి్తసమాం 
తీస్కుంటాడ్. ఐత్యొపియడ్తో ప్రయాణంచే సేవకులు అతని 
బాపి్తసమాం  కు స్క్షయామివవాడమే క్క,  ఐత్యొపియడ్ ఇప్్పడ్ 
ఎంత ఆనందంగా ఉనానిడో వ్రు చూస్్తనానిరు, 

ముఖయా వచన్లు వివరించండి మరియు ద్నిని నేరుచాకవడానికి 
విద్యారుథాలను ప్రోతసుహంచండి.
పూరితా పాఠం 3.

ఈ పాఠానిని యెషయా 53 తో కలపి చెప్పండి మరియు ప్రత్యాకంగా 7 
మరియు 8 వ వచనాలను చరిచించండి. ద్ని వధకు త్బడిన గొఱ్ఱవలే 
నిశ్శబ్దంగా ఉనని ప్రభువైన యేస్ సలువను భరించాడ్. అతనికి నాయాయ-
మైన విచారణ ఇవవాబడలేదు మరియు అతని జీవితం మన పాపాలకు 
సలువ వేయబడింది.

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తాంది:
1. 1.విధేయులైన క్రైస్తవులు ఇతరుల జీవితాలలో నిజమైన ఆశీరావాదం 

పందగలరని అర్థం చేస్కోవడం – క్రైస్తవులు మరియు లేనివ్రు.
2. 2.ప్రభువైన యేస్పై వయాకి్తగత విశావాసం బాపి్తసమాం తీస్కొని అనుస-

రించాల.
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పరిచయం చేయండి

పూరితా చేయండి  

సమీక్ంచండిజీవించా-

లసుంది

బి 5 – 4వ  స్థాయి   
అధయాయనం 4 –  ప్రారంభ క్రైసతావులు 
అంశం – బర్నాబా

బైబిల్ దృష్టి  : అపొ కారయా 4: 32–37; 9: 26–31; 11: 19–30

ముఖయా వచనం : అపొ కారయా 11: 24

మేము ద్నిని నేరుచాకుంటున్నాము :
1. మంచి చేయడం ద్వారా మనం క్రైస్తవులుగా మారలేము.
2. క్రైస్తవులు మంచి చేస్్తరు ఎందుకంటే క్రైస్తవుడి జీవితంలో పరిశుద్్ధతమా 

ఫలలలో 'మంచితనం' ఒకటి. (గలతీయులు 5: 22)

అపస్తలుల క్రయాములు 4: 36 లో మనకు మొదట బరనిబా పరిచయం. 
అతని పేరు యొక్క అర్ధం “ప్రోతాస్హక కుమారుడ్”. అతను కుప్్రా దీవాపం 
నుండి వచాచిడ్ మరియు అతను భూమిని అమేమాస డబుబు తెచిచి అపస్త-
లులకు ఇచాచిడని బైబిలు చెబుతుంది. అతను తన పేరుకు అనుగుణంగా 
జీవిస్్తనానిడ్, అతని మన అపస్తలులకు గొప్ప ప్రోతాస్హంగా ఉండేవ్డ్.

బైబిల్ కథను ప్రదరి్శంచండి:    
చరిచాంచండి మరియు వివరించండి:
1. బరనిబా ప్రభువు యొక్క అంకితభావ సేవకుడ్, అతను నిస్వారు్థడ్. 

అతను తన సమయానిని మరియు ఆస్్తలను ఇతరులకు సహాయం 
చేయడానికి ఉపయోగంచాడ్. ప్రభువైన యేస్ను తెలుస్కోవటా-
నికి ప్రజలు రావ్లని ఆయన కోరుకునానిరు మరియు జీవితానికి 
అవసరమైన వ్రికి అవసరమైన వ్రికి సహాయం చేయాలనుకునానిడ్. 
ఫలతంగా అతనిని 'మంచి వయాకి్త' అని పిలుస్్తరు. (అప క్రయా 11: 24)

2. యెరూషలేములోని క్రైస్తవులు పౌలును స్వాకరించడానికి భయపడినప్్ప-
డ్, బరనిబా పౌలుకు దయ చూపించాడ్. (అప క్రయా 9: 27) 

3. అంత్యొకయలోని క్రొత్త సంఘానిని ప్రోతస్హించడానికి బరనిబాను 
యెరూషలేము లోని సంఘం పంపించింది మరియు అతను అక్కడ 
ఉననిప్్పడే చాలమంది ప్రభువు వైప్ మొగుగా చూపారు. అంతోయాకియలో-
ని క్రొత్త క్రైస్తవులను 'ప్రభువుకు నిజయీత్ గా ఉండమని ప్రోతస్హించా-
డ్. (అప క్రయా 11: 23) 

4. బరనిబా అంతోయాకియకు వచిచి జరుగుతుననిదంతా చూసనప్్పడ్, తనకు 
ఒక సహాయకుడ్ అవసరమని అతనికి తెలుస్ క్బటి్ట అతను తారస్స్ 
వద్దకు వెళిలీ సౌలును కనుగొనానిడ్. (అప క్రయా 11: 25–26)

4వ పరిశీలనలోని ప్రశనిలకు విద్యారు్థలకు సరిగాగా సమాధానం చెపే్ప ప్రశనిల-
ను అడగడం ద్వారా అధయాయనానిని సమీక్షించండి.

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తాంది:
1. క్రైస్తవులుగా మన జీవితంలో 'మంచితనానిని' ప్రదరి్శంచాల?
2. క్రైస్తవులుగా ప్రభువైన యేస్కు నిజమని?
3. కష్ట సమయాలోలీ ప్రయాణస్్తనని ఇతర క్రైస్తవులను ప్రోతస్హించడానికి. 

బి 5 – 3వ  స్థాయి   
పాఠం 4 – ప్రభువు శిష్యాలు 
అంశం – వెళళుడానికి సిదధాం!

బైబిల్ దృష్టి : అపొ; కారయా; 10: 1–20; 24–29; 33–43

ముఖయా వచనం : అపొ; కారయా; 10: 43

మేము ద్నిని నేరుచాకుంటున్నాము :
1. కొర్నిలీ చాల మంచి వయాకి్త అయిత్, అతను క్రైస్తవుడ్ ఎల అవుతాడో 

చెప్పడానికి అతనికి ఎవరైనా అవసరం.
2. స్వ్ర్త యూదులకే క్దు, అది అందరికీ అని తన దర్శనం   

ఫలతంగా పేతురు నేరుచికునానిడ్.

ఈ పాఠం తీరప్ంత పట్టణమైన  కేసరియాలో చుట్్ట  చేయబడింది. 
కొర్నిలీ అక్కడ రోమా  సైనిక అధక్రి మరియు ఒక శతాధపత్ వంద 
మందికి బాధయాత వహించాడ్. అతను అక్కడ ఉనని ఇటాల పటలములో 
పని చేస్్తనానిడ్. అయిత్, అతను దేవుణణి వెతుకుతునని వయాకి్త. అతను 
అనయాజనుడ్, క్నీ ఇప్పటి వరకు పేతురు తన తోటి యూదులకు 
మాత్మే స్వ్ర్తను తీస్కువచాచిడ్.

బైబిల్ కథను ప్రదరి్శంచండి:
చరిచాంచండి మరియు వివరించండి:
1. స్మోను పేతురు కోసం కేసరియాకు దక్షిణంగా ఉనని యేుపా్పకు 

మనుషులను పంపమని దేవదూత దర్శనంలో కొర్నిలతో చెపా్పడ్. 
(అప క్రయా 10: 3–6)

2. మరుసటి రోజు, పేతురు స్మోను ఇంటి పై గదిలో ఒక దర్శనం 
చూస్డ్, అక్కడ అతను ప్ర్థన చేయడానికి వెళాళేడ్, స్వ్ర్త 
యూదులకు మాత్మే పరిమితం క్దని, అనయాజనులకు కూడా అని 
దేవుడ్ పేతురుకు వెలలీడించాడ్. భగవంతుడ్ రండ్ వరాగాల ప్రజల-
ను మాత్మే చూస్్తడ్, ఆయనవ్రు, ఆయనను కలగలేనివ్రు! 
(అప క్రయా 10: 9–16)

3. పేతురు కొర్నిలీ  ఇంటికి వచిచినప్్పడ్, దేవుని అనుగ్రహం ఇశ్రా-
యేలు జాత్, యూదులకే పరిమితం అని తాను నముమాతునానినని 
ఒప్్పకునానిడ్, క్ని నేరుచికునానిడ్: దేవుడ్  పక్షపాత్ క్దు. (అప 
క్రయా 10: 34–35)

4. పేతురు అక్కడ ఉననివ్రికి స్వ్ర్తను ప్రకటించాడ్ మరియు రక్షణ 
'ఆయనను విశవాసంచే ప్రత్ ఒక్కరికీ' అని నొకి్క మరి చెపా్పడ్. (అప 
క్రయా 10: 43)

5. 5.హాజరైన వ్రు బాపి్తసమాం పంద్రు మరియు అనయాజనులను 
సంఘములోని ప్రవేశించటానికి ఇది ప్రంభమైంది.

ముఖయా వచనాలు నేరుచికోండి మరియు ఇది నేటి పాఠానిని ఎల సంగ్రహి-
స్్తందో చరిచించండి. 'ఎవరైత్ ఆయనను నముమాతారో–' అనే పదబంధాని-
కి విద్యారు్థలను కూడా చూడండి. యోహాను 3: 15–16.

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తాంది:
1. ఇతర జాతుల యువకులతో స్వ్ర్తను పంచుకోవ్ల?
2. అప క్రయా 10: 34–35 ను మీ మాటలోలీనే వివరించండి.
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పరిచయం చేయండి

పూరితా చేయండి  

సమీక్ంచండిజీ-

వించాలసుంది

బి 6 – 4వ  స్థాయి   
అధయాయనం 1 – యాకబు  
మరియు అతని కుటుంబం అంశం – హరోను  వద్ద

బైబిల్ దృష్టి  : ఆదికాండము 29: 1–30

ముఖయా వచనం  : గలతీయులు 6: 7

మనం నేరుచాకవలసినది:
1. దేవుని సమయమందు అనిని ఆయన నియంత్ణలో వుండ్తాడ్.
2. మన జీవితంలో పాపప్ చరయాలను విత్్తత్, ద్ని ఫలతాలను మనం 

పందుతామని ఆశించవచుచి.

యాకోబు ఇస్స్కు, రబెక్ కుమారుడ్, ఏస్వు అతని సదరుడ్. ఏస్వు 
జనమాహకు్కను దోచుకుననిందుకు అతనిని చంపడానికి ప్రణాళిక వేశాడ్. 
(కథను సంగ్రహించండి)
బీర్షెబాను విడిచిపటి్టనప్్పడ్ యాకోబుకు 77 సంవతస్రాలు; అతను 
తన మామ లబాను్క 20 సంవతస్రాలు సేవచేస్డ్, 33 సంవతస్రాల 
క్రితం కనానులో మరియు ఐగుప్్తలో తన జీవితంలో చివరి 7 సంవతస్రాలు 
గడిపాడ్.

బైబిల్ కథను ప్రదరి్శంచండి:
చరిచాంచండి మరియు వివరించండి:
1. హరోను  నుండి కొంతమంది గొఱ్ఱల క్పరులు తమ మందలను 

చూస్కుంటునని ప్రదేశానికి మరియు రాహేలు తన మందతో వచిచిన 
ప్రదేశానికి. యాకోబు మారగానిర్్దశం చేయబడినప్్పడ్ దేవుని సమయం 
ఖచిచితంగా ఉంది

2. యాకోబు తన మామ కోసం పనిచేశాడ్, అతను రాహేలు ను వివ్హం 
చేస్కోవ్లని అనుకునానిడ్, క్ని లబాను రాహేలు అక్క అయిన 
లేయాను వివ్హం చేస్కోవ్లని యాకోబుని మోసం చేశాడ్. 
రాహేలును వివ్హం చేస్కోవడానికి ముందు అతను 7 సంవతస్రాలు 
లబానుకు సేవ చేయాలస్ వచిచింది. ఆ తరావాత మరో 7 సంవతస్రాలు 
సేవ చేయాలస్ వచిచింది.    (ఆదిక్ండము 29: 15–30)

3. యాకోబు తన తండ్రిని మరియు సదరుడిని మోసం చేస్డ్, గొఱ్ఱల 
విషయములో తన మామను మోసంచేస్డ్, తరువ్త తన మామ 
యాకోబును వివ్హ విషయములో మోసం చేస్్తడ్! 

బీర్షెబా నుండి హరాను (యూఫ్రటీస్ నదిపై) వరకు యాకోబు చేసన 
ప్రయాణానినిచూపండి.   ప్రజలు తమ జీవితాలోలీ దేవుని ఇషా్టనిని కోరుకునే 
బదులు తమ ఇషా్టనుస్రంగా కొనస్గంచడానికి ఇష్టపడతారు. 

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తాంది:
1. మన పాపానికి పశాచితా్తపం పందక పోత్ రక్షకుడిని విశవాసంచకపోత్, 

మన పాపప్ జీవితాల ఫలతాలను పందుతామని గ్రహించాలస్న 
అవసరం ఉంది.

2. మనం క్రైస్తవులైత్ మరియు పాపము చేసనటలీయిత్ మనం ద్నిని 
ప్రభువైన యేస్తో తవారగా ఒప్్పకుంటాము మరియు అతని క్షమాపణ 
కలగ ఉంటాము (1 యోహాను 1: 9),  

బి 6 – 3వ  స్థాయి   
పాఠం 1 – యాకబు  జీవితం
అంశం – కలలు కనే  యువకుడు

బైబిల్ దృష్టి  : ఆదికాండము 37: 1–11
ముఖయా వచనం  : ఆదికాండము 37: 8
మనం నేరుచాకవలసినది:
1. యోసేప్ యుక్తవయస్లో ఉననిప్్పడ్, పదిహేడేళళే వయస్లో, 

దేవుడ్ అతనితో కలలలో మాటాలీడాడ్ అతని జీవితానికి ఒక ప్రణా-
ళిక ఉందని అతనికి వెలలీడించాడ్. 

2. అస్య అనే పాపం దేవునికి అసహయాకరమైనది మరియు మరింత 
తీవ్మైన పాపంగా అభివృది్ధ చెందుతుంది మరియు అందువలలీ దీనిని 
నివ్రించాల.

యాకోబు పూర్వాకులైన అబ్రాహాము, ఇస్స్కు విద్యారు్థలను గురు్తచేస్-
కోండి, ఇప్్పడ్ మేము యాకోబు మరియు అతని కుటుంబానీని గూరిచి 
చెప్పండి.
3. యాకోబు కుమారులలో యోసేప్ ఒకరు, అతని తలలీ పేరు రాహేలు. 

అతను వృత్్త ద్వారా గొఱ్ఱల క్పరి. అతనికి ఒక తముమాడ్ ఉనానిడ్
4. బెనాయామీను, మరియు బెనాయామీను ప్టి్టనప్్పడ్నే యాకోబు తలలీ 

రాహేలు మరణంచాడ్. 

బైబిల్ కథను ప్రదరి్శంచండి:
చరిచాంచండి మరియు వివరించండి:
1. యోసేప్ను అతని సదరులు దేవాష్ంచారు అందుకని యాకోబుకు 

వ్రి తప్్ప పనుల గురించి చెపా్పడ్ మరియు యాకోబు అతనిని 
ప్రేమించాడ్ ఎందుకంటే అతను రాహేలు కుమారుడ్, మరియు 
యాకోబు వృద్్ధపయాంలో జనిమాంచాడ్. (37: 2)

2. విచిత్మైన నిలువుటంగ్ని  కుటి్ట ఇచేచిను, యాకోబుకు యోసేప్ 
పైఉనని ప్రత్యాకమైన అభిమానానిని చూపించింది, క్ని అతని సదరుల 
హృదయాలోలీ అస్య, దేవాషం ర్క్త్్తంచయీ. (37: 3 & 4)

3. యాకోబు యొక్క మొదటి కలలో, పదకొండ్ పనలు వంగ పనెనిండవ 
ద్నిని నమస్కరించడం. రండవ కల కూడా రాహేలు మరణంచినటులీ 
(37: 5–11)

బైబిల్ సమయము 1వ స్్థయిలో అడిగన ప్రశనిలకు సమాధానం 
ఇవవాడానికి విద్యారు్థలకు సహాయపడే ప్రశనిలను అడిగే ప్రశనిలతో పాఠానిని 
సమీక్షించండి.

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తాంది:
1. ప్రత్ ఒక్కరి జీవితానికి దేవునికి ఒక ప్రణాళిక ఉంది. మన రక్షకుడిగా 

ప్రభువైన యేస్ను విశవాసంచినప్్పడ్, ఆయన మన కొరకు తన 
ప్రణాళికను రూపందిస్్తడ్. .

2. అస్య యొక్క పాపం మన జీవితంలో నివ్రించాల;  
బైబిల్ దీనిని ఇల స్చిస్్తంది: 'సమాధ వలె క్రూరమైనది'. 
(సల్మోను పాట 8: 6)
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పరిచయం చేయండి

పూరితా చేయండి  

సమీక్ంచండిజీ-

వించాలసుంది

బి 6 – 4వ  స్థాయి   
అధయాయనం 2 – యాకబు  
మరియు అతని కుటుంబం అంశం – పెనియలు యొద్ద

బైబిల్ దృష్టి : ఆదికాండము 32: 1–32

ముఖయా వచనం  : ఆదికాండము 32: 11

మనం నేరుచాకవలసినది:
1. దైవిక రక్షణ అవసరం అనే భావన నుండి యాకోబు దేవుణణి  

ప్రి్థంచాడ్.
2. యాకోబు చివరకు తన జీవితానిని దేవునికి ఇస్్తడ్ మరియు అతను 

దేవునికి అంగ్కరించిన తరువ్త అతని పేరు యాకోబు, దేవుడ్ తన 
పేరును ఇశ్రాయేలు  గా మారుస్్తడ్, 

యాకోబుతో కుస్్త పడిన వయాకి్త (24 వ వచనం) మరవరో క్దు. హోషేయ 
12: 4 చదవండి. మండ్చునని పద నుండి ప్రభువు 
(i) మోషేకు ఎక్కడ కనిపిస్్తనానిడో కూడా చూడండి; (నిరగామ 3: 1–22) 
(ii) కర్ర ఒక పాముగా మారినప్్పడ్ ; (నిరగామ 4: 1–17) 
(iii) ఒక అభయార్థనతో మరియు యెషయా ప్రత్స్పందనతో యెషయాకు 

కనిపిస్్తంది;    (యెషయా 6) 
(iv) దమస్్కలోకి వెళ్లీ మారగాంలో సౌలుకు కనిపిస్్తంది.  

(అప క్రయా 9: 1–19) 

బైబిల్ కథను ప్రదరి్శంచండి:
చరిచాంచండి మరియు వివరించండి:
1. యాకోబు హరోను నుండి కనానుకు త్రిగ వెళ్్తనానిడ్ మరియు ఇరవై 

సంవతస్రాల క్రితం తాను చెపి్పనటులీ ఏస్ తనను చంపేస్్తడని భయప-
డాడాడ్. (ఆదిక్ండము 27: 41)

2. ఏస్వును ప్రసననిం చేస్కోవడానికి యాకోబు వరుసగా మూడ్ 
జంతువుల మందలను పంపాడ్, మొత్తం 580. (32: 13–21)

3. యాకోబు రాత్రి ఒంటరిగా పనియల్ (దేవుని ముఖం) వద్ద గడిపాడ్ 
– మారాచిడ్. (32: 22– 32)

4. ఏస్ 400 మంది ప్రుషులతో వస్్తనానిడని యాకోబు వినానిడ్, 
తద్వారా అతను తన కుటుంబానిని రండ్ గుంప్లుగా  విభజించాడ్, 
తద్వారా మొదటిది నాశనమైత్ రండవవ్డ్ పారిపోవచుచి. (33:1–2)

ముఖయా వచన్లు వివరించండి మరియు ద్నిని నేరుచాకవడానికి విద్యారుథాలను ప్రోతసుహంచండి.
పూరితా అధయాయనం 2.
అది చూపంచు : FBI –  కాన్కు తిరిగి వచిచాన యాకబు ( I )

2వ స్్థయిలో అడిగన ప్రశనిలకు సమాధానాలను పూరించడానికి విద్యారు్థలకు 
సహాయపడే ప్రశనిలను అడగడం ద్వారా ఈ అధయాయనానిని సమీక్షించండి.
కింది వ్టి యొక్క అరా్ధలకు వ్రి దృష్్టని ఆకరి్షంచండి:  యాకోబు వ్రిని చూచిఇది 
దేవుని సేన అని చెపి్ప ఆ చోటికి మహనయీము అను పేరు పట్్టను. (2 వ వచనం)
యాకోబు  (27 వ వచనం) – 
ఇశ్రాయేలు  (28 వ వచనం) – దేవునితో పోరాడేవ్డ్ 
పనియలు  (30 వ వచనం) – దేవుని ముఖం. 

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తాంది:
1. యాకోబు దేవునితో ఒంటరిగా ఉనానిడ్. (24 వ వచనం) రక్షణ  

పంద్లంటే పాప్లుగా మనం దేవునితో వయాకి్తగత వయావహారాలు 
కలగ ఉండాల. ప్రత్ ఒక్కరూ తమ పాపాలను క్షమించమని దేవునితో 
అడగాల!

2. దేవదూత యాకోబుతో కుస్్త పడాడాడ్ (24 వ వచనం) అతని 
అహంక్రం మరియు వంచనను తొలగంచాడ్. మనలనుకూడా 
దేవుడ్ మాత్మే సరి  సరి చేయగలడ్.

3. దేవుని యాకోబు తన పేరు మారాచిడ్.    

బి 6 – 3వ  స్థాయి   
పాఠం 2 –  యోసేప్  జీవితం
అంశం – అసహయాంచుకుననా సోదరుడు

బైబిల్ దృష్టి : ఆదికాండము 37: 12–36

ముఖయా వచనం  : రోమీయులు    6: 12

మనం నేరుచాకవలసినది:
1. పాపం మన జీవితంలో ఒక చినని మారగాంలో మొదలవుతుంది 

మరియు జీవితాలను స్వాధీనం చేస్కుంటుంది, మనం ప్రభువైన 
యేస్ను క్షమాపణ కోరిత్ తప్ప అదిపోదు.

2. మన పాపం గురించి మనకు అపరాధ భావన వచిచినప్్పడ్, ద్నిని 
ప్రభువైన యేస్ ముందు ఒప్్పకోవ్ల, అది చాల ముఖయాం.

ఇప్పటివరకు యాకోబుకథను సవరించండి మరియు యాకోబు  కుటుంబంలో-
ని ఉద్రిక్తతలు మరియు వ్టికి గల క్రణాలను విద్యారు్థలకు గురు్త చేయండి.
ఆదిక్ండము 27 లో, యాకోబు తన తండ్రి ఇస్స్కును ఏస్వు కంటే 
ముందే ఆశీరవాదించమని తన తండ్రిని మోసగంచాడ్. ఈ పాఠంలో 
యాకోబు కుమారులు మేక రక్తంతో అతనిని మోసం చేస్్తరు. తన 
కుమారులు ఇప్్పడ్ అతనిని మోసగంచినప్్పడ్ యాకోబు ఈ విష-
యానిని జాఞాపకం చేస్కుంటాడని అనుకోవడం సమంజసం. మోసపూరిత 
నొపి్ప యాకోబు జీవితంలో మరోస్రి అనుభూత్ చెందుతుంది!

బైబిల్ కథను ప్రదరి్శంచండి:
చరిచాంచండి మరియు వివరించండి:
1. యోసేప్ పటలీ దేవాషం, అతని సదరులు అతనిని ఒక గొయియాలో 

పడవేస్్తరు. (37: 12– 18)
2. యాకోబు సదరులు ఐగుప్్తకు వెళ్లీ ఇషామాయేలీయులకు ఇరవై వెండి 

దేనారములకు అముమాతారు. (37: 25–28)
3. అతని సదరులు అబద్ధం చెప్పడంతో యోసేప్ తండ్రి యాకోబు 

విరిగన హృదయంతో ఉనానిడ్. వ్రు అతనికి మేక రక్తంలో ముంచిన 
వస్రీం చూపిస్్తరు మరియు యాకోబు తన కొడ్కు చనిపోయాడని 
నముమాతాడ్. (37: 31–35)

ముఖయా వచన్లు వివరించండి మరియు విద్యారుథాలను ప్రోతసుహంచండి నేరుచాక దీనిని.
పూరితా పాఠం 2.
అది చూపంచు : FBI – బానిసగా అమ్మబడిన యోసేప్ ( P & I )

ఈ కథలో దేవుడ్ ఎల నియంత్ణలో ఉనానిడో చరిచించండి, 
ఎందుకంటే ఇషామాయేలీయులకు తెలయదు, అయినప్పటికీ, యోసేప్కు 
ఐగుప్్తకు అతనిని ఫరో అధక్రులలో ఒకరైన పోత్ఫరు్క అమమాడానికి 
తీస్కువెళాలీరు.
ఐగుప్్తలోనే దేవుడ్ యోసేప్ను గొప్పగా ఆశీరవాదించబోతునానిడ్ 
కీర్తన 76: 10 చూపిస్్తంది,  

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తాంది:
1. విద్యారు్థలు తమ హృదయాలలో ఇతరులపై దేవాషం లేద్ అస్యను 

అనుభవించారా అని చరిచించాల? అల అయిత్, అందరూ తమ 
పాపానిని ప్రభువైన యేస్తో అంగ్కరించి, చెడ్ లేకుండా జీవించే 
శకి్తని ఇవవామని ఆయనను కోరాల. 1 యోహాను 1: 7 చూడండి

2. ముఖయా వచనాలు రోమీయులు    6: 12 ను నేరుచికోండి మరియు 
విద్యారు్థలను వ్రి జీవితాలోలీ మారగాదర్శక స్త్ంగా మారచిమని 
ప్రోతస్హించండి.
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పరిచయం చేయండి

పూరితా చేయండి  

సమీక్ంచండిజీ-

వించాలసుంది

బి 6 – 4వ  స్థాయి   
అధయాయనం 3 – యాకబు  
మరియు అతని కుటుంబం అంశం – బెతెల్ వద్ద

బైబిల్ దృష్టి  :       ఆదికాండము 35: 1–15

ముఖయా వచనం  : కీరతాన 37: 7

మనం నేరుచాకవలసినది:
1. క్రైస్తవులుగా మనం మన జీవితాల కోసం దేవుని మారగాం నుండి 

త్రుగుతూ, దూరమవుతాము, క్ని ఆయన ఎప్్పడూ మనలను 
విడ్వడ్ మనలను ఎడబాయడ్.

2. క్రైస్తవులుగా, గతంలో మన వైఫలయాలను, భవిషయాతు్తలో మనం ఎదుర్్కనే 
ఇబబుందులను, కషా్టలను ఎదురో్కవటానికి దేవుని సహాయం క్వ్ల. 

ప్రభువుపై నమమాకం ఉననివ్రికి ఆయన రక్షణ గురించి ఖచిచితంగా 
తెలుస్ – ప్రభువులో భద్త ఉందని దృష్్ట పట్టడం ద్వారా అధయాయనానిని 
పరిచయం చేయండి.
91 వ కీర్తన మరియు రోమీయులు    8, ఈ రక్షణను వివరిస్్తయి. ఈ క్రింది 
వచనాలు  పరిచయం మరియు నేపథయాం ద్వారా స్చించదగనవి: కీర్తన 
91: 2, 15; మరియు.  రోమీయులు    8: 31.

బైబిల్ కథను ప్రదరి్శంచండి:
చరిచాంచండి మరియు వివరించండి:
1. 30 సంవతస్రాల క్రితం, ఆదిక్ండము 28: 20–22లో చేసన 

ప్రత్జఞాను నెరవేరచిమని దేవుడ్ యాకోబును ఆజాఞాపించి, బేత్లుకు 
త్రిగ వస్్తడ్.

2. (ఆదిక్ండము 35: 2–5)
3. అతను 'ఎల్ బెత్ల్' వద్ద ఒక బలపీఠానిని నిరిమాస్్తడ్ మరియు ఏస్వు 

నుండి తనను రక్షించిన దేవుణణి ఆరాధస్్తడ్. (ఆది  :  35: 6–7)
4. దేవుడ్ యాకోబుతో బేతెల్ వద్ద మళీళే కలుస్్తడ్ మరియు అబ్రాహా-

ము మరియు ఇస్స్కులతో చేసన ఒడంబడికను ప్నరుద్ధరించాడ్. 
(ఆదిక్ండము 35: 11–13)

ముఖయా వచన్లు వివరించండి మరియు ద్నిని నేరుచాకవడానికి విద్యారుథా-
లను ప్రోతసుహంచండి.
పూరితా అధయాయనం 3.

రాహేలు తన బిడడాకు బెన్–ఓ, ని అని పేరు పటా్టరు, దీని అర్థం 'నా దుుఃఖం 
యొక్క కుమారుడ్', క్నీ యాకోబు అతనికి బెనాయామీను అని పేరు 
పటా్టడ్, అంటే 'నా కుడి చేత్ కుమారుడ్'. ఈ అధయాయనం యేస్తో చిత్రీ-
కరించినటులీ చరిచించండి, అవి ప్రభువైన యేస్క్రీస్్త యొక్క శిలువ యొక్క 
దుుఃఖ్నిని భరిస్్తడ్ మరియు తరువ్త పరలోకంలో దేవుని కుడి చేత్కి 
ఉననితమైనవ్డ్. బెతెల్ యాకోబుకు మరప్రాని అనుభవంగా ఉననిటేలీ, 
కలవారి ప్రభువైన యేస్క్రీస్్తకు మరియు ఆయనపై నమమాకముననివ్రికి 
మరప్రాని అనుభవం.

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తాంది:
1. బైబిలు చదవడం ద్వారా మరియు దేవుని రోజువ్ర్ మారగాదర్శకం  

కోసం ప్రి్థంచడం ద్వారా మన జీవితాలపై దేవుని ఆశీరావాదం 
పంద్ల.

2. వ్రి జీవితంలో అతయాంత ముఖయామైన 'బెత్ల్ అనుభవం' ఏమిటో 
చరిచించమని విద్యారు్థలను అడగండి.

3. ఒక క్రైస్తవునిగా, మనం ఇబబుందులోలీ ఉననిప్్పడ్, హెబ్రీయులు 13: 5 
“నేను నినుని ఎప్పటికీ విడ్వను ఎడబాయను”. 

బి 6 – 3వ  స్థాయి   
పాఠం 3 – యాకబు  
అంశం జీవితం – నమ్మకమైన ఖైదీ

బైబిల్ దృష్టి  : ఆదికాండము 39: 1–6; 19–23

ముఖయా వచనం  : ఆదికాండము 39: 21

మనం నేరుచాకవలసినది:
1. యోసేప్ ఇంటికి దూరంగా ఐగుప్్తలోని ఉననిప్పటికీ, చాల కష్టమైన 

పరిస్థతులలో కూడా అతను దేవునికి నమమాకంగా ఉనానిడ్.
2. దేవుడ్ యోసేప్పై తన కను దృష్్టని కలగ ఉనానిడ్ మరియు  

అతనికి గొప్ప భవిషయాతు్తను ప్రణాళికను కలగ ఉనానిడ్.  
(రోమీయులు    8:28) 

    
ప్రజలు నిరో్దషులుగా ఉననిప్్పడ్టికీ క్రాగారంలో ఉంచే అనాయాయానిని 
చరిచించండి. అది యోసేప్ కు ఎల జరిగందో వివరించండి.
కొనిని దేశాలలో నేడ్ విశావాస్లు క్రాగారంలో ఉనానిరని వివరించండి. 
వ్రు క్రాగారంలో లేరు ఎందుకంటే వ్రు తప్్ప చేయరు,  వ్రు 
దేవునికి నమమాకతవామును చూప్తునానిరు.  

బైబిల్ కథను ప్రదరి్శంచండి:
చరిచాంచండి మరియు వివరించండి:
1. ఫరో కోటలోని అధక్రి అయిన పోత్ఫర్కు యోసేప్ను ఇషామాయేలీ-

యులు బానిసగా అమామారు. (39: 1)
2. పోత్ఫర్ భారయా అతని గురించి అబద్్ధలు చెపి్పంది, అతనిపై తప్్పడ్ 

ఆరోపణలు వచిచినందున అతనిని క్రాగారంలో పడేశారు.  
(39: 7–20)

3. యోసేప్ క్రాగారాదిక్రి కటాక్షము పందినందున, ఖైదీలను 
చూస్కొనే బాధయాతను అప్పగంచెను. (39: 21–23) 

ముఖయా వచన్లు వివరించండి మరియు ద్నిని నేరుచాకవడానికి 
విద్యారుథాలను ప్రోతసుహంచండి.
పూరితా పాఠం 3.

యోసేప్ జీవితానికి స్తాను యొక్క ఉదే్దశాయానిని దేవుడ్ ఎల ఓడించాడో 
మరియు నిందలేని, నమమాదగన మరియు బాధయాతాయుతమైన నమిమాన 
వయాకి్తగా యోసేప్ ఎల బయటకు వస్్తడో వివరించమని విద్యారు్థలను 
అడగడం ద్వారా పాఠానిని సమీక్షించండి.

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తాంది:
1. ప్రభువైన యేస్క్రీస్్త మనలను ఎల చూస్కోగలడ్ అనేద్ని 

గురించి ఈ పాఠం మనకు ఏమి నేరి్పంచిందో, చాల కష్టమైన  
పరిస్థతులలో కూడా మనం ఆయనను విశవాసంచి, పాటిసే్త?

2. వ్రి విశావాసం కోసం ఖైదు చేయబడిన ఇతర వయాకు్తల గురించి  
బైబిలోలీ ఆలోచించండి.
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పరిచయం చేయండి

పూరితా చేయండి  

సమీక్ంచండిజీ-

వించాలసుంది

బి 6 – 4వ  స్థాయి   
అధయాయనం 4 – యాకబు  
మరియు అతని కుటుంబం అంశం – కన్నులో

బైబిల్ దృష్టి : ఆదికాండము 37: 1–36

ముఖయా వచన్లు : ఎఫెసీయులు 4: 31–32

మనం నేరుచాకవలసినది:
1. అభిమానవ్దం అస్యకు ద్రితీస్్తంది మరియు అస్య చాల 

తీవ్మైన పాపానికి,  ప్రజల జీవితాలలో పరిణామాలకు ద్రితీస్్తంది.
2. అతని సదరులు చాల సంవతస్రాలు వ్రి పాపంతో జీవించవలస ఉనని-

ప్పటికీ, చివరికి యోసేప్ తన తండ్రి మరణానికి ముందు తనను తాను 
వెలలీడిపరుస్్త క్షమాపణ సమాధానంతో కలుస్్తరు. (ఆది 50: 20)

యాకోబు  కుటుంబానిని మరియు వ్రి ప్రస్్తత పరిస్థత్ని పరిచయం 
చేయండి.
ఇతర బైబిల్ పఠనాలను స్చించడం ద్వారా ఈ అధయాయనానికి నేపథ్యానిని 
చూపండి:
(i) కీర్తన 56 – క్రైస్తవుల కోసం, దెయయాం ఇతరులను ద్డి చేయడానికి 

ఎల ఉపయోగస్్తందనే ద్నితో సంబంధం లేకుండా దేవుడ్ వ్రిని 
చూస్కుంటునానిడని చరిచించండి.

(ii) మత్తయి 5: 43–48; ఎఫెస్యులు 4: 22–32– ప్రభువును 
ప్రేమించని వ్రి నుండి హింస లేద్ వయాత్ర్క సమయాలోలీ ఈ రండ్ 
పఠనాలలో స్చించబడిన క్రీస్్త లంటి వైఖరిని, అది చాల కష్టంగా 
ఉననిప్పటికీ అవలంబించడానికి విద్యారు్థలను ప్రోతస్హించండి.

బైబిల్ కథను ప్రదరి్శంచండి:
చరిచాంచండి మరియు వివరించండి:
1. యోసేప్ చూసన కలలలో  అతని సదరులు నస్కరిస్్తరు, తృణీకరించా-

రు. (37: 5–11)
2. అతనిపై ఉనని అభిమానానికి సంకేతంగా యోసేప్కు విచిత్మైన 

నిలువుటంగ్ ఇవవాబడింది, క్ని ఇది అతని సదరుల నుండి మరింత 
దేవాషానిని ర్క్త్్తంచింది. (37: 3–4)

3. యోసేప్ కలలు అతని పదకొండ్ మంది సదరులు మరియు లేయా 
మరియు యాకోబు (రాహేలు చనిపోతాదని) అందరూ భవిషతు్తలో 
రోజున ఆయనకు నమస్కరిస్్తరని స్చించింది.

4. యోసేప్ సదరులు కోపంతో అతనిని చంపడానికి కుట్ర చేస ఇషామాయేలీ-
యుల (మిదేమీయులకు) అమామారు. తెలయకుండానే వ్రు యోసేప్ 
భవిషతు్త కోసం దేవుని ప్రణాళికను నిరవాహిస్్తనానిరు. (37: 19–28)

5. అతని సదరులు యోసేప్ అంగ్ని రక్తంలో ముంచి తీస్కొచిచి తండ్రికి 
చూప్తారు, (37: 31– 35)

ప్రశనిలు అడగడం ద్వారా ఈ అధయాయనానిని సమీక్షించండి:
'చెడ్ కోసం చెడ్'ను త్రిగ ఇవవాకూడదని ఆయన ఎల కోరుకుంటునానిరో 
విద్యారు్థలు అర్థం చేస్కోండి.
అధయాయనం 4 లోని ప్రశనిలకు సమాధానం ఇవవాడంలో వ్రికి సహాయం 
ఉందని నిరా్ధరించుకోండి.

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తాంది:
1. ఎఫెస్ 4: 32 జీవితంలో మారగాదర్శక స్త్ం క్ద్ అని చరిచించండి.
2. ప్రభువైన యేస్ పక్షపాతం చూపించడ్, (మత్తయి 5: 44–45) 

బి 6 – 3వ  స్థాయి   
పాఠం 4 – యాకబు  
అంశం జీవితం – కొతతా న్యకుడు

బైబిల్ దృష్టి : ఆదికాండము 41: 14–49

ముఖయా వచనం  : ఆదికాండము 41: 32

మనం నేరుచాకవలసినది:
1. రండ్ కలలను అర్థం చేస్కోగల స్మర్థయాం కోసం యోసేప్ దేవునికి 

ఘనత ఇచాచిడ్ మరియు ఈ వినయం క్రణంగా దేవుడ్ అతనికి 
బాధయాతను అప్పగంచాడ్.

2. క్రాగారంలోనే క్దు, రాజభవనంలో కూడా యోసేప్ దేవునికి 
నమమాకంగా ఉనానిడ్, దేవుడ్ అతనిని క్పాడ్తూ వచేచిను.

యోసేప్ జీవితంలో దేవుడ్ ఎంత గొప్పగా ఆయన చితా్తని నిరవారి్తంచాడో 
వివరించండి.   యోసేప్ మంచి స్క్షయాం క్రణంగా, (39 వ వచనం) 
అతను దేశానికి రండవ అధపత్గా పదోననిత్ పంద్డ్.
42 వ వచనంలో, అతను బానిస స్్థనం నుండి రాజు కొడ్కు స్్థనానికి 
తీస్కువెళిళేనటులీ ఊంగరం చూపిస్్తంది; చిరిగన వస్్రీనిని బదులుగా 
చక్కని నార బట్టలు ఇచాచిరు; అతను అధక్రంలోకి రావడానిని స్చించే 
బంగారు గొలుస్ ఇవవాబడింది; మరియు అతను 43 వ వచనంలో ఒక 
రథ్నిని ఇచాచిడ్, అతను ఇకపై బందీగా లేడ్ క్ని ఫరో రాజయాంలో 
సేవాచ్ఛను అనుభవిస్్తనానిడ్.    

బైబిల్ కథను ప్రదరి్శంచండి:
చరిచాంచండి మరియు వివరించండి:
1. ఫరోకు కలలను చూస్డ్ క్బటి్ట అర్థం చేస్కోవడానికి, 
2. యోసేప్ క్రాగారం నుండి తీస్కురాబడాడాడ్ (41: 14–16).
3. ఏడ్ సంవతస్రాల ప్ష్కలంగా మరియు ఏడ్ సంవతస్రాల కరువు 

– యోసేప్ ఫరోకు రండ్ కలలను వివరించాడ్. ఫరో యోసేప్ను 
రండవ నాయకుడిగా అధక్రము పంద్డ్. (41: 17–40)

4. ఫలవంతమైన సంవతస్రాలోలీ మొక్కజొనని సమృది్ధ చాల గొప్పది, ద్ని 
గురించి భద్పరచి ఉంచడం అస్ధయాం. ఏడ్ సంవతస్రాల కరువు 
వచిచినప్్పడ్, ఐగుప్్తలోని ఆకలతో ఉనని ప్రజలకు అదనప్ మొక్కజొ-
నని పనలు అందుబాటులో ఉంచాడ్. (41: 46–49, 53–55) 

వ్రు యోసేప్ని ఉహించమని విద్యారు్థలను అడగండి, అతని కొడ్కు 
కొత్త ఉదోయాగం గురించి తండ్రి యాకోబుకు ఒక లేఖ రాయమనండి?

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తాంది:
1. ఈ కథ మనలని ఎల ప్రోతస్హిస్్తంది?
2. మీ దైనందిన జీవితంలో, దేవునికి విధేయత మరియు నమమాకంగా 

ఉండటం గురించి మీరు ఏమి నేరుచికునానిరు?
3. ఆశీరావాదం ద్వారా మీరు ఏమి ఆశించవచుచి?



BES – Teachers Guidelines – Levels 3&4 B Series - Lessons 1-6 Telugu 05/2021 29

పాఠాలు గురితాంచే ఉపాధ్యాయులకు మార్గదర్శకత్వం
3వ స్థాయి  పాఠాలు

 y విద్యారు్థలు బైబిలును స్చించకుండా ఈ పాఠాలను పూరి్త చేయలేరు మరియు ఒకటి లేద్ అంతకంటే ఎకు్కవ బైబిల్ వచనాలు స్చించాలస్ ఉంటుంది.
 y ప్రశనిలు, ఖ్ళీలను పూరించండి, తపి్పపోయిన పద్లు మొదలైన వ్టితో సహా వివిధ రూపాలోలీ ఉనానియి.
 y వీటిని ప్రత్యాకంగా తెలుగు పరిశుద్ద గ్రంధం ఆధారముగా సమాధానం ఇచేచిల రూపందించబడాడాయి.
 y మా లక్షయాం ఏమిటంటే, విద్యారు్థలందరూ, వ్రు ఏ బైబిల్ కలగ ఉనాని, ప్రశనిలకు సమాధానం ఇవవాగగాల.
 y పాఠాలు పూరి్తగా సరైనవి అయినప్్పడ్, ప్రత్ వ్రానికి గరిష్టంగా 80 చొప్్పన ప్రత్ వ్రానికి ఇరవై మారు్కలు కేటాయించబడతాయి.
 y 3వ స్్థయి - స్చించినటులీగా స్ధారణంగా సమాధానానికి 1 మార్్క అవసరం.

4వ స్థాయి  అధయాయన్లు
 y ఇవి స్్థయి 3 పాఠాలకు కష్టతరమైన ప్స్తకం.
 y మరింత కిలీష్టమైన ప్రశనిలుకు సమాధానాలు అవసరం.
 y పాఠాలు పూరి్తగా సరైనవి మరియు ప్రశనిలకు పూరి్త సమాధానం ఉననిప్్పడ్ వ్రానికి ఇరవై మారు్కలు మరియు నెలకు 80 మారు్కలు ఇవవాబడ్ను.

మారుకూలు స్చనలు
మొదట ఉపాధ్యాయులను అడుగుతారు :

 y ప్రత్ పాఠం ద్వారా తనిఖీ చేయండి మరియు సమాధానాలను సరైనది లేద్ తప్్పగా 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 లోపాలను సరిదిద్దండి, అయినప్పటికీ వీటికి ఎటువంటి మారు్కలు తీసవేయబడవు.
 y పాక్షికంగా సరైన సమాధానాల కోసం తకు్కవ మారు్కలు ఇవవాండి.
 y నెల మొతా్తనిని జోడించి, అందించిన స్థలంలో వెనుక పేజీలో దీనిని వ్రాయండి.

చాల ఉద్రంగా ఉండటం మరియు వ్రి బైబిలు అధయాయనంతో విద్యారు్థలను ప్రోతస్హించడానికి స్ధయామైన ప్రత్ ప్రశనికు సమాధానము అవసరం.  ఇది సహాయపడ్తుంది, ప్రత్ 
నెల ఉపాధాయాయుడ్ విద్యారి్థకి ప్రోతాస్హక పదం రాయడం స్ధయామవుతుంది మరియు ఇది చేయటానికి పాఠం పేజీలలో స్థలం ఇవవాబడ్తుంది, మంచి రంగులు వేయటం, చక్కగా 
శుభ్రముగా వ్రాయడం, స్ధంచిన మారు్కలును బటి్ట, పాఠం గురించి విద్యారి్థకి ఉనని అవగాహన మొదలైన వ్టి గురించి వ్యాఖయాలు చేయవచుచి.

మేము వ్యాఖయాలను వీలైనంత వైవిధయాంగా ఉంచడానికి 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.

3వ స్థాయి 
స్ధ్రణ వాయాఖయాలు

" ముఖయామైన  పని! మీరు స్పష్టంగా ప్రశనిలను చాల జాగ్రత్తగా చదవండి. చివరి ప్రశనికు మీ సమాధానం చాల బాగా నచిచింది. ”  “హాయ్ నటరాజన్. మీ కృష్కి ధనయావ్ద్లు. నీవు 
ద్ద్ప్ అనిని సమాధానాలను నిరవాహించడం చాల బాగుంది. మీ కోసం తపి్పపోయిన వదిలవేసన వ్టిని వ్టిలో నేను నింపాను. ” అని వ్రాయటం లేద్ చెప్పడం బాగుంటుంది.

ఆధ్యాతి్మక వాయాఖయాలు
"ఇశ్రాయేలీయులతో మోషేకు కొనిని కష్ట సమయాలు ఉనానియి, క్ని అనిని సమసయాలను సవాయంగా పరిష్కరించడానికి దేవుడ్ అతనిని విడిచిపట్టలేదు."  “దేవుణణి ప్రేమించమని తన 
తండ్రి నేరి్పంచాడని యోసేప్ మరచిపోలేదు. అతను ఇంటికి దూరంగా ఉననిప్్పడ్ కూడా అతను ఈ విషయానిని గురు్త చేస్కునానిడ్. ” “బరి్తమయి ప్రభువైన యేస్ వద్దకు రావ్లని 
నిశచియించుకునానిడ్. అతను అప్్పడ్ చూడగలగనందుకు అతను నిరాశపడలేదు, ప్రభువైన యేస్ నిజంగా ప్రత్యాకమైన వయాకి్త అని బరి్తమయికి తెలుస్”

4వ స్థాయి 
స్ధ్రణ వాయాఖయాలు
"మర్క అదుభాతమైన పాఠాలు. మీకు ఈ బైబిల్ కథలపై మంచి పటు్ట ఉననిటులీ అనిపిస్్తంది మరియు మీరు వ్టిని ఆస్వాదించారని నేను నిజంగా ఆశిస్్తనానిను. పాఠాలను జాగ్రత్తగా 
చేయడానికి సమయం కేటాయించినందుకు వందనాలు, క్బటి్ట మీ కృష్ని నేను అభినందిస్్తనానిను. ” “చాల మంచి ప్రయతనిం, జయకుమార్, మీ సమాధానాల ద్వారా, మీరు 
అధయాయనానిని పూరి్తగా అర్థం చేస్కోకపోవచుచినని నేను అనుకుంటునానిను. బహుశా మీరు ద్నిని మళీళే చదవడానికి ప్రయత్నించవచుచి. ”

ఆధ్యాతి్మక వాయాఖయాలు
“ఉపమానములను  కొనినిస్రులీ పరలోకప్ లోతైన అర్థంతో భూసంబంధమైన కథలు వుంటాయి. అధయాయనం 3 లోని ఉపమానములో లోతైన అర్ధం ఏమిటో మీరు ఆలోచించగలరా? ”
“సె్తఫను” అత్ క్రూరముగా చంపబడాడాడ్, అయినప్పటికీ అతను చనిపోవడానికి భయపడలేదు, ఎందుకంటే దేవుడ్ ఇంక్ నియంత్ణలో ఉనానిడని అతనికి తెలుస్, మరియు అతను 
పరలోకంలో ప్రభువైన యేస్తో ఉంటాడని అతనికి తెలుస్."
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