


सी बी आय: 
चिल्ड्रन्स ्बायबल इन््हेस्टीगेशन मुलाांिा 

पवित्र शास्त्र तपास 

रवििार शाळा 

यूनिट १ 
शशक्षक पसु्तीका 

सिव ियोगटासाठी (४-१५िर्व) 

मलेु महत्िपरू्व आहेत 

 

 

 

“मुले महत्िपूर्व आहेत” च्या संपूर्व चमूच ेआभार!  

Chief Editor: Kristina Krauss 
 
Creative Team: Angie Kangas, Dwight Krauss, Flor Boldo, Jennifer Sánchez Nieto, Jon Kangas, Julio 
Sánchez Nieto, Mike Kangas, Monserrat Duran Díaz, Rubén Darío, Suki Kangas, Verónica Toj, and Vickie 
Kangas. 
 
Translation Team: Ali Atuha, Aline Xavier, Annupama Wankhede, Aroma Publications, Benjamin Gaxiola, 
Blessie Jetender, Blessy Jacob, Carla Mayumi, David Raju, Diana de León, Ephraim Njuguna Mirobi, Finny 
Jacob, Jacob Kuruvilla, Jetender Singh, Marcos Rocha, Mary Amelia Hernández, Mathew Das, Nassim 
Bougtaia, Paul Mwangi, Paul Septan, Rubina Rai, Sabrina Benny John, and SubtitleMe. 

  



सी बी आय मध्ये आपले स्वागत आहे........” 
चिल्ड्रन्स ्बायबल इन््हेस्टीगेशन मुलाांिा पचवत्र शास्त्र तपास 

“!!!! 

” चचल्ड्रि आर इम्पोटेन्ट “ मध्ये तमु्हाला रवििार शाळेचे, ककंिा 
साप्ताहहक पवित्र शास्त्र प्रशशक्षर्ाचा आर्खी एका िर्व भराच्या िगव 
साहहत्य देण्यास आम्हाला आिदं होत आहे, तमु्ही हे प्रशशक्षर् तमुच्या मडंळीत, क्षेत्रात ककंिा समाजात 
देऊ शकता. ह्या कायवक्रमात तमुचे विद्यार्थी कल्ड्पिा करतील की त ेविशरे् एजंन्ट ककंिा तपासक आहेत 
आणर् त्यांिा दर आठिडी एक खटला सोडविण्यासाठी देण्यात आला आहे.  जर्ू टी िी िरील सीबीआय 
चा कायवक्रम.  तमुचे विद्यार्थी हे पोशलस गपु्तहेर आणर् विज्ञािाचे ततं्रज्ञ असतील ज ेप्रत्येक घटिेचा तपास 
करत असतांिा फोटो काढतील.  तमुच्या चचवला विज्ञाि प्रयोग शाळाच्या स्िरूपात तयार करण्यासासाठी, 
शशक्षकांिा विज्ञाि ततं्रज्ञासारखे ि पोशलस गपु्तहेरासारख ेतयार करण्यासाठी  तमुच्या कल्ड्पिाशक्तिचा 
उपयोग करा. 

इतक्या िर्ावपासिू रवििार शाळा शशकवित असतांिा मला असा अिभुि आला की, पाळकाच ेमलु ंककंिा 
नियशमत ररत्या मडंळीला जार्ा-यांचे मलु ंहे िेहमीच्या पवित्र शास्त्रातील गोष्ींशी पररचीत होििू जायचे. 
जर मी िोहाच्या तारिाची गोष्, ककंिा योिा ि व्हेल मास्याची गोष् सांगायला सरुिात केली तर मलेु 
कण्हत, कारर् त्यांिा गोष्ी आधीच माहीत असायच्या. मी िगव शशकिण्याची पद्धध्त बदलण्याचा प्रयत्न 
करीत अस,े परंत ूती सारखीच होत असे, आणर् माझे बरेचदा माझे विद्यार्थी कंटाळत असत.ं ही समस्या 
लक्षात ठेििू ”चचल्ड्रि आर इम्पोटेन्ट“ च्या कमवचा-यांिी शशक्षकांसाठी ही ििीि कल्ड्पिा सचूविली, आपर् 
विद्यार्थयाविा गोष् सांगत िाही! त्याएिजी त्यांिी ती घटिा ककंिा तो खटला सोडविला पाहीजे आणर् 
तमु्हाला त ेदर आठिडी शशकर्ार असलेली गोष् साचंगतली पाहीजे! हयाचाच अर्थव हा की हे अत्यतं 
महत्िाचे आहे की तमु्ही मलुांिा शशक्षकाचे पसु्तक ककंिा सगूाव्याचे उत्तर पाहू देऊ िये, जो पयतं त ेगोष् 
ओळखत िाही.  प्रत्येक आठिडी तमुच्याकड ेत्यांिा सांगण्यासाठी ५ सगूािे असतील जे त्यांिा अदंाज 
लािण्यासाठी प्रोत्साहहत करतील.  जेव्हा मलेु हया सगूाव्यांकड ेपाहतील तवे्हा कोर्त्याही गोष्ीची पषु्ी करू 
िका ककंिा िाकारूही िका, जरे् करूि िगावच्या सरुिातीच्या काही शमिीटात सिांिा सगूाव्याकड ेपाहूि 
पवित्र शास्त्रातील गोष् ओळखण्याचा आिदं प्राप्त होईल. 

जेव्हा घटिा उलगडत ेतवे्हा तमु्ही तमुच्या रवििार शाळेचे िेहमीचे भाग घ्यालः पवित्र शास्त्रतील गोष्, 
पाठांतर िचि, आणर् जीििासाठी लागकूरर्.  हया कायवक्रमाला अचधक खोल करण्यासाठी आम्ही, 
आठिडा भरात मलुांिा करण्यासाठी गहृपाठ हदला आहे.  उदा. पहहल्ड्या आठिडयात त ेलहाि असिू सधु्दा 
देिासाठी महाि गोष्ी करण्याबद्दल शशकतील. गहृपाठ म्हर्ूि त्या आठिडयात त ेघरी एखादे विशरे् काम 
स्िीकारतील, जसे भांड ेधूरे् ककंिा काही तरी जे घरी त्यांच्या कामाचा िेहमीचा भाग िाही आणर् तसे 
करूि त ेपाहतील जे त ेिेहमी करत िाही त ेकरीत असतांिा देि त्यांिा कसा आशशिावद देतो. 

साधारर् रवििार शाळेच्या भागांितंर काही गमंतीचे कायव आहे.  दर आठिडी आम्ही खेळ, चचेसाठी प्रश्न, 
कोड ेि रंग भरण्याची कृती असलेले विद्यार्थी पाि, आणर् विचीत्र शात्रज्ञ डॉ. लकूस सोबत विज्ञािाचे 



प्रयोगही देत आहोत.  तमु्ही हे प्रयोग िगावत प्रत्यक्ष करू शकता ककंिा आम्ही तयार केलेले व्हीडीओ िापरू 
शकता. 

आमच्या सेिेत िेहमी प्रमारे्, हया िर्ावचे सिव साहहत्य मोफत उपलब्ध आहे.  जरी तमु्ही ग्रामीर् भागात 
असला तरी तमु्ही इन्टरिेटच्या मदतीिे हे साहहत्य डाउिलोड करू शकता आणर् विद्यार्थी पािांच्या प्रनत 
काढायच्या की िाही हे ठरि ूशकता.  चचल्ड्रि बायबल इन्िेस्टीगेशि मध्ये भरपरू कृती आहेत जेरे् करूि 
त्या तमुच्या पररस्स्र्थतीसाठी उपयिु ठरतील जरी तमु्ही विद्यार्थी पसु्तक िापरण्याचा निर्वय घेतला िाही 
तरी.  तमुच्या मडंळीत हा कायवक्रम राबविण्यासाठी तमु्हाला इन्टरिेटची मात्र गरज पडले! एक व्यक्ति िेळे 
आधी तयारी करूि आिश्यक गोष्ी चचव मध्ये आरे्ल, आणर् तमुची सेिा िाढतांिा तमु्ही पहाल! 

चला एकत्र िविि रवििार शाळेच्या कायवक्रमात झेप घेि ूया!  तमुचे विद्यार्थी अजिूही दाविद आणर् 
गल्ड्यार्थ, एस्तरे, उत्पवत्त, येशचूे पिुरूत्र्थाि, शताधीपतीचा विश्वास आणर् बरेच काही त ेसीबीआयच्या ३ 
घटकातील ३९ पाठातिू शशकतील. तमुचा िगव मजेदार ि आकर्वक करण्यासाठी मी तमु्हाला आव्हाि करत!े  
प्रयोग शाळेचा कोट, प्रत्यक्ष विज्ञाि प्रयोग आणर् ”गनु्हा जागा“ जीला आपर् “पवित्र शास्त्राचे” दृष्य म्हर्ू 
हया बद्दल काल्ड्पनिक व्हा. कदाचचत तमु्हालाही तमुच्या विद्याथ्र्याप्रमारे् हया िर्ी खूप 
आिदं प्राप्त होईल! 

िविि मजेदार प्रकारे मलुांची सेिा करत असतांिा देि तमु्हाला भरपरू आशीिावद देिो. 

णिस्तात तमुची, 

कक्रस्टीिा क्रॉस 



 --[ कसे िापरािे ]— 

शशक्षकांिो, पवित्र शास्त्राच्या मजेदार 
तपासर्ी कायवक्रमात आपले स्िागत 
आहे! आम्ही आशा ठेितो की तुम्ही 
तुमच्या विद्यार्थयााँिा प्रशशक्षक्षत कराल ि 
त्याच िळेेस एकत्रत्रत मजाही कराल!  हा 

कायवक्रम रवििार शाळा, मलुांच ेचचव ककंिा मलुांसाठी आठिडी क्लब सेिे मध्ये 
िापरता येईल.  दृष्य साधिं आमच्या िेबसाईट िर परूविण्यात आले आहेत 
जेरे् करूि तुम्ही प्रत्येक चचत्र मोठे करूि ककंिा तुमच्या मोबाईल फोििर 
मलुांिा दाखि ूशकता.  आशा करतो की हया अभ्याक्रमाच ेतीिही घटक 
तुम्हाला आिडतील, ि तुम्हाला 9 महहन्याच ेिगव साहहत्य परूविले जाईल. 
हया पहहल्ड्या घटकात 13 पाठ आहे,  इतर 2  
घटकासह तुमच्याकड ेएकूर् 39 पाठ असतील. 

 

शशफारस केलेले िळेापत्रकः 2, 2,१/२ तास 

      सगूाव्यासह प्रस्ताििा 25 शमनिट 



• शशर्वक 3 शमनिट 
• िाटक 10 शमनिट 
• िस्तू 3 शमनिट 
• परूार्िस्त ूसंशोधि 2 शमनिट 
• पवित्र शास्त्रातील दृष्य 7 शमनिट 

 

मखु्य पाठाची िेळ 35 शमनिट 
• पवित्र शास्त्रातील गोष्/ घटिा उलगडली! 13 

शमनिट 
• लागकूरर् 2 शमनिट 
• पाठातंर िचि पाठ कररे् 15 शमनिट 
• गहृपाठ 3 शमनिट 
• देिाचा डीएिए 2 शमनिट 
• गंमतीची िेळ! 1 तास 

• खेळ 15 शमनिट 
• चचाव 15 शमनिट 
• विद्यार्थी पसु्स्तका 15 शमनिट 
• लकूसचा विज्ञाि प्रयोग 15 शमनिट 
• ऐस्च्िक खेळ ओळखा पाहू 30 शमनिट 

 



सुगािे!  
 

तुमच्या िगावची सरुिात तुमच्या तपासकांसाठी 
घटिेचा उलगडा करण्यासाठी सगूािे देििू करा. 
हया साठी 5 -15 शमनिट लागू शकतात, आणर् 

मजा कररे् हे तुमच्यािर अिलंबिू राहील! प्रत्येक पाठासाठी 5 सगूािे आहेत. 
तुम्ही तुमच्या मोबाइल फोि िरील सगूाव्यांचा उपयोग करू शकता ककंिा त े
सगूािे मलुांिा तपासण्यासाठी िगावत तयार करू शकता. 

 

सुगािा #१ शीर्षक  
पहहला सगूािा हा पाठाच ेिास्तविक शशर्वक आहे.  मलुांिा शशर्वक िाचिू दाखिा 
ककंिा त्यांिा पाहता येण्यासाठी ते िापिू घ्या. उदा. दािीद आणर् गल्ड्यार्थाच्या 
पाठाला “बोर्थड शक्तिच्या शभतीचा खटला” असे म्हटले आहे.  बोर्थड शक्ति म्हर्जे 
जेव्हा दािीदाि ेगल्ड्यार्थाच्या डोक्यािर िदीतील दगडािे मारले त्याबद्दल आहे. 
कल्ड्पिा ही आहे की तपासक ि संशोधक िापरतात तसे शब्द िापरूि तुमच्या 
पवित्र शास्त्राच्या िगावला अचधक मजेशशर बििािे. लक्षात ठेिा की तुम्ही तुमच े
शशक्षकांच ेपसु्तक विद्यार्थयांिा दाखि ूिये जेरे् करूि ते पवित्र शास्त्रातील गोष् पाहू 
शकर्ार िाही. 
 
 



सुगािा #२ नाटक  
दर आठिडी दसुरा सगूािा िाटक असेल.  
तुमच्या शशक्षकािंा ककंिा तुमच्या विद्यार्थयांिा 
अशभिय करू दया.  विचार हा आहे की परू्व 
गोष् ि सागंता पवित्र शास्त्रातील गोष्ीसाठी 
आर्खी एक सगूािा दयािा.  दािीद ि 
गल्ड्यार्थाच्या पाठामध्ये घरी आलेला शशपाई 
त्याच्या पत्नी बरोबर बोलत आहे.  शशपाई पशलश्टी आहे ि त ेलढाई कसे हारले हया 
बद्दल बोलत आहे.  त ेएका मार्साचा उल्ड्लेख करतात ि त्याला “मोठा” असे 
म्हर्तात ि त्याचा भाऊ सधु्दा मोठा आहे.  ते गल्ड्यार्थ हे िाि घेत िाहीत.  पवित्र 
शास्त्र असे सागंत िाही की गल्ड्यार्थाला “मोठा” िािाचा एक भाऊ होता हे केिळ 
तुमच्या विद्यार्थयांिा गंमतीशीर िाटकातूि पवित्र शास्त्रातील गोष् ओळखण्यासाठी 
आहे. 

सुगािा #३ िस्त ू  

प्रत्येक पाठात तुम्हाला िगावत एक िस्त ूआर्ायची आहे.  ही 
भौनतक िस्त ूराहील स्जला तुमच ेविद्यार्थी हात लाििू अिभुि ू
शकतील, जेरे् करूि त्यांिा पवित्र शास्त्रातील गोष् 
ओळखण्यासाठी मदत शमळेल.  आपल्ड्या उदाहरर् पाठात 
तुम्हाला िगावत 5 दगड ंआर्यच ेआहेत जे दािीदािे िदीच्या 
पात्रातूि उचलले, कोर्त्याही गोष्ीची पषु्ी ककंिा िकार ि 

करण्याचा प्रयत्न करा.  तुम्हाला तुमच्या विद्यार्थयांशी खोटे बोलायच ेिाही, 
परंतू तुम्हाला मलुांिी गोष्ीबद्दल ज्यास्तीत ज्यास्त िेळ कूतुहल बाळगािे हा 
प्रत्यि करायचा आहे. 

 



सुगािा #४ पुराण िस्तू सांशोधन

 
प्रत्येक पाठासाठी चौर्था सगूािा परूार्िस्त ू
संशोधर्ातील िास्तविक जागा राहील.  
हया हठकार्ी चचत्रात “गार्थ” शहराच े
िास्तविक अिशरे् दाखविण्यात आले 
आहे.  आज ती तेल झाफीट राष्ट्रीय 
उघािाच्या आत आहे. गवूपतः गल्ड्यार्थाच े
पॅलेस्टाईि मधील नििासस्र्थाि.  तुम्ही त्यांिा चचत्र दाखिाि ेि हे सागंिे की हे 
परुाति “गार्थ” शहर आहे, परंत ूगवूपताचा उल्ड्गडा करू िये.  अिेक लोकांिा माहीती 
राहर्ार िाही की गार्थ हे गल्ड्यार्थाच ेनििास स्र्थाि असलेले शहर आहे, म्हर्ूि 
तुमचा पाठ हा गवूपत राहील! 

सुगािा #५ पवित्र शास्त्रातील दृष्य 

 
प्रत्येक आठिडयाचा शिेटचा सगूािा हा पवित्र 
शास्त्रातील दृष्य राहील, असे जे तुम्ही तुमच्या 
तपासाकांिा शोध लािण्यासाठी गुन्हा जागेसारखे 
तयार करू शकता. 

उदा. हन्न्या ि सपीरा ि त्यांची 
देिाबरोबर लबाडी हया पाठातील पवित्र 
शास्त्रातील दृष्य.  तुम्ही परूविलेल्ड्या 
चचत्राचा उपयोग करू शकता ककंिा तुम्ही 
शरीराच्या आकृत्या काढूि तुमच्या 
विद्यार्थयांिा शोध लािण्यासाठी िास्तविक 
देखािा तयार करू शकता.  जसे तुम्ही 
पाहू शकता, हया मंडळीतील लोकांिी 



पोलीसांचा वपिळा टेप सगूाव्याचं्या भोिती लािला ि जमीिीिर शरीराच्या आकृती 
काढण्यासाठी ही टेप िापरला जेरे् करूि मलुांिा तपास करण्यात अचधक आिंद 
प्राप्त होईल. 
 

घटना उलगडली! 
 

तुमच्या विद्यार्थयांिी सिव सगूाव्यांचा तपास लािल्ड्यािंतर, त्यांिा घटिेचा उलगडा 
करू दया ककंिा त्या आठिडी तुम्ही पवित्र शास्त्रातील कोर्ती गोष् पाहर्ार त ेसागंू 
दया.  जर तुमच्याकड ेअसे विद्यार्थी आहेत जे बरेच िर्व मंडळीत आले िाही तर 
त्यांिा कहठर् िाटेल ि त ेपवित्र शास्त्रातील गोष् ओळखू शकर्ार िाही.  ही 
समस्या िाही पढेू जा ि त्यांिा पवित्र शास्त्रातील गोष् सांगा.  जर त ेबरोबर 
ओळख ूशकले िाही तरी सगूाव्यामळेू प्रस्ताििा मजेदार होईल ि त्यामळेू तुमची 
रवििार शाळा निराळी असे हदसेल! 
पचवत्र शास्त्रातील गोष्ट  

सिव सगूािे ि त्या आठिडयाची पवित्र शास्त्राची गोष् 
सांचगतल्ड्या िंतर आता िेहमी प्रमारे् संन्डसे्कूल ककंिा रवििार 
शाळा घेण्याची िेळ आहे.  तुम्ही हदलेल्ड्या संदभावतूि पवित्र 
शास्त्रातील गोष् पाहू शकता ककंिा शशक्षक पसु्तकाच्या मदतीिे 
गोष् सागं ूशकता.  जर तुम्ही आमच्या शशक्षक पसु्तकाची 
नििड गोष् सांगण्यासाठी केली तरी गोष्ीच्या त्या भागाकड े
तुमच ेपवित्र शास्त्र उघडूि ठेिरे् हे चागंले ठरेल.  प्रत्येक आठिडी गोवष्तील व्यक्ति 
ककंिा मखु्य पात्र हयाच ेएक चचत्र ककंिा काटूवि राहील, आणर् कधी कधी विलिच े
सधु्दा.  दािीद आणर् गल्ड्यार्थाच्या गोष्ी मध्ये तुमच्या विद्यार्थयािंा दाखविण्यासाठी 
गल्ड्यार्थाच ेचचत्र आहे.  पवित्र शास्त्रातील लोकांच ेचचत्र काडांचा उपयोग मलुांिा चचत्र 



देण्यासाठी करा.  हे हजेरी काडव म्हर्ूि ककंिा ओळखा पाहू हा खेळ खेळण्यासाठीही 
िापरता येतील.  खेळासाठीच ेनिदेश हया भागाच्या शिेटी हदलेले आहेत. 
 

लागुकरण   
पाठ संपल्ड्यािंतर जीििासाठी लागकूरर् सांगा. दािीद आणर् गल्ड्यार्थाच्या गोष्ीसाठी 
लागकूरर् हे आहे की, “मी जरी लहाि असलो तरी मी मोठया गोष्ी करू शकतो.”  
तुमच्या मलुांबरोबर हया संबंधी बोला की जरी तुम्ही लहाि असले तरी देि 
त्याच्याही उपयोगा करूि घेि ूशकतो. 

पाठाांतर ििन   
दर आठिडयाच ेपाठातंर िचि हे जीििाच्या लागकूरर्ाशी संलग्ि असे आहे.  
तुमच्या विद्यार्थयांिा पवित्र शास्त्रातील िचि पाठ करण्यासाठी मदत करायला काही 
िेळ दया. 

गहृपाठ   
दर आठिडी तुमच्या मलुांिा आठिडाभर काही तरी करण्यासाठी गहृपाठ राहील.  हा 
अभ्यासक्रमाचा सिावत महत्िाचा भाग आहे! देिाची इच्िा आहे की आपर् केिळ 
िचि ऐकर्ारे अस ूिये तर त्याप्रमारे् करर्ारे असािे! हे महत्िाच ेआहे की विद्यार्थी 
मंडळीत जे शशकतात तसे त्यांिी आचरर् करािे. केिळ शसध्दांत ि पवित्र 
शास्त्रातील िचि पाठ करर्ारे ि आठिडाभर त्या प्रमारे् ि िागर्ारे विद्यार्थी बिििू 
आर्खी शास्त्री ि परूशी तयार करू िका. ढोंगी लोक तयार करण्याची चकू आपर् 
करू इस्च्ित िाही! तमु्ही तुमच्या विद्यार्थयािंा ढोंगी होण्यासाठी प्रोत्साहहत करत 
िाही हे निश्चीत करण्याचा एकमेि मागव म्हर्जे त्यांिा आठिडाभर पाठाप्रमारे् 
िागण्यासाठी सांगरे्. 



देिािा डीएनए   
हा िगावतील तो भाग आहे ज्यात आपर् पवित्र 
शास्त्रातील धडयाच्या आधारे देि कोर् आहे हयाबद्दल 
काही शशकू शकतो.  उदा. दािीद आणर् गल्ड्यार्थाच्या 
पाठात आपर् देिाबद्दल हे शशकतो की, “त्याच्या 
योजिा परू्व करण्यासाठी देि लोकांचा उपयोग करूि घेतो.” 
 

गांमतीिी िेळ! 

खेळ   
तुमच्या िगावचा खेळ महत्िाचा भाग आहे, कारर् त्यामळेू तुमच ेविद्यार्थी परत येत 
राहतील! मलुांिा खेळ खेळायला आिडतात, आणर् जर तुम्ही प्रत्येक िगावत त्याचा 
समािेश केला तर तुम्ही दर आठिडी तुमचा िगव िाढतांिा पाहाल.  स्जतके ज्यास्त 
विद्यार्थी तुमच्या िगावत असतील नततके ज्यास्त जीििं तुम्ही बदलाल. 
 

ििाष   

दर आठिडी चचसेाठी तीि प्रश्न देण्यात आले आहेत जेरे् करूि तुम्ही 
तुमच्या विद्यार्थयांिा आव्हािात्मक चचते िेऊ शकाल.  चचचे ेिेततृ्ि 
करण्याचा उत्तम मागव म्हर्जे तुमच्या विद्यार्थयांिा उत्तर परूि ूिका, तर 
प्रत्येक प्रश्नासाठी त्यािंा बोल ूदया. स्जतके ज्यास्त ते िादवििाद करतील नततकं 
ज्यास्त चागंल काम तुम्ही करत आहात! म्हर्ूि चांगली चचाव सरुू करा म्हर्जे 
तुम्ही तुमच्या विद्यार्थयांच ेखरे विचार जार् ूशकाल.  आम्ही शशक्षक पसु्तकात उत्तर 
हदली आहेत जेरे् करूि चचचे्या शिेटी तुम्ही देखील तुमच ेमत मांडू शकाल. 
 



विद्यार्थी पानाांसाठी उत्तरे   
ह्या कायवक्रमात असे पषृ्ठ आहेत जे तुम्ही तमुच्या िगावत कृती म्हर्ूि िापरू शकता.  
मलुांिा रंग भरायला ि शब्दकोड ेसोडिायला आिडत.े अशा आहे कक तुम्ही तुमचा 
िगव मजेदार करण्यासाठी आमच ेविद्यार्थी पसु्तक िापराल.  हया भागात तुम्हाला 
विद्यार्थी पसु्तकाच्या 4 ियोगटाच्या कोडयाचं ेउत्तरे शमळतील. 
 

लूकसिा प्रयोग   
तुमच्या िगावची शिेटची कृती ही विचचत्र शास्त्रज्ञ लकूसचा विज्ञाि प्रयोग आहे! दर 
आठिडी तो तुम्हाला िगावत कृती करण्यासाठी विज्ञािाचा एक प्रयोग देतो.  तुम्ही 
हा स्व्हक्तडओ िगावत एकत्र पाहू शकता ककंिा तुम्ही स्ितः तो प्रयोग करू शकता, 
जसे हया चचत्रातील शशक्षक्षका नतचा प्रयोग कोट घालिू करत आहे. 
 

 
 

 

 

 

 

ओळखा पाहू कोण खेळ  

 
तुमच्या िगावची शिेटची ऐस्च्िक कृती 
ओळखा पाहू खेळ आहे जो तुम्ही पवित्र 
शास्त्रातील लोकांच ेचचत्र िापरूि खेळू 
शकता.  हा बठैा खेळ आहे जो दोि 
जोडीदारांमध्ये खेळला जातो जे 
एकमेकांविरूध्द खेळतात. 



प्रत्येक विद्यार्थयावसाठी 13 काडव िापा.  शशक्षकांिाही परू्व काडवची प्रत लागेल.  तुमच े
विद्यार्थी जसजसा हा खेळ खेळतील तस ेत ेपवित्र शास्त्रातील लोकांशी पररचचत 
होतील. 

 

जाड कागद ककंिा पठु्ठा पंख्यासारखा दमुडा काडव ठेिण्यासाठी.  खेळ असा आहे की 
तुमच्या शशक्षकाकड ेककंिा प्रनतस्पधवकाकड ेकोर्ती व्यक्ति आहे ते ओळखरे्.  एका 
व्यक्तिच्या काडवची नििड करूि सरुिात करा ि त ेपढुच्या व्यक्तिकडूि लपििू ठेिा. 
पवित्र शास्त्रातील लोकांच ेगुर् पहा, त्यांच्या डोळयांचा रंग, त्याचं्या केसांचा रंग, 
ककंिा त्यांिा दाढी आहे का, त्यािे टोपी घातली आहे का, त्याच ेिाक ि कािाचा 
आकार, ते परुूर् आहेत की स्त्री हे पहा.  पहहला व्यक्ति प्रश्न विचारूि सरुिात करतो 
ि दसु-यािे केिळ “हो” ककंिा “िाही” असे उत्तर दयाि.े दर डािाला केिळ एक प्रश्न 
विचारता येईल.  जेव्हा तुम्हाला उत्तर शमळत ेतेव्हा ज्या काडविर ककंिा चचत्रािर ती 
गोष् िाही त ेतुम्ही पलटािे. उदा. जर तुम्ही विचारता की ती स्त्री आहे का आणर् 
तुमच्या जोडीदारािे िाही म्हटले तर तुम्ही सिव स्त्रीयांच ेचचत्र पलटािे.  मग ती 

पवित्र शास्त्रातील कोर्ती व्यक्ति आहे हे ओळखे 
पयतं प्रश्न विचारत राहिे! 
 

हया कायवक्रमात तीि घटक आहेत ि 9 महहन्यांच्या 
िगावच ेसाहहत्य आहे.  िर्ावच्या शिेटी खेळण्यासाठी 

पवित्र शास्त्रातील लोकांच ेतीि गट चचत्र उपलब्ध राहतील म्हर्जे एकूर् 39 
पवित्र शास्त्रातील लोक. 
 

 

 

 

 



--[ घटना १ ]-- 
सूगािे! (पाठ १) 

सूगिा #१ (शीर्षक १)  
बोर्थड शक्तिच्या शभतीचा खटला 

सूगिा #२ नाटक (पाठ १)  

नििेदकःही काल्ड्पनिक कर्था आहे परंत ूकाही िाि ि जागेची िािे ज ेनिष्पाप, त्यांच्या सरुक्षक्षततसेाठी 
बदलण्यात आले आहेत. 

शशपाईः  वप्रये त ुविश्वास ठेिर्ार िाही त्या हदिशी मी फार भयकंर ररत्या जीितं असा बाहेर पाडलो! 

पत्नीः मी तमु्हाला सांचगतले होत ेकी नतर्थे जाि ूिका परंत ूतमु्ही ऐकले िाही. 

शशपाईः होय त ूबरोबर होतीस, परंत ूजर तमु्ही नतर्थे गेले िाही तर जे घडत होत ेत ेतमु्हाला कळले 
िसत.े 

पत्नीः माझ्या िडीलांची तलिार कुठे आहे? 

शशपाईः हळू आिाजात, मी ती इफेस दामीमच्या िािर्ीत ठेिीली.  

पत्नीः हे बरे केले शशपाई तमु्ही लगेच शारीयाम रस्त्याकड ेजा आणर् ती परत घेऊि या. 

शशपाईः मी जाि ूशकत िाही त ेमला मारूि टाकतील. 

पत्नीः जर तमु्ही गेले िाही तर इर्थेही तमु्ही सरुक्षीत हदसर्ार िाही. 

शशपाईः मला माहीत आहे की तलुा राग आला आहे, परंत ूमी तझु्या िडीलांची तलिार आर्ण्यासाठी 
जार्ार िाही. 

पत्नीः तमु्ही त्या मोठया मार्साला ककंिा त्याच्या मोठया भािाला सोबत का िेत िाही? 

शशपाईः मी िाही िेऊ शकत. कारर् त्याचा भाऊ मेला आहे. आम्ही हारलो आहे. 



पत्नीः (हातातील भांड ेखाली पाडत)े, त ेतटुत ंआणर् वपठ जमीिीिर सिवत्र पसरत.ं  काय झाले? 

शशपाईः मी तलुा सांचगतले हे सिव विचीत्र होत.े  आम्ही इफेस, सकूो जिळ तळ हदला होता. आम्ही त्यांिा 
घेरूि टाकले होत ेआणर् त्रबर्थ चा मोठा भाऊ रोज जाऊि त्यांिा घाबरित असे ि त्यांची र्थट्टा करूि रोज 
त्यांिा लढण्यासाठी आव्हाि कररत असे.  हे इतकं हस्यास्पद होत ेकी आम्ही लढाईची िस्त्र ही घालत 
िव्हतो, आम्ही फि बाहेर जाऊि तो त्यांची र्थट्टा कशी करतो हे पाहत होतो.  मी तझु्या िडीलांची तलिार 
तबंतू ठेिली जरेे् करूि ती हरिर्ार िाही. 

पत्नीः तबंतू? तमु्ही तबं ूतरी परत आर्ला का? 

शशपाईः िाही. 

पत्नीः िाही? मग हया िर्ी आपर् बाहेर जाण्यासाठी काय िापरर्ार आहे? 

शशपाईः आता कोर्ाच कड ेतबं ूककंिा तलिार िाही, मी िशीबिाि आहे की मी लिकर पळालो आिदं आहे 
की मी घरी तरी पोहचलो, बरेच पोहचले सधु्दा िाही. 

पत्नीः घरी तमुचे स्िागत आहे.  आपर् कसे बसे पढेू जाि.ू मला तमुची आठिर् येत होती. 

शशपाईः मला सधु्दा तझुी आठिर् येत होती. 

सूगािा #३ िस्तू (पाठ १) 

 
िगावत सगूािा म्हर्ूि ही दृष्य िस्त ूआर्ाः ५ दगड.ं 

सूगािा #४ पुराणिस्तू सांशोधन (पाठ १) 

 
गार्थ शहराचे आधुनिक चचत्र. आज हे तले झाफीट राष्ट्रीय 
उघािाच्या आत आहे. (गवूपतः पशलष्ी शहरातील गल्ड्यार्थाचे 
घर) 

सूगािा #५ पवित्र शास्त्रातील दृष्य  (पाठ १) 

 
गपूीतः गल्ड्यार्थाच्या पायाच ेमोठे ठसे, आणर् सेिेच्या पायांचे 
लहाि ठसे. 



घटना उलगडली! (पाठ १)  
पवित्र शास्त्रातील गोष्ट (पाठ १)  
दािीद आणर् गल्ड्यार्थ 

पवित्र शास्त्रामधूिः १ शमिेुल १७:५३ 

इस्त्राएल ि पशलष्यांच्या मध्ये यधु्द भशूमत उभा असतांिा, दािीदाला माहीत होत ेकी तो ही लढाई स्जंकू 
शकतो.  देि त्याच्या बाजूिे असतांिा तो हारू शकत िव्हता.  परंत ूत्याला 9 फूटाच्या विशाल मार्सापढेू 
उभ्या असलेल्ड्या शशपायांच्या मिातील शभती जार्ित होती.  गल्ड्यार्थ विशाल मोठा मार्ूस होता आणर् 
इस्त्राएली लोकांिा शशव्या शाप देत होती.  कोर्ीही हया पशलष्याबरोबर लढण्यासाठी तयार िव्हत.े 

दािीद शशपाई होण्या एिढा मोठा िव्हता, तो लहािसा मेंढ़पाळ होता परंत ूशरू 
होता.  लहाि ियात त्यािे एका शसहंाला ि एका अस्िलाला मारले होत ेकेिळ 
त्याच्या हातातील काठीिे.  तरी दािीदाच्या बाजूिे लढण्यासाठी देि होता.  त्याला 
माहीत होत ेकी देिाच्या िािािे आल्ड्यािे तो पराभतू होि ूशकत िाही. 

५ लहाि दगड ंउचलल्ड्याितंर, त्यािे एक त्याच्या गोफर्ीत टाकला.  गल्ड्यार्थाचे 
शरीर जिळ जिळ येत होत,े ि त्याला माहीत होत ेकी चांगल्ड्या सधंीची त्यािे िाट 
पहािी त्यािे त्याची गोफर् कफरिायला सरुिात केली. ती गोल गोल होत गेली. 
आणर् त्यािे तो दगड नतच्या सोडला जेरे् करूि तो त्याच्या ध्येिर जाऊि पोहचले.  
गल्ड्यार्थाच्या डोळयांच्या मधली ती लहािशी जागा होती नतर्थे, आणर् गल्ड्यार्थ जमीिीिर कोसळला ि मेला.  
पलीष्ीसेिेिे जेव्हा त्यांचा शरू मेलेला पाहीला तवे्हा ती पळाली. 

लागूकरण  (पाठ १)  
मी जरी लहाि असलो तरी मोठया गोष्ी करू शकतो. 

पाठाांतर ििन  (पाठ १)  
” परमेश्वर म्हर्ता, तमु्हांविर्यी माझ्या मिांत जे सकंल्ड्प आहेत त ेमी जार्ता, त ेसकंल्ड्प हहताचे आहेत 
अनिष्ाचे िाहीत, त ेतमु्हांस तमुच्या भािी ससु्स्र्थतीची आशा देर्ारे आहेत. “ (नयमवया २९:११) 

गहृपाठ (पाठ १)  
हया आठिडी तमु्ही िेहमी करीत िाही अशी जिाबदारी स्िीकारा, कििा तमुच्या आईिडीलांसाठी असे काम 
करा जी तमुची िेहमीची जिाबदारी िाही.  देिाला मोठया गोष्ी करतांिा पहा. 



देिािा डीएनए  (पाठ १)  
हया पाठातिू आपर् देिाबद्दल काय शशकतो?  देि त्याच्या योजिा 
परू्व करण्यासाठी लोकांचा उपयोग करता. 

 

गांमतीिी िेळ! (पाठ १)  
खेळ (पाठ १)  
सािलीचा खेळ 

हा खेळ इतर खेळांसारखाच आहे स्जर्थे शशक्षक काही मलुांिा डाि देण्यासाठी नििडतात आणर् त ेइतरांच्या 
मागे जाऊि त्यांिा पकडतात.  हया खेळात डाि देर्ारा इतरांिा स्पशव करण्याएिजी त्यांच्या सािलीिर 
पाय देऊि त्यांिा बाद करतो.  

ििाष (पाठ १)  
मोठ्या विध्यार्थयावसाठी 

१. जर पढेू काय होर्ार हे तमु्हाला माहीत असले तर तमु्ही जे करता त्यािर त्याचा 
काय फरक पडले? 

काही शमनिट हया बद्दल बोला जसे, लॉटरी स्जंकर्, चांगले कपड ेघालर् ककंिा सकंट 
टालिे.  मग ही कल्ड्पिा सागंा की देि अदंाज लािता येईल अशा ररतीिे काम करतो आणर् 
तो काय करर्ार हयाबद्दल आपर् त्यािे भतूकाळात काय केले हयाच्याकड ेपाहूि अदंाज 
लाि ूशकतो.  आपल्ड्या विश्वासाचा एक भाग हा आहे की देि पढेू काय करर्ार हे जार्रे् ि त्यात 
सहभागी होरे्.  ” ज्या परमेश्वरािे मला शसहंाच्या ि अस्िलाच्या पजंांतिू सोडविले तोच मला हया 
पशलष्याच्या हातातिू सोडिील. तवे्हा शौल दाविदास म्हर्ाला, जा, परमेश्वर तझु्या बरोबर असो.“ १ 
शमिेुल १७:३७ 

२. दािीदािे गल्ड्यार्थाला मारण्याआधी त्याची र्थट्टा केली, असे कररे् त्याच्यासाठी योग्य का होत?े 
तमु्ही इतरांची र्थट्टा करर् योग्य होईल का? 

हा र्थोडा पेचात पाडर्ारा प्रश्न आहे.  दािीदािे गल्ड्यार्थाची र्थट्टा कररे् हे स्िीकृत िसेल परंत ूत ेगोष्ीचा 
भाग आहे. त्यािरूि त्याचा विश्वास हदसिू येतो. 

३. दािीद त्याच्या भािांची सेिा करीत होता म्हर्ूि त्याला राक्षसासारख्या गल्ड्यार्थाला मारण्याची सधंी 
प्राप्त झाली.  िेततृ्ि ि सेिा हया दोि गोष्ी एक सारख्या कशा आहेत? 



जरी िेततृ्ि ि सेिा हे एकमेकांपासिू िेगिेगळे आहे, तरी सेिाभािी िेततृ्ि ही अशी गोष् आहे ज्यामळेू 
िेततृ्ि आणर् सेिा एक सारख्या हदसतात.  जवे्हा तमु्ही सेिा करता तवे्हा तमु्ही सधंी पाहू शकता, जवे्हा 
तमु्ही त्या सधंी पाहता तवे्हा त ेिेततृ्िाचे एक स्िरूप असत.े 

विद्यार्थी पानाांसाठी उत्तरे  (पाठ १)   
 

 

लूकसिा प्रयोग  (पाठ १)  
एका भांडयात एकचतरु्थांश कप वििीगर एकचतरु्थांश कप पार्ी एकत्र करा आणर् त्यात एकचतरु्थांश कप 
बेककंग सोडा टाका. शमश्रर्ला फेस येईल आणर् भांड ेकाबवि डायऑक्साईि िे भरूि जाईल जे पाण्यापके्षा 
हलके असत.े  िरचा िाय ूजळर्ा-या मेर्बत्तीिर टाका आणर् ती मेर्बत्ती विझूि जाईल. (य ूटयबूिर 
सिीस्तर पहा) 
https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1291835197519527/ 

 

 

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


 --[ घटना २ ]-- 
सूगािे! (पाठ २) 

सूगािा #१ शीर्षक (पाठ २)  
हरिलेल्ड्या शरीराचा खटला. 

सूगािा #२ नाटक (पाठ २)  
नििेदक:ही काल्ड्पनिक कर्था आहे परंत ूकाही िाि ि जागेची िािे ज ेनिष्पाप त्यांच्या सरुक्षक्षततसेाठी 
बदलण्यात आले आहेत. 

गपु्तहेरः पािलांच्या ठस्यांचे चचत्र आर्ा, हे पाच हया आकडयासारखे हदसत.े 

ततं्रज्ञः हठक आहे, माझ्याकड ेमार्सांच्या ठस्याचे २ प्रनत आहेत. असे हदसत ेकी त ेधाित होत.े   

गपु्तहेरः आणर् आपल्ड्याकड ेबटूांचे ठसे आहेत, असे हदसत ेकी त ेिजर ठेित होत,े पहा त्यांिी ककती धूळ 
साठविली आहे. 

ततं्रज्ञः हे फार लहाि हदसतात, त े२ स्त्रीया, कदाचीत ३ मध्यम बांध्याच्या असतील. 

गपु्तहेरः पाहतो आणर् आर्खी एक ठसा त्याला हदसतो.  हयाच्या बद्दल काय हा ठासा तर फार मोठा 
हदसतो त ेइर्थूि सरुू होतो (आजू बाजूला पाहतो)इर्थूि आजू बाजूला ततं्रज्ञ??? 

ततं्रज्ञः हो? (कॅमेरातिू िर पाहत) 

गपु्तहेरः मी तलुा गनु्हयाची जागा दवुर्त करण्याबद्दल काय सांचगतले होत?े 

ततं्रज्ञः हे की जर मी पनु्हा तसे केले तर मला कामािरूि काढूि टाकण्यात येईल? 

गपु्तहेरः त ूअजूि इर्थे काम केले का? 



ततं्रज्ञः िाही. 

गपु्तहेरः िीट विचार कर, त ूइर्थे चाललास का, इर्थे पाहील ंका ककंिा त ूइर्थल्ड्या 
धूळीसबंधंी विचार केला का? 

ततं्रज्ञः िाही मी खरच सांगतो.  

गपु्तहेरः जर त ूइर्थे आला िाहीस आणर् मीही नतर्थे गेलो िाही तर मग मोठ्या पािलांचे ठसे इर्थे कसे 
काय आले... मोठ्या पािलाचं्या ठश्यांकड ेबोट दाखवित केिळ एकाच जागेिर त ेआहेत दसुरीकड ेकुठेच 
िाही? 

ततं्रज्ञः स्त्रीया असे हदसिू येत ेकी त्या काहीतरी घेििू जात होत्या. 

गपु्तहेरः होय परंत ूइतक मोठं काही िाही, त्या हया बाटल्ड्या ि कापडांसारखे काही घेििू गेल्ड्या. 

ततं्रज्ञः धािर्ा-या मार्सांिी एिढे मोठे काही िेले िसले. 

गपु्तहेरः मला काही समजत िाही. माझ्याकड ेअििार्ी असे मोठे ठसे आहेत जे कबरेतिू बाहेर निघाले 
आत आले िाही.  धािर्ा-या मार्सांच ेठसे, बटूांचे ठसे, आणर् मग त ेमोठे ठसे जे दसुरीकड ेकुठेच 
हदसत िाहीत आणर् त्या मोठया खडकाकड ेजातात. 

ततं्रज्ञः कदाचीत काल रात्री भमूीकंप झाला असािा. परंत ूबाग मात्र चांगली ठेिलेली हदसत.े 

गपु्तहेरः त ूआता काय म्हटले? 

ततं्रज्ञः बाग चांगली ठेिलेली हदसत?े 

गपु्तहेरः िाही त्या आधी.... 

सूगािा#३ िस्तू (पाठ २) 

 
िगावत हदसर्ारी िस्त ूघेििू याः गजराची घडयाळ. 

सूगािा #४ पूरण िस्तू सांशोधन (पाठ २) 

 
ची रो ररर्थसह हे कॅटाकोम्ब मध्ये सापडले जीर्थे बरेच गपु्त 
चचन्ह होत े (सीरका ३५०) 

(गपुीत: त ेपिुरूर्थर्थािाच्या विजयाचे प्रतीक आहेत आणर् रोमी शशपायाच्या िर दाखविण्यात आले आहेत.) 



सूगािा #५ पवित्र शस्त्रातील दृष्य  (पाठ २) 

 
गवुपतः मरीया मग्दालीयािे ओतलेले द्रव्य, शशपायांच्या जिळचे 
पसै,े बाग आणर् माळयाची टोपी कारर् मररयेला िाटल ेकी तो 
माळी आहे. 

 

घटना उलगडली! (पाठ २) 
पवित्र शास्त्रातील गोष्ट  (पाठ २)  
णिस्ताचे पिुरूत्र्थर्थाि 

पवित्र शास्त्रातिूः मत्तय २८; योहाि २०:६-८ 

शशष्यांिा आश्चयव िाटािे म्हर्ूि येशिेू त्यांिा ज्या सिव गोष्ीची ताकीद हदली 
होती त्या सिव घडल्ड्या.  येशलूा फसविण्यात आले, त्याचा िळ झाला आणर् 
त्याला िधस्तभंािर णखळण्यात आले.  नति हदिसाितंर, भल्ड्या पहाटेस मखु्य 
याजकांिी शशपायांबरोबर गपु्त सभा घेतली.  शशपायांिी सांचगतले की कसा 
मोठा भमूीकंप झाला.  प्रभचूा दतू खाली आला त्यािे कबरेिरची धोंड बाजूला 
केली आणर् आता त्याच्यािर बसलेला आहे.  तो त्याच्या बफावसारख्या पांढ-या 
कपडयात विजे सारखा हदसत होता.  त्यांिी हे सधु्दा सांचगतले की त ेकसे घाबरले, र्थर र्थर कापले आणर् 
बेशधु्द होििू पडले.  मखु्य याजकांिी एक योजिा आखली आर्ी त्यांिी शशपायांिा पषु्कळ पसेै हदले ि 
त्यांिा खोटे बोलायला लािले की ... आम्ही झोपलो असतांिा त्याचे शशष्य आल ेि त्यांिी त्याला चोरूि 
िेले... आर्खी जर राज्यापालाला हे कळले ि त्यांच्यािर आफात आली तर त ेत्यािंा सांभाळतील असेही 
त्यांिी शशपायांिा साचंगतले.  जेव्हा मरीया ि दसूरी मरीया कबरे कड ेगेल्ड्या तवे्हा देिदतू त्या स्त्रीयांिा 
म्हर्ाला, ”घाबरू िका कारर् मला माहीत आहे की तमु्ही िधस्तभंािर णखळलेल्ड्या येशचूा शोध करता.  
तो इर्थे िाही, त्यािे सांचगतल्ड्या प्रमारे् तो उठला आहे.  या तो निजला होता ती जागा पहा.“  मग 
पटकर् जा आणर् त्याच्या शशष्यास सांगाः तो मरर्ातिू उठला आहे ि तमुच्या पढेू गालीलात जात आहे.  
तीर्थे तमु्ही त्याला पहाल. स्त्रीया कबरेकडूि घाईिे इतरांिा सांगायला गेल्ड्या. मग येशिेू त्यांिा दशवि हदले 
ि म्हटले, ”अशभिादि, घाबरू िका. जा माझ्या बधंूंिा सांगा की गालीलात जा नतर्थे त ेमला पाहतील.“ 



पेत्र ि योहािाला स्ितः पाहायचे होत.े त ेकबरेकड ेधाित गेले.  आत पाहील्ड्यािर त्यांिा डोक्याचा रूमाल 
ि अगं िस्त्र िीट गुडंाळलेले आढळले. जेव्हा त्यांिी परूािा पाहीला तवे्हा त्यांिी विश्वास ठेिला आणर् 
त्यांिा कळले की येश ूखरंच मरर्ातिू जीितं झाला आहे! 

लागूकरण  (पाठ २)  
जेव्हा मला असे िाटत ेकी सिव काही िाईट झाले तवे्हा देि विश्वास ूआहे. 

पाठाांतर ििन  (पाठ २)  
ज्यािे स्िपतु्र येश ूणिस्त आपला प्रभ ुहयाच्या सहभागीपर्ांत तमु्हांला बोलाविले तो देि विश्वसिीय आहे. 
१ करररं्थ १:९ 

गहृपाठ  (पाठ २)  
कोर्ाला तरी अशा िेळे बद्दल सांगा की जेव्हा तमुच्यासाठी सिव काही िाईट होत होत ेपरंत ूत ेसिव ितंर 
चांगले झाले.  देिािे त्यामळेू तमु्हाला महत्िाच्या गोष्ी शशकविल्ड्या. 

देिािा डीएनए (पाठ २)  
हया पाठातिू तमु्ही देिाबद्दल काय शशकता?  देिाची इच्िा आहे की 
लोकािंी येशलूा आणर् तो परृ्थिीिर कशाला आला हे ओळखािे. 

 

गांमतीिी िेळ! (पाठ २) 
खेळ (पाठ २)  
िगावत फुग्याचा फुटबॉल 

गटाला दोि सघंात विभास्जत करा, त्यांिा एक शमटरच्या अतंरािर खचूी िर ककंिा जमीिीिर दोि ओळीत 
बसिा, प्रत्येक गटाचा खेळाडू एक आड बसिा.  दोन्ही गटांसाठी गोल पोस्ट आखा.  पढुा-यांिी मध्ये फुगा 
टाकूि खळे सरुू करािा.  खेळाडूिंी परू्व िेळ बसिूच राहािे.  खेळाचा उद्दशे हा आहे की फुग्याला बॅटिे 
गोलात टाकूि गोल करािा.  फुटबॉल सारखे; जेव्हा फुगा शसमे बाहेर जाईल तवे्हा दसु-या गटाला फुगा 
देििू खेळ सरुू करािा. 

ििाष (पाठ २)  
(मोठ्या मलुांसाठी) 



१. शशष्य लपले होत ेकारर् त्यांिा येशचू्या मरर्ाचा अर्थव समजला िाही. तमु्हाला काय िाटत ेकी 
इतर लोक देिाच्या िचिासबंधंी कसा गरैसमज करतात.  तमु्ही पवित्र शास्त्र समजता की िाही हे तमु्ही 
समजू शकता का? 

तमुच्या अचधका-यांिा पवित्र शास्त्र समजूि घेण्यासाठी मदत मागा.  हे पडताळा की पवित्र शास्त्राच्या हया 
उता-याची माझी समज ही दसु-या उता-याच्या माझ्या समजाशी िाद करत िाही. 

२. शशपायी देिािे जे केले त ेइतरांिा ि सांगण्याच्या दबािाला बळी पडले.  इतरांिा देिासबंधंी 
सांगण्याच्या िेळेस तमु्हाला कोर्त ेदबाि िाटतात? 

मलुांिा बोल ूदया की चांगले असरे् ककंिा अचधक धाशमवक असरे् हया बद्दल शमत्र आपल्ड्यािर कसा दबाि 
टाकतात, हे तो पयतं चाल ूदया जो पयतं मलेु योग्य चचाव करतात आणर् पनु्हा पनु्हा तचे त ेउत्तरे देत 
िाहीत. आपल्ड्या पढेू येर्ारे आंतररक दबाि या बद्दल बोला, जस ेस्िार्थीपर्ा कररे् ककंिा स्ितःला खूर् 
कररे्.  नििड कररे् सोपे आहे जर चांगल्ड्या आणर् आरोग्यदायी गोष्ी योग्य प्रमार्ात असतील तर परंत ू
िाजविपेक्षा ज्यास्त धोक्याचे आहे.  कुटंुबाच्या दबािाकड ेदलुवक्ष करू िका.  िातिेाइक म्हर्तील की तमु्ही 
येश ूबद्दल बोल ूिका ककंिा दबाि टाकतील की तमु्ही त्यांच्या धामीक विधींमध्ये भाग 
घ्यािा.  हया प्रत्येक दबािामध्ये समतोल आहे, लोकांिर वप्रती कररे्; हयात दसूरे मत 
ठेिरे् परंत ूत्यांचा सन्माि कररे् हे अस ूशकत,े परंत ूत्याच िेळी देि आपल्ड्याला 
त्याच्याशी विश्वास ूराहण्यास सांगतो.   

३. देिािे स्त्रीयांची नििड केली की त्यांिी त्याच्या शशष्यांिा बातमी दयािी.  जर 
शशष्यांिी त्यांचे एकले िसत ेतर काय झाले असत?े  देि आपल्ड्याला इतरांसाठी जो सदेंश देतो त्याकड े
आपर् दलुवक्ष करर्ा िाही हयाची खात्री आपर् कशी करू शकतो? 

वििादास्पद विर्यािर बोलण्यासाठी मलुांिा मडंळीतील स्त्रीया हया विर्यािर बोलण्याची सरुिात करू दया.  
त्यांिा मडंळीतील स्त्रीयांचे स्र्थाि हया विर्यािर बोल ूदया मग त्यांिा इकफस ४ आणर् १ करररं्थ १२ कड े
निदेर्ीत करा स्जर्थे देिािे हे स्पष् सांचगतले की त्यािे िेगिेगळया लोकांिा िेगिेगळे दाि ंहदलेले आहेत 
आणर् जर आपर् कोर्ाचे ऐकत िाही तर त्यांच्या द्वारे देि आपल्ड्याशी जे बोल ूइस्च्ितो ती सधंी आपर् 
गमाििू बसतो. 

विद्यार्थी पानासाठी उत्तरे (पाठ २)   
 



लूकसिा प्रयोग  (पाठ २)  
मलुांिा तीि लपलेल्ड्या गोष्ींचा विचार करू दयाः  एक गोष् जी लपलेली आहे ि शोधता येत;े एक गोष् 
जी लपलेली आहे ि शोधता येत िाही; एक गोष् जी लपिलेली आहे ि स्ितःच गायाब होत.े गमंतीचे कायव 
म्हर्ूि, त्यांिा शोधण्यासाठी िगावत काही गोष्ी लपििू ठेिा.( य ूटयबू ि सविस्तर पहा) 
https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1291864664183247/ 

 

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


 --[ घटना ३ ]-- 
सूगािे! (पाठ ३) 

सूगािा #१ शीर्षक (पाठ ३)  
बोटीतिू फेकलेल्ड्या मार्साचा खाटला. 

सूगािा #२ नाटक (पाठ ३)  
नििेदकःही काल्ड्पनिक कर्था आहे परंत ूकाही िाि ि जागेची िािे ज ेनिष्पाप त्यांच्या सरुक्षक्षततसेाठी 
बदलण्यात आले आहेत. 

जहाजाचा मखु्यः मला ररपोटवची फाइल हिी आहे. 

तटरक्षकः  ठीक आहे, इर्थ अिसैचगवक घटिांचा तपशील असलेले तिे आहेत. तलुा कोर्त्याची गजर आहे? 

जहाजाचा मखु्यः  बाहेर पडलेला मिषु्य. 

तटरक्षकः तमु्हाला तो सापडला का? 

जहाजाचा मखु्यः िाही सर आम्हाला तो सापडला िाही. 

तटरक्षकः िातािरर् कसे होत? तमु्ही भयकंर िादळात सापडले होत ेका? 

जहाजाचा मखु्यः होय सर, जिळ जिळ आम्ही सिवच बडुर्ार होतो. 

तटरक्षकः ठीक आहे तमु्ही सामाि सधु्दा गमािले का? जर तमु्ही सामाि ि व्यक्ति गमाविल्ड्या तर तमु्ही 
हा तिा भरा. 

जहाजाचा मखु्यः तो प्रिासी होता. 

तटरक्षकः बरं, तमु्हाला हा ज्यास्तीचा तिा भरािा लागेल जेरे् करूि तमु्ही त्याच्या कुटंुबाला 
कळि ूशकाल, त्याला काही ियकै्तिक त्रास होता का? 

जहाजाचा मखु्यः सर मला िक्की माहीत िाही, तो तर मरर् पािला आहे. 



तटरक्षकः  तमु्ही त्या भयकंर िादळात त्याला समदु्रत गमाविले िाही का?  

जहाजाचा मखु्यः होय परंत ूजिळ जिळ िादळ सपंत आल्ड्यािर. 

तटरक्षकः तमु्ही त्याला शोधण्यासाठी परत जाण्याचा प्रयत्न केला का? 

जहाजाचा मखु्यः पर् आम्ही त्याच्याकड ेपोहचण्याआधीच तो गायब झाला.... 

सूगािा #३ िस्तू (पाठ ३)  
िगावत ही दृष्य िस्त ूखरू् म्हर्ूि आर्ाः माश्याचा गळ 

सूगािा #४ पूराण िस्तू सांशोधन (पाठ ३) 

 
निििे हे १५०,००० लोकसखं्या असलेले, मोठे राजिाड,े मदंीर 
ि मोठया शभतंी ि शमिार असलेले भव्य शहर होत.े  हे 
आधनुिक चचत्र जुन्या निििेच्या शभतंी दाखवित,े त्यातील काही 
भागांची पनु्हा बांधर्ी करण्यात आली आहे.  (गवुपतः निििे 
त ेशहर आहे स्जर्थे देिािे योिाला पाठविले होत.े) 

सूगािा #५ पवित्र शास्त्रातील दृष्य (पाठ ३) 

 
गवुपतः बोटीिर प्रिासी चचठ्या टाकतात, िादळाचे ढग दरू 
होतात कारर् िादळ शांत होत.े 

 



घटना उलगडली! (पाठ ३) 
पवित्र शास्त्रातील गोष्ट  (पाठ ३)  
 
योिा 

पवित्र शास्त्रा मधूिः योिा १ 

निििे शहर देिाच्या दृष्ीिे िाईट गोष्ी करत होत ेि देिािे योिाला सांचगतले 
की त्यांिा ताकीद देण्यासाठी जा.  देिाची इच्िा होती की पाप र्थांबािे.  आज्ञा 
पाळण्याएिजी योिािे पळूि जाण्याचा निर्वय घेतला ि त्यािे एक जहाज 
शोधले जे त्याला दरू पळूि जाण्यासाठी मदत करेल.  योिा रात्री झोपायला 
गेला असतांिा बोटीिरील कमवचा-यांिा येर्ारे िादळ हदसत होत.े  काही तासांिी जहाजाच्या मखु्य 
अचधका-यािे योिाला शोधले ि त्याच्या कडूि हे जार्ूि घेण्याचा प्रयत्न केला की तो इतक्या भयकंर 
िादळात झोप ूकसा शकतो.  कमवचा-यांिा माहीत होत ेकी जहाज बडुर्ार आहे आणर् त्यांिा माहीत करूि 
घ्यायचे होत ेकी देिािे इतके भयकंर िादळ का पाठविले.  चूक कोर्ाची आहे हे माहीत करूि घेण्यासाठी 
चचठ्ठया टाकरे् हा सिावत चागंला उपाय होता ि योिाच्या िािाची चचठ्ठी निघाली.  त्यांिा माहीती हिी होती 
की काय घडत आहे, म्हर्ूि योिािे त्याचे पाप कबलू केले ि त्यांिा म्हटले की मला जहाजातिू बाहेर 
फेकूि दया. कमवचा-यांिा इतकी मोठी गोष् करायची िव्हती म्हर्ूि त्यांिी जहाज ककिा-या कड ेिेण्याचा 
प्रयत्न केला. परंत ूिादळ अचधक िाढले आणर् त्यांिी योिाला जहाजातिू बाहेर फेकण्याचा निर्वय घेतला.  
योिा पाण्यात पडल्ड्याबरोबर िादळ शांत झाले आणर् जहाज िाचले!  परंत ूयोिा जसा पोहू लागला एक 
मोठा मासा आला ि त्यािे योिाला चगळले.  तीि हदिस ि तीि रात्र योिा माश्याच्या पोटात होता ि 
करता येण्यासारखी एकमेि गोष् करत होता: प्रार्थविा कररे्.  देिािे त्याला क्षमा करािी अशी त्यािे प्रार्थविा 
केली, त्यािे त्याच्या पापांसाठी पश्चाताप केला ि देिाला सांचगतले की जे काही तो त्याला करायला लािेल 
त ेतो करील.  देिािे योिाच्या प्रार्थविेचे उत्तर हदले ि मोठ्या माश्यािे त्याला कोरडया भशूमिर ओकले. 

लागूकरण (पाठ ३)  
जेव्हा मला माझे पाप हदसत ेतवे्हा मी पश्चाताप करूि त ेकररे् र्थांबविल ेपाहहजे. 

पाठाांतर ििन  (पाठ ३)  
” तमुचे पापे पसुिू टाकली जािी म्हर्ूि पश्चाताप करा ि िळा; अशासाठी की, विश्रांतीचे समय प्रभजूिळ 
यािे. “ प्रेवर्त ३:१९ 



गहृपाठ (पाठ ३)  
हया आठिडी जी चकूीची गोष् तमु्ही करता ि ज्याची तमु्हाला लाज िाटत ेि जीचे चचत्र तमु्ही सािवजनिक 
ररत्या दाखि ूइस्च्िर्ार िाही त्यासबंधंी सिेंदिशील ककंिा जागरूक असा.  पश्चाताप करा. देिाला तमु्हाला 
प्रर्थम विचार करण्यासाठी ि ती गोष्ी पनु्हा कररे् र्थांबविण्यासाठी मदत मागा. 

देिािा डीएनए (पाठ ३)  
हया पाठातिू आपर् देिाबद्दल काय शशकतो? देि त्याच्या 
लोकांकडुि सोप्या जीििापेक्षा आज्ञापालि प्राप्त कररे् पसतं 
करतो.   

 

गांमतीिी िेळ! (पाठ ३) 
खेळ (पाठ ३)  
प्रत्येक विद्याथ्र्याला एक जुिा मोजा दया(कापड, दोरा, कागद ककंिा कपडाही चालेल) त्याच्या ककंिा नतच्या 
मागच्या णखशात ककंिा कमरेच्या पट्यात टाकण्यासाठी.  हया खेळाचा उद्देश आहे की स्ितःची शपेटू 
िािवित इतरांची शपेटू ओढावि.  जो खेळाडू त्याची शपेटू गमािेल त्यािे खाली बसािे, परंत ूजर दसुरा 
खेळाडू खूप जिळूि गेला तर शपेटू िसलेला खेळाडू स्ितःसाठी त्याची शपेटू ओढूि खेळात पनु्हा येि ू
शकतो. 

ििाष(पाठ ३)  
(मोठया विद्यार्थयावसाठी) 

१. लकू ११:३० आपल्ड्याला येश ूि योिाची तलुिा करायला सांगत आहे, तमु्हाला येश ूि योिाच्या 
गोष्ी मध्ये ककती समािता हदसिू येत?े 

ही कृती तवे्हा चांगली होत ेजेव्हा त ेस्ितःच्या कल्ड्पिा पढेू आर्तात.  त्यांिा योिाचे पसु्तक िाचू दया ि 
र्थोडाही सबंधं असलेले उत्तर स्िीकारा.  खालील यादीत काही स्िीकारण्यास योग्य समिता आहेतः 

o तीि हदिस कबरेत/माश्यात 
o देिाचे िचि सांगरे् 
o लांबचा प्रिास/चालरे् 
o िादळाच्या िेळी जहाजाच्या तळाशी शांत झोपरे्. 
o िादळ शांत कररे् 



o पाश्चातापासाठी सदेंश देरे् 
o निष्पाप मिषु्याच्या मरर्ासाठी जे खरे मारेकरी त ेत्यापासिू स्ितःच ेहात धुण्याचा प्रयत्न 

करतात. 
o देिाच्या िजरेतिू दरू केले जारे् 
o शहराच्या बाहेर िेल/झाड िाळरे् 

२. सचूिेकड ेदलुवक्ष कररे् ककंिा त्या ि पाळरे् हयातील फरक काय? 

एका दृष्ीिे त ेएकसारखे आहे कारर् त्याचे पररर्ाम सारखेच आहेत.  कोर्त्याही 
प्रकारे, जे करायला सांचगतले त ेमी केले िाही.  परंत ूपवित्र शास्त्रातिू हे उघड आहे की आपले मि ि 
आपले हेत ूहयाची देि पिाव करतो.  परंत ूकधी कधी आपर् आपल्ड्या िागर्ूकीसाठी कारर्ं सांगतो, हे 
म्हर्ूि की आपल्ड्या कृतीसाठी आपल्ड्याला जिाबदार धरले जाि ूिये कारर् ती कृती करण्याची आपली 
इच्िा होती.  हया विर्याची अचधक चचाव करण्यासाठी तमुच्या विद्यार्थयाविा प्रोत्साहीत करा. 

३. कोर्त्या गोष्ी इतक्या िाईट आहेत की त्याची क्षमा होि ूिये? 

तमुच्या विद्यार्थयावबरोबर िेगिेगळया िाईट गोष्ींची चचाव करा उदा. अिेक खूि करर्ारा खूिी, दादाचगरी 
करर्ारे लोक आणर् इतर पाप स्जर्थ ेहे स्पष् हदसत ेकी ही कृती करर्ारा आर्खी चांगली िागर्ूक करू 
इस्च्ितच िव्हता.  जे लोक लहाि मलुांिा िशचेे पदार्थव विकतात त्यांच्या बाबतीत काय? (योिाची इच्िा 
िव्हती की देिािे निििेच्या लोकांची क्षमा करािी, परंत ूदेि कृपाळू आहे तो आपर्ा सिांिा क्षमा करतो.) 

विद्यार्थी पानाांिी उत्तरे (पाठ ३)   
 

 

लूकसिा प्रयोग (पाठ ३)  
विद्यार्थयाविा माशवमेलो कापिू ि अडकिण्याच ेझाड दात कोरिी िापरूि, पाण्याच्या भांडयात माशवमेलोचे बटे 
तयार करू दया पाण्याचे भांड ेसमदु्रचे प्रनतक असेल.  पारदशवक काच ठेििू बेटाला पाण्यात बडुिा.  
गमंतीसाठी बेटािर एखादी व्यक्ति पाहू शकेल त्या िस्तूचंे चचत्र काढा. (य ूटयबू ि सविस्तर पहा) 
https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1291904010845979/ 

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


 --[ घटना ४ ]-- 
सूगािे! (पाठ ४) 

सूगािा #१ शीर्षक (पाठ ४)  
 नििािी मदतिीसाचा खटला 

सूगािा #२ नाटक (पाठ ४)  
नििेदकः ही काल्ड्पनिक कर्था आहे परंत ूकाही िाि ि जागेची िािे जे निष्पाप त्यांच्या सरुक्षक्षततसेाठी 
बदलण्यात आले आहेत. 

पोशलसः सर मी ि माझा सहकारी तमु्हाला काही प्रश्न विचारू इस्च्ितो. 

पादचारीः निश्चीत अचधकारी, कशा सबंधंाि?े 

पोशलसः आम्हाला महामागाविर कोर्ीतरी मरूि पळाल्ड्याची तक्रार शमळाली आहे. 

पादचारीः अरे बापरे म्हर्िूच मी कधी महामागाविर एकटा प्रिास करीत िाही. तमु्ही पोलस अचधकारी फार 
दरु पसरलेले असता, आणर् महामागाविर लटुारूचे राज्य आहे. 

पोशलसः (सहकायावकड ेपाहत) मी लटुारंूसबंधंी काही म्हटले िाही, त ूम्हटले का? 

पोशलस २: िाही मी िक्कीच काही म्हटले िाही. 

पोशलसः तमु्हाला कसे माहीत की त ेलटुारू होत.े तमु्ही काल रात्री कुठेहोत ेहे तमु्ही सांग ूशकता का. 

पादचारीः शांत व्हा, काल रात्री मी जिळच्या आश्रय शहरात माझ्या कुटंुबाची भेट घेत होतो रात्री मी 
चालत होतो जरेे् करूि मी आज सकाळी कामािर जाऊ शकेल. 

पोशलसः अच्िा तर काल रात्री तमु्ही महामागाविर होता तर? 

पादचारीः होय सर. 



पोशलसः तमु्ही १८० सेमीचा उंच, मध्यम बांध्याचा घारे्रडा मिषु्य रस्त्याच्या कडलेा मार खाल्ड्लेला तमु्ही 
पाहीला का? 

पादचारीः  िाही, पर् कदाचीत मी काहीतरी पाहहले असेल परंत ूमी त्याच्याकड ेिीट 
असे पाहीले िाही. 

पोशलस २: (िही काढूि िोंद करतो) 

पोशलसः तमु्ही त्याला पाहहले िाही कक तमु्हाला त्याला पाहायचे िव्हत?े 

पादचारीः पहा मला तयार व्हायचे आहे, मला कामािर बोलािण्यात आले आहे मी हयात पडू शकत िाही. 
जर त्यांिी मला सेिेसाठी हाक मारली तर?  कोर्ास ठाऊक त ेपनु्हा मला केव्हा बोलावितील. 

पोशलस २: हा हा हा.  त्याला मदत करण्याची इच्िा िव्हती कारर् त्याला सेिेसाठी बोलाविण्यात आले 
होत.े हा हा, ककती मजेशीर आहे की तमु्हाला बोलाविण्यात आले? 

पादचारीः त्याकड ेलक्ष देि ूिका त ेमहत्िाचे िाही.  

पोशलसः बस मला एिढेच प्रश्न होत.े जर गरज पडली तर मी तमु्हाला बोलाि ूशकतो का? 

पादचारीः कधीही, मला आिदं होईल. 

पोशलस २: (पादचा-याकड ेअविश्वासािे पाहतो) 

सूगािा #३ िस्तू   (पाठ ४)  
िगावत सगूािा म्हर्ूि ही िस्त ूआर्ाः बॅन्ड ऐडची चकट पट्टी.  

सूगािा #४ पुराणिस्तू सांशोधन  (पाठ ४) 

 
आज एका दिाखान्याच्या आकस्मीत विभागाच्या प्रिेशाकड ेमी 
आलो. (गवुपतः स्जर्थे चांगल्ड्या शमरोन्यािे हल्ड्ला झालेल्ड्या 
मार्साला मदतीसाठी पाठविले असेल.) 

 



सूगािा #५ पवित्र शास्त्रातील दृष्य (पाठ ४) 

 
गवुपतः ररकामी वपश्वी ि शशक्के हालिरे् कारर् त्याला लटूण्यात 
आले होत,े रस्त्याच्या दसु-या बाजूला पािलांचे दोि ठसे याजक 
ि परूश्यासाठी, मारलले्ड्या मार्साच्या शरीराचा ठसा कारर् तो 
आता नतर्थे िव्हता. 

घटना उलगडली! (पाठ ४) 
पवित्र शास्त्रातील गोष्ट (पाठ ४)  
चांगला शमरोिी 

पवित्र शास्त्रा मधूिः लकू १०: २५-३७ 

एका नियमशास्त्राच्या पडंीतािे येशलूा कोड ेविचारूि त्याची पररक्षा केली.  
सािवकाशलक जीिि प्राप्त करण्यासाठी मी काय करािे?  येशिेू त्याला महाि 
आज्ञा सांगिू उत्तर हदलेः ”आपला देि परमेश्वर याजिर परू्व मिािे, परू्व 
जीिािे ि परू्व शक्तििे वप्रती कर“ आणर् ”जशी आपर्ािर तशी आपल्ड्या शजेा-
यािर वप्रती कर“ विद्वािािे स्ितःचा बचाि करण्यासाठी त्याला विचारल,े ”माझा 
शजेारी कोर्?“ त्याला लोकांची यादी देििू त्यांच्याशी चांगले िागायला 
लािण्याऐिजी येशिेू त्याला खाशलल गोष् सांगिू शजेारी कसे बिािे हे सांचगतले. 

यरूशलेम कडूि यररहोच्या मातीच्या रस्त्यािर जात असतांिा काही लटुारंूिी एका मार्साला अधव मेले होई 
पयतं मारले ि त्याचे कपडहेी घेऊि घेतले.  वििा कपडयांचा, रिबबंाळ, चालता येत िसलेला मातीत 
पडलेल्ड्या हया मार्सािे एका याजकाला येतांिा पाहहले.  मदत करण्यासाठी र्थांबण्याएिजी याजक 
रस्त्याच्या दसु-या बाजूिे चालत पढेू निघिू गेला.  त्याितंर लिकरच एक देिाचे भय धरर्ा-या कुटंुबातील 
लेिी मिषु्य आला.  परंत ूजेव्हा त्याची िजर हया मिषु्यािर पडली तवे्हा त्यांिे रस्ता ओलांडला जरेे् 
करूि त्याला हया जखमी मिुष्याजिळूि जािे लागर्ार िाही.  मग एक घारे्रडा विदेशी आला ज्याच े
मडंळीत स्िागत िव्हत ेि तो देिाची चूकीची भक्ति कररत असे शमरोिी, त्यािे हया मार्साला पाहहले ि 
त्याच्यािर त्यािे दया केली.  हा विदेशी र्थांबला, त्यािे त्याला मलमपट्टी केली आणर् त्याला 
उतारशाळेपयतं िेले ि सिव गोष्ींचे पसैे भरलेः राहण्याची जागा, खचव आणर् त्याची काळजी घेण्यासाठी 



कोर्ीतरी.  हया तीघांपकैी कोर् लटूारंूच्या हाती सापडलेल्ड्या हया मार्साचा शजेारी झाला?  
नियमशास्त्राच्या विद्वािािे उत्तर हदले, ज्यािे त्याच्यािर दया केली तो.  येशिेू त्याला उत्तर हदले, त ुही 
जाऊि तसेच कर.“ 

लागूकरण  (पाठ ४)  
चांगल्ड्या शमरोन्या प्रमारे् मी सधु्दा सिांसोबत दयाळूपरे् िागलो पाहीजे.     

पाठाांतर ििन (पाठ  ४)  
” कारर् जे तमुच्यािर वप्रती करतात त्यांच्यािर तमु्ही वप्रती केली तर तमुचे प्रनतफळ काय? जकातदारही 
तसेच कररतात िा?“ मत्तय ५: ४६ 

गहृपाठ (पाठ ४)  
शमत्र िसलेला कोर्ीतरी शोधा ि मतै्रीपरू्व ररत्या त्याच्या पयवत पोहचा. तमु्ही त्याला शाळेितंर 
खेळण्यासाठी आमतं्रत्रत करू शकता ककंिा दपुारच्या जेिर्ाच्या िेळेस तमुच्यासोबत बसायला बोलाि ू
शकता. 

देिािा डीएनए  (पाठ ४)  
हया पाठाद्वारे आपर् देिासबंधंािे काय शशकतो? देिाची इच्िा आहे की 
आपर् इतरांिा मदत करािी.   

गांमतीिी िेळ! (पाठ ४) 
खेळ (पाठ ४)  
शमत्राची चचठ्ठी 

हा बाहेर खेळण्याचा पाटीचा खेळ आहे ज्यात कमीत कमी ६ खेळाडू असािे (अचधक असल्ड्यास अचधक 
चांगले). सरुिात करण्यासाठी एक व्यक्ति जो डाि देर्ारा आहे आणर् एक धािर्ारा आहे.  दसुरे प्रत्येक 
जर् एक शमत्र शोधतात ि हातात हात घालिू मग मदैािािर पसरतात.  तो धािर्ा-याला चचठ्ठी 
लािण्याचा प्रयत्न करतो. धािर्ा-यािे त्याला कागद लागण्याआधी शमत्रांच्या जोडीबरोबर हातात हात 
घालायचा आहे.  जेव्हा धािर्ा-याला जोडीदार शमळतो, तवे्हा शमत्रांच्या ककंिा जोडीदाराच्या दसु-या बाजचूी 
व्यक्ति ही धािर्ारी होत.े जर धािर्ारी व्यक्ति त्याला कागदाची चचठ्ठी लािण्याआधी जोडीदार शमळि ूशकत 
िाही तर मग तो डाि देर्ारा होतो ि डाि देर्ारा धािर्ारा होतो. 

लहाि मलुांसाठी पयावयः  शमत्राचे जाळे 



मलुांिा घट्ट अशा गोलात जमीिीिर बसिा. धाग्याचा गोळा िापरूि एखादया मलुांकड ेनिदेश करूि 
विचारा? मी सिावत आिदंी असतो जेव्हा.....? जस ेमलु उत्तर देत ेत्याला तो गोळा दया, त्यांिी त्या दो-
याच्या शिेटचे टोक सांभाळािे ककंिा घट्ट पकडूि ठेिािे हयाकड ेलक्ष दया आणर् मग त ेगोलातल्ड्या दसु-या 
बाजूच्या शमत्राला तो प्रश्न विचारतील, मी सिावत आिदंी असतो जवे्हा....? आणर् दोरीचा गोळा त्या 
मलुाकड ेदेतील. सिांिी उत्तर देऊि होई पयतं असे करत राहा.  जर मलुांिा हा खळे आिडला तर प्रश्न 
बदलिू हा खेळ सरुू ठेिा जसे मी खूप दखुी होतो जेव्हा....?  आणर् गोळा एकमेकाकंड ेदेत राहा.  जेव्हा 
खेळ परू्व होईल तवे्हा सिव मलुांिा त्यांच्या दो-याचा भाग घट्ट धरूि उभे करा. आता तमुच्याकड ेमतै्रीच े
जाळे तयार झाले आहे. 

ििाष (पाठ ४)  
मोठ्या विध्यार्थयावसाठी  

१. शाळेतील ििीि विद्यार्थयावसाठी तमु्ही शजेारी कसे बि ूशकता? शभका-यासाठी? त्रासदायक भाऊ 
ककंिा बहहर्ी साठी? 

इतरांिा मदत करण्याच्या मागावसबंधंी मलुांिा बोल ूदया, जरी त्यांची इच्िा िसली तरी ककंिा ििीि 
व्यक्तिला मदत करतांिा त ेसिावसमोर हदसिू आले तर काय.  चचाव करा की आपल्ड्या लहाि बहीर् ककंिा 
भािाल मदत कररे् ककती कहठर् आहे. 

२. हया विर्यी बोला की कसे एखादया प्रशसध्द व्यक्तििे त्याच्या िागर्ूकीचे समर्थवि केले.  जर त्या 
पररस्स्र्थतीत त ेदेि ि शजेारी हयांच्यािर वप्रती करत असत ेतर त ेकसे िागले असत?े 

राजककय िेत,े सगंीतकार, खेळाडू आणर् िट हे िाईट िागर्ूकीसाठी बरेचदा 
बातम्यांमध्ये येतात.  मलुांच्या ओळखीचा एखादा व्यक्ति नििडा आणर् त्यांिी ज ेकेले 
त्याबद्दल चचाव करा.  जर मलेु त्यांत गुतंले तर दोन्ही बाजू बद्दल बोला, मग सभंार्र् 
हया गोष्ीकड ेिळिा की देिाची वप्रती दाखविण्यासाठी त्यांिी काय करायला पाहीज ेहोते, 
परंत ूपहहले चांगले उत्तर स्िीकारूि र्थांब ूिका, त्यांिा गतुििू ठेिा. 

३. एखादया पररस्स्र्थती बद्दल चचाव करा स्जर्थे कोर्ी तरी नियम पाळण्याचा प्रयत्न करत होता परंत ू
तसे करीत असतांिा त्यांिा अचधक मलूभतू नियम तोडला. 

तमु्ही शाळेतील नियम, पोशलस राबित असलेले नियम, मडंळीचे नियम ककंिा इतर जागा स्जर्थले नियम 
िाजवि िाटत िाहीत त्या बद्दल बोल ूशकता.  उदा.  शाळेतील मोठया हॉल मध्ये धािण्यासाठी त्रासात 
सापडरे् परंत ूतमु्ही तर िगावला जायला उशीर होि ूिये म्हर्ूि धाित होत.े  ककंिा बोलल्ड्याबद्दल त्रासात 
सापडरे् जेव्हा तमु्ही केिळ खोडरबर घेत होत ेककंिा िगावला उशीर होि ूिये म्हर्िू कुपर्ािरूि उडी 
मारतांिा तमुचे स्िेटर फाटले, परंत ूघरी गेल्ड्यािर मात्र स्िेटर मळेू तमु्ही त्रासात पाडला. 

  



विद्यार्थी पानाांसाठी उत्तरे (पाठ ४)   
 

 

लूकसिा प्रयोग (पाठ ४)  
हा प्रयोग दृष्ीकोि पाहण्यात मदत करतो आणर् हे दाखििू देतो की आपर् गोष्ी पाहतो त्यािे दृष्ीकोि 
कसा बदलतो.  हया दोि रेर्ा पहा, आणर् त्यातील एक कशी मोठी हदसत ेत ेपहा.  दसुरी कल्ड्पिा आहे 
की कशा दोि आडव्या रेर्ा एकमेकािा समांतर आहेत, परंत ूत्या तशा हदसत िाहीत.  नतसरे उदाहरर् हे 
मलु ि उंदीर आणर् त्यांच्याच्या मधील त्रबदंचूे आहे. जसे तमु्ही त्या त्रबदं ूकड ेिाक िेता तसे तमु्हाला 
िाटत ेकी उंदीर मलुाच्या जिळ येत आहे.  व्हीक्तडओ मध्ये दाखविल्ड्याप्रमारे् हे नतन्ही उदाहरर् तमुच्या 
मलुांिा पाहू दया.  (य ूटयबूिर सिीस्तर पहा.) 
https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1291919184177795/ 

 

 

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


 --[ घटना ५ ]-- 
सूगािे! (पाठ ५) 

सूगािा #१ शीर्षक (पाठ ५)  
गळफास देर्ा-याचा फाशीचा फंदा. 

सूगािा #२ नाटक (पाठ ५)  
नििेदकः ही काल्ड्पनिक कर्था आहे परंत ूकाही िाि ि जागेची िािे जे निष्पाप त्यांच्या सरुक्षक्षततसेाठी 
बदलण्यात आले आहेत. 

पोशलसः एक शमनिट मॅडम? 

मॅडमः काय साहेब? 

पोशलसः मला तमु्हाला काही प्रश्न विचाराचे आहेत. 

मॅडमः तमुच्या सारख्या देखन्या अचधका-यासाठी मी काहीही करील. 

पोशलसः हं हेाय, मी विचार करत होतो की दसु-या घोर्रे्च्या आचधच्या रात्री तमु्ही काही पाहीले का? 

मॅडमः म्हर्ज ेतमु्ही रस्त्याच्या पशलकड ेझेरेश ि तीच्या गरीब पती सबंधंी बोलत आहात का? 

पोशलसः तचे. 

मॅडमः त ेविचचत्र होत ेकारर् परू्व आठिडाभर त्यांच्या अगंर्ात काम करण्यासाठी कामकरी होत.े 

पोशलसः पढेू सांगत राहा. िही काढूि शलहू लागतो. 

मॅडमः पहा, मला हे आत्महत्येसारखे िाटत,े परंत ूजर तमु्ही मला विचारले तर मला त ेविचचत्र िाटत.े  
सिव गोष्ी बद्दल काही तरी चूकत आहे. 

पोशलसः म्हर्जे तमु्हाला िाटत िाही की ती आत्महत्या आहे? 



मॅडमः मला िाटत ेहे फारच विचचत्र आहे.  इतका िाईट मिषु्य, मला िाटत ेकी तो आता माझा प्रश्न 
िाही, परंत ूतो िक्कीच दसु-या कोर्ा तरी साठी यिुी करत होता, परंत ूत्या हदिशी मी ऐकले की तो सिव 
शहर भर हे सांगत कफरत होता की तो चांगला व्यक्ति आहे.... आणर् अचािक माझा शजेारी त्या फासािर 
लटकलेला होता! 

सूगािा #३ िस्तू (पाठ ५)  
िगावत ही दृष्य िस्त ूआर्ाः रंगीत कागदाचे तकुड े

सूगािा #४ पुराणिस्तू सांशोधन (पाठ ५) 

 
अहशे्वरोश राजाच्या कबरेचे चचत्र (णिस्त पिूव ४८६-४६५). त्याची 
कबर इराि मध्ये आहे आणर् हे ऐनतहाशसक हठकार् इतर 
प्रशसध्द परशीयाच्या राजांच्या कबरेसह िाक-ए-रूस्तम असे 
सबंोधल्ड्या जात.े (िायचचत्र अमीर हूसेि झोल्ड्फागरे) (गवूपतः 
झेरेक्सीस हा एस्तरेच्या पसु्तकातील राजा आहे.) 

सूगािा #५ पवित्र शास्त्रातील दृष्य (पाठ ५) 

 
गवूपतः राजाचाच्या मदेु्रचा आदेश ि बाजूला त्याच्या अगंठीचा 
ठसा. एस्तरे ३:१२ ि ८:८. 

घटना उलगडली! (पाठ ५)  
पवित्र शास्त्रातील गोष्ट  (पाठ ५)  
एस्तरे 

पवित्र शास्त्रामधूिः एस्तरे २-७ 

एस्तरे मदवखयाची भाची होती जो अहश्वरोश राजाचा विश्वास ूसेिक होता. अहश्वरोश राजा सुदंर ििीि पत्नी 
शोधत होता.  मदवखयािे एस्तरेला राजाला भेटण्याआधी १२ महहन्यांच्या सौदयव प्रकक्रयेतिू जायला लािले. 
ती इतकी सुदंर होती की नतला पाहील्ड्याबरोबर राजाच ेनतच्यािर पे्रम बसले ि त्यािे नतच्याबरोबर वििाह 



केला. हामाि राजाचा मोठा अचधकारी होता, तो यहूदी लोकांचा दे्वर् कररत अस आणर् त्याला दरबाराच्या 
दारांमधूि चालरे् आिडत असे जेरे् करूि लोक त्याला िमि करतील. मदवखयाला सोडूि बाकी सिव लोक 
त्याला िमि कररत असत, मदवखय केिळ एकमेि ख-या देिापढेू िमि कररत असे.  हामािाच्या मिात 
मदवखयासाठी जो राग होता त्याच्या मळेू त्यािे सिव यहूदी लोकांिा मारण्याची योजिा केली. त्यािे राजाला 
सांचगतले की काही लोक त्याचे नियम पाळत िाहीत. अहश्वरोश राजािे म्हटल ेकी हामािाला जे पाहीजे त े
तो करू शकतो.  म्हर्ूि हामािािे फमावि काढले की सिव यहूदी लोकांिा मारण्यात यािे.  मग त्यािे 
त्याच्या घरी मोठा खांब उभा केला ज्यािर तो मदवखयाला फाशी देऊ शकेल. 

एस्तरेला हामािाची योजिा समजली ि तीला कळले की नतिे काहीतरी केल े
पाहीजे.  नतिे राजा ि हामािाला जेिर्ाच्या मजेिार्ीसाठी बोलाविले, जेव्हा 
राजािे नतला म्हटले की ती त्याच्या राज्याच्या अध्याव पयवत काहीही माग ू
शकत.े  एस्तरे म्हर्ाली की नतची इच्िा आहे की नतच्या लोकांचे प्रार् िाचािे; 
आणर् हमाि त्या सिांिा मारू इस्च्ित होता.  राजाला इतका राग आला की 
तो खोलीतिू निघिू गेला.  जेव्हा तो खोलीत परत आला तवे्हा त्याला िाटले 
की त्यािे हामािाला रार्ीिर िार करतांिा पाहहले.  रागात राजािे हामािाला 
त्यािे त्याच्याच घरी तयार केलेल्ड्या खांबािर फाशी हदली. 

लागूकरण  (पाठ ५)  
देि कधी कधी आपल्ड्याला त्याच्यासाठी धैयविाि होण्यासाठी ि महत्िाच्या गोष्ी दािािर लािायला लाितो. 

पाठाांतर ििन (पाठ ५)  
” मी तलुा आज्ञा केली आहे िा? खंबीर हो, हहमंत धर,घाबरू िको, कचरू िका, कारर् त ूजाशील नतकड े
तझुा देि परमेश्वर तझु्याबरोबर असेल.“ यहोशिा १:९. 

गहृपाठ (पाठ ५)  
देिािे मला इतरांचे तारर् करण्यासाठी नििडले असािे, आणर् मला हया असल्ड्या प्रसगंासाठी इर्थ ेठेिले 
असेल.  एका शजेा-याला सांगा की तमु्ही णिस्ती आहात आणर् विचारा की त ेपढुील आठिडी तमुच्या 
बरोबर चचवला येतील का? 

देिािा डीएनए  (पाठ ५)  
हया पाठात आपर् देिाबद्दल काय शशकलो? देि त्याच्या लोकांिा 
सोडि ूइस्च्ितो आणर् बरेचदा तो असाधारर् शशष्यांचा उपयोग करतो. 



गांमतीिी िेळ! (पाठ ५)  
खेळ (पाठ ५)  
हामोि, मोरटेकाय, इस्टेर 

हा खेळ दगड, कागद, कैची सारखाच आहे.  इस्टर हामोिला मारतो, हामोि मोरटेकायिर हमला करत े
आणर् मोरटेकाय इस्टेरला झाकतो. 

मलुांिा दोि गटात विभागा ि मध्ये ४ फूटाची जागा ठेिा.  प्रत्येक टीम ला त ेकाय होर्ार हे 
ठरविण्यासाठी र्थोड ेदरू जाऊ दयाः हामोि, मोरटेकाय कक इस्टेर. 

त्यांच्या गोल्ड्यात, प्रत्येक गट ठरिेल की त ेकाय होि ूइस्च्ितात, आर्खी एक पयावयी नििड. मग त े
त्यांच्या ४ फूटाच्या जागेिर परत येििू उभे राहतील. तीि म्हटल्ड्या बरोबर प्रत्येक सघं जे त ेआहेत त े
ओरडतील. जर एक सघं इस्टेर ओरडले आणर् दसुरी हामोि म्हरे्ल तर इस्टेर सघं हामोि सघंाला 
सरुक्षक्षत जागी हाकलेल. तमु्ही त ेकोििे ककंिा झाडा ककंिा इतर िस्तिेू िेमा.  ज्या कोर्ाला पकडले 
जाईल तो प्रनतस्पधी सघंाचा भाग होईल.  जर दोन्ही सघं सारखेच ओरडतील तर त ेपरत दसु-या पयावय 
घेििू ओरडतील.  

ििाष (पाठ ५)  
मोठ्या विद्यार्थयावसाठी 

१. तमु्हाला देिािे हदलेल्ड्या देर्ग्यासह तमु्ही देिाची सेिा करण्यासाठी काय करू शकता? 

त्यांिा बाहेरच्या गोष्ी ज्या त ेबदल ूइस्च्ितील त्याबद्दल बोल ूदया जसे िाक, हििटी, डोळे, तोंड इत्यादी.  
त्यांिा इतरांचया शारीरीक गोष्ीबद्दल हस ूदेि ूिका. काही िेळाितंर त्यांची चचाव काल्ड्पिीकता, हुशारी 
आणर् कुटंुबातील आजार हयाच्या कड ेन्या.  हया सिव गोष्ी देिाच्या रचिेचे एकत्रत्रकरर् आहेत.  
आपल्ड्याला देिािे जे हदले त ेआपल्ड्याला आिडले िाही तरी आपर् स्िीकारािे.  देिािे 
तमु्हाला तमुचा रंग ि कातडी त्याची योजिा परू्व करण्याच्या हेतिेू हदला असेल. 

२. तमु्हाला पाळािे लागले असे सिावत कहठर् आज्ञा कोर्ती होती? 

प्रत्येकाला त्यांच्या ियकै्तिक यशा बद्दल बोलण्यास प्रेररत करा जरेे् करूि त्यांिा समजेल 
की प्रत्येक जर् एक िा दसु-या प्रकारे आज्ञा पाळत आहेत.  फुशारकी मारण्यापासिू लोकांिा दरू ठेिा.  
उदा. अधंारात दकुािात जारे्, घाबरविर्ा-याच्या घराजिळू चालत येरे्, ककंिा चूकलेला गहृपाठ पनु्हा 
कररे्. 

३. तमुच्या मािशी आणर् काका सारख्या कुटंुब सद्धस्यांिी तमुची काळजी घेण्यासाठी कधी आपलुकी 
दाखिीली? 



त्यांिा आजी आजोबा, मािशी, काका, मामा, चुलत ेहयांच्या बद्दल बोल ूदया. त्यांिा कुटंुबातील 
सदस्यांबद्दल िकारात्मक बोलण्यापासिू आिरा.  उत्तर िेगिेगळे असतील, परंत ूमला िाश्ता देरे् ककंिा 
मला ओळखीच्या हठकार्ी काम लािरे् असेही उत्तरे स्िीकारा. 

विद्यार्थी पानाांसाठी उत्तरे (पाठ ५)  
 

 

लूकसिा प्रयोग  (पाठ ५)  
विद्यार्थयाविा दोि िेगिेगळया आकाराच्या पुगंळया ि टेप िापरूि उडर्ारे राकेट तयार करू दया.  त ेएका 
पगुळीतिू हिा फुकरे् ि दसुरीचा उपयोग उडण्यासाठी कररे् अशा प्रकारे त ेकाम करेल.  सिावत उंच, दरू 
ककंिा अचूक कोर्त ेउडत ेत्याची स्पधाव करा. (य ूटयबूिर सिीस्तर पहा) 
https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1291929934176720/ 

 

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


 --[ घटना ६ ]-- 
सूगािे! (पाठ ६) 

सूगािा #१ शीर्षक (पाठ ६)  
आरोग्य ठीक िसलेल्ड्याचा खटला. 

सूगािा #२ नाटक (पाठ ६)  
नििेदकः ही काल्ड्पनिक कर्था आहे परंत ूकाही िाि ि जागेची िािे जे निष्पाप त्यांच्या सरुक्षक्षततसेाठी 
बदलण्यात आले आहेत. 

कचरा उचलर्ाराः (मोबाइलिर बोलत) हलो िेर्ारे? मला एक तक्रार करायची आहे. 

कचरा िेर्ाराः (कंटाळलेल्ड्या आिाजात) काय आहे कचरा उचलर्ा-या? 

कचरा उचलर्ाराः तमु्हाला पनु्हा त्रास देत आहे म्हर्ूि क्षमस्ि, परंत ूहे खूप घार् 
आहे. काहीतरी केले गेले पाहीजे. 

कचरा िेर्ाराः कशा सबंधंी काही तरी केले पाहहजे? 

कचरा उचलर्ारः हया हठकार्ी सिवत्र िापरलेल्ड्या पट्टया पडलेल्ड्या हदसत आहेत. 

कचरा िेर्ाराः प्लास्स्टकचे हात मोजे घाल ि त ेउचलिू टाक. 

कचरा उचलर्ाराः तलुा समजत िाही आहे, त्या सिवत्र पसरलेल्ड्या आहेत, असे िाटत ेकी जर्ू इर्थे डझि 
भर घार्रड ेलोक असतील ज्यांिी त्यांच्या घारे्रडया पट्टया इर्थे बदलल्ड्या.  फारच ककळसिारे् त ेआहे.   

कचरा िेर्ाराः बरं त ूकुठे आहेस? 

कचरा उचलर्ारः यरूशलेमच्या रस्यािर च्या गािजिळ पस्श्चमेकड.े 

कचरा िेर्ाराः बरे ऑकफसर “जो” हे डयटूीिर आहेत, मी त्यांिा शहरात आलेल्ड्या लोकसमदुायािर त्यांचा 
ररपोट झाला की नतर्थे यायला लाितो. 



कचरा उचलर्ारः ऑकफसर “जो” िाही त ेमला अजीबात मदत करर्ार िाहीत. 

कचरा िेर्ाराः सध्या त ेडयटूीिर आहेत, जर तलुा २ तास डयटूी बदलण्याची िाट पाहायची असेल तर 
र्थांब.  

कचरा उचलर्ाराः हरत िाही मी हा कचरा स्ितःच उचलतो ि स्िच्ि करतो. 

सूगािा #३ िस्तू (पाठ ६) 

 
िगावत ही दृष्य िस्त ूसगूािा म्हर्ूि आर्ाः पांढरे कापड. 

सूगािा #४ पुराणिस्तू सांशोधन  (पाठ ६) 

 
यरूशलेमचे मदंीर आज असे हदसत.े (गवूपतः स्जर्थे कुष्ठरोग्यांिा त े
बरे झाल्ड्यािर जाऊि येशचूी आज्ञा पाळण्यासाठी दाखिािे लागत असे.) 

सूगािा #५ पवित्र शास्त्रातील दृष्य (पाठ ६) 

 
गवूपतः १० कुष्ठरोग्यासाठी दहा ताटं, शभतंीच्या बाहेर कारर् 
कुष्ठरोग्यांिा शहराबाहेर राहािे लागत असे. 

 

 

 

 

घटना उलगडली! (पाठ ६) 
पवित्र शास्त्रातील गोष्ट (पाठ ६)  
दहा कुष्ठरोगी 



पवित्र शास्त्रामधूिः लकू १७:११-१९ 

त्याच्या गािाच्या जिळ येश ूशमरोि ि गालील मधील येरूशलेमच्या रास्त्यािर चालत होता.  जसा तो 
शहरांत प्रिेश करत होता, १० मार्से ज्यांिा कुष्ठरोग झाले होत ेत्यांिी दरुूि त्याला हाक मारली, ”येश ू
प्रभ,ू आमच्यािर दया करा!“ कुष्ठ रोग असा रोग आहे तो तमुच्या हाताचे, पायाचे बोटं ि िाक आणर् काि 
हयांिा जखम करत ेआणर् तमु्ही िेहमी अशधु्द आहात असे म्हर्ण्यासाठी भाग पाडत.े  जेव्हा येशिेू 
त्यांिा पाहीले तवे्हा त्यािे त्यांिा सांचगतले की,” जा जाऊि स्ितःला याजकाला दाखिा.“  मोशचे्या नियम 
शास्त्रािसुार, जर त ेबरे झाले तर त ेपनु्हा समाजाचा भाग होि ूशकत होत ेआणर् त ेपनु्हा मदंीरात जाऊि 
भक्ति करू शकत होत.े  त ेअजूि बरे झाले िव्हत,े म्हर्ूि त ेखूप विचचत्र िाटले असेल. 

त ेयरूशलेम कड ेजाऊ लागले आणर् त ेचालत असतांिा त ेबरे झाले ि शधु्द झाले!  त्यातील एक जो 
विदेशी होता त्यािे पाहीले की तो शधु्द झाला आहे ि लगेच येशकूड ेपरत आला.  त्यािे दरुूि येत असता 
देिाची स्तनुत केली परंत ूयेशचू्या जिळ येऊि त्याच्या पाया पडला ि त्याचे आभार मािले.  येशलूा 
आश्चयव िाटले की त्यािे सिांिा बरे केले होत ेआणर् त्यािे त्या मिषु्याला विचारले, ”दहा शधु्द झाले होत े
िा? बाकीचे िऊ कुठे आहेत? हया परक्या िाचूि इतर कोर्ीही देिाचे गौरि केले िाही का? मग येशिेू 
जो बरा झालेला एक आभार मािर्ारा होता त्याला प्रोस्त्साहहत केले ि म्हटले, जा तझु्या विश्वासािे तलुा 
बरे केले आहे.“  

लागूकरण (पाठ ६)  
कुष्ठरोग्यांप्रमारे्च मी सधु्दा देिािे माझ्यासाठी जे केले त्यासाठी त्याचे आभार मािले पाहीजे. 

पाठाांतर ििन (पाठ ६)  
“सिव स्र्थीतीत उपकारस्मरर् करा, कारर् तमु्हांविर्यी णिस्त येशमूध्ये देिाची इच्िा हीच आहे.” १ 
र्थेस्सलिी ५:१८ 

गहृपाठ (पाठ ६)  
ज्या तीि गोष्ींसाठी तमु्ही अजूि देिाचे आभार मािण्याचा विचार केला िाही त्याची यादी करा.  ज्या 
गोष्ींसाठी आपर् सहसा देिाचे आभार माितो त्या म्हर्जे अन्ि, िस्त्र ि कुटंुब.  तमुच्या विद्यार्थयाविा 
आभारी होण्यासाठी िविि कल्ड्पिांचा विचार करायला सांगा; हरिलेली िस्त ूशोधण्यासाठी मदत 
केल्ड्याबद्दल, शाळेत सखुरूप ्पोहचे पयतं पाऊस र्थांबविल्ड्या बद्दल, आज पडल्ड्यािाचूि गाडी चालविता 
आल्ड्या बद्दल, आज तमुच्या भाऊ, बहहर्ीला चांगल्ड्या गोष्ी बोलता आल्ड्या बद्दल इ. 

देिािा डीएनए (पाठ ६)  
हया पाठातिू आपर् देिाबद्दल काय शशकतो? देिाला त्याच्या लोकांकडूि 
आज्ञापालि ि आभारी ितृ्ती हिी आहे. 



गांमतीिी िेळ! (पाठ ६) 
खेळ (पाठ ६)  
झाडू झलेा. सिव जर् एका विद्यार्थयाव भोिती गोला उभे राहतील.  गोलातील प्रत्येक व्यक्तिला िबंर देण्यात 
येईल.  मधला खेळाडू एका बोटािर सरळ झाडू धरूि राहील.  चेताििी ि देता तो त्या झाडूिरचा बोट 
काढेल ि त्याच िेळेस एक िबंर घेईल.  ज्याचा िबंर घतला जाईल तो झाडू जमीिीिर पडण्याआधी झाडू 
पकडण्यासाठी झेप घेईल.  जर त्यािे तो झेलला तर तो मधला खेळाडू होईल.  परंत ूजर तो झाडू झेल ू
शकला िाही तर तो गोलातच राहील. 

ििाष (पाठ ६)  
मोठ्या विद्यार्थयावसाठी  

१. आज आपर् आरोग्य प्राप्त होरे् हे का पाहू शकत िाही? 

मलुांिा आरोग्य शमळरे् हया बद्दल बोल ूदया, देिािे तमुच्या शहरात ककंिा मडंळीत काय 
केले.  कोर्ता परं्थ आरोग्य प्रदाि कररे् हया िर विश्वास ठेितो हयाची चचाव करा.  
कोर्त्या कारर्ांिी आरोग्य शमळरे् कमी झाले आहे त्याबद्दल बोला; कमी विश्वास; आरोग्य 
देण्याचे दाि असलेले कमी शशष्य, तमुच्या क्षेत्रातील विरोध, कमी लोकांची विितंी ककंिा 
सजंीििाचा अभाि. 

२. मी ज्या आरोग्याची िाट पाहत आहे त ेि शमळण्याचे कारर् काय असािे? 

विश्वासाची कमी, ककंिा देिाकड ेतमुच्यसाठी िेगळी योजिा असरे्, तो तमुचे भविष्य पाहू शकतो ककंिा 
तमुचे हेत ूचांगले िसरे्.  कदाचीत असेही अस ूशकत ेकी तमुचे बरे होरे् हे तमुच्यासाठी सिोत्तम िसेल 
ककंिा तमुच्या जीििातील पाप, ककंिा हह योग्य िेळ िसेल ककंिा तमुच्या आजारात देिाचे गौरि व्हािे. 

३. १० कुष्ठरोग्यांिा बरे होण्याचा अचधकार होता का? 

आज सिवत्र अचधकार गाजविल्ड्या जात आहे, स्जर्थे सिािंा िाटत ेकी त्यांिा काहीतरी शमळाले पाहीजे आणर् 
म्हर्ूि त ेआभारी राहत िाही.  आपल्ड्याला काय प्राप्त करण्याचा अचधकार आहे. शशक्षक हया िात्यािे 
तमुचे ध्येय हे आहे की त्यांिा सांगरे् की काही प्राप्त कररे् हा त्यांचा अचधकार िाही. आपर् जे आहोत ि 
आपल्ड्याकड ेजे आहे त्याबद्दल आपर् आभारी असलो पाहीजे कांरर् त्या गोष्ी देिािे आपल्ड्याला परृ्थिीिर 
आपले काम करण्याससाठी हदल्ड्या आहेत. 

 



विद्यार्थी पानाांसाठी उत्तरे (पाठ ६)  
 

 

लूकसिा प्रयोग (पाठ ६)  
मलुांिा एका खरडयाला चंद्रकारर्ारात िाकिायला लािा आणर् त्याखाली हिा दाबा हे दाखविण्यासाठी की 
िेगािे जार्ा-या िा-याला हळू जार्ा-या िा-यापेक्षा ज्यास्त दबाि असतो.  विमािाच्या पखंांच्या िरची 
िेगिाि हिे मळेू विमाि हिेमध्ये उडत असत.े (य ूटयबू िर सिीस्तर पहा) 
https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1291958180840562/ 

 

 

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


--[ घटना ७ ]-- 
सूगािे (पाठ ७) 

सूगािा #१ शीर्षक (पाठ ७)  
प्रगट होर्ा-या मांजरीच्या वपल्ड्लांची घटिा. 

सूगािा #२ नाटक (पाठ ७)  
नििेदकःही काल्ड्पनिक कर्था आहे परंत ूकाही िाि ि जागेची िािे ज ेनिष्पाप, त्यांच्या सरुक्षक्षततसेाठी 
बदलण्यात आले आहेत. 

पोड़: पजंोबा? 

पजंोबाः काय तरूर्ा? 

पोड़: तमु्ही मला माझ्या शाळेच्या तपास गहृपाठात मदत करू शकता का? 

पजंोबाः होय, मी हे बीज पेरत असतांिा माझ्या बाजूिे चालत राहा, मला आज सधं्याकाळ पयतं हया 
त्रबया पेरायच्या आहेत म्हर्जे मी उदया मागे राहर्ार िाही.  त्याच्या कापळािरील घार् पसुतो. 

पोड़: उत्तम! मी सिावत उत्तम तपास करर्ार आहे. मी माझ्या पररचायातील सिावत ियस्कर व्यक्तिच्या 
सिावत जुन्या आठिर्ीबद्दल तपास करत आहे. 

पजंोबाः त ुत्याच्यासाठी माझी नििड केली िाही का? 

पोड़: होय िक्कीच, तर मग तमु्ही मला हया डोंगरांबद्दल सांग ूशकता का, त ेइर्थे कसे आल?े 

पजंोबाः मी म्हातारा असेल परंत ूमी माती पेक्षा जुिा िाही. 

पोड़: बरं, िदीबद्दल काही? 

पजंोबाः त्या िदीत येर्ारे ओहळ मी एकदा पाहीले होत ेपरंत ूत्यांितर मी कधी नतर्थे परत गेलो िाही. 

पोड़: तर मग तमु्हाला आठित असलेली सिावत जुिी गोष् कोर्ती? 



पजंोबाः  प्रार्ी. माझी ििरी आणर् मी सकाळी िाश्ता करत असतांिा त्यांिा पाहत अस ूआणर् मी 
म्हर्ायचो पहा त ेककती सुदंर आहे, आणर् ती विचारायची कोर्त ंत ेमोठा कर्थर्थया रंगांचे कक त्याच्यािरचे 
लाला रंगाचे?  ितंर मग आम्ही विचार केला आम्ही फि आमच्या िाश्त्याचा आिदं घेि ूआणर् त ेकरीत 
असतांिा प्रार्ी ि त ेकरीत असलेल्ड्या मजदेार गोष्ी पाहत राहू. 

पोड़: खरंच त ेककती िाि िाटत असेल. 

पजंोबाः होय त ेिाि होत.े परंत ूकोर्स ठाऊक कदाचीत तलुा ककंिा तझु्या मलुांिा त्यांिा असे एकत्रत्रत 
पाहत येईल. 

पोड़: त ेफारच चागंले होईल. 

सूगािा #३ िस्तू (पाठ ७)  
िगावत ही दृष्य िस्त ूसगूािा म्हर्ूि आर्ाः फूल   

सूगािा #४ पुराणिस्तु सांशोधन (पाठ ७) 

 
आज बगदाद मध्ये असलेल्ड्या टीगरीस िदीचे चचत्र. (गवुपतः हया 
क्षेत्राचे िर्वि उत्पत्ती २ मध्ये केलेले आहे.) 

सूगािा #५ पवित्र शास्त्रातील गोष्ट (पाठ) 

 
गपूीतः सिव निमीती परूािा/ प्रमार् आहे. 

 

घटना उलगडली! (पाठ ७) 
पवित्र शास्त्रातील गोष्ट  (पाठ ७) 

 
निमीती 

पवित्र शास्त्रामधूिः उत्पत्ती १ 



सातव्या हदिशी देिािे काम केल्ड्याितंर विश्रांती घेतली त्यािे पाहीले की त्यािे निमावर् केलेले सिव काही 
चांगले आहे आणर् त्यािे विसािा घेतला.  परंत ूसरुिातीची आठिर् करीत असतांिा, पहहल्ड्या हदिशी 
देिािे म्हटल,े”प्रकाश होिो आणर् प्रकाश झाला“. दसु-या हदिशी देिािे म्हटले, ”आकाश होिो“ आणर् 
आकाश झाले. नतस-या हदिाशी देि अत्यतं व्यस्त होता आणर् त्यािे जमीि ि त्यािरील सिव ििस्पती 
निमावर् केल्ड्या.  त्यात प्रत्येक फूल, झाड आणर् गिताचा प्रकार होता आणर् देि बोलला की हे चागंले 
आहे.  चौर्थया हदिशी देिािे रात्र ि हदिस तसेच ऋत ूहोण्यासाठी सयूव आणर् चंद्र 
निमावर् केले. त्यािे रात्री चमकण्यासाठी कोटयािधी तारेही निमावर् केले.  पाचव्या 
हदिशी समदु्रातील सिव प्रार्ी आणर् हिेतील सिव पक्षी तयार झाले आणर् देिािे 
त्यांिा म्हटले फलद्रपू व्हा आणर् बहूगणुर्त व्हा. सहाव्या हदिशी सिव लाहि मोठे 
प्रार्ी ि जशमिीिर रांगर्ारे प्रार्ी निमावर् झाले.  आणर् मग देिािे मिषु्य निमावर् 
केला. त्यािे माती पासिू तो तयार केला ि त्याच्या िाकपडूयात श्वास फंुकला आणर् 
मिषु्य निमावर् झाला! त्यािे त्याला सिव प्रार्ी ि ििस्पती हयांच्यािर अचधकार 
हदला. देिािे एक विशरे् बाग तयार केली ि आदामाला नतच्यात ठेिले. जवे्हा 
आदाम झोपी गेला तवे्हा देिािे ठरविले की तो एकटा असािा हे बरे िाही, म्हर्ूि 
त्यािे त्याची फासळी काढली ि हिेला निमावर् केले.  मग देिािे त्यांिा बहुगरु्ीत होििू परृ्थिी व्यापिू 
टाकण्याची आज्ञा हदली आणर् सातव्या हदिशी त्यािे विसािा घेतला.  

लागूकरण (पाठ ७)  
आदामाप्रमारे्च मी सधु्दा माझ्या आजूबाजूच्या निमीतीची काळजी घेण्यासाठी जिाबदार आहे.  

पाठाांतर ििन (पाठ ७)  
” देि त्यास म्हर्ाला, फलद्रपू व्हा, बहूगणुर्त व्हा, परृ्थिी व्यापिू टाका ि ती सते्तत आर्ा; समदु्रतील 
मत्स्य, आकाशांतील पक्षी ि परृ्थिीिर सचंार करर्ारे सिव प्राणर्मात्र यांिर सत्ता करा.“ उत्पत्ती १:२८ 

गहृपाठ (पाठ ७)  
तमुच्या अगंर्ातील एखादया झाडाला पार्ी दया, त्याच्या आजूबाजूचे गित काढा जेरे् करूि त ेचांगले 
िाढेल. 

देिािा डीएनए  (पाठ ७)  
हया पाठातिू आपर् देिाबद्दल काय शशकतो? देिािे सिवकाही निमावर् 
केले. 



 गांमतीिी िेळ! (पाठ ७) 
खेळ (पाठ ७)  
निमीतीचा खेळ 

एका कागदािर सयूव आणर् चंद्र हे शब्द शलहा; जी मलेु िाचण्यासाठी खूप लहाि आहेत त्यांच्यासाठी चचत्र 
काढा. ि त ेखोलीच्या शभतंीिर ककंिा जमीिीिर लािा.  आर्खी ज्या गोष्ींची यादी उत्पत्तीच्या पसु्तकात 
हदली आहे त्यांचे चचन्ह तयार करा जसे, पक्षी, मासे, झाड, तळे इ.  खेळ खेळण्यासाठी शशक्षक एखादया 
गोष्ीचे िािे घेतो आणर् मलु ंत्याचे चचत्र घेऊि त्या चचत्राकड ेधाितात. जो मलुागा सिावत शिेटी नतर्थे 
पोहचेल तो बाद होईल ि खाली बसेल.  लहाि मलुांिा देिािे निमीतीच्या िेळेस जे तयार केले त्या 
गोष्ीकड ेधाित असतांिा त्या प्राण्यासारखा अशभिय करायला आिडले.  

ििाष (पाठ ७)  
(मोठ्या विद्यार्थयावसाठी) 

१. क्लोिच्या बाबतीत तमु्हाला काय िाटत?े आपर् विज्ञािाच्या मदतीिे मािि तयार करू शकतो 
का? 

तमुच्या विद्यार्थयाविा निशमवतीच्या िेळेस देिाच ेकायव हयाबद्दल बोल ूदया, की कसे देिािे शनू्यातिू सिवकाही 
निमावर् केल ेआणर् आपल्ड्याला जर काही तयार करायच ेअसेल तर आपल्ड्याला देिाचे विज्ञािच िापराि े
लागतो. एखादयाला सारखा डीएिए िापरूि तयार करण्याची ितैीकता ि ककती देश हयाला परिांगी देतात 
ि ककती देत िाहीत हयाबद्दल विचार करा. 

२. जर आपर् जनु्या कराराधीि िाही तर मग मला आठिडयातील एक हदिस आराम करण्याची 
काय गरज आहे? 

हया प्रश्नाचे उत्तर देण्याआधी तमुच्या पाळकाबरोबर चचाव करा की तमुचा परं्थ शाब्बार्थ पाळतो का ि तो 
कसा.  तमुच्या विद्यार्थयांबरोबर बोला की जरी तमुचा परं्थ शाब्बार्थ पाळत िसेल तरी जर आपल्ड्या 
शरीराला आिश्यक तो विसािा शमळाला िाही तर आपले शरीर लिकरच र्थकूि जईल.  कृपेच्या अधीि 
सधु्दा आपर् दर आठिडी विसािा घेतला पाहीजे.  देिाला माहहत आहे की आपल्ड्याला त्याची आिश्यकता 
आहे. 

३. पिुविापर, जागतीक तापमाििाढ, प्राण्यांिा लपू्त होण्यापासिू िाचविरे् हया बद्दल काय? णिस्ती 
लोकांिी त्यात भाग घेतला पाहीजे का? 

िादाची एक बाजू ही आहे की आपल्ड्याला देिािे त्याच्या निमीतीिर प्रभतू्ि हदले आहे ि आपर् त्याची 
काळजी घेतली पाहीजे.  व्यिहारीक दृष्या बोलता, आपर् प्रदरू्र्ाबद्दल सतकव  असलो पाहीजे ि प्राण्याचंी 
काळजी घेतली पाहीजे.  िादाची दसुरी बाजू ही आहे की लोक लढाई, िळ हयात मरत आहेत आणर् 



मिषु्यांविरूध्द बरेच िाईट होत आहे, मग आपर् लोकांिा सोडिायचे सोडूि प्राण्यांिा सोडविण्यासाठी 
साधि ंका िापरािे. हया चचेचे काहीच उत्तर िाही, म्हर्ूि शशक्षक हया िात्यािे तमुच्या विद्यार्थयांिा स्ितः 
विचार करण्यास चालिा देरे् हा तमुचा उद्दशे आहे.  

विद्यार्थी पानासाठी उत्तरे (पाठ ७)  
 

 

लूकसिा प्रयोग (पाठ ७)  
मलुांिा खोलीत लेबल असलेल्ड्या पाच गोष्ी ि लेबल िसलेल्ड्या पाच गोष्ी शोधायला लािा.  लक्षात घ्या 
की लोक िस्तिूर लेबल लाितात आणर् देि तसे करीत िाही.  (य ूटयबूिर सिीस्तर पहा)  
https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1292083794161334/ 

 

 

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


 --[ घटना ८ ]-- 
सूगािे! (पाठ ८) 

सूगािा #१ शीर्षक (पाठ ८)  
वपडीताच्या आकडिेारीच्या बदलाची घटिा. 

सूगािा #२ नाटक (पाठ ८)  
नििेदकःही काल्ड्पनिक कर्था आहे परंत ूकाही िाि ि जागेची िािे ज ेनिष्पाप, त्यांच्या सरुक्षक्षततसेाठी 
बदलण्यात आले आहेत. 

डॉक्टर: हलो सरुक्षा कमी मी जॉिला तपासण्यासाठी परत आलो आहे. 

मखु्य द्वार पाळ: ओह! त ेगरजेचे िाही.  

डॉक्टर: तझू ेम्हर्रे् काय आहे? मी त्या झोपिू राहण्याचे कडक निदेश हदले होत ेमला माहीत होत ेकी 
त्याला रात्री त्रास होईल. म्हर्ूि मी त्याला पाहण्यासाठी आलो आहे. 

द्वारपाळः तमुचे काम या पासिू जा मध्ये बदलण्यात आले आहे. 

डॉक्टर: हे फार विलर्र् आहे. जॉि मरर् पािला की र्थोडा बरा झाला? 

द्वारपाळः मला माहीत िाही कालच्या माझ्या कागदािर काही माहीती हदसत िाही, मला फि एिढे हदसत 
आहे की तमुचे काम या पासिू जा मध्ये बदलण्यात आले आहे. 

डॉक्टर: हे विचचत्र आहे, प्रौढ परत आले का? मला त्यांच्याशी बोलायचे आहे. 

द्वारपाळः हो त ेआले आहेत परंत ूमला िाटत ेकी त ेतमुची फारशी मदत करू शकर्ार िाही. 

डॉक्टर: त ेका? मला िाटल ेत ेकाही मदत घेण्यासाठी गेले आहेत.   

द्वारपाळः त ेगेले परंत ूमालक नतर्थे गेले आणर् त्यांिी त्यांिा सांचगतले परत येऊ िका.  काय झाले मला 
माहहत िाही परंत ूजेव्हा मालक गेले होत ेतवे्हा त्यांिी तमुच्या सबंधंीचा निर्वय बदलला. 



डॉक्टर: मी तमुच्या मालका बरोबर बोल ूशकतो का? 

द्वारपाळः िाही, जर त ेतमु्हाला जा म्हर्त आहेत तरी तमु्ही येऊ इस्च्िता का? 

डॉक्टर: िाही मी िाही येऊ इस्च्ित िाही, िेळ हदल्ड्या बद्दल आभारी आहे. 

सूगािा #३ िस्तू (पाठ ८)  
िगावत ही दृष्य िस्त ूसगूािा म्हर्ूि आर्ाः और्ध 

सूगािा #४ पुराणिस्तू सांशोधन (पाठ ८) 

 
रोमी शशपायांच ेिाट्य प्रदवशिाचा फोटो.  लाल वपस ंअसलेले 
शताचधपती असतात जे १०० पायदळ शशपायांचे अचधकारी असतात. 
(गवूपतः जो शताधीपती येश ूबरोबर बोलला तो असा असेल.) 

सूगािा #५ पवित्र शास्त्रातील दृष्य (पाठ ८) 

 
गवूपतः ररकामा पलगं, ताट, प्याला आणर् तापमापक, जे 
आजारी व्यक्तिच ेसचूक आहे, घर ि लोक स्जर्थे होत े
हयांच्यातील अतंर कारर् येशिेू त्याला दरूूि बरे केले. 



 घटना उलगडली! (पाठ ८) 
पवित्र शास्त्रातील गोष्ट (पाठ ८)  
शताधीपतीचा विश्वास 

पवित्र शास्त्रामधूि: लकू ७:१० 

सेिकांचा एक गट येशकूड ेआला ि लगेच त्याला सांचगतले की त्यांच्या 
मालकाचा एक सेिक आजारी आहे.  त्यांचा मालक हा रोमी शताधीपती होता.  
तो इतर १०० शशपायांचा िायक होता आणर् त्याचा आिडता सेिक आजारी 
होता ि मरण्याच्या बेतात होता.   येश ूशताचधपतीच्या घराकड ेजात असतांिा 
आर्खी एक गट त्याच्या कड ेआला.  शताचधपतीिे हया गटाला येशकूड े
पाठविले होत ेहे म्हर्ूि की तमु्ही माझ्या विितंीला माि दयािा हया लायक 
मी िाही, तमु्ही माझ्या घरी यािे याचीही माझी लायकी िाही. म्हर्ूिच मी स्ितः तमुच्या कड ेआलो 
िाही. परंत ूतमु्ही शब्द मात्र बोला आणर् माझा चाकर बरा होईल.्  मी अचधकाराधीि मिषु्य आहे ि मला 
इतरांिर अचधकार आहे.  जर मी माझ्या शशपायांिा ये म्हटले तर त ेयेतात ि जा म्हटले तर त ेजातात.  
जे काही मी त्यांिा सांगतो त ेत ेकरतात.  शताचधपतीला येश ूकड ेअसलेला अचधकार समजला ि त्याला 
माहीत होत ेकी येश ूजे काही बोलेल त ेघडले.  जेव्हा येशिेू हे ऐकले तवे्हा त्याला आश्चयव िाटले ि तो 
म्हर्ाला, ”एिढा विश्वास मला इस्त्राएलातही आढळला िाही.“ त्या सधं्याकळी जेव्हा शताचधपतीचे सेिक 
घरी आले तवे्हा त्यांिा हदसले कक आजारी मरर्प्राय सिेक बरा झाला आहे.   

लागुकरण (पाठ ८)  
शतीचधपती प्रमारे् माझा विश्वास जे माझ्या जिळ िाहीत त्यांच्यासाठी पररस्स्र्थती बदल ूशकतो. 

पाठाांतर ििन (पाठ ८)  
” हया गोष्ी ऐकूि येशलूा त्याचे आश्चयव िाटल आणर् तो िळूि आपल्ड्यामागे चालर्ा-यां लोकसमदूायाला 
म्हर्ाला, मी तमु्हांस सांगतो एिढा विश्वास इस्त्राएलांतही मला आढळला िाही. “ लकू ७:९ 

गहृपाठ (पाठ ८)  
एखादया शमत्राला ककंिा िातिेाईकाला पत्र शलहा ि त्यांिा विचारा की त ेकसे आहेत आणर् तमु्ही 
त्यांच्यासाठी कशाबद्दल प्रार्थविा करू शकता? 



देिािा डीएनए  (पाठ ८)  
हया पाठातिू आपर् देिाबद्दल काय शशकतो?  देि सिोच्च अचधकार आहे. 

 गांमतीिी िेळ! (पाठ ८) 
खेळ (पाठ ८)  
त्रबि बॅग खळे 

शशक्षक खेळासाठी काही तातपरुत्या त्रबि बॅग तयार करू शकतात. त्या तयार करण्यासाठी काही 
प्लास्स्टकच्या वपश्व्या दमुडा(ककंिा एकात एक घाला) त्याल एक कप भर सकेू कडधान्य ककंिा तांदळू टाका 
आणर् त ेबाहेर पडू िये म्हर्ूि त्याला िर गाठ बांधा. 

• मलु ंहळूच ही वपश्वी हिेत फेकतील ि झेलतील.  
• मलु ंदसु-या मलुाकड ेही वपश्वी फेकतील जो कोर्ी ती झेलेल तो र्थोडा मागे उभा राहील जेरे् 

करूि फेकण्यासाठी ि झेलण्यासाठी र्थोडा त्रास होईल, मग ती वपश्वी पनु्हा फेकर्ा-या व्यक्तिकड े
फेका. 

मोठया मलुांसाठी अचधक कल्ड्पिाः 

• मलु ंवपशिी िर फेकल्ड्याितंर टाळी िाजितात ि ितंर ती झेलतात. 
• मलु ंत ेआर्खी कहठर् करतात, एक हात मागे करूि एकाच हातािे वपश्वी फेकण्याचा ि 

झेलण्याचा प्रयत्न करतात. 

ििाष (पाठ ८)  
(मोठ्या विद्धतार्थयांसाठी)  

१. आरोग्य प्राप्त करण्यात विश्वासाची काय भशूमका आहे? 

विश्वास म्हर्जे हदसत िसतांिा एखादया गोवष्िर विश्वास ठेिरे्. हे उदाहरर् ंआपल्ड्याला आरोग्य प्राप्त 
करण्यात विश्वासाची भशूमका दाखििू देतातः एक महहला जीला िाटले की केिळ स्पशव केल्ड्यािे ती बरी 
होईल. येशिेू नतला म्हटले,” तझु्या विश्वासािे तलुा बरे केले आहे.“ माकव  २ मध्ये एका मार्साच्या शमत्रांिी 
त्याला घराच्या िपरातिू खाली सोडले आणर् पवित्र शास्त्र सांगत ेकी जेव्हा येशिेू त्याच्या शमत्रांचा विश्वास 
पाहीला तवे्हा त्यािे त्याला बरे केले.  लकू ७ मधील शताधीपतीचा विश्वास सपंरू्व देशात मोठा होता कारर् 
त्याचा विश्वास होता की येश ूदरुूि सधु्दा आरोग्य देऊ शकतो.  मत्तय १५ मध्ये एका महहलेिे तीचा 
विश्वास दाखििू येशचूे मि बदलले आणर् नतला हिे असलेले आरोग्य प्राप्त केले.  म्हर्ूिच आरोग्य प्राप्त 
करण्यासाठी विश्वास अत्यतं महत्िाचा आहे, जर तमु्हाला आरोग्य प्राप्त होत िसेल तर त ेविश्वासाच्या 



कमी मळेू अस ूशकत.े  बरेचदा आपल्ड्याला आरोग्य का प्राप्त होत िाही हे स्पष् होत िाही परंत ूआपर् हे 
समजले पाहीजे कक विश्वास महत्िाचा आहे. 

२. जर तमु्हाला तमुच्या विश्वासासाठी शाळेप्रमारे् गरु् शमळाले तर ककती शमळतील? 

गरु्पत्रक काय आहे हयाची चचाव करा, उत्तीर्व होरे् ि अितु्तीर्व होरे्. (तमुच्या देशातील गरु्ाची पद्धध्त 
िापरा. काहींिा १० गरु् असतील ककंिा विश्वासासाठी अ शमळेल.) जर तमु्ही विश्वासात जेमतमे पास झाले 
तर कसे िाटेल आणर् जर तमु्हाल १० पकैी १० शमळले ककंिा अ दजाव शमळाला तर कसे?  उदा. माघार 
घेरे् म्हर्जे अिवुत्तर्व होरे्, परंत ूहटकूि राहरे् आणर् आज्ञा पाळरे् हे उत्तीर्व होरे् आहे.  जर तमु्ही आज्ञा 
पाळता परंत ूतमु्ही कूरकूर करता तर त ेब दजाव ककंिा १० पकैी ८ गरु् शमळरे् असे होईल. 

३. विधमी लोकांचा विश्वास कशा प्रकारचा असतो? 

विश्वास म्हर्जे जे तमु्ही पाहू शकत िाही त्यािर विश्वास ठेिरे्, आणर् म्हर्ूि विधमी लोकांकडहेी विश्वास 
आहे.  जेव्हा आपर् खचूीिर बसतो तवे्हा आपला विश्वास असतो कक ती तटुर्ार िाही.  उत्पवत्त िर 
विश्वास असािा लागतो ककंिा एखादा राजककय िेता नििर्ूक स्जकेल अशी अशा धरण्यासाठीही विश्वास 
असािा लागतो.  लोकांचा ख-या िसलेल्ड्या देिािर विश्वास असतो ककंिा कधी कधी त्यांची अपेक्षा भगं 
करर्ा-या लोकांिर विश्वास असतो.  विश्वास जगात सिवत्र आहे, आणर् प्रत्येकाचा तो कशा ि कशात 
असतो. 

विद्यार्थी पानाांसाठी उत्तरे (पाठ ८)  
 

लूकसिा प्रयोग (पाठ ८) 

 
तमुच्या विद्यार्थयांिा फूगे फूगििू त ेडोक्यािर घास ूदया जेरे् करूि स्र्थीर उजाव/ िीज तयार होईल. फूगा 
शभतंीिर लािा आणर् तो कसा चचटकूि राहतो त ेपहा केिळ स्र्थीर उजावच्या सहायािे.   

(य ूटयबूिर सिीस्तर पहा) 
https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1293034897399557/ 

 

 

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


--[ घटना ९ ]-- 
सूगािे! (पाठ ९) 

सूगािा #१ शीर्षक (पाठ ९)  
अधंाळेपर्ाच्या विलक्षर् हल्ड्ल्ड्याची घटिा 

सूगािा #२ नाटक (पाठ ९)  
नििेदकःही काल्ड्पनिक कर्था आहे परंत ूकाही िाि ि जागेची िािे ज ेनिष्पाप, त्यांच्या सरुक्षक्षततसेाठी 
बदलण्यात आले आहेत. 

इन्स्पेक्टरः दार ठोकतो, शभु सकाळ,  मी आरोग्य विभागातिू आलो आहे, मला तमु्हाला काही प्रश्न 
विचारायच ेआहेत. 

जूडासः दार उघडतो, बोला इन्स्पेक्टर. 

इन्स्पेक्टरः मला सचूिा शमळाली आहे की इर्थे अरोग्यासबंधं काही समस्या होती. तमु्ही इर्थे इलाज करता 
का? 

जूडासः िाही सर. 

इन्स्पेक्टरः प्रिाश्यासोबतचा तमुचा सबंधं तमु्ही िर्वि कराल का? 

जूडासः तो माझ्या कड ेत्याच्या सोबत्यांबरोबर आला. 

इन्स्पेक्टरः तमु्ही त्यांिा काही विशरे् जेिर् हदले का? 

जूडासः त्याच्या गटातील लोकांिी भरपरू जेिर् केले परंत ूमला िाही िाटत की मी त्याला काही खातिंा 
पाहहले. तो बराच िेळ प्रार्थविेत घालवित होता. 

इन्स्पेक्टरः तमु्ही त्याला िीट पाहीले का? 

जूडासः खरं तर िाही मी त्याला मदत करू का असे विचारत राहीलो, मी त्याला डाक्टरला बोलाि ूका 
असेही विचारले परंत ूत्यािे मला तसे करू हदले िाही.  तो कोर्ाची तरी िाट पाहत होता. 



इन्स्पेक्टरः मग त्यािे त्याच्या सोबत्यांपकैी कोर्ाला त्यांिा घेण्यासाठी पाठविले का? 

जूडासः िाही खरं तर त ेकोर्ाशी बोलले िाही. त ेआले प्रार्थविा केली आणर् िाट पाहत होत.े 

इन्स्पेक्टरः मग काय झाल?े 

जूडासः काही हदिसांिी कोर्ीतरी आले, त्याला स्पशव केला त्याला काहीतरी सांचगतले ि त्याला घतूले ि 
निघिू गेला. 

इन्स्पेक्टरः तो डॉक्टर होता का? 

जूडासः िाही िाही. 

इन्स्पेक्टरः त ेशमत्र होत ेका? 

जूडासः खरं तर मला िाटले की त ेशत्र ूआहेत, परंत ूत ेशमत्रांसारखे िागत िव्हत.े हया सिव गोष्ींिी मी 
भ्रमांत पडलो होतो. 

इन्स्पेक्टरः बरं तमुच्या मदतीबद्दल आभारी आहे. जर मला आर्खी प्रश्न विचारायचे असतील तर मी 
तमु्हाला कुठे भेटू शकतो? 

जूडासः मी सरळ रस्त्यािरील माझ्या घरी राहील. 

सूगािा #३ िस्तू (पाठ ९) 

 
िगावत ही दृष्य िस्त ूसगूािा म्हर्ूि आर्ाः काळा चष्मा.  

सूगािा #४ पुराणिस्तू सांशोधन (पाठ ९) 

 
तरससच्या व्यस्त शहराचा फोटो स्जर्थे आज २ ००,००० रहहिासी 
आहेत, भमूध्य सागरा पासिू काही अतंरािर असलेले.  (गवूपतः 
प्रेवर्त पौल तारसस शहरात राहर्ारा होता.)  

सूगािा #५ पवित्र शास्त्रातील दृष्य (पाठ ९) 

 
 गवूपतः सरळ म्हटलेला रस्ता, कारर् येश ूणिस्तािे शौलाला नतर्थ े
पाठविले आणर् शौलासाठी एक काठी कारर् तो देिाची आज्ञा 
पाळल्ड्यामळेू अधंळा होता. 

 



 घटना उलगडली! (पाठ ९) 
पवित्र शास्त्रातील गोष्ट (पाठ ९)  
पौलाचा पालट 

पवित्र शास्त्रामधूिः पे्रवर्त ९:१-१९ 

येशचूा शशष्य होण्याआधी पौल िाईट मिषु्य होता, आणर् जो कोर्ी येशचूा शशष्य होता त्याचा तो राग 
कररत असे.  त्यािे असेही म्हटले की तो सिावत िाईट पापी होता! पौलाला परिांगी होती की तो 
कोर्त्याही णिस्ती व्यक्तिला येशिूर वप्रती केल्ड्यामळेू तरंुूगात पाठि ूशकत होता.  एक हदिस तो 
हदशमष्काच्या रस्त्यािरूि जात असतांिा, तो णिस्ती लोकांिा तरंुूगात टाकण्यासाठी शोधत होता.  
अचािक एक तजेस्िी प्रकाश हदसला आणर् पौल जमीिीिर पडला.  त्याला एक िार्ी ऐकू आली जी 
म्हर्ाली, ”पौला माझा िळ का करतोस?“ त्याला माहीत करायाचे होत ेकी त्याच्या बरोबर कोर् बोलत 
आहे, आणर् त्याला लगचे उत्तर शमळाले, ”ज्या येशचूा त ूिळ करतोस तो मी 
आहे, उठ आणर् शहरात जा.“ 

पौल उभा राहीला तवे्हा त्याच्या लक्षात आले की त्याला हदसत िव्हत!े येशिेू 
त्याला आंधळे केले होत!े पौला बरोबर काही शमत्र होत ेआणर् त्यांिी त्याला 
शहरात जाण्यासाठी मदत केली.  नतर्थे असतांिा त्यािे काहीच खाल्ड्ले ककंिा 
प्याला िाही. देि त्याचा शशष्य अििायस हयाच्या बरोबर बोलला.  देिाची 
इच्िा होती की अििायसािे जाऊि पौलाचे आधंळेपर् दरू होण्यासाठी प्रार्थविा 
करािी.  अििायसाला आश्चयव िाटले; त्याला माहीत होत ेकी भतूकाळात पौल 
णिस्ती लोकांबरोबर चांगला िागत िसे आणर् त्यािे देिाला सिवकाही सांचगतले.  
देिािे अििायसाला उत्तर हदले की त्यािे पौलाला विदेशी लोकांिा ि इस्त्राएल राष्ट्राला देि त्यांच्यािर वप्रती 
करतो हे सांगण्यसाठी नििक्तडले आहे.  आज्ञा पाळूि अििायस पौलासाठी प्रार्थविा करण्यासाठी गेला.  
अििायसािे पौलािर प्रार्थविेत हात ठेिल्ड्याितंर पवित्र आत्मा पौलािर आला ि त्याच्या डोळयाचा 
आंधळेपर्ा गेला.  पौलाच ेमि बदलले आणर् त्यािे लगेच जाऊि बानप्तस्मा घेतला. 

लागुकरण (पाठ ९)  
मी माझ्या शत्रूिंर वप्रती करीि.   

पाठाांतर ििन (पाठ ९)  
” मी तर तमु्हास सांगतो तमु्ही आपल्ड्या ि-ैयािर वप्रती करा आणर् जे तमुचा िळ कररतात त्यांच्यसाठी 
प्रार्थविा करा. “ मत्तय ५:४४. 



गहृपाठ (पाठ ९)  
जे तमुच्या बरोबर चांगले िागले िाही त्यांच्यासाठी लहािसे बक्षीस घ्या ि त्यांिा दया. 

देिािा डीएनए  (पाठ ९)  
हया पाठातिू आपर् देिाबद्दल काय शशकतो?  देि त्याचे अस्तीत्ि 
लोकांिा प्रगट करू इस्च्ितो. 

 

 गांमतीिी िेळ! (पाठ ९) 
खेळ (पाठ ९)  
शौला सारखे अधंळे 

शशक्षक एखादया मलुाच्या डोळयािर पट्टी बांधतील आणर् तो दसु-या कोर्ाला तरी बाद करेल.  बाद 
झालेल्ड्या मलुांिे र्थोडा आिाज करािा.  डोळयािर पट्टी बांधलेला विद्यार्थी अदंाज लािेल की तो कोर् आहे.  
जे मलु ंबाद होर्ार िाही त्यांिी शांत परे् खोलीत कफरािे. 

बालिाडीः  २ ची जोडी ठेिा, प्रत्येक सघंाला डोळयाची पट्टी शमळेल. एक मलुगा डोळयािर पट्टी बांधेल ि 
दसुरा त्याचा हात धरूि शशक्षकािे उभ्या केलले्ड्या अडखळर्ांिा पार करण्यासाठी मदत करेल. 

ििाष (पाठ ९)  
मोठ्या विद्यार्थयांसाठी 

१. जेव्हा लोक इतराचंा न्याय करतात तवे्हा कसे दृष्य असत?े 

कधी कधी न्याय कररे् कुजबजुरे्, हसरे्, कोर्ातरी कडूि दरू जारे् ककंिा कोर्ाशी तरी ि बोलरे् असे 
हदसत.े  शशक्षक हया िात्यािे तमुचा उद्देश हा आहे की हया बद्दल बोला की पौल णखस्ती लोकांिा मारत 
होता म्हर्ूि लोकांिा त्याचा कसा न्याय करािासा िाटला असेले. आणर् आपल्ड्याला िाटत िाही अशा 
व्यक्तिला त्याच्या कायावसाठी देि कसा नििडू शकतो. 

२. णिस्ती हया िात्यािे आपल्ड्याला शत्र ूिसािे, म्हर्ूि माझा कोर्ता शत्र ूआहे ज्याच्यािर मी वप्रती 
करािी? 

तमुच्या मलुांबरोबर चचाव करण्याचा प्रयत्न करा की णिस्ती लोक अविश्वासर्ा-यां सारखेच िाद करतात, 
कधी कधी त्यांच्या पेक्षा ज्यास्त िाद करतात.  स्ितःशी लबाडी करू िका, आपर् स्िीकारले पाहीजे की 
आपल्ड्याला शत्र ूआहेत.  ज्यांच्याशी आपले पटत िाही, ज्यांिी आपले मि दखुाविले आहे, ककंिा आले 



काहीतरी ककंिा कोर्ी तरी आपल्ड्या पासिू हहराििू घेतले असे त ेआहे.  अशा लोकांिा आपर् वप्रती 
दाखविली पाहीजे.   

३. जर देि तमुच्या बरोबर बोल ूइस्च्ित आहे आणर् तमु्ही ऐकत िाही तर तमुचे लक्ष िेधण्यासाठी 
तो काय करेल? 

कधी कधी आपले लक्ष त्याच्या कड ेिेधण्यासाठी देि मोठी गोष् करतो जसे शमत्राला गमाविर्, ककंिा 
तमु्हाला दसु-या शहरात ककंिा राज्यात िेरे्, पररक्षेत िाईट माकव  शमळविरे्, शमत्राला दसु-या िगावत टाकरे् 
ककंिा कोर्ालातरी रस्त्यात रडतांिा पाहरे्. आपले लक्ष िेधण्यासाठी देि काहीही करू शकतो कारर् तो 
आपल्ड्या भौनतक आरोग्या पेक्षा आपल्ड्या आस्त्मक आरोग्या सबंधंी ज्यास्त चचतंा करतो.  

विद्यार्थी पानाांसाठी उत्तरे (पाठ ९)  
 

 

लूकसिा प्रयोग (पाठ ९)  
मलुांिा दोि कप ककंिा प्याले, दोि कागदाच्या वपिा ि एक दो-याचा तकुडा िापरूि खेळण्याचा मोबाइल 
तयार करू दया. दोि कपांिा त्यांच्या मध्ये दोरा घालिू जोडा आणर् खोलीत एकमेकांबरोबर बाला. 

(य ूटयबूिर सिीस्तर पहा) 
https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1292377594131954/ 
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--[ घटना १०]-- 
 सूगािे! (पाठ १०) 

 सूगािा #१ शीर्षक (पाठ १०)  
नििािी हळू बोलर्ारा ककंिा कुजबजूर्ारा.  

 सूगािा #२ नाटक (पाठ १०)  
नििेदकःही काल्ड्पनिक कर्था आहे परंत ूकाही िाि ि जागेची िािे ज ेनिष्पाप त्यांच्या सरुक्षक्षततसेाठी 
बदलण्यात आले आहेत. 

ऑपपरेटरः आक्सशमत सेिा, तमुची आर्ीबार्ी कशा बद्दल आहे. 

कॉलर मला स्जिे मारण्याची धमकी शमळाली आहे. 

ऑपपरेटरः हे कधी झाले. 

कॉलर: काल रात्री, ती माझ्या भािाकडूि माझ्या िडीलांिा देण्यात आली. 

ऑपरेटरः बरं मला अस ंिाटत ेकी तमुच्या भािािे तमु्हाला मारण्याची धमकी हदली बरोबर? 

कॉलर: िाही तसे िाही. 

ऑपरेटरः म्हर्जे तो तमुच भाऊ िाही तर? 

कॉलर: िाही तसे िाही मला दसुरं काही म्हर्ायचे होत.े तो मला िक्की मारर्ार िाही आहे. 

ऑपरेटरः बरं म्हर्जे तमुचा भाऊ िसलेला व्यक्ति तमु्हाला मारर्ार िाही तर. 

कॉलर: होय हे बरोबर आहे. 

ऑपरेटरः मग मला खात्री िाही की इर्थे सांगण्यासारखी आपतकालीि स्र्थीती आहे. 

कॉलर: तो म्हर्तो की देि मला ि माझ्या भािाला एकाच हदिशी मारर्ार आहे. 

ऑपरेटरः देि तमु्हाला एकाच हदिशी मरू देर्ार आहे? 



कॉलर: होय त ेबरोबर आहे. 

ऑपरेटरः एक शमिीट, मला तमुचा आिाज ओळखीचा िाटतो, मला िाटत ंतमु्ही त े पाळक आहात ज े
िेहमी स्टेक खातात? 

कॉलर: िाही तमु्ही माझ्या भािाचा विचार करत आहात त्याला फासळया आिडतात. 

ऑपरेटरः पहा मला ज्यास्त कडक बोलायचे िाही परंत ूमी तो चूकीचा िागतो असे कधी ऐकले िाही.  
आणर् जर तमु्ही देिा विरूध्द पाप करता तर तमु्हाला कोर् मदत करेल? 

कॉलर: ओह! हे कडक बोलरे् आहे.  तमु्ही एखादया ऑकफसरला पाठविर्ार आहात का? 

ऑपरेटरः क्षमा असािी तमु्हाला मदत करण्यासाठी आम्ही काही करू शकत िाही.  तमु्ही तमुच्या 
िडीलांशी बोला आणर् पहा की त ेतमु्हाला काही मदत करू शकतात का. 

कॉलर: तरी सधु्दा मी तमुचा आभारी आहे. 

 सूगािा #३ िस्तू (पाठ १०)  
िगावत ही दृष्य िस्त ूसगूािा म्हर्ूि आर्ाः काि स्िच्ि करण्याच ेबड ककंिा काि कोररे्. 

 सूगािा #४ पुराणिस्तू सांशोधन (पाठ १०)

 
एली हा इर्थामारच्या िशंातला अहरोिाचा पतु्र होता. तो इस्त्राएलाचा शास्त्रा ि 
मखु्य याजक म्हर्ूि काम कररत होता जवे्हा दहा आज्ञा असलेला कराराचा 
कोर् शशलोह इर्थ ेहोता तवे्हा. (गवूपतः शमिेूलाच्या काळात याजक कसे 
कपड ेघालत असत त्याचा फोटो, पवित्र शास्त्रातील एली सारखा.) 

 सूगािा #५ पवित्र शास्त्रातील दृष्य (पाठ १०)  

 
गवूपतः नििासमडंपातः हदिा, मेज ि त्यािर भाकर, धपू, पडदा 
आणर् कोर्. आर्खी एक उशी ि पांघरूि कारर् शमिेूल 
जमीिीिर झोपत असे.  १ शमिेूल ३:३ 



 घटना उलगडली! (पाठ १०) 
पवित्र शास्त्रातील गोष्ट (पाठ १०)  
शमिेूल देिाचे ऐकतो 

पवित्र शास्त्रा मधूिः १ शमिेूल ३:१-१८ 

शमिेूल विशरे् मलुगा होता, देिािे त्याला त्याच्या कायावसाठी िेगळे केले होत.े  तो एलीच्या सोबत नििास 
मडंपात लहािाचा मोठा झाला होता आणर् शमिेूल एली बरोबर विश्वास ूहोता.  देिाची आज्ञा पाळण्यासाठी 
शमिेूल होईल त ेकरीत असे.  त्या काळात देि त्याच्या लोकांशी ज्यास्त बोलत िसे आणर् शमिेूलािे 
कधी देिाची िार्ी ऐकली िव्हती.  म्हर्ूि ज्या रात्री देिािे शमिेुलाला हाक मारली तवे्हा त्याला िाटले 
की एली त्याला बोलावित आहे.  काहीतरी िाईट घडले असेल असा विचार करूि तो एलीकड ेधाित गेला.  
एली म्हर्ाला की त्यािे शमिेूलाला हाक मारली िाही त्यािे जाऊि झोपािे.  
शमिेूल झोपला आणर् त्याला कोर्ीतरी पनु्हा हाक मारल्ड्यासारखे िाटले तो पनु्हा 
एलीकड ेधाित गेला, त्याला एली िे सांचगतले की मी तलुा बोलाविले िाही त ू
पनु्हा झोप. पनु्हा शमिेूलाला कोर्ी तरी हाक मारली आणर् पनु्हा तो एलीकड े
धाित गेला. परंत ूहया िेळेस एलीची प्रतीकक्रया िेगळी होती. त्यािे शमिेूलाला 
सांचगतले की देि त्याला हाक मारत असािा आणर् परत जर असे झाले तर त्यािे 
देिाला म्हर्ाि,े”बोल प्रभ ूतझुा दास ऐकत आहे.“ पनु्हा एकदा शमिेूल झोपी गेला 
आणर् त्याला कोर्ी तरी हाक मारली म्हर्ूि तो उठला.  तो त्रबिान्यािर उठला 
आणर् म्हर्ाला,”बोल प्रभ ूतझुा दास ऐकत आहे.“ देिािे शमिेूलाला सिव प्रकारच्या 
गोष्ी सांगिू उत्तर हदले.  एक गोष् देिािे शमिेूलाला सांचगतली ती म्हर्जे कशा प्रकारे एलीच्या दोि 
मलुांचा िाश होईल.  देि शमिेूलासोबत बोलला आणर् शमिेूल हया िेळेस ऐकत होता. 

लागुकरण (पाठ १०)  
जेव्हा मी देिाचे ऐकतो तवे्हा देि माझ्या बरोबर बोलतो. 

पाठाांतर ििन (पाठ १०)  
” त्याला द्वार पाळ दार उघक्तडतो, मेंढ़रे त्याची िार्ी ऐकतात, तो आपल्ड्या मेंढरांस ज्याच्या त्याच्या िािािे 
हाक माररतो ि त्यांस बाहेर िेतो. “ योहाि १०:३ 



गहृपाठ (पाठ १०)  
हया आठिडयात काही मोठया मलुांची भेट घ्या शमिेूलासारखे असे कोर्ीतरी शोधा ज्यािे देिाची िार्ी 
ऐकली आहे.  त्यांिा विचारा, ”देि तमुच्याशी कधी बोलला आहे का? तो कसा बोलला? तमु्हाला कसे 
कळले की देि बोलत आहे.“  

देिािा डीएनए (पाठ १०)  
हया पाठातिू आपर् देिाबद्दल काय शशकतो?  देि त्याच्या 
लोकांसोबत बोल ूइस्च्ितो. 

गांमतीिी िेळ! (पाठ १०) 
खेळ (पाठ १०)  
ऐकण्याचे खेळ 

शशक्षक मलुांिा विचारतात की त ेउत्तम ऐकर्ारे आहेत का.  खाशलल गोष्ीचा उपयोग हे दाखििू 
देण्यासाठी करा की त ेऐकत िाहीतः 

• जर तमु्ही ३ पकैी दोि सफरचंद घेतले तर तमुच्या कड ेकाय आहे?( एक सफरचदं िाही परंत ू२, 
कारर् त ेतमुच्या जिळ आहेत.) 

• माझ्या मागे उडया मारत ५ िेळेस म्हर्ाः हॉप, हॉप, हॉप, हॉप, हॉप. तमु्ही रस्त्यािर हहरिा 
लाईट लागल्ड्यािर काय करता.(जातो हे उत्तर आहे र्थांबतो हे िाही.) 

• िेगिेगळे आिाज असलेली सीडी िापरा टाळया िाजिीरे्, शशगंाचा आिाज, पाऊस इ. (ककंिा हे 
आिाज तमुच्या फोिमध्ये आॅॅिलाइि शोधा.) जवे्हा मलु ंहा आिाज ओळखतील तवे्हा त्यांिी 
हात िर करािा असे सांगा.  तमुच्या फोििर हे आिाज एका िेळेस एक िाजिा आणर् मलुांिा त े
ओळखायला लािा. 

• मलुांिा चार चारच्या गटात विभागा, प्रत्येकाला १,२,३,४ असे िबंर दया.  एका टेबलािर ककंिा 
खूचीिर िारे्, पेस्न्सल, दगड, पेपर ककंिा ररकामी किर ठेिा.  मलुांिा िाचण्यासाठी आधीच 
निदेश शलहूि ठेिा. एक िबंरिे चार िबंरला िारे् दयािे. िबंर तीि िे १ िबंर ला पेस्न्सल देि ू
िये.  उद्देश हा आहे की मलुांिी ततंोततं आज्ञा पाळािी.  शिेटी हे पहा की कोर्ाकड ेकोर्ती 
िस्त ूआहे.  शशक्षक िेगिेगळे शब्द ककंिा िस्त ूिापरूि विविधता आर्ू शकतात जसेः घ्या, दे, 
उचला, बाजूला दया, स्ितःकड ेघ्या, अदला बदली करा. 

ििाष (पाठ १०)  
मोठ्या िविद्यार्थयांसाठी  



१. देिा तमुच्या बरोबर बोलत आहे हे तमु्ही कसे सांग ूशकता? 

सिव णिस्ती लोकांिी देिाची िार्ी कशी ऐकािी हे शशकले पाहीजे.  प्रर्थम तमु्ही ज ेऐकता 
त्याची पवित्र शास्त्रातिू खात्री करा आणर् हे निश्चीत करा की देिािे जे केले ि म्हटले 
त्याच्या अिसुार त ेआहे की िाही.  दसुरी गोष् तमु्ही तमुचे अचधकारी, आईिडील, पाळक 
ककंिा शशक्षक हयांच्या कड ेजाििू त ेपक्के करू शकता.  नतसरी, तमुच्या स्ितःच्या 
आत्म्यात निश्चीत करा की त ेबरोबर िाटत ेकी िाही. 

२. भतू ेखरे आहेत का? 

शमिेूलाबरोबर भतू बोलत िव्हत,े देि स्ितः त्याच्या बरोबर बोलत होता, परंत ूहया गोष्ी मळेू भतूाचा 
विचार येतो.  पवित्र शास्त्र स्पष् करत ेकी आता हया परृ्थिीिर देिदतू ि दषु्आत्मे आहेत, आत्मीक व्यक्ति 
जे आपर् पाहू शकत िाही.  पवित्र शास्त्रात कुठेही सांचगतलेले िाही की मेलेले व्यक्ति घराच्या आजूबाजूला 
भतूासारखे कफरत राहतील.  म्हर्ूि जवे्हा लोकांिा िाटत ेकी भतू आहे तवे्हा एकतर ती त्यांची कल्ड्पिा 
असत ेककंिा तो भतू असतो.  आपल्ड्याकड ेभतूांिा धमकाविण्यासाठी देिाकडूि अचधकार आहे आणर् आपर् 
प्रत्येक शभतीदायक विचारािर विजय शमळविला पाहीजे.  म्हर्ूि णिस्ती हया िात्यािे भतूांिा घाबरण्याची 
गरज िाही.  आपर् आपल्ड्या मिाला भटकरे् र्थांबिािे असे सांग ूशकतो ककंिा आपर् भतूांिा धमकाि ू
शकतो की त्यांिी आपल्ड्या आजूबाजूला येऊ िये. 

३. मी कोर्ाचे ऐकाि?े 

तमु्ही जर कोर्ा सारखे होि ूइस्च्ित िाही ककंिा त्यांिी जे प्राप्त केले त ेप्राप्त करू इस्च्ित िाही तर त्यांचा 
सल्ड्ला ऐकू िका.  तमु्हाला योग्य त ेकरायचे आहे का? मग कोर्ाचाही सल्ड्ला घेऊ िका जो पयतं तो 
पवित्र शास्त्र जे सांगत ेत्याच्याशी जुळत िाही.  जे आस्त्मक ररत्या तमुच्या पढेू गेले आहेत त्यांचे ऐका 
तमु्ही त्यांच्या सारखे झाले पाहीजे. 

विद्यार्थी पानाांसाठी उत्तरे (पाठ १०)    
 



लूकसिा प्रयोग (पाठ १०)  
एका मलुांच्या डोळयािर पट्टी बांधा आणर् त्याला िगावतील हळू बोलरे् कोर्त्या हदशिेे येत आहे त े
ओळखायला लािा.  आर्खी बदल करण्यासाठी पट्टी बांधलेल्ड्या मलुाचा एक काि बदं करा ककंिा इतर 
मलुांिी हळू बोलण्याएिजी शशट्टी िाजिािी. 

(य ूटयबूिर सिीस्तर पहा) 
https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1292466710789709/ 

 

 

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


 --[ घटना ११ ]-- 
सुगािे! (पाठ ११) 

सूगािा #१ शीर्षक (पाठ ११)  
चालर्ा-या ममी ककंिा पे्रताच खटला. 

 सूगािा #२ नाटक (पाठ ११)  
नििेदकःही काल्ड्पनिक कर्था आहे परंत ूकाही िाि ि जागेची िािे ज ेनिष्पाप, त्यांच्या सरुक्षक्षततसेाठी 
बदलण्यात आले आहेत.  

सदेंशिाहकः मी परत आलो आहे. 

मेरीः तो काय म्हर्ाला? 

सदेंशिाहकः तो म्हर्ाला त्याचा आजार मरर्ात सपंर्ार िाही. 

मेरीः रडरे् सरुू करत.े 

सदेंशिाहकः काय झाले? 

मेरीः तो आचधच मरर् पािला आहे. 

सदेंशिाहकः हे कस ेशक्य आहे? तो आर्खी एक हदिस येईल असे िाटत िव्हत.े 

मेरीः मला समजत िाही त्यािे िक्की अस ेम्हटले का की तो मरर्ार िाही? 

सदेंशिाहकः मला परत पाहू दे(कागद काढूि िाचतो) हो तो असेच म्हर्ाला.  की तो त्या आजारािे 
मरर्ार िाही. 

मेरीः मला त ेिाचू दे.(ती त ेिाचत)े 

सदेंशिाहकः तमुच्या दःुखा बद्दल मला दःुख आहे. 

मेरीः तो येईल असे म्हर्ाला का? 



सदेंशिाहकः होय. 

मेरीः तो इर्थे आल्ड्यािर मला त्याच्या बरोबर बोलािे लागेल कारर् मला काही समजत िाही आहे. 

सदेंशिाहकः आर्खी काही आहे का? 

मेरीः मला पे्रतकक्रयेची तयार सरुू करािी लागेल.  त ूफूलिाल्ड्याकड ेजाऊि फूल ंआर्ू शकतोस का? आणर् 
मला इर्थेही तझुी मदत लागेल. 

सदेंशिाहकः िक्की. 

सूगािा #३ िस्तू (पाठ ११) 

 
िगावत ही दृष्य िस्त ूसगूािा म्हर्ूि आर्ाः पांढरी पट्टी ककंिा 
कापड. 

सूगािा #४ पुराणिस्तू सांशोधन (पाठ ११)  
बेर्थािी आज जसे हदसत ेत्याचा फोटो.(गवूपतः लाजरस इर्थे राहत 
होता.) 

सूगािा #५ पवित्र शास्त्रातील दृष्य (पाठ ११) 

 
गवूपतः बदं कबर, िास कारर् लाजर नतर्थे ४ हदिस होता आणर् 
मार्थाव ि मररया म्हर्ाल्ड्या की जर कबर उघडल्ड्या गेली तर दुवगधं 
येईल.  



 घटना उलगडली! (पाठ ११) 
पवित्र शास्त्रातील गोष्ट (पाठ ११)  
लाजर 

पवित्र शास्त्रामधूिः योहाि ११:१-४४ 

येश ूएका शहराला भेट देत होता ि तो त्याची वप्रती लोकांिा व्यि करीत 
होता, त्याला कळले की त्याचा चांगला शमत्र लाजर आजारी आहे ि मरत आहे.  
लाजराची बहहर् येशलूा सांगायला आली की त्यािे नतच्या भािाला 
िाचविण्यासाठी लिकर परत यािे. येशिेू निर्वय घेतला की लाजराला मदत 
करायला जाण्याआधी आर्खी दोि हदिस र्थांबािे.  त्यािे त्याच्या शशष्यांिा 
सांचगतले की लाजर झोपी गेला आहे परंत ूकोर्ाला समजले िाही की तो 
खरंच मरर् पािला आहे.  जसे येश ूि त्याचे शशष्य शहराच्या आत येत होत,े लाजराच्या बहहर्ी येशकूड े
आली ि म्हर्ाली की जर तो दोि हदिस आधी आला असता तर लाजर स्जितं असता.  येशिेू त्यांिा 
विचारले की त ेविश्वास ठेितात का की तो णिस्त देिाचा पतु्र आहे आणर् जो कोर्ी त्याच्यािर विश्वास 
ठेितो त्याला सािवकाशलक जीिि शमळेल.  त्यांिी होकार हदला की त्या विश्वास ठेितात, परंत ूयेश ूिेमके 
काय म्हर्त आहे हे त्यांिा समजले िाही.  येशिेू ज्या कबरेत लाजराला ठेिण्यात आले होत ेनतर्थे सिांिा 
िेले.  त्यािे धोंड बाजूला करण्याची आज्ञा हदली आणर् बहहर्ीिी त्याला विितंी केली की तसे करू िये.  
लाजर मरूि चार हदिस झाले होत ेि त्याला दुवगधंी येत असािी.  येशिेू त्यांिा म्हटले,” मी तमु्हाला 
सांचगतले िाही का की जर तमु्ही विश्वास ठेिला तर देिाचे गौरि पाहाल?“ त्यािे धोंड बाजूला करायला 
लािली आणर् मोठयािे म्हटले,” लाजरा बाहेर ये!“ मग लाजर स्जितं असा बाहेर आला! येशिेू त्याचा शमत्र 
लाजर हयाला मेलेल्ड्यातिू उठविले! 

लागूकरण (पाठ ११)  
जेव्हा िाईट गोष्ी घडतात तवे्हाही देि माझ्यािर वप्रती करतो. 

पाठाांतर ििन (पाठ ११)  
” येशिेू नतला म्हटले पिुरूत्र्थर्थाि ि जीिि शमच आहे जो माझ्यािर विश्वास ठेितो तो मेला असला तरी 
जगेल. “ योहाि ११:२५ 

गहृपाठ (पाठ ११)  
कोर्ातरी सोबत िाईट घडले असेल त्यांच्या साठी चागंले काम करा. 



देिािा डीएनए  (पाठ ११)  
हया पाठातिू आपर् देिाबद्दल काय शशकतो? देिाची इच्िा आहे 
की लोकांिी समजािे की पिुरूत्र्थर्थाि आहे.   

गांमतीिी िेळ! (पाठ ११) 
खेळ (पाठ ११)  
मळूाक्षरे पाठ 

शशक्षक िगावला जोडयांमध्ये विभागतील. प्रत्येक गटाचा एक सदस्य शशक्षकाकड ेयेऊि गपु्त अक्षर पाहील. 
मलुांिा एकमेकांबरोबर बोलण्याची, अक्षर सांगण्याची ककंिा जोडीला खूर्ा करण्याची परिांगी िाही. जवे्हा 
मलु ंत्यांच्या जोडीकड ेपरत जातात तवे्हा शशक्षक जा म्हर्तात आणर् मलु ंत्यांच्या जोडीदाराच्या पाठीिर 
बोटािे त ेअक्षर चगरवितात. जर जोडीदारािे त ेअक्षर ओळखले तर तीचा ककंिा त्याचा हात िर करािा 
आणर् सांगािे की त ेअक्षर काय आहे. जर अक्षर बरोबर असले तर त्या जोडीला गरु् शमळतील. जर त े
चूक असले तर जो पयवत एखादी जोडी अक्षर बरोबर ओळखत िाही तो पयतं खळे सरुू राहहल.  ज्या 
गटाला ज्यास्त गरु् शमळतील तो विजयी होईल. 

मोठया मलुांसाठी बदलः एका अक्षराऐिजी तीि अक्षरांचा शब्द शलहा. 

ििाष (पाठ ११)  
मोठ्या विद्यार्थयांसाठी 

१. तमुच्या जीििात अन्याय कसा झाला? तमु्हाला काय िाटत ेकी देि त ेकसे बरोबर करील? 

तमुचे विद्यार्थी काय सांगतात त ेस्िीकारा. कोर्तहेी उत्तर चूक िाही.  प्रत्येकाकड ेअन्यायाच्या गोष्ी 
असतीलच.  तमुच्या विद्यार्थयांिा दोन्ही बाजचूी चचाव करू दया.  मत्तय १९:२९ दाखवित े
की ज्यांिी देिासाठी त्याग केला त्यांची देि परत फेड करील.  मत्तय २० दसुरी बाजू 
दाखवित ेकी िेगिेगळया तासांच्या कामासाठी कामक-यांिा सारखे िेति शमळत.े  हया 
दाखल्ड्यात जीिि न्यायी िाही आणर् त ेतसेच राहील. मलुांिा दोन्ही बाजूबद्दल बोल ू
दया. 

२. जर मी खूप प्रार्थविा केली तर काय होत?े 

देि िस्त ूबाहेर काढर्ारी मशीि िाही. कधी कधी तो आपल्ड्याला ”िाही“ ककंिा ”आता िाही“ असे उत्तर 
देतो. आपल्ड्यासाठी जे उत्तम त ेदेण्याची देिाची इच्िा असत,े जरी त ेआता कहठर् िाटत असले तरी.  
देिाची इच्िा आहे की आपर् प्रार्थविा करािी आणर् कधी कधी तो आपर् प्रार्थविा केल्ड्यािर त्याचे मि 
बदलेल.  परंत ूआपल्ड्याला पाहीजे त ेउत्तर िेहमी शमळर्ार िाही.  



३. येशकूडूि तमुच्या काय अपेक्षा आहेत? 

बरेचदा णिस्ती लोक समस्या िसलेल्ड्या जीििाची अपके्षा करतात, की येश ूत्यांच ेजीिि त्यांच्यासाठी सोपे 
करील आणर् त ेिेहमी निरोगी राहतील.  क्षमा असािी, तसे िाही, येशिेू म्हटले की णिस्ती लोकांचे 
जीिि अचधक कहठर् राहील सोपे िाही.  सतैाि सध्या मोकळा आहे ि आपला िाश करण्याचा प्रयत्न 
करीत परृ्थिीिर भटकत आहे.  आपली अपेक्षा ही असािी की येश ूकहठर् समयात आपली मदत करेल की 
आपर् योग्य निर्वय घ्यािे. ही िाही की तो आपला कहठर् समय दरू करील. 

विद्यार्थी पानाांसाठी उत्तरे (पाठ ११)  
 

लूकसिा प्रयोग (पाठ ११) 

 
प्रत्येक मलुाला त्याच्या कपाळािर कागदाचा तकुडा पकडू दया ि स्ितःचे िाि त्यािर शलहू दया.  जेव्हा 
त ेमागिू शलहािे लागत ेतवे्हा त ेकहठर् होत.े 

(य ूटयबूिर सिीस्तर पहा) 
https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1292550470781333/ 

 

 

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


 --[ घटना १२ ]-- 
सूगािे! (पाठ १२) 

सूगािा #१ शीर्षक (पाठ १२)  
खोटे बोलण्याच्या कटाचा खटला. 

सूगािा #२ नाटक (पाठ १२)  
नििेदकःही काल्ड्पनिक कर्था आहे परंत ूकाही िाि ि जागेची िािे ज ेनिष्पाप, त्यांच्या सरुक्षक्षततसेाठी 
बदलण्यात आले आहेत. 

द्वारपाळः िमस्कार ऑकफसर मी आज तमुची कशी मदत करू शकतो? 

तपासकः िमस्कार, (त्रबल्ड्ला काढूि णखश्यात टाकतो) मी तमु्हाला काही प्रश्न विचारू 
शकतो का? 

द्वारपाळः होय िक्कीच.  

तपासकः मला समजले की हया इमारतीत आज दोि खूि झाले आहे.  

द्वारपाळः िाही सर, मी म्हरे्ि की त्या आत्महत्या होत्या. 

तपासकः तमु्ही त्याला आत्महत्या का म्हर्ाल? मला शलहहलेली चचठ्ठी हदसत िाही यािरूि ती आत्महत्या 
िसािी. 

द्वारपाळः त्यांिी भलूिर्ूक करण्याचा प्रयत्न केला ि त ेत्यापासिू चूकले ि त्यामळेू त्यांचेच मरर् झाले. 

तपासकः तमु्ही कुठे होता? 

द्वारपाळः िेहमीप्रमारे् माझ ेपाय हया दरातच होत.े 

तपासकः हया िाटयात तमुची काही भशूमका होती का? 

द्वारपाळः होय सर मी त्या खोलीतिू शि बाहेर काढूि त्या व्यक्तिला हदले स्जिे त ेशि गहृात िेले. 



तपासकः अच्िा तर तमु्ही शि पाहहले तर? 

द्वारपाळः होय सर एक स्त्री ि एक परुूर् होत.े 

तपासकः जवे्हा तमु्ही त्याला िेले तवे्हा त्यांच्या अगंािर कापलेले ककंिा लागलेले काही चचन्ह होत ेका? 

द्वारपाळः िाही त ेअत्यतं निरोगी हदसत होत ेफि त ेमेलेले होत.े 

तपासकः मला िाटत ेकी बाहेर पाहूि आत काय होत आहे हयाचा आपर् अदंाज लाि ूशकत िाही. 

द्वारपाळः तमु्ही हे म्हर्ािे हे हस्यास्पद आहे, असे त्यांिा िाटले. परंत ूमी तमु्हाला सांगतो हया खोलीत 
खोटे बोलर्ारे िाहीत. 

तपासाकः त ूकाय म्हर्ालास? 

द्वारपाळः इर्थे खोटे बोलर्ारे िाहीत. 

तपासकः िाही त्या आधी. 

द्वारपाळः आत काय होत होत ेत ेकोर्ी पाहू शकत िव्हत.े 

सूगािा #३ िस्तू (पाठ १२) 

 
िगावत ही दृष्य िस्त ूसगूािा म्हर्ूि आर्ाः िारे् 

सूगािा #४ पुराणिस्तू सांशोधन (पाठ १२) 

 
येरूशलेमेतील शलमोिाच्या देिडीचे आजच ेचचत्र. (गवूपतः पे्रवर्त ३ सांगत ेकी पेत्र शलमोिाच्या देिडीत 
सदेंश देत होता.  प्रवेर्त ५ मध्ये हिन्या ि सपीरा बरोबर 
पेत्राचा सिंाद हा हया जगेत ककंिा नतच्या जिळ घडला 
असािा. 

सूगािा #५  पवित्र शास्त्रातील दृष्य (पाठ १२) 

 
गवूपतः मालमत्ता विकूि शमळालेले पसेै(परंत ूपरू्व पसेै िाही) 
एक स्त्री ि परूूर्ाच्या पे्रताच ेठसे.(परुूर् आधी गेला ि मग 
स्त्री) 



 घटना उलगडली! (पाठ १२) 
पवित्र शास्त्रातील गोष्ट (पाठ १२)  
हिन्या ि सपीरा 

पवित्र शास्त्रामधूिः पे्रवर्त ५:१-११ 

 
येशचू्या शशष्यांिी येशचू्या चांगलूपर्ा बद्दल सांचगतल्ड्यािर लोक एकमेकांिा 
मदत करण्यासाठी प्रेररत झाले.  त ेगरीबांिा मदत करण्यासाठी स्ितःची 
मालमत्ता सधु्दा विकत असत.  हिन्या ि सपीरा काही िेगळे िव्हत,े त्यांिाही 
मदत करण्याची इच्िा होती.  हिन्या ि सपीरा जिळ एक जागा होती जी 
विकूि त ेपसेै दाि करू शकत होत.े 

जसे हिन्या ि सपीरािे जमीि विकली तसे त्यांिी शमळालेल्ड्या पशै्या पकैी 
काहीच पसैे शशष्यांिा देण्याचे ठरविले, परंत ूत्यांिी असे दाखविले की जर्ू त्यांिी परू्व पसेै हदले आहेत.  
हिन्या खूप खूश होता जेव्हा त्यांिी पेत्राला पसेै हदले परंत ूपवित्र आत्म्यािे पेत्राला दाखििू हदले की 
हिन्या खोटा बोलत आहे.  त्यािे हिन्याला विचारले की जमीिीच ेहे सिव पसैे आहेत का आणर् हिन्या 
खोटा बोलला ि त्यािे होय म्हटले.  पेत्रािे त्याला विचारले की जेव्हा तो देिासाठी काही तरी चांगल े
कररत होता तवे्हा त्यािे सतैािाला त्याचे मि कसे भरि ूहदले.  जमीि हिन्या आणर् सपीराची होती 
त्यांिा ती विकूि पसेै देरे् भाग िव्हत.े  परंत ूत्यांिी त्यासबंधंी लबाडी केली.  पेत्रािे त्याचा निर्धे केला 
आणर् तो मरर् पािला! काही तासांिी सपीरा नतच्या िि-याला शोधण्यासाठी आली. जेव्हा पतू्रािे तीला 
पाहीले तवे्हा त्यािी नतला विचारले की त्यांिी जमीि विकूि परू्व पसैा हदला का. ती सधु्दा नतच्या पती 
प्रमारे् खोटी बोलली. पेत्राला धक्का बसला सपीरासधु्दा देिाबरोबर लबाडी करीत होती आणर् त्यािे दःुखािे 
नतला विचारले की ती देिाची पररक्षा कशी पाहू शकत.े  सपीराला लगेच कळले की नतचा पती मेला आहे 
आणर् तीला नतच्या पतीला परूर्ा-या लोकांिा नतिे पाहीले आणर् ती सधु्दा मरूि पडली. 

लागूकरण (पाठ १२)  
देिाची इच्िा आहे की आपर् िेहमी सत्य बोलािे. 

पाठाांतर ििन (पाठ १२)  
” एकमेकांबरोबर लबाडी करू िका कारर् तमु्ही जुन्या मिषु्यास त्याच्या कृतीसह काढूि टाकले आहे.“ 
कलस्स ै३:९ 



गहृपाठ (पाठ १२)  
तमु्ही केलेल्ड्या लबाडीचा विचार करा. या पढेू कोर्ाशीही ती लबाडी ि करण्याचा निर्वय घ्या.  कागदाचा 
एक लहाि तकुडा घ्या ि त्यािर ती लबाडी शलहा.  त्यािर प्रार्थविा शलहा की देिािे तमु्हाला हया पढेू ती 
लबाडी ि करण्यासाठी मदत करािी.  हा कागद घरा बाहेर िेऊि जमीिीत परूा. 

 देिािा डीएनए (पाठ १२)  
हया पाठातिू आपर् देिाबद्दल काय शशकतो? देि लोकाचं्या मि ि 
त्यातील हेत ूजार्तो. 

 गांमतीिी िेळ! (पाठ १२) 
खेळ (पाठ १२)  
कोर्ी िारे् हदले िाही 

शशक्षक विद्यार्थयांिा गोला बसायला लाितील आणर् एका मलुाला पेत्र बििेल आणर् गोलाच्या मधात उभ ं
करील. एका विद्यार्थयावला(हिन्या) लहाि शशक्का देण्यात येईल आणर् तो त्याच्या पाठी मागिू गोलात 
कफरिले जाईल, दसुरा शशक्का दसु-या मलुाला(सपीरा) हदला जाईल आणर् तो दसु-या हदशिेे गोलात पाठी 
मागिू कफरविला जाईल. सिव मलुांिा शशक्का हातात येिो की ि येिो त ेतो कफरविण्याची िक्कल करतील. 
मलु ंशशक्का कफरवित असतांिा शशक्षक पेत्राला डोळे बदं करूि एक दोिदा कफरिेल. शशक्षक पेत्राला डोळे 
उघडूि हे ओळखायला लाितील की शशक्का कोर्ाकड ेआहे.  पेत्र हिन्या ि सपीरा(हातात शशक्का असलेला 
विद्यार्थी) शोधे पयतं खेळ सरुू राहील. शशक्का हातात असतांिा पकडला गेलेला विद्यार्थी पढुचा पेत्र बिेल. 

ििाष (पाठ १२)  
मोठ्या विद्यार्थयांसाठी  

१. सिवजर् स्िगावत का जात िाहीत? 

सिांिी पाप केले आहे आणर् पवित्र शास्त्र सांगत ेकी त्यांिी िरकात गेले पाहीजे.  देिाला रोबोट िकोत 
आणर् त्यािे आपल्ड्याला स्ितःची इच्िा शक्ति हदली आहे.  देिाची इच्िा आहे की सिांचे तारर् व्हािे, 
परंत ूकाही मार्सांिी त्याच्या मागांिे चालण्याची ि येश ूककंिा स्िगव ि नििडयाची नििड केली आहे आहे. 

२. इतरांबरोबर िाटण्यासाठी सिव काही परेूसे का िाही? 

पहहले गोष् भरपरू असरे् अस्स्र्थर ध्येय आहे, आणर् दर िर्ी प्रत्येक देशात बदलत असत.े  दसुरी येशिेू 
म्हटले की आपल्ड्या बरोबर िेहमीच गरजितं असतील.  आणर् नतसरी की आपर् दयािे हे चांगले आहे. 

३. सफेद लबाडी ककंिा लहाि पाप म्हर्ज ेकाय? 



हेत ूमहत्िाचे आहेत. तमु्ही कोर्ाच्या तरी भाििा सांभाळण्यासाठी खोटे बोलत आहात की तमु्ही पसेै 
िाचविण्यासाठी खोटे बोलत आहात? देिाला फसिर्ूक आिडत िाही. त्यांिी कमी पसेै देऊि खोटे 
बोलण्यापेक्षा, जमीि विकली िसती तर बरे झाले असत.े 

विद्यार्थी पानाांसाठी उत्तरे (पाठ १२)  
 

 

लूकसिा प्रयोग (पाठ १२)  
प्रत्येक मलुाला टेबल िर एका कागदािर खरू् करायला लािा, मग त्या विद्यार्थयावची जागा बदला ि त्याला 
नतच खूर् पनु्हा एक डोळा बदं करूि करायला लािा. 

(य ूटयबूिर सिीस्तर पहा) 
https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1292637964105917/ 

 

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


 --[ घटना १३ ]-- 
सूगािे! (पाठ १३) 

सुगािा #१ शीर्षक (पाठ १३)  
विचचत्र रात्र स्िप्िाची घटिा 

सूगािा #२ नाटक (पाठ १३)  
नििेदकःही काल्ड्पनिक कर्था आहे परंत ूकाही िाि ि जागेची िािे ज ेनिष्पाप, त्यांच्या सरुक्षक्षततसेाठी 
बदलण्यात आले आहेत. 

भटकर्ाराः त ूकाय शोधत आहेस? 

खासगी तपासकः मी एका तरूर् मलुाचे गायब होण्याच्या घटिेचा तपास करीत आहे तो अदंाजे इतका 
उंच होता. तो अशा प्रकारचा झागा घातलेला असािा. 

भटकर्ाराः होय मी त्याला काही हदिसाआधी पाहीले होत.े  

खासगी तपासकः तो कुठे जात होता त ेमाहीत आहे का? 

भटकर्ाराः मला िाटत ेतो दोर्थािला जात असािा. 

खासगी तपासकः दोर्थािला का? 

भटकर्ाराः मी त्याच्या भािांिा नतर्थे जाण्याबद्दल बोलतांिा ऐकले, म्हर्ूि जवे्हा तो त्यांिा शोधत इर्थे 
आला तवे्हा मी त्याला  सांचगतले की त ेनतर्थे जात आहेत. 

खासगी तपासकः तमु्ही आर्खी काही ऐकले का? 

भटकर्ाराः होय मी जर त्यांचा भाऊ असतो तर मी त्यांच्या जिळ गेलो सधु्दा िसतो.  त ेत्याच्यािर 
खूपच रागिलेले होत.े 

खासगी तपासकः मिांरजक त ूऐकले का की त ेका रागािले होत?े 



भटकर्ाराः असे हदसत ेकी त्यािे त्यांच्या िाईट िागर्कूीची तक्रार त्याच्यांचा िडीलांिा केली होती आणर् 
मग त ेहळू आिाजात बोलत होत ेजे मला िीट ऐकू आले िाही. 

खासगी तपासकः त ूत ेऐकले िाही कक त ेऐकण्याची तलुा इच्िा िव्हती? 

भटकर्ाराः मी र्थोड ंर्थोड ंऐकले परंत ूमला त ेसमजले िाही सिव भाऊ त्या बद्दल उत्साही होत.े  डॉि 
त्याबद्दल खूप आिेशी होता, परंत ूबेि मला िाटत ेत ेत्याचे िाि होत ेतो त्याबद्दल स्र्थीर होता. 

खासगी तपासकः आणर् तमु्ही त्याला सांचगतले की त्याचे भाऊ कुठे गेले? 

भटकर्ाराः मला िाटले की तो दोर्थािला पोहचे पयवत त ेशांत झाले असतील ि तो सरुक्षक्षत राहील. 

खासगी तपासकः मला त्याबद्दल खात्री िाही. 

भटकर्ाराः का काही घडले का? 

खासगी तपासकः होय तो हरिला आहे ि तो आता पयतं मेला असेल अस ेिाटत.े त्याच्या िडीलांिी तो 
हरिण्याआधी काय झाले त ेपाहण्यासाठी ि त्याचंे काही उरले असल्ड्यास त ेगोळा करण्यासाठी पाठविले 
आहे.   

भटकर्ाराः हे देिा, त्रबचारा मलुगा तो हरिला आहे असे हदसत.े मी त्याला मदत करण्याचा प्रयत्न केला 
मला काही माहीत िव्हत!े 

सूगािा #३ िस्तू (पाठ १३) 

 
िगावत ही दृष्य िस्त ूसगूािा म्हर्ूि आर्ाः उशी. 

सूगािा #४ पुराणिस्तू सांशोधन (पाठ १३) 

 
जगात असे हठकार्ं आहेत स्जर्थे गहू हातािे सोंगला जातो. (गवूपतः जेव्हा योसेफाच्या स्िप्िातील पेंढया 
त्याच्या पढेू िाकल्ड्या तवे्हा त्या अशाच हदसल्ड्या असतील.) 

सूगािा #५ पवित्र शास्त्रातील दृष्य (पाठ १३) 

 
गवूपतः योसेफाचे स्िप्ि; त्याच्या िडीलांसाठी सयूव, आईसाठी 
चंद्र ि त्याच्या भािांसाठी १० तारे.  

 



 घटना उलगडली! (पाठ १३) 
पवित्र शास्त्रातील गोष्ट (पाठ १३)  
 योसेफ ि त्याचे स्िप्ि 

पवित्र शास्त्रामधूिः उत्पत्ती ३७:१-११ 

योसेफ एक याकोब िािाच्या धिगराचा सिावत लहाि मलुगा होता.  त्याची 
मोठे भाऊ त्याचा राग कररत असत कारर् त्यांचे िडील इतरांपेक्षा योसेफािर 
अचधक वप्रती करत होत.े याकोब म्हातारा झाल्ड्यािर योसेफ जन्मला म्हर्ूि 
तो त्याचा आशीिावद आहे असे त्याच्या िडीलांिा िाटले, ि त ेत्याच्यािर खूप 
वप्रती करीत होत.े  योसेफ याकोबाच्या आिडत्या बायकोचा मलुागा होता.  
याकोबािे योसेफासाठी रंगत्रबरंगी झगा तयार केला होता आणर् हयामळेू त ेइतके चचडले की त्याच्याबरोबर 
िीट बोलत सधु्दा िव्हत.े  मग देिािे योसेफाला दोि िेगिेगळे स्िप्ि हदले. पहहले जे त्याचे भाऊ ि तो 
शतेामध्ये पेढयां बांधतािा घडले अचािक त्याची पेंढी उभी झाली ि त्याच्या भािाचं्या पेढयांिी तीला 
िमि केले.  दसुरे स्िप्ि सयूव, चंद्र ि तारे या सबंधंािे होत.े  त्याचे िडील सयूव, आई चदं्र ि त्याचे भाऊ 
तारे होत ेि त्या सिांिी त्याला िमि केले. योसेफािे त्याचे स्िप्ि भािांिा ि िडीलांिा सांचगतले आणर् 
त्यांिा सिांिा राग आला. भािांिी हा विश्वास ठेिण्यास िाकार हदला की ज्या भािाचा त ेराग करतात 
त्याला त ेएक हदिस िमि करतील. याकोबािे सधु्दा त्याच्या मलुाचा निर्धे केला कारर् तो ि त्याची 
पत्नी त्याच्या पढेू िमि करर्ार हयािर त ेविश्वास ठेि ूइस्च्ित िव्हत.े  परंत ूयाकोब िेहमी त्याच्या 
मिात आठिर् ठेित असे. अिेक िर्ावितंर त्याचे स्िप्ि परू्व झाले आणर् योसेफाला देिािे शमसराचा 
पढुारी केले ज्यािे अिेकाचे प्रार् भयकंर अशा दषु्काळातिू िाचविले. 

लागूकरण (पाठ १३)  
मला माहीत आहे की देि माझ्या शमत्रांिा ि कुटंुबाला िेगिेगळे दाि ंदेतो. 

पाठाांतर ििन (पाठ १३)  
” तर देिािे आपल्ड्या इच्िेप्रमारे् शरीराला िेगिेगळे सिव अियि लाविले आहेत, त ेसि अियि शमळूि 
एक असत ेतर शरीर कोठे असत?े “ १ करररं्थ १२:१८,१९. 

गहृपाठ (पाठ १३)  
देिािे तमुच्या पेक्षा िेगळया क्षमता, दाि ंि शक्ति हदल्ड्या अशा लोकाचंी यादी तयार करा.  देिािे तमु्हाला 
त्यांच्या दािाबद्दल हेिा ि करण्यासाठी मदत करािी म्हर्ूि प्रार्थविा करा. 



देिािा डीएनए (पाठ १३)  
हया पाठातिू आपर् देिाबद्दल काय शशकतो? देि कधी कधी 
लोकांिा भविष्यासाठी त्याच्या योजिा दाखवित असतो.   

 गांमतीिी िेळ! (पाठ १३) 
खेळ (पाठ १३)  
स्िप्िांचा खेळ 

शशक्षक िगावला दोि गटात विभागिू खेळ सरुू करतात, धान्याच्या पेंढया ि तारे. शशक्षक िगावत शिेटी एक 
सरुक्षा रेर्ा आखेल स्जर्थे मलु ंबाद ि होण्यासाठी धाि ूशकतात.  शशक्षक गोष् सांगनतल आणर् जेव्हा त े
त्यांचा शब्द ऐकतील तवे्हा मलु ंसरुक्षक्षत जागेिर धाितील.  जो व्यक्ति बाद होईल तो बाद करर्ा-या 
सघंाचा भाग होईल. १५ शमनिटांितंर ज्या सघंात ज्यास्त गडी असतील तो सघं विजयी ठरेल.  हरर्ारा 
सघं विजयी सघंाला िमि करूि पवित्र शास्त्राची गोष् आठिले. 

स्िप्िांचा खेळ 

शशक्षक िगावला दोि गटात विभागिू खेळ सरुू करतात, धान्याच्या पेंढया ि तारे. शशक्षक िगावत शिेटी एक 
सरुक्षा रेर्ा आखेल स्जर्थे मलु ंबाद ि होण्यासाठी धाि ूशकतात.  शशक्षक गोष् सांगनतल आणर् जेव्हा त े
त्यांचा शब्द ऐकतील तवे्हा मलु ंसरुक्षक्षत जागेिर धाितील.  जो व्यक्ति बाद होईल तो बाद करर्ा-या 
सघंाचा भाग होईल. १५ शमनिटांितंर ज्या सघंात ज्यास्त गडी असतील तो सघं विजयी ठरेल.  हरर्ारा 
सघं विजयी सघंाला िमि करूि पवित्र शास्त्राची गोष् आठिले. 

ििाष (पाठ १३)  
मोठ्या विद्यार्थयांसाठी  

१. मी इतरांिा देिाबद्दल सांचगतले पाहीजे का? 

णिस्ती व्यक्तिंिी इतरांिा देिाबद्दल सांगण्यासाठी तयार असले पाहीजे.  १ पते्र ३:१५ 
सांगत ेकी” तमु्हा मध्ये जी आशा आहे नतची विचारपसू करर्ा-या प्रत्येक इसमाला 
उत्तर देण्यास िेहमी शसध्द असा; तरी त ेसौम्यतिेे ि शभडिेे दया. “ मत्तय २८:१९-२० 
सांगत ेकी आपर् सिव जगात जाऊि सिुावतचेी घोर्र्ा करािी. आपल्ड्याला त ेएकटे कराियाचे िाही देि 
आपल्ड्याला त्याच्यासाठी मदत करेल.  प्रेवर्त १:८ पवित्र आत्मा आपल्ड्याला साक्ष देण्याचे सामर्थयव देईल.  
काही लोक इतरांिा सांगतात कारर् त ेत्याचे विशरे् दाि ककंिा बोलािरे् आहे.( इकफस ४:११ दािांची यादी 
आणर् सिुावतीकाचे बोलािरे्) जर मलुांिा सिुावता सांगण्याचे दाि िसेल तर त्यांिी हे माि ूिये की त्याच्या 
शाळेत, शजेारी पाजारी ि ज्या कोर्ाला त ेभेटतात त्यांिा सिुावता सांगण्याची जिाबदारी त्यांची आहे.  
परंत ूआपर् देिाबद्दल इतरांिा सांगण्याची तयारी दाखिािी. 



२. तमुचे शमत्र तमुच्या बरोबर कसे बोलतात? जर देिाकडूि ”ट्विट“ आला तर तो कसा असेल? 

आपर् फेसबकू, चॅट, ट्विटर, मोबाइल, फेस टू फेस आणर् ब-याच प्रकारे शमत्रांबरोबर बोलतो.  देिाचे 
तमुच्यासाठीचे सदेंश ियकै्तिक आहेत की सािवजनिक? देि कधी कधी आपल्ड्याला जाण्यासाठी सांगतो 
आणर् कधी कधी र्थांबिू मदत करण्यासाठी.  कधी कधी तो आपल्ड्याला एका शब्दात निदेश देतो. 
आपल्ड्याला त्याचे परू्व ”ट्विट“ समजले िाही तरी आपर् त्याची आज्ञा पाळण्याची नििड करू शकतो. 

३. स्िप्ि ककती विश्वासयोग्य आहेत? लोक भविष्य सांगर्ा-यांिा भविष्यात काय होर्ार आहे हे 
सांगण्यासाठी पसै ेका देतात? 

मलु ंदररोज सकाळी त्यांच्या स्िप्िांबद्दल बोलण्यात आिदं माितात. त्यांिा त ेसांगण्यासाठी र्थोडा िेळ 
दया, त्यांच्या लक्षात येईल की त्यांच्या स्िप्िांचा काही अर्थव निघत िाही आणर् त ेसहसा अशक्य असतात 
आणर् त ेआधल्ड्या रात्री पाहहलेल्ड्या टीिी माशलका ककंिा चचत्रपटाशी सबंधंीत असतात. जरी देि कधी कधी 
स्िप्िाचा उपयोग करतो तरी त ेफार र्थोडया िेळेस आहे.  कधी कधी देि आपल्ड्याबरोबर स्िप्िात बोल ू
शकतो परंत ूत ेआपली हदशाभलू करू शकतात.  आणर् भविष्य सांगर्ा-यािर विश्वास ठेिता येत िाही. 
अििुाद १८:१०-१२ ”जो कोर्ी असे कररतो त्याचा परमेश्वराला िीट आहे....“ देि त्याच्या लोकांिा भविष्य 
सांगर्ा-याबद्दल चेताििी देतो कारर् त्याला माहीत आहे की त्यांिी त्यांच्या भविष्यासबंधंी देिािर विश्वास 
ठेिरे् अचधक चागंले आहे, परंत ूमार्संॅ ाि भविष्य आधीच जार्ूि घेण्याची इच्िा असत.े  देिाची इच्िा 
आहे की लोकांिी त्याच्यािर विश्वास ठेिािा. 

विद्यार्थी पानाांसाठी उत्तरे (पाठ १३)  
 

 

लूकसिा प्रयोग (पाठ १३)  
प्रत्येक विद्यार्थयावलाला एका पायािे त्याचे िाि कागदािर शलहायला लािा. 

(य ूटयबूिर सिीस्तर पहा) 
https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1293723920663988/ 
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