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

సాధారణ సమాచారం

బైబిల్ విద్యా సేవలు ఏమి చేస్తాయి: –
బైబిల్ ఎడ్యుకేషనల్ సర్వీసెస్ (బిఇఎస్) “బైబిల్ టైమ్”, “న్యూ లైఫ్” మరియు “గ్లీనర్స్” బైబిల్ పాఠాలను ఆంగ్లంలో ప్రచురిస్తుంది మరియు
పోస్టల్ బైబిల్ పాఠశాలలు మరియు UK మరియు విదేశాలలో BES పాఠాలను ఉపయోగించే ఇలాంటి సంస్థలకు మద్దతు ఇవ్వడం, సందర్శించడం, నెట్వర్కింగ్, సలహా ఇవ్వడం మరియు శిక్షణ ఇవ్వడం ద్వారా మద్దతు ఇస్తుంది. BES ప్రస్తుతం అనువాదం, రూపకల్పన, ప్రచురణ
మరియు పాఠాల పంపిణీలో పాల్గొన్న ఇతర దేశాల సమూహాలతో భాగస్వామ్యంతో పనిచేస్తోంది. విద్యార్థులందరికీ పాఠాలు ఉచితంగా ఇవ్వాలి.
50 సంవత్సరాల క్రితం దక్షిణ ఐర్లాండ్లో బైబిల్టైమ్ పాఠాలు మొదట ఉపయోగించబడ్డాయి. బైబిల్ ఎడ్యుకేషనల్ సర్వీసెస్ ఇంగ్లీష్ మరియు
అన్ని విదేశీ భాషలలో బైబిల్ టైమ్ పాఠాలకు సంపాదకీయ బాధ్యతను నిర్వహిస్తుంది. బైబిల్టైమ్ పాఠాలు సాధారణంగా A4 ఆకృతిలో ప్రచురించబడతాయి, ఇది కొన్ని ప్రాంతాలలో, ప్రతి నాలుగు వారాలకు, పాఠాలను గుర్తించడానికి బైబిల్ స్కూల్ సెంటర్కు తిరిగి పంపించడానికి వీలు
కల్పిస్తుంది. ఇటీవల,
బెల్ఫాస్ట్లోని ఎవ్రీ హోమ్ క్రూసేడ్ (రివైవల్ మూవ్మెంట్) కు ధన్యవాదాలు, ఆరు నెలల పాఠాలు A5 ఫార్మాట్లో ప్రచురించబడ్డాయి, ఇది
చర్చిలు మరియు పాఠశాలల్లో వాడకాన్ని చాలా సులభతరం చేసింది, ప్రత్యేకించి సమర్థవంతమైన పోస్టల్ వ్యవస్థ లేని చోట. BES పాఠాలు ప్రత్యేకమైనవి, అవి ఇల్లు లేదా సమూహం (చర్చి / పాఠశాల) అధ్యయనంతో తయారు చేయబడతాయి, ప్రణాళికాబద్ధమైన సిలబస్ను అనుసరించి,
విద్యార్థులను 20 సంవత్సరాల వరకు అధ్యయనం కొనసాగించడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. నిర్దిష్ట వయస్సు గలవారికి, ప్రీ–స్కూల్, 5–7, 8–10,
11–13, 14–16 లకు ఐదు స్థాయి పాఠాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ప్రతి వయస్సు వారికి మూడేళ్ల సిలబస్ ఉంటుంది. (4 వ పేజీ
చూడండి) వయస్సు గలవారు వివిధ సామర్థ్యాలకు అనుగుణంగా మారవచ్చు. బైబిల్ టైమ్ రిసోర్స్ పిల్లలకు దేవుని వాక్యాన్ని అధ్యయనం చేయడానికి, బైబిల్ కథలను నేర్చుకోవడానికి మరియు వారి జీవితాల్లో సువార్త యొక్క of చిత్యం యొక్క సవాలును ఎదుర్కొనే అవకాశాన్ని ఇస్తుంది.
పాఠాల ముద్రిత కాపీలు BES వెబ్సైట్ నుండి ఆంగ్లంలో లభిస్తాయి –www.besweb.com లేదా అంతర్జాతీయ కార్యదర్శి నుండి. అవి ఇతర
భాషలలో కూడా వెబ్సైట్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. మీరు మాతో భాగస్వామ్యం కావాలని భావిస్తే మీకు సహాయపడే పత్రాలు BES లో
ఉన్నాయి, అవి వెబ్సైట్లో కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
వెబ్ చిరునామా: www.besweb.com
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ఉపాధ్యాయుల మార్గదర్శకాలు : –
వాస్తవానికి, బైబిల్సమయం పాఠాలు తపాలా (పోస్టల్) బైబిల్ స్కూల్ కేంద్రంతో (సెంటర్) తపాలా వ్యవస్థలో ఉపయోగించటానికి పాఠాలు
తయారు చేయబడ్డాయి, కాని తపాలా వ్యవస్థ నమ్మదగని లేదా ఉనికిలో లేని చోట పాఠాలు ఎక్కువగా ఉపయోగించబడుతున్నాయి,
ముఖ్యంగా ఆఫ్రికా, భారతదేశం మరియు ఇతర ప్రదేశాలలో సంఘములు మరియు పాఠశాలల్లో, అటువంటి పరిస్థితులలో బైబిల్సమయం
పాఠాలను ఉపయోగిస్తున్నవారికి ఉపాధ్యాయ మార్గదర్శకాలు రూపొందించబడతాయి. ఈ బుక్లెట్లోని ఉపాధ్యాయ మార్గదర్శకాలు 11–14
+ వయస్సు గల 3వ స్థాయి మరియు 4వ పాఠాలకు ఉపయోగం కోసం రూపొందించబడ్డాయి.
ప్రతి మార్గదర్శకం బైబిల్సమయం పాఠం వలె అదే బైబిల్ సూచనను అనుసరిస్తుంది. బైబిల్సమయం పాఠాలు మరియు మార్గదర్శకాలు
వారానికొకసారి ఉపయోగించటానికి రూపొందించబడ్డాయి. ఏప్రిల్ పాఠాలు ముఖ్యంగా ఈస్టర్ సంబంధించినవి మరియు డిసెంబర్ పాఠాలు
క్రిస్మస్ కు సంబంధించినవి.
కొన్ని ప్రదేశాలలో A4 పాఠాలు వారానికి అదనంగా ఉంటాయి మరియు ఇతరులు A5 బుక్లెట్ లోని 24 పాఠాలు ఉపయోగించును. సాధారణంగా ఉపాధ్యాయుడు లేదా నాయకుడు మాసములో ప్రతివారం ఆ4 పాఠాన్ని సంఘములో లేదా పాఠశాలలో భోధిండం లేదా ఇంటికి తీసుకొని
వెళ్లి తరువాత వారంలో తిరిగి తీసుకొని రావలెను. నెల చివరిలో ఉపాధ్యాయుడు లేదా నాయకుడు పాఠాన్ని సేకరిస్తారు మరియు గుర్తించిన
పాఠాలను వీలైనంత త్వరగా తిరిగి అవసరమైన గుర్తులు చేసి విద్యార్థికి తిరిగి ఇస్తాడు.
ఆదర్శవంతంగా, బుక్లెట్లను ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు, అవి సేకరించి ప్రతి సెషన్ చివరిలో గుర్తించబడతాయి. అనేక సందర్భాల్లో ఇది అసాధ్యమని
మేము గ్రహించాము. తరగతి గదిలో వాటిని ఇతర విద్యార్థులకు పంపిణీ చేయవచ్చు మరియు ఉపాధ్యాయుడు లేదా నాయకుడు పాఠాల
ద్వారా పని చేస్తారు మరియు విద్యార్థులు వారి స్నేహితుడి పాఠాలను గుర్తించి వారికి స్కోరు ఇస్తారు. బుక్లెట్ల వెనుక భాగంలో ప్రతి నెల పాఠానికి
స్కోర్లకు ఒక స్థలం మరియు విద్యార్థి సాధించిన పురోగతి గురించి వ్యాఖ్యానించడానికి ఒక స్థలం ఉంది. ఆరునెలల పాఠశాలకు పొందిన
శాతాన్ని సూచిస్తూ విద్యార్థిని వేరుచేసి ఇవ్వగల సర్టిఫికేట్ కూడా ఉంది.
ఉపాధ్యాయ మార్గదర్శకాల వాడకంపై మరియు బైబిల్సమయం బుక్లెట్ల కోసం అభిప్రాయం ఎల్లప్పుడూ ప్రశంసించబడుతుంది మరియు
దీనికి దర్శకత్వం వహించాలి stephen.gillham@besweb.com
ఉపాధ్యాయుల తయారీ
ఉపాధ్యాయ మార్గదర్శకాలు సూచించదగినవి కావు మరియు ఉపాధ్యాయులు తమ సొంత ఆలోచనలు మరియు చొరవలతో విషయాలను
తమదైన రీతిలో స్వీకరించడానికి అవకాశం ఇవ్వరు. ఇవి బైబిల్సమయం వాడకానికి సహాయపడే సూచనలు.
• కథ పట్ల అవగాహనతో ఉండండి – ఉపాధ్యాయులు బైబిల్ కథతో మరియు దానితో పాటు వచ్చే బైబిల్టైమ్ పాఠంతో కూడా వీలైనంత
సుపరిచితులుగా ఉండాలి. ఆదర్శవంతంగా, బైబిల్సమయం పాఠాన్ని గురువు పాఠానికి ముందు పూర్తి చేయాలి. ప్రతి పాఠానికి మార్గదర్శకాలను పాఠాల ప్రణాళిక సహాయంగా కూడా జాగ్రత్తగా పరిగణించాలి.
• నేర్చుకోవలసిన పాఠాలను అర్థం చేసుకోండి – ప్రతి పాఠ్య ప్రణాళిక ఎగువన “మేము దానిని నేర్చుకుంటున్నాము” అనే పదాలు ఉన్నాయి,
తరువాత రెండు అభ్యాస ఉద్దేశాలు ఉన్నాయి, ఇవి ఉపాధ్యాయుల ప్రదర్శనను విన్న తరువాత మరియు బైబిల్సమయం పాఠాన్ని పూర్తి
చేసిన తర్వాత పిల్లలు ఆశాజనకంగా గ్రహిస్తారు. మొదటి అభ్యాస ఉద్దేశ్యం కథ గురించి జ్ఞానంతో చేయడమే, రెండవది పిల్లలను జ్ఞానం
గురించి ఆలోచించమని ప్రోత్సహిస్తుంది, దానిని వర్తింపజేయండి మరియు ప్రతిస్పందన ఇవ్వండి. ఈ అభ్యాస ఉద్దేశాలు పాఠంలో
బోధించిన ప్రధాన భావనలు / సత్యం యొక్క ఖచ్చితమైన ప్రకటన మరియు ఉపాధ్యాయులు వాటిని బోధన మరియు అభ్యాసం యొక్క
వ్యక్తిగత మూల్యాంకనం కోసం ఉపయోగించాలని కోరుకుంటారు.
• పరిచయం చేయండి – అన్ని పాఠాలు “పిల్లలు ఎక్కడ ఉన్నారు” అనే పరిస్థితిని వారి స్వంత అనుభవంతో ప్రారంభిస్తారు. కథ యొక్క
ప్రారంభ బిందువు గురించి చర్చించడంలో పిల్లలు ఆకర్షణీయముగా ఉండటానికి వివిధ మార్గాలు సూచించబడ్డాయి.
• భోదించండి– కథ యొక్క ముఖ్య అంశాలు ఇవ్వబడ్డాయి. వాస్తవానికి కథ చెప్పేటప్పుడు ఉపాధ్యాయులు వీటిని సూచించాల్సిన అవసరం
లేదు, కానీ కథ గురించి బాగా తెలుసు మరియు ఆసక్తికరంగా మరియు ఉత్తేజకరమైన రీతిలో బోధించగలుగుతారు. పిల్లలు కథలోని
ప్రధాన పాఠాలను అర్థం చేసుకోవాలని మరియు కథ నుండి వారు పొందగల ప్రతిస్పందనను అర్థం చేసుకోవడానికి వారికి సహాయపడాలని
ఉపాధ్యాయుడు కోరుకుంటాడు. తగిన విధంగా మేము కథ చెప్పడంలో కొన్ని వివరణలు ఇవ్వడానికి ప్రయత్నించాము. ఇవి ఎల్లప్పుడూ
ITALICS లో చేర్చబడతాయి.
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• నేర్చుకోనండి – ప్రతి కథకు ఒక ముఖ్య వచనాలు జతచేయబడుతుంది. కొన్ని సందర్భాల్లో, రెండు ముఖ్య వచనాలు ఉన్నాయి,
ఎందుకంటే మనము మరొక ముఖ్య వచనాలు చేర్చుకున్నాము, అది పిల్లలకు సులభంగా నేర్చుకోవచ్చు. పిల్లలు ముఖ్య వచనాలు నేర్చుకోగలరని మేము ఆశిస్తున్నాము మరియు వీలైనంత తరచుగా అది గుర్తుకు వస్తుంది, తద్వారా వారు ముఖ్య బైబిల్ వచనాలు పరిజ్ఞానాన్ని
పెంచుకోవడం ప్రారంభిస్తారు.
• పూర్తి చేయండి – పాఠశాల పరిస్థితిలో ఉపాధ్యాయుడు వర్క్షీట్లను పూర్తి చేయగల పిల్లల సామర్థ్యాలు మరియు అవసరమైన ఉపాధ్యాయ
మద్దతు గురించి తెలుసుకోవాలి. కొంతమందికి, పిల్లలు ఇప్పుడు సుపరిచితమైన కథనాన్ని అనుసరిస్తున్నందున ఉపాధ్యాయుడు పాఠం
చదివే అవసరం ఉంది. ఇతర పిల్లలు వచనాన్ని స్వతంత్రంగా చదవగలుగుతారు. ఈ రెండు సందర్భాల్లో, ప్రశ్నలకు సంబంధించిన నిర్దిష్ట
సూచనలపై పిల్లల దృష్టిని ఆకర్షించడం ఒక ఆలోచన కావచ్చు. పాఠశాలయేతర సందర్భంలో బైబిల్టైమ్ను ఉపయోగిస్తే, పాఠాన్ని విధిగా
లేదా పరీక్షగా గ్రహించకుండా ఉండటానికి ఉపాధ్యాయులు సహాయపడటం చాలా ముఖ్యం. ఇది ఆనందించేదిగా ఉండాలి; పనిలో పనిచేసేటప్పుడు ప్రోత్సాహం మరియు ప్రశంసలు ముఖ్యమైనవి.
• గుర్తించుకొండి – సాధ్యమైన చోట, క్విజ్లు, నటన మొదలైనవి అభ్యాసానికి సహాయపడటానికి మరియు కథను సవరించే సాధనంగా
సూచించబడతాయి.
• క్రమము. ప్రతి పాఠానికి ఉపాధ్యాయ మార్గదర్శకాలలో ఒకే క్రమం ఉంది, కానీ ఉపాధ్యాయులు దీనిని ఎప్పటికప్పుడు
మార్చాలనుకుంటున్నారు.
• పరిచయం మరియు కథ చెప్పడం – సుమారు 15 నిమిషాలు
• ముఖ్య వచనాలు బోధించడం – 5–10 నిమిషాలు
• వర్క్షీట్ పూర్తి చేయడం – 20 నిమిషాలు
• క్విజ్ మరియు ఇతర కార్యకలాపాలు 5–10 నిమిషాలు.
ముఖ్యమైన సామెతను గుర్తుంచుకోండి :

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

సరణి – ఎ

సరణి – బి

సరణి – సి

3 వ స్థాయి (వయస్సు 11–13)

4 వ స్థాయి (వయస్సు 14+)

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

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

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

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

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

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

1. క్రీస్తు ప్రారంభ జీవితం
2. వింతలూ
3. బేతని
4. సిలువ
5. ఉపమానములను
6. యాకోబు
7. యాకోబు
8. యేసు కలిసిన ప్రజలు
9. మోషే
10. మోషే
11. మోషే
12. క్రిస్మస్ కథ

1. ఉపమానములను
2. వింతలూ
3. బేతని
4. సిలువ
5. ప్రారంభ క్రైస్తవులు
6. యాకోబు
7. యాకోబు
8. సువార్త రచయితలు
9. మోషే
10. మోషే
11. మోషే
12. క్రిస్మస్ కథ

1. ఉపమానములను
2. వింతలూ
3. బేతని
4. సిలువ
5. ప్రారంభ క్రైస్తవులు
6. యాకోబు & అతని కుటుంబం
7. యాకోబు
8. అపొ; కార్య; 2: 42 – ముందుకు వెళ్ళే మార్గం
9. మోషే
10. మోషే
11. చట్టం / ఆజ్ఞలు
12. క్రిస్మస్ కథ

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

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

1. దానియేలు
2. యేసు సూక్తులు
3. ప్రభువైన పవర్
4. క్రీస్తు మరణం
5. రూతు
6. సమూయేలు
7. దావీదు
8. యెహొషువ
9. ఏలీయా
10. ఎలీషా
11. మరిన్ని OT ముఖ్య పాత్రలు
12. క్రిస్మస్ కథ
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బి 1 – స్థాయి 3
పాఠం 1 – ఉపమానములు
అంశం – నా పొరుగువాడు ఎవరు?

బి 1 – 4వ స్థాయి
అధ్యయనం – ఉపమానాల
అంశం – ఇద్దరు రుణగ్రస్తులు

బైబిల్ దృష్టి : లూకా 10: 25–37
ముఖ్య వచనం : లూకా 10: 27
మనం నేర్చుకోవలసినది :
1. మన పొరుగువారు వారి జాతి లేదా మతంతో సంబంధం లేకుండా
మా సహాయం కావాలి.
2. మనం దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తున్నప్పుడు మన పొరుగువారికి వారి ఆధ్యాత్మిక,
శారీరక లేదా భౌతిక అవసరాలకు సహాయం చేయడం ద్వారా మన
ప్రేమను ప్రదర్శించవచ్చు.

బైబిల్ దృష్టి : లూకా 7: 36–50
ముఖ్య వచనం : రోమీయులు 5 : 1
మనం నేర్చుకోవలసినది :
1. మనమందరం ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు దృష్టిలో రుణగ్రహీతలుమనమందరం పాపం చేసాము కాబట్టి మనం దేవునికి రుణపడి ఉన్నాము.
2. మన పాపము క్షమించబడితే, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు పట్ల ప్రేమ
మరియు భక్తి మన జీవితాలను పవిత్రత మరియు సేవలో
గుర్తించాలి.

పరిచయం చేయండి

ఒక పొరుగువారి అర్ధాన్ని చర్చించండి మరియు అది మనకు మంచి
పొరుగువారిని చేసే 'దగ్గరితనం' కాదు, కానీ మన సహాయం అవసరమైన
వారికి వారు చూపించే దయ మరియు స్నేహం అనే ఆలోచనను అభివృద్ధి
చేయండి.

ఈ ఉపమానాన్ని కలిగి ఉన్నట్లు ఎత్తి చూపడం ద్వారా నేపథ్యాన్ని సెట్
చేయండి:
y ముగ్గురు అసలు వ్యక్తులు – ప్రభువైన యేసు, పాపపు స్త్రీ మరియు
పరిసయ్యుడైన సీమోను;
y ముగ్గురు వ్యక్తులు – రుణదాత, 500 దేనారములు చెల్లించాల్సిన వ్యక్తి
మరియు 50 దేనారములు చెల్లించాల్సిన వ్యక్తి;
y మూడు ప్రశ్నలు – 42, 44 & 49 వచనాలు .

పూర్తి చేయండి

బైబిల్ కథను ప్రదర్శించండి:
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. a) దొంగల మధ్య పడిపోయిన వ్యక్తి (30 వ వచనం) తొలగించబ
	డ్డాడు, గాయపడ్డాడు మరియు సగం మంది చనిపోయాడు.
b) ఒక యాజకుడు మరియు లేవీయుడు పాస్.
c) ఒక సమరయుడు కరుణ చూపిస్తాడు దేవుడు పాపులుగా
మన పట్ల కనికరం చూపించి, తన కుమారుడైన యేసుక్రీస్తును
ఈ లోకానికి పంపాడు,

బైబిల్ కథను ప్రదర్శించండి:
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. సీమోను స్వీకియ ధర్మం; పశ్చాత్తాపం, ఆనందం, ప్రేమ మరియు
కృతజ్ఞత యొక్క స్త్రీ కన్నీళ్లు; యేసు ఈ పాపాత్మకమైన స్త్రీని దూరం
చేయాలని భావించినప్పుడు సీమోను ఆలోచనలను చదవగలిగిన
ప్రభువైన యేసు.
(వచనాలు 36–39)
2. ఈ ఉపమానం యేసు మన రుణదాత అని వివరించడానికి ఉద్దేశించబడింది. మనమందరం దేవునికి రుణపడి ఉన్నాము, యేసు సిలువపై మరణించినప్పుడు, ఆయన మన కోసం అప్పు చెల్లించాడు! ఏ రుణగ్రహీత
ఉదారంగా డబ్బు ఇచ్చేవారిని ఎక్కువగా ప్రేమిస్తాడని అడిగినప్పుడు,
సీమోను చాలా క్షమించబడిన వ్యక్తి అని అంగీకరించాలి. (40 – 43
వచనాలు)

ముఖ్య వచనాలు వివరించండి మరియు దానిని నేర్చుకోవడానికి
విద్యార్థులను ప్రోత్సహించండి.
పూర్తి పాఠం 1.

ముఖ్య వచనాలు వివరించండి మరియు దానిని నేర్చుకోవడానికి విద్యార్థులను ప్రోత్సహించండి.
పూర్తి అధ్యయనం 1.
సమీక్షించండిజీ-

ఈ ఉపమానం యొక్క అనువర్తనాన్ని వారు అర్థం చేసుకున్నారని నిర్ధారించుకోవడానికి ప్రతి ఒక్కరినీ ప్రశ్నించండి.

అపొస్తలుల కార్యములు 13: 38–39 చదవండి మరియు ఈ పాఠంలో
ప్రభువైన యేసు ఏమి బోధిస్తున్నాడో అది ఎలా సంగ్రహిస్తుందో చర్చించండి. ఎఫెసీయులకు 4: 32 చదవండి మరియు క్షమించబడిన వారు
ఇతరులతో ఎలా ప్రవర్తించాలో చర్చించండి మరియు మన పాపాలన్నిటికీ
(లేదా అప్పులకు) దేవుడు యందు క్షమించబడాలని ఎలా భావించాలి.

వించాల్సింది

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. విద్యార్థులు మార్పిడిని అర్ధం చూసుకున్నారు?
2. అలా అయితే, కింది వ్యక్తులకు వారు పొరుగువారు లేదా స్నేహపూర్వకంగా ఉండే మార్గాల గురించి ఆలోచించండి:
a) మార్పిడిని అనుభవించని వ్యక్తి; (ఆధ్యాత్మికం)
b) వైకల్యం ఉన్న ఎవరైనా; (భౌతిక)
c) ప్రపంచంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో తినడానికి తగినంత ఆహారం
లేని వ్యక్తులు. (పదార్థం)

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. సీమోను ప్రభువైన యేసును ఉదాసీనతతో చూశాడు మరియు అతను
తన పాపానికి పశ్చాత్తాపం చెందాడు మరియు క్షమ మరియు శాంతిని
అనుభవించాడు. (వచనం 50)
2. ప్రభువైన యేసుతో వారి వైఖరిని చర్చించి, విద్యార్థులను అడగండి,
వారు చేసిన పాపానికి పశ్చాత్తాపపడి క్షమాపణ కోసం ఆయన వద్దకు
వచ్చారా?
3. వారు క్షమించబడితే, వారు తమ సమయం, ప్రతిభ మరియు ఆస్తుల
పరంగా ప్రభువైన యేసును ఉత్తమంగా ఇస్తారా? మహిళ ఎలా స్పందించిందో చర్చించండి.
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బి 1 – 3వ స్థాయి
పాఠం 2 – ఉపమానములు
అంశం – ధనిక రైతు

బి 1 – 4వ స్థాయి
అధ్యయనం 2 – ఉపమానములు
అంశం – నా పొరుగువాడు ఎవరు?

బైబిల్ దృష్టి : లూకా 12: 13–21
ముఖ్య వచనం : లూకా 12: 15
మనం నేర్చుకోవలసినది :
1. ధనిక రైతు ఆస్తులతో ధనవంతుడు, ఇంకా ఆధ్యాత్మికంగా దివాళా
తీశాడు, ఎందుకంటే అతను తన జీవితాన్ని దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టాడు.
2. మనం దేవుణ్ణి ఉంచినా, మన జీవితాల్లో మొదటిది కాకపోయినా,
మనకు ఎక్కువ లేదా తక్కువ ఉన్నప్పటికీ దేవుడు మన జీవితాలను
తన మహిమ కోసం ఉపయోగిస్తాడు,

బైబిల్ దృష్టి : లూకా 10: 25–37 కూడా ఫిలిప్పీయులకు 2: 1–11
ముఖ్య వచనం : లూకా 10: 27
మనం నేర్చుకోవలసినది :
1. మనకు అవసరమైన వ్యక్తి, తన జాతి లేదా మతంతో సంబంధం
లేకుండా, మన పొరుగువాడికీ దయ చూపడం మన బాధ్యత.
2. సిలువపై ఆయన మరణం ద్వారా, ప్రభువైన యేసు సమరయుడు
చేసినట్లే మనలను రక్షించగలడు. అతను మనలను భద్రతా స్థలంలో
ఉంచగలడు మరియు మన అవసరాలను తీర్చగలడు.
స్థాయి 3 పాఠం 1 కూడా చూడండి.

పరిచయం చేయండి

ఇష్టమైన ఆస్తుల గురించి మాట్లాడండి. 'దురాశ' యొక్క పాపాన్ని చర్చించండి మరియు భూసంబంధమైన వస్తువులను సొంతం చేసుకోవడం
మరియు నిల్వ చేయడం స్వార్థపూరిత కోరిక అని వారు అర్థం చేసుకున్నారని నిర్ధారించుకోండి, మనం చనిపోయినప్పుడు మనం తీసుకుపోలేము.
పది ఆజ్ఞలను చూడండి మరియు చివరిది 'నీవు కోరుకోకూడదు' అని
ఎందుకు చెప్పాడో వివరించండి. (నిర్గమకాండము 20: 17)

మన పొరుగువారు ఎవరు అనే దాని గురించి మాట్లాడండి.
'సాన్నిహిత్యం' తో సంబంధం కంటే పొరుగువారికి దయ మరియు స్నేహపూర్వకంగా ఎక్కువగా ఉండటమే అని విద్యార్థులతో చర్చించండి. మన పిల్లలు
ఇష్టపడని వారితో సహా అందరితో దయ చూపాలని యేసు ఆశిస్తాడు –
క్రైస్తవులకు ఉన్నత ప్రమాణం!

పూర్తి చేయండి

బైబిల్ కథను ప్రదర్శించండి :
చర్చించండి మరియు వరించండి :
1. యేసు, ఏ వ్యక్తిని 'మూర్ఖుడు' అని పిలిచాడు, సహజమైన మరియు
తాత్కాలిక విషయాల కంటే ఆధ్యాత్మిక విషయాల యొక్క ప్రాముఖ్యత గురించి తనకున్న అవగాహన లేకపోవడాన్ని సూచిస్తుంది.
2. అతను ఈ క్రింది మార్గాల్లో 'మూర్ఖుడు':
a) దేవుడు లేని మూర్ఖుడు – దేవుడు లేకుండా తన జీవితాన్ని
గడిపాడు. ఒక జీవితం 'చాలా విషయాలతో' నిండి ఉండవచ్చు
	కానీ అది దేవుడు లేకుండా అయితే అది ఖాళీ జీవితం. తన
ఆస్తులన్నీ దేవుని నుండే వచ్చాయని అతనికి అర్థం కాలేదు.
b) ఏమిలేని మూర్ఖుడు – అతను నిజానికి ఏమిలేని వాడు,
ధనవంతుడు
		 – తన శాశ్వతమైన భవిష్యత్తుకు సంబంధించి పేదవాడు. అతను
తన హృదయాన్ని దేవునిపైన కాకుండా ధనవంతులపైనే ఉంచాడు.
c) స్వీయ–కేంద్రీకృత మూర్ఖుడు – 17–19 వాక్యాలలలో,

బైబిల్ కథను ప్రదర్శించండి:
చర్చించండి మరియు వరించండి:
1. మోషే ధర్మశాస్త్రంలో నిపుణుడు, యేసు నిత్యజీవానికి వారసత్వంగా
ఏమి చేయాలో అడిగినప్పుడు, యేసు అతన్ని ధర్మశాస్త్రానికి నడిపించాడు మరియు అది ఏమి కోరుతున్నాడని అడిగాడు. దీనికి దేవునిపట్ల,
తన పొరుగువారిపట్ల పూర్తి ప్రేమ అవసరం. యేసు ధర్మశాస్త్రం యొక్క
ఉద్దేశ్యం, లేదా పది ఆజ్ఞలు మనలను పాపం నుండి రక్షించడమే కాదు,
మనం ఏ దోషపూరిత పాపులని చూపించడమే. (10: 26–28)
2. అతను దేవుని ప్రమాణాలకు లోబడి ఉంటాడని మరియు తనను
రక్షించమని ప్రభువును కోరినట్లు న్యాయవాది అర్థం చేసుకోవాలి.
గాయపడిన యూదునికి సమరయుడు నిజమైన పొరుగువాడిని నిరూపించటానికి న్యాయవాది బలవంతం చేయబడ్డాడు. (10: 29–37)

ముఖ్య వచనాలు వివరించండి మరియు దానిని నేర్చుకోవడానికి
విద్యార్థులను ప్రోత్సహించండి.
పూర్తి పాఠం 2.

ముఖ్య వచనాలు వివరించండి మరియు దానిని నేర్చుకోవడానికి విద్యార్థులను ప్రోత్సహించండి.
పూర్తి అధ్యయనం 2.

సమీక్షించండిజీ-

ధనిక రైతు మూడు తీవ్రమైన తప్పులు చేశాడు :
1. అతను జీవిత ఉద్దేశ్యాన్ని తప్పుగా భావించాడు. ఫిలిప్పీయులకు 1:
21 చదవండి మరియు జీవితంలో పౌలు ఉద్దేశ్యాన్ని వివరించండి.
2. తన సంపదను తనకోసం ఉపయోగించుకున్నాడు. ఫిలిప్పీ 4: 19వ
చదవండి మరియు మనం ఇతరుల అవసరాలను చూసుకునేటప్పుడు
దేవుడు మన అవసరాలను ఎలా చూసుకుంటాడో వివరించండి.

ఫిలిప్పీయులలోని బైబిల్ పఠనాన్ని చూడండి మరియు 1–4 వ వచనాలు
క్రైస్తవులలోని మంచి పొరుగు లక్షణాలను సూచిస్తున్నాయని మరియు
5–11 వచనాలు ప్రభువైన యేసు ప్రేమకు అంతిమ ఉదాహరణగా ఎలా
ఉన్నాయో చూపిస్తుంది.

వించాల్సింది

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. ఇతరులకు సహాయపడటానికి మన ఆస్తులను ఉపయోగించగల
మార్గాల జాబితాను రూపొందించండి. “కోరికలు మరియు అవసరాలు” మధ్య వ్యత్యాసాన్ని అన్వేషించండి.
2. క్రైస్తవులు కాని వారు యేసుక్రీస్తుపై విశ్వాసం ఉంచడం ప్రాధాన్యతనివ్వాలని భావించండి (యోహాను 3: 16) మరియు వారి జీవితాలలో
ఆయనకు మొదటి స్థానం ఇవ్వండి.

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది?
అందరూ మన పొరుగువారు:
1. శారీరక, ఆధ్యాత్మిక లేదా భౌతిక అవసరాలు ఉన్నవారికి మేము ఎలా
సహాయం చేయవచ్చు?
2. మంచి పొరుగువారి గురించి లూకా 6: 35 ఏమి చెబుతుంది? దీన్ని
ఎలా ఆచరణలో పెట్టవచ్చు?
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బి 1 – 3వ స్థాయి
పాఠం 3 – ఉపమానములు
అంశం – విత్తువాడు

బి 1 – 4వ స్థాయి
అధ్యయనం 3 – ఉపమానములు
అంశం – ఒక మూర్ఖుడు

బైబిల్ దృష్టి: మార్కు 4: 1–20
ముఖ్య వచనం : మార్కు 4: 20
మేము దానిని నేర్చుకుంటున్నాము :
1. విత్తనం దేవుని వాక్యం.
2. వివిధ రకాల నేలలు మానవ హృదయాలను సూచిస్తాయి మరియు
అవి దేవుని వాక్యానికి ఎంతగా స్వీకరిస్తాయి.

బైబిల్ దృష్టి : లూకా 12: 13–21
ముఖ్య వచనం : లూకా 12: 15
మేము దానిని నేర్చుకుంటున్నాము :
1. ఒకరి జీవితం మన ఆస్తులను కలిగి ఉండకపోవటం వలన అత్యాశతో
ఉండటం చెడ్డది.
2. ధనవంతుల సేకరణపై దృష్టిని పెట్టడం, ఒకరి ఆత్మను కోల్పోయే
ఖర్చుతో, ఘోరమైన పరిణామాలతో మూర్ఖత్వం.
(3వ స్థాయి పాఠం 2 కూడా చూడండి.)

పరిచయం చేయండి

తాను బోధిస్తున్న కొన్ని సత్యాలను నొక్కి చెప్పమని యేసు తరచూ
ఉపమానములు చెప్పాడని వివరించండి. సాధారణంగా ఉపమానములకు
లోతైన, ఆధ్యాత్మిక అర్ధం ఉంటుంది.
కొన్నిసార్లు అతను అర్ధాన్ని వివరించలేదు, కానీ ఈ సందర్భంగా అతను
పూర్తి వివరణ ఇచ్చాడు. విత్తనం నాటిన వేర్వేరు ప్రదేశాలు దేవుని వాక్యానికి భిన్నమైన ప్రతిస్పందనలను సూచిస్తాయి.

ఈ ఉపమానానికి నేపథ్యాన్ని చర్చించండి. ఇది సంకల్పం గురించి
వివాదంలో జోక్యం చేసుకోవాలని యేసును కోరిన వ్యక్తి ఇది. భూమిమీదకి
రావడం యొక్క ఉద్దేశ్యం పాపాత్మకమైన స్త్రీపురుషులను రక్షించడమేనని
యేసు అతనికి ఎలా చూపించాడో విద్యార్థులకు గుర్తు చేయండి. మన
దృష్టికి అవసరమైన నిజంగా ముఖ్యమైన ఆధ్యాత్మిక విషయాలతో పోలిస్తే
ఇవి చిన్నవిషయాలు.

పూర్తి చేయండి

బైబిల్ కథను ప్రదర్శించండి :
చర్చించండి మరియు వరించండి :
1. త్రోవపక్కన నేల : ప్రభువైన యేసుకు “వద్దు” అని చెప్పే వ్యక్తి (15 వ
వచనం). వాక్యాన్ని తీసివేసే పక్షుల సాతాను చిత్రీకరించబడింది.
ఈ వ్యక్తి దేవుని వాక్యానికి భిన్నంగా ఉంటాడు.
2. రాతి నేల (16–17 వచనాలు) విశ్వాస వృత్తిని చేసే వ్యక్తి,
కొంతకాలం బాగానే ఉంటాడు మరియు హింస వచ్చినప్పుడు
నిజానికి స్పష్టమవుతుంది.
3. ముండ్లపోద గల నేల (18–19 వచనాలు) మంచి ఆరంభం
మరియు నిజమైన క్రైస్తవులుగా కనబడే వ్యక్తులు. అయినప్పటికీ,
వారు వ్యాపారం, ధనవంతులు మరియు ప్రాపంచిక విషయాలపై
ఎక్కువ ఆసక్తిని కనబరుస్తారు మరియు క్రైస్తవులుగా చెప్పుకునే ఏ
వాదనను వదులుకుంటారు; అవి 'ఫలించనివి'.
4. మంచి నేల (20వ వచనం) వాక్యాన్ని అంగీకరించే వ్యక్తులు –

బైబిల్ కథను ప్రదర్శించండి :
చర్చించండి మరియు వరించండి :
1. ఈ ఉపమానం జీవితంలో ఆస్తులు ప్రధానమైనవి కాదని వివరిస్తుంది.
అవి మనకు దేవుని చేత ఇవ్వబడ్డాయి మరియు మేము వాటిని దేవుని
మహిమ మరియు గౌరవం కోసం ఉపయోగించుకుంటాము. తన సమృద్ధిని అవసరమైన వారికి ఇవ్వాలి అని ఈ మనిషి అర్థం చేసుకోవాలి.
2. అతను భవిష్యత్తును ప్లాన్ చేసాడు – 17–19 వాక్యంలలో 'నేను'
మరియు 'నా' ఉపయోగించడం ద్వారా దేవుని స్వాతంత్ర్యాన్ని
గమనించండి. ఈ మనిషి జీవితానికి దేవుడు ఇతర ప్రణాళికలు కలిగి
ఉన్నాడు మరియు ఆ రాత్రి చనిపోతానని చెప్పాడు (20 వ వచనం).
అతని ప్రణాళికలు సమాధి వద్ద ముగుస్తాయి మరియు అతను ఒక
మూర్ఖుడు, అతను శాశ్వతమైన ప్రపంచానికి ఎటువంటి సన్నాహాలు
చేయలేదు – హెచ్చరికను చూడండి అమోసు 4:12.
3. ఈ ఉపమానంలో దేవుడు చాలా గంభీరమైన ప్రశ్నను ఎలా అడుగుతున్నాడో ఎత్తి చూపండి, అవి 'అప్పుడు మీరు మీ కోసం సిద్ధం చేసిన
వాటిని ఎవరు పొందుతారు?' (20వ వచనం ). దేవుని రాజ్యం యొక్క
విస్తరణకు మన బహుమతులు మరియు ప్రతిభను ఉపయోగించుకోవాలని సూచించండి.
ముఖ్య వచనాలు వివరించండి మరియు దానిని నేర్చుకోవడానికి విద్యార్థులను ప్రోత్సహించండి.
పూర్తి అధ్యయనం 3.

ముఖ్య వచనాలు వివరించండి మరియు దానిని నేర్చుకోవడానికి
విద్యార్థులను ప్రోత్సహించండి.
పూర్తి పాఠం 3.

సమీక్షించండిజీ-

నాలుగు రకాల నేలల తేడాలను విద్యార్థులు అర్థం చేసుకునేలా చూసుకోండి.
20 వ వచనంలోని 'ఫలప్రదం' యొక్క విభిన్న స్థాయిల గురించి చర్చలో
పాల్గొనండి; ముప్పై రెట్లు, అరవై మరియు వంద మరియు దేవుని వాక్యాన్ని
ఇష్టపూర్వకంగా పాటించి, అలా చేయడంలో ఆనందం పొందే వారు అత్యంత
ఉత్పాదక జీవితాలను గడుపుతున్నారని చూపిస్తుంది.

సామెతలు 11: 4 & 29 మరియు మత్తయి 6: 19–21 ఈ పాఠాన్ని
నిజంగా ఎలా సంగ్రహించాయో పరిశీలించండి. దురాశకు సంబంధించి
నిర్గమకాండము 20: 17 ను కూడా చూడండి.

వించాల్సింది

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. ప్రతి హృదయాన్ని ఏ రకమైన భూమి ఉత్తమంగా సూచిస్తుంది?
2. క్రైస్తవులకు, పాఠశాలలో లేదా మరెక్కడా ప్రభువైన యేసు కొరకు ఒక
నిర్ణయం తీసుకున్న అనుభవం ఏమిటి?
3. క్రైస్తవుడిగా, ప్రభువైన యేసు కోసం జీవితం ఫలవంతమైన కొన్ని
మార్గాల గురించి ఆలోచించండి? మనమందరం ఎవరికి
ఆకాంక్షించాలి – ముప్పై రెట్లు, అరవై లేదా వంద?

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. ఒకరి జీవితపు నిజమైన ఉద్దేశ్యాన్ని నిర్ధారించే ప్రాముఖ్యత “నాకు
జీవించడం క్రీస్తు”. (పౌలు ఫిలిప్పీయులకు 1: 21)
2. మన ఆస్తులను ఇతరుల మంచి కోసం ఉపయోగించడం యొక్క ప్రాముఖ్యత. ఇతరులకు సహాయపడటానికి కొన్ని ఆలోచనల జాబితాను
రూపొందించండి.
3. మన రక్షణకి అయ్యే ఖర్చుతో దురాశను కొనసాగించకపోవడం యొక్క
ప్రాముఖ్యత.
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బి 1 – 3వ స్థాయి
పాఠం 4 – ఉపమానాల
అంశం – ఇతరులను క్షమించడం

బి 1 – 4వ స్థాయి
అధ్యయనం 4 – ఉపమానములు
అంశం – గొప్ప విందు

బైబిల్ దృష్టి : మత్తయి 18: 21–35
ముఖ్య వచనం : ఎఫెసీయులు 4: 32
మనం నేర్చుకోవలసినది:
1. .ఈ ఉపమానం క్రైస్తవులను ఎలా క్షమించాలో నేర్పడానికి
చెప్పబడింది.
2. .ఇతరులను క్షమించడంలో మనం అపరిమితంగా ఉండాలి.

బైబిల్ దృష్టి : లూకా 14: 15–24
ముఖ్య వచనం : యోహాను 6: 37
మనం నేర్చుకోవలసినది :
1. 'నా దగ్గరకు రండి' అనే తన పిలుపుకు ప్రతిస్పందించే వారందరికీ
దేవుడు పరలోకములో విందు వాగ్దానం చేశాడు. (మత్తయి 11: 28)
2. రక్షణ కి ప్రభువైన యేసు వద్దకు వచ్చిన మనలో రక్షణ ఉన్నవారు
యేసుకు ప్రతిస్పందించడానికి ఇతరులను తెలియచేయటం మన
బాధ్యత.

పరిచయం చేయండి

క్షమించటం గురించి పేతురుకు ఉన్న సమస్యను వివరించండి. (18: 21)
పాత నిబంధనలో ఒక వ్యక్తి మూడుసార్లు లేదా నాలుగుసార్లు క్షమించబడ్డాడని తనకు తెలుసునని వివరించండి (అమోసు 2: 6). ప్రభువైన
యేసు శిష్యుడిగా, అతను మరింత ఉదారంగా ఉండాలని భావించి
ఏడుసార్లు సూచించాడు (22 వ వచనం). ఏదేమైనా, ప్రభువు, “డెబ్బది
ఏళ్ల మారుల” మట్టుకని అని చెప్తాడు, అంటే ఇతరులను క్షమించడంలో
మనం అపరిమితంగా ఉండాలి.

తూర్పు దేశాన ప్రజలు ప్రణాళికాబద్ధమైన విందుకు రెండు కాల్స్ పంపించేవారు. మొదటి పిలుపు తయారీ అవసరమని సూచించింది మరియు
రెండవ పిలుపు విందు సిద్ధంగా ఉందని సూచించింది. ఈ సందర్భంలో
ఆహ్వానించబడిన వారికి హాజరు కావాలనే ఉద్దేశ్యం లేదు మరియు నిరాకరించినందుకు సాకులు చెప్తారు.

పూర్తి చేయండి

బైబిల్ కథను ప్రదర్శించండి:
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. రుణగ్రహీత తన భారీ అప్పును చెల్లించలేకపోయాడని సేవకుడి
ప్రభువు గ్రహించినప్పుడు, అతని పట్ల కరుణతో కదిలి, అప్పును
తుడిచిపెట్టాడు. (25–27 వచనాలు ) ఇది దయగల చర్య.
2. పాపులుగా, మన పాపపు గొప్ప రుణాన్ని మనం చెల్లించలేము
మరియు అతని శిక్ష నుండి తప్పించుకోవడానికి దేవుని దయ
అవసరం. ప్రపంచ పాపానికి అప్పును సిలువపై చెల్లించిన క్రీస్తు
పని ద్వారా మనం రక్షణ పొందవచ్చు. దేవుడు తన కుమారుడిని
ఇచ్చాడు 'ఆయన తన జీవితాన్ని చాలా మందికి విమోచన క్రయధనముగా ఇచ్చాడు. ” (మత్తయి 20: 28)
3. క్షమించే సేవకుడు తన తోటి సేవకుడిని క్షమించాలి,.
4. ప్రభువైన యేసు మన పట్ల ప్రవర్తించినట్లు, మనం ఇతరుల పట్ల
ప్రవర్తించాలి. (ముఖ్య వచనాలు చూడండి)
ముఖ్య వచనాలు వివరించండి మరియు దానిని నేర్చుకోవడానికి
విద్యార్థులను ప్రోత్సహించండి.
పూర్తి పాఠం 4.

బైబిల్ కథను ప్రదర్శించండి:
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. ప్రభువైన యేసు సిలువపై మరణించడం ద్వారా రక్షణ కి సంబంధించిన పనిని పూర్తి చేశాడని మరియు దాని ఫలితంగా, సువార్త ఆహ్వానం
అందరికీ తెలుస్తుందని ఈ 'గొప్ప విందు' మనకు గుర్తు చేస్తుంది.
2. మూడు సాకులు వాస్తవమైనవి కావు, ప్రతి సందర్భంలోనూ హాజరును
అనుమతించే ఏర్పాట్లు జరిగాయి: మొదటి సాకు (18 వ వచనం);
అతను క్షమాపణలు చెబుతున్నప్పుడు, ఒక యూదుడు భూమిని
చూడకుండానే భూమిని కొంటాడని నమ్మడం కష్టం. రెండవ సాకు
(19 వ వచనం); ఈ మనిషి మరింత ధిక్కరించాడు, క్షమాపణ చెప్పడు.
మూడవ సాకు (20 వ వచనం);
3. ఈ మొదటి సాకు భౌతిక ఆస్తులపై ఎక్కువ ప్రాముఖ్యతనిచ్చే వారిని
సూచిస్తుంది,
4. ఆహ్వానించినవారు అసంతృప్తి చెందాడు మరియు ఈ సాకులు చూసి
అవమానించబడ్డాడు మరియు పేద,. (21 & 23 వచనాలు)
ముఖ్య వచనాలు వివరించండి మరియు దానిని నేర్చుకోవడానికి
విద్యార్థులను ప్రోత్సహించండి.
పూర్తి అధ్యయనం 4.

సమీక్షించండిజీవించా-

ఈ భాగం 'దయ' మరియు ' కరుణ ' రెండింటినీ ఎలా ప్రదర్శిస్తుందో
చర్చించండి. (తీతు 3: 5). 'మనం చేసిన నీతి పనుల ద్వారా కాదు,
ఆయన దయ ప్రకారం ఆయన మనలను రక్షించాడు', మరియు దయ
దేవుని శిక్ష నుండి తప్పించుకోగల నీతివంతమైన మార్గాన్ని అందిస్తుందని
వివరించండి. ఎఫెసీయులకు 2: 8 అధ్యయనం చేయండి 'ఎందుకంటే
మీరు దయతో రక్షింపబడ్డారు.' రక్షింపబడటం కృప ద్వారా దేవుని వరం
– మనకు అర్హత లేని మరియు సంపాదించలేని శాశ్వతమైన భద్రతను
ఇస్తుంది.

ఈ ఉపమానం యొక్క ప్రాధమిక అనువర్తనం ఏమిటంటే, సువార్తను
తిరస్కరించిన వారు యూదులు మరియు తరువాత మరింత ప్రతిస్పందించే
అన్యజనుల దేశాలకు దీనిని అందించారు.
ప్రభువు కృప మరియు దయను తిరస్కరించడం కొనసాగించే వారు ఒక
రోజు చాలా ఆలస్యం అయ్యారని మరియు పరలోకములో సువార్త
విందుకు తలుపులు మూసివేయబడింది.
యేసుక్రీస్తు సువార్తను వ్యతిరేకించినప్పుడు ప్రజలు ఈ రోజు చేసే కొన్ని
సాకులు గురించి ఆలోచించండి.

ల్సింది

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. 'క్షమాపణ' గురించి ఈ పాఠం మిమ్మల్ని ఎలా సవాలు చేస్తుంది?
1. “రోడ్డు ప్రక్కవారు, ఆనాదులు” నుండి వచ్చిన వారు చూపిన విధంగా
2. మనము ప్రభువైన యేసు క్షమించబడితే, మనం ఇతరులను ఎందుకు
ఎవరూ రాజ బల్ల వద్ద కూర్చోవడం తప్పుకాదు.
క్షమించాలి?
2. అందరినీ రక్షణ యొక్క ఆశీర్వాదంలోకి తీసుకురావడానికి ప్రేమపూ3. మనం కలిగి ఉండవలసిన ఇతర లక్షణాలతో పాటు 'క్షమాపణ' కోసం
ర్వక ఒప్పించడం ఉపయోగపడుతుంది. ప్రజలు దేవుని రాజ్యంలోకి
ఎఫెసీయులకు 4: 32 చూడండి.
ప్రవేశించడానికి ఇంకా స్థలం ఉంది.
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బి 2 – 3వ స్థాయి
పాఠం 1 – అద్భుతాలు
అంశం – నీరు ద్రాక్షారసము లోకి మార్చుట

బి 2 – 4వ స్థాయి
అధ్యయనం 1 – అద్భుతాలు
అంశం – నీరు ద్రాక్షారసము లోకి మార్చుట

బైబిల్ దృష్టి : యోహాను 2: 1–11
ముఖ్య వచనం : యోహాను 2: 11
మనం నేర్చుకోవలసినది :
1. ప్రభువైన యేసుని మనం పాటించాల్సిన వ్యక్తి.
2. మనం ప్రభువైన యేసుపై నమ్మకం ఉంచినప్పుడు, ఆయన మన
జీవితాల్లో ఆనందాన్ని తెస్తాడు.

బైబిల్ దృష్టి : యోహాను 2: 1–11
ముఖ్య వచనాలు: యోహాను 15: 14, యోహాను 2: 5
మనం నేర్చుకోవలసినది :
1. మనం ప్రభువైన యేసును ప్రేమిస్తే, వివాహం లో శిష్యులుకు మరియ
ఇచ్చిన సూచనలను మనం వినాలి: “ఆయన మీకు చెప్పినదంతా
చేయండి”. (యోహాను 2: 5)
2. ఈ అద్భుతాన్ని చేయడంలో, ప్రభువైన యేసు తాను నిజంగా మానవ
శరీరంలో దేవుడని అందరికీ వెల్లడిస్తున్నాడు, తద్వారా నమ్మిన శిష్యుల
విశ్వాసాన్ని మరింత బలోపేతం చేశాడు.

పరిచయం చేయండి

తూర్పు దేశాన వివాహం యొక్క ఆలోచనలను పరిచయం చేయండి. ఈ
ప్రకరణములో మరియని 'యేసు తల్లి' అని 1 వ వచనంలో చెప్పారని
వివరించండి. ప్రభువైన యేసు కన్యక మరియ కుమారుడు కాబట్టి అతను
ప్రసిద్ధుడు కాలేదుఅని వివరించండి, కానీ ఆమె ప్రభువు తల్లి అయినందున ఆమె బాగా ప్రసిద్ది చెందింది. . బైబిల్ ఎల్లప్పుడూ ప్రభువైన
యేసుకు అత్యున్నత స్థానాన్ని ఇస్తుంది కాని మరియకి కాదు.

అద్భుతాలు ఏమిటో, అవి ఎందుకు సువార్తలలో నమోదు చేయబడ్డాయో
చర్చించండి.
యోహాను సువార్త ఏడు అద్భుతాల చుట్టూ నిర్మించబడింది, అన్నీ బహిరంగంగా ప్రదర్శించబడ్డాయి, వీటిలో గలిలయ కానాలో వివాహం మొదటిది.
మరికొందరి కోసం వెతకాలని విద్యార్థులను కోరవచ్చు.
ఏది మాత్రమే కాకుండా మరెన్నో అద్భుతాలు లికింపబడింది.

పూర్తి చేయండి

బైబిల్ కథను ప్రదర్శించండి:
చర్చించండి మరియు వివరించండి :
1. మన హృదయాలలోకి, మన ఇళ్లకు, మన సామాజిక జీవితాలకు,
మన పాఠశాల జీవితాలకు ఆయనను ఆహ్వానించాలనే నిర్ణయం
చాలా తెలివైనదే అయినట్లే ప్రభువైన యేసును వివాహానికి
ఆహ్వానించాలనే నిర్ణయం చాలా తెలివైనది.
2. వివాహం ప్రారంభంలో ద్రాక్షారసము అయిపోయినప్పుడు
అతిథులు నిరాశ చెందారు, కాని ఆ పరిస్థితిలో వారు సహాయం
కోసం ప్రభువైన యేసు వైపు చూశారు. (2: 4 , 5)
3. క్రైస్తవ జీవితం ఎప్పటికప్పుడు మెరుగుపడుతుందని గుర్తుచేస్తూ
ఉత్తమమైన ద్రాక్షారసము చివరి వరకు ఉంచబడింది.
4. ఈ అద్భుతం క్రీస్తును దేవుని కుమారుడిగా చూపించింది మరియు
శిష్యుల విశ్వాసాన్ని మరింత బలపరిచింది. (2: 11)

బైబిల్ కథను ప్రదర్శించండి:
చర్చించండి మరియు వరించండి:
1. ప్రభువైన యేసు, అతని తల్లి మరియు శిష్యులు అందరూ వివాహానికి
అతిథులుగా ఉన్నారు, అక్కడ నీటిని ద్రాక్షారసము గా మార్చారు.
2. మరియ ఆమె చివరిగా నమోదు చేసిన మాటలలో శిష్యులు ఇలా
చెబుతుంది: “ఆయన మీకు చెప్పినదంతా చేయండి (2: 4 & 5)
3. ప్రారంభంలో ఉత్తమమైన ద్రాక్షారసమును అందించడం సాధారణ
పద్ధతి. కాని ఈ వివాహం చివరలో ఉత్తమమైన ద్రాక్షారసము
అందించారు,
4. ఈ అద్భుతం క్రీస్తును దేవుని కుమారుడిగా చూపించింది మరియు
శిష్యుల విశ్వాసాన్ని మరింత బలపరిచింది. (2: 11)

ముఖ్య వచనాలు వివరించండి మరియు దానిని నేర్చుకోవడానికి
విద్యార్థులను ప్రోత్సహించండి.
పూర్తి పాఠం 1.

ముఖ్య వచనాలు వివరించండి మరియు వాటిని నేర్చుకోవడానికి విద్యార్థులను ప్రోత్సహించండి.
పూర్తి అధ్యయనం 1.

సమీక్షించండిజీ-

3వ స్థాయి, బి 2, పాఠం 1 లోని ప్రశ్నలకు విద్యార్థులకు సమాధానం
ఇవ్వడానికి సహాయపడే క్విజ్ ద్వారా ఈ అద్భుతాన్ని సమీక్షించండి.

పైన పేర్కొన్న ప్రతి అంశాలను క్రైస్తవ జీవితానికి వర్తింపజేయడం ద్వారా
పాఠాన్ని సమీక్షించండి. గమనిక:–
1. బైబిల్లోని ద్రాక్షారసము ఆనందం గురించి మాట్లాడుతుంది. మరియ
చెప్పినప్పుడు: “వారికి ఎక్కువ ద్రాక్షారసం లేదు” (3వ వచనం),
2. ప్రభువైన యేసును ప్రేమించే వారు ఆయన వాక్యమైన బైబిల్లో
చెప్పినట్లు చేస్తారు.
3. యేసు దేవుని కుమారుడిగా స్పష్టంగా ప్రదర్శించబడ్డాడు.

వించాల్సింది

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. ప్రభువైన యేసును మీ హృదయంలోకి ఆహ్వానించడం అంటే
ఏమిటో చర్చించాలా? తనకు ఉపయోగపడే జీవితాన్ని గడపడానికి
ప్రభువు మనకు ఎలా సహాయం చేస్తాడో తెలుసుకోవడానికి,
(సామెతలు 3: 5–6) చదవండి.
2. ప్రభువైన యేసును పరలోకానికి చేరుకున్నప్పుడు వారి వ్యక్తిగత
రక్షకుడిగా తెలుసుకున్న వారు ఎదురుచూస్తున్న ఆనందం గురించి
తెలుసుకోవడానికి (కీర్తన 16: 11) చదవండి.

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. 1.మన వ్యక్తిగత రక్షకుడిగా ప్రభువైన యేసును మనం ఎలా విశ్వసిస్తున్నామో పరిశీలించండి.
2. 2.మన జీవితాల కొరకు ప్రభువు చిత్తాన్ని తెలుసుకోవటానికి బైబిల్
చదవడం మరియు క్రమం తప్పకుండా ప్రార్థించడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను చర్చించండి.
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బి 2 – 3వ స్థాయి
పాఠం 2 – అద్భుతాలు
అంశం – ఒక బాలుడు స్వస్థత పొందాడు

బి 2 – 4వ స్థాయి
అధ్యయనం 2 – అద్భుతాలు
అంశం – బాలుడు స్వస్థత పొందాడు

బైబిల్ దృష్టి: యోహాను 4: 43–54
ముఖ్య వచనం : యోహాను 4: 50
మనం నేర్చుకోవలసినది :
1. ప్రధాని కుమారుడు చాలా అనారోగ్యంతో, మరణించే సమయంలో,
యేసు నుండి కొంత దూరంలో ఉన్నాడు, కాని యేసు కుమారుడిని
బాగుచేసాడు.
2. మనమందరం పాపులుగా పుట్టాము ప్రభువైన యేసు నుండి
దూరముగా ఉన్నాము కాని మనం పశ్చాత్తాపపడి క్షమాపణ కొరకు
ఆయన వైపు తిరిగితే, ఆయన మనకు కొత్త జీవితాన్ని ఇవ్వగలడు.

బైబిల్ దృష్టి: యోహాను 4: 43–54
ముఖ్య వచనాలు: అపొస్తలుల కార్యములు 16:31; రోమీయులు 1 0:9
మనం నేర్చుకోవలసినది :
1. ప్రధాని కుమారుడు శారీరక మరణానికి దగ్గరలో ఉన్నాడు మరియు
ప్రభువైన యేసు మాత్రమే అతన్ని తిరిగి జీవితంలోకి తీసుకువచ్చే శక్తిని
కలిగి ఉన్నాడు.
2. మన పాపం ఒక వ్యాధి, స్వస్థపరిచాడు, అది ఆధ్యాత్మిక మరణానికి
కారణమవుతుంది మరియు ప్రభువైన యేసు మాత్రమే మనకు నిత్యజీవము ఇవ్వగలడు.

పరిచయం చేయండి

ప్రభువైన యేసు తన మొదటి కనాలో సందర్శభం, నీటిని ద్రాక్షారసంగా
మార్చాడని మరియు ప్రజలు కానాలో చేసిన మరో గొప్ప అద్భుతాన్ని
చూడాలని విద్యార్థులకు గుర్తు చేయండి – ప్రధాని కుమారుడి వైద్యం.
యేసు కానాలో ఉన్నప్పటికీ, బాలుడు కపెర్నహూంలో ఉన్నాడు మరియు
యేసు శారీరకంగా లేనప్పటికీ, యేసు శక్తిని అక్కడ అనుభవించాడని
చూపించడానికి పాఠంలోని మ్యాప్ను ఉపయోగించండి.

కానాలో ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు తన మొదటి అద్భుతాన్ని చేశాడని, అతని
కీర్తి వ్యాపించిందని విద్యార్థులకు గుర్తు చేయండి, హేరోదు కోటలోని
అధికారి అయిన బాలుడి తండ్రి తన కుమారుడును స్వస్థపరచమని
వినయంగా కోరాడు.
ఈ ప్రధాని ప్రభువైన యేసు బాలుడి స్వస్థపరిచేందుకు, బాలుడి పక్కన
శారీరకంగా ఉండాలని భావించాడు.
అతను చూపించిన విశ్వాసానికి ఎక్కువగా ప్రతిఫలమిచ్చాడు.
– మొదట నమ్మండి మరియు తరువాత చూడండి!

పూర్తి చేయండి

బైబిల్ కథను ప్రదర్శించండి:
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. ఈ బాలుడి తండ్రి యూదుడు మరియు హేరోదు రాజధికారి.
అతను మిగతా యూద దేశవాసులకన్నా ప్రభువైన యేసుపై ఎక్కువ
నమ్మకం కలిగి ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది మరియు అతను తీవ్రంగా
అనారోగ్యంతో ఉన్నందున తన కుమారుడిని స్వస్థపరచమని
ప్రభువును వేడుకున్నాడు. (4: 47)
2. బాలుడి తండ్రి, ప్రభువైన యేసు స్వస్థపరిచేందుకు బాలుడి పడకగదిలో ఉండాల్సిన అవసరం ఉందని అనుకున్నాడు, కాని ప్రభువు
తన కొడుకు స్వస్థత పొందాడని చెప్పాడు మరియు ప్రధాని ప్రభువు
మాటను విశ్వసించి ఇంటికి తిరిగి ప్రయాణించాడు. (4: 50)
3. బాలుడు ఏ సమయంలో స్వస్థత పొందాడని అతను సేవకులను
అడిగినప్పుడు, వారి సమాధానం అతనికి భరోసా ఇచ్చింది, ఆ సమయంలోనే, ప్రభువైన యేసు బాలుడు స్వస్థత పరిచాడు చెప్పాడు.
(4: 52–53)

బైబిల్ కథను ప్రదర్శించండి:
చర్చించండి మరియు వివరించండి :
1. జబ్బుపడిన కుమారుడు మరియు తండ్రి అభ్యర్థన. అనారోగ్యం
మరియు మరణం ధనవంతులుకు లేదా పేదలుకు మనందరికీ
వస్తాయి, కాని అందరికీ వారి ఆధ్యాత్మిక అవసరాన్ని తీర్చడానికి ప్రభువైన యేసు అవసరం. – మత్తయి 9: 12–13 చూడండి.
(1 యోహాను 5: 10–14)
2. ప్రభువు సమాధానం. ప్రభువైన యేసు 'నీ కుమారుడు బ్రతుకుతాడు'
(50 వ వచనం) కు చెప్పినప్పుడు ప్రధాని విశ్వాసాన్ని పరీక్షిస్తున్నాడు.
ప్రజలు, ఇప్పుడు మనుషుల మాదిరిగానే, దేవుని వాక్యాన్ని ముఖ
విలువతో అంగీకరించడానికి బదులుగా సంకేతాలు మరియు అద్భుతాలను చూడాలనుకున్నారు (48 వ వచనం): మొదట విశ్వాసం!
3. ఫలితం. దేవుని వాక్యం జీవిస్తున్నది మరియు దాని ద్వారా మనం
ప్రభువైన యేసును వ్యక్తిగతంగా తెలుసుకోవడమే కాక, దాని ద్వారా
బలపడవచ్చు, ఎందుకంటే దేవుని వాక్యము వెనుక దేవుని శక్తి అంతా
ఉంది. ప్రధాని నమ్మాడు, అతని కొడుకు స్వస్థత పొందాడు మరియు
అతని కుటుంబం మొత్తం నమ్ముకున్నారు.

ముఖ్య వచనాలు వివరించండి మరియు దానిని నేర్చుకోవడానికి
విద్యార్థులను ప్రోత్సహించండి.
పూర్తి పాఠం 2.
సమీక్షించండిజీ-

వించాల్సింది

ముఖ్య వచనాలు వివరించండి మరియు వాటిని నేర్చుకోవడానికి విద్యార్థులను ప్రోత్సహించండి.
పూర్తి అధ్యయనం 2.

ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క శక్తి ప్రధాని కుమారుడిని స్వస్థపరచడమే
హెబ్రీయులు 11: 6 నుండి ఈ ప్రకటనను ప్రతిబింబించండి; 'విశ్వాసం
కాక, ప్రధాని కుటుంబం మొత్తం (యోహాను 4: 53) ఇప్పుడు యేసును లేకుండా దేవుణ్ణి సంతోషపెట్టడం అసాధ్యం', మరియు ఇది విద్యార్థులు
విశ్వసించిందని ముఖ్య వచనమైన యోహాను 4: 50 ను తెలుసుకోండి. ఇప్పుడే నేర్చుకున్న వాటిని ఎలా సూచిస్తుందో చర్చించండి.
పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. నిత్యజీవము కోసం మనమందరం ప్రభువైన యేసును మన
హృదయంతో విశ్వసించిలి, పాటించాలి.
2. ఒక యువ క్రైస్తవునిగా, ప్రభువైన యేసు ఒక అద్భుతం చేయడానికి
గాని లేదా ప్రార్థనకు సమాధానం ఇవ్వడానికిగాని శారీర సాన్నిధ్యం
ఉండవలసిన అవసరం లేదని మనం తెలుసుకోవాలి,
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పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. ప్రధాని ప్రభువైన యేసును విశ్వసించి తన గృహానికి తిరిగివెళ్ళాడు
– అతను తన విశ్వాసాన్ని చర్యలో ఉంచుతున్నాడు. గృహంలోకి
మరియు పాఠశాలలో మన విశ్వాసాన్ని అమలు చేయగల మార్గాల
గురించి ఆలోచించండి.
2. ప్రభువైన యేసుపై మన విశ్వాసం ఉంచడం ఈ రోజు మనం జీవిస్తున్న
సంస్కృతిని ఎలా సవాలు చేస్తుంది?
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బి 2 – 3వ స్థాయి
పాఠం 3 – అద్భుతాలు
అంశం – అంధుడి కళ్ళు తెరిచారు

బి 2 – 4వ స్థాయి
అధ్యయనం 3 – అద్భుతాలు
అంశం – అంధుడైన బర్తిమయి

బైబిల్ దృష్టి: మార్క్ 10: 46–52
ముఖ్య వచనం : మార్కు 10: 52
మనం నేర్చుకోవలసినది :
1. బర్తిమయి తీరని అవసరం ఉంది, ఆయన కి ఆ కొరత తెలుసు
మరియు ప్రభువైన యేసు తన అవసరాన్ని తీర్చాలని నిశ్చయించుకున్నాడు.
2. ప్రభువైన యేసు బర్తిమయి ప్రార్థనకు సమాధానమిచ్చాడు, యెరూషలేముకు యేసు తన చివరి పర్యటనలో ప్రభువైన బర్తిమయి
అనుసరించడం ద్వారా కృతజ్ఞతలు తెలిపాడు.

బైబిల్ దృష్టి: మార్క్ 10: 46–52
ముఖ్య వచనం : మార్కు 10: 52
మనం నేర్చుకోవలసినది :
1. బర్తిమయి (49 వ వచనం) అని పిలువబడినట్లే, ప్రభువైన యేసు ఆధ్యాత్మికంగా అంధులను సువార్త ప్రకటించడం ద్వారా పిలుస్తున్నాడు.
2. రక్షణ కి ప్రభువైన యేసుపై నమ్మకం ఉంచినప్పుడు మన పాపపు
జీవితాలను విడిచిపెట్టి ఆయనను అనుసరించాలి.

పరిచయం చేయండి

విద్యార్థులను అంధులైన ఎవరికైనా తెలిసేమోనని వారిని అడగండి
మరియు అలాంటి వ్యక్తి జీవితంలో ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందుల గురించి
మాట్లాడండి. అంధులకు ఎలా సహాయం చేయవచ్చో చర్చించండి కాని
శారీరక అంధత్వం నయం కాదు.

ప్రభువైన యేసు కాలంలో అంధులకు మద్దతు చాలా తక్కువగా ఉండి,
మనుగడ సాగించడానికి చాలా మంది భిక్షాటనకు తగ్గించబడ్డారని వివరించండి.

పూర్తి చేయండి

బైబిల్ కథను ప్రదర్శించండి:
చర్చించండి మరియు వరించండి :
1. అంధుడైన బర్తిమయి అనే యూదుడు యేసు మెస్సీహ , దావీదు
కుమారుడని నమ్మాడు. యూదులు సాధారణంగా ఈ విధంగా
నమ్మరు. (11: 47)
2. బర్తిమయిని నిశ్శబ్దంగా ఉండమని చెప్పినప్పటికీ, తన దృష్టిని పునరుద్ధరించమని సహాయం కోసం పిలుపునిచ్చాడు. భూమి ఆకాశములు
సృజించిన, విశ్వంన్ని నిశ్శబ్ధంగా నిలబెట్టిన ప్రభువైన యేసు,
బిచ్చగాడి ఏడుపు వద్ద 'నిశ్చలంగా నిలబడ్డాడు' (11: 49) మరియు
అతని దృష్టిని తిరిగి ఇచ్చాడు!
3. బర్తిమయి తన నమ్మకమైన అనుచరుడిగా, తన సిలువ వేయడానికి
ముందు, యెరూషలేముకు తన చివరి పర్యటనలో తన కృతజ్ఞతలు
చూపించాడు. (11: 52)

బైబిల్ కథను ప్రదర్శించండి:
చర్చించండి మరియు వరించండి:
1. బర్తిమయి అంధుడు మరియు పేదవాడు, మేము ఆధ్యాత్మిక విషయాలకు గుడ్డిగా ఉన్నామని గుర్తుచేస్తున్నాము మరియు దానివల్ల మనం
ఎక్కడికి వెళ్తున్నామో మాకు తెలియదు.
2. ప్రభువైన యేసును కలవడానికి బర్తిమయి ఇదే చివరి అవకాశం అయి
ఉండవచ్చు, అందువల్ల అతను 'నాపై దయ చూపండి' (47 వ వచనం)
అని ప్రభువును హృదయపూర్వకంగా కోరాడు. రక్షణ అనేది 'నేను'
లేదా “నాకు” అనే పదాన్ని ఉపయోగించడం ద్వారా వివరించబడిన
వ్యక్తిగత విషయం.
3. బర్తిమయి ప్రభువైన యేసు వద్దకు రావడానికి ఆటంకం కలిగించే
ప్రతిదాన్ని విసిరాడు మరియు అతని దృష్టిని కోరిన వెంటనే ఈ అభ్యర్థన
మంజూరు చేయబడింది. అతను ప్రభువైన యేసును వెంటనే అనుసరించాడు కాబట్టి ఇది 'మొదటి చూపులో ప్రేమ'. (50–52 వచనాలు
ముఖ్య వచనాలు వివరించండి మరియు దానిని నేర్చుకోవడానికి విద్యార్థులను ప్రోత్సహించండి.
పూర్తి అధ్యయనం 3.

ముఖ్య వచనాలు వివరించండి మరియు దానిని నేర్చుకోవడానికి
విద్యార్థులను ప్రోత్సహించండి.
పూర్తి పాఠం 3.
సమీక్షించండిజీవించా-

51 వ వచనంలోని బర్తిమయి యొక్క చిన్న ప్రార్థన మరియు 52
వ వచనంలో యేసు అందుకున్న శీఘ్ర ప్రతిస్పందనపై వారి దృష్టిని
ఆకర్షించండి. యేసు బర్తిమయి ను తన నుండి ఏమికోరు కుంటున్నాడో
అడిగినట్లే, ప్రభువైన యేసును విశ్వసించి, ఆ తరువాత అనుసరించాల్సిన
ఆవశ్యకత గురించి మనం తెలుసుకోవచ్చు. బర్తిమయి ఈ అవకాశాన్ని
కోల్పోయినట్లయితే, అతను మరలా ప్రభువైన యేసును కలుసుకోకపోవచ్చు. (యోహాను 8: 12 చూడండి)

మత్తయి 4: 18–22 చూడండి మరియు వారు ఏమి చేస్తున్నారో అన్నిటినీ
వెంటనే వదిలి ప్రభువైన యేసును అనుసరించిన ఇతరులను కనుగొనండి.
ప్రభువైన యేసు తనను అనుసరించేవారిలో ఏ లక్షణాలను ఆశిస్తున్నాడో తెలుసుకోవడానికి ఎఫెసీ 6: 10–18 / లేదా కొలొస్స 3: 8–17 చూడండి.
ఈ బైబిల్ పఠనాల నుండి క్రైస్తవుడి జీవితాన్ని వివరించే ఆరు ప్రధాన
విషయాల జాబితాను తయారు చేయండి.

ల్సింది

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది :
1. అంధుడైన యూదుడు నిజమైన ఆధ్యాత్మిక దృష్టిని కలిగి ఉన్నాడని
మరియు ఆయనను అనుసరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడని ప్రభువైన
యేసును ఉత్సాహపరిచారు. ప్రతి ఒక్కరూ ప్రభువైన యేసుపై
నమ్మకం ఉంచాలి.
2. మన ప్రార్థనలు ఎక్కువసేపు ఉండవు. మనం ఆయనను ప్రేమిస్తున్నామని ప్రభువైన యేసుతో చెప్పగలము మరియు ఆయన కొరకు మనం
ఏమి చేయాలనుకుంటున్నామో ఆయనను అడగవచ్చు.
3. ప్రతి ఒక్కరూ తమ వ్యక్తిగత అవసరాల గురించి చిన్న, సంబంధిత
ప్రార్థనలు చేయమని అడగండి.

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది :
1. రక్షణకి ప్రభువైన యేసును వెతకడం యొక్క ప్రాముఖ్యత, అతను
ఇంకా పిలుస్తున్నప్పుడు మరియు ఇంకా సమయం ఉంది.
2. మనం ప్రభువైన యేసు అనుచరులుగా ఉన్నప్పుడు, ఆయన శక్తి మన
జీవితాల్లో పనిచేస్తుంది మరియు ఆయన చిత్తాన్ని చేయడం ద్వారా
ఆయనను సంతోషపెట్టడానికి మనం ఉపయోగపడవచ్చు. మేము మా
పాత పాపాత్మకమైన జీవితాలతో ముగించబడి మరియు ప్రభువైన
యేసుతో కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించాము.
3. యోహాను 8: 12 చదవండి మరియు గతంలోని చీకటిని విడిచిపెట్టి
“వెలుగులో నడవండి” అంటే ఏమిటో పరిశీలించండి.
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బి 2 – 3వ స్థాయి
పాఠం 4 – అద్భుతాలు
విషయం – కుష్టు వ్యాధి ఉన్న పది మంది పురుషులు స్వస్థత పొందారు

బి 2 – 4వ స్థాయి
అధ్యయనం 4 – అద్భుతాలు
అంశం – కుష్టు వ్యాధి ఉన్న పది మంది పురుషులు

బైబిల్ దృష్టి : లూకా 17: 11–19
ముఖ్య వచనం : కీర్తన 107: 8
మేము దానిని నేర్చుకుంటున్నాము:
1. ప్రభువైన యేసు మనలను పాపము నుండి శుద్ధి చేయగలడు .
2. పరిశుద్ధులైన వారు ప్రభువైన యేసును ప్రేమతో, భక్తితో సేవ చేయడం
ద్వారా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకోవాలి.

బైబిల్ దృష్టి : లూకా 17: 11–19
ముఖ్య వచనాలు: ఎఫెసీయులు 2: 8–9
మనం నేర్చుకోవలసినది:
1. మనమందరం పాపులుగా పుట్టాము మరియు పాపపు వ్యాధిని ప్రభువైన
యేసు ద్వారా మాత్రమే నయం చేయవచ్చు.
2. ప్రభువైన యేసుపై విశ్వాసం ద్వారా మనం పాపపు వ్యాధి నుండి
స్వస్థత పొందినప్పుడు, రక్షణ ఆశీర్వదించినందుకు మనం నిరంతరం
ఆయనకు కృతజ్ఞతలు చెప్పాలి.

పరిచయం చేయండి

కుష్టు వ్యాధి అనేది చర్మ వ్యాధి, ఇది ఇప్పటికీ ప్రపంచంలోని పెద్ద
సంఖ్యలో ప్రజలను ప్రభావితం చేస్తుందని వివరించండి.
లేవీ 13: 45–46 ని చూడండి మరియు మోషే కాలంలో కుష్ఠురోగులు
అపవిత్రంగా పరిగణించబడ్డారని మరియు ఒంటరిగా జీవించవలసి
ఉందని వివరించండి. యేసు కాలంలో కూడా ఇది అలానే ఉంది.

కుష్టు వ్యాధి చాలా అంటువ్యాధి చర్మ వ్యాధి అని వివరించండి, ఇది నేటికీ
ప్రపంచంలో ఉంది. 20 కోట్ల మందికి ఈ వ్యాధి ఉందని అంచనా. ఈ
వ్యాధి ఉన్నవారికి సహాయపడటానికి ఉనికిలో ఉన్న 'ది లెప్రసీ మిషన్' అనే
సంస్థ గురించి కొందరు విన్నారు కదా!
కుష్ఠురోగంతో బాధపడుతున్న ఇతర బైబిల్ అక్షరాలను చూడండి. లేవీ 13:
45–46 కూడా చూడండి.

పూర్తి చేయండి

బైబిల్ కథను ప్రదర్శించండి:
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. కుష్ఠురోగులను ప్రజలతో కలపడానికి అనుమతించలేదు, కాబట్టి వారు
దూరం నుండి ప్రభువైన యేసును దయ కోసం మొఱ్ఱపెట్టుకున్నారు.
(17: 12–13)
2. ప్రభువైన యేసుకు విధేయత చూపిస్తూ, కుష్ఠురోగులు యాజకులు
ఇంటి వైపుకు బయలుదేరారు మరియు వారు ఇంటికి చేరుకున్నప్పుడు వారి కుష్టు వ్యాధి నుండి స్వస్థత పొందారు. (17: 14)
3. ఒక కుష్ఠురోగి, సమరయుడు, ప్రభువైన యేసు స్వస్థపరిచినందుకు
కృతజ్ఞతలు చెప్పడానికి తిరిగి వచ్చాడు.
(17: 15–19)

బైబిల్ కథను ప్రదర్శించండి:
చర్చించండి మరియు వివరించండి :
1. కుష్ఠురోగులు తమను తాము నయం చేయలేకపోయారు, అందుకు
వారు కాని దయ కోసం సరైన వ్యక్తి అయిన ప్రభువైన యేసు వద్దకు
వచ్చారు. (13 వ వచనం )
2. ప్రభువు 'వెళ్ళండి' (14 వ వచనం) చెప్పినప్పుడు, కుష్ఠురోగులు
ఆయన మాటను పాటించారు మరియు యాజకుల ఇంటికి వెళ్లకముందే పరిశుద్ధులయ్యారు. ప్రభువు మాట్లాడే వాక్యంలో విధేయత మరియు
సాధారణ విశ్వాసం ప్రక్షాళనను తెచ్చిపెట్టింది.
3. ఒక కుష్ఠురోగి మాత్రమే, సమరయుడు స్వస్థత పొందాడు కాబట్టి
వినయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు మరియు ఆరాధనకు తిరిగి వచ్చాడు
(16వ వచనం)

ముఖ్య వచనాలు వివరించండి మరియు దానిని నేర్చుకోవడానికి
విద్యార్థులను ప్రోత్సహించండి.
పూర్తి పాఠం 4.
సమీక్షించండిజీ-

వించాల్సింది

ముఖ్య వచనాలు వివరించండి మరియు దానిని నేర్చుకోవడానికి విద్యార్థులను ప్రోత్సహించండి.
పూర్తి అధ్యయనం 4.

1. ప్రభువైన యేసు దూరం నుండి పాపపు చిత్రం కుష్టు వ్యాధి ఎలా
ఈ పాఠాన్ని సమీక్షించే సాధనంగా విద్యార్థులను ప్రశ్నించండి మరియు
ఉందో ఎత్తి చూపడం ద్వారా పాఠాన్ని సమీక్షించండి. తమ పాపాన్ని బైబిల్సమయంఅధ్యయనానికి సమాధానం ఇవ్వడానికి సిద్ధమవుతోంది.
క్షమించి, ప్రభువైన యేసును పిలిచినప్పుడు మాత్రమే పాపం
శుద్ధి చేయగలదని అందరికీ గుర్తు చేయండి. సువార్త క్రీస్తు మరణం
మరియు అతని పునరుత్థానం గురించి చెబుతుంది.
2. పాపం నుండి మనం శుద్ధి చేయబడిన తరువాత మన రక్షణ కోసం
ప్రభువైన యేసుకు నిరంతరం కృతజత్ఞ లు చెప్పాలని పాఠం బోధిస్తుంది.
ప్రభువైన యేసును ప్రేమించేవారికి కృతజ్ఞత అనేదే గుర్తు.
పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
3. 1 యోహాను 1: 9 మరియు దాని .చిత్యాన్ని పరిగణించండి.
4. క్రైస్తవులు తమ కోసం చనిపోయినందుకు ప్రభువైన యేసుకు కృతజ్ఞతలు చెప్పాలి.
5. సమూహ పని – మనం కృతజ్ఞతతో ఉండవలసిన విషయాల
(జాబితాను తయారు చేయండి మరియు తగిన ప్రార్థనలు కోసం
రాయండి).
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పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. విద్యార్థులు తొమ్మిది మందిలా లేదా ఒకరు ఉన్నారా అని పరిశీలించండి.
2. కృతజ్ఞతకు నిజంగా అర్థం ఏమిటి మరియు అది మన జీవితాలను ఎలా
ప్రభావితం చేయాలో చర్చించండి – కీర్తన 40: 3
3. సమూహ పని – మనం కృతజ్ఞతతో ఉండవలసిన విషయాల
(జాబితాను తయారు చేయండి మరియు తగిన ప్రార్థనలు కోసం
రాయండి).
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బి 3 – 3వ స్థాయి
పాఠం 1 – బేతని
అంశం – ఇద్దరు సోదరీమణులు

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

బైబిల్ దృష్టి: లూకా 10: 38–42
ముఖ్య వచనం : లూకా 10: 42
మనం నేర్చుకోవలసినది :
1. ప్రభువైన యేసు మన సేవ కంటే ఆయన పట్ల మనకున్న ప్రేమను
విలువైనదిగా భావిస్తాడు.
2. మన ఇంటి జీవితం, లేదా పాఠశాల జీవితం యొక్క విధులు ప్రార్థన
జీవితానికి, మరియు దేవుని వాక్యాన్ని చదవడానికి గడిపిన సమయాన్ని జోక్యం చేసుకోవడానికి అనుమతించకూడదు.

బైబిల్ దృష్టి: లూకా 10: 38–42
ముఖ్య వచనం : మార్కు 6: 31
మనం నేర్చుకోవలసినది :
1. క్రైస్తవులుగా పరిపక్వం చెందాలంటే, మన తిరుకలేని జీవితాల నుండి
దేవుని వాక్యాన్ని చదవడానికి సమయం కేటాయించాలి, తద్వారా
దేవుడు మనకు ఏమి చెబుతున్నాడో వినవచ్చు.
2. మనము తిరుకలేని గా ఉన్న జీవితాల నుండి ప్రార్థన చేయటానికి
సమయాన్ని వెచ్చించాలి, తద్వారా మనం దేవునితో మాట్లాడగలము
మరియు అతని మంచితనానికి ఆయనకు కృతజ్ఞతలు తెలుపగలము.

పరిచయం చేయండి

మన ఇళ్లలో ముఖ్యమైన వ్యక్తిని కలిగి ఉండటం ఎంత ప్రత్యేకమైనదో
ఉహించమని విద్యార్థులను అడగండి. యేసు సందర్శించిన ఇళ్లలో
మరియ మరియు మార్తా ఇల్లు ఒక్కటే. యేసు సందర్శించిన మరికొన్ని
గృహాల గురించి ఆలోచించడానికి ప్రతి ఒక్కరినీ ప్రోత్సహించాలి:
లూకా 4: 38, 7: 37, 8: 51, 19: 5. మన గృహాలు ప్రభువుని గౌరవించబడే మరియు పాటించబడే ప్రదేశాలుగా ఉండాలి.

మరియ మరియు మార్తా ఇద్దరూ యేసును ప్రేమిస్తున్నారని వివరించండి.
ఈ సందర్భంగా వారిద్దరూ ఆయనను సేవించడంలో పాల్గొన్నారు. చాలా
తిరుకలేని గా ఉన్నప్పుడు ఆమె తన అతిథి – ప్రభువైన యేసును నిర్లక్ష్యం
చేస్తుందని మార్తా గ్రహించలేదు.
వారి జీవితంలో ప్రాధాన్యతలు ఏమిటో విద్యార్థులను అడగండి. ప్రార్థన
మరియు బైబిలు అధ్యయనానికి ప్రత్యామ్నాయం కాదని ' తిరుకలేని గా'
వారు అర్థం చేసుకున్నారని నిర్ధారించుకోండి.

పూర్తి చేయండి

బైబిల్ కథను ప్రదర్శించండి:
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. మార్తా 'కార్మిరాలు ' మరియ 'ఆరాధికురాలు ' అయితే, పని
మరియు ఆరాధన చేతులు కలపాలి. ఆరాధన యొక్క అర్ధాన్ని
చర్చించండి.
2. మార్తా ప్రభువైన యేసును రకరకాల వంటకాలతో గౌరవించాలని
కోరినప్పటికీ, 'ఒక విషయం అవసరం', అంటే ఒక వంటకం సరిపోతుంది. (42 వ వచనం) మన ఆధ్యాత్మిక జీవితానికి ఆహారం శరీరం
కంటే చాలా ముఖ్యమైనది, మరియు ప్రభువైన యేసు తన వాక్యాన్ని
వినడం ఎంత ముఖ్యమో అర్థం చేసుకోవడానికి మరియ మరియు
మార్తా ఇద్దరూ కోరుకున్నారు. (1 పేతురు 2: 2)
ముఖ్య వచనాలు వివరించండి మరియు దానిని నేర్చుకోవడానికి
విద్యార్థులను ప్రోత్సహించండి.
పూర్తి పాఠం 1.

బైబిల్ కథను ప్రదర్శించండి:
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. మన జీవితంలో ఆశీర్వాదానికి రెండు గొప్ప ప్రాథమిక అంశాలు.
ప్రార్థన మరియు బైబిలు అధ్యయనంపై ప్రభువు తన దృష్టిని కేంద్రీకరించాడు.
2. ఇంటి పని గురించి ఆందోళన చెందుతున్నందుకు యేసు మార్తాను
నిందించలేదు, కానీ ఆమె ప్రాధాన్యతలను సరిగ్గా కలిగి లేనందుకు
ఆమెను సున్నితంగా సరిదిద్దుకున్నాడు.
3. ప్రభువైన యేసు 42 వ వచనంలో తనపై ఏకాగ్రత అవసరం అని ఎత్తి
చూపాడు.

సమీక్షించండిజీ-

మరియ 'యేసు పాదాల వద్ద కూర్చున్నాది' అనేది ఆసక్తికరంగా ఉంది.
(39 వ వచనం) ఈ అణగారిన మరియు వినయపూర్వకమైన స్థానాన్ని
తీసుకోవడం ద్వారా మరియ ప్రభువైన యేసుకు ఆయనకు తగిన గౌరవం
ఇస్తున్నట్లు చర్చించండి.
1. మన జీవితాలలో ప్రభువైన యేసును మనం గౌరవించగలగాలి
మరియు గౌరవించే మార్గాల గురించి అడగండి.
2. ఈ క్రింది సూచనలలోని వ్యక్తులు యేసు పాదాల వద్ద ఉన్నట్లు కనుగొనబడింది: ఉదాహరణకు – మత్తయి 28: 9, మార్కు 5: 22,
లూకా 7: 38, లూకా 8: 35.

ఈ అధ్యయనాన్ని చూపించడం ద్వారా సమీక్షించడంలో సహాయపడటానికి
ముఖ్య వచనాలు ఉపయోగించండి:
1. ప్రభువైన యేసు మాట వినడానికి సరైన సమయం ఉంది.
(మార్కు 6: 31)
2. ప్రభువైన యేసు కోసం పనిచేయడానికి సరైన సమయం ఉంది.
(మార్కు 6: 7–13) (రోమీయులు 12: 1)
3. స్థిరమైన ప్రార్థన జీవితంతో పాటు వారి సేవను ఆశీర్వదిస్తానని ప్రభువు
వాగ్దానం చేశాడు. (యోహాను 15: 5)

వించాల్సింది

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. మన ఆరాధనను సమతుల్యం చేసుకోవటానికి మరియు మన
దైనందిన జీవితంలో పని చేయడానికి?
2. ఆయనకు గౌరవం, ఆనందం కలిగించే విధంగా జీవించాలా?
3. 'ఎక్కువ సేవ చేయడం' కంటే 'బాగా పనిచేయడం' గురించి ఎక్కువ
శ్రద్ధ వహించాలా?
4. ప్రార్థన సమయాలను బైబిల్ చదివే ముందు పని రాదని నిర్ధారించుకోవడానికి?

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది :
1. మన ప్రార్థన సమయాన్ని మరియు బైబిలు అధ్యయనాన్ని రోజువారీ
ప్రాధాన్యతలను చేయడం ద్వారా మన సమయాన్ని సమతుల్యం
చేసుకునేలా చూసుకోవాలి.
2. ప్రభువైన యేసు కోసం మన సేవ కేవలం వ్యాపారంగా క్షీణించకుండా
చూసుకోవాలి.
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ముఖ్య వచనాలు వివరించండి మరియు దానిని నేర్చుకోవడానికి విద్యార్థులను ప్రోత్సహించండి.
పూర్తి అధ్యయనం 1.
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బి 3 – 3వ స్థాయి
పాఠం 2 – బేతని
అంశం – దుఃఖం ఆనందంగా మారింది!

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

బైబిల్ దృష్టి: యోహాను 11: 1–7 మరియు 17–44
ముఖ్య వచనం : యోహాను 11: 25
మనం నేర్చుకోవలసినది :
1. చనిపోయినవారిని తిరిగి బ్రతికించగలిగేది ప్రభువైన యేసు
మాత్రమే.
2. ప్రభువైన యేసు మాత్రమే పాపులకు నిత్యజీవము ఇవ్వగలడు,
అపొస్తలుడైన పౌలు ఇలా వర్ణించాడు: “మీ అపరాధముల చేతను
పాపముల చేతను మీరు చచ్చినవారై ఉండగా”. (ఎఫెసీ 2: 1)

బైబిల్ దృష్టి: యోహాను 11: 1–44
ముఖ్య వచనాలు: యోహాను 11: 25–26
మనం నేర్చుకోవలసినది :
1. ప్రభువైన యేసు చేత లాజరును మృతులలోనుండి లేపడం మరణంపై
ఆయనకున్న శక్తికి అవసరమైన ప్రదర్శన, పునరుత్థానం క్రైస్తవ విశ్వాసం
యొక్క కీలకమైన నమ్మకం. (యోహాను 10: 18).
2. యేసు బహిరంగంగా కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నాడు (35 వ వచనం) మన
పరీక్షలలో మరియు దు .ఖాలలో మనతో కన్నీళ్లు పెట్టుకునేంత శ్రద్ధ
తనకు ఉందని చూపిస్తుంది.

పరిచయం చేయండి

యేసు చేసిన కొన్ని అద్భుతాలను గుర్తుంచుకోమని విద్యార్థులను అడగండి
మరియు ఏ అద్భుతాలను గొప్పదిగా పరిగణించవచ్చో చర్చించండి.
ప్రభువైన యేసు బహిరంగ పరిచర్యలో ఇదే చివరి అద్భుతం. అంధుడిని
స్వస్థపరచగలిగినందున, ప్రభువైన యేసు లాజరును చనిపోవడానికి
ఎందుకు అనుమతించాడని యూదులు కొందరు ప్రశ్నించారు. (37 వ
వచనం) అతను ఏలా చేయగలిగాడు, కాని లాజరును మృతులలోనుండి
లేపడం ద్వారా, 25 వ వచనంలో 'నేనే' పునరుత్థానం మరియు జీవితం
ఆయన తన మాటను సత్యాన్ని శక్తిని చూపిస్తున్నాడు:

లాజరును మృతులలోనుండి లేపడం, యోహాను సువార్తలోని ఏడు అద్భుతాలలో చివరిది, అతను దేవుని కుమారుడని మరియు వారు ఆయనను
విశ్వసించారని యూదులలో చాలామందికి నచ్చచెప్పారని వివరించడం
ద్వారా ఈ అధ్యయనాన్ని పరిచయం చేయండి. (11: 45) అయితే, ఈ
అద్భుతాన్ని చూసిన యూదులలో కొందరు నమ్మరు మరియు బేతనిలో
ఏమి జరిగిందో పరిసయ్యులకు తిరిగి నివేదించారు. వారు బహుశా ప్రభువైన యేసును చంపడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. (11: 46)

పూర్తి చేయండి

బైబిల్ కథను ప్రదర్శించండి:
చర్చించండి మరియు వివరించండి :
1. బేతనిలోని మరియ, మార్తా మరియు లాజరుల నివాసం యేసు
ఉండటానికి ఇష్టపడే ఇళ్లలో ఒకటి. ప్రభువైన యేసు వారి ఇళ్లలో /
హృదయాలలో / జీవితాలలో ఉన్నారా అని విద్యార్థులను అడగవచ్చు
ప్రకటన 3: 20.
2. ప్రభువైన యేసు లాజరును మరణం తీసి జీవితాన్ని ఇచ్చాడు,
3. ప్రభువైన యేసు సానుభూతిగల రక్షకుడని ఈ కథ మనకు చూపిస్తుంది; 'యేసు కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నాడు' (35 వ వచనం) మరియు
ఆ రోజు చుట్టూ ఉన్న యూదు ప్రజలు యేసు లాజరును ఎంతగా
ప్రేమిస్తున్నారో చూడగలిగారు. (36 వ వచనం) అతను వారిని కూడా
ప్రేమించాడు కాని వారిలో చాలామందికి ఇది అర్థం కాలేదు.
4. యేసు సమాధి నుండి లాజరును పిలిచినప్పుడు, అతనికి కొత్త
జీవితం వచ్చింది; (44 వ వచనం)

బైబిల్ కథను ప్రదర్శించండి:
చర్చించండి మరియు వివరించండి :
1. మరియ, మార్తా యేసు అద్భుతాలను చూసినందున వారి సోదరుడు
చనిపోయినప్పుడు సహాయం కోసం యేసు వైపు తిరిగాడు.
(11: 1–3)
2. యేసు ఈ కుటుంబాన్ని ప్రేమిస్తున్నాడు కాని వారి అభ్యర్థనకు
వెంటనే స్పందించలేదు. లాజరు మరణించాడు తద్వారా యేసు
మరణంపై శక్తిని తన శిష్యులకు మరియు అక్కడ ఉన్న ఇతర
యూదులకు చూపించగలడు. (11: 5–6)
3. లాజరును కోల్పోయినట్లు భావించినందున యేసు కన్నీళ్లు
పెట్టుకున్నాడు (11: 35)
4. .యేసు చనిపోయిన వ్యక్తితో మాట్లాడాడు చనిపోయిన లాజరు
విన్నాడు మరియు ప్రతిస్పందించాడు! (11: 43–44)

ముఖ్య వచనాలు వివరించండి మరియు దానిని నేర్చుకోవడానికి
విద్యార్థులను ప్రోత్సహించండి.
పూర్తి పాఠం 2.

ముఖ్య వచనాలు వివరించండి మరియు వాటిని నేర్చుకోవడానికి విద్యార్థులను ప్రోత్సహించండి.
పూర్తి అధ్యయనం 2.

1. లాజరుకు క్రొత్త జీవితం ఇచ్చినట్లే (44–45 వచనాలు) కాబట్టి
ప్రభువైన యేసును విశ్వసించే వారికి కొత్త జీవితం ఇవ్వబడుతుంది.
కొలొస్స 2: 13 మరియు చూడండి 2 తిమోతి 1: 10, ప్రభువైన
యేసు 'చనిపోయినను' పాపులకు 'కొత్త జీవితాన్ని' ఎలా ఇవ్వగలడో
తెలుసుకోండి.
2. లాజరు యొక్క క్రొత్త జీవితం ప్రభువైన యేసు తన జీవితంలో పనిచేసే
శక్తికి రుజువు అయినట్టు, ప్రభువైన యేసు తనపై నమ్మకం ఉన్నవారికి
తన కొరకు జీవించే శక్తిని ఇస్తాడు. (ఎఫెసీయులు 2: 10)

మన జీవితాలలో పరీక్షలతో సమాంతరంగా గీయడం ద్వారా అధ్యయనాన్ని
సమీక్షించండి మరియు ప్రభువైన యేసు, చెడు పరిస్థితి నుండి మంచిని
ఎలా తీసుకురాగలడో చూపించండి. రోమీయులు 8: 28 ని చూడండి.
ప్రభువు పట్టించుకోలేదని మరియు సమాధానం ఇవ్వడం లేదని మనకు
అనిపించవచ్చు, కాని మనం ఓపికగా ఉండడం నేర్చుకోవాలి మరియు ఎల్లప్పుడూ ఆయనను విశ్వసించాలి ఎందుకంటే ఆయన ఎప్పుడూ మనలను
నిరాశపరచడు.

సమీక్షించండిజీ-

వించాల్సింది

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. వ్యక్తిగత పశ్చాత్తాపం గురించి మరియు ప్రభువైన యేసు వైపు ‘జీవితం 1. క్రైస్తవులకు ఆధ్యాత్మిక జీవితన్నీ మరణం జయించలేదు.
క్రొత్తగా నడవడం’ గురించి? (రోమీ 6: 4)
ఫిలిప్పీ 1: 21–23.
2. సువార్తను ఇతరులతో పంచుకోవడం ద్వారా, పాఠశాలలో మనస్సాక్షి- 2. ఈ అద్భుతంలో ప్రభువైన యేసు మన దుఃఖంలలో మనతో ఏడవడానికి
గాల విద్యార్ధిగా ఉండటం,
తగినంత శ్రద్ధ వహిస్తున్నట్లు చూపిస్తాడు.
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బి 3 – 3వ స్థాయి
పాఠం 3 – బేతని
అంశం – “ మరొక సందర్శన”

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

బైబిల్ దృష్టి : యోహాను 12: 1–11
ముఖ్య వచనం : 1 యోహాను 4: 19
మనం నేర్చుకోవలసినది :
1. మనం ప్రభువైన యేసును నిజంగా ప్రేమిస్తున్నప్పుడు, ఆయనకు
మన కృతజ్ఞతలు తెలియజేసే మార్గాలను తెలుసుకోవాలి.
2. ప్రభువైన యేసు కోసం మనం చేయగలిగినది చేయడంలో మనం
ఎప్పుడూ ఆలస్యం చేయకూడదు, ఎందుకంటే మనం ఆయనను
ఎంతకాలం సేవించగలమో తెలియదు.

బైబిల్ దృష్టి : యోహాను 11: 55–57; 12: 1–11
ముఖ్య వచనం : కీర్తన 95: 6
మనం నేర్చుకోవలసినది :
1. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుకు ఇవ్వడానికి చాలా విలువైనది ఏదీలేదు. అతను
మా ఉత్తమామైనవాడు!
2. మనం ప్రభువైన యేసును ప్రేమిస్తే, క్రొత్త నిబంధనలో పేర్కొన్న విధంగా
ఆయన మనకు ఇచ్చిన సూచనలకు విధేయత చూపిస్తాము.

పరిచయం చేయండి

ప్రభువైన యేసుకు బేతని ప్రత్యేక జ్ఞాపకాల ప్రదేశంగా ఎలా ఉందో
వివరించండి.
మరియ మరియు మార్తా ఇంటిలో, ప్రభువైన యేసు ఆరాధన యొక్క
ప్రాముఖ్యతను బోధించాడని విద్యార్థులకు గుర్తు చేయండి.
2వ పాఠంలో, లాజరును మృతులలోనుండి తిరిగి తీసుకువచ్చినప్పుడు,
యేసు తాను 'పునరుత్థానం' అని చూపించాడు.
ఈ పాఠంలో ప్రభువైన యేసు బేతని ఇంటిలో విందు యొద్ద ఉన్నాడు.

యోహాను 12: 1–11లోని ఈ సంఘటన సాధారణంగా మార్కు 14:
3–9లో ఉన్నట్లుగానే భావిస్తారు. ఈ ఖరీదైన పరిమళ ద్రవ్యంతో తన
పాదాలకు అభిషేకం చేయడంలో ప్రభువు యేసు తన నిస్వార్థ ఆరాధనను
ప్రశంసించాడు. చనిపోయినవారిని సమాధి చేయడంలో సుగంధ ద్రవ్యాలు
మరియు సుగంధ ద్రవ్యాలు ముఖ్యమైన పాత్ర పోషించాయి – ఆదికాండము 50: 2–3 చదవండి.
7 వ వచనంలో మరియ భక్తి చర్యద్వారా యేసు సమాధానమిస్తాడు, ఇది
అతని సమాధిచేయడం కోసం ఒక సన్నాహమని సూచిస్తుంది.

పూర్తి చేయండి

బైబిల్ కథను ప్రదర్శించండి:
చర్చించండి మరియు వివరించండి :
1. ప్రభువైన యేసుతో కలిసి ఉండటం, విందు చేయడం మరియు
ఆయనతో స్నేహాన్ని ఆస్వాదించడం మరియ, మార్తా మరియు
లాజరులకు లభించిన ప్రత్యేక హక్కు. (2వ వచనం)
2. ప్రభువైన యేసు పాదాలను ఖరీదైన పరిమళ తైలంతో కడిగి, ఆమె
తలవెంట్రుకలతో తుడిచెను (3వ వచనం),
3. లేపనం అమ్మేసి, పేదలకు ఇచ్చిన డబ్బు (5వ వచనం) అని యూదా
అన్నాడు,
4. ప్రధాన యాజకులు లాజరును చంపాలని కోరారు. (10వ వచనం)

బైబిల్ కథను ప్రదర్శించండి:
చర్చించండి మరియు వివరించండి :
1. హోమ్ – బేతనిలోని ఇల్లు (1 వ వచనం) (i) సేవ మరియు బోధనా
స్థలం అనే వాస్తవాలను సమీక్షించండి; (ii) ఆరాధన మరియు
సమాజము; (iii) మరణం మరియు పునరుత్థానం.
2. విందు (వచనం 2) 'అతని కోసం.' మరియ, మార్తా మరియు లాజరు
ఆయనను ముఖ్య అతిథిగా కలవడానికి ప్రతి కారణం ఉంది.
3. అభిషేకం (3 వ వచనాలు) ప్రేమను త్యాగం ద్వారా కొలుస్తారు కాబట్టి
మరియ ప్రభువైన యేసును ప్రేమిస్తున్నట్లు చూపించింది.
4. ప్రశంస (7–8 వచనాలు) చరిత్రలో ఈ ఆరాధన విధానము తగ్గదని
యేసు సూచించాడు – మత్తయి 26: 13 చదవండి.

ముఖ్య వచనాలు వివరించండి మరియు దానిని నేర్చుకోవడానికి
విద్యార్థులను ప్రోత్సహించండి.
పూర్తి పాఠం 3.

ముఖ్య వచనాలు వివరించండి మరియు దానిని నేర్చుకోవడానికి విద్యార్థులను ప్రోత్సహించండి.
పూర్తి అధ్యయనం 3.

సమీక్షించండిజీ-

ఇదే కథ మార్కు 14: 3–9 లో చెప్పబడింది. తన పాదాలకు అభిషేకం
చేసిన ఈ స్త్రీ గురించి ప్రభువు ఏమి చెప్పాడో తెలుసుకోవడానికి (8వ
వచనం) చదవండి.
ఈ కథ గురించి మత్తయి యొక్క కథనాన్ని చదవండి,
మత్తయి 26: 6–13, మరియు ప్రభువైన యేసు తన మరణం తరువాత
సువార్త ప్రకటించడాన్ని ఎలా ఊహించాడో చూడండి,

ఈ అధ్యయనాన్ని సమీక్షించేటప్పుడు విద్యార్థుల ప్రశ్నలను అడగండి, ఇది
అధ్యయనం 3 లో అడిగిన ప్రశ్నలకు పరిజ్ఞానం గల సమాధానాలు ఇవ్వడానికి సహాయపడుతుంది. నది ఏమిటి

వించాల్సింది

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. ప్రభువైన యేసు పట్ల మీ ప్రేమ ఇతరులను ఎలా ప్రభావితం
చేస్తుంది?
2. లాజరు యొక్క క్రొత్త జీవితంలో యేసుయొక్క శక్తికి సాక్ష్యాలను
చూడగలిగినందున చాలా మంది యూదులు ప్రభువైన యేసును
విశ్వసించారు (11 వ వచనం). మీరు ఆయనను ప్రేమిస్తే, మీ జీవితాన్ని ప్రభువైన యేసును విశ్వసించటానికి మీరు ఇతరులను ఎలా
ప్రభావితం చేయవచ్చు?

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. గృహము – ప్రభువైన యేసు పైన ఉన్న నెం 1 లో సూచించిన మార్గాల్లో
మన ఇళ్ళలో ఉన్నారా?
2. విందు – ఒక క్రైస్తవునికి ప్రభువైన యేసు మన జీవితంలో మొదటి
వ్యక్తి?
3. 3.అభిషేకం – ప్రభువైన యేసును మనం ఎంతగా ప్రేమిస్తాము?
మనం ఆయనకు ఉత్తమమైనదాన్ని ఇస్తామా?
4. ప్రశంస– ప్రభువు మరియ గురించి చెప్పినది ఏమిటి?
ఆమె చేయగలిగినది చేసింది. (మార్కు 14: 8)
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బి 3 – 3వ స్థాయి
పాఠం 4 – బేతని
అంశం – యెరూషలేమునకు

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

బైబిల్ దృష్టి : లూకా 19: 28–44
ముఖ్య వచనం : యోహాను 1: 12
మనం నేర్చుకోవలసినది :
1. యేసు యెరూషలేములోకి ప్రవేశిస్తున్నప్పుడు, అతని అనుచరులు
పాటలో స్వాగతించారు, ఆయన వారిమధ్య చేసిన అన్ని గొప్ప పనుల
కోసం ఆయనను స్తుతిస్తున్నారు.
2. ప్రజలు ఆయనను తిరస్కరించారు మరియు ఆయనకు స్థలం
లేనందున యేసు యెరూషలేము నగర ప్రజలు వలన విలపిస్తున్నాడు.

బైబిల్ దృష్టి : లూకా 19: 28–44
ముఖ్య వచనం : యోహాను 1: 12
మనం నేర్చుకోవలసినది :
1. ప్రభువైన యేసును మన హృదయాల్లోకి స్వాగతించడం చాలా
ముఖ్యం.
2. ప్రభువైన యేసు మన విశ్వాసం, ప్రేమ, ఆరాధన, సేవ మరియు
ఆయన కీర్తి కోసం ఆయనకు చెందినవారైతే సంతోషంగా ఉంటాడు.

పరిచయం చేయండి

“మట్ల ఆదివారం” అనుకోకుండా జరగలేదు అనే ఆలోచనను పరిచయం
చేయండి. ఇది సంవత్సరాల ముందు ప్రవచించబడింది. జెకర్యా 9: 9 ని
చూడండి,
అక్కడ ప్రభువైన యేసు విజయవంతమైన ప్రవేశం వాస్తవానికి 500
సంవత్సరాల ముందు ఊహించబడింది.

ప్రభువైన యేసు యెరూషలేముపై విలపించాడని (41–42 వచనాలు)
ఎత్తిచూపడం ద్వారా ఈ అధ్యయనాన్ని పరిచయం చేయండి, ఎందుకంటే
ఆయనను తమ మెస్సీయగా స్వీకరించే అవకాశాన్ని వారు కోల్పోయారు,
అది వారికి శాంతిని కలిగిస్తుంది. ఇప్పుడు చాలా ఆలస్యం అయింది
మరియు ప్రభువైన యేసు యూదు దేశానికి రాబోయే సంవత్సరాల్లో
ఘోరమైన పరిణామాలను హెచ్చరించాడు.
ప్రభువైన యేసు 30AD లో మరణించాడు, (లూకా 19: 43–44).
AD70 లో రోమా జనరల్ టైటస్ యెరూషలేమును ముట్టడి

పూర్తి చేయండి

బైబిల్ కథను ప్రదర్శించండి:
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. ప్రభువైన యేసు సిలువ వేయబడిన వారం ప్రారంభంలో విజయవంతమైన ప్రవేశం (28–40 వచనాలు ).
2. (37 వ వచనం) శాంతికి సమాధానానికి ప్రభువు అయిన ప్రభువైన
యేసును చంపబోతున్నందున "భూమిపై శాంతి" ఉండదు.
3. ప్రజలు యేసును తిరస్కరించినందున ఆయన యెరూషలేము ప్రజలు
వలన విలపిస్తున్నాడు మరియు ఇప్పుడు చాలా ఆలస్యం అయింది,
వారు తమ అవకాశాన్ని కోల్పోయారు. (42వ వచనం)
4. క్రీస్తుశకం 70 లో, టైటస్ క్రింద, రోమీయుల జనరల్ యెరూషలేము
మరియు దాని ప్రజలుపై 'దండయాత్ర సమయం' (44వ వచనం)

బైబిల్ కథను ప్రదర్శించండి:
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. యెరూషలేములోకి ప్రవేశం – జెకర్యా 9: 9 లో చెప్పినట్లుగా, ప్రభువైన యేసు
గాడిద పిలపై్ల యెరూషలేములోకి ప్రవేశించాడు. (లూకా 19: 35,36)
2. యెరూషలేములోకి ప్రవేశించిన సమయం – పస్కా విందు కోసం ఇశ్రాయేలీయులందరూ యెరూషలేములో సమావేశమయ్యే సమయాన్ని
యేసు ఎంచుకున్నాడు.
3. ప్రజల యొక్క ఆశలు – ప్రజలు ఒక జాతీయ నాయకుడిగా రాజును
ఇచ్చినందుకు ప్రజలు దేవుణ్ణి స్తుతించారు. అయినప్పటికీ, అతను
శాశ్వతమైన రాజ్యాన్ని స్థాపించాడని వారు గ్రహించినప్పుడు వారు
ఆయనకు వ్యతిరేకంగా మారారు. (లూకా 19: 38)
4. పరిసయ్యుల ప్రతిస్పందన – యేసును బహిరంగంగా గౌరవించడాన్ని
పరిసయ్యులు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు మరియు తన ప్రజలను నిశ్శబ్దంగా ఉండమని కోరారు మరియు రాతి కన్నా కఠినమైన మనసు కన్నా
ఉన్నందుకు యేసు వారిని మందలించాడు! (లూకా 19; 39–40)
ముఖ్య వచనాలు వివరించండి మరియు దానిని నేర్చుకోవడానికి విద్యార్థులను ప్రోత్సహించండి.
పూర్తి అధ్యయనం 4.

ముఖ్య వచనాలు వివరించండి మరియు దానిని నేర్చుకోవడానికి
విద్యార్థులను ప్రోత్సహించండి.
పూర్తి పాఠం 4.

సమీక్షించండిజీవించా-

కథను ప్రతిబింబించండి మరియు ప్రభువైన యేసును వ్యక్తిగత రక్షకుడిగా
విశ్వసించడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను చర్చించండి. రేపు చాలా ఆలస్యం
కావచ్చు కాబట్టి 2 కొరింథీయులకు 6: 2 చూడండి. క్రీస్తుశకం 70
లో టైటస్ క్రింద ఉన్నట్లుగా, ఈ తీర్పు కూడా ఈ ప్రపంచంపై ఎలా
పడుతుందో కూడా పరిశీలించండి మరియు ఇప్పుడు కూడా ప్రభువైన
యేసు కోసం సమయం లేనివారు చనిపోతారు.

ఈ అధ్యయనాన్ని యేసు జీవిత సందర్భంలో అమర్చడం ద్వారా సమీక్షించండి. యెరూషలేము మత మరియు రాజకీయ శక్తికి కేంద్రంగా ఉంది
మరియు యూదులకు మరియు రోమన్ గవర్నర్కు నిలయం. యేసు
జీవితంలో చాలా ముఖ్యమైన సంఘటనలు సిలువ మరియు పునరుత్థానంతో సహా ఇక్కడ జరిగాయి. అతని కడపటి వారం అంతా ఇక్కడే గడిపారు.

ల్సింది

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. పాపం నుండి తిరగడం మరియు రక్షణకి ప్రభువైన యేసుపై నమ్మకం
ఉంచడం అంటే ఏమిటో పరిగణించండి.
2. ముఖ్య వచనాలు ప్రభువైన యేసును స్వీకరించిన వారిని సూచిస్తుంది: 'దేవుని కుమారులు.' ప్రభువైన యేసును స్వీకరించిన కొందరు
తెలిసిన ఇతర పదబంధాల గురించి ఆలోచించండి.
(ఉదా. క్రైస్తవుల విశ్వాసులు)

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. అవకాశాన్ని అందించేటప్పుడు దానిని అంగీకరించేవారికి నిత్యజీవము
ఇప్పటికీ అందుబాటులో ఉంది.
2. లూకా 19: 31 గా ప్రభువు మన జీవితాలను కోరుకునే మార్గాల
గురించి ఆలోచించండి.
3. జెకర్యా 9: 9 లోని ప్రవచనం నెరవేరినట్లే, ప్రభువైన యేసు రెండవ
రాకడ గురించి ప్రవచనాలు కూడా నిజమవుతాయి.
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బి 4 – 3వ స్థాయి
పాఠం 1 – ప్రభువైన యేసు
అంశం – ' మరణిస్తున్నాడు '

బి 4 – 4వ స్థాయి
అధ్యయనం 1 – ప్రభువైన యేసు
అంశం – అతని మరణం

బైబిల్ దృష్టి : లూకా 23: 1–26 మరియు 32–46
ముఖ్య వచనం : లూకా 23: 33
మనం నేర్చుకోవలసినది:
1. యేసు చనిపోయాడు కాబట్టి మన పాపాలు క్షమించబడతాయి.
2. పరలోకానికి చేరుకోవాలంటే మన పాపాల నుండి తప్పుకొని ప్రభువైన
యేసుపై నమ్మకం ఉంచాలి.

బైబిల్ దృష్టి : లూకా 23: 32–56
ముఖ్య వచనాలు : యోహాను 15: 13,14
మనం నేర్చుకోవలసినది:
1. పరలోకానికి చేరుకోవాలంటే మనం పాపులమని, దేవుని శిక్షకు అర్హులని
అంగీకరించాలి.
2. ప్రభువైన యేసు పాపము చేయనివాడు మరియు మన శిక్షను మన
స్థానంలో తీసుకున్నాడు.

పరిచయం చేయండి

ఈస్టర్ యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏమిటో విద్యార్థులు అర్థం చేసుకోవడాన్ని
అడగడం ద్వారా ఈ పాఠాన్ని పరిచయం చేయండి. ఈ పాఠం మొదటి
ఈస్టర్ కథను చెబుతుందని వివరించండి.
ప్రజలందరూ పరలోకానికి వెళ్ళడం లేదని ఈ పాఠం ఎలా చూపిస్తుందో
చర్చించండి. ప్రభువైన యేసుతో ఇద్దరు దొంగలు కూడా సిలువ వేయబడ్డారు, ఒకరు పరలోకానికి వెళ్ళారు, మరొకరు వెళ్ళలేదు.

కల్వరికి నడకతో సహా సిలువకు దారితీసిన సంఘటనలను క్లుప్తంగా
వివరించండి.
ఈ అధ్యయనం రక్షణ పశ్చాత్తాపం మరియు విశ్వాసం మీద ఎలా ఉందో
చూపిస్తుంది మరియు పశ్చాత్తాపపడే దొంగ పరలోకానికి వెళ్ళాడని మరియు
పశ్చాత్తాపపడని దొంగ వెళ్ళలేదు.

పూర్తి చేయండి

బైబిల్ కథను ప్రదర్శించండి:
చర్చించండి మరియు వివరించండి :
1. పిలాతు యేసులో ఎటువంటి తప్పును కనుగొనలేకపోయాడు,
కాని ప్రజలను సంతోషపెట్టడానికి ఆయనను మరణశిక్ష విధించాడు.
(1–7, 13–25 వచనాలు )
2. పిలాతు మరియు హేరోదు శత్రువులు అయినప్పటికీ వారు స్నేహితులుగా మారారు మరియు ప్రభువైన యేసుకు వ్యతిరేకంగా ఇద్దరూ
ఒకే వైపు ఉన్నారు. (వచనం 12)
3. ఆరు గంటల సిలువ (9 ఉదయం –3 సాయంకాలం) –
మధ్యలో సిలువపై యేసు మరియు ఇరువైపులా ఒకోక్క దొంగ
యెషయా 53: 12 యొక్క నెరవేర్పు.
4. ఇద్దరు దొంగలు ఉన్నారు (39–43 వచనాలు) కానీ ఒకరు మాత్రమే
పరలోకానికి వెళ్ళారు. 43 వ వచనానికి దృష్టిని ఆకర్షించండి: 'ఈ
రోజు' – 'నాతో ' కూడా! 'పరలోకములో ' – నీవు ఉంటావు!
5. మూడు గంటల చీకటి (44–46 వచనాలు ) మరియు గర్భాలయపు
తేరరెండుగా చిరిగి, ప్రభువైన యేసు దేవుని మార్గం అని చూపిస్తుంది
(హెబ్రీయులు 10: 19–20)

బైబిల్ కథను ప్రదర్శించండి:
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. నెరవేర్చడంలో ఆరు గంటల సిలువ వేయడం
యెషయా 53: 12 – (ఉదయం 9–3–3).
2. పశ్చాత్తాపం చెందిన దొంగ కథ (23: 42– 43) రక్షణ పశ్చాత్తాపం
మరియు విశ్వాసం మీద మాత్రమే ఆధారపడి ఉందని చూపిస్తుంది.
ఈ మనిషి పరలోకానికి వెళ్ళాడు కాని బాప్తిస్మం తీసుకోలేదు లేదా
మతకర్మలలో పాలుపంచుకోలేదు.
3. ఇద్దరు దొంగలు ప్రజల ప్రతినిధులు – ప్రభువైన యేసును ప్రేమించేవారు మరియు ఆయన శత్రువులు.
4. మూడు గంటల చీకటిలో, (44–46 వచనాలు ) యేసు మన పాపాలకు
శిక్షను భరించాడు మరియు అతని మరణం ద్వారా విశ్వాసంతో తన
వద్దకు వచ్చే వారందరికీ ఒక మార్గం తెరవబడింది.
5. ఈ కథ చూపిస్తుంది (50–56 వచనాలు ) అరిమతయియ డైన
యోసేపు రహస్య శిష్యుడు అయినప్పటికీ, ప్రభువైన యేసుకు నిజమైన
మిత్రుడు, నమ్మకమైన స్త్రీలు చెప్పినట్లుగా, ప్రభువైన యేసుకు ఇచ్చిన
గౌరవప్రదమైన సమాధి చేయడం ద్వారా ఇది నిరూపించబడింది.

ముఖ్య వచనాలు వివరించండి మరియు దానిని నేర్చుకోవడానికి
విద్యార్థులను ప్రోత్సహించండి.
పూర్తి పాఠం 1.

ముఖ్య వచనాలు వివరించండి మరియు వాటిని నేర్చుకోవడానికి విద్యార్థులను ప్రోత్సహించండి.
పూర్తి అధ్యయనం 1.

సమీక్షించండిజీవించా-

ప్రభువైన యేసు మరణానికి 100 సంవత్సరాల ముందు వ్రాయబడిన
యెషయా 53: 12 ను చదవమని విద్యార్థులను కోరడం ద్వారా పాఠాన్ని
సమీక్షించండి మరియు బైబిల్ యొక్క ప్రేరణను సూచించండి.
గ్రూపులో కొన్ని వార్తాపత్రిక ముఖ్యాంశాలను సిలువ వద్ద వివరించడానికి
వ్రాయమని చెప్పండి .

ప్రభువైన యేసు మరణానికి 700 సంవత్సరాల ముందు వ్రాయబడిన
యెషయా 53 ను చదవమని విద్యార్థులను కోరడం ద్వారా పాఠాన్ని
సమీక్షించండి మరియు లూకా 23: 32–56కి ఇది ఎలా అద్దం పడుతుందో
చర్చించండి. సమూహాలలో యెషయా 53 లో ప్రస్తావించబడిన కొన్ని
ప్రవచనాల జాబితాను సిలువ వద్ద నెరవేర్చారు.

ల్సింది

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. మన పాపాలు క్షమించబడ్డాయని మనం ఎలా ఖచ్చితంగా చెప్పగలం?
2. మనమందరం ఏ వైపు ఉన్నాం అనే సవాలును ఎదుర్కొంటున్నాము –
ప్రభువైన యేసును ప్రేమించేవారి వైపు లేదా ఆయన శత్రువులు వైప?.
3. ప్రతి ఒక్కరూ పరలోకములో ఉంటారని చెప్పేవారికి మీరు ఎలా
సమాధానం ఇస్తారు?

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. మనమందరం యేసు స్నేహితులు లేక శత్రువులుమా ? అనే సవాలును
ఎదుర్కొంటున్నాము.
2. మనము యోసేపు మాదిరిగా ప్రభువైన యేసును ప్రేమిస్తే, దానిని ప్రదర్శించే మార్గాలను కనుగొంటాము. మేము దానిని ఎలా చూపించగలం?
3. మనమందరం పరలోకానికి వెళ్తున్నామని చెప్పేవారికి మీరు ఎలా
సమాధానం ఇస్తారు?
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బి 4 – 3వ స్థాయి
పాఠం 2 – ప్రభువైన యేసు
అంశం – “పునరుద్ధానము”

బి 4– 4వ స్థాయి
అధ్యయనం 2 – ప్రభువైన యేసు
అంశం – అతని పునరుత్థానం

బైబిల్ దృష్టి : యోహాను 20: 1–18
ముఖ్య వచనం : రోమీయులు 10: 9
మనం నేర్చుకోవలసినది:
1. సమాధిలో మూడు రోజుల తరువాత ప్రభువైన యేసు మృతులలోనుండి లేచాడు.
2. మగ్ధలేని మరియ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు పట్ల తన ప్రేమను
చూపించింది.

బైబిల్ దృష్టి : లూకా 8: 1–3, యోహాను 20: 1–18
ముఖ్య వచనం : రోమీయులు 1 0: 9
మనం నేర్చుకోవలసినది:
1. ప్రభువైన యేసు తిరిగి లేచినప్పుడు మరణాన్ని జయించాడు.
2. మగ్ధలేని మరియ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు అనుచరాలు.
3. పునరుత్థానం బైబిల్లో చాలా సాక్ష్యాలు ఉన్న వాస్తవంగా పరిగణించండి.

'పునరుత్థానం' యొక్క అర్ధాన్ని చర్చించండి మరియు ప్రభువైన
యేసు మృతులలోనుండి తిరిగి తీసుకువచ్చిన వ్యక్తులను గుర్తించమని
విద్యార్థులను అడగండి (లాజరు – యోహాను 11: 44, యాయీరు
కుమార్తె – లూకా 8: 55). పునరుత్థానం యొక్క శక్తి ప్రభువైన యేసుకే
చెందుతుందని పరిగణించండి.

పునరుత్థానం యొక్క శక్తి ప్రభువైన యేసుకు ఎలా చెందినదో చర్చించండి
మరియు అతను మృతులలోనుండి లేపిన వ్యక్తులను గుర్తించండి.
(లాజరు – యోహాను 11: 44, యాయీరు కుమార్తె లూకా 8: 55).
అలాగే, ప్రభువైన యేసును నమ్ముకొని మరణించిన వారు భవిష్యత్తులో
ఎలా పునరుత్థానం అవుతారో ప్రాముఖ్యముగా చూపండి చేయండి.

బైబిల్ కథను ప్రదర్శించండి:
చర్చించండి మరియు వరించండి:
1. మగ్ధలేని మరియ, పేతురు మరియు యోహాను చూశారు పునరుత్థానం యొక్క సాక్ష్యం – ఖాళీ సమాధి. యోహాను 20: 1–8
2. పేతురు మరియు యోహాను ఇంటికి వెళ్ళారు, కాని మగ్ధలేని మరియ
సమాధి వెలుపల ఒంటరి జాగరణను ఉంచుతుంది.
యోహాను 20: 10–18
3. ప్రభువైన యేసు ఆమెకు వ్యక్తిగతంగా కనిపించడం ద్వారా మరియు
ఆమె తిరిగి పరలోకానికి వెళ్ళినప్పుడు, విశ్వాసుల హృదయాలలో
నివసించడానికి తన పరిశుద్ధాత్మను పంపుతానాని వివరించడం
ద్వారా ఆమె భక్తికి ప్రతిఫలమిస్తాడు.
4. శిష్యులకు తాను బ్రతికే ఉన్నానని, వారు ఆయనను గలిలయలో
తప్పక కలుసుకోవాలని చెప్పమని అతను ఆమెను పంపుతాడు.
(మత్తయి 28: 10)

బైబిల్ కథను ప్రదర్శించండి:
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. మగ్ధలేని మరియ ప్రభువైన యేసుకు పరిచర్య చేసింది అతని
జీవితకాలం మరియు ఖాళీ సమాధి వద్ద మొదట ఉండటం ద్వారా
ఆమె భక్తిని నిరూపించింది. (లూకా 8: 1–3)
2. మగ్ధలేని మరియ, పేతురు మరియు యోహాను పునరుత్థానం యొక్క
సాక్ష్యాలుగా ఉన్నారు, మరియు ప్రభువైన యొక్క నిష్క్రమణను
చూపించే సమాధి దుస్తులను చక్కగా మరియు చక్కనైన అమరికను
క్రమబద్ధంగా మరియు తొందరపడకుండా చూశారు, కాబట్టి శరీరం
దొంగిలించబడిందనే వాదనను ఖండించారు. (యోహాను 20: 3–9)
3. ప్రభువైన యేసు మరియ యొక్క భక్తికి వ్యక్తిగతంగా కనిపించడం
ద్వారా అతను తిరిగి పరలోకానికి వెళ్ళినప్పుడు, విశ్వాసుల హృదయాలలో నివసించడానికి పరిశుద్ధాత్మను పంపుతాడని వివరించాడు.
(యోహాను 20: 10–18)
4. అతను వెళ్లి శిష్యులకు తాను బ్రతికే ఉన్నానని, వారు ఆయనను
గలిలయలో కలుసుకోవాలని చెప్పమని అన్నారు. (మత్తయి 28: 10)

ముఖ్య వచనాలు వివరించండి మరియు దానిని నేర్చుకోవడానికి
విద్యార్థులను ప్రోత్సహించండి.
పూర్తి పాఠం 2.

ముఖ్య వచనాలు వివరించండి మరియు దానిని నేర్చుకోవడానికి విద్యార్థులను ప్రోత్సహించండి.
పూర్తి అధ్యయనం 2.

సమీక్షించండిజీ-

ప్రభువైన యేసు తన పునరుత్థానం గురించి ముందే చెప్పిన క్రొత్త నిబంధనలోని ఈ క్రింది సూచనలతో ఈ పాఠాకి కలిపి చెప్పండి . పునరుత్థానం
యొక్క ప్రాముఖ్యతను చర్చించండి.
y మత్తయి 16: 21, 17: 22–23, 20: 18–19
y లూకా 18: 31–33, 24: 7
y 1 కొరింథీయులకు 15: 3–4

ఈ పాఠాన్ని 1 కొరింథీ 15: 3–8, 12–20 తో కలిపి చెప్పండి మరియు
4వ వచనం యెషయా 53: 9 & కీర్తన 16: 9–10 లను ఎలా
సూచిస్తుందో చూపించండి.
తన పునరుత్థానం తరువాత ప్రభువును చూసిన వివిధ వ్యక్తులను
చర్చించండి (1 కొరింథీ 15: 5–8) .
మరియు ఎందుకు పునరుత్థానం చాలా ముఖ్యమైనది. (1 కొరింథీ 15: 17)

వించాల్సింది

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. 1.ప్రభువైన యేసును తమ వ్యక్తిగత రక్షకుడిగా ప్రేమిస్తున్నామని
విద్యార్థులు చెప్పే ప్రాముఖ్యత.
2. 2.ఆయన పట్ల మనకున్న ప్రేమ మన జీవితాలను ఎలా ప్రభావితం
చేస్తుందో పరిశీలించండి.
3. 3.ఈ పాఠం నుండి పునరుత్థానం యొక్క నిశ్చయత మరియు
ప్రాముఖ్యతను నేర్చుకోవడం కూడా చాలా ముఖ్యం.

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. ప్రభువైన యేసు పట్ల వ్యక్తిగత సంబంధం మరియు ప్రేమ యొక్క
ప్రాముఖ్యతను పరిగణించండి.
2. క్రైస్తవ విశ్వాసానికి పునరుత్థానం చాలా ముఖ్యమైనది, ఎందుకంటే
క్రీస్తు మృతులలోనుండి లేచి ఉండకపోతే, అతని మరణం ఫలించలేదు
మరియు మనకు ఎప్పటికీ పరలోకంలో ఉండాలనే ఆశ ఫలించదు.

పరిచయం చేయండి

పూర్తి చేయండి
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బి 4 – 3వ స్థాయి
పాఠం 3 – ప్రభువైన యేసు
అంశం – ' విడిచి వెళ్ళుట '

బి 4 – 4వ స్థాయి
అధ్యయనం 3 – ప్రభువైన యేసు
అంశం – అతని ఆరోహణ

బైబిల్ దృష్టి : యోహాను 20: 19–31; లూకా 24: 45–53
ముఖ్య వచనం : లూకా 24: 51
మనం నేర్చుకోవలసినది:
1. ప్రభువైన యేసు బైబిల్ ద్వారా మనకు ఏదైనా చెప్పినప్పుడు, దానిని
నమ్మడం ద్వారా మనం ఆయనను సంతోషపెడతాము.
2. యోహాను సువార్త యొక్క ఉద్దేశ్యం ఏమిటంటే, ఈ సువార్త చదివిన
వారు విశ్వసించి నిత్యజీవము పొందుతారు.

బైబిల్ దృష్టి
: లూకా 24:45–53; అపొస్తలుల కార్యములు 1:1–12
ముఖ్య వచనం : లూకా 24: 51
మనం నేర్చుకోవలసినది:
1. ప్రభువైన యేసు తనకు చెందిన వారు ఈ భూమిపై తనకు సాక్షులుగా
ఉండాలని కోరుకుంటారు.
2. ఒక రోజు ప్రభువైన యేసు తనకు చెందిన వారిని పరలోకానికి తీసుకెళ్లడానికి తిరిగి భూమికి వస్తున్నాడు.

పరిచయం చేయండి

సంబంధిత ఉదాహరణలతో చర్చించండి, మనం చూడలేని లేదా తాకలేని
అనేక విషయాలను మనం ఎలా విశ్వసిస్తున్నామో. క్రైస్తవ విశ్వాసం దేవుని
వాక్యాన్ని, మరియు ప్రభువైన యేసును చూడటం మీద నమ్మకం ఎలా
ఉందో వివరించండి.

మనం ప్రేమించేవారు మాట్లాడే చివరి పదాలను, ముఖ్యంగా చనిపోయే
ముందు వాటిని ఎలా నిధిగా ఉంచుతామో చర్చించండి. చరిత్ర యొక్క
గొప్ప వ్యక్తుల మరణిస్తున్న ముందు చెప్పిన కొన్ని మాటలను పరిశీలించండి.
ప్రభువైన యేసు చివరి మాటలతో దీన్ని వివరించండి. (అపొ కార్య 1: 8–9)

పూర్తి చేయండి

బైబిల్ కథను ప్రదర్శించండి:
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. శిష్యులతో యేసు స్వరూపాన్ని చర్చించండి మరియు ఆయన చెప్పిన
మాటలను గమనించండి: “మీకు శాంతి కలుగుతుంది”. (21 వ
వచనం) యేసు మరణం ఫలితంగా విశ్వాసం ద్వారా నమ్మిన వారికి
నిజమైన శాంతి ఉందని వివరించండి. (రోమీయులు 5: 1)
2. యేసు విశ్వాసం లేని తోమాతో సున్నితంగా వ్యవహరించాడు
మరియు అతను పునరుత్థానం చేయబడిన క్రీస్తు అని ఒప్పించాడు.
(యోహాను 20: 27– 28)
3. తోమా విశ్వాసం నిబద్ధత మాటలతో స్పందించాడు.
4. ప్రభువైన యేసు ఒలివ పర్వతం నుండి పునరుత్థానం తరువాత నలభై
రోజుల తరువాత పరలోకానికి ఎగసిపోయెను, ఆయన పునరుత్థానం
మరియు ఆయన తిరిగి వచ్చే అవకాశానికి దేవుణ్ణి స్తుతించారు
మరియు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. (లూకా 24: 50–53)

బైబిల్ కథను ప్రదర్శించండి:
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. ప్రభువైన యేసు తన శిష్యులను సాక్షులుగా ఉండమని ఆజ్ఞాపించాడు
(అపొ కార్య 1: 8) యెరూషలేములోను, యూదయ సమరయ
దేశముల యందంతటను భూదిగంత ముల వరకును.
2. ప్రభువైన యేసు ఒలివ పర్వతం నుండి పరలోకానికి ఎగసిపోయెను
(అపొ కార్య 1: 12) మరియు తిరిగి ఒలివ పర్వతానికి తిరిగి వస్తాడు.
(జెకర్యా 14: 4)
3. అతను వ్యక్తిగతంగా మరియు దృశ్యమానంగా ఎగసిపోయెను. ఒక రోజు
అతను మరల తిరిగి వస్తాడు (మలాకీ 3: 1) మరియు దృశ్యమానంగా.
(మత్తయి 24: 30)
4. అతను శక్తి మరియు కీర్తితో ఒక మేఘంలో స్వీకరించబడ్డాడు మరియు
శక్తి మరియు కీర్తితో పరలోకము యొక్క మేఘాలపై తిరిగి వస్తాడు.
(మత్తయి 24: 30)

ముఖ్య వచనాలు వివరించండి మరియు దానిని నేర్చుకోవడానికి
విద్యార్థులను ప్రోత్సహించండి.
పూర్తి పాఠం 3.

ముఖ్య వచనాలు వివరించండి మరియు దానిని నేర్చుకోవడానికి విద్యార్థులను ప్రోత్సహించండి.
పూర్తి అధ్యయనం 3.

ముఖ్య వచనాలు నేర్చుకోండి మరియు ఇది పాఠాన్ని ఎలా సంగ్రహిస్తుందో చర్చించండి. పరిశుద్ధాత్మ రాక గురించి ఇచ్చిన వాగ్దానం నెరవేర్చడానికి శిష్యులు కూడా చూస్తున్నారని విద్యార్థులకు గుర్తు చేయండి.
(లూకా 24: 49)

పై 1–4 పాయింట్లలోని బైబిల్ సూచనలను చూడండి మరియు పునరుత్థానం తరువాత ప్రభువు పరలోకానికి తిరిగి వెళ్ళడాన్ని పోల్చండి మరియు
ఆయన రెండవ భూమి రాకడ తిరిగి భూమికి మీదకి వస్తాడు.

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. ప్రభువైన యేసును మనం చూడకపోయినా ఎలా
రక్షించబగలము ?
2. ప్రభువైన యేసు తన శిష్యులను అధిరోహించిన తరువాత తన
కోసం పనిచేయమని ప్రోత్సహించాడు. ఆయన కోసం మనం
ఇప్పుడు ఏమి చేయగలం?
3. అపొస్తలుల కార్యములు 1: 8 చూడండి

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. ప్రభువైన యేసుపై విశ్వాసులు గృహంలోకి , పాఠశాలలో లేదా స్నేహితుల మధ్య ఆయన కోసం ఎలా సాక్ష్యమివ్వగలరు?
2. ప్రపంచంలోని ఇతర ప్రాంతాలలో పరిచర్య చేసేవారిగా ఉండటానికి
సొంత మాతృభూమిని విడిచిపెట్టిన వ్యక్తుల గురించి ఆలోచించండి.
3. యేసును తమ రక్షకుడిగా మరియు ప్రభువుగా ఎలా విశ్వసించారో
విద్యార్థులు తమ వ్యక్తిగత సాక్ష్యాలను పంచుకోవచ్చు.

సమీక్షించండిజీ-

వించాల్సింది
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బి 4 – 3వ స్థాయి
పాఠం 4 – ప్రభువైన యేసు
అంశం – 'తిరిగి'

బి 4 – 4వ స్థాయి
అధ్యయనం 4 – ప్రభువైన యేసు
అంశం – అతని రెండవ రాకడ

బైబిల్ దృష్టి : అపొస్తలుల కార్యములు 1: 4; 8–12
ముఖ్య వచనం : అపొస్తలుల కార్యములు 1: 11
మనం నేర్చుకోవలసినది:
1. సువార్తను సాక్ష్యమిచ్చేటప్పుడు లేదా బోధించేటప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ
యొక్క శక్తి అవసరం.
2. పరలోకానికి రోహణముచేసిన ప్రభువైన యేసు, తనతో కలిసి ఉండటానికి సిద్ధంగా ఉన్నవారిని పరలోకానికి తీసుకెళ్లడానికి మళ్ళీ
భూమికి రాబోతున్నాడు.

బైబిల్ దృష్టి : యోహాను 14: 1–6; అపొస్తలుల కార్యములు 1: 9–11
ముఖ్య వచనాలు : 1 థెస్సలొనీకయులు 4: 16–17
మనం నేర్చుకోవలసినది:
1. ప్రభువైన యొక్క రెండవ రాకడ భూమికి మిదకి రావడం అనేది తేదీ
లేదా సమయం తెలియకపోయినా జరగడం ఖాయం.
2. రెండవ రాకడలో, క్రీస్తులో చనిపోయినవారు లేచి, ఆ సమయంలో
సజీవంగా ఉన్న క్రైస్తవులతో పరలోకానికి తీసుకువెళతారు.

పరిచయం చేయండి

సాక్షి గురించి మాట్లాడండి, బహుశా ప్రమాదానికి గురైన వారు, వాస్తవానికి ఏమి జరిగిందో చూడాలి, మరియు వినాలి. శిష్యులు ప్రభువైన యేసు
వారి వ్యక్తిగత అనుభవం నుండి మాట్లాడేవారు. మన పాపము నుండి
తప్పుకున్నప్పుడు మరియు మన పాపమును తీసివేయుటకు, ప్రభువైన
యేసు సిలువపై మనకోసం చేసినదానిపై నమ్మకం ఉంచినప్పుడు, శిష్యులు
ప్రభువైన యేసును సాక్షులుగా పొందటానికి పొందిన శక్తి అదే అని కూడా
పరిగణించండి. మనం కూడా సాక్షులుగా ఉండగలం.

ఒక మనిషిగా ప్రభువు భూమిపైకి రావడం గురించి పాత నిబంధనలోని అన్ని
ప్రవచనాలు నెరవేరాయని, అలాగే అతని రెండవ రాకడకు సంబంధించిన
అన్ని ప్రవచనాలు నెరవేరాయని విద్యార్థులకు గుర్తు చేయండి.
మనం ప్రేమిస్తున్న ఎవరైనా వదిలి వెళ్లినప్పుడు అతని / ఆమె తిరిగి
రావడానికి మేము ఎంతో ఆశపడతాము మరియు ప్రభువైన యేసుపై నమ్మకమున్నవారు ఆయన తిరిగి రావడానికి ఎలా నిరిక్షిస్తున్నామో విద్యార్థులతో
చర్చించండి. తీతు 2: 13 చూడండి.

పూర్తి చేయండి

బైబిల్ కథను ప్రదర్శించండి:
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. ప్రభువు తన శిష్యులను మొదట యెరూషలేములోను తరువాత
యూదయ సమరయ దేశముల యందంతటను భూదిగంత ముల
వరకును. (అపొ కార్య 1: 8)
2. సమాధి వద్దకు వచ్చిన స్త్రీలు కలిసిన “ప్రకాశమానమైన వస్త్రాలలో”
ఇద్దరు పురుషులు (లూకా 24: 4). (అపొ; కార్య 1: 10–11)
3. అతని తిరిగి అతని ఆరోహణతో సమానంగా ఉంటుంది.
4. రెండవ రాక సమయం తెలియదు, కాబట్టి సిద్ధంగా ఉండటం చాలా
అవసరం. (అపొ కార్య 1: 7)
5.
ముఖ్య వచనాలు వివరించండి మరియు దానిని నేర్చుకోవడానికి
విద్యార్థులను ప్రోత్సహించండి.
పూర్తి పాఠం 4.

బైబిల్ కథను ప్రదర్శించండి:
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. 'తెల్లని దుస్తులు ధరించిన ఇద్దరు పురుషులు' (అపొ; కార్య; 1:
10–11) శిష్యులకు ప్రభువు రెండవ భూమిపైకి రావడం గురించి
చెప్పాడు. లూకా 24: 4
2. యోహాను 14: 3 లోని ప్రభువు వాగ్దానాన్ని అపొస్తలుల కార్యములు
1: 11 తో పోల్చండి మరియు లేఖనాల యొక్క ఖచ్చితత్వం మరియు
ప్రేరణ రెండింటినీ వివరించండి.
3. 1 థెస్సలొనీకయులు 4: 16–17 చదవండి మరియు రెండవ రాకడకు
పౌలు కలిగి ఉన్న ప్రత్యేక అంతర్దృష్టిని వివరించండి. ఈ క్రింది విధంగా
వివరించండి:
వినడానికి ఒక శబ్దం ఉంది – అరవండి మరియు బాకా ఊదండి; చూడటానికి ఒక దృశ్యం – ప్రభువు స్వయంగా వస్తున్నాడు;
అనుభూతి చెందడానికి ఒక అద్భుతం – పట్టుబడింది;
ఆస్వాదించడానికి ఒక సమావేశం – ' మధ్యఆకాశములో ప్రభువును
కలవండి';
మరియు అనుభవించడానికి ఒక ఓదార్పు – 'ప్రభువుతో' ఎప్పటికీ.

సమీక్షించండిజీవించా-

ఈ క్రింది వాక్యలు వైపు తిరగండి మరియు ప్రభువు తన రాకను 'రాత్రి
దొంగలా' ఎలా చిత్రీకరించాడో చూపించండి, ఎందుకంటే దొంగ ఎప్పుడు
వస్తాడో ఎవరికీ తెలియదు. అందువల్ల మన రక్షణ కోసము ఆయనపై
విశ్వాసం కలిగి ఉండవలసిన అవసరం ఉంది, ఆయన తిరిగి రావడానికి
మనము సిద్ధపాటు కలిగి ఉండాలి. మత్తయి 24: 44, లూకా 12: 20.

రక్షించబడి, ఆయనను కలవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నవారికి భయం లేదు.
క్రైస్తవులు ఆయన రాకడకోశము ఎదురుచూస్తూ మరియు ఆయనకు నచ్చే
విధంగా జీవించాలని బైబిల్ బోధిస్తుంది. తీతు 2: 11–14, 1 యోహాను
3: 2–3 చూడండి.

ల్సింది

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. ప్రభువు ఇప్పుడు తిరిగి వస్తే, వారు పరలోకానికి వెళ్ళడానికి సిద్ధంగా 1. క్రైస్తవులు ప్రభువు రెండవ రాకడ వరకు వెలుగులో నీతివంతమైన
ఉన్నారా అని ప్రతి ఒక్కరూ ఆలోచించాలి.
జీవితాలను గడపాలి మరియు ఆయన రాకతో ఆయనకు నమ్మకంగా
2. రెండవ రాకడ గురించి మీరు నేర్చుకున్నదాని వెలుగులో, పరలోకానికి
ఉండాలి. దీని అర్థం ఏమిటి?
సిద్ధం కావడానికి చాలా సమయం ఉందని చెప్పేవారికి సమాధానం
2. రెండవ రాకడలో అవిశ్వాసులు వెనుకబడతారు. క్రైస్తవులుగా, వారికి
ఏమిటి?
సాక్ష్యమివ్వడానికి సంబంధించి ఈ విచారకరమైన వాస్తవికత మనలను
3. పరలోకానికి సిద్ధం కావడానికి ఉత్తమ సమయం ఎప్పుడు?
ఎలా సవాలు చేయాలి?
2 కొరిం 6: 2 చూడండి.
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బి 5 – 3వ స్థాయి
పాఠం 1 – ప్రభువు శిష్యులు
అంశం – దేవుడు తయారుచేసినది

బి 5 – 4వ స్థాయి
అధ్యయనం 1 – ప్రారంభ క్రైస్తవులు
అంశం – స్తెఫను

బైబిల్ దృష్టి : అపొ కార్య 1: 7–9, 2: 1–13
ముఖ్య వచనాలు : యోహాను 14: 16–17
మనం నేర్చుకోవలసినది:
1. క్రైస్తవ సంఘం యొక్క ప్రారంభ రోజులలో, స్థానికంగా మరియు
ప్రపంచ వ్యాప్తంగా సువార్తను ప్రకటించమని ప్రభువు అపొస్తలులకు
ఆజ్ఞాపించాడు.
2. పరిశుద్ధాత్మ వచ్చి అపొస్తలుల హృదయాలలో నివసించినట్లే, ప్రభువైన
యేసును విశ్వసించేవారికి పరిశుద్ధాత్మ ఉనికి మరియు వారి క్రైస్తవ
జీవితాల్లో వారికి సహాయపడే శక్తి ఉంటుంది.

బైబిల్ దృష్టి : అపొస్తలుల కార్యములు 6: 1–15; 7: 54–60
ముఖ్య వచనం : అపొస్తలుల కార్యములు 6: 8
మనం నేర్చుకోవలసినది:
1. దేవుని కోసం ప్రపంచాన్ని ప్రజలను మార్చేసిన స్తెఫను.
2. సువార్త సత్యాన్ని ప్రకటించటానికి నిశ్చయించుకున్న స్తెఫను వంటి
నిజమైన విశ్వాసులు మాత్రమే, మనుష్యులు ఏమి చెప్పాలో లేదా వారికి
చేయవలసినదానికంటే దేవుణ్ణి సంతోషపెట్టే విషయాల గురించి ఎక్కువ
శ్రద్ధ వహిస్తారు.

పరిచయం చేయండి

యేసు ఆరోహణమైన తరువాత, మరియు పెంతేకొస్తు దినమున పరిశుద్తధా ్మ
వచ్చినప్పుడు శిష్యులకు ఎలా ఉండాలో ఊహించమని విద్యార్థులను అడగండి.
అపొస్తలుల చట్టాలు రెండు ప్రధాన ఇతివృత్తాలను ఎలా కలిగి ఉన్నాయో
వివరించండి:
1. ప్రభువైన యేసు, ఇప్పుడు ఆరోహణమైన, తన పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా
తనను విశ్వసించిన ఈ భూమిపై ఉన్నవారి ద్వారా పనిచేస్తున్నాడు.
2. పరలోకంలో ప్రభువైన యేసు పునరుత్థానం మరియు కీర్తించుట అనేది,
క్రీ.శ 60–67 లో పుస్తకం రాసినప్పటికీ సందేశం ప్రధానమైంది.

హింస అంటే ఏమిటో చర్చించండి మరియు ఆధునిక ఉదాహరణల గురించి
ఆలోచించండి.
క్రైస్తవ మతం యొక్క ప్రారంభ రోజుల్లో మత నాయకులు ప్రభుత్వంలో గణనీయమైన ప్రభావాన్ని కలిగి ఉన్నారని మరియు క్రైస్తవులు తమ వ్యతిరేకతకు
సిద్ధంగా ఉన్నారని వివరించండి, కానీ ఎల్లప్పుడూ గౌరవంగా స్పందించారు.
పురుషుల చట్టాలు దేవుని చట్టాలకు విరుద్ధంగా ఉంటే తప్ప క్రైస్తవులు
ఆనాటి ప్రభుత్వాన్ని గౌరవించారు మరియు పాటించారు, మరి మనమో?.

పూర్తి చేయండి

బైబిల్ కథను ప్రదర్శించండి:
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. 1.ఈ పుస్తకంలోని ముఖ్య వచనాలు అపొ కార్య 1: 8 మరియు
సువార్త యొక్క భౌగోళిక వ్యాప్తికి సంబంధించి మొత్తం చట్టాలు దానిపై
రూపొందించబడ్డాయి:
యెరూషలేములోని సాక్షులు – 1–7 అధ్యాయాలు యూదాలోని
సాక్షులు – అధ్యాయం 8: 1–4
సమారియాలో సాక్షులు – అధ్యాయం 8: 5–25
ప్రపంచంలోని సాక్షులు – అధ్యాయం 8: 26
2. పెంతేకొస్తు దినం (2: 1) విశ్వాసులను శాశ్వతంగా నివసించడానికి
పరిశుద్ధాత్మ వచ్చిన రోజు – వారు పరిశుద్ధాత్మతో నిండిపోయారు (2:
4). మనం ప్రభువైన యేసును విశ్వసించినప్పుడు మనం పరిశుద్ధాత్మ
చేత నివసించబడుతున్నాము కాని పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడాలంటే,
మన బైబిళ్ళను చదవాలి, ప్రార్థనలో సమయం గడపాలి మరియు
ప్రభువుకు విధేయతతో జీవించాలి.
3. ప్రభువైన యేసు సిలువ యొక్క పూర్తి పనిలో పరిపూర్ణ పునాది
వేశాడు 14: 16 వ.

బైబిల్ కథను ప్రదర్శించండి:
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. క్రైస్తవుడి జీవితంలో స్పష్టంగా కనబడే లక్షణాలను స్తెఫను కలిగి
ఉన్నాడు – నిజాయితీ, పరిశుద్ధాత్మతో నిండి ఉండటం, విశ్వాసం
మరియు శక్తితో నిండిన జ్ఞానం, జ్ఞానం మరియు ప్రభువైన యేసును
సేవించాలనే కోరిక. (అపొస్తలుల కార్యములు 6: 3,5 & 8 చూడండి)
2. యెరూషలేములో లేదా సమీపంలో ప్రార్థనా మందిరాలు ఉన్న
యూదుల సంఘాల నుండి స్తెఫను యొక్క శక్తివంతమైన పరిచర్యకు
వ్యతిరేకత తలెత్తింది. ఏదేమైనా, స్తెఫను యూదు న్యాయస్థానం
అయిన సన్నిధ్రిన్ సభ ముందు హాజరైనప్పుడు, వారు అతనిపై తప్పుడు
ఆరోపణలు విన్నారు; ప్రభువైన యేసు మహిమ స్తెఫను ముఖంలో
ప్రతిబింబిస్తుంది. (అపొ. 6 : 15)
3. తన జీవితం ప్రమాదంలో ఉందని స్తెఫను తెలిసి ఉండాలి కాని తన
ప్రభువుకు ద్రోహం చేయకుండా చనిపోతాడు. 'ఆకాశం తెరవబడినట్లు'
అతను సాక్ష్యమిచ్చిన వెంటనే (అపొ కార్య 7: 56) జనసమూహం
అతన్ని నగరం వెలుపల లాగి, రాళ్ళతో కొట్టి చంపారు.
(అపొ కార్య 7: 57–58)

సమీక్షించండిజీవించా-

అపొస్తలుల గ్రంథం రచయిత డాక్టర్ లూకా మొదలుపెట్టడమే 'యేసు
బోధించడం అని మొదలుపెట్టాడు (అపొ కార్య 1: 1). అపొ కార్య 28:
31 లో పౌలు ఇంకా సువార్త సువార్తను ప్రకటిస్తున్నాడు.
'అపొస్తలుల గ్రంథం ఇంకా కొనసాగుతోంది – ప్రభువు తనపై నమ్మకమున్నవారి కోసం తిరిగి వచ్చేవరకు సువార్త ప్రచారం అసంపూర్ణంగా ఉంది'
అని పరిగణించండి.

ఈ వచనాలు ఈ పాఠాన్ని ఎలా సంగ్రహించాలో చర్చించండి:
1. 2 తిమోతి 2: 3 – 'యేసుక్రీస్తు మంచి సైనికుడిగా కాఠినత్వాన్ని
భరించండి';
2. 1 పేతురు 4: 14 – “క్రీస్తు నామం వల్ల మీరు అవమానించబడితే మీరు
ఆశీర్వదించబడ్డారు, ఎందుకంటే మహిమ మరియు దేవుని ఆత్మ మీపై
ఉంది”

ల్సింది

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. విశ్వాసిగా మనం పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా నివసిస్తున్నాము. 'ఆత్మతో నిండి 1. ప్రభువైన యేసు మరణం మరియు పునరుత్థానంపై స్తెఫను తన నమ్మకాఉండడం' మన బాధ్యత. ఎఫెసీ 5: 18 చదవండి
లకు అమరవీరుడైనట్లే, చాలా మంది క్రైస్తవులు అదే నమ్మకాల
2. బైబిల్ సమయము పాఠాలు చేయడం మిమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తుంది:
కోసం నేడు కొన్ని దేశాలలో చంపబడ్డారు.
– బైబిల్ చదివి ప్రార్థించండి. మీ దైనందిన జీవితంలో మీరు చదివిన 2. మన జీవితాల్లో పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నా, మనలను ఆయనకు విశ్వాసవాటిని మరియు ప్రభువు మీకు ఇచ్చే మార్గదర్శకాలును ఉంచండి.
పాత్రంగా, విశ్వాసపాత్రలుగా ఉంచమని మన ప్రార్థనలలో ప్రభువైన
యేసును అడగాలి.
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బి 5 – 3వ స్థాయి
పాఠం 2 – ప్రభువు శిష్యులు
అంశం – చనిపోవడానికి సిద్ధం!

బి 5 – 4వ స్థాయి
అధ్యయనం 2 – ప్రారంభ
క్రైస్తవులు అంశం – ఫిలిప్పు

బైబిల్ దృష్టి : అపొస్తలుల కార్యములు 6: 1–5, 8–15; 7: 54–60
ముఖ్య వచనం : మత్తయి 5: 44
మనం నేర్చుకోవలసినది:
1. గొప్ప అద్భుతాలు, అద్భుతాలు చేసే ముందు (అపొ కార్య 6: 2) లో
వివరించినట్లుగా, దేవుడు ఉపయోగించే ముందు చిన్న విషయాలలో
స్తెఫను నమ్మకంగా ఉన్నాడు. (అపొ కార్య 6: 8)
2. స్తెఫను ప్రభువైన యేసుకొరకు, అతను సువార్త కొరకు తన జీవితాన్ని
అర్పించడానికి సిద్ధంగా ఉన్న నమ్మకమైన మచ్చలేని వ్యక్తి.

బైబిల్ దృష్టి : అపొ కార్య 6: 5; 8: 4–17; 8: 26–40.
ముఖ్య వచనం : అపొ: కార్య: 8: 35
మనం నేర్చుకోవలసినది:
1. ఫిలిప్పు సువార్త యొక్క విజయవంతమైన బోధకుడు, సమారియలో ఒక
పునరుజ్జీవనాన్ని విడిచిపెట్టడానికి సిద్ధపడి, సువార్తను ప్రకటించడానికి
గాజాకు ఎడారిలో వెళ్ళడు.
2. ఒకసారి ఆయన ప్రభువైన యేసును తన రక్షకుడిగా విశ్వసించిన
తరువాత ఐతియొపియడు బాప్తిస్మం ద్వారా ప్రభువుకు విధేయత
చూపాలని ఆరాటపడ్డాడు.

పరిచయం చేయండి

మీ విశ్వాసం కోసం హింస అంటే ఏమిటో ఆలోచించండి మరియు
ఆధునిక ఉదాహరణలు ఇవ్వండి.
ప్రారంభ క్రైస్తవులు సువార్తతో ముందుకు సాగడంతో వారు ఆనాటి
ప్రభుత్వం మరియు మత పెద్దల నుండి వ్యతిరేకతకు గురయ్యారని
వివరించండి. వారు తమ పాలకులను గౌరవించి, పాటించినప్పుడు, వారు
దేవుని చట్టాలకు విరుద్ధంగా ఉన్నప్పుడు, అమరవీరుల స్థాయికి కూడా
ప్రభుత్వం చట్టాలకు అవిధేయత చూపడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు.

ఫిలిప్పు అతను సువార్తికుడు అయ్యాడు మరియు సువార్తను సమారియాకు
తీసుకువచ్చాడు. అతను సమారియలో ఉన్నప్పుడు, ప్రభువు అతన్ని ఎడారి
దేశమైన గాజాలోకి వెళ్ళమని పిలిచాడు.
ఇథియోపియా, ఈ మనిషి యొక్క మారుమనస్సు మరియు బాప్తిస్మం రెండింటిలోనూ ఫిలిప్పును ఉపయోగించిన తర్వాత. ఇది సాధించిన తర్వాత
ఫిలిప్పును అద్భుతంగా తొలగించి, ఇతర ప్రదేశాలలో సువార్త ప్రకటించడాన్ని తిరిగి ప్రారంభించాడు.

పూర్తి చేయండి

బైబిల్ కథను ప్రదర్శించండి:
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. మంచి మరియు నిజాయితీగల జీవితంతో పరిశుద్ధాత్మతో నిండిన
క్రైస్తవుడిగా స్తెఫను పాత్రను వర్ణించారు (అపొ కార్య6: 3)
విశ్వాసం, శక్తితో నిండి ఉంది (అపొ : కార్య : 6: 8) మరియు జ్ఞానం
(అపొస్తలుల కార్యములు 6: 10) మరియు ప్రభువు పనిలో ఎవరు
చురుకుగా ఉన్నారు. (అపొ ; కార్య : 6: 8)
2. యూదు నాయకులచే తప్పుగా అరెస్టు చేయబడినప్పుడు,
(అపొ కార్య 7: 52)
3. కోపంతో ఉన్న జనసమూహం అతనిని రాళ్ళతో కొట్టి చంపినప్పటికీ,
స్తెఫను ప్రభువైన యేసును తిరస్కరించలేదు, తన ఆత్మను అప్పగించుట ద్వార ప్రశంసించాడు. (అపొ కార్య 7: 59 & 60)

బైబిల్ కథను ప్రదర్శించండి:
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. ఐతియొపియడు వెళ్లి బోధించమని దేవుని ఆజ్ఞకు ఫిలిప్పు విధేయుడయ్యాడు.
2. ఐతియొపియడు ఆరాధించడానికి ఆఫ్రికా నుండి యెరూసలెంకు
వచ్చాడు కాని సువార్త గురించి నిజమైన అవగాహన లేకుండా వెళ్ళిపోయాడు. అతను సహాయం కోసం బైబిల్ వైపు తిరిగాడు. (8: 27–28)
3. ప్రభువు దర్శకత్వం వహించిన ఫిలిప్పు తగిన సమయానికి వచ్చి
యెషయా 53 ను అతనికి వివరించాడు. ప్రభువైన యేసు జీవితం
మరియు మరణం గురించి అధ్యాయం ఎలా ఉందో ఆయన అతనికి
చూపించాడు. (8: 34–35)
4. ఐతియొపియడు ప్రభువైన యేసును విశ్వసించాడు మరియు వెంటనే
నిటీలో మునిగి బాప్తిస్మం తీసుకున్నాడు మరియు సంతోషంతో ఇంటికి
తిరిగి వెళ్ళాడు. (8: 36–38)

ముఖ్య వచనాలు వివరించండి మరియు దానిని నేర్చుకోవడానికి
విద్యార్థులను ప్రోత్సహించండి.
పూర్తి పాఠం 2.

ముఖ్య వచనాలు వివరించండి మరియు దానిని నేర్చుకోవడానికి విద్యార్థులను ప్రోత్సహించండి.
పూర్తి అధ్యయనం 2.

సమీక్షించండిజీ-

విద్యార్థులు ముఖ్య వచనాలు నేర్చుకున్నారని నిర్ధారించుకోండి మరియు
అది ఈ పాఠాన్ని ఎలా సంగ్రహిస్తుంది మరియు ప్రభువైన యేసు, స్తెఫను
ఇద్దరికీ ఎలా సంబంధం కలిగి ఉందో వారితో చర్చించండి, (లూకా
23:34 & అపొ: కార్య: 7: 60, లూకా 23:46 అపొ కార్య: 7: 59)

ఈ అధ్యయనాన్ని యెషయా 53 తో కలిపి వివరించండి. ఈ అధ్యాయం
క్రీస్తుపూర్వం 740–680 మధ్య ఎలా వ్రాయబడిందో మరియు యెషయా
ప్రవచనం ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మరణం, సమాధి, పునరుత్థానం మరియు
ఉద్ధృతిని ఎలా ఖచ్చితంగా తెలియజేస్తుంది.

వించాల్సింది

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. కష్ట సమయాల్లో, ప్రభువైన యేసుకు నమ్మకంగా ఉండటం?
2. ప్రభుత్వాలు చేసిన కొన్ని చట్టాలు పవిత్ర గ్రంథాలకు పూర్తిగా
వ్యతిరేకం అయినప్పుడు, ప్రభువు పట్ల స్తెఫను భక్తి ఈ రోజు ఆయన
పట్ల మనకున్న భక్తిని ఎలా సవాలు చేయాలి?

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. తనకోసం ఒక పని చేయమని ప్రభువు మనలను పిలిచినప్పుడు ఫిలిప్పు
చేసినట్లుగా మనం ప్రశ్నించకుండా లేకుండా పాటిస్తామా?
2. ప్రభువైన యేసు తన వద్దకు రావడాన్ని చూడటంలో మంచి
సాక్ష్యమివ్వడానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు క్రైస్తవుడిగా మన బాధ్యతలకు
అనుగుణంగా ఎలా జీవిస్తున్నాం?
3. విద్యార్థులు తమ విశ్వాసాన్ని బహిరంగంగా చూపించే బాప్తిస్మం
మార్గంగా భావించారా?
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పరిచయం చేయండి

పూర్తి చేయండి

బి 5 – 3వ స్థాయి
పాఠం 3 – ప్రభువు శిష్యులు
అంశం – వినడానికి సిద్ధం!

బి 5 – 4వ స్థాయి
అధ్యయనం 3 – ప్రారంభ క్రైస్తవులు
అంశం – కొర్నేలీ

బైబిల్ దృష్టి : అపొస్తలుల కార్యములు 8: 1–5; 26–40
ముఖ్య వచనం : అపొస్తలుల కార్యములు 16: 31
మనం నేర్చుకోవలసినది:
1. ఫిలిప్పు యొక్క ప్రశ్నించని విధేయత ఫలితంగా ఐతియొపియడును
ప్రభువు వద్దకు తీసుకురావడానికి ప్రభువు అతన్ని ఉపయోగించాడు.
2. ఐతియొపియడు ప్రభువుకు విధేయత చూపినందుకు సంతోషించి
తన మార్గంలో వెళ్ళాడు.

బైబిల్ దృష్టి : అపొ; కార్య ; 10: 1–8; 23–48
ముఖ్య వచనం : అపొ ; కార్య; 10: 43
మనం నేర్చుకోవలసినది:
1. సువార్త అందరికీ, యూదులు మరియు అన్యజనులకు సమానంగా
ఉంటుంది.
2. ప్రభువైన యేసును నమ్మిన మొదటి అన్యజనులలో కొర్నేలీ మరియు
అతని ఇంటివారు ఉన్నారు.

కొన్నిసార్లు మనం చేయాలనుకున్నదానికి పూర్తిగా భిన్నమైన పనిని
చేయాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నట్లు వివరించండి.
సమారియాలో ప్రభువు కోసం గొప్ప పని జరుగుతున్నట్లు ఫిలిప్పు చూస్తున్నాడని వివరించండి. ఏదేమైనా చాలా మంది మతం మార్చబడుతున్న స్థలాన్ని
విడిచిపెట్టి, గాజా ఎడారి ప్రాంతానికి వెళ్లాలని ప్రభువు ఫిలిప్పును ఆదేశించారు, ఆధ్యాత్మికంగా ఒక మనిషికి మాత్రమే సహాయం చేస్తారు,

యూదులు ఖచ్చితంగా అన్యజనుల ఇంటికి వెళ్ళకూడదు.

బైబిల్ కథను ప్రదర్శించండి:
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. ఫిలిప్పు ఐతియొపియడును కలిసినప్పుడు, అతను యెషయా 53:
7–8 చదువుతున్నాడు, ప్రభువైన యేసు జీవితం మరియు మరణం
గురించి ఫిలిప్పు అతనితో మాట్లాడే అవకాశాన్ని పొందుతాడు.
2. తన రక్షకుడిగా ఉండటానికి సిలువపై మరణించిన ప్రభువైన యేసు
ఎవరో యెషయా రాసినట్లు ఐతియొపియడు ఫిలిప్పు నుండి తెలుసుకున్నాడు, మరియు ఐతియొపియడు అతను పాపి అని గ్రహించి
ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును ఆయనను విశ్వసించడం ద్వారా తన
రక్షకుడిగా స్వీకరించాడు. (అపొ; కార్య; 8: 34–38)
3. ఐతియొపియడుకు బాప్తిస్మం తీసుకునే అధికారాన్ని ఫిలిప్పు వివరించాడు మరియు వారు నీటి దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు, అతడు బాప్తిస్మం
తీసుకుంటాడు. ఐతియొపియడుతో ప్రయాణించే సేవకులు అతని
బాప్తిస్మం కు సాక్ష్యమివ్వడమే కాక, ఐతియొపియడు ఇప్పుడు
ఎంత ఆనందంగా ఉన్నాడో వారు చూస్తున్నారు,

బైబిల్ కథను ప్రదర్శించండి:
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. ఒక రోజు, మధ్యాహ్నం 3 గంటల సమయంలో కొర్నేలీకు స్పష్టమైన
దర్శనం ఉంది, అందులో దేవుని దూత అతనికి కనిపించి, పేతురు
కోసం యూప్పకు మనుషులను పంపమని చెప్పాడు. (10: 3–6)
2. పేతురు కొర్నేలీ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఆయన బోధించిదానిని వినడానికి
మరికొందరు ఉన్నారు. (10: 24)
3. యూదులు మరియు అన్యజనులకు రక్షణ అని పేతురు ప్రారంభంలోనే
వారికి చెప్పడం ద్వారా గుంపును ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు. (అపొ;
కార్య 10: 34–35)
4. పేతురు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు జీవితం, మరణం మరియు పునరుత్థానం
గురించి హాజరైన వారికి బోధించాడు మరియు వారు ఆయనను విశ్వసిస్తే, వారు పాప క్షమాపణ పొందుతారని చెప్పడం ద్వారా ముగించారు.
(10: 38–44)
5. అక్కడ ఉన్న అన్యజనులు ఇదే చేసారు, మరియు వారు ప్రభువైన
యేసును నమ్మినవారు మరియు బాప్తిస్మం తీసుకున్న మొదటి అన్యజనులలో ఒకరు. (అపొ; కార్య 10: 47–48)

ముఖ్య వచనాలు వివరించండి మరియు దానిని నేర్చుకోవడానికి
విద్యార్థులను ప్రోత్సహించండి.
పూర్తి పాఠం 3.

కొర్నేలీ ఒక రోమాఅధికారి (ఒక అన్యజనుడు), ఒక శతాధిపతి, అతను తన
పాప క్షమాపణ కోసం ఎంతో ఆసక్తిగా వెతుకుతున్నాడు మరియు అతనికి
మరియు అతని కుటుంబానికి సువార్త ప్రకటించిన పేతురుతో పరిచయం
ఏర్పడిందని దేవుడు చూశాడు.

ముఖ్య వచనాలు వివరించండి మరియు దానిని నేర్చుకోవడానికి విద్యార్థులను ప్రోత్సహించండి.
పూర్తి అధ్యయనం 3.

సమీక్షించండిజీ-

ఈ పాఠాన్ని యెషయా 53 తో కలిపి చెప్పండి మరియు ప్రత్యేకంగా 7
మరియు 8 వ వచనాలను చర్చించండి. దాని వధకు తేబడిన గొఱ్ఱవలే
నిశ్శబ్దంగా ఉన్న ప్రభువైన యేసు సిలువను భరించాడు. అతనికి న్యాయమైన విచారణ ఇవ్వబడలేదు మరియు అతని జీవితం మన పాపాలకు
సిలువ వేయబడింది.

అన్యజనుల గృహంలోకి ప్రవేశించే యూదుడిగా పేతురు స్థానాన్ని పరిగణించండి. పేతురు ఏమి చేయాలో మార్గదర్శకం ఎలా ఇచ్చాడో, మరియు
అన్యజనులకు సువార్తను ఏ విదముగా ఆయన చెప్పాలి అనేది దేవుడు
చెపుతాడు (అపొ కార్య 10: 9–17) చూడండి.

వించాల్సింది

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. 1.విధేయులైన క్రైస్తవులు ఇతరుల జీవితాలలో నిజమైన ఆశీర్వాదం
పొందగలరని అర్థం చేసుకోవడం – క్రైస్తవులు మరియు లేనివారు.
2. 2.ప్రభువైన యేసుపై వ్యక్తిగత విశ్వాసం బాప్తిస్మం తీసుకొని అనుసరించాలి.

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. 1.జాతి, సంస్కృతి లేదా మతంతో సంబంధం లేకుండా పాపనికి క్షమాపణ అందరికీ లభిస్తుందని అర్థం చేసుకోవడం.
2. 2.మన జీవితంలో ఏమి చేయాలో మరియు మన పాపాలను ఎలా
క్షమించవచ్చో సూచించడానికి ఇప్పుడు మనకు బైబిల్ ఉన్నందున
చర్చించండి.
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బి 5 – 3వ స్థాయి
పాఠం 4 – ప్రభువు శిష్యులు
అంశం – వెళ్ళడానికి సిద్ధం!

బి 5 – 4వ స్థాయి
అధ్యయనం 4 – ప్రారంభ క్రైస్తవులు
అంశం – బర్నాబా

బైబిల్ దృష్టి : అపొ; కార్య; 10: 1–20; 24–29; 33–43
ముఖ్య వచనం : అపొ; కార్య; 10: 43
మేము దానిని నేర్చుకుంటున్నాము :
1. కొర్నేలీ చాలా మంచి వ్యక్తి అయితే, అతను క్రైస్తవుడు ఎలా అవుతాడో
చెప్పడానికి అతనికి ఎవరైనా అవసరం.
2. సువార్త యూదులకే కాదు, అది అందరికీ అని తన దర్శనం
ఫలితంగా పేతురు నేర్చుకున్నాడు.

బైబిల్ దృష్టి : అపొ కార్య 4: 32–37; 9: 26–31; 11: 19–30
ముఖ్య వచనం : అపొ కార్య 11: 24
మేము దానిని నేర్చుకుంటున్నాము :
1. మంచి చేయడం ద్వారా మనం క్రైస్తవులుగా మారలేము.
2. క్రైస్తవులు మంచి చేస్తారు ఎందుకంటే క్రైస్తవుడి జీవితంలో పరిశుద్ధాత్మ
ఫలాలలో 'మంచితనం' ఒకటి. (గలతీయులు 5: 22)

ఈ పాఠం తీరప్రాంత పట్టణమైన కేసరియాలో చుట్టూ చేయబడింది.
కొర్నేలీ అక్కడ రోమా సైనిక అధికారి మరియు ఒక శతాధిపతి వంద
మందికి బాధ్యత వహించాడు. అతను అక్కడ ఉన్న ఇటాలి పటలములో
పని చేస్తున్నాడు. అయితే, అతను దేవుణ్ణి వెతుకుతున్న వ్యక్తి. అతను
అన్యజనుడు, కానీ ఇప్పటి వరకు పేతురు తన తోటి యూదులకు
మాత్రమే సువార్తను తీసుకువచ్చాడు.

అపొస్తలుల కార్యములు 4: 36 లో మనకు మొదట బర్నబా పరిచయం.
అతని పేరు యొక్క అర్ధం “ప్రోత్సాహక కుమారుడు”. అతను కుప్ర్రా ద్వీపం
నుండి వచ్చాడు మరియు అతను భూమిని అమ్మేసి డబ్బు తెచ్చి అపొస్తలులకు ఇచ్చాడని బైబిలు చెబుతుంది. అతను తన పేరుకు అనుగుణంగా
జీవిస్తున్నాడు, అతని మన అపొస్తలులకు గొప్ప ప్రోత్సాహంగా ఉండేవాడు.

పూర్తి చేయండి

బైబిల్ కథను ప్రదర్శించండి:
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. సీమోను పేతురు కోసం కేసరియాకు దక్షిణంగా ఉన్న యేుప్పాకు
మనుషులను పంపమని దేవదూత దర్శనంలో కొర్నేలితో చెప్పాడు.
(అపొ కార్య 10: 3–6)
2. మరుసటి రోజు, పేతురు సీమోను ఇంటి పై గదిలో ఒక దర్శనం
చూసాడు, అక్కడ అతను ప్రార్థన చేయడానికి వెళ్ళాడు, సువార్త
యూదులకు మాత్రమే పరిమితం కాదని, అన్యజనులకు కూడా అని
దేవుడు పేతురుకు వెల్లడించాడు. భగవంతుడు రెండు వర్గాల ప్రజలను మాత్రమే చూస్తాడు, ఆయనవారు, ఆయనను కలిగిలేనివారు!
(అపొ కార్య 10: 9–16)
3. పేతురు కొర్నేలీ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు, దేవుని అనుగ్రహం ఇశ్రాయేలు జాతి, యూదులకే పరిమితం అని తాను నమ్ముతున్నానని
ఒప్పుకున్నాడు, కాని నేర్చుకున్నాడు: దేవుడు పక్షపాతి కాదు. (అపొ
కార్య 10: 34–35)
4. పేతురు అక్కడ ఉన్నవారికి సువార్తను ప్రకటించాడు మరియు రక్షణ
'ఆయనను విశ్వసించే ప్రతి ఒక్కరికీ' అని నొక్కి మరి చెప్పాడు. (అపొ
కార్య 10: 43)
5. 5.హాజరైన వారు బాప్తిస్మం పొందారు మరియు అన్యజనులను
సంఘములోని ప్రవేశించటానికి ఇది ప్రారంభమైంది.

బైబిల్ కథను ప్రదర్శించండి:
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. బర్నబా ప్రభువు యొక్క అంకితభావ సేవకుడు, అతను నిస్వార్థుడు.
అతను తన సమయాన్ని మరియు ఆస్తులను ఇతరులకు సహాయం
చేయడానికి ఉపయోగించాడు. ప్రభువైన యేసును తెలుసుకోవటానికి ప్రజలు రావాలని ఆయన కోరుకున్నారు మరియు జీవితానికి
అవసరమైన వారికి అవసరమైన వారికి సహాయం చేయాలనుకున్నాడు.
ఫలితంగా అతన్ని 'మంచి వ్యక్తి' అని పిలుస్తారు. (అపొ కార్య 11: 24)
2. యెరూషలేములోని క్రైస్తవులు పౌలును స్వీకరించడానికి భయపడినప్పుడు, బర్నబా పౌలుకు దయ చూపించాడు. (అపొ కార్య 9: 27)
3. అంతియొకయలోని క్రొత్త సంఘాన్ని ప్రోత్సహించడానికి బర్నబాను
యెరూషలేము లోని సంఘం పంపించింది మరియు అతను అక్కడ
ఉన్నప్పుడే చాలామంది ప్రభువు వైపు మొగ్గు చూపారు. అంత్యోకియలోని క్రొత్త క్రైస్తవులను 'ప్రభువుకు నిజయీతి గా ఉండమని ప్రోత్సహించాడు. (అపొ కార్య 11: 23)
4. బర్నబా అంత్యోకియకు వచ్చి జరుగుతున్నదంతా చూసినప్పుడు, తనకు
ఒక సహాయకుడు అవసరమని అతనికి తెలుసు కాబట్టి అతను తార్సస్
వద్దకు వెళ్లి సౌలును కనుగొన్నాడు. (అపొ కార్య 11: 25–26)

సమీక్షించండిజీవించా-

ముఖ్య వచనాలు నేర్చుకోండి మరియు ఇది నేటి పాఠాన్ని ఎలా సంగ్రహిస్తుందో చర్చించండి. 'ఎవరైతే ఆయనను నమ్ముతారో–' అనే పదబంధానికి విద్యార్థులను కూడా చూడండి. యోహాను 3: 15–16.

4వ పరిశీలనలోని ప్రశ్నలకు విద్యార్థులకు సరిగ్గా సమాధానం చెప్పే ప్రశ్నలను అడగడం ద్వారా అధ్యయనాన్ని సమీక్షించండి.

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. ఇతర జాతుల యువకులతో సువార్తను పంచుకోవాలా?
2. అపొ కార్య 10: 34–35 ను మీ మాటల్లోనే వివరించండి.

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. క్రైస్తవులుగా మన జీవితంలో 'మంచితనాన్ని' ప్రదర్శించాలా?
2. క్రైస్తవులుగా ప్రభువైన యేసుకు నిజమని?
3. కష్ట సమయాల్లో ప్రయాణిస్తున్న ఇతర క్రైస్తవులను ప్రోత్సహించడానికి.

పరిచయం చేయండి

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

బి 6 – 4వ స్థాయి
అధ్యయనం 1 – యాకోబు
మరియు అతని కుటుంబం అంశం – హరోను వద్ద

బైబిల్ దృష్టి : ఆదికాండము 37: 1–11
ముఖ్య వచనం : ఆదికాండము 37: 8
మనం నేర్చుకోవలసినది:
1. యోసేపు యుక్తవయసులో ఉన్నప్పుడు, పదిహేడేళ్ళ వయసులో,
దేవుడు అతనితో కలలలో మాట్లాడాడు అతని జీవితానికి ఒక ప్రణాళిక ఉందని అతనికి వెల్లడించాడు.
2. అసూయ అనే పాపం దేవునికి అసహ్యకరమైనది మరియు మరింత
తీవ్రమైన పాపంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది మరియు అందువల్ల దీనిని
నివారించాలి.

బైబిల్ దృష్టి : ఆదికాండము 29: 1–30
ముఖ్య వచనం : గలతీయులు 6: 7
మనం నేర్చుకోవలసినది:
1. దేవుని సమయమందు అన్ని ఆయన నియంత్రణలో వుండుతాడు.
2. మన జీవితంలో పాపపు చర్యలను విత్తితే, దాని ఫలితాలను మనం
పొందుతామని ఆశించవచ్చు.

పరిచయం చేయండి

యాకోబు పూర్వీకులైన అబ్రాహాము, ఇస్సాకు విద్యార్థులను గుర్తుచేసుకోండి, ఇప్పుడు మేము యాకోబు మరియు అతని కుటుంబాన్నీ గూర్చి
చెప్పండి.
3. యాకోబు కుమారులలో యోసేపు ఒకరు, అతని తల్లి పేరు రాహేలు.
అతను వృత్తి ద్వారా గొఱ్ఱల కాపరి. అతనికి ఒక తమ్ముడు ఉన్నాడు
4. బెన్యామీను, మరియు బెన్యామీను పుట్టినప్పుడునే యాకోబు తల్లి
రాహేలు మరణించాడు.

యాకోబు ఇస్సాకు, రెబెకా కుమారుడు, ఏసావు అతని సోదరుడు. ఏసావు
జన్మహక్కును దోచుకున్నందుకు అతన్ని చంపడానికి ప్రణాళిక వేశాడు.
(కథను సంగ్రహించండి)
బీర్షెబాను విడిచిపెట్టినప్పుడు యాకోబుకు 77 సంవత్సరాలు; అతను
తన మామ లాబాన్కు 20 సంవత్సరాలు సేవచేసాడు, 33 సంవత్సరాల
క్రితం కనానులో మరియు ఐగుప్తులో తన జీవితంలో చివరి 7 సంవత్సరాలు
గడిపాడు.

పూర్తి చేయండి

బైబిల్ కథను ప్రదర్శించండి:
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. యోసేపును అతని సోదరులు ద్వేషించారు అందుకని యాకోబుకు
వారి తప్పు పనుల గురించి చెప్పాడు మరియు యాకోబు అతన్ని
ప్రేమించాడు ఎందుకంటే అతను రాహేలు కుమారుడు, మరియు
యాకోబు వృద్ధాప్యంలో జన్మించాడు. (37: 2)
2. విచిత్రమైన నిలువుటంగీని కుట్టి ఇచ్చేను, యాకోబుకు యోసేపు
పైఉన్న ప్రత్యేకమైన అభిమానాన్ని చూపించింది, కాని అతని సోదరుల
హృదయాల్లో అసూయ, ద్వేషం రేకెత్తించయీ. (37: 3 & 4)
3. యాకోబు యొక్క మొదటి కలలో, పదకొండు పనలు వంగి పన్నెండవ
దానిని నమస్కరించడం. రెండవ కల కూడా రాహేలు మరణించినట్లు
(37: 5–11)

బైబిల్ కథను ప్రదర్శించండి:
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. హరోను నుండి కొంతమంది గొఱ్ఱల కాపరులు తమ మందలను
చూసుకుంటున్న ప్రదేశానికి మరియు రాహేలు తన మందతో వచ్చిన
ప్రదేశానికి. యాకోబు మార్గనిర్దేశం చేయబడినప్పుడు దేవుని సమయం
ఖచ్చితంగా ఉంది
2. యాకోబు తన మామ కోసం పనిచేశాడు, అతను రాహేలు ను వివాహం
చేసుకోవాలని అనుకున్నాడు, కాని లాబాను రాహేలు అక్క అయిన
లేయాను వివాహం చేసుకోవాలని యాకోబుని మోసం చేశాడు.
రాహేలును వివాహం చేసుకోవడానికి ముందు అతను 7 సంవత్సరాలు
లాబానుకు సేవ చేయాల్సి వచ్చింది. ఆ తర్వాత మరో 7 సంవత్సరాలు
సేవ చేయాల్సి వచ్చింది. (ఆదికాండము 29: 15–30)
3. యాకోబు తన తండ్రిని మరియు సోదరుడిని మోసం చేసాడు, గొఱ్ఱల
విషయములో తన మామను మోసంచేసాడు, తరువాత తన మామ
యాకోబును వివాహ విషయములో మోసం చేస్తాడు!

సమీక్షించండిజీ-

బైబిల్ సమయము 1వ స్థాయిలో అడిగిన ప్రశ్నలకు సమాధానం
ఇవ్వడానికి విద్యార్థులకు సహాయపడే ప్రశ్నలను అడిగే ప్రశ్నలతో పాఠాన్ని
సమీక్షించండి.

బీర్షెబా నుండి హరాను (యూఫ్రటీస్ నదిపై) వరకు యాకోబు చేసిన
ప్రయాణాన్నిచూపండి. ప్రజలు తమ జీవితాల్లో దేవుని ఇష్టాన్ని కోరుకునే
బదులు తమ ఇష్టానుసారంగా కొనసాగించడానికి ఇష్టపడతారు.

వించాల్సింది

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. ప్రతి ఒక్కరి జీవితానికి దేవునికి ఒక ప్రణాళిక ఉంది. మన రక్షకుడిగా
ప్రభువైన యేసును విశ్వసించినప్పుడు, ఆయన మన కొరకు తన
ప్రణాళికను రూపొందిస్తాడు. .
2. అసూయ యొక్క పాపం మన జీవితంలో నివారించాలి;
బైబిల్ దీనిని ఇలా సూచిస్తుంది: 'సమాధి వలె క్రూరమైనది'.
(సొలొమోను పాట 8: 6)

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. మన పాపానికి పశ్చాత్తాపం పొందక పోతే రక్షకుడిని విశ్వసించకపోతే,
మన పాపపు జీవితాల ఫలితాలను పొందుతామని గ్రహించాల్సిన
అవసరం ఉంది.
2. మనం క్రైస్తవులైతే మరియు పాపము చేసినట్లయితే మనం దానిని
ప్రభువైన యేసుతో త్వరగా ఒప్పుకుంటాము మరియు అతని క్షమాపణ
కలిగి ఉంటాము (1 యోహాను 1: 9),
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బి 6 – 3వ స్థాయి
పాఠం 2 – యోసేపు జీవితం
అంశం – అసహ్యించుకున్న సోదరుడు

బి 6 – 4వ స్థాయి
అధ్యయనం 2 – యాకోబు
మరియు అతని కుటుంబం అంశం – పెనియలు యొద్ద

బైబిల్ దృష్టి : ఆదికాండము 37: 12–36
ముఖ్య వచనం : రోమీయులు 6: 12
మనం నేర్చుకోవలసినది:
1. పాపం మన జీవితంలో ఒక చిన్న మార్గంలో మొదలవుతుంది
మరియు జీవితాలను స్వాధీనం చేసుకుంటుంది, మనం ప్రభువైన
యేసును క్షమాపణ కోరితే తప్ప అదిపోదు.
2. మన పాపం గురించి మనకు అపరాధ భావన వచ్చినప్పుడు, దానిని
ప్రభువైన యేసు ముందు ఒప్పుకోవాలి, అది చాలా ముఖ్యం.

బైబిల్ దృష్టి : ఆదికాండము 32: 1–32
ముఖ్య వచనం : ఆదికాండము 32: 11
మనం నేర్చుకోవలసినది:
1. దైవిక రక్షణ అవసరం అనే భావన నుండి యాకోబు దేవుణ్ణి
ప్రార్థించాడు.
2. యాకోబు చివరకు తన జీవితాన్ని దేవునికి ఇస్తాడు మరియు అతను
దేవునికి అంగీకరించిన తరువాత అతని పేరు యాకోబు, దేవుడు తన
పేరును ఇశ్రాయేలు గా మారుస్తాడు,

పరిచయం చేయండి

ఇప్పటివరకు యాకోబుకథను సవరించండి మరియు యాకోబు కుటుంబంలోని ఉద్రిక్తతలు మరియు వాటికి గల కారణాలను విద్యార్థులకు గుర్తు చేయండి.
ఆదికాండము 27 లో, యాకోబు తన తండ్రి ఇస్సాకును ఏసావు కంటే
ముందే ఆశీర్వదించమని తన తండ్రిని మోసగించాడు. ఈ పాఠంలో
యాకోబు కుమారులు మేక రక్తంతో అతన్ని మోసం చేస్తారు. తన
కుమారులు ఇప్పుడు అతనిని మోసగించినప్పుడు యాకోబు ఈ విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటాడని అనుకోవడం సమంజసం. మోసపూరిత
నొప్పి యాకోబు జీవితంలో మరోసారి అనుభూతి చెందుతుంది!

యాకోబుతో కుస్తీ పడిన వ్యక్తి (24 వ వచనం) మరెవరో కాదు. హోషేయ
12: 4 చదవండి. మండుచున్న పొద నుండి ప్రభువు
(i) మోషేకు ఎక్కడ కనిపిస్తున్నాడో కూడా చూడండి; (నిర్గమ 3: 1–22)
(ii) కర్ర ఒక పాముగా మారినప్పుడు ; (నిర్గమ 4: 1–17)
(iii) ఒక అభ్యర్థనతో మరియు యెషయా ప్రతిస్పందనతో యెషయాకు
కనిపిస్తుంది; (యెషయా 6)
(iv) దమస్కులోకి వెళ్లే మార్గంలో సౌలుకు కనిపిస్తుంది.
(అపొ కార్య 9: 1–19)

పూర్తి చేయండి

బైబిల్ కథను ప్రదర్శించండి:
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. యోసేపు పట్ల ద్వేషం, అతని సోదరులు అతన్ని ఒక గొయ్యిలో
పడవేస్తారు. (37: 12– 18)
2. యాకోబు సోదరులు ఐగుప్తుకు వెళ్లే ఇష్మాయేలీయులకు ఇరవై వెండి
దేనారములకు అమ్ముతారు. (37: 25–28)
3. అతని సోదరులు అబద్ధం చెప్పడంతో యోసేపు తండ్రి యాకోబు
విరిగిన హృదయంతో ఉన్నాడు. వారు అతనికి మేక రక్తంలో ముంచిన
వస్త్రం చూపిస్తారు మరియు యాకోబు తన కొడుకు చనిపోయాడని
నమ్ముతాడు. (37: 31–35)

సమీక్షించండిజీ-

ఈ కథలో దేవుడు ఎలా నియంత్రణలో ఉన్నాడో చర్చించండి,
ఎందుకంటే ఇష్మాయేలీయులకు తెలియదు, అయినప్పటికీ, యోసేపుకు
ఐగుప్తుకు అతన్ని ఫరో అధికారులలో ఒకరైన పోతిఫర్కు అమ్మడానికి
తీసుకువెళ్లారు.
ఐగుప్తులోనే దేవుడు యోసేపును గొప్పగా ఆశీర్వదించబోతున్నాడు
కీర్తన 76: 10 చూపిస్తుంది,

వించాల్సింది

బైబిల్ కథను ప్రదర్శించండి:
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. యాకోబు హరోను నుండి కనానుకు తిరిగి వెళ్తున్నాడు మరియు ఇరవై
సంవత్సరాల క్రితం తాను చెప్పినట్లు ఏసా తనను చంపేస్తాడని భయపడ్డాడు. (ఆదికాండము 27: 41)
2. ఏసావును ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి యాకోబు వరుసగా మూడు
జంతువుల మందలను పంపాడు, మొత్తం 580. (32: 13–21)
3. యాకోబు రాత్రి ఒంటరిగా పెనియల్ (దేవుని ముఖం) వద్ద గడిపాడు
– మార్చాడు. (32: 22– 32)
4. ఏసా 400 మంది పురుషులతో వస్తున్నాడని యాకోబు విన్నాడు,
తద్వారా అతను తన కుటుంబాన్ని రెండు గుంపులుగా విభజించాడు,
తద్వారా మొదటిది నాశనమైతే రెండవవాడు పారిపోవచ్చు. (33:1–2)
ముఖ్య వచనాలు వివరించండి మరియు విద్యార్థులను ప్రోత్సహించండి నేర్చుకో దీనిని.
ముఖ్య వచనాలు వివరించండి మరియు దానిని నేర్చుకోవడానికి విద్యార్థులను ప్రోత్సహించండి.
పూర్తి పాఠం 2.
పూర్తి అధ్యయనం 2.
అది చూపించు : FBI – బానిసగా అమ్మబడిన యోసేపు ( P & I )
అది చూపించు : FBI – కానాకు తిరిగి వచ్చిన యాకోబు ( I )
2వ స్థాయిలో అడిగిన ప్రశ్నలకు సమాధానాలను పూరించడానికి విద్యార్థులకు
సహాయపడే ప్రశ్నలను అడగడం ద్వారా ఈ అధ్యయనాన్ని సమీక్షించండి.
కింది వాటి యొక్క అర్ధాలకు వారి దృష్నిటి ఆకర్షించండి: యాకోబు వారిని చూచిఇది
దేవుని సేన అని చెప్పి ఆ చోటికి మహనయీము అను పేరు పెట్ను
టె . (2 వ వచనం)
యాకోబు (27 వ వచనం) –
ఇశ్రాయేలు (28 వ వచనం) – దేవునితో పోరాడేవాడు
పెనియలు (30 వ వచనం) – దేవుని ముఖం.

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. విద్యార్థులు తమ హృదయాలలో ఇతరులపై ద్వేషం లేదా అసూయను 1. యాకోబు దేవునితో ఒంటరిగా ఉన్నాడు. (24 వ వచనం) రక్షణ
పొందాలంటే పాపులుగా మనం దేవునితో వ్యక్తిగత వ్యవహారాలు
అనుభవించారా అని చర్చించాలా? అలా అయితే, అందరూ తమ
కలిగి ఉండాలి. ప్రతి ఒక్కరూ తమ పాపాలను క్షమించమని దేవునితో
పాపాన్ని ప్రభువైన యేసుతో అంగీకరించి, చెడు లేకుండా జీవించే
అడగాలి!
శక్తిని ఇవ్వమని ఆయనను కోరాలి. 1 యోహాను 1: 7 చూడండి
2. దేవదూత యాకోబుతో కుస్తీ పడ్డాడు (24 వ వచనం) అతని
2. ముఖ్య వచనాలు రోమీయులు 6 : 12 ను నేర్చుకోండి మరియు
అహంకారం మరియు వంచనను తొలగించాడు. మనలనుకూడా
విద్యార్థులను వారి జీవితాల్లో మార్గదర్శక సూత్రంగా మార్చమని
దేవుడు మాత్రమే సరి సరి చేయగలడు.
ప్రోత్సహించండి.
3. దేవుని యాకోబు తన పేరు మార్చాడు.
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బి 6 – 3వ స్థాయి
పాఠం 3 – యాకోబు
అంశం జీవితం – నమ్మకమైన ఖైదీ

బి 6 – 4వ స్థాయి
అధ్యయనం 3 – యాకోబు
మరియు అతని కుటుంబం అంశం – బెతెల్ వద్ద

బైబిల్ దృష్టి : ఆదికాండము 39: 1–6; 19–23
ముఖ్య వచనం : ఆదికాండము 39: 21
మనం నేర్చుకోవలసినది:
1. యోసేపు ఇంటికి దూరంగా ఐగుప్తులోని ఉన్నప్పటికీ, చాలా కష్టమైన
పరిస్థితులలో కూడా అతను దేవునికి నమ్మకంగా ఉన్నాడు.
2. దేవుడు యోసేపుపై తన కను దృష్టిని కలిగి ఉన్నాడు మరియు
అతనికి గొప్ప భవిష్యత్తును ప్రణాళికను కలిగి ఉన్నాడు.
(రోమీయులు 8:28)

బైబిల్ దృష్టి : ఆదికాండము 35: 1–15
ముఖ్య వచనం : కీర్తన 37: 7
మనం నేర్చుకోవలసినది:
1. క్రైస్తవులుగా మనం మన జీవితాల కోసం దేవుని మార్గం నుండి
తిరుగుతూ, దూరమవుతాము, కాని ఆయన ఎప్పుడూ మనలను
విడువడు మనలను ఎడబాయడు.
2. క్రైస్తవులుగా, గతంలో మన వైఫల్యాలను, భవిష్యత్తులో మనం ఎదుర్కొనే
ఇబ్బందులను, కష్టాలను ఎదుర్కోవటానికి దేవుని సహాయం కావాలి.

పరిచయం చేయండి

ప్రజలు నిర్దోషులుగా ఉన్నప్పుడుటికీ కారాగారంలో ఉంచే అన్యాయాన్ని
చర్చించండి. అది యోసేపు కు ఎలా జరిగిందో వివరించండి.
కొన్ని దేశాలలో నేడు విశ్వాసులు కారాగారంలో ఉన్నారని వివరించండి.
వారు కారాగారంలో లేరు ఎందుకంటే వారు తప్పు చేయరు, వారు
దేవునికి నమ్మకత్వమును చూపుతున్నారు.

ప్రభువుపై నమ్మకం ఉన్నవారికి ఆయన రక్షణ గురించి ఖచ్చితంగా
తెలుసు – ప్రభువులో భద్రత ఉందని దృష్టి పెట్టడం ద్వారా అధ్యయనాన్ని
పరిచయం చేయండి.
91 వ కీర్తన మరియు రోమీయులు 8, ఈ రక్షణను వివరిస్తాయి. ఈ క్రింది
వచనాలు పరిచయం మరియు నేపథ్యం ద్వారా సూచించదగినవి: కీర్తన
91: 2, 15; మరియు. రోమీయులు 8: 31.

పూర్తి చేయండి

బైబిల్ కథను ప్రదర్శించండి:
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. ఫరో కోటలోని అధికారి అయిన పోతిఫర్కు యోసేపును ఇష్మాయేలీయులు బానిసగా అమ్మారు. (39: 1)
2. పోతిఫర్ భార్య అతని గురించి అబద్ధాలు చెప్పింది, అతనిపై తప్పుడు
ఆరోపణలు వచ్చినందున అతన్ని కారాగారంలో పడేశారు.
(39: 7–20)
3. యోసేపు కారాగారాదికారి కటాక్షము పొందినందున, ఖైదీలను
చూసుకొనే బాధ్యతను అప్పగించెను. (39: 21–23)

బైబిల్ కథను ప్రదర్శించండి:
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. 30 సంవత్సరాల క్రితం, ఆదికాండము 28: 20–22లో చేసిన
ప్రతిజ్ఞను నెరవేర్చమని దేవుడు యాకోబును ఆజ్ఞాపించి, బేతేలుకు
తిరిగి వస్తాడు.
2. (ఆదికాండము 35: 2–5)
3. అతను 'ఎల్ బెతేల్' వద్ద ఒక బలిపీఠాన్ని నిర్మిస్తాడు మరియు ఏసావు
నుండి తనను రక్షించిన దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తాడు. (ఆది : 35: 6–7)
4. దేవుడు యాకోబుతో బేతెల్ వద్ద మళ్ళీ కలుస్తాడు మరియు అబ్రాహాము మరియు ఇస్సాకులతో చేసిన ఒడంబడికను పునరుద్ధరించాడు.
(ఆదికాండము 35: 11–13)

ముఖ్య వచనాలు వివరించండి మరియు దానిని నేర్చుకోవడానికి
విద్యార్థులను ప్రోత్సహించండి.
పూర్తి పాఠం 3.

సమీక్షించండిజీ-

వించాల్సింది

ముఖ్య వచనాలు వివరించండి మరియు దానిని నేర్చుకోవడానికి విద్యార్థులను ప్రోత్సహించండి.
పూర్తి అధ్యయనం 3.

యోసేపు జీవితానికి సాతాను యొక్క ఉద్దేశ్యాన్ని దేవుడు ఎలా ఓడించాడో
మరియు నిందలేని, నమ్మదగిన మరియు బాధ్యతాయుతమైన నమ్మిన
వ్యక్తిగా యోసేపు ఎలా బయటకు వస్తాడో వివరించమని విద్యార్థులను
అడగడం ద్వారా పాఠాన్ని సమీక్షించండి.

రాహేలు తన బిడ్డకు బెన్–ఓ, ని అని పేరు పెట్టారు, దీని అర్థం 'నా దుఃఖం
యొక్క కుమారుడు', కానీ యాకోబు అతనికి బెన్యామీను అని పేరు
పెట్టాడు, అంటే 'నా కుడి చేతి కుమారుడు'. ఈ అధ్యయనం యేసుతో చిత్రీకరించినట్లు చర్చించండి, అవి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క శిలువ యొక్క
దుఃఖాన్ని భరిస్తాడు మరియు తరువాత పరలోకంలో దేవుని కుడి చేతికి
ఉన్నతమైనవాడు. బెతెల్ యాకోబుకు మరపురాని అనుభవంగా ఉన్నట్లే,
కల్వరి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుకు మరియు ఆయనపై నమ్మకమున్నవారికి
మరపురాని అనుభవం.

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మనలను ఎలా చూసుకోగలడు అనేదాని
గురించి ఈ పాఠం మనకు ఏమి నేర్పించిందో, చాలా కష్టమైన
పరిస్థితులలో కూడా మనం ఆయనను విశ్వసించి, పాటిస్తే?
2. వారి విశ్వాసం కోసం ఖైదు చేయబడిన ఇతర వ్యక్తుల గురించి
బైబిల్లో ఆలోచించండి.

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. బైబిలు చదవడం ద్వారా మరియు దేవుని రోజువారీ మార్గదర్శకం
కోసం ప్రార్థించడం ద్వారా మన జీవితాలపై దేవుని ఆశీర్వాదం
పొందాలి.
2. వారి జీవితంలో అత్యంత ముఖ్యమైన 'బెతేల్ అనుభవం' ఏమిటో
చర్చించమని విద్యార్థులను అడగండి.
3. ఒక క్రైస్తవునిగా, మనం ఇబ్బందుల్లో ఉన్నప్పుడు, హెబ్రీయులు 13: 5
“నేను నిన్ను ఎప్పటికీ విడువను ఎడబాయను”.
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బి 6 – 3వ స్థాయి
పాఠం 4 – యాకోబు
అంశం జీవితం – కొత్త నాయకుడు

బి 6 – 4వ స్థాయి
అధ్యయనం 4 – యాకోబు
మరియు అతని కుటుంబం అంశం – కనానులో

బైబిల్ దృష్టి : ఆదికాండము 41: 14–49
ముఖ్య వచనం : ఆదికాండము 41: 32
మనం నేర్చుకోవలసినది:
1. రెండు కలలను అర్థం చేసుకోగల సామర్థ్యం కోసం యోసేపు దేవునికి
ఘనత ఇచ్చాడు మరియు ఈ వినయం కారణంగా దేవుడు అతనికి
బాధ్యతను అప్పగించాడు.
2. కారాగారంలోనే కాదు, రాజభవనంలో కూడా యోసేపు దేవునికి
నమ్మకంగా ఉన్నాడు, దేవుడు అతనిని కాపాడుతూ వచ్చేను.

బైబిల్ దృష్టి : ఆదికాండము 37: 1–36
ముఖ్య వచనాలు : ఎఫెసీయులు 4: 31–32
మనం నేర్చుకోవలసినది:
1. అభిమానవాదం అసూయకు దారితీస్తుంది మరియు అసూయ చాలా
తీవ్రమైన పాపానికి, ప్రజల జీవితాలలో పరిణామాలకు దారితీస్తుంది.
2. అతని సోదరులు చాలా సంవత్సరాలు వారి పాపంతో జీవించవలసి ఉన్నప్పటికీ, చివరికి యోసేపు తన తండ్రి మరణానికి ముందు తనను తాను
వెల్లడిపరుస్తూ క్షమాపణ సమాధానంతో కలుస్తారు. (ఆది 50: 20)

పరిచయం చేయండి

యోసేపు జీవితంలో దేవుడు ఎంత గొప్పగా ఆయన చిత్తాని నిర్వర్తించాడో
వివరించండి. యోసేపు మంచి సాక్ష్యం కారణంగా, (39 వ వచనం)
అతను దేశానికి రెండవ అధిపతిగా పదోన్నతి పొందాడు.
42 వ వచనంలో, అతను బానిస స్థానం నుండి రాజు కొడుకు స్థానానికి
తీసుకువెళ్ళినట్లు ఊంగరం చూపిస్తుంది; చిరిగిన వస్త్రాన్ని బదులుగా
చక్కని నార బట్టలు ఇచ్చారు; అతను అధికారంలోకి రావడాన్ని సూచించే
బంగారు గొలుసు ఇవ్వబడింది; మరియు అతను 43 వ వచనంలో ఒక
రథాన్ని ఇచ్చాడు, అతను ఇకపై బందీగా లేడు కాని ఫరో రాజ్యంలో
స్వేచ్ఛను అనుభవిస్తున్నాడు.

యాకోబు కుటుంబాన్ని మరియు వారి ప్రస్తుత పరిస్థితిని పరిచయం
చేయండి.
ఇతర బైబిల్ పఠనాలను సూచించడం ద్వారా ఈ అధ్యయనానికి నేపథ్యాన్ని
చూపండి:
(i) కీర్తన 56 – క్రైస్తవుల కోసం, దెయ్యం ఇతరులను దాడి చేయడానికి
ఎలా ఉపయోగిస్తుందనే దానితో సంబంధం లేకుండా దేవుడు వారిని
చూసుకుంటున్నాడని చర్చించండి.
(ii) మత్తయి 5: 43–48; ఎఫెసీయులు 4: 22–32– ప్రభువును
ప్రేమించని వారి నుండి హింస లేదా వ్యతిరేక సమయాల్లో ఈ రెండు
పఠనాలలో సూచించబడిన క్రీస్తు లాంటి వైఖరిని, అది చాలా కష్టంగా
ఉన్నప్పటికీ అవలంబించడానికి విద్యార్థులను ప్రోత్సహించండి.

పూర్తి చేయండి

బైబిల్ కథను ప్రదర్శించండి:
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. ఫరోకు కలలను చూసాడు కాబట్టి అర్థం చేసుకోవడానికి,
2. యోసేపు కారాగారం నుండి తీసుకురాబడ్డాడు (41: 14–16).
3. ఏడు సంవత్సరాల పుష్కలంగా మరియు ఏడు సంవత్సరాల కరువు
– యోసేపు ఫరోకు రెండు కలలను వివరించాడు. ఫరో యోసేపును
రెండవ నాయకుడిగా అధికారము పొందాడు. (41: 17–40)
4. ఫలవంతమైన సంవత్సరాల్లో మొక్కజొన్న సమృద్ధి చాలా గొప్పది, దాని
గురించి భద్రపరచి ఉంచడం అసాధ్యం. ఏడు సంవత్సరాల కరువు
వచ్చినప్పుడు, ఐగుప్తులోని ఆకలితో ఉన్న ప్రజలకు అదనపు మొక్కజొన్న పనలు అందుబాటులో ఉంచాడు. (41: 46–49, 53–55)

బైబిల్ కథను ప్రదర్శించండి:
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. యోసేపు చూసిన కలలలో అతని సోదరులు నస్కరిస్తారు, తృణీకరించారు. (37: 5–11)
2. అతనిపై ఉన్న అభిమానానికి సంకేతంగా యోసేపుకు విచిత్రమైన
నిలువుటంగీ ఇవ్వబడింది, కాని ఇది అతని సోదరుల నుండి మరింత
ద్వేషాన్ని రేకెత్తించింది. (37: 3–4)
3. యోసేపు కలలు అతని పదకొండు మంది సోదరులు మరియు లేయా
మరియు యాకోబు (రాహేలు చనిపోతాదని) అందరూ భవిషత్తులో
రోజున ఆయనకు నమస్కరిస్తారని సూచించింది.
4. యోసేపు సోదరులు కోపంతో అతన్ని చంపడానికి కుట్ర చేసి ఇష్మాయేలీయుల (మిదేమీయులకు) అమ్మారు. తెలియకుండానే వారు యోసేపు
భవిషత్తు కోసం దేవుని ప్రణాళికను నిర్వహిస్తున్నారు. (37: 19–28)
5. అతని సోదరులు యోసేపు అంగీని రక్తంలో ముంచి తీసుకొచ్చి తండ్రికి
చూపుతారు, (37: 31– 35)

సమీక్షించండిజీ-

వారు యోసేపుని ఉహించమని విద్యార్థులను అడగండి, అతని కొడుకు
కొత్త ఉద్యోగం గురించి తండ్రి యాకోబుకు ఒక లేఖ రాయమనండి?

ప్రశ్నలు అడగడం ద్వారా ఈ అధ్యయనాన్ని సమీక్షించండి:
'చెడు కోసం చెడు'ను తిరిగి ఇవ్వకూడదని ఆయన ఎలా కోరుకుంటున్నారో
విద్యార్థులు అర్థం చేసుకోండి.
అధ్యయనం 4 లోని ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వడంలో వారికి సహాయం
ఉందని నిర్ధారించుకోండి.

వించాల్సింది

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. ఈ కథ మనల్ని ఎలా ప్రోత్సహిస్తుంది?
2. మీ దైనందిన జీవితంలో, దేవునికి విధేయత మరియు నమ్మకంగా
ఉండటం గురించి మీరు ఏమి నేర్చుకున్నారు?
3. ఆశీర్వాదం ద్వారా మీరు ఏమి ఆశించవచ్చు?

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. ఎఫెసీ 4: 32 జీవితంలో మార్గదర్శక సూత్రం కాదా అని చర్చించండి.
2. ప్రభువైన యేసు పక్షపాతం చూపించడు, (మత్తయి 5: 44–45)
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పాఠాలు గుర్తించే ఉపాధ్యాయులకు మార్గదర్శకత్వం
3వ స్థాయి పాఠాలు
y
y
y
y
y
y

విద్యార్థులు బైబిలును సూచించకుండా ఈ పాఠాలను పూర్తి చేయలేరు మరియు ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ బైబిల్ వచనాలు సూచించాల్సి ఉంటుంది.
ప్రశ్నలు, ఖాళీలను పూరించండి, తప్పిపోయిన పదాలు మొదలైన వాటితో సహా వివిధ రూపాల్లో ఉన్నాయి.
వీటిని ప్రత్యేకంగా తెలుగు పరిశుద్ద గ్రంధం ఆధారముగా సమాధానం ఇచ్చేలా రూపొందించబడ్డాయి.
మా లక్ష్యం ఏమిటంటే, విద్యార్థులందరూ, వారు ఏ బైబిల్ కలిగి ఉన్నా, ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వగగాలి.
పాఠాలు పూర్తిగా సరైనవి అయినప్పుడు, ప్రతి వారానికి గరిష్టంగా 80 చొప్పున ప్రతి వారానికి ఇరవై మార్కులు కేటాయించబడతాయి.
3వ స్థాయి - సూచించినట్లుగా సాధారణంగా సమాధానానికి 1 మార్క్ అవసరం.

4వ స్థాయి అధ్యయనాలు

y ఇవి స్థాయి 3 పాఠాలకు కష్టతరమైన పుస్తకం.
y మరింత క్లిష్టమైన ప్రశ్నలుకు సమాధానాలు అవసరం.
y పాఠాలు పూర్తిగా సరైనవి మరియు ప్రశ్నలకు పూర్తి సమాధానం ఉన్నప్పుడు వారానికి ఇరవై మార్కులు మరియు నెలకు 80 మార్కులు ఇవ్వబడును.

మార్కులు సూచనలు

మొదట ఉపాధ్యాయులను అడుగుతారు :
y ప్రతి పాఠం ద్వారా తనిఖీ చేయండి మరియు సమాధానాలను సరైనది లేదా తప్పుగా గుర్తించండి.
y సూచించిన విధంగా అవసరమైన పాయింట్లను ఇవ్వండి.
y ఎల్లప్పుడూ విరుద్ధమైన రంగులో గుర్తించండి మరియు ప్రతి సరైన జవాబును టిక్ చేయండి.
y సరైన సమాధానంలో ఉంచండి, అవసరమైన చోట మరియు అక్షర తప్పులు లోపాలను సరిదిద్దండి, అయినప్పటికీ వీటికి ఎటువంటి మార్కులు తీసివేయబడవు.
y పాక్షికంగా సరైన సమాధానాల కోసం తక్కువ మార్కులు ఇవ్వండి.
y నెల మొత్తాన్ని జోడించి, అందించిన స్థలంలో వెనుక పేజీలో దీన్ని వ్రాయండి.
చాలా ఉదారంగా ఉండటం మరియు వారి బైబిలు అధ్యయనంతో విద్యార్థులను ప్రోత్సహించడానికి సాధ్యమైన ప్రతి ప్రశ్నకు సమాధానము అవసరం. ఇది సహాయపడుతుంది, ప్రతి
నెలా ఉపాధ్యాయుడు విద్యార్థికి ప్రోత్సాహక పదం రాయడం సాధ్యమవుతుంది మరియు ఇది చేయటానికి పాఠం పేజీలలో స్థలం ఇవ్వబడుతుంది, మంచి రంగులు వేయటం, చక్కగా
శుభ్రముగా వ్రాయడం, సాధించిన మార్కులును బట్టి, పాఠం గురించి విద్యార్థికి ఉన్న అవగాహన మొదలైన వాటి గురించి వ్యాఖ్యలు చేయవచ్చు.
మేము వ్యాఖ్యలను వీలైనంత వైవిధ్యంగా ఉంచడానికి ప్రయత్నిస్తాము. ప్రశ్నలు, ప్రకటనలు, పరిశీలనలు, ప్రోత్సాహకాలు మొదలైనవి రకాన్ని నిర్వహించడానికి ఉపయోగపడతాయి.
దీనికి ఆలోచన అవసరం, కానీ విద్యార్థి ఆసక్తిని సజీవంగా ఉంచడం ముఖ్యం. ప్రతి నెల అదే ప్రకటన లేదా ప్రశ్న పునరావృతమవుతుంటే, అది దాని ప్రభావాన్ని కోల్పోతుంది.

3వ స్థాయి
సాధారణ వ్యాఖ్యలు
" ముఖ్యమైన పని! మీరు స్పష్టంగా ప్రశ్నలను చాలా జాగ్రత్తగా చదవండి. చివరి ప్రశ్నకు మీ సమాధానం చాలా బాగా నచ్చింది. ” “హాయ్ నటరాజన్. మీ కృషికి ధన్యవాదాలు. నీవు
దాదాపు అన్ని సమాధానాలను నిర్వహించడం చాలా బాగుంది. మీ కోసం తప్పిపోయిన వదిలివేసిన వాటిని వాటిలో నేను నింపాను. ” అని వ్రాయటం లేదా చెప్పడం బాగుంటుంది.

ఆధ్యాత్మిక వ్యాఖ్యలు

"ఇశ్రాయేలీయులతో మోషేకు కొన్ని కష్ట సమయాలు ఉన్నాయి, కాని అన్ని సమస్యలను స్వయంగా పరిష్కరించడానికి దేవుడు అతన్ని విడిచిపెట్టలేదు." “దేవుణ్ణి ప్రేమించమని తన
తండ్రి నేర్పించాడని యోసేపు మరచిపోలేదు. అతను ఇంటికి దూరంగా ఉన్నప్పుడు కూడా అతను ఈ విషయాన్ని గుర్తు చేసుకున్నాడు. ” “బర్తిమయి ప్రభువైన యేసు వద్దకు రావాలని
నిశ్చయించుకున్నాడు. అతను అప్పుడు చూడగలిగినందుకు అతను నిరాశపడలేదు, ప్రభువైన యేసు నిజంగా ప్రత్యేకమైన వ్యక్తి అని బర్తిమయికి తెలుసు”

4వ స్థాయి

సాధారణ వ్యాఖ్యలు
"మరొక అద్భుతమైన పాఠాలు. మీకు ఈ బైబిల్ కథలపై మంచి పట్టు ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది మరియు మీరు వాటిని ఆస్వాదించారని నేను నిజంగా ఆశిస్తున్నాను. పాఠాలను జాగ్రత్తగా
చేయడానికి సమయం కేటాయించినందుకు వందనాలు, కాబట్టి మీ కృషిని నేను అభినందిస్తున్నాను. ” “చాలా మంచి ప్రయత్నం, జయకుమార్, మీ సమాధానాల ద్వారా, మీరు
అధ్యయనాన్ని పూర్తిగా అర్థం చేసుకోకపోవచ్చునని నేను అనుకుంటున్నాను. బహుశా మీరు దాన్ని మళ్ళీ చదవడానికి ప్రయత్నించవచ్చు. ”
ఆధ్యాత్మిక వ్యాఖ్యలు
“ఉపమానములను కొన్నిసార్లు పరలోకపు లోతైన అర్థంతో భూసంబంధమైన కథలు వుంటాయి. అధ్యయనం 3 లోని ఉపమానములో లోతైన అర్ధం ఏమిటో మీరు ఆలోచించగలరా? ”
“స్తెఫను” అతి క్రూరముగా చంపబడ్డాడు, అయినప్పటికీ అతను చనిపోవడానికి భయపడలేదు, ఎందుకంటే దేవుడు ఇంకా నియంత్రణలో ఉన్నాడని అతనికి తెలుసు, మరియు అతను
పరలోకంలో ప్రభువైన యేసుతో ఉంటాడని అతనికి తెలుసు."
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