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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

మార్చాలనుకుంటున్నారు.
• పరిచయం మరియు కథ చెప్పడం – స్మారు 15 నిమిషాలు

• ముఖయా వచనాలు బోధంచడం – 5–10 నిమిషాలు

• వర్క్షీట్ పూరి్త చేయడం – 20 నిమిషాలు

• కివాజ్ మరియు ఇతర క్రయాకలపాలు 5–10 నిమిషాలు.

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

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

ప్రారంభ పాఠ  
సరణి

సరణి – ఎ

సరణి – బి 

సరణి –   సి

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

2 వ  స్థాయి (వయస్సు 8–10)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

బి 7 – స్థాయి 3
పాఠం 1 – యోసేపు  జీవితం 
అంశం – ఐగుపుతాలో గూఢచారులు

బైబిల్ దృష్టి : ఆదికాండము 41: 46–57 మరియు 42: 1–26 
ముఖయా వచనం : సంఖ్యాకాండము 32: 23
మనము ద్నిని నేరుచాకుంటున్నాము:
మనం పాపం చేయలేము మరియు ద్ని నుండి బయటపడలేము.
మన పాపానికి ముందు మనం అంగ్కరించాల ప్రభువైన యేస్ మాత్మే 
ఇవవాగల క్షమాపణను అభినందిస్్తనానిము.

ఐగుపీ్తయులు ఆహారం కోసం తమ సంత పంటలపై ఆధారపడాడారని, ఏడ్ 
సంవతస్రాల కరువు ప్రజలకు చాల తీవ్రమైన పరిస్థత్ అని విద్యారు్థలకు 
వివరించండి. ధానయాం ఆ రోజులోలీ విలువైనది, ఎందుకంటే ఇది ప్రత్ద్నికీ 
ఆహారం కోసం ఉపయోగంచబడింది మరియు ఎకు్కవ క్లం నిలవా చేయ-
వచుచి. ఇది డబుబుగా కూడా ఉపయోగంచబడింది. నైలు నది క్రణంగా 
పరుగు దేశాల కంటే కరువు క్లంలో ఐగుప్్త స్ధారణంగా మరుగాగా ఉందని 
వివరించండి.

బైబిల్ కథను ప్రదరి్శంచండి: 
చరిచాంచండి మరియు వివరించండి:
1. కరువు ఏడ్ సంవతస్రాల వరకు ఉంటుంది (54 వ వచనం) మరియు ఫరో 

యొక్క స్టర్హౌసలీలో సమృది్ధగా లభించే వ్టిలో (55 వ వచనం) ధానయాం 
అవసరానిని యోసేప్ మాత్మే అందించగలడ్.

2. కరువు క్రణంగా యోసేప్ సదరులు ధానయాం కోసం ఐగుప్్తకు రావ్లస్ 
వచిచింది. (42: 1–3)

3. యోసేప్ తన సదరులను గురి్తంచాడ్ క్ని వ్రు అతనికి తెలయదు. (42: 
7) అతను వ్రిని మూడ్ రోజులు జైలులో పటా్టడ్.

4. యోసేప్ తన సదరులు తనతో ఎల పాపం చేశారో వ్రు  
అంగ్కరించే విధంగా వయావహరించారు. (42: 21) అప్్పడే ఆయన వ్రిని 
క్షమించును.

5. వ్రి జాఞాపక్లు మరియు మనస్స్క్షి వ్రి అపరాధ భావనను ఒపి్పంచాయి 
మరియు వ్రు అనుభవిస్్తనని బాధకు క్రణానిని వ్రు అర్థం చేస్కుంటారు.

6. వ్రి పాపం ఉననిప్పటికీ, యోసేప్ వ్రి కోసం ఏడ్స్్తడ్ (24 వ వచనం) 
మరియు వ్రి తండ్రి యాకోబుకు త్రిగ వెళ్లీ ప్రయాణానికి వ్రికి ఆహారం 
ఇస్్తడ్, క్ని అతను ష్మోయానును జైలులో ఉంచి, చినని కుమారుడ్ బెనాయా-
మీనును ఐగుప్్తకు తీస్కురావ్లని కోరాడ్.

7. జరిగనదంతా వ్రు యాకోబుతో చెపి్పనప్్పడ్ చాల కలత చెంద్డ్ 
మరియు బెనాయామీనును ఐగుప్్తకు వెళళేనివవానని చెపా్పడ్. (42: 38)

ముఖయా వచన్నినా వివరించండి మరియు ద్నిని నేరుచాకవడానికి  
విద్యారుథాలను ప్రోతసుహంచండి.
పాఠం 1 పూరితా చేయండి.
దీనినా చూపంచండి: – యోసేపు సోదరులు ఐగుపుతాను సందరి్శస్తారు.

ముఖయా వచనం పాఠానిని ఎల సంగ్రహిస్్తందో విద్యారు్థలతో చరిచించండి.

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తాంది:
1. పాపానికి మన వెనుకంజ వేయడం మరియు ప్రభువైన యేస్ క్షమాపణ 

కోసం త్రగడం యొక్క ప్ముఖయాత.
2. 1 యోహాను 1: 9 ను అర్థం చేస్కోవడం యొక్క ప్ముఖయాత: ‘మనం మన 

పాపాలను ఒప్్పకుంటే, ఆయన విశావాసపాత్రుడ్ మరియు మన పాపాలను 
క్షమించి, అనిని పాపాల నుండి మనలను శుదీ్ధకరిస్్తడ్.’

3. పాఠంలో రక్షణ యొక్క A, B, C ను గమనించండి.

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

బైబిల్ దృష్టి : ఆదికాండము 39: 1–23 మరియు 40: 1–23 
ముఖయా వచనం : ఆదికాండము 39: 21
మనము ద్నిని నేరుచాకుంటున్నాము:
1. యోసేప్ ప్రలోభాలకు ల్ంగలేదు.
2. ప్రభువు యోసేప్తో బానిసతవాం, ప్రలోభాలలో ఉనానిడ్ మరియు జైలు శిక్ష. 

యోసేప్ ప్రభువును విశవాసంచి, ప్రభువుకు  
విధేయుడయాయాడ్.

పోత్ఫార్ ఫరో రాయల్ గార్డా యొక్క క్ప్టన్ మరియు యోసేప్ తన ఇంటిలో పని 
చేయడానికి కొంతమంది మిద్యానీయులు బానిస వ్యాపారుల నుండి కొనుగోలు 
చేయబడాడాడ్. యోసేప్ చాల ప్రత్భావంతుడైన యువకుడ్ క్బటి్ట పోత్ఫార్ 
తీస్కునని ఉత్తమ నిర్ణయం ఇది. పోత్ఫార్ భారయా యోసేప్ ను తప్్పగా ఆరోపించి 
జైలులో పడవేసంది. జైలులో ఉననిప్్పడ్, కలల విషయం వచిచింది; యోసేప్ ప్రత్ 
ఒక్కరి దృష్్టని దేవునిపైనే కేంద్రీకరించాడ్: ‘భావములు చెప్్ప  దేవుని అధీనమే’ 
(ఆదిక్ండము 40: 8), మరియు ఈ సందరభాం తనను తాను అందంగా కనబరచ-
కుండా, ప్రభువుకు శకి్తవంతమైన స్క్షిగా ఉనానిడ్.

బైబిల్ కథను ప్రదరి్శంచండి: 
చరిచాంచండి మరియు వివరించండి:
1. యోసేప్ ఐగుప్్తలో బానిసగా తన పరిస్థత్ని చక్కదిదు్దకునానిడ్ మరియు 

తవారలోనే ఫరో యొక్క నమమాక్నిని సంపాదించాడ్. (39: 2)
2. ఫరో భారయా యోసేప్ తనపై ద్డి చేశాడని, అతనిని జైలులో పటి్టంచి తప్్పగా 

ఆరోపించింది. (39: 11– 20) అయినప్పటికీ, యోసేప్ చిత్తశుది్ధ గల 
యువకుడ్, అతను దేవునిపై ఆధారపడటం మరియు నమమాకం కొనస్గంచా-
డ్, ఏ పరిస్థత్లో ఉనాని దేవుని వైప్ త్రగడం ద్వారా అతనిని అభివృది్ధ చేశాడ్. 
ఈ పరిస్థత్ యోసేప్ను జైలు  నిరావాహకుడిగా చేస్్తంది. (39: 21–23)

3. జైలులో ఉనని ఇద్దరు ఖైదీలకు కలలు వచాచియి మరియు యోసేప్ వ్టి 
భావ్లు చెపా్పగలగాడ్. (40: 8)

4. పానద్యకుడ్ యొక్క కల యొక్క యోసేప్ యొక్క వ్యాఖ్యానం అతను 
జైలు నుండి విముకి్త పంద్డని జీవిత సందేశం, క్నీ భక్షయాక్రుల అధపత్ 
కల యొక్క వ్యాఖ్యానం మరణం యొక్క సందేశం, దీనిలో భక్షయాక్రుల అధపత్ 
ఉరితీయబడాడాడ్.

5. పానద్యకుడ్ యోసేప్ను జాఞాపకం చేస్కోవ్లని మరియు అతను విడ్ద-
లైనప్్పడ్ ఫరో సహాయం కోరమని కోరాడ్, క్ని అతను యోసేప్ గురించి 
మరచిపోయాడ్. (40: 14 & 23)

ముఖయా వచన్నినా వివరించండి మరియు ద్నిని నేరుచాకవడానికి  
విద్యారుథాలను ప్రోతసుహంచండి.
పాఠం 1 పూరితా చేయండి.
దీనినా చూపంచండి: – యోసేపు మరియు పోతిఫార్ భారయా మరియు 
యోసేపు– భక్షష్యకారుల అధిపతి మరియు పానద్యకుడు.

ముఖయా వచనం దీనికి సంబంధంచి పాఠానిని ఎల సంగ్రహిస్్తందో విద్యారు్థలతో 
చరిచించండి:
1. పోత్ఫార్ ఇంటిలో జోసెఫ్ జీవితం; మరియు
2. జోసెఫ్ జైలు జీవితం.

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తాంది:
1. మనం ప్రలోభాలకు లోనుక్కుండా, ద్నిని అధగమించడానికి ప్రత్రోజూ 

ప్రభువును అడగాల.
2. సమర్థవంతమైన స్క్షిగా ఉండడానికి రహసయాం ప్రభువు యేస్ను రక్షకుడి 

కోసం అతనిని / ఆమను గెలపించే ప్రయతనింలో ఎదుటి వయాకి్త యొక్క అనుభ-
వంతో సంబంధం ఉనని అవక్శాలను గురి్తంచడం.

3. స్చించిన తదుపరి పఠనాలు, ఎఫెస్యులు 6: 13–17 మరియు యాకోబు 
1: 12–18 చదవండి మరియు మన జీవితంలో ప్రలోభాలను ఎల అధగమిం-
చగలమో పరిశీలంచండి.

పూరితా చేయండి

ద్నినా  సమీక్ంచండి

జీవించండి
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పరిచయం

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

బైబిల్ దృష్టి : ఆదికాండము 42: 35–38; 43: 11–14, 
   24–31; 44: 1–17
ముఖయా వచనం: ఎఫెసీయులు 4: 32
మనము ద్నిని నేరుచాకుంటున్నాము:
1.  యోసేప్ను బానిసతావానికి అమేమాందుకు తన సదరులతో చేరిన యూద్, 

ఇప్్పడ్ బెనాయామీను ను రక్షించడానికి బానిస క్వ్లని ప్రత్పాదించాడ్. 
(44: 33)

2. దేవుడ్ కఠినమైన మనస్తో ఉననివ్రితో పనిచేయగలడ్ మరియు వ్రి 
జీవితంలో పూరి్త మారు్పను కలగంచగలడ్.

యోసేప్ సదరుల పాపం తమపై ఎల బాధ కలగంచిందో, వ్రి తండ్రి 
యాకోబుకు గొప్ప హృదయ విద్రక్నిని ఎల తెచిచిపటి్టందో విద్యారు్థలతో 
చరిచించండి. పాపం మన కుటుంబం మరియు సేనిహితులపై, అలగే మనపై 
ఎల తీవ్రమైన ప్రభావ్నిని చూప్తుందో వివరించండి.

బైబిల్ కథను ప్రదరి్శంచండి: 
చరిచాంచండి మరియు వివరించండి:
1. కరువు కొనస్గుతుంది మరియు సదరులు ఆహారం కోసం త్రిగ ఐగుప్్తకు 

త్రిగ వస్్తరు. బెనాయామీను ను ఐగుప్్తకు వెళలీనివవాడానికి యాకోబు చాల 
అయిష్టంగా ఉనానిడ్. (43: 11) యోసేప్ మాత్మే వ్రి అవసరానిని 
తీరచిగలడ్ మరియు వ్రి బాధను తీరచిగలడ్.

2. సదరులందరూ భోజనం కోసం యోసేప్ ఇంటికి ఆహావానించబడాడారు, 
అయినప్పటికీ వ్రు అతనిని గురి్తంచలేదు. (43: 16)

3. భయపడిన సదరులు యోసేప్ తన రాజభవనంలో అందించిన విందును 
ఆనందిస్్తరు. తన తముమాడ్ బెనాయామీను ను చూసన యోసేప్ ఏడ్స్్తడ్. 
(43: 30)

4. అతను తన వెండి కప్్పను బెనాయామీను సంచిలో పట్టమని ఆదేశిస్్తడ్ 
మరియు బెనాయామీను ద్నిని దంగలంచాడని మరియు అతనికి శిక్ష తప్పదని 
పేర్్కనానిడ్. (44: 17)

5. ఈ సమయంలో, యోసేప్ తన సదరులు క్షమించటానికి సద్ధంగా ఉనానిరా 
అని పర్క్షించి అంచనా వేస్్తనానిడ్.

ముఖయా వచన్నినా వివరించండి మరియు ద్నిని నేరుచాకవడానికి  
విద్యారుథాలను ప్రోతసుహంచండి.
పాఠం 2 పూరితా చేయండి.
దీనినా చూపంచండి: – యోసేపు సోదరులు ఐగుపుతాకు తిరిగి వస్తారు.

విద్యారుథాలకు ఇది వివరించండి:
1. మనం ఒప్్పకునే వరకు మన జీవితంలో శూనయాత ఉంటుంది మన పాపాలు 

మరియు ప్రభువు యేస్, క్షమాపణ కోసం అయిన ‘ఆధాయాత్మాక యోసేప్’ 
వద్దకు రావలెను.

2. క్షమించబడినవ్రికి ఆశీరావాద విందు వేచి ఉంది, ముఖయాంగా పరలోకంలో.

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తాంది:
1. పాపం బాధను కలగస్్తందని పరిగణంచండి.
2. మనము పశాచితా్తపపడి మన పాపాలను ఒప్్పకుననిప్్పడ్ ప్రభువు క్షమించ-

డానికి యేస్ సద్ధంగా ఉనానిడ్.
3. ప్రభువైన యేస్ మనలను క్షమించినప్్పడ్ మనం తప్పక మనకు వయాత్రేకం-

గా పాపం చేసేవ్రిని క్షేమించాల. (ఎఫెస్యులు 4: 32)

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

బైబిల్ దృష్టి : ఆదికాండము 41: 1–45
ముఖయా వచనం : ఆదికాండము 41: 38
మనము ద్నిని నేరుచాకుంటున్నాము:
1. యోసేప్ను ఫరో గురి్తంచినటేలీ ‘దేవుని ఆతమా ఉనని వయాకి్త’ (41: 38), క్బటి్ట 

మీకు తెలసన వ్రు మీ దయగల చరయాల ద్వారా మరియు దైవిక జీవన విధానం 
ద్వారా మీలో దేవుణ్ణ చూడగలుగుతారు.

2. యోసేప్ తవారగా పైకి వచాచిడ్ – బానిస నుండి ఐగుప్్త ప్రధానమంత్రి వరకు. 
మనం ఏ పరిస్థతులలో కనిపించినా, మన జీవితాల కోసం దేవుడ్ కలగ ఉనని 
శిక్షణా క్రయాక్రమంలో భాగంగా వ్టిని పరిగణంచాల.

ఫరో ఎదుట హాజరుక్వ్లని యోసేప్ను జైలు నుండి పిలచారు. తన కల 
గురించి ఫరోకు చెప్పడానికి యోసేప్కు దేవుడ్ ఇచిచిన స్మర్ధయాం ఫరోను 
ఎంతగానో ఆకటు్టకుంది, తద్వారా అతను యోసేప్ కు ‘ప్రధానమంత్రి’ ఉననిత 
పదవిని ఇచాచిడ్. (ఆదిక్ండము 41: 41) కిలీష్ట పరిస్థతులలో యోసేప్ 
దేవునికి విశావాసపాత్రుడ్గా ఉనానిడ్ (అధయాయనం 1) మరియు దేవుడ్ 
అతనికి విశావాసపాత్రుడ్గా ఉనానిడ్.

బైబిల్ కథను ప్రదరి్శంచండి: 
చరిచాంచండి మరియు వివరించండి:
1. ఇంద్జాలకులు మరియు జాఞానులు ఫరో కలలను అర్థం చేస్కోలేకపోయారు 

క్ని దేవుడ్ ద్నిని యోసేప్కు వెలలీడించాడ్. (41: 8)
2. దేవుని గురించి యోసేప్ యొక్క జాఞానం అతనికి కలను అర్థం చేస్కోవడానికి 

సహాయపడింది మరియు మళ్ళే అతను దేవునికి గౌరవం ఇస్్తడ్. (41: 16)
3. ఐగుప్్తలో చాల మంది ప్ణాలను, చాల మైళళే దూరంలో ఉనని తన సంత 

కుటుంబాలను రక్షించిన ఏడ్ సంవతస్రాల కరువు కోసం యోసేప్ ఫరోకు 
మనుగడ ప్రణాళికను ఇచాచిడ్. (41: 33–36)

4. యోసేప్ గొప్పవ్డ్ మరియు ఐగుప్్త దేశానికి పాలకుడ్. అతను ఒక 
కొత్త పేరు పటా్టడ్ మరియు అతని భారయాకు ఒక ప్రముఖ ఐగుప్్త అధక్రి 
కుమార్తను కూడా ఇచాచిడ్, అతను ఎంత గౌరవించబడాడాడో చూపించడానికి.
(41: 41–45)

ముఖయా వచన్నినా వివరించండి మరియు ద్నిని నేరుచాకవడానికి  
విద్యారుథాలను ప్రోతసుహంచండి.
పాఠం 2 పూరితా చేయండి.
దీనినా చూపంచండి: – యోసేపు ఫరో కలలను వివరించాడు.

(I) కల, (ii) ద్ని వివరణ మరియు (iii) యోసేప్ యొక్క ప్రమోషన్ గురించి 
విద్యారు్థలను ప్రశనిలు అడగండి, ఇది అధయాయనం 2 లోని ప్రశనిలకు సరిగాగా 
సమాధానం ఇవవాడానికి సహాయపడ్తుంది.

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తాంది:
1. యోసేప్ దేవునితో సరైన సంబంధం ఉననిందున ద్ద్ప్ దేనికైనా సద్ధంగా 

ఉననిటేలీ, మనం అతని ఉద్హరణ నుండి నేరుచికోవ్ల. మనం క్రైస్తవులైత్, మన 
జీవితాలకు దేవుని చితా్తనిని, దిశను కనుగొనటానికి ప్ర్థన మరియు బైబిలు 
అధయాయనం చాల ముఖయామైనవి.

2. యోసేప్ దేవునికి గౌరవం ఇవవాడానికి ఎలలీప్్పడూ జాగ్రత్తగా ఉండేవ్డ్ 
మరియు మనం కూడా అదే విధంగా జాగ్రత్త వహించాల. మనకోసం గౌరవం 
తీస్కోవడం దేవుని గౌరవ్నిని దంగలంచడం.

3. స్చించిన తదుపరి పఠనాలను చదవండి మరియు మరణంచిన చాల సంవతస్-
రాల తరువ్త యోసేప్ గురించి కీర్తనకర్త ద్వీదు & అపస్తలుడైన పౌలు ఏమి 
చెపా్పరో తెలుస్కోండి మరియు ఈ పఠనాలను మన జీవితాలకు వరి్తంపజేయండి. 
కీర్తన 105: 16–22 మరియు అపస్తలుల క్రయాములు 7: 9–10

పూరితా చేయండి

ద్నినా  సమీక్ంచండి

జీవించండి
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పరిచయం

బి 7 – స్థాయి 3
పాఠం 3 – యోసేపు  జీవితం 
అంశం – క్షమాపణ మరియు శుభవారతా!

బైబిల్ దృష్టి : ఆదికాండము 44: 18–34; 45: 1–14, 25–28
ముఖయా వచనం : ఆదికాండము 45: 9
మనము ద్నిని నేరుచాకుంటున్నాము:
1. యోసేప్ సదరులు అతనిని వదిలంచుకోవ్లని అనుకుననిప్పటికీ,  

దేవుడ్ వ్రి ప్ణాలను క్పాడటానికి, ఐగుప్్తను క్పాడటానికి మరియు 
ఇశ్రాయేలు దేశం యొక్క ప్రంభానికి మారగాం సద్ధం చేయడానికి వ్రి చెడ్ 
చరయాలను ఉపయోగంచాడ్.

2. యోసేప్ త్రస్కరించబడిన తరువ్త మరియు అతను తన సదరులను  
క్షమించినటేలీ, దేవుడ్ మనలను ఎల క్షమించాడో మరియు మనం 
ఆయనను త్రస్కరించినప్పటికీ మనలను ఆశీరవాదిస్్తడ్.

తన సదరులు నిజంగా పశాచితాపడాడారని యోసేప్ చూసనప్్పడ్, అతను వ్రితో 
ఎవరో వెలలీడించాడ్ మరియు "నేను యోసేప్." (ఆదిక్ండము 45: 4) ‘పరలోకప్ 
యోసేప్ అయినా, మన ప్రభువైన యేస్క్రీస్్త’ కూడా తనను తాను ‘నేను’ అని ఈ 
క్రిందివ్టిలో ఎల ప్రస్్తవించాడో విద్యారు్థలతో చరిచించండి: యోహాను 6: 35 – జీవ్-
హారము; యోహాను 8: 12 – లోకమునకు వెలుగును; యోహాను 10: 7 – ద్వారము; 
యోహాను 10: 11 – మంచి గొర్రెల క్పరి; యోహాను 11: 25 – ప్నరుతా్థనమును 
జీవమును; యోహాను 14: 6 – మారగాం; యోహాను 15: 1 – ద్రాక్షారసం.

బైబిల్ కథను ప్రదరి్శంచండి: 
చరిచాంచండి మరియు వివరించండి:
1. వెండి కప్్ప యోసేప్ యొక్క అధక్రానికి చిహనిం మరియు ద్నిని దంగ-

లంచడం తీవ్రమైన నేరం. యోసేప్ రాజభవనానికి త్రిగ వచిచినప్్పడ్ బెనాయా -
మీను సదరులు భయపడాడారు, యూద్ బెనాయామీను శిక్షను తీస్కోవడానికి 
ముందుకు వస్్తడ్. (44: 33)

2. శిక్షను ఎదుర్్కనే బదులు సదరులు క్షమాపణ పంద్రు (45: 5) మరియు 
దేవుడ్ తన జీవితంలో తన ప్రయోజనాలను ఎల చేస్్తనానిడో యోసేప్ 
వ్రికి వివరించాడ్.

3. సదరులు యోసేప్ సజీవంగా ఉనానిడని, యోసేప్ పంపిన బహుమతులను 
అతనికి చూపిస్్త యాకోబు వద్దకు త్రిగ వస్్తరు. (45: 26–27)

ముఖయా వచన్నినా వివరించండి మరియు ద్నిని నేరుచాకవడానికి  
విద్యారుథాలను ప్రోతసుహంచండి.
పాఠం 3 పూరితా చేయండి.
దీనినా చూపంచండి: – యోసేపు సోదరులు ఐగుపుతాకు తిరిగి వస్తారు

ఈ పాఠానినా ముఖయా వచనంతో కనెక్టి చేయండి:
"దేవుడ్ ననుని ఐగుప్్త మొతా్తనికి ప్రభువుగా చేస్డ్!" మరియు "నా దగగారకు 
వచిచి ఉండండి." రండ్ పదబంధాలకు ఆనందం కలగంచే యకోబు యొక్క 
ప్రత్చరయాను విద్యారు్థలతో చరిచించండి.

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తాంది:
1. ప్రభువైన యేస్ను తెలుస్కోవడం యొక్క ప్ముఖయాత పరలోకంలో 

సజీవంగా ఉంది, మరియు ఆయన అందరికీ ప్రభువు, యోసేప్ ఐగుప్్తలో 
జీవించి, అందరికీ పాలకుడ్ అయాయాడ్.

2. ప్రభువైన యేస్ను అర్థం చేస్కోవడం యొక్క ప్ముఖయాత మనం 
ఆయనను విశవాసంచినప్్పడ్ క్షమించడమే క్దు, సమృది్ధగా ఆశీరవాదిస్్తడ్.

3. ప్రభువైన యేస్ శిషుయాల కోసం తన ప్ర్థనలో బోధంచినటులీగా, ఇతరులను 
క్షమించడం ద్వారా దేవుని క్షమాపణ యొక్క ఉద్హరణను మనం అనుసరిం-
చాలస్న అవసరానిని విద్యారు్థలకు మళ్ళే గురు్తచేస్్తనానిము. (మత్తయి 6: 12)

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

బైబిల్ దృష్టి : ఆదికాండము 42 మరియు 43
ముఖయా వచన్లు : రోమీ   14: 11–12
మనము ద్నిని నేరుచాకుంటున్నాము:
1. యోసేప్ సదరులు క్షమించబడటానికి ముందు వ్రి పాపానిని వ్రు గ్రహించి 

మరియు అంగ్కరించేల చెయాయాల.
2. యోసేప్ సదరులు ఆయనకు ల్ంగపోయినటేలీ, మనలో ప్రత్ ఒక్కరూ 

రాబోయే రోజున ప్రభువైన యేస్క్రీస్్త ఎదుట నమస్కరించి ఆయనను  
ప్రభువుగా అంగ్కరిస్్తరు.

చివరిస్రి యోసేప్ తన సదరులను చూసనప్్పడ్, ఇరవై సంవతస్రాల క్రితం, వ్రు 
అతనిని మిద్యానీయులు బానిస వ్యాపారులకు ఇరవై వెండి నాణెములకు అమామారు. 
వ్రు ఇంక్ చెడడావ్రుగా మరియు నమమాకద్రోహులుగా ఉనానిరా లేద్ సంవతస్రాలుగా 
వ్రు మారిపోయారా అని యోసేప్ ఆశచిరయాపోతూ ఉండాల. అతను తెలుస్కోవడాని-
కి కొనిని పర్క్షల పటా్టలని నిర్ణయించుకునానిడ్!

బైబిల్ కథను ప్రదరి్శంచండి: 
చరిచాంచండి మరియు వివరించండి:
1. యోసేప్ సదరులు ధానయాం కొనవలసన అవసరంతో ఐగుప్్తకు వస్్తరు. 

యోసేప్ వ్రితో ‘కఠినముగా’ మాటాలీడ్తుంటాడ్, అది క్షమించబడటానికి 
ముందే వ్రి పాపానిని అంగ్కరించడానికి వ్రిని తీస్కురాబోతునానినని 
స్చించింది. (42: 6–7)

2. యోసేప్ వ్రిని మూడ్ రోజులు జైలులో పటా్టడ్. వ్రి మనస్స్క్షిలో వ్రు 
యోసేప్కు వయాత్రేకంగా పాపం చేశారని వ్రికి తెలుస్, అందువలలీ వ్రు తమ 
అపరాధానిని అంగ్కరించారు. (42: 21)

3. యోసేప్ తన సదరులను క్రమశిక్షణలో ఉంచినప్పటికీ, అతను ప్రేమతో అల 
చేస్్తడ్, ఆదిక్ండము 42: 24 లో అతను కనీనిళ్లీ పటు్టకునానిడ్. యోసేప్ 
తన సదరులకు అరహౌత లేని ప్రేమను చూపించేటప్్పడ్ ఇక్కడ నిజమైన కృపను 
మనం చూస్్తము.

4. యోసేప్ వ్రి రండవ సందర్శనలో, బెనాయామీన్ను వ్రితో తీస్కువచిచినప్్పడ్, 
సదరులు ఆయన ముందు నమస్కరించి అతని అధక్రానిని అంగ్కరిస్్తరు. 
(43: 26–28) ఇక్కడ మనం యోసేప్ కలను చూశాము, ఆదిక్ండము  
37: 7 లో. ఇది దేవుని వ్కయాం ప్రేరేపించబడిందని మనకు చూపిస్్తంది! 

5. చివరికి తన సదరుడ్ బెనాయామీన్ను చూస మర్క గదిలోకి వెళిలీ  
ఏడ్స్్తననిప్్పడ్ యోసేప్ చాల కదిలపోయాడ్. (43: 30)

ముఖయా వచన్నినా వివరించండి మరియు ద్నిని నేరుచాకవడానికి  
విద్యారుథాలను ప్రోతసుహంచండి.
పాఠం 3 పూరితా చేయండి.
దీనినా చూపంచండి: – యోసేపు సోదరులు ఐగుపుతాకు తిరిగి వస్తారు

రండ్ ముఖయా వచనాలను నేరుచికోండి మరియు ఈ పాఠం యొక్క స్రాంశం 
ఎల అని విద్యారు్థలతో చరిచించండి.

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తాంది:
1. రోమీ   5: 21 లో ప్రభువైన యేస్ ఇచేచి దయ గురించి మనం ఏమి నేరుచికుంటాము?
2. యోసేప్ తనకు అనాయాయం చేసన తన సదరులకు ప్రేమ చూపించినటేలీ, కలవా-

రిలో మనలంటి పాప్ల కోసం మరణంచినప్్పడ్ ప్రభువైన యేస్ ప్రదరి్శం-
చిన గొప్ప ప్రేమను మనం చూస్్తము. లూక్ 23: 34 చదివి ఆలోచించండి.

3. ఆదిక్ండము 37: 7–8 లోని యోసేప్ కల ఆదిక్ండము 43: 26 లో 
స్క్రం అయింది. స్చించిన తదుపరి పఠనాలు, కీర్తన 51 మరియు ఫిలపీ్ప-
యులు 2: 9–11 చదవండి మరియు ఈ పఠనాలు మన పాపానిని మరియు 
ఒప్్పకోవలసన అవసరానిని ఎల నొకి్క చెబుతాయో ఆలోచించండి. 'యేస్క్రీస్్త 
ప్రభువు అని' అంగ్కరించాల.

పూరితా చేయండి

ద్నినా  సమీక్ంచండి

జీవించండి
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పరిచయం

బి 7 – స్థాయి 3
పాఠం 4 – యోసేపు  జీవితం 
అంశం – కలిసి ఐగుపుతాలో

బైబిల్ దృష్టి : ఆదికాండము 46: 1–7; 26–34
ముఖయా వచనం : ఆదికాండము 50: 20
మనము ద్నిని నేరుచాకుంటున్నాము:
1. యోసేప్ యొక్క విశావాసం అతని కుటుంబం మొతా్తనిని ప్రభావితం చేసంది 

మరియు వ్రికి చాల ఆశీరావాద్లకు తీస్కువచిచింది.
2. 1 సమూయేలు 2: 30 లోని ప్రభువు వ్గా్దనానికి యోసేప్ నిజమైన  

ఉద్హరణ: “ననుని ఘనపరచువ్రిని నేను ఘనపరచుదును.”

యోసేప్ జీవితంలో దేవుడ్ ఎల ప్రణాళిక వేస్్తనానిడో విద్యారు్థలకు వివరించం-
డి. అతని కుటుంబం మొత్తం ఐగుప్్తలోని  గోషెను లో నివసంచడానికి కనాను 
నుండి వచాచిరు. ఏదేమైనా, కనాను అబ్రాహాముకు మరియు అతని వ్రస్లకు 
వ్గా్దనం చేయబడింది, క్ని దేవుడ్ ఈ సమయంలో యోసేప్ కుటుంబానిని 
దేవునిపై వెనుదిరిగన కనానీయుల చెడ్ ప్రభావ్నికి దూరంగా ఉంది. అయిత్, 
దేవుడ్ వ్గా్దనం చేసనటేలీ, ఇశ్రాయేలు దేశం కనానుకు త్రిగ వచాచిరు.

బైబిల్ కథను ప్రదరి్శంచండి: 
చరిచాంచండి మరియు వివరించండి:
1. దేవుడ్ యాకోబును తన ఇంటిని విడిచిపటి్ట, వింతైన మరియు దూర-

ప్ంతానికి వెళళేమని చెబుతాడ్ మరియు అతనిని చూస్కుంటానని హామీ 
ఇచాచిడ్. (46: 2–3)

2. మొత్తం ఆస్్తలతో ఉనని కుటుంబం మొత్తం ఐగుప్్తకు బయలుదేరుతారు. 
(46: 5–7)

3. యాకోబు కుటుంబం గోషెను చేరుకుంటుంది మరియు యోసేప్ మరియు 
యాకోబు మధయా కనీనిటి ప్నకలయిక జరుగుతుంది. (46: 29)

4. యాకోబు మరణం తరువ్త, సదరులు యోసేప్ ప్రతీక్రం తీరుచికుంటా-
డని భయపడాడారు, క్ని వ్రు ఆశచిరాయానికి లోనవుతూ వ్రిని క్షమించడమే 
క్కుండా వ్రిని మరియు వ్రి కుటుంబాలను చూస్కోవటానికి ముందుకొ-
స్్తడ్. (50: 15–21)

ముఖయా వచన్నినా వివరించండి మరియు ద్నిని నేరుచాకవడానికి  
విద్యారుథాలను ప్రోతసుహంచండి.
పాఠం 4 పూరితా చేయండి.
దీనినా చూపంచండి: – యోసేపు యాకబుతో తిరిగి కలిస్డు.

విద్యారు్థలను జాగ్రత్తగా ప్రశినించండి, తద్వారా అడిగన ప్రశనిలు ఈ పాఠం 4 
లోని ప్రశనిలకు సమాధానాలను నింపడంలో సహాయపడతాయి.

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తాంది:
1. యోసేప్ తన భవిషయాతు్త ఏమిటో తరచుగా ఆలోచించినటేలీ, ఏమి జరగబో-

తోందో మనకు ఎప్్పడూ తెలయకపోవచుచి. క్నీ, క్రైస్తవులుగా, దేవుడ్ మన 
విశావాస్నిని గౌరవిస్్తడని మనం తెలుస్కోవ్ల.

2. దేవుడ్ ఈ రోజులో ఉనని యొక్క దుష్ట ఉదే్దశాలను మరియు ప్రభుతావాలను 
అధగమించగలడ్ మరియు ఆయన ఉదే్దశించిన ఫలతాలను తీస్కురాగలడ్.

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

బైబిల్ దృష్టి : ఆదికాండము 44 మరియు 45
ముఖయా వచనం : రోమీ   5: 10
మనము ద్నిని నేరుచాకుంటున్నాము:
1. యోసేప్ సదరులు తమ పాపానిని అంగ్కరించినప్్పడ్, యోసేప్తో వ్రి సేనిహం ప్-

నరుద్ధరించబడింది మరియు మన పాపానిని ఒప్్పకొని పశాచితా్తపపడినప్్పడ్ మనం 
ప్రభువైన యేస్తో నిజమైన మరియు అర్ధవంతమైన సేనిహంలోకి ప్రవేశించవచుచి.

2. యోసేప్ ఐగుప్్తలోని తన సదరులకు సమృది్ధగా అందించినటేలీ, ప్రభువైన 
యేస్ తనకు చెందినవ్రికి సమృది్ధగా అందించాడ్ మరియు నితయా ఆనందం 
మరియు సంతోషముగా వ్రిని పరలోక్నికి తీస్కువెళతాడ్.

మునుపటి అధయాయనంలో, యోసేప్ తన సదరులు తమ పాపాలను ఒప్్పకోవ-
టానికి ఎల సహాయం చేస్్తడో తెలుస్కునానిము. యోసేప్ వ్రికి క్షమించటానికి 
మరియు అతని సదరులు నిజంగా రాజీపడటానికి మరియు వ్రి విరిగన సేనిహానిని 
ప్నరుద్ధరించడానికి ఇప్్పడ్ మారగాం తెరవబడింది.

బైబిల్ కథను ప్రదరి్శంచండి: 
చరిచాంచండి మరియు వివరించండి:
1. కనానులోని తమ తండ్రి యాకోబు వద్దకు త్రిగ రావడానికి సదరులు 

బయలుదేరే ముందు, యూద్ ఐగుప్్తలో ఉండి బెనాయామీనుకు బదులుగా 
బానిసగా పనిచేయడానికి ముందుకొచాచిడ్. వ్రు యోసేప్ను బానిసతావానికి 
అమిమానప్పటి నుండి ఇది చాల మారు్ప, ఇది యాకోబుకు చాల సంవ-
తస్రాల హృదయ విద్రకతను కలగంచింది! దేవుని దయ ఇప్్పడ్ అతని 
హృదయంలో పని చేస్్తంది. (44: 33)

2. యోసేప్ తన సదరులకు తనను తాను వెలలీడించాడ్ మరియు దేవుడ్ మంచి 
కోసం అధగమించాడని వ్రికి చెబుతాడ్. (45: 4–5)

3. యోసేప్ ఏడ్స్్త, బెనాయామీనుని  హతు్తకొని తన సదరులందరినీ ముదు్ద 
పటు్టకునానిడ్. (45: 14)

4. ఫరో యోసేప్ సదరులకు తమ తండ్రి మరియు కుటుంబాలను ఐగుప్్తకు తీస్కు-
రావ్లని చెపా్పడ్ మరియు అతను వ్రికి సమకూరుస్్తడ్. (45: 17–19)

5. సదరులు యాకోబుకు బ్రత్కి ఉనానిడని, వ్రందరినీ ఐగుప్్తకు తీస్కు-
రావడానికి పంపిన బండలీను చూసనప్్పడ్, యోసేప్ సజీవంగా ఉనానిడని 
యాకోబుకు తెలుస్, అతడ్ మళ్ళే ఆయనను కలుస్్తడ్! (45: 25–28)

ముఖయా వచన్నినా వివరించండి మరియు ద్నిని నేరుచాకవడానికి  
విద్యారుథాలను ప్రోతసుహంచండి.
పాఠం 4 పూరితా చేయండి.
దీనినా చూపంచండి: – యోసేపు సోదరులు ఐగుపుతాకు తిరిగి వస్తారు మరియు 
యోసేపు యాకబుతో తిరిగి 

యోసేపు గురించిన ఈ కథలోని ‘శుభవారతా’ ప్రభువైన యేస్ గురించిన  
‘శుభవారతా’ ఎలా ఉంటుందో విద్యారుథాల దృష్టిని ఆకరి్షంచండి:
1. యోసేప్ జీవించి ఉననిటేలీ, యేస్ ఈ రోజు జీవించి ఉనానిడ్;
2. యోసేప్ ఐగుప్్తలో పాలకుడిగా ఉననిటేలీ, ప్రభువైన యేస్ రాజుల రాజు 

మరియు ప్రభువుల ప్రభువు;
3. యోసేప్ తన కుటుంబానికి అందించినటేలీ, ప్రభువైన యేస్ పరలోక్నికి 

అవసరమైన ప్రత్ద్నిని అందించాడ్; మరియు
4. యోసేప్ తన కుటుంబానిని ఐగుప్్తకు తీస్కువచిచినటేలీ, ప్రభువైన యేస్ 

మనం రక్షణ కొరకు తన వద్దకు వసే్త మనలని ఎప్పటికీ పరలోక్నికి తీస్క్ళ్లీల-
ని కోరుకుంటునానిడ్.

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తాంది:
1. మన పాపమును తీసవేస పరలోక్నికి సరిపోయేల కలవారి శిలువపై ఆయన 

చేసన సదుపాయాల వెలుగులో, మనం ఆయనకు చెందినవ్రైత్, ఆయనను 
సంతోషపటే్ట ర్త్లో మనం జీవించాల.

2. దేవుడ్ యోసేప్తో ఉనానిడ్ మరియు స్చించిన పఠనాలలో ఉననిటులీగా 
రక్తస్క్షి క్వడానికి ముందే ఇది క్రొత్త నిబంధనలో సె్తఫను చేత అంగ్కరించబ-
డింది. (అపస్తలుల క్రయాములు 7: 12–15)

పూరితా చేయండి

ద్నినా  సమీక్ంచండి

జీవించండి
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పరిచయం

బి 8 – స్థాయి 3
పాఠం 1 – స్వారతా రచయితలు 
అంశం – మతతాయి

బైబిల్ దృష్టి : మతతాయి 9: 9–13; మరియు 27: 37–42
ముఖయా వచనం : మతతాయి 16: 16
మనము ద్నిని నేరుచాకుంటున్నాము:
1. యేస్ మత్తయి అనే యూదుడిని, పనుని వస్లు చేసే వయాకి్తని  

పిలచినప్్పడ్, అతను వెంటనే స్పందించి యేస్ను అనుసరించాడ్.
2. అయిత్, చాల మంది యూదులు యేస్ను అంగ్కరించడానికి  

నిరాకరించారు మరియు ద్ని ఫలతంగా ఆయన సలువ వేయబడాడాడ్.

మత్తయి పనుని వస్లు చేసే అధక్రి అని విద్యారు్థలకు వివరించండి. ఈ 
ప్రజలను యూదులు దేవాష్ంచారు, ఎందుకంటే వ్రి వంకరతనం, వ్రు 
ప్రజల నుండి వస్లు చేసన అధక పనునిలు మరియు ఆ సమయంలో 
యూదుల అధపతులుగా ఉనని రోమన్ స్మ్రాజయాం యొక్క ప్రయోజనాలకు 
వ్రు సేవ చేసేవ్రు.

బైబిల్ కథను ప్రదరి్శంచండి: 
చరిచాంచండి మరియు వివరించండి:
1. రక్షకుని పిలుప్కు మాథ్యా వెంటనే స్పందించాడ్.
2. మత్తయి నిజాయితీ లేని ఉదోయాగానిని విడిచిపటా్టడ్ ప్రభువైన యేస్ 

శిషుయాడ్. అతను పనెనిండ్ మందిలో ఒక శిషుయాడ్. (9: 9)
3. మత్తయి స్వ్ర్త రాయడానికి ఆయనకు గౌరవం లభించింది యేస్ దీర్ఘక్-

లంగా ఎదురుచూస్్తనని రాజు ఎలగో చూపిస్్తంది యూదులు మస్స్య 
అని పిలుస్్తరు.

4. రాబోయే ప్రభువైన యేస్ గురించి మత్తయి యొక్క ఖ్తాను కులీప్తంగా 
వివరించండి, మరియు ప్రభువైన యేస్ గురించి పాత నిబంధన ప్రవచనాలు 
చాల ఈ భూమికి వచిచినప్్పడ్ నెరవేరినటులీ మత్తయి ఎల వివరించాడో 
నొకి్క చెప్పండి. (మత్తయి 1 & 2)

5. మత్తయి యేస్ యొక్క వంశావళి, అతని బహిరంగ పరిచరయాను నమోదు 
చేస, అతని విచారణ, మరణం, ఖననం మరియు ప్నరుతా్థనంతో ముగు-
స్్తంది – మన రక్షణకు ప్నాది, ద్ని ఫలతంగా అతని ప్స్తకం ‘స్వ్ర్త’ అని 
పిలువబడ్తుంది.

ముఖయా వచన్నినా వివరించండి మరియు ద్నిని నేరుచాకవడానికి  
విద్యారుథాలను ప్రోతసుహంచండి.
పాఠం 1 పూరితా చేయండి.
దీనినా చూపంచండి: – యేస్ను అనుసరించమని మతతాయి ఆహ్్వనించబ-
డా్డడు.

పాఠం 1 లో అడిగన ప్రశనిలకు సమాధానం ఇవవాడానికి సహాయపడే ప్రశనిల-
ను విద్యారు్థలను అడగడం ద్వారా పాఠానిని సమీక్షించండి.

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తాంది:
1. వెంటనే స్పందించడం మరియు మన జీవితాలను ప్రభువైన యేస్కు 

అంకితం చేయడం గురించి ఆలోచించాల?
2. యేస్ను మచుచికోవడం యూదుల రాజు మాత్మే క్దు, రాజుల రాజు 

మరియు ప్రభువుల ప్రభువు కూడా, మన నమమాక్నికి మరియు సేవకు 
అరుహౌడా?

3. ప్రభువైన యేస్ తనను తాను రక్షించుకోవ్లస్న అవసరం లేదని మరియు 
మనలంటి పాప్లను రక్షించడానికి ఆయన సలువపై ఉండాలస్న అవసరం 
ఉందని అర్థం చేస్కోవడం? విద్యారు్థలకు ఈ క్రింది వ్టిని కోట్ చేయండి: 
‘తనను తాను రక్షించలేకపోయాడ్, సలువపై చనిపోవ్ల, లేద్ పాడైపో-
యిన పాప్లకు దయ కలుగదు; అవును, దేవుని కుమారుడైన క్రీస్్త రక్తస్రా-
వం క్వ్ల, పాప్లు పాపం నుండి విముకి్త పందవచుచి. ’– ఆలబుర్్ట మిడేలీన్

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

బైబిల్ దృష్టి : అపొసతాలుల కారయాములు 2: 41–44, 
   అపొసతాలుల కారయాములు 4: 32–35
ముఖయా వచనం: అపొసతాలుల కారయాములు 2: 42
మనము ద్నిని నేరుచాకుంటున్నాము:
1. ప్రజలు క్రైస్తవులుగా మారినప్్పడ్, సమాజాలలో కలస గడపడం యొక్క 

ప్ముఖయాతను వ్రు గ్రహించారు, వ్రి విశావాసం పరగాలని కోరుకునానిరు.
2. వ్రు కూడా ఒకరికొకరు సహాయపడటానికి ప్రయత్నించారు, మరియు 

ఒకరితో ఒకరు పంచుకునానిరు.

పేతురు యేస్ శిషుయాలలో ఒకడ్ మరియు యేస్ను సలువ వేసే సమయంలో 
నిరాకరించాడని విద్యారు్థలకు వివరించండి. అయినప్పటికీ యేస్ అతనిని 
క్షమించాడ్ మరియు ఇప్్పడ్ అతను యేస్ గురించి ప్రజలకు ధైరయాంగా 
చెబుతునానిడ్. అతని తప్్పలు క్షమించలేనంత చెడడావి క్వు మరియు ఇప్్పడ్ 
అతనిని దేవుని కొరకు శకి్తవంతంగా ఉపయోగంచుకుంటునానిడ్.

బైబిల్ కథను ప్రదరి్శంచండి: 
చరిచాంచండి మరియు వివరించండి:
1. యేస్ శిషుయాలలో ఒకరైన పేతురు చాల మందికి స్వ్ర్తను ప్రకటించాడ్, 

వ్రు తమ పాపాలకు పశాచితా్తపం చెంద్లని మరియు సజీవమైన క్రీస్్తపై 
నమమాకం ఉంచాలస్న అవసరం ఉందని వివరించాడ్. చాలమంది క్రైస్తవులు 
అయాయారు మరియు రక్షణకై యేస్క్రీస్్తను విశవాసంచారు – చరిచిలో ఇప్పటికే 
ఉనని 120 మందికి 3,000 మంది చేరచిబడాడారు! చాల మంది ప్రజలు ఇంత 
తవారగా క్రైస్తవులుగా మారడం చూసే్త ఇది ఎంత అదుభాతంగా ఉండేదో విద్యారు్థ-
లతో పరిశీలంచండి! (2: 38–41)

2. ఈ క్రొత్త క్రైస్తవులు ఒక సమాజంలో కలస పనిచేయడం ప్రంభించారు – చరిచి 
ఏర్పడింది. వ్రు ఇతర క్రైస్తవులతో ఐకయామయాయారు, అపస్తలుల బోధను 
వినానిరు, మరియు సహవ్సం, యేస్ మరణానిని జాఞాపకం చేస్కోవడం 
మరియు ప్ర్థన కోసం కలస సమావేశమయాయారు. దేవుని వ్క్యానిని నేరుచికో-
వటానికి, ప్ర్థన చేయడానికి మరియు వ్రి విశావాసంలో పరిణత్ చెందడానికి 
సహాయపడే వయాకు్తలతో వ్రు ఎల ఉండాలో విద్యారు్థలకు వివరించండి.

3. క్రైస్తవులందరూ కలస కలుస్కునానిరు మరియు ఒకరితో ఒకరు పంచుకునాని-
రు. దీని అర్థం వ్రు ప్రత్దీ పంచుకునానిరని క్దు, క్నీ వ్రు ఒక కుటుంబం 
లగా అవసరమైన వ్రితో పంచుకుంటారు. క్రీస్్తలో సదరులు మరియు స-
దర్మణులుగా ఉండటం యొక్క ప్ముఖయాతను వ్రు గ్రహించారు మరియు 
దీని అర్థం ఒకరితో ఒకరు పంచుకోవడం మరియు క్రీస్్తలో ఒకరినొకరు 
ప్రేమించడం. (అపస్తలుల క్రయాములు 2: 42–47)

ముఖయా వచన్నినా వివరించండి మరియు ద్నిని నేరుచాకవడానికి  
విద్యారుథాలను ప్రోతసుహంచండి.
పాఠం 1 పూరితా చేయండి.
దీనినా చూపంచండి: – పంతేకొస్తా దినము

జంటగా, ఈ రోజు క్రైస్తవులు ఒక సమాజంగా, వ్రి విశావాసంలో పరిగే మరియు 
పరిణత్ చెందిన ఆచరణాతమాక మారాగాల జాబితాను రూపందించండి.

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తాంది:
1. మనం క్రైస్తవులైత్, మనం ఇతర క్రైస్తవులతో, సహవ్సంలో, ఒకరి నుండి ఒకరు 

నేరుచికునేల సమయం గడపాలని చూస్్తనానిరా? మనము దేవుని వ్క్యానిని 
అధయాయనం చేస, కలస ప్రి్థసే్త తప్ప మనం ఎదగము.

2. క్రీస్్తలో సదరులు మరియు సదర్మణులుగా, స్ధయామైన ప్రత్ విధంగా ఒకరి-
కొకరు సహాయపడే మన బాధయాత గురించి కూడా మనం ఆలోచించాల. దేవుని 
కుటుంబం ద్ని సభుయాలు కలస పనిచేసనప్్పడ్ ఉత్తమంగా పనిచేస్్తంది.

3. యేస్ సేవ చేయడానికి మీరు చాల తప్్పలు చేసనటులీ మీకు అనిపిస్్తంద్? 
పేతురు యేస్ను ఖండించాడ్, అయినప్పటికీ అతను స్వ్ర్తతో వేలది 
మంది ప్రజలను చేరుకోవడానికి ఉపయోగంచబడాడాడ్ – దేవుడ్ మీ జీవితంతో 
కూడా చేయగలడ్!

పూరితా చేయండి

ద్నినా  సమీక్ంచండి

జీవించండి
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పరిచయం

బి 8 – స్థాయి 3
పాఠం 2 – స్వారతా రచయితలు 
అంశం – మారుకూ

బైబిల్ దృష్టి : అపొసతాలుల కారయాములు 12: 5–12; 
   మారుకూ 1: 29–42
ముఖయా వచనం : మార్కూ 10: 45
మనము ద్నిని నేరుచాకుంటున్నాము:
1. తన స్వ్ర్తలో మారు్క యేస్ను ‘పరిపూర్ణ సేవకుడ్’ గా కేంద్రీకరిస్్తడ్ 

మరియు ఆయన చెపి్పనద్నికనాని చేసన పనులు ద్ని గురించి వ్రాస్్తడ్.
2. ప్రభువైన యేస్ తను సేవ చేయడానికి ఇతరులను ఎల ఎంచుకుంటాడో 

మారు్క చూపిస్్తడ్.

మారు్క యొక్క స్వ్ర్తలో, ప్రభువైన యేస్ పరలోకం నుండి భూమికి పరిచా-
రము చేయించుకొనుటకు రాలేదు గాని పరిచారము చేయుటకును మరియు 
కలవారి శిలువపై ఆయన జీవితానిని చాల మందికి విమోచనగా ఇవవాడం కొరకు 
వచాచిడ్. (ముఖయా వచనంగా) భూమిపై ఉననిప్్పడే, ప్రభువైన యేస్ దేవుని 
చితా్తనికి పూరి్తగా విధేయుడయాయాడ్ మరియు అతని శకి్తవంతమైన పనులు దేవుని 
పరిశుద్్ధతమా శకి్తతో జరిగాయి. మారు్క అనే రచయిత బాగా ప్రంభించాడ్, 
కొంతక్లం సేవ నుండి మసకబారుతాడ్, క్ని చివరికి ప్రభువు కోసం ఉపయోగ-
కరమైన సేవకుడ్గా అవుతాడ్ (2 త్మోత్ 4: 11) ప్నరుద్ధరించబడాడాడ్.

బైబిల్ కథను ప్రదరి్శంచండి: 
చరిచాంచండి మరియు వివరించండి:
1. మారు్క ఒక కుటుంబానికి చెందినవ్డ్, అతని ఇంటిని యెరూషలేములోని 

క్రైస్తవులు ఉపయోగంచేవ్రు, వ్రు యాకోబును చంపిన హేరోదు నుండి 
పేతురు స్రక్షితంగా విడ్దల క్వ్లని ప్రి్థస్్తనానిరు. (అపస్తలుల 
క్రయాములు 12: 5–12)

2. మారు్క స్వ్ర్త వ్యాపి్తలో దేవుని సేవ చేయాలనుకునానిడ్ మరియు పౌలు 
మరియు అతని సమావేశముతో కలస వ్రి మొదటి మిషనర్ ప్రయాణంలో 
బయలుదేరినప్పటికీ, అతను వ్రిని వదిల యెరూషలేముకు త్రిగ వచాచిడ్. 
(అపస్తలుల క్రయాములు 12: 25, & 13: 13)

3. మారు్క ఉపసంహరణ సేవలో లోపమని పౌలు భావించాడ్ మరియు తన 
రండవ మిషనర్ ప్రయాణంలో తనతో పాటు మారు్క  ను అనుమత్ంచడ్. 
(అపస్తలుల క్రయాములు 15: 37–39) అయిత్, మారు్క చివరికి ప్నరు-
ద్ధరించబడి పౌలు విశావాస్నిని త్రిగ పంద్డ్ మరియు ప్రభువైన యేస్ 
సేవను కొనస్గంచాడ్. 

4. మారు్క తన సేవలో విఫలమైనప్పటికీ, ప్రభువైన యేస్ ఇక్కడ భూమిపై 
ఉననిప్్పడ్, ముఖయాంగా అతని అదుభాతాల గురించి మారు్క స్వ్ర్తలో చాల 
పడవుగా రాశాడ్. అతను స్మోను అత్తగారిని నయం చేయడం, కుషుఠురో-
గని నయం చేయడం మరియు శిషుయాలు గలీలయా సముద్ంలో పడవలో 
ఉననిప్్పడ్ తుఫాను ఆపడం గురించి రాశాడ్.

ముఖయా వచన్నినా వివరించండి మరియు ద్నిని నేరుచాకవడానికి  
విద్యారుథాలను ప్రోతసుహంచండి.
పాఠం 2 పూరితా చేయండి.
దీనినా చూపంచండి: – జైలు నుండి పేతురు అదుభుతంగా తప్పంచుకు-
న్నాడు.

కింది ప్రశనిలను ఉపయోగంచి పాఠానిని సమీక్షించండి:
1. మారు్క స్వ్ర్తలో ప్రభువైన యేస్ను ఎల ప్రదరి్శస్్తడ్?
2. మారు్క ఎలంటి కుటుంబం నుండి వచాచిడ్? ఎందుకు?
3. మారు్క తన జీవితంతో ఏమి చేయాలనుకునానిడ్?
4. మారు్క మొదట పౌలును నిరాశపరిచినప్పటికీ మిషనర్ ప్రయాణంలో,  

మరల అతను పూరి్తగా ఉనానిడని మనకు ఎల తెలుస్?
5. యేస్ ఎప్్పడ్ భూమిపై చేసన కొనిని సేవలకు పేరు చెప్పండి.

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తాంది:
1. ప్రభువైన యేస్ సేవలో మనం చేయగలగన సేవకు పేరు పట్టండి.
2. మనము గతంలో విఫలమైనప్పటికీ సేవలో ముందుకు స్గడం?
3. జీవిత పర్క్షలు మరియు తుఫానులలో యేస్ను విశవాసంచాల?

బి 8 – స్థాయి 4
పాఠం 2 – ముందు మార్గం 
అంశం – క్రైసతావుల బాపతాస్మము

బైబిల్ దృష్టి : మతతాయి 28: 16–20, 
   అపొసతాలుల కారయాములు 8: 34–39, 18: 8
ముఖయా వచనం: అపొసతాలుల కారయాములు 2: 41
మనము ద్నిని నేరుచాకుంటున్నాము:
1. బాపి్తసమాము క్రీస్్తకు విధేయత చూపే చరయా.
2. బైబిలోలీ చాల మంది క్రైస్తవులు అవుతారు మరియు వ్రి విశావాస్నికి  

ప్రత్స్పందనగా బాపి్తసమాం తీస్కునానిరు.
3. బాపి్తసమాం అనేది క్రీస్్తను అనుసరించే బహిరంగ ప్రదర్శన.

వ్రు ఎప్్పడైనా బాపి్తసమాం తీస్కునానిరా లేద్ బాపి్తసమాం తీస్కునానిరా అని విద్యా-
రు్థలను అడగండి. వ్రి అనుభవ్లను పంచుకోమని వ్రిని అడగండి; అది ఎల 
ఉనినింది? ఏమి జరిగనది? ఇది దేనిని స్చిస్్తందని వ్రు అనుకునానిరు?

బైబిల్ కథను ప్రదరి్శంచండి: 
చరిచాంచండి మరియు వివరించండి:
1. యేస్ భూమిని విడిచి వెళ్ళే ముందు, శిషుయాలకు గొప్ప ఆజఞా ఇచాచిడ్. 

బయటికి వెళిలీ ప్రపంచమంతా శిషుయాలను చేయమని మరియు తండ్రి, 
కుమారుడ్ మరియు పరిశుద్్ధతమా పేరిట బాపి్తసమాం తీస్కోవ్లని ఆయన 
వ్రికి చెపి్పనప్్పడ్ ఇది జరిగంది. వ్రు ఇల చేస్్తననిప్్పడ్ వ్రితో పాటు 
ఉంటానని యేస్ వ్గా్దనం చేశాడ్. దీనిని చేసే అధక్రానిని కూడా వ్రికి 
ఇచాచిడ్. (మత్తయి 28: 18–20)

2. ప్రజలను బాపి్తసమాం తీస్కోవ్లని యేస్ శిషుయాలకు చెపా్పడ్. బాపి్తసమాం యేస్ 
క్రీస్్తతో విశావాస్లను పాపానికి మరణంచినప్్పడ్ మరియు కొత్త జీవితానికి 
వ్రి ప్నరుతా్థనంలో ఏకం చేస్్తంది. వ్రు క్రైస్తవులుగా మారినప్్పడ్ వ్రికి 
కొత్త జీవితం ఉంటుంది. యేస్ సలువపై చిందించిన రక్తం క్రణంగా వ్రు 
తమ పాత జీవితాలను విడిచిపటి్ట, కొత్తగా ప్రంభిస్్తరు. బాపి్తసమాం ప్రత్ఒక్కరికీ 
బహిరంగంగా స్క్షయాముగా చూపిస్్తంది. (రోమీ   6: 3–7) 

3. బాపి్తసమాం క్రీస్్తకు సమరి్పంచడం, దేవుని మారగాంలో జీవించడానికి ఇష్టపడటం 
మరియు దేవుని ఒడంబడిక ప్రజలతో గురి్తంచడం కూడా స్చిస్్తంది.

4. అపస్తలుల క్రయాములు 8 లోని కథలో, ఫిలప్్ప ఇథియోపియన్ నప్ంసకు-
డ్కి యేస్క్రీస్్త స్వ్ర్తను చెపా్పడ్. అతను క్రైస్తవుడ్ అవుతాడ్ మరియు 
వెంటనే బాపి్తసమాం తీస్కుంటాడ్.

5. అపస్తలుల క్రయాములు 18: 8 లో, అపస్తలుడైన పౌలు చాల మందిని యేస్-
క్రీస్్త వైప్ నడిపిస్్తడ్. బాపి్తసమాం వ్రి విశావాసం తరువ్త జరిగే సంఘటన.

ముఖయా వచన్నినా వివరించండి మరియు ద్నిని నేరుచాకవడానికి  
విద్యారుథాలను ప్రోతసుహంచండి.
పాఠం 2 పూరితా చేయండి.
దీనినా చూపంచండి: – తగిన ఉద్హరణలు లేవు.

గొప్ప ఆజఞా అధయాయనం (మత్తయి 28: 16–20)
1. యేస్ ఈ విషయాలను ఎల ఆజాఞాపించగలడ్? (18 వ వచనం)
2. శిషుయాలకు ఇచిచిన నాలుగు స్చనలు ఏమిటి?
3. శిషుయాడిగా ఉండటం అంటే ఏమిటి? ఇది కొనస్గుతునని ప్రక్రియనా?
4. యేస్ తన ఆజఞాలను పాటిసే్త వ్రికి ఏమి వ్గా్దనం చేస్డ్?

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తాంది:
1. మీరు మీ జీవితానిని యేస్కు ఇచాచిరా మరియు మీ క్రొత్త జీవితంతో ఆయన 

కొరకు జీవించాలనుకుంటునానిరా?
2. ఆయన వ్క్యానికి విధేయత చూపిస్్త మీరు బాపి్తసమాం తీస్కునానిరా? 

లేకపోత్, ఎందుకు క్దు?

పూరితా చేయండి

ద్నినా  సమీక్ంచండి

జీవించండి
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పరిచయం

బి 8 – స్థాయి 3
పాఠం 3 – స్వారతా రచయితలు 
అంశం – లూకా

బైబిల్ దృష్టి : లూకా 1: 1–4; లూకా 4: 1–12 
ముఖయా వచనం : లూకా 19: 10
మనము ద్నిని నేరుచాకుంటున్నాము:
1. దేవుని కుమారుడిగా, ప్రభువైన యేస్ ‘పరిపూర్ణ వయాకి్త’ అని లూక్ నొకి్కచెపా్పడ్.
2. ప్రలోభాలు ప్రభువైన యేస్ పాపం చేయలేడని రుజువు చేస్్తయి మరియు 

ఆయన పవిత్మైన, పాపము చేయని వయాకి్త, మరియు పాప్ల రక్షకుడిగా 
ఉండగలడ్.

లూక్ మరియు అపస్తలుల చరయాలు థెయొఫిలస్్క వ్రాయబడినప్పటికీ, ఆయన 
గురించి మనకు చాల తకు్కవ తెలుస్. అతని పేరు ‘చాల అదుభాతమైనది’ 
(లూక్ 1: 3) అతను ప్రభుతవా అధక్రి అని స్చిస్్తంది. అతని పేరు అంటే 
‘దేవుని సేనిహితుడ్’. అతను బహుశా రోమన్ స్మ్రాజయాంలో బాధయాతాయుతమైన 
ఉదోయాగం ఉనని క్రైస్తవుడ్. యేస్ జీవితానిని నోటి మాట ద్వారా పంపినప్్పడ్ 
దోషాలను ఆపడానికి లూక్ అతనికి వ్రాతపూరవాక కథనం ఇచాచిడ్. 

బైబిల్ కథను ప్రదరి్శంచండి: 
చరిచాంచండి మరియు వివరించండి:
1. లూక్ అనయాజనుడైన క్రైస్తవ వైదుయాడ్, అతను అపస్తలుడైన పౌలుకు చాల 

సనినిహితుడ్.
2. లూక్ యేస్ ప్టి్టనప్్పడ్ ‘క్రీస్్త ప్రభువైన రక్షకుడని’  (లూక్ 2: 11). 

ఆయన శర్రధారి అయిన దేవుడ్ అని స్చిస్్తడ్.
3. తన స్ధారణ వృది్ధలో అతను ఖచిచితంగా పరిపూరు్ణడ్ అని లూక్ నమోదు 

చేశాడ్ (లూక్ 2: 52). ప్రభువు యొక్క జాఞానం పరుగుదల ఆయన శార్రక 
మరియు మానసక పరుగుదల గురించి మాటాలీడతాడ్, ఆయన పరుగుదల  
‘దేవునికి అనుకూలంగా’ ఆయన ఆధాయాత్మాక వృది్ధ గురించి మాటాలీడతాడ్ మరియు 
‘మనిష్కి అనుకూలంగా’ ఆయన స్మాజిక వృది్ధ గురించి మాటాలీడతాడ్.

4. యేస్ యొక్క ప్రలోభాలను కులీప్తంగా వివరించండి (లూక్ 4: 1–13) 
మరియు ఆయన పరిపూరు్ణడ్ మరియు ప్రలోభాలకు ల్ంగడ్ అని కూడా 
ఇది ఎల చూపిస్్తందో చూపించండి. 

5. లూక్ 23 లో, ప్రభువు మరణం గురించి మనకు కథనం ఉంది మరియు 
దంగలలో ఒకరైన మరియు శతాధపత్ అయిన పిలతు అతని గురించి కొనిని 
అదుభాతమైన వ్యాఖయాలు చేస్డ్, ఇవనీని ప్రభువైన యేస్ పరిపూర్ణతను 
చూపించాయి. (లూక్ 23: 14, 41 మరియు 47) యేస్ పాప లేకుండా 
ఉండటం చాల ముఖయామైనదని వివరించండి; లేకపోత్ ఆయన మన 
పాపాల కోసం చనిపోయేవ్డ్ క్దు. ఈ రోజు ఈ పరిపూర్ణ మనుషుయాడ్ పర-
లోకంలో ఉనానిడ్ మరియు పాప్లను రక్షించాలనుకుంటునానిడ్. ఆయన 
తనకు చెందిన వ్రిని కూడా చూస్కుంటునానిడ్ మరియు ఆయనను 
రక్షకుడిగా మరియు ప్రభువుగా విశవాసంచారు.

ముఖయా వచన్నినా వివరించండి మరియు ద్నిని నేరుచాకవడానికి  
విద్యారుథాలను ప్రోతసుహంచండి.
పాఠం 3 పూరితా చేయండి.
దీనినా చూపంచండి: – యేస్ అరణయాంలో శోదించబడా్డడు

కింది ప్రశనిలను ఉపయోగంచి పాఠానిని సమీక్షించండి:
1. లూక్ స్వ్ర్త యొక్క పాఠాయాంశము ఏమిటి?
2. లూక్ ఉదోయాగం ఏమిటి?
3. అతను థియోఫిలస్కు ఎందుకు రాశాడ్?
4. యేస్ ప్టి్టనప్్పడ్ ఇచిచిన పేరలీ యొక్క ప్ముఖయాత ‘క్రీస్్త ప్రభువైన రక్షకుడ్’?
5. లూక్ ప్రలోభాలను ఎందుకు నమోదు చేస్్తడ్?
6. లూక్ 23: 14, 41 మరియు 47 లను చూడండి మరియు ఏమి
7. ‘పరిపూర్ణ మనుషుయాడ్ ’ గురించి చరిచించండి.

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తాంది:
1. ప్రభువైన యేస్ను మీరు ‘పరిపూర్ణ మనుషుయాడ్’గా లేద్ ఇతర మనిష్లగే 

ఎల చూస్్తరా?
2. మీరు ఈ పరిపూర్ణ మనుషుయాడ్ని మీ రక్షకుడిగా విశవాసంచారా? మీరు కలగ 

ఉంటే, మీరు ఆయన గురించి ఇతరులకు చెబుతునానిరా?

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

బైబిల్ దృష్టి : లూకా 22: 14–20,1 కొరింథీయులు 11: 23–31
ముఖయా వచనం : 1 కొరింథీయులు 11: 26
మనము ద్నిని నేరుచాకుంటున్నాము:
1. యేస్ తనను ప్రత్యాక పద్ధత్లో జాఞాపకం చేస్కోవ్లని ఆజాఞాపించాడ్.
2. ఈ జాఞాపక్నిని మనం ఖచిచితంగా పరిగణంచాల.

ఇకపై వ్రితో లేని వయాకి్తని, బహుశా ఛాయాచిత్రాల ద్వారా లేద్ ప్రత్యాక జాఞాపక్ల 
ద్వారా గురు్తంచుకునే మారాగాల గురించి ఆలోచించమని విద్యారు్థలను అడగండి. 
యేస్ శిషుయాలను విడిచిపటి్టనప్్పడ్ ఆయనను జాఞాపకం చేస్కోవడానికి ఒక ప్రత్యాక-
మైన విధముగా బయలుదేరాడ్.

బైబిల్ కథను ప్రదరి్శంచండి: 
చరిచాంచండి మరియు వివరించండి:
1. చివరి రాత్రి శిషుయాలు మరియు యేస్ కలస, యేస్ కొంత ర్ట్్ట మరియు 

ద్రాక్షారసం తీస్కొని వ్రి కొరకు కృతజఞాతలు తెలపాడ్. ర్ట్్ట తన శర్రం అని, 
వ్రి కోసం విరిగపోయిందని, ద్రాక్షారసం ఆయన రక్తం అని ఆయన అనానిడ్. 
అప్్పడ్ ఆయన తనను జాఞాపకం చేస్కోవడానికి ర్ట్్టలు త్నమని, ద్రాక్షారసం 
త్రాగమని చెపా్పడ్. (లూక్ 22: 14–20)

2. శిషుయాలకు పూరి్తగా అర్థం క్లేదు, ఎందుకంటే తవారలో ఏమి జరుగుతుందో 
యేస్కు మాత్మే తెలుస్. క్నీ శిషుయాలు ఈ ఆజఞాను గురు్తంచుకుంటారు.

3. క్రైస్తవులు ర్ట్్ట మరియు ద్రాక్షారసం తీస్కొని ప్రభువైన యేస్ మరణం 
మరియు ఆయన కషా్టలు గురించి ఆలోచించడం మరియు ధాయానం చేయడం 
ఒక ప్రత్యాక మారగాం. (1 కొరింథీయులు 11: 23–26)

4. పస్్క పండ్గ ఐగుప్్తలో బానిసతవాం నుండి విముకి్త పందిన వేడ్కగా, ర్ట్్ట 
మరియు ద్రాక్షారసం తీస్కోవడం క్రీస్్త ద్వారా పాపం నుండి మన విముకి్త 
వేడ్క. 

5. ప్రభువైన యేస్ తన శిషుయాలకు త్రిగ వచేచివరకు ర్ట్్ట మరియు ద్రాక్షారసం 
మాత్మే తీస్కోమని చెబుతాడ్. ఇది యేస్ జీవితం మరియు మరణం 
యొక్క జాఞాపకం మాత్మే క్దు, వ్గా్దనం చేయబడిన దేవుని రాజాయానిని గురు్త 
చేస్్తంది!

6. ప్రజల పాపాల కోసం బల అరి్పంచిన నిజమైన పస్్క గొర్రెపిలలీ క్వ్లని యేస్ 
తన శిషుయాలతో కలస ఈ పస్్క భోజనం చేయాలనుకునానిడ్. ఇది శిషుయాలకు 
ఆయన శర్రానిని, రక్్తనిని ఇవవాడానిని స్చిస్్తంది.

ముఖయా వచన్నినా వివరించండి మరియు ద్నిని నేరుచాకవడానికి  
విద్యారుథాలను ప్రోతసుహంచండి.
పాఠం 3 పూరితా చేయండి.
దీనినా చూపంచండి: – ప్రభు భోజనం

1 కొరింథీయులకు 11: 27–31లో, ఈ చిహానిలను జాఞాపకం చేస్కునే ముందు 
మనలని మనం పరిశీలంచుకోవ్లని ఇది పేర్్కంది. దీని అర్థం మీరు ఏమనుకుం-
టునానిరో చరిచించండి.

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తాంది:
1. క్రైస్తవులైన మనం ర్ట్్ట, ద్రాక్షారసం తీస్కొని వ్రు ప్త్నిధయాం వహిస్్తనని 

వ్టిని ఖచిచితంగా పరిశీలస్్తరా?
2. “క్రొత్త నిబంధన” లో మనం యాజకుల మరియు బలుల ద్వారా వెళళేనవసరం 

లేదు క్ని యేస్ వలలీ మనం నేరుగా దేవుని దగగారకు వెళళేగలమా?

పూరితా చేయండి

ద్నినా  సమీక్ంచండి

జీవించండి
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పరిచయం

బి 8 – స్థాయి 3
పాఠం 4 – స్వారతా రచయితలు 
అంశం – యోహ్ను

బైబిల్ దృష్టి : యోహ్ను 20: 26–31
ముఖయా వచనం : యోహ్ను 20: 31
మనము ద్నిని నేరుచాకుంటున్నాము:
1. యేస్ ‘దేవుని కుమారుడ్’ అని యోహాను నొకి్క చెబుతునానిడ్.
2. ప్రభువైన యేస్ ‘నేను’ అనే వయాకీ్తకరణను చాలస్రులీ మరియు అల 

చేయడం వలన దేవునితో తన సమానతావానిని చెప్్పకోవడం దేవునికి పాత 
నిబంధనలోని ‘నేను’ అని ఉపయోగంచాడ్. (నిరగామక్ండము 3: 14–15)

యేస్ను ‘వ్కయాము’ అని ప్రస్్తవించడం ద్వారా యోహాను తన స్వ్ర్తను ప్రంభి-
స్్తడ్. వ్కయాము అంటే మనం ఇతరులకు వివరించడానికి లేద్ వయాకీ్తకరించడానికి. 
దేవుని కుమారుడ్ మనుషయాకుమారుడైనప్్పడ్, తన కుమారుడైన ప్రభువైన 
యేస్క్రీస్్తను దేవుడ్ ఈ ప్రపంచానికి పూరి్తగా తనను తాను వయాక్తపరిచాడ్, 2000 
సంవతస్రాల క్రితం బెతెలీహేములోని కనయా మరియాకు జనిమాంచాడ్. మనకోసం 
చనిపోవడం ద్వారా, దేవుడ్ మనలను ఎంతగా ప్రేమిస్్తనానిడో ఆయన మనకు 
చూపించాడ్ మరియు అందువలలీ ఆయన మన పటలీ దేవుని ఆలోచనల వయాకీ్తకరణ.

బైబిల్ కథను ప్రదరి్శంచండి: 
చరిచాంచండి మరియు వివరించండి:
1. యోహాను యేస్ను ‘వ్కయాము’ అని స్చిస్్తడ్ (యోహాను 1: 1)
2. యోహాను తనను తాను ‘యేస్ ప్రియమైన శిషుయాడ్’ అని పేర్్కనానిడ్(యో-

హాను 20: 2)
3. యోహాను స్వ్ర్తలో, ‘నేను’ అనేది దేవునికి ఒక పేరు మరియు యేస్ 

దేవుని లక్షణాలను లేద్ సదుగాణాలను ఏడ్ రక్లుగా ప్రస్్తవించాడ్: 
జీవ్హారము. (యోహాను 6: 35, 41, 48, 51) 
లోకమునకు వెలుగు. (యోహాను 8: 12, 9: 5) 
ద్వారము. (యోహాను 10: 7, 9) 
మంచి గొర్రెల క్పరి. (యోహాను 10: 11, 14) 
ప్నరుతా్థనమును జీవమును. (యోహాను 11: 25–26) మారగాం, సతయాం 
మరియు జీవము. (యోహాను 14: 6) ద్రాక్షారసం. (యోహాను 15: 1, 5)

4. ప్రభువైన యేస్ను మనము విశవాసంచి నితయాజీవము పందటానికి యోహాను 
తన స్వ్ర్తను వ్రాస్డ్. (యోహాను 20: 30–31)

ముఖయా వచన్నినా వివరించండి మరియు ద్నిని నేరుచాకవడానికి  
విద్యారుథాలను ప్రోతసుహంచండి.
పాఠం 4 పూరితా చేయండి.
దీనినా చూపంచండి: – తగిన ఉద్హరణలు లేవు.

పైన పేర్్కనని ఏడ్ ‘నేను’ లక్షణాలలో ప్రత్ద్నిని తీస్కోండి మరియు యేస్ 
దేవుని కుమారుడని ప్రత్ ఒక్కరూ ఎల చూపిస్్తరో చరిచించండి.

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తాంది:
1. యేస్ దేవుని కుమారుడని వ్రు విశవాససే్త చెప్పమని విద్యారు్థలను సవ్లు చేయండి.
2. అల అయిత్, వ్రు ఆయనపై నమమాకం ఉంచారా మరియు నితయాజీవము 

పంద్రా? (యోహాను 1: 12–13, 5: 24)
3. మనకు నితయాజీవము లభిసే్త, మనం పరలోక్నికి వెళ్్తనానిము మరియు 

మన జీవితాలకు దేవుని చిత్తం ఏమిటో తెలుస్కోవడానికి ప్రత్రోజూ మన 
బైబిళళేను చదవ్ల. మనం కూడా ప్రత్రోజూ ప్రి్థస్్త, మన పటలీ దయ చూ-
పినందుకు ప్రభువైన యేస్కు కృతజఞాతలు చెపా్పల మరియు బైబిలోలీ మనం 
చదివిన వ్టిని క్రయారూపం ద్లేచి శకి్తని ఇవవామని ఆయనను కోరాల.

బి 8 – స్థాయి 4
పాఠం 4 – ముందు మార్గం 
అంశం – క్రైసతావుడిగా పరగడం

బైబిల్ ఫోకస్ : 1 పేతురు 2: 1–3, 2 పేతురు 3: 18, 
   అపొసతాలుల కారయాములు 17: 10–12
ముఖయా వచనం : 1 పేతురు 2: 2
మనము ద్నిని నేరుచాకుంటున్నాము:
1. క్రైస్తవులు తమ విశావాసంతో రోజూ ఎదగాల.
2. దయ మరియు దేవుని జాఞానం గురించి నేరుచికోడానికి ఇంక్ చాల ఉంది 

ఎకు్కవ.

విషయాలు ఎల పరుగుతాయో సమూహంగా చరిచించండి ఉద్. జంతువులు, 
పిలలీలు, మొక్కలు, చెటులీ. అవి పరగడానికి ఏమి అవసరం? వ్రికి అవసరమైనది 
స్వాకరించకపోత్ ఏమి జరుగుతుంది?

బైబిల్ కథను ప్రదరి్శంచండి: 
చరిచాంచండి మరియు వివరించండి:
1. క్రైస్తవుడిగా, మనం జీవించడానికి ఒక ప్రత్యాకమైన మారగాం ఉంది. మన ప్రవర్తన 

మరియు చరయాలలో క్రీస్్త పాత్ను ప్రత్బింబించాల. ఆయనను గౌరవించాలంటే 
మనం ఎల జీవించాలో తెలుస్కోవడానికి బైబిలోలీ చాల వచనాలు ఉనానియి.

2. 1 పేతురు 2: 1 లో, మనం మోసపూరితంగా, కపటంగా, అస్యతో ఉండ-
కూడదని లేద్ నీచమైన విషయాలు చెప్పకూడదని ఇది చెబుతుంది.

3. 1 పేతురు క్రొత్త క్రైస్తవుడ్ కొత్తగా ప్టి్టన శిశువుల ఉండటం గురించి 
మాటాలీడ్తాడ్. పరగాలంటే వ్రు పాలు తాగాల. ఈ పాలు దేవుని వ్కయాం. 
ఈ పరుగుదల ఎప్పటికీ ఆగదు మరియు శిశువు పద్దయాయాక, ద్నికి ఇంక్ 
ఆహారం అవసరం. అదేవిధంగా, క్రైస్తవుడి జీవితంలో ఎదగడానికి వ్రికి 
ఆహారం (బైబిల్) అవసరం లేనప్్పడ్ వ్రికి ఎప్పటికి ఎదుగుదల ఉండదు.

4. 2 పేతురు 3: 18 మన ప్రభువు యొక్క దయ మరియు జాఞానం పరగడానికి 
నేరు్పతుంది. దయ మరియు జాఞానం ఏమిటి మరియు వ్టిలో మనం ఎల 
ఎదగవచోచి విద్యారు్థలతో చరిచించండి. 

5. పౌలు మరియు స్ల స్వ్ర్తను ప్రకటిస్్తననిప్్పడ్, బెరయలో, ప్రజలు చాల 
ఆసకి్తగా మరియు ఉతాస్హంగా ఉనానిరు. అపస్తలుల క్రయాములు 17 లో, 
వ్రు అంగ్కరించగల మరియు వ్రు ఆసకి్తగా వినానిరు మరియు వ్రు రోజూ 
లేఖనాలను శోధంచారు. వ్రు దేవుని గురించి మరింత తెలుస్కోవలసన 
ఉతాస్హంలో ఉనానిరు

ముఖయా వచన్నినా వివరించండి మరియు ద్నిని నేరుచాకవడానికి  
విద్యారుథాలను ప్రోతసుహంచండి.
పాఠం 4 పూరితా చేయండి.
దీనినా చూపంచండి: – తగిన ఉద్హరణలు లేవు.

పౌలు మరియు స్ల మాటాలీడిన బెరయలోని ప్రజలు (అపస్తలుల క్రయాములు 17: 
10–12) నేరుచికోవటానికి ఆసకి్తగా ఉనానిరు మరియు పౌలు మరియు స్ల నిజం 
చెబుతునానిరో లేదో తెలుస్కోవడానికి లేఖనాలను పరిశోధంచారు. బోధకుడ్ లేద్ 
నాయకుడ్ అల చెపి్పనందున అదే సరైనదని అనుకోకుండా మనం జాగ్రత్తగా 
ఉండాల. మనకోసం బైబిల్ నుండి సమాధానాలు తెలుస్కోవడానికి ప్రయత్నించాల.

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తాంది:
1. మనం ప్రత్రోజూ ఎదగడానికి ప్రయత్నిస్్తనానిమా? మన విశావాసం బలపడటా-

నికి మనం చదివి, ప్రి్థస్్త మరియు దేవుని గురించి మరింత తెలుస్కోవ్ల-
నుకుంటునానిరా? దేవుని వ్క్యానిని అధయాయనం చేయడం ద్వారా మరియు 
పరిశుద్్ధతమా మారగానిరే్దశం చేయడం ద్వారా మాత్మే మనం పరుగుతాము.

2. బెరయలోని వయాకు్తలతో మనం ఎల పోలచిల? మనకు బోధంచేవ్రిని మనం జాగ్ర-
త్తగా వింటారా? సమాధానాల కోసం మనం రోజూ లేఖనాలను పరిశోధస్్తమా?

3. బైబిల్ దేవుని వ్కయామని మనం ఎల ఖచిచితంగా చెప్పగలమో చరిచించండి.

పూరితా చేయండి

ద్నినా  సమీక్ంచండి

జీవించండి
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పరిచయం

బి 7 – స్థాయి 3
పాఠం 1 – యోసేపు  జీవితం 
అంశం – ఐగుపుతాలో గూఢచారులు

బైబిల్ దృష్టి : నిర్గమకాండము 1: 6–14 మరియు 22; 2: 1–10
ముఖయా వచనం : హెబ్రీయులు 11: 23
మనము ద్నిని నేరుచాకుంటున్నాము:
1. ఇశ్రాయేలీయులు ఐగుప్్తలో అధక్రానిని మరియు సంఖయాను పంచారు 

మరియు యుద్ధ సమయంలో వ్రు తనకు ముప్్ప కలగస్్తరని ఫరో 
భావించాడ్, అందువలలీ అతను మగపిలలీలందరినీ నాశనం చేయాలని 
ఆదేశించాడ్.

2. ఫరోను పడగొట్టడానికి మరియు ఇశ్రాయేలీయులను బానిసతవాం నుండి విడి-
పించడానికి దేవుడ్ మోషేను ఉపయోగంచబోతునానిడ్, అందువలలీ ఆయన 
మోషేను నైలు నదిలో మునిగపోకుండా ఒక చినని బిడడాగా క్పాడాడ్.

పాఠాలు బి7 & బి8 ను సమీక్షించండి మరియు యోసేప్ మరియు అతని 
సదరులు ఐగుప్్తకు వచిచిన 300 సంవతస్రాల తరువ్త ఇశ్రాయేలీయుల 
సంఖయా పరిగందని విద్యారు్థలకు వివరించండి. ఒక కొత్త ఫరో వ్రిని బానిస-
లుగా మారాచిడ్. ఈలోగా, మోషే ప్టు్టక మరియు సంరక్షణలో దేవుడ్ 
వ్రి కోసం తన ప్రణాళికలను రూపందిస్్తనానిడ్. మోషే వ్రిని కనాను 
దేశంలోకి నడిపిస్్తడ్.

బైబిల్ కథను ప్రదరి్శంచండి: 
చరిచాంచండి మరియు వివరించండి:
1. ఫరో అధక్రంలోకి వచాచిడ్ మరియు ఇశ్రాయేలీయుల శ్రేయస్స్ నుండి 

(1: 7) హింసకు మారుతుంది (1: 8–11) క్ని దేవుడ్ వ్రిపై దృష్్ట 
పటా్టడ్ మరియు వ్రిని సంరక్షించాడ్. (1: 12)

2. కొత్తగా ప్టి్టన అబాబుయిలందరినీ చంపాలని ఫరో ఒక ఉత్తరువా ఇచాచిడ్. 
(1: 15–20)

3. మోషే అమ్రాము మరియు యోక్బెదు దంపతులకు జనిమాంచాడ్ మరియు 
అతనిని మూడ్ నెలలు చూస్కునని తరువ్త, వ్రు అతనిని ఒక చినని 
బుట్టలో ఉంచారు, అది నైలు నది ప్రక్కన ఉంది. (2: 1–3)

4. దేవుడ్ మోషే జీవితానిని క్పాడాడ్ మరియు అతని సదరి మిరాయాము, 
అతని తలలీ మరియు ఫరో కుమార్తను ఉపయోగంచాడ్. (2: 4–9)

5. ‘ఫరో కుమార్త కుమారుడ్’ (అపస్తలుల క్రయాములు 7: 22) ఫలతంగా 
మోషే ఉననిత విదయాను పంద్డ్ మరియు ఐగుప్్త సంహాసనం వ్రస్డ్ 
కూడా.

ముఖయా వచన్నినా వివరించండి మరియు ద్నిని నేరుచాకవడానికి  
విద్యారుథాలను ప్రోతసుహంచండి.
పాఠం 1 పూరితా చేయండి.
దీనినా చూపంచండి: – శిశువు మోషే

కొనిని వ్క్యాలలో, వ్రు నేరుచికునని వ్టిని సంగ్రహంగా చెప్పమని విద్యారు్థ-
లను అడగండి:
(i) మోషే ప్టి్టన తెగ
(ii) అతని సంరక్షణ
(iii) అతని శ్రద్ధ
(iv) అతని విదయా
(v) ఐగుప్్తలో అతను స్ధంచగలగన స్్థనం.

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తాంది:
మోషే, తన జీవితానిని దేవుడ్ నియంత్రించి, మారగానిరే్దశం చేసనటేలీ, ఆయన 
తన జీవితానికి గొప్ప ప్రణాళికను కలగ ఉనానిడ్, క్బటి్ట రక్షణకు ఆయన 
కుమారుడైన ప్రభువైన యేస్క్రీస్్తపై మన విశావాసం ఉంచినప్్పడ్ ఆయన 
మన జీవితాలను నియంత్రిస్్తడ్ మరియు మారగానిరే్దశం చేస్్తడ్.

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

బైబిల్ దృష్టి : నిర్గమకాండము 1: 5–22; 2: 1–25 
ముఖయా వచనం : హెబ్రీయులు 11: 23
మనము ద్నిని నేరుచాకుంటున్నాము:
1. ఇశ్రాయేలీయులు అధక్రంలో మరియు ఐగుప్్తలో అధకంగా పరిగారు, 

యుద్ధ సమయంలో వ్రు తమకు ముప్్ప కలగస్్తరని ఫరో భావించాడ్, 
అందువలలీ అతను మగపిలలీలందరినీ నాశనం చేయాలని ఆదేశించాడ్.

2. మోషే జీవితానికి దేవుడ్ ఒక ప్రణాళికను కలగ ఉనానిడ్ – ఇశ్రాయేలీయుల-
ను ఐగుప్్త దేశం నుండి విడిపించబోతునానిడ్.

సమీక్ష అధయాయనాలు బి7 & బి8. యోసేప్ మరణంచినప్్పడ్, ఇశ్రాయేలీయుల 
పిలలీలు పద్దగా విస్తరించిన కుటుంబం అని విద్యారు్థలకు వివరించండి. అయినప్పటికీ, 
వ్రు ఒక పద్ద దేశంగా మారారు, ఇది వ్రిని కొత్త బానిసలుగా చేసన కొత్త ఫరోకు 
ఆందోళన కలగంచింది. అయినప్పటికీ దేవుడ్ వ్రిని మరిచిపోలేదు మరియు 
ఇశ్రాయేలీయుల కోసం తన ప్రణాళికను రూపందిస్్తడ్.

బైబిల్ కథను ప్రదరి్శంచండి: 
చరిచాంచండి మరియు వివరించండి:
1. ఇశ్రాయేలీయులు తన రాజాయానిని బెదిరిస్్తరని ఫరో భయపడాడాడ్, క్బటి్ట వ్రి 

పరుగుదలను ఆపడానికి వ్రిని బానిసలుగా చేశాడ్. (1: 8–11)
2. ఇశ్రాయేలీయులు బలంగా పరిగారు, క్బటి్ట ఫరో మంత్స్నులకు ప్టి్టన 

మగపిలలీలందరినీ చంపమని ఆదేశించాడ్, క్ని అతని ఆదేశాలకు విరుద్ధంగా 
మంత్స్నిలు వ్రి ప్ణాలను రక్షించారు. (1: 15–20)

3. మోషే జనిమాంచినప్్పడ్, ఒక చినని బుట్ట తయారు చేస, అతని తలలీ అతనిని 
నైలు నది ప్రక్కన ఉంచింది. (2: 1–3)

4. ఫరో కుమార్త మోషేను రక్షించింది మరియు చివరికి అతని తలలీ అతని నరుస్గా 
మారింది. (2: 4–9)

5. మోషేను రాజభవనంలో పంచారు. పద్దయాయాక, ఇశ్రాయేలీయుల బానిసలకు 
సహాయం చేయడం ద్వారా తన శకి్తని చూపించడం ప్రంభించాడ్.

6. అతను బానిసను కొటి్టన ఐగుపీ్తయుడిని చంపి మిద్యాను దేశానికి పారిపోవలస 
ఉంటుంది. (2: 11–15)

ముఖయా వచన్నినా వివరించండి మరియు ద్నిని నేరుచాకవడానికి  
విద్యారుథాలను ప్రోతసుహంచండి.
పాఠం 1 పూరితా చేయండి.
దీనినా చూపంచండి: – శిశువు మోషే మరియు ఐగుపుతా యువర్జు

అధయాయనం 1 లో ఉననివ్రికి దగగారి ప్రశనిలు అడగడం ద్వారా ఈ పాఠానిని 
సమీక్షించండి.
మంత్స్ని మరియు మోషే తలలీదండ్రులు చటా్టనిని ఎల 
పాటించలేదని ఆలోచించండి. క్రైస్తవులు భూమి యొక్క చటా్టనిని పాటించాల 
వద్్ద అనే ద్నిపై సమూహ చరచి జరపండి మరియు ఏదైనా పరిస్థతులు ఉంటే 
అది చేయటం కష్టం.

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తాంది:
1. మోషే తలలీదండ్రులు మరియు మంత్స్నిలు సరైనద్ని కోసం నిలబడాడారు, 

ఎందుకంటే వ్రు దేవునిపై నమమాకం ఉంచారు మరియు ఆయనకు భయప-
డాడారు, పరిస్థత్ నిరాశాజనకంగా అనిపించినప్పటికీ. కష్ట సమయాలోలీ మనం 
ఆయనకు సతయాంగా ఉంటామా?

2. మోషే పాపం ద్ద్ప్ వెంటనే తెలసంది. మనం “చినని పాపాలతో” బయటప-
డతామని మనం అనుకోవచుచి, క్ని అవి ఎలలీప్్పడూ కనుగొనబడతాయి, అది 
చూపరుడిచేత, లేద్ మర్ ముఖయాంగా, దేవుడ్ అందరినీ చూస్్తడ్.

పూరితా చేయండి

ద్నినా  సమీక్ంచండి

జీవించండి
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పరిచయం

బి 9 – స్థాయి 3
పాఠం 2 – మోషే
అంశం – అతని పద్ద తపు్ప

బైబిల్ దృష్టి : నిర్గమకాండము 2: 11–22
ముఖయా వచనం : సంఖయాలు 32: 23
మనము ద్నిని నేరుచాకుంటున్నాము:
1. మోషే తన ప్రజలకు సహాయం ప్రంభించాలనుకుంటునానిడ్.
2. మనము ద్నిని ఇతరుల నుండి ద్చడానికి ప్రయత్నించినప్పటికీ మన 

పాపానిని ప్రభువైన యేస్ నుండి ద్చలేము.
3. మన పాపానికి పశాచితా్తపపడి నిజాయితీగా ప్రభువైన యేస్ ముందు ఒప్్ప-

కుంటే, ఆయన మనలను క్షమించును. (1 యోహాను 1: 9 కు విద్యారు్థలను 
చూపండి)

పాఠం 1 చివరలో, మోషే ‘ఫరో కుమార్త కుమారుడ్’ అయియా, పాయాలెస్లో 
పరిగనటులీ విద్యారు్థలకు గురు్త చేయండి. ఈ పాఠంలో ఆయనకు ఇప్్పడ్ 
నలభై సంవతస్రాలు (అపస్తలుల క్రయాములు 7: 23) మరియు ఐగుప్్తలో 
ఉననిప్్పడ్ ఇశ్రాయేలు పిలలీలు ఎల ఉనానిరనే ద్నిపై చాల ఆందోళన 
చెందుతునానిడ్. అతడ్ ఐగుప్్తను చంపడం (నిరగామక్ండము 2: 14) 
కోపంలో జరిగంది, క్ని అతను హతయా చేసన పాపానికి పాల్పడటం తప్్ప. 
దేవుడ్ తన ప్రజలను విడిపించడానికి మోషేను ఉపయోగంచబోతునానిడ్, 
క్ని అతను దేవుని పని చేయడానికి సద్ధంగా ఉండటానికి మరో నలభై 
సంవతస్రాలు వేచి ఉండాలస్ ఉంటుంది!

బైబిల్ కథను ప్రదరి్శంచండి: 
చరిచాంచండి మరియు వివరించండి:
1. ఇశ్రాయేలీయుల దుస్థత్కి మోషే చాల జాలపడాడాడ్, క్ని ఐగుపీ్తయుడిని 

చంపే దుష్ట చరయా పటలీ దేవుడ్ అసంతృపి్త చెంద్డ్. అతను పరిస్థత్ గురించి 
దేవుణ్ణ ప్రి్థంచి అతని మారగాదర్శకతవాం కోరాడ్.

2. మోషే తన చేత్లోనే ఇశ్రాయేలీయులను విడిపిస్్తడని అనుకునానిడ్ క్ని 
ఇది ఇంక్ దేవుని ప్రణాళిక క్దు.

3. తన పాపం తెలయగానే అతడ్ మిద్యాను దేశానికి పారిపోయాడ్. (2: 15)
4. మిద్యాను లోని ఒక బావి వద్ద అతను తన క్బోయే భారయా సపో్పరాను 

కలుస్కునానిడ్ (2: 21) మరియు వ్రికి ఇద్దరు కుమారులు ఉనానిరు. 
ఒక కొడ్కును గేరో్షము అని పిలుస్్తరు, దీని అర్థం ‘అపరిచితుడ్.’ ఈ పేరు 
మిద్యాను దేశంలో ఉననిప్్పడ్ మోషే ఒంటరితనం యొక్క భావ్లను వయాక్తం 
చేసంది. అతనికి ఎలీయెజెర అనే మరో కుమారుడ్ కూడా ఉనానిడ్, అంటే 
‘దేవుడ్ నా సహాయం’. ఐగుపీ్తయుడిని చంపినందున తనను చంపడానికి 
ప్రయత్నించిన ఫరో నుండి అతనిని విడిపించినందుకు మోషే దేవునికి 
కృతజఞాతలు తెలపాడ్.

ముఖయా వచన్నినా వివరించండి మరియు ద్నిని నేరుచాకవడానికి  
విద్యారుథాలను ప్రోతసుహంచండి.
పాఠం 2 పూరితా చేయండి.
దీనినా చూపంచండి: – మోషే ఐగుపుతా యువర్జు

అపస్తలుల క్రయాములు 7: 23–29 చదవడం ద్వారా ఈ పాఠానిని సమీ-
క్షించండి మరియు పాఠం 2 లో అడిగన వ్టికి సంబంధంచిన ప్రశనిలను 
విద్యారు్థలను అడగండి.

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తాంది:
1. ప్రభువైన యేస్ను మనకు మారగానిరే్దశం చేయమని, ఆయన కొరకు సేవలో, 

మరియు మన సవాంత ఆలోచనల ప్రక్రం క్కుండా ఆయన మారగాంలో 
సరైన పనులు చేయమని కోరడం యొక్క ప్ముఖయాత.

2. మన పాపానిని కపి్పప్చుచికోకుండా, ద్నిని ప్రభువైన యేస్కి అంగ్కరిం-
చడం యొక్క ప్ముఖయాత. దేవునికి అనీని తెలుస్ అని విద్యారు్థలకు గురు్త 
చేయండి; రహసయాంగా ఏమీ ద్చలేము.

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

బైబిల్ దృష్టి : నిర్గమకాండము 3: 1–16; 4: 1–17
ముఖయా వచనం : అపొసతాలుల కారయాములు 7: 35
మనము ద్నిని నేరుచాకుంటున్నాము:
1. దేవుడ్ మోషేకు కనిపిస్్తడ్ మరియు తన ప్రజలను రక్షించడానికి త్రిగ 

వెళళేమని చెపా్తడ్.
2. దేవుడ్ మోషేను చేయమని పిలచిన పనిలో ఉంటానని వ్గా్దనం చేశాడ్.

నిరగామక్ండము 3: 1 లోని హోరేబు పరవాతం స్నాయి పరవాతం మరియు మోషే 
జీవితంలో చాల ముఖయామైన ప్రదేశం అని విద్యారు్థలకు వివరించండి. నిరగామక్ండ-
ము 3: 12 లో, దేవుడ్ మోషేతో ఇల అంటాడ్: ‘మీరు ఈ పరవాతం మీద దేవునికి 
సేవ చేయాల.’ ఈ పరవాతం మీదనే దేవుడ్ మోషేతో మాటాలీడి ‘పది ఆజఞాలను’ 
ఇచాచిడ్. (19: 1–20)

బైబిల్ కథను ప్రదరి్శంచండి: 
చరిచాంచండి మరియు వివరించండి:
1. మోషే ఐగుప్్త నుండి పారిపోయాడ్ మరియు ఇప్్పడ్ మిద్యానుల మధయా 

నివసస్్తనానిడ్.
2. దేవుడ్ మోషేతో మండ్తునని పద నుండి మాటాలీడాడ్ మరియు మోషే తన 

చెప్్పలు గౌరవంతో తొలగంచాడ్. ఇశ్రాయేలీయులను ఐగుప్్త నుండి బయటకు 
తీస్కురావడానికి ఫరో వద్దకు వెళ్లీలని దేవుడ్ కోరుకుంటుననిటులీ దేవుడ్ చెపి్పన-
ప్్పడ్, మోషే ఈ పనికి తన అసమర్థతను ప్రకటించాడ్. (3: 10–11)

3. ఐగుపీ్తయులకు చాల మంది దేవుడ్లు ఉననిప్పటికీ, ఇశ్రాయేలీయులకు ‘నేను 
ననుని మీ దగగారకు పంపించాను’ అని చెప్పమని మోషేకు దేవుడ్ చెపా్పడ్.  
(3: 14) – ఏకైక నిజమైన మరియు మారు్పలేని దేవుడ్!

4. దేవుడ్ మోషే కర్రను ఉపయోగంచుకుంటాడ్ మరియు ద్నిని పాముగా 
మారుస్్తడ్, మోషేకు తన శకి్తని చూపించడానికి మరియు మోషే ప్రజలకు 
ఇదే శకి్తని ఎల చూపించగలడో చూపించడానికి దేవుడ్ నిజంగా ఎవరో వ్రికి 
తెలుస్్తంది. 

5. అహరోను మోషే కొరకు మాటాలీడటానికి దేవుడ్ చివరకు అంగ్కరించాడ్ 
మరియు దేవుడ్ చెపి్పనటులీగా మోషే అహరోనుకు ఏమి చెపా్పలో చెబుతాడ్. 
(నిరగామక్ండము 4: 16)

6. ఇశ్రాయేలీయులను ఈజిప్్ట నుండి విడిపించడం గురించి ఫరోను సంప్రదించడానికి 
మోషే ఈజిప్్టకు బయలుదేరాడ్. ఇది బహుశా అతని జీవితంలో గొప్ప సవ్లు.

ముఖయా వచన్నినా వివరించండి మరియు ద్నిని నేరుచాకవడానికి  
విద్యారుథాలను ప్రోతసుహంచండి.
పాఠం 2 పూరితా చేయండి.
దీనినా చూపంచండి: – మోషే మరియు మండుతుననా పొద

ఇశ్రాయేలు ప్రజలను విడిపించడానికి దేవుడ్ అతనిని త్రిగ ఐగుప్్తకు పంప్తు-
ననిప్్పడ్ అతను ఎల ఆలోచిస్్తనానిడో చూపిస్్త, కొనిని ప్రసంగ బుడగలతో 
మోషే చిత్రానిని గ్యండి.

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తాంది:
1. మోషేకు కనిపించిన దేవుడ్ ఈ రోజు మన హృదయాలోలీ జీవించగల దేవుడ్. 

ఆయన వ్రి హృదయాలలో నివసస్్తనానిడా లేద్, వ్రి జీవితాలను నియంత్రి-
స్్తనానిడా లేద్ అని విద్యారు్థలను సవ్లు చేయండి.

2. దేవుడ్ మనలను, క్రీస్్త అనుచరులుగా, ఏదైనా చేయమని పిలసే్త మోషే 
తరప్న మాటాలీడ్తునని అహరోను మాదిరిగానే పనిని పూరి్త చేయడానికి 
ఆయన మనకు సహాయం చేస్్తడ్.

పూరితా చేయండి

ద్నినా  సమీక్ంచండి

జీవించండి



BES – Teachers Guidelines – Levels 3&4 B Series Lesson 7-12 - Telugu 06/2021 15

పరిచయం

బి 9 – స్థాయి 3
పాఠం 3 – మోషే
అంశం – మండుతుననా పొద

బైబిల్ దృష్టి : నిర్గమకాండము 2: 23–25; 3: 1–10
ముఖయా వచనం : నిర్గమకాండము 15: 11
మనము ద్నిని నేరుచాకుంటున్నాము:
1. ఇశ్రాయేలీయులను కొత్త ఐగుప్్త రాజు బానిసలుగా చూస్్తనానిడ్ అని 

దేవునికి తెలుస్, క్ని ఆయన వ్రిని త్రిగ కనాను దేశానికి తీస్కురాబో-
తునానిడ్.

2. ఇశ్రాయేలీయులను ఐగుప్్త నుండి కనానులోకి నడిపించమని దేవుడ్ 
మోషేను పిలచాడ్.

ప్రస్్తత పరిస్థత్ని విద్యారు్థలతో చరిచించండి; మోషే ఐగుప్్తను విడిచిపటి్ట 
మిద్యానులో తన కొత్త జీవితంలో స్థరపడాడాడ్. అతనికి ఐగుప్్తకు త్రిగ వచేచి 
ఉదే్దశయాం లేదు, ముఖయాంగా ఫరో అతనిని చంపాలని కోరుకుంటాడ్ గనుక. 
ఇశ్రాయేలీయులు ఇప్పటికీ ఐగుప్్తలో చాల బాధపడ్తునానిరు మరియు 
సహాయం కోసం దేవునితో కేకలు వేస్్తనానిరు. దేవుడ్ వ్రి అభయార్ధనకు మోషే 
ద్వారా సమాధానం ఇవవాడం ప్రంభిస్్తడ్.

బైబిల్ కథను ప్రదరి్శంచండి: 
చరిచాంచండి మరియు వివరించండి:
1. ఇశ్రాయేలీయుల స్థత్గతుల గురించి దేవునికి తెలుస్ – ఆయన చూశాడ్, 

వినానిడ్ మరియు వ్రి బాధలు ఆయనకు తెలుస్. (2: 23–25)
2. దేవుడ్ వ్రి ఏడ్ప్లను వినానిడ్ మరియు స్నాయి పరవాతం వద్ద మోషేకు 

తనను తాను వెలలీడిస్్తడ్. ఆయన ఎవరో మరియు ఆయన పరిశుద్ధత 
గురించి.

3. దేవుడ్ ఇశ్రాయేలీయుల కోసం మోషే తన సంరక్షణ గురించి (7 వ 
వచనం), ఫరో నుండి వ్రిని ఎల విడిపించబోతునానిడో (8 వ వచనం) 
మరియు ఐగుప్్త నుండి బయటపడటానికి మోషేను ఉపయోగంచుకోబోతు-
నానినని చెపా్పడ్. . (వచనం 10)

4. ‘పరిశుద్ధత’ అనే పద్నికి బైబిలోలీ మొదటి స్చన నిరగామక్ండము 3: 5 లో 
ఉందని విద్యారు్థలకు గురు్త చేయండి మరియు తన చెప్్పలను తొలగంచడం 
ద్వారా మోషే తాను నిలబడిన స్థలనిని ‘పరిశుద్ధమైనది’ అని అంగ్కరించాడ్. 
మన దేవుణ్ణ ఎప్్పడూ భకి్తతో, గౌరవంగా చూడాల.

5. మోషే దేవుని పరిశుద్ధత మరియు అతని శకి్తని ‘మండ్తునని పద’ వద్ద 
దేవునితో కలవడం నుండి నేరుచికుంటాడ్.

ముఖయా వచన్నినా వివరించండి మరియు ద్నిని నేరుచాకవడానికి  
విద్యారుథాలను ప్రోతసుహంచండి.
పాఠం 3 పూరితా చేయండి.
దీనినా చూపంచండి: – మోషే మరియు మండుతుననా పొద

విద్యారు్థలను స్చించడం ద్వారా పాఠానిని సమీక్షించండి
అపస్తలుల క్రయాములు 7: 30–35. మోషే జీవితం గురించి సె్తఫను ఎల 
మాటాలీడాడో విద్యారు్థలకు చూపించండి మరియు మండ్తునని పద 
సంఘటనను కూడా ప్రస్్తవించాడ్.

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తాంది:
1. దేవుడ్ పరిశుద్ధ దేవుడ్ అని మనం గురు్తంచుకోవ్ల మరియు ఆయనకు 

గౌరవం ఇవ్వాల. ఈ రోజు చాల మంది ప్రజలు చేస్్తననిటులీ మనం ఆయన 
పేరును వయార్థముగా చేయకూడదు.

2. దేవుడ్ పరిశుదు్ధడ్ అయినప్పటికీ, ఆయన తన కుమారుడైన ప్రభువైన 
యేస్క్రీస్్తను పాప్ల కొరకు చనిపోవటానికి పంపాడ్ మరియు మనం 
పశాచితా్తపపడి ఆయన కుమారునిపై విశావాసం కలగ ఉంటే మనము చేసన 
పాపములనినిటిని క్షమించును.

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

బైబిల్ దృష్టి : నిర్గమకాండము 7: 1–25
ముఖయా వచనం : స్మెతలు 29: 1
మనము ద్నిని నేరుచాకుంటున్నాము:
1. దేవుని శకి్త ఏ మానవుడికనాని, సంస్థకైనా గొప్పది – ఆయన ‘గొప్ప శకి్తమంతు-

డ్’ – ఆయన సరవాశకి్తమంతుడ్.
2. కొంతమంది ఇబబుందులోలీ ఉననిప్్పడ్ మాత్మే దేవుణ్ణ ప్రి్థస్్తరు మరియు 

విషయాలు సరిగాగా జరుగుతుననిప్్పడ్ వ్రి జీవితాలపై ఆయన చేసన హకు్కను 
మరచిపోతారు.

ఐగుప్్తలో అతను ఏమి ఎదురో్కవ్లో తెలయక ఈ సమయంలో మోషే ఎల 
ఉనానిడో విద్యారు్థలతో పరిశీలంచండి. మనం దేని గురించి ఐన భయపడినప్్పడ్, 
కొనినిస్రులీ ఏమి జరుగుతుందో, లేద్ ఎందుకు జరుగుతుందో, ఎవరు మనకు 
సహాయం చేస్్తనానిరు అనే ద్ని గురించి మనకు హామీ ఇవ్వాల. నిరగామక్ండము 7: 
1–5లో దేవుడ్ మోషే కోసం ఇల చేశాడ్.

బైబిల్ కథను ప్రదరి్శంచండి: 
చరిచాంచండి మరియు వివరించండి:
1. దేవుడ్ మోషేను శకి్తవంతమైన వయాకి్తగా చేస్డ్ (‘నేను నినుని ఫరోకు దేవునిగా 

చేస్ను’ (7: 1) – అతను వినడానికి అరుహౌడ్ క్ని ఫరో అతనికి ఇవవాడానికి 
నిరాకరించాడ్.

2. యెహోవ్ ఆజాఞాపించినటులీ మోషే మరియు అహరోను చేస్రు మరియు 
అహరోను ఫరో ముందు తన కర్రను విసరినప్్పడ్, అది ఒక పాముగా 
మారింది మరియు ఫరో యొక్క ఇంద్జాలకులు తమ కర్ర విసరినప్్పడ్ 
వ్రు కూడా పాములుగా మారాయి, క్ని అహరోను యొక్క కర్ర వ్రి కర్ర 
మింగేసంది, ఈ పనిలో దేవుని శకి్తని చూపిస్్తంది. (7: 8–12)

3. మోషే & అహరోను నైలు నదిపై కర్రను విసరినప్్పడ్ మరియు అది రక్తముగా 
మారింది. చేపలు చనిపోయాయి, నీటిని తాగడానికి, వయావస్యం చేయడా-
నికి, స్నినం చేయడానికి లేద్ చేపలు పట్టడానికి ఉపయోగంచబడలేదు. (7: 
20–21)

4. ప్రజలను వెళలీనివ్వాలనని మోషే డిమాండలీను ఫరో ప్రత్ఘటించాడ్.
5. దేవుడ్ పంపిన తెగుళళేను చూడటానికి 8–10 అధాయాయాలు చదవండి. ఫరో 

వినడానికి మరియు ఇశ్రాయేలీయులను వెళలీనివవాడానికి ఈ తెగుళ్లీ పంపబ-
డాడాయి. క్నీ అతని హృదయం కఠినముగా మారింది మరియు అతను ఇంక్ 
నిరాకరించాడ్. దేవుని చివరి ప్రణాళిక ఎలలీప్్పడూ క్రయారూపం ద్లుచితుంద-
ని ఫరో నిరాకరించడం.

ముఖయా వచన్నినా వివరించండి మరియు ద్నిని నేరుచాకవడానికి  
విద్యారుథాలను ప్రోతసుహంచండి.
పాఠం 3 పూరితా చేయండి.
దీనినా చూపంచండి: – మోషే మరియు తెగుళ్ళ 1వ భాగము

ముఖయా వచనానిని చూడండి మరియు ఈ అధయాయనంతో ఇది ఎల సంబంధం 
కలగ ఉందని మీరు అనుకుంటునానిరో తరగత్తో చరిచించండి.

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తాంది:
1. నదిని రక్తంగా మారచిడం ఒక అదుభాత సంఘటన, క్ని ప్రభువైన యేస్ను, 

సలువపై ఆయన చేసన పనిని విశవాసంచినప్్పడ్ దేవుడ్ మన జీవితంలో 
మరింత అదుభాత సంఘటన చేయగలడ్.

2. కీర్తన 105: 23–29 చూడండి మరియు దేవుడ్ ప్రత్ద్నిని ఎల 
నియంత్రిస్్తనానిడో పరిశీలంచండి. నేటి ప్రపంచంలో ద్ని యొక్క చికు్కలను 
పరిగణంచండి.

పూరితా చేయండి

ద్నినా  సమీక్ంచండి

జీవించండి
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పరిచయం

బి 9 – స్థాయి 3
పాఠం 4 – మోషే
అంశం – దేవుని సందేశానినా తీస్కుర్వడం

బైబిల్ దృష్టి : నిర్గమ 5: 1–9; 22–23; 6: 1–9
ముఖయా వచనం : హెబ్రీయులు 10: 31
మనము ద్నిని నేరుచాకుంటున్నాము:
1. మోషే, అహరోను ఇశ్రాయేలీయులను వెళలీనివవామని కోరడానికి ఫరోను 

సంప్రదించారు, క్ని ఫరో వ్రి అభయార్థనను నిరాకరిస్్తడ్.
2. ఇశ్రాయేలీయులను ఫరో వెళలీనిస్్తడ్ అని ప్రభువు మోషేకు హామీ ఇస్్తడ్ 

ఎందుకంటే వ్రిని వెళలీనివవామని బలవంతం చేస్్తడ్.

ఐగుప్్తకు త్రిగ వెళళేమని దేవుడ్ మోషేను ఆజాఞాపించినప్పటికీ, ముందు 
రాబోయే ద్ని గురించి మోషే భయపడాడాడని విద్యారు్థలకు వివరించండి. 
దేవుడ్ తనతో ఉంటానని వ్గా్దనం చేస్డ్ క్ని ఫరో తనను మళ్ళే చూడ-
టానికి ఎల స్పందిస్్తడో మోషేకు తెలయదు. క్బటి్ట దేవుడ్ తన సదరుడ్ 
అహరోనును తనకు సహాయం చెయయాడానికి తీస్కురావ్లని చెపా్పడ్.

బైబిల్ కథను ప్రదరి్శంచండి: 
చరిచాంచండి మరియు వివరించండి:
1. ఇశ్రాయేలీయులను వెళలీనివవామని అడిగనప్్పడ్, మోషే మరియు అహరోను 

ఫరో వద్దకు తీస్కువచిచిన దేవుని అభయార్థనను ఫరో నిరాకరించాడ్. (5: 4)
2. ఫరో ఇశ్రాయేలీయుల పనిభారానిని పంచాడ్, ఇటుకలను తయారు చేయడా-

నికి గడిడాని కూడా సేకరించాడ్. (5: 6–7)
3. మోషే ఈ విషయం గురించి యెహోవ్తో మాటాలీడాడ్ మరియు ఇశ్రాయే-

లీయులను ఐగుప్్త నుండి విడిపిస్్తనని ఆయనకు హామీ ఇచాచిడ్. (5: 
22–23, మరియు 6: 1)

4. నిరగామక్ండము 6: 6–8 లో, ప్రభువు 7 స్రులీ ‘నేను చేస్్తను’ అని చెపి్ప, 
నిరగామక్ండము 6: 2 లో ‘నేను ప్రభువును’ అని చెపా్పడ్. మోషే మరియు 
అహరోను తన శకి్తని, ఆయన వ్గా్దనాలను విశవాసంచాలని ఆయన కోరు-
కునానిడ్. ఐగుప్్త భూమిపై 10 శిక్షలను (తెగుళ్ళే) పంపించడంలో ఫరో 
ఆయన శకి్తని చూస్్తడని దేవుడ్ కూడా భరోస్ ఇచాచిడ్.

5. మోషే దీనిని ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు పంప్తాడ్, క్ని వ్రు చాల నిరుతాస్-
హపడతారు మరియు వ్రి బానిసతవాం మరియు హింసను నముమాతారు. 
(6: 9)

ముఖయా వచన్నినా వివరించండి మరియు ద్నిని నేరుచాకవడానికి  
విద్యారుథాలను ప్రోతసుహంచండి.
పాఠం 4 పూరితా చేయండి.
దీనినా చూపంచండి: – మోషే మరియు అహరోను ఫరో దగ్గరకు వెళ్లుట

దేవుడ్ మోషేకు ఇంతకు ముందే ఏమి చెపా్పడో, ఇంక్ ఫరో స్టిగా నిరా-
కరించినప్్పడ్ మోషే దేవునికి ఎల స్పందించాడో పరిశీలంచండి. ఇశ్రాయే-
లీయులు మోషే, అహరోనుల వైప్ చూస్్త వ్రిని నిందించినప్్పడ్, మోషే 
దేవుని వైప్ చూస్్త జరుగుతుననిదనికి ఆయనను నిందించాడ్. దేవుడ్ 
తన ఉదే్దశాయానిని మరియు వ్రికి ఇచిచిన వ్గా్దనానిని మరోస్రి వివరించడం 
ఎంత ఓపిక మరియు దయగలవ్డ్; “నేను ప్రభువును”.

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తాంది:
1. దేవుడ్ శకి్తవంతమైన దేవుడ్ అని మనం అర్థం చేస్కోవ్లని దేవుడ్ 

కోరుకుంటునానిడ్.
2. ఆయనకు అవిధేయత చూపడం తీవ్రమైన విషయం. అది గంభీరమైనది అని 

మనం అర్థం చేస్కోవ్లని దేవుడ్ కోరుకుంటునానిడ్.
3. కష్టతరమైనప్్పడ్ కూడా మనం అర్థం చేస్కోవ్లని దేవుడ్ కోరుకుంటు-

నానిడ్. మనము ఎలలీప్్పడూ ఆయనను విశవాసంచగల సమయాలు. ఆయన 
మనలను విడిచిపట్టడ్ అని మనము గురు్తంచుకోవ్ల క్ని మనకోసం 
ఎప్్పడూ ఒక ప్రణాళిక కలగ ఉనానిడ్.

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

బైబిల్ దృష్టి : నిర్గమకాండము 11: 1–10; 12: 1–13 & 21–42
ముఖయా వచన్లు : యోహ్ను 1: 29; 1 కొరింథీయులకు 5: 7
మనము ద్నిని నేరుచాకుంటున్నాము:
1. దేవుడ్ ఐగుపీ్తయుల అవిధేయత చూపినందుకు తన తీరు్పను చూపించాడ్ 

క్ని ఇశ్రాయేలీయులకు విధేయత చూపినందుకు ఆయన దయ 
చూపించాడ్.

2. పస్్క గొర్రె శిలువపై ఆయన మరణం ద్వారా మన పాపాలకు శిక్షను భరించిన 
ప్రభువైన యేస్ మరణం మరియు ప్నరుతా్థనం వైప్ చూపించాడ్

శకి్తవంతమైన ఐగుప్్త దేశం అబ్రాహాముకు, ఇశ్రాయేలీయులకు ఇచిచిన వ్గా్దనాలను 
నెరవేరచికుండా ఉండలేకపోయింది. ఈ చివరి తెగులు ఐగుప్్తలో బానిసతవాం 
ముగసంది మరియు ఎర్ర సముద్ం ద్వారా ఇశ్రాయేలీయులను అరణయాంలోకి 
నడిపించాడ్.
ఇశ్రాయేలీయులు మోషే మాటలను పాటించవలస వచిచింది మరియు వ్రు దేవుని 
తీరు్ప నుండి స్రక్షితంగా ఉంటారు.

బైబిల్ కథను ప్రదరి్శంచండి: 
చరిచాంచండి మరియు వివరించండి:
1. జరిగన తొమిమాది తెగుళళేలో చూసనటులీగా దేవుని అదుభాత శకి్తని నిరాకరిస్్త 

ఉంటే దేవుడ్ ఏమి చేస్్తడని మోషే మరియు అహరోను ఫరోను హెచచిరించారు. 
(కీర్తన 105: 26–36 చూడండి) తుది హెచచిరిక ఇవవాబడింది. (11: 4–6)

2. పస్్క ఏరా్పటు చేయబడింది మరియు ఇశ్రాయేలీయులు ఒక పరిపూర్ణ గొర్రె 
రక్తం రండ్ వైప్ల పోస్్టలపై మరియు వ్రి ఇళలీ తలుప్–చట్రాలపై చలులీకోవ్ల-
ని ఆదేశిస్్తరు.

3. గొర్రె యొక్క ప్ముఖయాతను వివరించండి; ఇది ఎల ఒక తాయాగం, ఇంటోలీ చని-
పోతునని మొదటి బిడడాకు బదులుగా. మొదటి బిడడా చనిపోకుండా ఉండటానికి 
జంతువు చనిపోవలస వచిచింది. (12: 1–7)

4. అర్ధరాత్రి ఐగుపీ్తయుల ప్రత్ మొదటి బిడడా చనిపోయాడ్ క్ని ఇశ్రాయేలీయుల 
పిలలీలు తపి్పంచుకునానిరు ఎందుకంటే గొర్రె రక్తం తలుప్ చట్రాలపై చలలీబడింది. 
(12: 29–30)

5. చివరకు ఇశ్రాయేలు ప్రజలను వెళలీనివవాడానికి ఫరో అంగ్కరించాడ్. ఇప్్పడ్ 
ఐగుప్్తలో 430 సంవతస్రాల తరువ్త ఐగుప్్త నుండి ఇశ్రాయేలీయుల 
నిరగామనం ప్రంభమవుతుంది. ఆదిక్ండము 15: 13–14లో అబ్రాహాముకు 
దేవుడ్ ఇచిచిన వ్గా్దనం నెరవేరింది!

ముఖయా వచన్నినా వివరించండి మరియు ద్నిని నేరుచాకవడానికి  
విద్యారుథాలను ప్రోతసుహంచండి.
పాఠం 4 పూరితా చేయండి.
దీనినా చూపంచండి: – మోషే మరియు తెగుళ్్ళ 2వ భాగము

పస్్క దేనిని స్చిస్్తందో ఆలోచించడానికి విద్యారు్థలను ప్రోతస్హించండి; 
ఇశ్రాయేలీయుల స్్థనంలో అమాయక రక్తం బల అయియాంది. రాబోయే గొప్ప 
తాయాగానికి ఇది ఎల చిహనింగా ఉందో కూడా పరిశీలంచండి. (ప్రభువైన యేస్ 
మన స్్థనంలో అమాయక రక్్తనిని బల ఇచాచిడ్ – ఆయన దేవుని గొర్రెపిలలీ)

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తాంది:
1. మన పాపం నుండి మనలని విడిపించడానికి చెలలీంచిన గొప్ప ధర మనకు 

తెలుస్? యేస్ ఈ ధర చెలలీంచి, సలువపై చనిపోవడం ద్వారా మనలను 
విమోచించాడా?

2. మన పాపానిని తనపైకి తీస్కుని, దేవునితో సరైన సంబంధం కలగ ఉండటానికి 
వీలు కల్పంచినందుకు మనం ఆయనకు కృతజఞాతలు తెలుప్తునానిమా? 
మనం చేయాలస్ందలలీ ఆయనను విశవాసంచి, ఆయన నితయాజీవ బహుమత్ని 
అంగ్కరించడం.

పూరితా చేయండి

ద్నినా  సమీక్ంచండి

జీవించండి
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పరిచయం

బి 10 – స్థాయి 3
పాఠం 1 – మోషే
అంశం – పస్కూ గొర్రె

బైబిల్ దృష్టి : నిర్గమకాండము 12: 1–14, 29–36 & 50–51
ముఖయా వచనం : నిర్గమకాండము 12: 13
మనము ద్నిని నేరుచాకుంటున్నాము:
1. దేవుడ్ ఐగుపీ్తయుల అవిధేయతకు మరియు ఇశ్రాయేలీయులకు విధేయత 

చూపినందుకు ఆయన చూపించిన తీరు్పను చూపించాడ్.
2. యేస్ చివరి బలయగం మరియు ఆయన మన విమోచకుడ్.

మనము జరుప్కునే కొనిని సెలవులు మరియు అవి దేనిని స్చిస్్తయో 
విద్యారు్థలను అడగండి. క్రిసమాస్, ఈస్టర్. దేవుడ్ మన కోసం చేసనద్నికి 
సెలవుదినాలు ఒక ముఖయామైన రిమైండర్ అని వివరించండి. పస్్క పండ్గ 
– యూదుల విశావాసంలో జరుప్కునే సెలవుదినం గురించి వ్రు ఎప్్పడైనా 
వినానిరా అని వ్రిని అడగండి. నేటి కథలో, మనము పస్్క గురించి నేరుచి-
కుంటాము.

బైబిల్ కథను ప్రదరి్శంచండి: 
చరిచాంచండి మరియు వివరించండి:
1. మునుపటి తెగుళళేను విద్యారు్థలతో సమీక్షించండి మరియు ఈ చివరిది 

అపాయకరమైన మరియు వినాశకరమైనదని వివరించండి. దేవుడ్ ఫరో కంటే 
శకి్తవంతుడని చూపించబోతునానిడ్.

2. ఏమి చేయాలో దేవుడ్ మోషే మరియు అహరోనులకు చాల నిరి్దష్ట 
స్చనలు ఇచాచిడ్. (1–14 వచనాలు)

3. ఇశ్రాయేలీయులు ఎటువంటి లోపాలు లేని గొర్రెపిలలీను చంపి, ద్ని రక్్తనిని 
మరణం నుండి తపి్పంచుకునే తలుప్ల మీద ఉంచవలస వచిచింది.

4. గొర్రె యొక్క ప్ముఖయాతను వివరించండి; ఇది ఎల ఒక, ఇంటిలో  
చనిపోతునని మొదటి బిడడా స్్థనంలో బదులుగా తాయాగం.

5. పస్్క పండ్గ ఒక యూదుల సెలవుదినం అని వివరించండి, ప్రభువు ఒక 
జంతువును బల ఇచిచిన వ్రి ఇళలీను "ద్టాడ్". తలుప్ మీద రక్తం లేని ప్రత్ 
ఇంటిలో మొదటి బిడడా చంపబడాడాడ్.

6. విమోచన యొక్క అరా్ధనిని వివరించండి; త్రిగ కొనుగోలు / బానిసతవాం నుండి 
విడ్దల. పాత నిబంధనలో, దేవుడ్ పాపికి జంతువుల అర్పణలను అంగ్కరిం-
చాడ్. యేస్ వచిచినప్్పడ్ ఆయన తన పరిపూర్ణ జీవితానిని మన పాపాలకు 
బదులుగా చనిపోయాడ్. ఆయన మన విమోచకుడ్ – ఆయన పాప శకి్త 
నుండి మనలను విమోచించాడ్ మరియు మనలని దేవునికి ప్నరుద్ధరించాడ్. 
యేస్ తాయాగం వలన జంతు బల ఇక అవసరం లేదు.

7. చివరకు ఇశ్రాయేలు ప్రజలను వెళలీనివవాడానికి ఫరో అంగ్కరించాడ్ – ప్రభువు 
వ్రికి ఇచిచిన వ్గా్దనానిని నిలబెటు్టకునానిడ్! (12: 31–32)

ముఖయా వచన్నినా వివరించండి మరియు ద్నిని నేరుచాకవడానికి  
విద్యారుథాలను ప్రోతసుహంచండి.
పాఠం 1 పూరితా చేయండి.
దీనినా చూపంచండి: – మోషే మరియు తెగుళ్్ళ 2వ భాగము

చాల సంవతస్రాల బానిసతవాం మరియు దేవునికి ప్రి్ధంచిన తరువ్త, 
అనేక తెగుళ్ళే మరియు ఫరో దేవుని మాట వినడానికి నిరాకరించిన 
తరువ్త, ఇశ్రాయేలు ప్రజలు చివరకు సేవాచ్ఛగా ఉనానిరు! వ్రు ఐగుప్్త 
నుండి బయలుదేరినప్్పడ్ వ్రు ఎల అనుభూత్ చెంద్రో ఒక 
సమూహంగా చరిచించండి.

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తాంది:
1. మన పాపం నుండి మనలని విడిపించడానికి చెలలీంచిన గొప్ప ధరను మనం గ్ర-

హించామా? యేస్ ఈ ధర చెలలీంచి, సలువపై చనిపోవడం ద్వారా మనలను 
విమోచించాడా?

2. మన పాపానిని తన మీదకు తీస్కొని, దేవునితో సరైన సంబంధానిని ఏర్పరచు-
కుననిందుకు ఆయనకు కృతజఞాతలు తెలుప్తునానిమా? మనం చేయాలస్ంద-
లలీ ఆయనను విశవాసంచి, ఆయన నితయాజీవ బహుమత్ని అంగ్కరించడం.

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

బైబిల్ దృష్టి : నిర్గమకాండము 13: 17–22, 14: 1–31
ముఖయా వచనం : నిర్గమకాండము 14: 13
మనము ద్నిని నేరుచాకుంటున్నాము:
1. దేవుడ్ ఇశ్రాయేలీయులతో ఉనానిడ్.
2. ఇశ్రాయేలీయులు దేవుని రక్షణ మరియు సహాయానిని అనుమానించారు.
3. దేవుడ్ తన ప్రజలపై తన శకి్తని, ప్రేమను నిరూపించాడ్ మరోస్రి ఐగుపీ్త-

యుల నుండి వ్రిని రక్షించడం.

ఇంతకు ముందెననిడూ లేని విధంగా ఎక్కడికో వ్రు స్దీర్ఘ ప్రయాణంలో 
వెళ్తునానిరని ఊహించమని విద్యారు్థలను అడగండి. వ్రికి మారగాం చూపించడానికి 
వ్రికి (మాయాప్) లేద్ ఎవరైనా అవసరం. వ్గా్దన దేశానికి స్దీర్ఘ ప్రయాణానికి 
ఇశ్రాయేలీయులకు ఇది అవసరం. దేవుడ్ వ్రి ప్రయాణంలో వ్రికి ప్రత్యాక 
మారగాంలో నడిపించాడ్.

బైబిల్ కథను ప్రదరి్శంచండి: 
చరిచాంచండి మరియు వివరించండి:
1. దేవుడ్ ఇశ్రాయేలీయులను ఐగుప్్త నుండి దూరంగా నడిపించాడ్. ఆయన పగ-

టిపూట మేఘ స్తంభం మరియు రాత్రి సమయంలో అగని స్తంభంమై వ్రిని నడి-
పించాడ్. ఆయన వ్రికి మారగానిరే్దశం మరియు సహాయం చేస్్తనానిడని వ్రికి 
తెలుస్. (13: 21–22) విద్యారు్థలతో చరిచించండి, దేవుడ్ తమతో ఉనానిడని 
తెలుస్కోవడానికి కొనినిస్రులీ ప్రజలు ఇలంటి సంకేతాలను కోరుకుంటారు. క్నీ 
దేవుడ్ ఇప్్పడ్ మనతో ఉనానిడ్ మరియు బైబిల్ ద్వారా మరియు పరిశుద్్ధతమా 
ద్వారా మనకు మారగానిరే్దశం చేస్్తడ్ – మనం ఆయనను విశవాససే్త.

2. ఐగుప్్త నుండి విముకి్త పంద్లని ఇశ్రాయేలీయులు అనుభవిస్్తనని ఉపశమనం 
గురించి ఆలోచించండి. వ్రిని త్రిగ తీస్కురావడానికి ఫరో సైనయాం వ్రిని వెం-
బడిస్్తందని విననిప్్పడ్ ఎల భయంగా మారుతుందో ఆలోచించండి! (14:10)

3. ఇశ్రాయేలీయులు భయపడటం మొదలుపటా్టరు మరియు దీనికి దేవుణ్ణ 
నిందించడం మరియు కోపం తెచుచికోవడం ప్రంభించారు. అయిత్ ప్రశాం-
తంగా ఉండాలని మోషే వ్రికి గురు్త చేశాడ్. దేవుడ్ వ్రి కోసం పోరాడ్తా-
డ్. మోషే దేవుణ్ణ విశవాసంచడం నేరుచికునానిడ్. (14: 13)

4. దేవుడ్ ప్రజలను వెళ్్తండమని చెపా్పడ్ మరియు ఎర్ర సముద్ం గుండా 
వ్రికి తపి్పంచుకుంటారు. అప్్పడ్ దేవుడ్ ఐగుప్్త సైనాయానిని ముంచేశాడ్. 
ఆయన తన ప్రజలకు రక్షణ మారాగానిని తెరిచాడ్. దేవుడ్ తన శకి్తని మాత్మే 
క్కుండా తన ప్రజలపై తన ప్రేమను చూపించడానికి సముద్ం విడిపోయే ఈ 
అదుభాతానిని చేయగలగాడ్. (14: 21–22)

5. ఇశ్రాయేలీయులు దేవుని పటలీ భయపడి, ఆయనపై, ఆ రోజు మోషేపై నమమాకం-
తో ఉనానిరు. (14: 31)

ముఖయా వచన్నినా వివరించండి మరియు ద్నిని నేరుచాకవడానికి  
విద్యారుథాలను ప్రోతసుహంచండి.
పాఠం 1 పూరితా చేయండి.
దీనినా చూపంచండి: – మోషే: ఎర్ర సముద్ం ద్టడం

పాఠానిని సమీక్షించే స్ధనంగా నేటి అధయాయనంలో విద్యారు్థలను ప్రశినించండి.

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తాంది:
1. కొనిని విషయాలు మన ద్రిలోకి రానప్్పడ్ లేద్ అవి ఎల జరుగుతాయని 

మనము అనుకుంటుంటాం, మనం ఎల స్పందిస్్తము? మనం దేవుణ్ణ 
నిందించి ఆయనపై కోపం తెచుచికుంటామా? లేద్ మనం ఆయనను 
విశవాససే్త, దేవుడ్ మనకు సహాయం చేస్్తడనే నమమాకంతో ఈ సమసయాలను 
ఎదుర్్కంటునానిమా?

2. ఈ అధయాయనం నుండి దేవుడ్ అస్ధయామైన దేవుడ్ అని పరిగణంచండి.

పూరితా చేయండి

ద్నినా  సమీక్ంచండి

జీవించండి
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పరిచయం

బి 10 – స్థాయి 3
పాఠం 2 – మోషే
అంశం – ఎర్ర సముద్ం

బైబిల్ దృష్టి : నిర్గమకాండము 13: 20–22, 14: 5–15, 19–31 
ముఖయా వచనం : నిర్గమకాండము 14: 14
మనము ద్నిని నేరుచాకుంటున్నాము:
1. దేవుడ్ తన ఎంపిక చేసన ప్రజలను ఐగుప్్త నుండి రక్షించాడ్.
2. ఇశ్రాయేలీయులు దేవుణ్ణ, ఆయన వ్రి సంరక్షణను అనుమానించడం 

ప్రంభించారు.
3. దేవుడ్ వ్రితో ఉనానిడ్, వ్రికి మారగానిరే్దశం చేస రక్షించాడ్

430 సంవతస్రాలు ఐగుప్్త బానిసతవాంలో గడిపిన తరువ్త ఇశ్రాయేలీ-
యులు ఎల అనుభూత్ చెందుతునానిరో పరిశీలంచండి. ఈ సమయంలో 
ఇశ్రాయేలీయులు ఏమి ఆలోచిస్్తనానిరో విద్యారు్థలను అడగండి.

బైబిల్ కథను ప్రదరి్శంచండి: 
చరిచాంచండి మరియు వివరించండి:
1. చివరికి ఇశ్రాయేలీయులు సేవాచ్ఛగా ఉనానిరు మరియు ఐగుప్్తకు దూరంగా 

ఉనని వ్గా్దన దేశానికి వెళ్్తనానిరు! బానిసతవాం నుండి విముకి్త పందిన వ్రు 
ఎంత ఉతాస్హంగా ఉండేవ్రో ఆలోచించండి!

2. దేవుడ్ ఇశ్రాయేలీయులకు పగటి మేఘ స్తంభం మరియు రాత్రి అగని 
స్తంభంమై మారగానిరే్దశం చేశాడ్. (13: 21–22) ఇది ఆయన వ్రితో ఎలలీ-
ప్్పడూ ఉందని, వ్రికి మారగానిరే్దశం చేస్్తనానిడని ఇది వ్రికి చూపించింది. 
ఈ రోజు దేవుడ్ మనతో ఉనానిడని మనకు శార్రక సంకేతాలు ఉనానియని 
తరచుగా కోరుకుంటునానిము. క్నీ ఆయన మనకు మారగానిరే్దశం చేయగల-
డ్ మరియు బైబిల్ ద్వారా మరియు పరిశుద్్ధతమా ద్వారా మనకు సహాయం 
చేయగలడ్.

3. ఫరో సైనయాం ఇశ్రాయేలీయులను వెంబడించడం ప్రంభించినప్్పడ్, ఇశ్రా-
యేలీయులు భయపడి, దేవుడ్ వ్రిని చూస్కోలేదని ఫిరాయాదు చేశారు. 
వ్రు ఆయనను విశవాసంచలేదు. (14: 10) దేవుడ్ అప్పటికే వ్రికి ఎల 
సహాయం చేశాడో, ఇంతవరకు వ్రిని తీస్కువచాచిడో వ్రు పూరి్తగా మరచి-
పోయారు. మన జీవితంలో తప్్ప జరిగనప్్పడ్ తరచుగా మనం ఈ వైఖరిని 
కలగ ఉంటామని వివరించండి.

4. మోషే పరిస్థత్లో ప్రశాంతంగా మరియు స్నుకూలంగా ఉండి, దేవుడ్ వ్రి 
కోసం పోరాడతాడని ప్రజలకు గురు్త చేశాడ్. (14:14)

5. ఇశ్రాయేలీయులు మర్క వైప్కు చేరుకునని తరావాత ఇశ్రాయేలీయులు వెళళే-
డానికి మరియు సముద్ంలో ఈజిప్్ట సైనాయానిని నాశనం చేయడానికి దేవుడ్ 
ఎర్ర సముద్ం విడిపోవడంలో తన శకి్తవంతమైన శకి్తని ప్రదరి్శంచాడ్. (14: 
21–22, 26–28) 

6.  ఇశ్రాయేలీయులు యెహోవ్కు భయపడి ఆయనను విశవాసంచారు మరియు 
మోషేను కూడా తమ నాయకుడిగా విశవాసంచారు. (14: 31)

ముఖయా వచన్నినా వివరించండి మరియు ద్నిని నేరుచాకవడానికి  
విద్యారుథాలను ప్రోతసుహంచండి.
పాఠం 2 పూరితా చేయండి.
దీనినా చూపంచండి: – మోషే: ఎర్ర సముద్ం ద్టడం

ఈ కథ యొక్క సరద్ సనినివేశాలు సృష్్టంచండి; దేవుడ్ ఇశ్రాయేలీయులకు 
మారగానిరే్దశం చేస్్తనానిడ్, ఐగుపీ్తయులు వ్రిని వెంబడిస్్తనానిరు అని గ్రహిం-
చిన ఇశ్రాయేలీయులు, ఆపై దేవుడ్ వ్రిని ఎల రక్షిస్్తడ్.

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తాంది:
మన జీవితంలో చెడ్ విషయాలు జరిగనప్్పడ్, మనం దేవుణ్ణ నిందిస్్తనాని-
మా మరియు ఆయన అక్కడ లేనందున లేద్ మనకు సహాయం చేయడానికి 
ఇష్టపడలేద్ అని? లేద్ మనం ఆయనను మాత్మే విశవాససే్త, మోషేలగా 
ఆయన మనకు సహాయం చేస్్తడని మరియు మనకు సహాయం చేస్్త, మన 
కోసం పోరాడ్తాడని నముమాతునానిమా?

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

బైబిల్ ఫోకస్ : నిర్గమకాండము 19: 1–13, 16–25, 20: 1–21 
ముఖయా వచన్లు : నిర్గమకాండము 19: 5 & 20: 20
మనము ద్నిని నేరుచాకుంటున్నాము:
1. దేవుడ్ పరిశుదు్ధడ్, శకి్తవంతుడ్.
2. దేవుణ్ణ సంప్రదించగల హకు్క మనకు ఉంది ఇశ్రాయేలీయులు చేయలేనిది.
3. ఎల జీవించాలో దేవుడ్ ఇశ్రాయేలీయులకు స్చనలు ఇచాచిడ్.

మనకు నియమాలు మరియు మారగాదర్శక్లు ఉననిప్్పడ్ రోజువ్ర్ పరిస్థతుల 
గురించి ఆలోచించండి ఉద్. పరికరాలను ఎల ఉపయోగంచాలో స్చనలు, 
ఏదైనా వంట వంటక్లు. ఈ మారగాదర్శక్లు స్ధారణంగా మనకు సహాయపడ-
తాయి. ఇశ్రాయేలు ప్రజల కోసం మోషే దేవుని నుండి స్వాకరించిన పది ఆజఞాల 
విషయంలో కూడా అదే జరిగంది. వ్రి జీవితంలో వ్రికి మారగానిరే్దశం చేయడానికి 
వ్రి ప్రయోజనం కోసం అవి ఉనానియి.

బైబిల్ కథను ప్రదరి్శంచండి: 
చరిచాంచండి మరియు వివరించండి:
1. దేవుడ్ ఇశ్రాయేలీయులను ఐగుప్్త నుండి బయటకు తీస్కువచిచి రండ్ 

నెలలైంది. ఆయన ఇప్్పడ్ రాబోయే వ్టి కోసం వ్రిని సద్ధం చేస్్తడ్.
2. దేవుడ్ మోషేకు తాను ఎనునికునని ప్రజలు ఎల ఉంటారో ప్రజలకు చెప్పమని 

చెపా్తడ్ మరియు వ్రు ఐశవారయాము ఎల స్వాధీనం చేస్కుంటారు. (19: 
5–6) తమను తాము పవిత్ పరుచుకోవ్లని ఆయన చెపా్పడ్. పవిత్త 
అంటే ఏమిటో వివరించండి – వేరుగా ఉండడం, వ్రు దేవుణ్ణ కలవడానికి 
శార్రకంగా మరియు ఆధాయాత్మాకంగా సద్ధంగా ఉండాల.

3. ఇశ్రాయేలీయులు పరవాతం పవిత్మైనందున ద్నిని తాకలేరు. దేవుని శకి్త మరియు 
పవిత్త చాల బలంగా ఉంటుంది, ప్రజలు ఆయన దగగారకు రాలేరు. (19: 10–13) 
ప్రభువైన యేస్ చేసన అనినిటి వలలీ మనం ఇప్్పడ్ ఈ పవిత్మైన, శకి్తవంతమైన 
దేవుడిని సేవాచ్ఛతో సంప్రదించడం ఎంత అదుభాతంగా ఉందో పరిశీలంచండి.

4. దేవుడ్ మోషేను మాత్మే తనను సంప్రదించడానికి అనుమత్స్్తడ్ మరియు 
అతనికి పది ఆజఞాలను ఇస్్తడ్. (20: 1–17) ఈ చటా్టలు ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు 
దేవునికి మరియు ఒకరికొకరు బాధయాతలను తెలయజేస్్తయి. ఇశ్రాయేలు ఆచరణా-
తమాక పవిత్ జీవితానిని నడిపించడానికి మరియు దేవుని సవాభావ్నిని చూడటానికి 
మరియు వ్రి జీవితాలను ఎల గడపాలనే ద్ని కోసం వ్రికి ఇవవాబడింది.

5. ప్రజలు పరవాతం పైకి వెళళేడానికి భయపడాడారు మరియు ఇష్టపడలేదు, క్బటి్ట 
మోషే వ్రికి మరియు దేవునికి మధయా మధయావరి్తగా వయావహరించాడ్. మోషే 
కంటే గొప్పవ్డ్, యేస్, దేవునికి మరియు మానవ్ళికి మధయా ఏకైక మధయావరి్త 
అవుతాడ్. (1 త్మోత్ 2: 5) 

6. మోషే భయపడవద్దని, యెహోవ్కు భయం వ్రితో ఉంటుందని చెబుతుంది. 
వ్రి భయం భీభతస్ం. మోషే దీనిని ప్రభువు భయంతో భర్్త చేయాలనుకు-
నానిడ్, అది నమమాక్నిని మరియు విధేయతను తెస్్తంది మరియు పాపం 
చేయకుండా చేస్్తంది. (20: 20)

ముఖయా వచన్నినా వివరించండి మరియు ద్నిని నేరుచాకవడానికి  
విద్యారుథాలను ప్రోతసుహంచండి.
పాఠం 2 పూరితా చేయండి.
దీనినా చూపంచండి: – మోషే: సిన్య్ పర్వతం మీద

పది ఆజఞాలను జాబితా చేయమని మరియు ప్రత్ ఒక్కటి చరిచించమని విద్యారు్థ-
లను కోరడం ద్వారా పాఠానిని సమీక్షించండి. మన సవాంత జీవితంలో ఆజఞాలను 
ఎల పాటించవచుచి?

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తాంది:
ఇశ్రాయేలీయులు ఎంత భయపడ్తునానిరో మరియు వ్రు దేవుని సనినిధలోకి 
ప్రవేశించడానికి ఎంత అనరుహౌలు అని మనము పరిశీలసే్త, యేస్క్రీస్్త వలలీ 
దేవుని సనినిధని సేవాచ్ఛగా చేరుకోగలగడం మనకు నిజంగా లభిస్్తంద్? మన 
పాపానిని తన మీదకు తీస్కుననిందుకు మనం ఆయనకు కృతజఞాతలు చెపా్పల, 
తద్వారా మనం దేవుని దృష్్టలో పవిత్ంగా ఉంటాము.వంతో సంబంధం ఉనని 
అవక్శాలను గురి్తంచడం.

పూరితా చేయండి

ద్నినా  సమీక్ంచండి

జీవించండి
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పరిచయం

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

బైబిల్ ద్రుష్టి : నిర్గమకాండము 17: 1–16
ముఖయా వచనం : 1 పేతురు 5: 7
మనము ద్నిని నేరుచాకుంటున్నాము:
1. ఇశ్రాయేలీయులు దేవుణ్ణ అనుమానిస్్తనే ఉనానిరు.
2. దేవుడ్ వ్రిని ఎప్్పడూ విఫలం అవవానివవాలేదు మరియు వ్రి అవసరాలను 

నిరంతరం అందించాడ్ మరియు వ్రి కోసం పోరాడాడ్.

ఇశ్రాయేలీయులు ఎంత దూరం వచాచిరో, దేవుడ్ వ్రికి ఎల సమకూరాచి-
డో త్రిగ చూడండి; ఐగుప్్తలో తెగుళ్ళే, ఎర్ర సముద్ం విడిపోవడం. ఈ 
సమయంలో ఇశ్రాయేలీయులు దేవుని పటలీ ఎల భావించాలో ఆలోచించమ-
ని విద్యారు్థలను అడగండి.

బైబిల్ కథను ప్రదరి్శంచండి: 
చరిచాంచండి మరియు వివరించండి:
1. యెహోవ్ ఆజఞాలను అనుసరించి ఇశ్రాయేలీయులు మళ్ళే ముందుకు 

స్గారు. క్నీ వ్రి ప్రయాణంలో వ్రు తాగడానికి నీరు ఎక్కడా లేదు. 
క్బటి్ట వ్రు మళ్ళే ఫిరాయాదు చేయడం ప్రంభిస్్తరు. (17: 2–3) వ్రు 
దేవుణ్ణ ప్రి్థస్్త, ఆయనను విశవాసంచే బదులు మోషేకు ఫిరాయాదు చేశారు.

2. దేవుడ్ వ్రు గొణుగుతుననిప్పటికీ, దయతో వయావహరిస్్తడ్ మరియు వ్రికి 
ఒక రాత్ నుండి నీటిని సరఫరా చేస్్తడ్ – ఆయన వ్రిని విఫలం చేయడ్ 
మరియు అదుభాతం చేస్్తడ్! (17: 5–6)

3. వ్రి సమసయాలు ముగయలేదు, అమలేకీయులు వ్రిపై ద్డి చేస్్తరు! 
(17: 8) ఈ సమూహానిని చెడ్, ప్రమాదకరమైన వయాకు్తలు అని పిలుస్్తరు. 
ఐగుప్్తను విడిచిపటి్టన తరువ్త ఇశ్రాయేలీయులు ఎల అనుభూత్ 
చెంద్రో ఊహించుకోండి మరియు సమసయాంతా ఇప్్పడ్ అమలేకీయుల 
చేత చంపబడటం!

4. క్ని దేవుడ్ వ్రికి సహాయం చేశాడ్. మోషే ఒక కొండ పైభాగంలో నిలబడి 
దేవుని కర్రను తన తలపై పటు్టకునానిడ్. అది అతని తలపై ఉననిప్్పడ్, 
వ్రు గెలచారు, క్నీ అది అతని తల క్రింద ఉననిప్్పడ్, వ్రు ఓడిపో-
తునానిరు! వెంటనే మోషే చేతులు అలసపోయాయి క్బటి్ట అహరోను 
మరియు హుర్ తన చేతులను తన తలపై ఉంచడానికి సహాయపడాడారు. (17: 
11–13)

5. ఆ రోజు యుద్ధంలో ఇశ్రాయేలీయులు గెలచారు – ఈ శత్రువును ఓడించడా-
నికి దేవుడ్ వ్రికి సహాయం చేశాడ్. దేవుడ్ ఇశ్రాయేలు ప్రజలను మోషే 
ద్వారా నడిపిస్్తడని కూడా ఇది చూపించాడ్.

ముఖయా వచన్నినా వివరించండి మరియు ద్నిని నేరుచాకవడానికి  
విద్యారుథాలను ప్రోతసుహంచండి.
పాఠం 3 పూరితా చేయండి.
దీనినా చూపంచండి: – మోషే: ఎడారిలో ఆహ్రం మరియు నీరు, అమలేకీ-
యులతో యుద్ం

ముఖయా వచనానిని నేరుచికోండి మరియు సమూహంతో వ్రు ద్నిని ఎల 
ఆచరణలో పట్టవచోచి చరిచించండి.

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తాంది:
1. కిలీష్ట పరిస్థతులలో దేవుడ్ మనకు సహాయం చేయగలడని మనం కొనినిస్రులీ 

మరచిపోతామా? మన యుద్్ధలతో పోరాడటానికి మరియు అనిని కిలీష్ట 
పరిస్థతులలోన్ మనకు సహాయపడటానికి ఆయన వైప్ త్రగడం మనం 
గురు్తంచుకోవ్ల.

2. అహరోను మరియు హుర్ మోషే చేతులను తన తలపై ఉంచడానికి ఎల 
సహాయపడాడారో ఆలోచించండి – వ్రు ఆయనను ప్రోతస్హించారు మరియు 
మద్దతు ఇచాచిరు. ఈ రోజు మనం ఇతరులకు ఎల సహాయం చేస్్తము?

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

బైబిల్ ద్రుష్టి : నిర్గమకాండము 32: 1–35
ముఖయా వచన్లు : నిర్గమకాండము 32: 26 & 33
మనము ద్నిని నేరుచాకుంటున్నాము:
1. ఇశ్రాయేలు ప్రజలు తవారలో దేవుని ఆజఞాలను మరచిపోయారు.
2. దేవుడ్ ఆయనను అనుసరించినవ్రికి దయ చూపించాడ్ మరియు 

ఆయనను అనుసరించని వ్రిని శిక్షించాడ్.

వ్రు తప్్ప చేస్్తనానిరని తెలసనప్్పడ్ గురించి ఆలోచించమని విద్యారు్థలను 
అడగండి. మనము తరచుగా అవును అని ఎందుకు చెప్్తనానిమో ఆలోచించం-
డి మరియు ఈ పరిస్థతులలో అందరూ చేసేవి అనుసరిస్్తంటాం. ఈ కథలో, 
మనం అహరోనుల క్కుండా మోషే లగా ఉండకూడదని మరియు దేవుని 
మారాగాలను అనుసరించాలని తెలుస్కునానిము.

బైబిల్ కథను ప్రదరి్శంచండి: 
చరిచాంచండి మరియు వివరించండి:
1. మోషే స్నాయి పరవాతం నుండి త్రిగ వస్్తడని ఇశ్రాయేలు ప్రజలు అసహనా-

నికి గురయాయారు. వ్రు తమ చేతులోలీకి తీస్కునానిరు మరియు వ్రి సవాంత 
దేవుడిని చేయాలనుకునానిరు. వ్రు ప్రభువు నాయకతావానిని వ్రు నియంత్రిం-
చగల తప్్పడ్ విగ్రహంతో భర్్త చేస్్తరు. ఇది మొదటి రండ్ ఆజఞాలను ఎల 
విచి్ఛననిం చేసందో ఆలోచించండి. (32: 1–4)

2. ఏమి జరుగుతుందో దేవుడ్ చూసనప్్పడ్, వ్రి అవిధేయత క్రణంగా దేశం 
మొతా్తనిని నాశనం చేయడానికి ఆయన సద్ధంగా ఉనానిడ్ (32: 10) క్ని 
మోషే అల చేయవద్దని దేవుడిని వేడ్కునానిడ్. దేవుడ్ ఇక్కడ దయ చూపి-
స్్తడ్. (32: 11–14) దయ యొక్క నిరవాచనానిని వివరించండి (అరుహౌలైన శిక్ష 
నుండి తపి్పంచుకోవడం).

3. మోషే త్రిగ పరవాతంపైకి వెళిలీ ప్రజలపై చాల కోపంగా ఉనానిడ్, వ్రు దేవుని 
చటా్టలను ఉలలీంఘంచారని చూపించడానికి, వ్రి ముందు ఉనని పది ఆజఞాలను 
రాయి విర్గొటా్టడ్. (32: 19) అయినప్పటికీ దేవుడ్ ప్రజలతో కోపంగా 
ఉనానిడ్.

4. ఇశ్రాయేలు ప్రజలను ద్రితపి్పనందుకు మోషే అహరోనుతో నిరాశ చెంద్డ్. 
ఇశ్రాయేలు ప్రజలు చేస్్తననిది తప్్ప అని ఆయనకు తెలస ఉండాల, క్ని 
బదులుగా అతను వ్రి ఫిరాయాదులను వినానిడ్ మరియు ఆరాధంచడానికి ఈ 
బంగారు దూడను నిరిమాంచటానికి సహాయం చేశాడ్. (32: 21–22)

5. మోషే ఇశ్రాయేలీయులను “ప్రభువు వైప్ ఎవరునానిరు” అని అడ్గుతాడ్. 
ఎవరైత్ స్పందించి దేవుణ్ణ అనుసరించరో, ఆ రోజు చంపబడాడారు. (32: 26–
29) మిగతా అనిని విధేయతలతో పోలసే్త దేవునికి విధేయత చాల ముఖయాం.

ముఖయా వచన్నినా వివరించండి మరియు ద్నిని నేరుచాకవడానికి  
విద్యారుథాలను ప్రోతసుహంచండి.
పాఠం 3 పూరితా చేయండి.
దీనినా చూపంచండి: – మోషే మరియు బంగారు దూడ

1 యోహాను 5: 21 ను చూడండి మరియు మన హృదయాలలో దేవుని 
స్్థనానిని ఏ విధమైన "విగ్రహాలు" తీస్కునానియో ఆలోచించండి. గోడను 
పోస్టర్ చేయడానికి ఈ వచనానిని మరియు ఈ “విగ్రహాలను” ఉపయోగంచండి, 
దేవుణ్ణ అనుసరించడం మరియు పాటించడం యొక్క ప్ముఖయాతను ఎత్్త 
చూప్తుంది.

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తాంది:
1. క్బటి్ట తరచుగా మనం తప్్పలు చేస, దేవునికి విధేయత చూపకుండా 

మారవచుచి. క్నీ మనం ఆయనను అడగడం ద్వారా దేవుని నుండి క్షమాపణ 
పందవచుచి.

2. అహరోను తనకు సరైనది అని తెలసన ద్ని కోసం నిలబడలేదు. జనానిని 
అనుసరించినప్్పడ్ మనం మన జీవితంలో ఇల చేసన రోజులు, ఆలోచించ-
గలమా? దేవుడ్ మనకు విధేయత చూపడానికి సహాయం చేస్్తడని మరియు 
మన ద్రికి ప్రలోభాలు వచిచినప్్పడ్ ప్రలోభాలకు లోనుక్వద్దని ప్రి్థంచండి.

పూరితా చేయండి

ద్నినా  సమీక్ంచండి

జీవించండి
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పరిచయం

బి 10 – స్థాయి 3
పాఠం 4 – మోషే
 అంశం – ఇతతాడి సర్పము

బైబిల్ ద్రుష్టి : సంఖ్యాకాండము 21: 4–9, 
   యోహ్ను 3: 1–2 & 14–16
ముఖయా వచనం : యోహ్ను 3: 14
మనము ద్నిని నేరుచాకుంటున్నాము:
1. ఇశ్రాయేలీయులు మళ్ళే దేవునికి ఫిరాయాదు చేశారు.
2. దేవుడ్ వ్రిని శిక్షించవలస వచిచింది – క్ని అతను ఒక చేశాడ్ వ్రి నుండి 

తపి్పంచుకునే మారగాం శిక్ష.
3. ఇది యేస్ భవిషయాత్ సంఘటనల చిత్ం మన పాపాలకు సలువపై ఎత్తబడ్ట.

విద్యారు్ధలు అసహనంతో దేని కోసం అయియాన ఎదురుచూడటం లేద్ ఒకరి 
నుండి వ్గా్దనం కోసం ఎదురుచూస్్తనని సమయం గురించి ఆలోచించమని 
అడగండి. దేవుడ్ ఇశ్రాయేలీయులకు వ్గా్దన దేశానికి వ్గా్దనం చేశాడని 
వివరించండి, క్ని వ్రు అక్కడికి రావడం పటలీ అసహనానికి గురవుతునానిరు.

బైబిల్ కథను ప్రదరి్శంచండి: 
చరిచాంచండి మరియు వివరించండి:
1. ఇశ్రాయేలీయులు ఇప్్పడ్ ద్ద్ప్ 40 సంవతస్రాలుగా ఎడారిలో ఉనానిరు 

మరియు నిరాశకు గురవుతునానిరు. వ్రు మళ్ళే దేవునికి ఫిరాయాదు చేయడం 
ప్రంభించారు – “ఇక్కడ చనిపోవడానికి మీరు మమమాలని ఐగుప్్త నుండి 
ఎందుకు తీస్కొచాచిరు ?!” (సంఖ్యాక్ండము 21: 4)

2. క్బటి్ట దేవుడ్ తనపై నమమాకం లేకపోవడంతో కోపం తెచుచికుంటాడ్. 
ఆయన  వ్రి మధయాలోకి విష పాములను పంప్తాడ్ మరియు చాలమంది 
చనిపోయారు. అయిత్ మోషే క్షమించమని ప్రజల తరప్న దేవుణ్ణ ప్రి్థం-
చాడ్. (21: 7)

3. దేవుడ్ మోషేను ఒక స్తంభంపై ఇత్తడి పామును చెయయామంటాడ్ మరియు 
ఈ పామును చూసే ఎవరైనా సవాస్థత పంద్రు. ఇత్తడి పాము ఇశ్రాయేలీ-
యులను నయం చేయటానికి వీలు కల్పంచింది. దీనిని చూడటం ద్వారా, 
ఇశ్రాయేలీయులు ఈ తీరు్ప దేవుని నుండి వచిచినదని మరియు దేవుడ్ 
మాత్మే ద్ని నుండి వ్రిని విడిపించగలడని అంగ్కరిస్్తనానిరు. (21: 9)

4. ఇశ్రాయేలీయులకు ఇది ఇంక్ తెలయదు క్ని స్తంభంపై ఉనని ఈ పాముకి 
పద్ద అర్ధం ఉంది. యోహాను 3 లో, ఈ పామును చూడటం ద్వారా ఇశ్రాయే-
లీయులు ఎల సవాస్థత పంద్రో యేస్ వివరిస్్తడ్, అదేవిధంగా ఈ రోజు 
కూడా సలువపై యేస్ మరణానిని చూడటం ద్వారా మన పాపం నుండి 
సవాస్థత పందవచుచి. ఇశ్రాయేలీయులను సవాస్థపరిచిన పాము క్దు, వ్రిని 
నయం చెయయాగలగనది వ్రి విశావాసం.

ముఖయా వచన్నినా వివరించండి మరియు ద్నిని నేరుచాకవడానికి  
విద్యారుథాలను ప్రోతసుహంచండి.
పాఠం 4 పూరితా చేయండి.
దీనినా చూపంచండి: – మోషే మరియు ఇతతాడి సర్పము

ప్రసద్ధ వచనమైన యోహాను 3: 16 ను చూడమని మరియు నితయాజీవితం 
యొక్క అరా్ధనిని పరిశీలంచమని విద్యారు్థలను అడగండి. చాల మంది నితయాజీవ 
ఆలోచనను ఇష్టపడరు ఎందుకంటే వ్రు తమ భూసంబంధమైన జీవితాలను 
ఇష్టపడరు. యేస్ అందించే నితయాజీవ్నికి అనారోగయాం, మరణం, చెడ్ లేద్ 
పాపం లేదు! మనం క్రీస్్తను తెలుస్కొని ఆయనను అనుసరించినప్్పడ్, ఇది 
ఈ భూసంబంధమైన జీవితంపై మన దృక్పథానిని మారుస్్తంది.

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తాంది:
ఇశ్రాయేలీయులు దేవుణ్ణ విశవాసంచనందున వ్రు ఫిరాయాదు చేస్రు, వ్రు 
ఆయన ఆజఞాలను పాటించలేదు మరియు ఆయన వ్రి కోసం ఇంతకుముం-
దు చేసనదంతా వ్రు మరచిపోయారు. మన సవాంత చరయాలు మరియు 
వైఖరుల క్రణంగా మనం ఫిరాయాదు చేసే విషయాలు తరచూ ఎల ఉనానియో 
పరిశీలంచండి. మనము మన ఫిరాయాదుతో వయావహరించాల మరియు అది మన 
జీవితాలను పటు్టకోనివవాకూడదు.

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

బైబిల్ ద్రుష్టి : సంఖ్యాకాండము 21: 1–9
ముఖయా వచన్లు : యోహ్ను 3: 14 & 15
మనము ద్నిని నేరుచాకుంటున్నాము:
1. ఇశ్రాయేలీయులు ఇంతవరకు దేవుడ్ ఎల చూస్కునానిడో, ఎల  

సమకూరాచిడో మరిచిపోయారు.
2. ఇశ్రాయేలు ప్రజలలు ఎల పాపం చేస్్తనానిరో, ఆయనను నమమాకపోవడానిని 

దేవుడ్ చూపించాలస్ వచిచింది.
3. దేవుడ్ వ్రి శిక్ష నుండి తపి్పంచుకునే మారాగానిని అందించాడ్.

స్దీర్ఘ ప్రయాణంలో ప్రయాణంచడం గురించి ఆలోచించండి. చాల తరచుగా, 
ప్రజలు అసహనానికి గురవుతారు మరియు ప్రయాణంతో విస్గు చెందుతారు, 
ముఖయాంగా పిలలీలు. కొనినిస్రులీ, వ్రు ఇప్పటికే అక్కడకు వెళ్లీలని కోరుకుంటారు. 
దేవుడ్ తమకు చెపి్పన వ్గా్దన దేశానికి చేరుకోవడం గురించి ఇశ్రాయేలీయులు 
అలగే భావించారు.

బైబిల్ కథను ప్రదరి్శంచండి: 
చరిచాంచండి మరియు వివరించండి:
1. ఇశ్రాయేలీయులు ద్ద్ప్ 40 సంవతస్రాలుగా ఎడారిలో త్రుగుతూ అస-

హనానికి గురయాయారు. దేవుడ్ వ్రికి ఈ వ్గా్దన భూమిని వ్గా్దనం చేస్డ్ 
క్ని అది ఇంక్ ఎక్కడా కనిపించలేదు. క్బటి్ట వ్రు తమ పరిస్థతుల గురించి 
దేవునికి ఫిరాయాదు చేస, చిరాకు పడాడారు, దేవుడ్ వ్రిని ఎంత దూరం తీస్కువ-
చాచిడో గురు్తకు తెచుచికోకుండా. (సంఖ్యాక్ండము 21: 4–6)

2. దీనికి ముందు, వ్రు చాల ప్రమాద పరిస్థతులలో ఉనానిరు, క్ని ప్రభువు 
వ్రికి క్వ్లస్ంది ఇచాచిడ్ మరియు వ్రికి విశావాసం లేదు మరియు ఫిరాయాదు 
చేస్్తనే ఉనానిరు.

3. క్ని ప్రభువు విషపూరిత పాములను పంపాడ్, అవి ప్రజలను కరిచాయి 
మరియు చాలమంది మరణంచారు. (21: 6)

4. ప్రజలు తవారలోనే తమ పాపానిని గ్రహించి మోషేను అడిగారు దేవుణ్ణ క్షమాపణ 
కోసం అడగడానికి. (21: 7)

5. క్బటి్ట దేవుడ్ ఇత్తడి పామును పట్టమని ఆదేశించాడ్ స్తంభంపై చూసే 
వ్రు బ్రతుకుతారు. ఈ పామును చూడటం ద్వారా, దేవుడ్ ఈ తీరు్పను 
పంపించాడని మరియు దేవుడ్ మాత్మే ద్నిని తీసవేస వ్రిని రక్షించగలడని 
వ్రు అంగ్కరించారు. (21: 9)

6. ఇశ్రాయేలు ప్రజలు ద్నిని గ్రహించలేదు, క్నీ ఇది సలువపై యేస్కు చిహనిం. 
పాము వైప్ చూసే వ్రు వ్రి బాధ నుండి విముకి్త పంద్రు మరియు చనిపో-
లేదు. అదే విధంగా, యేస్ను సలువపై చూస్్త ఆయనపై నమమాకం ఉంచేవ్రు 
చనిపోరు క్ని నితయాజీవము పందుతారు. (ముఖయా వచనాలు చూడండి)

ముఖయా వచన్నినా వివరించండి మరియు ద్నిని నేరుచాకవడానికి  
విద్యారుథాలను ప్రోతసుహంచండి.
పాఠం 4 పూరితా చేయండి.
దీనినా చూపంచండి: – మోషే మరియు ఇతతాడి సర్పము

చినని సమూహాలలో, కీర్తన 78: 10–38 ను పరిశీలంచి, అధయాయనం చేయండి 
మరియు దేవుడ్ తన ప్రజల కోసం చేసన అదుభాతాలనినింటినీ మరియు వ్టి పటలీ 
వ్రి వైఖరిని జాబితా చేయండి.

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తాంది:
ఇశ్రాయేలు ప్రజలు తమ ప్రస్్తత పరిస్థతుల గురించి దేవునికి ఫిరాయాదు చేశారు, 
అయినప్పటికీ ఆయన వ్రిని విఫలం ఎప్్పడ్ కనివవాలేదు. క్బటి్ట తరచూ, 
మనం ఇలగే ఉండొచుచి మరియు దేవుడ్ మనకు ఇచేచి అనేక ఆశీరావాద్లను 
మరచిపోవచుచి మరియు మనం ఆయనను విశవాససే్త ఆయన మనలను ఎల చూ-
స్కుంటాడ్. ఇది మనం ఆలోచించే విధంగా ఉండకపోవచుచి మరియు తరచూ 
మన జీవితంలో “విషపూరిత పాములతో” వయావహరించాలస్ ఉంటుంది, తద్వారా 
మనం దేవుణ్ణ చూడవచుచి మరియు ఆయనపై నమమాకం ఉంచవచుచి.

పూరితా చేయండి

ద్నినా  సమీక్ంచండి

జీవించండి
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పరిచయం

బి 11– స్థాయి 3
పాఠం 1 – మోషే
అంశం – దేవుణిణి కలవడం

బైబిల్ ద్రుష్టి : నిర్గమకాండము 19: 1–14
ముఖయా వచనం : 1 పేతురు 1: 16
మనము ద్నిని నేరుచాకుంటున్నాము:
1. దేవుడ్ పరిశుదు్ధడ్ మరియు పరిపూరు్ణడ్.
2. దేవునితో సంబంధం ఉనని మనకు విధేయత చాల ముఖయాం.
3. దేవుని ధరమాశాసత్ం ఆయన ప్రజల పాపతావానిని బహిరగాతం చేస్్తయి.

వ్రు పళిలీకి వెళ్తుంటే వ్రు చేసే పనుల గురించి ఆలోచించమని విద్యారు్థల-
ను అడగండి, అనగా బట్టలు ఉతకడం, స్నినం చేయడం మరియు అ రోజు 
కోసం వ్రు చాల శుభ్ంగా మరియు చక్కగా దుస్్తలు ధరించేల చూస్్తం! 
దేవుణ్ణ కలవడానికి సద్ధం క్వడానికి ఇశ్రాయేలు ప్రజలు ఎల చేయాలస్ 
వచిచిందో వివరించండి, ఎందుకంటే ఆయన పరిపూరు్ణడ్ మరియు పాపం 
లేకుండా ఉననివ్డ్ మరియు ఇశ్రాయేలు ప్రజలు తరచూ పాపం చేశారు.

బైబిల్ కథను ప్రదరి్శంచండి: 
చరిచాంచండి మరియు వివరించండి:
1. మోషే మాత్మే దేవుణ్ణ కలవడానికి పరవాతం పైకి వెళళేగలగాడ్. దేవుని ఉనికి 

చాల శకి్తవంతమైనది మరియు పవిత్మైనది, తద్వారా ఇశ్రాయేలు ప్రజలు 
ఆయన వద్దకు వెళళేలేరు.

2. ఐగుప్్తలోని బానిసతవాం నుండి ఇశ్రాయేలీయులను రక్షించడానికి దేవునికి 
ఒక క్రణం ఉంది, ఇప్్పడ్ ఆయన వ్రికి చెపా్పడ్. వ్రు ఆయనకు 
విధేయత చూపాలని, ఆయనను అనుసరించాలని ఆయన కోరుకుంటాడ్. 
ఇశ్రాయేలు పవిత్ దేశంగా, దేవుడ్ ఎనునికునని ప్రత్యాక ప్రజలు క్వ్లని 
దేవుడ్ కోరుకునానిడ్. (5–6 వచనాలు)

3. వ్రు యెహోవ్ ఆజఞాలను విననిప్్పడ్ ప్రజలు స్పందించి ప్రభువు చెపి్పనదం-
తా చేస్్తమని చెపా్పరు. (8 వ వచనం)

4. ఇశ్రాయేలు ప్రజలను ఆరాధన కోసం పరిశుద్ధ పరుచుకోమని దేవుడ్ 
మోషేతో చెపా్పడ్. (వచనం 10) ఇది దేవుణ్ణ కలవడానికి వ్రిని సద్ధం 
చేయడమే. వ్రు దేవుణ్ణ కలవడానికి వ్రి హృదయాలను మరియు మన-
స్స్లను పరిశుద్ధ పరుచుకోవ్ల మరియు సద్ధం చేయాలస్ వచిచింది. దేవుణ్ణ 
ఆరాధంచడం కోసం మానసకంగా శుభ్ంగా ఉండటానికి ప్రయత్నించడానికి 
తమను తాము శార్రకంగా శుభ్పరచడం ఎల సహాయపడ్తుందో 
విద్యారు్థలకు వివరించండి. 

5. వ్రు దేవుణ్ణ కలవడానికి ఎందుకు సద్ధం క్వ్లో చూడటానికి ముఖయా 
వచనం చూడండి.

ముఖయా వచన్నినా వివరించండి మరియు ద్నిని నేరుచాకవడానికి  
విద్యారుథాలను ప్రోతసుహంచండి.
పాఠం 1 పూరితా చేయండి.
దీనినా చూపంచండి: – సీన్యి పర్వతం వద్ద మోషే

స్నాయి పరవాతం ఎల పరిశుద్ధమైన స్థలం అని విద్యారు్థలతో పరిశీలంచండి. 
ఇక్కడ ఆయన మోషేతో మండ్తునని పదలో మాటాలీడాడ్ (నిరగామక్ండ-
ము 3: 1–12). ఏలీయా తన ప్ణాలకు భయపడి పారిపోయినప్్పడ్ 
దేవుడ్ చినని సవారంతో మాటాలీడాడ్. (1 రాజులు 19: 1–13)

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తాంది:
1. దేవుడ్ చాల పరిశుదు్ధడ్ మరియు పరిపూరు్ణడ్ మరియు మనం చాల 

పాపాతమాకమైన మరియు మురికిగా ఉనానిము, ఆయన వద్దకు రావడానికి 
మనకు ఒక మారగాం అవసరం.

2. మనకోసం చనిపోవడానికి దేవుడ్ తన కుమారుడైన యేస్ను భూమికి 
పంపాడ్; తద్వారా మనం దేవునితో క్రొత్త సంబంధానిని కలగ ఉంటాము. 
ప్రభువైన యేస్పై మనకునని విశావాసం వలలీ, దేవుడ్ మనలను పరిశుభ్ంగా, 
పవిత్ంగా చూస్్తడ్!

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

బైబిల్ ద్రుష్టి : నిర్గమకాండము 19: 16–25, & 20: 1–7, 
    మతతాయి 22: 34–40
ముఖయా వచనం : మతతాయి 22: 37
మనము ద్నిని నేరుచాకుంటున్నాము:
1. దేవుడ్ పరిశుద్ధ దేవుడ్.
2. దేవుడ్ శకి్తవంతమైన దేవుడ్.
3. దేవుడ్ అస్యపడే దేవుడ్.
4. దేవుడ్ ప్రేమగల దేవుడ్.

ఈ అధయాయనంలో, దేవుడ్ ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు ఆయన తప్ప వేరే దేవుళ్ళే లేద్ 
విగ్రహాలు ఉండవద్దని ఎల ఆజాఞాపించాడో పరిశీలస్్తము. మనకు మరియు దేవునికి 
మధయా ఏదైనా వసే్త, అది ఒక విగ్రహం. నేటి సమాజంలో విగ్రహాలు లేద్ దేవతల ఉద్-
హరణల గురించి ఆలోచించండి మరియు వ్రు దేవుని స్్థనానిని ఎల పందవచోచి 
విద్యారు్థలతో చరిచించండి.

బైబిల్ కథను ప్రదరి్శంచండి: 
చరిచాంచండి మరియు వివరించండి:
1. ఇశ్రాయేలీయులను స్నాయి పరవాతానికి వచాచిరు మరియు దేవునితో కలవడానికి 

సద్ధంగా ఉనానిరు. దేవుడ్ చాల పరిశుదు్ధడ్, వ్రు తమను తాము బాహయాంగా 
వీలైనంత సవాచ్ఛంగా చేయడానికి ప్రయత్నించవలస వచిచింది. (19: 14)

2. దేవుడ్ అగని రూపంలో పరలోకం నుండి వచాచిడ్ – ఇశ్రాయేలు ప్రజలు 
ఆయన శకి్త చూస భయంతో వణకిపోయారు. (19: 16–18)

3. దేవుడ్ ఆయన తప్ప వేరే దేవుడ్ ఉండకూడదని ప్రజలకు చెపా్పడ్. (20: 3) 
ఇతర దేవుళళేను లేద్ విగ్రహాలను ఆరాధంచవద్దని ఆయన వ్రితో చెపా్పడ్, 
అది ఆయన స్్థనానిని తీస్కుంటుంది. ఆయన మన ప్రేమకు అస్యపడే 
దేవుడ్ మరియు ఆయనను ప్రేమిస్్తననివ్రికి మరియు ఆయన ఆజఞాలను 
పాటించేవ్రికి నిరంతర ప్రేమను వ్గా్దనం చేస్్తడ్. (20: 5–6)

4. దేవుడ్ అస్యపడ్తునానిడని చెపి్పనప్్పడ్, ఇది పాపప్ మానవ అస్య 
లంటిది క్దు. దేవుని అస్య ఎలలీప్్పడూ నిజమైన ప్రేమ మరియు ఆందో-
ళనను తెలయజేస్్తంది.

5. వ్రు కూడా ప్రభువు నామానిని దురివానియోగం చేయకూడదు. మనం ఆయన 
పేరును ఉపయోగంచిన విధానం ఆయన గురించి మనకు ఎల అనిపిస్్తందో 
చూపిస్్తంది. మనము ఆయన పరిశుద్ధ నామానిని స్్తతులతో మరియు ఆరాధ-
నలలో ఉపయోగంచాల, చెడ్ మాటలు లేద్ ప్రమాణాలు చేయకూడదు. 

6. యేస్ భూమిపై ఉననిప్్పడ్ ధరమాశాసత్ పాలకులు ఆయనను మోసగంచడానికి 
ప్రయత్నించారు. మత్తయి 22: 34–40 వరకు చూడమని విద్యారు్థలను 
అడగండి. యేస్ ప్రక్రం గొప్ప ఆజఞా ఏమిటి?

ముఖయా వచన్నినా వివరించండి మరియు ద్నిని నేరుచాకవడానికి  
విద్యారుథాలను ప్రోతసుహంచండి.
పాఠం 1 పూరితా చేయండి.
దీనినా చూపంచండి: – సీన్యి పర్వతం వద్ద మోషే

ముఖయా వచనానిని తెలుస్కోండి మరియు ఈ వచనానిని నేటి అధయాయనానిని 
ఎల సంగ్రహిస్్తందో గుంప్తో చరిచించండి. అధయాయనం 1 పూరి్త చేయడానికి 
వ్రికి సహాయపడే ప్రశనిలను అడగండి.

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తాంది:
1. విద్యారు్థల మనస్లో దేవుని స్్థనంలో వేరే ఏదైనా ఉంద్ లేద్ దేవుని కంటే 

వ్రికి ముఖయాముగా ఉంద అని ఆలోచించమని విద్యారు్థలను అడగండి? 
బహుశా వ్రు ద్ని ప్ముఖయాతను మళ్ళే పరిశీలంచాల.

2. వ్రు కొనినిస్రులీ దేవుని పేరును దురివానియోగం చేస, ప్రమాణ పదంగా 
ఉపయోగస్్తనానిరా? ఇది దేవుణ్ణ చాల బాధపడ్తుంది. ఆయన పేరును 
ఎల ఉపయోగస్్తరనే ద్ని గురించి జాగ్రత్తగా ఆలోచించమని విద్యారు్థలను 
సవ్లు చేయండి.

పూరితా చేయండి

ద్నినా  సమీక్ంచండి

జీవించండి
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పరిచయం

బి 11– స్థాయి 3
పాఠం 2 – మోషే
అంశం – దేవుణిణి తెలుస్కవడం

బైబిల్ ద్రుష్టి : నిర్గమకాండము 20: 1–12 
ముఖయా వచనం : మతతాయి 22: 37
మనము ద్నిని నేరుచాకుంటున్నాము:
1. దేవుడ్ నిజమైన దేవుడ్.
2. దేవుని పేరు ప్రత్యాకమైనది మరియు గౌరవించబడాల.
3. ఆదివ్రాలు ప్రత్యాక విశ్రాంత్ దినంగా ఉంచాల.
4. మన తలలీదండ్రులను గౌరవించడం చాల ముఖయాం.

నియమాలు మంచి విషయమైన రోజువ్ర్ పరిస్థతుల గురించి ఆలోచించండి. 
ఉద్. ఆటలు ఆడటంలో, తలలీదండ్రులు పిలలీలను వేడి తాకకుండా ఆపడం, 
ట్రాఫిక్ లైట్ సగనిల్స్, బెడ్ టైమ్స్, పాఠశాలకు వెళలీడం మొదలైనవి. దేవుడ్ 
ఇశ్రాయేలు ప్రజలను తన పవిత్ దేశంగా మారచిడానికి నియమాలను ఎల 
ఇచాచిడో విద్యారు్థలతో చరిచించండి–పది ఆజఞాలు. దేవుడ్ కోరుకునని విధంగా 
జీవించడానికి వ్రికి దేవుని మారగాదర్శక్లు అవసరం.

బైబిల్ కథను ప్రదరి్శంచండి: 
చరిచాంచండి మరియు వివరించండి:
1. దేవుడ్ ఇచిచిన మొదటి ఆజఞా (1–3 వచనాలు) ఆయన తప్ప వేరే దేవుడ్లు 

లేద్ విగ్రహాలను కలగ ఉండకూడదు. విగ్రహం అంటే మన జీవితంలో దేవుని 
స్్థనానిని పందేది. ఇది దేవునికి చాల ముఖయామైనది; అందుకే ఇది మొదటి 
ఆజఞా. యేస్ సవాయంగా మత్తయి 4: 10 లో ఈ విషయానిని ధృవీకరించాడ్.

2. రండవ ఆజఞా (4 వ వచనం) ఇతర విగ్రహాలను తయారు చేయకూడదు. 
ఇది చాల స్లభం అనిపించవచుచి క్ని ఇశ్రాయేలు ప్రజలు ఐగుప్్త నుండి 
వచాచిరు, ఈ ప్రదేశంలో చాల విగ్రహాలు మరియు దేవతలు ఉండేవి. యేస్ 
ఈ ఆజఞాను లూక్ 16: 13 లో నొకి్క చెపా్పడ్.

3. మూడవ ఆజఞా (7 వ వచనం) మన దేవుడైన యెహోవ్ నామానిని దురివాని-
యోగం చేయకూడదు. దేవుని పేరు ప్రత్యాకమైనది మరియు ద్నిని తప్్పగా 
ఉపయోగంచకూడదు. మనం ఆయన పేరును ఉపయోగంచిన విధానం 
ఆయన గురించి మనకు ఎల అనిపిస్్తందో చూపిస్్తంది. మనము ఆయన 
పేరును స్్తత్స్్త మరియు ఆరాధనలలో ఉపయోగంచాల, చెడ్ మాటలు 
లేద్ ప్రమాణాలు చేయకూడదు. 

4. నాలుగవ ఆజఞా (8–11 వచనాలు) సబాబుత్ను పవిత్ దినంగా ఉంచడం, 
వ్రంలోని ఇతర ఆరు రోజులకు భిననింగా ఉంటుంది. దేవుడ్ ఆక్శం, 
భూమిని ఆరు రోజులలో చేస, తరువ్త సబాబుతులో విశ్రాంత్ తీస్కునాని-
డ్ మరియు మనం ఆయన మాదిరిని అనుసరించాల. దేవుడ్ మరియు 
ఆయన సృష్్టని విశ్రాంత్ తీస్కోవడానికి మరియు ఆరాధంచడానికి మనకు 
ఒక రోజు ఉండాలని దేవుడ్ కోరుకుంటాడ్.

5. ఐదవ ఆజఞా (12 వ వచనం) వ్రి తండ్రి మరియు తలలీని గౌరవించడం. గౌరవం 
అంటే ఏమిటి మరియు మన తలలీదండ్రులను ఎల గౌరవించాలో చరిచించండి.

ముఖయా వచన్నినా వివరించండి మరియు ద్నిని నేరుచాకవడానికి  
విద్యారుథాలను ప్రోతసుహంచండి.
పాఠం 2 పూరితా చేయండి.
దీనినా చూపంచండి: – సీన్యి పర్వతం వద్ద మోషే 

మత్తయి 22: 37–40 చూడండి మరియు ఈ వచనాలు పది ఆజఞాలను ఎల 
సంగ్రహించవచోచి చరిచించండి. పాఠం 2 పూరి్త చేయడానికి విద్యారు్థలకు 
సహాయపడటానికి ప్రశనిలు అడగండి.

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తాంది:
1. మనం ఇతర దేవుళళేను లేద్ విగ్రహాలను దేవుని ముందు ఉంచుతామా? 

ఇతర విషయాలు ఉద్. క్రీడ, టీవీ, పని మొదలైనవి దేవుని స్్థనంలో 
ఉండకూడదు.

2. మనము ప్రమాణం చేస్్తనానిమా లేద్ దేవుని పేరును తప్్పగా ఉపయోగస్్త-
నానిమా? దేవుని పేరును ప్రత్యాకమైన మరియు పవిత్మైనదిగా పరిగణంచడా-
నికి మనము జాగ్రత్తగా ఉండాల.

3. మన ఆదివ్రం ఇతరులకు భిననిమైన రోజుగా ఉంచుతునానిమా?
4. మనము మన తలలీదండ్రులను గౌరవిస్్తనానిమా?

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

బైబిల్ ద్రుష్టి : నిర్గమకాండము 20: 8–11, లూకా 13: 10–17
ముఖయా వచనం : నిర్గమకాండము 20: 8
మనము ద్నిని నేరుచాకుంటున్నాము:
1. మనం సబాబుత్ ని పవిత్ంగా ఉంచాలని దేవుడ్ కోరుకుంటాడ్.
2. చటా్టలను పాటించడం ప్రజలను ప్రేమించకుండా పరిమితం చేయకూడదు.

నియమాలు మంచి విషయమైన రోజువ్ర్ పరిస్థతుల గురించి ఆలోచించండి ఉద్. 
ఆటలలో, తలలీదండ్రులు పిలలీలను వేడి తాకకుండా ఆపడం, ట్రాఫిక్ లైట్ సగనిల్స్, 
బెడ్ టైమ్స్, పాఠశాలకు వెళలీడం మొదలైనవి. ఇశ్రాయేలు ప్రజలను దేవుడ్ తన 
పవిత్ దేశంగా మారచిడానికి మరియు వ్రికి ఉత్తమమైన మారాగానిని చూపించడానికి 
దేవుడ్ పది ఆజఞాలను ఎల ఇచాచిడో విద్యారు్థలతో చరిచించండి. ఆయన రక్షణలో 
జీవించండి.

బైబిల్ కథను ప్రదరి్శంచండి: 
చరిచాంచండి మరియు వివరించండి:
1. ఇశ్రాయేలీయులకు పది ఆజఞాలలో ఒకటి సబాబుత్ రోజును పాటించడం 

మరియు ద్నిని పవిత్ంగా ఉంచడం, ఇది దేవునికి అంకితం. (నిరగామక్ండ-
ము 20: 8–11)

2. దేవుడే ఆరు రోజులోలీ ఆక్శం, భూమిని తయారు చేస, ఏడవ త్దీన విశ్రాంత్ 
తీస్కునానిడ్. అదేవిధంగా చేయమని మరియు వ్రానికి ఒక రోజు ఇతరులకు 
భిననింగా ఉండాలని, విశ్రాంత్ కోసం మరియు ఆయన సృష్్టని ఆరాధంచడానికి 
ఆయన మనలను ప్రోతస్హిస్్తడ్.

3. దేవుడ్ ఇశ్రాయేలీయులతో మనాని సేకరించడానికి వ్రి స్చనల ద్వారా 
రూపందించడం ప్రంభించాడ్. (నిరగామక్ండము 16: 22–26)

4. యేస్ భూమిపై ఉననిప్్పడ్, ఈ ఆజఞాను ఆయన పాటించడం పటలీ ప్రజలు 
సంతోషంగా లేరు. ఆయన సబాబుత్ రోజున ప్రజలను సవాస్థపరిచినప్్పడ్ 
ఈ ఆజఞాను ఉలలీంఘంచాడని వ్రు ఆరోపించారు. ఇది చాల సందరాభాలలో 
జరిగంది. వ్టిలో ఒకటి లూక్ 13: 10–17లో కనిపిస్్తంది.

5. ఆదివ్రం వ్రి జంతువులను తాము చూస్కుంటామని యేస్ వ్రి 
వంచనను ఎత్్త చూపాడ్, అయిత్ యేస్ మానవుడిని పటి్టంచుకోలేద్? వ్రు 
ధరమాశాసత్ంలో చికు్కకునానిరు మరియు ధరమాశాస్త్నిని చాల కఠినంగా ఉంచారు, 
వ్రి జీవితాలకు దేవుని చిత్తం ఏమిటో వ్రు మరచిపోయారు.

ముఖయా వచన్నినా వివరించండి మరియు ద్నిని నేరుచాకవడానికి  
విద్యారుథాలను ప్రోతసుహంచండి.
పాఠం 2 పూరితా చేయండి.
దీనినా చూపంచండి: – సీన్యి పర్వతం వద్ద మోషే

సబాబుతుని పవిత్ంగా ఉంచడం మరియు ఇతరుల నుండి రండ్ వైప్ల 
వేరుచేయడం అనే అంశంపై సమూహ చరచి జరపండి; “కోసం” మరియు 
“వయాత్రేకంగా”.

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తాంది:
1. మనలో ఎవరూ అనిని ఆజఞాలను పాటించలేరు; మనము పాప్లమే మరియు 

దేవుని ప్రమాణాలను చేరుకోలేము. (రోమి   3: 23)
2. ఈ ఆజఞాలను పాటించటానికి ప్రయత్నించడం ద్వారా మనం దేవుణ్ణ సంతోషప-

ట్టలేము.
3. యేస్ క్రీస్్త వచాచిడ్, మనం దేవునితో సవయాంగా ఉండటానికి మరియు మన 

పాపానికి శిక్షను భరించడానికి. మనం ఆయనను మన జీవితాలోలీకి అంగ్కరిసే్త, 
మన జీవితాలను మనం జీవించడంలో సహాయపడటానికి ఆయన పరిశుద్్ధతమా-
ను ఇస్్తడ్.

పూరితా చేయండి

ద్నినా  సమీక్ంచండి

జీవించండి
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పరిచయం

బి 11– స్థాయి 3
పాఠం 3 – మోషే
అంశం – దేవునికి విధేయత చూపడం

బైబిల్ ద్రుష్టి : నిర్గమకాండము 20: 13–21; మతతాయి 19: 16–30
ముఖయా వచనం : మతతాయి 19: 21
మనము ద్నిని నేరుచాకుంటున్నాము:
1. దేవుడ్ ఈ ఆజఞాలను పాటించాలని ఇచాచిడ్.
2. ఈ ఆజఞాలను పాటించడం ద్వారా మనకు నితయాజీవము ఉంటుందని అర్థం క్దు.
3. మనం కొనినిస్రులీ మన జీవితంలో ఇతర విషయాలను దేవునికి బదులుగా 

ఉంచవచుచి.

పాఠశాలలో మనము నియమాలను ఎల పాటించాలో ప్రయత్నిస్్తము, క్ని 
కొనినిస్రులీ మనం వ్టిని మరచిపోయి వ్టిని విచి్ఛననిం చేస్్తము. బహుశా 
ఉద్హరణలు ఇవవాండి. దీనికి క్రణం మనం మానవులం మరియు పాపా-
తమాకం మరియు దేవుని వలె పరిపూర్ణంగా ఉండలేము.

బైబిల్ కథను ప్రదరి్శంచండి: 
చరిచాంచండి మరియు వివరించండి:
1. ఆరవ ఆజఞా నరహతయా చెయయారాదు. హతయాకు యేస్ కొత్త నిరవాచనం చూ-

డటానికి మత్తయి 5: 21–22 చూడండి. ఈ రోజు మనం ప్రజలతో ఎల 
వయావహరిస్్తమో ఇది ఎల ప్రభావితం చేస్్తందో పరిశీలంచండి.

2. ఏడవ ఆజఞా వయాభిచారం చేయకూడదు.
3. ఎనిమిదవ ఆజఞా దంగలంచకూడదు. క్రొత్త నిబంధనలో, యేస్ దీనిని ప్నరిని-

రవాచించాడ్ మరియు ఎవరైనా మీ చొక్్కను దంగలంచినటలీయిత్, వ్రికి మీ 
కోటు కూడా ఇవవాండి! (మత్తయి 5: 40)

4. తొమిమాదవ ఆజఞా మీ పరుగువ్రికి వయాత్రేకంగా స్క్షయామివవాకూడదు. ఎవరో 
చేసన ద్ని గురించి అబద్ధం చెప్పడం లేద్ మొత్తం కథలో కొంత భాగానిని 
వదిలవేయడం దీని అర్థం అని విద్యారు్థలకు వివరించండి. ఈ విషయంపై 
యేస్ ఏమి చెపా్పడో చూడటానికి మత్తయి 12: 36 చూడండి.

5. పదవ ఆజఞా ఇతర వయాకు్తల పటలీ ఆశపడ్ట లేద్ అస్యపడటం. ఆశపడ్ట 
దేవునిపై నమమాకం లేకపోవడానిని చిత్రీకరిస్్తంది.

6. విద్యారు్థలతో మత్తయి 19: 16–30 చదవండి. ఈ ఆజఞాలనినింటినీ 
పాటించడం వలలీ మీరు నితయాజీవ్నికి వ్రసతవాంగా రాలేరని యేస్ ఎల 
చూపించాడో చరిచించండి. రక్షణ మంచి పనుల నుండి రాదు క్ని దేవునిపై 
ప్రేమ ఉండాల, మరియు ప్రభువైన యేస్ను విశవాసంచడం ద్వారా అందరినీ 
విడిచిపట్టడానికి ఇష్టపడాల.

ముఖయా వచన్నినా వివరించండి మరియు ద్నిని నేరుచాకవడానికి  
విద్యారుథాలను ప్రోతసుహంచండి.
పాఠం 3 పూరితా చేయండి.
దీనినా చూపంచండి: – ధనవంతుడు యేస్ను ప్రశనాలు అడుగుతాడు. 

చినని సమూహాలలో, దేవుని కంటే ఎకు్కవ ప్ముఖయాతనిచేచి విషయాల 
గురించి మన జీవితంలో ఆలోచించండి, ఇది దేవునికి మొదటి స్్థనం ఇవవా-
కుండా నిరోధస్్తంది. మన జీవితాలోలీ ఆయనకు ప్రథమ స్్థనం ఇవవాడానికి 
మనం వీటిని ఎల తరలంచవచోచి (వ్టిని వదిలంచుకోవ్లస్న అవసరం 
లేదు) ఆచరణాతమాక మారాగాలను చరిచించండి.

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తాంది:
1. మనం మంచిగా ఉండి, మన తలలీదండ్రులు, ఉపాధాయాయులు మొదలైనవ్రికీ 

విధేయత చూపిసే్త దేవుడ్ సంతోష్స్్తడని, మనకు నితయాజీవము వస్్తందని 
మనం అనుకుంటునానిమా? ఎఫెస్యులకు 2: 8–9 చూడండి

2. మనం ధనవంతుడైన యువకుడిలగే అదే తప్్ప చేస, దేవుని కోసం  
వస్్తవులను వదులుకోవటానికి ఇష్టపడనందున విచారంగా పోతామా?

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

బైబిల్ ద్రుష్టి : నిర్గమకాండము 20: 12–21, మారుకూ 10: 17–31
ముఖయా వచనం : మతతాయి 6: 24
మనము ద్నిని నేరుచాకుంటున్నాము:
1. ఆజఞాలు మరియు చటా్టలు ముఖయామైనవి మరియు వ్టిని పాటించాల.
2. ఆజఞాలు మరియు చటా్టలు దేవునితో లేద్ నితయాజీవంతో సంబంధం కలగ 

ఉండవు.
3. మనం చాల స్లభంగా ఇతర విగ్రహాలను దేవుని స్్థనంలో ఉంచవచుచి.

పాఠశాలలో మనము నియమాలను ఎల పాటించాలో ప్రయత్నిస్్తము, క్ని 
కొనినిస్రులీ మనం వ్టిని మరచిపోయి వ్టిని విచి్ఛననిం చేస్్తము. ఉద్హరణలు 
ఇవవాండి. దీనికి క్రణం మనం మానవులం మరియు పాపాతమాకం మరియు దేవుని 
వలె పరిపూర్ణంగా ఉండలేము. మనం చేసే పనుల ద్వారా పరలోకంలోకి వెళళేలేము.

బైబిల్ కథను ప్రదరి్శంచండి: 
చరిచాంచండి మరియు వివరించండి:
1. యేస్ భూమీమాదకు వచిచినప్్పడ్, ఆయన ధరమాశాసత్ం నెరవేరాచిడ్ మరియు 

కొనిని ఆజఞాలను విపలీవ్తమాకంగా మారాచిడ్:
2. ఐదవ ఆజఞా – మీ తండ్రి మరియు తలలీని గౌరవించండి – మత్తయి 10: 37 

దీనిపై యేస్ యొక్క క్రొత్త అభిప్యానిని చూపిస్్తంది.
3. ఆరవ ఆజఞా – నరహతయా చెయయారాదు. హతయాకు యేస్ నిరవాచనం చూడటానికి 

మత్తయి 5: 21–22 చూడండి. ఈ రోజు మనం ప్రజలతో ఎల వయావహరిస్్త-
మో ఇది ఎల ప్రభావితం చేస్్తందో పరిశీలంచండి.

4. ఏడవ ఆజఞా – వయాభిచారం చేయకూడదు. మత్తయి 5: 28 మనకు యేస్ 
వివరణ చూపిస్్తంది.

5. ఎనిమిదవ ఆజఞా – దంగలంచవదు్ద. యేస్ దీనిని కూడా ప్నరినిరవాచించాడ్ 
(మత్తయి 5: 40)

6. తొమిమాదవ ఆజఞా – మీ పరుగువ్రికి వయాత్రేకంగా తప్్పగా స్క్షయాం చెప్పవదు్ద. 
ఎవరో చేసన ద్ని గురించి అబద్ధం చెప్పడం లేద్ మొత్తం కథలో కొంత 
భాగానిని వదిలవేయడం దీని అర్థం అని విద్యారు్థలకు వివరించండి. ఈ 
విషయంపై యేస్ ఏమి చెపా్పడో చూడటానికి మత్తయి 12: 36 చూడండి.

7. మారు్క 10: 17–31 చదవండి. రక్షణ మంచి పనుల నుండి రాదని యేస్ 
ఎల చూపిస్్తడో చరిచించండి క్ని దేవునిపై ప్రేమ ఉండాల, భౌత్క సంపదను 
వదల, యేస్పై పూరి్తగా విశావాసం కలగ ఉండటానికి ఇష్టపడాల.

ముఖయా వచన్నినా వివరించండి మరియు ద్నిని నేరుచాకవడానికి  
విద్యారుథాలను ప్రోతసుహంచండి.
పాఠం 3 పూరితా చేయండి.
దీనినా చూపంచండి: – ధనవంతుడు యేస్ను ప్రశనాలు అడుగుతాడు. 

యేస్ భూమికి వచిచినప్్పడ్, ఆయన విపలీవక్రుడ్. యేస్ జననం, జీవితం 
మరియు మరణం ధరమాశాసత్ం యొక్క అవసరానిని ఎల మారాచిడో చరిచించండి 
ఉద్. మంచి పనులు, ఆజఞాలను పాటించడం సరిపోదని ఆయన బోధంచాడ్. 
యేస్ చనిపోవడానికి వచాచిడ్, తద్వారా మనకు ఇకపై చట్టం అవసరం లేదు 
మరియు మనం క్షేమించబడతాము.

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తాంది:
1. మనం ధనవంతుడైన యువకుడిలగే ఉనానిమా? నియమాలను పాటించడం 

మంచిది, క్నీ అది మనకు శాశవాతమైన జీవితానిని లేద్ దేవునితో సంబంధానిని 
ఇవవాదు.

2. మనం యేస్ను విశవాసంచడం ద్వారా నితయాజీవమును పందుతాము, మనం 
చేసే పనుల ద్వారా క్దు. ప్రభువు యేస్ మనకు దేవుణ్ణ చేరుకోవడానికి ఏకైక 
మారగాం. (యోహాను 14: 6)

పూరితా చేయండి

ద్నినా  సమీక్ంచండి

జీవించండి
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పరిచయం

బి 11– స్థాయి 3
పాఠం 4 – మోషే
అంశం – దేవుని దయ

బైబిల్ ద్రుష్టి : నిర్గమకాండము 32: 1–26
ముఖయా వచనం : నిర్గమకాండము 32: 26
మనము ద్నిని నేరుచాకుంటున్నాము:
1. ఇశ్రాయేలు ప్రజలు దేవునికి అవిధేయత చూపారు.
2. దేవుడ్ ఆయనను అనుసరించినవ్రికి దయ చూపించాడ్ మరియు 

అనుసరించని వ్రిని శిక్షించాడ్.

ఏమీ చెయయాకూడవద్దని అడిగన సమయం గురించి ఆలోచించమని విద్యారు్థ-
లను అడగండి .... అయిత్ ఎలగైనా చేస్రు అనుకోండి! ఇక్కడ ఇదే జరిగం-
దని, ఇశ్రాయేలు ప్రజలు దేవుణ్ణ మరచిపోయి, విగ్రహాలను ఆరాధంచడానికి 
త్రిగ వెళ్ళేరని వివరించండి.

బైబిల్ కథను ప్రదరి్శంచండి: 
చరిచాంచండి మరియు వివరించండి:
1. మోషే స్నాయి పరవాతం నుండి త్రిగ వస్్తడని ఇశ్రాయేలు ప్రజలు అసహనా-

నికి గురయాయారు. క్బటి్ట వ్రు ఆరాధంచడానికి విగ్రహాలను చేశారు. (32: 
1–4) వ్రు తమను తాము తయారు చేస్కొని తమను తాము నియంత్రిం-
చుకోగలగే విగ్రహానిని తయారు చేస్కోవ్లని వ్రు కోరుకునానిరు. అప్పటికే 
వ్రు మొదటి రండ్ ఆజఞాలను మరచిపోయారు. (నిరగామక్ండము 20: 
1–5)

2. దేశం మొతా్తనిని నాశనం చేయడానికి దేవుడ్ సద్ధంగా ఉనానిడ్ వ్రి అవి-
ధేయత మరియు పాపం క్రణంగా (32: 10) అయిత్ అల చేయవద్దని 
మోషే దేవునితో వేడ్కునానిడ్. వ్రందరిని నాశనం చేయకుండా దేవుడ్ 
తన ప్రేమను, దయను ఇక్కడ చూపిస్్తడ్. దయ యొక్క నిరవాచనానిని 
వివరించండి (అరుహౌలైన శిక్ష నుండి తపి్పంచుకోవడం).

3. ప్రభువును అనుసరించడానికి సద్ధంగా ఉననివ్రికి దేవుడ్ దయ 
చూపించాడ్ (32: 26) క్ని ఇతరులకు, అవిధేయత క్రణంగా వ్రు 
చంపబడాడారు.

4. ఇశ్రాయేలు ప్రజలు ద్రితపి్పనందుకు మోషే అహరోనులో నిరాశ చెంద్డ్. 
ఇశ్రాయేలు ప్రజలు చేస్్తననిది తప్్ప అని ఆయనకు తెలస ఉండాల, క్ని 
బదులుగా అతను వ్రి ఫిరాయాదులను వినానిడ్ మరియు ఆరాధంచడానికి 
ఈ బంగారు దూడను నిరిమాంచటానికి సహాయం చేశాడ్. (32: 22–24) 
మిగతా వ్రందరూ చేస్్తననిందున మనం కొనినిస్రులీ సరైనది క్దని తెలసన 
పనులు చేస్్తరా?

ముఖయా వచన్నినా వివరించండి మరియు ద్నిని నేరుచాకవడానికి  
విద్యారుథాలను ప్రోతసుహంచండి.
పాఠం 4 పూరితా చేయండి.
దీనినా చూపంచండి: – మోషే మరియు బంగారు దూడ

పాఠానిని సమీక్షించడానికి మరియు ద్నిని పూరి్త చేయడంలో వ్రికి సహాయ-
పడటానికి నేటి కథపై విద్యారు్థలను ప్రశినించండి.

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తాంది:
1. ఇశ్రాయేలీయులు పాపం చేసనప్పటికీ దేవుడ్ వ్రికి దయ చూపించినటేలీ, 

మనం చేసన తప్్పకు క్షమాపణ కోరిత్ ఆయన మనకు కూడా దయ 
చూపగలడ్.

2. దేవుడ్ ప్రేమగల దేవుడ్ మరియు మన పాపాలకు మనలని శిక్షించటానికి 
ఇష్టపడడ్. అందువలలీ మనకు అరహౌమైన శిక్షను మనం తీస్కోనవసరం 
లేకుండా మనకోసం చనిపోయేల ఆయన తన కుమారుడిని పంపాడ్.

బి 11 – స్థాయి 4
పాఠం 4 – ధర్మశాసత్ం
అంశం – “దేవుని వాకయాము”

బైబిల్ ద్రుష్టి : మారుకూ 7: 1–23
ముఖయా వచన్లు : 1 తిమోతి 1: 15, రోమనులు   5: 8
మనము ద్నిని నేరుచాకుంటున్నాము:
1. పరిసయుయాలు కపటంగా ఉనానిరు.
2. సంప్రద్యాలు కంటే ముఖయామైనవి క్కూడదు దేవుని వ్కయాము.
3. యేస్ తన అనుచరులను వ్రి హృదయాలలో పరిశుద్ధత గురించి సవ్లు 

చేశాడ్.

మన కుటుంబాలలో లేద్ చరిచిలో మనకు ఉనని సంప్రద్యాల గురించి ఆలోచిం-
చండి. వీటిలో కొనిని మంచివి మరియు కొనిని చెడడావి క్వచుచి. మంచి స్ంప్రద్-
యాలు దేవుని వ్కయాంపై వెలుగు వెలగస్్తయి మరియు ఆయనను సేవించడానికి 
మరియు విధేయతకు మనలని ప్రేరేపిస్్తయి. క్నీ అవి దేవుని వ్కయాం కంటే ఎననిడూ 
ముఖయామైనవి క్వు.

బైబిల్ కథను ప్రదరి్శంచండి: 
చరిచాంచండి మరియు వివరించండి:
1. యేస్ భూమిపై ఉనని సమయంలో, మోషే మరియు ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు 

ఇవవాబడిన ధరమాశాసత్ం ఇప్పటికీ ఉపయోగంచబడ్తోంది. ఏదేమైనా, అనేక 
అదనప్ చటా్టలు మరియు నియమాలు స్ంప్రద్యం ద్వారా చేరచిబడాడాయి, 
దేవుని నుండి క్దు, ఎల జీవించాలో.

2. పరిసయుయాలు చాల తీరు్ప తీరాచిరు మరియు యేస్ను పరిశీలంచడానికి 
వచాచిరు. వ్రు యేస్ శిషుయాలను వ్రు చేసన పనికి విమరి్శంచారు, వ్రు 
దేవుని చటా్టలను ఉలలీంఘస్్తనానిరని పేర్్కనానిరు. (మారు్క 7: 5)

3. పరిసయుయాలు కపట భకి్త గల ప్రజలు. వ్రి చరయాలు బాహయామైనవి, అందరూ 
చూడటానికి మరియు వ్రి హృదయాల నుండి రాలేదు, అవి దేవునికి దూరంగా 
ఉనానియి. వ్రు తప్్పడ్ క్రణాల వలలీ ఆరాధనలు చేశారు; ఎందుకంటే వ్రు 
పవిత్ంగా కనిపించాలని మరియు వ్రి స్థత్ని పంచుకోవ్లని కోరుకునానిరు.

4. పరిసయుయాలు దేవుని చటా్టలను పాటించలేదని యేస్ ఆరోపించారు, వ్రు 
చేసన చటా్టల వలలీ వ్రు ఉద్. ఇకపై వ్రి తలలీ మరియు తండ్రిని చూస్కో-
వడం లేదు. దేవుణ్ణ గౌరవించే బదులు పవిత్ంగా కనిపించేల చటా్టలను, 
సంప్రద్యాలను ఉంచినందుకు ఆయన వ్రిని త్టా్టడ్.

5. పరిశుద్ధ హృదయం యొక్క ప్ముఖయాతను యేస్ శిషుయాలకు బోధంచాడ్ 
మరియు మనం సవాచ్ఛమైన హృదయానిని కలగ ఉండకూడదనుకుంటే మన 
జీవితాల నుండి చెడ్, పాపాతమాకమైన లక్షణాలు బయటపడతాయి. (మారు్క 
13: 17–19)

ముఖయా వచన్నినా వివరించండి మరియు ద్నిని నేరుచాకవడానికి  
విద్యారుథాలను ప్రోతసుహంచండి.
పాఠం 4 పూరితా చేయండి.
దీనినా చూపంచండి: – తగినది లేదు

మారు్క 7: 21–22 ను చూడమని విద్యారు్థలను అడగండి మరియు దీనిని 
ఫిలపీ్పయులకు 4: 8 తో పోలచిండి. మన జీవితంలో ఏ లక్షణాలు ఉండాల 
మరియు దీని గురించి మనం ఎల వెళళేగలం?

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తాంది:
1. మన సవాంత హృదయ స్థత్ని, మన సవాంత ఉదే్దశాలను చూడకుండా ప్రజలను 

తీరు్ప చెప్పడానికి మరియు నిందించడానికి మనము తొందరపడకూడదు.
2. పరిసయుయాల మాదిరిగానే, మన సవాంత నియమాలు మరియు సంప్రద్యా-

లలో చికు్కకోకూడదు మరియు జీవించడానికి ఏకైక మారగాంగా చూడాల. ఇది 
దేవుణ్ణ గౌరవించడం మరియు ప్రేమించడం నుండి మనలను ఆపగలదు. 
అనుమానం ఉంటే, మన సవాంత ప్రవర్తన గురించి మారగాదర్శకతవాం కోసం 
ప్రభువైన యేస్ వైప్ చూడాల.

పూరితా చేయండి

ద్నినా  సమీక్ంచండి

జీవించండి
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పరిచయం

బి 12– స్థాయి 3
పాఠం 1 – క్రిస్మస్ ఆనందం!
అంశం – దేవుని వాగా్దన్లు

బైబిల్ ద్రుష్టి: యెషయా 9: 1–7; మీకా 5: 2
ముఖయా వచనం: యెషయా 9: 6
మనము ద్నిని నేరుచాకుంటున్నాము:
1. యేస్ జననం వ్స్తవ్నికి జనిమాంచడానికి వందల సంవతస్రాల ముందు 

చెప్పబడింది.
2. యేస్ ప్టు్టక కోసం చాల మంది ఎదురుచూస్్తనానిరు.
3. యేస్ చాల క్లంగా ఎదురుచూస్్తనని మస్స్య, ప్రపంచానికి వెలుగు.

గరభావత్ అయిన వ్రి గురించి ఎవరికైనా తెలుస్ అని విద్యారు్థలను 
అడగండి. శిశువు వచేచి వరకు తలలీదండ్రులు వేచి ఉండటానికి 9 నెలలు ఎల 
ఉంటుందో వ్రికి వివరించండి. యేస్ రావడం గురించి ప్రవక్తలు ఇశ్రాయేలు 
ప్రజలకు చెపా్పరు, క్ని ఆయన ప్ట్టడానికి వందల సంవతస్రాలు వేచి 
ఉండాలస్ వచిచింది.

బైబిల్ కథను ప్రదరి్శంచండి: 
చరిచాంచండి మరియు వివరించండి:
1. ఫుట్బాల్ మాయాచ్ ప్రంభమయేయా ముందు ద్ని స్కరు ఎల ఉంటుందో 

లేద్ 40 సంవతస్రాల క్లంలో మనము ఏమి చేయబోతునానిమో  
విద్యారు్థలతో చరిచించండి. మనము ముందే చెప్పలేము. ఈ సంఘటనలు 
జరగడానికి వందల సంవతస్రాల ముందే యేస్ భూమిపైకి వస్్తడని 
యెషయా మరియు మీక్ చెపా్పడ్.

2. చీకటిలో ఉననివ్రికి కూడా ప్రక్శింపజేసే గొప్ప క్ంత్ని ఎల చూస్్తరనే 
ద్ని గురించి యెషయా ప్రవక్త మాటాలీడ్తాడ్. ఈ గొప్ప క్ంత్ ఎవరో 
చూడటానికి యోహాను 8: 12 ను చూడమని విద్యారు్థలను అడగండి.

3. వందల సంవతస్రాల తరువ్త, యెషయాలోని ఈ ప్రవచనాలు ఎల నిజమ-
యాయాయో చూడటానికి మత్తయి 4: 14–16ని చూడమని విద్యారు్థలను 
అడగండి.

4. ప్రపంచానికి దేవుని గొప్ప రక్షణ ప్రణాళిక ఎల అదుభాతంగా ఉందో మరియు 
ఈ ప్రణాళిక నెరవేరడానికి యూదులు వందల సంవతస్రాలు ఎల ఎదురు-
చూశారో విద్యారు్థలతో చరిచించండి. ఆయన ప్ట్టడానిని చూడటానికి వ్రిలో 
చాలమంది జీవించలేదు. యేస్ జీవితమంతా బైబిలోలీ ఒక వృతా్తంతం కలగ 
ఉండటం ఎంత అదుభాతంగా ఉందో పరిశీలంచండి, కనుక మన రక్షకుడిగా 
ఆయనను మనం తెలుస్కోవచుచి.

ముఖయా వచన్నినా వివరించండి మరియు ద్నిని నేరుచాకవడానికి  
విద్యారుథాలను ప్రోతసుహంచండి.
పాఠం 1 పూరితా చేయండి.
దీనినా చూపంచండి: – యేస్ జననం గురించి ప్రవచన్లు 

విద్యారు్థలతో యెషయా 9: 6 & 7 చదవండి మరియు యెషయా ప్రవచిం-
చిన ప్రత్ శీరి్షకలను యేస్ను వివరిస్్తందని చరిచించండి. ప్రభువైన యేస్ను 
ప్రత్ ఒక్కరూ ఎల పిలుస్్తరో విద్యారు్థలతో అనేవాష్ంచండి.

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తాంది:
1. వెలుగు యొక్క లక్షణాల గురించి మరియు యేస్ను ప్రపంచ వెలుగు అని 

ఎల పిలుస్్తరు అనే ద్ని గురించి ఆలోచించమని విద్యారు్థలను అడగండి. 
(యెషయా 9: 2)

2. యేస్ను ప్రపంచ వెలుగుగా చూడమని విద్యారు్థలను సవ్లు చేయండి. 
మనము క్రిసమాస్ దీపాలను చూసనప్్పడ్, మన పాపప్ శిక్ష నుండి మనలను 
రక్షించడానికి భూమికి పంపబడిన యేస్ నిజమైన వెలుగు అని వ్రు మనకు 
గురు్త చేస్్తరు.

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

బైబిల్ ద్రుష్టి: లూకా 1: 26–38; లూకా 2: 1–7
ముఖయా వచనం: లూకా 1: 35
మనము ద్నిని నేరుచాకుంటున్నాము:
1. యేస్ జననం వందల సంవతస్రాల క్రితం రాసన ప్రవచనాలను నెరవేరిచింది.
2. మరియా మరియు యోసేప్ ప్రపంచానికి తన ప్రణాళికలో భాగంగా దేవుడ్ 

ఉపయోగంచుకోవటానికి ఇష్టపడాడాడ్.
3. బేతెలీహేములో యేస్ జననం ద్ద్ప్ గురి్తంచబడలేదు.

మనము ప్రణాళికలను ఎల చేయవచోచి విద్యారు్థలతో చరిచించండి ఉద్. సెలవులు, 
ప్టి్టనరోజు పార్్టలు, వివ్హాలు, సేనిహితులను సందరి్శంచడానికి. ఈ ప్రణాళికలు 
సరిగా జరగనప్్పడ్ మనము ఎల స్పందిస్్తమో పరిశీలంచండి లేద్ అవి ఎల 
ఉండాలో మనము అనుకుంటునానిము. మరియాకి యోసేప్ను వివ్హం చేస్కోవ-
టానికి ఎల ప్రణాళిక ఉందో చరిచించండి, క్ని దేవుడ్ ఆమ మరియు యోసేప్ల 
కోసం ఇంక్ గొప్ప ప్రణాళికను కలగ ఉనానిడ్.

బైబిల్ కథను ప్రదరి్శంచండి: 
చరిచాంచండి మరియు వివరించండి:
1. మరియాకి ఒక బిడడా ప్డ్తుందని దేవుడ్ గాబ్రియేల్ దేవదూతను పంపాడ్. 

మరియా కనయాగా ఉననిందున భయపడ్తుంది మరియు ఇది ఎల జరుగు-
తుందో అర్థం క్లేదు. క్నీ దేవదూత ఆమకు హామీ ఇచిచి, ఆమకు దేవుని 
అనుగ్రహం లభించిందని చెపా్పడ్. (లూక్ 1: 26–34)

2. ఏమి జరుగుతుందో మరియాకి పూరి్తగా అర్థం క్కపోవచుచి క్ని ఆమ దేవుణ్ణ 
విశవాసంచాలని ఆమకు తెలుస్. (1: 38) మన జీవితాలను శాశవాతంగా మారేచి 
వ్ర్తలకు మనము ఎల స్పందిస్్తమో చరిచించండి.

3. మరియా భార్గా గరభావత్గా ఉననిప్్పడ్, జనాభా లెక్కల కోసం మరియా 
మరియు యోసేప్ నజరేత్ నుండి బెతెలీహేముకు వెళళేవలస వచిచింది. ఈ 
జనాభా గణనను అగస్టస్ ఆదేశించారు. (లూక్ 2: 1–5) అగస్టస్ తన నియం-
త్ణలో ఉనానిడని ఎల అనుకునానిడో చరిచించండి, క్నీ నిజంగా, దేవుడ్ 
మరియు ఇది ఆయన సమయములో భాగం మరియు ప్రభువైన యేస్ 
బెతెలీహేములో జనిమాంచాలని ప్రణాళిక.

4. మీక్ ప్రవచనానిని నెరవేరచిడానికి యేస్ బెతెలీహేములో జనిమాంచాడ్. (మీక్ 
5: 2) యేస్ ప్రవచనాలను నెరవేరచిడం ఎందుకు అంత ముఖయామైనదో 
పరిశీలంచండి.

5. యేస్ జనిమాంచినప్్పడ్, మరియా ఆయనిని బట్టలు చుటి్ట తొటి్టలో వేస్్తంది. (2: 7) 
6. యూదులు స్దీర్ఘక్లంగా ఎదురుచూస్్తనని రాజు రాజ పరిసరాలలోకి 

రావడానికి ఎల ఎదురుచూస్్తనానిరో చరిచించండి, అయినప్పటికీ యేస్ 
పశువుల మధయా జనిమాంచాడ్. మనము దేవుడిని ఎల పరిమితం చేయకూ-
డదో వివరించండి. ఇది యేస్ కోసం దేవుని ప్రణాళికలో భాగం. ఆయనను 
మరియా మరియు యోసేప్లకు మారగానిరే్దశం చేస్్త వ్రికి అవసరమైనవనీని 
సమకూరాచిడ్. 2 కొరింథీయులకు 8: 9 చదవండి.

ముఖయా వచన్నినా వివరించండి మరియు ద్నిని నేరుచాకవడానికి  
విద్యారుథాలను ప్రోతసుహంచండి.
పాఠం 1 పూరితా చేయండి.
దీనినా చూపంచండి: – యేస్ జననం

వ్రి మరియా మరియు యోసేప్ అని ఊహించమని విద్యారు్థలను అడగండి. 
ఈ అధయాయనం నుండి వచిచిన సంఘటనల ఆధారంగా మరియా లేద్ 
యోసేప్ దృష్్టకోణం నుండి డైర్ రాయమని వ్రిని అడగండి.

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తాంది:
1. విద్యారు్థలు తమ జీవితాల కోసం దేవుని ప్రణాళికలను అంగ్కరించడానికి 

మరియా వలె సద్ధంగా ఉనానిరో లేదో పరిశీలంచండి, మనము వ్టిని అర్థం 
చేస్కోకపోయినా.

2. ప్రజలు ఇంతక్లం ఎదురుచూస్్తనని ఈ యేస్ పటలీ మనం ఎల స్పందిస్్త-
ము? క్రిస్మస్టైమ్లో ఆయనిని తొటి్టలో శిశువుగా చూస్్తమా? లేద్ మీరు 
ప్రత్రోజూ జీవించాలనుకునే రక్షకుడా?

పూరితా చేయండి

ద్నినా  సమీక్ంచండి

జీవించండి
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పరిచయం

బి 12– స్థాయి 3
పాఠం 2 – క్రిస్మస్ ఆనందం!
అంశం – మరియా యొకకూ ఆశచారయాం!

బైబిల్ ద్రుష్టి : లూకా 1: 26–38
ముఖయా వచనం : లూకా 1: 32
మనము ద్నిని నేరుచాకుంటున్నాము:
1. యేస్ గురించిన ప్రవచనాలు నిజమయాయాయి, ఇది దేవుని స్రవాభౌమ 

ప్రణాళికలో ఒక ముఖయామైన భాగం అని చూపిస్్తంది.
2. మరియా మరియు యోసేప్ మాదిరిగానే మనం కూడా మన సవాంత ప్రణాళి-

కలను తయారు చేస్కోవచుచి, క్ని మన జీవితాల కోసం దేవుని ప్రణాళికలు 
ఎలలీప్్పడూ అధగమిస్్తయి.

మనము ప్రణాళికలను ఎల తయారు చేయవచోచి విద్యారు్థలతో చరిచించండి 
ఉద్. సెలవులు, ప్టి్టనరోజు పార్్టలు, వివ్హాలు, సేనిహితులను సందరి్శంచడానికి. 
ఈ ప్రణాళికలు సరిగా జరగకపోత్ మనము ఎల స్పందిస్్తమో పరిశీలంచండి 
లేద్ అవి ఎల వెళ్లీల అని మనము అనుకుంటునానిమో. మరియాకి యోసేప్ను 
వివ్హం చేస్కోవటానికి ఎల ప్రణాళిక ఉందో చరిచించండి, క్ని దేవుడ్ ఆమ 
మరియు యోసేప్ల కోసం ఇంక్ గొప్ప ప్రణాళికను కలగ ఉనానిడ్.

బైబిల్ కథను ప్రదరి్శంచండి: 
చరిచాంచండి మరియు వివరించండి:
1. ఇంక్ వివ్హం చేస్కోకపోయినా, ఆమకు ఒక బిడడా ప్డ్తుందని చెప్ప-

డానికి దేవుడ్ గాబ్రియేల్ దేవదూతను మరియా వద్దకు పంపాడ్. (31 వ 
వచనం)

2. మరియా బయపడింది మరియు ఇదంతా ఎల జరిగందో అర్థం క్లేదు, 
దేవదూత ఆమకు దేవుని పటలీ అనుగ్రహం లభించిందని మరియు దేవునితో 
ఏమీ అస్ధయామని భరోస్ ఇస్్తంది. (34–37 వచనాలు) దీని అర్థం ఏమిటో 
విద్యారు్థలతో చరిచించండి.

3. మరియా గలలయకు చెందినది, యోసేప్ ద్వీదు వంశస్్థడ్ అనే 
ముఖయామైన వ్స్తవ్లను ఎత్్త చూపండి. ఇది ఎందుకు అంత ముఖయామైనదో 
విద్యారు్థలతో చరిచించండి; ఈ రాబోయే మస్స్య గలలయ నుండి వస్్తడని 
(యెషయా 9: 1) మరియు ద్వీదు వంశస్్థడ్ అవుతారని ప్రవక్తలు 
చెపా్పరు (యెషయా 9: 7). ఈ వ్స్తవ్లు అనిని ప్రవచనాలను నెరవేరిచిన 
పద్ద చిత్ంలో భాగం.

4. ఏమి జరుగుతుందో మరియాకి పూరి్తగా అర్థం క్కపోవచుచి క్ని దేవుణ్ణ 
విశవాసంచడం ఆమకు తెలుస్.  
(38 వ వచనం) మన జీవితాలను శాశవాతంగా మారేచి ఇలంటి వ్ర్తలకు 
మనము ఎల స్పందిస్్తమో చరిచించండి.

ముఖయా వచన్నినా వివరించండి మరియు ద్నిని నేరుచాకవడానికి  
విద్యారుథాలను ప్రోతసుహంచండి.
పాఠం 2 పూరితా చేయండి.
దీనినా చూపంచండి: – యేస్ జననం

గాబ్రియేల్ దేవదూత ముఖయా వచనంలో ఇచేచి వ్గా్దనాలనినింటినీ జాబితా 
చేయండి. రాబోయే రాజు గురించి మరియు ఆయన ఏమి చేయబోతునానిరో 
ఈ వచనం నుండి మనం ఏమి నేరుచికుంటాము? ఈ వ్గా్దనాలు యేస్ 
గురించేనని మనం నిజంగా నముమాతునానిమా?

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తాంది:
1. మన జీవితాల కోసం దేవుని ప్రణాళికలను అర్థం చేస్కోకపోయినా అంగ్కరిం-

చడానికి మరియాలగే మనము సద్ధంగా ఉనానిమా?
2. ప్రజలు ఇంతక్లం ఎదురుచూస్్తనని యేస్ పటలీ మనం ఎల స్పందిస్్తము?
3. ప్రణాళికలు మన ద్రికి రాకపోయినా, మన భవిషయాతు్తతో ప్రభువును విశవాసం -

చటానికి సద్ధంగా ఉనానిరా?

బి 12 – స్థాయి 4

పాఠం 2 – క్రిస్మస్ ఆనందం!

అంశం – ఒక రక్షకుడిని ప్రకటంచారు
బైబిల్ ద్రుష్టి : లూకా 2: 8–20
ముఖయా వచనం : లూకా 2: 11
మనము ద్నిని నేరుచాకుంటున్నాము:
1. పరలోకంలో ఉనని దేవదూతలు క్రీస్్త మస్స్య రాక గురించి సంతోష్స్్తనానిరు.
2. గొర్రెల క్పరులు దేవదూతల నుండి వినని తరావాత ఈ శిశువు యేస్ను 

కలవడానికి సంతోష్స్్తనానిరు.
3. మనం ఉతాస్హంగా ఉండి యేస్ జననానిని కూడా జరుప్కోవ్ల.

శిశువు ప్టు్టక స్ధారణంగా ఎల ప్రకటించబడ్తుందో ఆలోచించండి; బహుశా 
వ్రి తలలీదండ్రుల ద్వారా, క్రుడా ద్వారా లేద్ శిశువు చిత్రాల ద్వారా. అలంటి 
ఆనందం మరియు ఆనందం ఉంది. యేస్ ఎల స్ధారణ శిశువు క్దని 
వివరించండి, క్బటి్ట అతని జననం స్ధారణ పద్ధత్లో ప్రకటించబడదు! అతను 
స్ధారణ ప్రజల వద్దకు వచాచిడని గురు్తంచుకోండి, క్బటి్ట గొర్రెల క్పరులు 
అతని ప్టు్టక గురించి మొదట వినానిరు.

బైబిల్ కథను ప్రదరి్శంచండి: 
చరిచాంచండి మరియు వివరించండి:
1. యేస్ జనిమాంచిన రాత్రి, గొర్రెల క్పరులు తమ గొర్రెలను చూస్్త పలలలో 

ఉనానిరు. స్ధారణంగా రాత్రి సమయంలో గొర్రెలు చూడటం నిశ్శబ్దంగా 
ఉంటుందని మరియు గొర్రెల క్పరులకు చాల మందకొడిగా ఉంటుందని 
స్చించండి. (8 వ వచనం)

2. క్నీ ఈ రాత్రి, అదుభాతమైన సంఘటన జరిగంది! ఒక దేవదూత వ్రికి 
కనిపించాడ్ మరియు వ్రు అందరూ భయపడాడారు! వ్రు ఎల భావించారని 
విద్యారు్థలను అడగండి. (9 వ వచనం)

3. రక్షకుడైన యేస్ జనిమాంచాడని వ్రికి చెప్పడానికి దేవదూత వచాచిడ్. (11 వ వచనం)
4. అప్్పడ్ దేవదూతతో మరింత మంది దేవదూతలు కనిపించారు మరియు 

వ్రు ప్రభువైన యేస్ భూమికి రాకను జరుప్కుంటూ దేవునికి స్్తత్ంచారు. 
గొర్రెలతో చీకటిలో, గొర్రెల క్పరులకు ఈ దృశయాం ఎంత అదుభాతంగా ఉండేదో 
వివరించండి. (13–14 వచనాలు)

5. దేవదూతలు వెళిలీన తరావాత, గొర్రెల క్పరులు ఈ శిశువుని సవాయంగా 
చూడటానికి వెళ్ళేరు. ఈ సమయంలో వ్రు ఎల అనుభూత్ చెందుతునానిరో 
పరిశీలంచండి; బహుశా వ్రు ఊహించుకునానిరని, లేద్ దేవదూత తప్్ప అని 
వ్రు అనుకునానిరు.

6. దేవదూత వివరించినటేలీ వ్రు శిశువుని కనుగొనానిరు! (16 వ వచనం) వ్రు 
దేవుణ్ణ స్్తత్ంచారు మరియు మహిమపరిచారు మరియు జనిమాంచిన రక్షకుడి 
గురించి అందరికీ చెప్పడం ప్రంభించారు. (17 మరియు 20 వచనాలు) 

7. గొర్రెల క్పరులు ఈ శిశువుని చూడటం ఎంత ఉతాస్హంగా ఉందో, వ్రు 
నేరుగా ఆయన గురించి ప్రజలకు చెప్పడం మొదలుపటా్టరు మరియు ఇతరుల-
తో స్వ్ర్తను పంచుకోవ్లనుకునానిరు.

ముఖయా వచన్నినా వివరించండి మరియు ద్నిని నేరుచాకవడానికి  
విద్యారుథాలను ప్రోతసుహంచండి.
పాఠం 2 పూరితా చేయండి.
దీనినా చూపంచండి: – గొర్రెల కాపరులు యేస్ పుటుటికను వింటారు

ఈ ప్టి్టన ప్రకటనను మీరు ఎల ఊహించుకునానిరో ద్ని యెుక్క చిత్ం లేద్ 
గోడ ప్రదర్శనను సృష్్టంచండి. మీ ప్రదర్శనలో దేవదూత చెపి్పనద్నిని (ముఖయా 
వచనం) చేరచిండి.
 

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తాంది:
1. యేస్ కథ గురించి ఇతరులకు చెప్పడానికి గొర్రెల క్పరులవలె మనం సం-

తోష్స్్తనానిమా? ఆయన ప్టు్టక వ్రు చేసనంత అదుభాతంగా ఉందని మీరు 
నిజంగా అనుకుంటునానిరా?

2. సరైన క్రణాల వలలీ మనం క్రిసమాస్ వేడ్కలు జరుప్కుంటారా? ఇదంతా బహు-
మతులు మరియు పార్్టల గురించేనా లేద్ యేస్ మన రక్షకుడిగా భూమిపైకి 
రావడానిని మనం జరుప్కుంటారా?

పూరితా చేయండి

ద్నినా  సమీక్ంచండి

జీవించండి
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పరిచయం

బి 12– స్థాయి 3
పాఠం 3 – క్రిస్మస్ ఆనందం!
అంశం – యేస్ జననం

బైబిల్ ద్రుష్టి : లూకా 2: 1–7
ముఖయా వచనం : 2 కొరింథీయులు 8: 9
మనము ద్నిని నేరుచాకుంటున్నాము:
1. బేతెలీహేములో యేస్ జననం ద్ద్ప్గా గురి్తంచబడలేదు.
2. యేస్, దేవుని కుమారుడ్ నిజంగా మానవుడ్.
3. ఆయన ప్టు్టక వందలది సంవతస్రాల ముందు రాసన ప్రవచనాలు 

నెరవేరిచింది.

మీ సవాస్థలoని సందరి్శంచడానికి ఒక రాజు లేద్ రాణ వసే్త వ్రు ఎల 
స్పందిస్్తరో విద్యారు్థలతో చరిచించండి; ప్రజలు బహుశా చాల ఉతాస్హంగా 
ఉంటారు మరియు చాల గొప్ప వేడ్కలు చేస్్తరు! యేస్ జనిమాంచినప్్పడ్ 
ఎవరికీ తెలయదు. ఇది ద్ద్ప్గా గురి్తంచబడలేదు. సత్ంలో ఆయనకి 
స్థలం కూడా లేదు మరియు ఆయన మంచం పశువుల తొటి్ట.

బైబిల్ కథను ప్రదరి్శంచండి: 
చరిచాంచండి మరియు వివరించండి:
1. మరియా మరియు యోసేప్ జనాభా లెక్కల కొరకు నజరేతు నుండి 

బెతెలీహేముకు వెళ్ళేల; లెకి్కంచబడాల మరియు నమోదు చేయాల. గరిభాణీ 
స్త్కి, ముఖయాంగా ఆ రోజులోలీ ఈ స్దీర్ఘ ప్రయాణం ఎంత అలసపోతుందో 
పరిశీలంచండి. (1–4 వచనాలు)

2. ఈ జనాభా గణనను అగస్టస్ ఆదేశించారు. అగస్టస్ తన నియంత్ణలో ఉనాని-
డని ఎల అనుకునానిడో చరిచించండి, క్నీ నిజంగా, దేవుడ్ మరియు ఇది 
ఆయన సమయం మరియు ప్రణాళికలో భాగం.

3. వ్రు అక్కడ ఉననిప్్పడ్, యేస్ జనిమాంచాడ్, పశువులతో స్థరంగా ఉనానిడ్ 
మరియు తొటి్టలో ఉంచారు. (7 వ వచనం)

4. మస్స్య బెతెలీహేములో ప్డతాడనే ప్రవచనం నెరవేరచిడానికి యేస్ 
బెతెలీహేములో జనిమాంచాడ్. (మీక్ 5: 2) యేస్ ప్రవచనాలను నెరవేరచిడం 
ఎందుకు అంత ముఖయామైనదో పరిశీలంచండి.

5. రాజు ప్ట్టడానికి ఇది స్ధారణ దృశయాం క్దని, క్నీ ఇది ప్రభువైన యేస్ 
కొరకు దేవుని ప్రణాళికలో భాగమని చరిచించండి. ఆయన మరియా 
మరియు యోసేప్లకు మారగానిరే్దశం చేస్్త వ్రికి అవసరమైనవనీని సమకూ-
రాచిడ్.

6. యూదులు తమ స్దీర్ఘక్లంగా ఎదురుచూస్్తనని రాజు రాజ పరిసరాలలోకి 
రావడానికి ఎల ఎదురుచూస్్తనానిరో చరిచించండి, అయినప్పటికీ యేస్ 
పశువుల మధయా జనిమాంచాడ్. మనము దేవుణ్ణ ఎల పరిమితం చేయకూడదో 
వివరించండి మరియు విషయాలు ఒక నిరి్దష్ట మారగాంగా భావిస్్తరు.

ముఖయా వచన్నినా వివరించండి మరియు ద్నిని నేరుచాకవడానికి విద్యారుథాల-
ను ప్రోతసుహంచండి.
పాఠం 3 పూరితా చేయండి.
దీనినా చూపంచండి: – యేస్ జననం

చినని సమూహాలలో, యేస్ జననానిని ప్రకటించడానికి స్్థనిక బెతెలీహేమ్ 
వ్రా్తపత్రిక కోసం ఒక వ్యాసం రాయండి.

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తాంది:
1. యేస్ జనిమాంచినప్్పడ్ ప్రజలకు నిజంగా తెలయదు ఎందుకంటే ఆయన 

గురించి తెలయదు. ఆయన గురించి మనకు ఇప్్పడ్ తెలుస్, క్ని మనం 
ఆయనను గమనించామా? క్రిస్మస్టైమ్లో ఆయనిని తొటి్టలో శిశువుగా 
చూస్్తమా? లేద్ మనం ప్రత్రోజూ జీవించాలనుకునే రక్షకుడా?

2. మన పాపాల కోసం చనిపోవడానికి సలువకు వెళళేడానికి యేస్ మానవుడ్ 
అయాయాడ్. దీని గొప్పతనానిని మనం నిజంగా అర్థం చేస్కునానిమా?

బి 12 – స్థాయి 4
పాఠం 3 – క్రిస్మస్ ఆనందం!
అంశం – సర్వశకితామంతుడు ఆర్దించబడా్డడు

బైబిల్ ద్రుష్టి: మతతాయి 2: 1–12
ముఖయా వచనం: మతతాయి 2: 11
మనము ద్నిని నేరుచాకుంటున్నాము:
1. యేస్ జనిమాంచినప్్పడ్, కొందరు ఆయనను స్వాగత్ంచారు, మరికొందరు 

అంగ్కరించలేదు.
2. దేవుడ్ యేస్, మరియా మరియు యోసేప్ను స్రక్షితంగా ఉంచాడ్.

శిశువు ప్టి్టనప్్పడ్ మనం చేసే పనుల గురించి ఆలోచించమని విద్యారు్థలను 
అడగండి. మనము వ్రి కొరకు బహుమతులు ఎల కొనుగోలు చేస్్తమో 
పరిశీలంచండి, వెళిలీ సందరి్శంచండి, శిశువును పటు్టకోండి. ఇది వేడ్కల 
ఆనందకరమైన సమయం అని వివరించండి!

బైబిల్ కథను ప్రదరి్శంచండి: 
చరిచాంచండి మరియు వివరించండి:
1. యేస్ జనిమాంచినప్్పడ్ హేరోదు రాజు.
2. జాఞానులు తూరు్ప నుండి ప్రయాణంచి కొత్త రాజు ప్టా్టలని వ్రికి చెపి్పన 

నక్షత్ం చూశారు. ఈ రాజు ఎవరు అని వ్రు హేరోదు రాజును అడిగారు. 
(వచనం 1–2)

3. హేరోదు రాజు అక్కడ ఉనని వ్ర్తలను చూస బాధపడాడాడ్ సంహాసనంపై తన 
స్్థనానిని పందగల మర్క రాజు క్వచుచి. ప్రభువైన యేస్లగే ఆయన ప్టు్ట-
కతో ఇశ్రాయేలుకు చట్టబద్ధమైన రాజు క్దు. అందువలలీ అతను ఈ "రాజు" పై 
అనుమానం కలగ ఉనానిడ్. (3 వ వచనం)

4. అతడ్ వెళిలీ తనను కూడా ఆరాధంచేల ఈ రాజును కనుగొని వెళళేమని జాఞాను-
లకు చెపా్పడ్. క్నీ హేరోదు నిజంగా శిశువుని చంపాలని యోచిస్్తనానిడ్. 
(7–8 వచనాలు)

5. జాఞానులు నక్షత్రానిని అనుసరించి శిశువును తన ఇంటిలో కనుగొనానిరు. వ్రు 
వచిచినప్్పడ్ ఆయన బహుశా ఒకటి లేద్ రండ్ సంవతస్రాలు. వ్రు 
ఆయనను చూసనప్్పడ్, వ్రు చాల సంతోషంగా ఉనానిరు! వ్రు ఆయనను 
ఆరాధంచారు మరియు ఆయనకి బంగారం, స్గంధ ద్వ్యాలు మరియు 
మిర్రర్ బహుమతులు ఇచాచిరు. (10–11 వచనాలు)

6. హేరోదు రాజు యేస్ను చంపాలని కోరుకుంటుననిటులీ నివ్రించడానికి వేరే 
మారగాంలో ఇంటికి వెళళేమని దేవుడ్ కలలో జాఞానులకు చెపా్పడ్. వ్రు దేవునికి 
విధేయులై యేస్ను రక్షించడానికి తమ మారాగానిని మారుచికునానిరు. (వచనం 
12) 

7. యేస్ ప్టి్టనప్్పడ్ జాఞానుల ప్రత్చరయాను హేరోదుతో విభేదించండి. వ్రు 
యేస్ను ప్రపంచ రక్షకుడైన మస్స్యగా గురి్తంచారు, అయిత్ హేరోదు 
యేస్ను తన సంహాసనంకు ముప్్పగా భావించాడ్.

ముఖయా వచన్నినా వివరించండి మరియు ద్నిని నేరుచాకవడానికి విద్యారుథాల-
ను ప్రోతసుహంచండి.
పాఠం 3 పూరితా చేయండి.
దీనినా చూపంచండి: – జ్ఞానులు యేస్ను సందరి్శస్తారు

నేటి అధయాయనంలో విద్యారు్థలను పాఠానిని సమీక్షించే స్ధనంగా ప్రశినించండి 
మరియ అధయాయనం 3 తో వ్రికి సహాయపడండి.

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తాంది:
1. కథలోని జాఞానులవలె మనం ఉనానిం? ప్రభువైన యేస్ను ఆరాధంచి ఆయనకు 

బహుమతులు ఇవవామని మనం వెతుకుతునానిమా? లేద్ ఆయన మనకు 
బహుమతులు ఇచిచి మనకు సహాయం చేస్్తడని మరియు మనతో ఆయనకు 
ప్రత్ఫలంగా ఏమీ ఇవవాలేద్?

2. ‘జాఞానులు’ ఉననివ్రు నేటికీ యేస్ను వెతుకుతూ ఆరాధస్్తరు, వ్రు పందగ-
లగే ద్ని కోసం క్దు, ఆయన ఎవరో ద్ని బటి్ట.

పూరితా చేయండి

ద్నినా  సమీక్ంచండి

జీవించండి
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పరిచయం

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

బైబిల్ ద్రుష్టి : లూకా 2: 8–20
ముఖయా వచనం : లూకా 2: 11
మనము ద్నిని నేరుచాకుంటున్నాము:
1. దేవుని కుమారుడైన ప్రభువైన యేస్ రాక గురించి పరలోకంలో ఉనని  

దేవదూతలు సంతోష్స్్తనానిరు.
2. గొర్రెల క్పరులు దేవదూతల నుండి వినని తరావాత శిశువు యేస్ను కలవడా-

నికి సంతోష్స్్తనానిరు.
3. మనం ఉతాస్హంగా ఉండి యేస్ జననానిని కూడా జరుప్కోవ్ల.

శిశువు జననం స్ధారణంగా ఎల ప్రకటించబడ్తుందో ఆలోచించండి; 
బహుశా వ్రి తలలీదండ్రుల ద్వారా, క్రుడా ద్వారా లేద్ శిశువు చిత్రాల 
ద్వారా. అలంటి సంతోషం మరియు ఆనందం ఉంటుంది. యేస్ ఎల 
స్ధారణ శిశువు క్దని వివరించండి, క్బటి్ట ఆయన జననం స్ధారణ 
పద్ధత్లో ప్రకటించబడదు!

బైబిల్ కథను ప్రదరి్శంచండి: 
చరిచాంచండి మరియు వివరించండి:
1. యేస్ జనిమాంచిన రాత్రి, గొర్రెల క్పరులు తమ గొర్రెలను చూస్్త పలలలో 

ఉనానిరు. స్ధారణంగా గొర్రెలు చూసే రాత్రి నిశ్శబ్దంగా మరియు చాల 
మందకొడిగా ఉంటుందని ఎత్్త చూపండి. (8 వ వచనం)

2. క్నీ ఈ రాత్రి, ఒక దేవదూత వ్రికి కనిపించాడ్ మరియు వ్రు అందరూ 
భయపడాడారు! వ్రు ఎల భావించారని విద్యారు్థలను అడగండి. (9 వ 
వచనం)

3. రక్షకుడైన యేస్ ప్ట్టడం గురించి వ్రికి చెప్పడానికి దేవదూత వచాచిడ్. 
(11 వ వచనం)

4. అప్్పడ్ ఈ దేవదూతతో మరింత మంది దేవదూతలు కనిపించారు 
మరియు వ్రు యేస్ భూమిపైకి వచిచినందుకు సంబరాలు చేస్కుని దేవుణ్ణ 
స్్తత్ంచారు. (13–14 వచనాలు) గొర్రెల క్పరులకు ఈ దృశయాం ఎంత 
అదుభాతంగా ఉండేదో వివరించండి.

5. దేవదూతలు వెళిలీన తరావాత, గొర్రెల క్పరులు తొందరపడి శిశువును చూ-
డటానికి వెళ్ళేరు. ఈ సమయంలో వ్రు ఎల అనుభూత్ చెందుతునానిరో 
పరిశీలంచండి; బహుశా వ్రు ఊహించుకునానిరని, లేద్ దేవదూత నిజాము 
క్దు అని వ్రు అనుకునానిరు.

6. దేవదూత వివరించినటేలీ వ్రు శిశువును కనుగొనానిరు! వ్రు దేవుణ్ణ స్్త-
త్ంచారు మరియు మహిమపరిచారు మరియు ప్టి్టన ఈ రక్షకుడి గురించి 
అందరికీ చెప్పడం ప్రంభించారు. (16–17 వచనాలు) 

7. ఈ పసకందును చూడటానికి గొర్రెల క్పరులు ఎంత ఉతాస్హంగా ఉనానిరో 
ఆలోచించండి మరియు వ్రు ఆయన గురించి ప్రజలకు చెప్పడం ప్రం-
భించారు.

ముఖయా వచన్నినా వివరించండి మరియు ద్నిని నేరుచాకవడానికి  
విద్యారుథాలను ప్రోతసుహంచండి.
పాఠం 4 పూరితా చేయండి.
దీనినా చూపంచండి: – గొర్రెల కాపరులు యేస్ పుటుటికను వింటారు

ఈ ప్టి్టన ప్రకటనను మీరు ఎల ఊహించుకునానిరో ద్ని యొక్క చిత్రానిని 
లేద్ గోడ ప్రదర్శనను సృష్్టంచండి. మీ ప్రదర్శనలో దేవదూత చెపి్పనద్నిని 
చేరచిండి (ముఖయా వచనం చూడండి).

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తాంది:
1. యేస్ కథ గురించి ఇతరులకు చెప్పడానికి గొర్రెల క్పరులవలె మనం 

సంతోష్స్్తనానిమా? ఆయన ప్టు్టక వ్రు చేసనంత అదుభాతంగా ఉందని 
మీరు నిజంగా అనుకుంటునానిరా?

2. సరైన క్రణాల వలలీ మనం క్రిసమాస్ వేడ్కలు జరుప్కుంటామా? ఇదంతా 
బహుమతులు మరియు పార్్టల గురించేనా లేద్ యేస్ మన రక్షకుడిగా 
భూమిపైకి రావడానిని మనం జరుప్కుంటానానిమా?

బి 12 – స్థాయి 4
పాఠం 4 – క్రిస్మస్ యొకకూ అదుభుతం!
అంశం – రక్షణ

బైబిల్ ద్రుష్టి : లూకా 2: 25–40
ముఖయా వచనం : యెషయా 7: 14
మనము ద్నిని నేరుచాకుంటున్నాము:
1. శిశువు యేస్ రాకతో ప్రజలు ఆశచిరయాపోయారు.
2. యేస్కు మిశ్రమ ప్రత్చరయాలు ఉంటాయి. ప్రజలు యేస్ను సంతోషంగా వ్రు 

అంగ్కరించబోతునానిరు లేద్ ఆయనిని పూరి్తగా త్స్రస్కరించారు.
3. ప్రభువైన యేస్ దేవుని రక్షణ, ఈ ప్రపంచంలోకి వెలుగుగా పంపబడింది.

ఒక శిశువు జనిమాంచినప్్పడ్, తొమిమాది నెలలు వస్్తందని ప్రజలు ఎదురు-
చూస్్తననిందున చాల ఉతాస్హం ఉంటుంది. ఈ అధయాయనంలో మనం 
నేరుచికోబోయే వయాకు్తలు ప్టి్టన ఈ శిశువు ను కలవడానికి వ్రి జీవితమంతా 
ఎదురుచూశారని వివరించండి – ఆయన చివరకు ఇక్కడ ఉనానిడని వ్రు 
ఆశచిరయాపోతారు!

బైబిల్ కథను ప్రదరి్శంచండి: 
చరిచాంచండి మరియు వివరించండి:
1. స్మయోన దేవునికి విధేయత చూపి, భకి్తతో విశవాసంచిన వయాకి్త. (వచనం 25)
2. పరిశుద్్ధతమా స్మయోన చనిపోయే ముందు చాలక్లంగా ఎదురుచూస్్తనని 

మస్స్యను చూస్్తడని వ్గా్దనం చేశాడ్. (26 వ వచనం) స్మయోన తన 
వృద్్ధపయాంలో ఎల ఉననిడో చరిచించండి, ఇది నిజం అవుతుంద్ లేద్ అని 
ఆలోచిస్్తనానిడ్.

3. ఒక రోజు, మరియా మరియు యోసేప్ శిశువు యేస్తో వచిచినప్్పడ్ 
స్మయోన ఆలయంలో ఉనానిడ్.

4. స్మయోన చాల సంతోష్ంచాడ్, దేవుణ్ణ స్్తత్ంచాడ్ మరియు శిశువును 
ఆశీరవాదించాడ్.

5. లూక్ 2: 34 లో, స్మయోన చాల మందికి ఆనందంగా ఉంటాడని, క్ని 
చాలమంది ఆయనను వయాత్రేకిస్్తరని చెపా్పడ్. దీని ద్వారా స్మయోన 
అర్థం ఏమిటో అనేవాష్ంచండి.

6. అనాని అనే ప్రవక్త కూడా అదే సమయంలో ఆలయంలో ఉంది. ఆమ ఎప్్పడూ 
ప్ర్థన మరియు ఉపవ్సం చేస్్త ఆలయంలో ఉండేది,. (వచనాలు 36–37)

7. శిశువు యేస్ను చూసనప్్పడ్, ఆమ దేవుణ్ణ స్్తత్ంచింది మరియు ఆయన 
గురించి అందరికీ చెప్పడం ప్రంభించింది. (వచనం 38)

8. యేస్ తన తలలీదండ్రులతో ఇంటికి వెళిలీ పరిగాడ్, తెలవైనవ్డ్ మరియు 
దేవుడ్ ఆయనతో సంతోష్ంచాడ్. యేస్ తన వయస్స్లో ఉనని ఇతర 
పిలలీలతో ఎల భిననింగా ఉంటాడో వివరించండి. 

9. స్మయోన మరియు అనాని వ్రి బిడడా పటలీ స్పందన గురించి మరియా 
మరియు యోసేప్ ఎల భావించారో పరిశీలంచండి.

ముఖయా వచన్నినా వివరించండి మరియు ద్నిని నేరుచాకవడానికి  
విద్యారుథాలను ప్రోతసుహంచండి.
పాఠం 4 పూరితా చేయండి.
దీనినా చూపంచండి: – స్మెయోన మరియు అన్నా శిశువు యేస్ను 
కలుస్తారు

మరియా మరియు -యోసేప్ ఈ శిశువుని బటి్ట చాల సంతోష్ంచి ఉంటారు.
ముఖయా వచనం నేరుచికోండి మరియు వచనం నేటి అధయాయనానిని ఎల  
సంగ్రహిస్్తందో గుంప్తో చరిచించండి.

పాఠం మనకు ఎలా సవాలు చేస్తాంది:
1. స్మయోన మరియు అనాని దేవుని భకు్తలు. మన జీవితాలను దేవునికి 

అంకితం చేస్్తనానిమా? మనం ఆయనకు ప్రి్థంచి మన బైబిళళేను చదువు-
తామా?

2. ముఖయా వచనంలో, యేస్ను “ఇమామానుయాయేల్” అని పిలవ్లని, అంటే 
“దేవుడ్ మనతో ఉనానిడ్” అని అర్ధం. మనము దీనిని విశవాససే్త, మన  
జీవితాలను ఎల గడ్ప్తాము?

పూరితా చేయండి

ద్నినా  సమీక్ంచండి

జీవించండి
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పాఠాలు గురితాంచే ఉపాధ్యాయులకు మార్గదర్శకత్వం
3వ స్థాయి  పాఠాలు

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

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

మారుకూలు స్చనలు
మొదట ఉపాధ్యాయులను అడుగుతారు :

 y ప్రత్ పాఠం ద్వారా తనిఖీ చేయండి మరియు సమాధానాలను సరైనది లేద్ తప్్పగా గురి్తంచండి.
 y స్చించిన విధంగా అవసరమైన పాయింటలీను ఇవవాండి.
 y ఎలలీప్్పడూ విరుద్ధమైన రంగులో గురి్తంచండి మరియు ప్రత్ సరైన జవ్బును టిక్ చేయండి.
 y సరైన సమాధానంలో ఉంచండి, అవసరమైన చోట మరియు అక్షర తప్్పలు లోపాలను సరిదిద్దండి, అయినప్పటికీ వీటికి ఎటువంటి మారు్కలు తీసవేయబడవు.
 y పాక్షికంగా సరైన సమాధానాల కోసం తకు్కవ మారు్కలు ఇవవాండి.
 y నెల మొతా్తనిని జోడించి, అందించిన స్థలంలో వెనుక పేజీలో దీనిని వ్రాయండి.

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

మేము వ్యాఖయాలను వీలైనంత వైవిధయాంగా ఉంచడానికి ప్రయత్నిస్్తము. ప్రశనిలు, ప్రకటనలు, పరిశీలనలు, ప్రోతాస్హక్లు మొదలైనవి రక్నిని నిరవాహించడానికి ఉపయోగపడతాయి. దీనికి 
ఆలోచన అవసరం, క్నీ విద్యారి్థ ఆసకి్తని సజీవంగా ఉంచడం ముఖయాం. ప్రత్ నెల అదే ప్రకటన లేద్ ప్రశని ప్నరావృతమవుతుంటే, అది ద్ని ప్రభావ్నిని కోలో్పతుంది.

3వ స్థాయి 
స్ధ్రణ వాయాఖయాలు

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

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

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

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