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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 7 – స్థాయి 3
పాఠం 1 – యోసేపు జీవితం
అంశం – ఐగుప్తులో గూఢచారులు

బి 7 – స్థాయి 4
పాఠం 1 – యోసేపు జీవితం
అంశం – అతని యవ్వనంలో పరీక్షలు

బైబిల్ దృష్టి
: ఆదికాండము 41: 46–57 మరియు 42: 1–26
ముఖ్య వచనం : సంఖ్యాకాండము 32: 23
మనము దానిని నేర్చుకుంటున్నాము:
మనం పాపం చేయలేము మరియు దాని నుండి బయటపడలేము.
మన పాపానికి ముందు మనం అంగీకరించాలి ప్రభువైన యేసు మాత్రమే
ఇవ్వగల క్షమాపణను అభినందిస్తున్నాము.

బైబిల్ దృష్టి
: ఆదికాండము 39: 1–23 మరియు 40: 1–23
ముఖ్య వచనం : ఆదికాండము 39: 21
మనము దానిని నేర్చుకుంటున్నాము:
1. యోసేపు ప్రలోభాలకు లొంగలేదు.
2. ప్రభువు యోసేపుతో బానిసత్వం, ప్రలోభాలలో ఉన్నాడు మరియు జైలు శిక్ష.
యోసేపు ప్రభువును విశ్వసించి, ప్రభువుకు
విధేయుడయ్యాడు.

పరిచయం

ఐగుప్తీయులు ఆహారం కోసం తమ సొంత పంటలపై ఆధారపడ్డారని, ఏడు
సంవత్సరాల కరువు ప్రజలకు చాలా తీవ్రమైన పరిస్థితి అని విద్యార్థులకు
వివరించండి. ధాన్యం ఆ రోజుల్లో విలువైనది, ఎందుకంటే ఇది ప్రతిదానికీ
ఆహారం కోసం ఉపయోగించబడింది మరియు ఎక్కువ కాలం నిల్వ చేయవచ్చు. ఇది డబ్బుగా కూడా ఉపయోగించబడింది. నైలు నది కారణంగా
పొరుగు దేశాల కంటే కరువు కాలంలో ఐగుప్తు సాధారణంగా మెరుగ్గా ఉందని
వివరించండి.

పోతిఫార్ ఫరో రాయల్ గార్డ్ యొక్క కెప్టెన్ మరియు యోసేపు తన ఇంటిలో పని
చేయడానికి కొంతమంది మిద్యానీయులు బానిస వ్యాపారుల నుండి కొనుగోలు
చేయబడ్డాడు. యోసేపు చాలా ప్రతిభావంతుడైన యువకుడు కాబట్టి పోతిఫార్
తీసుకున్న ఉత్తమ నిర్ణయం ఇది. పోతిఫార్ భార్య యోసేపును తప్పుగా ఆరోపించి
జైలులో పడవేసింది. జైలులో ఉన్నప్పుడు, కలల విషయం వచ్చింది; యోసేపు ప్రతి
ఒక్కరి దృష్టిని దేవునిపైనే కేంద్రీకరించాడు: ‘భావములు చెప్పు దేవుని అధీనమే’
(ఆదికాండము 40: 8), మరియు ఈ సందర్భం తనను తాను అందంగా కనబరచకుండా, ప్రభువుకు శక్తివంతమైన సాక్షిగా ఉన్నాడు.

పూర్తి చేయండి

బైబిల్ కథను ప్రదర్శించండి:
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. కరువు ఏడు సంవత్సరాల వరకు ఉంటుంది (54 వ వచనం) మరియు ఫరో
యొక్క స్టోర్హౌస్లలో సమృద్ధిగా లభించే వాటిలో (55 వ వచనం) ధాన్యం
అవసరాన్ని యోసేపు మాత్రమే అందించగలడు.
2. కరువు కారణంగా యోసేపు సోదరులు ధాన్యం కోసం ఐగుప్తుకు రావాల్సి
వచ్చింది. (42: 1–3)
3. యోసేపు తన సోదరులను గుర్తించాడు కాని వారు అతనికి తెలియదు. (42:
7) అతను వారిని మూడు రోజులు జైలులో పెట్టాడు.
4. యోసేపు తన సోదరులు తనతో ఎలా పాపం చేశారో వారు
అంగీకరించే విధంగా వ్యవహరించారు. (42: 21) అప్పుడే ఆయన వారిని
క్షమించును.
5. వారి జ్ఞాపకాలు మరియు మనస్సాక్షి వారి అపరాధ భావనను ఒప్పించాయి
మరియు వారు అనుభవిస్నతు ్న బాధకు కారణాన్ని వారు అర్థం చేసుకుంటారు.
6. వారి పాపం ఉన్నప్పటికీ, యోసేపు వారి కోసం ఏడుస్తాడు (24 వ వచనం)
మరియు వారి తండ్రి యాకోబుకు తిరిగి వెళ్లే ప్రయాణానికి వారికి ఆహారం
ఇస్తాడు, కాని అతను షిమ్యోనును జైలులో ఉంచి, చిన్న కుమారుడు బెన్యామీనును ఐగుప్తుకు తీసుకురావాలని కోరాడు.
7. జరిగినదంతా వారు యాకోబుతో చెప్పినప్పుడు చాలా కలత చెందాడు
మరియు బెన్యామీనును ఐగుప్కు
తు వెళ్ళనివ్వనని చెప్పాడు. (42: 38)

బైబిల్ కథను ప్రదర్శించండి:
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. యోసేపు ఐగుప్తులో బానిసగా తన పరిస్థితిని చక్కదిద్దుకున్నాడు మరియు
త్వరలోనే ఫరో యొక్క నమ్మకాన్ని సంపాదించాడు. (39: 2)
2. ఫరో భార్య యోసేపు తనపై దాడి చేశాడని, అతన్ని జైలులో పెట్టించి తప్పుగా
ఆరోపించింది. (39: 11– 20) అయినప్పటికీ, యోసేపు చిత్తశుద్ధి గల
యువకుడు, అతను దేవునిపై ఆధారపడటం మరియు నమ్మకం కొనసాగించాడు, ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నా దేవుని వైపు తిరగడం ద్వారా అతన్ని అభివృద్ధి చేశాడు.
ఈ పరిస్థితి యోసేపును జైలు నిర్వాహకుడిగా చేస్తుంది. (39: 21–23)
3. జైలులో ఉన్న ఇద్దరు ఖైదీలకు కలలు వచ్చాయి మరియు యోసేపు వాటి
భావాలు చెప్పాగలిగాడు. (40: 8)
4. పానదాయకుడు యొక్క కల యొక్క యోసేపు యొక్క వ్యాఖ్యానం అతను
జైలు నుండి విముక్తి పొందాడని జీవిత సందేశం, కానీ భక్ష్యకారుల అధిపతి
కల యొక్క వ్యాఖ్యానం మరణం యొక్క సందేశం, దీనిలో భక్ష్యకారుల అధిపతి
ఉరితీయబడ్డాడు.
5. పానదాయకుడు యోసేపును జ్ఞాపకం చేసుకోవాలని మరియు అతను విడుదలైనప్పుడు ఫరో సహాయం కోరమని కోరాడు, కాని అతను యోసేపు గురించి
మరచిపోయాడు. (40: 14 & 23)

ముఖ్య వచనాన్ని వివరించండి మరియు దానిని నేర్చుకోవడానికి
విద్యార్థులను ప్రోత్సహించండి.
పాఠం 1 పూర్తి చేయండి.
దీన్ని చూపించండి: – యోసేపు సోదరులు ఐగుప్తును సందర్శిస్తారు.

దాన్ని సమీక్షించండి

జీవించండి

ముఖ్య వచనాన్ని వివరించండి మరియు దానిని నేర్చుకోవడానికి
విద్యార్థులను ప్రోత్సహించండి.
పాఠం 1 పూర్తి చేయండి.
దీన్ని చూపించండి: – యోసేపు మరియు పోతిఫార్ భార్య మరియు
యోసేపు– భక్ష్యకారుల అధిపతి మరియు పానదాయకుడు.

ముఖ్య వచనం పాఠాన్ని ఎలా సంగ్రహిస్తుందో విద్యార్థులతో చర్చించండి.

ముఖ్య వచనం దీనికి సంబంధించి పాఠాన్ని ఎలా సంగ్రహిస్తుందో విద్యార్థులతో
చర్చించండి:
1. పోతిఫార్ ఇంటిలో జోసెఫ్ జీవితం; మరియు
2. జోసెఫ్ జైలు జీవితం.

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. పాపానికి మన వెనుకంజ వేయడం మరియు ప్రభువైన యేసు క్షమాపణ
కోసం తిరగడం యొక్క ప్రాముఖ్యత.
2. 1 యోహాను 1: 9 ను అర్థం చేసుకోవడం యొక్క ప్రాముఖ్యత: ‘మనం మన
పాపాలను ఒప్పుకుంటే, ఆయన విశ్వాసపాత్రుడు మరియు మన పాపాలను
క్షమించి, అన్ని పాపాల నుండి మనలను శుద్ధీకరిస్తాడు.’
3. పాఠంలో రక్షణ యొక్క A, B, C ను గమనించండి.

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. మనం ప్రలోభాలకు లోనుకాకుండా, దాన్ని అధిగమించడానికి ప్రతిరోజూ
ప్రభువును అడగాలి.
2. సమర్థవంతమైన సాక్షిగా ఉండడానికి రహస్యం ప్రభువు యేసును రక్షకుడి
కోసం అతనిని / ఆమెను గెలిపించే ప్రయత్నంలో ఎదుటి వ్యక్తి యొక్క అనుభవంతో సంబంధం ఉన్న అవకాశాలను గుర్తించడం.
3. సూచించిన తదుపరి పఠనాలు, ఎఫెసీయులు 6: 13–17 మరియు యాకోబు
1: 12–18 చదవండి మరియు మన జీవితంలో ప్రలోభాలను ఎలా అధిగమించగలమో పరిశీలించండి.

BES – Teachers Guidelines – Levels 3&4 B Series Lesson 7-12 - Telugu 06/2021

5

పరిచయం

పూర్తి చేయండి

బి 7 – స్థాయి 3
పాఠం 2 – యోసేపు జీవితం
అంశం – బెన్యామీను మరియు చెడ్డ వార్తలు!

బి 7 – స్థాయి 4
పాఠం 2 – యోసేపు జీవితం
అంశం – అతని ప్యాలెస్ ప్రమోషన్

బైబిల్ దృష్టి

: ఆదికాండము 42: 35–38; 43: 11–14,
24–31; 44: 1–17
ముఖ్య వచనం: ఎఫెసీయులు 4: 32
మనము దానిని నేర్చుకుంటున్నాము:
1. యోసేపును బానిసత్వానికి అమ్మేందుకు తన సోదరులతో చేరిన యూదా,
ఇప్పుడు బెన్యామీనును రక్షించడానికి బానిస కావాలని ప్రతిపాదించాడు.
(44: 33)
2. దేవుడు కఠినమైన మనసుతో ఉన్నవారితో పనిచేయగలడు మరియు వారి
జీవితంలో పూర్తి మార్పును కలిగించగలడు.

బైబిల్ దృష్టి
: ఆదికాండము 41: 1–45
ముఖ్య వచనం : ఆదికాండము 41: 38
మనము దానిని నేర్చుకుంటున్నాము:
1. యోసేపును ఫరో గుర్తించినట్లే ‘దేవుని ఆత్మ ఉన్న వ్యక్తి’ (41: 38), కాబట్టి
మీకు తెలిసిన వారు మీ దయగల చర్యల ద్వారా మరియు దైవిక జీవన విధానం
ద్వారా మీలో దేవుణ్ణి చూడగలుగుతారు.
2. యోసేపు త్వరగా పైకి వచ్చాడు – బానిస నుండి ఐగుప్తు ప్రధానమంత్రి వరకు.
మనం ఏ పరిస్థితులలో కనిపించినా, మన జీవితాల కోసం దేవుడు కలిగి ఉన్న
శిక్షణా కార్యక్రమంలో భాగంగా వాటిని పరిగణించాలి.

యోసేపు సోదరుల పాపం తమపై ఎలా బాధ కలిగించిందో, వారి తండ్రి
యాకోబుకు గొప్ప హృదయ విదారకాన్ని ఎలా తెచ్చిపెట్టిందో విద్యార్థులతో
చర్చించండి. పాపం మన కుటుంబం మరియు స్నేహితులపై, అలాగే మనపై
ఎలా తీవ్రమైన ప్రభావాన్ని చూపుతుందో వివరించండి.

ఫరో ఎదుట హాజరుకావాలని యోసేపును జైలు నుండి పిలిచారు. తన కల
గురించి ఫరోకు చెప్పడానికి యోసేపుకు దేవుడు ఇచ్చిన సామర్ధ్యం ఫరోను
ఎంతగానో ఆకట్టుకుంది, తద్వారా అతను యోసేపుకు ‘ప్రధానమంత్రి’ ఉన్నత
పదవిని ఇచ్చాడు. (ఆదికాండము 41: 41) క్లిష్ట పరిస్థితులలో యోసేపు
దేవునికి విశ్వాసపాత్రుడుగా ఉన్నాడు (అధ్యయనం 1) మరియు దేవుడు
అతనికి విశ్వాసపాత్రుడుగా ఉన్నాడు.

బైబిల్ కథను ప్రదర్శించండి:
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. కరువు కొనసాగుతుంది మరియు సోదరులు ఆహారం కోసం తిరిగి ఐగుప్తుకు
తిరిగి వస్తారు. బెన్యామీనును ఐగుప్తుకు వెళ్లనివ్వడానికి యాకోబు చాలా
అయిష్టంగా ఉన్నాడు. (43: 11) యోసేపు మాత్రమే వారి అవసరాన్ని
తీర్చగలడు మరియు వారి బాధను తీర్చగలడు.
2. సోదరులందరూ భోజనం కోసం యోసేపు ఇంటికి ఆహ్వానించబడ్డారు,
అయినప్పటికీ వారు అతనిని గుర్తించలేదు. (43: 16)
3. భయపడిన సోదరులు యోసేపు తన రాజభవనంలో అందించిన విందును
ఆనందిస్తారు. తన తమ్ముడు బెన్యామీనును చూసిన యోసేపు ఏడుస్తాడు.
(43: 30)
4. అతను తన వెండి కప్పును బెన్యామీను సంచిలో పెట్టమని ఆదేశిస్తాడు
మరియు బెన్యామీను దానిని దొంగిలించాడని మరియు అతనికి శిక్ష తప్పదని
పేర్కొన్నాడు. (44: 17)
5. ఈ సమయంలో, యోసేపు తన సోదరులు క్షమించటానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా
అని పరీక్షించి అంచనా వేస్తున్నాడు.
ముఖ్య వచనాన్ని వివరించండి మరియు దానిని నేర్చుకోవడానికి
విద్యార్థులను ప్రోత్సహించండి.
పాఠం 2 పూర్తి చేయండి.
దీన్ని చూపించండి: – యోసేపు సోదరులు ఐగుప్తుకు తిరిగి వస్తారు.

బైబిల్ కథను ప్రదర్శించండి:
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. ఇంద్రజాలికులు మరియు జ్ఞానులు ఫరో కలలను అర్థం చేసుకోలేకపోయారు
కాని దేవుడు దానిని యోసేపుకు వెల్లడించాడు. (41: 8)
2. దేవుని గురించి యోసేపు యొక్క జ్ఞానం అతనికి కలను అర్థం చేసుకోవడానికి
సహాయపడింది మరియు మళ్ళీ అతను దేవునికి గౌరవం ఇస్తాడు. (41: 16)
3. ఐగుప్తులో చాలా మంది ప్రాణాలను, చాలా మైళ్ళ దూరంలో ఉన్న తన సొంత
కుటుంబాలను రక్షించిన ఏడు సంవత్సరాల కరువు కోసం యోసేపు ఫరోకు
మనుగడ ప్రణాళికను ఇచ్చాడు. (41: 33–36)
4. యోసేపు గొప్పవాడు మరియు ఐగుప్తు దేశానికి పాలకుడు. అతను ఒక
కొత్త పేరు పెట్టాడు మరియు అతని భార్యకు ఒక ప్రముఖ ఐగుప్తు అధికారి
కుమార్తెను కూడా ఇచ్చాడు, అతను ఎంత గౌరవించబడ్డాడో చూపించడానికి.
(41: 41–45)
ముఖ్య వచనాన్ని వివరించండి మరియు దానిని నేర్చుకోవడానికి
విద్యార్థులను ప్రోత్సహించండి.
పాఠం 2 పూర్తి చేయండి.
దీన్ని చూపించండి: – యోసేపు ఫరో కలలను వివరించాడు.

దాన్ని సమీక్షించండి

విద్యార్థులకు ఇది వివరించండి:
1. మనం ఒప్పుకునే వరకు మన జీవితంలో శూన్యత ఉంటుంది మన పాపాలు
మరియు ప్రభువు యేసు, క్షమాపణ కోసం అయిన ‘ఆధ్యాత్మిక యోసేపు’
వద్దకు రావలెను.
2. క్షమించబడినవారికి ఆశీర్వాద విందు వేచి ఉంది, ముఖ్యంగా పరలోకంలో.

(I) కల, (ii) దాని వివరణ మరియు (iii) యోసేపు యొక్క ప్రమోషన్ గురించి
విద్యార్థులను ప్రశ్నలు అడగండి, ఇది అధ్యయనం 2 లోని ప్రశ్నలకు సరిగ్గా
సమాధానం ఇవ్వడానికి సహాయపడుతుంది.

జీవించండి

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. పాపం బాధను కలిగిస్తుందని పరిగణించండి.
2. మనము పశ్చాత్తాపపడి మన పాపాలను ఒప్పుకున్నప్పుడు ప్రభువు క్షమించడానికి యేసు సిద్ధంగా ఉన్నాడు.
3. ప్రభువైన యేసు మనలను క్షమించినప్పుడు మనం తప్పక మనకు వ్యతిరేకంగా పాపం చేసేవారిని క్షేమించాలి. (ఎఫెసీయులు 4: 32)

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. యోసేపు దేవునితో సరైన సంబంధం ఉన్నందున దాదాపు దేనికైనా సిద్ధంగా
ఉన్నట్లే, మనం అతని ఉదాహరణ నుండి నేర్చుకోవాలి. మనం క్రైస్తవులైతే, మన
జీవితాలకు దేవుని చిత్తాన్ని, దిశను కనుగొనటానికి ప్రార్థన మరియు బైబిలు
అధ్యయనం చాలా ముఖ్యమైనవి.
2. యోసేపు దేవునికి గౌరవం ఇవ్వడానికి ఎల్లప్పుడూ జాగ్రత్తగా ఉండేవాడు
మరియు మనం కూడా అదే విధంగా జాగ్రత్త వహించాలి. మనకోసం గౌరవం
తీసుకోవడం దేవుని గౌరవాన్ని దొంగిలించడం.
3. సూచించిన తదుపరి పఠనాలను చదవండి మరియు మరణించిన చాలా సంవత్సరాల తరువాత యోసేపు గురించి కీర్తనకర్త దావీదు & అపొస్తలుడైన పౌలు ఏమి
చెప్పారో తెలుసుకోండి మరియు ఈ పఠనాలను మన జీవితాలకు వర్తింపజేయండి.
కీర్తన 105: 16–22 మరియు అపొస్తలుల కార్యములు 7: 9–10
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బి 7 – స్థాయి 3
పాఠం 3 – యోసేపు జీవితం
అంశం – క్షమాపణ మరియు శుభవార్త!

బి 7 – స్థాయి 4
పాఠం 3 – యోసేపు జీవితం
అంశం – అతని సంరక్షణ ప్రవర్తన

బైబిల్ దృష్టి
: ఆదికాండము 44: 18–34; 45: 1–14, 25–28
ముఖ్య వచనం : ఆదికాండము 45: 9
మనము దానిని నేర్చుకుంటున్నాము:
1. యోసేపు సోదరులు అతనిని వదిలించుకోవాలని అనుకున్నప్పటికీ,
దేవుడు వారి ప్రాణాలను కాపాడటానికి, ఐగుప్తును కాపాడటానికి మరియు
ఇశ్రాయేలు దేశం యొక్క ప్రారంభానికి మార్గం సిద్ధం చేయడానికి వారి చెడు
చర్యలను ఉపయోగించాడు.
2. యోసేపు తిరస్కరించబడిన తరువాత మరియు అతను తన సోదరులను
క్షమించినట్లే, దేవుడు మనలను ఎలా క్షమించాడో మరియు మనం
ఆయనను తిరస్కరించినప్పటికీ మనలను ఆశీర్వదిస్తాడు.

బైబిల్ దృష్టి
: ఆదికాండము 42 మరియు 43
ముఖ్య వచనాలు : రోమీ 1 4: 11–12
మనము దానిని నేర్చుకుంటున్నాము:
1. యోసేపు సోదరులు క్షమించబడటానికి ముందు వారి పాపాన్ని వారు గ్రహించి
మరియు అంగీకరించేలా చెయ్యాలి.
2. యోసేపు సోదరులు ఆయనకు లొంగిపోయినట్లే, మనలో ప్రతి ఒక్కరూ
రాబోయే రోజున ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఎదుట నమస్కరించి ఆయనను
ప్రభువుగా అంగీకరిస్తారు.

పరిచయం

తన సోదరులు నిజంగా పశ్చాతాపడ్డారని యోసేపు చూసినప్పుడు, అతను వారితో
ఎవరో వెల్లడించాడు మరియు "నేను యోసేపు." (ఆదికాండము 45: 4) ‘పరలోకపు
యోసేపు అయినా, మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్’తు కూడా తనను తాను ‘నేను’ అని ఈ
క్రిందివాటిలో ఎలా ప్రస్తావించాడో విద్యార్థులతో చర్చించండి: యోహాను 6: 35 – జీవాహారము; యోహాను 8: 12 – లోకమునకు వెలుగును; యోహాను 10: 7 – ద్వారము;
యోహాను 10: 11 – మంచి గొర్రెల కాపరి; యోహాను 11: 25 – పునరుత్థానమును
జీవమును; యోహాను 14: 6 – మార్గం; యోహాను 15: 1 – ద్రాక్షారసం.

చివరిసారి యోసేపు తన సోదరులను చూసినప్పుడు, ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం, వారు
అతన్ని మిద్యానీయులు బానిస వ్యాపారులకు ఇరవై వెండి నాణెములకు అమ్మారు.
వారు ఇంకా చెడ్డవారుగా మరియు నమ్మకద్రోహులుగా ఉన్నారా లేదా సంవత్సరాలుగా
వారు మారిపోయారా అని యోసేపు ఆశ్చర్యపోతూ ఉండాలి. అతను తెలుసుకోవడానికి కొన్ని పరీక్షల పెట్టాలని నిర్ణయించుకున్నాడు!

పూర్తి చేయండి

బైబిల్ కథను ప్రదర్శించండి:
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. వెండి కప్పు యోసేపు యొక్క అధికారానికి చిహ్నం మరియు దానిని దొంగిలించడం తీవ్రమైన నేరం. యోసేపు రాజభవనానికి తిరిగి వచ్చినప్పుడు బెన్యామీను సోదరులు భయపడ్డారు, యూదా బెన్యామీను శిక్షను తీసుకోవడానికి
ముందుకు వస్తాడు. (44: 33)
2. శిక్షను ఎదుర్కొనే బదులు సోదరులు క్షమాపణ పొందారు (45: 5) మరియు
దేవుడు తన జీవితంలో తన ప్రయోజనాలను ఎలా చేస్తున్నాడో యోసేపు
వారికి వివరించాడు.
3. సోదరులు యోసేపు సజీవంగా ఉన్నాడని, యోసేపు పంపిన బహుమతులను
అతనికి చూపిస్తూ యాకోబు వద్దకు తిరిగి వస్తారు. (45: 26–27)

బైబిల్ కథను ప్రదర్శించండి:
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. యోసేపు సోదరులు ధాన్యం కొనవలసిన అవసరంతో ఐగుప్తుకు వస్తారు.
యోసేపు వారితో ‘కఠినముగా’ మాట్లాడుతుంటాడు, అది క్షమించబడటానికి
ముందే వారి పాపాన్ని అంగీకరించడానికి వారిని తీసుకురాబోతున్నానని
సూచించింది. (42: 6–7)
2. యోసేపు వారిని మూడు రోజులు జైలులో పెట్టాడు. వారి మనస్సాక్షిలో వారు
యోసేపుకు వ్యతిరేకంగా పాపం చేశారని వారికి తెలుసు, అందువల్ల వారు తమ
అపరాధాన్ని అంగీకరించారు. (42: 21)
3. యోసేపు తన సోదరులను క్రమశిక్షణలో ఉంచినప్పటికీ, అతను ప్రేమతో అలా
చేస్తాడు, ఆదికాండము 42: 24 లో అతను కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నాడు. యోసేపు
తన సోదరులకు అర్హత లేని ప్రేమను చూపించేటప్పుడు ఇక్కడ నిజమైన కృపను
మనం చూస్తాము.
4. యోసేపు వారి రెండవ సందర్శనలో, బెన్యామీన్ను వారితో తీసుకువచ్చినప్పుడు,
సోదరులు ఆయన ముందు నమస్కరించి అతని అధికారాన్ని అంగీకరిస్తారు.
(43: 26–28) ఇక్కడ మనం యోసేపు కలను చూశాము, ఆదికాండము
37: 7 లో. ఇది దేవుని వాక్యం ప్రేరేపించబడిందని మనకు చూపిస్తుంది!
5. చివరికి తన సోదరుడు బెన్యామీన్ను చూసి మరొక గదిలోకి వెళ్లి
ఏడుస్తున్నప్పుడు యోసేపు చాలా కదిలిపోయాడు. (43: 30)
ముఖ్య వచనాన్ని వివరించండి మరియు దానిని నేర్చుకోవడానికి
విద్యార్థులను ప్రోత్సహించండి.
పాఠం 3 పూర్తి చేయండి.
దీన్ని చూపించండి: – యోసేపు సోదరులు ఐగుప్తుకు తిరిగి వస్తారు

ముఖ్య వచనాన్ని వివరించండి మరియు దానిని నేర్చుకోవడానికి
విద్యార్థులను ప్రోత్సహించండి.
పాఠం 3 పూర్తి చేయండి.
దీన్ని చూపించండి: – యోసేపు సోదరులు ఐగుప్తుకు తిరిగి వస్తారు

దాన్ని సమీక్షించండి

ఈ పాఠాన్ని ముఖ్య వచనంతో కనెక్ట్ చేయండి:
"దేవుడు నన్ను ఐగుప్తు మొత్తానికి ప్రభువుగా చేసాడు!" మరియు "నా దగ్గరకు
వచ్చి ఉండండి." రెండు పదబంధాలకు ఆనందం కలిగించే యకోబు యొక్క
ప్రతిచర్యను విద్యార్థులతో చర్చించండి.

రెండు ముఖ్య వచనాలను నేర్చుకోండి మరియు ఈ పాఠం యొక్క సారాంశం
ఎలా అని విద్యార్థులతో చర్చించండి.

జీవించండి

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. ప్రభువైన యేసును తెలుసుకోవడం యొక్క ప్రాముఖ్యత పరలోకంలో
సజీవంగా ఉంది, మరియు ఆయన అందరికీ ప్రభువు, యోసేపు ఐగుప్తులో
జీవించి, అందరికీ పాలకుడు అయ్యాడు.
2. ప్రభువైన యేసును అర్థం చేసుకోవడం యొక్క ప్రాముఖ్యత మనం
ఆయనను విశ్వసించినప్పుడు క్షమించడమే కాదు, సమృద్ధిగా ఆశీర్వదిస్తాడు.
3. ప్రభువైన యేసు శిష్యుల కోసం తన ప్రార్థనలో బోధించినట్లుగా, ఇతరులను
క్షమించడం ద్వారా దేవుని క్షమాపణ యొక్క ఉదాహరణను మనం అనుసరించాల్సిన అవసరాన్ని విద్యార్థులకు మళ్ళీ గుర్తుచేస్తున్నాము. (మత్తయి 6: 12)

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. రోమీ 5: 21 లో ప్రభువైన యేసు ఇచ్చే దయ గురించి మనం ఏమి నేర్చుకుంటాము?
2. యోసేపు తనకు అన్యాయం చేసిన తన సోదరులకు ప్రేమ చూపించినట్లే, కల్వరిలో మనలాంటి పాపుల కోసం మరణించినప్పుడు ప్రభువైన యేసు ప్రదర్శించిన గొప్ప ప్రేమను మనం చూస్తాము. లూకా 23: 34 చదివి ఆలోచించండి.
3. ఆదికాండము 37: 7–8 లోని యోసేపు కల ఆదికాండము 43: 26 లో
సాకారం అయింది. సూచించిన తదుపరి పఠనాలు, కీర్తన 51 మరియు ఫిలిప్పీయులు 2: 9–11 చదవండి మరియు ఈ పఠనాలు మన పాపాన్ని మరియు
ఒప్పుకోవలసిన అవసరాన్ని ఎలా నొక్కి చెబుతాయో ఆలోచించండి. 'యేసుక్రీస్తు
ప్రభువు అని' అంగీకరించాలి.
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బి 7 – స్థాయి 3
పాఠం 4 – యోసేపు జీవితం
అంశం – కలిసి ఐగుప్తులో

బి 7 – స్థాయి 4
పాఠం 4 – యోసేపు జీవితం
అంశం – అతని పూర్తి క్షమాపణ

బైబిల్ దృష్టి
: ఆదికాండము 46: 1–7; 26–34
ముఖ్య వచనం : ఆదికాండము 50: 20
మనము దానిని నేర్చుకుంటున్నాము:
1. యోసేపు యొక్క విశ్వాసం అతని కుటుంబం మొత్తాన్ని ప్రభావితం చేసింది
మరియు వారికి చాలా ఆశీర్వాదాలకు తీసుకువచ్చింది.
2. 1 సమూయేలు 2: 30 లోని ప్రభువు వాగ్దానానికి యోసేపు నిజమైన
ఉదాహరణ: “నన్ను ఘనపరచువారిని నేను ఘనపరచుదును.”

బైబిల్ దృష్టి
: ఆదికాండము 44 మరియు 45
ముఖ్య వచనం : రోమీ 5 : 10
మనము దానిని నేర్చుకుంటున్నాము:
1. యోసేపు సోదరులు తమ పాపాన్ని అంగీకరించినప్పుడు, యోసేపుతో వారి స్నేహం పునరుద్ధరించబడింది మరియు మన పాపాన్ని ఒప్పుకొని పశ్చాత్తాపపడినప్పుడు మనం
ప్రభువైన యేసుతో నిజమైన మరియు అర్ధవంతమైన స్నేహంలోకి ప్రవేశించవచ్చు.
2. యోసేపు ఐగుప్తులోని తన సోదరులకు సమృద్ధిగా అందించినట్లే, ప్రభువైన
యేసు తనకు చెందినవారికి సమృద్ధిగా అందించాడు మరియు నిత్య ఆనందం
మరియు సంతోషముగా వారిని పరలోకానికి తీసుకువెళతాడు.

పరిచయం

యోసేపు జీవితంలో దేవుడు ఎలా ప్రణాళిక వేస్తున్నాడో విద్యార్థులకు వివరించండి. అతని కుటుంబం మొత్తం ఐగుప్లో
తు ని గోషెనులో నివసించడానికి కనాను
నుండి వచ్చారు. ఏదేమైనా, కనాను అబ్రాహాముకు మరియు అతని వారసులకు
వాగ్దానం చేయబడింది, కాని దేవుడు ఈ సమయంలో యోసేపు కుటుంబాన్ని
దేవునిపై వెనుదిరిగిన కనానీయుల చెడు ప్రభావానికి దూరంగా ఉంది. అయితే,
దేవుడు వాగ్దానం చేసినట్లే, ఇశ్రాయేలు దేశం కనానుకు తిరిగి వచ్చారు.

మునుపటి అధ్యయనంలో, యోసేపు తన సోదరులు తమ పాపాలను ఒప్పుకోవటానికి ఎలా సహాయం చేస్తాడో తెలుసుకున్నాము. యోసేపు వారికి క్షమించటానికి
మరియు అతని సోదరులు నిజంగా రాజీపడటానికి మరియు వారి విరిగిన స్నేహాన్ని
పునరుద్ధరించడానికి ఇప్పుడు మార్గం తెరవబడింది.

పూర్తి చేయండి

బైబిల్ కథను ప్రదర్శించండి:
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. దేవుడు యాకోబును తన ఇంటిని విడిచిపెట్టి, వింతైన మరియు దూరప్రాంతానికి వెళ్ళమని చెబుతాడు మరియు అతన్ని చూసుకుంటానని హామీ
ఇచ్చాడు. (46: 2–3)
2. మొత్తం ఆస్తులతో ఉన్న కుటుంబం మొత్తం ఐగుప్తుకు బయలుదేరుతారు.
(46: 5–7)
3. యాకోబు కుటుంబం గోషెను చేరుకుంటుంది మరియు యోసేపు మరియు
యాకోబు మధ్య కన్నీటి పునకలయిక జరుగుతుంది. (46: 29)
4. యాకోబు మరణం తరువాత, సోదరులు యోసేపు ప్రతీకారం తీర్చుకుంటాడని భయపడ్డారు, కాని వారు ఆశ్చర్యానికి లోనవుతూ వారిని క్షమించడమే
కాకుండా వారిని మరియు వారి కుటుంబాలను చూసుకోవటానికి ముందుకొస్తాడు. (50: 15–21)

బైబిల్ కథను ప్రదర్శించండి:
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. కనానులోని తమ తండ్రి యాకోబు వద్దకు తిరిగి రావడానికి సోదరులు
బయలుదేరే ముందు, యూదా ఐగుప్తులో ఉండి బెన్యామీనుకు బదులుగా
బానిసగా పనిచేయడానికి ముందుకొచ్చాడు. వారు యోసేపును బానిసత్వానికి
అమ్మినప్పటి నుండి ఇది చాలా మార్పు, ఇది యాకోబుకు చాలా సంవత్సరాల హృదయ విదారకతను కలిగించింది! దేవుని దయ ఇప్పుడు అతని
హృదయంలో పని చేస్తుంది. (44: 33)
2. యోసేపు తన సోదరులకు తనను తాను వెల్లడించాడు మరియు దేవుడు మంచి
కోసం అధిగమించాడని వారికి చెబుతాడు. (45: 4–5)
3. యోసేపు ఏడుస్తూ, బెన్యామీన్ను హత్తుకొని తన సోదరులందరినీ ముద్దు
పెట్టుకున్నాడు. (45: 14)
4. ఫరో యోసేపు సోదరులకు తమ తండ్రి మరియు కుటుంబాలను ఐగుప్తుకు తీసుకురావాలని చెప్పాడు మరియు అతను వారికి సమకూరుస్తాడు. (45: 17–19)
5. సోదరులు యాకోబుకు బ్రతికి ఉన్నాడని, వారందరినీ ఐగుప్తుకు తీసుకురావడానికి పంపిన బండ్లను చూసినప్పుడు, యోసేపు సజీవంగా ఉన్నాడని
యాకోబుకు తెలుసు, అతడు మళ్ళీ ఆయనను కలుస్తాడు! (45: 25–28)
ముఖ్య వచనాన్ని వివరించండి మరియు దానిని నేర్చుకోవడానికి
విద్యార్థులను ప్రోత్సహించండి.
పాఠం 4 పూర్తి చేయండి.
దీన్ని చూపించండి: – యోసేపు సోదరులు ఐగుప్తుకు తిరిగి వస్తారు మరియు
యోసేపు యాకోబుతో తిరిగి

ముఖ్య వచనాన్ని వివరించండి మరియు దానిని నేర్చుకోవడానికి
విద్యార్థులను ప్రోత్సహించండి.
పాఠం 4 పూర్తి చేయండి.
దీన్ని చూపించండి: – యోసేపు యాకోబుతో తిరిగి కలిసాడు.

దాన్ని సమీక్షించండి

జీవించండి

విద్యార్థులను జాగ్రత్తగా ప్రశ్నించండి, తద్వారా అడిగిన ప్రశ్నలు ఈ పాఠం 4
లోని ప్రశ్నలకు సమాధానాలను నింపడంలో సహాయపడతాయి.

యోసేపు గురించిన ఈ కథలోని ‘శుభవార్త’ ప్రభువైన యేసు గురించిన
‘శుభవార్త’ ఎలా ఉంటుందో విద్యార్థుల దృష్టిని ఆకర్షించండి:
1. యోసేపు జీవించి ఉన్నట్లే, యేసు ఈ రోజు జీవించి ఉన్నాడు;
2. యోసేపు ఐగుప్తులో పాలకుడిగా ఉన్నట్లే, ప్రభువైన యేసు రాజుల రాజు
మరియు ప్రభువుల ప్రభువు;
3. యోసేపు తన కుటుంబానికి అందించినట్లే, ప్రభువైన యేసు పరలోకానికి
అవసరమైన ప్రతిదాన్ని అందించాడు; మరియు
4. యోసేపు తన కుటుంబాన్ని ఐగుప్తుకు తీసుకువచ్చినట్లే, ప్రభువైన యేసు
మనం రక్షణ కొరకు తన వద్దకు వస్తే మనలని ఎప్పటికీ పరలోకానికి తీసుకెళ్లాలని కోరుకుంటున్నాడు.

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. మన పాపమును తీసివేసి పరలోకానికి సరిపోయేలా కల్వరి శిలువపై ఆయన
1. యోసేపు తన భవిష్యత్తు ఏమిటో తరచుగా ఆలోచించినట్లే, ఏమి జరగబోచేసిన సదుపాయాల వెలుగులో, మనం ఆయనకు చెందినవారైతే, ఆయనను
తోందో మనకు ఎప్పుడూ తెలియకపోవచ్చు. కానీ, క్రైస్తవులుగా, దేవుడు మన
సంతోషపెట్టే రీతిలో మనం జీవించాలి.
విశ్వాసాన్ని గౌరవిస్తాడని మనం తెలుసుకోవాలి.
2. దేవుడు యోసేపుతో ఉన్నాడు మరియు సూచించిన పఠనాలలో ఉన్నట్లుగా
2. దేవుడు ఈ రోజులో ఉన్న యొక్క దుష్ట ఉద్దేశాలను మరియు ప్రభుత్వాలను
రక్తసాక్షి కావడానికి ముందే ఇది క్రొత్త నిబంధనలో స్తెఫను చేత అంగీకరించబఅధిగమించగలడు మరియు ఆయన ఉద్దేశించిన ఫలితాలను తీసుకురాగలడు.
డింది. (అపొస్తలుల కార్యములు 7: 12–15)
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బి 8 – స్థాయి 3
పాఠం 1 – సువార్త రచయితలు
అంశం – మత్తయి

బి 8 – స్థాయి 4
పాఠం 1 – ముందు మార్గం
అంశం – క్రైస్తవులు కలిసి

బైబిల్ దృష్టి
: మత్తయి 9: 9–13; మరియు 27: 37–42
ముఖ్య వచనం : మత్తయి 16: 16
మనము దానిని నేర్చుకుంటున్నాము:
1. యేసు మత్తయి అనే యూదుడిని, పన్ను వసూలు చేసే వ్యక్తిని
పిలిచినప్పుడు, అతను వెంటనే స్పందించి యేసును అనుసరించాడు.
2. అయితే, చాలా మంది యూదులు యేసును అంగీకరించడానికి
నిరాకరించారు మరియు దాని ఫలితంగా ఆయన సిలువ వేయబడ్డాడు.

బైబిల్ దృష్టి

పరిచయం

మత్తయి పన్ను వసూలు చేసే అధికారి అని విద్యార్థులకు వివరించండి. ఈ
ప్రజలను యూదులు ద్వేషించారు, ఎందుకంటే వారి వంకరతనం, వారు
ప్రజల నుండి వసూలు చేసిన అధిక పన్నులు మరియు ఆ సమయంలో
యూదుల అధిపతులుగా ఉన్న రోమన్ సామ్రాజ్యం యొక్క ప్రయోజనాలకు
వారు సేవ చేసేవారు.

పేతురు యేసు శిష్యులలో ఒకడు మరియు యేసును సిలువ వేసే సమయంలో
నిరాకరించాడని విద్యార్థులకు వివరించండి. అయినప్పటికీ యేసు అతనిని
క్షమించాడు మరియు ఇప్పుడు అతను యేసు గురించి ప్రజలకు ధైర్యంగా
చెబుతున్నాడు. అతని తప్పులు క్షమించలేనంత చెడ్డవి కావు మరియు ఇప్పుడు
అతన్ని దేవుని కొరకు శక్తివంతంగా ఉపయోగించుకుంటున్నాడు.

పూర్తి చేయండి

బైబిల్ కథను ప్రదర్శించండి:
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. రక్షకుని పిలుపుకు మాథ్యూ వెంటనే స్పందించాడు.
2. మత్తయి నిజాయితీ లేని ఉద్యోగాన్ని విడిచిపెట్టాడు ప్రభువైన యేసు
శిష్యుడు. అతను పన్నెండు మందిలో ఒక శిష్యుడు. (9: 9)
3. మత్తయి సువార్త రాయడానికి ఆయనకు గౌరవం లభించింది యేసు దీర్ఘకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న రాజు ఎలాగో చూపిస్తుంది యూదులు మెస్సీయ
అని పిలుస్తారు.
4. రాబోయే ప్రభువైన యేసు గురించి మత్తయి యొక్క ఖాతాను క్లుప్తంగా
వివరించండి, మరియు ప్రభువైన యేసు గురించి పాత నిబంధన ప్రవచనాలు
చాలా ఈ భూమికి వచ్చినప్పుడు నెరవేరినట్లు మత్తయి ఎలా వివరించాడో
నొక్కి చెప్పండి. (మత్తయి 1 & 2)
5. మత్తయి యేసు యొక్క వంశావళి, అతని బహిరంగ పరిచర్యను నమోదు
చేసి, అతని విచారణ, మరణం, ఖననం మరియు పునరుత్థానంతో ముగుస్తుంది – మన రక్షణకు పునాది, దాని ఫలితంగా అతని పుస్తకం ‘సువార్త’ అని
పిలువబడుతుంది.

బైబిల్ కథను ప్రదర్శించండి:
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. యేసు శిష్యులలో ఒకరైన పేతురు చాలా మందికి సువార్తను ప్రకటించాడు,
వారు తమ పాపాలకు పశ్చాత్తాపం చెందాలని మరియు సజీవమైన క్రీస్తుపై
నమ్మకం ఉంచాల్సిన అవసరం ఉందని వివరించాడు. చాలామంది క్రైస్తవులు
అయ్యారు మరియు రక్షణకై యేసుక్రీస్తును విశ్వసించారు – చర్చిలో ఇప్పటికే
ఉన్న 120 మందికి 3,000 మంది చేర్చబడ్డారు! చాలా మంది ప్రజలు ఇంత
త్వరగా క్రైస్తవులుగా మారడం చూస్తే ఇది ఎంత అద్భుతంగా ఉండేదో విద్యార్థులతో పరిశీలించండి! (2: 38–41)
2. ఈ క్రొత్త క్రైస్తవులు ఒక సమాజంలో కలిసి పనిచేయడం ప్రారంభించారు – చర్చి
ఏర్పడింది. వారు ఇతర క్రైస్తవులతో ఐక్యమయ్యారు, అపొస్తలుల బోధను
విన్నారు, మరియు సహవాసం, యేసు మరణాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవడం
మరియు ప్రార్థన కోసం కలిసి సమావేశమయ్యారు. దేవుని వాక్యాన్ని నేర్చుకోవటానికి, ప్రార్థన చేయడానికి మరియు వారి విశ్వాసంలో పరిణతి చెందడానికి
సహాయపడే వ్యక్తులతో వారు ఎలా ఉండాలో విద్యార్థులకు వివరించండి.
3. క్రైస్తవులందరూ కలిసి కలుసుకున్నారు మరియు ఒకరితో ఒకరు పంచుకున్నారు. దీని అర్థం వారు ప్రతిదీ పంచుకున్నారని కాదు, కానీ వారు ఒక కుటుంబం
లాగా అవసరమైన వారితో పంచుకుంటారు. క్రీస్తులో సోదరులు మరియు సోదరీమణులుగా ఉండటం యొక్క ప్రాముఖ్యతను వారు గ్రహించారు మరియు
దీని అర్థం ఒకరితో ఒకరు పంచుకోవడం మరియు క్రీస్తులో ఒకరినొకరు
ప్రేమించడం. (అపొస్తలుల కార్యములు 2: 42–47)

ముఖ్య వచనాన్ని వివరించండి మరియు దానిని నేర్చుకోవడానికి
విద్యార్థులను ప్రోత్సహించండి.
పాఠం 1 పూర్తి చేయండి.
దీన్ని చూపించండి: – యేసును అనుసరించమని మత్తయి ఆహ్వానించబడ్డాడు.

: అపొస్తలుల కార్యములు 2: 41–44,
అపొస్తలుల కార్యములు 4: 32–35
ముఖ్య వచనం: అపొస్తలుల కార్యములు 2: 42
మనము దానిని నేర్చుకుంటున్నాము:
1. ప్రజలు క్రైస్తవులుగా మారినప్పుడు, సమాజాలలో కలిసి గడపడం యొక్క
ప్రాముఖ్యతను వారు గ్రహించారు, వారి విశ్వాసం పెరగాలని కోరుకున్నారు.
2. వారు కూడా ఒకరికొకరు సహాయపడటానికి ప్రయత్నించారు, మరియు
ఒకరితో ఒకరు పంచుకున్నారు.

ముఖ్య వచనాన్ని వివరించండి మరియు దానిని నేర్చుకోవడానికి
విద్యార్థులను ప్రోత్సహించండి.
పాఠం 1 పూర్తి చేయండి.
దీన్ని చూపించండి: – పెంతేకొస్తు దినము

దాన్ని సమీక్షించండి

పాఠం 1 లో అడిగిన ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సహాయపడే ప్రశ్నలను విద్యార్థులను అడగడం ద్వారా పాఠాన్ని సమీక్షించండి.

జంటగా, ఈ రోజు క్రైస్తవులు ఒక సమాజంగా, వారి విశ్వాసంలో పెరిగే మరియు
పరిణతి చెందిన ఆచరణాత్మక మార్గాల జాబితాను రూపొందించండి.

జీవించండి

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. వెంటనే స్పందించడం మరియు మన జీవితాలను ప్రభువైన యేసుకు
అంకితం చేయడం గురించి ఆలోచించాలా?
2. యేసును మెచ్చుకోవడం యూదుల రాజు మాత్రమే కాదు, రాజుల రాజు
మరియు ప్రభువుల ప్రభువు కూడా, మన నమ్మకానికి మరియు సేవకు
అర్హుడా?
3. ప్రభువైన యేసు తనను తాను రక్షించుకోవాల్సిన అవసరం లేదని మరియు
మనలాంటి పాపులను రక్షించడానికి ఆయన సిలువపై ఉండాల్సిన అవసరం
ఉందని అర్థం చేసుకోవడం? విద్యార్థులకు ఈ క్రింది వాటిని కోట్ చేయండి:
‘తనను తాను రక్షించలేకపోయాడు, సిలువపై చనిపోవాలి, లేదా పాడైపోయిన పాపులకు దయ కలుగదు; అవును, దేవుని కుమారుడైన క్రీస్తు రక్తస్రావం కావాలి, పాపులు పాపం నుండి విముక్తి పొందవచ్చు. ’– ఆల్బర్ట్ మిడ్లేన్

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. మనం క్రైస్తవులైతే, మనం ఇతర క్రైస్తవులతో, సహవాసంలో, ఒకరి నుండి ఒకరు
నేర్చుకునేలా సమయం గడపాలని చూస్తున్నారా? మనము దేవుని వాక్యాన్ని
అధ్యయనం చేసి, కలిసి ప్రార్థిస్తే తప్ప మనం ఎదగము.
2. క్రీస్తులో సోదరులు మరియు సోదరీమణులుగా, సాధ్యమైన ప్రతి విధంగా ఒకరికొకరు సహాయపడే మన బాధ్యత గురించి కూడా మనం ఆలోచించాలి. దేవుని
కుటుంబం దాని సభ్యులు కలిసి పనిచేసినప్పుడు ఉత్తమంగా పనిచేస్తుంది.
3. యేసు సేవ చేయడానికి మీరు చాలా తప్పులు చేసినట్లు మీకు అనిపిస్తుందా?
పేతురు యేసును ఖండించాడు, అయినప్పటికీ అతను సువార్తతో వేలాది
మంది ప్రజలను చేరుకోవడానికి ఉపయోగించబడ్డాడు – దేవుడు మీ జీవితంతో
కూడా చేయగలడు!
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బి 8 – స్థాయి 3
పాఠం 2 – సువార్త రచయితలు
అంశం – మార్కు

బి 8 – స్థాయి 4
పాఠం 2 – ముందు మార్గం
అంశం – క్రైస్తవుల బాప్తిస్మము

బైబిల్ దృష్టి

బైబిల్ దృష్టి

: అపొస్తలుల కార్యములు 12: 5–12;
మార్కు 1: 29–42
ముఖ్య వచనం : మార్క్ 10: 45
మనము దానిని నేర్చుకుంటున్నాము:
1. తన సువార్తలో మార్కు యేసును ‘పరిపూర్ణ సేవకుడు’ గా కేంద్రీకరిస్తాడు
మరియు ఆయన చెప్పినదానికన్నా చేసిన పనులు దాని గురించి వ్రాస్తాడు.
2. ప్రభువైన యేసు తను సేవ చేయడానికి ఇతరులను ఎలా ఎంచుకుంటాడో
మార్కు చూపిస్తాడు.

పరిచయం

పూర్తి చేయండి

మార్కు యొక్క సువార్తలో, ప్రభువైన యేసు పరలోకం నుండి భూమికి పరిచావారు ఎప్పుడైనా బాప్తిస్మం తీసుకున్నారా లేదా బాప్తిస్మం తీసుకున్నారా అని విద్యారము చేయించుకొనుటకు రాలేదు గాని పరిచారము చేయుటకును మరియు
ర్థులను అడగండి. వారి అనుభవాలను పంచుకోమని వారిని అడగండి; అది ఎలా
కల్వరి శిలువపై ఆయన జీవితాన్ని చాలా మందికి విమోచనగా ఇవ్వడం కొరకు
ఉన్నింది? ఏమి జరిగినది? ఇది దేనిని సూచిస్తుందని వారు అనుకున్నారు?
వచ్చాడు. (ముఖ్య వచనంగా) భూమిపై ఉన్నప్పుడే, ప్రభువైన యేసు దేవుని
చిత్తానికి పూర్తిగా విధేయుడయ్యాడు మరియు అతని శక్తివంతమైన పనులు దేవుని
పరిశుద్తధా ్మ శక్తితో జరిగాయి. మార్కు అనే రచయిత బాగా ప్రారంభించాడు,
కొంతకాలం సేవ నుండి మసకబారుతాడు, కాని చివరికి ప్రభువు కోసం ఉపయోగకరమైన సేవకుడుగా అవుతాడు (2 తిమోతి 4: 11) పునరుద్ధరించబడ్డాడు.

బైబిల్ కథను ప్రదర్శించండి:
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. మార్కు ఒక కుటుంబానికి చెందినవాడు, అతని ఇంటిని యెరూషలేములోని
క్రైస్తవులు ఉపయోగించేవారు, వారు యాకోబును చంపిన హేరోదు నుండి
పేతురు సురక్షితంగా విడుదల కావాలని ప్రార్థిస్తున్నారు. (అపొస్తలుల
కార్యములు 12: 5–12)
2. మార్కు సువార్త వ్యాప్తిలో దేవుని సేవ చేయాలనుకున్నాడు మరియు పౌలు
మరియు అతని సమావేశముతో కలిసి వారి మొదటి మిషనరీ ప్రయాణంలో
బయలుదేరినప్పటికీ, అతను వారిని వదిలి యెరూషలేముకు తిరిగి వచ్చాడు.
(అపొస్తలుల కార్యములు 12: 25, & 13: 13)
3. మార్కు ఉపసంహరణ సేవలో లోపమని పౌలు భావించాడు మరియు తన
రెండవ మిషనరీ ప్రయాణంలో తనతో పాటు మార్కు ను అనుమతించడు.
(అపొస్తలుల కార్యములు 15: 37–39) అయితే, మార్కు చివరికి పునరుద్ధరించబడి పౌలు విశ్వాసాన్ని తిరిగి పొందాడు మరియు ప్రభువైన యేసు
సేవను కొనసాగించాడు.
4. మార్కు తన సేవలో విఫలమైనప్పటికీ, ప్రభువైన యేసు ఇక్కడ భూమిపై
ఉన్నప్పుడు, ముఖ్యంగా అతని అద్భుతాల గురించి మార్కు సువార్తలో చాలా
పొడవుగా రాశాడు. అతను సీమోను అత్తగారిని నయం చేయడం, కుష్ఠురోగిని నయం చేయడం మరియు శిష్యులు గలీలియా సముద్రంలో పడవలో
ఉన్నప్పుడు తుఫాను ఆపడం గురించి రాశాడు.
ముఖ్య వచనాన్ని వివరించండి మరియు దానిని నేర్చుకోవడానికి
విద్యార్థులను ప్రోత్సహించండి.
పాఠం 2 పూర్తి చేయండి.
దీన్ని చూపించండి: – జైలు నుండి పేతురు అద్భుతంగా తప్పించుకున్నాడు.

దాన్ని సమీక్షించండి

జీవించండి

: మత్తయి 28: 16–20,
అపొస్తలుల కార్యములు 8: 34–39, 18: 8
ముఖ్య వచనం: అపొస్తలుల కార్యములు 2: 41
మనము దానిని నేర్చుకుంటున్నాము:
1. బాప్తిస్మము క్రీస్తుకు విధేయత చూపే చర్య.
2. బైబిల్లో చాలా మంది క్రైస్తవులు అవుతారు మరియు వారి విశ్వాసానికి
ప్రతిస్పందనగా బాప్తిస్మం తీసుకున్నారు.
3. బాప్తిస్మం అనేది క్రీస్తును అనుసరించే బహిరంగ ప్రదర్శన.

బైబిల్ కథను ప్రదర్శించండి:
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. యేసు భూమిని విడిచి వెళ్ళే ముందు, శిష్యులకు గొప్ప ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు.
బయటికి వెళ్లి ప్రపంచమంతా శిష్యులను చేయమని మరియు తండ్రి,
కుమారుడు మరియు పరిశుద్ధాత్మ పేరిట బాప్తిస్మం తీసుకోవాలని ఆయన
వారికి చెప్పినప్పుడు ఇది జరిగింది. వారు ఇలా చేస్తున్నప్పుడు వారితో పాటు
ఉంటానని యేసు వాగ్దానం చేశాడు. దీన్ని చేసే అధికారాన్ని కూడా వారికి
ఇచ్చాడు. (మత్తయి 28: 18–20)
2. ప్రజలను బాప్తిస్మం తీసుకోవాలని యేసు శిష్యులకు చెప్పాడు. బాప్తిస్మం యేసు
క్రీస్తుతో విశ్వాసులను పాపానికి మరణించినప్పుడు మరియు కొత్త జీవితానికి
వారి పునరుత్థానంలో ఏకం చేస్తుంది. వారు క్రైస్తవులుగా మారినప్పుడు వారికి
కొత్త జీవితం ఉంటుంది. యేసు సిలువపై చిందించిన రక్తం కారణంగా వారు
తమ పాత జీవితాలను విడిచిపెట్టి, కొత్తగా ప్రారంభిస్తారు. బాప్తిస్మం ప్రతిఒక్కరికీ
బహిరంగంగా సాక్ష్యముగా చూపిస్తుంది. (రోమీ 6: 3–7)
3. బాప్తిస్మం క్రీస్తుకు సమర్పించడం, దేవుని మార్గంలో జీవించడానికి ఇష్టపడటం
మరియు దేవుని ఒడంబడిక ప్రజలతో గుర్తించడం కూడా సూచిస్తుంది.
4. అపొస్తలుల కార్యములు 8 లోని కథలో, ఫిలిప్పు ఇథియోపియన్ నపుంసకుడుకి యేసుక్రీస్తు సువార్తను చెప్పాడు. అతను క్రైస్తవుడు అవుతాడు మరియు
వెంటనే బాప్తిస్మం తీసుకుంటాడు.
5. అపొస్తలుల కార్యములు 18: 8 లో, అపొస్తలుడైన పౌలు చాలా మందిని యేసుక్రీస్తు వైపు నడిపిస్తాడు. బాప్తిస్మం వారి విశ్వాసం తరువాత జరిగే సంఘటన.
ముఖ్య వచనాన్ని వివరించండి మరియు దానిని నేర్చుకోవడానికి
విద్యార్థులను ప్రోత్సహించండి.
పాఠం 2 పూర్తి చేయండి.
దీన్ని చూపించండి: – తగిన ఉదాహరణలు లేవు.

కింది ప్రశ్నలను ఉపయోగించి పాఠాన్ని సమీక్షించండి:
1. మార్కు సువార్తలో ప్రభువైన యేసును ఎలా ప్రదర్శిస్తాడు?
2. మార్కు ఎలాంటి కుటుంబం నుండి వచ్చాడు? ఎందుకు?
3. మార్కు తన జీవితంతో ఏమి చేయాలనుకున్నాడు?
4. మార్కు మొదట పౌలును నిరాశపరిచినప్పటికీ మిషనరీ ప్రయాణంలో,
మరల అతను పూర్తిగా ఉన్నాడని మనకు ఎలా తెలుసు?
5. యేసు ఎప్పుడు భూమిపై చేసిన కొన్ని సేవలకు పేరు చెప్పండి.

గొప్ప ఆజ్ఞ అధ్యయనం (మత్తయి 28: 16–20)
1. యేసు ఈ విషయాలను ఎలా ఆజ్ఞాపించగలడు? (18 వ వచనం)
2. శిష్యులకు ఇచ్చిన నాలుగు సూచనలు ఏమిటి?
3. శిష్యుడిగా ఉండటం అంటే ఏమిటి? ఇది కొనసాగుతున్న ప్రక్రియనా?
4. యేసు తన ఆజ్ఞలను పాటిస్తే వారికి ఏమి వాగ్దానం చేసాడు?

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. ప్రభువైన యేసు సేవలో మనం చేయగలిగిన సేవకు పేరు పెట్టండి.
2. మనము గతంలో విఫలమైనప్పటికీ సేవలో ముందుకు సాగడం?
3. జీవిత పరీక్షలు మరియు తుఫానులలో యేసును విశ్వసించాలా?

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. మీరు మీ జీవితాన్ని యేసుకు ఇచ్చారా మరియు మీ క్రొత్త జీవితంతో ఆయన
కొరకు జీవించాలనుకుంటున్నారా?
2. ఆయన వాక్యానికి విధేయత చూపిస్తూ మీరు బాప్తిస్మం తీసుకున్నారా?
లేకపోతే, ఎందుకు కాదు?
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బి 8 – స్థాయి 3
పాఠం 3 – సువార్త రచయితలు
అంశం – లూకా

బి 8 – స్థాయి 4
పాఠం 3 – ముందు మార్గం
అంశం – ప్రభు భోజనం

బైబిల్ దృష్టి
: లూకా 1: 1–4; లూకా 4: 1–12
ముఖ్య వచనం : లూకా 19: 10
మనము దానిని నేర్చుకుంటున్నాము:
1. దేవుని కుమారుడిగా, ప్రభువైన యేసు ‘పరిపూర్ణ వ్యక్తి’ అని లూకా నొక్కిచెప్పాడు.
2. ప్రలోభాలు ప్రభువైన యేసు పాపం చేయలేడని రుజువు చేస్తాయి మరియు
ఆయన పవిత్రమైన, పాపము చేయని వ్యక్తి, మరియు పాపుల రక్షకుడిగా
ఉండగలడు.

బైబిల్ దృష్టి
: లూకా 22: 14–20,1 కొరింథీయులు 11: 23–31
ముఖ్య వచనం : 1 కొరింథీయులు 11: 26
మనము దానిని నేర్చుకుంటున్నాము:
1. యేసు తనను ప్రత్యేక పద్ధతిలో జ్ఞాపకం చేసుకోవాలని ఆజ్ఞాపించాడు.
2. ఈ జ్ఞాపకాన్ని మనం ఖచ్చితంగా పరిగణించాలి.

పరిచయం

లూకా మరియు అపొస్తలుల చర్యలు థెయొఫిలాస్కు వ్రాయబడినప్పటికీ, ఆయన
గురించి మనకు చాలా తక్కువ తెలుసు. అతని పేరు ‘చాలా అద్భుతమైనది’
(లూకా 1: 3) అతను ప్రభుత్వ అధికారి అని సూచిస్తుంది. అతని పేరు అంటే
‘దేవుని స్నేహితుడు’. అతను బహుశా రోమన్ సామ్రాజ్యంలో బాధ్యతాయుతమైన
ఉద్యోగం ఉన్న క్రైస్తవుడు. యేసు జీవితాన్ని నోటి మాట ద్వారా పంపినప్పుడు
దోషాలను ఆపడానికి లూకా అతనికి వ్రాతపూర్వక కథనం ఇచ్చాడు.

ఇకపై వారితో లేని వ్యక్తిని, బహుశా ఛాయాచిత్రాల ద్వారా లేదా ప్రత్యేక జ్ఞాపకాల
ద్వారా గుర్తుంచుకునే మార్గాల గురించి ఆలోచించమని విద్యార్థులను అడగండి.
యేసు శిష్యులను విడిచిపెట్టినప్పుడు ఆయనను జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి ఒక ప్రత్యేకమైన విధముగా బయలుదేరాడు.

పూర్తి చేయండి

బైబిల్ కథను ప్రదర్శించండి:
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. లూకా అన్యజనుడైన క్రైస్తవ వైద్యుడు, అతను అపొస్తలుడైన పౌలుకు చాలా
సన్నిహితుడు.
2. లూకా యేసు పుట్టినప్పుడు ‘క్రీస్తు ప్రభువైన రక్షకుడని’ (లూకా 2: 11).
ఆయన శరీరధారి అయిన దేవుడు అని సూచిస్తాడు.
3. తన సాధారణ వృద్ధిలో అతను ఖచ్చితంగా పరిపూర్ణుడు అని లూకా నమోదు
చేశాడు (లూకా 2: 52). ప్రభువు యొక్క జ్ఞానం పెరుగుదల ఆయన శారీరక
మరియు మానసిక పెరుగుదల గురించి మాట్లాడతాడు, ఆయన పెరుగుదల
‘దేవునికి అనుకూలంగా’ ఆయన ఆధ్యాత్మిక వృద్ధి గురించి మాట్లాడతాడు మరియు
‘మనిషికి అనుకూలంగా’ ఆయన సామాజిక వృద్ధి గురించి మాట్లాడతాడు.
4. యేసు యొక్క ప్రలోభాలను క్లుప్తంగా వివరించండి (లూకా 4: 1–13)
మరియు ఆయన పరిపూర్ణుడు మరియు ప్రలోభాలకు లొంగడు అని కూడా
ఇది ఎలా చూపిస్తుందో చూపించండి.
5. లూకా 23 లో, ప్రభువు మరణం గురించి మనకు కథనం ఉంది మరియు
దొంగలలో ఒకరైన మరియు శతాధిపతి అయిన పిలాతు అతని గురించి కొన్ని
అద్భుతమైన వ్యాఖ్యలు చేసాడు, ఇవన్నీ ప్రభువైన యేసు పరిపూర్ణతను
చూపించాయి. (లూకా 23: 14, 41 మరియు 47) యేసు పాప లేకుండా
ఉండటం చాలా ముఖ్యమైనదని వివరించండి; లేకపోతే ఆయన మన
పాపాల కోసం చనిపోయేవాడు కాదు. ఈ రోజు ఈ పరిపూర్ణ మనుష్యుడు పరలోకంలో ఉన్నాడు మరియు పాపులను రక్షించాలనుకుంటున్నాడు. ఆయన
తనకు చెందిన వారిని కూడా చూసుకుంటున్నాడు మరియు ఆయనను
రక్షకుడిగా మరియు ప్రభువుగా విశ్వసించారు.
ముఖ్య వచనాన్ని వివరించండి మరియు దానిని నేర్చుకోవడానికి
విద్యార్థులను ప్రోత్సహించండి.
పాఠం 3 పూర్తి చేయండి.
దీన్ని చూపించండి: – యేసు అరణ్యంలో శోదించబడ్డాడు

బైబిల్ కథను ప్రదర్శించండి:
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. చివరి రాత్రి శిష్యులు మరియు యేసు కలిసి, యేసు కొంత రొట్టె మరియు
ద్రాక్షారసం తీసుకొని వారి కొరకు కృతజ్ఞతలు తెలిపాడు. రొట్టె తన శరీరం అని,
వారి కోసం విరిగిపోయిందని, ద్రాక్షారసం ఆయన రక్తం అని ఆయన అన్నాడు.
అప్పుడు ఆయన తనను జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి రొట్టెలు తినమని, ద్రాక్షారసం
త్రాగమని చెప్పాడు. (లూకా 22: 14–20)
2. శిష్యులకు పూర్తిగా అర్థం కాలేదు, ఎందుకంటే త్వరలో ఏమి జరుగుతుందో
యేసుకు మాత్రమే తెలుసు. కానీ శిష్యులు ఈ ఆజ్ఞను గుర్తుంచుకుంటారు.
3. క్రైస్తవులు రొట్టె మరియు ద్రాక్షారసం తీసుకొని ప్రభువైన యేసు మరణం
మరియు ఆయన కష్టాలు గురించి ఆలోచించడం మరియు ధ్యానం చేయడం
ఒక ప్రత్యేక మార్గం. (1 కొరింథీయులు 11: 23–26)
4. పస్కా పండుగ ఐగుప్తులో బానిసత్వం నుండి విముక్తి పొందిన వేడుకగా, రొట్టె
మరియు ద్రాక్షారసం తీసుకోవడం క్రీస్తు ద్వారా పాపం నుండి మన విముక్తి
వేడుక.
5. ప్రభువైన యేసు తన శిష్యులకు తిరిగి వచ్చేవరకు రొట్టె మరియు ద్రాక్షారసం
మాత్రమే తీసుకోమని చెబుతాడు. ఇది యేసు జీవితం మరియు మరణం
యొక్క జ్ఞాపకం మాత్రమే కాదు, వాగ్దానం చేయబడిన దేవుని రాజ్యాన్ని గుర్తు
చేస్తుంది!
6. ప్రజల పాపాల కోసం బలి అర్పించిన నిజమైన పస్కా గొర్రెపిల్ల కావాలని యేసు
తన శిష్యులతో కలిసి ఈ పస్కా భోజనం చేయాలనుకున్నాడు. ఇది శిష్యులకు
ఆయన శరీరాన్ని, రక్తాన్ని ఇవ్వడాన్ని సూచిస్తుంది.

దాన్ని సమీక్షించండి

జీవించండి

ముఖ్య వచనాన్ని వివరించండి మరియు దానిని నేర్చుకోవడానికి
విద్యార్థులను ప్రోత్సహించండి.
పాఠం 3 పూర్తి చేయండి.
దీన్ని చూపించండి: – ప్రభు భోజనం

కింది ప్రశ్నలను ఉపయోగించి పాఠాన్ని సమీక్షించండి:
1 కొరింథీయులకు 11: 27–31లో, ఈ చిహ్నాలను జ్ఞాపకం చేసుకునే ముందు
1. లూకా సువార్త యొక్క పాఠ్యాంశము ఏమిటి?
మనల్ని మనం పరిశీలించుకోవాలని ఇది పేర్కొంది. దీని అర్థం మీరు ఏమనుకుం2. లూకా ఉద్యోగం ఏమిటి?
టున్నారో చర్చించండి.
3. అతను థియోఫిలస్కు ఎందుకు రాశాడు?
4. యేసు పుట్టినప్పుడు ఇచ్చిన పేర్ల యొక్క ప్రాముఖ్యత ‘క్రీస్తు ప్రభువైన రక్షకుడు’?
5. లూకా ప్రలోభాలను ఎందుకు నమోదు చేస్తాడు?
6. లూకా 23: 14, 41 మరియు 47 లను చూడండి మరియు ఏమి
7. ‘పరిపూర్ణ మనుష్యుడు ’ గురించి చర్చించండి.
పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. ప్రభువైన యేసును మీరు ‘పరిపూర్ణ మనుష్యుడు’గా లేదా ఇతర మనిషిలాగే
ఎలా చూస్తారా?
2. మీరు ఈ పరిపూర్ణ మనుష్యుడుని మీ రక్షకుడిగా విశ్వసించారా? మీరు కలిగి
ఉంటే, మీరు ఆయన గురించి ఇతరులకు చెబుతున్నారా?

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. క్రైస్తవులైన మనం రొట్టె, ద్రాక్షారసం తీసుకొని వారు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న
వాటిని ఖచ్చితంగా పరిశీలిస్తారా?
2. “క్రొత్త నిబంధన” లో మనం యాజకుల మరియు బలుల ద్వారా వెళ్ళనవసరం
లేదు కాని యేసు వల్ల మనం నేరుగా దేవుని దగ్గరకు వెళ్ళగలమా?
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బి 8 – స్థాయి 3
పాఠం 4 – సువార్త రచయితలు
అంశం – యోహాను

బి 8 – స్థాయి 4
పాఠం 4 – ముందు మార్గం
అంశం – క్రైస్తవుడిగా పెరగడం

బైబిల్ దృష్టి
: యోహాను 20: 26–31
ముఖ్య వచనం : యోహాను 20: 31
మనము దానిని నేర్చుకుంటున్నాము:
1. యేసు ‘దేవుని కుమారుడు’ అని యోహాను నొక్కి చెబుతున్నాడు.
2. ప్రభువైన యేసు ‘నేను’ అనే వ్యక్తీకరణను చాలాసార్లు మరియు అలా
చేయడం వలన దేవునితో తన సమానత్వాన్ని చెప్పుకోవడం దేవునికి పాత
నిబంధనలోని ‘నేను’ అని ఉపయోగించాడు. (నిర్గమకాండము 3: 14–15)

బైబిల్ ఫోకస్

పరిచయం

యేసును ‘వాక్యము’ అని ప్రస్తావించడం ద్వారా యోహాను తన సువార్తను ప్రారంభిస్తాడు. వాక్యము అంటే మనం ఇతరులకు వివరించడానికి లేదా వ్యక్తీకరించడానికి.
దేవుని కుమారుడు మనుష్యకుమారుడైనప్పుడు, తన కుమారుడైన ప్రభువైన
యేసుక్రీస్ను
తు దేవుడు ఈ ప్రపంచానికి పూర్తిగా తనను తాను వ్యక్తపరిచాడు, 2000
సంవత్సరాల క్రితం బెత్లెహేములోని కన్య మరియాకు జన్మించాడు. మనకోసం
చనిపోవడం ద్వారా, దేవుడు మనలను ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నాడో ఆయన మనకు
చూపించాడు మరియు అందువల్ల ఆయన మన పట్ల దేవుని ఆలోచనల వ్యక్తీకరణ.

విషయాలు ఎలా పెరుగుతాయో సమూహంగా చర్చించండి ఉదా. జంతువులు,
పిల్లలు, మొక్కలు, చెట్లు. అవి పెరగడానికి ఏమి అవసరం? వారికి అవసరమైనది
స్వీకరించకపోతే ఏమి జరుగుతుంది?

పూర్తి చేయండి

బైబిల్ కథను ప్రదర్శించండి:
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. యోహాను యేసును ‘వాక్యము’ అని సూచిస్తాడు (యోహాను 1: 1)
2. యోహాను తనను తాను ‘యేసు ప్రియమైన శిష్యుడు’ అని పేర్కొన్నాడు(యోహాను 20: 2)
3. యోహాను సువార్తలో, ‘నేను’ అనేది దేవునికి ఒక పేరు మరియు యేసు
దేవుని లక్షణాలను లేదా సద్గుణాలను ఏడు రకాలుగా ప్రస్తావించాడు:
జీవాహారము. (యోహాను 6: 35, 41, 48, 51)
లోకమునకు వెలుగు. (యోహాను 8: 12, 9: 5)
ద్వారము. (యోహాను 10: 7, 9)
మంచి గొర్రెల కాపరి. (యోహాను 10: 11, 14)
పునరుత్థానమును జీవమును. (యోహాను 11: 25–26) మార్గం, సత్యం
మరియు జీవము. (యోహాను 14: 6) ద్రాక్షారసం. (యోహాను 15: 1, 5)
4. ప్రభువైన యేసును మనము విశ్వసించి నిత్యజీవము పొందటానికి యోహాను
తన సువార్తను వ్రాసాడు. (యోహాను 20: 30–31)

బైబిల్ కథను ప్రదర్శించండి:
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. క్రైస్తవుడిగా, మనం జీవించడానికి ఒక ప్రత్యేకమైన మార్గం ఉంది. మన ప్రవర్తన
మరియు చర్యలలో క్రీస్తు పాత్రను ప్రతిబింబించాలి. ఆయనను గౌరవించాలంటే
మనం ఎలా జీవించాలో తెలుసుకోవడానికి బైబిల్లో చాలా వచనాలు ఉన్నాయి.
2. 1 పేతురు 2: 1 లో, మనం మోసపూరితంగా, కపటంగా, అసూయతో ఉండకూడదని లేదా నీచమైన విషయాలు చెప్పకూడదని ఇది చెబుతుంది.
3. 1 పేతురు క్రొత్త క్రైస్తవుడు కొత్తగా పుట్టిన శిశువులా ఉండటం గురించి
మాట్లాడుతాడు. పెరగాలంటే వారు పాలు తాగాలి. ఈ పాలు దేవుని వాక్యం.
ఈ పెరుగుదల ఎప్పటికీ ఆగదు మరియు శిశువు పెద్దయ్యాక, దానికి ఇంకా
ఆహారం అవసరం. అదేవిధంగా, క్రైస్తవుడి జీవితంలో ఎదగడానికి వారికి
ఆహారం (బైబిల్) అవసరం లేనప్పుడు వారికి ఎప్పటికి ఎదుగుదల ఉండదు.
4. 2 పేతురు 3: 18 మన ప్రభువు యొక్క దయ మరియు జ్ఞానం పెరగడానికి
నేర్పుతుంది. దయ మరియు జ్ఞానం ఏమిటి మరియు వాటిలో మనం ఎలా
ఎదగవచ్చో విద్యార్థులతో చర్చించండి.
5. పౌలు మరియు సీల సువార్తను ప్రకటిస్తున్నప్పుడు, బెరయలో, ప్రజలు చాలా
ఆసక్తిగా మరియు ఉత్సాహంగా ఉన్నారు. అపొస్తలుల కార్యములు 17 లో,
వారు అంగీకరించగల మరియు వారు ఆసక్తిగా విన్నారు మరియు వారు రోజూ
లేఖనాలను శోధించారు. వారు దేవుని గురించి మరింత తెలుసుకోవలసిన
ఉత్సాహంలో ఉన్నారు

ముఖ్య వచనాన్ని వివరించండి మరియు దానిని నేర్చుకోవడానికి
విద్యార్థులను ప్రోత్సహించండి.
పాఠం 4 పూర్తి చేయండి.
దీన్ని చూపించండి: – తగిన ఉదాహరణలు లేవు.

: 1 పేతురు 2: 1–3, 2 పేతురు 3: 18,
అపొస్తలుల కార్యములు 17: 10–12
ముఖ్య వచనం : 1 పేతురు 2: 2
మనము దానిని నేర్చుకుంటున్నాము:
1. క్రైస్తవులు తమ విశ్వాసంతో రోజూ ఎదగాలి.
2. దయ మరియు దేవుని జ్ఞానం గురించి నేర్చుకోడానికి ఇంకా చాలా ఉంది
ఎక్కువ.

ముఖ్య వచనాన్ని వివరించండి మరియు దానిని నేర్చుకోవడానికి
విద్యార్థులను ప్రోత్సహించండి.
పాఠం 4 పూర్తి చేయండి.
దీన్ని చూపించండి: – తగిన ఉదాహరణలు లేవు.

దాన్ని సమీక్షించండి

జీవించండి

పైన పేర్కొన్న ఏడు ‘నేను’ లక్షణాలలో ప్రతిదాన్ని తీసుకోండి మరియు యేసు
దేవుని కుమారుడని ప్రతి ఒక్కరూ ఎలా చూపిస్తారో చర్చించండి.

పౌలు మరియు సీల మాట్లాడిన బెరయలోని ప్రజలు (అపొస్తలుల కార్యములు 17:
10–12) నేర్చుకోవటానికి ఆసక్తిగా ఉన్నారు మరియు పౌలు మరియు సీల నిజం
చెబుతున్నారో లేదో తెలుసుకోవడానికి లేఖనాలను పరిశోధించారు. బోధకుడు లేదా
నాయకుడు అలా చెప్పినందున అదే సరైనదని అనుకోకుండా మనం జాగ్రత్తగా
ఉండాలి. మనకోసం బైబిల్ నుండి సమాధానాలు తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి.

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. యేసు దేవుని కుమారుడని వారు విశ్వసిస్తే చెప్పమని విద్యార్థులను సవాలు చేయండి.
2. అలా అయితే, వారు ఆయనపై నమ్మకం ఉంచారా మరియు నిత్యజీవము
పొందారా? (యోహాను 1: 12–13, 5: 24)
3. మనకు నిత్యజీవము లభిస్తే, మనం పరలోకానికి వెళ్తున్నాము మరియు
మన జీవితాలకు దేవుని చిత్తం ఏమిటో తెలుసుకోవడానికి ప్రతిరోజూ మన
బైబిళ్ళను చదవాలి. మనం కూడా ప్రతిరోజూ ప్రార్థిస్తూ, మన పట్ల దయ చూపినందుకు ప్రభువైన యేసుకు కృతజ్ఞతలు చెప్పాలి మరియు బైబిల్లో మనం
చదివిన వాటిని కార్యరూపం దాల్చే శక్తిని ఇవ్వమని ఆయనను కోరాలి.

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. మనం ప్రతిరోజూ ఎదగడానికి ప్రయత్నిస్తున్నామా? మన విశ్వాసం బలపడటానికి మనం చదివి, ప్రార్థిస్తూ మరియు దేవుని గురించి మరింత తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? దేవుని వాక్యాన్ని అధ్యయనం చేయడం ద్వారా మరియు
పరిశుద్ధాత్మ మార్గనిర్దేశం చేయడం ద్వారా మాత్రమే మనం పెరుగుతాము.
2. బెరయలోని వ్యక్తులతో మనం ఎలా పోల్చాలి? మనకు బోధించేవారిని మనం జాగ్రత్తగా వింటారా? సమాధానాల కోసం మనం రోజూ లేఖనాలను పరిశోధిస్తామా?
3. బైబిల్ దేవుని వాక్యమని మనం ఎలా ఖచ్చితంగా చెప్పగలమో చర్చించండి.
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బి 7 – స్థాయి 3
పాఠం 1 – యోసేపు జీవితం
అంశం – ఐగుప్తులో గూఢచారులు

బి 7 – స్థాయి 4
పాఠం 1 – యోసేపు జీవితం
అంశం – అతని యవ్వనంలో పరీక్షలు

బైబిల్ దృష్టి
: నిర్గమకాండము 1: 6–14 మరియు 22; 2: 1–10
ముఖ్య వచనం : హెబ్రీయులు 11: 23
మనము దానిని నేర్చుకుంటున్నాము:
1. ఇశ్రాయేలీయులు ఐగుప్తులో అధికారాన్ని మరియు సంఖ్యను పెంచారు
మరియు యుద్ధ సమయంలో వారు తనకు ముప్పు కలిగిస్తారని ఫరో
భావించాడు, అందువల్ల అతను మగపిల్లలందరినీ నాశనం చేయాలని
ఆదేశించాడు.
2. ఫరోను పడగొట్టడానికి మరియు ఇశ్రాయేలీయులను బానిసత్వం నుండి విడిపించడానికి దేవుడు మోషేను ఉపయోగించబోతున్నాడు, అందువల్ల ఆయన
మోషేను నైలు నదిలో మునిగిపోకుండా ఒక చిన్న బిడ్డగా కాపాడాడు.

బైబిల్ దృష్టి
: నిర్గమకాండము 1: 5–22; 2: 1–25
ముఖ్య వచనం : హెబ్రీయులు 11: 23
మనము దానిని నేర్చుకుంటున్నాము:
1. ఇశ్రాయేలీయులు అధికారంలో మరియు ఐగుప్తులో అధికంగా పెరిగారు,
యుద్ధ సమయంలో వారు తమకు ముప్పు కలిగిస్తారని ఫరో భావించాడు,
అందువల్ల అతను మగపిల్లలందరినీ నాశనం చేయాలని ఆదేశించాడు.
2. మోషే జీవితానికి దేవుడు ఒక ప్రణాళికను కలిగి ఉన్నాడు – ఇశ్రాయేలీయులను ఐగుప్తు దేశం నుండి విడిపించబోతున్నాడు.

పరిచయం

పాఠాలు బి7 & బి8 ను సమీక్షించండి మరియు యోసేపు మరియు అతని
సోదరులు ఐగుప్తుకు వచ్చిన 300 సంవత్సరాల తరువాత ఇశ్రాయేలీయుల
సంఖ్య పెరిగిందని విద్యార్థులకు వివరించండి. ఒక కొత్త ఫరో వారిని బానిసలుగా మార్చాడు. ఈలోగా, మోషే పుట్టుక మరియు సంరక్షణలో దేవుడు
వారి కోసం తన ప్రణాళికలను రూపొందిస్తున్నాడు. మోషే వారిని కనాను
దేశంలోకి నడిపిస్తాడు.

సమీక్ష అధ్యయనాలు బి7 & బి8. యోసేపు మరణించినప్పుడు, ఇశ్రాయేలీయుల
పిల్లలు పెద్దగా విస్తరించిన కుటుంబం అని విద్యార్థులకు వివరించండి. అయినప్పటికీ,
వారు ఒక పెద్ద దేశంగా మారారు, ఇది వారిని కొత్త బానిసలుగా చేసిన కొత్త ఫరోకు
ఆందోళన కలిగించింది. అయినప్పటికీ దేవుడు వారిని మర్చిపోలేదు మరియు
ఇశ్రాయేలీయుల కోసం తన ప్రణాళికను రూపొందిస్తాడు.

పూర్తి చేయండి

బైబిల్ కథను ప్రదర్శించండి:
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. ఫరో అధికారంలోకి వచ్చాడు మరియు ఇశ్రాయేలీయుల శ్రేయస్సు నుండి
(1: 7) హింసకు మారుతుంది (1: 8–11) కాని దేవుడు వారిపై దృష్టి
పెట్టాడు మరియు వారిని సంరక్షించాడు. (1: 12)
2. కొత్తగా పుట్టిన అబ్బాయిలందరినీ చంపాలని ఫరో ఒక ఉత్తర్వు ఇచ్చాడు.
(1: 15–20)
3. మోషే అమ్రాము మరియు యోకెబెదు దంపతులకు జన్మించాడు మరియు
అతనిని మూడు నెలలు చూసుకున్న తరువాత, వారు అతనిని ఒక చిన్న
బుట్టలో ఉంచారు, అది నైలు నది ప్రక్కన ఉంది. (2: 1–3)
4. దేవుడు మోషే జీవితాన్ని కాపాడాడు మరియు అతని సోదరి మిర్యాము,
అతని తల్లి మరియు ఫరో కుమార్తెను ఉపయోగించాడు. (2: 4–9)
5. ‘ఫరో కుమార్తె కుమారుడు’ (అపొస్తలుల కార్యములు 7: 22) ఫలితంగా
మోషే ఉన్నత విద్యను పొందాడు మరియు ఐగుప్తు సింహాసనం వారసుడు
కూడా.

బైబిల్ కథను ప్రదర్శించండి:
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. ఇశ్రాయేలీయులు తన రాజ్యాన్ని బెదిరిస్తారని ఫరో భయపడ్డాడు, కాబట్టి వారి
పెరుగుదలను ఆపడానికి వారిని బానిసలుగా చేశాడు. (1: 8–11)
2. ఇశ్రాయేలీయులు బలంగా పెరిగారు, కాబట్టి ఫరో మంత్రసానులకు పుట్టిన
మగపిల్లలందరినీ చంపమని ఆదేశించాడు, కాని అతని ఆదేశాలకు విరుద్ధంగా
మంత్రసానిలు వారి ప్రాణాలను రక్షించారు. (1: 15–20)
3. మోషే జన్మించినప్పుడు, ఒక చిన్న బుట్ట తయారు చేసి, అతని తల్లి అతన్ని
నైలు నది ప్రక్కన ఉంచింది. (2: 1–3)
4. ఫరో కుమార్తె మోషేను రక్షించింది మరియు చివరికి అతని తల్లి అతని నర్సుగా
మారింది. (2: 4–9)
5. మోషేను రాజభవనంలో పెంచారు. పెద్దయ్యాక, ఇశ్రాయేలీయుల బానిసలకు
సహాయం చేయడం ద్వారా తన శక్తిని చూపించడం ప్రారంభించాడు.
6. అతను బానిసను కొట్టిన ఐగుప్తీయుడిని చంపి మిద్యాను దేశానికి పారిపోవలసి
ఉంటుంది. (2: 11–15)

ముఖ్య వచనాన్ని వివరించండి మరియు దానిని నేర్చుకోవడానికి
విద్యార్థులను ప్రోత్సహించండి.
పాఠం 1 పూర్తి చేయండి.
దీన్ని చూపించండి: – శిశువు మోషే

ముఖ్య వచనాన్ని వివరించండి మరియు దానిని నేర్చుకోవడానికి
విద్యార్థులను ప్రోత్సహించండి.
పాఠం 1 పూర్తి చేయండి.
దీన్ని చూపించండి: – శిశువు మోషే మరియు ఐగుప్తు యువరాజు

దాన్ని సమీక్షించండి

కొన్ని వాక్యాలలో, వారు నేర్చుకున్న వాటిని సంగ్రహంగా చెప్పమని విద్యార్థులను అడగండి:
(i) మోషే పుట్టిన తెగ
(ii) అతని సంరక్షణ
(iii) అతని శ్రద్ధ
(iv) అతని విద్య
(v) ఐగుప్తులో అతను సాధించగలిగిన స్థానం.

అధ్యయనం 1 లో ఉన్నవారికి దగ్గరి ప్రశ్నలు అడగడం ద్వారా ఈ పాఠాన్ని
సమీక్షించండి.
మంత్రసాని మరియు మోషే తల్లిదండ్రులు చట్టాన్ని ఎలా
పాటించలేదని ఆలోచించండి. క్రైస్తవులు భూమి యొక్క చట్టాన్ని పాటించాలా
వద్దా అనే దానిపై సమూహ చర్చ జరపండి మరియు ఏదైనా పరిస్థితులు ఉంటే
అది చేయటం కష్టం.

జీవించండి

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
మోషే, తన జీవితాన్ని దేవుడు నియంత్రించి, మార్గనిర్దేశం చేసినట్లే, ఆయన
తన జీవితానికి గొప్ప ప్రణాళికను కలిగి ఉన్నాడు, కాబట్టి రక్షణకు ఆయన
కుమారుడైన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుపై మన విశ్వాసం ఉంచినప్పుడు ఆయన
మన జీవితాలను నియంత్రిస్తాడు మరియు మార్గనిర్దేశం చేస్తాడు.

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. మోషే తల్లిదండ్రులు మరియు మంత్రసానిలు సరైనదాని కోసం నిలబడ్డారు,
ఎందుకంటే వారు దేవునిపై నమ్మకం ఉంచారు మరియు ఆయనకు భయపడ్డారు, పరిస్థితి నిరాశాజనకంగా అనిపించినప్పటికీ. కష్ట సమయాల్లో మనం
ఆయనకు సత్యంగా ఉంటామా?
2. మోషే పాపం దాదాపు వెంటనే తెలిసింది. మనం “చిన్న పాపాలతో” బయటపడతామని మనం అనుకోవచ్చు, కాని అవి ఎల్లప్పుడూ కనుగొనబడతాయి, అది
చూపరుడిచేత, లేదా మరీ ముఖ్యంగా, దేవుడు అందరినీ చూస్తాడు.
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బి 9 – స్థాయి 3
పాఠం 2 – మోషే
అంశం – అతని పెద్ద తప్పు

బి 9 – స్థాయి 4
పాఠం 2 – మోషే
అంశం – గొర్రెల కాపరి

బైబిల్ దృష్టి
: నిర్గమకాండము 2: 11–22
ముఖ్య వచనం : సంఖ్యలు 32: 23
మనము దానిని నేర్చుకుంటున్నాము:
1. మోషే తన ప్రజలకు సహాయం ప్రారంభించాలనుకుంటున్నాడు.
2. మనము దానిని ఇతరుల నుండి దాచడానికి ప్రయత్నించినప్పటికీ మన
పాపాన్ని ప్రభువైన యేసు నుండి దాచలేము.
3. మన పాపానికి పశ్చాత్తాపపడి నిజాయితీగా ప్రభువైన యేసు ముందు ఒప్పుకుంటే, ఆయన మనలను క్షమించును. (1 యోహాను 1: 9 కు విద్యార్థులను
చూపండి)

బైబిల్ దృష్టి
: నిర్గమకాండము 3: 1–16; 4: 1–17
ముఖ్య వచనం : అపొస్తలుల కార్యములు 7: 35
మనము దానిని నేర్చుకుంటున్నాము:
1. దేవుడు మోషేకు కనిపిస్తాడు మరియు తన ప్రజలను రక్షించడానికి తిరిగి
వెళ్ళమని చెప్తాడు.
2. దేవుడు మోషేను చేయమని పిలిచిన పనిలో ఉంటానని వాగ్దానం చేశాడు.

పరిచయం

పాఠం 1 చివరలో, మోషే ‘ఫరో కుమార్తె కుమారుడు’ అయ్యి, ప్యాలెస్లో
పెరిగినట్లు విద్యార్థులకు గుర్తు చేయండి. ఈ పాఠంలో ఆయనకు ఇప్పుడు
నలభై సంవత్సరాలు (అపొస్తలుల కార్యములు 7: 23) మరియు ఐగుప్తులో
ఉన్నప్పుడు ఇశ్రాయేలు పిల్లలు ఎలా ఉన్నారనే దానిపై చాలా ఆందోళన
చెందుతున్నాడు. అతడు ఐగుప్తును చంపడం (నిర్గమకాండము 2: 14)
కోపంలో జరిగింది, కాని అతను హత్య చేసిన పాపానికి పాల్పడటం తప్పు.
దేవుడు తన ప్రజలను విడిపించడానికి మోషేను ఉపయోగించబోతున్నాడు,
కాని అతను దేవుని పని చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండటానికి మరో నలభై
సంవత్సరాలు వేచి ఉండాల్సి ఉంటుంది!

నిర్గమకాండము 3: 1 లోని హోరేబు పర్వతం సీనాయి పర్వతం మరియు మోషే
జీవితంలో చాలా ముఖ్యమైన ప్రదేశం అని విద్యార్థులకు వివరించండి. నిరమ
్గ కాండము 3: 12 లో, దేవుడు మోషేతో ఇలా అంటాడు: ‘మీరు ఈ పర్వతం మీద దేవునికి
సేవ చేయాలి.’ ఈ పర్వతం మీదనే దేవుడు మోషేతో మాట్లాడి ‘పది ఆజల్ఞ ను’
ఇచ్చాడు. (19: 1–20)

పూర్తి చేయండి

బైబిల్ కథను ప్రదర్శించండి:
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. ఇశ్రాయేలీయుల దుస్థితికి మోషే చాలా జాలిపడ్డాడు, కాని ఐగుప్తీయుడిని
చంపే దుష్ట చర్య పట్ల దేవుడు అసంతృప్తి చెందాడు. అతను పరిస్థితి గురించి
దేవుణ్ణి ప్రార్థించి అతని మార్గదర్శకత్వం కోరాడు.
2. మోషే తన చేతిలోనే ఇశ్రాయేలీయులను విడిపిస్తాడని అనుకున్నాడు కాని
ఇది ఇంకా దేవుని ప్రణాళిక కాదు.
3. తన పాపం తెలియగానే అతడు మిద్యాను దేశానికి పారిపోయాడు. (2: 15)
4. మిద్యానులోని ఒక బావి వద్ద అతను తన కాబోయే భార్య సిప్పోరాను
కలుసుకున్నాడు (2: 21) మరియు వారికి ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు.
ఒక కొడుకును గేర్షోము అని పిలుస్తారు, దీని అర్థం ‘అపరిచితుడు.’ ఈ పేరు
మిద్యాను దేశంలో ఉన్నప్పుడు మోషే ఒంటరితనం యొక్క భావాలను వ్యక్తం
చేసింది. అతనికి ఎలీయెజెర అనే మరో కుమారుడు కూడా ఉన్నాడు, అంటే
‘దేవుడు నా సహాయం’. ఐగుప్తీయుడిని చంపినందున తనను చంపడానికి
ప్రయత్నించిన ఫరో నుండి అతన్ని విడిపించినందుకు మోషే దేవునికి
కృతజ్ఞతలు తెలిపాడు.

బైబిల్ కథను ప్రదర్శించండి:
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. మోషే ఐగుప్తు నుండి పారిపోయాడు మరియు ఇప్పుడు మిద్యానుల మధ్య
నివసిస్తున్నాడు.
2. దేవుడు మోషేతో మండుతున్న పొద నుండి మాట్లాడాడు మరియు మోషే తన
చెప్పులు గౌరవంతో తొలగించాడు. ఇశ్రాయేలీయులను ఐగుప్తు నుండి బయటకు
తీసుకురావడానికి ఫరో వద్దకు వెళ్లాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నట్లు దేవుడు చెప్పినప్పుడు, మోషే ఈ పనికి తన అసమర్థతను ప్రకటించాడు. (3: 10–11)
3. ఐగుప్తీయులకు చాలా మంది దేవుడులు ఉన్నప్పటికీ, ఇశ్రాయేలీయులకు ‘నేను
నన్ను మీ దగ్గరకు పంపించాను’ అని చెప్పమని మోషేకు దేవుడు చెప్పాడు.
(3: 14) – ఏకైక నిజమైన మరియు మార్పులేని దేవుడు!
4. దేవుడు మోషే కర్రను ఉపయోగించుకుంటాడు మరియు దానిని పాముగా
మారుస్తాడు, మోషేకు తన శక్తిని చూపించడానికి మరియు మోషే ప్రజలకు
ఇదే శక్తిని ఎలా చూపించగలడో చూపించడానికి దేవుడు నిజంగా ఎవరో వారికి
తెలుస్తుంది.
5. అహరోను మోషే కొరకు మాట్లాడటానికి దేవుడు చివరకు అంగీకరించాడు
మరియు దేవుడు చెప్పినట్లుగా మోషే అహరోనుకు ఏమి చెప్పాలో చెబుతాడు.
(నిర్గమకాండము 4: 16)
6. ఇశ్రాయేలీయులను ఈజిప్ట్ నుండి విడిపించడం గురించి ఫరోను సంప్రదించడానికి
మోషే ఈజిప్టుకు బయలుదేరాడు. ఇది బహుశా అతని జీవితంలో గొప్ప సవాలు.

ముఖ్య వచనాన్ని వివరించండి మరియు దానిని నేర్చుకోవడానికి
విద్యార్థులను ప్రోత్సహించండి.
పాఠం 2 పూర్తి చేయండి.
దీన్ని చూపించండి: – మోషే ఐగుప్తు యువరాజు

దాన్ని సమీక్షించండి

జీవించండి

ముఖ్య వచనాన్ని వివరించండి మరియు దానిని నేర్చుకోవడానికి
విద్యార్థులను ప్రోత్సహించండి.
పాఠం 2 పూర్తి చేయండి.
దీన్ని చూపించండి: – మోషే మరియు మండుతున్న పొద

అపొస్తలుల కార్యములు 7: 23–29 చదవడం ద్వారా ఈ పాఠాన్ని సమీక్షించండి మరియు పాఠం 2 లో అడిగిన వాటికి సంబంధించిన ప్రశ్నలను
విద్యార్థులను అడగండి.

ఇశ్రాయేలు ప్రజలను విడిపించడానికి దేవుడు అతన్ని తిరిగి ఐగుప్తుకు పంపుతున్నప్పుడు అతను ఎలా ఆలోచిస్తున్నాడో చూపిస్తూ, కొన్ని ప్రసంగ బుడగలతో
మోషే చిత్రాన్ని గీయండి.

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. ప్రభువైన యేసును మనకు మార్గనిర్దేశం చేయమని, ఆయన కొరకు సేవలో,
మరియు మన స్వంత ఆలోచనల ప్రకారం కాకుండా ఆయన మార్గంలో
సరైన పనులు చేయమని కోరడం యొక్క ప్రాముఖ్యత.
2. మన పాపాన్ని కప్పిపుచ్చుకోకుండా, దానిని ప్రభువైన యేసుకి అంగీకరించడం యొక్క ప్రాముఖ్యత. దేవునికి అన్నీ తెలుసు అని విద్యార్థులకు గుర్తు
చేయండి; రహస్యంగా ఏమీ దాచలేము.

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. మోషేకు కనిపించిన దేవుడు ఈ రోజు మన హృదయాల్లో జీవించగల దేవుడు.
ఆయన వారి హృదయాలలో నివసిస్తున్నాడా లేదా, వారి జీవితాలను నియంత్రిస్తున్నాడా లేదా అని విద్యార్థులను సవాలు చేయండి.
2. దేవుడు మనలను, క్రీస్తు అనుచరులుగా, ఏదైనా చేయమని పిలిస్తే మోషే
తరపున మాట్లాడుతున్న అహరోను మాదిరిగానే పనిని పూర్తి చేయడానికి
ఆయన మనకు సహాయం చేస్తాడు.
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బి 9 – స్థాయి 3
పాఠం 3 – మోషే
అంశం – మండుతున్న పొద

బి 9 – స్థాయి 4
పాఠం 3 – మోషే
అంశం – నాయకుడు

బైబిల్ దృష్టి
: నిర్గమకాండము 2: 23–25; 3: 1–10
ముఖ్య వచనం : నిర్గమకాండము 15: 11
మనము దానిని నేర్చుకుంటున్నాము:
1. ఇశ్రాయేలీయులను కొత్త ఐగుప్తు రాజు బానిసలుగా చూస్తున్నాడు అని
దేవునికి తెలుసు, కాని ఆయన వారిని తిరిగి కనాను దేశానికి తీసుకురాబోతున్నాడు.
2. ఇశ్రాయేలీయులను ఐగుప్తు నుండి కనానులోకి నడిపించమని దేవుడు
మోషేను పిలిచాడు.

బైబిల్ దృష్టి
: నిర్గమకాండము 7: 1–25
ముఖ్య వచనం : సామెతలు 29: 1
మనము దానిని నేర్చుకుంటున్నాము:
1. దేవుని శక్తి ఏ మానవుడికన్నా, సంస్థకైనా గొప్పది – ఆయన ‘గొప్ప శక్తిమంతుడు’ – ఆయన సర్వశక్తిమంతుడు.
2. కొంతమంది ఇబ్బందుల్లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే దేవుణ్ణి ప్రార్థిస్తారు మరియు
విషయాలు సరిగ్గా జరుగుతున్నప్పుడు వారి జీవితాలపై ఆయన చేసిన హక్కును
మరచిపోతారు.

పరిచయం

ప్రస్తుత పరిస్థితిని విద్యార్థులతో చర్చించండి; మోషే ఐగుప్తును విడిచిపెట్టి
మిద్యానులో తన కొత్త జీవితంలో స్థిరపడ్డాడు. అతనికి ఐగుప్తుకు తిరిగి వచ్చే
ఉద్దేశ్యం లేదు, ముఖ్యంగా ఫరో అతన్ని చంపాలని కోరుకుంటాడు గనుక.
ఇశ్రాయేలీయులు ఇప్పటికీ ఐగుప్తులో చాలా బాధపడుతున్నారు మరియు
సహాయం కోసం దేవునితో కేకలు వేస్తున్నారు. దేవుడు వారి అభ్యర్ధనకు మోషే
ద్వారా సమాధానం ఇవ్వడం ప్రారంభిస్తాడు.

ఐగుప్తులో అతను ఏమి ఎదుర్కోవాలో తెలియక ఈ సమయంలో మోషే ఎలా
ఉన్నాడో విద్యార్థులతో పరిశీలించండి. మనం దేని గురించి ఐన భయపడినప్పుడు,
కొన్నిసార్లు ఏమి జరుగుతుందో, లేదా ఎందుకు జరుగుతుందో, ఎవరు మనకు
సహాయం చేస్తున్నారు అనే దాని గురించి మనకు హామీ ఇవ్వాలి. నిర్గమకాండము 7:
1–5లో దేవుడు మోషే కోసం ఇలా చేశాడు.

పూర్తి చేయండి

బైబిల్ కథను ప్రదర్శించండి:
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. ఇశ్రాయేలీయుల స్థితిగతుల గురించి దేవునికి తెలుసు – ఆయన చూశాడు,
విన్నాడు మరియు వారి బాధలు ఆయనకు తెలుసు. (2: 23–25)
2. దేవుడు వారి ఏడుపులను విన్నాడు మరియు సీనాయి పర్వతం వద్ద మోషేకు
తనను తాను వెల్లడిస్తాడు. ఆయన ఎవరో మరియు ఆయన పరిశుద్ధత
గురించి.
3. దేవుడు ఇశ్రాయేలీయుల కోసం మోషే తన సంరక్షణ గురించి (7 వ
వచనం), ఫరో నుండి వారిని ఎలా విడిపించబోతున్నాడో (8 వ వచనం)
మరియు ఐగుప్తు నుండి బయటపడటానికి మోషేను ఉపయోగించుకోబోతున్నానని చెప్పాడు. . (వచనం 10)
4. ‘పరిశుద్ధత’ అనే పదానికి బైబిల్లో మొదటి సూచన నిర్గమకాండము 3: 5 లో
ఉందని విద్యార్థులకు గుర్తు చేయండి మరియు తన చెప్పులను తొలగించడం
ద్వారా మోషే తాను నిలబడిన స్థలాన్ని ‘పరిశుద్ధమైనది’ అని అంగీకరించాడు.
మన దేవుణ్ణి ఎప్పుడూ భక్తితో, గౌరవంగా చూడాలి.
5. మోషే దేవుని పరిశుద్ధత మరియు అతని శక్తిని ‘మండుతున్న పొద’ వద్ద
దేవునితో కలవడం నుండి నేర్చుకుంటాడు.

బైబిల్ కథను ప్రదర్శించండి:
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. దేవుడు మోషేను శక్తివంతమైన వ్యక్తిగా చేసాడు (‘నేను నిన్ను ఫరోకు దేవునిగా
చేసాను’ (7: 1) – అతను వినడానికి అర్హుడు కాని ఫరో అతనికి ఇవ్వడానికి
నిరాకరించాడు.
2. యెహోవా ఆజ్ఞాపించినట్లు మోషే మరియు అహరోను చేసారు మరియు
అహరోను ఫరో ముందు తన కర్రను విసిరినప్పుడు, అది ఒక పాముగా
మారింది మరియు ఫరో యొక్క ఇంద్రజాలికులు తమ కర్ర విసిరినప్పుడు
వారు కూడా పాములుగా మారాయి, కాని అహరోను యొక్క కర్ర వారి కర్ర
మింగేసింది, ఈ పనిలో దేవుని శక్తిని చూపిస్తుంది. (7: 8–12)
3. మోషే & అహరోను నైలు నదిపై కర్రను విసిరినప్పుడు మరియు అది రక్తముగా
మారింది. చేపలు చనిపోయాయి, నీటిని తాగడానికి, వ్యవసాయం చేయడానికి, స్నానం చేయడానికి లేదా చేపలు పట్టడానికి ఉపయోగించబడలేదు. (7:
20–21)
4. ప్రజలను వెళ్లనివ్వాలన్న మోషే డిమాండ్లను ఫరో ప్రతిఘటించాడు.
5. దేవుడు పంపిన తెగుళ్ళను చూడటానికి 8–10 అధ్యాయాలు చదవండి. ఫరో
వినడానికి మరియు ఇశ్రాయేలీయులను వెళ్లనివ్వడానికి ఈ తెగుళ్లు పంపబడ్డాయి. కానీ అతని హృదయం కఠినముగా మారింది మరియు అతను ఇంకా
నిరాకరించాడు. దేవుని చివరి ప్రణాళిక ఎల్లప్పుడూ కార్యరూపం దాల్చుతుందని ఫరో నిరాకరించడం.

ముఖ్య వచనాన్ని వివరించండి మరియు దానిని నేర్చుకోవడానికి
విద్యార్థులను ప్రోత్సహించండి.
పాఠం 3 పూర్తి చేయండి.
దీన్ని చూపించండి: – మోషే మరియు మండుతున్న పొద

ముఖ్య వచనాన్ని వివరించండి మరియు దానిని నేర్చుకోవడానికి
విద్యార్థులను ప్రోత్సహించండి.
పాఠం 3 పూర్తి చేయండి.
దీన్ని చూపించండి: – మోషే మరియు తెగుళ్ళ 1వ భాగము

దాన్ని సమీక్షించండి

విద్యార్థులను సూచించడం ద్వారా పాఠాన్ని సమీక్షించండి
అపొస్తలుల కార్యములు 7: 30–35. మోషే జీవితం గురించి స్తెఫను ఎలా
మాట్లాడాడో విద్యార్థులకు చూపించండి మరియు మండుతున్న పొద
సంఘటనను కూడా ప్రస్తావించాడు.

ముఖ్య వచనాన్ని చూడండి మరియు ఈ అధ్యయనంతో ఇది ఎలా సంబంధం
కలిగి ఉందని మీరు అనుకుంటున్నారో తరగతితో చర్చించండి.

జీవించండి

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. దేవుడు పరిశుద్ధ దేవుడు అని మనం గుర్తుంచుకోవాలి మరియు ఆయనకు
గౌరవం ఇవ్వాలి. ఈ రోజు చాలా మంది ప్రజలు చేస్తున్నట్లు మనం ఆయన
పేరును వ్యర్థముగా చేయకూడదు.
2. దేవుడు పరిశుద్ధుడు అయినప్పటికీ, ఆయన తన కుమారుడైన ప్రభువైన
యేసుక్రీస్తును పాపుల కొరకు చనిపోవటానికి పంపాడు మరియు మనం
పశ్చాత్తాపపడి ఆయన కుమారునిపై విశ్వాసం కలిగి ఉంటే మనము చేసిన
పాపములన్నిటిని క్షమించును.

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. నదిని రక్తంగా మార్చడం ఒక అద్భుత సంఘటన, కాని ప్రభువైన యేసును,
సిలువపై ఆయన చేసిన పనిని విశ్వసించినప్పుడు దేవుడు మన జీవితంలో
మరింత అద్భుత సంఘటన చేయగలడు.
2. కీర్తన 105: 23–29 చూడండి మరియు దేవుడు ప్రతిదానిని ఎలా
నియంత్రిస్తున్నాడో పరిశీలించండి. నేటి ప్రపంచంలో దాని యొక్క చిక్కులను
పరిగణించండి.
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బి 9 – స్థాయి 3
పాఠం 4 – మోషే
అంశం – దేవుని సందేశాన్ని తీసుకురావడం

బి 9 – స్థాయి 4
పాఠం 4 – మోషే
అంశం – విమోచకుడు

బైబిల్ దృష్టి
: నిర్గమ 5: 1–9; 22–23; 6: 1–9
ముఖ్య వచనం : హెబ్రీయులు 10: 31
మనము దానిని నేర్చుకుంటున్నాము:
1. మోషే, అహరోను ఇశ్రాయేలీయులను వెళ్లనివ్వమని కోరడానికి ఫరోను
సంప్రదించారు, కాని ఫరో వారి అభ్యర్థనను నిరాకరిస్తాడు.
2. ఇశ్రాయేలీయులను ఫరో వెళ్లనిస్తాడు అని ప్రభువు మోషేకు హామీ ఇస్తాడు
ఎందుకంటే వారిని వెళ్లనివ్వమని బలవంతం చేస్తాడు.

బైబిల్ దృష్టి
: నిర్గమకాండము 11: 1–10; 12: 1–13 & 21–42
ముఖ్య వచనాలు : యోహాను 1: 29; 1 కొరింథీయులకు 5: 7
మనము దానిని నేర్చుకుంటున్నాము:
1. దేవుడు ఐగుప్తీయుల అవిధేయత చూపినందుకు తన తీర్పును చూపించాడు
కాని ఇశ్రాయేలీయులకు విధేయత చూపినందుకు ఆయన దయ
చూపించాడు.
2. పస్కా గొర్రె శిలువపై ఆయన మరణం ద్వారా మన పాపాలకు శిక్షను భరించిన
ప్రభువైన యేసు మరణం మరియు పునరుత్థానం వైపు చూపించాడు

పరిచయం

ఐగుప్తుకు తిరిగి వెళ్ళమని దేవుడు మోషేను ఆజ్ఞాపించినప్పటికీ, ముందు
రాబోయే దాని గురించి మోషే భయపడ్డాడని విద్యార్థులకు వివరించండి.
దేవుడు తనతో ఉంటానని వాగ్దానం చేసాడు కాని ఫరో తనను మళ్ళీ చూడటానికి ఎలా స్పందిస్తాడో మోషేకు తెలియదు. కాబట్టి దేవుడు తన సోదరుడు
అహరోనును తనకు సహాయం చెయ్యడానికి తీసుకురావాలని చెప్పాడు.

శక్తివంతమైన ఐగుప్తు దేశం అబ్రాహాముకు, ఇశ్రాయేలీయులకు ఇచ్చిన వాగ్దానాలను
నెరవేర్చకుండా ఉండలేకపోయింది. ఈ చివరి తెగులు ఐగుప్తులో బానిసత్వం
ముగిసింది మరియు ఎర్ర సముద్రం ద్వారా ఇశ్రాయేలీయులను అరణ్యంలోకి
నడిపించాడు.
ఇశ్రాయేలీయులు మోషే మాటలను పాటించవలసి వచ్చింది మరియు వారు దేవుని
తీర్పు నుండి సురక్షితంగా ఉంటారు.

పూర్తి చేయండి

బైబిల్ కథను ప్రదర్శించండి:
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. ఇశ్రాయేలీయులను వెళ్లనివ్వమని అడిగినప్పుడు, మోషే మరియు అహరోను
ఫరో వద్దకు తీసుకువచ్చిన దేవుని అభ్యర్థనను ఫరో నిరాకరించాడు. (5: 4)
2. ఫరో ఇశ్రాయేలీయుల పనిభారాన్ని పెంచాడు, ఇటుకలను తయారు చేయడానికి గడ్డిని కూడా సేకరించాడు. (5: 6–7)
3. మోషే ఈ విషయం గురించి యెహోవాతో మాట్లాడాడు మరియు ఇశ్రాయేలీయులను ఐగుప్తు నుండి విడిపిస్తానని ఆయనకు హామీ ఇచ్చాడు. (5:
22–23, మరియు 6: 1)
4. నిర్గమకాండము 6: 6–8 లో, ప్రభువు 7 సార్లు ‘నేను చేస్తాను’ అని చెప్పి,
నిర్గమకాండము 6: 2 లో ‘నేను ప్రభువును’ అని చెప్పాడు. మోషే మరియు
అహరోను తన శక్తిని, ఆయన వాగ్దానాలను విశ్వసించాలని ఆయన కోరుకున్నాడు. ఐగుప్తు భూమిపై 10 శిక్షలను (తెగుళ్ళు) పంపించడంలో ఫరో
ఆయన శక్తిని చూస్తాడని దేవుడు కూడా భరోసా ఇచ్చాడు.
5. మోషే దీనిని ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు పంపుతాడు, కాని వారు చాలా నిరుత్సాహపడతారు మరియు వారి బానిసత్వం మరియు హింసను నమ్ముతారు.
(6: 9)

బైబిల్ కథను ప్రదర్శించండి:
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. జరిగిన తొమ్మిది తెగుళ్ళలో చూసినట్లుగా దేవుని అద్భుత శక్తిని నిరాకరిస్తూ
ఉంటే దేవుడు ఏమి చేస్తాడని మోషే మరియు అహరోను ఫరోను హెచ్చరించారు.
(కీర్తన 105: 26–36 చూడండి) తుది హెచ్చరిక ఇవ్వబడింది. (11: 4–6)
2. పస్కా ఏర్పాటు చేయబడింది మరియు ఇశ్రాయేలీయులు ఒక పరిపూర్ణ గొర్రె
రక్తం రెండు వైపుల పోస్టులపై మరియు వారి ఇళ్ల తలుపు–చట్రాలపై చల్లుకోవాలని ఆదేశిస్తారు.
3. గొర్రె యొక్క ప్రాముఖ్యతను వివరించండి; ఇది ఎలా ఒక త్యాగం, ఇంట్లో చనిపోతున్న మొదటి బిడ్డకు బదులుగా. మొదటి బిడ్డ చనిపోకుండా ఉండటానికి
జంతువు చనిపోవలసి వచ్చింది. (12: 1–7)
4. అర్ధరాత్రి ఐగుప్తీయుల ప్రతి మొదటి బిడ్డ చనిపోయాడు కాని ఇశ్రాయేలీయుల
పిల్లలు తప్పించుకున్నారు ఎందుకంటే గొర్రె రక్తం తలుపు చట్రాలపై చలబ్ల డింది.
(12: 29–30)
5. చివరకు ఇశ్రాయేలు ప్రజలను వెళ్లనివ్వడానికి ఫరో అంగీకరించాడు. ఇప్పుడు
ఐగుప్తులో 430 సంవత్సరాల తరువాత ఐగుప్తు నుండి ఇశ్రాయేలీయుల
నిర్గమనం ప్రారంభమవుతుంది. ఆదికాండము 15: 13–14లో అబ్రాహాముకు
దేవుడు ఇచ్చిన వాగ్దానం నెరవేరింది!

ముఖ్య వచనాన్ని వివరించండి మరియు దానిని నేర్చుకోవడానికి
విద్యార్థులను ప్రోత్సహించండి.
పాఠం 4 పూర్తి చేయండి.
దీన్ని చూపించండి: – మోషే మరియు అహరోను ఫరో దగ్గరకు వెళ్లుట

దాన్ని సమీక్షించండి

జీవించండి

దేవుడు మోషేకు ఇంతకు ముందే ఏమి చెప్పాడో, ఇంకా ఫరో సూటిగా నిరాకరించినప్పుడు మోషే దేవునికి ఎలా స్పందించాడో పరిశీలించండి. ఇశ్రాయేలీయులు మోషే, అహరోనుల వైపు చూస్తూ వారిని నిందించినప్పుడు, మోషే
దేవుని వైపు చూస్తూ జరుగుతున్నదనికి ఆయనను నిందించాడు. దేవుడు
తన ఉద్దేశ్యాన్ని మరియు వారికి ఇచ్చిన వాగ్దానాన్ని మరోసారి వివరించడం
ఎంత ఓపిక మరియు దయగలవాడు; “నేను ప్రభువును”.

ముఖ్య వచనాన్ని వివరించండి మరియు దానిని నేర్చుకోవడానికి
విద్యార్థులను ప్రోత్సహించండి.
పాఠం 4 పూర్తి చేయండి.
దీన్ని చూపించండి: – మోషే మరియు తెగుళ్ళు 2వ భాగము
పస్కా దేనిని సూచిస్తుందో ఆలోచించడానికి విద్యార్థులను ప్రోత్సహించండి;
ఇశ్రాయేలీయుల స్థానంలో అమాయక రక్తం బలి అయ్యింది. రాబోయే గొప్ప
త్యాగానికి ఇది ఎలా చిహ్నంగా ఉందో కూడా పరిశీలించండి. (ప్రభువైన యేసు
మన స్థానంలో అమాయక రక్తాన్ని బలి ఇచ్చాడు – ఆయన దేవుని గొర్రెపిల్ల)

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. మన పాపం నుండి మనల్ని విడిపించడానికి చెల్లించిన గొప్ప ధర మనకు
1. దేవుడు శక్తివంతమైన దేవుడు అని మనం అర్థం చేసుకోవాలని దేవుడు
తెలుసా? యేసు ఈ ధర చెల్లించి, సిలువపై చనిపోవడం ద్వారా మనలను
కోరుకుంటున్నాడు.
విమోచించాడా?
2. ఆయనకు అవిధేయత చూపడం తీవ్రమైన విషయం. అది గంభీరమైనది అని
2. మన పాపాన్ని తనపైకి తీసుకుని, దేవునితో సరైన సంబంధం కలిగి ఉండటానికి
మనం అర్థం చేసుకోవాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు.
వీలు కల్పించినందుకు మనం ఆయనకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నామా?
3. కష్టతరమైనప్పుడు కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలని దేవుడు కోరుకుంటుమనం చేయాల్సిందల్లా ఆయనను విశ్వసించి, ఆయన నిత్యజీవ బహుమతిని
న్నాడు. మనము ఎల్లప్పుడూ ఆయనను విశ్వసించగల సమయాలు. ఆయన
అంగీకరించడం.
మనలను విడిచిపెట్టడు అని మనము గుర్తుంచుకోవాలి కాని మనకోసం
ఎప్పుడూ ఒక ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నాడు.
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బి 10 – స్థాయి 3
పాఠం 1 – మోషే
అంశం – పస్కా గొర్రె

బి 10 – స్థాయి 4
పాఠం 2 – మోషే
అంశం – సినాయ్ పర్వతం మీద

బైబిల్ దృష్టి
: నిర్గమకాండము 12: 1–14, 29–36 & 50–51
ముఖ్య వచనం : నిర్గమకాండము 12: 13
మనము దానిని నేర్చుకుంటున్నాము:
1. దేవుడు ఐగుప్తీయుల అవిధేయతకు మరియు ఇశ్రాయేలీయులకు విధేయత
చూపినందుకు ఆయన చూపించిన తీర్పును చూపించాడు.
2. యేసు చివరి బలియగం మరియు ఆయన మన విమోచకుడు.

బైబిల్ దృష్టి
: నిర్గమకాండము 13: 17–22, 14: 1–31
ముఖ్య వచనం : నిర్గమకాండము 14: 13
మనము దానిని నేర్చుకుంటున్నాము:
1. దేవుడు ఇశ్రాయేలీయులతో ఉన్నాడు.
2. ఇశ్రాయేలీయులు దేవుని రక్షణ మరియు సహాయాన్ని అనుమానించారు.
3. దేవుడు తన ప్రజలపై తన శక్తిని, ప్రేమను నిరూపించాడు మరోసారి ఐగుప్తీయుల నుండి వారిని రక్షించడం.

పరిచయం

మనము జరుపుకునే కొన్ని సెలవులు మరియు అవి దేనిని సూచిస్తాయో
విద్యార్థులను అడగండి. క్రిస్మస్, ఈస్టర్. దేవుడు మన కోసం చేసినదానికి
సెలవుదినాలు ఒక ముఖ్యమైన రిమైండర్ అని వివరించండి. పస్కా పండుగ
– యూదుల విశ్వాసంలో జరుపుకునే సెలవుదినం గురించి వారు ఎప్పుడైనా
విన్నారా అని వారిని అడగండి. నేటి కథలో, మనము పస్కా గురించి నేర్చుకుంటాము.

ఇంతకు ముందెన్నడూ లేని విధంగా ఎక్కడికో వారు సుదీర్ఘ ప్రయాణంలో
వెళుతున్నారని ఊహించమని విద్యార్థులను అడగండి. వారికి మార్గం చూపించడానికి
వారికి (మ్యాప్) లేదా ఎవరైనా అవసరం. వాగ్దాన దేశానికి సుదీర్ఘ ప్రయాణానికి
ఇశ్రాయేలీయులకు ఇది అవసరం. దేవుడు వారి ప్రయాణంలో వారికి ప్రత్యేక
మార్గంలో నడిపించాడు.

పూర్తి చేయండి

బైబిల్ కథను ప్రదర్శించండి:
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. మునుపటి తెగుళ్ళను విద్యార్థులతో సమీక్షించండి మరియు ఈ చివరిది
అపాయకరమైన మరియు వినాశకరమైనదని వివరించండి. దేవుడు ఫరో కంటే
శక్తివంతుడని చూపించబోతున్నాడు.
2. ఏమి చేయాలో దేవుడు మోషే మరియు అహరోనులకు చాలా నిర్దిష్ట
సూచనలు ఇచ్చాడు. (1–14 వచనాలు)
3. ఇశ్రాయేలీయులు ఎటువంటి లోపాలు లేని గొర్రెపిల్లను చంపి, దాని రక్తాన్ని
మరణం నుండి తప్పించుకునే తలుపుల మీద ఉంచవలసి వచ్చింది.
4. గొర్రె యొక్క ప్రాముఖ్యతను వివరించండి; ఇది ఎలా ఒక, ఇంటిలో
చనిపోతున్న మొదటి బిడ్డ స్నథా ంలో బదులుగా త్యాగం.
5. పస్కా పండుగ ఒక యూదుల సెలవుదినం అని వివరించండి, ప్రభువు ఒక
జంతువును బలి ఇచ్చిన వారి ఇళను
్ల "దాటాడు". తలుపు మీద రక్తం లేని ప్రతి
ఇంటిలో మొదటి బిడ్డ చంపబడ్డాడు.
6. విమోచన యొక్క అర్ధాన్ని వివరించండి; తిరిగి కొనుగోలు / బానిసత్వం నుండి
విడుదల. పాత నిబంధనలో, దేవుడు పాపికి జంతువుల అర్పణలను అంగీకరించాడు. యేసు వచ్చినప్పుడు ఆయన తన పరిపూర్ణ జీవితాన్ని మన పాపాలకు
బదులుగా చనిపోయాడు. ఆయన మన విమోచకుడు – ఆయన పాప శక్తి
నుండి మనలను విమోచించాడు మరియు మనల్ని దేవునికి పునరుద్ధరించాడు.
యేసు త్యాగం వలన జంతు బలి ఇక అవసరం లేదు.
7. చివరకు ఇశ్రాయేలు ప్రజలను వెళని్ల వ్వడానికి ఫరో అంగీకరించాడు – ప్రభువు
వారికి ఇచ్చిన వాగ్దానాన్ని నిలబెట్టుకున్నాడు! (12: 31–32)

బైబిల్ కథను ప్రదర్శించండి:
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. దేవుడు ఇశ్రాయేలీయులను ఐగుప్తు నుండి దూరంగా నడిపించాడు. ఆయన పగటిపూట మేఘ స్తంభం మరియు రాత్రి సమయంలో అగ్ని స్తంభంమై వారిని నడిపించాడు. ఆయన వారికి మార్గనిర్దేశం మరియు సహాయం చేస్తున్నాడని వారికి
తెలుసు. (13: 21–22) విద్యార్థులతో చర్చించండి, దేవుడు తమతో ఉన్నాడని
తెలుసుకోవడానికి కొన్నిసార్లు ప్రజలు ఇలాంటి సంకేతాలను కోరుకుంటారు. కానీ
దేవుడు ఇప్పుడు మనతో ఉన్నాడు మరియు బైబిల్ ద్వారా మరియు పరిశుద్తధా ్మ
ద్వారా మనకు మార్గనిర్దేశం చేస్తాడు – మనం ఆయనను విశ్వసిస్తే.
2. ఐగుప్తు నుండి విముక్తి పొందాలని ఇశ్రాయేలీయులు అనుభవిస్నతు ్న ఉపశమనం
గురించి ఆలోచించండి. వారిని తిరిగి తీసుకురావడానికి ఫరో సైన్యం వారిని వెంబడిస్తుందని విన్నప్పుడు ఎలా భయంగా మారుతుందో ఆలోచించండి! (14:10)
3. ఇశ్రాయేలీయులు భయపడటం మొదలుపెట్టారు మరియు దీనికి దేవుణ్ణి
నిందించడం మరియు కోపం తెచ్చుకోవడం ప్రారంభించారు. అయితే ప్రశాంతంగా ఉండాలని మోషే వారికి గుర్తు చేశాడు. దేవుడు వారి కోసం పోరాడుతాడు. మోషే దేవుణ్ణి విశ్వసించడం నేర్చుకున్నాడు. (14: 13)
4. దేవుడు ప్రజలను వెళ్తుండమని చెప్పాడు మరియు ఎర్ర సముద్రం గుండా
వారికి తప్పించుకుంటారు. అప్పుడు దేవుడు ఐగుప్తు సైన్యాన్ని ముంచేశాడు.
ఆయన తన ప్రజలకు రక్షణ మార్గాన్ని తెరిచాడు. దేవుడు తన శక్తిని మాత్రమే
కాకుండా తన ప్రజలపై తన ప్రేమను చూపించడానికి సముద్రం విడిపోయే ఈ
అద్భుతాన్ని చేయగలిగాడు. (14: 21–22)
5. ఇశ్రాయేలీయులు దేవుని పట్ల భయపడి, ఆయనపై, ఆ రోజు మోషేపై నమ్మకంతో ఉన్నారు. (14: 31)

ముఖ్య వచనాన్ని వివరించండి మరియు దానిని నేర్చుకోవడానికి
విద్యార్థులను ప్రోత్సహించండి.
పాఠం 1 పూర్తి చేయండి.
దీన్ని చూపించండి: – మోషే మరియు తెగుళ్ళు 2వ భాగము

దాన్ని సమీక్షించండి

జీవించండి

చాలా సంవత్సరాల బానిసత్వం మరియు దేవునికి ప్రార్ధించిన తరువాత,
అనేక తెగుళ్ళు మరియు ఫరో దేవుని మాట వినడానికి నిరాకరించిన
తరువాత, ఇశ్రాయేలు ప్రజలు చివరకు స్వేచ్ఛగా ఉన్నారు! వారు ఐగుప్తు
నుండి బయలుదేరినప్పుడు వారు ఎలా అనుభూతి చెందారో ఒక
సమూహంగా చర్చించండి.

ముఖ్య వచనాన్ని వివరించండి మరియు దానిని నేర్చుకోవడానికి
విద్యార్థులను ప్రోత్సహించండి.
పాఠం 1 పూర్తి చేయండి.
దీన్ని చూపించండి: – మోషే: ఎర్ర సముద్రం దాటడం
పాఠాన్ని సమీక్షించే సాధనంగా నేటి అధ్యయనంలో విద్యార్థులను ప్రశ్నించండి.

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. మన పాపం నుండి మనల్ని విడిపించడానికి చెల్లించిన గొప్ప ధరను మనం గ్ర- 1. కొన్ని విషయాలు మన దారిలోకి రానప్పుడు లేదా అవి ఎలా జరుగుతాయని
హించామా? యేసు ఈ ధర చెల్లించి, సిలువపై చనిపోవడం ద్వారా మనలను
మనము అనుకుంటుంటాం, మనం ఎలా స్పందిస్తాము? మనం దేవుణ్ణి
విమోచించాడా?
నిందించి ఆయనపై కోపం తెచ్చుకుంటామా? లేదా మనం ఆయనను
2. మన పాపాన్ని తన మీదకు తీసుకొని, దేవునితో సరైన సంబంధాన్ని ఏర్పరచువిశ్వసిస్తే, దేవుడు మనకు సహాయం చేస్తాడనే నమ్మకంతో ఈ సమస్యలను
కున్నందుకు ఆయనకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నామా? మనం చేయాల్సిందఎదుర్కొంటున్నామా?
ల్లా ఆయనను విశ్వసించి, ఆయన నిత్యజీవ బహుమతిని అంగీకరించడం.
2. ఈ అధ్యయనం నుండి దేవుడు అసాధ్యమైన దేవుడు అని పరిగణించండి.
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బి 10 – స్థాయి 3
పాఠం 2 – మోషే
అంశం – ఎర్ర సముద్రం

బి 10 – స్థాయి 4
పాఠం 2 – మోషే
అంశం – సినాయ్ పర్వతం మీద

బైబిల్ దృష్టి
: నిర్గమకాండము 13: 20–22, 14: 5–15, 19–31
ముఖ్య వచనం : నిర్గమకాండము 14: 14
మనము దానిని నేర్చుకుంటున్నాము:
1. దేవుడు తన ఎంపిక చేసిన ప్రజలను ఐగుప్తు నుండి రక్షించాడు.
2. ఇశ్రాయేలీయులు దేవుణ్ణి, ఆయన వారి సంరక్షణను అనుమానించడం
ప్రారంభించారు.
3. దేవుడు వారితో ఉన్నాడు, వారికి మార్గనిర్దేశం చేసి రక్షించాడు

బైబిల్ ఫోకస్ : నిర్గమకాండము 19: 1–13, 16–25, 20: 1–21
ముఖ్య వచనాలు : నిర్గమకాండము 19: 5 & 20: 20
మనము దానిని నేర్చుకుంటున్నాము:
1. దేవుడు పరిశుద్ధుడు, శక్తివంతుడు.
2. దేవుణ్ణి సంప్రదించగల హక్కు మనకు ఉంది ఇశ్రాయేలీయులు చేయలేనిది.
3. ఎలా జీవించాలో దేవుడు ఇశ్రాయేలీయులకు సూచనలు ఇచ్చాడు.

430 సంవత్సరాలు ఐగుప్తు బానిసత్వంలో గడిపిన తరువాత ఇశ్రాయేలీయులు ఎలా అనుభూతి చెందుతున్నారో పరిశీలించండి. ఈ సమయంలో
ఇశ్రాయేలీయులు ఏమి ఆలోచిస్తున్నారో విద్యార్థులను అడగండి.

మనకు నియమాలు మరియు మార్గదర్శకాలు ఉన్నప్పుడు రోజువారీ పరిస్థితుల
గురించి ఆలోచించండి ఉదా. పరికరాలను ఎలా ఉపయోగించాలో సూచనలు,
ఏదైనా వంట వంటకాలు. ఈ మార్గదర్శకాలు సాధారణంగా మనకు సహాయపడతాయి. ఇశ్రాయేలు ప్రజల కోసం మోషే దేవుని నుండి స్వీకరించిన పది ఆజల్ఞ
విషయంలో కూడా అదే జరిగింది. వారి జీవితంలో వారికి మార్గనిర్దేశం చేయడానికి
వారి ప్రయోజనం కోసం అవి ఉన్నాయి.

పూర్తి చేయండి

బైబిల్ కథను ప్రదర్శించండి:
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. చివరికి ఇశ్రాయేలీయులు స్వేచ్ఛగా ఉన్నారు మరియు ఐగుప్తుకు దూరంగా
ఉన్న వాగ్దాన దేశానికి వెళ్తున్నారు! బానిసత్వం నుండి విముక్తి పొందిన వారు
ఎంత ఉత్సాహంగా ఉండేవారో ఆలోచించండి!
2. దేవుడు ఇశ్రాయేలీయులకు పగటి మేఘ స్తంభం మరియు రాత్రి అగ్ని
స్తంభంమై మార్గనిర్దేశం చేశాడు. (13: 21–22) ఇది ఆయన వారితో ఎల్లప్పుడూ ఉందని, వారికి మార్గనిర్దేశం చేస్తున్నాడని ఇది వారికి చూపించింది.
ఈ రోజు దేవుడు మనతో ఉన్నాడని మనకు శారీరక సంకేతాలు ఉన్నాయని
తరచుగా కోరుకుంటున్నాము. కానీ ఆయన మనకు మార్గనిర్దేశం చేయగలడు మరియు బైబిల్ ద్వారా మరియు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మనకు సహాయం
చేయగలడు.
3. ఫరో సైన్యం ఇశ్రాయేలీయులను వెంబడించడం ప్రారంభించినప్పుడు, ఇశ్రాయేలీయులు భయపడి, దేవుడు వారిని చూసుకోలేదని ఫిర్యాదు చేశారు.
వారు ఆయనను విశ్వసించలేదు. (14: 10) దేవుడు అప్పటికే వారికి ఎలా
సహాయం చేశాడో, ఇంతవరకు వారిని తీసుకువచ్చాడో వారు పూర్తిగా మరచిపోయారు. మన జీవితంలో తప్పు జరిగినప్పుడు తరచుగా మనం ఈ వైఖరిని
కలిగి ఉంటామని వివరించండి.
4. మోషే పరిస్థితిలో ప్రశాంతంగా మరియు సానుకూలంగా ఉండి, దేవుడు వారి
కోసం పోరాడతాడని ప్రజలకు గుర్తు చేశాడు. (14:14)
5. ఇశ్రాయేలీయులు మరొక వైపుకు చేరుకున్న తర్వాత ఇశ్రాయేలీయులు వెళ్ళడానికి మరియు సముద్రంలో ఈజిప్టు సైన్యాన్ని నాశనం చేయడానికి దేవుడు
ఎర్ర సముద్రం విడిపోవడంలో తన శక్తివంతమైన శక్తిని ప్రదర్శించాడు. (14:
21–22, 26–28)
6. ఇశ్రాయేలీయులు యెహోవాకు భయపడి ఆయనను విశ్వసించారు మరియు
మోషేను కూడా తమ నాయకుడిగా విశ్వసించారు. (14: 31)
ముఖ్య వచనాన్ని వివరించండి మరియు దానిని నేర్చుకోవడానికి
విద్యార్థులను ప్రోత్సహించండి.
పాఠం 2 పూర్తి చేయండి.
దీన్ని చూపించండి: – మోషే: ఎర్ర సముద్రం దాటడం

బైబిల్ కథను ప్రదర్శించండి:
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. దేవుడు ఇశ్రాయేలీయులను ఐగుప్తు నుండి బయటకు తీసుకువచ్చి రెండు
నెలలైంది. ఆయన ఇప్పుడు రాబోయే వాటి కోసం వారిని సిద్ధం చేస్తాడు.
2. దేవుడు మోషేకు తాను ఎన్నుకున్న ప్రజలు ఎలా ఉంటారో ప్రజలకు చెప్పమని
చెప్తాడు మరియు వారు ఐశ్వర్యము ఎలా స్వాధీనం చేసుకుంటారు. (19:
5–6) తమను తాము పవిత్ర పరుచుకోవాలని ఆయన చెప్పాడు. పవిత్రత
అంటే ఏమిటో వివరించండి – వేరుగా ఉండడం, వారు దేవుణ్ణి కలవడానికి
శారీరకంగా మరియు ఆధ్యాత్మికంగా సిద్ధంగా ఉండాలి.
3. ఇశ్రాయేలీయులు పర్వతం పవిత్రమైనందున దానిని తాకలేరు. దేవుని శక్తి మరియు
పవిత్రత చాలా బలంగా ఉంటుంది, ప్రజలు ఆయన దగ్గరకు రాలేరు. (19: 10–13)
ప్రభువైన యేసు చేసిన అన్నిటి వల్ల మనం ఇప్పుడు ఈ పవిత్రమైన, శక్తివంతమైన
దేవుడిని స్వేచ్ఛతో సంప్రదించడం ఎంత అద్భుతంగా ఉందో పరిశీలించండి.
4. దేవుడు మోషేను మాత్రమే తనను సంప్రదించడానికి అనుమతిస్తాడు మరియు
అతనికి పది ఆజల్ఞ ను ఇస్తాడు. (20: 1–17) ఈ చట్టాలు ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు
దేవునికి మరియు ఒకరికొకరు బాధ్యతలను తెలియజేస్యి
తా . ఇశ్రాయేలు ఆచరణాత్మక పవిత్ర జీవితాన్ని నడిపించడానికి మరియు దేవుని స్వభావాన్ని చూడటానికి
మరియు వారి జీవితాలను ఎలా గడపాలనే దాని కోసం వారికి ఇవ్వబడింది.
5. ప్రజలు పర్వతం పైకి వెళ్ళడానికి భయపడ్డారు మరియు ఇష్టపడలేదు, కాబట్టి
మోషే వారికి మరియు దేవునికి మధ్య మధ్యవర్తిగా వ్యవహరించాడు. మోషే
కంటే గొప్పవాడు, యేసు, దేవునికి మరియు మానవాళికి మధ్య ఏకైక మధ్యవర్తి
అవుతాడు. (1 తిమోతి 2: 5)
6. మోషే భయపడవద్దని, యెహోవాకు భయం వారితో ఉంటుందని చెబుతుంది.
వారి భయం భీభత్సం. మోషే దీనిని ప్రభువు భయంతో భర్తీ చేయాలనుకున్నాడు, అది నమ్మకాన్ని మరియు విధేయతను తెస్తుంది మరియు పాపం
చేయకుండా చేస్తుంది. (20: 20)
ముఖ్య వచనాన్ని వివరించండి మరియు దానిని నేర్చుకోవడానికి
విద్యార్థులను ప్రోత్సహించండి.
పాఠం 2 పూర్తి చేయండి.
దీన్ని చూపించండి: – మోషే: సినాయ్ పర్వతం మీద

దాన్ని సమీక్షించండి

ఈ కథ యొక్క సరదా సన్నివేశాలు సృష్టించండి; దేవుడు ఇశ్రాయేలీయులకు
మార్గనిర్దేశం చేస్తున్నాడు, ఐగుప్తీయులు వారిని వెంబడిస్తున్నారు అని గ్రహించిన ఇశ్రాయేలీయులు, ఆపై దేవుడు వారిని ఎలా రక్షిస్తాడు.

పది ఆజ్ఞలను జాబితా చేయమని మరియు ప్రతి ఒక్కటి చర్చించమని విద్యార్థులను కోరడం ద్వారా పాఠాన్ని సమీక్షించండి. మన స్వంత జీవితంలో ఆజ్ఞలను
ఎలా పాటించవచ్చు?

జీవించండి

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
మన జీవితంలో చెడు విషయాలు జరిగినప్పుడు, మనం దేవుణ్ణి నిందిస్తున్నామా మరియు ఆయన అక్కడ లేనందున లేదా మనకు సహాయం చేయడానికి
ఇష్టపడలేదా అని? లేదా మనం ఆయనను మాత్రమే విశ్వసిస్తే, మోషేలాగా
ఆయన మనకు సహాయం చేస్తాడని మరియు మనకు సహాయం చేస్తూ, మన
కోసం పోరాడుతాడని నమ్ముతున్నామా?

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
ఇశ్రాయేలీయులు ఎంత భయపడుతున్నారో మరియు వారు దేవుని సన్నిధిలోకి
ప్రవేశించడానికి ఎంత అనర్హులు అని మనము పరిశీలిస్తే, యేసుక్రీస్తు వల్ల
దేవుని సన్నిధిని స్వేచ్ఛగా చేరుకోగలగడం మనకు నిజంగా లభిస్తుందా? మన
పాపాన్ని తన మీదకు తీసుకున్నందుకు మనం ఆయనకు కృతజ్ఞతలు చెప్పాలి,
తద్వారా మనం దేవుని దృష్టిలో పవిత్రంగా ఉంటాము.వంతో సంబంధం ఉన్న
అవకాశాలను గుర్తించడం.

పరిచయం
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పరిచయం

పూర్తి చేయండి

దాన్ని సమీక్షించండి

జీవించండి

బి 10 – స్థాయి 3
పాఠం 3 – మోషే
అంశం – కష్టమైన ప్రయాణం

బి 10 – స్థాయి 4
పాఠం 3 – మోషే
అంశం – అగ్ని నుండి బయటకు

బైబిల్ ద్రుష్టి : నిర్గమకాండము 17: 1–16
ముఖ్య వచనం : 1 పేతురు 5: 7
మనము దానిని నేర్చుకుంటున్నాము:
1. ఇశ్రాయేలీయులు దేవుణ్ణి అనుమానిస్తూనే ఉన్నారు.
2. దేవుడు వారిని ఎప్పుడూ విఫలం అవ్వనివ్వలేదు మరియు వారి అవసరాలను
నిరంతరం అందించాడు మరియు వారి కోసం పోరాడాడు.

బైబిల్ ద్రుష్టి : నిర్గమకాండము 32: 1–35
ముఖ్య వచనాలు : నిర్గమకాండము 32: 26 & 33
మనము దానిని నేర్చుకుంటున్నాము:
1. ఇశ్రాయేలు ప్రజలు త్వరలో దేవుని ఆజ్ఞలను మరచిపోయారు.
2. దేవుడు ఆయనను అనుసరించినవారికి దయ చూపించాడు మరియు
ఆయనను అనుసరించని వారిని శిక్షించాడు.

ఇశ్రాయేలీయులు ఎంత దూరం వచ్చారో, దేవుడు వారికి ఎలా సమకూర్చాడో తిరిగి చూడండి; ఐగుప్తులో తెగుళ్ళు, ఎర్ర సముద్రం విడిపోవడం. ఈ
సమయంలో ఇశ్రాయేలీయులు దేవుని పట్ల ఎలా భావించాలో ఆలోచించమని విద్యార్థులను అడగండి.

వారు తప్పు చేస్తున్నారని తెలిసినప్పుడు గురించి ఆలోచించమని విద్యార్థులను
అడగండి. మనము తరచుగా అవును అని ఎందుకు చెప్తున్నామో ఆలోచించండి మరియు ఈ పరిస్థితులలో అందరూ చేసేవి అనుసరిస్తుంటాం. ఈ కథలో,
మనం అహరోనులా కాకుండా మోషే లాగా ఉండకూడదని మరియు దేవుని
మార్గాలను అనుసరించాలని తెలుసుకున్నాము.

బైబిల్ కథను ప్రదర్శించండి:
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. యెహోవా ఆజ్ఞలను అనుసరించి ఇశ్రాయేలీయులు మళ్ళీ ముందుకు
సాగారు. కానీ వారి ప్రయాణంలో వారు తాగడానికి నీరు ఎక్కడా లేదు.
కాబట్టి వారు మళ్ళీ ఫిర్యాదు చేయడం ప్రారంభిస్తారు. (17: 2–3) వారు
దేవుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ, ఆయనను విశ్వసించే బదులు మోషేకు ఫిర్యాదు చేశారు.
2. దేవుడు వారు గొణుగుతున్నప్పటికీ, దయతో వ్యవహరిస్తాడు మరియు వారికి
ఒక రాతి నుండి నీటిని సరఫరా చేస్తాడు – ఆయన వారిని విఫలం చేయడు
మరియు అద్భుతం చేస్తాడు! (17: 5–6)
3. వారి సమస్యలు ముగియలేదు, అమలేకీయులు వారిపై దాడి చేస్తారు!
(17: 8) ఈ సమూహాన్ని చెడు, ప్రమాదకరమైన వ్యక్తులు అని పిలుస్తారు.
ఐగుప్తును విడిచిపెట్టిన తరువాత ఇశ్రాయేలీయులు ఎలా అనుభూతి
చెందారో ఊహించుకోండి మరియు సమస్యంతా ఇప్పుడు అమలేకీయుల
చేత చంపబడటం!
4. కాని దేవుడు వారికి సహాయం చేశాడు. మోషే ఒక కొండ పైభాగంలో నిలబడి
దేవుని కర్రను తన తలపై పట్టుకున్నాడు. అది అతని తలపై ఉన్నప్పుడు,
వారు గెలిచారు, కానీ అది అతని తల క్రింద ఉన్నప్పుడు, వారు ఓడిపోతున్నారు! వెంటనే మోషే చేతులు అలసిపోయాయి కాబట్టి అహరోను
మరియు హుర్ తన చేతులను తన తలపై ఉంచడానికి సహాయపడ్డారు. (17:
11–13)
5. ఆ రోజు యుద్ధంలో ఇశ్రాయేలీయులు గెలిచారు – ఈ శత్రువును ఓడించడానికి దేవుడు వారికి సహాయం చేశాడు. దేవుడు ఇశ్రాయేలు ప్రజలను మోషే
ద్వారా నడిపిస్తాడని కూడా ఇది చూపించాడు.

బైబిల్ కథను ప్రదర్శించండి:
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. మోషే సీనాయి పర్వతం నుండి తిరిగి వస్తాడని ఇశ్రాయేలు ప్రజలు అసహనానికి గురయ్యారు. వారు తమ చేతుల్లోకి తీసుకున్నారు మరియు వారి స్వంత
దేవుడిని చేయాలనుకున్నారు. వారు ప్రభువు నాయకత్వాన్ని వారు నియంత్రించగల తప్పుడు విగ్రహంతో భర్తీ చేస్తారు. ఇది మొదటి రెండు ఆజ్ఞలను ఎలా
విచ్ఛిన్నం చేసిందో ఆలోచించండి. (32: 1–4)
2. ఏమి జరుగుతుందో దేవుడు చూసినప్పుడు, వారి అవిధేయత కారణంగా దేశం
మొత్తాన్ని నాశనం చేయడానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నాడు (32: 10) కాని
మోషే అలా చేయవద్దని దేవుడిని వేడుకున్నాడు. దేవుడు ఇక్కడ దయ చూపిస్తాడు. (32: 11–14) దయ యొక్క నిర్వచనాన్ని వివరించండి (అర్హులైన శిక్ష
నుండి తప్పించుకోవడం).
3. మోషే తిరిగి పర్వతంపైకి వెళ్లి ప్రజలపై చాలా కోపంగా ఉన్నాడు, వారు దేవుని
చట్టాలను ఉల్లంఘించారని చూపించడానికి, వారి ముందు ఉన్న పది ఆజ్ఞలను
రాయి విరొగొట్టాడు. (32: 19) అయినప్పటికీ దేవుడు ప్రజలతో కోపంగా
ఉన్నాడు.
4. ఇశ్రాయేలు ప్రజలను దారితప్పినందుకు మోషే అహరోనుతో నిరాశ చెందాడు.
ఇశ్రాయేలు ప్రజలు చేస్తున్నది తప్పు అని ఆయనకు తెలిసి ఉండాలి, కాని
బదులుగా అతను వారి ఫిర్యాదులను విన్నాడు మరియు ఆరాధించడానికి ఈ
బంగారు దూడను నిర్మించటానికి సహాయం చేశాడు. (32: 21–22)
5. మోషే ఇశ్రాయేలీయులను “ప్రభువు వైపు ఎవరున్నారు” అని అడుగుతాడు.
ఎవరైతే స్పందించి దేవుణ్ణి అనుసరించరో, ఆ రోజు చంపబడ్డారు. (32: 26–
29) మిగతా అన్ని విధేయతలతో పోలిస్తే దేవునికి విధేయత చాలా ముఖ్యం.

ముఖ్య వచనాన్ని వివరించండి మరియు దానిని నేర్చుకోవడానికి
విద్యార్థులను ప్రోత్సహించండి.
పాఠం 3 పూర్తి చేయండి.
దీన్ని చూపించండి: – మోషే: ఎడారిలో ఆహారం మరియు నీరు, అమలేకీయులతో యుద్ధం

ముఖ్య వచనాన్ని వివరించండి మరియు దానిని నేర్చుకోవడానికి
విద్యార్థులను ప్రోత్సహించండి.
పాఠం 3 పూర్తి చేయండి.
దీన్ని చూపించండి: – మోషే మరియు బంగారు దూడ

ముఖ్య వచనాన్ని నేర్చుకోండి మరియు సమూహంతో వారు దానిని ఎలా
ఆచరణలో పెట్టవచ్చో చర్చించండి.

1 యోహాను 5: 21 ను చూడండి మరియు మన హృదయాలలో దేవుని
స్థానాన్ని ఏ విధమైన "విగ్రహాలు" తీసుకున్నాయో ఆలోచించండి. గోడను
పోస్టర్ చేయడానికి ఈ వచనాన్ని మరియు ఈ “విగ్రహాలను” ఉపయోగించండి,
దేవుణ్ణి అనుసరించడం మరియు పాటించడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను ఎత్తి
చూపుతుంది.

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. క్లిష్ట పరిస్థితులలో దేవుడు మనకు సహాయం చేయగలడని మనం కొన్నిసార్లు 1. కాబట్టి తరచుగా మనం తప్పులు చేసి, దేవునికి విధేయత చూపకుండా
మరచిపోతామా? మన యుద్ధాలతో పోరాడటానికి మరియు అన్ని క్లిష్ట
మారవచ్చు. కానీ మనం ఆయనను అడగడం ద్వారా దేవుని నుండి క్షమాపణ
పరిస్థితులలోనూ మనకు సహాయపడటానికి ఆయన వైపు తిరగడం మనం
పొందవచ్చు.
గుర్తుంచుకోవాలి.
2. అహరోను తనకు సరైనది అని తెలిసిన దాని కోసం నిలబడలేదు. జనాన్ని
2. అహరోను మరియు హుర్ మోషే చేతులను తన తలపై ఉంచడానికి ఎలా
అనుసరించినప్పుడు మనం మన జీవితంలో ఇలా చేసిన రోజులు, ఆలోచించసహాయపడ్డారో ఆలోచించండి – వారు ఆయనను ప్రోత్సహించారు మరియు
గలమా? దేవుడు మనకు విధేయత చూపడానికి సహాయం చేస్తాడని మరియు
మద్దతు ఇచ్చారు. ఈ రోజు మనం ఇతరులకు ఎలా సహాయం చేస్తాము?
మన దారికి ప్రలోభాలు వచ్చినప్పుడు ప్రలోభాలకు లోనుకావద్దని ప్రార్థించండి.
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బి 10 – స్థాయి 3
పాఠం 4 – మోషే
అంశం – ఇత్తడి సర్పము

బి 10 – స్థాయి 4
పాఠం 4 – మోషే
అంశం – అరణ్యంలో

బైబిల్ ద్రుష్టి

: సంఖ్యాకాండము 21: 4–9,
యోహాను 3: 1–2 & 14–16
ముఖ్య వచనం : యోహాను 3: 14
మనము దానిని నేర్చుకుంటున్నాము:
1. ఇశ్రాయేలీయులు మళ్ళీ దేవునికి ఫిర్యాదు చేశారు.
2. దేవుడు వారిని శిక్షించవలసి వచ్చింది – కాని అతను ఒక చేశాడు వారి నుండి
తప్పించుకునే మార్గం శిక్ష.
3. ఇది యేసు భవిష్యత్ సంఘటనల చిత్రం మన పాపాలకు సిలువపై ఎత్తబడుట.

బైబిల్ ద్రుష్టి : సంఖ్యాకాండము 21: 1–9
ముఖ్య వచనాలు : యోహాను 3: 14 & 15
మనము దానిని నేర్చుకుంటున్నాము:
1. ఇశ్రాయేలీయులు ఇంతవరకు దేవుడు ఎలా చూసుకున్నాడో, ఎలా
సమకూర్చాడో మర్చిపోయారు.
2. ఇశ్రాయేలు ప్రజలలు ఎలా పాపం చేస్తున్నారో, ఆయనను నమ్మకపోవడాన్ని
దేవుడు చూపించాల్సి వచ్చింది.
3. దేవుడు వారి శిక్ష నుండి తప్పించుకునే మార్గాన్ని అందించాడు.

పరిచయం

విద్యార్ధులు అసహనంతో దేని కోసం అయ్యిన ఎదురుచూడటం లేదా ఒకరి
నుండి వాగ్దానం కోసం ఎదురుచూస్తున్న సమయం గురించి ఆలోచించమని
అడగండి. దేవుడు ఇశ్రాయేలీయులకు వాగ్దాన దేశానికి వాగ్దానం చేశాడని
వివరించండి, కాని వారు అక్కడికి రావడం పట్ల అసహనానికి గురవుతున్నారు.

సుదీర్ఘ ప్రయాణంలో ప్రయాణించడం గురించి ఆలోచించండి. చాలా తరచుగా,
ప్రజలు అసహనానికి గురవుతారు మరియు ప్రయాణంతో విసుగు చెందుతారు,
ముఖ్యంగా పిల్లలు. కొన్నిసార్లు, వారు ఇప్పటికే అక్కడకు వెళ్లాలని కోరుకుంటారు.
దేవుడు తమకు చెప్పిన వాగ్దాన దేశానికి చేరుకోవడం గురించి ఇశ్రాయేలీయులు
అలాగే భావించారు.

పూర్తి చేయండి

బైబిల్ కథను ప్రదర్శించండి:
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. ఇశ్రాయేలీయులు ఇప్పుడు దాదాపు 40 సంవత్సరాలుగా ఎడారిలో ఉన్నారు
మరియు నిరాశకు గురవుతున్నారు. వారు మళ్ళీ దేవునికి ఫిర్యాదు చేయడం
ప్రారంభించారు – “ఇక్కడ చనిపోవడానికి మీరు మమ్మల్ని ఐగుప్తు నుండి
ఎందుకు తీసుకొచ్చారు ?!” (సంఖ్యాకాండము 21: 4)
2. కాబట్టి దేవుడు తనపై నమ్మకం లేకపోవడంతో కోపం తెచ్చుకుంటాడు.
ఆయన వారి మధ్యలోకి విష పాములను పంపుతాడు మరియు చాలామంది
చనిపోయారు. అయితే మోషే క్షమించమని ప్రజల తరపున దేవుణ్ణి ప్రార్థించాడు. (21: 7)
3. దేవుడు మోషేను ఒక స్తంభంపై ఇత్తడి పామును చెయ్యమంటాడు మరియు
ఈ పామును చూసే ఎవరైనా స్వస్థత పొందారు. ఇత్తడి పాము ఇశ్రాయేలీయులను నయం చేయటానికి వీలు కల్పించింది. దీనిని చూడటం ద్వారా,
ఇశ్రాయేలీయులు ఈ తీర్పు దేవుని నుండి వచ్చినదని మరియు దేవుడు
మాత్రమే దాని నుండి వారిని విడిపించగలడని అంగీకరిస్తున్నారు. (21: 9)
4. ఇశ్రాయేలీయులకు ఇది ఇంకా తెలియదు కాని స్తంభంపై ఉన్న ఈ పాముకి
పెద్ద అర్ధం ఉంది. యోహాను 3 లో, ఈ పామును చూడటం ద్వారా ఇశ్రాయేలీయులు ఎలా స్వస్థత పొందారో యేసు వివరిస్తాడు, అదేవిధంగా ఈ రోజు
కూడా సిలువపై యేసు మరణాన్ని చూడటం ద్వారా మన పాపం నుండి
స్వస్థత పొందవచ్చు. ఇశ్రాయేలీయులను స్వస్థపరిచిన పాము కాదు, వారిని
నయం చెయ్యగలిగినది వారి విశ్వాసం.

బైబిల్ కథను ప్రదర్శించండి:
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. ఇశ్రాయేలీయులు దాదాపు 40 సంవత్సరాలుగా ఎడారిలో తిరుగుతూ అసహనానికి గురయ్యారు. దేవుడు వారికి ఈ వాగ్దాన భూమిని వాగ్దానం చేసాడు
కాని అది ఇంకా ఎక్కడా కనిపించలేదు. కాబట్టి వారు తమ పరిస్థితుల గురించి
దేవునికి ఫిర్యాదు చేసి, చిరాకు పడ్డారు, దేవుడు వారిని ఎంత దూరం తీసుకువచ్చాడో గుర్తుకు తెచ్చుకోకుండా. (సంఖ్యాకాండము 21: 4–6)
2. దీనికి ముందు, వారు చాలా ప్రమాద పరిస్థితులలో ఉన్నారు, కాని ప్రభువు
వారికి కావాల్సింది ఇచ్చాడు మరియు వారికి విశ్వాసం లేదు మరియు ఫిర్యాదు
చేస్తూనే ఉన్నారు.
3. కాని ప్రభువు విషపూరిత పాములను పంపాడు, అవి ప్రజలను కరిచాయి
మరియు చాలామంది మరణించారు. (21: 6)
4. ప్రజలు త్వరలోనే తమ పాపాన్ని గ్రహించి మోషేను అడిగారు దేవుణ్ణి క్షమాపణ
కోసం అడగడానికి. (21: 7)
5. కాబట్టి దేవుడు ఇత్తడి పామును పెట్టమని ఆదేశించాడు స్తంభంపై చూసే
వారు బ్రతుకుతారు. ఈ పామును చూడటం ద్వారా, దేవుడు ఈ తీర్పును
పంపించాడని మరియు దేవుడు మాత్రమే దానిని తీసివేసి వారిని రక్షించగలడని
వారు అంగీకరించారు. (21: 9)
6. ఇశ్రాయేలు ప్రజలు దానిని గ్రహించలేదు, కానీ ఇది సిలువపై యేసుకు చిహ్నం.
పాము వైపు చూసే వారు వారి బాధ నుండి విముక్తి పొందారు మరియు చనిపోలేదు. అదే విధంగా, యేసును సిలువపై చూస్తూ ఆయనపై నమ్మకం ఉంచేవారు
చనిపోరు కాని నిత్యజీవము పొందుతారు. (ముఖ్య వచనాలు చూడండి)

ముఖ్య వచనాన్ని వివరించండి మరియు దానిని నేర్చుకోవడానికి
విద్యార్థులను ప్రోత్సహించండి.
పాఠం 4 పూర్తి చేయండి.
దీన్ని చూపించండి: – మోషే మరియు ఇత్తడి సర్పము

ముఖ్య వచనాన్ని వివరించండి మరియు దానిని నేర్చుకోవడానికి
విద్యార్థులను ప్రోత్సహించండి.
పాఠం 4 పూర్తి చేయండి.
దీన్ని చూపించండి: – మోషే మరియు ఇత్తడి సర్పము

దాన్ని సమీక్షించండి

ప్రసిద్ధ వచనమైన యోహాను 3: 16 ను చూడమని మరియు నిత్యజీవితం
యొక్క అర్ధాన్ని పరిశీలించమని విద్యార్థులను అడగండి. చాలా మంది నిత్యజీవ
ఆలోచనను ఇష్టపడరు ఎందుకంటే వారు తమ భూసంబంధమైన జీవితాలను
ఇష్టపడరు. యేసు అందించే నిత్యజీవానికి అనారోగ్యం, మరణం, చెడు లేదా
పాపం లేదు! మనం క్రీస్తును తెలుసుకొని ఆయనను అనుసరించినప్పుడు, ఇది
ఈ భూసంబంధమైన జీవితంపై మన దృక్పథాన్ని మారుస్తుంది.

చిన్న సమూహాలలో, కీర్తన 78: 10–38 ను పరిశీలించి, అధ్యయనం చేయండి
మరియు దేవుడు తన ప్రజల కోసం చేసిన అద్భుతాలన్నింటినీ మరియు వాటి పట్ల
వారి వైఖరిని జాబితా చేయండి.

జీవించండి

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
ఇశ్రాయేలీయులు దేవుణ్ణి విశ్వసించనందున వారు ఫిర్యాదు చేసారు, వారు
ఆయన ఆజ్ఞలను పాటించలేదు మరియు ఆయన వారి కోసం ఇంతకుముందు చేసినదంతా వారు మరచిపోయారు. మన స్వంత చర్యలు మరియు
వైఖరుల కారణంగా మనం ఫిర్యాదు చేసే విషయాలు తరచూ ఎలా ఉన్నాయో
పరిశీలించండి. మనము మన ఫిర్యాదుతో వ్యవహరించాలి మరియు అది మన
జీవితాలను పట్టుకోనివ్వకూడదు.

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
ఇశ్రాయేలు ప్రజలు తమ ప్రస్తుత పరిస్థితుల గురించి దేవునికి ఫిర్యాదు చేశారు,
అయినప్పటికీ ఆయన వారిని విఫలం ఎప్పుడు కనివ్వలేదు. కాబట్టి తరచూ,
మనం ఇలాగే ఉండొచ్చు మరియు దేవుడు మనకు ఇచ్చే అనేక ఆశీర్వాదాలను
మరచిపోవచ్చు మరియు మనం ఆయనను విశ్వసిస్తే ఆయన మనలను ఎలా చూసుకుంటాడు. ఇది మనం ఆలోచించే విధంగా ఉండకపోవచ్చు మరియు తరచూ
మన జీవితంలో “విషపూరిత పాములతో” వ్యవహరించాల్సి ఉంటుంది, తద్వారా
మనం దేవుణ్ణి చూడవచ్చు మరియు ఆయనపై నమ్మకం ఉంచవచ్చు.
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బి 11– స్థాయి 3
పాఠం 1 – మోషే
అంశం – దేవుణ్ణి కలవడం

బి 11 – స్థాయి 4
పాఠం 1 – ధర్మశాస్త్రం
అంశం – “ఒకే దేవుడు”

బైబిల్ ద్రుష్టి : నిర్గమకాండము 19: 1–14
ముఖ్య వచనం : 1 పేతురు 1: 16
మనము దానిని నేర్చుకుంటున్నాము:
1. దేవుడు పరిశుద్ధుడు మరియు పరిపూర్ణుడు.
2. దేవునితో సంబంధం ఉన్న మనకు విధేయత చాలా ముఖ్యం.
3. దేవుని ధర్మశాస్త్రం ఆయన ప్రజల పాపత్వాన్ని బహిర్గతం చేస్తాయి.

బైబిల్ ద్రుష్టి

పరిచయం

వారు పెళ్లికి వెళుతుంటే వారు చేసే పనుల గురించి ఆలోచించమని విద్యార్థులను అడగండి, అనగా బట్టలు ఉతకడం, స్నానం చేయడం మరియు అ రోజు
కోసం వారు చాలా శుభ్రంగా మరియు చక్కగా దుస్తులు ధరించేలా చూస్తాం!
దేవుణ్ణి కలవడానికి సిద్ధం కావడానికి ఇశ్రాయేలు ప్రజలు ఎలా చేయాల్సి
వచ్చిందో వివరించండి, ఎందుకంటే ఆయన పరిపూర్ణుడు మరియు పాపం
లేకుండా ఉన్నవాడు మరియు ఇశ్రాయేలు ప్రజలు తరచూ పాపం చేశారు.

ఈ అధ్యయనంలో, దేవుడు ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు ఆయన తప్ప వేరే దేవుళ్ళు లేదా
విగ్రహాలు ఉండవద్దని ఎలా ఆజ్ఞాపించాడో పరిశీలిస్తాము. మనకు మరియు దేవునికి
మధ్య ఏదైనా వస్తే, అది ఒక విగ్రహం. నేటి సమాజంలో విగ్రహాలు లేదా దేవతల ఉదాహరణల గురించి ఆలోచించండి మరియు వారు దేవుని స్థానాన్ని ఎలా పొందవచ్చో
విద్యార్థులతో చర్చించండి.

పూర్తి చేయండి

బైబిల్ కథను ప్రదర్శించండి:
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. మోషే మాత్రమే దేవుణ్ణి కలవడానికి పర్వతం పైకి వెళ్ళగలిగాడు. దేవుని ఉనికి
చాలా శక్తివంతమైనది మరియు పవిత్రమైనది, తద్వారా ఇశ్రాయేలు ప్రజలు
ఆయన వద్దకు వెళ్ళలేరు.
2. ఐగుప్తులోని బానిసత్వం నుండి ఇశ్రాయేలీయులను రక్షించడానికి దేవునికి
ఒక కారణం ఉంది, ఇప్పుడు ఆయన వారికి చెప్పాడు. వారు ఆయనకు
విధేయత చూపాలని, ఆయనను అనుసరించాలని ఆయన కోరుకుంటాడు.
ఇశ్రాయేలు పవిత్ర దేశంగా, దేవుడు ఎన్నుకున్న ప్రత్యేక ప్రజలు కావాలని
దేవుడు కోరుకున్నాడు. (5–6 వచనాలు)
3. వారు యెహోవా ఆజ్ఞలను విన్నప్పుడు ప్రజలు స్పందించి ప్రభువు చెప్పినదంతా చేస్తామని చెప్పారు. (8 వ వచనం)
4. ఇశ్రాయేలు ప్రజలను ఆరాధన కోసం పరిశుద్ధ పరుచుకోమని దేవుడు
మోషేతో చెప్పాడు. (వచనం 10) ఇది దేవుణ్ణి కలవడానికి వారిని సిద్ధం
చేయడమే. వారు దేవుణ్ణి కలవడానికి వారి హృదయాలను మరియు మనస్సులను పరిశుద్ధ పరుచుకోవాలి మరియు సిద్ధం చేయాల్సి వచ్చింది. దేవుణ్ణి
ఆరాధించడం కోసం మానసికంగా శుభ్రంగా ఉండటానికి ప్రయత్నించడానికి
తమను తాము శారీరకంగా శుభ్రపరచడం ఎలా సహాయపడుతుందో
విద్యార్థులకు వివరించండి.
5. వారు దేవుణ్ణి కలవడానికి ఎందుకు సిద్ధం కావాలో చూడటానికి ముఖ్య
వచనం చూడండి.

బైబిల్ కథను ప్రదర్శించండి:
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. ఇశ్రాయేలీయులను సీనాయి పర్వతానికి వచ్చారు మరియు దేవునితో కలవడానికి
సిద్ధంగా ఉన్నారు. దేవుడు చాలా పరిశుద్ధుడు, వారు తమను తాము బాహ్యంగా
వీలైనంత స్వచ్ఛంగా చేయడానికి ప్రయత్నించవలసి వచ్చింది. (19: 14)
2. దేవుడు అగ్ని రూపంలో పరలోకం నుండి వచ్చాడు – ఇశ్రాయేలు ప్రజలు
ఆయన శక్తి చూసి భయంతో వణికిపోయారు. (19: 16–18)
3. దేవుడు ఆయన తప్ప వేరే దేవుడు ఉండకూడదని ప్రజలకు చెప్పాడు. (20: 3)
ఇతర దేవుళ్ళను లేదా విగ్రహాలను ఆరాధించవద్దని ఆయన వారితో చెప్పాడు,
అది ఆయన స్థానాన్ని తీసుకుంటుంది. ఆయన మన ప్రేమకు అసూయపడే
దేవుడు మరియు ఆయనను ప్రేమిస్తున్నవారికి మరియు ఆయన ఆజ్ఞలను
పాటించేవారికి నిరంతర ప్రేమను వాగ్దానం చేస్తాడు. (20: 5–6)
4. దేవుడు అసూయపడుతున్నాడని చెప్పినప్పుడు, ఇది పాపపు మానవ అసూయ
లాంటిది కాదు. దేవుని అసూయ ఎల్లప్పుడూ నిజమైన ప్రేమ మరియు ఆందోళనను తెలియజేస్తుంది.
5. వారు కూడా ప్రభువు నామాన్ని దుర్వినియోగం చేయకూడదు. మనం ఆయన
పేరును ఉపయోగించిన విధానం ఆయన గురించి మనకు ఎలా అనిపిస్తుందో
చూపిస్తుంది. మనము ఆయన పరిశుద్ధ నామాన్ని స్తుతులతో మరియు ఆరాధనలలో ఉపయోగించాలి, చెడు మాటలు లేదా ప్రమాణాలు చేయకూడదు.
6. యేసు భూమిపై ఉన్నప్పుడు ధర్మశాస్త్ర పాలకులు ఆయనను మోసగించడానికి
ప్రయత్నించారు. మత్తయి 22: 34–40 వరకు చూడమని విద్యార్థులను
అడగండి. యేసు ప్రకారం గొప్ప ఆజ్ఞ ఏమిటి?

ముఖ్య వచనాన్ని వివరించండి మరియు దానిని నేర్చుకోవడానికి
విద్యార్థులను ప్రోత్సహించండి.
పాఠం 1 పూర్తి చేయండి.
దీన్ని చూపించండి: – సీనాయి పర్వతం వద్ద మోషే

దాన్ని సమీక్షించండి

జీవించండి

సీనాయి పర్వతం ఎలా పరిశుద్ధమైన స్థలం అని విద్యార్థులతో పరిశీలించండి.
ఇక్కడ ఆయన మోషేతో మండుతున్న పొదలో మాట్లాడాడు (నిర్గమకాండము 3: 1–12). ఏలీయా తన ప్రాణాలకు భయపడి పారిపోయినప్పుడు
దేవుడు చిన్న స్వరంతో మాట్లాడాడు. (1 రాజులు 19: 1–13)

: నిర్గమకాండము 19: 16–25, & 20: 1–7,
మత్తయి 22: 34–40
ముఖ్య వచనం : మత్తయి 22: 37
మనము దానిని నేర్చుకుంటున్నాము:
1. దేవుడు పరిశుద్ధ దేవుడు.
2. దేవుడు శక్తివంతమైన దేవుడు.
3. దేవుడు అసూయపడే దేవుడు.
4. దేవుడు ప్రేమగల దేవుడు.

ముఖ్య వచనాన్ని వివరించండి మరియు దానిని నేర్చుకోవడానికి
విద్యార్థులను ప్రోత్సహించండి.
పాఠం 1 పూర్తి చేయండి.
దీన్ని చూపించండి: – సీనాయి పర్వతం వద్ద మోషే
ముఖ్య వచనాన్ని తెలుసుకోండి మరియు ఈ వచనాన్ని నేటి అధ్యయనాన్ని
ఎలా సంగ్రహిస్తుందో గుంపుతో చర్చించండి. అధ్యయనం 1 పూర్తి చేయడానికి
వారికి సహాయపడే ప్రశ్నలను అడగండి.

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. విద్యార్థుల మనసులో దేవుని స్థానంలో వేరే ఏదైనా ఉందా లేదా దేవుని కంటే
1. దేవుడు చాలా పరిశుద్ధుడు మరియు పరిపూర్ణుడు మరియు మనం చాలా
వారికి ముఖ్యముగా ఉందొ అని ఆలోచించమని విద్యార్థులను అడగండి?
పాపాత్మకమైన మరియు మురికిగా ఉన్నాము, ఆయన వద్దకు రావడానికి
బహుశా వారు దాని ప్రాముఖ్యతను మళ్ళీ పరిశీలించాలి.
మనకు ఒక మార్గం అవసరం.
2. వారు కొన్నిసార్లు దేవుని పేరును దుర్వినియోగం చేసి, ప్రమాణ పదంగా
2. మనకోసం చనిపోవడానికి దేవుడు తన కుమారుడైన యేసును భూమికి
ఉపయోగిస్తున్నారా? ఇది దేవుణ్ణి చాలా బాధపెడుతుంది. ఆయన పేరును
పంపాడు; తద్వారా మనం దేవునితో క్రొత్త సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటాము.
ఎలా ఉపయోగిస్తారనే దాని గురించి జాగ్రత్తగా ఆలోచించమని విద్యార్థులను
ప్రభువైన యేసుపై మనకున్న విశ్వాసం వల్ల, దేవుడు మనలను పరిశుభ్రంగా,
సవాలు చేయండి.
పవిత్రంగా చూస్తాడు!
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బి 11– స్థాయి 3
పాఠం 2 – మోషే
అంశం – దేవుణ్ణి తెలుసుకోవడం

బి 11 – స్థాయి 4
పాఠం 2 – ధర్మశాస్త్రం
అంశం – “దేవుని మార్గం”

బైబిల్ ద్రుష్టి : నిర్గమకాండము 20: 1–12
ముఖ్య వచనం : మత్తయి 22: 37
మనము దానిని నేర్చుకుంటున్నాము:
1. దేవుడు నిజమైన దేవుడు.
2. దేవుని పేరు ప్రత్యేకమైనది మరియు గౌరవించబడాలి.
3. ఆదివారాలు ప్రత్యేక విశ్రాంతి దినంగా ఉంచాలి.
4. మన తల్లిదండ్రులను గౌరవించడం చాలా ముఖ్యం.

బైబిల్ ద్రుష్టి : నిర్గమకాండము 20: 8–11, లూకా 13: 10–17
ముఖ్య వచనం : నిర్గమకాండము 20: 8
మనము దానిని నేర్చుకుంటున్నాము:
1. మనం సబ్బాత్ ని పవిత్రంగా ఉంచాలని దేవుడు కోరుకుంటాడు.
2. చట్టాలను పాటించడం ప్రజలను ప్రేమించకుండా పరిమితం చేయకూడదు.

పరిచయం

నియమాలు మంచి విషయమైన రోజువారీ పరిస్థితుల గురించి ఆలోచించండి.
ఉదా. ఆటలు ఆడటంలో, తల్లిదండ్రులు పిల్లలను వేడి తాకకుండా ఆపడం,
ట్రాఫిక్ లైట్ సిగ్నల్స్, బెడ్ టైమ్స్, పాఠశాలకు వెళ్లడం మొదలైనవి. దేవుడు
ఇశ్రాయేలు ప్రజలను తన పవిత్ర దేశంగా మార్చడానికి నియమాలను ఎలా
ఇచ్చాడో విద్యార్థులతో చర్చించండి–పది ఆజ్ఞలు. దేవుడు కోరుకున్న విధంగా
జీవించడానికి వారికి దేవుని మార్గదర్శకాలు అవసరం.

నియమాలు మంచి విషయమైన రోజువారీ పరిస్థితుల గురించి ఆలోచించండి ఉదా.
ఆటలలో, తల్లిదండ్రులు పిల్లలను వేడి తాకకుండా ఆపడం, ట్రాఫిక్ లైట్ సిగ్నల్స్,
బెడ్ టైమ్స్, పాఠశాలకు వెళ్లడం మొదలైనవి. ఇశ్రాయేలు ప్రజలను దేవుడు తన
పవిత్ర దేశంగా మార్చడానికి మరియు వారికి ఉత్తమమైన మార్గాన్ని చూపించడానికి
దేవుడు పది ఆజ్ఞలను ఎలా ఇచ్చాడో విద్యార్థులతో చర్చించండి. ఆయన రక్షణలో
జీవించండి.

పూర్తి చేయండి

బైబిల్ కథను ప్రదర్శించండి:
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. దేవుడు ఇచ్చిన మొదటి ఆజ్ఞ (1–3 వచనాలు) ఆయన తప్ప వేరే దేవుడులు
లేదా విగ్రహాలను కలిగి ఉండకూడదు. విగ్రహం అంటే మన జీవితంలో దేవుని
స్నా
థా న్ని పొందేది. ఇది దేవునికి చాలా ముఖ్యమైనది; అందుకే ఇది మొదటి
ఆజ.్ఞ యేసు స్వయంగా మత్తయి 4: 10 లో ఈ విషయాన్ని ధృవీకరించాడు.
2. రెండవ ఆజ్ఞ (4 వ వచనం) ఇతర విగ్రహాలను తయారు చేయకూడదు.
ఇది చాలా సులభం అనిపించవచ్చు కాని ఇశ్రాయేలు ప్రజలు ఐగుప్తు నుండి
వచ్చారు, ఈ ప్రదేశంలో చాలా విగ్రహాలు మరియు దేవతలు ఉండేవి. యేసు
ఈ ఆజ్ఞను లూకా 16: 13 లో నొక్కి చెప్పాడు.
3. మూడవ ఆజ్ఞ (7 వ వచనం) మన దేవుడైన యెహోవా నామాన్ని దుర్వినియోగం చేయకూడదు. దేవుని పేరు ప్రత్యేకమైనది మరియు దానిని తప్పుగా
ఉపయోగించకూడదు. మనం ఆయన పేరును ఉపయోగించిన విధానం
ఆయన గురించి మనకు ఎలా అనిపిస్తుందో చూపిస్తుంది. మనము ఆయన
పేరును స్తుతిస్తూ మరియు ఆరాధనలలో ఉపయోగించాలి, చెడు మాటలు
లేదా ప్రమాణాలు చేయకూడదు.
4. నాలుగవ ఆజ్ఞ (8–11 వచనాలు) సబ్బాత్ను పవిత్ర దినంగా ఉంచడం,
వారంలోని ఇతర ఆరు రోజులకు భిన్నంగా ఉంటుంది. దేవుడు ఆకాశం,
భూమిని ఆరు రోజులలో చేసి, తరువాత సబ్బాతులో విశ్రాంతి తీసుకున్నాడు మరియు మనం ఆయన మాదిరిని అనుసరించాలి. దేవుడు మరియు
ఆయన సృష్టిని విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి మరియు ఆరాధించడానికి మనకు
ఒక రోజు ఉండాలని దేవుడు కోరుకుంటాడు.
5. ఐదవ ఆజ్ఞ (12 వ వచనం) వారి తండ్రి మరియు తల్లిని గౌరవించడం. గౌరవం
అంటే ఏమిటి మరియు మన తల్లిదండ్రులను ఎలా గౌరవించాలో చర్చించండి.
ముఖ్య వచనాన్ని వివరించండి మరియు దానిని నేర్చుకోవడానికి
విద్యార్థులను ప్రోత్సహించండి.
పాఠం 2 పూర్తి చేయండి.
దీన్ని చూపించండి: – సీనాయి పర్వతం వద్ద మోషే

బైబిల్ కథను ప్రదర్శించండి:
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. ఇశ్రాయేలీయులకు పది ఆజ్ఞలలో ఒకటి సబ్బాత్ రోజును పాటించడం
మరియు దానిని పవిత్రంగా ఉంచడం, ఇది దేవునికి అంకితం. (నిర్గమకాండము 20: 8–11)
2. దేవుడే ఆరు రోజుల్లో ఆకాశం, భూమిని తయారు చేసి, ఏడవ తేదీన విశ్రాంతి
తీసుకున్నాడు. అదేవిధంగా చేయమని మరియు వారానికి ఒక రోజు ఇతరులకు
భిన్నంగా ఉండాలని, విశ్రాంతి కోసం మరియు ఆయన సృష్టిని ఆరాధించడానికి
ఆయన మనలను ప్రోత్సహిస్తాడు.
3. దేవుడు ఇశ్రాయేలీయులతో మన్నా సేకరించడానికి వారి సూచనల ద్వారా
రూపొందించడం ప్రారంభించాడు. (నిర్గమకాండము 16: 22–26)
4. యేసు భూమిపై ఉన్నప్పుడు, ఈ ఆజ్ఞను ఆయన పాటించడం పట్ల ప్రజలు
సంతోషంగా లేరు. ఆయన సబ్బాత్ రోజున ప్రజలను స్వస్థపరిచినప్పుడు
ఈ ఆజ్ఞను ఉల్లంఘించాడని వారు ఆరోపించారు. ఇది చాలా సందర్భాలలో
జరిగింది. వాటిలో ఒకటి లూకా 13: 10–17లో కనిపిస్తుంది.
5. ఆదివారం వారి జంతువులను తాము చూసుకుంటామని యేసు వారి
వంచనను ఎత్తి చూపాడు, అయితే యేసు మానవుడిని పట్టించుకోలేదా? వారు
ధర్మశాస్త్రంలో చిక్కుకున్నారు మరియు ధర్మశాస్త్రాన్ని చాలా కఠినంగా ఉంచారు,
వారి జీవితాలకు దేవుని చిత్తం ఏమిటో వారు మరచిపోయారు.

దాన్ని సమీక్షించండి

మత్తయి 22: 37–40 చూడండి మరియు ఈ వచనాలు పది ఆజ్ఞలను ఎలా
సంగ్రహించవచ్చో చర్చించండి. పాఠం 2 పూర్తి చేయడానికి విద్యార్థులకు
సహాయపడటానికి ప్రశ్నలు అడగండి.

సబ్బాత్ను పవిత్రంగా ఉంచడం మరియు ఇతరుల నుండి రెండు వైపులా
వేరుచేయడం అనే అంశంపై సమూహ చర్చ జరపండి; “కోసం” మరియు
“వ్యతిరేకంగా”.

జీవించండి

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. మనం ఇతర దేవుళ్ళను లేదా విగ్రహాలను దేవుని ముందు ఉంచుతామా?
ఇతర విషయాలు ఉదా. క్రీడ, టీవీ, పని మొదలైనవి దేవుని స్థానంలో
ఉండకూడదు.
2. మనము ప్రమాణం చేస్తున్నామా లేదా దేవుని పేరును తప్పుగా ఉపయోగిస్తున్నామా? దేవుని పేరును ప్రత్యేకమైన మరియు పవిత్రమైనదిగా పరిగణించడానికి మనము జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
3. మన ఆదివారం ఇతరులకు భిన్నమైన రోజుగా ఉంచుతున్నామా?
4. మనము మన తల్లిదండ్రులను గౌరవిస్తున్నామా?

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. మనలో ఎవరూ అన్ని ఆజ్ఞలను పాటించలేరు; మనము పాపులమే మరియు
దేవుని ప్రమాణాలను చేరుకోలేము. (రోమి 3: 23)
2. ఈ ఆజ్ఞలను పాటించటానికి ప్రయత్నించడం ద్వారా మనం దేవుణ్ణి సంతోషపెట్టలేము.
3. యేసు క్రీస్తు వచ్చాడు, మనం దేవునితో సవ్యంగా ఉండటానికి మరియు మన
పాపానికి శిక్షను భరించడానికి. మనం ఆయనను మన జీవితాల్లోకి అంగీకరిస్తే,
మన జీవితాలను మనం జీవించడంలో సహాయపడటానికి ఆయన పరిశుద్ధాత్మను ఇస్తాడు.

ముఖ్య వచనాన్ని వివరించండి మరియు దానిని నేర్చుకోవడానికి
విద్యార్థులను ప్రోత్సహించండి.
పాఠం 2 పూర్తి చేయండి.
దీన్ని చూపించండి: – సీనాయి పర్వతం వద్ద మోషే
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బి 11– స్థాయి 3
పాఠం 3 – మోషే
అంశం – దేవునికి విధేయత చూపడం

బి 11 – స్థాయి 4
పాఠం 3 – ధర్మశాస్త్రం
అంశం – “దేవుడు మొదట”

బైబిల్ ద్రుష్టి : నిర్గమకాండము 20: 13–21; మత్తయి 19: 16–30
ముఖ్య వచనం : మత్తయి 19: 21
మనము దానిని నేర్చుకుంటున్నాము:
1. దేవుడు ఈ ఆజ్ఞలను పాటించాలని ఇచ్చాడు.
2. ఈ ఆజల్ఞ ను పాటించడం ద్వారా మనకు నిత్యజీవము ఉంటుందని అర్థం కాదు.
3. మనం కొన్నిసార్లు మన జీవితంలో ఇతర విషయాలను దేవునికి బదులుగా
ఉంచవచ్చు.

బైబిల్ ద్రుష్టి : నిర్గమకాండము 20: 12–21, మార్కు 10: 17–31
ముఖ్య వచనం : మత్తయి 6: 24
మనము దానిని నేర్చుకుంటున్నాము:
1. ఆజ్ఞలు మరియు చట్టాలు ముఖ్యమైనవి మరియు వాటిని పాటించాలి.
2. ఆజ్ఞలు మరియు చట్టాలు దేవునితో లేదా నిత్యజీవంతో సంబంధం కలిగి
ఉండవు.
3. మనం చాలా సులభంగా ఇతర విగ్రహాలను దేవుని స్థానంలో ఉంచవచ్చు.

పరిచయం

పాఠశాలలో మనము నియమాలను ఎలా పాటించాలో ప్రయత్నిస్తాము, కాని
కొన్నిసార్లు మనం వాటిని మరచిపోయి వాటిని విచ్ఛిన్నం చేస్తాము. బహుశా
ఉదాహరణలు ఇవ్వండి. దీనికి కారణం మనం మానవులం మరియు పాపాత్మకం మరియు దేవుని వలె పరిపూర్ణంగా ఉండలేము.

పాఠశాలలో మనము నియమాలను ఎలా పాటించాలో ప్రయత్నిస్ము
తా , కాని
కొన్నిసార్లు మనం వాటిని మరచిపోయి వాటిని విచ్ఛిన్నం చేస్తాము. ఉదాహరణలు
ఇవ్వండి. దీనికి కారణం మనం మానవులం మరియు పాపాత్మకం మరియు దేవుని
వలె పరిపూర్ణంగా ఉండలేము. మనం చేసే పనుల ద్వారా పరలోకంలోకి వెళ్ళలేము.

పూర్తి చేయండి

బైబిల్ కథను ప్రదర్శించండి:
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. ఆరవ ఆజ్ఞ నరహత్య చెయ్యరాదు. హత్యకు యేసు కొత్త నిర్వచనం చూడటానికి మత్తయి 5: 21–22 చూడండి. ఈ రోజు మనం ప్రజలతో ఎలా
వ్యవహరిస్తామో ఇది ఎలా ప్రభావితం చేస్తుందో పరిశీలించండి.
2. ఏడవ ఆజ్ఞ వ్యభిచారం చేయకూడదు.
3. ఎనిమిదవ ఆజ్ఞ దొంగిలించకూడదు. క్రొత్త నిబంధనలో, యేసు దీనిని పునర్నిర్వచించాడు మరియు ఎవరైనా మీ చొక్కాను దొంగిలించినట్లయితే, వారికి మీ
కోటు కూడా ఇవ్వండి! (మత్తయి 5: 40)
4. తొమ్మిదవ ఆజ్ఞ మీ పొరుగువారికి వ్యతిరేకంగా సాక్ష్యమివ్వకూడదు. ఎవరో
చేసిన దాని గురించి అబద్ధం చెప్పడం లేదా మొత్తం కథలో కొంత భాగాన్ని
వదిలివేయడం దీని అర్థం అని విద్యార్థులకు వివరించండి. ఈ విషయంపై
యేసు ఏమి చెప్పాడో చూడటానికి మత్తయి 12: 36 చూడండి.
5. పదవ ఆజ్ఞ ఇతర వ్యక్తుల పట్ల ఆశపడుట లేదా అసూయపడటం. ఆశపడుట
దేవునిపై నమ్మకం లేకపోవడాన్ని చిత్రీకరిస్తుంది.
6. విద్యార్థులతో మత్తయి 19: 16–30 చదవండి. ఈ ఆజ్ఞలన్నింటినీ
పాటించడం వల్ల మీరు నిత్యజీవానికి వారసత్వంగా రాలేరని యేసు ఎలా
చూపించాడో చర్చించండి. రక్షణ మంచి పనుల నుండి రాదు కాని దేవునిపై
ప్రేమ ఉండాలి, మరియు ప్రభువైన యేసును విశ్వసించడం ద్వారా అందరినీ
విడిచిపెట్టడానికి ఇష్టపడాలి.

బైబిల్ కథను ప్రదర్శించండి:
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. యేసు భూమ్మీదకు వచ్చినప్పుడు, ఆయన ధర్మశాస్త్రం నెరవేర్చాడు మరియు
కొన్ని ఆజ్ఞలను విప్లవాత్మకంగా మార్చాడు:
2. ఐదవ ఆజ్ఞ – మీ తండ్రి మరియు తల్లిని గౌరవించండి – మత్తయి 10: 37
దీనిపై యేసు యొక్క క్రొత్త అభిప్రాయాన్ని చూపిస్తుంది.
3. ఆరవ ఆజ్ఞ – నరహత్య చెయ్యరాదు. హత్యకు యేసు నిర్వచనం చూడటానికి
మత్తయి 5: 21–22 చూడండి. ఈ రోజు మనం ప్రజలతో ఎలా వ్యవహరిస్తామో ఇది ఎలా ప్రభావితం చేస్తుందో పరిశీలించండి.
4. ఏడవ ఆజ్ఞ – వ్యభిచారం చేయకూడదు. మత్తయి 5: 28 మనకు యేసు
వివరణ చూపిస్తుంది.
5. ఎనిమిదవ ఆజ్ఞ – దొంగిలించవద్దు. యేసు దీనిని కూడా పునర్నిర్వచించాడు
(మత్తయి 5: 40)
6. తొమ్మిదవ ఆజ్ఞ – మీ పొరుగువారికి వ్యతిరేకంగా తప్పుగా సాక్ష్యం చెప్పవద్దు.
ఎవరో చేసిన దాని గురించి అబద్ధం చెప్పడం లేదా మొత్తం కథలో కొంత
భాగాన్ని వదిలివేయడం దీని అర్థం అని విద్యార్థులకు వివరించండి. ఈ
విషయంపై యేసు ఏమి చెప్పాడో చూడటానికి మత్తయి 12: 36 చూడండి.
7. మార్కు 10: 17–31 చదవండి. రక్షణ మంచి పనుల నుండి రాదని యేసు
ఎలా చూపిస్తాడో చర్చించండి కాని దేవునిపై ప్రేమ ఉండాలి, భౌతిక సంపదను
వదలి, యేసుపై పూర్తిగా విశ్వాసం కలిగి ఉండటానికి ఇష్టపడాలి.

ముఖ్య వచనాన్ని వివరించండి మరియు దానిని నేర్చుకోవడానికి
విద్యార్థులను ప్రోత్సహించండి.
పాఠం 3 పూర్తి చేయండి.
దీన్ని చూపించండి: – ధనవంతుడు యేసును ప్రశ్నలు అడుగుతాడు.

ముఖ్య వచనాన్ని వివరించండి మరియు దానిని నేర్చుకోవడానికి
విద్యార్థులను ప్రోత్సహించండి.
పాఠం 3 పూర్తి చేయండి.
దీన్ని చూపించండి: – ధనవంతుడు యేసును ప్రశ్నలు అడుగుతాడు.

దాన్ని సమీక్షించండి

చిన్న సమూహాలలో, దేవుని కంటే ఎక్కువ ప్రాముఖ్యతనిచ్చే విషయాల
గురించి మన జీవితంలో ఆలోచించండి, ఇది దేవునికి మొదటి స్థానం ఇవ్వకుండా నిరోధిస్తుంది. మన జీవితాల్లో ఆయనకు ప్రథమ స్థానం ఇవ్వడానికి
మనం వీటిని ఎలా తరలించవచ్చో (వాటిని వదిలించుకోవాల్సిన అవసరం
లేదు) ఆచరణాత్మక మార్గాలను చర్చించండి.

యేసు భూమికి వచ్చినప్పుడు, ఆయన విప్లవకారుడు. యేసు జననం, జీవితం
మరియు మరణం ధర్మశాస్త్రం యొక్క అవసరాన్ని ఎలా మార్చాడో చర్చించండి
ఉదా. మంచి పనులు, ఆజ్ఞలను పాటించడం సరిపోదని ఆయన బోధించాడు.
యేసు చనిపోవడానికి వచ్చాడు, తద్వారా మనకు ఇకపై చట్టం అవసరం లేదు
మరియు మనం క్షేమించబడతాము.

జీవించండి

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. మనం మంచిగా ఉండి, మన తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు మొదలైనవారికీ
విధేయత చూపిస్తే దేవుడు సంతోషిస్డతా ని, మనకు నిత్యజీవము వస్తుందని
మనం అనుకుంటున్నామా? ఎఫెసీయులకు 2: 8–9 చూడండి
2. మనం ధనవంతుడైన యువకుడిలాగే అదే తప్పు చేసి, దేవుని కోసం
వస్తువులను వదులుకోవటానికి ఇష్టపడనందున విచారంగా పోతామా?

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. మనం ధనవంతుడైన యువకుడిలాగే ఉన్నామా? నియమాలను పాటించడం
మంచిది, కానీ అది మనకు శాశ్వతమైన జీవితాన్ని లేదా దేవునితో సంబంధాన్ని
ఇవ్వదు.
2. మనం యేసును విశ్వసించడం ద్వారా నిత్యజీవమును పొందుతాము, మనం
చేసే పనుల ద్వారా కాదు. ప్రభువు యేసు మనకు దేవుణ్ణి చేరుకోవడానికి ఏకైక
మార్గం. (యోహాను 14: 6)
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బి 11– స్థాయి 3
పాఠం 4 – మోషే
అంశం – దేవుని దయ

బి 11 – స్థాయి 4
పాఠం 4 – ధర్మశాస్త్రం
అంశం – “దేవుని వాక్యము”

బైబిల్ ద్రుష్టి : నిర్గమకాండము 32: 1–26
ముఖ్య వచనం : నిర్గమకాండము 32: 26
మనము దానిని నేర్చుకుంటున్నాము:
1. ఇశ్రాయేలు ప్రజలు దేవునికి అవిధేయత చూపారు.
2. దేవుడు ఆయనను అనుసరించినవారికి దయ చూపించాడు మరియు
అనుసరించని వారిని శిక్షించాడు.

బైబిల్ ద్రుష్టి : మార్కు 7: 1–23
ముఖ్య వచనాలు : 1 తిమోతి 1: 15, రోమన్లు 5: 8
మనము దానిని నేర్చుకుంటున్నాము:
1. పరిసయ్యులు కపటంగా ఉన్నారు.
2. సంప్రదాయాలు కంటే ముఖ్యమైనవి కాకూడదు దేవుని వాక్యము.
3. యేసు తన అనుచరులను వారి హృదయాలలో పరిశుద్ధత గురించి సవాలు
చేశాడు.

పరిచయం

ఏమీ చెయ్యకూడవద్దని అడిగిన సమయం గురించి ఆలోచించమని విద్యార్థులను అడగండి .... అయితే ఎలాగైనా చేసారు అనుకోండి! ఇక్కడ ఇదే జరిగిందని, ఇశ్రాయేలు ప్రజలు దేవుణ్ణి మరచిపోయి, విగ్రహాలను ఆరాధించడానికి
తిరిగి వెళ్ళారని వివరించండి.

మన కుటుంబాలలో లేదా చర్చిలో మనకు ఉన్న సంప్రదాయాల గురించి ఆలోచించండి. వీటిలో కొన్ని మంచివి మరియు కొన్ని చెడ్డవి కావచ్చు. మంచి సాంప్రదాయాలు దేవుని వాక్యంపై వెలుగు వెలిగిస్తాయి మరియు ఆయనను సేవించడానికి
మరియు విధేయతకు మనల్ని ప్రేరేపిస్తాయి. కానీ అవి దేవుని వాక్యం కంటే ఎన్నడూ
ముఖ్యమైనవి కావు.

పూర్తి చేయండి

బైబిల్ కథను ప్రదర్శించండి:
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. మోషే సీనాయి పర్వతం నుండి తిరిగి వస్తాడని ఇశ్రాయేలు ప్రజలు అసహనానికి గురయ్యారు. కాబట్టి వారు ఆరాధించడానికి విగ్రహాలను చేశారు. (32:
1–4) వారు తమను తాము తయారు చేసుకొని తమను తాము నియంత్రించుకోగలిగే విగ్రహాన్ని తయారు చేసుకోవాలని వారు కోరుకున్నారు. అప్పటికే
వారు మొదటి రెండు ఆజ్ఞలను మరచిపోయారు. (నిర్గమకాండము 20:
1–5)
2. దేశం మొత్తాన్ని నాశనం చేయడానికి దేవుడు సిద్ధంగా ఉన్నాడు వారి అవిధేయత మరియు పాపం కారణంగా (32: 10) అయితే అలా చేయవద్దని
మోషే దేవునితో వేడుకున్నాడు. వారందరిని నాశనం చేయకుండా దేవుడు
తన ప్రేమను, దయను ఇక్కడ చూపిస్తాడు. దయ యొక్క నిర్వచనాన్ని
వివరించండి (అర్హులైన శిక్ష నుండి తప్పించుకోవడం).
3. ప్రభువును అనుసరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నవారికి దేవుడు దయ
చూపించాడు (32: 26) కాని ఇతరులకు, అవిధేయత కారణంగా వారు
చంపబడ్డారు.
4. ఇశ్రాయేలు ప్రజలు దారితప్పినందుకు మోషే అహరోనులో నిరాశ చెందాడు.
ఇశ్రాయేలు ప్రజలు చేస్తున్నది తప్పు అని ఆయనకు తెలిసి ఉండాలి, కాని
బదులుగా అతను వారి ఫిర్యాదులను విన్నాడు మరియు ఆరాధించడానికి
ఈ బంగారు దూడను నిర్మించటానికి సహాయం చేశాడు. (32: 22–24)
మిగతా వారందరూ చేస్తున్నందున మనం కొన్నిసార్లు సరైనది కాదని తెలిసిన
పనులు చేస్తారా?

బైబిల్ కథను ప్రదర్శించండి:
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. యేసు భూమిపై ఉన్న సమయంలో, మోషే మరియు ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు
ఇవ్వబడిన ధర్మశాస్త్రం ఇప్పటికీ ఉపయోగించబడుతోంది. ఏదేమైనా, అనేక
అదనపు చట్టాలు మరియు నియమాలు సాంప్రదాయం ద్వారా చేర్చబడ్డాయి,
దేవుని నుండి కాదు, ఎలా జీవించాలో.
2. పరిసయ్యులు చాలా తీర్పు తీర్చారు మరియు యేసును పరిశీలించడానికి
వచ్చారు. వారు యేసు శిష్యులను వారు చేసిన పనికి విమర్శించారు, వారు
దేవుని చట్టాలను ఉల్లంఘిస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. (మార్కు 7: 5)
3. పరిసయ్యులు కపట భక్తి గల ప్రజలు. వారి చర్యలు బాహ్యమైనవి, అందరూ
చూడటానికి మరియు వారి హృదయాల నుండి రాలేదు, అవి దేవునికి దూరంగా
ఉన్నాయి. వారు తప్పుడు కారణాల వల్ల ఆరాధనలు చేశారు; ఎందుకంటే వారు
పవిత్రంగా కనిపించాలని మరియు వారి స్థితిని పెంచుకోవాలని కోరుకున్నారు.
4. పరిసయ్యులు దేవుని చట్టాలను పాటించలేదని యేసు ఆరోపించారు, వారు
చేసిన చట్టాల వల్ల వారు ఉదా. ఇకపై వారి తల్లి మరియు తండ్రిని చూసుకోవడం లేదు. దేవుణ్ణి గౌరవించే బదులు పవిత్రంగా కనిపించేలా చట్టాలను,
సంప్రదాయాలను ఉంచినందుకు ఆయన వారిని తిట్టాడు.
5. పరిశుద్ధ హృదయం యొక్క ప్రాముఖ్యతను యేసు శిష్యులకు బోధించాడు
మరియు మనం స్వచ్ఛమైన హృదయాన్ని కలిగి ఉండకూడదనుకుంటే మన
జీవితాల నుండి చెడు, పాపాత్మకమైన లక్షణాలు బయటపడతాయి. (మార్కు
13: 17–19)

ముఖ్య వచనాన్ని వివరించండి మరియు దానిని నేర్చుకోవడానికి
విద్యార్థులను ప్రోత్సహించండి.
పాఠం 4 పూర్తి చేయండి.
దీన్ని చూపించండి: – మోషే మరియు బంగారు దూడ

ముఖ్య వచనాన్ని వివరించండి మరియు దానిని నేర్చుకోవడానికి
విద్యార్థులను ప్రోత్సహించండి.
పాఠం 4 పూర్తి చేయండి.
దీన్ని చూపించండి: – తగినది లేదు

దాన్ని సమీక్షించండి

పాఠాన్ని సమీక్షించడానికి మరియు దాన్ని పూర్తి చేయడంలో వారికి సహాయపడటానికి నేటి కథపై విద్యార్థులను ప్రశ్నించండి.

మార్కు 7: 21–22 ను చూడమని విద్యార్థులను అడగండి మరియు దీనిని
ఫిలిప్పీయులకు 4: 8 తో పోల్చండి. మన జీవితంలో ఏ లక్షణాలు ఉండాలి
మరియు దీని గురించి మనం ఎలా వెళ్ళగలం?

జీవించండి

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. ఇశ్రాయేలీయులు పాపం చేసినప్పటికీ దేవుడు వారికి దయ చూపించినట్లే,
మనం చేసిన తప్పుకు క్షమాపణ కోరితే ఆయన మనకు కూడా దయ
చూపగలడు.
2. దేవుడు ప్రేమగల దేవుడు మరియు మన పాపాలకు మనలని శిక్షించటానికి
ఇష్టపడడు. అందువల్ల మనకు అర్హమైన శిక్షను మనం తీసుకోనవసరం
లేకుండా మనకోసం చనిపోయేలా ఆయన తన కుమారుడిని పంపాడు.

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. మన స్వంత హృదయ స్థితిని, మన స్వంత ఉద్దేశాలను చూడకుండా ప్రజలను
తీర్పు చెప్పడానికి మరియు నిందించడానికి మనము తొందరపడకూడదు.
2. పరిసయ్యుల మాదిరిగానే, మన స్వంత నియమాలు మరియు సంప్రదాయాలలో చిక్కుకోకూడదు మరియు జీవించడానికి ఏకైక మార్గంగా చూడాలి. ఇది
దేవుణ్ణి గౌరవించడం మరియు ప్రేమించడం నుండి మనలను ఆపగలదు.
అనుమానం ఉంటే, మన స్వంత ప్రవర్తన గురించి మార్గదర్శకత్వం కోసం
ప్రభువైన యేసు వైపు చూడాలి.
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బి 12– స్థాయి 3
పాఠం 1 – క్రిస్మస్ ఆనందం!
అంశం – దేవుని వాగ్దానాలు

బి 12 – స్థాయి 4
పాఠం 1 – క్రిస్మస్ ఆనందం!
అంశం – ఒక శిశువు జన్మించెను

బైబిల్ ద్రుష్టి: యెషయా 9: 1–7; మీకా 5: 2
ముఖ్య వచనం: యెషయా 9: 6
మనము దానిని నేర్చుకుంటున్నాము:
1. యేసు జననం వాస్తవానికి జన్మించడానికి వందల సంవత్సరాల ముందు
చెప్పబడింది.
2. యేసు పుట్టుక కోసం చాలా మంది ఎదురుచూస్తున్నారు.
3. యేసు చాలా కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న మెస్సీయ, ప్రపంచానికి వెలుగు.

బైబిల్ ద్రుష్టి: లూకా 1: 26–38; లూకా 2: 1–7
ముఖ్య వచనం: లూకా 1: 35
మనము దానిని నేర్చుకుంటున్నాము:
1. యేసు జననం వందల సంవత్సరాల క్రితం రాసిన ప్రవచనాలను నెరవేర్చింది.
2. మరియా మరియు యోసేపు ప్రపంచానికి తన ప్రణాళికలో భాగంగా దేవుడు
ఉపయోగించుకోవటానికి ఇష్టపడ్డాడు.
3. బేత్లెహేములో యేసు జననం దాదాపు గుర్తించబడలేదు.

పరిచయం

గర్భవతి అయిన వారి గురించి ఎవరికైనా తెలుసా అని విద్యార్థులను
అడగండి. శిశువు వచ్చే వరకు తల్లిదండ్రులు వేచి ఉండటానికి 9 నెలలు ఎలా
ఉంటుందో వారికి వివరించండి. యేసు రావడం గురించి ప్రవక్తలు ఇశ్రాయేలు
ప్రజలకు చెప్పారు, కాని ఆయన పుట్టడానికి వందల సంవత్సరాలు వేచి
ఉండాల్సి వచ్చింది.

మనము ప్రణాళికలను ఎలా చేయవచ్చో విద్యార్థులతో చర్చించండి ఉదా. సెలవులు,
పుట్టినరోజు పార్టీలు, వివాహాలు, స్నేహితులను సందర్శించడానికి. ఈ ప్రణాళికలు
సరిగా జరగనప్పుడు మనము ఎలా స్పందిస్తామో పరిశీలించండి లేదా అవి ఎలా
ఉండాలో మనము అనుకుంటున్నాము. మరియాకి యోసేపును వివాహం చేసుకోవటానికి ఎలా ప్రణాళిక ఉందో చర్చించండి, కాని దేవుడు ఆమె మరియు యోసేపుల
కోసం ఇంకా గొప్ప ప్రణాళికను కలిగి ఉన్నాడు.

పూర్తి చేయండి

బైబిల్ కథను ప్రదర్శించండి:
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. ఫుట్బాల్ మ్యాచ్ ప్రారంభమయ్యే ముందు దాని స్కోరు ఎలా ఉంటుందో
లేదా 40 సంవత్సరాల కాలంలో మనము ఏమి చేయబోతున్నామో
విద్యార్థులతో చర్చించండి. మనము ముందే చెప్పలేము. ఈ సంఘటనలు
జరగడానికి వందల సంవత్సరాల ముందే యేసు భూమిపైకి వస్తాడని
యెషయా మరియు మీకా చెప్పాడు.
2. చీకటిలో ఉన్నవారికి కూడా ప్రకాశింపజేసే గొప్ప కాంతిని ఎలా చూస్తారనే
దాని గురించి యెషయా ప్రవక్త మాట్లాడుతాడు. ఈ గొప్ప కాంతి ఎవరో
చూడటానికి యోహాను 8: 12 ను చూడమని విద్యార్థులను అడగండి.
3. వందల సంవత్సరాల తరువాత, యెషయాలోని ఈ ప్రవచనాలు ఎలా నిజమయ్యాయో చూడటానికి మత్తయి 4: 14–16ని చూడమని విద్యార్థులను
అడగండి.
4. ప్రపంచానికి దేవుని గొప్ప రక్షణ ప్రణాళిక ఎలా అద్భుతంగా ఉందో మరియు
ఈ ప్రణాళిక నెరవేరడానికి యూదులు వందల సంవత్సరాలు ఎలా ఎదురుచూశారో విద్యార్థులతో చర్చించండి. ఆయన పుట్టడాన్ని చూడటానికి వారిలో
చాలామంది జీవించలేదు. యేసు జీవితమంతా బైబిల్లో ఒక వృత్తాంతం కలిగి
ఉండటం ఎంత అద్భుతంగా ఉందో పరిశీలించండి, కనుక మన రక్షకుడిగా
ఆయనను మనం తెలుసుకోవచ్చు.

బైబిల్ కథను ప్రదర్శించండి:
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. మరియాకి ఒక బిడ్డ పుడుతుందని దేవుడు గాబ్రియేల్ దేవదూతను పంపాడు.
మరియా కన్యగా ఉన్నందున భయపడుతుంది మరియు ఇది ఎలా జరుగుతుందో అర్థం కాలేదు. కానీ దేవదూత ఆమెకు హామీ ఇచ్చి, ఆమెకు దేవుని
అనుగ్రహం లభించిందని చెప్పాడు. (లూకా 1: 26–34)
2. ఏమి జరుగుతుందో మరియాకి పూర్తిగా అర్థం కాకపోవచ్చు కాని ఆమె దేవుణ్ణి
విశ్వసించాలని ఆమెకు తెలుసు. (1: 38) మన జీవితాలను శాశ్వతంగా మార్చే
వార్తలకు మనము ఎలా స్పందిస్తామో చర్చించండి.
3. మరియా భారీగా గర్భవతిగా ఉన్నప్పుడు, జనాభా లెక్కల కోసం మరియా
మరియు యోసేపు నజరేత్ నుండి బెత్లెహేముకు వెళ్ళవలసి వచ్చింది. ఈ
జనాభా గణనను అగస్టస్ ఆదేశించారు. (లూకా 2: 1–5) అగస్టస్ తన నియంత్రణలో ఉన్నాడని ఎలా అనుకున్నాడో చర్చించండి, కానీ నిజంగా, దేవుడు
మరియు ఇది ఆయన సమయములో భాగం మరియు ప్రభువైన యేసు
బెత్లెహేములో జన్మించాలని ప్రణాళిక.
4. మీకా ప్రవచనాన్ని నెరవేర్చడానికి యేసు బెత్లెహేములో జన్మించాడు. (మీకా
5: 2) యేసు ప్రవచనాలను నెరవేర్చడం ఎందుకు అంత ముఖ్యమైనదో
పరిశీలించండి.
5. యేసు జన్మించినప్పుడు, మరియా ఆయన్ని బట్టలు చుట్టి తొట్టిలో వేస్తుంది. (2: 7)
6. యూదులు సుదీర్ఘకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న రాజు రాజ పరిసరాలలోకి
రావడానికి ఎలా ఎదురుచూస్తున్నారో చర్చించండి, అయినప్పటికీ యేసు
పశువుల మధ్య జన్మించాడు. మనము దేవుడిని ఎలా పరిమితం చేయకూడదో వివరించండి. ఇది యేసు కోసం దేవుని ప్రణాళికలో భాగం. ఆయనను
మరియా మరియు యోసేపులకు మార్గనిర్దేశం చేస్తూ వారికి అవసరమైనవన్నీ
సమకూర్చాడు. 2 కొరింథీయులకు 8: 9 చదవండి.
ముఖ్య వచనాన్ని వివరించండి మరియు దానిని నేర్చుకోవడానికి
విద్యార్థులను ప్రోత్సహించండి.
పాఠం 1 పూర్తి చేయండి.
దీన్ని చూపించండి: – యేసు జననం

ముఖ్య వచనాన్ని వివరించండి మరియు దానిని నేర్చుకోవడానికి
విద్యార్థులను ప్రోత్సహించండి.
పాఠం 1 పూర్తి చేయండి.
దీన్ని చూపించండి: – యేసు జననం గురించి ప్రవచనాలు

దాన్ని సమీక్షించండి

జీవించండి

విద్యార్థులతో యెషయా 9: 6 & 7 చదవండి మరియు యెషయా ప్రవచించిన ప్రతి శీర్షికలను యేసును వివరిస్తుందని చర్చించండి. ప్రభువైన యేసును
ప్రతి ఒక్కరూ ఎలా పిలుస్తారో విద్యార్థులతో అన్వేషించండి.

వారి మరియా మరియు యోసేపు అని ఊహించమని విద్యార్థులను అడగండి.
ఈ అధ్యయనం నుండి వచ్చిన సంఘటనల ఆధారంగా మరియా లేదా
యోసేపు దృష్టికోణం నుండి డైరీ రాయమని వారిని అడగండి.

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. వెలుగు యొక్క లక్షణాల గురించి మరియు యేసును ప్రపంచ వెలుగు అని
1. విద్యార్థులు తమ జీవితాల కోసం దేవుని ప్రణాళికలను అంగీకరించడానికి
ఎలా పిలుస్తారు అనే దాని గురించి ఆలోచించమని విద్యార్థులను అడగండి.
మరియా వలె సిద్ధంగా ఉన్నారో లేదో పరిశీలించండి, మనము వాటిని అర్థం
(యెషయా 9: 2)
చేసుకోకపోయినా.
2. యేసును ప్రపంచ వెలుగుగా చూడమని విద్యార్థులను సవాలు చేయండి.
2. ప్రజలు ఇంతకాలం ఎదురుచూస్తున్న ఈ యేసు పట్ల మనం ఎలా స్పందిస్తామనము క్రిస్మస్ దీపాలను చూసినప్పుడు, మన పాపపు శిక్ష నుండి మనలను
ము? క్రిస్మస్టైమ్లో ఆయన్ని తొట్టిలో శిశువుగా చూస్తామా? లేదా మీరు
రక్షించడానికి భూమికి పంపబడిన యేసు నిజమైన వెలుగు అని వారు మనకు
ప్రతిరోజూ జీవించాలనుకునే రక్షకుడా?
గుర్తు చేస్తారు.
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బి 12– స్థాయి 3
పాఠం 2 – క్రిస్మస్ ఆనందం!
అంశం – మరియా యొక్క ఆశ్చర్యం!

బి 12 – స్థాయి 4
పాఠం 2 – క్రిస్మస్ ఆనందం!
అంశం – ఒక రక్షకుడిని ప్రకటించారు
బైబిల్ ద్రుష్టి : లూకా 2: 8–20
ముఖ్య వచనం : లూకా 2: 11
మనము దానిని నేర్చుకుంటున్నాము:

బైబిల్ ద్రుష్టి : లూకా 1: 26–38
ముఖ్య వచనం : లూకా 1: 32
మనము దానిని నేర్చుకుంటున్నాము:
1. పరలోకంలో ఉన్న దేవదూతలు క్రీస్తు మెస్సీయ రాక గురించి సంతోషిస్తున్నారు.
1. యేసు గురించిన ప్రవచనాలు నిజమయ్యాయి, ఇది దేవుని సార్వభౌమ
2. గొర్రెల కాపరులు దేవదూతల నుండి విన్న తర్వాత ఈ శిశువు యేసును
ప్రణాళికలో ఒక ముఖ్యమైన భాగం అని చూపిస్తుంది.
కలవడానికి సంతోషిస్తున్నారు.
2. మరియా మరియు యోసేపు మాదిరిగానే మనం కూడా మన స్వంత ప్రణాళికలను తయారు చేసుకోవచ్చు, కాని మన జీవితాల కోసం దేవుని ప్రణాళికలు 3. మనం ఉత్సాహంగా ఉండి యేసు జననాన్ని కూడా జరుపుకోవాలి.
ఎల్లప్పుడూ అధిగమిస్తాయి.

పరిచయం

మనము ప్రణాళికలను ఎలా తయారు చేయవచ్చో విద్యార్థులతో చర్చించండి
ఉదా. సెలవులు, పుట్టినరోజు పార్లు
టీ , వివాహాలు, స్నేహితులను సందర్శించడానికి.
ఈ ప్రణాళికలు సరిగా జరగకపోతే మనము ఎలా స్పందిస్తామో పరిశీలించండి
లేదా అవి ఎలా వెళ్లాలి అని మనము అనుకుంటున్నామో. మరియాకి యోసేపును
వివాహం చేసుకోవటానికి ఎలా ప్రణాళిక ఉందో చర్చించండి, కాని దేవుడు ఆమె
మరియు యోసేపుల కోసం ఇంకా గొప్ప ప్రణాళికను కలిగి ఉన్నాడు.

శిశువు పుట్టుక సాధారణంగా ఎలా ప్రకటించబడుతుందో ఆలోచించండి; బహుశా
వారి తల్లిదండ్రుల ద్వారా, కార్డు ద్వారా లేదా శిశువు చిత్రాల ద్వారా. అలాంటి
ఆనందం మరియు ఆనందం ఉంది. యేసు ఎలా సాధారణ శిశువు కాదని
వివరించండి, కాబట్టి అతని జననం సాధారణ పద్ధతిలో ప్రకటించబడదు! అతను
సాధారణ ప్రజల వద్దకు వచ్చాడని గుర్తుంచుకోండి, కాబట్టి గొర్రెల కాపరులు
అతని పుట్టుక గురించి మొదట విన్నారు.

పూర్తి చేయండి

బైబిల్ కథను ప్రదర్శించండి:
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. ఇంకా వివాహం చేసుకోకపోయినా, ఆమెకు ఒక బిడ్డ పుడుతుందని చెప్పడానికి దేవుడు గాబ్రియేల్ దేవదూతను మరియా వద్దకు పంపాడు. (31 వ
వచనం)
2. మరియా బయపడింది మరియు ఇదంతా ఎలా జరిగిందో అర్థం కాలేదు,
దేవదూత ఆమెకు దేవుని పట్ల అనుగ్రహం లభించిందని మరియు దేవునితో
ఏమీ అసాధ్యమని భరోసా ఇస్తుంది. (34–37 వచనాలు) దీని అర్థం ఏమిటో
విద్యార్థులతో చర్చించండి.
3. మరియా గలిలయకు చెందినది, యోసేపు దావీదు వంశస్థుడు అనే
ముఖ్యమైన వాస్తవాలను ఎత్తి చూపండి. ఇది ఎందుకు అంత ముఖ్యమైనదో
విద్యార్థులతో చర్చించండి; ఈ రాబోయే మెస్సీయ గలిలయ నుండి వస్తాడని
(యెషయా 9: 1) మరియు దావీదు వంశస్థుడు అవుతారని ప్రవక్తలు
చెప్పారు (యెషయా 9: 7). ఈ వాస్తవాలు అన్ని ప్రవచనాలను నెరవేర్చిన
పెద్ద చిత్రంలో భాగం.
4. ఏమి జరుగుతుందో మరియాకి పూర్తిగా అర్థం కాకపోవచ్చు కాని దేవుణ్ణి
విశ్వసించడం ఆమెకు తెలుసు.
(38 వ వచనం) మన జీవితాలను శాశ్వతంగా మార్చే ఇలాంటి వార్తలకు
మనము ఎలా స్పందిస్తామో చర్చించండి.

బైబిల్ కథను ప్రదర్శించండి:
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. యేసు జన్మించిన రాత్రి, గొర్రెల కాపరులు తమ గొర్రెలను చూస్తూ పొలాలలో
ఉన్నారు. సాధారణంగా రాత్రి సమయంలో గొర్రెలు చూడటం నిశ్శబ్దంగా
ఉంటుందని మరియు గొర్రెల కాపరులకు చాలా మందకొడిగా ఉంటుందని
సూచించండి. (8 వ వచనం)
2. కానీ ఈ రాత్రి, అద్భుతమైన సంఘటన జరిగింది! ఒక దేవదూత వారికి
కనిపించాడు మరియు వారు అందరూ భయపడ్డారు! వారు ఎలా భావించారని
విద్యార్థులను అడగండి. (9 వ వచనం)
3. రక్షకుడైన యేసు జన్మించాడని వారికి చెప్పడానికి దేవదూత వచ్చాడు. (11 వ వచనం)
4. అప్పుడు దేవదూతతో మరింత మంది దేవదూతలు కనిపించారు మరియు
వారు ప్రభువైన యేసు భూమికి రాకను జరుపుకుంటూ దేవునికి స్తుతించారు.
గొర్రెలతో చీకటిలో, గొర్రెల కాపరులకు ఈ దృశ్యం ఎంత అద్భుతంగా ఉండేదో
వివరించండి. (13–14 వచనాలు)
5. దేవదూతలు వెళ్లిన తర్వాత, గొర్రెల కాపరులు ఈ శిశువుని స్వయంగా
చూడటానికి వెళ్ళారు. ఈ సమయంలో వారు ఎలా అనుభూతి చెందుతున్నారో
పరిశీలించండి; బహుశా వారు ఊహించుకున్నారని, లేదా దేవదూత తప్పు అని
వారు అనుకున్నారు.
6. దేవదూత వివరించినట్లే వారు శిశువుని కనుగొన్నారు! (16 వ వచనం) వారు
దేవుణ్ణి స్తుతించారు మరియు మహిమపరిచారు మరియు జన్మించిన రక్షకుడి
గురించి అందరికీ చెప్పడం ప్రారంభించారు. (17 మరియు 20 వచనాలు)
7. గొర్రెల కాపరులు ఈ శిశువుని చూడటం ఎంత ఉత్సాహంగా ఉందో, వారు
నేరుగా ఆయన గురించి ప్రజలకు చెప్పడం మొదలుపెట్టారు మరియు ఇతరులతో సువార్తను పంచుకోవాలనుకున్నారు.
ముఖ్య వచనాన్ని వివరించండి మరియు దానిని నేర్చుకోవడానికి
విద్యార్థులను ప్రోత్సహించండి.
పాఠం 2 పూర్తి చేయండి.
దీన్ని చూపించండి: – గొర్రెల కాపరులు యేసు పుట్టుకను వింటారు

ముఖ్య వచనాన్ని వివరించండి మరియు దానిని నేర్చుకోవడానికి
విద్యార్థులను ప్రోత్సహించండి.
పాఠం 2 పూర్తి చేయండి.
దీన్ని చూపించండి: – యేసు జననం

దాన్ని సమీక్షించండి

జీవించండి

గాబ్రియేల్ దేవదూత ముఖ్య వచనంలో ఇచ్చే వాగ్దానాలన్నింటినీ జాబితా
చేయండి. రాబోయే రాజు గురించి మరియు ఆయన ఏమి చేయబోతున్నారో
ఈ వచనం నుండి మనం ఏమి నేర్చుకుంటాము? ఈ వాగ్దానాలు యేసు
గురించేనని మనం నిజంగా నమ్ముతున్నామా?

ఈ పుట్టిన ప్రకటనను మీరు ఎలా ఊహించుకున్నారో దాని యెుక్క చిత్రం లేదా
గోడ ప్రదర్శనను సృష్టించండి. మీ ప్రదర్శనలో దేవదూత చెప్పినదాన్ని (ముఖ్య
వచనం) చేర్చండి.

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. మన జీవితాల కోసం దేవుని ప్రణాళికలను అర్థం చేసుకోకపోయినా అంగీకరిం- 1. యేసు కథ గురించి ఇతరులకు చెప్పడానికి గొర్రెల కాపరులవలె మనం సంతోషిస్తున్నామా? ఆయన పుట్టుక వారు చేసినంత అద్భుతంగా ఉందని మీరు
చడానికి మరియాలాగే మనము సిద్ధంగా ఉన్నామా?
నిజంగా అనుకుంటున్నారా?
2. ప్రజలు ఇంతకాలం ఎదురుచూస్తున్న యేసు పట్ల మనం ఎలా స్పందిస్తాము?
2.
సరైన కారణాల వల్ల మనం క్రిస్మస్ వేడుకలు జరుపుకుంటారా? ఇదంతా బహు3. ప్రణాళికలు మన దారికి రాకపోయినా, మన భవిష్యత్తుతో ప్రభువును విశ్వసింమతులు మరియు పార్టీల గురించేనా లేదా యేసు మన రక్షకుడిగా భూమిపైకి
చటానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా?
రావడాన్ని మనం జరుపుకుంటారా?
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బి 12– స్థాయి 3
పాఠం 3 – క్రిస్మస్ ఆనందం!
అంశం – యేసు జననం

బి 12 – స్థాయి 4
పాఠం 3 – క్రిస్మస్ ఆనందం!
అంశం – సర్వశక్తిమంతుడు ఆరాదించబడ్డాడు

బైబిల్ ద్రుష్టి : లూకా 2: 1–7
ముఖ్య వచనం : 2 కొరింథీయులు 8: 9
మనము దానిని నేర్చుకుంటున్నాము:
1. బేత్లెహేములో యేసు జననం దాదాపుగా గుర్తించబడలేదు.
2. యేసు, దేవుని కుమారుడు నిజంగా మానవుడు.
3. ఆయన పుట్టుక వందలాది సంవత్సరాల ముందు రాసిన ప్రవచనాలు
నెరవేర్చింది.

బైబిల్ ద్రుష్టి: మత్తయి 2: 1–12
ముఖ్య వచనం: మత్తయి 2: 11
మనము దానిని నేర్చుకుంటున్నాము:
1. యేసు జన్మించినప్పుడు, కొందరు ఆయనను స్వాగతించారు, మరికొందరు
అంగీకరించలేదు.
2. దేవుడు యేసు, మరియా మరియు యోసేపును సురక్షితంగా ఉంచాడు.

పరిచయం

మీ స్వస్థలoని సందర్శించడానికి ఒక రాజు లేదా రాణి వస్తే వారు ఎలా
స్పందిస్తారో విద్యార్థులతో చర్చించండి; ప్రజలు బహుశా చాలా ఉత్సాహంగా
ఉంటారు మరియు చాలా గొప్ప వేడుకలు చేస్తారు! యేసు జన్మించినప్పుడు
ఎవరికీ తెలియదు. ఇది దాదాపుగా గుర్తించబడలేదు. సత్రంలో ఆయనకి
స్థలం కూడా లేదు మరియు ఆయన మంచం పశువుల తొట్టి.

శిశువు పుట్టినప్పుడు మనం చేసే పనుల గురించి ఆలోచించమని విద్యార్థులను
అడగండి. మనము వారి కొరకు బహుమతులు ఎలా కొనుగోలు చేస్తామో
పరిశీలించండి, వెళ్లి సందర్శించండి, శిశువును పట్టుకోండి. ఇది వేడుకల
ఆనందకరమైన సమయం అని వివరించండి!

పూర్తి చేయండి

బైబిల్ కథను ప్రదర్శించండి:
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. మరియా మరియు యోసేపు జనాభా లెక్కల కొరకు నజరేతు నుండి
బెత్లెహేముకు వెళ్ళాలి; లెక్కించబడాలి మరియు నమోదు చేయాలి. గర్భిణీ
స్త్రీకి, ముఖ్యంగా ఆ రోజుల్లో ఈ సుదీర్ఘ ప్రయాణం ఎంత అలసిపోతుందో
పరిశీలించండి. (1–4 వచనాలు)
2. ఈ జనాభా గణనను అగస్టస్ ఆదేశించారు. అగస్టస్ తన నియంత్రణలో ఉన్నాడని ఎలా అనుకున్నాడో చర్చించండి, కానీ నిజంగా, దేవుడు మరియు ఇది
ఆయన సమయం మరియు ప్రణాళికలో భాగం.
3. వారు అక్కడ ఉన్నప్పుడు, యేసు జన్మించాడు, పశువులతో స్థిరంగా ఉన్నాడు
మరియు తొట్టిలో ఉంచారు. (7 వ వచనం)
4. మెస్సీయ బెత్లెహేములో పుడతాడనే ప్రవచనం నెరవేర్చడానికి యేసు
బెత్లెహేములో జన్మించాడు. (మీకా 5: 2) యేసు ప్రవచనాలను నెరవేర్చడం
ఎందుకు అంత ముఖ్యమైనదో పరిశీలించండి.
5. రాజు పుట్టడానికి ఇది సాధారణ దృశ్యం కాదని, కానీ ఇది ప్రభువైన యేసు
కొరకు దేవుని ప్రణాళికలో భాగమని చర్చించండి. ఆయన మరియా
మరియు యోసేపులకు మార్గనిర్దేశం చేస్తూ వారికి అవసరమైనవన్నీ సమకూర్చాడు.
6. యూదులు తమ సుదీర్ఘకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న రాజు రాజ పరిసరాలలోకి
రావడానికి ఎలా ఎదురుచూస్తున్నారో చర్చించండి, అయినప్పటికీ యేసు
పశువుల మధ్య జన్మించాడు. మనము దేవుణ్ణి ఎలా పరిమితం చేయకూడదో
వివరించండి మరియు విషయాలు ఒక నిర్దిష్ట మార్గంగా భావిస్తారు.

దాన్ని సమీక్షించండి
జీవించండి

బైబిల్ కథను ప్రదర్శించండి:
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. యేసు జన్మించినప్పుడు హేరోదు రాజు.
2. జ్ఞానులు తూర్పు నుండి ప్రయాణించి కొత్త రాజు పుట్టాలని వారికి చెప్పిన
నక్షత్రం చూశారు. ఈ రాజు ఎవరు అని వారు హేరోదు రాజును అడిగారు.
(వచనం 1–2)
3. హేరోదు రాజు అక్కడ ఉన్న వార్తలను చూసి బాధపడ్డాడు సింహాసనంపై తన
స్థానాన్ని పొందగల మరొక రాజు కావచ్చు. ప్రభువైన యేసులాగే ఆయన పుట్టుకతో ఇశ్రాయేలుకు చట్టబద్ధమైన రాజు కాదు. అందువల్ల అతను ఈ "రాజు" పై
అనుమానం కలిగి ఉన్నాడు. (3 వ వచనం)
4. అతడు వెళ్లి తనను కూడా ఆరాధించేలా ఈ రాజును కనుగొని వెళ్ళమని జ్ఞానులకు చెప్పాడు. కానీ హేరోదు నిజంగా శిశువుని చంపాలని యోచిస్తున్నాడు.
(7–8 వచనాలు)
5. జ్ఞానులు నక్షత్రాన్ని అనుసరించి శిశువును తన ఇంటిలో కనుగొన్నారు. వారు
వచ్చినప్పుడు ఆయన బహుశా ఒకటి లేదా రెండు సంవత్సరాలు. వారు
ఆయనను చూసినప్పుడు, వారు చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు! వారు ఆయనను
ఆరాధించారు మరియు ఆయనకి బంగారం, సుగంధ ద్రవ్యాలు మరియు
మిర్రర్ బహుమతులు ఇచ్చారు. (10–11 వచనాలు)
6. హేరోదు రాజు యేసును చంపాలని కోరుకుంటున్నట్లు నివారించడానికి వేరే
మార్గంలో ఇంటికి వెళ్ళమని దేవుడు కలలో జ్ఞానులకు చెప్పాడు. వారు దేవునికి
విధేయులై యేసును రక్షించడానికి తమ మార్గాన్ని మార్చుకున్నారు. (వచనం
12)
7.
యేసు పుట్టినప్పుడు జ్ఞానుల ప్రతిచర్యను హేరోదుతో విభేదించండి. వారు
ముఖ్య వచనాన్ని వివరించండి మరియు దానిని నేర్చుకోవడానికి విద్యార్థులయేసును ప్రపంచ రక్షకుడైన మెస్సీయగా గుర్తించారు, అయితే హేరోదు
ను ప్రోత్సహించండి.
యేసును తన సింహాసనంకు ముప్పుగా భావించాడు.
పాఠం 3 పూర్తి చేయండి.
దీన్ని చూపించండి: – యేసు జననం

ముఖ్య వచనాన్ని వివరించండి మరియు దానిని నేర్చుకోవడానికి విద్యార్థులను ప్రోత్సహించండి.
పాఠం 3 పూర్తి చేయండి.
దీన్ని చూపించండి: – జ్ఞానులు యేసును సందర్శిస్తారు

చిన్న సమూహాలలో, యేసు జననాన్ని ప్రకటించడానికి స్థానిక బెత్లెహేమ్
వార్తాపత్రిక కోసం ఒక వ్యాసం రాయండి.

నేటి అధ్యయనంలో విద్యార్థులను పాఠాన్ని సమీక్షించే సాధనంగా ప్రశ్నించండి
మరియ అధ్యయనం 3 తో వారికి సహాయపడండి.

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. యేసు జన్మించినప్పుడు ప్రజలకు నిజంగా తెలియదు ఎందుకంటే ఆయన
గురించి తెలియదు. ఆయన గురించి మనకు ఇప్పుడు తెలుసు, కాని మనం
ఆయనను గమనించామా? క్రిస్మస్టైమ్లో ఆయన్ని తొట్టిలో శిశువుగా
చూస్తామా? లేదా మనం ప్రతిరోజూ జీవించాలనుకునే రక్షకుడా?
2. మన పాపాల కోసం చనిపోవడానికి సిలువకు వెళ్ళడానికి యేసు మానవుడు
అయ్యాడు. దీని గొప్పతనాన్ని మనం నిజంగా అర్థం చేసుకున్నామా?

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. కథలోని జ్ఞానులవలె మనం ఉన్నాం? ప్రభువైన యేసును ఆరాధించి ఆయనకు
బహుమతులు ఇవ్వమని మనం వెతుకుతున్నామా? లేదా ఆయన మనకు
బహుమతులు ఇచ్చి మనకు సహాయం చేస్తాడని మరియు మనతో ఆయనకు
ప్రతిఫలంగా ఏమీ ఇవ్వలేదా?
2. ‘జ్ఞానులు’ ఉన్నవారు నేటికీ యేసును వెతుకుతూ ఆరాధిస్తారు, వారు పొందగలిగే దాని కోసం కాదు, ఆయన ఎవరో దాని బట్టి.
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పరిచయం

పూర్తి చేయండి

బి 12– స్థాయి 3
పాఠం 4 – క్రిస్మస్ ఆనందం!
అంశం – దేవదూత సందేశం

బి 12 – స్థాయి 4
పాఠం 4 – క్రిస్మస్ యొక్క అద్భుతం!
అంశం – రక్షణ

బైబిల్ ద్రుష్టి : లూకా 2: 8–20
ముఖ్య వచనం : లూకా 2: 11
మనము దానిని నేర్చుకుంటున్నాము:
1. దేవుని కుమారుడైన ప్రభువైన యేసు రాక గురించి పరలోకంలో ఉన్న
దేవదూతలు సంతోషిస్తున్నారు.
2. గొర్రెల కాపరులు దేవదూతల నుండి విన్న తర్వాత శిశువు యేసును కలవడానికి సంతోషిస్తున్నారు.
3. మనం ఉత్సాహంగా ఉండి యేసు జననాన్ని కూడా జరుపుకోవాలి.

బైబిల్ ద్రుష్టి : లూకా 2: 25–40
ముఖ్య వచనం : యెషయా 7: 14
మనము దానిని నేర్చుకుంటున్నాము:
1. శిశువు యేసు రాకతో ప్రజలు ఆశ్చర్యపోయారు.
2. యేసుకు మిశ్రమ ప్రతిచర్యలు ఉంటాయి. ప్రజలు యేసును సంతోషంగా వారు
అంగీకరించబోతున్నారు లేదా ఆయన్ని పూర్తిగా తిసారస్కరించారు.
3. ప్రభువైన యేసు దేవుని రక్షణ, ఈ ప్రపంచంలోకి వెలుగుగా పంపబడింది.

శిశువు జననం సాధారణంగా ఎలా ప్రకటించబడుతుందో ఆలోచించండి;
బహుశా వారి తల్లిదండ్రుల ద్వారా, కార్డు ద్వారా లేదా శిశువు చిత్రాల
ద్వారా. అలాంటి సంతోషం మరియు ఆనందం ఉంటుంది. యేసు ఎలా
సాధారణ శిశువు కాదని వివరించండి, కాబట్టి ఆయన జననం సాధారణ
పద్ధతిలో ప్రకటించబడదు!

ఒక శిశువు జన్మించినప్పుడు, తొమ్మిది నెలలు వస్తుందని ప్రజలు ఎదురుచూస్తున్నందున చాలా ఉత్సాహం ఉంటుంది. ఈ అధ్యయనంలో మనం
నేర్చుకోబోయే వ్యక్తులు పుట్టిన ఈ శిశువు ను కలవడానికి వారి జీవితమంతా
ఎదురుచూశారని వివరించండి – ఆయన చివరకు ఇక్కడ ఉన్నాడని వారు
ఆశ్చర్యపోతారు!

బైబిల్ కథను ప్రదర్శించండి:
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. యేసు జన్మించిన రాత్రి, గొర్రెల కాపరులు తమ గొర్రెలను చూస్తూ పొలాలలో
ఉన్నారు. సాధారణంగా గొర్రెలు చూసే రాత్రి నిశ్శబ్దంగా మరియు చాలా
మందకొడిగా ఉంటుందని ఎత్తి చూపండి. (8 వ వచనం)
2. కానీ ఈ రాత్రి, ఒక దేవదూత వారికి కనిపించాడు మరియు వారు అందరూ
భయపడ్డారు! వారు ఎలా భావించారని విద్యార్థులను అడగండి. (9 వ
వచనం)
3. రక్షకుడైన యేసు పుట్టడం గురించి వారికి చెప్పడానికి దేవదూత వచ్చాడు.
(11 వ వచనం)
4. అప్పుడు ఈ దేవదూతతో మరింత మంది దేవదూతలు కనిపించారు
మరియు వారు యేసు భూమిపైకి వచ్చినందుకు సంబరాలు చేసుకుని దేవుణ్ణి
స్తుతించారు. (13–14 వచనాలు) గొర్రెల కాపరులకు ఈ దృశ్యం ఎంత
అద్భుతంగా ఉండేదో వివరించండి.
5. దేవదూతలు వెళ్లిన తర్వాత, గొర్రెల కాపరులు తొందరపడి శిశువును చూడటానికి వెళ్ళారు. ఈ సమయంలో వారు ఎలా అనుభూతి చెందుతున్నారో
పరిశీలించండి; బహుశా వారు ఊహించుకున్నారని, లేదా దేవదూత నిజాము
కాదు అని వారు అనుకున్నారు.
6. దేవదూత వివరించినట్లే వారు శిశువును కనుగొన్నారు! వారు దేవుణ్ణి స్తుతించారు మరియు మహిమపరిచారు మరియు పుట్టిన ఈ రక్షకుడి గురించి
అందరికీ చెప్పడం ప్రారంభించారు. (16–17 వచనాలు)
7. ఈ పసికందును చూడటానికి గొర్రెల కాపరులు ఎంత ఉత్సాహంగా ఉన్నారో
ఆలోచించండి మరియు వారు ఆయన గురించి ప్రజలకు చెప్పడం ప్రారంభించారు.

బైబిల్ కథను ప్రదర్శించండి:
చర్చించండి మరియు వివరించండి:
1. సుమెయోన దేవునికి విధేయత చూపి, భక్తితో విశ్వసించిన వ్యక్తి. (వచనం 25)
2. పరిశుద్ధాత్మ సుమెయోన చనిపోయే ముందు చాలాకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న
మెస్సీయను చూస్తాడని వాగ్దానం చేశాడు. (26 వ వచనం) సుమెయోన తన
వృద్ధాప్యంలో ఎలా ఉన్నడో చర్చించండి, ఇది నిజం అవుతుందా లేదా అని
ఆలోచిస్తున్నాడు.
3. ఒక రోజు, మరియా మరియు యోసేపు శిశువు యేసుతో వచ్చినప్పుడు
సుమెయోన ఆలయంలో ఉన్నాడు.
4. సుమెయోన చాలా సంతోషించాడు, దేవుణ్ణి స్తుతించాడు మరియు శిశువును
ఆశీర్వదించాడు.
5. లూకా 2: 34 లో, సుమెయోన చాలా మందికి ఆనందంగా ఉంటాడని, కాని
చాలామంది ఆయనను వ్యతిరేకిస్తారని చెప్పాడు. దీని ద్వారా సుమెయోన
అర్థం ఏమిటో అన్వేషించండి.
6. అన్నా అనే ప్రవక్త కూడా అదే సమయంలో ఆలయంలో ఉంది. ఆమె ఎప్పుడూ
ప్రార్థన మరియు ఉపవాసం చేస్తూ ఆలయంలో ఉండేది,. (వచనాలు 36–37)
7. శిశువు యేసును చూసినప్పుడు, ఆమె దేవుణ్ణి స్తుతించింది మరియు ఆయన
గురించి అందరికీ చెప్పడం ప్రారంభించింది. (వచనం 38)
8. యేసు తన తల్లిదండ్రులతో ఇంటికి వెళ్లి పెరిగాడు, తెలివైనవాడు మరియు
దేవుడు ఆయనతో సంతోషించాడు. యేసు తన వయస్సులో ఉన్న ఇతర
పిల్లలతో ఎలా భిన్నంగా ఉంటాడో వివరించండి.
9. సుమెయోన మరియు అన్నా వారి బిడ్డ పట్ల స్పందన గురించి మరియా
మరియు యోసేపు ఎలా భావించారో పరిశీలించండి.

ముఖ్య వచనాన్ని వివరించండి మరియు దానిని నేర్చుకోవడానికి
విద్యార్థులను ప్రోత్సహించండి.
పాఠం 4 పూర్తి చేయండి.
దీన్ని చూపించండి: – గొర్రెల కాపరులు యేసు పుట్టుకను వింటారు

ముఖ్య వచనాన్ని వివరించండి మరియు దానిని నేర్చుకోవడానికి
విద్యార్థులను ప్రోత్సహించండి.
పాఠం 4 పూర్తి చేయండి.
దీన్ని చూపించండి: – సుమెయోన మరియు అన్నా శిశువు యేసును
కలుస్తారు

దాన్ని సమీక్షించండి

ఈ పుట్టిన ప్రకటనను మీరు ఎలా ఊహించుకున్నారో దాని యొక్క చిత్రాన్ని
లేదా గోడ ప్రదర్శనను సృష్టించండి. మీ ప్రదర్శనలో దేవదూత చెప్పినదానిని
చేర్చండి (ముఖ్య వచనం చూడండి).

మరియా మరియు -యోసేపు ఈ శిశువుని బట్టి చాలా సంతోషించి ఉంటారు.
ముఖ్య వచనం నేర్చుకోండి మరియు వచనం నేటి అధ్యయనాన్ని ఎలా
సంగ్రహిస్తుందో గుంపుతో చర్చించండి.

జీవించండి

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. యేసు కథ గురించి ఇతరులకు చెప్పడానికి గొర్రెల కాపరులవలె మనం
సంతోషిస్తున్నామా? ఆయన పుట్టుక వారు చేసినంత అద్భుతంగా ఉందని
మీరు నిజంగా అనుకుంటున్నారా?
2. సరైన కారణాల వల్ల మనం క్రిస్మస్ వేడుకలు జరుపుకుంటామా? ఇదంతా
బహుమతులు మరియు పార్టీల గురించేనా లేదా యేసు మన రక్షకుడిగా
భూమిపైకి రావడాన్ని మనం జరుపుకుంటాన్నామా?

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తుంది:
1. సుమెయోన మరియు అన్నా దేవుని భక్తులు. మన జీవితాలను దేవునికి
అంకితం చేస్తున్నామా? మనం ఆయనకు ప్రార్థించి మన బైబిళ్ళను చదువుతామా?
2. ముఖ్య వచనంలో, యేసును “ఇమ్మాన్యుయేల్” అని పిలవాలని, అంటే
“దేవుడు మనతో ఉన్నాడు” అని అర్ధం. మనము దీనిని విశ్వసిస్తే, మన
జీవితాలను ఎలా గడుపుతాము?

BES – Teachers Guidelines – Levels 3&4 B Series Lesson 7-12 - Telugu 06/2021

28

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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