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സി  .ൈി .ഐ  യിഗേക്ക് സവാേതും  ... 

’‘ചില്ഡ്ര൯ ബൈൈിള് ഇ൯വെസ്റ്റിഗേഷ൯ ’‘!!!  

ന്ിങ്ങളുവെ സമൂഹത്തിഗോ സഭയിഗോ ഉള്ള കുട്ടികവെ ആഴ്ചഗതാറും അവല്ലങ്കില് സണ്ഗേ 

സ്കൂെിഗോ വകാടുകൊ൯കഴിയുന്ന 'കുട്ടികള് പ്രാധാന്യമുള്ളെ൪ ’  എന്ന മുഴുെര്ക്ഷ പരിപാെി  
പരിചയവെടുത്തുന്നതില് ഞങ്ങള്ക സഗതാഷമുേ്. ഈ പരിപാെിയില് ന്ിങ്ങളുവെ കുട്ടികള് അെ൪ ഒരു സി ൈി ഐ ഏജന്റ് അവല്ലങ്കില് 
ഒരു അഗന്വഷക൯ ആവണന്നു കരുതുകയുും ഓഗരാ ആഴ്ചയിലുും അെര്ക്ക ഓഗരാ പ്രശ്നങ്ങള് പരിഹരികന്നതിനു ന്ല്കുകയുും വചയ്യുന്നു. 
വെേിെിഷന്ില്, സി എസ് എ അവല്ലങ്കില് ബരും സീ൯ ഇ൯ വെസ്റ്റിേഷ൯ എന്ന പരിപാെിയില് കാണുന്നതുഗപാവേ ഓഗരാ പ്രശ്നങ്ങളുും 
പരിഹരികന്നതിനു ന്ിങ്ങളുവെ കുട്ടികള് ഒഗര സമയും ഗപാേീസിവെതുഗപാവേ അഗന്വഷികകയുും സയന്സിവേ നൂതന് സാഗങ്കതിക െിദ്യ 
ഉപഗയാേിച്ചു പരീക്ഷണും ന്െത്തുകയുും വചയ്യുന്നു. ന്ിങ്ങളുവെ സൃഷ്ടികേ ഉപഗയാേിച്ചു ന്ിങ്ങളുവെ അദ്ധ്യാപകവര ഗപാേീസിവെതുഗപാവേ 
കരുതുകയുും വചയ്യുക. പാഗസ്റ്റഴ്സിവെ മക്കള് അവല്ലങ്കില് െിശ്വാസികളുവെ മക്കള്ക ബൈൈിെിവേ മിക്കൊറും കഥകള് മന്:പാഠമാണ്. 
കഴിഞ്ഞ കുഗറ െര്ക്ഷങ്ങൊയി ഞാ൯ സണ്ഗേസ്കൂള് പഠിെികന്നതുവകാേ് എന്ിക്കറിയാവുന്ന കാരയമാണിത്. ഗന്ാഹയുഗെയുും 
വപട്ടകത്തിവെയുും അവല്ലങ്കില് ഗയാന്യുഗെയുും തിമിുംേേത്തിവെയുും കഥ പറയുകയാവണങ്കില് കുട്ടികവെല്ലാും കൂെി ന്ിേെിെികും, കാരണും 
അെ൪ക ഈ കഥ ന്ല്ല പരിചയമാണു. എവെ പഠിെികന്ന രീതി മാറ്റാവത പഴയ രീതി തവന്ന പിന്തുെരുകയാവണങ്കില് കുട്ടികള്ക 

മുഷിച്ചിലുോകുും. ‘കുട്ടികള് പ്രാധാന്യമുള്ളെര്ക്’ എന്ന ഈ പരിപാെിയില് സ്റ്റാഫ് അുംേങ്ങള് അദ്ധ്യാപകവരന്ന ന്ിേയില്, ഞങ്ങള് കഥ 
പറയില്ല മറിച്ച് ന്ിങ്ങളുവെ കുട്ടികള് ഒരു പ്രശ്നും പരിഹരിക്കണും അതുഗപാവേ ഓഗരാ ആഴ്ചയിലുും അെ൪ ന്ിങ്ങഗൊടു കഥ പറയണും എന്ന 
ആശ്യവുമായി െന്നു. അതിവെ അര്ക്ഥും ന്ിങ്ങളുവെ കുട്ടികള് കഥ ഏവതന്നു മന്സ്സിോകന്നതുെവര അദ്ധ്യാപകരുവെ ബുകകള് അഥൊ 
സൂചന്കള്ക്കായി ഉത്തരങ്ങള് അെവര കാണിഗക്കേതില്ല. അെര്ക് കഥ ഊഹിവച്ചടുകന്നതിനു ഓഗരാ ആഴ്ചയിലുും 5 സൂചന്കള് ന്ല്കി അെവര 
ഗപ്രാത്സാഹിെികക. കുട്ടികള് അെര്ക്ക  േഭിച്ച സൂചന്കള് തിരിച്ചറിയുഗപാള് അത് അുംേീകരികകഗയാ തിരസ്കരികകഗയാ വചയ്യരുത്, 
അങ്ങവന് കഥവയകറിച്ചുള്ള ഊഹങ്ങളുമായി ക്ലാസ്സിവെ ആദ്യവത്ത ന്ിമിഷങ്ങള് രസാെഹമായിരികും. പ്രശ്നും പരിചരിച്ചതിനു ഗശ്ഷും 
ബൈൈിള് കഥ, പ്രധാന് പഠിെിക്കലുകള് മന്:പാഠൊകയും, ജീെിതത്തില് പ്രാഗയാേികമാകക തുെങ്ങി സഗേസ്കൂെിവെ സാധാരണ 
കാരയപരിപാെികള് തുെരുന്നതാണു. ഉദ്ാഹരണമായി, അെര്ക് െെവര വചറതാവണങ്കിലുും ബദ്െത്തിനുഗെേി െേിയ കാരയങ്ങള് വചയ്യാ൯ 
അെര്ക്ക്ക് കഴിയുവമന്നു ആദ്യവത്ത ആഴ്ചയില് അെര്ക് പഠിച്ചു. അെരുവെ അബസ്സന്വമന്റായി, പാത്രങ്ങള് കഴുകുന്നതു ഗപാവേയുള്ള, അെര്ക് 
െീട്ടില് സാധാരണ വചയ്യാത്ത ഗജാേികള് വചയ്യുൊ൯ പറയുക. അങ്ങവന് അെര്ക് സാധാരണ വചയ്യുന്നതില് ന്ിന്നു െയതയസ്തമായി െേിയ 
കാരയങ്ങള് വചയ്യുഗപാള് ബദ്െും അെവര എങ്ങവന്യാണു  അനുഗ്രഹികവന്നവതന്നു കാണുക. സാധാരണയുള്ള ക്ലാസ്സ് 
അെസാന്ിച്ചതിനുഗശ്ഷും അെര്ക്ക ചിേ രസകരമായ പരിപാെികളുും ഉേ്. ഓഗരാ ആഴ്ചയിലുും േയിുംസ്, ഗചാദ്യങ്ങളുവെ ചര്ക്ച്ച, പദ്പ്രശ്നങ്ങളുും 
ന്ിറും വകാടുക്കലുും 'ഗോ. ലൂക്കാസ്' എന്നു െിെികന്ന സയന്സ് സുംൈന്ധിയായ പരീക്ഷണങ്ങള് തുെങ്ങിയെ േഭയമാണു. ഈ കാരയങ്ങള് 
ക്ലാസ്സില് അഗൊള്ത്തവന്നഗയാ മറിച്ചു െീേിഗയാ ഉപഗയാേിഗച്ചാ  വചയ്യവുന്നതാണു. 

ഞങ്ങളുവെ മിന്ിസ്ട്രിഗയാവൊെും പ്രെര്ക്ത്തികഗപാള്, ഒരു െര്ക്ഷും മുഴുെനുും ഈ പഠന്ത്തിവെ ഉള്ളെക്കും സൗജന്യമായി േഭികന്നതാണു. 
ന്ിങ്ങള് ഒരു ഗ്രാമത്തിോണു പ്രെര്ക്ത്തികന്നവതങ്കില് ഇവെര്ക്വന്റ്റില് ന്ിന്നു ന്ിങ്ങള്ക ഇത് േൗണ്ഗോടു വചയ്തു ഗകാെികവെടുത്തു 
കുട്ടികള്ക വകാടുക്കാവുന്നതാണു. ന്ിങ്ങള് കുട്ടികളുവെ ബുക്കായി ഇത് ഉപഗയാേികന്നിവല്ലങ്കില് ഗപാലുും ന്ിങ്ങളുവെ 
സാഹചരയങ്ങള്ക്കനുസരിച്ചു ധാരാെും പ്രെര്ക്ത്തന്ങ്ങള് ചില്ഡ്ര൯ ബൈൈിള് ഇന്വെസ്റ്റിഗേഷ൯ എന്നതിലുേ്. ഈ ഗപ്രാഗ്രാും 
വചയ്യുന്നതിന്ായി ന്ിങ്ങളുവെ സഭയില് ഇവെര്ക്വന്റ്റ് ഗെണവമന്നില്ല. സഭയ്ക്ക് ആെശ്യമുള്ള കാരയങ്ങള് ഒരു െയക്തി തയ്യാറാക്കിവക്കാണ്ടു െരിക. 
അങ്ങവന് സഭ െെരുന്നത് ഗന്ാകക. ഉഗത്തജന്ും ന്ല്കുന്ന ഒരു പുതിയ കാരയപരിപാെിയുമായി ന്മുക സഗേസ്കൂെിഗേക്ക്  പ്രഗെശ്ിക്കാും! സി 
ൈി ഐ യുവെ മൂന്നു യൂണിറ്റുകെില് ഉള്വെടൂത്തിയിരികന്ന ഈ 39 പാഠങ്ങെിലൂവെ ന്ിങ്ങളുവെ കുട്ടികള് ദ്ാെീദും ഗോല്ലയാത്തുും എഗേ൪, 
സൃഷ്ടിെ്, ഗയശുെിവെ ഉയിര്ക്െ്, െിശ്വാസ െീരന്മാ൪ തുെങ്ങിയവെകറിച്ചു പഠിക്കവട്ട. ന്ിങ്ങളുവെ ക്ലാസ്സുകള് രസകരവുും 
ഉഗത്തജിെിക്കവെടുന്നതുമാവണന്നു ഞാ൯ ഉറെികന്നു. 'ബൈൈിള് സീ൯' എന്നു ഞങ്ങള് െിെികന്ന യഥാര്ക്ഥവമന്നു ഗതാന്നിെികന്ന 
'ബരും സീ൯, മഞ്ഞ ഗെപ്പുകള്, സയന്സ് പരീക്ഷണശ്ാേകള്തുെങ്ങിയെ സൃഷ്ടികക. ന്ിങ്ങളുവെ കുട്ടികള്ക ആെശ്യമായത്രയുും 
രസകരങ്ങൊയ കാരയങ്ങള് ഈ െര്ക്ഷും മുഴുെനുും ഉോയിരികും. പുതിയതുും ഉഗത്തജിെികന്നതുമായ ഒരു രീതിയില് കുട്ടികവെ 
പഠിെികന്നതിനു ബദ്െും ന്ിങ്ങവെ അനുഗ്രഹിക്കവട്ട. 

രിസ്തുെില് 

രിസ്റ്റീന് രൗസ്.  



--[ഉപഗയാേികന്നവതങ്ങവന്]-- 
അദ്ധ്യാപകഗര, രസകരമായ ഗെദ്പുസ്തക അഗന്വഷണപരിപാെിയിഗേക്ക് 
സവാേതും. ന്ിങ്ങള്ക്ക് െിദ്യാര്ക്ഥികവെ പരിശ്ീേിെികൊന് മാത്രമല്ല 
അഗത സമയും തവന്ന അെഗരാവൊന്നിച്ചു അഗന്കും രസകരമായ 
ന്ിമിഷങ്ങളുും പങ്കിടുൊന് കഴിയുവമന്ന് ഞങ്ങള് പ്രതീക്ഷികന്നു. ഈ 
ഗപ്രാഗ്രാും ഒരു സണ്ഗേസ്കൂൊഗയാ, കുട്ടികളുവെ സഭയാഗയാ, 
ആഴ്ചയിവോരിക്കലുള്ള കുട്ടികളുവെ ഇെയിവേ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ടുള്ള 
ക്ലബ്ബാഗയാ  ഉപഗയാേിക്കാും. ഇതിവേ ദൃശ്യപഠന്സഹായികള് 
ഞങ്ങളുവെ വെബ്ബസറ്റില് േഭയമാക്കിയിട്ടുള്ളതിന്ാല് ഓഗരാ 
ചിത്രങ്ങളുും െലുതാക്കി കാണികൊനുും ന്ിങ്ങളുവെ 
വമാബൈല്ഗഫാണില് കുട്ടികവെ കാണികൊനുും സാധികും. 9 
മാസഗത്തകള്ള മൂന്നു യൂണിറ്റുള്ള ഈ പാഠൃപദ്ധ്തി ന്ിങ്ങള് 
ആസവദ്ികും എന്നു ഞങ്ങള് 

പ്രതയാശ്ികന്നു. ആദ്യവത്ത യൂണിറ്റില് 13 പാഠങ്ങളുേ് . മറ്റു രണ്ടു യൂണിറ്റുകളുള്വെവെ 39 പാഠങ്ങളുേ്. 

ന്ിര്ക്ഗേശ്ിച്ചിരികന്ന സമയെിെര പട്ടിക (2-2½ മണിക്കൂര്ക്) 

• 5 സൂചന്കള്ക്കായിട്ടുള്ള മുഖവുര (25 മിന്ിറ്റ്) 

o തേവക്കട്ട്  (5 മിന്ിട്ട്) 

o ന്ാെകും (10 മിന്ിട്ട്) 

o േക്ഷയും (3 മിന്ിട്ട്) 

o പുരാെസ്തുശ്ാസ്ത്രും (2 മിന്ിട്ട്) 

o ബൈൈിള് രുംേും (7 മിന്ിട്ട്) 

• പ്രധാന് പാഠ സമയും (35 മിന്ിട്ട്) 

o ബൈൈിള് കഥ/ഗകസ് പരിഹരിച്ചു (13 മിന്ിട്ട്) 

o പ്രാഗയാേികും (2 മിന്ിട്ട്) 

o മന്:പാഠൊകയും (15 മിന്ിട്ട്)  
o അബസന്വമന്റ് (3 മിന്ിട്ട്) 

o ബദ്െത്തിന്വറ േി.എന്.എ (2 മിന്ിട്ട്) 

• െിഗന്ാദ്ത്തിന്വറ സമയും (1 മണിക്കൂര്ക്) 

o േയിും (15 മിന്ിട്ട്) 

o ചര്ക്ച്ച (15 മിന്ിട്ട്) 

o െിദ്യാര്ക്ഥികളുവെ പുസ്തകങ്ങള് (15 
മിന്ിട്ട്) 

o ലൂക്കാസിന്വറ ശ്ാസ്ത്ര പരീക്ഷണും (15 മിന്ിട്ട്) 

• ഐശ്ചികമായ േയിും, ‘’ആവരന്നു ഊഹികക’’ (30 മിന്ിട്ട്) 

 സൂചന്കള്! 

ന്ിങ്ങളുവെ രഹസയാഗന്വഷകര്ക്ക്ക് ഗകസ് പരിഹരികന്നതിന്ായുള്ള സൂചന്കള് വകാടുത്തുവകാേ് ക്ലാസ് ആരുംഭികക. ഇതിനു 5-15 മിന്ിട്ടു െവര 
സമയും ഗെേി െരുവമങ്കിലുും അതില് ന്ിന്നുോകുന്ന െിഗന്ാദ്ും ന്ിങ്ങവെ ആശ്രയിച്ചിരികന്നു. ഓഗരാ പാഠത്തിനുും 5 സൂചന്കളുേ്. ഈ സൂചന്കള് 
ന്ിങ്ങളുവെ വമാബൈല്ഗഫാണില് ഉപഗയാേിക്കാും. അവല്ലങ്കില് െിദ്യാര്ക്ഥികള്  ഗതെി കണ്ടുപിെിഗക്കേതിനു ക്ലാസ്സില്തവന്ന സൂചന്കവെ 
സൃഷ്ടിക്കാും. 



 സൂചന്  #1 തേവക്കട്ട്   

പാഠത്തിന്വറ തേവക്കട്ടുതവന്നയാണ് ആദ്യവത്ത സൂചന്. െിദ്യാര്ക്ഥികള്കഗെേി തേവക്കട്ട്  ൊയികകഗയാ അെര്ക്ക കാണുൊന് കഴിയുന്ന 

തരത്തില് അച്ചെിച്ചു പ്രദ്ര്ക്ശ്ിെികകഗയാ വചയ്യുക. ഉദ്ാഹരണത്തിന്്, ‘’മൂര്ക്ച്ചയില്ലാത്ത ഭയത്തിന്വറ ശ്ക്തി’’ യുവെ ഗകസ് എന്നാണു ദ്ാെീദ്ിന്വറയുും 
ഗോേയാത്തിന്വറയുും പാഠവത്ത െിെികന്നത്. മൂര്ക്ച്ചയില്ലാത്ത ഭയത്തിന്വറ ശ്ക്തി  എന്നാല് ന്ദ്ിയില് ന്ിവന്നടുത്ത ഒരു കല്ലുവകാേ് 
ഗോേയാത്തിന്വറ തേയ്ക്കു അെിച്ചുവെന്നാണ്. കുറ്റാഗന്വഷകരുവെയുും ഗകാെതി െയെഹാരെിശ്കേന് െിേദ്ധ്ന്ന്വറയുും പ്രഗയാേങ്ങള് ഉപഗയാേികന്നത് 
ന്ിങ്ങളുവെ ബൈൈിള് പഠന്വത്ത കൂടുതല് രസകരമാകും. ന്ിങ്ങളുവെ അദ്ധ്യാപകരുവെ ബുകകള് െിദ്യാര്ക്ഥികവെ കാണിക്കാതിരികൊന് 
ഓര്ക്കക. അങ്ങവന്യായാല് അെര്ക്ക്ക് ബൈൈിള് കഥ കണ്ടു ന്ിങ്ങവെ െഞ്ചികൊന് കഴിയില്ല.  

 സൂചന്  #2 ന്ാെകും  

ഓഗരാ ആഴ്ചയിലുമുള്ള രോമവത്ത സൂചന്യാണ് ന്ാെകും. അദ്ധ്യാപകഗരാ 
െിദ്യാര്ക്ഥികഗൊ അത് അഭിന്യിക്കവട്ട. കഥ പൂര്ക്ണമായി വെെിവെടുത്താവത ഗെവറാരു 
സൂചന് ന്ല്കുക എന്ന ആശ്യമാണിത്. ദ്ാെീദ്ിന്ഗറയുും ഗോേയാത്തിന്ഗറയുും പാഠത്തില് 
ഒരു പെയാെി തന്വറ ഭെന്ത്തില് െന്നു തന്വറ ഭാരയഗയാടു സുംസാരികന്നു. 
വഫേിസ്തയന്ായ ആ പെയാെി എങ്ങവന്യാണ് തങ്ങള് യുദ്ധ്ത്തില് പരാജയവെട്ടവതന്നു 

പറയുന്നു. ‘’മല്ല’’ന്ായ ഒരുെവന്യുും അജാനുൈാഹുൊയ അെന്വറ സഗഹാദ്രവന്യുും 
ഇെിവെ പരാമര്ക്ശ്ികന്നു (ഗോേയാത്തിന്വറ ഗപര് 
ഇെിവെ പരാമര്ക്ശ്ികന്നില്ല). അജാനുൈാഹുൊയ ഒരു 
സഗഹാദ്രന് ഗോേയാത്തിനുവേന്നു ഗെദ്പുസ്തകും 
പറയുന്നില്ല. ഗെദ്പുസ്തകത്തിവേ ഈ കഥ ഊഹിവച്ചടുകന്നതിനു െിദ്യാര്ക്ഥികവെ സഹായികന്നതിനുള്ള 
രസകരമായ ന്ാെകമാണിത്. 

  

 

 

 സൂചന്  #3 െസ്തു   

ഓഗരാ പാഠത്തിനുും ഓഗരാ െസ്തു ക്ലാസ്സില് വകാണ്ടുെരുക. ഗെദ്പുസ്തകത്തിവേ ഈ കഥ മന്സ്സിോകന്നതിനു 
സഹായികന്ന ഈ െസ്തു െിദ്യാര്ക്ഥികള്ക വതാടുൊനുും അനുഭെികൊനുും കഴിയുന്ന വഭൗതിക െസ്തുൊണത്. 

ഉദ്ാഹരണമായി ഈ പാഠത്തില് അഞ്ചു കല്ലുകള് അവല്ലങ്കില് പാറക്കഷണങ്ങള് ക്ലാസ്സില് വകാണ്ടുെരിക. ഈ സമയത്ത്, ഈ അഞ്ചു കല്ലുകള് ദ്ാെീദ്് 
ന്ദ്ിയില് ന്ിന്നു വപറക്കിവയടുത്തതാവണന്നു െിദ്യാര്ക്ഥികള് പറയുകയാവണങ്കില്, അത് ഉറൊകകഗയാ ന്ിരാകരികകഗയാ വചയ്യാതിരികൊന് 
ശ്രമികക. ന്ിങ്ങള് ന്ിങ്ങളുവെ െിദ്യാര്ക്ഥികഗൊടു കള്ളും പറയരുത്, എന്നാല് കഴിയുന്നിെഗത്താെും സമയും ഗചാദ്യങ്ങള് ഗചാദ്ികന്നതിനു 
െിദ്യാര്ക്ഥികവെ ഗപ്രരിെിച്ചുവകാേിരികക. 

 സൂചന് #4 പുരാെസ്തുശ്ാസ്ത്രും  

ഓഗരാ പാഠത്തിന്ഗറയുും ന്ാോമവത്ത സൂചന് യഥാര്ക്ഥ പുരാെസ്തുശ്ാസ്ത്രത്തിന്വറ ഒരു ഭാേമാണ്. 
േത്തില്  ന്ശ്ിച്ചുഗപായ പട്ടണങ്ങളുവെ ആധുന്ിക ചിത്രങ്ങള്, ഇത് ഇന്ന് വെല് സാഫിത് ന്ാഷണല് 
പാര്ക്ക്കിന്വറ ഉള്ളില്  േിതിവചയ്യുന്നു. 



രഹസയും. പേസ്തീന് പട്ടണത്തിോണ് ഗോേയാത്തിന്വറ ഭെന്ും). പെും കാണിച്ചിട്ട്, കഥ മുഴുെനുും 
വെെിവെടുത്താവത ഇതാണ് പഴയ േത്ത് പട്ടണും എന്നു പറയുക. േത്ത് ഗോേയാത്തിന്വറ 
പട്ടണമാവണന്നു മിക്കെര്ക്കും അറിയില്ല. അതുവകാേ് ന്ിങ്ങളുവെ പാഠും രഹസയമായിത്തവന്നയിരികും. 

 സൂചന്  #5 ബൈൈിള് രുംേും  

ഓഗരാ ആഴ്ചയിഗേയുും അെസാന്വത്ത സൂചന്യാണ് ബൈൈിള് രുംേും. ന്ിങ്ങളുവെ കുറ്റാഗന്വഷകര്ക്ക്ക് 
അഗന്വഷണ തവരഗയാവെ െീക്ഷികൊന് കഴിയുന്നതാണ് ഇത്. 

 

ഉദ്ാഹരണമായി, അന്ന്യാസിന്ഗറയുും സഫീറയുവെയുും ബദ്െഗത്താെ് അെര്ക് പറഞ്ഞ 
കള്ളവുും ഈ ബൈൈിള് രുംേത്തില് െരച്ചു കാട്ടുന്നു. ഞങ്ങള് തന്നിട്ടുള്ള ചിത്രും 
ന്ിങ്ങള്ക്ക് ഉപഗയാേിക്കാവുന്നതാണ്, അവല്ലങ്കില് തറയില് ശ്രീരങ്ങള് 
കിെന്നതുഗപാവേ അെയാെവെടുത്തി അങ്ങവന്വയാരു രുംേും സൃഷ്ടിക്കാവുന്നതാണ്. 
അെരുവെ െിദ്യാര്ക്ഥികള് കുറ്റാഗന്വഷകര്ക്ക്ക് കൂടുതല് ആസവാദ്യകരമാകന്നതിനു, 
ന്ിങ്ങള് കേിട്ടുള്ളതുഗപാവേ ശ്രീരും കിെന്നതു അെയാെവെടുത്തിയതിനു ചുറ്റുും 
ഗപാേീസ് ഗെെ് െേിച്ചുവകട്ടാവുന്നതാണ്. 

 

 
െയെഹാരും പരിഹരിച്ചു! 

ഈ സൂചന്കവെല്ലാും പരിഗശ്ാധിച്ചതിനു ഗശ്ഷും ഈ ഗകസ് പരിഹരികൊന് അവല്ലങ്കില് ഏതു ബൈൈിള് കഥയാണ്  ഈ ആഴ്ച പഠികൊന് 
ഗപാകുന്നവതന്നു പറയുൊന് അെവര അനുെദ്ികക. െര്ക്ഷങ്ങൊയി ന്ിങ്ങളുവെ സഭയില് െന്നിട്ടില്ലാത്ത െിദ്യാര്ക്ഥികളുവേങ്കില് അെര്ക് ബൈൈിള് 
കഥ ഊഹിവച്ചടുകൊന് പാടുവപടുന്നതു കാണാും. അവതാരു െേിയ പ്രശ്നമാക്കാവത ബൈൈിള് കഥ ഏവതന്നു അെഗരാടു പറയുക. അെര്ക് ശ്രിയായി 
ഊഹിവച്ചടുത്തിവല്ലങ്കില് ഗപാലുും ഈ സൂചന്കള് ഒരു ന്ല്ല രസകരമായ മുഖവുര ന്ല്കുകയുും െെവര പ്രഗതയകതയുള്ള ഒരു സണ്ഗേസ്കൂള് ന്ിങ്ങള്ക 
പ്രദ്ാന്ും വചയ്യുകയുും വചയ്യുും. 

ബൈൈിള് കഥ   

എല്ലാ സൂചന്കളുും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിനു ഗശ്ഷും ഈ ആഴ്ചയിവേ ബൈൈിള് കഥ ഏവതന്നു അെഗരാടു പറയുക. 
സാധാരണ സണ്ഗേസ്കൂള് ക്ലാസ്സില് പറയാറള്ളതുഗപാവേ കഥ പറയുൊനുള്ള അെസരമാണിത്. തന്നിട്ടുള്ള 
ൊകയ സൂചികകള് ഗന്ാക്കിഗയാ അദ്ധ്യാപക സഹായികള് ഗന്ാക്കിഗയാ ന്ിങ്ങള്ക കഥ പറയാവുന്നതാണ്. 
ന്ിങ്ങളുവെ പക്കലുള്ള ഗെദ്പുസ്തകത്തില് ഗന്ാക്കി പറയുന്നതുും ന്ല്ലതാണ്. ഓഗരാ ആഴ്ചയിലുും ഒരു ചിത്രഗമാ 
കഥയിവേ ഒരു െയക്തിയുവെ കാര്ക്ൂണ് ചിത്രഗമാ ചിേഗൊള് കഥയിവേ ന്ായകന്വറഗയാ, ചിേഗൊള് 
െില്ലന്വറഗയാ ചിത്രമായിരികും. ദ്ാെീദ്ിന്ഗറയുും ഗോേയാത്തിന്ഗറയുും പാഠത്തില് ഗോേയാത്തിന്വറ ചിത്രും 
ന്ിങ്ങളുവെ െിദ്യാര്ക്ഥികവെ കാണികക. ഓഗരാ െിദ്യാര്ക്ഥികും ന്ല്കുൊന് തയ്യാറാക്കിയിരികന്ന ബൈൈിള് 
കാര്ക്ുകള് ഉപഗയാേികക. ഈ കാര്ക്േ് ഹാജര്ക് കാര്ക്ോയി ഉപഗയാേിക്കാവുന്നതാണ്. അവല്ലങ്കില് 

‘’ആവണന്നു ഊഹികക’’ എന്ന േയിും കെികന്നതിനു ഉപഗയാേിക്കാവുന്നതാണ്. േയിും കെികന്നതിനുള്ള 

ന്ിര്ക്ഗേശ്ങ്ങള് ഇതിന്വറ അെസാന്മുള്ള ‘എങ്ങവന്’ എന്ന ഭാേത്തു ന്ല്കിയിരികന്നു. 

പ്രാഗയാേികും  



പാഠും പഠിച്ചതിനുഗശ്ഷും ഇത് ജീെിതത്തില് പ്രാഗയാേികമാകന്നതിനു ശ്രമികക. ഞാന് െെവര വചറെമായിരുന്നാല് ഗപാലുും െേിയ കാരയങ്ങള് 
വചയ്യുൊന് എന്ിക്ക് കഴിയുും. ഇതാണ് ദ്ാെീദ്ിന്ഗറയുും ഗോേയാത്തിന്ഗറയുും കഥയിലുള്ള പ്രാഗയാേികത. 

മന് :പാഠ ൊകയും  

ഓഗരാ ആഴ്ചയിലുമുള്ള മന്:പാഠൊകയും ജീെിതത്തിവേ പ്രാഗയാേികതയ്ക്കനുസരിച്ചായിരിക്കണും. െിദ്യാര്ക്ഥികള് ൊകയും മന്:പാഠമാകന്നതിന്് കുറച്ചു 
സമയവമടുത്ത് അെവര സഹായികക.  

അബസന്വമന്റ്   

ഓഗരാ ആഴ്ചയിലുും െിദ്യാര്ക്ഥികള് വചഗയ്യേ അബസന്വമന്റകളുേ്. പാഠൃപദ്ധ്തിയുവെ ഏറ്റവുും പ്രധാന് ഭാേമാണിത്. ബദ്െെചന്ും 
ഗകള്കന്നെരല്ല മറിച്ച് ഗകട്ട് അത് പ്രെര്ക്ത്തികന്നെരുമായിരികൊന് ബദ്െും ന്വെകറിച്ചാഗ്രഹികന്നു. െിദ്യാര്ക്ഥികള് സഭയില് ന്ിന്നു 
പഠികന്ന കാരയങ്ങള് ജീെിതത്തില് പ്രാഗയാേികമാഗക്കേത് െെവര  പ്രധാന്വെട്ട കാരയമാണ്. പഠന് സമയത്ത് പഠിച്ച ഒരു കാരയവുും ജീെിതത്തില് 
പ്രാഗയാേികമാകന്നിവല്ലങ്കില്, ബൈൈിള് ൊകയങ്ങളുും ഉപഗദ്ശ്ങ്ങളുും മന്:പാഠമാകൊന് പറഞ്ഞു െിദ്യാര്ക്ഥികവെ പരീശ്ന്മാരാക്കരുത്. കുറച്ചു 
കപെഭക്തിക്കാവര സൃഷ്ടിച്ചു ഒരു വതറ്റ് വചയ്യുൊന് ഞങ്ങള് ആഗ്രഹികന്നില്ല. ന്ിങ്ങളുവെ െിദ്യാര്ക്ഥികള് കപെഭക്തിക്കാരായിത്തീരാതിരിഗക്കേതിന്് 
അെവര ഗപ്രാത്സാഹിെികൊന് വചയ്യാവുന്ന ഒഗരവയാരു കാരയമാണ്, ആ ആഴ്ചയില് അെര്ക് പഠിച്ച കാരയും ജീെിതത്തില് പ്രാഗയാേികമാകൊന് 
പറയുന്നത്. 

ബദ്െത്തിന്വറ േി .എ ന് .എ   

ബൈൈിള് പാഠവത്ത ആസ്പദ്മാക്കി ബദ്െും ആരാവണന്നതിവന്കറിച്ചു ചിേ കാരയങ്ങള് പഠികന്നതാണ് 
ബദ്െത്തിന്വറ േി.എന്.എ എന്ന ഭാേത്തിലുള്ളത്. ഉദ്ാഹരണമായി, ദ്ാെീദ്ിന്ഗറയുും 
ഗോേയാത്തിന്ഗറയുും പാഠത്തില്, ബദ്െത്തിന്വറ പദ്ധ്തി പൂര്ക്ത്തീകരികന്നതിന്് ബദ്െും ജന്വത്ത ഉപഗയാേികന്നു എന്നതിവന്കറിച്ചു ന്ാും 
പഠികന്നു. 

െിഗന്ാദ്ത്തിന്വറ സമയും! 

േയിും  

ന്ിങ്ങളുവെ പഠന്ത്തിന്വറ െെവര പ്രധാന്വെട്ട ഒരു ഭാേമാണ് േയിും. ഇത് െിദ്യാര്ക്ഥികള് െീണ്ടുും മെങ്ങി െരുന്നതിനുള്ള ഗപ്രരകശ്ക്തിയാണ്. 
കുട്ടികള് കെികൊന് ഇഷ്ടവെടുന്നു. എല്ലാ ക്ലാസിലുും േയിമുകള് ഉള്വെടുത്തുകയാവണങ്കില്, ആഴ്ചകള് ഗതാറും ന്ിങ്ങളുവെ ക്ലാസ് െെരുന്നതു 
ന്ിങ്ങള്ക കാണാവുന്നതാണ് . ധാരാെും കുട്ടികള് ന്ിങ്ങളുവെ ക്ലാസ്സിലുവേങ്കില്, അഗന്കവര ന്ിങ്ങള്ക മാറ്റുൊന് കഴിയുും. 

ചര്ക്ച്ച  

ന്ിങ്ങളുവെ െിദ്യാര്ക്ഥികവെ ആഹവാന്ും വചയ്യുന്ന ചര്ക്ച്ചകെില് ഏര്ക്വെട്ടിരികന്നതിനുഗെേി ഓഗരാ ആഴ്ചയിലുും മൂന്നു ചര്ക്ച്ചാ ഗചാദ്യങ്ങള് ഞങ്ങള് 
ന്ല്കിയിട്ടുേ്. ചര്ക്ച്ച ന്യികന്നതിനുള്ള ഒരു ന്ല്ല മാര്ക്ഗമാണ് െിദ്യാര്ക്ഥികള്ക്ക് ഉത്തരങ്ങള് ന്ല്കാതിരികന്നത്. എന്നാല് ഓഗരാ 
ഗചാദ്യവത്തകറിച്ചുും സുംസാരികന്നതിനു അെവര അനുെദ്ികക. അെര്ക് അധികും തര്ക്ക്കികകയാവണങ്കില് ന്ിങ്ങള് ന്ന്നായി വചയ്തു എന്നു 
അനുമാന്ിക്കാും. അതുവകാേ്, ഒരു െേിയ ൊദ്പ്രതിൊദ്ങ്ങള്ക്ക് അെസരവമാരുകക. അങ്ങവന് ന്ിങ്ങളുവെ െിദ്യാര്ക്ഥികെില് ന്ിന്നുും ന്ിങ്ങള്ക 
ധാരാെും അഭിപ്രായങ്ങള് േഭികും. അദ്ധ്യാപക സഹായിയുവെ അെസാന്ത്തില് ഉത്തരും ന്ല്കിയിട്ടുേ്. അതുവകാേ്, ഒരു ഗചാദ്യും ചര്ക്ച്ച 
വചയ്യുന്നതിന്വറ അെസാന്ും ന്ിങ്ങളുവെ അഭിപ്രായവുും ന്ിങ്ങള്ക പറയാവുന്നതാണ്. 

െിദ്യാര്ക്ഥിയുവെ ഗപജിന്വറ ഉത്തരങ്ങള്   

ന്ിങ്ങളുവെ ക്ലാസ്സില് പ്രെര്ക്ത്തന്മായി ഉപഗയാേിക്കാവുന്ന െിദ്യാര്ക്ഥിയുവെ ഗപജും ഈ ഗപ്രാഗ്രാമിലുേ്. ചായമെികൊനുും ൊകകള് 
കണ്ടുപിെികന്ന േയിും കെികൊനുും കുട്ടികള്ക ഇഷ്ടമാണ്. ന്ിങ്ങളുവെ ക്ലാസ് ആസവാദ്യകരമാകൊന് െിദ്യാര്ക്ഥിയുവെ ബുകകള് ന്ിങ്ങള് 
ഉപഗയാേികും എന്നുും ഞങ്ങള് പ്രതയാശ്ികന്നു. ഈ ഭാേത്തില്, 4 െയസ്സ് പ്രായമുള്ള െിദ്യാര്ക്ഥിയുവെ ബുക്കിലുള്ള കെങ്കഥകളുവെ ഉത്തരങ്ങള് 
ന്ിങ്ങള് കവേത്തുും. 

ലൂക്കാസിന്വറ പരീക്ഷണും  

കിറക്കന് ശ്ാസ്ത്രഞ്ജന് ലൂക്കാസിന്വറ ശ്ാസ്ത്രപരമായ പരീക്ഷണമാണ് ന്ിങ്ങളുവെ ക്ലാസിന്വറ അെസാന്വത്ത പ്രെര്ക്ത്തന്ും. ഒരു പ്രെര്ക്ത്തന്ും എന്ന 
ന്ിേയില് ന്ിങ്ങള്ക ക്ലാസ്സില് വചയ്യാവുന്ന ശ്ാസ്ത്രീയ പരീക്ഷണും ഓഗരാ ആഴ്ചയിലുും അയാള് ന്ിങ്ങള്ക ന്ല്കുന്നു. ന്ിങ്ങള്ക്ക് ഒരുമിച്ചു ഈ 



െീേിഗയാ കാണാവുന്നതാണ് അവല്ലങ്കില് ഈ ഗഫാഗട്ടായില് കാണുന്നതുഗപാവേ,ന്ിങ്ങളുവെ അദ്ധ്യാപകന് തന്വറ പരീക്ഷണ ശ്ാേയില് 
പരീക്ഷണും ന്െത്തുന്ന ഗഫാഗട്ടായില് കാണുന്നതുഗപാവേ ന്ിങ്ങള്ക തന്ിവയ ഈ പരീക്ഷണും വചയ്തു ഗന്ാക്കാവുന്നതാണ്. 

 

 

 

 

 

 

ആവരന്നു ഊഹികന്ന േയിും  

‘’ആവരന്നു ഊഹികക’’ എന്നു െിെികന്ന, ബൈൈിള് െയക്തികളുവെ ഗപര് ഗരഖവെടുത്തിയ കാര്ക്ുവകാണ്ടുള്ള േയിമാണ് പ്രെര്ക്ത്തന്ങ്ങെില് 
ന്ിര്ക്ൈന്ധമല്ലാത്ത അെസാന്വത്ത േയിും. രണ്ടു കുട്ടികള് പങ്കാെികൊയി ഒരു പരപരാേതമായ ഒരു ഗൈാര്ക്േ് േയിമാണിത്. 

ഓഗരാ െിദ്യാര്ക്ഥികുംഗെേി എല്ലാ 13 കാര്ക്ുകളുും അച്ചെികക. അദ്ധ്യാപകനുും 
ഒരു വസറ്റ് കാര്ക്േ് ഉോയിരിക്കണും. ഈ േയിും കെികഗപാള് ന്ിങ്ങളുവെ 
െിദ്യാര്ക്ഥികള് ഗെദ്പുസ്തക െയക്തികവെ കൂടുതോയി പരിചിതരാകുും. 

കട്ടിയുള്ള ഗപെഗറാ കാര്ക്ഗ്ൈാര്ക്ഗോ അഗക്കാര്ക്േിയ൯ ഗപാവേ മെക്കി കാര്ക്േ് 
അതില് വെയ്ക്കുക. ന്ിങ്ങളുവെ അദ്ധ്യാപകന്വറഗയാ അവല്ലങ്കില് പങ്കാെിയുവെഗയാ 
ബകെശ്ും ഏതു ബൈൈിള് െയക്തിയുവെ ചിത്രമുള്ള കാര്ക്ോവണന്നു പറയുന്ന 
േയിമാണിത്. ഓഗരാ ബൈൈിള് െയക്തിയുവെയുും കാര്ക്േ് തിരവഞ്ഞടുത്തുവകാേ്  
ആരുംഭികക, പിന്നീെ് ന്ിങ്ങളുവെ പങ്കാെിയില് ന്ിന്നു ഇത് രഹസയമാക്കി വെയ്ക്കുക. 

കണ്ണുകളുവെ ന്ിറും, മുെിയുവെ ന്ിറും, അെര്ക്ക താെിയുവേങ്കില് അത്, വതാെി 
ധരിച്ചിട്ടുവേങ്കില് അത്, വചെിയുവെ അവല്ലങ്കില് മൂക്കിന്വറ െേിെും അത് 
സ്ത്രീയാഗണാ പുരുഷന്ാഗണാ എന്നിെയുള്വെവെ െയതയസ്ത ഗയാേയതകളുള്ള 
ബൈൈിള് െയക്തികവെ ഗന്ാകക. ആദ്യവത്ത കെിക്കാരന് ഗചാദ്യും ഗചാദ്ികന്നു, 

രോമവത്ത കെിക്കാരന്, ‘’അവത അവല്ലങ്കില് അല്ല’’ എന്നു ഉത്തരും പറയണും. ഒരു പ്രാെശ്യും ഒരു ഗചാദ്യും മാത്രഗമ അനുെദ്ന്ീയമുള്ളൂ. ന്ിങ്ങള്ക 
ഉത്തരും േഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ആ കാര്ക്േ് ന്ിങ്ങള് താഗേേതാണ്, അതു പിവന്ന 
ന്ിങ്ങള്കോകില്ലാ. ഉദ്ാഹരണമായി, ഇവതാരു സ്ത്രീയാഗണാ എന്നു ന്ിങ്ങള് 

ഗചാദ്ികഗപാള് ന്ിങ്ങളുവെ പങ്കാെി ‘’അല്ല’’ എന്നു ഉത്തരും പറഞ്ഞാല്, ന്ിങ്ങള്ക 
സ്ത്രീകളുവെ ഗപര് ഗരഖവെടുത്തിയ എല്ലാ കാര്ക്ുകളുും താോും. രഹസയത്തിേിരികന്ന 
ബൈൈിള് െയക്തിവയ കവേത്തുന്നതുെവര ഗചാദ്യങ്ങള് ഗചാദ്ിച്ചുവകാേിരികക. 9 
മാസവത്ത ക്ലാസ്സുകള് ന്െത്തുന്നതിനു ഈ ഗപ്രാഗ്രാമിനു മൂന്നു യൂണിറ്റു പഠന്സാമഗ്രികളുും 
െര്ക്ഷത്തിന്വറ അെസാന്മാകുഗപാഗഴക്ക് കെികന്നതിനു മൂന്നു വസറ്റ് ബൈൈിള് െയക്തികള് 
ഉള്വെവെ ആവക 39 ബൈൈിള് െയക്തികള് ഉോകുും.        

  

  



 

--[ഗകസ് 1]-- 
സൂചന്കള് (പാഠും 1) 

 സൂചന് # 1 തേവക്കട്ട്  (പാഠും 1)  

മൂര്ക്ച്ചയില്ലാത്ത ഭയത്തിവെ ശ്ക്തി. 

 സൂചന് # 2 ന്ാെകും (പാഠും 1)  

ആഖയാതാെ്: ഈ കഥ ഒരു വകട്ടുകഥയാണു എന്നാല് ചിേ ഗപരുകളുും േേങ്ങളുും ഒരു ന്ിരപരാധിവയ സുംക്ഷികന്നതിനു മാറ്റിയിട്ടുേ്. 

പെയാെി: പ്രിഗയ, ന്ീ ഒരിക്കലുും െിശ്വസിക്കില്ല, ആ ദ്ിെസും െെവര കഷ്ടിച്ചാണു ജീെിതത്തിഗേക മെങ്ങിെന്നത്! 

ഭാരയ: അെിവെ ഗപാകരുവതന്നു ഞാ൯ ന്ിങ്ങഗൊടു പറഞ്ഞതാണു. എന്നാല് ന്ിങ്ങെതു ഗകട്ടില്ല. 

പെയാെി: അവത, ന്ീ പറഞ്ഞതു ശ്രിയാണു. ഗന്ാക്കൂ, ന്ീ അെിവെ ഇല്ലായിരുന്നു, അെിവെ എതാണു ന്െകന്നവതന്നു ന്ിന്ക്കറിയില്ലയിരുന്നു. 

ഭാരയ: എവെ പിതാെിവെ ൊള് എെിവെ? 

പെയാെി: (പിറപിറകന്നു) അതു അെിവെ എവഫസ് േെ്മില് ഞാ൯ ഉഗപക്ഷിച്ചു. 

ഭാരയ: ന്ല്ലത്, ന്ീ ഷരായിും ഗറാു െഴി വചന്നു അത് എടുത്തു വകാണ്ടു െരൂ. 

പെയാെി: എന്ിക പറ്റില്ല, അെര്ക് എവന്ന വകാല്ലുും. 

ഭാരയ: ന്ല്ലത്, ന്ീ അതു വചയ്തിവല്ലങ്കില് ന്ിന്ക്ക് അെിവെയുും ഇെിവെയുും ന്ന്മയുോകയില്ല. 

പെയാെി: എന്ിക്കറിയാും ന്ീ ഗദ്ഷയത്തിോവണന്ന്, എന്നാല് ന്ിവെ പിതാെിവെ ൊെിനുഗെേി ഞാ൯ തിരിവക ഗപാകില്ല. 

ഭാരയ: (വന്ടുെീര്ക്െിടുന്നു) ന്ീ എന്തുവകാേ് ഹൂജിവന് കൂവെക്കൂട്ടുന്നില്ല, ന്ിന്ക ഗപെിയാവണങ്കില് അെവെ െേിയ സഗഹാദ്ര൯ന്ിവെവയാെും 
െരുും. 

പെയാെി: എന്ിക കഴിയില്ല. അെവെ സഗഹാദ്ര൯ മരിച്ചു ഗപായി, ന്മുക ന്ഷ്ടവെട്ടു. 

ഭാരയ: (അെമുോകൊ൯ എടുത്ത വപാെിയില് വെള്ളവമാഴിച്ചഗൊള് പാത്രത്തില് ന്ിന്നുും വപാെി ന്ിേത്തു െീണു) ഓ, പ്രിഗയ എന്തു പറ്റി? 

പെയാെി: അതു െിധിയാവണന്നു ഞാ൯ ന്ിഗന്നാടു പറഞ്ഞിട്ടുേ്. ഞങ്ങള് എവഫസില് കയാമ്പു വചയ്യുകയായിരുന്നു എന്നു ന്ിന്ക്കറിയാും. 
അെര്ക് ഒരു മാസഗത്താെമായി ഒരു മൂേയില് ന്ിന്നിരുന്നു. ൈീഫിവെ സഗഹാദ്ര൯ ദ്ിെസവുും പുറത്തു ഗപായി അെവര യുദ്ധ്ത്തിന്ായി 
വെല്ലുെിെികകയുും കഠിന്മായി കെിയാകകയുും വചയ്തു. എന്ിക തമാശ്യായി ഗതാന്നിയത്, ഞങ്ങള് ഞങ്ങളുവെ പെച്ചട്ട ഗപാലുും 
അണിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നതാണു. ന്ിവെ പിതാെിവെ ൊള് ന്ഷ്ടവെൊതിരികൊ൯ഞാ൯ അതു കൂൊരത്തില് തവന്ന വെച്ചു. 

ഭാരയും: കൂൊരത്തില്? കൂൊരവത്തകറിച്ചു സുംസാരികന്നു, ആ കൂൊരും ന്ിങ്ങള് വകാണ്ടുെഗന്നാ? 

പെയാെി: ഇല്ല 



ഭാരയ: എതായിത്, ഈ െര്ക്ഷും ന്ാും പുറത്തു ഗപാകുഗപാള് ന്ാും എന്തു ഉപഗയാേികും. 

പെയാെി: പ്രിഗയ, ഒരാള്കും കൂൊരഗമാ ൊഗൊ ഇല്ല, എന്ിക ഭാേയമുേ്. കാരണും എല്ലാെഗരക്കാളുും എന്ിക ന്ല്ല ഗെേമുോയിരുന്നു. 
ഞാ൯ െീട്ടില് തിരിവക െന്നഗതാര്ക്ത്ത്  സഗതാഷികക. മിക്കെര്ക്കും  അതിനു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. 

ഭാരയ: ന്ല്ലത്, ഭെന്ത്തിഗേക സവാേതും. ഒരുെിധത്തില് ഞങ്ങള് കഴിച്ചുകൂട്ടി. ന്ീയില്ലാവത എന്ിക പറ്റില്ല. 

പെയാെി: എന്ികും. 

 സൂചന് # 3 െസ്തു (പാഠും 1) 

 

ഈ ഭൗതീക െസ്തു ക്ലാസ്സ് മുറിയില് വകാണ്ടുെരുക: 5 കല്ലുകള് 

 സൂചന് # 4 പുരാെസ്തുശ്ാസ്ത്രും (പാഠും 1)

 
േത്ത് പട്ടണത്തിവെ ന്ാശ്ത്തിവെ അതി നൂതന്മായ ഗഫാവട്ടാ ഇന്ന് വെല്-
സാഹിത് ന്ാഷണല് പാര്ക്ക്കിവെ മുകെില് േിതിവചയ്യുന്നു. (രഹസയും: 
ഗോേയാത്തിവെ ഭെന്വുും വഫേിസ്തയരുവെ പട്ടണവുും). 

 സൂചന് # 5 ബൈൈിള് രുംേും (പാഠും 1) 

 

രഹസയും: ഗോേയാത്തിവെ െേിയ കാല്പാടുകള് പെയുവെ വചറിയ കാല്പാടുകള്. 

 

െയെഹാരും പരിഹരിച്ചു! (പാഠും 1) 

ബൈൈിള് കഥ (പാഠും 1) 
 

ദ്ാെീദും ഗോേയാത്തുും  

ൈിൈിെില് ന്ിന്നുും : 1 ശ്മുഗെല് 17:1-53 

വഫേിസ്തയരുും യിസ്രാഗയേയരുും തെിലുള്ള യുദ്ധ് ഭൂമിയില് ന്ില്ക്കകന്ന ദ്ാെീദ്ിനു താ൯ ഈ യുദ്ധ്ും 
ജയികവമന്ന് അറിയാമായിരുന്നു. എന്നാല് 9 അെി ഉയരമുള്ള മല്ലന്ായ ഗോേയാത്ത് ഭീഷണി 
മുഴകഗപാള് മറ്റ് എല്ലാ പെയാെികളുും ഭയകന്നതായി ദ്ാെീദ്ിനു ഗതാന്നി എന്നാല് ബദ്െും തവെ 
പക്ഷത്തുള്ളതുവകാേ് താ൯ ഗതാല്ക്കക്കില്ല എന്നു മന്സ്സിോക്കി. ഗോേയാത്ത് ഒരു അജാന്ൈാഹുൊയിരുന്നു, അെ൯ യിസ്രാഗയേിവന് 
പുച്ഛിച്ചുവകാേിരുന്നു. വഫേിസ്തയന്ായ ഈ മല്ലവന് എതിരിടുൊ൯ ആരുമുോയിരുന്നില്ല. 

ഒരു ഗപാരാെിയാകുൊനുള്ള പ്രായും ദ്ാെീദ്ിനുോയിരുന്നില്ല. വചറിയ യൗെന്കാരന്ായ ആട്ടിെയന്ായിരുന്നുവെങ്കിലുും അെ൯ 
ബുദ്ധ്ിമാന്ായിരുന്നു. അെവെ ഈ വചറ പ്രായത്തില്ത്തവന്ന ഒരു കരെിഗയയുും സിുംഹഗത്തയുും െെിവകാേ് അെ൯ വകാന്നു. എങ്കിലുും ഈ 



യുദ്ധ്ത്തില് ബദ്െും അെഗന്ാവൊെമുോയിരുന്നു. കര്ക്ത്താെിവെ ന്ാമത്തില് അെവെ ഗന്വര െരുകയാവണങ്കില് അെ൯ 
ഗതാല്ക്കക്കയിവല്ലന്നറിഞ്ഞിരുന്നു. 

മിനുസമുള്ള 5 കവല്ലടുത്ത് ഒന്ന് കെിണയില് വെച്ചു. ഗോല്ലയാത്തിവെ െേിയ ഉെല് അടുത്തടുത്തുെന്നു, അെ൯ ഒരു ന്ല്ല അെസരത്തിന്ായി 
കാത്തിരുന്നു. അെ൯ തവെ കെിണ കറകൊന്ാരുംഭിച്ചു. അതു കറങ്ങി കറങ്ങി ഗപായി, ആ കല്ല് അതിവെ േക്ഷയും കണ്ടു. ഗോല്ലയാത്തിവെ 
കണ്ണുകളുവെ ഇെയിലുള്ള വചറിയ േേും. ഗോല്ലയാത്ത് ന്ിേത്തു െീണു മരിച്ചു. അെരുവെ ന്ായക൯ െീണതുകണ്ടു വഫേിസ്തയ ബസന്യും 
ഓെിഗൊയി. 

പ്രാഗയാേികും (പാഠും 1)  
ഞാ൯ വചറതാവണങ്കിലുും എന്ിക്ക് െേിയ കാരയങ്ങള് വചയ്യാ൯ സാധികും. 

മന്:പാഠ ൊകയും (പാഠും 1)  

"ഞാ൯ ന്ിങ്ങവെകറിച്ചു ന്ിരൂപികന്ന ന്ിരൂപണങ്ങള് ഇന്നെ എന്നു ഞാ൯ അറിയുന്നു. അെ തിന്മയ്ക്കല്ല ന്ന്മയ്ക്കഗത്രയുള്ള ന്ിരൂപണങ്ങള് 
എന്നു യഗഹാെയുവെ അരുെൊടു (യിവര 29:11). 

അബസവന്മന്റ് (പാഠും 1)  

ന്ിങ്ങള് സാധാരണ വചയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ഗജാേി ഈ ആഴ്ചയില് തിരവഞ്ഞടുകക, ദ്ിെസവുും പാത്രങ്ങള് കഴുകുക അവല്ലങ്കില് പതിൊയുള്ള 
ഗജാേിവചയ്യാവത മാതാപിതാക്കള്കഗെേി ഗെവറവയാരു ഗജാേി വചയ്യുക. െേിയ ഗജാേികള് വചയ്യുൊ൯ ബദ്െും ന്ിങ്ങവെ 
സഹായികന്നവതങ്ങവന്വയന്നു കാണുക. 

െത്തിവെ േി.എ൯.എ (പാഠും 1)  

ഈ പാഠത്തില് ന്ിന്നു ന്ാും ബദ്െവത്തകറിച്ചു എതാണു പഠികന്നത്? തവെ പദ്ധ്തികള് 
ന്ിറഗെറ്റുൊ൯ ബദ്െും ജന്ങ്ങവെ ഉപഗയാേികന്നു.                      

 െിഗന്ാദ്ത്തിവെ  സമയും (പാഠും 1) 

േയിും (പാഠും 1)  

ഷാഗോ ൊേ് 

മറ്റ് േയിും കെികന്നതുഗപാവേതവന്നയാണു ഇതുും കെികന്നത്. അദ്ധ്യാപക൯ 'ഇത്' ആകുന്നതിനു ചിേ കുട്ടികവെ തിരവഞ്ഞടുകകയുും അെര്ക് 
മറ്റുള്ളെവര പിന്തുെരുകയുും വചയ്യുന്നു. ഈ കെിയില് 'ഇത്' മറ്റു കെിക്കാവര വതാടുന്നതിനു പകരും അെരുവെ മുകെില് ചെിട്ടിക്കയറന്നു. 

ചര്ക്ച്ച (പാഠും 1)  

മുതിര്ക്ന്ന കുട്ടികള്ക മാത്രും ) 

1. അടുത്ത ന്ിമിഷും എതാണു സുംഭെികന്നവതന്നു ന്ിങ്ങള്  അറിഞ്ഞിരികന്നുവെങ്കില്, ന്ിങ്ങള് വചയ്യുന്നത് 
എങ്ങവന് മാറ്റുമായിരുന്നു? ഒരു ഗോട്ടറി െിക്കറ്റ് ൊങ്ങുന്നതിവന്കറിഗച്ചാ ന്ല്ല െസ്ത്രും ൊങ്ങുന്നതിവന്കറിഗച്ചാ 
അവല്ലങ്കില് ദരതും ഒഴിൊകുന്നതിവന്കറിഗച്ചാ ചിേ മിന്ിട്ടുകള് സുംസാരികക. പിന്നീെ്, ഭാെി അറിയുന്ന 
രീതിയില് ബദ്െും പ്രെര്ക്ത്തിച്ചവതങ്ങവന്വയന്നുും അതു കേിട്ട് ബദ്െും അത് എതാണു വചയ്യാ൯ ഗപാകുന്നവതന്നു 
ന്ാും അറിയുന്നവതങ്ങവന്വയന്നുും കഴിഞ്ഞ കാേങ്ങെില് ബദ്െും എങ്ങവന് പ്രെര്ക്ത്തിച്ചുവെന്നുമുള്ള ആശ്യും 
പ്രകെമാകക. െിശ്വാസത്തിവെ ഒരു ഭാേും, അടുത്തതായി ബദ്െും വചയ്യുന്നവതവതന്നറിയുകയുും അതില് ഭാേഭാക്കാവുകയുമാണു. 
"സിുംഹത്തിവെ ബകയ്യില് ന്ിന്നുും കരെിയുവെ ബകയ്യില് ന്ിന്നുും എവന്ന രക്ഷിച്ച യഗഹാെ ഈ വഫേിസ്തയവെ ബകയ്യില് ന്ിന്നുും എവന്ന 
രക്ഷികും" 1 ശ്മുഗെല് 17:37 

2. ഗോല്ലയാത്തിവന് വകാല്ലുന്നതിനു മുന്പ് ദ്ാെീദ്് ഗോല്ലയാത്തിവന് കെിയാക്കി, എന്തുവകാോണു ഗോല്ലയാത്തിവന് കെിയാകന്നത് ദ്ാെീദ്ിനു 
ശ്രിയായി ഗതാന്നിയത്. മറ്റുള്ളെവര കെിയാകന്നത് ന്ിങ്ങള്ക ശ്രിയായി ഗതാന്നുന്നവതത്?   

ഇത് തന്ത്രപരമായ ഒരു ഗചാദ്യമാണു. ദ്ാെീദ്് ഗോല്ലയാത്തിവന് കെിയാക്കിയത് ഒരു പഗക്ഷ സവീകാരയമായിരിക്കില്ല, എന്നാല് അത് കഥയുവെ 
ഭാേമാണ്. ഇത് അെവെ െിശ്വാസവത്ത പ്രദ്ര്ക്ശ്ിെികന്നു. 



3. ദ്ാെീദ്് തവെ സഗഹാദ്രന്മാവര ഗസെികന്നതുവകാോണു ഒരു അതികായവന് വകാല്ലുൊ൯ അെസരും േഭിച്ചത്. ന്ാും എങ്ങവന്യാണു 
മറ്റുള്ളെവര ന്യികകയുും അഗന്യാന്യും ഗസെികകയുും വചയ്യുന്നത്? 

ന്യികകയുും ഗസെികകയുും വചയ്യുന്നത് മറ്റുള്ളെരില് ന്ിന്നുും െയതയസ്തമാവണങ്കിലുും, ഗന്തൃതവവുും ഗസെന്വുും മിക്കൊറും 
അന്ന്യമാകന്നതാണു ഗസെന്ാത്മകമായ ഗന്തൃതവും. ഗസെന്  സന്നദ്ധ്രാകുഗപാള് ന്ിങ്ങള്ക  അെസരങ്ങള് കാണുൊ൯ കഴിയുും ആ 
അെസരങ്ങെില് ന്ിങ്ങള് പ്രെര്ക്ത്തികഗപാള് അത് ഗന്തൃതവത്തിവെ ഒരു രൂപമാണ്. 

 െിദ്യാര്ക്ഥിയുവെ ഗപജിവേ ഉത്തരങ്ങള് (പാഠും 1)  

 

 

ലൂക്കാസിവെ പരീക്ഷണും (പാഠും  1)  

പിെിയുള്ള ഒരു പാത്രത്തില് ന്ാലു കപ്പു വെള്ളവുും ന്ാലു കെ് െിന്ാേിരിയുും ഒഴികക. അതിവെ കൂവെ ന്ാലു കപ്പു അെക്കാരും(ഗൈക്കിുംേ് 
ഗസാേ) ഗചര്ക്കക ഇഗൊള് ൊയുെിഗന്ക്കാള് ഭാരമുള്ള കാര്ക്ൈണ്േഗയാക്ബസേ് പാത്രും ന്ിറവയ രൂപവെടുകയുും ന്ിറവയ കുമിെകള് 
െരുകയുും വചയ്യുന്നു. കത്തുന്ന ഒരു വമഴുകുതിരിയുവെ ഗമല് കാര്ക്ൈണ്ബേ  ഓക്ബസേ് ഒഴികക. വമഴുകുതിരി അണയുന്നതായി കാണുും. 

https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1291835197519527/ 

  

https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1291835197519527/


 
--[ഗകസ് 2]-- 

 സൂചന്കള് (പാഠും 2) 

 സൂചന് # 1 തേവക്കട്ട്  (പാഠും 2)  

ന്ഷ്ടവെട്ട ജേത്തിവെ ഗകസ് 

 സൂചന് # 2 ന്ാെകും (പാഠും 2)  

െയാഖയാന്ാെ്: കഥവയാരു വകട്ടുകഥയാണു എന്നാല് ന്ിരപരാധിവയ  സുംരക്ഷികന്നതിനുഗെേി ഗപരുും േേവുും മാറ്റിയിരികന്നു. 

കുറ്റാഗന്വഷക൯: കാല്പാടുകളുവെ പെും വകാണ്ടുെരു. ഇത് 5-ംുംവത്ത വസറ്റിവേ ഗപാവേയുേ്. 

വെക്നി : ശ്രി രണ്ടു പുരുഷന്മാരുവെ കാല്പാദ്ങ്ങളുവെ അെയാെങ്ങള് എവെ    ബകെശ്മുേ്. ഇത് അെര്ക് 
ഓടുന്നതുഗപാവേയുേ്. 

കുറ്റാഗന്വഷക൯ : അെിവെ ന്മുക്ക് പാദ്രക്ഷകളുവെ അെയാെങ്ങളുേ്. അത് കാെല്ക്കാ൪  
ന്ില്ക്കകന്നതുഗപാവേയുേ്. ഗന്ാക, അെര്ക് എത്ര വപാെിപെേത്തിോണു ഗജാേി വചയ്തത്. 

വെക്നി: ഇത് െെവര വചറതായി ഗതാന്നുന്നു. ഇെിവെ രണ്ടു െന്ിതകള് ഉോയിരുന്നിരിക്കണും. ഒരു പവക്ഷ 3  

കുറ്റാഗന്വഷക൯: (ചുറ്റുും ഗന്ാകന്നു മവറ്റാരു അെയാെും ശ്രദ്ധ്ികന്നു). ഇതിവന്കറിച്ച് എന്തു പറയുന്നു ഇത് യഥാര്ക്ഥത്തില് െേിയതായി 
കാണുന്നു. ഇത് ആരുംഭികന്നത് (ചുറ്റുും ഗന്ാകന്നു). 

വെക്നി: അവത, (മുകെില് കയാമറയിഗേക ഗന്ാകന്നു) 

കുറ്റാഗന്വഷക൯: കുറ്റകൃതയത്തിവെ പശ്ചാത്തേും 

വെക്നി: (പകുതി െിഴുങ്ങിയിട്ട്) ഇന്ിയുും ഞാ൯ ഇത് ആെര്ക്ത്തിച്ചാല് ഞാ൯ പുറത്താകുും  

കുറ്റാഗന്വഷക൯: ഇെിവെ ന്ിങ്ങള് എഗൊവഴങ്കിലുും ഗജാേി വചയ്തിട്ടുഗോ? 

വെക്നി: ഇല്ലാ 

കുറ്റാഗന്വഷക൯: ശ്രിയായി ചിതികക, ന്ിങ്ങള് ഇെിവെ മുകെിലൂവെ ന്െന്നിട്ടുഗോ? ഇെിവെ ഗന്ാകക, അവല്ലങ്കില് ഇെിടുവത്ത 
വപാെിവയകറിവച്ചങ്കിലുും ചിതിച്ചിട്ടുഗോ? 

വെക്നി: ഇല്ലാ, തീര്ക്ച്ചയായുും. 

കുറ്റാഗന്വഷകന്: അവത, എന്നാല് അതുഗപാവേ െേിയ ചിേതു ആയിരിക്കില്ല, പഴന്തുണിഗയാ കുെിഗപാവേയുള്ള വചറിയ 
സാധന്ങ്ങവെവതങ്കിലുമായിരികും അെര്ക് ചുമന്നത്. 

വെക്നി: ഓെിഗൊയ െയക്തി എവതങ്കിലുും െേിയ സാധന്ും ചുമന്നു വകാണ്ടുഗപായതായി ഗതാന്നുന്നില്ല. 



കുറ്റാഗന്വഷകന്: എന്ിക അതു മന്സ്സിോകുന്നില്ല. ഗുഹയുവെ വെെിയിഗേക പാദ്രക്ഷകെില്ലാവത ന്െന്നു ഗപായ രണ്ടു കാല്പാദ്ങ്ങളുേ്. 
എന്നാല് അതിന്കഗത്തക്ക് അതില്ല. ഓെിഗൊയ കാല്പാദ്ങ്ങളുവെ അെയാെും പാദ്രക്ഷകളുവെ അെയാെും, പിന്നീെ് മവറ്റാരിെത്തുും കാണാത്ത 
ആ െേിയ കാല്പാദ്ങ്ങളുവെ അെയാെും പ്രതയക്ഷവെടുകയുും െേിയ പാറയുവെ മുകെിഗേക ന്െകകയുും വചയ്യുന്നു. 

വെക്നി: കഴിഞ്ഞ രാത്രിയില് ഭൂമി കുലുക്കും ഉോയി കാണണും. ഗതാട്ടും ന്ന്നായിരികന്നുവെങ്കിലുും പരിപാേിച്ചതുഗപാവേ ന്ന്നായിരികന്നു. 

കുറ്റാഗന്വഷകന്: ന്ീ ഇഗൊള് എതാണു പറഞ്ഞത്? 

വെക്നി: ഗതാട്ടും ന്ന്നായി പരിപാേിച്ചിരികന്നു. 

കുറ്റാഗന്വഷകന്: അല്ലാ, അതിനു മുന്പ്.... 

 

 സൂചന് # 3 െസ്തു (പാഠും 2) 

 

ഭൗതീക െസ്തു ക്ലാസ്സില് വകാണ്ടുെരിക :ഗക്ലാക്ക് 
 

 സൂചന് # 4 പുരാെസ്തുശ്ാസ്ത്രും (പാഠും 2) 

 

അഗന്കും രഹസയ അെയാെങ്ങഗൊടുകൂെിയ റീഗത്താടുകൂെിയ ചി ഗറാ' 
ശ്മശ്ാന് ഗുഹകള് കവേത്തിയിട്ടുേ്. 

(രഹസയും: ഇത് ഉയിര്ക്െിവെയുും ഗറാമന്പെയാെികളുവെ ഗമലുള്ള 
െിജയവത്തയുും സൂചിെികന്നു.) 

 സൂചന് # 5 ബൈൈിള് രുംേും (പാഠും 2) 

 

രഹസയും: മഗ്ദേന് ഗമരി സുേന്ധ ദ്രെയും പൂശ്ി. കാെല്ക്കക്കാരന്ില് ന്ിന്നുും ധന്ും, 
ഗതാട്ടവുും ഗതാട്ടക്കാരവെ വതാെിയുും കാരണും, അത് ഗതാട്ടക്കാരവന്ന്നു ഗമരി 
വതറ്റിദ്ധ്രിച്ചു. 



െയെഹാരും പരിഹരിച്ചു! (പാഠും 2) 
ബൈൈിള് കഥ (പാഠും 2)  

രിസ്തുെിവെ    ഉയിര്ക്െ് 

ബൈൈിെില് ന്ിന്നുും  :മത്തായി 28; ഗയാഹ 20:6-9 

ഗയശു മുന്നറിയിെ് വകാടുത്തവതല്ലാും അതുഗപാവേ സുംഭെിച്ചു, ശ്ിഷയന്മാര്ക്  ആശ്ചരയവെട്ടു. ഗയശുെിവന് 
ഒറ്റുവകാടുത്തു, പീേിെിച്ചു ക്രൂശ്ിഗന്മല് തൂക്കി. മൂന്നു ദ്ിെസും കഴിഞ്ഞ്, അതിരാെിവേ മുഖയ പുഗരാഹിത൯ ഒരു 
രഹസയ കൂെിക്കാഴ്ചയ്ക്കായി കാെല്ക്കക്കാരുമായി ന്െന്നുഗപാവുകയായിരുന്നു. എങ്ങവന്യാണു ഗ ാരമാവയാരു 
ഭൂകപമുോയവതന്നു അെര്ക് െിെരിച്ചു. ബദ്െത്തിവെ ദൂത൯ െന്നു ഉരുട്ടി മാറ്റി അതിനു ഗമല് ഇരികകയാണു. 
മഞ്ഞു ഗപാലുള്ള അെവെ െസ്ത്രും പ്രകാശ്ത്തില് തിെങ്ങി. ഈ കാഴ്ചയില് അെ൪ ഗപെിച്ച് ഭയപരെശ്രായി അഗൈാധാെേയില് 
െീണവതങ്ങവന്വയന്നു െിശ്ദ്ീകരിച്ചു. മുഖയ പുഗരാഹിത൯ ഒരു പദ്ധ്തിയുമായി മുന്ഗപാട്ടു െന്നു അെ൪ കാെല്ക്കാവര  െേിയ തുക ബകക്കൂേി 
വകാടുത്തു െിേയ്ക്കു ൊങ്ങി, കള്ളും പറയുൊ൯ ഗപ്രരിെിച്ചു, അെര്ക് ഇങ്ങവന് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങള് ഉറങ്ങുഗപാള് അെവെ    ശ്ിഷയന്മാര്ക് രാത്രിയില് 
െന്നു അെവെ ശ്രീരും ഗമാഷ്ടിച്ചു വകാണ്ടുഗപായി, േെര്ക്ണ൪ ഇതു ഗകട്ടിട്ട് അെര്ക്വക്കതിവര ഒരു ന്െപെിയുും ഉോകാതിരികൊ൯ മുഖയ 
പുഗരാഹിത൯ അെര്ക്ക സുംരക്ഷണും വകാടുത്തു. 

ഗമരിയുും മവറ്റ ഗമരിയുും കല്ലറയ്ക്കടുത്തു വചന്നഗൊള് ദൂത൯അെഗരാടു പറഞ്ഞു, "ഭയവെഗെേ; ക്രൂശ്ിക്കവെട്ട ഗയശുെിവന് ന്ിങ്ങള് 
അഗന്വഷികന്നു എന്നു ഞാ൯അറിയുന്നു. അെ൯ ഇെിവെ ഇല്ല; താ൯ പറഞ്ഞതുഗപാവേ ഉയര്ക്വത്തഴുഗന്നറ്റു എന്നു ഗെേും വചന്നു അെവെ 
ശ്ിഷയന്മാഗരാടു പറെീ൯; അെ൯ ന്ിങ്ങള്ക മുഗപ േേീേയ്ക്കു ഗപാകുന്നു. അെിവെ ന്ിങ്ങള് അെവന് കാണുും. അെര്ക് ഗെേത്തില് മറ്റുള്ളെഗരാടു 
പറയുൊ൯ കല്ലറയില് ന്ിന്നുും ഗപായി. അഗൊള് ഗയശു അെര്ക്ക  പ്രതയക്ഷമായി അെഗരാടു, "ന്ിങ്ങള്ക െന്ദന്ും, ഭയവെഗെേ, ന്ിങ്ങള് 
ഗപായി എവെ സഗഹാദ്രന്മാഗരാടു േേീേയ്ക്കു ഗപാകുൊ൯ പറെീ൯അെിവെ അെര്ക് എവന്ന കാണുും" 

പഗത്രാസുും ഗയാഹന്നാനുും ഇതു കാണുന്നതിനുഗെേി കല്ലറയ്ക്കഗേക ഓെിഗൊയി. കല്ലറയില് ഗന്ാക്കി, അെവെ തേഗമലുള്ള തുണിയുും ശ്രീരും 
വപാതിഞ്ഞ തുണിയുും മെക്കി െച്ചിരികന്നതു കണ്ടു. അെര്ക് വതെിവുകള് കേഗൊള്, ഗയശു യഥാര്ക്ഥമായി മരണത്തില് ന്ിന്നുും 
ഉയിര്ക്വത്തഴുഗന്നറ്റു എന്നു െിശ്വസിച്ചു. 

പ്രാഗയാേികും (പാഠും 2)   

എല്ലാും താറമാറായി എന്നു ഗതാന്നുഗപാഴുും ബദ്െും െിശ്വസ്തന്ായി ന്ിേവകാള്ളുന്നു. 

മന്:പാഠ ൊകയും (പാഠും 2)  

തവെ പുത്രനുും ന്മ്മുവെ കര്ക്ത്താൊയ ഗയശുരിസ്തുെിവെ കൂട്ടായ്മയിഗേക ന്ിങ്ങവെ െിെിച്ചിരികന്ന ബദ്െും െിശ്വസ്ത൯ (1വകാരി 1:9). 

അബസവന്മന്റ് (പാഠും 2)   

ന്ിങ്ങളുവെ ജീെിതത്തില് ഗമാശ്മായ സമയും ഉോയി എന്നു ഗതാന്നിയതുും അതു ന്ന്മയ്ക്കായി  തീര്ക്ന്നതുും മറ്റുള്ളെഗരാടു പറയുക. ഇതു മൂേും 
ബദ്െും ചിേ പ്രധാന് കാരയങ്ങള് ന്ിങ്ങവെ പഠിെിച്ചു. 

െത്തിവെ േി.എ൯.എ (പാഠും 2)  

ഈ പാഠത്തില് ന്ിന്നുും ബദ്െവത്തകറിച്ചു ന്ാും എതാണു പഠികന്നത്. ഗയശുെിവന്കറിച്ചുും 
അെ൯ എതിനു ഈ ഭൂമിയിഗേക െന്നുവെന്നുും ജന്ങ്ങള് അറിയണവമന്നു ബദ്െമാഗ്രഹികന്നു.   

 െിഗന്ാദ്ത്തിവെ  സമയും (പാഠും 2) 

േയിും (പാഠും 2)  

ൈലൂണ് വകാണ്ടുള്ള ഫുടഗൈാള് 

കുട്ടികവെ രണ്ടു െീമായി തിരികക. തറയിഗോ കഗസരയിഗോ ഒരു മീറ്റര്ക് അകേത്തില് രണ്ടു െീമിഗേയുും ഓഗരാരുത്തവരയുും ഒന്നിെെിട്ട് രണ്ടു 
ഭാേത്തുും ഗോള്ഗപാസ്റ്റ് െരയ്ക്കുക. കയാപ്റ്റ്റ൯ ഗൊസ് ഇട്ടിട്ട്, കെി തുെങ്ങുൊ൯ ൈലൂണ് ന്ടുെില് ഇടുന്നു. കെിക്കാവരല്ലാെരുും അെിവെത്തവന്ന 



ഇരിക്കണും. ന്ിേത്തു കിെകന്ന ൈലൂണ് അെിച്ച് ഗോള് ആകകയാണു േക്ഷയും. ഫുടഗൈാെിവേന്നഗപാവേ ൈലൂണ് തിരിവക അെിച്ചു 
െരുഗപാള് േീേ൪ അത് മവറ്റ െീമിനു കെിക്കാന്ായി വകാടുക്കണും. 

ചര്ക്ച്ച (പാഠും 2)  

(മുതിര്ക്ന്നെര്ക്ക്ക് മാത്രും) 

1. ഗയശുെിവെ മരണവത്ത വതറ്റിദ്ധ്രിെിച്ചതുമൂേും ശ്ിഷയന്മാ൪ പേയിെത്തുും ഒെിച്ചു. മറ്റുള്ളെര്ക് ബദ്െെചന്വത്ത വതറ്റിദ്ധ്രിെികഗപാള് 
ന്ിങ്ങള് എന്തു വചയ്യുും? ബൈൈിള് മന്സ്സിോക്കിവയന്നു ന്ിങ്ങള്ക എങ്ങവന് അറിയാും? ബൈൈിള് മന്സ്സിോക്കിത്തരുൊ൯ ന്ിങ്ങളുവെ 
അധികാരികഗൊടു ഗചാദ്ികക. ഞാ൯ മന്സ്സിോക്കിയിരികന്ന ഒരു ഗെദ്ഭാേും ബൈൈിെിവേ മറ്റു ഗെദ്ഭാേവുമായി ഒത്തുഗപാകുന്നുവെന്നു 
ഉറപ്പുെരുത്തുക.  

2. ബദ്െും വചയ്ത കാരയങ്ങവെകറിച്ചു ജന്ങ്ങഗൊടു പറയരുവതന്നു പെയാെികഗൊെ് ന്ിര്ക്ൈന്ധിച്ചിരുന്നു. ബദ്െവത്തകറിച്ചു മറ്റുള്ളെഗരാടു 
പറയുൊ൯ന്ിങ്ങള്കള്ള തെസ്സവമതാവണന്നാണു ന്ിങ്ങള്ക ഗതാന്നുന്നത്.  

അധികും മതപരവുും അവല്ലങ്കില് അധികും ന്ല്ലെരുമാകരുവതന്നുമുള്ളതിനു ന്ിങ്ങളുവെഗമലുള്ള 
സെര്ക്ദ്ധ്വത്തകറിച്ചു കുട്ടികള് സുംസാരിക്കവട്ട. അെര്ക് വപാതുൊയുള്ള ഉത്തരങ്ങള് 
ആെര്ക്ത്തിക്കാതിരികഗപാഴുും കുട്ടികള് സുംഭാഷണത്തിഗേര്ക്വെടുഗപാഴുും മാത്രമാണു ഇത് സുംഭെികന്നത്. 
സവാര്ക്ഥരാകുൊനുും ന്വെത്തവന്ന സഗതാഷിെികൊനുും ന്മ്മുവെ ഉള്ളില് സെര്ക്ദ്ധ്മുോകുന്നതിവന്കറിച്ചു 
സുംസാരികക. ആഗരാേയ രമീകരണത്തില് പ്രഗയാജന്മില്ലാത്ത പ്രെര്ക്ത്തന്ങ്ങള് തിരവഞ്ഞടുകന്നത് െെവര 
ന്ിസാരമാണു, എന്നാല് അധികമായാല് അത് അപകെമാണു. കുടുുംൈത്തിവെ സെര്ക്ദ്ധ്ും തള്ളിക്കെയരുത്. 
ഗയശുെിവന്കറിച്ചു സുംസാരിക്കരുവതന്നു ൈന്ധുജന്ങ്ങള് പറഗഞ്ഞക്കാും അവല്ലങ്കില് അെരുവെ മതപരമായ 
ചെങ്ങുകെില് പവങ്കടുകൊ൯ സെര്ക്ദ്ധ്മുോഗയക്കാും. ഇതില് ഓഗരാന്നിലുും ഒരു സന്തുേിതമുേ്. ന്മുക ചുറ്റുമുള്ളെവര ഗേഹികന്നതിനു 
അെഗരാടുള്ള ൈഹുമാന്ും കാണികന്നത് അന്ിൊരയമാണു. എന്നാല്, അഗത സമയും തവന്ന ബദ്െഗത്താടു െിശ്വസ്തരായിരികൊനുും ബദ്െും 
ന്വെകറിച്ചാഗ്രഹികന്നു. 

3. ശ്ിശ്യന്മാഗരാടുള്ള സഗന്ദശ്മറിയികന്നതിനു ബദ്െും ഒരു സ്ത്രീഗയാെ് ആശ്യെിന്ിമയും ന്െത്തി. ശ്ിഷയന്മാര്ക് അതു 
ശ്രദ്ധ്ിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കില് എന്തു സുംഭെികമായിരുന്നു? മറ്റുള്ളെരിലൂവെ ന്മുക േഭികന്ന ബദ്െീക സഗന്ദശ്ും ന്ാും ന്ഷ്ടമാകന്നില്ലവയന്നു 
ന്മുക എങ്ങവന് ഉറൊക്കാും? 

സഭയിലുള്ള ഒരു സ്ത്രീ എന്ന െിഷയവത്ത ആസ്പദ്മാക്കി കുട്ടികള് െിൊദ്ാസ്പദ്മായ ഒരു ചര്ക്ച്ച ന്െത്തവട്ട. സഭയിവേ ഒരു സ്ത്രീയുവെ ോന്ത്തു 
ന്ിന്നു അെര്ക് അല്പ സമയും സുംസാരിക്കവട്ട; പിന്നീെ്, എവഫസയര്ക് 4, 1 വകാരിതയര്ക് 12 ൊയികക. െയതയസ്തമായ െരങ്ങള് ബദ്െും 
ന്ല്കിയിട്ടുവേന്നു അെിവെ പ്രസ്താെിച്ചിരികന്നു. ന്ാും ആര്ക്വക്കങ്കിലുും വചെിവകാടുക്കാതിരികന്നുവെങ്കില്, അെരിലൂവെ ബദ്െത്തിനു ന്ഗൊടു 
പറയുൊനുള്ളതു അെസരും ന്ാും ന്ഷ്ടവെടുത്തുകയാണു. 

 െിദ്യാര്ക്ഥിയുവെ ഗപജിവേ ഉത്തരങ്ങള് (പാഠും 2)  

 

ലൂക്കാസിവെ പരീക്ഷണും (പാഠും  2)  

മറഞ്ഞിരികന്ന മൂന്നു കാരയങ്ങള് െിദ്യാര്ക്ഥികള് പരിേണിച്ചിട്ടിട്ടുഗോ? മറഞ്ഞു കിെകന്ന ജന്ും കണ്ടു പിെിക്കാ൯ കഴിയുും, മറഞ്ഞു 
കിെകന്ന ജന്ും കണ്ടുപിെിക്കാ൯ കഴിയില്ല, മറഞ്ഞുകിെകന്ന ജന്ും അത് അതില്ത്തവന്ന ന്ഷ്ടവെട്ടിരികന്നു. െിഗന്ാദ്പരമായ പ്രെര്ക്ത്തന്ും 
എന്ന ന്ിേയില്, ന്ിങ്ങളുവെ ക്ലാസ്സ് മുറിയില് മറ്റുള്ളെ൪ കണ്ടുപിെികന്നതിനു എവതങ്കിലുും ഒെിച്ചുവെയ്ക്കുക. 

https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1291864664183247/ 

https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1291864664183247/


--[ഗകസ് 3]-- 
 സൂചന്കള് (പാഠും 3) 

 

 സൂചന് # 1 തേവക്കട്ട്  (പാഠും 3)  

കെേില് ന്ിന്നു കെേില് എറിയവെട്ട മനുഷയവെ ഗകസ്  

 സൂചന് # 2 ന്ാെകും (പാഠും 3)  

െയാഖയാതാെ്: കഥവയാരു വകട്ടുകഥയാണു. എന്നാല് ന്ിരപരാധിവയ സുംരക്ഷികന്നതിനു ഗപരുും േേവുും മാറ്റിയിരികന്നു. 

കയാപ്റ്റ്റ൯ (കെിത്താ൯): എന്ിവക്കാരു െിെരും ഗൈാധിെികൊനുേ് 

തീരഗസന്: ശ്രി അസാധാരണമായ സുംഭെങ്ങള് ഗൈാധിെികന്നതിനു ഇെിവെ ഒരു രൂപഗരഖയുേ്. ഏതു തരത്തിലുള്ളതാണു ന്ിങ്ങള്ക 
ആെശ്യും? 

കയാപ്റ്റ്റ൯: ഒരാള് വെള്ളത്തിവേറിയവെട്ടു. 

തീരഗദ്ശ് ഗസന്: ശ്രി, അെവന് രക്ഷികൊ൯ ന്ിങ്ങള്ക കഴിയുഗമാ? 

കയാപ്റ്റ്റ൯: ഇല്ല സര്ക്, ഞങ്ങള്ക കഴിഞ്ഞില്ല. 

തീരഗദ്ശ് ഗസന്: കാോെേ എങ്ങവന്യുോയിരുന്നു? ഭയങ്കരമായ കാറ്റില് ന്ിങ്ങള് അകവെട്ടുഗൊ? 

കയാപ്റ്റ്റ൯: അഗത സര്ക്, അത് ഞങ്ങവെ എല്ലാെവരയുും മുക്കികെഗയേതായിരുന്നു. 

തീരഗദ്ശ് ഗസന്: ശ്രി, ന്ിങ്ങളുവെ ചരകകളുും ന്ിങ്ങള്ക ന്ഷ്ടവെഗട്ടാ? ന്ിങ്ങളുവെ ചരകകളുും െയക്തിപരമായ സാധന്ങ്ങളുും ന്ഷ്ടവെവട്ടങ്കില് 
ഈ പത്രിക ന്ിങ്ങള് പൂരിെിച്ചു ന്ല്കുക. 

കയാപ്റ്റ്റ൯: അയാവൊരു യാത്രികന്ായിരുന്നു. 

തീരഗദ്ശ് ഗസന്: ശ്രി, ന്ിങ്ങള് ഒരു പ്രഗതയക പത്രിക കൂെി പൂരിെിച്ചു ന്ല്കണും, അങ്ങവന് ഞങ്ങള്ക മരണവെട്ടെവെ കുടുുംൈവത്ത 
തിരിച്ചറിയുൊ൯ സാധികും. അയാള്ക്ക് എവതങ്കിലുും െയക്തിപരമായ സാധന്ങ്ങള് ഉഗോ? 

കയാപ്റ്റ്റ൯: സര്ക്, അയാള് മരിഗച്ചാ എന്ന് എന്ിക ശ്രികും ഉറെില്ല. 

തീരഗദ്ശ് ഗസന്: ശ്രി, ഭയങ്കരമായ കാറ്റില് ന്ിങ്ങള്ക്ക് അെവന് കെേില് ന്ഷ്ടമായി, അങ്ങവന്യവല്ല? 

കയാപ്റ്റ്റ൯: അഗത, അത് കാറ്റിവെ അെസാന്മായിരുന്നു. 



തീരഗദ്ശ് ഗസന്: ന്ിങ്ങള് അെനുഗെേി തിരയുൊ൯ മെങ്ങിഗൊഗയാ? 

കയാപ്റ്റ്റ൯: അത്, ഞങ്ങള് അയാവെ തിരയുന്നതിനു മുന്പ് അയാള് 
അപ്രതയക്ഷമായിരുന്നു. 

 സൂചന് # 3 െസ്തു (പാഠും 3)

 
സൂചന്വയന്ന ന്ിേയില് ഭൗതീക െസ്തു ക്ലാസ്സില് വകാണ്ടുെരിക: ചൂേ. 

 സൂചന് # 4 പുരാെസ്തുശ്ാസ്ത്രും (പാഠും 3) 

 

150,000 ജന്ങ്ങവെക്കാെധികും െരുന്ന സുംഖയയുും ധാരാെും േേവുും മന്ദിരങ്ങളുും 
െേിയ ഗകാട്ടകളുും ഗോപുരങ്ങളുും ഉള്ള ഒരു െേിയ പട്ടണമായിരുന്നു ന്ിന്ഗെ. 
ആധുന്ികമായ ഈ പെും പഴയ ന്ിന്ഗെയുവെ ചിേ ഭാേങ്ങള് പണിയവെട്ട മതിേിവന് 
കാണികന്നു.(രഹസയും: ന്ിന്ഗെയിഗേക്കാണു ബദ്െും ഗയാന്വയ അയച്ചത്). 

 സൂചന് # 5 ബൈൈിള് രുംേും (പാഠും 3) 

 

രഹസയും: ഒരു ഗൈാട്ടില് യാത്രക്കാ൪ ന്റക്കിട്ടതുവകാേ് ന്ാശ്മുോയി, വകാടുങ്കാറ്റ് െരുത്തുന്ന ഗമ ും അപ്രതയക്ഷമായതുവകാേ് വകാടുങ്കാറ്റ് 
അപ്രതയക്ഷമായി. 

 

െയെഹാരും പരിഹരിച്ചു! (പാഠും 3) 
ബൈൈിള് കഥ (പാഠും 3)  

ഗയാന്ാ 

ബൈൈിെില് ന്ിന്ന് : ഗയാന്ാ 1 

ബദ്െത്തിവെ ദൃഷ്ടിയില് ന്ിന്ഗെ ദഷ്ടത പ്രെര്ക്ത്തികകയായിരുന്നു. ബദ്െും ന്ിന്ഗെക്കാര്ക്ക്ക് 
മുന്നറിയിെ് ന്ല്കുൊ൯ ബദ്െും ഗയാന്ാഗയാടു പറഞ്ഞു. പാപും ന്ിര്ക്ത്തോകൊ൯ ബദ്െമാഗ്രഹിച്ചു. 
അനുസരികന്നതിനു പകരും ദൂഗരക ഓെിഗൊകുൊ൯ ഗയാന്ാ തീരുമാന്ിച്ചു, ഗെവറ െഴിക ഗപാകുന്ന 
ഒരു കെേില് കയറി. ഒരു വകാടുങ്കാറ്റ് രൂപവെടുന്നത് കെല് ഗജാേിക്കാര്ക് കണ്ടു എന്നാല് ഗയാന്ാ 
കെേിവെ അെിത്തട്ടില് ഉറങ്ങുൊന്ായി ഗപായി, ചിേ മണിക്കൂറകള്ക ഗശ്ഷും കയാപ്റ്റ്റ൯ഗയാന്ാവയ കവേത്തി, ഇത്ര ഭയാന്കമായ കാറ്റുും 
ഗകാളുും െരുഗപാള് തന്ിക്ക് എങ്ങവന് ഉറങ്ങുൊ൯ കഴിയുവമന്ന് ആരാഞ്ഞു. കെല് മുങ്ങുൊ൯ ഗപാകുന്നുവെന്നു ഗജാേിക്കാര്ക് മന്സ്സിോക്കി. 
എന്തുവകാോണു ബദ്െും ഇത്ര െേിയ വകാടുങ്കാറ്റ് അെിെിച്ചവതന്ന് അറിൊ൯ അെര്ക് ആഗ്രഹിച്ചു. ആരാണു വതറ്റു വചയ്തവതന്നറിയുൊ൯ 
അെര്ക് ന്റക്കിട്ടു, ന്റക്ക് ഗയാന്യ്ക്കു െീണു. എതാണു സുംഭെിച്ചവതന്നറിയുൊ൯ അെര്ക് ആഗ്രഹിച്ചു, അങ്ങവന് ഗയാന്ാ തവെ പാപും ഏറ്റു 
പറഞ്ഞു, എന്നിട്ട് തവന്ന കെേിഗേക്ക് ഇട്ടുകെയുൊ൯ അെഗരാടു പറഞ്ഞു. ഇത്രയുും ന്ീചമായ ഒരു പ്രെര്ക്ത്തി വചയ്യുൊ൯ഗജാേിക്കാര്ക് മെിച്ചു. 
അെര്ക് കെല് കരയ്ക്കടുെികൊ൯ ശ്രമിച്ചു. അെര്ക് ഗയാന്വയ കെേിവേറിയുൊ൯ തീരുമാന്ികന്നതുെവര വകാടുങ്കാറ്റ് ശ്ക്തി 
പ്രാപിച്ചുവകാേിരുന്നു. ഗയാന് വെള്ളത്തില് മുട്ടിക്കഴിഞ്ഞഗൊള് വകാടുങ്കാറ്റ് ന്ിന്നു, കെല് രക്ഷവപട്ടു. എന്നാല് ഗയാന്ാ കെല് തീരഗത്തക 



ന്ീതിയഗൊള് ഒരു െേിയ മത്സയും െന്ന് അെവന് െിഴുങ്ങിക്കെഞ്ഞു. മൂന്നു രാത്രിയുും മൂന്നു പകലുും ഗയാന്ാ മത്സയത്തിവെ െയറ്റില് കിെന്ന് 
തവന്നവക്കാണ്ടുവചയ്യാ൯ പറ്റുന്ന പണി വചയ്യുകയായിരുന്നു. അതു പ്രാര്ക്ഥന്യാണു. അെ൯ ക്ഷമാപണത്തിന്ായി ബദ്െഗത്താടു പ്രാര്ക്ഥിച്ചു. 
മാന്സാതരവെട്ടു ബദ്െും എന്തു പറയുന്നുഗൊ അതു വചയ്യാവമന്നു ബദ്െവത്താടു പറഞ്ഞു. ഗയാന്ായുവെ പ്രാര്ക്ഥന് ബദ്െും ഗകട്ടു, ഗയാന്ാവയ 
െേിയ മത്സയും ഉണങ്ങിയ ന്ിേത്തു ഛര്ക്ദ്ധ്ിച്ചു. 

പ്രാഗയാേികും (പാഠും 3)   

എവെ പാപും ഞാ൯കാണുഗപാള്, ഞാ൯ മാന്സാതരവെടുകയുും അത് ന്ിര്ക്ത്തുകയുും വചയ്യുക. 

മന്:പാഠ ൊകയും (പാഠും 3)   

ആകയാല് ന്ിങ്ങളുവെ പാപങ്ങള് മാഞ്ഞുകിഗട്ടേതിന്നു മാന്സാതരവെട്ടു തിരിഞ്ഞുവകാള്െി൯ (അ.പ്ര. 3:19) 

അബസവന്മന്റ് (പാഠും 3)  

ഈ ആഴ്ച, ന്ിങ്ങള് പറഞ്ഞഗതാ വചയ്തഗതാ ആയ, ന്ിങ്ങള്ക ന്ാണും ഗതാന്നികന്ന, ഏവതങ്കിലുും വതറ്റിഗേക്ക് മന്സ്സ് വകാണ്ടുെരികയുും 
അതു പരസയമായി കാണുൊ൯ ആഗ്രഹിക്കാതിരികകയുും വചയ്യുക. മന്ും തിരിയുക. ആദ്യമായി അതിവന്കറിച്ചു ചിതികൊനുും അതു 
ഒന്നുകൂെി വചയ്യുന്നതിനുമുന്പ് ന്ിര്ക്ത്തോകൊനുും സഹായികന്നതിനു ബദ്െഗത്താടു ഗചാദ്ികക. 

െത്തിവെ േി.എ൯.എ (പാഠും 3)    

ഈ പാഠത്തില് ന്ിന്നു ബദ്െവത്തകറിച്ചു എതാണു പഠികന്നത്. ന്ിസ്സാരെത്കരികന്ന 
ജീെിതഗത്തക്കാള് ജന്ത്തില് ന്ിന്നു ബദ്െും അനുസരണും  ആഗ്രഹികന്നു.      

 

 െിഗന്ാദ്ത്തിവെ  സമയും (പാഠും 3) 

േയിും (പാഠും 3)  

മത്സയത്തിവെ ൊലുകള് 

ഓഗരാ കുട്ടികള്കും ഒരു കാലുറ(ഗസാക്സ്) ന്ല്കുക, (ചണും, െള്ളി, ഗപെര്ക്, അവല്ലങ്കില് തുണി ഇെ എവതങ്കിലുമാകാും). അത് 
അെവെ/അെളുവെ പുറകുെശ്ത്തു തിരികി െയ്ക്കുക. ഈ കെി, തിരികിെച്ചിരികന്ന സവതും 'ൊല്' ന്ഷ്ടവെൊവത മറ്റുള്ളെരുവെ 'ൊല്' 
എടുത്തുകെയുക. ൊല് ന്ഷ്ടവെടുന്ന കെിക്കാര൯ അെിവെ ഇരിക്കണും. എന്നാല് ഗെവറാരു കെിക്കാര൯ അടുത്തുകൂെി ഗപാകുഗപാള് അയാളുവെ 
ൊല് എടുത്തു തന്ിക പിെിെിച്ചു തന്ിക െീണ്ടുും കെിയില് തുെരാവുന്നതാണു. 

ചര്ക്ച്ച (പാഠും 3)   

(മുതിര്ക്ന്ന കുട്ടികള്ക മാത്രും). 

1. ലൂഗക്കാസ് 11:30 ഗയാന്ാവയ ഗയശുവുമായി താരതമയവെടുത്തുന്നു. ഗയാന്ായുവെയുും ഗയശുെിവെയുും ഈ 
കഥയില് ന്ിന്നുും എത്ര സമാന്തകള് ന്ിങ്ങള്ക കണ്ടുപിെികൊ൯ കഴിയുും? 

അെരെരുവെ ആശ്യങ്ങളുമായി െരികയാവണങ്കില് ഈ പരിശ്ീേന്ും െെവര ന്ല്ലതാണു. ഗയാന്യുവെ പുസ്തകും 
ൊയികകയുും മറ്റുള്ളെരിഗേക ന്യികന്ന ഉത്തരങ്ങള് സവീകരികകയുും വചയ്യുക. സവീകരിക്കാവുന്ന ചിേ 
കാരയങ്ങള് ചുെവെ ഗചര്ക്കന്നു  

  



. 3 ദ്ിെസും കല്ലറയില്/മത്സയും  

. ബദ്െത്തിവെ െചന്ും വകാണ്ടുെന്നു 

. ന്ീേ ന്െത്തും/യാത്ര 

. വകാടുങ്കാറ്റിവെ സമയത്ത് ഗൈാട്ടിവെ അെിയില് ഉറങ്ങി 

. കാറ്റിവന് ശ്ാതമാക്കി 

. മാന്സാതരവത്തകറിച്ചു പ്രസുംേിച്ചു 

. ഒരു ന്ിര്ക്ഗോഷിയായ മനുഷയവെ മരണത്തിവെ ഉത്തരൊദ്ിത്തത്തില് ന്ിന്നുും യഥാര്ക്ഥ പ്രതികള് ബക കഴുകി 

. ബദ്െത്തിവെ കാഴ്ചയില് ന്ിന്നു മറഞ്ഞു. 

. ഉണങ്ങിയ മുതിരിെള്ളി/പട്ടണത്തിവെ വെെിയിലുള്ള വചെി 

2 ന്ിര്ക്ഗേശ്ങ്ങള് അെേണികകയുും അെവയ അനുസരിക്കാതിരികകയുും തെിലുള്ള െയതയാസവമത്? 

ഒരു െശ്ത്ത് അെര്ക് ഒരുഗപാവേയാണു കാരണും അെര്ക് രണ്ടു കൂട്ടരുും ഒഗര ഫേമാണു തരുന്നതു.മറിച്ച്, എഗന്നാെ് പറഞ്ഞത് ഞാ൯ വചയ്തില്ല. 
എന്നാല് ബദ്െും ന്മ്മുവെ ഹൃദ്യങ്ങഗെയുും ഉഗേശ്യഗത്തയുും ഗന്ാകന്നുവെന്നുബൈൈിെില് ന്ിന്നുും െയക്തമാണു. എന്നാല് ന്മ്മുവെ 
പ്രെര്ക്ത്തന്ങ്ങള്ക്ക് ന്ാും ഉത്തരൊദ്ിയല്ല കാരണും ഞാ൯ അതല്ല ഉഗേശ്ിച്ചത് എന്നു പറഞ്ഞുവകാണ്ടു ചിേ ഗന്രത്ത് ന്മ്മുവെ സവഭാെത്തിനു 
ന്ാും ഒഴിവുകഴിവു ന്ല്കാറേ്.  

ഈ െിഷയും കൂടുതല് ചര്ക്ച്ച വചയ്യുൊ൯ ന്ിങ്ങളുവെ കുട്ടികവെ ഗപ്രാത്സാഹിെികക.  

3. ക്ഷമികൊ൯ കഴിയാത്ത എന്തു വതറ്റായ കാരയമാണു ഉള്ളത്? 

ന്ിങ്ങളുവെ കുട്ടികളുവെ െയതയസ്തമായ വതറ്റായ കാരയങ്ങള് ച൪ച്ച വചയ്യുക. ഉദ്ാഹരണമായി നുണപറയുക, ഗമാഷ്ടികക തുെങ്ങി ന്ന്നായി 
വപരുമാറൊ൯ കഴിയാവത ഒരു െയക്തിയില് പ്രകെമായിരികന്ന മറ്റു പാപങ്ങള്. കുട്ടികള്ക മയക മരുന്നു െില്ക്കകന്നെവരകറിച്ചു എന്തു 
പറയുന്നു( ന്ിന്ഗെക്കാഗരാടു ബദ്െും ക്ഷമിക്കണവമന്നു ഗയാന്ാ ആഗ്രഹിച്ചില്ല, എന്നാല് ബദ്െും ദ്യാലുവുും എല്ലാെഗരാടുും 
ക്ഷമികന്നെനുമാണു. 

 െിദ്യാര്ക്ഥിയുവെ ഗപജിവേ ഉത്തരങ്ങള് (പാഠും 3)  

 

ലൂക്കാസിവെ പരീക്ഷണും (പാഠും  3)  

കുട്ടികള് മാര്ക്ഷമഗോ മുറിച്ച് ഒരു ദ്വീപുോകകയുും ടൂത്ത്പിക് വകാേ് മരമുോക്കി ന്ടുകയുും അത് ഒരു പാത്രത്തിവേ വെള്ളത്തില് ഇടുകയുും 
വചയ്യുക (പാത്രത്തിവേ വെള്ളും സമുദ്രവത്ത സൂചിെികന്നു). മാര്ക്ഷ് വമഗോയുവെ ഗമല് ഒരു വൃത്തിയായ ഗ്ലാസ് കമിേി അതു വെള്ളത്തില് 
മുകക. െിഗന്ാദ്ത്തിന്ായി, ദ്വീപില് ന്ിന്നു കാണുന്ന ഒരു െയക്തിവയയുും മത്സയവത്തയുും മറ്റുും പിെികൊ൯ കഴിയുും. 

https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1291904010845979/  

https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1291904010845979/


-- [ഗകസ് 4] -- 
 സൂചന്കള് (പാഠും 4) 

 സൂചന് # 1 തേവക്കട്ട് (പാഠും 4)  

 അജ്ഞാതന്ായ സഹായിയുവെ ഗകസ്.  

 സൂചന് # 2 ന്ാെകും (പാഠും 4)  

െയാഖയാതാെ്: കഥ വകട്ടുകഥയാണു. എന്നാല് ന്ിയമപരമായി സുംരക്ഷികന്നതിനു ഗപരുും േേവുും മാറ്റിയിരികന്നു. 

ഗപാേിസ്: ക്ഷമിക്കണും സര്ക്, എവെ പങ്കാെി ന്ിങ്ങഗൊടുള്ള ചിേ ഗചാദ്യങ്ങള് ഗചാദ്ികൊ൯ ആഗ്രഹികന്നു. 

കാല്ന്െക്കാര൯: തീര്ക്ചയായുും ഓഫീസര്ക്, അത് എതിവന്കറിച്ചാണു  

ഗപാേീസ്: കഴിഞ്ഞ രാത്രിയില്, ഇെിവെ ഗറാേില് ഇെിച്ചിട്ടിട്ട് ഓെിഗൊയ ഒരു സുംഭെും ന്െന്നിട്ടുേ്. 

കാല്ന്െക്കാര൯: ഓ, ന്ിങ്ങള്ക്കറിയാഗമാ, അതുവകാോണു ഞാ൯ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരിക്കലുും ആ ഗറാേിലൂവെ ഗപാകാത്തത്. ന്ിങ്ങള് 
ഓഫീസര്ക്മാര്ക്ക്ക് െെവര വചറിയ ഗമഖേയാണുള്ളത് എന്നാല് ഈ ഗറാു മുഴുെനുും പിെിച്ചു പറിക്കാവരവക്കാണ്ടു ന്ിറഞ്ഞിരികന്നു. 

ഗപാേീസ്: (അയാവെ ഗന്ാക്കിവക്കാേ്) പിെിച്ചുപറിക്കാവരകറിച്ചു ഞാവന്ാന്നുും പറഞ്ഞില്ല,ന്ിങ്ങഗൊ? 

ഗപാേീസ്2: ഇല്ല, ഞാനുും പറഞ്ഞില്ല. 

ഗപാേീസ്: അെര്ക് പിെിച്ചുപറിക്കാരാവണന്നു ന്ിങ്ങള്ക്ക് എങ്ങവന് അറിയാും? കഴിഞ്ഞ രാത്രിയില് ന്ിങ്ങള് 
എെിവെയായിരുന്നുവെന്നു ന്ിങ്ങള് പറയാഗമാ? 

കാല്ന്െക്കാര൯: ദ്ീര്ക് ശ്വാസും െിട്ടുവകാേ്, കഴിഞ്ഞ രാത്രിയില് അടുത്തുള്ള പട്ടണത്തില് എവെ കുടുുംൈവത്ത 
കാണാ൯ ഗപായിരുന്നു. രാത്രിയില് തവന്ന ന്െന്നു ഗപാരുന്നു കാരണും എന്ിക പ്രഭാതത്തില് ഗജാേിക ഗപാകണമായിരുന്നു. 

ഗപാേീസ്: ഓ, കഴിഞ്ഞ രാത്രിയില് ന്ിങ്ങള് ഈ ഗറാേിലുോയിരുന്നു. അഗല്ല 

കാല്ന്െക്കാര൯: അഗത സര്ക്,  

ഗപാേീസ്: 180വസന്റീമീറ്റ൪ വപാക്കമുള്ള ഒരു മനുഷയവന് ന്ിങ്ങള് കണ്ടുഗൊ. ഇെത്തരും ശ്രീര പ്രകൃതി, ഗന്ാട്ടത്തില് ന്ീചനുും ന്ികൃഷ്ടനുമായ 
ഒരുെ൯ അെിച്ചു ഗറാേരികില് തള്ളി. 

കാല്ന്െക്കാര൯: ഇല്ല, ഒരു പഗക്ഷ ഞാ൯ കണ്ടുകാണുും, എന്നാല് യഥാര്ക്ഥത്തില് ഞാ൯ശ്രികും വതെിൊയി അെവന് കേില്ല. 

ഗപാേീസ് 2: (ഒരു ബുവക്കടുത്ത് അതില് എഴുതുന്നു) 

ഗപാേീസ്: ന്ിങ്ങള് അെവന് കേില്ല എഗന്നാ അഗതാ കാഗണേ ആെശ്യമിവല്ലഗന്നാ. 

കാല്ന്െക്കാര൯: ഗന്ാക്കൂ, എന്ിക്ക് തയ്യാറാകണും, എന്ിക്കിതില് ഉള്വെടുൊ൯ താത്പരയമില്ല, ഞാ൯ ഗജാേിക ഗെേിയുള്ള െിെിക്കായി 
കാത്തിരികകയാണു. അെര്ക് എവന്ന ഗസെന്ത്തിന്ായി െിെികകയാവണങ്കില് എന്തു വചയ്യണും? അെര്ക് എവന്ന െീണ്ടുും െിേികന്നതിനു 
മുന്പ് എത്ര സമയവമടുകവമന്ന് ആര്ക്ക്കറിയാും. 



ഗപാേീസ് 2: ഹ ഹ ഹ അയാള്ക്ക് സഹായികൊ൯ കഴിയില്ല, കാരണും അയാള് ഗസെന്ത്തിന്ായി െിെിക്കവെഗട്ടക്കാും, ഹ ഹ അത് 
രസകരമാണു. അതുവകാേ് െിെിക്കവെട്ടിരികകയാഗണാ. 

കാല്ന്െക്കാര൯: സാരമില്ല, അത് പ്രധാന്വെട്ട കാരയമല്ല. 

ഗപാേീസ്: എവെ ഗചാദ്യങ്ങള് ഇഗത്രയുള്ളൂ സഹായും ആെശ്യവമങ്കില് എന്ിക െിെിക്കാഗമാ? 

കാല്ന്െക്കാരൂ൯: ഏതു സമയത്തുും, ഞാ൯ സഹായികൊ൯ ഒരുക്കമാണു. 

ഗപാേീസ് 2: (െിശ്വസിക്കാന്ാകാവത കാല്ന്െക്കാരവന് ഗന്ാകന്നു). 

 സൂചന് # 3 െസ്തു (പാഠും 4) 

 

സൂചന്വയന്ന ന്ിേയില് ഭൗതീക െസ്തു ക്ലാസ്സുമുറിയില് വകാണ്ടുെരിക: ൈാന്േ് 
എയ്േ്. 

 സൂചന് #4 പുരാവ്സ്തസ്തു ശ്ാസ്ത്രും (പാഠും 4) 

 

ഇന്ന് ോക്ഷണികമായ ഒരു ആശുപത്രിയുവെ അതയാഹിത െിഭാേത്തിവെ ൊതിേില് 
എത്തുന്നു.  

രഹസയും: സഹായത്തിന്ായി ന്ല്ല ശ്മരയാക്കാര൯ മുറിഗെറ്റെവന് അയച്ചതാണിെിവെ). 

 സൂചന് # 5 ബൈൈിള് രുംേും (പാഠും 4) 

 

രഹസയും: ഒഴിഞ്ഞ ൈാഗുും ന്ാണയങ്ങളുും എറിഞ്ഞു കെഞ്ഞു, കാരണും അയാള് വകാള്ള 
വചയ്യവെട്ടു. ഗറാേിവെ മറെശ്ത്ത് 2 ഗജാേി കാല്പാദ്ങ്ങള് കാണുന്നു. അത് പുഗരാഹിതവെയുും പരീശ്വെയുമാണു. മുറിഗെറ്റു അെിവകാണ്ടു 
കിെന്ന മനുഷയവെ അെയാെവുും കാണാും.  

െയെഹാരും പരിഹരിച്ചു (പാഠും 4) 

ബൈൈിള് കഥ (പാഠും 4)  

ന്ല്ല ശ്മരയക്കാര൯  

ബൈൈിെില് ന്ിന്നുും  :ലൂഗക്കാസ് 10:25-37 

ന്യായപ്രമാണത്തില് അറിവുോയിരുന്ന ഒരു ന്യായശ്ാസ്ത്രി ഗയശുെിവന് പരീക്ഷികന്നതിനു ഒരു ഗചാദ്യും ഗചാദ്ിച്ചു "ന്ിതയജീെ൯ 
അെകാശ്മാഗക്കേതിനു ഞാ൯ എന്തു വചയ്യണും". ഏറ്റവുും മഹത്തായ കല്പന്വകാേ് ഗയശു അെഗന്ാെ് ഉത്തരും പറഞ്ഞു. ന്ിവെ ബദ്െമായ 
യഗഹാെവയ പൂര്ക്ണ ഹൃദ്യഗത്താടുും പൂര്ക്ണ ആത്മാഗൊടുും പൂര്ക്ണ ശ്ക്തിഗയാടുും പൂര്ക്ണ മന്ഗസ്സാടുും കൂവെ ഗേഹിക്ക. ന്ിവെ അയല്ക്കക്കാരവന് 
ന്ിഗന്നഗൊവേ ഗേഹിക്ക' തവന്നത്താ൯ ന്ീതീകരികൊ൯ ഇച്ഛിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു ഗചാദ്ിച്ചു, ആരാണു എവെ അയല്ക്കക്കാര൯? കുറച്ചാളുകളുവെ ഒരു 
പട്ടികവകാടുകന്നതിനു പകരമായി, ഗയശു അെഗന്ാെ് ഒരു കഥ പറഞ്ഞു. വയരുശ്ഗേമില് ന്ിന്നു വയരിഗഹാെിഗേക യാത്ര 



വചയ്യുകയായിരുന്ന ഒരു മനുഷയവന് കള്ളന്മാര്ക്  ആരമിച്ചു, അയാള് അര്ക്ദ്ധ്പ്രാണന്ാകുന്നതുെവര അെിച്ചു. തവെ െസ്ത്രവുും എടുത്തു. 
ഗചാരവയാേിച്ചു, മുറിഗെറ്റ് ന്െകൊ൯ കഴിയാവത വപാെിയില് കിെകന്ന അയാള് ഒരു പുഗരാഹിത൯ ന്െന്നു െരുന്നതു കണ്ടു. അയാവെ 
സഹായികന്നതിനു പകരും ഗറാേിവെ മറെശ്ത്തുകൂെി പുഗരാഹിത൯ ന്െന്നു ഗപായി. അധികും താമസിയാവത ബദ്െഭയമുള്ള 
കുടുുംൈത്തിവേ(ഗേെയ൯) ഒരു ന്ല്ല മനുഷയ൯ ആ െഴി െന്നു. അെര്ക് തെില് ഗന്ാക്കി കണ്ണുെക്കിയഗൊള് ഗറാു മുറിച്ചു കെന്നു ഗപായി 
അയാളുവെ അരികത്തുഗപാലുും െന്നില്ല. പിന്നീെ്, സഭയില് പ്രഗെശ്ന്മില്ലാത്തെനുും വതറ്റായ രീതിയില് ബദ്െവത്ത ആരാധികന്നെനുമായ 
വൃത്തിഹീന്ന്ായ ഒരു െിഗദ്ശ്ി അെവന് കണ്ടു അേിവു ഗതാന്നി. ഈ െിഗദ്ശ്ി അെവന് എടുത്ത് ഒരു സത്രത്തിോക്കി അെനു ഗെേവതല്ലാും 
വചയ്തു. ഗഹാട്ടല് ചിേവുും അെവന് പരിചരിക്കാനുള്ളതുും കൂെി വകാടുത്തു. 

"കള്ളന്മാരുവെ ബകയ്യിേകവെട്ട ഈ മനുഷയനു ഈ മൂന്നു ഗപരില് ആരായിരികും ന്ല്ല അയല്ക്കാര൯’’ ന്യായശ്ാസ്ത്രി അതിനു ഉത്തരും 
പറഞ്ഞത്, ‘’അെഗന്ാടു ദ്യ കാണിച്ചെ൯ തഗന്ന’’, ഗയശു അെഗന്ാടു പറഞ്ഞു, ‘’ഗപായി അതുഗപാവേ വചയ്യുക’’. 

പ്രഗയാേും (പാഠും 4)  

ന്ല്ല ശ്മരയാക്കാരവന്ഗൊവേ ഞാനുും എല്ലാെഗരാടുും ദ്യയുള്ളെന്ാകണും. 

മന്:പാഠും ൊകയും (പാഠും 4)  

ന്ിങ്ങവെ ഗേഹികന്നെവര ഗേഹിച്ചാല് ന്ിങ്ങള്ക എന്തു പ്രതിഫേും? ചുങ്കക്കാരുും അങ്ങവന് തഗന്ന വചയ്യുന്നില്ലഗയാ (മത്തായി 5:46). 

അബസവമന്റ് (പാഠും 4)  

ന്ിങ്ങളുവെ കൂട്ടുകാരന്ല്ലാത്ത ഒരുെവന് കവേത്തി, അെനുമായി സൗഹൃദ്ും ോപികക. സ്കൂള് കഴിഞ്ഞതിനു ഗശ്ഷും കെികന്നതിനു അെവന് 
ക്ഷണികക അവല്ലങ്കില് പ്രാതല് കഴികൊ൯അെഗന്ക്കൂെി െിെിച്ച് ന്ിങ്ങളുവെ അടുത്തു ഇരുത്തുക. 

 ബദ്െത്തിവെ േി.എ൯.എ (പാഠും 4)   

ഈ പാഠത്തില് ന്ിന്നുും ബദ്െവത്തകറിച്ചു ന്ിങ്ങള് എതാണു പഠിച്ചത്? ന്ാും മറ്റുള്ളെവര 
സഹായിക്കണവമന്നു ബദ്െമാഗ്രഹികന്നു.      

 െിഗന്ാദ്ത്തിനുള്ള സമയും (പാഠും 4) 

േയിും (പാഠും 4)  

ഇഷ്ടഗതാഴ൯ 

ഈ േയിമിനു 6 ഗപര്ക് അന്ിൊരയമാണു (അതില് അധികമുവേങ്കില് ന്ല്ലത്). ആരുംഭികന്നതിനു ഒരാല് ന്ില്ക്കകകയുും മവറ്റയാള്  ഓടുകയുും 
വചയ്യുന്നു. മറ്റുള്ള എല്ലാെരുും അെരുവെ ഇഷ്ടഗതാഴവന് കവേത്തുക, ബകകള് കൂട്ടിെിെിച്ചിട്ട്, പിന്നീെ് കെിക്കെത്തില് ചിതറിഗയാടുന്നു. 
പിന്നീെ് ന്ില്ക്കകന്നയാള് ഓടുന്നയാവെ പിന്തുെരുന്നു. അയാള് പിെികന്നതിനു മുന്പ് ഓടുന്നയാള് മറ്റുള്ള ആരുവെവയങ്കിലുും കരും പിെിച്ച് 
ൈന്ധിെിഗക്കേതാണു. ഗജാേിയില്ലാവത ന്ില്ക്കകന്നയാവെയാണു ഒരാള് പിന്തുെരുന്നത്. ഓടുന്നയാള്ക്ക് മറ്റുള്ള ആരുമായുും ബകഗകാര്ക്ത്ത് 
ഗജാേിയാകുൊ൯ സാധിക്കാവത പിെിക്കവെട്ടാല് അയാള് ന്ില്ക്കകകയുും മവറ്റയാള് ഓടുകയുും വചയ്യുും. പ്രീസ്കൂെിനുഗെേി തിരവഞ്ഞടുകക: 
ഫ്രേ്ഷിപ് വെൈ്. 

കുട്ടികള് തറയില് ഒരു വൃത്താകൃതിയില് ഇരികന്നു. ഒരു കുട്ടിയുവെ ഗന്വര ഒരു ചണും വകാണ്ടുള്ള പത് എറിഞ്ഞിട്ട് ഗചാദ്ികക. "ഞാ൯  
സഗതാഷികന്നു എഗൊള്? കുട്ടി ഉത്തരും പറയുഗപാള് ചണും വകാണ്ടുള്ള പത് കുട്ടിക വകാടുകക. കെിയുവെ അെസാന്ും െവര മുറവക 
പിെികന്നുവെന്നു ഉറപ്പു െരുത്തുക. പിന്നീെ് ഗന്വര എതിവരയുെെ കുട്ടിഗയാെ് ഈ ഗചാദ്യമാെര്ക്ത്തികന്നു "ഞാ൯ സഗതാഷികന്നു എഗൊള്? 
പത് കുട്ടിക്ക് എറിഞ്ഞു വകാടുകക, എല്ലാ കുട്ടികളുും ഉത്തരും പറയുന്നതുെവര ഇത് ആെര്ക്ത്തികക. കുട്ടികള്ക താത്പരയമാവണങ്കില് 
ഗചാദ്യും മാറ്റി "ഇത് എവന്ന സങ്കെവെടുത്തുന്നു എഗൊള്? കെി തുെരാവുന്നതാണു. പത് എറിഞ്ഞുവകാടുക്കാവുന്നതുമാണു. ഇങ്ങവന് വചയ്തിട്ട് 
എല്ലാെരുും എഴുഗന്നറ്റു ന്ില്ക്കകക, അഗൊള് ന്ിങ്ങളുവെ ബകയ്യിലുള്ള ചരെ് മുറവക പിെിച്ചിരികഗപാള് ന്ിങ്ങള്ക്ക് ഒരു വചറിയ വഫഗോഷിെ് 
വെൈ് ഉോകുന്നു. ഇഗൊള് ന്ിങ്ങള് ഒരു വഫഗോഷിപ് വെൈിോണു. 

ചര്ക്ച്ച (പാഠും 4)  

(മുതിര്ക്ന്ന കുട്ടികള്ക മാത്രും) 



1.ന്ിങ്ങളുവെ സ്കൂെിവേ പുതിയ െിദ്യാര്ക്ഥികും ഒരു യാചകനുും ഇെയ സഗഹാദ്രനുും ന്ിങ്ങവെ അഗോസരവെടുത്തുന്ന സഗഹാദ്രിയ്ക്കുും 
ന്ിങ്ങള്വക്കാരു ന്ല്ല അയല്ക്കക്കാരന്ാകാ൯ എങ്ങവന് കഴിയുും? 

മറ്റുള്ളെവര സഹായികൊ൯ കഴിയുന്ന െഴികവെകറിച്ചു കുട്ടികഗൊെ് സുംസാരികക.അെര്ക്ക ഗെോവയങ്കില്ഗപാലുും അവല്ലങ്കില് 
പരസയമായി ഒരു കുട്ടിവയ സഹായികഗപാള് എടുകന്ന ന്ഷ്ടും എതായിരുന്നാലുും, എത്ര കഠിന്മായിരുന്നാലുും ന്മ്മുവെ 
സഗഹാദ്രവന്/സഗഹാദ്രിവയ സഹായികകയുും ആെശ്യകതവയകറിച്ചു സുംസാരികക. 

2. ഒരു പ്രമുഖ െയക്തി അടുത്തിവെ തവന്നത്താ൯ ന്ീതീകരിച്ചവതങ്ങവന്വയന്നു ഒരു ഉദ്ാഹരണും പറയുക. ഏതു 
രീതിയിോണു ആ സാഹചരയത്തില് അെര്ക് വപരുമാറിയത്; അെര്ക് ബദ്െവത്തയുും അയല്ക്കക്കാരവന്യുും ഗേഹികൊ൯ 
ശ്രമികകയയിരുഗന്നാ? 

രാഷ്ട്രീയ ഗന്താക്കള്, സുംേീതജ്ഞര്ക്, കായികാഭയാസി, ന്െികന്നെര്ക് മുതോയെര്ക് വതറ്റായ പ്രെണതകള്ക്ക് ൊര്ക്ത്തയാൊറേ്. കുട്ടികള്ക്ക് 
ഏറ്റവുും സുപരിചിതന്ായ ഒരു െയക്തിവയ എടുകക. പിന്നീെ് അെര്ക് വചയ്തതിവന്കറിച്ചു സുംസാരികക. കുട്ടികള് രണ്ടു പക്ഷവുും 
സുംസാരികകയാവണങ്കില്, ബദ്െ ഗേഹും പ്രകെിെികന്നതിനു അെര്ക് എന്തുവചയ്യണമായിരുന്നു എന്നതിഗേക സുംഭാഷണും തിരിച്ചു 
െിടുക. എന്നാല് ആദ്യവത്ത ന്ല്ല ഉത്തരും ഗകള്കഗപാള് ന്ിര്ക്ത്തരുത്, തുെര്ക്ന്നുും സുംസാരികക. 

3. അടുത്തകാേത്ത് ഒരാള് ഒരു ന്ിയമും അനുസരികൊ൯ ശ്രമിച്ച ഒരു സാഹചരയും, എന്നാല് അെിേന് പരമായ അധികും ന്ിയമും 
അവല്ലങ്കില് പ്രമാണും വതറ്റിച്ച് അെേണിക്കവെട്ടത്, െിെരികക. 

സ്കൂെിവേ ന്ിയമങ്ങള്, ഗപാേീസ് ഗസന്യിവേ ചട്ടങ്ങള് സഭയിവേ ന്ിയമങ്ങള് അവല്ലങ്കില് ന്ിയമങ്ങളുും ചട്ടങ്ങളുും ഒരു അര്ക്ഥും 
കല്ക്കെിക്കാത്ത ന്ിരെധി േേങ്ങള് ഇെവയകറിച്ചു ന്ിങ്ങള്ക്കക സുംസാരിക്കാവുന്നതാണു.ഉദ്ാഹരണും: സ്കൂെിവെ ഹാെില് 
ഓെിക്കെിച്ചതുവകാേ് ഉോയ പ്രശ്നും. ന്ിങ്ങള് അതു വചയ്യുഗപാള് ന്ിങ്ങള് ക്ലാസ്സില് താമസിച്ചാണു കയറിയത്. അവല്ലങ്കില് ന്ിങ്ങള് ഒരു 
വപന്സില് ഒരാളുവെ ബകയ്യില് ന്ിന്നു ൊങ്ങുന്നതിനു സുംസാരിച്ചതിനുോയ പ്രശ്നും, അവല്ലങ്കില് ക്ലാസ്സ് ന്െകഗപാള് ന്ിങ്ങളുെ വസവറ്റര്ക് 
ഊരിക്കെഞ്ഞ് ഗെേിവക്കട്ട് ചാെികന്നത്, െീട്ടില് വചന്നഗൊള് വസവറ്ററിവന്വച്ചാല്ലി പ്രശ്നമായത്. 

െിദ്യാര്ക്ഥിയുവെ ഗപജിവേ ഉത്തരങ്ങള് (പാഠും 4)  
 

 

 

 

 

 

 



 ലൂക്കാസിവെ പരീക്ഷണും (പാഠും 4) 

ഇതു ന്മ്മുവെ കാഴ്ചൊെിവന്യുും കാരയങ്ങവെയുും ഗന്ാക്കിക്കാണുന്നതില് കാഴ്ചൊെ് മാറ്റുന്നവതങ്ങവന്വയന്നതിവന്യുും സഹായികന്നു. 
താവഴവകാടുത്തിരികന്ന രണ്ടു ഗരഖകള് കാണുക. അതില് എങ്ങവന് ന്ീെും കൂെിയതായി കാണുന്നു. രോമവത്ത ആശ്യും, ഗകാഗണാടു 
ഗകാണായ രണ്ടു ഗരഖകള് എങ്ങവന് തിരശ്ചീന്മായിരികന്നു. എന്നാല് അെ അങ്ങവന് കാണവെടുന്നില്ല. മൂന്നാമവത്ത ഉദ്ാഹരണും ഒരു ൈിന്ദു 
ഇെയ്ക്കുള്ള കുട്ടിയുും എേിയുമാണു. ഈ ൈിന്ദുെില് ന്മ്മുവെ മൂക്ക് അമര്ക്ത്തുകയാവണങ്കില് എേി കുട്ടിയുവെ അടുഗത്തക െരുന്നതായി ഗതാന്നുും. 
െീേിഗയായില് കാണിച്ചിരികന്ന മൂന്നു ഉദ്ാഹരണങ്ങളുും ന്ിങ്ങളുവെ കുട്ടികള് വചയ്യവട്ട. യൂ ടൂൈിലൂവെ കാണുക  

https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1291919184177795/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1291919184177795/


--[ ഗകസ് 5 ] -- 
 സൂചന്കള് (പാഠും 5) 

 സൂചന് # 1 തേവക്കട്ട് (പാഠും 5)  

ആരാച്ചാരുവെ കുരുക്കിവെ ഗകസ് 

 സൂചന് # 2 ന്ാെകും (പാഠും 5)  

െയാഖയാതാെ്: ഇവതാരു വകട്ടുകഥയാണു എന്നാല് സുരക്ഷവയക്കരുതി ചിേ ഗപരുും േേവുും മാറ്റിയിട്ടുേ്. 

ഗപാേീസ്: ക്ഷമിക്കണും, മാേും  

മാേും: ശ്രി, ഓഫീസര്ക് 

ഗപാേീസ്: എന്ിക ചിേ ഗചാദ്യങ്ങള് ന്ിങ്ങഗൊടു ഗചാദ്ികൊനുേ്. 

മാേും: ന്ിങ്ങവെഗൊവേയുള്ള സുന്ദരന്ായ ഓഫീസര്ക്ക്ക് എന്തുും ഗചാദ്ിക്കാും. 

ഗപാേീസ്: അവത, ന്ല്ലത്, രോമവത്ത അറിയിെിനുമുന്പ് രാത്രിയില് നി  ങ്ങള് എവതങ്കിലുും കവേങ്കില് എന്നു ഞാ൯ അതിശ്യികന്നു. 

മാേും: ന്ല്ലത്, ഇത് ഒരു തരും മന്സ്സിോക്കാന്ാൊത്തതാണു, ഗന്ാക്ക് അയാളുവെ മുന്െശ്വത്ത മുറ്റത്ത് ഈ ആഴ്ച മുഴുെനുും പണിക്കാര്ക് 
പണിയുന്നുോയിരുന്നു.  

ഗപാേീസ്: തുെര്ക്ന്നു  പറയൂ (ഗന്ാട്ട് ബുക്ക് എടുത്ത് എഴുതി െയ്ക്കുന്നു). 

മാേും: ഗന്ാക്ക്, എന്ിക്കറിയാും ഇവതാരു ആത്മഹതയയാവണന്നു ഗതാന്നുന്നു. എന്നാല് ന്ിങ്ങള് എഗന്നാടു ഗചാദ്ികന്നു ഇവതാരു 
െിചിത്രമാവണന്ന്. ഈ മുഴുെ൯ കാരയങ്ങവെ സുംൈന്ധിച്ച് ചിേതു ശ്രിയല്ല. 

ഗപാേീസ്: അതുവകാേ്, ഇവതാരു ആത്മഹതയവയന്നു ന്ിങ്ങള് ചിതിച്ചിരുന്നിവല്ല? 

മാേും: ന്ല്ലത്. ഇത് പ്രാരൃതമാവണന്നു ഞാ൯ ചിതികന്നു. ഇത്തരവമാരു ബപശ്ാചികന്ായ മനുഷയ൯, അത് എവെ പ്രശ്നമാവണന്നു ഞാ൯ 
ചിതികന്നില്ല, എന്നാല് ഞാ൯ ചിതികന്നു, അയാള്  മവറ്റാരാള്ക  ഗെേി ചതിവയാരുകകയായിരുന്നു. എന്നാല് പിന്നീെ് 
അടുത്തദ്ിെസും അയാവെകറിച്ചു പട്ടണും മുഴുെനുും എത്ര മഹാവന്ന്നു െിെപരും വചയ്യുന്നതാണു....പിന്നീെ് എവെ അയല്ക്കക്കാര൯ ആ 
തൂകമരത്തില് തൂക്കവെടുന്നതാണു ഞാ൯ കാണുന്നത്. 



 സൂചന് # 3 െസ്തു (പാഠും 5) 

 

സൂചന്വയന്ന ന്ിേയില് ഈ െസ്തു ക്ലാസ്സില് വകാണ്ടുെരുക: 
കെര്ക്ഗപെറകളുവെ കഷണങ്ങള്. 

 സൂചന് #4 പുരാവ്സ്തസ്തു ശ്ാസ്ത്രും (പാഠും 5) 

 

അഹഗശ്വരശ്് രാജാെിവെ കല്ലറയുവെ ചിത്രും.(486-465 ). ഈ ശ്െകുെീരും ഇറാഖിോണു. ചരിത്രപരമായ ഈ േേും ന്ക്ഷ് എ റസ്തും എന്നു 
െിെിക്കവെടുന്നു. പ്രമുഖരായ ഗപര്ക്ഷയ൯ രാജാക്കന്മാരുവെ 
കല്ലറകള്വക്കാെമാണു ഇത് േിതി വചയ്യുന്നത്. (അഹഗശ്വഗരശ്് എന്ന 
രാജാെിവന് എഗേരിവെ പുസ്തകത്തില് കാണുന്നു.) 

 സൂചന് # 5 ബൈൈിള് രുംേും (പാഠും 5) 

 

രഹസയും:രാജാെിവെ മുദ്രയുും ഒരു െശ്ത്ത് മുദ്രഗമാതിരത്തിവെ മുദ്രയുമുള്ള 
രാജശ്ാസന്ും (എഗേര്ക് 3:12, 8:8)  

 

 
െയെഹാരും പരിഹരിച്ചു  !)പാഠും 5(  

ബൈൈിള് കഥ (പാഠും 5)  

എഗേര്ക് 

ബൈൈിെില് ന്ിന്നു എഗേര്ക് 2-7 

വയഹൂദ്ാ രാജാൊയിരുന്ന അഹഗശ്വഗരശ്ിവെ െിശ്വസ്ത ഗസെകനുും  രാജാെിനുഗെേി സുന്ദരിയായ 
ഭാരയവയ അഗന്വഷികന്നെനുമായ ഗമാര്ക്ഗേഖായിയുവെ സുന്ദരിയായ സഗഹാദ്രിയായിരുന്നു എഗേര്ക്.  
രാജാെിവന് കാണുന്നതിനു മുപ് 12 മാസും സുന്ദരിയാകുൊനുള്ള ചികിത്സ വചയ്യുൊ൯ ഗമാര്ക്ഗേഖായി 
എഗേരിഗന്ാടു പറഞ്ഞു. അെള് അതീെ സുന്ദരിയായിരുന്നു, രാജാെ് അെവെ കേയുെവന് അെവെ 
പ്രണയികകയുും വപവട്ടന്നു െിൊഹും കഴികകയുും വചയ്തു. അഹഗശ്വഗരശ്ിവെ രാജധാന്ിയിവേ ഒരു 
മുതിര്ക്ന്ന  ഉഗദ്യാേേന്ായിരുന്നു ഹാമാ൯. അെ൯ വയഹൂദ്ന്മാവര വെറകകയുും വകാട്ടാരത്തിവെ 
കൊെത്തിേിരുന്ന് തവന്നത്താ൯ പുകഴ്ത്തുന്നതു പതിൊയിരുന്നു, അങ്ങവന് എല്ലാെരുും അെവെ മുപില് െണങ്ങുും. ഗമാര്ക്ഗേഖായി ഒഴിവക 
എല്ലാെരുും അെവന് െണങ്ങി, അെ൯ സതയ ബദ്െവത്ത മാത്രഗമ െണങ്ങിയിരുന്നുള്ളൂ. ഹാമാനു ഗമാര്ക്ഗേഖായിഗയാടു വെറപ്പു െര്ക്ദ്ധ്ിച്ചു യഹൂദ്ാ 
ജന്തവയ വകാല്ലുൊ൯ പദ്ധ്തി ആെിഷ്കരിച്ചു. ഒരു കൂട്ടും ജന്ും ന്ിയമങ്ങള് അനുസരികന്നില്ലാവയന്നു ഹാമാ൯ രാജാെിവന് ധരിെിച്ചു. 
അഹഗശ്വഗരശ്് രാജാെ് ഹാമാഗന്ാെ് തന്ിക്കിഷ്ട്മുള്ളതു ഗപാവേ വചയ്യുൊ൯ പറഞ്ഞു. അതുവകാേ് വയഹൂദ്ന്മാവര മുഴുെ൯ വകാല്ലുൊനുള്ള ഒരു 
കല്പന് ഉോക്കി. അങ്ങവന് അെ൯ തവെ െീട്ടില് ഒരു െേിയ കഴുകുമരും ഉോക്കി അതില് ഗമാര്ക്ഗേഖായിവയ തൂകൊ൯പദ്ധ്തി ഒരുക്കി. 

എഗേര്ക് ഹാമാവെ പദ്ധ്തി മന്സ്സിോകകയുും ഏവതങ്കിലുും വചയ്യണവമന്നു ആഗോചികകയുും വചയ്തു. അെള് ഹാമാഗന്യുും രാജാെിഗന്യുും 
ഒരു അത്താഴെിരുന്നിനു ക്ഷണിച്ചു, അഗൊള്: രാജാവു പറഞ്ഞു അെള് ആെശ്യവെടുന്നതു രാജയത്തിവെ പകുതിയായാല്ക്കഗപാലുും തരാവമന്നു 



രാജാവു പറഞ്ഞു. എഗേര്ക് ഒഗരവയാരു കാരയമാണു, ആെശ്യവെട്ടത്, തവെ ജന്ത്തിവെ െിടുതല്. ഹാമാ൯ അെവര മുഴുെ൯ ഇല്ലായ്മ 
വചയ്യുൊ൯ ശ്രമികകയാണു. രാജാെ് ഗകാപിഷ്ഠന്ായി മുറി െിട്ടു ഗപായി. രാജാെ് മുറിയിഗേക തിരിച്ചുെന്നഗൊള്, ഹാമാ൯ രാജ്ഞിവയ 
ആരമികന്നതുഗപാവേ ഗതാന്നി. ഗകാപാകുേന്ായ രാജാെ് ഹാമാവന് തവെ മുറ്റത്ത് ഒരുക്കിയിരികന്ന കഴുമരത്തില് തൂകൊ൯ പറഞ്ഞു. 

പ്രഗയാേും (പാഠും 5)  

ചിേഗൊള് ബദ്െും എഗന്നാെ് ബധരയും കാണികന്നെനുഗെേി ചിേ പ്രധാന്വെട്ട തീരുമാന്ങ്ങവെടുകൊനുും പറയുും  

മന്:പാഠും ൊകയും (പാഠും 5)  

ന്ിവെ ബദ്െമായ യഗഹാെ ന്ീ ഗപാകുഗന്നെവത്താവക്കയുും ന്ിഗന്നാടുകൂവെ ഉള്ളതുവകാണ്ടു ഉറപ്പുും ബധരയവുമുള്ളെന്ായിരിക്ക; ഭയവെെരുത് 
ഭ്രമിക്കയുും അരുതു എന്നു ഞാ൯ ന്ിഗന്നാടു കല്പിച്ചുെഗല്ലാ ഗയാശുെ 1:9 

അബസവമന്റ് (പാഠും 5)  

മറ്റുള്ളെവര രക്ഷികൊ൯ ഒരു പഗക്ഷ ബദ്െും എവന്ന തിരവഞ്ഞടുത്തിരിക്കാും, ഒരുപഗക്ഷ ഈവയാരു സമയത്തിന്ായിട്ടാണു എവന്ന ഇെിവെ 
ആക്കിയിരികന്നത്. ന്ിങ്ങളുവെ അയല്ക്കക്കാരഗന്ാെ് ന്ിങ്ങള് ഒരു രിസ്തയാന്ിയാവണന്നു പറയുക അടുത്ത ആഴ്ചയില് സഭയില് െരുൊ൯ 
അെവര ക്ഷണികക. 

 ബദ്െത്തിവെ േി.എ൯.എ (പാഠും 5)  

ഈ പാഠത്തില് ന്ിന്നു ബദ്െവത്തകറിച്ചു എതാണ് ന്ാും പഠിച്ചത്? ബദ്െും തവെ ജന്വത്ത 
രക്ഷികഗപാള് പേഗൊഴുും ന്ിഷ്ഫേമായി ഗതാന്നുന്ന െയക്തിവയ ഉപഗയാേിക്കാറേ്. 

 

  

  
 െിഗന്ാദ്ത്തിനുള്ള സമയും (പാഠും 5) 

േയിും (പാഠും 5)  

ഹാമാ൯, ഗമാര്ക്ഗേഖായി, എഗേര്ക്. 

ഈ േയിും പാറ, ഗപെര്ക്, കത്രിക എന്നിെയ്ക്ക് സാമയമുള്ളതാണു. എഗേര്ക് ഹാമാവന് ആരമികന്നു ഹാമാ൯ഗമാര്ക്ഗേഖായിവയ ആരമികന്നു, 
ഗമാര്ക്ഗേഖായി എഗേരിവന് സുംരക്ഷികന്നു.   

കുട്ടികവെ രണ്ടു െീമായി തിരികക, രണ്ടു െീമിനുും മഗദ്ധ്യ 4 അെി േേും ഉോയിരിക്കണും. ഓഗരാരുത്തരുും ആവരാവക്കയാവണന്നു 
തിരവഞ്ഞടുകൊ൯ അെവര ഗപ്രാത്സാഹിെികക; ഹാമാ൯, ഗമാര്ക്ഗേഖായി, അവല്ലങ്കില് എഗേര്ക്. അെരുവെ കൂട്ടായ്മയില്, ഓഗരാ െീമുും 
ആരാവണന്നു തീരുമാന്ികക. പിന്നീെ് അെര്ക് 4 അെി ദൂരത്തില് അെരെരുവെ ോന്ങ്ങെില് ന്ിേയുറെികക. മൂന്നുെവര എണ്ണുന്നതനുസരിച്ചു 
ഓഗരാ െീമുും അെ൪ ആരാവണന്നു പറയുന്നു. ഒരു െീും എഗേ൪ എന്നു പറഞ്ഞാല്  അടുത്ത െീും ഹാമാ൯ എന്നു പറയണും, അഗൊള് എഗേ൪ 
െീും ഹാമാ൯ െീമിവന് ഓെിച്ചിട്ട് അെരുവെ സുരക്ഷിത ഗമഖേയിഗേക കെക്കണും (കഗപാ, മരഗമാ വെച്ചു അതിര്ക്ത്തി തിരിക്കാവുന്നതാണു). 
ആവരങ്കിലുും ഒരാള് ആ െീമില് ന്ിന്നു െേിക്കവെട്ടാല് അയാള് എതി൪ െീമിവെ ആൊയി മാറും. രണ്ടു െീമുും ഒഗര ഗപര്ക് പറയുകയാവണങ്കില് 
അെ൪െീണ്ടുും പഴയതുഗപാവേ െീണ്ടുും തുെരണും. 

ചര്ക്ച്ച (പാഠും 5)  

മുതിര്ക്ന്ന കുട്ടികള്ക മാത്രും.  

1 ബദ്െും ന്ിങ്ങള്ക തന്ന പ്രഗതയക സവഭാെസെിഗശ്ഷ ഗുണങ്ങള്വകാേ് ബദ്െവത്ത ഗസെികന്നതിനു ന്ിങ്ങള്ക എന്തു വചയ്യുൊ൯ 
കഴിയുും? 



പുറഗമയുള്ള മുഖച്ഛായ മാറ്റുൊന്ാഗ്രഹികന്നെ (ഉദ്ാ: മൂക്ക്, കെിള്, കണ്, ൊയ തുെങ്ങിയെ) വയകറിച്ചുും അെര്ക് 
സുംസാരിക്കവട്ട, ഭൗതീക രൂപവത്തകറിച്ച് അെര്ക് അഗന്യാന്യും കെിയാക്കരുത്. അല്പ ന്ിമിഷങ്ങള്ക ഗശ്ഷും 
സുംഭാഷണും സര്ക്ബഗവഭെും അവല്ലങ്കില് ബുദ്ധ്ിശ്ക്തി, അവല്ലങ്കില് അകഗമയുള്ള ൈേും കുടുുംൈത്തിലുള്ള ഗരാേങ്ങള് 
തുെങ്ങിയെവയകറിച്ചാകണും. ഇവതല്ലാും തന്ന ബദ്െത്തിവെ  രൂപഗരഖയുവെ സഗെെന്മാണു. ന്ാും ഇഷ്ട്വെട്ടാലുും 
ഇവല്ലങ്കിലുും ബദ്െും ന്മുക തന്നതു ന്ാും സവീകരിഗക്കേതാണു. തവെ  പദ്ധ്തി പൂര്ക്ത്തീകരികൊ൯ബദ്െും 
ന്ിങ്ങള്ക  തന്നിരികന്ന ന്ിറും അവല്ലങ്കില് ശ്ബ്ദും ന്ാും അുംേീകരിഗക്കേതാണു. 

2. ന്ിങ്ങള്ക അനുസരികൊ൯ ഏറ്റവുും പ്രയാസഗമറിയ ന്ിര്ക്ഗേശ്വമതാണു? 

ഓഗരാരുത്തരുും അെരുവെ െയക്തിപരമായ െിജയവത്തകറിച്ചു സുംസാരികന്നതിനു അനുെദ്ികക. അങ്ങവന് ഒഗര രീതിയിോഗണാ അഗതാ 
ഗെവറ രീതിയിോഗണാ അെര്ക് അനുസരികന്നവതന്നു മന്സ്സിോകൊ൯ കഴിയുും, വപാങ്ങച്ചും അവല്ലങ്കില് ദര്ക്ബുദ്ധ്ിഗയാവെയുള്ള സുംസാരും 
ന്ിരുത്സാഹവെടുത്തുക. ഉദ്ാ: ഇരുട്ടില് കെയിഗേക ഗപാവുക ന്ന്നായി വചയ്യാത്ത ഗൃഹപാഠും െീണ്ടുും വചയ്യുക. 

3. ന്ിങ്ങള്കഗെേി ന്ിങ്ങളുവെ അങ്കിള് ആന്റി തുെങ്ങിയ ൈന്ധുക്കള് എങ്ങവന്യാണു കരുതുന്നത്?  

അെരുവെ െേയെച്ച൯ െേയെച്ചി, ആന്റിമാ൪, അങ്കിള്, സഗഹാദ്രങ്ങള് തുെങ്ങിയെവരകറിച്ച് അെ൪ സുംസാരിക്കവട്ട. 
കുടുുംൈാുംേങ്ങവെകറിച്ച് വന്േറ്റീെ് പറയുന്നത് ന്ിരുത്സാഹവെടുത്തുക. ഉത്തരങ്ങള് െയതയസ്തമായിരിക്കാും, എന്നാല് അെര്ക്ക  
അറിയാവുന്നെഗരാടുകൂവെ ഗജാേി േഭികന്നതിനു ഒരു േഘുഭക്ഷണും തന്നു എവന്ന സഹായികക ഇതില് ന്ിന്നു എല്ലാും സവീകരികക. 

െിദ്യാര്ക്ഥിയുവെ ഗപജിവേ ഉത്തരങ്ങള് (പാഠും 5)  

 

ലൂക്കാസിവെ പരീക്ഷണും (പാഠും 5)  

െിദ്യാര്ക്ഥികള് െയതയസ്തമായ അെെിലുും ബെഗക്കാല് വകാണ്ടുും ഒരു ഗെെിവെ കഷണത്തിലുും പറകന്ന ഗറാക്കറ്റ് ഉോക്കവട്ട. ഇത് 
കുഴേിലൂവെ ഊതുഗപാള് പ്രെര്ക്ത്തികന്നതാകണും. രോമത് പറകന്നതുമാകണും. ബെഗക്കാല് ഗറാക്കറ്റ് ഏറ്റവുും ന്ല്ലതാഗണാ, ഏറ്റവുും 
ദൂരത്തിലുള്ളത്, ഉയരത്തിലുള്ള എന്നിങ്ങവന് തിരിയ്ക്കുക.(യൂ ടൂൈില് എല്ലാ െിെരണവുും കാണുക). 

https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1291929934176720/ 

 

  

https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1291929934176720/


--[ ഗകസ് 6 ]-- 
സൂചന്കള് (പാഠും 6) 

സൂചന് # 1 തേവക്കട്ട് (പാഠും 6)  

പരിെര്ക്ത്തന്ും െരുത്തുന്ന ആഗരാേയ വതെിവുകള്. 

സൂചന് # 2 ന്ാെകും (പാഠും 6)  

െയാഖയാതാെ്: ഇവതാരു വകട്ടുകഥയാണു സുരക്ഷവയക്കരുതി ഗപരുും േേവുും മാറ്റിയിരികന്നു. 

ചെവറടുകന്നയാള്: (ഗഫാണില് സുംസാരികന്നു) ഹഗോ, അയഗച്ചാ? എന്ിവക്കാരു പരാതിയുേ്. 

അയയ്ക്കുന്നയാള്: (പരുക്കന്ായ ശ്ബ്ദഗത്താവെ) അവത, എതാണു 

ചെവറടുകന്നയാള്: ന്ിങ്ങവെ െീണ്ടുും ബുദ്ധ്ിമുട്ടികന്നതില് ക്ഷമിക്കണും എന്നാല് ഇത് പരുക്കന്ായതാണു. ഈ 
െിഷയത്തില് എവതങ്കിലുും വചയ്യണും. 

അയയ്ക്കുന്നയാള്: എതിവന്കറിച്ചാണു ന്ിങ്ങള് പറയുന്നത്. 

ചെവറടുകന്നയാള്: ഇെിവെ മുഴുെ൯ ഉപഗയാേിച്ച ൈാന്േ് എയ്ുകളുും, ൈാന്ഗേജകളുമാണു. 

അയയ്ക്കുന്നയാള്: ന്ല്ലത്, പ്ലാസ്റ്റിക്കിവെ ബകയ്യുറയിട്ട് അെവയല്ലാും വപറക്കിവയടുക്കൂ 

ചെവറടുകന്നയാള്: ഇല്ലാ, ന്ിങ്ങള്ക  മന്സ്സിോെില്ല, ഇെിവെ മുഴുെ൯ െിതറിയിട്ടിരികകയാണു. കുറഞ്ഞത് ഒരു േസ൯ ഗരാേികള് 
അഴിച്ചുകെഞ്ഞെ. ഇതു കേിട്ട് എന്ിക അവറപ്പുഗതാന്നുന്നു. 

അയയ്ക്കുന്നയാള്: ശ്രി, ന്ിങ്ങള് എെിവെയാണു 

ചെവറടറ്റുകന്നയാള്: വയരുശ്വേും ബഹഗെയില് പെിഞ്ഞാറള്ള ഗ്രാമത്തില് 

അയയ്ക്കുന്നയാള്: ശ്രി, ഓഫീസര്ക് ഗജാ ഗജാേിയിോണു ഒരു ജന്ാെേി പട്ടണത്തിലൂവെ കെന്നു ഗപാകുന്നു. ഗജാ എന്ിക റിഗൊര്ക്ട്ടു തന്നയുെവന് 
ഞാ൯ അയാവെ െിെിച്ചു ന്ിങ്ങളുവെ അടുത്ത് എത്തിക്കാും. 

ചെവറടുകന്നയാള്: ഓ, ഇല്ല, ഓഫീസ൪ ഗജാ , അയാള് ഒരിക്കലുും എവന്ന സഹായിക്കില്ല 

അയയ്ക്കുന്നയാള്: ന്ല്ലത്, ആ ഒഗരവയാരു ഓഫീസര്ക് മാത്രഗമ ഇഗൊള് േഭയമായുള്ളൂ. അവല്ലങ്കില് അടുത്ത മാറ്റും െവര 2 മണിക്കൂ൪ ന്ിങ്ങള് 
കാത്തിരിക്കണും. 

ചെവറടുകന്നയാള്: ഓ, ശ്രി ഞാ൯ തവന്ന ഇവതല്ലാും വൃത്തിയാക്കിവക്കാള്ളാും. 



സൂചന് # 3 െസ്തു (പാഠും 6)

 

സൂചന്വയന്ന ന്ിേയില് ഈ െസ്തു ക്ലാസ്സില് വകാണ്ടുെരിക: വെള്ള തുണി. 

സൂചന് #4 പുരാവ്സ്തസ്തു ശ്ാസ്ത്രും (പാഠും 6) 

 

വയരുശ്വേും ഗദ്ൊേയും ഇന്നു കാണുന്ന ന്ിേയില് (രഹസയും: ഗയശുെിഗന്ാടുള്ള 
അനുസരണത്തില് സൗഖയമായതിനു ഗശ്ഷും കുഷ്ഠഗരാേികള് തങ്ങഗെത്തവന്ന 
കാണിക്കണമായിരുന്നു. 

സൂചന് # 5 ബൈൈിള് രുംേും (പാഠും 6) 

 

രഹസയും: പത്തു കുഷ്ഠഗരാേികള്ക പത്തു പാത്രങ്ങള്, മതിേിനു വെെിയില്, 
കാരണും കുഷ്ഠഗരാേികള് പട്ടണത്തിനു വെെിയില് താമസിക്കണമായിരുന്നു. 

 

 

െയെഹാരും പരിഹരിച്ചു! (പാഠും 6) 
ബൈൈിള് കഥ (പാഠും 6)  

പത്തു കുഷ്ഠഗരാേികള് 

ബൈൈിെില് ന്ിന്നു  :ലൂഗക്കാസ് 17:11-19 

തവെ പട്ടണത്തില് ന്ിന്നുമകവേയല്ലാവത, ശ്മരയയ്ക്കുും േേീേയ്ക്കുമുള്ള അതിര്ക്ത്തിയിലൂവെ ഗയശു 
വയരുശ്ഗേമിഗേക കെന്നു  ഗപാകുകയായിരുന്നു. ഗയശു പട്ടണത്തില് പ്രഗെശ്ിച്ച ഉെവന് ദൂവരത്തു ന്ിന്നു പത്തു 
കുഷ്ഠഗരാേികള് അെവന് െിെിച്ചു ന്ിേെിെിച്ചു. 'ഗയശുഗെ യജമാന്ഗന്, ഞങ്ങഗൊടു കരുണയുോഗകണഗമ'', 
കുഷ്ഠും ഒരു മഹാ ഗരാേമാണു. ഇത് െിരലുകവെയുും, മൂക്ക്, വചെി തുെങ്ങിയ അെയെങ്ങവെവയാവക്ക വകാല്ലുന്നു. 
മാത്രമല്ല, കുഷ്ഠഗരാേി എഗൊഴുും ഞാ൯ അശുദ്ധ്ന്ാവണന്നു െിെിച്ചു പറയണമായിരുന്നു. ഗയശു അെവര 
കേഗൊള് ഇങ്ങവന് പറഞ്ഞു, '' ഗപാകുക, ന്ിങ്ങവെത്തവന്ന പുഗരാഹിതനു കാണികക''. ഗമാശ്യുവെ ന്യായപ്രമാണ പ്രകാരും ഒരുെ൯ 
സൗഖയമായാല് അെ൯ഇങ്ങവന് വചയ്താല് െീണ്ടുും സമൂഹത്തിഗേകള്ള പ്രഗെശ്ന്വുും ആരാധന്യ്ക്കായി മന്ദിരത്തിഗേകും ഗപാകുൊ൯ 
കഴിയുമായിരുന്നു. അെര്ക് ഇതുെവര സൗഖയമായിവല്ലങ്കില്, അതുവകാേ് ഇത് െെവര അപൂര്ക്വമായി മാത്രഗമ ഗകട്ടിരുന്നുള്ളൂ. 

അെര്ക് വയരുശ്ഗേമിഗേക ഗപാകുന്ന െഴിയില്, അെര്ക് ന്െന്നു ഗപാകുഗപാള് അെ൪ ശുദ്ധ്രായി/െിടുതല് ഉള്ളെരായിത്തീര്ക്ന്നു. അെരില് 
ന്ിന്ദിക്കവെട്ട െിഗദ്ശ്ിയായ ഒരാള് ശുദ്ധ്ന്ായിത്തീര്ക്ന്നതു കേഗൊള് ഗെേും ഗയശുെിവെ അരികിഗേക മെങ്ങി െന്നു. ദൂരത്തു ന്ിന്നു 
ബദ്െവത്ത സ്തുതിച്ചു. എന്നാല് പിന്നീെ് ഗയശുെിവെ പാദ്ത്തില് െീണു അെനു ന്ന്ദി പറഞ്ഞു. 

ഗയശു ആശ്ചരയവെട്ടു, അെര്ക് എല്ലാെവരയുും സൗഖയമാക്കിയതറിഞ്ഞുവകാേ് ഗയശു ആ മനുഷയഗന്ാടു ഗചാദ്ിച്ചു ന്ിങ്ങള് എല്ലാെരുും 
ശുദ്ധ്രായില്ലവയാ? മറ്റു 9 ഗപര്ക് എെിവെ? ഈ ശ്മരയാക്കാരവന്ാഴിവക ബദ്െത്തിനു ന്ന്ദി പറയുൊ൯ ആരുും െന്നില്ല. സൗഖയമായതിനുഗശ്ഷും 



ന്ന്ദിഗയാവെ കെന്നുെന്ന അെവന് ഗപ്രാത്സാഹിെിച്ചുവകാേ് ഗയശു പറഞ്ഞു, എഴുഗന്നറ്റു ഗപാക, ന്ിവെ െിശ്വാസും ന്ിവന്ന 
ശുദ്ധ്ന്ാക്കിയിരികന്നു. 

പ്രഗയാേും (പാഠും 6)  

ഈ കുഷ്ഠഗരാേിവയഗൊവേ, ബദ്െും എന്ിക ഗെേി വചയ്ത എല്ലാറ്റിനുും ഞാ൯ ‘'ന്ന്ദി ബദ്െഗമ’' എന്നു പറഗയേതാെശ്യമാണു. 

മന്:പാഠും ൊകയും (പാഠും 6)  

“എല്ലാറ്റിനുും ഗസ്താത്രും വചയ്യുെീ൯; ഇതഗല്ലാ ന്ിങ്ങവെകറിച്ചു രിസ്തുഗയശുെില് ബദ്ഗെഷ്ടും”. 1 വതസ്സഗോന്ികയ൪ 5:18  

അബസവമന്റ് (പാഠും 6)  

അെ൯ ന്ിങ്ങള്കഗെേി വചയ്ത കാരയത്തിനു ഇതുെഗരയുും ന്ന്ദി പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത 3 കാരയങ്ങളുവെ പട്ടിക തയ്യാറാകക. സാധാരണ കുടുുംൈും, 
െസ്ത്രും, ഭക്ഷണും ഇെയ്ക്കു ന്ാും ന്ന്ദി പറയാറേ്. ന്ന്ദി പറഗയേ എവതങ്കിലുും പുതിയ കാരയവത്തകറിച്ചു ന്ിങ്ങളുവെ െിദ്യാര്ക്ഥികള് 
ചിതികന്നുഗോ? അതായത്, ന്ഷ്ടവെട്ട സാധന്ും കണ്ടുപിെിച്ചതിനു. ന്ിങ്ങള്  സ്കൂെില് എത്തുന്നതുെവര മഴ വപയ്യാതിരുന്നതിനു ഇന്നു മുഴുെ൯ 
എവെ ഗമാഗട്ടാര്ക് ബസക്കിള്  അപകെും കൂൊവത ഓെികൊ൯സാധിച്ചതിനു. ബ്രദ്റിഗന്ാെ്, സിസ്റ്ററിഗന്ാെ് ന്ല്ല കാരയങ്ങള് മാത്രും പറയുൊ൯ 
സാധിച്ചതിനു തുെങ്ങിയെ. 

ബദ്െത്തിവെ േി.എ൯.എ (പാഠും 6)  

ഈ പാഠത്തില് ന്ിന്നുും ബദ്െവത്തകറിച്ചു ന്ാും എതാണു പഠിച്ചത്? തവെ ജന്ത്തില് ന്ിന്നുും 
ബദ്െും അനുസരണയുും ന്ന്ദിയുും പ്രതീക്ഷികന്നു.   

െിഗന്ാദ്ത്തിവെ  സമയും! (പാഠും 6) 

േയിും (പാഠും 6)  

ചൂല് പിെികക  

ഒരാവെ ന്ടുെില് ന്ിര്ക്ത്തി, ൈാക്കിയുള്ള എല്ലാെരുും അയാള്ക ചുറ്റുും വൃത്താകൃതിയില് ന്ില്ക്കകക. വൃത്താകൃതിയില് ന്ില്ക്കകന്ന 
ഓഗരാരുത്തര്ക്കും ഒരു ന്പറേ്. ന്ടുെില് ന്ില്ക്കകന്നയാള് ഒരു െിരേില് ഒരു ചൂല് ഉയര്ക്ത്തിെിെിച്ചിട്ടുേ്. മുന്നറിയിപ്പു കൂൊവത അയാള് 
ചൂേില് ന്ിന്നു പിെിെിടുകയുും അഗത സമയും ഒരു ഒരു ന്പ൪െിെികകയുും വചയ്യുന്നു. ന്പര്ക് െിെിക്കവെട്ടയാള് ഓെി, ആ ചൂല് തറയില് 
െീഴുന്നതിനു മുന്പ് പിെിവച്ചടുക്കണും. അയാള് പിെികകയാവണങ്കില്, അയാള് ന്ടുെിവേ കെിക്കാരന്ാകുും. അയാള് പിെിച്ചിവല്ലങ്കില് 
വൃത്തത്തിഗേകതവന്ന മെങ്ങിഗപാകണും. 

ചര്ക്ച്ച (പാഠും 6)  

(മുതിര്ക്ന്ന കുട്ടികള്ക  മാത്രും ) 

1. എന്തുവകാോണു ഇന്നു ന്ാും അധികും സൗഖയങ്ങള് കാണാത്തത്? 

സൗഖയവത്തകറിച്ചു സുംസാരികന്നതിന്ായി കുട്ടികഗൊടു പറയുക. ന്ിങ്ങളുവെ സഭയില് പട്ടണത്തില് ബദ്െും 
എതാണു വചയ്തത്? ന്ിങ്ങളുവെ സമുദ്ായും സൗഖയവത്തകറിച്ച് െിശ്വസികന്നതിവന്കറിച്ചു ചര്ക്ച്ച വചയ്യുക. 
ഉണര്ക്െിവെ അഭാെും, ന്ിങ്ങളുവെ േേത്തുള്ള പീേന്ും ഗരാേശ്ാതിയുള്ളെവരകറിച്ചു ശ്ിഷയന്മാ൪ജന്ങ്ങെിലുള്ള 
അല്പെിശ്വാസും സൗഖയും ന്െക്കാത്തത് ഇെവയെറ്റിവയാവക്ക സുംസാരികൊ൯ കുട്ടികവെ ഗപ്രാത്സാഹിെികക. 

2. ഞാ൯ ആഗ്രഹികന്ന ഗരാേ സൗഖയും എന്ിക േഭിക്കാത്തതിവെ കാരണങ്ങള് എവതല്ലാും? 

െിശ്വാസമില്ലയ്മ, അവല്ലങ്കില് ബദ്െത്തിനു ന്ിങ്ങവെകറിച്ചു െയതയസ്തമായ പദ്ധ്തിയുേ് ന്ിങ്ങളുവെ ഭാെി കാണുൊനുും 
കഴിയുും. അവല്ലങ്കില് ന്ിങ്ങളുവെ ഹൃദ്യശുദ്ധ്ി ന്ല്ലതല്ല ന്ിങ്ങളുവെ സൗഖയമായിരിക്കില്ല ന്ിങ്ങളുവെ ജീെിതത്തിവേ ഏറ്റവുും മഹത്തായ കാരയും, 
അവല്ലങ്കില് ന്ിങ്ങളുവെ ജീെിതത്തിവേ പാപും അവല്ലങ്കില് അതിനു പറ്റിയ സമയമല്ല ഇത് അവല്ലങ്കില് ന്ിങ്ങളുവെ ഗരാേത്തില് ബദ്െും 
മഹതവവെടുന്നു. 

3 പത്തു കുഷ്ഠ ഗരാേികളുും സൗഖയത്തിനു ഗയാേയരായിരുന്നുഗൊ? 



അഗന്കര്ക് തങ്ങള്വക്കഗതാ കിട്ടാനുള്ളതുഗപാവേ വപരുമാറന്നിെത്ത് ഗയാേയത ഇന്നു എല്ലായിെത്തുും പെര്ക്ന്നിരികകയാണു. അതിവെ 
ഫേമായി അെ൪ ന്ന്ദി പരയാ൯മെിയുള്ളെരായിത്തീരുന്നു. എന്തു ഗന്ൊന്ാണു ന്മുക ഗയാേയതയുള്ളത് ഒരു അദ്ധ്യാപക൯ എന്ന ന്ിേയില് 
ന്ിങ്ങളുവെ േക്ഷയും കുട്ടികവെ സഹായികകവയന്നതാണു. യഥാര്ക്ഥത്തില് അെ൪ ഒന്നിനുും ഗയാേയതയില്ലാത്തെരാവണന്നു തിരിച്ചറിയുക. 
ന്ാമാരാവണന്നതിനുും ന്മുകള്ളതിനുും ന്ാും ന്ന്ദി പറയണും. കാരണും ഈ ഭൂമിയിവേ ന്മ്മുവെ ഗജാേി പൂര്ക്ത്തിയാകൊ൯ ബദ്െും ന്മുക 
തന്നിരികന്നതാണു അെ. 

െിദ്യാര്ക്ഥിയുവെ ഗപജിവേ ഉത്തരങ്ങള് (പാഠും 6)  

 

 

ലൂക്കാസിവെ പരീക്ഷണും (പാഠും 6)  

കട്ടിയുള്ള ഒരു പേകക്കെോസ് അര്ക്ദ്ധ്വൃത്താകൃതിയില് െെയ്ക്കുൊ൯ കുട്ടികഗൊടു പറയുക. അത് ഒരു ഗമശ്യില് വെച്ചിട്ട് അെിയില് ഊതുക. 
ഇങ്ങവന് െെഞ്ഞിരികഗപാള് വചറിയ ൊയുെിലുും അധികും ൊയു മര്ക്േും പ്രകെമാകന്നതു കാണുും. െിമാന്ത്തിവെ ചിറകിവെ മുകെിലൂവെ 
അെികന്ന ശ്ക്തമായ കാറ്റാണു അത് ഉയരുൊ൯ സഹായികന്നത്.  

https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1291958180840562/ 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1291958180840562/


 

 

--[ ഗകസ് 7 ] -- 
സൂചന്കള് (പാഠും 7) 

സൂചന് # 1 തേവക്കട്ട് (പാഠും 7)   

പൂച്ചകട്ടികള് പ്രതയക്ഷവെടുന്ന ഗകസ്  

സൂചന് #2 ന്ാെകും (പാഠും 7)  

െയാഖയാതാെ്: ഇത് ഒരു വകട്ടുകഥയാണ് ന്ിരപരാധിയുവെ സുരക്ഷവയക്കരുതി ഗപരുും േോവുും മാറ്റിയിരികന്നു. 

ഗപാേ് : െേിയ - െേിയ – െേിയ – െേിയ-  മുത്തച്ഛാ? 

പ്രപിതാമഹ൯  : അവത, വയൗെന്ക്കാരാ? 

ഗപാേ് : എവെ സ്കൂെിവേ എവെ അഗന്വഷണത്തിവെ    അബസന്വമെ് വചയ്യുൊ൯ എവന്ന 
സഹായികഗമാ. 

പ്രപിതാമഹ൯ : തീര്ക്ച്ചയായുും, ഞാ൯ പണി വചയ്യുഗപാള് എവെ    അടുത്തുകൂെി ന്ീ ന്െകക. ഇന്ന് ബെകുന്നതിനു മുന്പ് ഈ ന്ിര എന്ിക്ക് 
ന്ട്ടു തീര്ക്ക്കണും. അങ്ങവന് ന്ാവെ ഞാ൯ അധികും പിറകിോകില്ല. വന്റ്റിയിവേ െിയര്ക്പ്പു കണങ്ങള് തുെച്ചു കെയുന്നു. 

ഗപാേ് : മഹത്തരും, ഞാ൯ വചയ്തതില് വെച്ച് ഏറ്റവുും ന്ല്ല അഗന്വഷണമാണിത്. എവെ    അറിെിലുള്ള ഏറ്റവുും മുതിര്ക്ന്ന ഒരു െയക്തിയുവെ 
ആദ്യകാേ ഓര്ക്െകവെയാണ് ഞാ൯  അഗന്വഷണ െിഗധയമാകന്നത്. 

പ്രപിതാമഹ൯ : അതിനു ന്ീ എവന്ന തിരവഞ്ഞടുത്തു. എതാ അങ്ങവന്യവല്ല? 

ഗപാേ് : തീര്ക്ച്ചയായുും അവത, ഈ പര്ക്വതങ്ങള് എങ്ങവന്യാണ് ഇെിവെ ഉോയവതന്നു എഗന്നാടു പറയാഗമാ? 

പ്രപിതാമഹ൯ : ദ്ീര്ക് ശ്വാസും െിടുന്നു. ഞാ൯ െയസന്ാണ് എന്നാല് വചെിയുവെ അത്രയുും െയസില്ല എന്ിക്ക്. 

ഗപാേ്: ശ്രി, ന്ദ്ിവയകറിച്ച് എന്തു പറയുന്നു? 

പ്രപിതാമഹ൯ : ഒരു വചറിയ അരുെി ഒഴുകുന്നതു ഞാ൯ ഒരിക്കല് കണ്ടു, എന്നാല് അഗൊള് ഞാ൯ ന്ഗന്ന വചറെമായിരുന്നു ഞാ൯ 
പിന്നിഗേക ഗപായില്ല. 

ഗപാേ് : ന്ല്ലത്, ന്ിങ്ങള്ക ഓര്ക്െികൊ൯ കഴിയുന്ന ആദ്യകാേ സുംഭെും എതാണ്? 

പ്രപിതാമഹാ൯ : മൃേങ്ങള്. ഞാനുും എവെ മണൊട്ടിയുും കൂവെ പ്രഭാത സൊരിക്കിറങ്ങി. ഞങ്ങള് പ്രാതല് കഴികഗപാള് അെര്ക് കെികന്നത് 
ഞാ൯ കേിട്ട് ഒന്നു അഗങ്ങാട്ടു ഗന്ാകൊ൯ ഞാ൯ പറഞ്ഞു. അെള് പറഞ്ഞു, ഏത് ആ െേിയ വബ്രൗണ് ആഗണാ അവല്ലങ്കില് മുകെിലുള്ള ആ 
ചുമന്നതാഗണാ? ഞങ്ങള് അതിവെ സവരൂപും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട്, ന്ിസ്സാരമായ കാരയങ്ങള് വചയ്യുന്ന വെറിപിെിച്ച മൃേങ്ങവെ കണ്ടുവകാേ് 
ഞങ്ങള് ഞങ്ങളുവെ പ്രാതല് കഴിച്ചു. 

ഗപാേ് : ഗന്രാഗണാ? അതു െെവര പ്രശ്തമായിരികും. 



പ്രപിതാമഹ൯ : അവത, അങ്ങവന്യായിരുന്നു. ആര്ക്ക്കറിയാും ഒരു പഗക്ഷ 
ന്ിങ്ങഗൊ, ന്ിങ്ങളുവെ ആ കുട്ടിഗയാ, അതുഗപാവേ ഒരു ദ്ിെസും അെര്ക് ഒരുമികന്നതു 
കാണുും. 

ഗപാേ്: അത് അത്ഭുതമായിരികും. 

സൂചന് # 3 െസ്തു (പാഠും 7)
 

ഈ വഭൗതീക െസ്തു ക്ലാസ്സില് വകാണ്ടുെരിക: പൂെ്   

സൂചന് # 4 പുരാെസ്തു ശ്ാസ്ത്രും (പാഠും 7) 

 

ഇന്നു ൈാഗ്ദാദ്ിലുള്ള ബെഗ്രിസ്  ന്ദ്ിയുവെ പെും (രഹസയും ഉല്പത്തി രോും 
അദ്ധ്യായത്തിോണ് ഇതിവന്കറിച്ച് പറഞ്ഞിരികന്നത്). 

സൂചന് # 5 ബൈൈിള് രുംേും (പാഠും 7) 

 

രഹസയും: എല്ലാ സൃഷ്ടികളുും വതെിവുകൊണ് . 

 

െയെഹാരും പരിഹരിച്ചു! (പാഠും 7) 
ബൈൈിള് കഥ (പാഠും 7)  

സൃഷ്ടി  

ബൈൈിെില് ന്ിന്ന്  :ഉല്പത്തി 1 

ഏഴാും ദ്ിെസും ബദ്െും തവെ പ്രവൃത്തികെില് ന്ിന്നുും ന്ിവൃത്തന്ായി. തവെ സൃഷ്ടികവെല്ലാും ന്ല്ലവതന്നു 
കണ്ടു എല്ലാ പ്രവൃത്തികെില് ന്ിന്നുും ബദ്െും ഒഴിഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാല് ആരുംഭത്തിഗേക ഗന്ാകഗപാള്, 
ഒന്നാും ദ്ിെസും ബദ്െും പറഞ്ഞു ‘’വെെിച്ചും ഉോകവട്ട’’ അങ്ങവന് സുംഭെിച്ചു. രോും ദ്ിെസും ബദ്െും 
പറഞ്ഞു, ആകാശ്മുോകവട്ട അങ്ങവന് സുംഭെിച്ചു. മൂന്നാും ദ്ിെസും ബദ്െും ഭൂമിയുും അതിലുള്ള വൃക്ഷങ്ങളുും 
സൃഷ്ടികന്ന തിരക്കിോയിരുന്നു. ഇത് എല്ലാത്തരും പുഷ്പങ്ങളുും വൃക്ഷങ്ങളുും പുല്ലുകളുും ഉള്വെടുന്നതായിരുന്നു, 
അതു ന്ല്ലവതന്നു ബദ്െും പറഞ്ഞു. ന്ാോും ദ്ിെസും, രാത്രിയുും പകലുും െര്ക്ഷങ്ങളുും കാേങ്ങളുും 
ഉോഗകേതിനു സൂരയവന്യുും ചന്ദ്രഗന്യുും ഉോക്കി. രാത്രിയില് പ്രകാശ്ിഗക്കേതിനു ഗകാൊനുഗകാെി 
ന്ക്ഷത്രങ്ങവെയുും അെ൯ സൃഷ്ടിച്ചു. അഞ്ചാും ദ്ിെസും സമുദ്രത്തിവേ സകേ മത്സയങ്ങവെയുും ആകാശ്ത്തിവേ 
പറെകവെയുും സൃഷ്ടിച്ചു. പിന്നീെ് ഫേമുള്ളെരായി വപരുകുൊ൯ ബദ്െും അെഗരാടു പറഞ്ഞു. വചറതുും 
െലുതുമായ എല്ലാ ജീെികവെയുും ആറാും ദ്ിെസും ബദ്െും സൃഷ്ടിച്ചു. പിന്നീെ് മനുഷയവന്യുും സൃഷ്ടിച്ചു. മണില് 
ന്ിന്നു മനുഷയവന് ഉോക്കി ബദ്െും അെവെ മൂക്കില് ജീെശ്വാസും ഊതി. അെനു ബദ്െും സകേ 
ജീെജാേങ്ങെിഗന്മലുും അധികാരും വകാടുത്തു. ബദ്െും ഒരു പ്രഗതയക ഗതാട്ടും ഉോക്കി ആദ്മിവന് 
അെിവെയാക്കി. അെ൯ ഏകന്ായിരികന്നതു ന്ന്നല്ല എന്നു ബദ്െും തീരുമാന്ിച്ചു. ആദ്ാും ഉറങ്ങിയഗൊള് 
അെവെ ൊരിവയല്ലില് ഒവന്നടുത്ത് ഹവവയ ഉോക്കി. പിന്നീെ് അെഗരാെ് ന്ിങ്ങള് സതാന്പുഷ്ടിയുള്ളെരായി ഭൂമിയിവോവക്കയുും 
ന്ിറയുെീ൯ എന്നു പറഞ്ഞു. ഏഴാും ദ്ിെസും ബദ്െും സവേന്ായിരുന്നു. 

പ്രാഗയാേികും (പാഠും 7)  



ആദ്മിവന്ഗൊവേ, എവെ ചുറ്റുമുള്ള സൃഷ്ടികവെ പരിപാേികന്ന ഉത്തരൊദ്ിത്തും എന്ികേ്. 

മന്:പാഠ ൊകയും (പാഠും 7)  

ബദ്െും അനുഗ്രഹിച്ചു; ന്ിങ്ങള് സതാന്പുഷ്ടിയുള്ളെരായി വപരുകി ഭൂമിയില് ന്ിറഞ്ഞു അതിവന് അെക്കി സമുദ്രത്തിവേ മത്സയത്തിഗന്മലുും 
ആകാശ്ത്തിവേ പറെ ജാതിയിഗന്മലുും സകേ ഭൂചര ജന്തുെിഗന്മലുും ൊഴുെീ൯ എന്നു അെഗരാടു കല്പിച്ചു. ഉല്പത്തി 1:28. 

അബസവന്മന്റ്  (പാഠും 7)  

ന്ിങ്ങളുവെ മുറ്റത്തുള്ള ഒരു വചെിയുവെ അടുത്തുള്ള കെകള് പറിച്ചുകെഞ്ഞ് അതിനു വെള്ളവമാഴികക. അങ്ങവന് അതു ന്ന്നായി െെരുും. 

ബദ്െത്തിവെ േി.എ൯.എ (പാഠും 7)  

ഈ പാഠത്തില് ന്ിന്നുും ബദ്െവത്തകറിച്ചു ന്ാും എതാണ് പഠിച്ചത്? ബദ്െും എല്ലാും സൃഷ്ടിച്ചു.  

                െിഗന്ാദ്ത്തിവെ സമയും (പാഠും 7). 

േയിും (പാഠും 7)  

സ്രിഷ്ടിെിവെ േയിും. 

ഒരു ഗപെറില് സൂരയ൯ ചന്ദ്ര൯ എന്നീ ൊകകവെഴുതുക; വകാച്ചു കുട്ടികള്ക ൊയികന്നതിനു ഗെേി അതിവെ പെും കൂെി െരയ്ക്കുക. അതു 
തറയിഗോ ഭിത്തിയിഗോ ഒട്ടിച്ചു െയ്ക്കുക. ഉല്പത്തിയില് പറഞ്ഞിരികന്ന പക്ഷികള്, മത്സയങ്ങള്, വൃക്ഷും, തൊകങ്ങള് മുതോയെ ചിഹ്ന 
സഹിതും സൂക്ഷികക. േയിും കെികന്നതിനു അദ്ധ്യാപക൯ ഒരു സാധന്ത്തിവെ ഗപരു ൊയികഗപാള് കുട്ടികള് ആ സാധന്ത്തിവെ 
ചിത്രവുമായി എഴുഗന്നല്കന്നു. അെസാന്വത്ത കുട്ടി ‘പുറത്താകുക’ എന്നത് കിട്ടുഗപാള് അെിവെ ഇരിക്കണും. സ്രിഷ്ടിെിവെ സമയത്ത് ബദ്െും 
ഉോക്കിയ ചിേതിവെ ചിത്രത്തിവെ    അടുവത്തത്തി, മൃേങ്ങൊയി ന്െികഗപാള് വകാച്ചു കുട്ടികള്ക സഗതാഷമായിരികും. 

ചര്ക്ച്ച (പാഠും 7)  

(മുതിര്ക്ന്ന കുട്ടികള്ക മാത്രും) 

1. ഗക്ലാണിുംേിവന്കറിച്ച് ന്ിങ്ങളുവെ ചിത എത്? ശ്ാസ്ത്രും മുഗഖന് ന്മുക മനുഷയവന് സൃഷ്ടിക്കാഗമാ? 

 ബദ്െത്തിവെ സ്രിഷ്ടിെിവെ പ്രവൃത്തികവെകറിച്ചുും, എങ്ങവന്യാണ് ഒന്നുമില്ലായ്മയില് ന്ിന്ന് മനുഷയവന് 
സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നതിവന്കറിച്ചുും സുംസാരികക. ന്മുക എന്തു പണിയാവമങ്കിലുും ബദ്െത്തിവെ സയന്സ് ന്ാും 
ഉപഗയാേിക്കേതാവണന്നാണ് െസ്തുത. ഒഗര േി.എ൯.എ ഉപഗയാേിച്ച് സൃഷ്ടികന്നതിവെ 
ധാര്ക്െികതവയകറിച്ച് സുംസാരികകയുും, ഇതിവന് അനുകൂേികന്ന രാജയങ്ങളുും പ്രതികൂേികന്ന രാജയങ്ങളുും 
എത്രവയന്നു പറയുക. 

2. ന്ാും പഴയ ന്ിയമ പ്രമാണത്തിവെ കീഴിേല്ല എങ്കില് ഗപാലുും എതിന്ാണ് ഞാ൯ ആഴ്ചയില് ഒരുദ്ിെസും െിശ്രമികന്നത്? 

ന്ിങ്ങളുവെ സും െന് ശ്ബ്ബത്ത് ആചരികന്നെരാവണങ്കില്, ഈ ഗചാദ്യത്തിനു ഉത്തരും പറയുന്നതിനു മുന്പ് ന്ിങ്ങളുവെ പാസ്റ്ററമായി 
കൂെിയാഗോചിഗക്കേതാണ്. ന്ിങ്ങളുവെ സും െന് ശ്ബ്ബത്ത് ആചരികൊ൯ ന്ിര്ക്ൈന്ധികന്നിവല്ലങ്കില് ഗപാലുും അതു കുട്ടികളുമായി 
പങ്കുെയ്ക്കുക. അെഗരാടു സുംസാരികക. ശ്രീരത്തിനു ആെശ്യമായ െിശ്രമും ന്ല്കിയിവല്ലങ്കില് അതു ഗെേത്തില് ക്ഷയിച്ചുഗപാകുും കൃപയുവെ 
കീഴില് ഗപാലുും എല്ലാ ആഴ്ചയിലുും ന്ാും െിശ്രമിക്കണും. ന്മുക്ക് എതാണു ഗെേവതന്നു ബദ്െത്തിന്റിയാും. 

3. പുന്: സൃഷ്ടി, ആഗോെതാപന്ും െുംശ്ന്ാശ്ത്തില് ന്ിന്നു മൃേങ്ങവെ രക്ഷികക ഇെവയകറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായവമത്? രിസ്തയാന്ികള് ഇതില് 
ഉള്വെെണഗമാ? 

ൊദ്ത്തിവെ ഒരു െശ്ും ബദ്െത്തിവെ സ്രിഷ്ടികെിഗന്മല് ന്മുക ബദ്െും അധികാരും തന്നിട്ടുേ് എന്നതാണ്. ന്ാും അതു ഗന്ാക്കി 
പരിപാേിക്കണും. പ്രാഗയാേികമായി പറഞ്ഞാല്, മേിന്വെടുത്തുന്നതില് ന്ാും ജാഗ്രതയുള്ളെരായിരികകയുും മൃേങ്ങവെ സുംരക്ഷികകയുും 
ഗെണും. ൊദ്ത്തിവെ മറെശ്ും, യുദ്ധ്ും അധാര്ക്െികത തുെങ്ങിയെ മൂേും ജന്ങ്ങള് മരികന്നു, മാന്െജാതിവക്കതിരായി അധികും 
ബപശ്ാചികത ഉോയിവക്കാേിരികന്നു. ന്ാും ജന്ങ്ങവെ രക്ഷികഗപാള്, എതിന്ാണ് ചിേ ജാതിയില്വെട്ട മൃേങ്ങവെ രക്ഷികന്നതിനു 
ന്മ്മുവെ ഉറെിെങ്ങള് ഉപഗയാേികന്നത്. ഈ ചര്ക്ച്ചയ്ക്ക് ഒരു ഉത്തരമില്ല, അതുവകാേ്, ഒരു അദ്ധ്യാപകവന്ന്ന ന്ിേയില് ന്ിങ്ങളുവെ േക് ഷയും 
കുട്ടികവെ അെര്ക്കറിച്ചു ചിതികൊ൯ പഠിെികക. 



െിദ്യാര്ക്ഥിയുവെ ഗപജിവെ ഉത്തരും (പാഠും 7)  

 

 

ലൂക്കാസിവെ പരീക്ഷണും (പാഠും 7)  

ഗേൈല് ഒട്ടിച്ചിട്ടുള്ള അഞ്ചു സാധന്ങ്ങളുും ഗേൈേില്ലാത്ത അഞ്ചു സാധന്ങ്ങളുും ഒരു മുറിയില് ന്ിന്നുും കുട്ടികള് കണ്ടുപിെിക്കവട്ട. സാധാരണ 
സാധന്ത്തിഗന്മല് ജന്ങ്ങള് ഗേൈല് ഒട്ടികന്നു, എന്നാല് ബദ്െും അങ്ങവന് വചയ്യുന്നില്ല. 

https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1292083794161334/ 
 

  

https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1292083794161334/


--[ ഗകസ്   8 ] -- 
സൂചന്കള് (പാഠും 8) 

സൂചന് # 1തേവക്കട്ട്  (പാഠും 8)  

ഇരയുവെ േിതിയുവെ ന്ിര്ക്ണായക മാറ്റത്തിവെ ഗകസ് . 

സൂചന് #2ന്ാെകും (പാഠും 8)  

െയാഖയാതാെ്: ഇവതാരു വകട്ടുകഥയാണ്, ന്ിരപരാധിയുവെ സുരക്ഷവയക്കരുതി ഗപരുും േേവുും മാറ്റിയിരികന്നു. 

ഗോനര്ക്: ഹഗോ, കാെല്ക്കാരാ, ഗജാണിവന് പരിഗശ്ാധിക്കാ൯ ഞാ൯ തിരിവക െന്നിരികന്നു. 

ൊതില്കാകന്നയാള് : ഓ, അതിവെ ആെശ്യമില്ല . 

ഗോനര്ക്: ന്ിങ്ങള് എതാണ് അര്ക്ഥമാകന്നത്? കിെക്കയില് തവന്ന െിശ്രമിക്കണവമന്നു ഞാ൯ അയാഗൊടു 
കര്ക്ശ്ന്മായി പറഞ്ഞതാണ്. രാത്രിയില് അയാള് അതുഗപാവേ വചയ്തിട്ടുോകിവല്ലന്നു എന്ിക്ക് ഉറൊണ് 
അതുവകാോണ് അയാവെ പരിഗശ്ാധികൊ൯ ഞാ൯ െന്നത്. 

കാെല്ക്കാര൯: ന്ല്ലത്, ‘െരുക’‘ഗപാകുക’ എന്ന ന്ിങ്ങളുവെ ചുമതേ മാറ്റി. 

ഗോനര്ക്: ഇതു െെവര െിചിത്രമാണ്. ഗജാണ് മരിച്ചുഗൊ അഗതാ വചറിയ പുഗരാേതിയുഗോ? 

കാെല്ക്കാര൯: എന്ിക്കറിയില്ല, എവെ അറിെില് ഇന്നവേ മുതല് അത്തരത്തിവോരു അറിയിപ്പുമില്ല.ന്ിങ്ങളുവെ ‘െരിക’’ഗപാകുക’ എന്ന 
ചുമതേ മാറിവയന്നു മാത്രമറിയാും. 

ഗോനര്ക്: അതു മന്സ്സിോക്കാ൯ പറ്റാത്തതാണ്. മുതിര്ക്ന്നെ൪ എത്തിഗയാ? എന്ിക്കെഗരാടു സുംസാരിക്കണും. 

കാെല്ക്കാര൯: അെര്ക് െന്നിട്ടുേ്. ന്ിങ്ങള് അെവര കവേത്തുന്നത് െെവര സഹായകരമാവണന്ന് ഞാ൯ സുംശ്യികന്നു. 

ഗോനര്ക്: എന്തുവകാോണത്? അെര്ക് സഹായത്തിന്ായി ഗപായി എന്നു ഞാ൯ ചിതികന്നു. 

കാെല്ക്കാര൯: അെര്ക് വചയ്തു. എന്നാല് യജമാന്൯ അെിവെ വചന്നു അെഗരാടു െരേ എന്നു പറഞ്ഞു. എതാണ് സുംഭെികന്നവതന്ന് 
എന്ിക്കറിയില്ല. എന്നാല് ഇന്നവേ യജമാന്൯ ഗപായിക്കഴിഞ്ഞഗൊള്, അെര്ക് ന്ിങ്ങളുവെ ന്ിയമവമാവക്ക മാറ്റി. 



ഗോനര്ക്: ന്ല്ലത്, ഞാ൯ ന്ിങ്ങളുവെ യജമാന്ഗന്ാെ് ഒന്നു സുംസാരിക്കവട്ട. 

കാെല്ക്കാര൯: ഗെോ, അയാള് ‘ഗപാകാ൯’ പറയുഗപാള് ഗപാകുൊ൯ ശ്രികും 
ന്ിങ്ങള് െഗരേ ആെശ്യമില്ല; ന്ിങ്ങള്ക്കാെശ്യമുഗോ? 

ഗോകെര്ക്: ഇല്ല, തീര്ക്ച്ചയായുും ഇല്ല ന്ിങ്ങളുവെ സമയത്തിനു ന്ന്ദി. 

സൂചന് # 3 െസ്തു (പാഠും 8)
 

ഒരു സൂചന്വയന്ന ന്ിേയില് ഈ വഭൗതീക െസ്തു ക്ലാസില് വകാണ്ടുെരിക: മരുന്ന്. 

സൂചന് # 4 പുരാെസ്തു ശ്ാസ്ത്രും (പാഠും 8) 

 

ഗറാമ൯ പെയാെികളുവെ ന്ാെകാെതരണത്തിവെ ഒരു ഗഫാഗട്ടാ. ചുെന്ന 
തൂെലുള്ള വതാെി ധരിച്ച ഗറാമ൯ പെയാെി ഒരു ‘’ ശ്താധിപ൯’’ ആയിരികും. 
അയാളുവെ കീഴില് 100 കാോള്െെ പെയാെികള് ഉോയിരികും (രഹസയും: 
ഗയശുെിഗന്ാടു സുംസാരിച്ച ശ്താധിപ൯  ഇങ്ങവന്യായിരിക്കാും െസ്ത്രും 
ധരിച്ചിരുന്നത് ). 

സൂചന് # 5 ബൈൈിെില് രുംേും (പാഠും 8) 

 

രഹസയും: ഒഴിഞ്ഞ കിെക്ക, പാത്രും, കെ് , ഗരാേിവയ സൂചിെികന്ന 
വതര്ക്ഗമാമീറ്റര്ക്, െീെിവെയുും ജന്ങ്ങള് ന്ിന്നിരുന്ന പെവുകളുവെയുും മഗദ്ധ്യയുള്ള 
ദൂരും, കാരണും ഗയശു ദൂരത്തു ന്ിന്നാണ് വസൗഖയും ആക്കിയത്. 

 
െയെഹാരും പരിഹരിച്ചു! (പാഠും 8) 

ബൈൈിള് കഥ (പാഠും 8)  

ശ്താധിപവെ െിശ്വാസും 

ബൈൈിെില് ന്ിന്ന്  :ലൂഗക്കാസ് 7:1-10 

ഒരു കൂട്ടും ഗസെകര്ക് ഗയശുെിവന് സമീപിച്ച് അെരുവെ യജമാന്വെ    ഒരു ഗെേക്കാര൯ ഗരാേിയായി 
കിെകന്നുവെന്നു തിടുക്കത്തില് പറഞ്ഞു. അെരുവെ യജമാന്൯ ഒരു ഗറാമ൯ ശ്താധിപന്ായിരുന്നു. അെ൯ 100 
പെയാെികള്ക അധിപന്ായിരുന്നു. അെവെ    ഏറ്റവുും പ്രിയവെട്ട ഗെേക്കാര൯ ഗരാേും െന്നു 
മരിച്ചുവകാേിരികന്നു. ഗയശു ശ്താധിപവെ െീട്ടിഗേക ഗപാകുഗപാള് ഗെവറവയാരു കൂട്ടും ഗസെകര്ക് അെവന്തിവര െന്നു. ഒരു െിെരും 
അറിയികന്നതിന്ാണ് ശ്താധിപ൯ അെവര അയച്ചത്. ‘’എവെ അഭയര്ക്ഥന്യ്ക്കു ന്ീ മറപെി പറയുൊ൯, അതു ഞാ൯ അര്ക്ഹികന്നില്ല, ന്ീ 
എവെ െീട്ടില് െരുൊ൯ എന്ിക ഗയാേയതയില്ല. അതുവകാോണ് ഞാ൯ തവന്ന ന്ിവെ അടുക്കല് െരാതിരുന്നത്. എന്നാല് ന്ീ ഒരു ൊക്ക് 
കല്പിച്ചാല് എവെ ഗെേക്കാര൯ വസൗഖയമാകുും. ഞാനുും അധികാരത്തില് കീഴുള്ളെന്ാണ്, മറ്റുള്ളെരുവെഗമല് എന്ിക്ക് അധികാരമുേ്. ഞാ൯ 
ഒരു പെയാെിഗയാടു െരാ൯ പറഞ്ഞാല് െരുും ഗപാകാ൯ പറഞ്ഞാല് ഗപാകുും എത് പറഞ്ഞാലുും അെ൪  അനുസരികും.’’ ഗയശുെിവെ 
അധികാരവുും ഗയശു പറയുന്നവതന്തുും സുംഭെികവമന്നുും ശ്താധിപ൯ മന്സ്സിോക്കി. ഗയശു ഇതു ഗകട്ടഗൊള്, ആശ്ചരയഗത്താവെ ഇങ്ങവന് 
പറഞ്ഞു, ‘’ഞാ൯ ന്ിങ്ങഗൊടു പറയുന്നു, യിസ്രാഗയേില് ഗപാലുും ഇത്ര െേിയ െിശ്വാസും ഞാ൯ കേിട്ടില്ല’’. അന്നു സന്ധയയില് ശ്താധിപനുും 
ഗെേക്കാരുും െീട്ടില് വചന്നഗൊള്, ഗരാേിയായി മരിക്കാ൯ കിെന്ന ശ്താധിപവെ ദ്ാസ൯ വസൗഖയമായിരികന്നതു കണ്ടു. 



പ്രാഗയാേികും (പാഠും 8)  

ശ്താധിപവന്ഗൊവേ, എവെ അടുത്തില്ലാത്തതിവന്ഗൊലുും മാറ്റുൊ൯ എവെ    െിശ്വാസത്തിനു കഴിയുും. 

മന്:പാഠ ൊകയും (പാഠും 8)  

ഗയശു അതു ഗകട്ടിട്ട് അെങ്കല് ആശ്ചരയവെട്ടു തിരിഞ്ഞുഗന്ാക്കി, അനുേമികന്ന കൂട്ടഗത്താെ്; യിസ്രാഗയേില് കൂവെ ഇങ്ങവന്യുള്ള െിശ്വാസും 
ഞാ൯ കേിട്ടില്ല എന്നു ഞാ൯ ന്ിങ്ങഗൊടു പറയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു (ലൂഗക്കാസ് 7:9). 

അബസവന്മന്റ് (പാഠും 8)  

ന്ിങ്ങളുവെ കൂട്ടുകാരഗന്ാ ൈന്ധുെിഗന്ാ ഒരു കവത്തഴുതി അെര്ക്ക എങ്ങവന്യുവേന്നു ഗചാദ്ികക. അെര്ക്ക എവതങ്കിലുും പ്രാര്ക്ഥന്ാ 
െിഷയമുഗോവയന്നു ആരായുക. 

ബദ്െത്തിവെ േി.എ൯.എ (പാഠും 8)
 

ഈ പാഠത്തില് ന്ിന്ന് ബദ്െവത്തകറിച്ചു ന്ാും എതാണു പഠിച്ചത്? ബദ്െത്തിന്ാണ് 
പരഗമാന്നത അധികാരും.   

െിഗന്ാദ്ത്തിവെ സമയും (പാഠും 8) 

േയിും (പാഠും 8)  

ൈീന്ൈാേ് േയിും  

േയിമിനുഗെേി അദ്ധ്യാപകര്ക്ക താല്ക്കാേികമായി കുറച്ചു ൈീന്ൈാേ് ഉോകൊ൯ കഴിയുും അെ ഉോകന്നതിനു, വചറിയ ഇരട്ട ൈാേ് 
(ഒരു ൈാേ് മഗറ്റ ൈാേിവെ    ഉള്ളില് ഇടുക) ഉോകക. പിന്നീെ് അതില് ഒരു കെ് ഉണങ്ങിയ ൈീന്സ് അവല്ലങ്കില് അരി ഇടുക. അതു 
തൂകിഗൊകാതിരികന്നതിനു ഒരു ചരെ് വകാേ് ന്ന്നായി മൂെിവക്കട്ടുക. 

കുട്ടികള് ൈീന്ൈാേ് പതിവയ മുകെിഗേവക്കറിഞ്ഞു െീണ്ടുും പിെികക. 

കുട്ടികള് ഗെവറാരു കുട്ടിക്ക് ൈീന്ൈാേ് എറിഞ്ഞു വകാടുകക. ൈീന്ൈാേ് പിെികന്ന ഒരു പെി പിറഗകാട്ടു മാറി  എറിയുന്ന ൈാേ് 
പിെികൊ൯ ബുദ്ധ്ിമുട്ടുന്ന അത്രയുും മാറക. പിന്നീെ് അടുത്ത കുട്ടിക്ക് പതിവയ എറിഞ്ഞു വകാടുകക. 

മുതിര്ക്ന്ന കുട്ടികള്ക ഗെേിയുള്ള െിഗശ്ഷാലുള്ള ആശ്യങ്ങള്  

കുട്ടികള് ൈീന്ൈാേ് എറിഞ്ഞിട്ട്, അതു ൊയുെില് ന്ില്കഗപാള് ബക അെിച്ചിട്ട് അതു പിെികക.  

കുട്ടികള് ൈീന്ൈാേ് എറിഞ്ഞിട്ട്, ഒരു ബക പിറകില് വകട്ടി, ഒരു ബക വകാണ്ടു പിെികക. 

ചര്ക്ച്ച (പാഠും 8)  

(മുതിര്ക്ന്ന കുട്ടികള്ക മാത്രും) 

1.വസൗഖയത്തില് െിശ്വാസത്തിവെ ഭാേവമതാണ്? 

െിശ്വാസും എന്നത്, ന്ിങ്ങള്ക ചിേതു കാണുൊ൯ കഴിയാത്തഗൊഴുും അതില് തവന്ന പ്രതീക്ഷികന്നതാണ്. 
താവഴെറയുന്ന ഉദ്ാഹരണങ്ങള് വസൗഖയത്തില് െിശ്വാസത്തിവെ പ്രെര്ക്ത്തന്ും കാണാവുന്നതാണ്: ഗയശുെിവെ 
െസ്ത്രത്തിവെ വതാങ്ങേില് വതാട്ടാല് തന്ിക വസൗഖയും െരുവമന്നു ഒരു സ്ത്രീ െിശ്വസിച്ചു, അെള്ക വസൗഖയമായി. 
ഗയശു അെഗൊടു പറഞ്ഞു, ‘’ന്ിവെ െിശ്വാസും ന്ിവന്ന രക്ഷിച്ചിരികന്നു’’. മര്ക്ഗക്കാസ് രോും അദ്ധ്യായത്തില് ഒരു 
മനുഷയവന് െീെിവെ ഗമല്ക്കൂര വപാെിച്ചു ഗയശുെിവെ മുപിഗേക്കിറക്കി െച്ചു, ഗെദ്പുസ്തകും പറയുന്നു, അെവെ 
കൂട്ടുകാരുവെ െിശ്വാസും കേിട്ട് ഗയശു അെവന് വസൗഖയമാക്കി. ലൂഗക്കാസ് ഏഴാും അദ്ധ്യായത്തില് ശ്താധിപവെ െിശ്വാസും ന്ിമിത്തും 
ദൂരത്തിരുന്നുഗപാലുും ഗയശു അെവെ ദ്ാസനു വസൗഖയും ന്ല്കി. മത്തായി 15-ല് ഒരു സ്ത്രീ തവെ െിശ്വാസത്തിവെ പ്രദ്ര്ക്ശ്ന്ത്താല് ഗയശുെിവെ 
മന്സ്സ് മാറ്റി, താ൯ ആഗ്രഹിച്ച വസൗഖയും ഗന്െിവയടുത്തു.  ആയതിന്ാല് ഗരാേ വസൗഖയത്തിനു െിശ്വാസും െെവര പ്രധാന്മാവണന്നു 
െയക്തമാണ്. അതുവകാണ്ടു, ന്ിങ്ങള് ആഗ്രഹികന്ന വസൗഖയും ന്ിങ്ങള്ക േഭിച്ചില്ലാവയങ്കില്, ഒരു പഗക്ഷ ന്ിങ്ങള്ക െിശ്വാസത്തിവെ    
കുറവുോകാും. എന്തുവകാേ് ന്മുക വസൗഖയും േഭികന്നില്ലാവയന്നു പേഗൊഴുും ന്മുക െയക്തമാകുന്നില്ല. എന്നാല് െിശ്വാസും 
പ്രധാന്വെട്ടതാവണന്നു ന്മുക മന്സ്സിോകൊ൯ കഴിയുും. 



2. െിശ്വാസത്തിവെ അെെിനു ന്ിങ്ങള്ക സ്കൂള് തേത്തില് പദ്െി േഭികകയാവണങ്കില് എന്തു പദ്െി ആയിരികും അത്? 

െയതയസ്ത പദ്െിവകാേ് അര്ക്ഥമാകന്നവതവതന്നു ചര്ക്ച്ച വചയ്യുക, ജയികക എന്നാല് എതാണ്(ഗഗ്രേ് സമ്പ്രദ്ായത്തിനു ഗെേി  
കുംൈൂട്ട൪ ഉപഗയാേികക. ചിേര്ക്ക്ക് 10 ഒരു െേിയ മാര്ക്ക്കാണ് എന്നാല് ചിേയിെങ്ങെില് അത് ‘A’  ആണ്). െിശ്വാസത്തില് കഷ്ടിച്ചു 
ജയിച്ചു എന്നു പറഞ്ഞാല് എതാണ്, െിശ്വാസത്തില് 10 മാര്ക്ക്ക് അവല്ലങ്കില് ‘A’  േഭിച്ചു എന്നുപറഞ്ഞാല് എതാണ്? ഉദ്ാഹരണങ്ങള്: 
െിട്ടുകെയുന്നത് പരാജയമായിരിക്കാും, എന്നാല് ന്ില്കകയുും അനുസരികകയുും വചയ്യുന്നത് ജയവുമാണ്. ന്ിങ്ങള് അനുസരികകയുും 
എന്നാല് ധാരാെും പറയുകയുും വചയ്താല് ഒരു പഗക്ഷ ന്ിങ്ങള്ക്ക് B അവല്ലങ്കില് 8 മാര്ക്ക്ക്  േഭിഗച്ചക്കാും കാരണും ന്ിങ്ങളുവെ പരാതിയാണ്. 

3. അബരസ്തെര്ക്ക്ക് ഏതു തരാും െിശ്വാസമാണുള്ളത്? 

ന്ിങ്ങള്ക കാണാ൯ കഴിയാത്ത ചിേ കാരയങ്ങെിലുള്ള പ്രതയാശ്യാണ് െിശ്വാസും; അബരസ്തെര്ക്കും െിശ്വാസമുേ്. ന്ാും ഒരു കഗസരയില് 
ഇരികഗപാള് അതു ഒെിഞ്ഞുഗപാകിവല്ലന്നു ന്മുക്ക് ഒരു െിശ്വാസമുേ്. പരിണാമത്തില് െിശ്വസികന്നതിനു ഒരു െിശ്വാസമുേ് അവല്ലങ്കില് 
തിരവഞ്ഞടുെില് െിജയികവമന്ന് ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഗന്താെിനു പ്രതയാശ്യുേ്. യഥാര്ക്ഥമല്ലാത്ത ബദ്െങ്ങെില് ജന്ങ്ങള്ക െിശ്വാസമുേ്. 
ചിേഗന്രത്തു ജന്ങ്ങെിലുള്ള െിശ്വാസും അെവര പരാജയവെടുത്തുന്നു. ഗോകത്തില് എല്ലായിെത്തുും െിശ്വാസമുേ്. എല്ലാെര്ക്കും ചിേതില് 
െിശ്വാസമുേ്. 

െിദ്യാര്ക്ഥിയുവെ ഗപജിവേ ഉത്തരങ്ങള് (പാഠും 8)  

 

 

ലൂക്കാസിവെ പരീക്ഷണങ്ങള് (പാഠും 8)  

ന്ിങ്ങളുവെ െിദ്യാര്ക്ഥികള് ൈലൂണ് െീര്ക്െിച്ചിട്ട് അതു അെരുവെ തേയില് ഉരസി  ര്ക്ഷണ ബെദ്ുതി സൃഷ്ടിക്കാറഗോ. ൈലൂണ് ഭിത്തിയില് 
െയ്ക്കുക, സഹായും കൂൊവത അത് എപ്രകാരമാണ് ഭിത്തിയില് ഒട്ടിെിെിച്ചിരികന്നവതന്നു ഗന്ാകക, അതിവെ  ര്ക്ഷണ ബെദ്ുതി 
ന്ിമിത്തമാണത്. 

https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1293034897399557/ 

 

  

https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1293034897399557/


--[  ഗകസ് 9  ] -- 
സൂചന്കള് (പാഠും 9) 

1സൂചന് # 1തേവക്കട്ട്  (പാഠും 9)  

അന്ധതയുവെ ന്ിഗൂേമായ ആരമണത്തിവെ ഗകസ്  

2 സൂചന് # 2 ന്ാെകും (പാഠും 9)  

െയാഖയാതാെ്: ഇവതാരു വകട്ടുകഥയാണ് ന്ിരപരാധിയുവെ സുരക്ഷവയക്കരുതി ഗപരുും േേവുും മാറ്റിയിരികന്നു. 

ഇന്വസ്പനര്ക്: (ൊതിേില് മുട്ടുന്നു) പ്രഭാത െന്ദന്ും, ഇത് ആഗരാേയെകുെില് ന്ിന്നാണ് എന്ിക ന്ിങ്ങഗൊടു ചിേതു 
ഗചാദ്ിക്കാനുേ്. 

യൂദ്ാ : (ൊതിേിവെ അടുത്തു ന്ിന്ന്) അവത ഇന്വസ്പന൪  

ഇന്വസ്പനര്ക്: എവതവക്കഗയാ ആഗരാേയ സുംരക്ഷണവമാവക്ക ഇെിവെ ന്െകന്നുവെന്നു ഞാ൯ ഗകട്ടു. ന്ിങ്ങെിെിവെ 
ബെദ്യചികിത്സ ന്ല്കുന്നുഗോ? 

യൂദ്ാ : ഇല്ല, സാര്ക്  

ഇന്വസ്പനര്ക്: ആ യാത്രക്കാരവെ കാരയത്തില് എതാണ് ന്ിങ്ങളുവെ ഇെവപെവേന്നു െിശ്ദ്ീകരിക്കാഗമാ?  

യൂദ്ാ : അയാള് അയാളുവെ സും വുമായിട്ടാണ് െന്നത്. 

ഇസ്വപനര്ക്: ന്ിങ്ങള് അയാള്ക എവതങ്കിലുും പ്രഗതയക ഭക്ഷണും വകാടുഗത്താ? 

യൂദ്ാ : അയാളുവെ കൂട്ടുകാര്ക് ധാരാെും കഴിച്ചു, എന്നാല് സഞ്ചാരി എവതങ്കിലുും കഴിച്ചതു കണ്ടുഗൊ എന്നു എന്ിക്ക് ഉറെില്ല. അയാള് 
പ്രാര്ക്ഥന്യില് ധാരാെും ചിേെഴിച്ചു. 

ഇന്വസ്പനര്ക്: ന്ിങ്ങള് അയാവെ ന്ന്നായി ഗന്ാക്കിഗയാ? 

യൂദ്ാ : യതാര്ക്ഥത്തില് ഇല്ല. ഞാ൯ അയാവെ സഹായിച്ചു, ഞാ൯ ഗോനവറ െിെിക്കവട്ടന്ന്  അയാഗൊടു ഗചാദ്ിച്ചു, എന്നാല് അയാള് എവന്ന 
അതിന്നുെദ്ിച്ചില്ല. അയാള് ആര്ക്കഗെേിഗയാ കാത്തിരികകയായിരുന്നു. 

ഇന്വസ്പനര്ക്: അതുവകാേ്, തവെ കൂട്ടുകാരില് ഒരാവെ അെര്ക്കഗെേി താ൯ അയച്ചുഗൊ? 

യൂദ്ാ : ഇല്ല, സതയത്തില് അെര്ക് ആഗരാടുും സുംസാരിച്ചില്ല. അയാള് പ്രാര്ക്ഥിച്ചു കാത്തിരികകയായിരുന്നു. 

ഇന്വസ്പനര്ക്: പിന്നീെ് എന്തു സുംഭെിച്ചു. 

യൂദ്ാ : ന്ല്ലത്, ചിേ ദ്ിെസങ്ങള്ക ഗശ്ഷും ആഗരാ പ്രദ്ര്ക്ശ്ിെിച്ചു, അയാവെ വതാട്ടു, ചിേ കാരയങ്ങള് പറഞ്ഞു, അയാവെ കഴുകി, പിവന്ന 
െിട്ടുഗപായി. 

ഇന്വസ്പനര്ക്: അയാള് ഒരു ഗോനര്ക് ആയിരുന്നുഗൊ? അയാള് എവതങ്കിലുും മരുന്ന് കുറിച്ചു വകാടുഗത്താ? എവതങ്കിലുും ഉപകരണങ്ങള് 
ഉപഗയാേിഗച്ചാ? 

യൂദ്ാ : ഇല്ലാ, ഇല്ലാ, ഇഗല്ലയില്ല. 

ഇന്വസ്പനര്ക്: അെര്ക് കൂട്ടുകാരായിരുന്നുഗൊ? 

യൂദ്ാ : യഥാര്ക്ഥത്തില് അെ൪ ശ്ത്രുക്കൊയിരുവന്നന്നാണ് ഞാ൯ ചിതിച്ചത്, എന്നാല് അെര്ക് കൂട്ടുകാവരഗൊവേ അഭിന്യിച്ചു. 
ഇക്കാരയങ്ങെിവേല്ലാും ഞാ൯ ആശ്യകഴെത്തിോണ്. 



ഇന്വസ്പനര്ക്: ശ്രി, ന്ിങ്ങളുവെ സഹായത്തിനു ന്ന്ദി. െീണ്ടുും ന്ിങ്ങവെ ഗചാദ്യും വചയ്യുന്നതിനു ന്ിങ്ങവെ ഞാ൯ എങ്ങവന് കാണുും. 

യൂദ്ാ : ഈ ഗന്വരയുള്ള െീഥിയില്, എവെ െീട്ടില് ഞാ൯ കാണുും. 

സൂചന് # 3 െസ്തു (പാഠും 9)
 

സൂചന്വയന്ന ന്ിേയില് ക്ലാസ്സില് ഈ െസ്തു വകാണ്ടുെരിക : സണ് ഗ്ലാസ്. 

സൂചന് # 4 പുരാെസ്തു ശ്ാസ്ത്രും (പാഠും 9) 

 

തര്ക്ഗീസ്സിവേ തകര്ക്ന്ന പട്ടണത്തിവെ പെും, ഇന്ന്  അെിവെ മിക്കൊറും 
200,000 േിര ൊസികളുേ്. വമേിറ്റഗറന്ിയ൯ കെേില് ന്ിന്നു അധികും 
ദൂരത്തല്ലാവതയാണ് ഇത് േിതി വചയ്യുന്നത് (രഹസയും: അഗൊസ്തേന്ായ വപൗഗോസ് തര്ക്ഗീസ് പട്ടണത്തില് ന്ിന്നുള്ളെന്ായിരുന്നു). 

സൂചന് # 5ബൈൈിള് രുംേും (പാഠും 9) 

 

രഹസയും:  ഗന്ര്ക്വീഥി എന്നു െിെികന്ന വതരുെിഗേക വശ്ൗേിവന്യുും വശ്ൗേിനു ഒരു 
െെിയുും അയച്ചു. കാരണും കര്ക്ത്താെിവന് അനുസരികഗപാള് അെ൯ കുരുെന്ായിരുന്നു. 

െയെഹാരും പരിഹരിച്ചു! (പാഠും 9) 

ബൈൈിള് കഥ (പാഠും 9)  

വപൗഗോസിവെ മാന്സാതരും  

ബൈൈിെില് ന്ിന്ന്  :അ .പ്ര . 9:1-19 

ഗയശുെിവന് അനുേമികന്നതിനു മുന്പ് വപൗഗോസ് ഒരു ദഷ്ട മനുഷയന്ായിരുന്നു., ഗയശുെിവന് 
അനുേമികന്നെവരവയല്ലാും വെറകന്നെനുമായിരുന്നു. പാപികെില് ഞാ൯  പ്രധാന്ിയാവണന്നുഗപാലുും 
വപൗഗോസ് പറഞ്ഞു. ഗയശുെിവന് ഗേഹികന്നതു വകാേ്, രിസ്തയാന്ികൊയ ആവരയുും 
ജയിേിേെയ്ക്കുൊ൯ വപൗഗോസിനു അധികാരമുോയിരുന്നു. ഒരു ദ്ിെസും വപൗഗോസ് ദ്ാമാസ്കസിവേക 
ഗപാവുകയായിരുന്നു, അെിവെയുള്ള രിസ്തയാന്ികവെ ജയിേിേെയ്ക്കുന്നതിനു ഗെേിയായിരുന്നു താ൯ 
ഗപായത്. വപവട്ടന്ന്  ഒരു സവര്ക്ഗീയ വെെിച്ചും മിന്നി വപൗഗോസ് ന്ിേത്തുെീണു. താ൯ ഒരു ശ്ബ്ദും ഗകട്ടു, 
‘’വശ്ൗഗേ ന്ീ എതിന്ാണ് എവന്ന ഉപദ്രെികന്നത്! ആരാണ് സുംസാരികന്നവതന്നറിയുൊ൯ അെ൯ 
ആഗ്രഹിച്ചു, വപവട്ടന്ന് ഒരു ശ്ബ്ദും ഗകട്ടു ‘’ന്ീ ഉപദ്രെികന്ന കര്ക്ത്താൊണു ഞാ൯, ന്ീ എഴുഗന്നറ്റു 
പട്ടണത്തിഗേക ഗപാക’’. വപൗഗോസ് എഴുഗന്നറ്റഗൊള് തന്ിക്ക് ഒന്നുും കാണുൊ൯ കഴിയിവല്ലന്നു താ൯ 
തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഗയശു അെവന് അന്ധന്ാക്കി മാറ്റിയിരുന്നു. വപൗഗോസിനു അെിവെ ചിേ 
കൂട്ടുകാരുോയിരുന്നു, അെര്ക് പട്ടണത്തില് അഗേഹവത്ത സഹായിച്ചു. അെിവെ വപൗഗോസ് മൂന്നു ദ്ിെസും തിന്നുകഗയാ കുെികകഗയാ 
വചയ്യാവത പ്രാര്ക്ഥന്യില് തവന്ന സമയും ചിേെഴിച്ചു. വപൗഗോസ് പ്രാര്ക്ഥികഗപാള്, ബദ്െും തവെശ്ിഷയന്ായ അന്ന്യാസിഗന്ാടു 
സുംസാരിച്ചു. വപൗഗോസിവെ അന്ധത മാറൊ൯ അന്ന്യാസ് അെിവെ ഗപായി പ്രാര്ക്ഥികൊ൯ ബദ്െും പറഞ്ഞു. അന്ന്യാസ് 
ആശ്ചരയവെട്ടു, വപൗഗോസ് കഴിഞ്ഞ ദ്ിന്ങ്ങെില് രിസ്തയാന്ികവെ എങ്ങവന് പീേിെിച്ചുവെന്നുമുള്ള എല്ലാകാരയങ്ങളുും ബദ്െഗത്താടു പറഞ്ഞു. 
ജാതികഗെയുും യിസ്രാഗയല് ജന്ഗത്തയുും താ൯ എത്രമാത്രും ഗേഹികന്നുെന്നു അെഗരാടു പറയുൊ൯ ഞാ൯ വപൗഗോസിവന് 
തിരവഞ്ഞടുത്തിരികന്നുവെന്നു ബദ്െും അന്ന്യാസിഗന്ാടു പറഞ്ഞു. അങ്ങവന് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് അന്ന്യാസ് വപൗഗോസിനുഗെേി 



പ്രാര്ക്ഥികൊ൯ ഗപായി. അന്ന്യാസ് വപൗഗോസിവെ ഗമല് ബകവെച്ചു പ്രാര്ക്ഥിച്ചഗൊള് പരിശുദ്ധ്ാത്മാെ് വപൗഗോസിവന് ന്ിറച്ചു, 
അന്ധത തവെ കണില് ന്ിന്നു െീണു. വപൗഗോസിവെ ഹൃദ്യും മാറി, താ൯ വപവട്ടന്ന്  ഗപായി ോന്വെട്ടു. 

പ്രാഗയാേികും (പാഠും 9)  

ഞാ൯ എവെ ശ്ത്രുക്കവെ ഗേഹികന്നു. 

മന്:പാഠ ൊകയും (പാഠും 9)  

‘’ഞാഗന്ാ ന്ിങ്ങഗൊടു പറയുന്നതു: ന്ിങ്ങളുവെ ശ്ത്രുക്കവെ ഗേഹിെി൯, ന്ിങ്ങവെ ഉപദ്രെികന്നെര്ക്ക ഗെേി പ്രാര്ക്ഥിെി൯’’ മത്തായി  5:44 

അബസവന്മെ് (പാഠും 9)  

ന്ിങ്ങഗൊടു ഗമാശ്മായി വപരുമാറിയ ഒരാള്ക്ക് ഒരു സൊന്ും ൊങ്ങി ന്ല്കുക. 

ബദ്െത്തിവെ േി.എ൯.എ (പാഠും 9)  

ഈ പാഠത്തില് ന്ിന്നു ബദ്െവത്തകറിച്ചു ന്ാും എതാണു പഠിച്ചത്? ബദ്െും തവെ അേിതവും 
ജന്ത്തിനു വെെിവെടുത്തുൊന്ാഗ്രഹികന്നു. 

െിഗന്ാദ്ത്തിവെ സമയും (പാഠും 9) 

േയിും (പാഠും 9)  

വശ്ൗേിവന്ഗൊവേ അന്ധന്ാകുക. 

അദ്ധ്യാപക൯ ഒരു കുട്ടിയുവെ കണ്ണു മൂെിവക്കട്ടുന്നു. പിന്നീെ് ഗെവറാരു കുട്ടി ശ്ബ്ദമുോകഗപാള് അന്ധന്ായ കുട്ടി ശ്ബ്ദമുോക്കിയ കുട്ടിവയ 
പിെിക്കണും. അന്ധന്ായ കുട്ടി ശ്ബ്ദമുോക്കിയ കുട്ടിവയ തിരിച്ചറിഗയണും. ഇങ്ങവന് പിെിക്കവെട്ടിട്ടില്ലാത്ത കുട്ടികള് ശ്ബ്ദമുോക്കാവത 
സാെകാശ്ും മുറിയില് കറങ്ങുക. 

പ്രീ-സ്കൂള്-രേ് അുംേമുള്ള െീമായി തിരികക. ഓഗരാ െീമിനുും ഒരു അന്ധവന് േഭികന്നു. ഒരാള് അന്ധവന് ഒരിെത്തു ന്ിര്ക്ത്തുന്നു, മവറ്റയാള് 
ഈ അന്ധവന് അദ്ധ്യാപക൯ ഗന്രവത്ത തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരികന്ന വചറിയ തെസ്സങ്ങെിലൂവെ ന്യികന്നു. 

ചര്ക്ച്ച (പാഠും 9)  

(മുതിര്ക്ന്ന കുട്ടികള്ക മാത്രും) 

1. ജന്ങ്ങള് അഗന്യാന്യും െിധികഗപാള്, അതു എന്തു ഗപാവേയിരികും? 

െിധികന്നത്, ചിേഗൊവഴാവക്ക മന്ത്രികക, കുലുങ്ങിച്ചിരികക, ഒരാെില് ന്ിന്നു അകന്നു ന്െകക അവല്ലങ്കില് 
ഒരാഗൊടു സുംസാരികൊ൯ മെികക ഇതുഗപാവേവയാവക്കയായിരികും. അടുത്ത കാേത്തായി വപൗഗോസ് 
രിസ്തയാന്ികവെ വകാല്ലുന്നിെഗത്താെും, മറ്റുള്ളെ൪ വപൗഗോസിവന് െിധികന്നത് എങ്ങവന്വയന്നുും ബദ്െത്തിവെ 
ഗെേ വചയ്യാത്തെവരന്നു ന്ാും കരുതുന്നെവര ബദ്െും എങ്ങവന്യാണ് ഉപഗയാേികന്നവതന്നുും ഒരു അദ്ധ്യാപകവന്ന്ന ന്ിേയില് ചര്ക്ച്ച 
വചയ്യുകയാണ് ന്ിങ്ങളുവെ േക്ഷയും. 

2. രിസ്തയാന്ികവെന്ന ന്ിേയില്, ന്മുക ശ്ത്രുക്കെില്ല, അതുവകാേ്, ഞാ൯ ഗേഹിഗക്കേ എവെ ശ്ത്രു ആര്? 

രിസ്തയാന്ികെല്ലാത്തെര്ക്കള്ളത്രയുും അഗത രീതിയിലുള്ളതുും ചിേഗൊള് അതിഗന്ക്കാള് ഗമാശ്വെട്ട രീതിയിലുള്ള െിൊദ്ങ്ങള്  
രിസ്തയാന്ികള്ക ഉവേന്നുള്ള യഥാര്ക്ഥയും െിദ്യാര്ക്ഥികളുമായി ചര്ക്ച്ച വചയ്യാ൯ ശ്രമികക. ന്ഗൊടു തവന്ന കെവു പറയരുത്, ന്മുക്ക് 
ശ്ത്രുക്കളുവേന്നു ന്ാും എല്ലാെരുും അുംേീകരിഗക്കേതാണ്. ന്വെ ഗെദ്ന്ിെിച്ചെര്ക് അവല്ലങ്കില് ന്മ്മുവെ എവതങ്കിലുും സാധന്ഗമാ 
ഒരാവെഗയാ ഗമാഷ്ടിച്ചെ൪  അങ്ങവന്യുള്ളെവര ന്ാമായി കരുതരുത്. അങ്ങവന്യുള്ളെഗരാടു ന്ാും ഗേഹും പ്രകെിെിക്കണും. 

3. ബദ്െും ന്ിങ്ങഗൊടു സുംസാരികൊ൯ ശ്രമികകയുും ന്ിങ്ങള് ഗകള്ക്കാതിരികകയുും വചയ് താല് ന്ിങ്ങളുവെ ശ്രദ്ധ് കിട്ടുൊ൯ അെ൯ 
എതാണ് വചഗയ്യേത്? 

ന്മ്മുവെ ശ്രദ്ധ് ഗന്ടുന്നതിനു ബദ്െും ചിേഗൊള് ചിേ ശ്ക്തമായ കാരയങ്ങള് വചയ്യാറേ്. ഒരു പഗക്ഷ അത്, കൂട്ടുകാരവന് ന്ഷ്ടവെടുന്നതാകാും, 
ഗെവറാരു പട്ടണും അവല്ലങ്കില് സുംോന്ഗത്തക ന്ിങ്ങവെ മാറ്റുന്നതാകാും, പരീക്ഷയില് ഗമാശ്മായ മാര്ക്ക്ക് േഭികന്നതാകാും. സുഹൃത്ത് 
ഗെവറാരു ക്ലാസ്സിഗേക മാരുന്നതാകാും അവല്ലങ്കില് ഇെന്ാഴിയില് ന്ിന്നു ആരുവെവയങ്കിലുും ഗരാദ്ന്ും ഗകള്കന്നതാകാും. ന്ിങ്ങളുവെ ശ്രദ്ധ് 



േഭികന്നതിനു ബദ്െത്തിനു എന്തുും വചയ്യുൊ൯ കഴിയുും കാരണും, ന്മ്മുവെ വഭൗതീക ന്ന്മഗയക്കാള് ന്മ്മുവെ ആത്മീയ ന്ന്മയ്ക്കാണ് ബദ്െും 
കൂടുതല് പരിേണികന്നത്. 

െിദ്യാര്ക്ഥിയുവെ ഗപജിനുള്ള ഉത്തരങ്ങള് (പാഠും 9)  

 

 

ലൂക്കാസിവെ പരീക്ഷണും (പാഠും 9)  

രണ്ടു കെ് , രണ്ടു ഗപെ൪ ക്ലിെ് ഒരു െള്ളിയുവെ കഷണും തുെങ്ങിയെ ഉപഗയാേിച്ച് ഒരു ‘’വസല് ഗഫാണ്’’ ഉോകക. ന്ീെമുള്ള െള്ളി 
ഉപഗയാേിച്ച് രണ്ടു കപ്പു തെില് ൈന്ധിെികക, പിന്നീെ് എതിവരയുള്ള മുറികെില് ന്ിന്ന് ഈ കപ്പുകളുപഗയാേിച്ചു സുംസാരികക.  

https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1292377594131954/  

https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1292377594131954/


--[  ഗകസ്  10  ]-- 
സൂചന്കള് (പാഠും 10) 

1സൂചന് # 1തേവക്കട്ട്  (പാഠും 10)  

അറിയവെൊത്ത മന്ത്രികന്നെവെ ഗകസ്. 

2സൂചന് # 2ന്ാെകും (പാഠും 10)  

െയാഖയാതാെ്: ഇവതാരു വകട്ടുകഥയാണ്. ന്ിരപരാധിയുവെ സുരക്ഷവയക്കരുതി ഗപരുും േേവുും മാറ്റിയിരികന്നു. 

പ്രെര്ക്ത്തക൯(െിദ്ഗ്ദ൯) : അവത, അെിയതിര ഗസെന്ും, എതാണ് ന്ിങ്ങളുവെ അെിയതിര ആെശ്യും. 

ഫിവന്യാസ്: െിശ്വാസയഗയാേയമായ ഒരു മരണ ഭീഷണി എന്ിക േഭിച്ചു.  

പ്രെര്ക്ത്തക൯: എഗൊഴാണ് ഇതു സുംഭെിച്ചത്. 

ഫിവന്യാസ് : കഴിഞ്ഞ രാത്രിയില്, അതു എവെ സഗഹാദ്രന്ാല് പിതാെിവെ അടുക്കഗേക അയക്കവെട്ടു. 

പ്രെര്ക്ത്തക൯: ശ്രി, എന്ിക മന്സ്സിോകുന്നുേ്, ന്ിങ്ങളുവെ സഗഹാദ്ര൯ ന്ിങ്ങവെ വകാല്ലുവമന്നു 
ഭീഷണിവെടുത്തി. 

ഫിവന്യാസ്: ന്ല്ലത്, കൃതയമല്ല. 

പ്രെര്ക്ത്തക൯: അെ൯ ശ്രികും ന്ിവെ സഗഹാദ്രന്ഗല്ല. 

ഫിവന്യാസ് : ന്ല്ലതു, അല്ല, എന്നാല് മഗറ്റ ഭാേമാണ് ഞാ൯ അര്ക്ഥമാക്കിയത്. അെ൯  ശ്രികും എവന്ന വകാല്ലാ൯ ഗപാവുകയല്ല. 

പ്രെര്ക്ത്തക൯: ശ്രി, അതുവകാേ് ന്ിങ്ങള് പറയുന്ന ന്ിങ്ങളുവെ സഗഹാദ്രന്ല്ലാത്തെ൯ ന്ിങ്ങവെ വകാല്ലുകയിവല്ലന്നാഗണാ ന്ിങ്ങള് 
പറയുന്നത്.  

ഫിവന്യാസ് : അവത, അതു ശ്രിയാണ്. 

പ്രെര്ക്ത്തക൯: ഇെിവെ അറിയിഗക്കേ എവതങ്കിലുും ആെശ്യമുവേന്നു ഞാ൯ കരുതുന്നില്ല സാര്ക്. 

ഫിവന്യാസ് : വകാള്ളാും, ഞാനുും എവെ സഗഹാദ്രനുും ബദ്െത്താല് മരണവെടുവമന്നാണ് അെര്ക് പറയുന്നത്. 

പ്രെര്ക്ത്തക൯: ബദ്െത്താല് ന്ിങ്ങള് രണ്ടുഗപരുും ഒഗര ദ്ിെസും മരികൊ൯  ഗപാവുകയാഗണാ? 

ഫീവന്യാസ് : അത് ശ്രിയാണ്. 

പ്രെര്ക്ത്തക൯: ഒരു ന്ിമിഷും ന്ില്ക്കകക. ഞാ൯ ന്ിങ്ങളുവെ ശ്ബ്ദും തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്നു ഗതാന്നുന്നു. എഗൊഴുും മാുംസും ഭക്ഷികന്ന ആ തെിച്ച 
പുഗരാഹിതന്ാഗണാ ന്ിങ്ങള്. 

ഫീവന്ഹാസ്: അല്ല. ന്ിങ്ങള് എവെ സഗഹാദ്രവന്കറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഞാ൯ വമല്ലിച്ചെന്ാണ്. 

പ്രെര്ക്ത്തക൯: ഗന്ാക്കൂ, ഞാ൯ പരുക്കന്ാൊ൯ ഉഗേശ്ിച്ചില്ല. എന്നാല് അയാള് വതറ്റു വചയ്തതായി ഞാ൯ ഒരിക്കലുും ഗകട്ടിട്ടില്ല. കൂൊവത ന്ിങ്ങള് 
കര്ക്ത്താെിവന്തിവര പാപും വചയ്തിട്ടുവേങ്കില് ആര് ന്ിങ്ങവെ സഹായികും. 

ഫീന്ഹാസ്: വഹൗ, അതു െെവര കടുെമായിഗൊയി, അതുവകാണ്ടു, ന്ിങ്ങള് ഒരു ഉഗദ്യാേേവന് അയയ്ക്കുകഗയാ എവതങ്കിലുും വചയ്യുകഗയാ 
ആകാും. 



പ്രെര്ക്ത്തക൯: സാര്ക്, എന്ിക ഗഖദ്മുേ്, ന്ിങ്ങവെ സഹായികന്നതിനു ഞങ്ങള്ക ഒന്നുും വചയ്യാ൯ കഴിയില്ല സഹായത്തിനു എവതങ്കിലുും 
മാര്ക്ഗമുഗോവയന്നു ഗന്ാകൊ൯ ന്ിങ്ങളുവെ പിതാെിഗന്ാടു ഗചാദ്ികക. 

ഫീവന്ഹാസ്: ന്ല്ലതു, എതായാലുും ന്ന്ദി, െിെ.  

സൂചന് # 3 െസ്തു (പാഠും 10) 
 

സൂചന്വയന്ന ന്ിേയില് ഈ െസ്തു ക്ലാസ്സില് വകാണ്ടുെരിക: വചെിയില് ഇടുന്ന ൈ്സ്  

 സൂചന് # 4 പുരാെസ്തുശ്ാസ്ത്രും (പാഠും 10) 

 

ഏേി ഈഥാമാറിവെ ചാര്ക്ച്ചക്കാരനുും അഹഗരാവെ    പുത്രനുും, പത്തു കല്പന്കെെങ്ങിയ 
ന്ിയമ വപട്ടകും ശ്ീഗോെില് ആയിരുന്നഗൊള് യിസ്രാഗയേിവെ    ന്യായാധിപനുും 
മഹാപുഗരാഹിതനുമായി ഗസെന്മനുഷ്ടിച്ചെനുമായിരുന്നു (സൂചന് :ബൈൈിള് കഥകെില് 
ഏേിവയഗൊവേ, ശ്മുഗെേിവെ കാേത്ത് മഹാപുഗരാഹിതവെ െസ്ത്രും ധരിച്ച ചിത്രും). 

സൂചന് # 5 ബൈൈിള് രുംേും (പാഠും 10) 

 

രഹസയും : സമാേമന് കൂൊരത്തിനുള്ളില്, ന്ിേെിെക്ക് കാഴ്ചയെുംവെച്ചഗമശ്, ധൂമ പീഠും, 
തിരശ്ീേ, ന്ിയമവപട്ടകും എന്നിെയുേ്. കൂൊവത ഒരു പുതപ്പുും തേയിണയുും ഉോയിരുന്നു. 
കാരണും ശ്മുഗെല് ഇതിന്ടുത്ത് തറയിോയിരുന്നു ഉറങ്ങിയിരുന്നത് 1ശ്മു: 3:3 

 

 

െയെഹാരും പരിഹരിച്ചു! (പാഠും 10) 
ബൈൈിള് കഥ (പാഠും 10)  

ശ്മുഗെല് ബദ്െത്തില് ന്ിന്നു ഗകള്കന്നു. 

ബൈൈിെില് ന്ിന്ന്  :1 ശ്മുഗെല് 3:1-18. 

ശ്മുഗെല് ഒരു പ്രഗതയക ൈാേന്ായിരുന്നു. ബദ്െും തവെ    ശുശ്രൂഷയ്ക്കു ഗെേി അെവന് ഗെര്ക്തിരിച്ചു. 
അെല് സമാേമന് കൂൊരത്തില് ഏേിഗയാവൊെും െെര്ക്ത്തവെട്ടു, ശ്മുഗെല് അെഗന്ാടു 
െിശ്വസ്തന്ായിരുന്നു.ശ്മുഗെല് കര്ക്ത്താെിവന് എല്ലാറ്റിലുും ന്ന്നായി അനുസരിച്ചു. ഈ കാേയെെില്, 
ബദ്െും തവെ ജന്ഗത്താടു അധികും സുംസാരിച്ചിവല്ലന്നു മാത്രമല്ല, ശ്മുഗെല് ഒരിക്കലുും ബദ്െത്തിവെ 
ശ്ബ്ദും ഗകട്ടില്ല. അതുവകാേ്, രാത്രിയില് ബദ്െും ശ്മുഗെേിവന് ഗപരു വചാല്ലി െിെിച്ചു എന്നാല് 
െിെിച്ചത് ഏേിയാവണന്നു ശ്മുഗെല് ചിതിച്ചു. ഏേിക്ക് എഗതാ സുംഭെിച്ചു എന്നു ചിതിച്ച് ഏേിയുവെ 
അടുഗത്തക്ക് ഓെി. ഏേി െിെിച്ചിട്ടില്ലാവയന്നു പറഞ്ഞ് കിെക്കയിഗേക്ക് വപായ്വക്കാള്ളാല് 
പറഞ്ഞയച്ചു. ശ്മുഗെല് ഉറക്കത്തിഗേക്ക് െഴുതി െീണയുെവന് െീണ്ടുും തവെ ഗപരു െിെികന്നതു 
ശ്മുഗെല് ഗകട്ടു, െീണ്ടുും ഏേിയുവെ അടുഗത്തക്ക് ഓെിവച്ചന്നു. ഏേി െിെിച്ചിട്ടില്ലാവയന്നുും ഗപായിക്കിെന്നു വകാള്ളുൊനുും പറഞ്ഞു. ശ്മുഗെല് 
ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞഗൊള് െീണ്ടുും തവെ ഗപരു െിെികന്നതു ഗകട്ടിട്ട് എേിയുവെ അടുക്കഗേക്ക് ഓെിവച്ചന്നു. എന്നാല് ഇപ്രാെശ്യും ഏേിയുവെ 
മറപെി െയതയസ്തമായിരുന്നു. ഏേി ശ്മുഗെേിഗന്ാെ്, ഇത് ഒരുപഗക്ഷ ബദ്െമായിരികും അെവന് െിെികന്നവതന്നുും ഇന്ി അങ്ങവന് 
സുംഭെിച്ചാല് ബദ്െഗത്താെ് ഇങ്ങവന് പറഗയണും ‘’കര്ക്ത്താഗെ അരുെിവച്ചഗയ്യണഗമ, അെിയല് ഗകള്കന്നു’’ എന്നു പറഞ്ഞു. ഒരു പ്രാെശ്യും 



കൂെി ശ്മുഗെല് തവെ കിെക്കയില് ഗപായി കിെന്നുറങ്ങി, എന്നാല് െീണ്ടുും തവെ ഗപരു െിെികന്നതു ഗകട്ട് ഉണര്ക്ന്നു. അെല് 
കിെക്കയിേിരുന്നുവകാേ് പറഞ്ഞു ‘’കര്ക്ത്താഗെ അരുെിവച്ചഗയ്യണഗമ അെിയല് ഗകള്കന്നു’’. ബദ്െും ശ്മുഗെേിഗന്ാെ് ഏവറക്കാരയങ്ങള് 
പങ്കുവെച്ചു, ബദ്െും പറഞ്ഞതില് ഒരു കാരയും ഏേിയുവെ മക്കള്കോകുൊ൯ ഗപാകുന്ന ന്ാശ്വത്തകറിച്ചായിരുന്നു. ബദ്െും ശ്മുഗെേിഗന്ാെ് 
സുംസാരിച്ചു, ഇപ്രാെശ്യും ശ്മുഗെല് ശ്രദ്ധ്ിച്ചു ഗകട്ടു. 

പ്രാഗയാേികും (പാഠും 10)  

ഞാ൯ അെവന് ശ്രെികഗപാള് ബദ്െും എഗന്നാെ് സുംസാരികും  

മന്:പാഠ ൊകയും (പാഠും 10) 
ആടുകള് അെവെ ശ്ബ്ദും ഗകള്കന്നു; തവെ ആടുകവെ അെ൯ ഗപര്ക് വചാല്ലി െിെിച്ചു പുറത്തു വകാണ്ടുഗപാകുന്നു (ഗയാഹ. 10:3b) 

അബസവന്മെ് (പാഠും 10)  

ഈ ആഴ്ചയില്, മുതിര്ക്ന്ന ചിേവര അഭിമുഖസുംഭാഷണും ന്െത്തുക, അതില് ന്ിന്നു ബദ്െ ശ്ബ്ദും ഗകട്ട ശ്മുഗെേിവന് ഇഷ്ടവെടുന്നെവര 
കവേത്തുക. പിന്നീെ്, ‘’ബദ്െും എഗൊവഴങ്കിലുും അെഗരാടു സുംസാരിച്ചിട്ടുഗോ’’ എങ്ങവന്യാണ് ബദ്െും ന്ിങ്ങഗൊടു സുംസാരിച്ചത്? ആ 
സുംസാരിച്ചത് ബദ്െമായിരുന്നുവെന്നു ന്ിങ്ങള്വക്കങ്ങവന് അറിയാും, എവന്നാവക്ക ഗചാദ്ികക. 

ബദ്െത്തിവെ േി.എ൯.എ (പാഠും 10)  

ഈ പാഠത്തില് ന്ിന്നു ന്ാും ബദ്െവത്തകറിച്ചു എതാണു പഠിച്ചത്? തവെ ജന്ങ്ങളുമായി 
ആശ്യെിന്ിമയും ന്െത്തുൊ൯ ബദ്െമാഗ്രഹികന്നു.      

െിഗന്ാദ്ത്തിവെ സമയും (പാഠും 10) 

േയിും (പാഠും 10)  

ശ്രദ്ധ്ികന്നതിവെ േയിും. 

അെര്ക് ന്ല്ല ഗശ്രാതാക്കൊഗണാ എന്ന ഗചാദ്യഗത്താവെ അദ്ധ്യാപക൯ ക്ലാസ്സ് ആരുംഭികന്നു. ശ്രദ്ധ്ിക്കാത്ത കുട്ടികവെ കണ്ടുപിെികൊ൯ ഈ 
പറയുന്ന ഗുണങ്ങള് ഉപഗയാേികക. 

• 3 ആെിെില് ന്ിന്നു ന്ിങ്ങള് രവേണും എടുത്താല്, ന്ിങ്ങളുവെ ബകയ്യില് എന്തുേ്? (ഒന്നല്ല, രണ്ടു, കാരണും അത് ന്ിങ്ങളുവെ 
ബകയ്യിോണ് ). 

• ചാെിവക്കാേ് ഞാ൯ പറയുന്നത് 5 പ്രാെശ്യും ഏറ്റു പറയുക; ഗഹാെ്, ഗഹാെ്, ഗഹാെ്, ഗഹാെ്, ഗഹാെ്. ട്രാഫിക്കിലുള്ള പച്ച 
ബേറ്റ് വതെിയുഗപാള് ന്ിങ്ങള് വചയ്യുന്നവതത്? (‘ഗപാകുക’ എന്നതാണ് ഉത്തരും ‘ന്ിര്ക്ത്തുകയല്ല’) 

• ബകവകാട്ടുക, ഗഹാണ്മുഴകക, മഴ തുെങ്ങിയ ശ്ബ്ദും ഗകള്െികന്നതിനു സി.േി ഉപഗയാേികക (അവല്ലങ്കില് ഓണ് ബേന്ില് 
ന്ിന്നുവമടുത്ത് ന്ിങ്ങളുവെ ഗഫാണില് ഗകള്െികക). കണ്ണുകെെച്ച് ബകകളുയര്ക്ത്തി ന്ില്കന്ന കുട്ടികഗൊെ് ഈ ഓഗരാ ശ്ബ്ദും 
ഗകള്കഗപാള് അത് എതാവണന്നു പറയുൊ൯ ആെശ്യവെടുക ന്ിങ്ങളുവെ വമാബൈല് ഗഫാണില് ന്ിന്നു ശ്ബ്ദും ഗകള്െികക. 
ഒരു പ്രാെശ്യും ഒരു ശ്ബ്ദും മാത്രും ഗകള്െികക, എന്നിട്ട് കുട്ടികഗൊെ് അതു എതാവണന്നു പറയുൊ൯ ആെശ്യവെടുക. 

• കുട്ടികവെ 4 കൂട്ടങ്ങൊയി തിരികക. ഓഗരാ കുട്ടികള്കും 1,2,3,4 എന്നു ന്പരിടുക. വപാതുൊയ ന്ാേ് െസ്തുക്കള് ഗമശ്യിഗോ 
കഗസരയിഗോ െയ്ക്കുക (ന്ാണയും, വപന്സില്, കേ്ല , ഗപെര്ക്). ഇതിനുള്ള ന്ിര്ക്ഗേശ്ങ്ങള് മുന്ഗപ തവന്ന എഴുതി കുട്ടികഗൊെ് 
ൊയികൊ൯ പറയുക. ഉദ്ാഹരണമായി, ന്പര്ക് 2 ഗപെ൪ എടുകക, ന്പര്ക് 1 ന്ാണയവമടുത്ത് ന്പര്ക് 4വന് ഏല്പികക, ന്പര്ക് 3 
വപന്സില് ന്പ൪ 1നു വകാടുക്കരുത്. കുട്ടികള് ന്ിര്ക്ഗേശ്ങ്ങള് ന്ന്നായി പാേികൊന്ാണ് ഈ െസ്തുക്കള്  അെസാന്ും ആരുവെ 
ബകയ്യില് എത് സാധന്വമന്നുള്ളവതന്നു ഗന്ാകക. അദ്ധ്യാപകര്ക്ക്ക് െയതയസ്ത െസ്തുക്കള് അവല്ലങ്കില് ൊകകള് (ഗന്ടുക, 
വകാടുകക, ബക, ഗപാകുക, എടുകക, െിടുക, െയാപാരും) ഉപഗയാേിച്ചു മാറ്റും െരുത്തുക. 

ചര്ക്ച്ച (പാഠും 10)  
മുതിര്ക്ന്ന കുട്ടികള്ക മാത്രും) 
1. ബദ്െും ന്ിങ്ങഗൊടു സുംസാരികന്നുവെന്നുും ആവെങ്കില് ന്ിങ്ങളുവെ െയറ്റിലുള്ളതു ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനുള്ളതാവണന്നുും ന്ിങ്ങള്ക 
എങ്ങവന് അറിയാും? 
ബദ്െത്തില് ന്ിന്നു എങ്ങവന്യാണ് ഗകള്കന്നവതന്നുും എല്ലാ രിസ്തയാന്ികളുും അറിഞ്ഞിരിഗക്കേതാെശ്യമാണ്. ആദ്യമായി 
ഗെദ്പുസ്തകും എതാണു പറയുന്നവതന്നു ഗകട്ടു ഉറപ്പുെരുത്തുക. െചന്ത്തില് ബദ്െും പറഞ്ഞതിനുും വചയ്തതിനുും െിരുദ്ധ്മായി 



ഒന്നുമില്ല. രോമത്, ന്ിങ്ങളുവെ അധികാരികള്, മാതാപിതാക്കള്, പാസ്റ്റ൪ അവല്ലങ്കില് അദ്ധ്യാപക൪ 
വചയ്യുന്ന കാരയങ്ങള് െചന് െിരുദ്ധ്വുും ബദ്െും പറയുന്നതിനു എതിരുമവല്ലന്നു ഉറൊകക. മൂന്നാമതായി 
ന്ിങ്ങളുവെ ആത്മാെില്, ന്ിങ്ങള് ശ്രിയാവണന്നു പരിഗശ്ാധിച്ചു ഉറൊകക.  
2. ആത്മാക്കള് യതാര്ക്ഥമാഗണാ? 
ശ്മുഗെേിഗന്ാടു ഒരു ആത്മാെല്ല സുംസാരിച്ചതു മറിച്ചു കര്ക്ത്താവു തവന്നയായിരുന്നു. എന്നാല് ഈ കഥ 
ആത്മാെിവെ ഒരു ചിതവയ വകാണ്ടുെരുന്നില്ല. ഭൂമിയില് ഭൂതങ്ങളുും ഗപ്രതങ്ങളുും ഇഗൊഴുമുവേന്നു 
ബൈൈിള് െയക്തമാകന്നു, ആത്മ ജീെികവെ ന്മുക കാണുൊ൯ കഴിയില്ല. മരിച്ചു ഗപായെര്ക് 
െീെിനുച്ചുറ്റുഗമാ ആ േേങ്ങെിഗോ ചുറ്റിക്കറങ്ങുവമന്നു െചന്ത്തില് ഒരിെത്തുും കാണുന്നില്ല. ആയതിന്ാല് മിക്കഗൊഴുും 
അത്മാവുവേന്നു ജന്ും ചിതികന്നു, അത് അെരുവെ സങ്കല്െഗമാ അവല്ലങ്കില് ഒരു പിശ്ാഗചാ ആണ്. പിശ്ാചിവന് ശ്ാസികൊ൯ 
ന്മുക ബദ്െത്തില് ന്ിന്നു അധികാരും േഭിച്ചിട്ടുേ്, ഭയവെടുത്തുന്ന എല്ലാ ചിതകവെയുും ന്ാും പിെിച്ചെക്കണും. അതുവകാേ് 
രിസ്തയാന്ിവയന്ന ന്ിേയില് ആത്മാക്കവെ ഭയവെഗെേ കാരയമില്ല. ഒന്നുകില് ന്മ്മുവെ ചുറ്റിക്കെികന്നതു അെസാന്ിെികൊ൯ 
ന്മ്മുവെ മന്സ്സിഗന്ാടു ന്മുക പറയുൊ൯ കഴിയണും, അവല്ലങ്കില് പിശ്ാചിനു ോന്മില്ലാത്തയിെത്തു ന്ിന്നു പുറത്തു ഗപാകുൊ൯  
പിശ്ാചിവന് ശ്ാസികൊ൯ കഴിയണും. 
3. ആരാണ് ശ്രദ്ധ്ിഗക്കേത്? 
ഒരാവെഗൊവേയാകുൊ൯ ന്ിങ്ങള് ആഗ്രഹിക്കാത്തിെഗത്താെും അെരുവെ ഉപഗദ്ശ്ും സവീകരികകഗയാ അെര്ക് ഗന്െിയത് ഗന്ടുൊ൯ 
ആഗ്രഹികകഗയാ വചയ്യരുത്. ശ്രിയായത് വചയ്യുൊ൯ ന്ിങ്ങള്ക ആഗ്രഹമുഗോ? െചന്ും പറയുന്നതു 
ന്ിങ്ങള്ക്കറിയാവുന്നതുമായ കാരയങ്ങഗൊടു വചരാത്തിെഗത്താെും ഒരാളുവെ ഉപഗദ്ശ്ും സവീകരികകഗയാ അനുധാെന്ും വചയ്യുകഗയാ 
അരുത്. ന്ിങ്ങളുവെ മുപില് ആത്മീഗയാന്നതിയുള്ളെവരയുും അെവരഗൊവേയാകുൊ൯ ആഗ്രഹികന്നുവെങ്കില് അെവരയുും 
പിന്തുെരുക. 
 
െിദ്യാര്ക്ഥിയുവെ ഗപജിവേ ഉത്തരങ്ങള് (പാഠും 10)  

 
ലൂക്കാസിവെ പരീക്ഷണങ്ങള് (പാഠും 10)  
 
ഒരു െിദ്യാര്ക്ഥിയുവെ കണ്ണു മൂെിവക്കട്ടി ഒരു ക്ലാസ് റൂമിവെ ന്ടുെില് ഇരുത്തുക, പിന്നീെ് ശ്ബ്ദും ഗകള്കന്ന ഭാേും തിരിച്ചറിയുൊ൯ 
ആെശ്യവെടുക. അന്ധന്ായി അഭിന്യികന്ന കുട്ടിയുവെ ഒരു വചെി അെച്ചാല് മാറ്റങ്ങള് ഉോകുും അവല്ലങ്കില് മറ്റുള്ളെ൪ 
മന്ത്രികന്നതിനു പകരും ഉറവക്ക െിസിേെികക. 

               https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1292466710789709/ 

 

  

https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1292466710789709/


--[ കേസ്   11 ]-- 
സൂചന്കള് (പാഠും 11) 

സൂചന് # 1 തേവക്കട്ട്  (പാഠും11)  

ന്െകന്ന ശ്െ ശ്രീരത്തിവെ ഗകസ്  

സൂചന്  # 2 ന്ാെകും (പാഠും 11)  

െയാഖയാതാെ്: ഇവതാരു വകട്ടുകഥയാണ്. ന്ിരപരാധിയുവെ സുരക്ഷയ്ക്കായി ഗപരുും േേവുും മാറ്റിയിരികന്നു. 

സഗന്ദശ്ക൯ : ഞാ൯ തിരിവക െന്നു  

ഗമരി : അെ൯ എതാണ് പറഞ്ഞത് 

സഗന്ദശ്ക൯ : െേിയ ൊര്ക്ത്ത, ഈ ഗരാേും മരണത്തിന്ല്ല എന്നു അെ൯ പറഞ്ഞു. 

ഗമരി : (കരയുൊനുും ഏങ്ങേെികൊനുും തുെങ്ങി ). 

സഗന്ദശ്ക൯ : എത് പറ്റി? 

ഗമരി : അെ൯ മരിച്ചുഗപായി. 

സഗന്ദശ്ക൯ : അത് എങ്ങവന് സാധികും? അടുത്ത ദ്ിെസും ഗപാലുും അെര്ക് ഇെിഗെക െരുവമന്നു ഗതാന്നുന്നില്ല. 

ഗമരി : എന്ിക മന്സ്സിോകുന്നില്ല, അെ൯ മരിച്ചുഗപാകയില്ല എന്നു ഗയശു പറവഞ്ഞന്നു ന്ിങ്ങള്ക ഉറൊഗണാ  

സഗന്ദശ്ക൯ : ഞാവന്ാന്നു ഗന്ാക്കവട്ട (ഒരു ഗപെര്ക് എടുത്ത് അതു ൊയികന്നു ) അവത അതു അങ്ങവന് തവന്നയാണ്. ‘’ ഈ ഗരാേും 
മരണത്തിന്ല്ല’’. 

ഗമരി : അത് എന്ിക തരു (അതു ൊയികന്നു). 

സഗന്ദശ്ക൯ : ന്ിങ്ങള്കോയ ന്ഷ്ടത്തില് ഞാ൯ ഗഖദ്ികന്നു. 

ഗമരി : അെ൯ െന്നു എന്നു പറഞ്ഞു അഗല്ല? 

സഗന്ദശ്ക൯ : അവത. 

ഗമരി : ന്ല്ലത്, അെ൯ ഇെിവെ എത്തുഗപാള് ഞാ൯ അെഗന്ാടു സുംസാരികന്നുേ്, കാരണും എന്ിക ഇവതാന്നുും മന്സ്സിോകുന്നില്ല 
(ഏങ്ങിക്കരയുന്നു). 

സഗന്ദശ്ക൯ : ഗെവറവയവതങ്കിലുമുഗോ? 



ഗമരി : ശ്െസുംസ്കാരത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങള് ന്െത്തണും. പൂക്കെയില് ഗപായി 
കുറച്ചു പൂക്കള് ൊങ്ങി െരിക. ഇെിവെ എന്ിക്ക് കുറച്ചു കാരയങ്ങള് കൂെി 
വചയ്യണും. 

സഗന്ദശ്ക൯ : തീര്ക്ച്ചയായുും. 

സൂചന് # 3 െസ്തു (പാഠും 11)
 

സൂചന്വയന്ന ന്ിേയില് ഈ വഭൗതീക െസ്തു ക്ലാസ്സില് വകാണ്ടുെരുക: വെള്ള 
ന്ിറത്തിലുള്ള ൈാന്ഗേജ് അവല്ലങ്കില് വെള്ള തുണി. 

സൂചന് # 4 പുരാെസ്തു ശ്ാസ്ത്രും (പാഠും 11) 

 

ഇന്ന് ൈഥന്ി ആയിരികന്ന േിതിയില് ൈഥന്ിയുവെ ഒരു ചിത്രും (രഹസയും: 
ോസര്ക് ജീെിച്ച പട്ടണും). 

സൂചന് # 5 ബൈൈിള് രുംേും (പാഠും11) 

 

രഹസയും: അെഞ്ഞ കല്ലറ കേിട്ട് മാര്ക്ത്ത പറഞ്ഞു ോസ൪ മരിച്ചിട്ട് ന്ാലു ദ്ിെസമായി, കല്ലറ തുറന്നാല് അതില് ന്ിന്നുും െെവര ദര്ക്േന്ധും 
ഉോകുും  

െയെഹാരും പരിഹരിച്ചു! (പാഠും 11) 
ബൈൈിള് കഥ (പാഠും 11)  

ോസര്ക്  

ബൈൈിെില് ന്ിന്ന്  :ഗയാഹന്നാ ൯  11:1-44. 

ോസര്ക് അസുഖും െന്നു മരിക്കാറായി കിെെിോയഗൊള് ഗയശു ജന്ങ്ങളുമായി തവെ ഗേഹും 
പങ്കുവെച്ചു ഒരു പട്ടണും സന്ദര്ക്ശ്ികകയായിരുന്നു. ോസറിവെ സഗഹാദ്രി തവെ    സഗഹാദ്രവെ 
ജീെ൯ രക്ഷിഗക്കേതിനു ഗെേും ഗയശുെിവെ    അടുക്കല് െന്നു കാരയും പറഞ്ഞു. ോസറിവന് 
സഹായികൊ൯ ഗപാകുന്നതിനു മുന്പ് രണ്ടു ദ്ിെസും കൂെി ഗയശു അെിവെത്തവന്ന താമസികൊ൯ 
തീരുമാന്ിച്ചു. ോസര്ക് ഉറങ്ങുകയാവണന്നു ഗയശു തവെ ശ്ിഷയന്മാഗരാടു പറഞ്ഞു എന്നാല് ോസ൪ 
യഥാര്ക്ഥത്തില് മരിച്ചുവെന്നു ഒരാള്കും മന്സ്സിോയില്ല. ഗയശു തവെ ശ്ിഷയന്മാരുമായി ോസര്ക് 
ജീെിച്ചിരുന്ന പട്ടണത്തില് പ്രഗെശ്ിച്ചയുെവന് അെവെ സഗഹാദ്രിമാര്ക് ഗയശുെിവെ    അടുക്കല് 
െന്നു, രണ്ടു ദ്ിെസും മുന്പു ന്ീ െന്നിരുന്നുവെങ്കില് ോസര്ക് ജീെിച്ചിരികമായിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 
ഗയശു സഗഹാദ്രിമാഗരാെ്, അെ൯ ബദ്െപുത്രന്ായ രിസ്തു എന്നു െിശ്ചവസികകയുും അെന്ില് 
െിശ്വസികന്നെര്ക്വക്കല്ലാും ന്ിതയജീെ൯ ഉേ്. അെര്ക് െിശ്വസികന്നു എന്നുും അുംേീകരിച്ചു, 
എന്നാല് യതാര്ക്ഥത്തില് ഗയശു പറഞ്ഞവതവതന്നു അെ൪  തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല. ഗയശു 
എല്ലാെവരയുും കൂട്ടി ോസറിവന് അെക്കും വചയ്ത കല്ലറയ്ക്കല് എത്തി. കല്ലറ അെച്ചിരുന്ന കേ്ല  ഉരുട്ടി 
മാറ്റുൊ൯ ഗയശു പറഞ്ഞു എന്നാല് അെവെ സഗഹാദ്രിമാ൪  അതു വചയ്യരുവതന്നു അെഗന്ാടു യാചിച്ചു. ോസര്ക് മരിച്ചിട്ട് ന്ാലു 
ദ്ിെസമായിരുന്നു, ഇഗൊള് അതി ഭയങ്കരമായ ന്ാറ്റമുോകുും.  ‘’െിശ്വസിച്ചാല് ന്ിങ്ങള് ബദ്െത്തിവെ മഹതവും കാണുും’’ എന്നു ഗയശു 
അെഗരാടു പറഞ്ഞു. കേ്ല  ഉരുട്ടി മാറ്റിയഗൊള് ഗയശു ഉറവക്ക, ോസഗറ പുറത്തു െരിക എന്നു പറഞ്ഞു. അഗൊള് ോസ൯ ജീെഗന്ാവെ പുറത്തു 
െന്നു, ഗയശു തവെ കൂട്ടുകാരന്ായ ോസറിവന് മരണത്തില് ന്ിന്നുും ഉയിര്ക്െിച്ചു. 



പ്രാഗയാേികും (പാഠും 11)  

വദ്ൗര്ക്ഭാേയകരമായ കാരയങ്ങള് െന്നാല് ഗപാലുും അഗൊഴുും ഗയശു എവന്ന ഗേഹികന്നു.  

മന്:പാഠ ൊകയും (പാഠും 11)  

ഗയശു അെഗരാടു : ഞാ൯ തഗന്ന പുന്രുഥാന്വുും ജീെനുും ആകുന്നു; എന്നില് െിശ്വസികന്നെ൯ മരിച്ചാലുും ജീെികും (ഗയാഹന്നാ൯ 11:25). 

അബസവന്മെ് (പാഠും 11)  

വദ്ൗര്ക്ഭാേയകരമായ കാരയങ്ങള് സുംഭെിച്ച ന്ിങ്ങെറിയുന്ന ഒരാള്ക ചിേ ന്ല്ല കാരയങ്ങള് വചയ്യുക. 

ബദ്െത്തിവെ േി.എ൯.എ (പാഠും 11)  

ഈ പാഠത്തില് ന്ിന്നു ബദ്െവത്തകറിച്ചു ന്ാും എതാണു പഠിച്ചത്? ഒരു ഉയിര്ക്െ് ഉവേന്നു 
ജന്ും അറിയണവമന്നു ബദ്െമാഗ്രഹികന്നു.  

 

െിഗന്ാദ്ത്തിവെ സമയും (പാഠും 11) 
 

േയിും (പാഠും 11)  

അക്ഷരും ഏവതന്നു പറയുക. 

അദ്ധ്യാപക൯ ക്ലാസിവന് രണ്ടു കൂട്ടമായി തിരികന്നു. രണ്ടു കൂട്ടത്തില് ന്ിന്നുും ഓഗരാരുത്ത൯ അദ്ധ്യാപക൯ രഹസയമായി എഴുതിയിരികന്ന 
അക്ഷരും ഗന്ാകന്നു. അതിനുഗശ്ഷും അെര്ക് തങ്ങളുവെ പങ്കാെികള്ക്ക് ശ്ബ്ദും കൂൊവത അെര്ക് കേ അക്ഷരഗമാഗരാന്നു പറയുക അവല്ലങ്കില് 
എവതങ്കിലുും സൂചന് ന്ല്കുക. െിദ്യാര്ക്ഥി അെരുവെ പങ്കാെിയുവെയടുത്ത് എത്തുഗപാള്, അദ്ധ്യാപക൯ ‘’ഗപാകു’’ എന്നു പറയുും, അഗൊള് 
െിദ്യാര്ക്ഥി പങ്കാെിയുവെ പിറകില് തെിഗന്ാക്കി, പങ്കാെി അക്ഷരും തിരിച്ചറിവഞ്ഞങ്കില് അെ൯/അെള് ബകകള് ഉയര്ക്ത്തണും. അക്ഷരും 
ശ്രിയാവണങ്കില്, ആ ഗ്രൂെിനു ഒരു ഗപായിെ്  േഭികന്നു. അക്ഷരും ശ്രിയവല്ലങ്കില് ആ ഗ്രൂെ് ഉത്തരും ശ്രിയാകന്നതു െവര േയിും 
തുെരാവുന്നതാണ്. കൂടുതല് ഗപായിെ്  േഭികന്ന ഗ്രൂെ് െിജയികൊകുും.  

ചര്ക്ച്ച (പാഠും 11)  

മുതിര്ക്ന്ന കുട്ടികള്ക മാത്രും) 

1. ഏതു രീതിയിോണ് ന്ിങ്ങളുവെ ജീെിതും ന്യായരഹിതമായത്? ബദ്െത്തിനു എങ്ങവന് ശ്രിയാക്കാ൯ കഴിയുവമന്നാണ് ന്ിങ്ങള് 
ചിതികന്നത്? 

ന്ിങ്ങളുവെ െിദ്യാര്ക്ഥികള് പറയുന്നത് അുംേീകരികക, വതറ്റായ ഉത്തരങ്ങള് അല്ല. എല്ലാെര്ക്കും ഇതുഗപാവേയുള്ള 
പക്ഷഹതപൂര്ക്ണമായ ഒരു കഥ ഉോകുും. അതിവെ രണ്ടു െശ്വുും ചര്ക്ച്ച വചയ്യുൊ൯ െിദ്യാര്ക്ഥികഗൊടു പറയുക. 
രേിവെയുും തുേന്ത കവേത്തുക. മത്തായി 19:29 ല്, ഭൂമിയില് തന്ികഗെേി ജീെിതും ൈേികഴിച്ചെര്ക്ക ബദ്െും 
ധാരാെും തിരിവക വകാടുകന്നുവെന്നു കാണുന്നു. ജീെിതും അത്ര വസൗന്ദരയമുള്ളതവല്ലന്നുും അങ്ങവന് 
ആയിരികകയിവല്ലന്നുും ഈ ഉപമകെില് ന്ിന്നുും സ്പഷ്ടമാണ്. ഈ രണ്ടു െശ്ങ്ങവെകറിച്ചുും സുംസാരികന്നതിനു 
െിദ്യാര്ക്ഥികവെ ഉത്സാഹിെികക. 

2. ഞാ൯ ദൃേമായി പ്രാര്ക്ഥികന്നുവെങ്കില് എന്തു സുംഭെികും? 

ബദ്െും സാധന്ങ്ങള് തരുന്ന ഒരു യന്ത്രമല്ല. ചിേഗൊള് ബദ്െും ന്ഗൊടു ‘ഇല്ല’ അവല്ലങ്കില് ‘ഇഗൊള് ഇല്ല’ എന്നു പറയുും. ഇഗൊള് 
പ്രയാസവമന്ന് ഗതാന്നിയാലുും ബദ്െും ഇഗൊഴുും ന്മുക ന്ല്ലതു തരുൊ൯ ആഗ്രഹികന്നു. ന്ാും പ്രാര്ക്ഥിക്കണവമന്നു ബദ്െും ആഗ്രഹികന്നു, 
ചിേഗൊള് ന്ാും പ്രാര്ക്ഥികഗപാള് ബദ്െും തവെ മന്സ്സ് മാറ്റുന്നു. എന്നാല് ഇഗൊഴുും ന്ാും ആഗ്രഹികന്ന ഉത്തരും േഭിക്കില്ല. 

3. ഗയശുെിവന്കറിച്ചു ന്ിങ്ങളുവെ പ്രതീക്ഷകള് എതാണ്? 

പേഗൊഴുും രിസ്തയാന്ികള് പ്രശ്നങ്ങെില്ലാത്ത ജീെിതും പ്രതീക്ഷികന്നു. ഗയശു  അെരുവെ ജീെിതും സവേമാകന്നു, ഇഗൊഴുും അെര്ക് 
ആഗരാേയഗത്താവെ ആയിരികന്നു എവന്നാവക്ക കരുതുന്നു. ക്ഷമിക്കണും, രിസ്തയാന്ികള്ക്ക് ജീെിതും സവേമായിരികകയില്ല മറിച്ചു 
കഠിന്മായിരികും. പിശ്ാച് ഇഗൊള് സവതന്ത്രന്ാണ് ന്വെ ന്ശ്ിെികൊ൯ അെ൯  ഭൂമിയില് ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചുവകാേിരികന്നു. ന്മ്മുവെ 
പ്രതികൂേ സമയങ്ങെിലുും ശ്രിയായ തീരുമാന്ങ്ങവെടുകന്നതിനുും ഗയശു ന്വെ സഹായികവമന്നാണ് ന്മ്മുവെ പ്രതീക്ഷകള്. എന്നാല് അെ൯ 
ന്മ്മുവെ പ്രശ്നങ്ങവെ ഇല്ലായ്മ വചയ്യുകയല്ല;  



െിദ്യാര്ക്ഥിയുവെ ഗപജിവേ ഉത്തരങ്ങള് (പാഠും 11)  

 

 

 

ലൂക്കാസിവെ പരീക്ഷണും (പാഠും 11)
 

ഓഗരാ കുട്ടിയുും അെരെരുവെ വന്റ്റിക്ക് ഒട്ടിച്ചിരികന്ന ഗപെറില് അെരെരുവെ ഗപര് എഴുതുക. പിറകിഗോട്ട് എഴുതുന്നത് പ്രയാസമുള്ള കാരയ 

https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1292550470781333/ 

  

https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1292550470781333/


--[ കേസ്  12]-- 
സൂചന്കള് (പാഠും 12) 

സൂചന് # 1 തേവക്കട്ട്  (പാഠും 12)  

കള്ള ഗൂോഗോചന്യുവെ ഗകസ്. 

സൂചന് # 2 ന്ാെകും (പാഠും 12)  

െയാഖയാതാെ്: ഇവതാരു വകട്ടുകഥയാണ്. ന്ിരപരാധിയുവെ സുരക്ഷവയക്കരുതി ഗപരുും േേവുും മാറ്റിയിരികന്നു. 

ദ്വാരപാേക൯: ഹഗോ ഓഫീസര്ക്, ഇന്ന് ഞാ൯ ന്ിങ്ങവെ സഹായിക്കവട്ട. 

കുറ്റാഗന്വഷക൯ : മദ്ധ്യാഹ്ന െന്ദന്ും (ഗപാക്കറ്റിലുള്ള അെയാെും ഗന്ാക്കിയിട്ട് തിരിവകയിടുന്നു), ഞാ൯ ചിേത് 
ഗചാദ്ിക്കവട്ട. 

ദ്വാരപാേക൯ : അവത, തീര്ക്ച്ചയായുും  

കുറ്റാഗന്വഷക൯ : ഈ വകട്ടിെത്തില് രണ്ടു ന്രഹതയ ന്െന്നുവെന്നു ഞാ൯ മന്സ്സിോകന്നു. 

ദ്വാരപാേക൯ : ഉും, ഇല്ല സര്ക്, ഇെിവെവയാരു ആത്മഹതയ ന്െന്നിട്ടില്ല. 

കുറ്റാഗന്വഷക൯: ആത്മഹതയയവല്ലന്ന് ന്ിങ്ങള് എന്തുവകാോണ് െിഗശ്ഷിെിച്ചത്? അെിവെ അതിഗെതായ ഒരു കുറിെ് വതെിൊയി 
കേില്ല. അതുവകാേ് ആത്മഹതയയുവെ െിഗശ്ഷണങ്ങവൊന്നുമില്ല. 

ദ്വാരപാേക൯ : ന്ല്ലത്, അെര്ക് ഒരു ചതിെിനുഗെേി പദ്ധ്തിവയാരുക്കി, അത് ഭയാന്കമായി തിരിച്ചെിച്ചു, അതിവെ ഫേമായി അെരുവെ 
ജീെനുും ഗപായി.   

കുറ്റാഗന്വഷക൯ : ന്ിങ്ങള് എെിവെയായിരുന്നു? 

ദ്വാരപാേക൯ : എല്ലായ്ഗൊഴുവമന്നഗപാവേ, ഞാ൯ ഇെിവെ ൊതില്ക്കക്കല് തവന്നയായിരുന്നു. 

കുറ്റാഗന്വഷക൯ : ന്ാെകത്തില് തന്ിക്ക് എവതങ്കിലുും ഭാേമുഗോ? 

ദ്വാരപാേക൯ : അവത സാര്ക്, മുറിയില് ന്ിന്ന് ഞാന്ാണ് ശ്രീരങ്ങള് പുറവത്തടുത്തത്, ഗമാര്ക്ച്ചറിയിഗേക്ക് വകാണ്ടുഗപായ ദര്ക്െരണ 
െിചാരണാധികാരിയുവെ അടുത്ത് വകാടുത്തത് . 

കുറ്റാഗന്വഷക൯: ശ്രി, ന്ീ ശ്രീരങ്ങള് കണ്ടുഗൊ? 

ദ്വാരപാേക൯ : അവത സാര്ക്, ഒരു പുരുഷനുും ഒരു സ്ത്രീയുും ആയിരുന്നു. 

കുറ്റാഗന്വഷക൯ : ന്ിങ്ങള് അതു പുറവത്തടുത്തഗൊള്, എവതങ്കിലുും മുറിഗൊ ചതഗൊ കേിരുഗന്നാ? 

ദ്വാരപാേക൯: ഇല്ല സാര്ക്, മരണവമാഴിച്ചാല് അെര്ക് പൂര്ക്ണമായുും ന്ല്ല ആഗരാേയമുള്ളെരായിരുന്നു. 

കുറ്റാഗന്വഷക൯: പുറത്തുള്ള കാരയങ്ങള് ഗന്ാക്കി അകത്ത് എതാണ് സുംഭെിച്ചവതന്നു ന്ിങ്ങള്ക പറയുൊ൯ കഴിയില്ല എന്നു ഞാ൯ 
ഊഹികന്നു. 



ദ്വാരപാേക൯: അതു െിചിത്രവമന്നു ന്ിങ്ങള് പറയണും. അതാണ്  അെ൪ ചിതിച്ചത്. എന്നാല് ഞാ൯ പറയുന്നു, ഈ മുറിയില് അധികും 
നുണയ്മാവര കേിട്ടില്ല. 

കുറ്റാഗന്വഷക൯: എതാണ് ന്ിങ്ങള് പറഞ്ഞത്. 

ദ്വാരപാേക൯: ഇെിവെ ഒരു നുണ പറയുന്നെവരയുും കേിട്ടില്ല. 

കുറ്റാഗന്വഷക൯: ഇല്ല അതിനു മുന്പ്  

ദ്വാരപാേക൯ : ഓ അകത്ത് എതാണ് ന്െകന്നവതന്നു ആര്ക്കും കാണുൊ൯ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.  

സൂചന് # 3 െസ്തു (പാഠും 12)
 

സൂചന്വയന്ന ന്ിേയില് ഈ വഭൗതീക െസ്തു ക്ലാസ്സില് വകാണ്ടുെരുക: 
ന്ാണയങ്ങള്  

സൂചന് # 4 പുരാെസ്തുശ്ാസ്ത്രും (പാഠും 12) 

 

വയരുശ്ഗേമിലുള്ള മന്ദിരത്തില് ഇന്നു ശ്ഗോഗമാവെ    മണ്ഡപും 
എങ്ങവന്വയന്നതിവെ ചിത്രും. (രഹസയും: അഗൊസ്തേന്ായ പഗത്രാസ് 
ശ്ഗോഗമാവെ    മന്ദിരത്തില് പ്രസുംേിച്ചുവെന്നു അ.പ്ര. 3 ല്  
പരാമര്ക്ശ്ിച്ചിരികന്നു. അന്ന്യാസിവന്യുും സഫീരവയയുും പഗത്രാസ് ബകകാരയും 
വചയ്തവതങ്ങവന്വയന്നു അ. പ്ര. 5ല് കാണുന്നു. ഇതിന്ടുഗത്താ അവല്ലങ്കില് 
ഇെിവെത്തവന്നഗയാ ആണ്  അത് സുംഭെിച്ചത്). 

സൂചന് # 5 ബൈൈിള് രുംേും (പാഠും 12) 

 

രഹസയും : െസ്തു െിറ്റതില് ന്ിന്നുള്ള ധന്വുും (മുഴുെനുമല്ല) പുരുഷവെയുും 
സ്ത്രീയവെയുും ശ്രീരത്തിവെ ഛായാ ചിത്രവുും (ആദ്യും പുരുഷ൯ ഗപായി പിന്നാവേ 
സ്ത്രീയുും). 

െയെഹാരും പരിഹരിച്ചു! (പാഠും 12). 
ബൈൈിള് കഥ (പാഠും 12)  

അന്ന്യാസുും സഫീറയുും. 

ബൈൈിെില് ന്ിന്ന് )അ .പ്ര . 5:1-11). 

ഗയശുെിവെ ശ്ിഷയന്മാര്ക് ഗയശുെിവെ ന്ന്മകവെകറിച്ചു പങ്കുവെച്ചഗൊള് അതില് ഉത്സാഹും കാണിച്ചു 
ജന്ങ്ങള് അഗന്യാന്യും സഹായിച്ചു. അെര്ക് അെരുവെ ആസ്തികള് െിറ്റുഗപാലുും പാെങ്ങവെ സഹായിച്ചു,  
അന്ന്യാസുും സഫീറയുും െയതയസ്തമായിരുന്നില്ല, അെരുും സഹായികൊ൯ ആഗ്രഹിച്ചു. ഭാേയെശ്ാല്, 
അെര്ക്ക കുറച്ചു ഭൂമിയുോയിരുന്നു. അെര്ക് അതു െിറ്റു, എന്നാല് അതില് ഒരു ഭാേും മാത്രും ശ്ിഷയന്മാര്ക്ക 
വകാടുകൊ൯ തീരുമാന്ിച്ചു, എന്നാല് മുഴുെനുും വകാടുകന്നതായി അെര്ക് ഭാെിച്ചു. പഗത്രാസിനു ധന്ും വകാടുകന്നതില് അന്ന്യാസ് െെവര 
സഗതാഷിച്ചു. എന്നാല് അന്ന്യാസ് നുണ പറയുന്നുവെന്നു പരിശുദ്ധ്ാത്മാെ് പഗത്രാസിഗന്ാടു പറഞ്ഞു. ഭൂമി െിറ്റത് ഇത്രയ്ഗക്കാ എന്നു 



പഗത്രാസ് ഗചാദ്ിച്ചു, അവത എന്നു അന്ന്യാസ് മറപെി പറഞ്ഞു. കര്ക്ത്താെിനുഗെേി ചിേ ന്ല്ല കാരയങ്ങള് വചയ്യുൊ൯ ശ്രമികഗപാള്, 
എങ്ങവന്യാണ് പിശ്ാച് ഹൃദ്യും ന്ിറയ്ക്കുൊ൯ അന്ന്യാസിനു എങ്ങവന് കഴിഞ്ഞുവെന്നു പഗത്രാസ് ഗചാദ്ിച്ചു. ഭൂമി അന്ന്യാസിവെയുും 
സഫീറയുവെതുമായിരുന്നു അെര്ക് െില്ഗക്കേ ആെശ്യമുോയിരുന്നില്ല, ധന്ും മുഴുെനുും വകാടുഗക്കേ ആെശ്യവുമുോയിരുന്നില്ല, എന്നാല് 
അെ൪ അതിവന്കറിച്ചു നുണ പറഞ്ഞു. പഗത്രാസ് അെവന് ശ്ാസിച്ചുകഴിഞ്ഞഗൊള് അന്ന്യാസ് െീണു മരിച്ചു. ചിേ മണിക്കൂറകള്ക ഗശ്ഷും 
തവെ ഭര്ക്ത്താെിവന് അഗന്വഷിച്ചു സഫീരയുും െന്നു. പഗത്രാസ് അെവെ കേഗൊള്, ഭൂമി െിറ്റുകിട്ടിയ ധന്ും മുഴുെ൯ അന്ന്യാസ് ദ്ാന്ും 
വകാടുത്തുഗൊ എന്നു ഗചാദ്ിച്ചു. അെളുും അെളുവെ ഭര്ക്ത്താെിവന്ഗൊവേ നുണ പറഞ്ഞു. സഫീറ കെവു കാണികന്നതു മന്സ്സിോക്കിയ 
പഗത്രാസ് വഞട്ടിത്തരിച്ചു. ബദ്െവത്ത ഇങ്ങവന് പരീക്ഷികന്നവതത് എന്ന് െെവര െയസന്ഗത്താവെ പഗത്രാസ് അെഗൊടു ഗചാദ്ിച്ചു. അെളുവെ 
ഭര്ക്ത്താെ് മരിച്ചുവെന്നു വപവട്ടന്ന്  അെള് തിരിച്ചറിഞ്ഞു, അെള് തിരിഞ്ഞു ഗന്ാക്കിയഗൊള് തവെ ഭര്ക്ത്താെിവന് അെക്കിയെവര അെള് കണ്ടു 
അെളുും െീണു മരിച്ചു. 

പ്രാഗയാേികും (പാഠും 12)  

ന്ാും ഇഗൊഴുും സതയും പറയണവമന്നു ബദ്െമാഗ്രഹികന്നു. 

മന്:പാഠ ൊകയും (പാഠും 12)  

അഗന്യാന്യും ഗഭാഷ്ക്കു പറയരുത്; ന്ിങ്ങള് പഴയ മനുഷയവന് അെവെ പ്രവൃത്തികഗൊടു കൂവെ ഉരിഞ്ഞു കെഞ്ഞു (വകാഗോസയര്ക് 3:9) 

അബസവന്മെ് (പാഠും 12)  

ന്ിങ്ങള് പറഞ്ഞ ഒരു നുണവയകറിച്ചു ചിതികക. ഇന്ി ഒരിക്കലുും ആ നുണ മറ്റുള്ളെഗരാടുപറയിവല്ലന്നു തീരുമാന്ികക. ഒരു വചറിയ ഗപെര്ക് 
എടുത്തു ആ നുണ അതില് എഴുതുക. ആ നുണ ഇന്ി പറയാതിരികൊ൯ ബദ്െും സഹായികന്നതിന്ായി പ്രാര്ക്ഥന്യുും എഴുതുക. ആ ഗപെര്ക് 
െീെിനു പുറത്ത് കുഴിച്ചു മൂടുക. 

ബദ്െത്തിവെ േി.എ൯.എ (പാഠും 12)
 

ഈ പാഠത്തില് ബദ്െവത്തകറിച്ചു ന്ാും എതാണു പഠിച്ചത്? ബദ്െും ജന്ത്തിവെ 
ഹൃദ്യവുും ഉഗേശ്യങ്ങളുും അറിയുന്നു 

െിഗന്ാദ്ത്തിവെ സമയും (പാഠും 12) 

േയിും (പാഠും 12)  

അെരുവെ ന്ാണയങ്ങള് വകാടുക്കാതിരുന്നെ൯ ആര്? 

അദ്ധ്യാപക൯ കുട്ടികഗൊെ് വൃത്താകൃതിയില് ഇരികൊ൯ പറയുന്നു. ഒരാവെ തിരവഞ്ഞടുത്ത് വൃത്തത്തിവെ ന്ടുെില് ഇരുത്തുക (പഗത്രാസ്) ഒരു 
വചറിയ ന്ാണയും ഒരു കുട്ടിക വകാടുകന്നു (അന്ന്യാസ്) കുട്ടികള് ഈ ന്ാണയും ഇെതു ന്ിന്നു െേഗത്താട്ടു അെരുവെ പിറകിലൂവെ 
ബകമാറന്നു. ഗെവറാരു ന്ാണയും ഗെവറ കുട്ടിക ന്ല്കുന്നു (സഫീറ. ഈ ന്ാണയവുും എതിര്ക് ദ്ിശ്യില് കുട്ടികള് ബകമാറന്നു. അെരുവെ 
ബകയ്യില് ഉവേങ്കിലുും ഇവല്ലങ്കിലുും അെര്ക് എല്ലാെരുും ന്ാണയും ബക മാറിയതായി ന്െികന്നു. കുട്ടികള് ഈ ന്ാണയും ബകമാറന്ന 
സമയത്ത് ന്ടുെില് ന്ില്കന്ന കുട്ടി (പഗത്രാസ്)ഗയാെ് കണ്ണുകെെയ്ക്കാ൯ പറഞ്ഞ്, പേപ്രാെശ്യും ആ കുട്ടിവയ െട്ടും കറകന്നു. അദ്ധ്യാപക൯ 
കണ്ണു തുറക്കാ൯ പറഞ്ഞിട്ട്, ആരുവെ ബകയ്യിോണ് ഇഗൊള് ന്ാണയും എന്നു കണ്ടുപിെികൊ൯  ആെശ്യവെടുന്നു. അന്ന്യാസിവന്യുും 
സഫീറവയയുും (ന്ാണയും ബകയ്യിലുള്ള കുട്ടി) കണ്ടുപിെികന്നതു െവര േയിും തുെരുക. ന്ാണയും ബകയ്യിലുള്ള കുട്ടി പിെിക്കവെട്ടാല് അയാള് 
അടുത്ത ‘’പഗത്രാസ്‘’ ആകണും. 

ചര്ക്ച്ച (പാഠും 12)  

മുതിര്ക്ന്ന കുട്ടികള്ക മാത്രും) 

1. എന്തുവകാോണ് എല്ലാെരുും സവര്ക്ഗത്തില് ഗപാകാത്തത്? 

എല്ലാെരുും പാപും വചയ്തു ന്രകത്തിനു ഗയാേയരാവന്ന്നു ബൈൈിള് പ്രസ്താെികന്നു. ബദ്െത്തിനു യന്ത്രമനുഷയവര ആെശ്യമില്ല. ന്വെ അെ൯ 
തിരവഞ്ഞടുക്കാനുള്ള സവാതന്ത്രയഗത്താവെ ഉോക്കി. എല്ലാെരുും രക്ഷിക്കവെെണവമന്നു ബദ്െമാഗ്രഹികന്നു. എന്നാല് ചിേ മനുഷയ൪ 
ഗയശുെിവന് അവല്ലങ്കില് സവര്ക്ഗവത്ത സവീകരിക്കാവത അെരുവെ സവതും െഴി തിരവഞ്ഞടുകന്നു. 

2. ചുറ്റുപാടുും ഗപാകുന്നതിനു(മറ്റുള്ളെരുമായി) പങ്കുെയ്ക്കുന്നതിനു) എന്തുവകാോണ് മതിയാൊത്തത്? 



ആദ്യമായി, ‘ആെശ്യത്തിനുും മതിയായ’ തു ഒരു ചേികന്ന േക്ഷയവുും ഓഗരാ രാജയത്തുും ഓഗരാ െര്ക്ഷവുും മാറ്റങ്ങള് ഉോകുന്നു. രോമതായി 
ദ്രിദ്രര്ക് ഇഗൊഴുും ന്ഗൊടു കൂവെയുേ്. മൂന്നാമതായി വകാടുകന്നത് ന്മുക്ക് ന്ല്ലതാണ്. 

3. ഒരു ‘വെളുത്ത നുണ’ അവല്ലങ്കില് ‘വചറിയ നുണ’ എത് ആക്കിത്തീര്ക്കന്നു? 

േക്ഷയങ്ങള് പ്രധാന്വെട്ടതാണ്. ന്ിങ്ങള് നുണ പറയുന്നത് ആരുവെവയങ്കിലുും െികാരവത്ത അവല്ലങ്കില് ന്ിങ്ങവെത്തവന്നഗയാ കുറച്ചു ധന്ഗമാ 
കാകൊന്ാഗണാ? ചതിവു ബദ്െും ഇഷ്ടവെടുന്നില്ല. ഭൂമി െിറ്റിട്ട് അതിവന്കറിച്ചു നുണ പറയുന്നതിഗന്ക്കാള് ന്ല്ലതായിരുന്നു അതു 
െില്ക്കക്കാതിരികന്നത്. 

െിദ്യാര്ക്ഥിയുവെ ഗപജിവേ ഉത്തരങ്ങള് (പാഠും 12)  

 

 

ലൂക്കാസിവെ പരീക്ഷണും (പാഠും 12)  

ഗമശ്യില് വെച്ചിരികന്ന ഒരു ഗപെറില് ഒരു അെയാെമിടുക പിന്നീെ് െിദ്യാര്ക്ഥി പിറഗകാട്ടു മാറി ഒരു കണെച്ച്, അവത അെയാെത്തില് 
അെികക.  

https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1292637964105917/ 

  

https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1292637964105917/


--[  കേസ് 13  ] -- 
സൂചന്കള് (പാഠും 13) 

സൂചന് # 1 തേവക്കട്ട്  (പാഠും 13)  

അസാധാരണമായ സവപ്നത്തിവെ ഗകസ്  

സൂചന് # 2 ന്ാെകും (പാഠും 13)  

െയാഖയാതാെ്: ഇവതാരു വകട്ടുകഥയാണ്. ന്ിരപരാധിയുവെ സുരക്ഷവയക്കരുതി ഗപരുും േേവുും മാറ്റിയിരികന്നു. 

ന്ാഗൊെി: ന്ിങ്ങള് എതിനു ഗെേിയാണ് ഗന്ാകന്നത്. 

സവതന്ത്ര അഗന്വഷക൯ : ഈ ഉയരമുള്ള അപ്രതയക്ഷന്ായ ഒരു വചരുെക്കാരവന്കറിച്ചു ഞാ൯ 
അഗന്വഷികകയാണ്. അെ൯ െയതയസ്തമായ ഒരു കുൊയും ഇട്ടിട്ടുോവുും. 

ന്ാഗൊെി: ഓ അവത, ഞാ൯ അെവന് കണ്ടു. ചിേ ദ്ിെസങ്ങള്ക മുപ് അെ൯ െന്നിരുന്നു. 

സവതന്ത്ര അഗന്വഷക൯: അെ൯ എെിവെക്കാണ്  ഗപായവതന്നു ന്ിങ്ങള്ക്കറിയാഗമാ? 

ന്ാഗൊെി: അെ൯ ഗദ്ാദ്ാന്ിവേക്കാണ് ഗപായവതന്നു ഞാ൯ കരുതുന്നു. 

സവ. അഗന്വഷക൯ : എന്തുവകാോണ് ഗദ്ാദ്ാന്ിഗേക ഗപായത്. 

ന്ാഗൊെി: ന്ല്ലത്, അെവെ സഗഹാദ്രന്മാര്ക് അെിഗെക ഗപാകുന്നതിവന്കറിച്ചു സുംസാരികന്നതു ഞാ൯ ഗകട്ടു. അതുവകാേ്, അെ൯ െന്നു 
അെവെ സഗഹാദ്രന്മാവര അഗന്വഷിച്ചഗൊള്, ഞാ൯ അെഗന്ാടു പറഞ്ഞു, അെര്ക് ഗദ്ാദ്ാന്ിഗേക ഗപായിട്ടുോകുവമന്ന്. 

സവ. അഗന്വഷക൯: ഗെവറ എവതങ്കിലുും ന്ിങ്ങള് ഗകഗട്ടാ. 

ന്ാഗൊെി: അവത, ഞാ൯ അെരുവെ സഗഹാദ്രന്ായിരുന്നുവെങ്കില്, ഞാ൯ അെരുവെ അടുക്കഗേക ഗപാകയില്ലായിരുന്നു. അെര്ക്ക അെഗന്ാടു 
ന്ല്ല ഗദ്ഷയമുോയിരുന്നു. 

സവ. അഗന്വഷക൯: വകാള്ളാും, ന്ിങ്ങള് ഗകട്ടുഗൊ, എന്തുവകാേ്? 

ന്ാഗൊെി: ന്ല്ലത്, അെരുവെ ചീത്തയായ സവഭാെും അെ൯ പിതാെിഗന്ാടു പറഞ്ഞു. അെര്ക് അെക്കിയ സവരത്തില് ഗെവറവതല്ലാഗമാ പറഞ്ഞു, 
എന്ിക ഗകള്കൊ൯ കഴിഞ്ഞില്ല. 

സവ. അഗന്വഷക൯ : ന്ിങ്ങള് ഗകട്ടിവല്ലഗന്നാ അഗതാ ന്ിങ്ങള്ക ഗകള്ഗക്കേ ആെശ്യമിവല്ലഗന്നാ? 

ന്ാഗൊെി: കുറച്ചു മാത്രും ഗകട്ടു പഗക്ഷ എതാവണന്നു മന്സ്സിോയില്ല, സഗഹാദ്രന്മാവരല്ലാെരുും ഇതിവന്കറിച്ചു ഗക്ഷാഭിച്ചിരുന്നു. ദ്ാ൯ 
ഇതിവന്കറിച്ചു അഗങ്ങയറ്റും കയര്ക്ത്തിരുന്നു. എന്നാല് വൈഞ്ചമി൯, അെവെ ഗപര് അതാവണന്നു ഗതാന്നുന്നു, സമചിത്തതഗയാവെ 
സുംസാരിച്ചു. 

സവ. അഗന്വഷക൯: അെവെ സഗഹാദ്രന്മാ൪ എെിവെയാണ് ഗപായവതന്നു ന്ിങ്ങള് അെഗന്ാടു പറഞ്ഞു? 

ന്ാഗൊെി: ന്ല്ലത്. അെ൯ ഗദ്ാദ്ാന്ില് എത്തുഗപാഗഴകും അെരുവെ ഗകാപും എല്ലാും തണുത്തിരികും. 

സവ. അഗന്വഷക൯: അതില് എന്ിക ഒരുറപ്പുമില്ല. 



ന്ാഗൊെി: എന്തുവകാേ്, എവതങ്കിലുും സുംഭെിഗച്ചാ? 

സവ. അഗന്വഷക൯: അവത, അെവന് കാണ്മാന്ില്ല. ഈ സമയത്ത് അെ൯ മരിച്ചു എന്നു ചിതികന്നു. അെ൯ ന്ഷ്ടവെട്ടു ഗപാകുന്നതിനു മുന്പ് 
ആ സമയത്ത് ന്െന്നതറിയുൊനുും സാധികവമങ്കില് അെവെ സാധന്ങ്ങള് െീവേടുകൊനുും അെവെ പിതാെ് എവന്ന കൂേിവക്കടുത്തതാണ്. 

ന്ാഗൊെി: ഓ പാെും കുട്ടി, അെവന് ന്ഷ്ടവെട്ടതായി ഗതാന്നി, യഥാര്ക്ഥത്തില് അെവന് സഹായികൊ൯ ഞാ൯ ശ്രമിച്ചു, എന്ിക്കറിയില്ല. 

സൂചന് # 3 െസ്തു (പാഠും 13)
 

സൂചന്വയന്ന ന്ിേയില് ഈ വഭൗതീക െസ്തു ക്ലാസ്സില് വകാണ്ടുെരുക: തേയിണ  

സൂചന് # 4 പുരാെസ്തുശ്ാസ്ത്രും (പാഠും 13) 

 

ഗോതപ് ബകവകാണ്ടു വകായ്വതടുകന്ന േേും ഗോകത്തിലുേ്(രഹസയും: 
ഇങ്ങവന്യുള്ള കറ്റകൊണ് സവപ്നത്തില് ഗയാഗസഫിവെ മുപില് െണങ്ങിയത്). 

സൂചന് # 5 ബൈൈിള് രുംേും (പാഠും 13) 

 

രഹസയും: ഗയാഗസഫിവെ സവപ്നും, സൂരയ൯ തവെ പിതാവുും ചന്ദ്ര൯ തവെ മാതാവുും 
പത്തു ന്ക്ഷത്രങ്ങള് തവെ സഗഹാദ്രന്മാരുും  

 

 

 

 
െയെഹാരും പരിഹരിച്ചു! (പാഠും 13) 

ബൈൈിള് കഥ (പാഠും 13)  

ഗയാഗസഫുും അെവെ   സവപ്നങ്ങളുും 

ബൈൈിെില് ന്ിന്ന്  :ഉല്പത്തി  37:1-11). 

ഇെയന്ായിരുന്ന യാഗക്കാൈിവെ ഇെയ പുത്രന്ായിരുന്നു ഗയാഗസഫ്. മറ്റുള്ളെഗരക്കാള് തവെ പിതാെ് 
തവന്ന ഗേഹികന്നതിന്ാല് അെന്റ സഗഹാദ്രന്മാ൪ അെവന് വെറത്തു. യാഗക്കാൈിവെ 
പ്രായാധികയത്തിോണ് ഗയാഗസഫ് ജന്ിച്ചത് അതുവകാേ് ഗയാഗസഫ് തന്ിവക്കാരു 
അനുഗ്രഹമാവണന്ന് യാഗക്കാൈ് കരുതി അെവന് അധികും ഗേഹിച്ചു. യാഗക്കാൈിവെ പ്രിയവെട്ട 
ഭാരയയുവെ മകനുമായിരുന്നു ഗയാഗസഫ്. യാഗക്കാൈ് ന്ല്ല ന്ിറത്തിലുള്ള കുൊയങ്ങള് ഗയാഗസഫിനു 
ഉോക്കിവകാടുത്തു. അതു തവെ സഗഹാദ്രന്മാവര ഗകാപിെിച്ചു, അെര്ക് അെഗന്ാടു ദ്യഗയാടുകൂെി ഒരു ൊക്ക് ഗപാലുും സുംസാരിച്ചില്ല. ബദ്െും 
ഗയാഗസഫിനു െയതയസ്തമായ രണ്ടു സവപ്നങ്ങള് വകാടുത്തു. ആദ്യഗത്തത്, താനുും തവെ സഗഹാദ്രന്മാരുും കറ്റ വകട്ടുന്ന േേത്താണ് ന്െന്നത്, 
വപവട്ടന്നു തവെ കറ്റ മാത്രും ന്ിെവര ന്ില്ക്കകകയുും മറ്റുള്ളെരുവെ കറ്റകള് തവെ കറ്റവയ െീണു ന്മസ്കരികന്നതുും കണ്ടു. രോമവത്ത സവപ്നും, 
സൂരയവെയുും ചന്ദ്രവെയുും ന്ക്ഷത്രങ്ങളുഗെതുമായിരുന്നു. സൂരയന് തവെ പിതാവുും ചന്ദ്രന് തവെ മാതാവുും ന്ക്ഷത്രങ്ങള് 
സഗഹാദ്രന്മാരുമായരുന്നു. അെര്ക് അെവന് ന്മസ്കരികന്നതായി കണ്ടു. അെന് ഈ സവപ്നും തവെ പിതാെിഗന്ാടുും സഗഹാദ്രന്മാഗരാടുും 



പറഞ്ഞഗൊള് അെ൪ എല്ലാെരുും ഗകാപാകുേരായി. അെര്ക് വെറത്ത അെരുവെ സഗഹാദ്രവന് ഒരു ദ്ിെസും െണങ്ങുവമന്നു അെര്ക്ക 
െിശ്വസികൊ൯ കഴിഞ്ഞില്ല. യാഗക്കാബുും താന് ഗേഹിച്ച മകവന് ശ്ാസിച്ചു, താനുും തവെ ഭാരയയുും ഒരു ദ്ിെസും തങ്ങളുവെ മകവന് 
െണങ്ങുവമന്നു െിശ്വസികൊന് തയ്യാറായില്ല. എന്നാല് യാഗക്കാൈ് തവെ മന്സ്സില് ഓര്ക്െകള് മറച്ച് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. െെവര െര്ക്ഷങ്ങള്ക 
ഗശ്ഷും, എല്ലാ സവപന്ങ്ങളുും യാഥാര്ക്ഥയമായി,െേിയ ക്ഷാമത്തില് ന്ിന്നു അഗന്കവര രക്ഷികൊന് ബദ്െും ഗയാഗസഫിവന് ഈജിപ്റ്റ്റിവേ 
ഒരു ന്ായകന്ായി ഉപഗയാേിച്ചു. 

പ്രാഗയാേികും (പാഠും 13)  

എവെ സുഹൃത്തുക്കള്കും കുടുുംൈത്തിനുും ബദ്െും െയതയസ്തമായ െരങ്ങള് വകാടുകന്നുവെന്നു ഞാ൯ മന്സ്സിോകന്നു. 

മന്:പാഠ ൊകയും (പാഠും 13)  

ബദ്െഗമാ തവെ ഇഷ്ടപ്രകാരും അെയെങ്ങവെ ശ്രീരത്തില് വെഗവവറയായി വെച്ചിരികന്നു. സകേവുും ഒരു അെയെും എങ്കില് ശ്രീരും 
എെിവെ ( 1 വകാരിതയര്ക് 12:18,19). 

അബസവന്മന്റ് (പാഠും 13)  

ന്ിങ്ങെില് ന്ിന്നുും െയതയസ്തമായി ൈേും അവല്ലങ്കില് കഴിവുകള്, താേന്തുകള് ഉള്ള, ന്ിങ്ങള്ക്കറിയാവുന്ന മൂന്നു ഗപരുവെ പട്ടിക തയ്യാറാകക. 
ബദ്െും അെവര എങ്ങവന്യാണ് ഉപഗയാേികന്നവതന്നുും ഗന്ാകക. അെരുവെ െരങ്ങെില് അസൂയവെൊതിരികൊ൯  സഹായത്തിനു 
ബദ്െഗത്താടു പ്രാര്ക്ഥികക. 

െത്തിവെ േി.എ൯.എ (പാഠും 13)  

ഈ പാഠത്തില് ന്ിന്നു ന്ാും ബദ്െവത്തകറിച്ചു എതാണു പഠിച്ചത്? ചിേ സമയത്ത് ബദ്െും തവെ 
ജന്വത്തകറിച്ചുള്ള ഭാെി പദ്ധ്തികള് അെവര കാണികന്നു.     

െിഗന്ാദ്ത്തിവെ  സമയും (പാഠും 13) 

േയിും (പാഠും 13)  

സവപ്നത്തിവെ േയിും 

 അദ്ധ്യാപക൯ ക്ലാസ്സിവന് കറ്റയുും ന്ക്ഷത്രങ്ങളുവമന്നു രോയി തിരിച്ചു ഈ േയിും ആരുംഭികന്നു. അദ്ധ്യാപക൯ ക്ലാസ്സിവെ ഒരറ്റത്ത് സുരക്ഷിത 
ഗരഖയായി ന്ില്ക്കകന്നു. അെിഗെക കുട്ടികള് ഓടുന്നു എന്നാല് അെവര െേിക്കരുത്. അദ്ധ്യാപക൯ കഥ പറയുഗപാള് രണ്ടു െീമുകളുും അെരുവെ 
ഗപര് (കറ്റ, ന്ക്ഷത്രും) ഗകള്കഗപാള് ഓെി സുരക്ഷിത േേഗത്തക മാറണും. മറ്റുള്ള കുട്ടികള് ഇെ൪ സുരക്ഷിത ഗരഖ മറികെകന്നതിനു മുപ് 
അെവര തെഞ്ഞു െേിച്ചു മാറ്റണും. െേിച്ചു മാറ്റവെട്ട കുട്ടി, െേികന്ന െീമിഗന്ാടു കൂെിഗച്ചരണും. 15 മിന്ിറ്റിനുള്ളില് ഏതു ഭാേത്താഗണാ 
അധികും ഗപരുള്ളത് അെര്ക് െിജയികൊകുും. ബൈൈിള് കഥവയ സ്മരിച്ചുവകാേ് ഗതാറ്റ െീും ജയിച്ച െീമിവന് െണങ്ങണും. 

ചര്ക്ച്ച (പാഠും 13)  

മുതിര്ക്ന്ന കുട്ടികള്ക മാത്രും) 

1. ഞാ൯ മറ്റുള്ളെഗരാടു ബദ്െവത്തകറിച്ചു പറയണഗമാ? 

രിസ്തയാന്ികള് ബദ്െവത്തകറിച്ചു മറ്റുള്ളെഗരാടു പറയുൊ൯ തയ്യാറാഗെേതാണ് . 1പഗത്രാസ് 3:15 പറയുന്നത്, 
ന്ിങ്ങെിലുള്ള പ്രതയാശ്വയകറിച്ചു ന്യായും ഗചാദ്ികന്ന ഏെഗന്ാടുും വസൗമയതയുും ഭയഭക്തിയുും പൂണ്ടു പ്രതിൊദ്ും 
പറൊ൯ ഇഗൊഴുും ഒരുങ്ങിയിരിെി൯. മത്തായി 28:19-20 പറയുന്നത്, ഗോകവത്തപാടുും ഗപായി അെവന്കറിച്ചു 
പറയുൊന്ാണ്. ന്ാും തന്ിവയ വചയ്യണവമന്നില്ല, അെ൯ ന്വെ സഹായികും. അെവെ സാക്ഷിയാകുന്നതിനു പരിശുദ്ധ്ാത്മാെ് ശ്ക്തി തരുും ( 
അ.പ്ര. 1:8).ചിേര്ക് മറ്റുള്ളെഗരാടു പറയുന്നതിവെ കാരണും ഇതു അെര്ക്ക േഭിച്ചിരികന്ന പ്രഗതയക െിെിയുും െരവുും ഉള്ളതുവകാോണ് 
(എവഫ 4:11, സുെിഗശ്ഷകവെ െിെിയുും െരവുും). കുട്ടികള്ക സുെിഗശ്ഷീകരണത്തിവെ െരും ന്ല്കിയിട്ടില്ലാത്തഗൊള്, സ്കൂെിലുും 
അയല്ക്കാരുവെയടുത്തുും അെ൪ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഓഗരാ െയക്തികഗൊടുും ബദ്െവത്തകറിച്ചു പറയുന്നതിനു കുട്ടികള്ക സുെിഗശ്ഷകവെ 
ഉത്തരൊദ്ിത്തും ഗെണവമന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലുും ന്ാവമല്ലാെരുും മറ്റുള്ളെഗരാടു ബദ്െവത്തകറിച്ചു പറയുൊ൯ തയ്യാറള്ളെരായിരിക്കണും. 

2. ന്ിങ്ങളുവെ കൂട്ടുകാര്ക് ന്ിങ്ങഗൊടു സുംസാരികന്ന െിധങ്ങള് ഏവതല്ലാും? ബദ്െത്തില് ന്ിന്നുള്ള ഒരു വചറിയ ‘’സഗന്ദശ്ും’’ എതാണ്? 

കൂട്ടുകാരുമായി ന്ാും ഗഫസ് ബുക്ക്, ചാറ്റിുംേ്, െവിറ്റര്ക്, വസല്ഗഫാണ്, മുഖാമുഖും അങ്ങവന് െിെിധ രീതിയില് ആശ്യെിന്ിമയും ന്െത്താറേ്. 
ബദ്െത്തില് ന്ിന്നു ന്ിങ്ങള്കള്ള സഗന്ദശ്ും വപാതുൊയിട്ടുള്ളതാഗണാ സവകാരയമായതാഗണാ? ചിേഗൊള് ബദ്െും ന്ഗൊടു ചിേയിെത്തു 



‘ഗപാകു’ അവല്ലങ്കില് ‘തങ്ങുക’ സഹായികക എന്നു പറയാറേ്. ചിേഗൊള് ഒരു ൊകവകാണ്ടു ചിേ മാര്ക്ഗദ്ര്ക്ശ്ന്ും ന്ല്കാറേ്. അെ൯ തരുന്ന 
സഗന്ദശ്ും(െവീറ്റ്) മുഴുെന്ായി മന്സ്സിോയിവല്ലങ്കില് ഗപാലുും അതു അനുസരികൊ൯ ന്ാും ൈാധയേരാണ്. 

3. സവപ്നങ്ങള് എത്രഗത്താെും െിശ്വാസഗയാേയമാണ്? എന്തുവകാോണ് ജന്ങ്ങള് ഭാെിപറയുന്നെരുവെയടുത്തു പണും വകാടുത്തു തങ്ങളുവെ 
ഭാെി എതായിരികവമന്നു അറിയുൊ൯ ആഗ്രഹികന്നത്? 

ഓഗരാ പ്രഭാതത്തിലുും കുട്ടികള് കേ സവപ്നവത്തകറിച്ചു സുംസാരികന്നതില് അെ൪  സഗതാഷികന്നു. അെര്ക്ക സമയും 
വകാടുകകയാവണങ്കില് ഒരു അര്ക്ഥവുമില്ലാത്ത അെരുവെ സവപ്നും അെര്ക് പറയുും. അതു അസാധയമായിരിക്കാും; ഒരു പഗക്ഷ തഗേദ്ിെസും 
കേ ഏവതങ്കിലുും െി.െി. പരിപാെിഗയാ സിന്ിമയുമാഗയാ ൈന്ധവെട്ടതായിരിക്കാും അത്. എന്നിരുന്നാലുും ഇെയ്ക്കിവെ സവപ്നവത്ത ബദ്െും 
ഉപഗയാേിച്ചിട്ടുേ്, അതു െെവര െിരെമാണ്. ചിേഗൊള് സവപ്നത്തിലൂവെ ബദ്െും ന്ഗൊടു സുംസാരികും, എന്നാല് അതു ന്വെ 
െഴിവതറ്റിച്ചുവെന്നുും െരാും, കൂൊവത, ഭാെിപറയുന്നെവര െിശ്വസിക്കാ൯ കഴിയില്ല. ആെര്ക്ത്തന്ും 18:10-12-ല്, ഈ കാരയങ്ങള് 
വചയ്യുന്നെവന്ല്ലാും യാഗഹാെയ്ക്കു വെറൊകുന്നു. ബദ്െും ഭാെിപറയുന്നതിവന്കറിച്ചു ജന്ത്തിനു മുന്നറിയിെ് വകാടുകന്നു കാരണും അെ൯ 
അെരുവെ ഭാെികഗെേി ബദ്െവത്ത ആശ്രയികകയിവല്ലന്നു അെനു അറിയാും എന്നാല് അെരുവെ എന്തു സുംഭെികവമന്നു മുന്നഗമ 
അറിയുൊ൯ ആഗ്രഹികന്നു. ജന്ും അെന്ില് ആശ്രയികൊ൯ അെ൯ ആഗ്രഹികന്നു. 

െിദ്യാര്ക്ഥിയുവെ ഗപജിവേ ഉത്തരങ്ങള് (പാഠും 13 )  

 

 

ലൂക്കാസിവെ പരീക്ഷണും (പാഠും  13)  

ഇെതു ന്ിന്നു െേഗത്താട്ടു കാല് കറകന്നഗതാവൊെും ഓഗരാരുത്തരുും ഒരു ഗപെറില് അെരുവെ ഗപര് എഴുതുൊ൯ ആെശ്യവെടുക.(കൂടുതല് 
െിെരങ്ങള് യൂ െൂൈിലൂവെ കാണുക). 

https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1293723920663988/ 
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