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సబిిఐ “పిల్ల ల్ బ బైిల్ దర్యాప్తు ”కు స్యాగతం!!!  
మీ చర్చి, పయర ంతము ల్ేదయ స్ంఘముల్ో మీరు మీ పిల్లల్కు ఇవ్ాగలిగే 
మర్ొక ప్ూర్చు స్ంవ్తసరం  ఆదివయరం పయఠశయల్ తరగతుల్ు, ల్ేదయ వయరప్త 
బ ైబిల్ శిక్షణ మీకు ఇస్ుు న్నందుకు మేము “పిల్ల ల్ే ప్రముఖుల్ు” వ్దద  
చయల్ా ఆన్ందంగయ ఉన్యనము. ఈ కయరాకరమముల్ో, మీ పిల్లల్ు వయరు ప్రత్యాక ఏజ ంట్టల  ల్ేదయ గూఢచయరుల్ుగయ 
ఊహ ంచుకుంట్ారు మర్చయు ప్రతి వయరము ప్ర్చష్కర్చంచట్ానికి వయర్చకి ఒక కేస్ు ఇవ్ాబడుతుంది. “సిఎస్ఐ” ల్ేదయ “క రైమ్ 
సీన్ ఇన్వాసిుగేష్న్” ట్ివి కయరాకరమంల్ోల్ాగయ మీ విదయారుు ల్ు ప్రతి కేస్ు ప్ర్చష్కర్చంచయ స్మయంల్ో ప్రయోగయల్ు చయసే 
మర్చయు ఫో ట్ోల్ు తీసే స ైన్ుస ట్ెకినషియన్ుల  మర్చయు పో లీస్ డిటె్కిువ్తల . మీ స్ృజన్యతమకతన్ు ఉప్యోగచంచి మీ చర్చి 
తరగతిని స ైన్ుస ప్రయోగశయల్ల్ా అల్ంకర్చంచండి, మర్చయు మీ ఉపయధ్యాయుల్కు స ైన్ుస ట్ెకినషియన్ుల  మర్చయు పో లీస్ 
గూఢచయరుల్ుగయ వేష్ం వేయండి.   
స్ంవ్తసర్యల్ుగయ నే్న్ు ఆదివయరం పయఠశయల్ బో ధన్ చయస్ుు ండగయ, పయస్ురల పిల్ల ల్ు, చర్చి సేవ్కుల్ పిల్ల ల్ు అనిన స్యధ్యరణ 
బ ైబిల్ కధల్ూ బాగయ త్ెల్ుస్ుకున్యనరు. న్ేన్ు న్ోహ్ యొకక ఆర్కక ల్ేదయ జోన్య మర్చయు తిమంగల్ం యొకక కథన్ు 
చెప్పట్ం పయర రంభిసేు , ఆ కథ వయర్చకి ఇప్పట్ికే త్ెలిసి ఉన్నందున్ పిల్లల్ు గొణుగుతూ ఉండయవయరు. న్ేన్ు తరగతి బో ధ్ించయ 
విధ్యన్యనిన మారిట్ానికి ప్రయతినంచయన్ు కయనీ అది అనివయరాంగయ చయల్ా స్యరూప్ాంగయ ఉండయది మర్చయు న్య విదయారుు ల్ు 
చయల్ా విస్ుగు చెందయవయరు. ఈ స్మస్ాన్ు గురుు ప ట్టు కుని మేము, “పిల్లల్ే ప్రముఖుల్ు” యొకక సిబబంద,ి ఈ కొతు  
ఆల్ోచన్త్ో వ్చయిము, ఉపయధ్యాయుల్ుగయ మేము విదయారుు ల్కు కథ చెప్పము! బదుల్ుగయ, మీ విదయారుు ల్ు కేస్ు న్ు 
ప్ర్చష్కర్చంచయలి, మర్చయు ప్రతి వయరము వయరు ఏమ కధ న్ేరుికుంట్టన్యనర్ో మీకు చెపయపలి!  దీనికి అరుం కధని వయరు 
కన్ుగొన్ే వ్రకూ మీ ఉపయదయాయుల్ ప్తస్ుకయనిన, ల్ేదయ ఆధ్యర్యల్ యొకక స్మాధ్యన్యలిన మీ విదయారుు ల్ు చూడకుండయ 
ఉంచట్ం చయల్ా ముఖాము. ప్రతి వయరము మీరు ఇవ్ావ్ల్సిన్ ఆధ్యర్యల్ు 5 ఉంట్ాయి, కధన్ు అంచన్య వవయాట్ానికి 
మీరు వయర్చని పో ర తసహ స్యు రు. పిల్లల్ు ఆధ్యర్యల్ని చూసేట్ప్తపడు, ఏదీ నిర్యు ర్చంచకండి ల్ేదయ తిరస్కర్చంచకండి, తరగతి 
మొదట్ి కొనిన నిమషయల్ల్ో బ ైబిల్ కధన్ు ఊహ ంచడయనిన అందర్చనీ ఆన్ందించనివ్ాండి.    
కేస్ున్ు ప్ర్చష్కర్చంచిన్ తరువయత ఆదివయరం పయఠశయల్ తరగతి యొకక స్యధ్యరణ భాగయల్ు ఉంట్ాయి: బ ైబిల్ కధ, మెమర్ీ 
ప్దాము మర్చయు జీవిత్యనికి అన్ాయించట్ం. ఈ కయరాకరమానిన మర్చంత ల్ోతుగయ చెయాట్ానికి మేము వయరంల్ో 
చెయాట్ానికి పిల్లల్కు హ ంవ్ర్కక ఇచయిము. ఉదయహరణకు, మొదట్ి వయరంల్ో వయరు త్యము చిన్నవయరు ఐన్ప్పట్ికీ 
దయవ్తని కోస్ం ప దద  ప్న్ుల్ు చయయగల్మని త్ెల్ుస్ుకుంట్ారు. హ ంవ్ర్కక గయ వయర్చకి స్యధ్యరణంగయ ఇంట్ోల  చయసే ప్ని 
కయకుండయ అంట్టల  త్ోమట్ం వ్ంట్ి ప్రత్యాక ప్న్ుల్ు కేట్ాయించబడత్యయి, మర్చయు వయరు స్యధ్యరణంగయ చయసేదయని కంట్ే 
ప దద  ప్ని చయసేు  దయవ్తడు ఎల్ా దీవిస్యు డో  వయరు చూస్యు రు.    
ఆదివయరం పయఠశయల్ తరగతి యొకక స్యధ్యరణ భాగయల్ు తరువయత, కొనిన అదన్ప్త స్రదయ కయరాకల్ాపయల్ు 
అందుబాట్టల్ో ఉన్యనయి. ప్రతి వయరము మేము ఒక ఆట్, చరి ప్రశ్నల్ు, రంగుల్ు వేయట్ం మర్చయు చికుక ప్రశ్నల్త్ో 



విదయారుు ల్ పేజీల్ు, మర్చయు “డయ. ల్ుాకయస్’ అని పిల్ువ్బడయ ఒక వవర్చర శయస్ు రవేతుత్ో స్రదయ స ైన్ుస ప్రయోగం వ్ంటి్వి 
ఇస్యు ము. మీరు ఈ ప్రయోగయనిన ప్రతాక్షంగయ తరగతిల్ోన్ే చయయవ్చుి ల్ేదయ మేము తయారుచయసిన్ వీడియోల్న్ు 
ఉప్యోగచంచవ్చుి.    
మా మనిసీులీ్ో ఎప్పట్ి మాదిర్చగయ, ఈ స్ంవ్తసరం కయరాకరమము కోస్ం మొతుం కంట్ెంట్ ఉచితంగయ అందుబాట్టల్ో 
ఉంది. మీరు గయర మీణ ప్రదయశ్ంల్ో ఉన్నప్పటి్కీ, ఉపయధ్యాయుడు ప్తస్ుకయనిన ఇంట్ర్ నట్ న్ుండి డౌన్ోల డ్ చయస్ుకోవ్చుి 
మర్చయు మీ విదయారుు ల్ పేజీల్ న్కల్ు ప్రతుల్ు తయారుచయయాల్ో వ్దోద  ఎంచుకోవ్చుి. “పిల్ల ల్ బ ైబిల్ దర్యాప్తు ” ల్ో 
ఎన్ోన కయరాకరమాల్ు ఉన్యనయి, కయబట్ిు  మీరు విదయారుు ల్ ప్తస్ుకము ఉప్యోగచంచకూడదని ఎంచుకున్న ప్ర్చసిితుల్ల్ో 
కూడయ అది మీకు ప్ని చయస్ుు ంది.  ఈ కయరాకరమము కోస్ం మీ చర్చిల్ో ఇంట్ర్ నట్ ఉండయలిసన్ అవ్స్రం ల్ేదు! ఒక వ్ాకిు 
చర్చికి కయవ్ల్సిన్వి అనీన స్మయానికంట్ే ముందుగయ సిదుం చయస్యు రు, మర్చయు మీ మనిసీు  ీవ్ృదిు  చెందట్ానిన 
చూస్యు డు!   
ఒక కొతు  మర్చయు ఉత్యుజకరమెైన్ కయరాకరమంత్ో ఆదివయరం పయఠశయల్ల్ో ప్రవేశిదయద ము! మీ విదయారుు ల్ు డయవిడ్ మర్చయు 
గోలియత్ గుర్చంచి, ఎసేు ర్క, స్ృషిు  మర్చయు యిేస్ు యొకక ప్తన్రుజీీవ్ం, శ్త్యధ్ిప్తి విశయాస్ం మర్చయు సిబిఐ యొకక ౩ 
యూనిట్లల్ో ఉన్న 39 ఇతర పయఠయల్ు నే్రుికుంట్ారు. మీ తరగతిని ఆహ్లల దకరం మర్చయు ఉత్యుజకరం చయయమని న్ేన్ు 
స్వయల్ు చయస్ుు న్యనన్ు! ప్రయోగశయల్ కోట్ట, నిజమెైన్ స ైన్ుస ప్రయోగయల్ు మర్చయు ప్స్ుప్త టే్ప్తత్ో స్ృజన్యతమకంగయ 
“బ ైబిల్ సీన్” అని మన్ం పిలిచయ వయస్ువ్ “క రైమ్ సీన్” న్ు న్ట్ించండి. ఈ స్ంవ్తసరం నిజానికి మీ విదయారుు ల్ు ప ందయంత 
స్రదయని మీరూ అన్ుభవించగల్రు! 
మీరు పిల్లల్న్ు కొతు  మర్చయు ఉత్యుజకర మారగంల్ో ఉప్చర్చస్ుు ండగయ ఆ దయవ్తడు మమమలిన 
ఘన్ంగయ దీవించుగయక! 
కీరస్ుు ల్ో, 
కిరసిున్య కయర స్ 
 
 

 

 

 



--[ఎల్ా ఉప్యోగచంచయలి]-- 
ఉపయధ్యాయుడయ, ఈ విన్ోద ప్ర్చశోధన్య బ ైబిల్ కయరాకరమానికి స్యాగతం! మీరు మీ 
విదయారుు ల్కు శిక్షణ ఇస్యు రని, అదయ స్మయంల్ో ఎంత్ో విన్ోదయనిన కలిసి 
ప ందుత్యరనీ ఆశిస్ుు న్యనము! ఈ కయరాకరమానిన ఆదివయరం పయఠశయల్ాగయ ల్ేదయ 
పిల్ల ల్ చర్చిగయ, ల్ేదయ పిల్ల ల్కు వయరప్త కలబ్ మనిసీు  ీ గయ ఉప్యోగచంచవ్చుి.  
దృశ్ా ప్ర్చకరముల్ు మా వవబ్ స ైట్ ల్ో మీకు అందించబడత్యయి, మీరు ప్రతి 
చిత్యర నిన ప దదగయ ప ర జ క్టు చయయవ్చుి ల్ేదయ మీ మొబ ైల్ ఫో న్ుల్ో మీ విదయారుు ల్కు 
చూపించవ్చుి. మీకు 9 న్వల్ల్ తరగతుల్న్ు ఇచయి ఈ పయఠా ప్రణయళిక మూడు 
భాగయల్ు మీరు ఆస్యాదిస్యు రని ఆశిస్ుు న్యనము. మొదట్ి భాగంల్ో 13 పయఠయల్ు 
ఉన్యనయి, మర్చయు మగచలిన్ ర్ ండు భాగయల్ల్ో మొతుం 39 పయఠయల్ు ఉన్యనయి.   

సిఫయరుస చయసిన్ కయల్ప్ట్ిుక: (2- 2 ½ గంట్ల్ు) 

• ఐదు ఆధ్యర్యల్త్ో ప్ర్చచయం (25 నిమషయల్ు) 

o శీర్చిక (3 నిమషయల్ు) 

o న్యట్కం (10 నిమషయల్ు) 

o వ్స్ుు వ్త (3 నిమషయల్ు) 

o ప్తర్యతతా శయస్ు రము (2 నిమషయల్ు) 

o బ ైబిల్ దృశ్ాము (7 నిమషయల్ు) 

• ప్రధ్యన్ పయఠా స్మయము (35 నిమషయల్ు) 

o బ ైబిల్ కథ / కేస్ు ప్ర్చషయకరం! (13 నిమషయల్ు) 

o అన్ువ్రున్ం (2 నిమషయల్ు) 

o మెమరీ్ ప్దాం బట్టుప్ట్ుట్ం (15 నిమషయల్ు) 

o అప్పగచంచిన్ ప్ని (3 నిమషయల్ు) 

o దయవ్తని యొకక డిఎన్ఎ (2 నిమషయల్ు) 

• విన్ోద స్మయము! (1 గంట్) 

o ఆట్ (15 నిమషయల్ు) 

o చరి (15 నిమషయల్ు) 

o విదయారుు ల్ ప్తస్ుకయల్ు (15 నిమషయల్ు) 

o ల్ుాకయస్ స ైన్ుస ప్రయోగం (15 నిమషయల్ు) 

• ఐచిిక ‘ఎవ్ర్ో కన్ుకోకండి” ఆట్ (30 నిమషయల్ు) 

ఆధ్యర్యల్ు!  
 



మీ తరగతిని మీ “అప్ర్యధ ప్ర్చశోధకుల్ు” కేస్ు ప్ర్చష్కర్చంచట్ానికి ఆధ్యర్యల్త్ో పయర రంభించండి. ఇది 5-15 నిమషయల్ు తీస్ుకుంట్టంది మర్చయు దీని న్ుండి విన్ోదం 
ప ందట్ం మీ ప ై ఆధ్యరప్డి ఉంట్టంది! ప్రతి పయఠయనికి 5 ఆధ్యర్యల్ు ఉంట్ాయి. ఈ ఆధ్యర్యల్న్ు మీ మొబ ైల్ ఫో న్ ప ై ఉప్యోగచంచవ్చుి, ల్ేదయ విదయారుు ల్ు 
కన్ుగొన్ేందుకు తరగతిల్ో తయారు చయయవ్చుి.    
 

ఆధ్యరం #1 శీర్చిక  

మొదట్ి ఆధ్యరం వయస్ువయనికి పయఠము శీర్చిక  .శీర్చికన్ు చదవ్ండి ల్ేదయ వయరు చూడట్ానికి దయనిని ముదిరంచండి .ఉదయహరణకు ,డయవిడ్ మర్చయు గోలియత్ ప ై పయఠము 
“మొదుద బార్చన్ గయయంత్ో కేస్ు ”అని పిల్ుస్యు రు .డయవిడ్ న్దిల్ోని ఒక ర్యయిత్ో డయవిడ్ న్ు కొట్ిున్ప్ప ుుడు మొదుద బార్చన్ గయయానిన స్ూచిస్ుు ంది  .మీ బ ైబిల్ కేస్ుకు 

ఆహ్లల దయనిన ఇవ్ాడయనికి ప్ర్చశోధకుల్ు మర్చయు ఫో ర్ నిసక్ట విశలలష్కుల్ ప్దయల్న్ు ఉప్యోగచంచట్ం ఈ ఆల్ోచన్ .మీ ఉపయదయాయుల్ ప్తస్ుకయనిన మీ విదయారుతుల్కు 
చూపించవ్దదని గురుు ంచుకోండి ,అందువ్ల్న్ వయరు మోస్ం చయయల్ేరు మర్చయు బ ైబిల్  కథన్ు చూడల్ేరు.   

ఆధ్యరము #2 న్యట్కం 
 

న్యట్కము ప్రతి వయర్యనికి ర్ ండవ్ ఆధ్యరము. విదయారుు ల్ు ల్ేదయ ఉపయధ్యాయుల్న్ు దీనిని 
న్ట్ించమన్ండి. ప్ూర్చుగయ బహ రగతము చయయకుండయ బ ైబిల్ కథకు ఇంకొక ఆధ్యర్యనిన 
ఇవ్ాడం ఈ ఆల్ోచన్. డయవిడ్ మర్చయు గోలియత్ ప ై పయఠంల్ో, ఒక స ైనికుడు ఇంట్ికి వ్చిి 
భారాత్ో మాట్ాల డుతున్యనడు. ఆ స ైనికుడు ఒక ఫిలిసిున్ మర్చయు వయరు యుదదంల్ో ఎల్ా 
ఓడిపో యార్ో దయని గుర్చంచి మాట్ాల డుతున్యనడు. వయరు “హయాజ్” అన్ే ఒక వ్ాకీు గుర్చంచి మర్చయు భార్ీ ఐన్ అతని స్ో దరుని గుర్చంచి మాట్ాల డయరు (గోలియత్ పేరు 
ప్రస్యు వించకుండయ). గోలియత్ కు “హయాజ్” అన్ే స్ో దరుడు ఉన్యనడు అని బ ైబిల్ చెప్పల్ేదు, బ ైబిల్ కథన్ు ఊహ ంచట్ానికి విదయారుు ల్కు స్హ్లయము చయయట్ానికి 
ఇది ఒక విన్ోద న్యట్కము.    

ఆధ్యరం #3 వ్స్ుు వ్త  

ప్రతి పయఠముల్ో మీరు తరగతికి తీస్ుకు ర్యవ్ల్సిన్ ఒక వ్స్ుు వ్త ఉంది. ఇది మీ విదయారుు ల్ు త్యకి, అన్ుభవించగలిగే ఒక 
భౌతిక వ్స్ుు వ్త మర్చయు బ ైబిల్ కథ ఊహ ంచట్ంల్ో స్హ్లయప్డుతుంది. మన్ ఉదయహరణ పయఠంల్ో మీరు తరగతికి తీస్ుకు 
ర్యవ్ల్సిన్ వ్స్ుు వ్త 5 ర్యళ్ళు ల్ేదయ శిల్ల్ు. ఒకవేళ్ విదయారుు ల్ు ఈ 5 ర్యళ్ళు డయవిడ్ న్దీ గరభంల్ో న్ుంచి తీసిన్వి అని ఊహ సేు  
నిర్యద ర్చంచకుండయ, తిరస్కర్చంచకుండయ ఉండట్ానికి ప్రయతినంచండి. మీరు మీ విదయారుు ల్కు అబదయు ల్ు చెపయపల్ని అన్ుకోరు, 
కయనీ మీ విదయారుి ల్ు కథన్ు వీల్ ైన్ంత ఎకుకవ్ స్మయం 
ప్రశినంచయల్ని మీరు కోరుకుంట్ారు.    

  
ప్రతి పయఠయనికి న్యల్ుగవ్ ఆధ్యరము అస్ల్ ైన్ ప్తర్యవ్స్ుు  భాగము. 

గయథ్ న్గరం యొకక శిధ్ిల్ాల్ వయస్ువ్మెైన్ ఆధునిక చితరం ఇకకడ ఉంది. ఈ ర్ోజు ఇది ట్ెల్ జేఫిత్ జాతీయ 
ఉదయాన్వ్న్ంల్ో ఉంద.ి (రహస్ాం: గోలియత్ యొకక ఇల్ుల  ఫిలిస టున్ న్గరం). రహస్ాం చెప్పకుండయ అది 
పయర చీన్ గయథ్ న్గరం అని చెప్పకుండయ ఫో ట్ో చూపించయలి. గయత్, గోలియత్ యొకక స్ ంత న్గరం అని చయల్ా 
మందికి త్ెలియదు, అందువ్ల్న్ మీ పయఠం రహస్ాంగయన్ే ఉంట్టంది!  
 
 



 ఆధ్యరము #5 బ బైిల్ దృశ్ాము  

ప్రతి వయర్యనికి చివ్ర్చ ఆధ్యరం బ ైబిల్ దృశ్ాము, మీ ప్ర్చశోధకుల్ు శోధ్ించట్ానికి ఒక న్ేర దృశ్ాం వ్ల్  
కన్ప్డయల్ా చయయవ్చుి.    

 

 

 

 

 

ఉదయహరణకు, ఈ బ ైబిల్ దృశ్ాం చితరం అన్నియాస్ మర్చయు స్ఫీర్య మర్చయు 
దయవ్తని కోస్ం వయర్చ జీవితం పయఠంల్ోనిది. మేము ఇచిిన్ చిత్యర నిన మీరు 
ఉప్యోగచంచవ్చుి, ల్ేదయ శ్రీ్రం ఆకయర్యనిన గీసి మీ విదయారుు ల్ు 
ప్ర్చశోధ్ించట్ానికి మీరు నిజమెైన్ దృశయానిన స్ృషిుంచవ్చుి.   మీరు 
గమనించిన్ట్టల , ఈ చర్చి ఆధ్యర్యల్ చుట్టు   పో లీస్ ట్ేప్తన్ు ప ట్ిు , వయర్చ విదయారుి ల్ 
ప్ర్చశోధన్న్ు మర్చంత స్రదయగయ చయసింది మర్చయు న్ేల్ప ై శ్ర్ీర్యల్ ఆకయర్యల్న్ు 
రూప ందించట్ానికి ట్ేప్తన్ు ఉప్యోగచంచింది. .    

కేస్ు ప్ర్చష్కర్చంచబడంిది!  
ఒకస్యర్చ మీ విదయారుు ల్ు ఆధ్యర్యల్న్ు ప్ర్చశోధ్ించిన్ తరువయత, వయర్చని ముందుకు వవళిల కేస్ున్ు ప్ర్చష్కర్చంచనివ్ాండి ల్ేదయ ఆ వయర్యనికి మీరు ఏ బ ైబిల్ కథన్ు 
అన్ుకుంట్టన్యనర్ో దయనిని ఖచిితంగయ చెప్పనివ్ాండి. మీ విదయారుు ల్ల్ో స్ంవ్తసర్యల్ుగయ చర్చికి వవళ్ళు న్న విదయారుు ల్ు ల్ేకపో త్య, వయరు ఈ బ ైబిల్ కథని ఊహ ంచట్ానికి 
ఇబబంది కష్ుప్డవ్చుి. ముందుకు స్యగచ వయర్చకి బ ైబిల్ కథ చెప్పట్ం ఒక స్మస్ా కయదు. వయరు స్ర్చగయగ  ఊహ ంచల్ేకపో యిన్య, ఆధ్యర్యల్ు ఎంత్ో స్రదయగయ 
ప్ర్చచయానిన కల్ుగచయస్యు యి, మర్చయు మీ కోస్ం చయల్ా ప్రత్యాకమైెన్ ఆదివయరం పయఠశయల్న్ు స్ృషిుస్యు యి!  

బ బైిల్ కథ  

అనిన ఆధ్యర్యల్ు ముగచంచిన్ తరువయత మర్చయు ఈ వయరం బ ైబిల్ కథ మీ విదయారుి ల్కు చెపిపన్ తరువయత,  స్యధ్యరణ 
ఆదివయరం పయఠశయల్ ల్ో వ్ల్  బ ైబిల్ కథన్ు చెప్పవ్ల్సిన్ స్మయం ఇది.  ఇచిిన్ స్ూచిక న్ుండి మీరు బ ైబిల్ కథన్ు 
చూడవ్చుి, ల్ేదయ మీ ఉపయధ్యాయుల్ ప్తస్ుకం స్హ్లయంత్ో కథ చెప్పవ్చుి. ఒక వేళ్ కథ చెప్పట్ానికి మీ 
ఉపయధ్యాయుల్ ప్తస్ు కయనిన ఎంచుకుంట్ే, బ ైబిల్ న్ు కూడయ వవంట్ ఉంచుకొని త్ెరవ్ట్ం మంచిది.  ప్రతి వయరము కథ న్ుండి 
ఒక చితరము ల్ేదయ కయరూు న్ు ఉంట్ాయి, కొనిన స్యరుల  ఆ కథయన్యయకుడు మర్చయు కొనిన స్యరుల  ప్రతి న్యయకుడు. డయవిడ్ 
మర్చయు గోలియత్ పయఠంన్ుంచి గోలియత్ చిత్యర నిన మీ విదయారుి ల్కు చూప్ండి.  



ప్రతి విదయార్చికి ఇవ్ాట్ానికి మీకు ఇచిిన్ బ ైబిల్ ప్రజల్ కయరుు ల్ు ఉప్యోగచంచండి. వీట్ిని హ్లజరు కయరుు ల్ుగయ, ల్ేదయ “ఎవ్ర్ో చెప్తపకోండి” ఆట్ ఆడట్ానికి కూడయ 
ఉప్యోగచంచవ్చుి. ఈ ఆట్ స్ూచన్ల్ు ఈ “ఎల్ా” విభాగం చివ్రన్ ఇవ్ాబడయు యి.    

అన్ువ్రున్ం  

పయఠం తరువయత, అన్ువ్రున్యనిన జీవిత్యనికి ప్ంచండి. డయవిడ్ మర్చయు గోలియత్ కథ కోస్ం, అన్ువ్రున్ం, “న్నే్ు చిన్నవయడిని అయిన్య ప దద  
ప్న్ుల్ు చయయగల్న్ు”. మీ విదయారుి ల్త్ో ప దద  ప్ని చయయట్ానికి దయవ్తడు చిన్న వయడెైన్ డయవిడ్ ని ఎల్ా ఉప్యోగచంచుకున్యనడో  దయని గుర్చంచి మాట్ాల డండి, మర్చయు 
దయవ్తడి వయర్చని కూడయ ఎల్ా ఉప్యోగచంచుకోగల్డో  చెప్పండి  

మమెర్ ీప్దాము  

ప్రతి వయర్యనికి మెమర్ీ  ప్దాము జీవిత్యనికి అన్ువ్రున్యనికి అన్ుగుణంగయ ఎంచుకోబడుతుంది. మీ విదయారుి ల్ు బ ైబిల్ ప్దయాల్ు బట్టుప్ట్ేుందుకు స్హ్లయం 
చయయట్ానికి కొంత స్మయం తీస్ుకోండి.   

ఇవ్ాబడని్ ప్ని  

ప్రతి వయరము, వయరమంత్య ఆచరణల్ో ప ట్ుట్ానికి మీ విదయారుు ల్కు ఇవ్ావ్ల్సిన్ ప్ని ఉంది, ఈ పయఠా ప్రణయళికల్ో ఇది చయల్ా ముఖామెైన్ భాగము! దయవ్తడు మన్ము 
మాట్ల్న్ు విన్ట్మే కయదు ఆచర్చంచయల్ని కూడయ కోరుకుంట్ాడు! విదయారుి ల్ు చర్చిల్ో న్ేరుికోవ్ట్మే కయదు అల్ా జీవించట్ం కూడయ ముఖాము. బ ైబిల్ ప్దయాల్ు 
మర్చయు సిదయు ంత్యల్న్ు జాా ప్కం చయస్ుకోడయనికి విదయారుి ల్న్ు అన్ుమతించట్ం దయార్య ఎకుకవ్ ప్ర్చస్యుాల్న్ు స్ృషిుంచవ్దుద ,  వయరం మొతుంల్ో వయరు ఈ పయఠయల్న్ు 
ఆచర్చంచట్ేల దు. కప్ట్టల్న్ు తయారు చయసే తప్తప మన్ము చయయకూడదు! మీ విదయారుి ల్న్ు కప్ట్టల్ుగయ తయారుకయకుండయ పో ర తసహ ంచట్ేల దని నిర్యు ర్చంచుకున్ేందుకు 
ఏక రక మారగం పయఠయల్న్ు మొతుం వయరమంత్య వయరు అన్ుస్ర్చంచట్ం అవ్స్రము.   

దయవ్తని డఎిన్ఏ  

దయవ్తన్ు డిఎన్ఏ తరగతిల్ోని ఒక విభాగం, ఇకకడ మన్ము బ ైబిల్ పయఠయల్ ఆధ్యరంగయ దయవ్తని గుర్చంచి కొంత 
త్ెల్ుస్ుకుంట్ాము. ఉదయహరణకు, డయవిడ్ మర్చయు గోలియత్ పయఠంల్ో, దయవ్తడు తన్ ప్రణయళికల్న్ు 
న్వరవేరిడయనికి ప్రజల్న్ు ఉప్యోగచస్యు డని న్ేరుికున్యనము.    

స్రదయ స్మయం! 

ఆట్  

మీ తరగతిల్ో ఆట్ల్ు చయల్ా ముఖామెైన్ భాగము, ఎందుకంట్ే ఇది మీ విదయారుి ల్ు తిర్చగచ వ్చయిట్టల  చయస్ుు ంది! పిల్ల ల్ు ఆడుకోవ్డయనిన ఇష్ుప్డత్యరు, మీరు ప్రతి 
తరగతిల్ో ఒక ఆట్న్ు కలిగచ ఉంట్ే, వయరం, వయరం మీ తరగతి ప రగట్ం మీరు చూస్యు రు. మీ తరగతిల్ో ఎంత ఎకుకవ్ మంది విదయారుి ల్ు ఉంట్ే, మీరు అనిన 
జీవిత్యల్న్ు మారిగల్రు! 

చరి  

మీ విదయారుి ల్న్ు కిలష్ుమెైన్ చరిల్ో పయల్గగ న్ేల్ా చయయట్ానికి మేము మీకు మూడు చర్యి ప్రశ్నల్ు ఇచయిము. చరిన్ు న్డిపించడయనికి 
ఉతుమ మారగం విదయారుి ల్కు ప్రశ్నల్ు అందించకుండయ ఉండట్ం, ప్రతి ప్రశ్న గుర్చంచి వయర్చని నిజంగయ మాట్ాల డట్ానికి అన్ుమతించట్ం. వయరు 
ఎంత ఎకుకవ్ వయదిసేు , మీరు అంత ఎకుకవ్ ఉతుమంగయ చయస్ుు న్నట్టల ! అందువ్ల్న్, గొప్ప వయదన్ జరగట్ానికి ప్రయతినంచండి, మర్చయు మీ 
విదయారుి ల్ నిజమెైన్ అభిపయర యాల్ని మీరు చూడవ్చుి. ఉపయధ్యాయుల్ ప్తస్ుకంల్ో మీకు జవయబుల్ు ఇచయిము, తదయార్య ఒక ప్రశ్నన్ు 
చర్చించి చివ్రల్ో, మీ అభిపయర యాల్ని కూడయ ప్ంచుకోవ్చుి.    



విదయారుి ల్ పజేీల్కు స్మాధ్యన్యల్ు   

ఈ కయరాకరమం విదయారుి ల్ పేజీల్న్ు కూడయ కలిగచ ఉంది, వీట్ిని మీ తరగతిల్ో కయరాకల్ాపయల్ుగయ ఉప్యోగచంచుకోగల్రు. పిల్ల ల్ు రంగుల్ు వేయడయనిన, ప్దయల్న్ు 
కన్ుగొని ప్ర్చష్కర్చంచట్ానిన ఇష్ుప్డత్యరు, మర్చయు మా విదయారుి ల్ ప్తస్ు కయనిన మీ తరగతిని స్రదయగయ చయయట్ానికి ఉప్యోగచంచుకుంట్ారని ఆశిస్యు ము. ఈ 
విభాగంల్ో, విదయారుి ల్ ప్తస్ుకంల్ో కన్ుగొన్ే 4 ఏజ స్ ల్ో ఉండయ ప్రహేళికల్కు స్మాధ్యన్యల్ు కన్ుగొంట్ారు  

ల్ుాకయస్ యొకక ప్రయోగము   

మీ తరగతి చివ్ర్చ కయరాకల్ాప్ము వవర్చర శయస్ు రవేతు  డయకుర్క ల్ుాకయస్ త్ో ఒక స ైన్ుస ప్రయోగం! ప్రతి వయరము ఆయన్ మీకు ఒక స ైన్ుస ప్రయోగం ఇస్యు రు మీరు దయనిని 
తరగతిల్ో ఒక ప్నిల్ా చయయవ్చుి. అతని వీడియోని కలిసి చూడవ్చుి, ల్ేదయ ఈ చితరంల్ో కనిపించయ ఉపయధ్యాయుర్యల్ు తన్ ప్రయోగశయల్ కోట్టల్ో ప్రయోగం 

చయస్ుు న్నట్టల , ప్రయోగయనిన మీర్ే చయయవ్చుి.    
 
 

 

 

 

 

ఎవ్ర్ో కన్ుకోకండ ిఆట్  

మీ తరగతికి చివ్ర్చ ఐచిిక కయరాకల్ాప్ము బ ైబిల్ ప్రజల్ కయరుు ల్త్ో ఆడగలిగే “ఎవ్ర్ో 
కన్ుకోకండి” అన్ే ఆట్. ఇది ఒక స్యంప్రదయయ బో ర్కు ఆట్, ఇది భాగస్యాముల్త్ో 
ఆడవ్చుి, ల్ేదయ ఇదదరు పిల్ల ల్ు ఒకర్చత్ో ఒకరు ఆడయ ఆట్.   
ప్రతి విదయార్చుకి అనిన 13 కయరుు ల్ు ముదిరంచండి. ఉపయధ్యాయుల్కు కూడయ మొతుం 
కయరుు ల్ స ట్ ఉండయలి. ఆట్ ఆడయ కొదీద  బ ైబిల్ ప్రజల్న్ు మీ విదయారుు ల్ు బాగయ 
త్ెల్ుస్ుకుంట్ారు. 
కయర్కు స్యు క్ట ముకక ల్ేదయ అకయర్చుయన్ వ్ంట్ి గట్ిు  కయగచత్యనిన కయరుు ల్ు ప ట్ుడయనికి 
మడవ్ండి. మీ భాగస్యామ ల్ేదయ ఉపయధ్యాయుడు ఏ బ ైబిల్ ప్రజల్ కయరుు న్ు కలిగచ 
ఉన్యనర్ో ఊహ ంచట్ం ఈ ఆట్. ప్రతి వయరు ఒక బ ైబిల్ ప్రజల్ కయరుు న్ు ఎంచుకొని 
మర్చయు మీ భాగస్యామ న్ుంచి రహస్ాంగయ ఉంచడం దయార్య ఆట్న్ు పయర రంభించండి.   
బ ైబిల్ ప్రజల్ వివిధ ల్క్షణయల్న్ు చూడండి, వయర్చ కళ్ు రంగు, జుట్టు  రంగు, వయర్చకి గడుం ఉందో  ల్ేదో , వయరు ట్ోపీ ధర్చంచయర్ో, వయర్చ ముకుక ల్ేదయ చెవ్తల్ ప్ర్చమాణం, 
ఇంకయ వయరు మగవయర్య ల్ేక ఆడవయర్య అని గమనించండి. మొదట్ి ఆట్గయడు ఒక ప్రశ్నని అడగట్ం దయార్య పయర రంభిస్యు డు, మర్చయు ర్ ండవ్ ఆట్గయడు కేవ్ల్ం 
“అవ్తన్ు” ల్ేదయ “కయదు” అని మాతరమే స్మాధ్యన్ం ఇవయాలి.  ప్రతి వ్ంతుకు ఒక ప్రశ్న మాతరమే అన్ుమతించబడుతుంది. మీకు స్మాధ్యన్ం వ్చిిన్ తరువయత, 

స్మాధ్యన్ం ల్ేని కయరుు ల్న్ు కింద ప ట్ెుయావ్చుి. ఉదయహరణకు, మీరు అది సీు రన్య అని అడిగచత్య, మీ 
భాగస్యామ కయదు అంట్ే, మీరు అందరు సీు రల్ కయరుు ల్ు కింద ప ట్ువ్చుి.  రహస్ా బ ైబిల్ వ్ాకీు ఎవ్ర్ో 
కన్ుగొన్ే వ్రకూ ప్రశ్నల్ు అడగట్ానిన కొన్స్యగచంచండి! 
 
 

ఈ కయరాకరమము 9 న్వల్ల్ తరగతుల్ కోస్ం మూడు భాగయల్ మెట్టర్చయల్ కలిగచ ఉంది. 
స్ంవ్తసరం చివ్రకు అడుు కోవ్ట్ానిక ిమూడు స ట్ల  బ ైబిల్ ప్రజల్ు ఉంట్ాయి, మొతుం 39 
మంది బ ైబిల్ ప్రజల్ు.   



--[ కేస్ు1 ]-- 
ఆధ్యర్యల్ు!(పయఠం1) 

ఆధ్యరం #1 పరేు (పయఠం1)  
మొదుద  బార్చన్ ఆయుధ్యల్త్ో గయయం కేస్ు  

ఆధ్యరం #2 న్యట్కం (పయఠం1)  
వయాఖాాత: ఈ కథ కల్పన్ కయనీ కొనిన పేరుల  మర్చయు ప్రదయశయల్ు అమాయకుల్న్ు రక్ించడయనికి 
మారిబడయు యి.   
స ైనికుడు: పిరయా, న్య ర్ోజు ఎల్ా గడిచిందో  న్ువ్తా న్మమల్ేవ్త, న్ేన్ు కేవ్ల్ం బరతికి 
ఉండగలిగయన్ు! 
భారా: అకకడకి వవళ్ుదదని నీకు చెపయపన్ు, కయనీ న్ువ్తా విన్వ్త.   
స ైనికుడు: అవ్తన్ు, న్ువ్తా చెపిపంది నిజమే, కయనీ న్య పిరయా, న్ువ్ాకకడ ల్ేవ్త, అకకడ ఏమ జరుగబో తుందో  నీకు 
త్ెలియదు.   
భారా: న్య తండిర కతిు  ఎకకడ ఉంది?   
స ైనికుడు: [గుస్గుస్ల్ాడుతూ] దయనిని నే్న్ు ఎఫేస్ డయమమం శిబిరంల్ో వ్దిల్ేస్యన్ు  
భారా: మంచిది, ఇది స్మయము, శయర్చం ర్ోడ్ కు వవన్కుక వవళిల దయనిన తిర్చగచ తీస్ుకుర్యవ్ట్ానికి.   
స ైనికుడు: న్ేన్ు త్యల్ేన్ు. వయళ్ళు న్న్ున చంపేస్యు రు.. 
భారా: స్ర్ే న్ువ్తా త్యల్ేకపో త్య, ఇకకడ కూడయ న్ువ్తా బాగయ ఉండయ అవ్కయశ్ం తకుకవ్గయ కనిపిస్ోు ంది.   
స ైనికుడు: న్యకు త్ెల్ుస్ు న్ువ్తా కోప్ంగయ ఉన్యనవ్త, కయనీ న్ేన్ు నీ తండిర కతిు  కోస్ం వవన్కిక వవళ్ుట్ేల దు. 
భారా: [నిట్టు రుస్ూు ] నీకు భయం ఐత్య హయాజ్ ని కయనీ, ఇంకయ కయవయల్ంట్ే అతని ప దద  అన్నన్ు కయనీ ఎందుకు నీత్ో 
తీస్ుక ళ్లకూడదు?  



స ైనికుడు: న్ేన్ది చెయాల్ేన్ు. అతని అన్న చనిపో యాడు. మేము ఓడిపో యాము.   
భారా: [ర్ొట్ెు  పిండి కల్ుప్తతున్న గచన్వనని కింద ప్డయసింది పిండి న్ేల్ంత్య ప్డింది] ఓహ్, న్య పిరయాఏమ జర్చగచంది? 
స ైనికుడు: నీకు చెపయపన్ు అది చయల్ా విచితరం అని. మేము ఎఫేస్ వ్దద  గుడయరం వేస్యము, ఇది నీకు స్ కొహ్ దయార్య 
త్ెల్ుస్ు. మేము వయర్చని దయదయప్త ఒక న్వల్ పయట్ట చుట్టు ముట్ాు ము మర్చయు బీఫ్ వయళ్ు ప దద  అన్నయా ప్రతి ర్ోజు వయర్చ 
వ్దదకు వవళిల వయర్చని పో ర్యడమని స్వయల్ు చయస్యడు మర్చయు వయర్చని ఎకుకవ్గయ ఎగత్యళి చయస్యడు. అది ఎంత స్రదయగయ 
ఉందంట్ే మేము మా కవ్చయల్ు కూడయ వేస్ుకోల్ేదు, మేము కేవ్ల్ం బయట్కు వవళిల వయర్చని అతన్ు ఆట్ప్ట్ిుంచట్ం 
చూసేవయళ్ుము. మీ తండిర కతిుని పో గొట్టు కోకూడదని నే్న్ు దయనిని గుడయరంల్ో ప ట్ాు న్ు.   
భారా: గుడయరంల్ోన్య? గుడయరం అంట్ే గుర్ొు చిింది, గుడయర్యనిన వవన్కిక తె్చయివయ?  
స ైనికుడు: ల్ేదు.  
భారా: అయోా,మన్ం కయాంపింగ్ కోస్ం ఈ స్ంవ్తసరం దయనిని ఉప్యోగచంచుకుందయము?   
స ైనికుడు: పిరయా, ఎవ్ారూ ఇంకయ గుడయర్యనిన కయనీ కతిుని కయనీ కలిగచ ల్ేరు, న్ేన్ు ఇంత వేగంగయ ఉన్నందుకు చయల్ా 
అదృష్ువ్ంతుడిని. కనీస్ం న్ేన్ు ఇంట్ికి చయరగలిగచన్ందుకు స్ంత్ోష్ం, చయల్ా మంది ఇల్ుల  చయరల్ేదు.   
భారా: స్ర్ే, ఇంట్ికి స్యాగతము. మన్ము ఎల్ాగో అల్ా గడుప్తదయము. న్ేన్ు న్ువ్తా ల్ేని ల్ోట్ట అన్ుభవించయన్ు.  
స ైనికుడు: న్ేన్ు కూడయ. 

ఆధ్యరం #3 వ్స్ుు వ్త(పయఠం1)

 
తరగతికి ఈ భౌతిక వ్స్ుు వ్తన్ు ఒక ఆధ్యరంగయ తీస్ుకురండి. 5 ర్యళ్ళు. 

ఆధ్యరం #4 ప్తర్యతతాశయస్ు రము (పయఠం1) 

 
గయతు యొకక శిధ్ిల్ాల్ అస్ల్ ైన్ ఆధునిక చితరము. నే్డు ఇది ట్ెల్ 
జాఫిట్ జాతీయ వ్న్ంల్ో ఉంది.(రహస్ాం: గోలియత్ యొకక ఇల్ుల  
ఫిలిషీుయుల్ న్గరం.) 

ఆధ్యరం #5 బ బైిల్ ఘట్ుము (పయఠం1) 

 
రహస్ాం: గోలియత్ కు ప దద  పయదముదరల్ు, మర్చయు స ైన్యానికి చిన్న పయదముదరల్ు. 



కేస్ు ప్ర్చష్కర్చంచబడంిది! (పయఠం1) 

బ బైిల్ కథ (పయఠం1)  
డయవిడ్ మర్చయు గోలియత్ 

బ ైబిల్ న్ుండి: 1 శయమూాల్ 17:1-53 

ఇశయర యిేలీయుల్ు ఫిలిషీుయుల్ మధా యుదు  మెైదయన్ంల్ో నిల్బడిన్ డయవిడ్ కు త్ెల్ుస్ు 
తన్ు ఈ పో ర్యట్ంల్ో గ ల్ువ్గల్డు అని. అతని వవైప్త దయవ్తడు ఉన్యనడు కయబట్ిు  
ఓడిపో డు, కయనీ అతని మీదకు దూకట్ానికి సిదుంగయ ఉన్యన 10 అడుగుల్ భార్ీ వ్ాకిు ని 
చూస్ూు  న్ుంచున్నప్తపడు ఇతర స ైనికుల్ భయానిన అతన్ు అన్ుభూతి 
చెందుతున్యనడు. గోలియత్ భార్ీ మనిషి మర్చయు అతన్ు ఇశయర యిేలీయుల్న్ు ఎగత్యళి 
చయస్ుు న్యనడు. ఎవ్రూ ఈ ఫిలిషీుయున్ హంతకునిత్ో పో ర్యట్ానికి సిదుంగయ ల్ేరు  

డయవిడ్ కి స ైనికునిగయ ఉండట్ానికి తగచన్ంత వ్యస్ు ల్ేదు, అతన్ు ఒక యువ్, చిన్న కయప్ర్చ పిల్ల వయడు, కయనీ చయల్ా 
ధ్ెైరావ్ంతుడు. ఈ చిన్న వ్యస్ుల్ో, అతన్ు ఇప్పట్ికే ఒక సింహ్లనిన మర్చయు ఒక ఎల్ుగుబంట్ిని ఆతని సిబబంది 
కంట్ే ఎకుకవ్ ఏమీ ల్ేకుండయ చంపయడు. కయనీ ఈ యుదుంల్ో దయవ్తడు అతని వవైప్త ఉన్యనడు. భగవ్ంతుడి పేర్చట్ వ్స్ుు న్న 
తన్ు ఓడిపో ల్ేడు అని అతనికి తె్ల్ుస్ు.   

5 మృదువవైన్ ర్యళ్ున్ు తీస్ుకున్న తరువయత, ఒకట్ి అతని వ్డిస ల్ో ప ట్ాు డు. గోలియత్ యొకక భార్ీ దయహము దగగర 
దగగరగయ వ్స్ోు ంది. స్ర్ రన్ స్మయం కోస్ం ఎదురు చూడయల్ని త్ెలిసి, అతని వ్డిస న్ు ఊప్ట్ం పయర రంభించయడు. అది 
చుట్టు  చుట్టు  తిరుగుత్ోంది. ర్యయిని ఎగరనిచయిడు మర్చయు అది గోలియత్ ర్ ండు కన్ునల్ మధా చిన్న ఖాళీ ఐన్ 
దయని ల్క్యానిన చయరుకుంది/ గోలియత్ న్ేల్ కూల్ాడు మర్చయు మరణ ంచయడు. వయర్చ న్యయకుడి ప్తన్ం చూసిన్  
ఫిలిషీుయుల్ స ైన్ాం ప్ర్చగ తిు ంది.   

అన్ువ్రున్ం (పయఠం1)  
న్ేన్ు చిన్నగయ ఉన్యన ప దద  ప్న్ుల్ు చయయగల్న్ు.   

మమెర్ ీప్దాము (పయఠం 1)  
“మీ కోసం నాకున్ి ప్ర ణాళికలు నాకు తెలుసు,’ భగవంతుడు ప్ర కటంచాడు, ‘మీకు హాని చేసేవి కాదు మిమ్మల్ని 
సంప్నిలన చేసేవి, మీకు భవిష్యతుు  మ్రియు ఆశ ఇచేే ప్ర ణాళికలు.’” ఇరిమయా 29:11 



ప్తరమాయింప్త (పయఠం1)  
మీ బాధాత కయని అంట్టల  త్ోమట్ం ల్ేదయ బట్ుల్ు ఉతకట్ం వ్ంట్ి స్యధ్యరణంగయ మీది కయని ఒక ప్నిని మీ తలిలదండుర ల్ 
కోస్ం ఈ వయరం మీరు చెయాండి. దయవ్తడు మీకు ప దద  ప్న్ుల్ల్ో స్హ్లయం చయయట్ానిన చూడండి.    

దయవ్తని డఎిన్ఏ (పయఠం1)  
ఈ పయఠం న్ుండి మన్ము దయవ్తని గుర్చంచి ఏమ న్ేరుికున్యనము  ?దయవ్తడు 
తన్ ప్రణయళికల్ు స్యధి్ంచట్ానికి వ్ాకుు ల్న్ు ఉప్యోగచంచుకుంట్ాడు.   

స్రదయ స్మయము! (పయఠం1) 

ఆట్ (పయఠం1)  
షయడో  ట్ాాగ్  

ఈ ఆట్ అనిన ట్ాాగ్ ఆట్ల్ల్ాన్ే ఆడయలి, ఉపయధ్యాయుడు కొందరు పిల్ల ల్ని ‘దయని’ ల్ా ఉండట్ానికి ఎంచుకుంట్ే వయరు 
ఇతర పిల్ల ల్ వవంట్ ప్డి ట్ాాగ్ చయస్యు రు.  ఈ ప్దుతిల్ో, ‘అద’ి ఆట్గయళ్ళల  కీరడయకయరుల్ని త్యకి కయకుండయ వయర్చ నీడ ప ైన్ 
అడుగు ప ట్ిు  ట్ాాగ్ చయస్యు రు.   

చరి (పయఠం 1)  
(ప దద  విదయారుు ల్ కోస్ం) 

1. తరువయత ఏమ జరుగుతుందో  మీకు త్ెలిసేు  అది మీరు చయయబో యిేదయనిన ఎల్ా మారుస్ుు ంది?ల్ాట్ర్ీ ట్ిక ట్టల  
కొన్ట్ం, స టులిష్ బట్ుల్ కొన్ుగోల్ు ల్ేదయ విప్తుు ల్న్ు తపిపంచట్ం గుర్చంచి కొదిద  నిమషయల్ు 
మాట్ాల డండి. తరువయత దయవ్తడు ఊహ్లజనిత మార్యగ ల్ోల  ఎల్ా ప్ని చయస్యు డు అన్న ఆల్ోచన్ని 
ప్ర్చచయం చయయండి మర్చయు గతంల్ో అతన్ు ప్నిచయసిన్ దయనిన బట్ిు  తరువయత ఏమ 
చెయాాలి అన్ుకుంట్టన్యనడు అని మన్ము ఎల్ా త్ెల్ుస్ుకోగల్మో చెప్పండి. విశయాస్యనికి 
ఒక మారగం దయవ్తడు తరువయత ఏమ చయస్యు డో  త్ెల్ుస్ుకొని అందుల్ో పయల్గగ న్ట్ం. “సింహం ప్ంజా మర్చయు 
ఎల్ుగుబంట్ి ప్ంజా న్ుంచి న్న్ున విడిపించిన్ భగవ్ంతుడు ఈ ఫిలిషీుయుని చయతి న్ుండి కూడయ న్న్ున 
విడిపిస్యు డు.” 1 శయమ్ 17:37 

2. గోలియత్ న్ు చంపే ముందు డయవిడ్ అతనిన ఎగత్యళి చయస్యడు, గోలియత్ న్ు ఎగత్యళి చెయాట్ం డయవిడ్ కు 
ఎందుకు స్ర్ రన్ది? ఎవ్ర్చన్ో వవకికర్చంచట్ం మీకు స్ర్చ ఐన్ది ఎందుకు అవ్తతుంది? ఇది కొంచెం గమమతె్తున్ 



ప్రశ్న. గోలియత్ న్ు డయవిడ్ వవకికర్చంచట్ం ఆమోదయోగాం కయకపో వ్చుి కయనీ అది కథల్ో భాగము. అది అతని 
విశయాస్యనిన ప్రదర్చశంచింది.   

3. అతని స్ో దరుల్న్ు సేవిస్ుు న్నందుకు డయవిడ్ కి ఆ దిగగజానిన చంపే అవ్కయశ్ం వ్చిింది. ఒకర్చకొకరు 
న్యయకతాం వ్హ ంచట్ం మర్చయు సేవ్ చయయట్ం ఎల్ా ఉంట్ాయి?  

న్యయకతాం మర్చయు సేవ్ ఒకదయనికొకట్ి చయల్ా భిన్నం ఐన్ప్పట్ికీ; న్యయకత్యానిన మర్చయు సేవ్న్ు ఒకేల్ా 
కనిపించయల్ా చయసే సేవయ న్యయకతాం ఉంది. సేవ్ చయసేట్ప్తపడు, న్ువ్తా అవ్కయశయల్ు చూడగల్వ్త; అవ్కయశయల్ప ై ప్ని 
చయయగల్వ్త, ఇది న్యయకత్యానికి ఒక రూప్ం.   

విదయారుు ల్ పజేీల్కు స్మాధ్యన్యల్ు (పయఠం1)  

 

ల్ుాకయస్ యొకక ప్రయోగము (పయఠం1)  
ఒక కయడ గచన్వనల్ో న్యల్గ వ్ కప్తప నీరు మర్చయు న్యల్గ వ్ కప్తప వవనిగయర్క కల్ప్ండి, మర్చయు న్యల్గ వ్ కప్తప బేకింగ్ స్ో డయ 
కల్ప్ండి. ఆ మశ్రమంల్ో బుడగల్ు వ్స్యు యి, కయడ గచన్వనల్ో గయలి కంట్ే బరువవైన్ కయరబన్ డయాక రసడ్ నిండుతుంది. దరవ్ం 
కయకుండయ ఆ కయరబన్ డయాక రసడ్ న్ు వవల్ుగుతున్న కొవవాతిు  ప ై పో యండి మర్చయు ఆ కొవవాతిు  ఆర్చపో తుంది. 
(వివ్రముల్ు యూట్టాబ్ ల్ో చూడండి)  

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

 

 
 
 
 

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


--[కేస్ు2 ]-- 
ఆధ్యర్యల్ు! (పయఠం2) 

ఆధ్యరం #1 శీర్చిక (పయఠం 2)  
తపిపపో యిన్ శ్వ్ం కేస్ు  

ఆధ్యరం #2 న్యట్కం (పయఠం2)  
వయాఖాాత: ఈ కథ కలిపతం కయనీ కొనిన పేరుల  మర్చయు ప్రదయశయల్ు అమాయకుల్న్ు రక్ించట్ానికి మారిబడయు యి.  

గూఢచయర్చ: పయదముదరల్ చిత్యర ల్ు ప ందండి, అది స ట్ స్ంఖా 5 వ్ల్  కనిపిస్ుు ంది. 

ట్ెక్ట: స్ర్ే, న్య వ్దద  2 స ట్ల  ప్తరుష్ుల్ పయదముదరల్ు ఉన్యనయి. వయరు ప్ర్చగ తుు తున్నట్టల  కనిపిస్ోు ంది.   

గూఢచయర్చ: అకకడ బూట్ట ముదరల్ు కూడయ ఉన్యనయి, వయరు కయప్ల్ా కయసిన్ట్టల  ఉన్యనరు, వయర్ ంత దుముమ చయస్యర్ో 
చూడు.  

ట్ెక్ట: ఇవి చయల్ా చిన్నగయ కనిపిస్ుు న్యనయి. అకకడ బహుశయ ఇదదరు ల్ేదయ ముగుగ రు ఒక మోస్ురుగయ 
ఉండయ ఆడవయరు ఉండి ఉండవ్చుి. 

గూఢచయర్చ: [చుట్టు  చూసి ఇంకొక పయదముదరన్ు గమనిస్యు డు] దీని స్ంగతి ఏమట్ి, ఈ ముదర చయల్ా 
ప దదదిగయ కనిపిస్ోు ంది ఇది ఇకకడ న్ుంచి మొదల్ు [చుట్టు  చూస్ూు ] ఇకకడన్ుంచి [చుట్టు  చూస్ూు ] 
ట్ెక్ట??? 

ట్ెక్ట: అవ్తన్ు? [క మెర్య న్ుండి చూస్ూు ] 

గూఢచయర్చ: న్ేర దృశయానిన కల్ుషితం చయయట్ం గుర్చంచి నీకు ఏమ చెపయపన్ు?   

ట్ెక్ట: [గుట్క వేస్ూు ] న్ేన్ు మళీు అల్ా చయసేు  ప్ని  న్ుండి త్ొల్గచస్యు రు అన్య?  



గూఢచయర్చ: న్ువ్తా ఇప్పట్ి వ్రకూ ఇకకడ ప్ని చయస్యవయ? 

ట్ెక్ట: ల్ేదు. 

గూఢచయర్చ: గట్ిుగయ ఆల్ోచించు, న్ువ్తా ఇకకడ న్డిచయవయ, చూస్యవయ, ల్ేదయ ఇకకడి ముర్చకి గుర్చంచి కనీస్ం 
ఆల్ోచించయవయ?   

ట్ెక్ట: ల్ేదు, న్ేన్ు ఒట్టు  వేస్ుు న్యనన్ు!  

గూఢచయర్చ: న్ువ్తా, న్ేన్ు ఇకకడకి ర్యకపో త్య ఇకకడ ఇల్ాంట్ి జతల్ ప దద  పయదముదరల్ు [ప దద  పయదముదరల్న్ు 
చూపిస్ూు ] ఒక ప్రదయశ్ంల్ో మాతరమే ఎందుకు ఉన్యనయి ఇంక కకడయ ఎందుకు ల్ేవ్త?   

ట్ెక్ట: ఈ ఆడవయరు ఏదో  మోసిక ళ్ళు న్నట్టల  ఉన్యనరు.   

గూఢచయర్చ: అవ్తన్ు, కయనీ అల్ాంట్ి నిజంగయ ప దదవి కయదు, ఇల్ాంట్ి చిన్న సీస్యల్ు మర్చయు కయగచత్యల్ు వ్ంట్ివి 
మోసిక ళ్ళురు.  

ట్ెక్ట: ప్ర్చగ తుు తున్న ప్తరుష్ుల్ు అంత ప దదవి ప్ట్టు క ళ్ుల్ేరు.   

గూఢచయర్చ: న్యకిది అరుం కయల్ేదు. ఒక జత ఉతిు  కయలిముదరల్ు ఉన్యనయి అవి గుహ బయట్కు వ్చయియి కయనీ ల్ోప్ల్కి 
కయదు. ఈ ప్ర్చగ తుు తున్న ప్తరుష్ుల్ ముదరల్ు, ఆ జత బూట్ట ముదరల్ు, ఇంకయ ఎకకడన్ుంచ  ోమొదల్ ై ప దద  ర్యయి 
వ్దదకు వవళిున్ ఆ భార్ీ ముదరల్ు.  

ట్ెక్ట: గత ర్యతిర వ్చిిన్ భూకంప్ం కయవ్చుి. ఐత్య త్ోట్ మాతరం బాగయ స్ంరక్ించిన్ట్టల  కనిపిస్ోు ంది.   

గూఢచయర్చ: ఇప్తపడు ఏమ అన్యనవ్త? 

ట్ెక్ట: త్ోట్ బాగయ స్ంరక్ించిన్ట్టల  ? 

గూధచయర్చ: కయదు, దయనికి ముందు… 

ఆధ్యరం#3 వ్స్ుు వ్త(పయఠం 2)

 
తరగతికి ఈ భౌతిక వ్స్ుు వ్త ఆధ్యరంగయ తీస్ుకురండి: అల్ారం 
గడయిారం  



ఆధ్యరం #4 ప్తర్యతతాశయస్ు రం (పయఠం 2)  
“ప్తష్ప గుచిము త్ో చి ర్ో” అన్ేక రహస్ా గురుు ల్ు ఉన్న స్మాధుల్ల్ో కన్ుగొన్బడింది. (స ర్యస 350) (రహస్ాం: ఇది 
ప్తన్రుత్యి న్ం యొకక విజయానిన స్ూచిస్ుు ంది, మర్చయు ర్ోమన్ 
స ైనికుల్ ప ైన్ చూపించబడుతుంది.) 

ఆధ్యరం#5 బ బైిల్ దృశ్ాం (పయఠం 2)

 
రహస్ాం:  మేర్ీ మాగులీన్ కుర్చపించిన్ స్ుగంధ దరవయాల్ు, కయవ్లి 
వయర్చ వ్దద  న్ుండి డబుబల్ు, త్ోట్ మర్చయు త్ోట్మాలి యొకక 
ట్ోపీ న్ుండి డబుబ ఎందుకంట్ే మేర్ీ అతన్ు త్ోట్మాలి 
అన్ుకున్నది. 

కేస్ు ప్ర్చష్కర్చంచబడంిది! (పయఠం 2) 

బ బైిల్ కథ (పయఠం 2)  
కీరస్ుు  యొకక ప్తన్రుత్యి న్ం 

బ ైబిల్ న్ుండి: మాధుా 28; జాన్ 20:6-9 



శిష్ుాల్ు ఆశ్ిరా ప్డయల్ా, యిేస్ు హెచిర్చంచిన్ ప్రతీదీ జర్చగచంది! యిేస్ున్ు మోస్ం చయసి, హ ంసించి శిల్ువ్ ప ై 
వేల్ాడదీశయరు. మూడు ర్ోజుల్ తరువయత, చయల్ా త్ెల్లవయరు ఝామున్నే్ ముఖా ప్ూజారుల్ు కయవ్లి వయర్చత్ో రహస్ా 
స్మావేశ్ం కోస్ం వవళ్ళురు. కయవ్లి వయరు వ్చిిన్ ఉగరమెైన్ భూకంప్ం గుర్చంచి నివేదించయరు.  ఒక ప్రభువ్త దూత వ్చిి 
ఆ ర్యయిని జర్చపి ఇప్తపడు ఆ ర్యయి మీదన్ే కూరుిన్యనడు. అతని మంచు వ్ంట్ి త్ెల్ల ని దుస్ుు ల్ల్ో మెరుప్తల్ా 
కనిపిస్ుు న్యనడు. అల్ాగే, వయరు ఎంత భయప్డింది, వ్ణ కింది తరువయత ఎల్ా మూరఛ పో యిందీ చెపయపరు. ప్రధ్యన్ 
ప్ూజారుల్ు ఒక ప్రణయళికత్ో వ్చయిరు, వయరు కయవ్లివయర్చకి ప దద  మొతుంల్ో ల్ంచం ఇచయిరు, మర్చయు “మేము ర్యతిర నిదర 
పో తున్నప్తపడు అతని శిష్ుాల్ు వ్చిి అతనిన ద ంగచలించయరు” అని అబదుం చెప్పమన్యనరు.  ఒక వేళ్ ఇది 
ప్ర్చపయల్కుడికి త్ెలిసి వయర్చకి ఏదెైన్య ఇబబంది వ్సేు  వయర్చని రక్ిస్యు మని ప్ూజారుల్ు చెపయపరు.   

మేర్ీ మర్చయు మేర్ీ స్మాధ్ి వ్దదకు వవళిలన్ప్తపడు ఆ మహ ళ్ల్కు దెైవ్ దూత ఇల్ా చెపయపరు “భయప్డవ్దుద , న్యకు 
త్ెల్ుస్ు మీరు శిల్ువ్ వేయబడిన్ యిేస్ు కోస్ం చూస్ుు న్యనరు. అతన్ు ఇకకడ ల్ేదు; చెపిపన్ట్ేల  అతన్ు ల్ేచయడు. రండి 
అతన్ు ఉన్న చోట్ట చూడండి. తరువయత వేగంగయ వవళిల ఆతని శిష్ుాల్కు చెప్పండి; ‘అతన్ు చయవ్త న్ుండి ల్ేచయడు 
మర్చయు గ లిలీ కి మీకంట్ే ముందు వవళ్ళు న్యనడు. అకకడ మీరు ఆయన్న్ు చూస్యు రు.’”  ఇతరుల్కు చెప్పట్ానికి ఆ 
మహ ళ్ల్ు వేగంగయ స్మాధ్ి న్ుండి కదిల్ారు, అప్తపడు యిేస్ు వయర్చకి కన్ప్డి “అభిన్ందన్ల్ు, భయప్డకండి. వవళిల న్య 
స్ో దరుల్కి గ లిలీ కి వవళ్ుమని చెప్పండి; అకకడ వయరు న్న్ున చూస్యు రు.”  

పీట్ర్క మర్చయు జాన్ అది తమ కళ్ుత్ో చూడట్ానికి స్మాధ్ికి ప్ర్చగ త్యు రు. ల్ోప్ల్కి చూసి, తల్ గుడు  మర్చయు న్యర 
బట్ుల్ు శుభరంగయ మడతప ట్ిు  ఉండట్ం గమనించయరు. వయరు ఈ స్యక్షాం చూసిన్ తరువయత న్మమకం కుదిర్చ, యిేస్ు 
నిజంగయనే్ చయవ్త న్ుండి ల్ేచయడు అని త్ెల్ుస్ుకున్యనరు! 

అన్ువ్రున్ం (పయఠం 2)  
అంత్య తప్తప జర్చగచపో యిందని నే్న్ు భావిస్ుు న్నప్తపడు దయవ్తడు ఇంకయ విశయాస్యనిన కలిగచ ఉన్యనడు.   

మమెర్ ీప్దాము (పయఠం 2)  
“భగవ్ంతుడు, అతని కుమారుడు యిేస్ు కీరస్ుు త్ో మీ అన్ుబంధ్యనిన కలిగచ ఉండయల్ని చెపిపన్వయడు, న్మమదగచన్వయడు.” 
I కోర్చంతియన్స 1:9 

ప్తరమాయింప్త (పయఠం 2)  
మీకు చయల్ా చెడుగయ అనిపించిన్య, అంత్య బాగయ జర్చగచపో యిన్ స్మయం గుర్చంచి ఎవ్ర్చక రన్య చెప్పండి. దీనివ్ల్న్ దయవ్తడు 
మీకు ముఖామెైన్ విష్యాల్ు బో ధ్ించయడు.  

దయవ్తని డఎిన్ఎ (పయఠం 2)  



ఈ పయఠం న్ుండి మన్ము దయవ్తని గుర్చంచి ఏమ న్ేరుికున్యనము? ప్రజల్ు యిేస్ు గుర్చంఛి, అతన్ు భూమ మీదకు 
ఎందుకు వ్చయిడో  తె్ల్ుస్ుకోవయల్ని భగవ్ంతుడు కోరుకున్యనడు.   

స్రదయ స్మయం! (పయఠం 2) 

ఆట్ (పయఠం 2)  
తరగతి ల్ో గయలి బుడగ స్యకర్క 

స్మూహ్లనిన ర్ ండు జట్టల గయ విభజంచండి, న్ేల్ మీద ల్ేదయ కుర్ీిల్ల్ో ప్రతి జట్టు  న్ుంచి ఒక ఆట్గయడిని వ్దలి ఒకర్చని 
ర్ ండు వ్రుస్ల్ుగయ ఒక మీట్ర్క దూరంగయ కూర్ోినివ్ాండి. ర్ ండు చివ్రల్ జట్ల  కోస్ం గోల్ పో స్ుు ల్న్ు గుర్చుంచండి. 
న్యయకుడు మధాల్ో బ ల్ూన్ న్ు ఎగరవేసి ఆట్ మొదల్ుప డత్యడు. ఆట్గయళ్ళు అందరూ ఎప్తపడూ కూర్ొిన్ే ఉండయలి. 
ఆట్ యొకక ల్క్షాం బ ల్ూన్ ని న్ేల్కి కొట్ిు  గోల్ న్ు స్ంపయదించట్ం. స్యకర్క ఆట్ల్ోల్ాగే, బ ల్ూన్ హదుద ల్ు దయట్ి 
వవళిున్ప్తపడు, న్యయకుడు ఇతర జట్టు కు ఆడట్ానికి బ ల్ూన్ ఇస్యు డు.  

చరి (పయఠం 2)  
(ప దద  విదయారుు ల్ కోస్ం) 

1. యిేస్ు మరణయనిన తప్తపగయ అరుం చయస్ుకొని శిష్ుాల్ు దయకుకన్యరు. దయవ్తని ప్ల్ుకుల్న్ు ఇతరుల్ు ఎల్ా 
తప్తపగయ అరుం చయస్ుకుంట్ారు అని మీరు అన్ుకుంట్టన్యనరు? బ ైబిల్ న్ు అరుం చయస్ుకున్యనర్య ల్ేదయ అని మీకు 
ఎల్ా త్ెల్ుస్ు?   

మీ అధ్ికయరుల్ని బ ైబిల్ అరుం చయస్ుకోవ్ట్ంల్ో స్హ్లయప్డమని కోరండి. ఈ బ ైబిల్ ప్రకరణంప ై న్య అవ్గయహన్ 
ఇందుల్ోని ఇంకొక ప్రకరణం స్పష్ుమెైన్ అరుంత్ో స్ంఘర్చించట్ేల దని దుర వీకర్చంచుకోండి.  

2. దయవ్తడు చయసిన్ దయని గుర్చంచి ప్రజల్కు చెప్పకూడదన్న ఒతిుడికి స ైనికుల్ు ల్గంగచపో యారు. ప్రజల్కు దయవ్తని 
గుర్చంచి చెపయపల్ని అన్ుకుంట్ే మీరు అన్ుభవించయ ఒతిుళ్ళు ఏమట్ి?   

మర్ీ ఆధ్యాతిమకంగయ ల్ేదయ మర్ీ మంచిగయ ఉండకూడని సేనహ తుల్ు ప ట్ేు  ఒతిుడి గుర్చంచి పిల్ల ల్న్ు 
మాట్ాల డనివ్ాండి, పిల్ల ల్ు నిమగనమెై ఉన్నంత వ్రకూ మర్చయు స్యధ్యరణ స్మాధ్యన్యల్ు 
ప్తన్ర్యవ్ృతం కయన్ంత వ్రకూ దీనిని కొన్స్యగనివ్ాండి. స్యారుంగయ ఉండట్ానికి మర్చయు మన్లిన 
మన్ం స్ంత్ోష్ ప ట్ుట్ానికి మన్కుండయ అంతరగత ఒతిుడి గుర్చంచి మాట్ాల డండి. మంచివి, 
ఆర్ోగాకరమెైన్ ప్నికి ర్యని చరాల్ు మతంగయ, మర్ీ ఎకుకవ్ ప్రమాదకరం కయన్ంత వ్రకూ 
ఎంచుకోవ్ట్ం స్ుల్భం. కుట్టంబ ఒతిుళ్లన్ు నిరలక్షాం చయయకండి. బంధువ్తల్ు యిేస్ు గుర్చంచి మాట్ాల డవ్దదని చెపయు రు, 



ల్ేదయ వయర్చ ఆధ్యాతిమక ఉతసవయల్ోల  పయల్గగ న్యల్ని ఒతిుడి చయస్యు రు.  ఈ ప్రతి ఒతిుడిల్ో ఒక స్మతుల్ాత ఉంట్టంది, చుట్టు  
ఉన్న మన్ుష్ుల్న్ు పేరమంచయల్ంటే్ వయర్చత్ో విభేదించట్ం మర్చయు గౌరవించట్ం అవ్స్రం కయవ్చుి, అదయ స్మయంల్ో 
తన్కు విశయాస్పయతరంగయ ఉండమని దయవ్తడు కోరత్యడు. 

3. దయవ్తడు తన్ శిష్ుాల్కు స్ందయశ్ం అందించట్ానికి ఆ మహ ళ్ల్త్ో మాట్ాల డయల్ని ఎంచుకున్యనడు. ఒకవేళ్ 
శిష్ుాల్ు వయర్చని విన్కపో త్య ఏమ జర్చగచ ఉండయది? దయవ్తడు ఇతర ప్రజల్కు ఇచయి స్ందయశయనిన మన్ము 
చయజారుికోకూడదని ఎల్ా ధృవీకర్చంచుకుంట్ాము?   

వివయదయస్పద స్ంభాష్ణన్ు పయర రంభించయందుకు చర్చి ల్ో మహ ళ్ల్ అంశ్ంప ై పిల్ల ల్న్ు మాట్ాల డనివ్ాండి. చర్చిల్ో 
మహ ళ్ల్ స్యి న్ం న్ుంచి కొంచెంసేప్త మాట్ాల డనివ్ాండి. తరువయత ఎఫ సీయుల్ు 4 మర్చయు  కొర్చంతియన్ుల  12 గుర్చంచి 
చెప్పండి, ఇందుల్ో దయవ్తడు స్పష్ుంగయ త్యన్ు వేరువేరు మన్ుష్ుల్కు వేరువేరు బహుమతుల్ు ఇచయిన్ని పేర్ొకన్యనడు 
మర్చయు మన్ము ఎవ్ర్చన్వైన్య విన్ట్ం ఆపేసేు  దయవ్తడు వయర్చ దయార్య మన్కు చెపయపల్న్ుకున్నది విన్ే అవ్కయశయనిన 
పో గొట్టు కుంట్ాము  

విదయారుు ల్ పజేీల్క ిస్మాధ్యన్యల్ు (పయఠం 2)  

 

ల్ుాకయస్ యొకక ప్రయోగం (పయఠం2)  
విదయారుు ల్ు మూడు దయచిన్ వ్స్ుు వ్తల్ు ప్ర్చగణల్ోకి తీస్ుకున్యనర్య: దయచి, తిర్చగచ కన్ుకోకగలిగే వ్స్ుు వ్త: దయచి తిర్చగచ 
కన్ుకోకల్ేని వ్స్ుు వ్త: దయగచ ఉండి దయన్ంతట్ అదయ వవళిుపో యిే వ్స్ుు వ్త. స్రదయ కయరాకల్ాప్ంల్ాగయ, వయరు కన్ుకోకవ్ట్ానికి 
ఏదెైన్య వ్స్ుు వ్తన్ు దయచి ప ట్ుండి. (వివ్ర్యల్ు యూట్టాబ్ ల్ో చూడండి)  

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

 

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


--[ కేస్ు3 ]-- 
ఆధ్యర్యల్ు! (పయఠం3) 

ఆధ్యర #1శీర్చిక (పయఠం 3)  
ఓడల్ో న్ుండి బయట్కు త్ోసేసిన్ మనిషి కేస్ు   

ఆధ్యరం #2 న్యట్కం (పయఠం3)  
వయాఖాాత: ఈ కథ కలిపతం కయనీ అమాయకుల్న్ు రక్ించట్ానికి కొనిన పేరుల  మర్చయు సి్ల్ాల్ు మారిబడయు యి.   

క ప ున్: న్ేన్ు ఒక ర్చపో ర్కు దయఖల్ు చెయాాలి. 

కోస్ు గయర్కు: స్ర్ే, అస్యధ్యరణ స్ంఘట్న్ల్ు నివేదించట్ానికి పయర మాణ క ప్త్యర ల్ు. మీకు ఏ ప్తరం కయవయలి?   

క ప ున్: ఓడప ై న్ుంచి ప్డిపో యిన్ మనిషి. 

కోస్ు గయర్కు : స్ర్ే, మీరు అతనిన తిర్చగచ ర్యబట్ాు ర్య?  

క ప ున్: ల్ేదు స్ర్క, ర్యబట్ుల్ేదు.   

కోస్ు గయర్కు: వయత్యవ్రణం ఎల్ా ఉంది? మీరు భయంకర తుఫయన్ుల్ో చికుకకున్యనర్య?   

క ప ున్: అవ్తన్ు స్ర్క, అది మమమలిన అల్ా అందర్చనీ తీసికుని వవళిుంది.   

కోస్ు గయర్కు: స్ర్ే, మీరు మీ స్రుకున్ు కూడయ పో గొట్టు కున్యనర్య? మీరు మీ స్రుకున్ు, సిబబందిని కోల్ోపయి ఉంట్ే ఈ 
ప్త్యర నిన ప్ూర్చంచండి.   

క ప ున్: అతన్ు ఒక ప్రయాణ కుడు. 



కోస్ు గయర్కు: ఓ, స్ర్ే, ఐత్య మీరు ఈ అదన్ప్త ప్త్యర నిన నింప్ండి మేము మృతుని కుట్టంబానికి త్ెలియజేయట్ానికి, 
అతనికి వ్ాకిుగత ప్రభావయల్ు ఉన్యనయా?   

క ప ున్ : చూడండి స్ర్క, న్ేన్ు అతన్ు మరణ ంచయడని ఖచిితంగయ చెప్పల్ేన్ు.   

కోస్ు గయర్కు: స్ర్ే, మీరు అతనిని స్ముదరంల్ో భయంకర తుఫయన్ుల్ో కోల్ోపయారు కదయ?   

క ప ున్: నిజానికి అవ్తన్ు, కయనీ అది తుఫయన్ు యొకక చివ్ర్చల్ో.   

కోస్ు గయర్కు: అతని కోస్ం మీరు వవన్కిక వవళ్ుట్ానికి ప్రయతినంచయర్య?  

క ప ున్ : అతన్ు ఒక రకంగయ.... అతనిన ప్ట్టు కున్ే ముందయ అదృశ్ామయాాడు.   

ఆధ్యరం #3 వ్స్ుు వ్త (పయఠం 3)  
ఈ భౌతిక వ్స్ుు వ్తన్ు ఆధ్యరంల్ా తరగతికి తీస్ుకురండి: గయల్ం 

ఆధ్యరం #4 ప్తర్యతతా శయస్ు రము (పయఠం 3)

 
నీన్వవవ స్యమాా జా న్గరము అదుభతమెైన్ ర్యజ భవ్న్యల్ు 
మర్చయు గుళ్ళు, భార్ీ గోడల్ు మర్చయు బురుజుల్త్ో 150,000 
కంట్ే ఎకుకవ్ జన్యభాత్ో ఉంట్టంది. ఈ ఆధునిక చితరం కొనిన 
పయర ంత్యల్ోల  ప్తన్ర్చనర్చమంచిన్ నీన్వవవ యొకక గోడల్న్ు చూపిస్ుు ంది. 
(రహస్ాం: దయవ్తడు జోన్య న్ు ప్ంపించిన్ చోట్ట నీన్వవవ.) 

ఆధ్యరం #5 బ బైుల్ దృశ్ాం (పయఠం 3)

 
రహస్ాం: ఒక ఓడల్ో న్యవికుల్ు ‘కయస్ు ల్ాట్స’ పయచికల్ు వేస్యు రు 
ఎందుకంట్ే, తుఫయన్ు మబుబల్ు మాయమయాాయి ఎందుకంట్ే 
తుఫయన్ు తగచగంది.  



కేసు ప్రిష్కరించబడింది! (పాఠం 3) 

బ బైిల్ కథ (పయఠం 3)  
జోన్య 

బ ైబిల్ న్ుండి: జోన్య 1 

నీన్వవవ న్గరం దయవ్తని పయర ంతంల్ో చెడు ప్న్ుల్ు చయస్ుు ంట్ే దయవ్తడు జోన్య న్ు వవళిల వయళ్ుని 
హెచిర్చంఛి రమమని చెపయపడు. దయవ్తడు ఆ పయప్ము ఆగయల్ని కయంక్ించయడు. 
పయట్ించట్ానికి బదుల్ు, జోన్య పయర్చపో వయల్ని నిరణయించుకున్యనడు మర్చయు అతనిన 
దూరంగయ తీస్ుకు వవళ్్ల ందుకు ఒక ఓడ ద ర్చకింది. జోన్య ర్యతిర నిదిరంచట్ానికి వవళిున్ 
తరువయత ఓడ సిబబంది ఒక తుఫయన్ు ముంచుకుర్యవ్ట్ం చూస్యరు. కొనిన గంట్ల్ 
తరువయత క ప ున్ జోన్యన్ు అంత భయంకరమెైన్ తుఫయన్ుల్ో ఎల్ా నిదిరంచయడో  చెప్పమని కోర్యడు. సిబబందికి ఆ ఓడ 
మునిగచ పో తుందని త్ెల్ుస్ు మర్చయు అల్ాంట్ి తుఫయన్ుని దయవ్తడు ఎందుకు ప్ంపయడో త్ెల్ుస్ుకోవయల్ని అన్ుకున్యనరు. 
ఎవ్ర్చ తపో ప త్ెల్ుస్ుకోవ్ట్ానికి కయసిుంగ్ ల్ాట్స మంచి మారగం, మర్చయు అది జోన్య అని త్యలింది. వయరు ఏమ 
జరుగుతుందో  త్ెల్ుస్ుకోవయల్ని అన్ుకున్యనరు, అందువ్ల్న్ జోన్య అతని తప్తపన్ు ఒప్తపకున్యనడు మర్చయు అతనిన 
ఓడప ై న్ుండి త్ోసేయామని కోర్యడు.  సిబబంది అంత కఠచన్మెైన్ ప్ని చెయాాల్ని అన్ుకోల్ేదు, అందుకని వయరు ఓడన్ు 
ఒడుు  చయర్యిల్ని ప్రయతినంచయరు. కయనీ వయరు జోన్య న్ు న్వట్ేుయాాల్ని నిరణయించయ వ్రకూ తుఫయన్ు చెల్ర్ేగుతూన్ే ఉంది. 
జోన్య నీట్ిని త్యకగయన్ే తుఫయన్ు తగచగంది... మర్చయు ఓడ రక్ింప్బడింది! కయనీ జోన్య ఒడుు కి ఈదట్ం పయర రంభించగయన్ే ఒక 
ప దద  చయప్ వ్చిి అతనిన మంగచంది. మూడు ర్ోజుల్ు మర్చయు మూడు ర్యతుర ల్ు జోన్య తన్ు చయయగలిగచన్ ఒకే ప్ని; 
పయర ర్చుంచట్ం చయస్ూు  చయప్ ప ట్ుల్ో ఉన్యనడు. దయవ్తని క్షమాప్ణన్ు పయర ర్చుంచయదడు, తన్ పయపయల్ ప్ట్ల  ప్శయిత్యు ప్ప్డయు డు 
మర్చయు తన్ు ఏమ చెపిపన్య చయస్యు న్ని దయవ్తనికి చెపయపడు. జోన్య పయర రున్కు స్మాధ్యన్ంగయ దయవ్తడు ఆ భార్ీ చయప్ అతన్ు 
ప డి న్ేల్ప ై ప్డయల్ా వయంతి చయసేల్ా చూస్యడు. 

అన్ువ్రున్ం (పయఠం 3)  
పయప్ము చూసిన్ప్తపడు న్ేన్ు ప్శయిత్యప్ ప్డయలి మర్చయు దయనిన ఆపయలి.   

మమెర్ ీప్దాము (పయఠం 3)  
“ప్రభువ్తస్ముఖమున్ుండివిశయర ంతికయల్ముల్ువ్చుిన్ట్టల న్ు” అప స్ుల్ుల్3:19 



ప్తరమాయింప్త (పయఠం 3)  
మీరు తప్తపగయ చెపిపన్ ల్ేదయ చయసిన్ సిగుగ ప్డుతున్న దయని ప్ట్ల  అదన్ంగయ స్ునినతంగయ ఉండండి, మర్చయు మీరు 
దయనిన ఒక ప్బిల క్ట వీడియోల్ో చూడయల్ని కోరుకోరు. ప్శయిత్యు ప్ప్డండి. మొదట్ ఆల్ోచించి మర్చయు తిర్చగచ చయసే 
ముందు ఆప్ట్ంల్ో స్హ్లయప్డమని దయవ్తని అడగండి.   

దయవ్తని డఎిన్ఎ (పయఠం 3)  
ఈ పయఠం న్ుండి దయవ్తని గుర్చంచి ఏమ న్ేరుికున్యనరు? దయవ్తడు అతని ప్రజల్ 
న్ుండి త్యలిక రన్ జీవిత్యనికి బదుల్ు విధ్యయత కోరుకుంట్ాడు.   

స్రదయ స్మయం! (పయఠం3) 

ఆట్ (పయఠం3)  
చయప్ త్ోకల్ు   

ప్రతి బిడుకు ఒక పయత స్యక్టస (న్ూల్ు, దయరము, కయగచతం ల్ేదయ గుడు  అయిన్య ప్నికి వ్స్ుు ంది) ఆమె/అతన్ు తన్ వవన్ుక 
జేబుల్ో ల్ేదయ న్డుము దట్టు  ల్ోకి ప ట్టు కోవయలి. ఈ ఆట్ యొకక ల్క్షాము స్ ంత త్ోకల్ు పో గొట్టు కోకుండయ ఇతర 
ఆట్గయళ్ు ‘త్ోకల్ు’ ల్ాగట్ం. త్ోక కోల్ోపయిన్ ఎవ్ర్ రన్య ఆట్గయడు కూర్ోివయలి, కయనీ ఇతర ఆట్గయడు తగచన్ంత దగగర 
న్ుంచి వవళ్ళు న్నప్తపడు, త్ోకల్ేని ఆట్గయడు తన్కోస్ం ఒక కొతు  త్ోకని ల్ాకొకని తిర్చగచ ఆట్ల్ో ప్రవేశించవ్చుి  

చరి (పయఠం 3)  
(ప దద  వ్యస్ు విదయారుు ల్ కోస్ం) 

1. ల్ూాక్ట 11:30 జోన్య న్ు యిేస్ున్ు పో ల్ిమని మాకు చెపయపడు, జోన్య మర్చయు యిేస్ుల్ కధల్ మధా మీరు 
ఎనిన స్యరూప్ాతల్ు కన్ుగొన్యనరు?   

ఈ అభాాస్ం విదయారుు ల్ు వయర్చ స్ ంత ఆల్ోచన్ల్త్ో వ్సేు  అదుభతంగయ ప్ని చయస్ుు ంది. జోన్య గుర్చంచి చదవించట్ానికి 
ప్రయతినంచండి మర్చయు స్ాల్పంగయన్వైన్య ల్ంక  ఉన్న స్మాధ్యన్యల్ు అంగీకర్చంచండి. కిరంది జాబిత్యల్ో కొనిన 
ఆమోదయోగామెైన్ స్యరూప్ాతల్ు ఉన్యనయి.   

• మూడు ర్ోజుల్ు స్మాధ్ి/చయప్ ల్ో 
• దయవ్తని స్ందయశ్ం త్యవ్ట్ం 
• దీరఘ ప్రయాణం/న్డక  
• తుఫయన్ు స్మయంల్ో ప్డవ్ అడుగున్ నిదిరంచట్ం   



• తుఫయన్ు తగచగంచట్ం 
• ప్శయిత్యు పయనిన బో ధ్ించట్ం  
• ఒక అమాయకుని చయవ్తన్ుంచి తమ చయతుల్ు కడిగేస్ుకోవ్ట్ానికి ప్రయతినస్ుు న్న అస్ల్ు హంతకుల్ు   
• దయవ్తని దృషిు  న్ుంచి బహ ష్కర్చంచబడట్ం 
• న్గరం బ ైట్ దయర క్ష / చెట్టు  వయడిపో వ్ట్ం   
2. స్ూచన్ల్న్ు విస్మర్చంచట్ం మర్చయు వయటి్ని అతికరమంచట్ం మధా త్యడయ ఏమట్ి?   

ఒక వవైప్త, ర్ ండూ స్మాన్మే ఎందుకంట్ే అవి ర్ ండూ ఒకే ఫలిత్యనిన ఇస్యు యి. ఏదెైన్య, న్ేన్ు చెయామన్నది 
చెయాల్ేదు. కయనీ బ ైబిల్ వ్ల్న్ త్ెలిసింది ఏమట్ంట్ే దయవ్తడు మన్ హృదయాల్ు మర్చయు ప్రయత్యనల్ గుర్చంచి శ్రదు  
వ్హ స్యు డు. కయనీ, కొనినస్యరుల  మన్ ప్రవ్రున్కి మన్ము స్యకుల్ు చెపయు ము, మన్ చరాల్కు మన్ల్న్ు బాధుాల్న్ు 
చయయకూడదు అని చెపయు ము ఎందుకంట్ే మన్ము అది చెయాాల్ని చెయాల్ేదు. మీ విదయారుు ల్న్ు ఈ అంశ్ం గుర్చంచి 
మర్చంత ఎకుకవ్గయ చర్చించమని పోర తసహ ంచండి  

3. క్షమంచల్ేన్ంత చెడువవైన్ విష్యాల్ు ఏవి?   

మీ విదయారుు ల్త్ో వివిధ చెడు  విష్యాల్ గుర్చంచి చర్చించండి ఉదయహరణకు సీర్చయల్ హంతకుల్ు, అల్ల ర్చ మూక, 
మర్చయు ఇతర పయపయల్ు చయసే వ్ాకుు ల్ు కనీస్ం బాగుప్డయల్ని కూడయ ప్రయతినంచని వయరు. పిల్ల ల్కు మతుు  మందుల్ు 
అమేమ వ్ాకుు ల్ స్ంగతి ఏమట్ి? ( నీన్వవవ ప్రజల్న్ు క్షమంచట్ం జోన్య కు ఇష్ుం ల్ేదు, కయనీ దయవ్తడు మన్ అందర్చనీ 
క్షమంచయ దయత్ో ఉంట్ాడు.) 

విదయారుు ల్ పజేీల్కు స్మాధ్యన్యల్ు (పయఠం 3)  

 

ల్ుాకయస్ యొకక ప్రయోగము (పయఠం 3)  
ఒక మార్ేిేల్ోల  కతిుర్చంచి మర్చయు దయనిల్ో ఒక చెట్టు  గుచిి (ట్టత్ పిక్ట) ఒక స్ముదయర నిన స్ూచించయల్ా ఒక నీట్ి త్ొటె్ుల్ో 
మర్ేిేల్లల  దీవిని విదయారుు ల్న్ు ప ట్ుమన్ండి. ఒక స్పష్ుమెైన్ గయజుత్ో మార్ేిేల్ోల  న్ు ముంచెయాండి. విన్ోదం కోస్ం, 
ఎవ్ర్ రన్య దీాప్ంల్ో చూసే చయప్ల్ు మర్చయు ఇతర విష్యాల్ు గీయండి  (వివ్ర్యల్న్ు యూట్టాబ్ ల్ో చూడండి) 

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

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


--[ కేస్ు4 ]-- 
ఆధ్యర్యల్ు! (పయఠం 4) 

ఆధ్యరం #1 శీర్చిక (పయఠం 4)  
అజాా త స్హ్లయకుని కేస్ు  

ఆధ్యరం #2 న్యట్కం (పయఠం 4)  
వయాఖాాత: ఈ కథ కలిపతం కయనీ అమాయకుల్న్ు రక్ించట్ానికి కొనిన పేరుల  మర్చయు ప్రదయశయల్ు మారిబడయు యి 

పో లీస్ు: క్షమంచండి స్ర్క, న్య భాగస్యామ, నే్న్ు మమమలిన కొనిన ప్రశ్నల్ు అడగయల్ని అన్ుకుంట్టన్యనము  

పయదచయర్చ: తప్పకుండయ ఆఫీస్ర్క, దయని గుర్చంచి?   

పో లీస్ు: గత ర్యతిర హెైవే మీద గుదిద , పయర్చపో యిన్ ఒక ర్చపో ర్కు మేము అందుకున్యనము.   

పయదచయర్చ: అయోా. మీకు త్ెల్ుస్య అందుకే న్ేన్ు ఆ హెైవే ల్ మీద ఒంట్ర్చగయ ప్రయాణం చెయాన్ు. మీ 
అధ్ికయరుల్ు కొందర్ే విస్ుర్చంచి ఉంట్ారు, మర్చయు ఆ హెైవే బందిపో ట్ల  కదలికల్త్ో నిండి ఉంట్టంది.   

పో లీస్ు: [తన్ భాగస్యామని చూస్ూు ] న్ేన్ు బందిపో ట్ల  గుర్చంచి ఏమీ అన్ల్ేదు, న్ువ్తా?   

పో లీస్ు 2: ల్ేదు, న్ేన్ు ఖచిితంగయ అన్ల్ేదు. 

పో లీస్ు: వయరు బందిపో ట్టల  అని మీక ల్ా త్ెల్ుస్ు?  గత ర్యతిర మీరు ఎకకడ ఉన్యనర్ో వివ్ర్యల్ు చెప్పగల్ర్య?  

పయదచయర్చ: హ్మ, దగగరల్ోని శ్రణయరుు ల్ న్గరంల్ో న్య కుట్టంబానిన స్ందర్చశంచయన్ు, మర్చయు గత ర్యతిర ఇంటి్కి న్డుస్ూు  
తిర్చగచ వ్చయిన్ు ప దుద న్న ప్నికి వవళ్ువ్చిని.   

పో లీస్ు: ఆహ్ల, ఐత్య గత ర్యతిర మీరు హెైవే మీద ఉన్యనరు?  



పయదచయర్చ: అవ్తన్ు స్ర్క, 

పో లీస్ు: మీరు 180 స ం.మీ ప డవ్త, మధాస్ు ంగయ ఉన్న ముర్చకిత్ో కుళ్ళుత్ో దుష్ుు డిల్ా కనిపించయ మనిషిని ర్ోడ్ ప్కకన్ 
కొట్ేుసి ప్డయయట్ం చూస్యర్య?   

పయదచయర్చ: ల్ేదు, కయవ్చుి, న్ేన్ేదో  చూసి ఉండవ్చుి కయనీ అతనిన స్ర్చగయగ  చూడల్ేదు.   

పో లీస్ు 2: [న్ోట్ట ప్తస్ుకం తీసి ఈ విష్యం ర్యస్ుకున్యనడు] 

పో లీస్ు: మీరతనిన చూడల్ేదయ, ల్ేదయ చూడయల్ని అన్ుకోల్ేదయ? 

పయదచయర్చ: చూడండి, న్ేన్ు సిదుంగయ ఉండయలి, న్ేన్ు ఉదయం  ప్నికోస్ం పిల్వ్బడయు న్ు మర్చయు న్ేన్ు ఇందుల్ో 
ఇరుకోకదల్చుకోల్ేదు. వయళ్ళు న్న్ున మళీు ప్నికి పిల్వ్కపో త్య ఎల్ా? వయళ్ళు మళీు పిల్వ్ట్ానికి ఎంత స్మయం 
ప్డుతుందో  ఎవ్రకి త్ెల్ుస్ు?   

పో లీస్ు 2: హహహహ. అతన్ు స్హ్లయం చెయాాల్ని అన్ుకోల్ేదు, ఎందుకంట్ే అతన్ు సేవ్కు పిల్ువ్బడవ్చుి, హ 
హ, అది న్వ్తా వ్స్ుు ంది, ఐత్య మీరు పిల్ువ్బడయు రు?  

పయదచయర్చ: ప్రవయల్ేదు, అది అంత ముఖామెైన్ది కయదు.   

పో లీస్ు: న్య ప్రశ్నల్ు ఇంత్య. కయవయల్ంట్ే మళీు మమమలిన పిల్ువ్వ్చయి?  

పయదచయర్చ: ఎప్తపడెైన్య స్ర్ే, న్ేన్ు స్హ్లయం చెయాట్ానికి ఆన్ందిస్యు న్ు.   

 పో లీస్ు 2: [పయదచయర్చ వవైప్త అప్న్మమకంగయ చూస్యు డు.] 

ఆధ్యరం #3 వ్స్ుు వ్త (పయఠం 4)

 
తరగతికి ఈ భౌతిక వ్స్ుు వ్తన్ు ఆధ్యరంగయ తీస్ుకు రండి: 
బాాండ్-ఎయిడ్. 

ఆధ్యరం #4 ప్తర్యతతాశయస్ు రం (పయఠం 4)

 
ఒక విల్క్షణ ఆస్ుప్తిర, న్ేడు ఆస్ుప్తిర అతావ్స్ర ప్రవేశ్దయారం చయరుకోవ్ట్ం. (రహస్ాం: దయడికి గుర్ రన్ మనిషిని 
స్హ్లయం కోస్ం ఆ మంచి వ్ాకీు ఎకకడికి ప్ంపిస్యు డు.) 



ఆధ్యరం #5 బ బైిల్ దృశ్ాము (పయఠం 4)

 
రహస్ాం: ఖాళీ స్ంచి మర్చయు ఎగరవేయబడిన్ న్యణెముల్ు 
ఎందుకంట్ే అతన్ు దోచుకోబడయు డు, దయర్చకి అవ్తలి వవైప్త ర్ ండు 
జతల్ కయలిముదరల్ుప్ూజార్చ మర్చయు ప్ర్చస్యుాడు , అకకడ ఆ 
మనిషి ల్ేకపో యిన్య కొట్ుబడిన్ మనిషి శ్ర్ీరం గురుు .   

కేసు ప్రిష్కరించబడింది! (పాఠం4) 

బ బైిల్ దృశ్ాం (పయఠం 4)  
మంచి స్మార్చట్న్ 

బ ైబిల్ునంచి: ల్ూకయస్ువయరు10:25-37 

చట్ుంల్ో నిప్తణుడెైన్ వ్ాకిు ఈ ప డుప్త కథత్ో యిేస్ున్ు ప్ర్ీక్ించట్ానికి ప్రయతినంచయడు 
“న్ేన్ు అన్ంత జీవితం వయరస్తాం ప ందట్ానికి ఏమ చెయాాలి?” యిేస్ు స్మాధ్యన్ం 
ఇచయిడు గొప్ప నిబంధన్ల్త్ో: ‘ఆ భగవ్ంతుని, నీ దయవ్తని ప్ూర్చు హృదయంత్ో మర్చయు 
ప్ూర్చు ఆతమత్ో మర్చయు మీ ప్ూర్చు శ్కిుత్ో మర్చయు మెదడుత్ో’; మర్చయు, ‘మమమలిన 
పేరమంచుకున్నట్ేల  ప్కకవయర్చని పేరమంచండి.”నిప్తణుడు తన్న్ు త్యన్ు స్మర్చుంచుకున్ే 
ప్రయతనంల్ో “న్య ప రుగువయరు ఎవ్రు?’ అని అడిగయడు. అతన్ు దయగయ ఉండవ్ల్సి వ్ాకుు ల్ జాబిత్య ఇవ్ాట్ానికి 
బదుల్ుగయ యిేస్ు, ఈ కిరంది కథ దయార్య ప రుగువయడిగయ ఎల్ా ఉండయల్ో చెపయపరు  

జ రూస్ల్ేం న్ుండి జేర్చకో వవైప్త మట్ిు  దయర్చప ై న్డుస్ూు , కొంతమంది ద ంగల్ు ఒక మనిషిని స్గం చచయిదయకయ కొట్ిు  అతని 
బట్ుల్ు కూడయ తీసిక ళ్ళురు.మట్ిుల్ో న్గనంగయ, రకుం ఓడుతూ, న్డవ్ల్ేక ప్డి ఉన్న ఆ మనిషి ఒక ప్ూజార్చ ర్యవ్ట్ం 
చూస్యడు. ఆగచ స్హ్లయం చయయట్ానికి బదుల్ు ప్ూజార్చ దయర్చకి అట్టవవైప్త న్డుస్ూు  వవళిుపో యాడు. కొదిద  సేప్ట్ి 
తరువయత మంచి దెైవ్భకిు గల్ కుట్టంబం న్ుంచి వ్చిిన్ ఒక మనిషి (ల్ేవీయుల్) వ్చయిడు. కయనీ వయర్చ చూప్తల్ు 



కల్వ్గయనే్, ఆ వ్ాకిు దగగరకి ర్యకుండయ ర్ోడ్ దయట్ి వవళిుపో యాడు. తరువయత చర్చిల్ోకి అన్ుమతించబడని, దయవ్తని 
తప్తపగయ కొలిచయ ఒక ముర్చకి విదయశీయుడు (స్మార్చట్న్) ఇతనిని చూసి జాలి ప్డయు డు. ఈ విదయశీయుడు ఆగచ, అతనికి 
చికితస చయసి, హ ట్ల్ కి తీసిక ళిు ప్రతిదీ చెలిలంచయడు; హ ట్ల్, ఖరుిల్ు మర్చయు అతనిన జాగరతుగయ చూస్ుకునే్ వయర్చకి 
కూడయ.  

““ ద ంగల్ చయతిల్ో ప్డిన్ ఆ వ్ాకిుకి ఈ ముగుగ ర్చల్ో ప రుగు వయరు ఎవ్రని అన్ుకుంట్టన్యనవ్త?” చట్ుంల్ో నిప్తణుడు 
బదులిచయిడు “అతనిప ై దయ చూపిన్ వయడు.” “వవళిల అతనిల్ా ఉండు” అని యిేస్ు చెపయపడు.  

అన్ువ్రున్ం (పయఠం 4)  

ఆ మంచి వ్ాకిు ల్ాగయ న్ేన్ు కూడయ అందర్చప్ట్ల  దయగయ ఉండయలి.  

మమెర్ ీప్దాము (కథ4)  
“నిన్ున పేరమంచయ వయర్చని న్ువ్తా పేరమసేు , నీకు ఏమ బహుమతి ల్భిస్ుు ంది? ప్న్ున సేకర్చంచయవయరు కూడయ ఇది 
చెయాట్ేల దయ?” మాథూా 5:46 

ప్తరమాయింప్త(పయఠం 4)  
సేనహ తుల్ు కయని ఒకర్చని ఎంచుకొని సేనహప్ూరాకంగయ వయర్చని చయరండి. పయఠశయల్ తరువయత మీత్ో ఆడుకొమమని 
ఆహ్లానించండి, ల్ేదయ భోజన్ స్మయంల్ో మీ ప్కకన్ కూర్ోిట్ానికి పిల్వ్ండి.  

దయవ్తని డఎిన్ఎ (పయఠం 4)  
ఈ పయఠము న్ుండి దయవ్తని గుర్చంచి మన్ము ఏమ న్ేరుికున్యనము? 
మన్ము ఇతరుల్కి స్హ్లయం చెయాాల్ని దయవ్తడు కోరుకుంట్ాడు.   

స్రదయస్మయం! (పయఠం4) 

ఆట్ (పయఠం 4)  
బడడు  ట్ాాగ్ 

ఈ బహ రంగ పయర్ీు ఆట్కు కనీస్ం 6 ఆట్గయళ్ళు అవ్స్రం (ఎకుకవ్మంది ఉంటే్ ఇంకయ ఉతుమం!) పయర రంభించట్ానికి, ఒక 
వ్ాకిు ‘అది’ మర్చయు ఇంకొకరు రన్నర్క. మగచలిన్ వయరు అందరూ ఒక సేనహ తుని స్ంపయదించి చయతుల్ు కలిపి, మర్చయు 
ఆట్ మెైదయన్ం అంతట్ా చెల్ాల  చెదురు అవ్తత్యరు.  "అద"ి ఇప్తపడు రన్నర్క ని ట్ాాగ్ చెయాట్ానికి ప్రయతినస్ుు ంది. 
ట్ాాగ్ చెయాబడయ ముందు రన్నర్క ఒక జత బడడు  ల్త్ో చయతుల్ు కల్పయలి.  రన్నర్క కి బడడు  ద ర్చకిన్ప్తపడు, జతల్ో 



అట్టవవైప్త ఉన్న బడడు  రన్నర్క అవ్తత్యడు. ట్ాాగ్ చెయాబడయ ముందు బడడుత్ో చయతుల్ు కల్ప్ల్ేకపో త్య, అతన్ు ‘అద’ి 
అవ్తత్యడు మర్చయు ‘అద’ి రన్నర్క అవ్తత్యడు  

పీరస్ూకల్ కోస్ం ఎంపిక: సేనహం వవబ్  

న్ేల్ప ై ఒక గట్ిు  వ్ృతు ంల్ో పిల్ల ల్ు కూరుిన్యనర్య. ఒక ప దద  న్ూల్ు బంతిని ఉప్యోగచంచి ఒక పిల్ల వయడిని చూపించి “న్ేన్ు 
ఎప్తపడు ఎకుకవ్ స్ంత్ోష్ంగయ ఉన్యనన్ు” అని అడగండి. స్మాధ్యన్ం చెప్తు న్నప్తపడు న్ూల్ు బంతి ఇవ్ాండి, చివ్ర్చ 
భాగయనిన గట్ిుగయ ప్ట్టు కున్యనడని నిర్యు ర్చంచుకోండి, తరువయత ఆ వ్ృతు ంల్ో మర్ొక సేనహ తుడిని ఇదయ అడగండి 
“న్ేన్వప్తపడు ఎకుకవ్ స్ంత్ోష్ంగయ ఉన్యనన్ు?” న్ూల్ు బంతిని వయర్చకి ఇవ్ాండి;అందరు పిల్ల ల్ూ స్మాధ్యన్ం చెపేప వ్రకు 
ఇదయ కొన్స్యగచంచండి. ఈ ఆట్ల్ో పిల్ల ల్ు ఇంకయ ఆస్కిు చూపిసేు  ప్రశ్నమారిండి “న్న్ున ఇది విచయరప్రుస్ుు ంది?” 
మర్చయు బంతిని ఇవ్ాండి. అయిపోయిన్ తరువయత పిల్లల్న్ు దయరం గట్ిుగయ ప్ట్టు కొని నిల్బడమన్ండి. ఇప్తపడు 
సేనహం వవబ్ తయారవ్తతుంది.  

చరి (పయఠం 4)  
(ప దద  వ్యస్ు విదయారుు ల్ కోస్ం) 

1. పయఠశయల్కు కొతుగయ వ్చిిన్ విదయార్చుకి ప రుగు వయడిల్ా ఎల్ా ఉండగల్రు? ఒక బిచిగయనికి? చిర్యకు 
ప డుతున్న  చిన్న స్ో దరుడు/స్ో దర్చకి?   

వయర్చకి ఇష్ుం ల్ేకపో యిన్య ఇతరుల్కు స్హ్లయం చయసే మార్యగ ల్ గుర్చంచి, ల్ేదయ కొతు  పిల్ల ల్కు 
స్హ్లయం చయస్ూు  బహ రంగంగయ ద ర్చకిపో త్య వయళ్లకు వ్చయి న్షయు ల్ గుర్చంచి విదయారుు ల్ు మాట్ాల డయర్య. 
చిన్న త్ోబుట్టు వ్తల్కు స్హ్లయం చెయాాల్ని అన్ుకోవ్ట్ం ఎంత కష్ుమో వయర్చని మాట్ాల డనివ్ాండి.   

2. ఒక ప్రసిదు  వ్ాకిు తన్న్ు త్యన్ు ఎల్ా స్మర్చుంచుకున్యనడో  ఉదయహరణ ఇవ్ాండి. వయరు 
దయవ్తడిని మర్చయు ప రుగువయర్చని పేరమంచయల్ని ప్రయతినస్ూు  అల్ాంట్ి ప్ర్చసిితుల్ల్ో ఎల్ా ప్రవ్ర్చుస్యు రు?   

ర్యజకీయ న్యయకుల్ు, స్ంగీతకయరుల్ు, కీరడయకయరుల్ు మర్చయ న్ట్టల్ు తరచుగయ వయర్చ చెడు ప్రవ్రున్ వ్ల్న్ వయరుల్ోల  
ఉంట్ారు. పిల్ల ల్కు ఎకుకవ్గయ త్ెలిసిన్ అట్టవ్ంట్ి వ్ాకిుని ఎంచుకొని వయరు ఏమ చయస్యర్ో దయని గుర్చంచి మాట్ాల డండి. 
పిల్ల ల్ు నిమగనమెై ర్ ండు వవైప్తల్ా న్ుంచీ మాట్ాల డట్ం మొదల్ుప డిత్య స్ంభాష్ణన్ు దయవ్తడి పేరమ ప ందట్ానికి వయరు 
ఏమ చెయాాల్ో అన్ే విష్యంప ై మళిుంచండి, కయనీ మొదట్ి స్మాధ్యన్యనిన అంగీకర్చంచకండి వయర్చని నిమగనం చయసి 
ఉంచట్ానికి ప్రయతినంచండి.   

3. ఎవ్ర్ రన్య ఒక నియమానిన దగగరగయ పయట్ించయల్ని ప్రయతిస్ూు  పయర ధమక చట్ాు నిన ల్ేదయ నిబంధన్ని 
అతికరమంచిన్ ఇట్టవ్లి స్ంఘట్న్న్ు వివ్ర్చంచండి. పయఠశయల్ల్ో నిబంధన్ల్ు, పో లీస్ చట్ాు ల్ అమల్ు, చర్చి 
నిబంధన్ల్ గుర్చంచి మాట్ాల డవ్చుి ల్ేదయ అరువ్ంతం కయని నిబంధన్ల్ు కలిగచ ఉన్న ప్రదయశయల్ గుర్చంచి 
మాట్ాల డండి. ఉదయహరణకు పయఠశయల్కు ఆల్స్ాం కయకూడదని పయఠశయల్ హ్లల్ ల్ో ప్ర్చగ తుు తూ ఇబబందుల్ల్ో 



ప్డట్ం వ్ంట్ివి. ల్ేదయ ఒక ఎర్ేజర్క అడుగుతూ మాట్ాల డిన్ందుకు ఇబబందుల్ల్ో ప్డట్ం ల్ేదయ తరగతికి 
స్మయానికి వవళ్ళుల్ని కంచె దూకుతూ మీ స ాట్ర్క చింప్తకోవ్ట్ం కయనీ దయని కోస్ం ఇంట్ివ్దద  ఇబబందుల్ోల  
ప్డట్ం.   

విదయారుి ల్ పజేీల్కు స్మాధ్యన్యల్ు(పయఠం 4)  

 

ల్ుాకయస్ యొకక ప్రయోగం (పయఠం 4)  
 దృషిుకోణం చూడట్ానికి ఈ ప్రయోగం స్హ్లయప్డుతుంది, మర్చయు మన్ము విష్యాల్న్ు ఎల్ా చూస్యు ము మర్చయు 
మన్ దృషిుకోణం ఎల్ా మారుతుంది చూపిస్ుు ంది. ఈ ర్ ండు గీతల్న్ు చూడండి, మర్చయు 1 ఎల్ా ప డవ్తగయ కనిపిస్ుు ందో  
చూడండి.  ర్ ండవ్ ఆల్ోచన్ ర్ ండు వికరణ గీత్యల్ు ఎల్ా స్మాంతరంగయ ఉన్యనయో, కయనీ అల్ా కనిపించడం ల్ేదు. 
మూడవ్ ఉదయహరణ మధాల్ో ఒక చుకక ఉన్న ఒక పిల్ల వయడు మర్చయు ఒక ఎల్ుక. మీరు 
ఆ చుకక మీద మీ ముకుకన్ు ఆనిసేు  ఆ ఎల్ుక పిల్ల వయనికి దగగర్య ఉన్నట్టల  అనిపిస్ుు ంది. 
మీ విదయారుు ల్న్ు వీడియో ల్ో చూపింఛిన్ 3 ప్రయోగయల్ు చెయామన్ండి. (యూట్టాబ్ ల్ో 
వివ్ర్యల్ు చూడండి)   
https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1291919184177795/ 

 

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


--[ కేస్ు5 ]-- 
ఆధ్యర్యల్ు! (పయఠం 5) 

ఆధ్యరం #1 శీర్చిక (పయఠం 5)  
ఉర్చతీయువయని ఉచుి కేస్ు 

ఆధ్యరం #2 న్యట్కం (పయఠం 5)  
వయాఖాాత: ఈ కథ కలిపతం కయనీ అమాయకుల్న్ు రక్ించట్ానికి కొనిన పేరుల  మర్చయు సి్ల్ాల్ు మారిబడయు యి.   

పో లీస్ు: క్షమంచండి మేడం? 

మేడంచెప్పండి ఆఫీస్ర్క? 

పో లీస్ు: మమమలిన కొనిన ప్రశ్నల్ు అడగయలి అన్ుకుంట్టన్యనన్ు. 

మేడం: మీవ్ంట్ి మంచి, అందమెైన్ అధ్ికయర్చ కోస్ం ఏదెైన్య స్ర్ే.   

పో లీస్ు: ఆ, ఉమ్మ, అవ్తన్ు, స్ర్ే మీరు ర్యతిర ర్ ండవ్ ప్రకట్న్ ముందు ఏమెైన్య చూస్యర్య అని ఆల్ోచిస్ుు న్యనన్ు. 

మేడం: అంట్ే మీ అరుం ఎదురు వీధ్ిల్ోని జేర్ేష్ మర్చయు ఆమె పేద భరు ఇంటి్వ్దద  అన్య? 

పో లీస్ు: ఖచిితంగయ. 

మేడం: స్ర్ే, అది ఒక రకంగయ చయల్ా విచితరం, చూడండి, ఎందుకంట్ే వయరం మొతుం అతని ఇంట్ి ముందు కయర్చమకుల్ 
భవ్న్ం ఉంది.   

పో లీస్ు: ఇంకయ చెప్పండి. [ప్తస్ుకం బయట్కు ల్ాగచ ర్యస్ుకుంట్ట ఉంట్ాడు] 



మేడం: చూడండి, అది ఆతమహతాల్ా కనిపిస్ుు ందని న్యకు త్ెల్ుస్ు, కయనీ, న్న్ున అడిగచత్య అది చయల్ విచితరం. ఆ మొతుం 
విష్యంల్ో ఏదో  స్ర్చగయగ  ల్ేదు.   

పో లీస్ు: అంట్ే, అది మీరు ఆతమహతా అని భావించట్ం ల్ేదయ?  

మేడం: నిజానికి, అది చయల్ా చిన్నది. అల్ాంట్ి చెడు  మనిషి, ఇంకయ అది న్య స్మస్ా కయదని న్ేన్ు అన్ుకుంట్టన్యనన్ు, 
కయనీ అతన్ు వేర్ే వయర్చ కోస్ం ఏదో  ప్రణయళిక వేసి ఉంట్ాడు, కయనీ ఒక ర్ోజు అతన్ు ఎంత గొప్పవయడో ఊరంత్య చెప్ూు  
ఉండట్ం నే్న్ు విన్యనన్ు... మర్చయు ఇప్తపడు ‘భం’ న్య ప రుగువయడు భయంకర ఉర్చకొయాకు వేల్ాడుతున్యనడు!   

ఆధ్యరం #3 ల్క్షాం (పయఠం 5)  
ఈ భౌతిక వ్స్ుు వ్తన్ు ఆధ్యరంల్ా తరగతికి తీస్ుకు రండి: టి్కకర్క ట్ేప్   

ఆధ్యరం #4 ప్తర్యతతాశయస్ు రము (పయఠం 5)

 
ర్యజు అహషేార్ోష్ు యొకక స్మాధ్ి చితరము, ఇతనిన చకరవ్ర్చు క సర్ కెస్ అని 
కూడయ పిల్ుస్యు రు (486-465 బిసి). అతని స్మాధ్ి ఇతర ప్ర్చియా 
ర్యజుల్త్ో స్మాధుల్త్ో పయట్ట న్క్ష్-ఇ-రుస్ుు ం అని పిల్ువ్బడయ చయర్చతిరక ప్రదయశ్ం వ్దద  ఇర్యన్ ల్ో ఉంది.  (అమీర్క 
హుసేసన్ జోల్ఫగర్చ చితరం) (రహస్ాం: క సర్ కెస్  ఎసేు ర్క యొకక ప్తస్ుకం న్ుండి ర్యజు.) 

ఆధ్యరం #5 బ బైిల్ దృశ్ాము (పయఠం 5)

 
రహస్ాం: ర్యజ ముదరత్ో శయస్న్ం మర్చయు ప్కకన్ ముదర కి ఉంగరం. - ఎసేు ర్క 
3:12 and 8:8 



కేస్ు ప్ర్చష్కర్చంచబడంిది! (పయఠం 5) 

బ బైిల్ కథ (పయఠం 5)  
ఎసేురు 

బ ైబిల్ న్ుండి: ఎసేురు 2-7 

మొర్ దక ర, అందమెైన్ భారా కోస్ం చూస్ుు న్న క సర్ేకస్ ర్యజు యొకక విశయాస్పయతరమెైన్ 
యూదు సేవ్కుడు మర్చయు అతని యొకక అందమెైన్ స్ో దర్చ ఎసేు ర్క.  ర్యజుని కలిసే 
ముందు మొర్ దక ర ఎసేు ర్క కు 12 న్వల్ల్ అందయల్ చికితసల్ు చయయించయడు. ఆమె ఎంత 
అందంగయ ఉందంట్ే ర్యజు వవంట్న్ే ఆమెత్ో పేరమల్ో ప్డిపో యి ప ళిల చయస్ుకున్యనడు.   

హమాన్ ర్యజు క సర్ కెస్ వ్దద  ప్ని చయస్ుు న్న ఉన్నత స్యి యి అధ్ికయర్చ; అతన్ు యూదు 
ప్రజల్న్ు దయాషించయవయడు మర్చయు ర్యజ భవ్న్ం దయార్యల్ వ్దద  అకకడివయరు అతనికి న్మస్యకరం చయసేల్ా గొప్పల్ు 
చెప్పట్ం అతనికి ఇష్ుం. మొర్ దక ర తప్ప అందరూ అతనికి మొకేకవయరు; అతన్ు కేవ్ల్ం నిజమెైన్ దయవ్తనికి మాతరం మొకేక 
వయడు. మొర్ దక ర ప్ట్ల  హమాన్ కు ఉన్న దయాష్ము అందరూ యూదుల్న్ు చంప్ట్ానికి ఒక ప్రణయళిక రచించయల్ా చయసింది. 
అతన్ు ర్యజుకి ఒక వ్ాకుు ల్ స్మూహం ఆతని చట్ాు ల్న్ు అన్ుస్ర్చంచట్ం ల్ేదు అని చెపయపడు. ర్యజు వయర్చని ఏమ 
చెయాాల్ంట్ే అది చెయామని చెపయపడు. అందుకని హమాన్ యూదుల్ందర్చనీ చంప్మని శయస్న్ం తయారు చయస్యడు. 
తన్ ఇంట్ిల్ో కొనిన ప దద  ఉర్చకొయాల్ు నిర్చమంచయడు ఎందుకంట్ే మొర్ దక ర న్ు అకకడ ఉర్చ తీయవ్చిని.   

ఎసేుర్క హమాన్ యొకక ప్రణయళిక న్ు గుర్చంచి త్ెల్ుస్ుకుంది మర్చయు తన్ే ఏమెైన్య చెయాాల్ని అన్ుకుంది. ర్యజున్ు 
మర్చయు హమాన్ న్ు ఆమె విందుకు ఆహ్లానించింది, అకకడ ర్యజు అరు ర్యజాంత్ో స్హ్ల ఏదెైన్య స్ర్ే ఆమెకు ఇస్యు న్ని 
చెపయపడు. ఎసేు ర్క తన్ ప్రజల్న్ు హమాన్ న్యశ్న్ం చెయాాల్ని చూస్ుు న్యనడని వయర్చని రక్ించమని అడిగచంది. ర్యజు 
కోప్ంత్ో గది వ్దిలి వవళిుపో యాడు. తిర్చగచ గదికి వ్చిిన్ తరువయత హమాన్ తన్ ర్యణ  ప ై దయడి చయయట్ం చూస్ుు న్యనన్ని 
అన్ుకున్యనడు. కోప్ంత ర్యజు హమాన్ న్ు అతని ఇంట్ి ముందు ఉన్న అవే ఉర్చకొయాల్కు ఉర్చవేస్యడు  

అన్ువ్రున్ం (పయఠం 5)  
దయవ్తడు కొనిన స్యరుల  న్న్ున చయల్ా ధ్ెైరాంగయ ఉండమంట్ాడు మర్చయు అతని కోస్ం కొనిన ముఖామెైన్ విష్యాల్ల్ో 
న్షయు నిన భర్చంచమంట్ాడు.   



మమెర్ ీప్దాం (పయఠం 5)  

“న్ేన్ు నీకు ఆదయశ్ం ఇవ్ాల్ేదయ? ధృడంగయ మర్చయు ధ్ెైరాంగయ ఉండండి భయప్డవ్దుద ; నిర్యశ్ ప్డవ్దుద , భగవ్ంతుడు 
మీ దయవ్తడు మీరు ఎకకడికి వవళిున్య మీత్ోన్ే ఉంట్ాడు.” జాష్ువయ 1:9 

ప్తరమాయింప్త (పయఠం 5)  
దయవ్తడు న్న్ున ఇతరుల్న్ు రక్ించట్ానికి ఎంచుకుని ఉండచుి, మర్చయు న్న్ున ఇకకడ “ఈ స్మయం కోస్ం” ఉంచి 
ఉంట్ాడు. మీ ప రుగు వయర్చకి మీరు క రైస్ువ్తల్ు అని చెప్పండి మర్చయు తదుప్ర్చ వయరం మీత్ో చర్చికి వ్స్యు ర్ేమో 
అడగండి.   

దయవ్తని డఎిన్ఎ (పయఠం 5)  
ఈ పయఠం న్ుండి దయవ్తని గుర్చంచి ఏమ న్ేరుికున్యనరు? దయవ్తడు తన్ 
ప్రజల్న్ు రక్ించయల్ని కోరుకున్నప్తపడు, న్మమకం ల్ేని అన్ుచరుడిని 
తరచూ ఉప్యోగచంచుకుంట్ాడు.   

స్రదయస్మయం! (పయఠం 5) 

ఆట్ (పయఠం 5)  
హ్లమోన్, మొర్ దక ర, ఎసేు ర్క  

ఈ ఆట్ ర్యక్ట, ప ప్పర్క, సిజర్క న్ు పో లి ఉంట్టంది. ఎసేు ర్క హ్లమోన్ న్ు కొడుతుంది, హ్లమోన్ మొర్ దక రప ై దయడి చయస్యు డు 
మర్చయు మొర్ దక రఎసేు ర్క న్ు కవ్ర్క చయస్యు డు. 

వయర్చ మధా 4 అడుగుల్ు ఉండయల్ా పిల్లల్న్ు ర్ ండు జట్టల గయ విభజంచండి. కొనిన అడుగుల్ు వవన్కిక వవళిల స్మావేశ్ం 
అయిా వయరు ఏమ అవ్తత్యర్ో నిరణయించుకోమని చెప్పండి: హ్లమోన్, మొర్ దక ర, ఎసేు ర్క  

స్మావేశ్ంల్ో ప్రతి జట్టు  వయరు ఏమ అవ్తత్యర్ో నిరణయించుకుంట్ారు మర్చయు మర్ొక ఎంపిక కూడయ చయస్ుకుంట్ారు. 
తరువయత వయరు తమ 4 అడుగుల్ దూరం సి్ల్ానికి వ్చయిస్యు రు. మూడు ల్ కక ప ట్ుగయనే్ ప్రతి జట్టు  వయళ్ళు ఏమ 
ఉండయల్న్ుకున్యనర్ో అరుస్యు రు. ఒక జట్టు  “ఎసేు ర్క” అని అర్చసేు  మర్ొకరు “హ్లమోన్” అని అరుస్యు రు. ఎసేు ర్క జట్టు  
హ్లమోన్లన్ు వయర్చ స్ురక్ిత పయర ంతం (మీరు ఈ ప్రదయశయనిన శ్ంఖువ్తల్ు, చెట్టు  ల్ేదయ ఇతర వ్స్ుు వ్తల్ు ఉప్యోగచంచి 
గుర్చుంచవ్చుి) వ్రకు తరుముతుంది. ఎవ్ర్ రన్య ట్ాాగ్ చెయాబడిత్య ఎదుట్ి జట్టు ల్ో భాగం అవ్తత్యరు. ఒక వేళ్ ర్ ండు 
జట్టల  ఒకే పేరు అర్చసేు , వయరు ప ట్టు కున్న ర్ ండవ్ ఎంపిక ఉప్యోగచంచి మళీు అరుస్యు రు.  



చరి (పయఠం 5)  
(ప దద  వ్యస్ు పిల్ల ల్ కోస్ం) 

1. దయవ్తడు మీకిచిిన్ ల్క్షణయల్త్ో మీరు దయవ్తడికి ఏమ సేవ్ చయయగల్రు?   

వయరు మారుికోవయల్న్ుకున్ే భౌతిక ల్క్షణయల్ ైన్ ముకుక, గడుం, కళ్ళు, న్ోరు మొదల్ ైన్ వయట్ి గుర్చంచి 
మాట్ాల డనివ్ాండి. భౌతిక విల్క్షణతల్ గుర్చంచి ఒకర్చని ఒకరు ఎగత్యళి చయస్ుకోనివ్ాకండి. కొదిదసేప్త 
తర్యాత స్ంభాష్ణని స్ృజన్యతమకత ల్ేదయ త్ెలివిత్యట్ల్ు, ల్ేదయ అంతరగత శ్కిు మర్చయు కుట్టంబంల్ో 
జబుబల్ వవైప్త మళిుంచండి. ఇవ్నీన దయవ్తని రూప్కల్పన్ల్ో కల్యికల్ు. దయవ్తడు మన్కి ఇచిిన్వి 
న్చికపో యిన్య అంగీకర్చంచయలి. మీకు ఆ చరమం రంగు ల్ేదయ వ్రణం తన్ ప్రణయళిక స్యధ్ించట్ానికి ఇచిి ఉండవ్చుి.   

2. మీరు పయటి్ంచవ్ల్సి వ్చిిన్ అతాంత కష్ుమెైన్ స్ూచన్ ఏమట్ి?   

వ్ాకిుగత విజయం గుర్చంచి ప్రతి ఒకకర్చనీ మాట్ాల డనివ్ాండి ఎందుకంట్ే అందరూ ఏదో  ఒక మారగంల్ో కట్టు బడి ఉంట్ారని 
అరుం చయస్ుకోనివ్ాండి. స్ో ాతకరి ల్ేదయ గొప్పల్ు చెప్తపకోవ్ట్ం మాన్పడయనికి ప్రయతినంచండి. ఉదయహరణల్ు: చీకట్ిల్ో 
కొట్టు కు వవళ్ుట్ం, బులీల హౌస్ ప్కకన్ుంచి పయఠశయల్కు న్డచి వవళ్ుట్ం, ల్ేదయ చెడుగయ ఉన్న హ ంవ్ర్కక న్ు తిర్చగచ చయయట్ం.   

3. అతుల్ు, మామల్ు వ్ంట్ి కుట్టంబ స్భుాల్ు ఏ మార్యగ ల్ల్ో మీ గుర్చంచి శ్రదు  తీస్ుకోవ్ట్ంల్ో ఆస్కిు 
చూప్తత్యరు?  

త్యత, అమమమమల్ు, అతుల్ు, మామల్ు మర్చయు దయయాదుల్ు మొదల్ ైన్వయర్చ గుర్చంచి మాట్ాల డనివ్ాండి. కుట్టంబ 
స్భుాల్ గుర్చంచి ప్రతికూల్ కధల్న్ు మాన్పడయనికి ప్రయతినంచండి. “వయర్చకి త్ెలిసిన్ వయర్చవ్దద  ఉదో ాగం ప ందడంల్ో 
స్హ్లయం చయయడయనికి న్యకు చిరుతిండి ఇవ్ాడం.” వ్ంట్ి వయట్ి న్ుంచి వివిధ స్మాదయన్యల్న్ు అంగీకర్చంచండి.” 

విదయారుు ల్ పజేీల్కు స్మాధ్యన్యల్ు (పయఠం5)  

 



ల్ుాకయస్ యొకక ప్రయోగము (పయఠం 5)  
పిల్లల్న్ు ర్ ండు వేర్ేారు వయాస్ం ఉన్న స్యు ీ ల్ు మర్చయు ర్ ండు ట్ేప్ ముకకల్త్ో ఎగచర్ే ర్యక ట్ న్ు తయారుచయయమన్ండి. 
ఒక స్యు ీ  ల్ో గయలి ఊది, ర్ ండవ్ది ఎగరవేయాట్ం దయార్య ప్ని చయస్ుు ంది. స్యు ీ  ర్యక ట్ల కి ఎకుకవ్ ఎతుు , అధ్ిక దూరం ల్ేదయ 
అతి ఖచిితం పో ట్టల్ు ప ట్ుండి. (యూట్టాబ్ ల్ో వివ్ర్యల్ు చూడండి)  

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

 

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


--[ కేస్ు6 ]-- 
ఆధ్యర్యల్ు! (పయఠం 6) 

ఆధ్యరం #1 శీర్చిక (పయఠం 6)  
మార్ేిసిన్ ఆర్ోగా స్యక్షాము కేస్ు   

ఆధ్యరం #2 న్యట్కం (పయఠం 6)  
వయాఖాాత: ఈ కథ కలిపతము కయనీ అమాయకుల్న్ు రక్ించట్ానికి కొనిన పేరుల  మర్చయు ప్రదయశయల్ు మారిబడయు యి.   

చెతు  మనిషి: [స ల్ ఫో న్ ల్ో మాట్ాల డుతూ] హల్ో, రవయణయ? న్ేన్ు ఒక ఫిర్యాదు చెయాాల్న్ుకుంట్టన్యనన్ు.   

రవయణయ: [విస్ుగు ధానిస్ూు ] స్ర్ే, ఏంట్ది చెతు  మనిషీ?   

చెతు  మనిషి: మమమలిన తిర్చగచ ఇబబంది ప డుతున్నందుకు క్షమంచండి, కయనీ ఇది చిన్నది. దీని గుర్చంచి ఏదెైన్య 
చెయాాలి. 

రవయణయ: దయని గుర్చంచి ఏదెైన్య చెయాాలి?   

చెతు  మనిషి: మొతుం ప్రదయశ్ంల్ో వయడయసిన్ బాాండ్-ఎయిడుల  మర్చయు బాాండయజ్ ల్ు ఉన్యనయి.   

రవయణయ:  స్ర్ే, పయల సిుక్ట చయతి త్ొడుగుల్ు వేస్ుకొని తీస యాండి.   

చెతు  మనిషి: కయదు, మీకు అరుం కయల్ేదు, అవి అనిన చోట్ాల  ఉన్యనయి  [త్యరన్ుితూ], ఇకకడ కనీస్ం డజన్ు మంది 
ర్ోతప్తట్ిుంచయ జబుబ మన్ుష్ుల్ు ఉండి ఉండయలి వయరు తమ బాాండయజ్ ల్న్ు ఇకకడ చింప్తతూ ఉండయలి, ఇది చయల్ా 
భీభతసంగయ ఉంది.  

రవయణయ: స్ర్ే, న్ువ్తా ఎకకడ ఉన్యనవ్త? 

చెతు  మనిషి:గయర మానికి ప్శిిమం వవైప్త జ రూస్ల్ేం హైెవే దక్ిణ దిశ్కు వవళ్్ు మారగంల్ో.   



రవయణయ: స్ర్,ే ఆఫీస్ర్క జో డూాట్ట ల్ో ఉన్యనడు, ప్ట్ుణంల్ో కి వ్చయి గుంప్త ప ై అతని నివేదికన్ు ప్ూర్చు చెయాగయన్ే 
దయర్చల్ో ఆగమని చెపయు న్ు.   

చెతు  మనిషి: ఓహ్, ఆఫీస్ర్క జో వ్దుద , అతన్ు న్యకు ఏమీ స్యయం చెయాడు. 

రవయణయ: కయనీ, అందుబాట్టల్ో ఉన్న ఆఫీస్ర్క అతన్ు ఒకకడయ ఇప్తపడు ల్ేదంటే్ షిఫ్టు  మార్యల్ంట్ే న్ువ్తా ఇంకయ ర్ ండు 
గంట్ల్ు వేచి చూడయలి.  

చెతు  మనిషి: ఓహ్, స్ర్ే ఐత్య, ప్ర్ేలదు న్ేన్ు ఇవ్నీన [త్యరన్ుితూ] శుభరం చయస్యు న్ు [త్యరన్ుితూ].  

ఆధ్యరం #3 వ్స్ుు వ్త (పయఠం 6)  
ఈ భౌతిక వ్స్ుు వ్తన్ు తరగతికి ఆధ్యరంల్ా తీస్ుకు రండి: త్ెల్లని గుడు . 

ఆధ్యరం#4 ప్తర్యతతాశయస్ు రము (పయఠం 6)

 
న్ేడు కనిపించయ జ రూస్ల్ేం ఆల్యం  

(రహస్ాం: కుష్ుు ర్ోగుల్ు తమన్ు స్ాసి్త చయకూర్చన్ తరువయత, యిేస్ుకు 
విధ్యయతగయ వవళ్ువ్ల్సిన్ సి్ల్ము.)   

ఆధ్యరం #5 బ బైిల్ దృశ్ాం (పయఠం 6)

 
రహస్ాం: 10 మంది కుష్ుు ర్ోగుల్కోస్ం గోడ వవల్ుప్ల్ 10 పయతరల్ు ఎందుకంట్ే 
వయరు న్గరం వవల్ుప్ల్ నివ్సించయలి.   



కేస్ు ప్ర్చష్కర్చంచబడంిది!(పయఠం 6) 

బ బైుల్ కథ (పయఠం 6)  
 10  కుష్ుు  వయరు 

బ ైబుల్ న్ుండి: ల్ూాక్ట 17:11-19 

తన్ స్ ంత ప్ట్ుణం న్ుండి మర్ీ అంత దూరం కయని, స్మర్చయా మర్చయు గ లిలీ మధా 
జ రూస్ల్ేం వవళ్్ు స్ర్చహదుద  రహదయర్చ ప ై యిేస్ు న్డుస్ుు న్యనడు, అది ౩౦ గంట్ల్ దూరంల్ో 
ఉంది. ఆయన్ ఒక గయర మంల్ో ప్రవేశించగయనే్, కుష్ుు వయాధి్ ఉన్న 10 మంది దూరం న్ుంచి 
అతనిన పిలిచయరు “యిేస్ూ, ప్రభువయ, మా ప ై కరుణ చూప్త!”కుష్ుు  వేళ్ళు, కయలి వేళ్ళు, 
ముకుకల్ు మర్చయు చెవ్తల్న్ు చంపే ఒక కూర రమెైన్ వయాధ్ి; మీరు ఎల్లప్తపడూ అప్వితరంగయ 
ఉన్యనరని చెపేపల్ా చయస్ుు ంది. యిేస్ు వయర్చని చూసే, “వవళిల, ప్ూజార్చకి చూపించుకోండి” 
అన్యనడు. మోస స్ చట్ాు ల్ ప్రకయరము, వయర్చకి న్యం ఐత్య, వయరు తిర్చగచ స్ంఘంల్ోకి ర్యవ్చుి మర్చయు గుడికి వవళిల 
మళీు ప్ూజల్ు చయయవ్చుి. వయర్చకి ఇంకయ స్ాసి్త చయరల్ేదు, అందుకని ఆ మాట్ల్ు వింతగయ ధానించయయి.   

వయరు జ రూస్ల్ేం వవైప్త న్డవ్ట్ం పయర రంభించయరు, వయరు న్డుస్ుు ండగయ, వయరు శుభరప్డయు రు / న్యం చయయబడయు రు! 
వయర్చల్ో ఒకడు, తిరస్కర్చంచబడిన్ విదయశీయుడు, త్యన్ు శుభరప్డయు న్ని త్ెలియగయనే్ యిేస్ు వ్దదకు వవన్ుతిర్చగయడు. దూరం 
న్ుంచయ దయవ్తని కీర్చుంచయడు కయనీ తిర్చగచ అంత దూరం అతని వ్దదకు తిర్చగచ వ్చిి, కయళ్ుప ై ప్డి కృతఙా్తల్ు చెపయడు. 
అందర్చనీ న్యం చయస్యన్ని త్ెలిసిన్ యిేస్ు ఆశ్ిరాపో యాడు, ఆ వ్ాకిుని “ప్దిమందీ ప్ర్చశుదుద ల్ు కయల్ేదయ? మగచలిన్ 9 
మందీ ఎకుకడ? ఈ విదయశీయుడు తప్ప ఎవ్ర్చకీ తిర్చగచ వ్చిి దయవ్తని కీర్చుంచయల్ని అన్ుకోల్ేదయ?” తరువయత యిేస్ు తన్ 
స్ాసి్త అందుకొని కృతజాతగయ ఉన్న వ్ాకిుని పో ర తసహ స్ూు  అతనిత్ో , “ల్ేచి వవళ్ళు; నీ న్మమకమే నిన్ున బాగు చయసింది” 
అన్యనడు.  

అన్ువ్ర్చుంప్త (పయఠం 6)  
కుష్ుు  ర్ోగుల్వ్ల్  నే్న్ు కూడయ చెపయపలి, “ధన్ావయదయల్ు” దయవ్తనికి, అతన్ు న్యకు చయసిన్ ప్రతి దయనికీ.   



మమెర్ ీప్దాము (పయఠం 6)  

“అనిన ప్ర్చసిితుల్ల్ో ధన్ావయదయల్ు చెప్పండి, ఎందుకంట్ే యిేస్ు కీరస్ుు  ల్ో మీకోస్ం ఇది దయవ్తని ఆదయశ్ం.” 1 
త్ెస్ోల నియన్ుల  5:18 

ప్తరమాయింప్త (పయఠం6)  
అతనికి కృతఙా్తల్ు చెప్పవ్ల్సిన్ అవ్స్రం ఉందని ఇంతవ్రకూ ఆల్ోచించని మూడు విష్యాల్ జాబిత్య 
తయారుచయయండి. మన్ము మామూల్ుగయ కృతజాత చూపేది ఆహ్లరం, దుస్ుు ల్ు మర్చయు కుట్టంబం కోస్ం. మీ 
విదయారుు ల్ు కృతజాత చెప్పట్ానికి ఇంకేమెైన్య కొతు  ఉపయయాల్ు ఆల్ోచించయర్య: పో యిన్ వ్స్ుు వ్తని తిర్చగచ ప ందట్ంల్ో 
స్హ్లయం చెయాట్ం, పయఠస్యల్ల్ోకి క్ేమంగయ వవళ్్ువ్రకూ వయన్ని ఆప్ట్ం, ఈ ర్ోజు మీ స్ో దరుడు ల్ేదయ స్ో దర్చత్ో కేవ్ల్ం 
మంచి మాట్ల్ు మాట్ాల డట్ం, ఈ ర్ోజు బండిప ై న్ుంచి ప్డిపో కుండయ న్డప్ట్ం మొదల్ ైన్వి.  

దయవ్తని డఎిన్ఎ (పయఠం 6)  
ఈ పయఠం న్ుండి దయవ్తని గుర్చంచి ఏమ న్ేరుికున్యనము? ప్రజల్న్ుండి 
దయవ్తడు కృతజాత మర్చయు విధ్యయత కోరుతున్యనడు.  

స్రదయ స్మయం! (పయఠం 6) 

ఆట్ (పయఠం 6)  
చీప్తరు ప్ట్టు కోండి 

అందరు ఆట్గయళ్ళు, మధాల్ో ఉన్న ఆట్గయని చుట్టు  వ్ృత్యు నిన ఏరపరుస్యు రు. వ్ృతు ంల్ో ఉన్న ప్రతి వ్ాకిుకీ ఒక అంక  
ఇవ్ాబడుతుంది. మధాల్ో ఉన్న ఆట్గయడు తిన్నగయ ఉన్న చీప్తరున్ు ఒక వేలిత్ో ప్ట్టు కుని న్ుంచొని ఉంట్ాడు. 
ఎల్ాంట్ి హెచిర్చక ల్ేకుండయ, చీప్తరు ప ై న్ుంచి వేల్ున్ు తీసి వవంట్న్ే ఒక అంక న్ు పిల్ుస్యు డు. ఆ అంక  
కేట్ాయించబడిన్ వ్ాకిు ముందుకు వ్చిి చీప్తరు న్ేల్ ప ై ప్డిపో కముందయ ప్ట్టు కోవ్ట్ానికి ప్రయతినస్యు డు.  అతన్ు 
ప్ట్టు కుంట్ే మధాల్ో ఆట్గయడు అవ్తత్యడు. ప్ట్టు కోల్ేకపో త్య, తిర్చగచ వ్ృతు ంల్ోకి వవళ్ళు డు.   

చరి (పయఠం 6)  
(ప దద  విదయారుు ల్ కోస్ం) 

1. ఈ ర్ోజు మన్ము ఎకుకవ్ స్ాసి్తల్న్ు ఎందుకు చూడట్ేల దు?   



విదయారుు ల్ు స్ాసి్త గుర్చంచి మాట్ాల డనివ్ాండి; మీ న్గరంల్ో ల్ేదయ మీ చర్చిల్ో దయవ్తడు ఏమ చయస్యడు? మీ వ్రగము 
స్ాసి్త గుర్చంచి ఏమ న్ముమత్యర్ో చర్చించండి. తకుకవ్ స్ాసి్తల్ు, ప్రజల్ల్ో తకుకవ్ విశయాస్ం, స్ాసి్త బహుమాన్ం 
ఉన్న తకుకవ్ శిష్ుాల్ు, మీ పయర ంతంల్ో ఎకుకవ్ అణచివేత, కోరుతున్న ప్రజల్ు తకుకవ్ ల్ేదయ ప్తన్రుజీీవ్న్ం 
ల్ేకపో వ్ట్ం వ్ంట్ి వయట్ికి కయరణయల్ గుర్చంచి మాట్ాల డండి.  

2. న్ేన్ు కోరుతున్న స్ాసి్త న్ేన్ు అందుకోకపో వ్ట్ానికి కయరణం ఏమట్ి?   

విశయాస్ం ల్ేకపో వ్ట్ం ల్ేదయ దయవ్తడు నీ కోస్ం వేర్ే ప్రణయళిక కలిగచ ఉండట్ం మర్చయు నీ భవిష్ాతుు  చూడట్ం, ల్ేదయ నీ 
ఉదయదశయాల్ు మంచివి కయకపో వ్ట్ం. నీ స్ాసి్త నీకు అనినట్ికన్యన మంచిది కయకపో వ్ట్ం కూడయ కయవ్చుి, ల్ేదయ మన్ 
జీవిత్యల్ల్ో పయపయల్ు, ల్ేదయ స్ర్చ ఐన్ స్మయం కయకపో వ్చుి ల్ేదయ నీ జబుబల్ో దయవ్తడి మహ మ కన్ప్డట్ం కయవ్చుి.    

3. ఆ 10 మంది కుష్ుు వయళ్ళు స్ాసి్తకు హకుక కలిగచ ఉన్యనర్య?   

హకుక ఇప్తపడు ప్రతిచోట్ా నిర్యట్ంకంగయ ఉంది, చయల్ామంది తమకు ఋణప్డి ఉన్యనరని అన్ుకుంట్ారు, మర్చయు ఇది 
వయర్చని కృతజాుల్ుగయ ఉండకుండయ చయస్ుు ంది. మన్ము ఏమ కలిగచ ఉండట్ానికి హకుక కలిగచ ఉన్యనము? గురువ్తగయ మీ 
ల్క్షాం మీ విదయారుు ల్ు అస్ల్ు దయనికీ హకుక కలిగచ ఉండి ల్ేరు అని త్ెల్ుస్ుకున్ేల్ా స్హ్లయం చయయట్ం. మన్ము ఉన్న 
దయనికి, కలిగచ ఉన్న దయనికి కృతజాుల్మెై ఉండయలి ఎందుకంట్ే ఈ భూమ మీద మన్ ప్ని చయయట్ానికి దయవ్తడు ఇచిిన్వి 
ఇవే.   

విదయారుు ల్ పజేీల్కు స్మాధ్యన్యల్ు (పయఠం 6)  

 

ల్ుాకయస్ యొకక ప్రయోగం (పయఠం 6)  
విదయారుు ల్ు ఒక అట్ు ముకకన్ు చయప్ముల్ా వ్ంచి, బల్లప ైన్ ప ట్ిు  మర్చయు దయని కింద ఊది న్వమమదిగయ కదిల్ే గయలి కంట్ే 
వేగంగయ కదిల్ే గయలి ఎల్ా తకుకవ్ గయలి పీడన్యనిన కలిగచ ఉంట్టందో  చూస్యర్య. విమాన్ం ర్ కకల్ప ై ఉండయ వేగమెైన్ గయలి 
దయనిన గయలిల్ోకి ల్ేప్తతుంది. (వివ్ర్యల్ు యూట్టాబ్ ల్ో చూడండి) 

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

  

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


--[ కేస్ు7 ]-- 
ఆధ్యర్యల్ు! (పయఠం 7) 

ఆధ్యరం #1 శీర్చిక (పయఠం 7)  
కనిపించయ కుకకపిల్ల ల్ కేస్ు  

ఆధ్యరం #2 న్యట్కం (పయఠం 7)  
వయాఖాాత: ఈ కధ  కలిపతం అయిన్ప్పట్ికీ, అమాయకుల్ రక్షణ కోస్ం కొనిన పేరుల  అల్ాగే ప్రదయశయల్ు మారిడం 
జర్చగచన్ది. 

పో డ్: ముది, ముది, ముది, ముత్యు త గయరూ?  

ముది, ముది, ముది, ముత్యు త: యువ్కుడయ చెప్తప! 

పో డ్: మీ బడిల్ో జర్చగచన్ ప్ర్చశోధన్యతమక విచయరణ గుర్చంచి చెప్ప గల్ర్య? 

ముది, ముది, ముది, ముత్యు త: తప్పకుండయ, న్య ప్కకనే్ న్డుస్ూు  ఉండు, ఎందుకంట్ే ఇవయళ్ న్ేన్ు ఈ వ్రస్ మొతుం 
న్యట్టల  ప్ూర్చు చయయాలి కయబటి్ు  ర్ేప్త ర్యవ్ల్సిన్ అవ్స్రం ఉండదు. న్ుదుట్ి మీద చెమట్ తుడుచుకుంట్ాడు. 

పో డ్: బాగుంది! అంట్ే న్ేన్ు అతాంత ముఖామెైన్ ప్ర్చశోధన్ గుర్చంచి త్ెల్ుస్ుకోబో తున్నన్న్న మాట్. న్యకు త్ెలిసిన్ 
అతాంత ముదుస్లి వ్ాకిు న్ుంచి అతని చయల్ా పయత జాా ప్కయల్ గుర్చంచి త్ెల్ుస్ుకుంట్టన్యనన్ు.  

ముది, ముది, ముది, ముత్యు త: న్ువ్తా అందుకోస్ం న్న్ున ఎన్ునకున్యనవ్త కదూ? 

పో డ్: అంత్య మర్చ. అయిత్య చెప్పండి ఈ ప్రాత్యల్ు ఇకకడికి ఎల్ా వ్చయియో చెప్ప గల్ర్య? 

ముది, ముది, ముది, ముత్యు త: నిట్టు రుప. న్ేన్ు ముదుస్లిన్ే గయని దుముమ ధూళి అంత పయత వయడిని కయన్ు. 

పో డ్: స్ర్ే, ఆ న్ది గుర్చంచి చెప్పండి. 



ముది, ముది, ముది, ముత్యు త: న్ేన్ు యికకడ కొనిన జల్పయత్యల్ు ఉండట్ం చూస్యన్ు కయని అప్తపడు న్ేన్ు చయల్ చిన్న 
వయడిని, ఆ తర్యాత న్ేన్ు మళీు ఇకకడికి ర్యల్ేదు. 

పో డ్: అయిత్య, మీకు గురుు న్న అతి ప్తర్యతన్ విష్యాల్ గుర్చంచి చెప్పండి. 

ముది, ముది, ముది, ముత్యు త: జంతువ్తల్ు. న్ేన్ు, న్య భారా ఉదయ స్మయాల్ల్ో బయట్ికి వవళ్్ల  వయళ్ుం, ఆ 
జంతువ్తల్ని చూస్ూు  ఉదయప్త అల్ాపహ్లరం తీస్ుకుంట్ట ఉండయవయళ్ుం. అప్తపడు న్ేన్ు ఆంట్ట ఉండయ వయడిని ఏమంట్ే 
అకకడ చూడు, చయల్ బాగుంది కదూ, ఆమె అన్ేది ఆ ప దద  గోధుమ రంగుదయ ల్ేక దయని ప ైన్ ఉన్న ఎరరదయ? ఆ తర్యాత 
కొంత సేప్ట్ికి మేము కన్ుగొన్ే వయళ్ుం అల్ాగే మా ఉదయ అల్ాపహ్లరం తీస్ుకున్ే వయళ్ుం. అదయ స్మయంల్ో ఆ 
జంతువ్తల్ు చయసే అల్ల ర్చ, చిలిపి ప్న్ుల్ు చూస్ూు  ఉండయవయళ్ుం. 

పో డ్: నిజంగయన్య? అయిత్య అది ఇంకయ బాగయ ఉండయది అన్ుకుంట్టన్యనన్ు . 

ముది, ముది, ముది, ముత్యు త: నిజంగయన్ే. ఏమో న్ువవా, ల్ేక నీ పిల్ల ల్ల్ో ఎవ్ర్ో ఒకరు అవి కల్సి ర్యవ్డం 
చూస్యు ర్ేమో. 

పో డ్: అది ఇంకయ అదుభతం గయ ఉంట్టంది. 

ఆధ్యరం #3 వ్స్ుు వ్త (పయఠం 7)

 
 ఆధ్యరంగయ తరగతి కి ఈ భౌతిక వ్స్ుు వ్తని తీస్ుకు రండి: 
ప్తవ్తా. 

ఆధ్యరం #4 ప్తర్యతతా శయస్ు రం (పయఠం 7)

 
 
ప్రస్ుు త బాగయద ద్ ల్ో ఉన్న టి్గచరస్ న్ది చితరం. (రహస్ాం: ఈ ప్రదయశ్ం గుర్చంచి మూల్ స్యి న్ం  అధ్యాయం 2 
మాట్ాల డబడిన్ది) 

ఆధ్యరం #5 బ బైిల్ దృశ్ాం (పయఠం 7)

 
 



రహస్ాం: స్ృషిు  మొతుం స్యక్షాం.  

కేస్ు ప్ర్చష్కర్చంచబడంిది! (పయఠం 7) 

బ బైిల్ కథ (పయఠం 7)  
స్ృషిు 

బ ైబుల్ న్ుంచి :ఆదికయండము  1  

ఏడవ్ ర్ోజు దయవ్తడు తన్ ప్ని మరల్ా పయర రంభించయడు, తన్ స్ృషిు  బాగుండట్ం చూస్యడు, 
తన్ ప్ని న్ుంచి చిన్న విర్యమం తీస్ుకున్యనడు. అయిత్య ముందర, మొదట్ి ర్ోజున్ 
దయవ్తడు “కయంతి ఉండయలి” అన్ుకున్యనడు, అంత్య కయంతి వ్చిింది. ర్ ండవ్ ర్ోజు దయవ్తడు 
“ఆకయశ్ం ఉండయలి” అన్ుకున్యనడు, ఆకయశ్ం వ్చిింది. మూడవ్ ర్ోజు దయవ్తడు తీర్చక 
ల్ేకుండయ ఉండి, భూమ అల్ాగే దయని ప ై ఉన్న మొకకల్ని స్ృషిుంచయడు. ఆ స్ృషిుల్ో, ప్రతి 
ప్తవ్తా, చెట్టు , గడిు  ఉన్యనయి అందువ్ల్న్ ఇది చయల్ బాగున్నదని దయవ్తడు 
భావించిన్యడు. న్యల్ుగవ్ ర్ోజు దయవ్తడు ర్ోజుల్ు, స్ంవ్తసర్యల్ు అల్ాగే ఋతువ్తల్ ల్ కక 
చయసేందుకు స్ూరుాడు, చందుర డిని తయారు చయసిన్యడు. ర్యతిర స్మయంల్ో ఆకయశ్ంల్ో 
కయంతివ్ంతంగయ మెర్చసేట్ందుకు, ల్క్షల్ాది న్క్షత్యర ల్ు స్ృషిుంచయడు. ఐదవ్ ర్ోజు న్యడు అనిన స్ముదర జంతువ్తల్ూ 
అల్ాగే, గయలి ల్ో ప్క్షుల్ు త్ెచిిన్ దయవ్తడు వయట్ిని ఫల్వ్ంతంగయ ఉంట్ట వ్ృదిు  అగుమని చెపయపడు. చిన్న ప దద  
ప్తరుగుల్ు ఆరవ్ ర్ోజు న్యడు స్ృషిుంచ బడిన్యయి, ఆ తర్యాత దయవ్తడు మనిషిని ప్తట్ిుంచయడు. అతన్ు తన్ శయాస్న్ు 
దుముమ మీద పీలిిన్ తర్యాత, మనిషి స్ృషిుంచబడిన్యడు.  మనిషికి మొకకల్ మీద అల్ాగే జంతువ్తల్ మీద అధ్ికయరం 
ఇవ్ాబడిన్ది. దయవ్తడు ప్రత్యాకమెైన్ త్ోట్ తయారు చయసి, అందుల్ో ఆడమ్ ని ఉంచిన్యడు.  ఆడమ్ 
నిదిరంచుచున్నప్తపడు, అతన్ు ఒంట్ర్చగయ ఉండట్ం బాగయ ల్ేదని తల్చిన్ దయవ్తడు ఈవ్ ని స్ృషిు  చయస్యడు. తర్యాత 
దయవ్తడు స్ంఖా ల్ో వ్ృదిు  చయయమని చెపిప, ఏడవ్ ర్ోజున్ తిర్చగచ విశయర ంతి ల్ోకి వవళ్ళుడు.  

అన్ువ్రున్ం (పయఠం 7)  

ఆడమాల్ న్వ ,న్ేన్ున్యచుట్టు ఉన్నస్ృషిునిబాగయచూస్ుకోవ్ట్ంన్యబాధాత. 



మమెర్ ీప్దాం (పయఠం 7)  
“దయవ్తడు వయర్చని ఆశీరాదించి .. స్ముదరం ల్ోని చయప్ల్ని, గయలిల్ో ఉండయ ప్క్షుల్ు అల్ాగే భూమ ప ై ఉండి కదల్ాడయ  అనిన 
పయర ణుల్ మీద అజమాయిషీ చయయండి ... అని చెపయపడు”  మూల్ స్యి న్ం: 1:28b.  

ప్తరమాయింప్త (పయఠం 7)  
మీ ద డిుల్ో మొకక కి నీరు పో సి, దయని చుట్టు  ఉన్న కల్ుప్త తీసేయండి, తదయార్య మొకక బాగయ ప రుగుతుంది.  

దయవ్తని డఎిన్ఎ (పయఠం 7)  
ఈ పయఠం న్ుండి దయవ్తని గుర్చంచి మీరు ఏమ త్ెల్ుస్ుకున్యనరు? దయవ్తడు ప్రతి 
దయనిని స్ృషిుంచయడు.  

స్రదయ స్మయం! (పయఠం 7) 

ఆట్ (పయఠం 7)  
స్ృషిు  ఆట్:  

ఒక కయగచతం మీద స్ూరుాడు, చందుర డు పేరుల  ర్యయండి, చదవ్ల్ేని చిన్న పిల్ల ల్ కోస్ం బొ మమల్ు కూడయ చయరిండి. గోడ 
ల్ేక న్ేల్ మీద అంట్ించండి.  మూల్ స్యి న్ంల్ో చెప్ప బడిన్ ఇతరముల్ ైన్ ప్క్షుల్ు, చయప్ల్ు, చెట్టల , స్రస్ుసల్ు 
మొదల్గు వయట్ిని కూడయ చితిరంచండి. ఈ ఆట్ కోస్ం, ఉపయధ్యాయుడు ఒక అంశ్ం పేరు చెప్పగయనే్ విదయార్చు ఆ అంశ్ం 
వవైప్త ప్రుగు తీయాలి. ఈ ప్రుగుల్ో ఆఖరుగయ ఆ అంశ్ం దగగర్చకి వవళిున్ విదయార్చు “అవ్తట్” అయిా కూరుిండి పో త్యడు. 
చిన్న పిల్ల ల్ు జంతువ్తల్ మాదిర్చ న్ట్ించడయనికి చయల్ా ఉత్యసహంత్ో ఉంట్ారు. 

చరి (పయఠం 7)  
(ప దద  వ్యస్ు విదయారుద ల్కోస్ం) 

1. కోల నింగ్ అంట్ే ఏమట్ి? స ైన్ుస దయార్య మన్ం మనిషిని ని స్ృషిుంచ గల్మా? మీ విదయారుు ల్ 
ని దయవ్తని స్ృషిు  గుర్చంచి, శూన్ాం  న్ుంచి మనిషిని ప్తట్ిుంచడం గుర్చంచి, దయవ్తని యొకక 
స ైన్ుస వయడుకోవ్డం దయార్య మన్ం ఏమెైన్య స్ృషిుంచగల్మన్న  విష్యాల్ గుర్చంచి 
మాట్ాల డనీయండి. అల్ాగే, ఒకే విధమెైన్ డిఎన్ఎ దయార్య ఎవ్ర్చన్వైన్య స్ృషిుంచడం వ్ల్న్ 
వ్చయి స్మస్ాల్ు, అల్ాగే ఎనిన దయశయల్ు కోల నింగ్ కి అన్ుమతి ఇస్ుు న్యనయి అన్న వయటి్ గుర్చంచి మాట్ాల డండి. 



2. పయత నిబంధన్ చట్ు ప్ర్చధ్ిల్ో మన్ం ల్ేన్ప్తపడు, న్ేన్ు వయర్యనికి ఒక ర్ోజు విశయర ంతి ఎందుకు తీస్ుకోవయలి?  ఈ 
ప్రశ్నకి స్మాధ్యన్ం చెపేప ముందు, మీ శయఖ  స్బబత్ ఎప్తపడు, ఎల్ా జరుప్తకొంట్టంది అన్న విష్యాల్ు మీ 
పయస్ుర్క త్ో స్ర్చ చూస్ుకోండి.  మీ శయఖ స్బబత్ న్యడు విశయర ంతి తీస్ుకోవయల్ని నిరబంధ్ించక పో యిన్య, మన్ 
శ్ర్ీరం విశయర ంతి ల్ేకుంట్ే తారగయ అర్చగచ పో తుంది.  అందు వ్ల్న్ దయత్ోన్వైన్య మన్ం వయర్యనికి ఒక ర్ోజు 
విశయర ంతి తీస్ుకోవయలి.  మన్కేమ కయవయల్ో దయవ్తడికి త్ెల్ుస్ు. 

3. ర్ీస ైకిలంగ్, గోల బల్ వయర్చమంగ్, అంతర్చంచి పో తున్న జంతుజాతుల్ గుర్చంచి క రైస్ువ్తల్ు ఎల్ా వ్ావ్హర్చంచయలి?  ఒక 
ప్కక దయవ్తడు తన్ స్ృషిు  మీద మన్కు అధి్కయరం ఇచయిాడు కయబటి్ు  మన్ం వయటి్ విష్యం ల్ో జాగరతు  
వ్హ ంచయలి.  ఆచరణయతమకంగయ మాట్ాల డిత్య, మన్ం కయల్ుష్ా కయరకయల్ ప్ట్ల  జాగరతుగయ ఉండి, జంతు స్ంరక్షణ 
చయయ వ్ల్సి ఉంట్టంది. వయదయనికి మర్ో వవైప్త మన్ుష్ా జాతి యుదయు ల్ు, మాన్వ్తాం ప్ట్ల  కూర రతాం వ్ంట్ి 
కయరణయల్ వ్ల్న్ మరణ స్ూు  ఉంట్ే, ఆ వ్న్రుల్ని జంతు జాతి ల్ోని రకయల్ రక్షణ కంట్ే మన్ుష్ుాల్ రక్షణ క ర 
వయడవ్ల్సి ఉంట్టంది. ఈ వయదయనికి అంతు ల్ేదు. అయిత్య అధ్యాప్కునిగయ మీ విదయారుు ల్ని ఈ విష్యం 
గుర్చంచి ఆల్ోచించయట్ట్టల  చయయడమే మీ ల్క్షాం.  

విదయారుు ల్పేజీల్కుస్మాధ్యన్యల్ు (పయఠం 7)  

 
 
ల్ుాకయస్ యొకక ప్రయోగం (పయఠం 7 )  

విదయారుు ల్ు ఈ గదిల్ో ఉన్న ఐదు ల్ేబుల్ ఉన్న మర్చయు ఐదు ల్ేబుల్ ల్ేని వ్స్ుు వ్తల్ని గుర్చుంచిన్యర్య? మన్ుష్ుల్ు 
ల్ేబుల్ వేస్యు రు, దయవ్తడు ల్ేబుల్ వేయడు. (వివ్ర్యల్కి  యూట్టాబ్ చూడండి). 

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

 

 

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


--[ కేస్ు8 ]-- 
ఆధ్యర్యల్ు! (పయఠం 8) 

ఆధ్యరం #1 శీర్చిక (పయఠం 8)  
 బాధ్ితుని గణయంకయల్ు దూరం న్ుండి మార్ేి విష్యమెై కేస్ు  

ఆధ్యరం#2 న్యట్కం (పయఠం 8)  
వయాఖాాత: ఈ కధ కలిపతం అయిన్ప్పట్ికీ, అమాయకుల్ రక్షణ కోస్ం కొనిన పేరుల  అల్ాగే ప్రదయశయల్ు మారిడం జర్చగచన్ది 

వవైదుాడు: హల్ో గయర్కు, న్ేన్ు జాన్ ని ప్ర్ీక్ించడయనికి వ్చయిన్ు. 

గేట్ట క ప ున్: ఓహ , అది అవ్స్రం ల్ేదు. 

వవైదుాడు: నీ ఉదయదశ్ాం ఏమట్ి? న్ేన్ు అతనికి ప్ూర్చు విశయర ంతి తీస్ుకోవయల్ని కఠచన్మెైన్ ఆదయశయల్ు ఇచయిన్ు. అతన్ు ఈ 
ర్యతిర మొతుం అల్ా ఉంట్ాడని న్యకు గట్ిు  న్మమకం. అందుకన్ే, అతనిని ప్ర్ీక్ించడయనికి నే్న్ు వ్చయిన్ు. 

గయర్కు: స్ర్చ, మీకు అప్పగచంచిన్ ప్ని ‘వ్చుిట్’ న్ుండి ‘వవళ్ళుట్’ కి మారిబడిన్ది.  

వవైదుాడు: అర్  ఇది మర్ీ కొతుగయ ఉన్నదయ. జాన్ మరణ ంచిన్యడయ ల్ేక బాగు ప్డిన్యడయ? 

గయర్కు: న్యకు త్ెలియదు. న్య దగగర ఉన్న కయగచతం మీద ఆ విష్యం ర్యయబడి ల్ేదు.  మీకు 
అప్పగచంచిన్ ప్ని “వ్చుిట్” న్ుండి ‘వవళ్ళుట్ ‘ కి మారిబడిన్ది అని మాతరం నే్న్ు చూస్యన్ు. 

వవైదుాడు: అది చయల్ అస్హజంగయ ఉన్నది. కయని ప దద  వయళ్ళు ఈ విష్యం గమనించయర్య, న్ేన్ు వయర్చత్ో మాట్ాల డయలి 
అన్ుకుంట్టన్యనన్ు. 

గయర్కు: వయళ్లకి ఈ విష్యం త్ెల్ుస్ు, అయిన్య వయళ్ళు ఈ విష్యం ల్ో మీకు స్హ్లయ ప్డత్యరని న్యకు న్మమకం ల్ేదు. 

వవైదుాడు: ఎందుకల్ాగ? వయళ్ళు స్హ్లయం కోస్ం వవళ్ళురని అన్ుకుంట్టన్యనన్ు. 



గయర్కు: వవళ్ళల రు, కయని యజమాని వవళిల, అతనిని ర్యవ్దదని చెపయపడు. ఏమయిందో న్యకు త్ెలియదు గయని, నిన్న యజమాని 
వవళిున్ తర్యాత, మీ ఆదయశయల్ు అతన్ు మార్యిడు. 

వవైదుాడు: స్ర్ే అయిత్య న్ేన్ు మీ యజమాని త్ో మాట్ాల డత్యన్ు.  

గయర్కు: వీల్ేల దు, అతన్ు ‘వవళ్ళు’ అన్న తర్యాత మీరు ‘వ్స్యు న్ు’ అన్ల్ేరు కదయ. 

వవైదుాడు: ఖచిితంగయ, మీ స్మయానికి చయల్ా ధన్ావయదముల్ు. 

 ఆధ్యరం #3 వ్స్ుు వ్త (పయఠం 8)  
 తరగతికి ఈ భౌతిక వ్స్ుు వ్త ఆధ్యరంగయ తీస్ుకురండి : మందు. 

ఆధ్యరం #4 ప్తర్యతతాశయస్ు రం (పయఠం 8)

 
ర్ోమన్ స ైనికుడి న్యట్క ప్రదరశన్ బొ మమ చూప్ండి. ఎరర ఈకల్ు ఉన్న స ైనికుడు 
“స్ర్యద రుడు” అవ్తత్యడు, 100 కయలి బంట్టల్కి ఇన్ ఛయరీ్క గయ ఉంట్ాడు. (రహస్ాం: 
ఏస్ుత్ో మాట్ాల డిన్ స్ర్యద రుడు ఈ మాదిర్చ దుస్ుు ల్ు ధర్చంచి ఉంట్ాడు). 

ఆధ్యరం #5 బ బైుల్ దృశ్ాం (పయఠం 8)

 
రహస్ాం: ఖాళీ ప్డక, ప్ళ్్ుం, కప్తప, ధర్యమమీట్ర్క 

ఇవ్నీన ర్ోగచని స్ూచిస్యు యి, ఆ ఇంట్ి న్ుండి దూరంల్ో కొనిన అడుగు జాడల్ు, 
ఎందుకంట్ే ఏస్ు కీరస్ుు  అతనిని దూరం న్ుండి న్యం చయసిన్యడు. 



కసే్ు ప్ర్చష్కర్చంచబడంిద!ి (పయఠం8) 

బ బైిల్ కథ (పయఠం 8)  
స ంచూర్చయన్నమమకం : 

 బ ైబుల్ న్ుండి :ల్ూకయస్ువయరు 7:1-10  

కొందరు సేవ్కుల్ు గుంప్తగయ ఏస్ు వ్దదకు వ్చిి, వయళ్ు యజమాని యింట్ిల్ో ర్ోగంత్ో 
ఉన్న ఒక సేవ్కుడి గుర్చంచి వేగంగయ చెపయపరు. వయళ్ు యజమాని ర్ోమన్ స్ర్యద రుడు. 
అతన్ు  100 యితర స ైనికుల్ మీద అధ్ిప్తి, అతని పిరయమెైన్ సేవ్కుడు ర్ోగంత్ో చయవ్త 
బతుకుల్ మధా ఉన్యనడు. ఏస్ు స్ర్యద రుని యింట్ికి వవళ్్ుట్ప్పట్ికి మర్చ కొంత మందిత్ో 
ఉన్న మర్ో గుంప్త ఎదురు ప్డింది.  స్ర్యద రుడు ఈ సేనహ తుల్ స్మూహ్లనిన ఒక 
స్ందయశ్ంత్ో ప్ంపయడు. “న్య అభారున్ నీవ్త మనినంచయ అరహత న్యకు ల్ేదు. నిన్ున న్య 
ఇంటి్ల్ో ఉంచుకున్ే అరహత న్యకు ల్ేదు. అందు చయతన్ే, న్ేన్ు స్ాయంగయ నిన్ున 
త్యవ్ట్ానికి ర్యల్ేదు. కయని న్ువ్తా ఒక మాట్ చెబిత్య, న్య సేవ్కుడు స్ాసి్త ప ందుత్యడు. 
న్ేన్ు మగత్య వయర్చప ై అధ్ికయరం ఉన్న వయడిని. న్ేన్ు ఒక స ైనికుడిని ‘రమమని’ ల్ేక ‘ప మమని’ చెబిత్య వయరు అల్ాగే 
చయస్యు రు. న్ేన్ు ఏమ చెబిత్య వయరు అది చయస్యు రు”. ఆ స్ర్యద రుడు ఏస్ు శ్కిు త్ెల్ుస్ుకున్యనడు, ఏస్ు ఒక మాట్ అంట్ే అది 
జరుగుతుంది అని త్ెల్ుస్ుకున్యనడు.  ఈ మాట్ విన్యనక ఏస్ు, ఆశ్ిరా పో యాడు.  “ఇంత వ్రకు ఇజరా యిల్  ల్ో 
ఇట్టవ్ంట్ి న్మమకయనిన చూడల్ేదంట్ే న్ముమ” అన్యనడు. ఆ స్యయంతరం స్ర్యద రుని సేవ్కుల్ు యింట్ికి వవళ్్ుట్ప్పట్ికి 
ర్ోగం త్ో చయవ్త బతుకుల్ మధా ఉన్న సేవ్కుడు స్ాసి్త ప ంది కన్ప్డయు డు. 

అన్ువ్రున్ం (పయఠం 8)  
స ంచూర్చయన్ ల్ాగే, న్య న్మమకం కూడయ న్య దగగర ల్ేని వయర్చకి స్ంబంధ్ించి మారుపల్ు త్యగల్దు. 

మమెర్ ీప్దాం (పయఠం 8)  

“ఈ మాట్ విన్యనక ఏస్ు, ఆశ్ిరా పో యాడు.  “ఇంత వ్రకు ఇజరా యిల్  ల్ో ఇట్టవ్ంట్ి న్మమకయనిన చూడల్ేదంట్ే 
న్ముమ” అన్యనడు.ల్ూాక్ట 7:9 

ప్తరమాయింప్త (పయఠం 8)  
మీ సేనహ తుడు ల్ేక బంధువ్తకి ఉతురం ర్యస్ూు , వయరు ఎల్ా ఉన్యనరు అని అడగండి అల్ాగే మీరు వయర్చ కోస్ం పయర రున్ 
చయయాల్ా అని త్ెల్ుస్ుకోండి. 



దయవ్తడ ిడఎిన్ఎ (పయఠం 8)  
ఈ పయఠం న్ుండి దయవ్తని గుర్చంచి ఏమ త్ెల్ుస్ుకున్యనము? దయవ్తడు 
అతుాన్నత అధ్ికయర్చ. 

స్రదయ స్మయం! (పయఠం 8) 

ఆట్ (పయఠం 8)  
గచంజల్ స్ంచి ఆట్ల్ు 

అధ్యాప్కుల్ు ఈ ఆట్ల్ కోస్ం త్యత్యకలికమెైన్ గచంజల్ స్ంచి తయారు చయస్ుకోవ్చుిన్ు. వయట్ిని చయసేందుకు, 2 చిన్న 
పయల సిుక్ట స్ంచుల్ు (ఒక దయనిల్ో మర్ొకట్ి ప ట్ిు ) తీస్ుకుని, ఒక కప్తప ఎండు గచంజల్ు ల్ేక బియాం గచంజల్ు ఒక స్ంచిల్ో 
వేసి, ఆ గచంజల్ు బయట్ికి ర్యకుండయ ముడి వేయాలి. 

• విదయారుు ల్ు గచంజల్ స్ంచిని గయలిల్ోకి ఎగర్ేసి ప్ట్టు కుంట్ట ఉంట్ారు. 
• విదయారుు ల్ు గచంజల్ స్ంచిని మర్ొక విదయార్చు వవైప్త విస్ురుత్యరు, అతన్ు దయనిని ప్ట్టు కుని, విస్ురు ప ంచయందుకు 

ఒక అడుగు వవన్ుకకి వేసి ఆ స్ంచిని మర్ొక విదయార్చు వవైప్త విస్ురుత్యడు. 

విదయారుు ల్కి మర్చనిన ఆల్ోచన్ల్ు:  

• విదయారుు ల్ల్ో పో ట్ట ప ంచడయనికి  ఆ స్ంచి గయలిల్ో ఉన్నప్తపడు చప్పట్టల  కొట్ిు , ఆ స్ంచిని ప్ట్టు కుంట్ారు.  
• విదయారుు ల్ు ఒంట్ి చయత్ోు  (ఒక చయతిని వీప్త వవైప్త ఉంచుకుని) స్ంచిని విసిర్ేందుకు, ప్ట్టు కోవ్డయనికి 

ప్రయతినస్యు రు.  

చరి (పయఠం 8)  
(ప దద  వ్యస్ు విదయారుద ల్కోస్ం) 

1. స్ాసి్త ప ందడంల్ో విశయాస్ం యొకక పయతర ఏమట్ి? 

 విశయాస్ం అంట్ే ఒక వ్స్ుు వ్త ని చూడల్ేకుండయన్ే దయనిని న్మమడం. కిరంది ఉదయహరణల్ు స్ాసి్త 
ప ందట్ంల్ో విశయాస్ం యొకక పయతర ని త్ెలియ చయస్యు యి: ఒక మహ ళ్ ఏస్ు ని త్యకిన్ంత మాత్యర న్ 
త్యన్ు  స్ాసి్త ప ందుత్యన్ని అన్ుకున్నది. ఏస్ు ఆమెత్ో “నీ న్మమకం నిన్ున స్ాసి్త ప్ర్చచింది’ 
అని చెపిపన్ప్తపడు ఆమె స్ాసి్త ప ందింది. మార్కక చయప్ుర్క 2 ల్ో, ఒక మనిషి తన్ సేనహ తుల్ 
వ్ల్న్ ఇంటి్ ప ై భాగం న్ుంచి ప్డ వేయబడిన్ప్తపడు, బ ైబిల్ ప్రకయరం, ఏస్ు అతని విశయాస్యనిన గుర్చుంచి అతనిని 
కయపయడిన్ట్టల  చెప్పబడింది. ల్ూాక్ట 7 ల్ో, స్ర్యద రుడు ఏస్ు దూరం న్ుంచి కూడయ స్ాసి్త చయకూరుస్యు డని న్మమన్ందుకు 



అతుాతుమ విశయాస్ం ఉన్నవయనిగయ ప్రకటి్ంచబడిన్యడు. మాథూా 15ల్ో, ఒక సీు ర ఏస్ు ప్ట్ల  విశయాస్ం ప్రకటి్ంచి తదయార్య 
తన్కు కయవ్ల్సిన్ స్ాసి్త ప ందిన్ది. అందుచయత, స్ాసి్త ప ందయందుకు న్మమకం చయల్ ముఖాం. ఒక వేళ్ నీవ్త ఎదురు 
చూస్ుు న్న స్ాసి్త ప ందల్ేక ప త్య, న్మమకం ల్ేకపో వ్డం ఒక కయరణం కయవ్చుిన్ు. చయల్ా  స్యరుల  మన్కు స్ాసి్త 
ఎందుకు ర్యల్ేదో  మన్కే తె్లియదు, కయనీ, న్మమకం చయల్ా ముఖాం. 

2. న్ువ్తా న్మమకం విష్యం ల్ో బడి గేరడ్  ప ందయల్ంటే్, నీ గేరడ్ ఏమ ఉంట్టంది?  

వేరు వేరు గేరడ్ ల్ గుర్చంచి చర్చించండి; ఉతీురణత ఏమటి్, తప్పడం ఏమటి్ (నీ దయశ్ం యొకక గేరడింగ్ ప ందట్ానికి ఈ 
ప్ధ్ుతి వయడండి. కొందర్చకి 10 గొప్ప స్ో కర్క, అల్ాగే మర్చ కొందర్చకి ‘ఏ’).  విశయాస్ం విష్యం ల్ో స్యధ్యరణ ఉతీురణత 
ప ందడం ఎల్ా ఉంట్టంది, 10 ల్ేక ‘ఏ’ ప ందడం ఎల్ా ఉంట్టంది.  నీవ్త విధ్యయత చూపిన్ప్పట్ికీ ఎన్ోన ఫిర్యాదుల్ు 
చయసిన్ట్లయిత్య, నీ ఫిర్యాదుల్ వ్ల్న్ నీకు ‘బీ/8’ ర్యవ్చుిన్ు. 

3. క రైస్ువ్తల్ు కయని వయర్చ న్మమకయల్ు ఎల్ా వ్తంట్ాయి? 

 విశయాస్ం అంట్ే త్యము చూడల్ేని దయనిని కూడయ న్మమడం, కయబట్ిు  క రైస్ువ్తల్ు కయని వయర్చకి కూడయ విశయాస్ం ఉంట్టంది.  
మన్ం ఒక కుర్ీి మీద కూరుిన్నప్తపడు, అది విర్చగచ మన్లిన కింద ప్డవేయడయనిన మన్ం విశ్ాసిస్యు ము. మారుప 
ప్ట్ల  న్మమకం ఉండట్ానికి విశయాస్ం కయవయలి, అల్ాగే ఒక ర్యజకీయ న్యయకుడు ఎనినకల్ల్ో గ ల్వ్డయనికి ఆశ్ ఉండయలి. 
ప్రజల్కి నిజం కయని దయవ్తళ్ు ప్ట్ల  న్మమకం ఉంట్టంది, అల్ాగే తమని తపిపంచయ మన్ుష్ుల్ ప్ట్ల  కూడయ న్మమకం 
ఉంట్టంది. న్మమకం ప్రప్ంచంల్ో అనిన చోట్ాల  ఉన్నది, ప్రతి వయర్చకి న్మమకం ఏదో  ఒక రూప్ం ల్ో ఉంట్టంది. 

విదయారుు ల్ పజేీల్కు స్మాధ్యన్యల్ు (పయఠం 8)  

 

ల్ుాకయస్ యొకక ప్రయోగం (పయఠం 8)  
మీ విదయారుు ల్ు బ ల్ూన్ుల  ప్గల్ కొట్ిు , వయటి్ని తమ తల్ మీద ర్యస్ుకుని సిిర విదుాత్ స్ృషిు  చయసిన్యర్య. బ ల్ూన్ు గోడ 
మీద ఉంచి, ఏ విధమెైన్ స్హ్లయం ల్ేకుండయ అది గోడ మీద ఎల్ా అతికిన్దో  గమనించండి, దయనికి కయరణం సిిర విదుాత్! 
( వివ్ర్యల్కు యూట్టాబ్ చూడండి) 

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

 

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


--[ కేస్ు9 ]-- 
ఆధ్యర్యల్ు! (పయఠం 9) 

ఆధ్యరం #1 శీర్చిక (పయఠం 9)  
 గుడిుతన్ం యొకక రహస్ామెైన్ దయడి కేస్ు 

ఆధ్యరం #2 న్యట్కం (పయఠం 9)  
వయాఖాాత: ఈ కధ  కలిపతం అయిన్ప్పట్ికీ, అమాయకుల్ రక్షణ కోస్ం కొనిన పేరుల  అల్ాగే ప్రదయశయల్ు 
మారిడం జర్చగచన్ది 

ఇన్వసెకుర్క (తల్ుప్త తట్ిు ) శుభోదయం, ఆర్ోగా విభాగం న్ుంచి వ్చయిన్ు.  మమమలిన కొనిన ప్రశ్నల్ు అడగయలి. 

కీరస్ుు  శిష్ుాడు: (తల్ుప్త తీసి) చెప్పండి ఇన్వసెకుర్క గయరు? 

ఇన్వసెకుర్క: యికకడ ఆర్ోగా స్ంరక్షణ జరుగుతున్నదని న్య దగగర నివేదిక ఉన్నది. మీరు వవైదా వ్ృతిు  చయస్ుు న్యనర్య? 

కీరస్ుు  శిష్ుాడు: ల్ేదండి. 

ఇన్వసెకుర్క: ప్రయాణ కుల్ ప్ట్ల  మీ వ్ావ్హ్లరం వ్ర్చణంచండి. 

కీరస్ుు  శిష్ుాడు: అతన్ు తన్ గుంప్తత్ో న్య వ్దదకు వ్చయిడు. 

ఇన్వసెకుర్క: మీరు అతనికి ప్రత్యాక మెైన్ ఆహ్లరం ఇచయిర్య? 

కీరస్ుు  శిష్ుాడు: అతని గుంప్తల్ో చయల్ మంది ఉన్యనరు, ఆ ప్రయాణ కుడు ఏమెైన్య తిన్యనడని రూడిగయ చెప్పల్ేన్ు. 
అతన్ు చయల్ా స్మయం పయర రున్ ల్ోన్ే గడిపయడు. 



ఇన్వసెకుర్క: మీరు అతనిని బాగయ చూస్యర్య? 

కీరస్ుు  శిష్ుాడు: నిజానికి ల్ేదండి, న్ేన్ు అతనికి స్హ్లయం చయస్యు న్ని చెపయపన్ు, వవైదుాడిని పిల్ుస్యు న్ని చెపయపన్ు కయని, 
అతన్ు న్న్ున ఆ ప్ని చయయనివ్ాల్ేదు. అతన్ు మర్చ ఎవ్ర్చ కోస్మో ఎదురు చూస్ుు న్యనడు.  

ఇన్వసెకుర్క: అయిత్య, అతన్ు తన్ గుంప్త ల్ో న్ుంచి ఎవ్ర్చన్వైన్య వయళ్ు కోస్ం ప్ంపయడయ? 

కీరస్ుు  శిష్ుాడు: ల్ేదు, నిజానికి వయళ్ళు ఎవ్ర్చత్ోన్ూ మాట్ాల డ ల్ేదు.  అతన్ు వ్చయిడు, పయర ర్చుంచయడు, వేచి ఉన్యనడు. 

ఇన్వసెకుర్క: తర్యాత ఏమ జర్చగచంది? 

కీరస్ుు  శిష్ుాడు: కొనిన ర్ోజుల్ తర్యాత, ఎవ్ర్ో ఒకతన్ు వ్చయిడు, అతనిని త్యకయడు, అతనికి కొనిన విష్యాల్ు చెపయపడు, 
అతనిని శుభర ప్ర్చచి వవళిల పో యాడు. 

ఇన్వసెకుర్క: అతన్ు వవైదుాడయ? అతన్ు ఏమెైన్య మందుల్ ర్యస్యడయ? ఏమెైన్య ప్ర్చకర్యల్ు వయడయడయ? 

కీరస్ుు  శిష్ుాడు: ల్ేదు, ల్ేదు, ల్ేదు. 

ఇన్వసెకుర్క: వయళ్ళు సేనహ తుల్ా? 

కీరస్ుు  శిష్ుాడు: నిజానికి వయళ్ళల  శ్తుర వ్తల్ని న్ేన్ు అన్ుకున్యనన్ు, కయని వయళ్ళల  సేనహ తుల్ మాదిర్చ న్ట్ించిన్యరు. మొతుం 
విష్యం న్యకు అయోమయంగయ ఉన్నది.  

ఇన్వసెకుర్క: స్ర్చ, మీ స్హ్లయానికి కృతజాతల్ు. న్యకు మర్చంత స్మాచయరం కయవయల్ంట్ే న్ేన్ు మమమలిన ఎకకడ 
చూడవ్చుిన్ు? 

కీరస్ుు  శిష్ుాడు: స ుయీిట్ సీు టీ్ ల్ో మా యింట్ోల  ఉంట్ాన్ు. 

ఆధ్యరం #3 వ్స్ుు వ్త (పయఠం9)  
తరగతికి ఈ వ్స్ుు వ్త ఆధ్యరం కింద తీస్ుకురండి:  స్న్ గయల స సస్  

ఆధ్యరం #4 ప్తర్యతతా శయస్ు రం (పయఠం9)  
 



స్ందడిగయ ఉండయ తరసస్ న్గరం యొకక చితరప్ట్ం, ప్రస్ుు తం స్ుమారు 2 ల్క్షల్ జన్యభా ఉన్యనరు, మధాధర స్ముదరం 
న్ుండి కొనిన మెైళ్ు దూరం ల్ోప్లి ఉంట్టంది. (రహస్ాం: తరపస్ న్ుండి అపో స్ుల్యిన్ పయల్ వ్చయిడు). 

ఆధ్యరం #5 బ బైిల్ద ృశ్ాం (పయఠం9)  
రహస్ాం: ఆ వీధ్ికి ‘స ుయీిట్’ అని పేరు వ్చిింది ఎందుకంట్ే ఏస్ు కీరస్ుు  స్యల్ ని అకకడికి ప్ంపయడు, అల్ాగే కోస్ం ఒక 
కరర ఎందుకంట్ే అతన్ు గుడిువయడు, అతన్ు దయవ్తని న్మమన్యడు కయవ్తన్ అతనికి బ తు ం ఇవ్ాబడిన్ది. 

కసే్ు ప్ర్చష్కర్చంచబడంిద!ి (పయఠం9) 

బ బైిల్ కథ (పయఠం9)  
పయల్ యొకక ప్ర్చవ్రున్  

బ ైబిల్ న్ుండి  : చరా 9:1-19 

పయల్ ఏస్ు అన్ుచరుడిగయ మార్ే ముందు, అతన్ు చెడు  మనిషి, అతన్ు కీరస్ుు ని  
అన్ుస్ర్చంచిన్ వయర్చన్ందర్చని దయాషించయవయడు.  అతని ఉదయదశ్ంల్ో అతన్ు అతాంత పయపి! 
పయల్ ఏస్ు ని పేరమంచిన్ ఏ క రైస్ువ్తనిన్వైన్య జ ైల్ుకి ప్ంపే అధ్ికయరం కలిగచ ఉండయవయడు. 

ఒక ర్ోజు, అతన్ు జ ైల్ుల్ో ప ట్ేుందుకు క రైస్ు వ్తల్ు వవతుకుతూ, డమాస్కస్ న్గర్యనికి 
న్డుస్ూు  ఉన్యనడు. అకస్యమతుు గయ, స్ారగప్త కయంతి కన్ప్డిన్ది, పయల్ న్ేల్ మీద 
ప్డిపో యాడు. అతనికి ఒక స్ారం విన్బడిన్ది “పయల్, న్ువ్తా న్న్వనందుకు హ ంసిస్యు వ్త?” పయల్ తన్త్ో 
మాట్ాల డుతున్నది ఎవ్ర్ో త్ెల్ుస్ు కోవయల్న్ుకున్యనడు. అతనికి స్మాధ్యన్ం వ్చిింది “న్ేన్ు న్ువ్తా హ ంసించిన్ 
ఏస్ున్ు, ల్ేచి న్గరంల్ోకి వవళ్ళు” 

పయల్ ల్ేచిన్యక, తన్ు చూడల్ేకపో తున్యనన్ని గమనించయడు! ఏస్ు అతనిని గుడిువయడిగయ చయస్యడు! పయల్ త్ోట్ి ఉన్న 
సేనహ తుల్ు అతనిని న్గరంల్ోకి తీస్ుకువవళ్ళల రు. అకకడ ఉన్నప్తపడు, అతన్ు ఏమీ తిన్ల్ేదు, త్యగల్ేదు, అతన్ు తన్ 
స్మయం అంత్య పయర రున్ల్ో గడిపయడు.  

పయల్ పయర ర్చుంచిన్యక, దయవ్తడు తన్ శిష్ుాడు అయిన్ అన్నియాస్ త్ో మాట్ాల డయడు. దయవ్తడు అన్నియాస్ ని పయల్ 
గుడిుతన్ం నివయరణకి పయర రున్ చయయమని చెపయపడు. అన్నియాస్ ఆశ్ిరాపో యాడు ఎందుకంట్ే పయల్ గతంల్ో కీరస్ుు  ప్ట్ల  
యి ంత కూర రుడో  అతనికి త్ెల్ుస్ు. అదయ విష్యం అతన్ు దయవ్తడికి చెపయపడు. దయవ్తడు యూదుల్ు కయని వయరందర్చకి, 
ఇజరా యిల్ ల్ోని ప్రజల్కి తన్ు పయల్ ని ఎంత పేరమంచిన్ విష్యం త్ెలియచయయట్ానికి  ఎన్ునకున్యనన్ని స్మాధ్యన్ం 



ఇచయిడు. విధ్యయతత్ో అన్నియాస్ పయల్ కొరకు పయర ర్చుంచడయనికి వవళ్ళుడు. తన్ పయర రున్ల్ో అన్నియాస్ తన్ చయతిని పయల్ 
ప ై ఉంచగయన్ే, పయల్ ల్ో దెైవ్తా భావయల్ు నిండిపో యి అతని గుడిు  తన్ం అతని కళ్ు న్ుండి పో యింది. పయల్ హృదయం 
మార్చపో యింది, అతన్ు వవంట్న్ే బాపిుజం చయయబడిన్యడు.  

అన్ువ్రున్ం (పయఠం 9)  
న్ేన్ు న్య శ్తుర వ్తల్ని కూడయ పేరమస్యు న్ు.  

మమెర్ ీప్దాం (పయఠం 9)  

“కయనీ నే్న్ు చెప్తు న్యనన్ు: నీ శ్తుర వ్తల్న్ు పేరమంచు అల్ాగే నిన్ున హ ంసించిన్ వయళ్ు కోస్ం పయర ర్చుంచు” మాథూా 5:44 

ప్తరమాయింప్త (పయఠం9)  
నిన్ున స్ర్చగయ చూడని వయళ్ు కోస్ం చిన్న బహుమతి కొని వయళ్ుకి యివ్తా. 

దయవ్తని డఎిన్ఎ (పయఠం9)  
ఈ పయఠం న్ుండి దయవ్తని గుర్చంచి మన్ం ఏమ త్ెల్ుస్ుకున్యనం? దయవ్తడు తన్ 
ఉనికిని ప్రజల్కి త్ెలియచయయాలి అన్ుకుంట్ాడు. 

స్రదయ స్మయం! (పయఠం9) 

ఆట్ (పయఠం9)  
స్యల్ వ్ల్  గుడిువయడు: 

ఉపయధ్యాయుడు ఒక విదయార్చు కళ్ుకు గంతల్ు కట్ిున్యక, అతన్ు మర్ొక విదయార్చుని  ట్ాాగ్ చయసేవ్రకూ తిరుగుతూ 
ఉంట్ాడు. ఆ మర్ొక విదయార్చు ట్ాాగ్ చయయబడిన్యక చిన్న శ్బదం చయస్యు డు. కళ్ుకు గంతల్ున్న విదయార్చు ఆ తట్ిున్ విదయార్చుని 
గుర్చుంచడయనికి ప్రయతినస్యు డు. తట్ుబడని విదయారుు ల్ు ఆ గదిల్ో మెలిలగయ, నిశ్శబదంగయ తిరుగుతూ ఉంట్ారు.  

పీర స్ూకల్: ఇదదరు ఉన్న జట్లన్ు తయారు చయయండి, ప్రతి జట్టు ల్ో కళ్ుకు గంతల్ు కట్ుండి. ఒక విదయార్చుకి గంతల్ు 
కడత్యరు మర్ొక విదయార్చి అతనిని తరగతి మొదల్వ్ట్ానికి ముందు గురువ్త ఏరపరచిన్ చిన్న అవ్ర్ోధ్యల్న్ు దయట్ట్ానికి 
స్హ్లయప్డత్యడు. 

 చరి (పయఠం9)  
(ప దద  వ్యస్ు విదయారుు ల్ కోస్ం) 



1. ప్రజల్ు ప్రస్పరం నిరణయించుకున్నప్తపడు, అంచన్యల్ు వేస్ుకున్ేట్ప్తపడు అదెల్ా 
ఉంట్టంది? కొనిన స్ందర్యభల్ల్ో నిరణయం గుస్గుస్ల్ాడిన్ట్టల , ముసిముసిగయ 
న్విాన్ట్టల , ఒకర్చ న్ుంచి దూరంగయ వవళిున్ట్టల  ల్ేకుంట్ే ఎవ్ర్చత్ోన్వైన్య మాట్ల్ాడట్ానికి 
తిరస్యకరం చయసిన్ట్టల గయ ఉంట్టంది.  ఉపయధ్యాయునిగయ మీ ప్ని ఏమట్ంట్ే, పయల్ 
క రైస్ువ్తల్ని చంపించిన్ప్పట్ికి, అతని విష్యంల్ో దయవ్తడు ఎల్ా ప్రవ్ర్చుంచిన్యడు అన్న విష్యం గుర్చంచి 
మాట్ాల డించడమే.  

2. క రైస్ువ్తనిగయ, మన్కు శ్తుర వ్తల్ు ఉండర్యదు, అయిత్య న్ేన్ు పేరమంచవ్ల్సిన్ న్య శ్తుర వ్త ఎవ్రు? క రైస్ువ్తడు 
మర్ో క రైస్ువ్తడు కయని వయని వ్ల్ న్వ, వయదన్ల్కి దిగుతుంట్ారు. కొనిన స్ందర్యభల్ల్ో క రైస్ువ్తల్ు మర్ీ ఘోరంగయ 
ఉంట్ారు. మన్కి మన్ం అబదదం చెప్తపకోకుండయ, మన్కి శ్తుర వ్తల్ు ఉన్యనరని అంగీకర్చంచయలి. వయళ్ళు ఎవ్రంట్ే 
మన్ం ఎవ్ర్చత్ో స్ర్చగయ ఉండల్ేమో, ఎవ్ర్ రత్య మన్లిన బాధ ప ట్ాు ర్ో, మన్ న్ుంచి ఏదెైన్య ద ంగచలించయర్ో వయళ్్ు. 
వయర్చ యి డల్ మన్ం పేరమ చూపయలి. 

3. దయవ్తడు నీత్ో మాట్ాల డయ ప్రయతనం చయసిన్ప్తపెడు, నీవ్త విన్కుంట్ే, దయవ్తడు నీ ధ్యాస్ తన్ వవైప్త 
మరల్ేిందుకు ఏమ చయయాలి? కొనిన స్ందర్యభల్ల్ో ఈ విష్యంల్ో దయవ్తడు చయసే ప్న్ుల్ు ఎల్ా ఉంట్ాయంట్ే, 
మన్కి ఇష్ుమెైన్ వయర్చని దూరం చయస్యు డు, నిన్ున వేర్ొక న్గరం/ర్యషయు ీ నికి మారుస్యు డు, ప్ర్ీక్షల్ో స్ర్ రన్ విజయం 
ఇవ్ాడు, నీ సేనహ తుడు మర్ొక తరగతి గదిల్ోకి వవళ్్ుట్ట్టల  చయస్యు డు, ల్ేకుంట్ే స్ందుల్ో అరుస్ుు న్న వయర్చని 
ప్ట్టు కోన్ే మాదిర్చ చయస్యు డు. దయవ్తడు నీ ధ్యాస్ తన్ వవైప్త మరల్ుికున్ేందుకు ఏమెైన్య చయస్యు డు ఎందుకంట్ే 
అతడు మన్ భౌతికమెైన్ మంచి కన్యన ఆధ్యాతిమకమెైన్ మంచిని కోరుకుంట్ాడు. 

విదయారుు ల్ పజేీల్కు స్మాధ్యన్యల్ు (పయఠం9)  

 



ల్ుాకయస్ యొకక ప్రయోగం (పయఠం9)  
 విదయారుు ల్ు ర్ ండు కప్తపల్ు, ర్ ండు  పేప్ర్క కిలప్తపల్ు, దయరం ముకక వయడి బొ మమ ‘స ల్ ఫో న్’ తయారు చయసిన్యర్య? 
ర్ ండు కప్తపల్ని వయట్ి మధా ఉన్న ప డుగయట్ి దయరం దయార్య కలిపి కప్తపల్ దయార్య మాట్ాల డించండి. (వివ్ర్యల్క ర 
యూట్టాబ్ చూడండి). 
https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1292377594131954/ 

 
 
 

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


--[ కేస్ు10 ]-- 
ఆధ్యరంs! (పయఠం10) 

ఆధ్యరం #1 శీర్చిక (పయఠం10)  
త్ెలియని గుస్గుస్ల్ాడయ వయని కేస్ు  

ఆధ్యరం #2 న్యట్కం (పయఠం10)  
వయాఖాాత: ఈ కధ  కలిపతం అయిన్ప్పట్ికీ, అమాయకుల్ రక్షణ కోస్ం కొనిన పేరుల  అల్ాగే 
ప్రదయశయల్ు మారిడం జర్చగచన్ది. 

ఆప్ర్ేట్ర్క: అతావ్స్ర సేవ్ల్ విభాగం, మీ అతావ్స్రం ఏమట్ి? 

ఫినియస్: న్ేన్ు న్మమదగచన్ చయవ్త బ దిర్చంప్త ప ందయన్ు. 

ఆప్ర్ేట్ర్క: ఇది ఎప్తపడు జర్చగచంది? 

ఫినియస్: కిరతం ర్యతిర. ఆ బ దిర్చంప్త న్య స్ో దరుని దయార్య న్య తండిరకి అందించబడిన్ది.  

ఆప్ర్ేట్ర్క: అల్ాగయ, అరుమెైన్ది అన్ుకుంట్టన్యనన్ు. నీ స్ో దరుడు నిన్ున చంప్తత్యన్ని బ దిర్చంచిన్యడు కదూ? 

ఫినియస్: అల్ా కయదు. 

ఆప్ర్ేట్ర్క: అయిత్య అతన్ు మీ స్ో దరుడు కయదయ? 

ఫినియస్: న్య ఉదయదశ్ం అది కయదు.  అతన్ు న్న్ున చంప్తత్యన్ని బ దిర్చంచల్ేదు.  

ఆప్ర్ేట్ర్క: నీ స్ో దరుడు కయని వయడు నిన్ున చంప్బో వ్ట్ం ల్ేదు. 

ఫినియస్: అంత్య, అంత్య.  



ఆప్ర్ేట్ర్క: అయిత్య ఈ అతావ్స్ర విభాగం ల్ో స్మాచయరం ఇచయిందుకు ఏమ ల్ేదుగయ! 

ఫినియస్: అయిత్య, అతన్ు చెపిపన్ ప్రకయరం, దయవ్తడు న్న్ున మర్చయు న్య స్ో దరుడిని ఒకే ర్ోజున్ చంపిస్యు న్ని 
చెపయపడు. 

ఆప్ర్ేట్ర్క: అయిత్య దయవ్తడు మముమల్నిదదర్చనీ ఒకే ర్ోజు చంపించ బో తున్యనడు? 

ఫినియస్: నిజమే.  

ఆప్ర్ేట్ర్క: ఒక క్షణం, న్ేన్ు మీ గొంతు గుర్చుంచయన్ు అన్ుకుంట్టన్యనన్ు. మీరు ఆ ప్శువ్తల్ మాంస్ం తిన్ే ల్ావ్త 
మత్యధ్ికయర్చ కదూ? 

ఫినియస్: కయదు, న్ువ్తా న్న్ున న్య స్ో దరునిగయ పో ల్ుికున్యనవ్త. న్యకు ప్కకట్ెముకల్ు ఇష్ుం.  

ఆప్ర్ేట్ర్క: చూడండి, మీ ప్ట్ల  కూర రంగయ ఉండట్ం న్య ఉదయదశ్ాం కయదు, కయని అతన్ు తప్తప చయసిన్ట్టల  న్ేన్ు ఎప్తపడూ 
విన్ల్ేదు. యింకయ, న్ువ్తా దయవ్తని యి డల్ పయప్ం చయసిన్చ ,ో నీకు ఎవ్రు స్యయం చయస్యు రు? 

ఫినియస్: ఓ హ ! అది చయల్ా కూర రం. అయిత్య మీరు ఒక అధ్ికయర్చని ప్ంపిస్ుు న్యనర్య? 

ఆప్ర్ేట్ర్క: క్షమంచయలి. ఈ విష్యంల్ో మేము నీకు ఏమ స్యయం చయయ ల్ేము.  న్ువ్తా మీ తండిరత్ో మాట్ల్ాడి 
అతన్ు ఈ విష్యంల్ో స్యయం చయయగల్డయమో తె్ల్ుస్ుకో. 

ఫినియస్: మంచిది. కృతఙా్తల్ు. గుడ్ బ ై! 

ఆధ్యరం #3 వ్స్ుు వ్త (పయఠం10)  
ఆధ్యరంల్ా తరగతికి ఈ భౌతిక వ్స్ుు వ్త తీస్ుకురండి: చెవి మొగగల్ు. 

ఆధ్యరం #4 ప్తర్యతతా శయస్ు రం (పయఠం10)

 
10 ఆజాల్ు’ ఉన్న ఆర్కక అఫ్ ది కన్వాన్ంట్ షిల్గహ్ ల్ో ఉన్నప్తపడు, ఎలి ఇజరా యిల్ 
ల్ో ముఖా మత్యధ్ికయర్చగయ ఉండయ వయడు. అతన్ు ఆర్ోన్ కొడుక రన్ ఇతమార్క కి 
స్మకయలీన్ుడు. (రహస్ాం: శయమూాల్ స్మయంల్ో బ ైబిల్ కథ ల్ోని ఎలి వ్ల్  దుస్ుు ల్ు ధర్చంచిన్ అతుాన్నత 
మత్యధ్ికయర్చ చితరం) 

 ఆధ్యరం #5 బ బైిల్ద ృశ్ాం (పయఠం10)  
రహస్ాం:గుడయరము ల్ోప్ల్: ఒక దీప్ స్ు ంభం, ర్ొట్ెు  త్ో ఒక బల్ల , 
అగరువ్తుు ల్ పీఠం, త్ెర మర్చయు ఒక ప ట్ెు . మర్చయు, శయమూాల్ న్ేల్ప ై 



నిదిరంచుచున్యనడు కయవ్తన్ ఒక తల్గడ మర్చయు దుప్పట్ి.- 1 శయమూాల్l 3:3 

కసే్ు ప్ర్చష్కర్చంచబడంిద!ి (పయఠం10) 

బ బైిల్ కథ (పయఠం10)  
శయమూాల్ దయవ్తని మాట్ల్ు వింట్ాడు    

 బ ైబిల్ న్ుంచి: 1 శయమూాల్ 3:1-18 

శయమూాల్ ప్రత్యాకమెైన్ పిల్లవయడు; దయవ్తడు అతనిని తన్ ప్ని కొరకు ప్ంపిన్యడు. అతడు 
మత్యధ్ికయర్చ ఎలి దయార్య మందిరమున్ందు ప ంచబడిన్యడు. అతనికి శయమూాల్ 
న్మమకస్ుు డు. శయమూాల్ కూడయ తన్ వ్ంతుగయ దయవ్తని యి డల్ విధ్యయతన్ు చూపేవయడు. 
ఆ కయల్ంల్ో, దయవ్తడు తన్ మన్ుష్ుల్త్ో ఎకుకవ్ మాట్ాల డయ వయడు కయదు, శయమూాల్ దయవ్తని 
గొంతు విన్ల్ేదు. అందుచయత, దయవ్తడు తన్ని పేరుత్ొ పిలిచిన్ప్తపడు, అది ఎలి పిల్ుప్తగయ 
తల్చయడు. ఎలికి ఏమెైన్య అయిన్దయమో అన్ుకుని, అతన్ు ప్రుగ తుు కు వవళ్ళుడు. ఎలి తన్ు శయమూాల్ ని పిల్వ్ల్ేదని 
చెపిప, నిదర ప మమని చెపయపడు. శయమూాల్ నిదరకి ఉప్కరమస్ుు న్నప్తపడు, మళీు తన్ పేరు విన్నప్తపడు, ఎలి 
పిలిచయడయమో అని త్ెల్ుస్ుకోవ్డయనికి ప్ర్చగ తిు , ఎలి తన్ని పిల్వ్ల్ేదని చెపిపన్యక మళీు నిదరకి ఉప్కరమంచయడు. మళీు 
తన్ పేరు వినిపించిన్ప్తపడు, శయమూాల్ అది ఎలి పిల్ుప్త అన్ుకుని అడిగచత్య, ఈ స్యర్చ ఎలి ప్రవ్రున్ వేరుగయ ఉండెన్ు. ఈ 
స్యర్చ తన్ పేరు వినిపించిన్ట్లయిత్య, అది దయవ్తని పిల్ుప్తగయ గుర్చుంచి, “ప్రభూ మాట్ాల డు, నీ సేవ్కుడు వింట్టన్యనడు” అని 
చెప్పమన్యనడు.  మళీు శయమూాల్ నిదరల్ోకి వవళిుపో యాడు. మళీు తన్ పేరు వినిపించిన్ప్తపడు, అతన్ు మేల్గకని 
“ప్రభూ మాట్ాల డు, నీ సేవ్కుడు వింట్టన్యనడు” అని చెపిపన్యడు. దయవ్తడు శయమూాల్ త్ో అన్ేక విష్యాల్ గుర్చంచి 
చర్చించిన్యడు. ఆ విష్యాల్ల్ో ఒక స్ంగతి  ర్యబో వ్త కయల్ంల్ో ఎలి యొకక యిదదరు పిల్ల ల్ న్యశ్న్ం గుర్చంచి కూడయ 
ఉన్నది.ఈ స్యర్చ దయవ్తడు శయమూాల్ త్ో మాట్ాల డయడు, శయమూాల్ వింట్టన్ే ఉన్యనడు.. 

అన్ువ్రున్ం (పయఠం10)  
 అతనిని న్ేన్ు వింట్ే, దయవ్తడు న్య త్ోట్ి మాట్ాల డుత్యడు.  

మమెర్ ీప్దాం (పయఠం10)  
“... గొర్ రల్ు అతని గొంతు వింట్ాయి. అతన్ు తన్ స్ాంత గొర్ రల్ని పేరు త్ో పిలిచి మంచి దయర్చల్ో న్డిపిస్యు డు” జాన్ 

10:3b  



ప్తరమాయింప్త (పయఠం10)  
ఈ వయరం ల్ో, శయమూాల్ వ్ల్  దయవ్తని విన్న కొందర్చని కన్ుగొని ఆ ప దదల్త్ో ముఖాముఖి మాట్ాల డండి. “దయవ్తని 
వయకుకని విన్యనర్య”, “దయవ్తడు ఎల్ా మాట్ాల డయడు”, “అది దయవ్తడు అని మీకు ఎల్ా త్ెలిసింది” అని అడగండి.  

దయవ్తని డఎిన్ఎ (పయఠం10)  
ఈ పయఠం న్ుండి మన్ం దయవ్తని గుర్చంచి త్ెల్ుస్ుకున్నదయమట్ి? దయవ్తడు తన్ 
ప్రజల్త్ో స్ంభాషిస్యు డు.  

స్రదయ స్మయం! (పయఠం10) 

ఆట్ (పయఠం10)  
విన్ే ఆట్ల్ు 

మీరు మంచి శరో తల్ు అని అన్ుకుంట్టన్యనర్య అని ఉపయధ్యాయుడు తరగతిని అడుగుతూ మొదల్ుప డత్యడు. విన్ని 
విదయారుు ల్న్ు ప్ట్టు కున్ేందుకు ఈ కిరందివి ఉప్యోగచంచండి: 

• మూడు ఆపిల్స న్ుండి ర్ ండు ఆపిల్స న్ు తీసివేసేు  ఏమ మగుల్ుతుంది? (ఒక ఆపిల్ కయదు ర్ ండు... 
ఎందుకంట్ే మీరు వయట్ిని కలిగచ ఉన్యనరు.) 

• ఎగురుతూ న్యత్ో కలిసి ప్తన్ర్యవ్ృతం చెయాండి: హ్లప్, హ్లప్, హ్లప్, హ్లప్. హ్లప్. ఆకుప్చి ట్రా ఫిక్ట ల్ ైట్ వ్దద  
మీరు ఏమ చయస్యు రు?(స్మాధ్యన్ం “వవళ్ళు”, “ఆగు” కయదు) 

• చప్పట్టల , బండి హ్లరన్ుల , వయన్ మొదల్ ైన్ ధాన్ుల్ు ఉన్న సిడి ని ఉప్యోగచంచండి. (ల్ేదయ ఆ ధాన్ుల్న్ు 
ఆన్వటల న్ ల్ో కన్ుకోకండి మర్చయు మీ స ల్ ఫో న్ ల్ో ఉంచండి.) పిల్ల ల్న్ు కళ్ళు మూస్ుకోమని చెప్పండి 
మర్చయు ధాని గురుు  ప్ట్ుగయనే్ చయయి ఎతుమని చెప్పండి.  మీ స ల్ ఫో న్ ల్ో శ్బాద ల్ు ప ట్ుండి, ఒకట్ి ఒకస్యర్చ 
ప ట్ిు  అవి ఏమట్ో పిల్ల ల్న్ు గుర్చుంచమన్ండి.   

• న్ల్ుగురు ఉన్న జట్టల గయ పిల్లల్న్ు అప్పగచంచండి, ప్రతి పిల్ల వయడిని 1, 2,3, 4 అని గుర్చుంచండి. న్యల్ుగు 
స్యధ్యరణ వ్స్ుు వ్తల్ు (న్యణెము, ప నిసల్, ర్యయి మర్చయు కయగచతం ల్ేదయ ఖాళీ చుట్ేు  కయగచతం వ్ంట్ివి) ఒక 
బల్లప ై ల్ేదయ కుర్ీి ప ై ప ట్ుండి. విదయారుు ల్కు ఇవ్ావ్ల్సిన్ స్ూచన్ల్ు ముందయ ర్యసి ప ట్టు కోవయలి. ఉదయహరణకు 
“ న్వంబర్క ర్ ండు, కయగచతం తీస్ుకో”. “ న్వంబర్క ఒకట్ి న్యణెమున్ు న్వంబర్క న్యల్ుగుకి ఇవ్తా”. “న్వంబర్క మూడు, 
ప నిసల్ న్ు ఒకట్వ్ న్వంబర్క కు ఇవ్ాకు”. ఈ ఆట్ ఉదయదశ్ాం విదయారుు ల్ు స్ూచన్ల్న్ు ఖచిితంగయ పయట్ించట్ం. 
చివ్రల్ో, ఎవ్ర్చ వ్దద  ఏ వ్స్ుు వ్త ఉందో చూడండి. ఉపయధ్యాయుల్ు స్ూచన్ల్న్ు వేర్ే వేర్ే వ్స్ుు వ్తల్ు మర్చయు 



మాట్ల్ు ఉప్యోగచంచి మారివ్చుి. ఉదయహరణకు: తీస్ుకో, ఇవ్తా, చెయిా, అందించు, ఎతుు , కింద ప ట్టు , 
ఎంచుకో మొదల్ ైన్వి.   

చరి (పయఠం10)  
(ప దద  వ్యస్ు విదయారుు ల్ కోస్ం) 

1. మీత్ో మాట్ాల డుత్ోంది దయవ్తడయ ల్ేక మీరు భోజన్ంల్ో తీస్ుకున్న ఏదెైన్యన్య అని ఎల్ా 
చెపయు రు?   

అందరు క రైస్ువ్తల్ు దయవ్తడి వ్దదన్ుండి ఎల్ా విన్యల్ో న్ేరుికోవయలి. మొదట్ మీరు బ ైబిల్ ల్ో విన్నది 
నిర్యు ర్చంచుకోండి, మర్చయు అది దయవ్తడు చయసిన్ ల్ేదయ గరంధ్యల్ల్ో చెపిపన్ దయనిన్వైన్ వ్ాతిర్ేకిస్ుు ందయ అని 
చూస్ుకోండి. ర్ ండవ్ది మీ అధ్ికయరుల్త్ో, తలిలదండుర ల్ు, పయస్ురుల  ల్ేదయ ఉపయధ్యాయుల్త్ో విష్యం అమల్ు చయసి 
నిర్యు ర్చంచండి. మర్చయు మూడవ్ది, మీ స్ ంత ఆతమ ల్ోప్ల్ మీకు అనిపిస్ోు ంది స్ర్ రన్దయ ల్ేదయ అని తనిఖీ చయయండి.   

2. దయాాల్ు  నిజమెైన్వయ? 

శయమూాల్ త్ో మాట్ాల డింది దయాం కయదు, దయవ్తడయ, కయనీ ఈ కథ దయాాల్ గుర్చంచి ఆల్ోచన్ల్ని ర్ేప్తతుంది. మన్ం 
చూడల్ేని ఆధ్యాతిమక స్ారూపయల్ు దెైవ్దూతల్ు మర్చయు ర్యక్షస్ుల్ు ఇప్తపడు భూమప ై ఉన్యనయని బ ైబిల్ స్పష్ుంగయ 
చెపిపంది. చనిపో యిన్ మన్ుష్ుల్ు ఇల్ుల  ల్ేదయ వేర్ే ప్రదయశయల్ల్ో దయాాల్ల్ా ఉంట్ాయని గరంధంల్ో ల్ేదు. అందువ్ల్న్, 
దయాం ఉంది అని మన్ుష్ుల్ు అన్ుకున్ేది చయల్ా వ్రకు వయర్చ ఊహ ల్ేదయ అది ర్యక్షసి. ర్యక్షస్ుల్న్ు చీవయట్టల  
ప ట్ుట్ానికి మన్కు దయవ్తని వ్దదన్ుండి అధ్ికయరం ఉంది, మర్చయు ప్రతి భయప డుతున్న ఆల్ోచన్న్ు బందీ చెయాాలి. 
క రైస్ువ్తల్ుగయ దయాాల్ గుర్చంచి భయప్డవ్ల్సిన్ అవ్స్రం ల్ేదు.  మన్ మన్స్ుని ఆట్ల్ాడట్ం మాన్మని చెప్పవ్చుి, 
ల్ేదయ ర్యక్షస్ుల్ని తిట్ిు  వయర్చకి ఆహ్లాన్ం ల్ేని చోట్ ఆట్ల్ాదవ్దదని చెప్పవ్చుి.   

3. న్ేన్ు ఎవ్ర్చ మాట్ విన్యలి?   

ఎవ్ర్చల్ా అయిన్య ఉండయల్ని అన్కుంట్ే ల్ేదయ వయరు స్యధ్ించింది స్యధ్ించయల్ని అన్ుకుంట్ే తప్ప ఎవ్ర్చనీ 
అన్ుస్ర్చంచవ్దుద . మీరు స్ర్ రన్ది చెయాాల్ని అన్ుకుంట్టన్యనర్య? బ ైబిల్ చెపిపన్ ప్రకయరము మీకు త్ెలిసిన్ దయనికి 
స్ర్చపో లిత్య తప్ప ఎవ్ర్చ స్ల్హ్లన్ూ పయటి్ంచవ్దుద . ఆధ్యాతిమకంగయ మీకంట్ే ముందు ఉన్నవయర్చని, వయర్చల్ా మీరు 
ఉండయల్న్ుకుంట్ే విన్ండి  



విదయారుు ల్ పజేీల్కు స్మాధ్యన్యల్ు (పయఠం10)  

 

ల్ుాకయస్ యొకక ప్రయోగం (పయఠం10)  
కళ్ుకు గంతల్ు కట్ిున్ ఒక విదయార్చుని ఒక గది మధాల్ో కూర్ోిబ ట్ుండి మర్చయు తరగతి వివిధ భాగయల్న్ుంచి వ్చయి 
గుస్గుస్ల్ దిశ్న్ు గుర్చుంచట్ానికి ప్రయతినంచండి. వవైవిధాంగయ, గంతల్ు కట్ిున్ పిల్లవయని ఒక చెవి మూసి ల్ేదయ 
గుస్గుస్ల్ు కయకుండయ ఈల్ వేయమని ఇతరుల్కు చెపిప ప్రయతినంచవ్చుి. (వివ్ర్యల్ు యూట్టాబ్ ల్ో చూడండి).   

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

 

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


--[ కేస్ు11 ]-- 
ఆధ్యర్యల్ు! (పయఠం11) 

ఆధ్యరం #1 శీర్చిక (పయఠం11)  
న్డిచయ మమీమ కేస్ు 

ఆధ్యరం #2 న్యట్కం (పయఠం11)  
కథకుడు: ఈ కధ  కలిపతం అయిన్ప్పట్ికీ, అమాయకుల్ రక్షణ కోస్ం కొనిన పేరుల  అల్ాగే 
ప్రదయశయల్ు మారిడం జర్చగచన్ది 

దూత: న్ేన్ు మళీు వ్చయిన్ు. 

మేర్ీ: అతన్ు ఏమ చెపయపడు? 

దూత: గొప్ప వయరు, ఈ అన్యర్ోగాం చయవ్తకు దయర్చ తీయదు.  

మేర్ీ: (ఏడవ్డం మొదల్ు ప డుతుంది). 

దూత: ఏమెైన్ది? 

మేర్ీ: అతన్ు ఇప్పట్ికే చనిపో యాడు. 

దూత: ఇదెల్ా స్యధాం? అతన్ు మర్ో ర్ోజు వ్రకు ర్యల్ేన్ట్టల  కనిపించల్ేదు. 

మేర్ీ: న్యకేమ అరుం కయవ్డం ల్ేదు, అతన్ు చనిపో డు అన్న మాట్ స్ర్చగయన్ే విన్యనవయ? 

దూత: న్న్ున చూడనివ్తా (కయగచతం ముకకని ల్ాకుకని చదువ్తత్యడు), అవ్తన్ు దీన్రుం అదయ. “ఈ అన్యర్ోగాం చయవ్తకు 
దయర్చ తీయదు.  



మేర్ీ: ఏది, అది న్యకివ్తా (కయగచతం చదువ్తతుంది) 

దూత: నీకు జర్చగచన్ న్షయు నికి చింతిస్ుు న్యనన్ు. 

మేర్ీ: అతన్ు వ్స్ుు న్యనన్ని చెపయపడు కదూ? 

దూత: అవ్తన్ు. 

మేర్ీ: స్ర్ే అయిత్య, అతన్ు ఇకకడికి వ్చిిన్ప్తపడు, న్ేన్ు అతని త్ో మాట్ాల డత్యన్ు ఎందుకంట్ే న్యకేమ అరుం కయవ్డం 
ల్ేదు. (ఏడుప్త మొదల్ డుతుంది). 

దూత: యింకయ ఏమన్యన ఉన్నదయ? 

మేర్ీ: న్ేన్ు దహన్ ఏర్యపట్టల  మొదల్ు ప ట్ాు లి. ప్ూల్ వయాపయర్చ దగగర ప్ూల్ు ప్ంపించయ ఏర్యపట్ట చయయించు ఎందుకంట్ే 
న్ేన్ు యికకడ మర్చంత స్హ్లయం కోస్ం ఏర్యపట్టల  చయస్ుకోవయలి. 

దూత: తప్పకుండయ. 

 

ఆధ్యరం #3 వ్స్ుు వ్త (పయఠం11)  
ఆధ్యరం ల్ా ఈ భౌతిక వ్స్ుు వ్తన్ు తరగతికి తీస్ుకురండి: త్ెల్ల  బాాండయజ్ 
చుట్ు ల్ేదయ త్ెల్ల  గుడు     

ఆధ్యరం #4 ప్తర్యతతాశయస్ు రం (పయఠం11) 
ఇప్పట్ి బ థనీ చయయా చితరము. (రహస్ాం: ల్ాజరస్ నివ్సించిన్ 
ప్ట్ుణం)   

ఆధ్యరం #5 బ ైబిల్ దృశ్ాం (పయఠం11)

 
రహస్ాం: మూసిన్ స్మాధ్ి (చయల్ా బాగయ కయదు), వయస్న్ ఎందుకంట్ే 
ల్ాజరస్ అకకడ న్యల్ుగు ర్ోజుల్ు ఉన్యనడు మర్చయు మేర్ీ మర్చయు 
మార్యు  స్మాధ్ిని త్ెర్చసేు , అది చెడు  వయస్న్ వ్స్ుు ంది అని చెపయపరు.కసే్ు 



ప్ర్చష్కర్చంచబడింద!ి (పయఠం11) 

 బ బైిల్ కథ (పయఠం11)  
ల్ాజరస్ 

బ ైబిల్ న్ుండి: జాన్ 11:1-44 

తన్ పేరమని ప్రజల్కు ప్ంచుతున్న ఏస్ు తన్ మంచి సేనహ తుడు ల్ాజరస్ జబుబ 
ప్డిన్ట్టల , మరణ స్ుు న్నట్టల  త్ెలిసిన్ప్తపడు ఒక ప్ట్ుణయనిన స్ందర్చశస్ుు న్యనడు. ల్ాజారస్ 
స్ో దర్చ వ్చిి తన్ స్ో దరుడి రక్ించట్ానికి వవంట్న్ే తమ ప్ట్ుణం ర్యవయల్ని ఏస్ుకు 
చెపిపంది. ఏస్ు ల్ాజరస్ త్ో స్హ్లయం చెయాట్ానికి వవళ్్ు ముందు ఇకకడయ ర్ ండు ర్ోజుల్ు 
ఉండయల్ని నిరణయించుకున్యనడు. తన్ శిష్ుాల్త్ో ల్ాజరస్ నిదిరస్ుు న్యనడు అని చెపయపడు 
కయనీ నిజానికి అతన్ు మరణ ంచయడని ఎవ్ార్చకీ అరుం కయల్ేదు. ల్ాజరస్ నివ్సించిన్ 
ప్ట్ుణంల్ోకి ఏస్ు మర్చయు అతని శిష్ుాల్ు ప్రవేశిస్ుు న్నప్తపడు, ల్ాజరస్ స్ో దర్ీల్ు వ్చిి 
ర్ ండు ర్ోజుల్ు ముందు వ్చిి ఉంటే్ ల్ాజరస్ బరతికి ఉండయ వయడు అని ఏస్ుకి చెపయపరు. తన్ు కీరస్ుు  అని, దయవ్తని బిడు  
అని వయళ్ళు న్మమత్య, న్మమన్వయళ్ళు శయశ్ాత జీవిత్యనిన కలిగచ ఉంట్ారు అని వయర్చత్ో చెపయపడు. వయళ్ళు 
న్ముమతున్యనమని ఒప్తపకున్యనరు, కయనీ ఏస్ు ఏమ చెప్తతున్యనడో  వయరు అరుం చయస్ుకోల్ేదు. ల్ాజరస్ పయతిప ట్ుబడిన్ 
స్మాధ్ి వ్దదకు ప్రతి ఒకకర్చనీ తీస్ుకొని వవళ్ళుడు. ర్యయిని త్ొల్గచంచమని ఆదయశించయడు, స్ో దర్ీమణుల్ు అది 
చెయావ్దదని యాచించయరు. ల్ాజరస్ మరణ ంచి న్యల్ుగు ర్ోజుల్యిాంది అందుకని భయంకరమెైన్ వయస్న్ ఉంట్టంది 
అన్యనరు! ఏస్ు “మీరు న్మమత్య, దయవ్తని మహ మన్ు చూస్యు రు అని మీత్ో న్ేన్ు చెప్పల్ేదయ?” అని అడిగయడు. ర్యయిని 
దూరంగయ త్ొల్గచంచి బిగగరగయ “ల్ాజరస్, బయట్కు ర్య” అని అన్యనడు! ల్ాజరస్ బయట్కు న్డిచయడు, స్జీవ్ంగయ! ఏస్ు 
తన్ సేనహ తుడు ల్ాజరస్ న్ు చయవ్త న్ుంచి ల్ేపయడు! 

అన్ువ్రున్ం (పయఠం11)  
చెడు  విష్యాల్ు జర్చగచన్ దయవ్తడు ఇంకయ న్న్ున పేరమస్ుు న్యనడు.   

మమెర్ ీప్దాం (పయఠం11)  

“ఏస్ు ఆమెత్ో అన్యనడు, ‘జీవితం మర్చయు ప్తన్రుజీీవ్న్ం న్ేన్ే. న్న్ున న్మమన్ వయరు మరణ ంచిన్య జీవిస్యు రు’” జాన్  
11:25 

ప్తరమాయింప్త (పయఠం11)  
వయర్చకి ఏదో  చెడు జర్చగచంది అని తె్లిసేు  వయర్చకి ఏదెైన్య మంచి చయయండి.   



దయవ్తని డఎిన్ఎ (పయఠం11)  
ఈ పయఠం న్ుండి మన్ము దయవ్తని గుర్చంచి ఏమ న్ేరుికున్యనము? ప్రజల్ు 
ప్తన్రుజీీవ్న్ం ఉంది అని న్మామల్ని దయవ్తడు కోరుకున్యనడు.   

స్రదయ స్మయం! (పయఠం11) 

ఆట్ (పయఠం11)  
వీప్త ప ై అక్షర్యల్ు 

ఉపయదయాయుల్ు తరగతిని జంట్ల్ుగయ విభజస్యు రు. ప్రతి జట్టు  న్ుంచి ఒక స్భుాడు ఉపయధ్యాయుని వ్దద  రహస్ాంగయ 
ర్యయబడిన్ అక్షర్యనిన చూడట్ానికి వ్స్యు రు. విదయారుు ల్ు మాట్ాల డట్ానికి, ఆ అక్షర్యనిన చెప్పట్ానికి ల్ేదయ ఏవవైన్య 
స్ూచన్ల్ు ఇవ్ాట్ానికి అన్ుమతించబడరు.  వయర్చ భాగస్యాముల్ వ్దదకు విదయారుు ల్ు వవళిున్ తరువయత ఉపయధ్యాయుడు 
“వవళ్ళు” అంట్ాడు అప్తపడు వయర్చ భాగస్యాముల్ వీప్త మీద ఆ అక్షర్యనిన వేలిత్ో ర్యస్యు రు. భాగస్యామ అక్షర్యనిన గురుు  
ప్డిత్య అతన్ు/ఆమె చెయిా ఎతిు  వయర్ేమని అన్ుకుంట్టన్యనర్ో చెపయపలి. అక్షరం ఒప్తప ఐత్య ఆ జంట్కి ఒక పయయింట్ 
వ్స్ుు ంది. తప ైపత్య, ఒక జంట్ అక్షర్యనిన స్ర్చగయగ  గురుు  ప్ట్ేు  వ్రకూ ఆట్ కొన్స్యగుతుంది. 
ఎకుకవ్పయయింట్టల ఉన్నజట్టు ఆట్గ ల్ుస్ుు ంది  . 

ప దద  పిల్లల్కు వవైవిదాం: ఒక అక్షరం బదుల్ు మూడు అక్షర్యల్ ప్దం వయర యండి  . 

చరి (పయఠం11)  
(ప దద  వ్యస్ు పిల్ల ల్ కోస్ం) 

1. ఏయిే విధ్యల్ుగయ మీ జీవిత్యనికి అన్యాయం జర్చగచంది? దయవ్తడు దయనిన ఎల్ా 
ప్ర్చష్కర్చస్యు డని అన్ుకుంట్టన్యనరు? మీ విదయారుు ల్ు ప్ంచుకుంది అంగీకర్చంచండి, ఇకకడ 
తప్తప స్మాధ్యన్యల్ు ఉండవ్త. ప్రతిఒకకరూ అన్యాయం కధల్ు కలిగచ ఉంట్ారు. మీ 
విదయారుు ల్న్ు ర్ ండు వవైప్తల్ా స్ంతుల్న్ంగయ చర్చించనివ్ాండి.మాథూా 19:29 ఈ భూమ 
మీద తన్కోస్ం త్యాగం చయసిన్ వయర్చకి దయవ్తడు ఎల్ా తిర్చగచ ఇస్యు డో  చూపిస్ుు ంది. మాథూా 20 వేరువేరు ప్ని 
గంట్ల్కు ప్నివయరు ఒకే వేతన్ం ప ందట్ం చూపిస్ుు ంది. స్హజంగయన్ే ఈ నీతి కథల్ో జీవితం న్యాయం కయదు 
మర్చయు ఉండబో దు. మీ విదయారుు ల్ని ర్ ండు వవైప్తల్ా మాట్ాల డనివ్ాండి.   

2. న్ేన్ు నిజంగయ గట్ిుగయ పయర ర్చుసేు  ఏమ జరుగుతుంది?   



దయవ్తడు వితరణ యంతరం కయదు. కొనినస్యరుల  అతన్ు ‘కయదు’ ల్ేదయ ఇప్తపడు కయదు అని చెపయు డు. దయవ్తడు ఎల్లప్తపడూ 
మన్కు ఉతుమ మెైంది కోరుకుంట్ాడు, ప్రస్ుు తం అది కష్ుం అయిన్య స్ర్ే.  దయవ్తడు మన్లిన పయర ర్చుంచమని కోరుకుంట్ాడు 
మర్చయు కొనినస్యరుల  మన్ం పయర ర్చుసేు  తన్ మన్స్ు మారుికుంట్ాడు. కయనీ మన్ము ఎల్లప్తపడూ మన్కి కయవ్ల్సిన్ 
స్మాధ్యన్ం ప ందల్ేము. 

3. ఏస్ు గుర్చంచి మీకు ఏమ నిర్ీక్షణల్ు ఉన్యనయి?   

చయల్ా స్యరుల , క రైస్ువ్తల్ు బాధల్ు ల్ేని జీవిత్యనిన కోరుకుంట్ారు, ఏస్ు తమ జీవిత్యనిన త్యలిక చయస్యు డని, మర్చయు 
ఎప్తపడూ ఆర్ోగాంగయ ఉంట్ామని అన్ుకుంట్ారు. క్షమంచండి; క రైస్ువ్తల్కి జీవితం కష్ుంగయ ఉంట్టందని, త్యలికగయ 
ఉండదని ఏస్ు చెపయపడు. ఇప్తపడు స ైత్యన్ు ఖాళీగయ భూమ మీద తిరుగుతున్యనడు, మన్లిన న్యశ్న్ం చెయాాల్ని 
చూస్ుు న్యనడు. ఏస్ు న్ుంచి మన్ము కష్ు కయల్ంల్ో స్హ్లయం చెయాాల్ని మర్చయు స్ర్ రన్ నిరణయాల్ు తీస్ుకోవయల్ని 
ఆశించయలి, కయనీ కష్ు కయల్ం తీస యాాల్ని కయదు.   

విదయారుు ల్ పజేీల్కు స్మాధ్యన్యల్ు (పయఠం11)  

 

ల్ుాకయస్ యొకక ప్రయోగం (పయఠం11)  
ప్రతి పిల్ల వయడిని వయర్చ న్ుదురు ప ై ఒక కయగచతం ప ట్టు కొని దయనిప ై మారకర్క త్ో వయర్చ పేరు ర్యయమన్ండి. అల్ా ర్యయట్ం 
కష్ుం వవన్ుకకి ర్యసిన్ట్టల  ఉంట్టంది. (వివ్ర్యల్ు యూట్టాబ్ ల్ో చూడండి). 

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

 

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


--[ కేస్ు12 ]-- 
ఆధ్యరం! (పయఠం12) 

ఆధ్యరం #1 శీర్చిక (పయఠం12)  
అబదుం, కుట్ర కేస్ు  

ఆధ్యరం #2 న్యట్కం (పయఠం12)  
వయాఖాాత: ఈ కథ కలిపతం కయనీ అమాయకుల్ని రక్ించట్ానికి కొనిన పేరుల  మర్చయు ప్రదయశయల్ు 
మారిబడయు యి.   

దయారపయల్కుడు: హల్ో ఆఫీస్ర్క, మీకు ఈ ర్ోజు ఏ విధంగయ స్హ్లయప్డగల్న్ు?   

ప్ర్చశోధకుడు: శుభ మధ్యాహనం [బాడీ్ తీసి మళీు జేబుల్ో ప డత్యడు] న్ేన్ు కొనిన ప్రశ్నల్ు 
అడగవ్చయి?  

దయారపయల్కుడు: అవ్తన్ు, ఖచిితంగయ. 

ప్ర్చశోధకుడు: ఈ ర్ోజు ఈ భవ్న్ంల్ో ర్ ండు హతాల్ు జర్చగయయి అని న్యకు అరుం అయిాంది  

దయారపయల్కుడు: హ్మ, ల్ేదు స్ర్క, న్ేన్ు అవి ఆతమహతాల్ు అంట్ాన్ు.   

ప్ర్చశోధకుడు: వయట్ిని ఎందుకు ఆతమహతాల్ు అంట్టన్యనరు? ఎల్ాంట్ి న్ోట్ వ్దిల్ారని ఆధ్యరం ల్ేదు. వీట్ికి ఆతమహతా 
ల్క్షణయల్ు ల్ేవ్త.   

దయారపయల్కుడు: వయరు ఒక మోస్ప్త ప్రణయళిక వవయాాల్ని ప్రయతినంచయరు కయనీ భయంకరమెైన్ తప్తప జర్చగచ దయని 
ఫలితం వయర్చ స్ ంత మరణం అయిాంది.   

ప్ర్చశోధకుడు: న్ువ్తా ఎకకడ ఉన్యనవ్త? 



దయారపయల్కుడు: ఎప్పట్ిల్ాగే, న్య పయదయల్ు తల్ుప్త దగగర్ే ఉన్యనయి.   

ప్ర్చశోధకుడు: ఈ న్యట్కంల్ో నీ పయతర ఏమెైన్య ఉందయ?   

దయారపయల్కుడు: అవ్తన్ు స్ర్క, న్ేన్ు మృతదయహ్లల్న్ు గది బయట్కు కర్ోన్ర్క వ్దదకు త్ెచయిన్ు అతన్ు వయటి్ని 
మృతదయహ్లల్న్ు భదరప్ర్చచయ చోట్ికి తరలించయడు. 

ప్ర్చశోధకుడు: అవ్తన్య, ఐత్య మీరు మృతదయహ్లల్న్ు చూస్యర్య?   

దయారపయల్కుడు: అవ్తన్ు స్ర్క, ఒక ప్తరుష్ుడు, సీు ర ఉన్యనరు.   

ప్ర్చశోధకుడు: మీరు మోసిన్ప్తపడు వయర్చ ఒంట్ిమీద ఎవవైన్ కోతల్ు, గయయాల్ు ఉన్యనయా?   

దయారపయల్కుడు: ల్ేదు స్ర్క, వయరు ఆర్ోగాంగయ కనిపించయరు, మరణ ంచయరు తప్ప.   

ప్ర్చశోధకుడు: బయట్ చూసి ల్ోప్ల్ ఏమ జరుగుత్ోందో  ఊహంచట్ం కష్ుం కదయ?  

దయారపయల్కుడు: మీరు అది చెప్పట్ం తమాషయ, అదయ వయళ్ళు అన్ుకున్యనఋ. కయనీ నే్న్ు చెప్తు న్యనన్ు, ఈ గదిల్ో 
ఎకుకవ్ మంది దగయకోరుల్ు కనిపించరు.   

ప్ర్చశోధకుడు: ఏమ అన్యనవ్త? 

దయారపయల్కుడు: ఇకకడ అబదయద ల్కోరుల్ు ల్ేరు. 

ప్ర్చశోధకుడు: అంతకు ముందు. 

దయారపయల్కుడు: ఓ, ఆ ల్ేనివయరు ల్ోప్ల్ ఏమ జరుగుతుందో  చూడగల్రు.   

ఆధ్యరం #3 వ్స్ుు వ్త(పయఠం12)  
ఆధ్యరంల్ా ఈ భౌతిక వ్స్ుు వ్తన్ు తరగతికి తీస్ుకురండి:న్యణెముల్ు 

ఆధ్యరం #4 ప్తర్యతతాశయస్ు రం (పయఠం12)

 
జ రూస్ల్ేం దయవయల్యం న్ుండి స్యల్మన్ కల్ోన్ేడ్ ఇప్తపడు ఎల్ా 
కనిపిస్ుు ందో  చూపే చితరం ఇది.  

(రహస్ాం:యాక్టుెఅధ్యాయం 3 స్యల్మన్ కల్ోన్యనడయల్ో పీట్ర్క బో ధ్ించట్ం 



గుర్చంచి పేర్ొకంట్టంది. పీట్ర్క, అన్నీయ, స్పీపర్య ల్త్ో వ్ావ్హర్చంచట్ం గుర్చంచి కథ ఐదవ్ అధ్యాయంల్ో ఉంది 
మర్చయు అది దగగరల్ో ల్ేదయ అదయ ప్రదయశ్ంల్ో జర్చగచ ఉండవ్చుి.) 

ఆధ్యరం #5 బ బైిల్ Scene (పయఠం12)

 
రహస్ాం: ఆసిు  అమమకం న్ుండి డబుబ (కయనీ మొతుం డబుబ కయదు) 
మర్చయు సీు ర, ప్తరుష్ుల్ దయహం ఛయయా చిత్యర ల్ు. (మొదట్ ఆ 
ప్తరుష్ుడు వవళ్ళుడు తరువయత సీు ర.) 

కసే్ు ప్ర్చష్కర్చంచబడంిద!ి (పయఠం12) 

బ బైిల్ కథ (పయఠం12)  
అన్నియాస్, స్ఫిఫర్య 

 బ ైబిల్ న్ుండి:యాక్టుె 5:1-11 

ఏస్ు శిష్ుాల్ు ఏస్ు యొకక మంచితన్యనిన గుర్చంచి ప్ంచుకుంట్టంట్ే, ప్రజల్ు 
ఒకర్చకొకరు స్హ్లయం చెయాట్ానికి స్ూఫర్చు ప ందయరు. పేదల్కు స్హ్లయం చయయట్ానికి 
వయర్చ ఆస్ుు ల్న్ు కూడయ వికరయించయరు. అన్నియాస్ మర్చయు స్ఫిఫర్య కూడయ భిన్నం 
కయదు, వయరు స్హ్లయం చయయాల్ని అన్ుకున్యనరు. అన్నియాస్ మర్చయు స్ఫిఫర్యకి 
అదృష్ువ్శయతుు  కొంచెం భూమ వ్తంది, దయనిన అమమ మొతుం డబుబ దయన్ం 
చెయాల్న్ుకున్యనరు. కయనీ భూమ అమమన్ తరువయత వ్చిిన్ డబుబల్ో కొంచెం భాగం మాతరమే శిష్ుాల్కు ఇవయాల్ని 
నిరణయించుకున్యనరు, కయనీ మొతుం ఇచిిన్ట్టల  న్ట్ించయరు. అన్నియాస్ డబుబల్ు పీట్ర్క కు ఇస్ూు  చయల్ా ఆన్ందించయడు 
కయనీ ప్వితర ఆతమ అన్నియాస్ అబదుం చెప్తు న్యనడని పీట్ర్క కు తె్లియప్రచింది. అతన్ు అన్నియాస్ న్ు భూమ న్ుంచి 
వ్చిిన్ మొతుం డబుబ ఇదయన్య అని అడిగగయ అన్నియాస్ అవ్తన్ు అని అబదుం ఆడయడు. దయవ్తని కోస్ం మంచి చయస్ూు  
అతని హృదయంల్ో స ైత్యన్ు నిండట్ానికి ఎల్ా అన్ుమతి ఇచయివ్త అని పీట్ర్క అడిగయడు. ఆ భూమ అన్నియాస్ 
మర్చయు స్పిఫర్యల్ది, వయరు దయనిని అమమకకర్ేలదు మర్చయు మొతుం డబుబల్ు ఇవ్ాకకర్ేలదు. కయనీ వయరు అబదుం 
ఆడయరు. పీట్ర్క తిట్ిున్ తరువయత అన్నియాస్ ప్డి చనిపో యాడు!   



కొనిన గంట్ల్ తరువయత స్ఫిఫర్య తన్ భరు కోస్ం వ్చిింది. పీట్ర్క ఆమెన్ు చూసి, భూమ అమమన్ డబుబ అంట్ా 
అన్నియాస్ దయన్ం చయస్యడయ అని అడిగయడు. తన్ భరుల్ాగే ఆమె కూడయ అబదుం ఆడింది.స్ఫిఫర్య కూడయ దయవ్తని ప్ట్ల  
అబదుం ఆడిన్ందుకు పీట్ర్క ఆశ్ిరాపో యాడు, మర్చయు దయవ్తని ఎల్ా ప్ర్ీక్ిస్ుు న్యనవ్ని ఆమెన్ు అడిగయడు. స్ఫిఫర్య 
వవంట్న్ే తన్ భరు చనిపో యాడని త్ెల్ుస్ుకుంది, మర్చయు అతనిని ఖన్న్ం చయసిన్ ప్తరుష్ుల్న్ు చూడయల్నికుని, ఆమె 
కూడయ కూలిపో యి చనిపో యింది.   

అన్ువ్రున్ం(పయఠం12)  
మన్ము ఎప్తపడూ నిజాల్ు చెపయపల్ని దయవ్తడు కోరుకుంట్ాడు.   

మమెర్ ీప్దాము (పయఠం12)  
“ఒకనిత్ోఒకడుఅబదుమాడకుడి; ఏల్యన్గయపయర చీన్స్ాభావ్మున్ుదయనికిరయల్త్ోకూడ .”  

కొల్గస్సయుల్కు 3:9 

ప్తరమాయింప్త (పయఠం12)  
మీరు చెపిపన్ అబదుం గుర్చంచి ఆల్ోచించండి. ఇకప ై ఇతరుల్కు ఈ అబదయు నిన కొన్స్యగచంచకూడదని ఎంచుకోండి.  చిన్న 
కయగచతం తీస్ుకొని, ఇకప ై అబదుం ఆడర్యదని, దయవ్తని స్హ్లయం చయయమని న్ోట్ ప ై పయర రున్ ర్యయండి. ఇంటి్ బయట్కు ఆ 
కయగచతము తీస్ుకొని వవళిల ప్ూడిండి.   

దయవ్తని డఎిన్ఎ (పయఠం12)  
ఈ పయఠం న్ుండి దయవ్తని గుర్చంచి ఏమ న్ేరుికున్యనము? ప్రజల్ మన్స్ుస, 
ఆశ్యాల్ు దయవ్తనికి త్ెల్ుస్ు.   

స్రదయ స్మయం! (పయఠం12) 

ఆట్ (పయఠం12)  
ఎవ్రు వయర్చ న్యణెముల్ు ఇవ్ాల్ేదు?   

ఉపయధ్యాయుల్ు పిల్ల ల్న్ు వ్ృతుంల్ో కూర్ోిప ట్ిు , వయర్చల్ో ఒకర్చని (పీట్ర్క) వ్ృతుం కేందరంగయ ఎంచుకుంట్ారు. ఒక 
పిల్ల వయనికి (అన్నియాస్) కు ఒక చిన్న న్యణెమున్ు ఇచిి పిల్లల్ వీప్తల్ మీదుగయ స్వ్ా దిశ్ల్ో ఒకర్చ తరువయత ఒకర్చకి 
అందించమంట్ారు, ఇంకొకర్చకి ఇంకొక న్యణెము ఇచిి (స్ఫిఫర్య) అప్స్వ్ా దిశ్ల్ో ఒకర్చకొకర్చకి అందించమంట్ారు, 
పిల్ల ల్ు న్యణెమున్ు అందించిన్ట్టల  న్ట్ించవ్చుి, వయర్చవ్దద  ఉన్యన ల్ేకున్యన.  పీట్ర్క న్ు కళ్ళు మూస్ుకొమమని, పిల్ల ల్ు 



న్యణెము అందించుకుంట్టంట్ే అతన్ు/ఆమెని గచరగచర్య కొనిన చుట్టల  తిప్తపత్యరు. ఉపయధ్యాయుల్ు పీట్ర్క న్ు కళ్ళు 
త్ెరవ్మని అతన్ు/ఆమెన్ు న్యణెము ఎవ్ర్చ వ్దద  ఉందో ఊహ ంచమంట్ారు. కనిప ట్ుబడిన్ వ్ాకిు వ్ృతు ం మధాకు వవళిల 
తరువయతి పీట్ర్క అవ్తత్యడు. 

చరి (పయఠం12)  
(ప దద  వ్యస్ు విదయారుు ల్ కోస్ం) 

1. అందరూ స్ార్యగ నికి ఎందుకు వవళ్ురు?   

బ ైబిల్ చెపిపన్ ప్రకయరము అందరూ పయపయల్ు చయస్యరు మర్చయు న్రకయనికి వవళ్్ు అరహత కలిగచ ఉన్యనరు. దయవ్తడికి 
మరమన్ుష్ుల్ు వయడు మర్చయు మన్లినసేాచి ఎంపిక త్ో తయారు చయస్యడు. దయవ్తడు అందరూ రక్ింప్బడయల్ని 
కోరుకుంట్ాడు, కయనీ కొందరు తమ స్ ంత మారగంల్ో వవళ్తు  ఏస్ున్ు ల్ేదయ స్ార్యగ నిన అంగీకర్చంచరు.   

2. తిరగట్ానికి స్ర్చపో యిేంత ఎందుకు ల్ేదు? (ఇతరుల్త్ో ప్ంచుకోవ్ట్ం)   

మొదట్, “స్ర్చపో యిేంత“ అన్ేది కదిల్ే ల్క్షాము, మర్చయు ప్రతి స్ంవ్తసరము, ప్రతి దయశ్ంల్ో మారుతూ ఉంట్టంది. 
ర్ ండవ్ది, పేదర్చకము ఎప్తపడూ మాత్ో ఉంట్టంది అని ఏస్ు అన్యనరు. మూడోది, ఇవ్ాట్ం మన్కు మంచిది.   

3. “త్ెల్ల  అబదుం” ల్ేదయ చిన్న పయప్మున్ు ఏమ ఏరపరుస్ుు ంది?   

ఉదయదశయాల్ు ముఖామెైన్వి. మీరు ఎవ్ర్చ భావయల్ ైన్ రక్ించట్ానికి అబదుం ఆడుతున్యనర్య ల్ేదయ మీకోస్ం కొంత డబుబ 
దయచట్ానికయ? దయవ్తనికి మోస్ం ఇష్ుం ల్ేదు. అబదుం ఆడట్ం కంట్ే, వయరు భూమ అమమకుండయ మర్చయు అందుల్ో 
కొంత భాగము ఇవ్ాకుండయ ఉండవ్ల్సిన్ది.   

విదయారుు ల్ పజేీల్కు స్మాధ్యన్యల్ు (పయఠం12)  

 

ల్ుాకయస్ యొకక ప్రయోగం (పయఠం12)  
ఒకబల్లమీదకయగచతంప ైప్రతీవిదయార్చునీఒకగురుు ప ట్ుమన్ండి ,దూరంగయజర్చగచఅదయగురుు న్ుఒకకన్ునమూసివేగంగయకొతుమన్ండి .
)వివ్ర్యల్ుయూట్టాబోల చూడండి 

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

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


--[ కేస్ు13 ]-- 
ఆధ్యరం! (పయఠం13) 

ఆధ్యరం #1 శీర్చిక (పయఠం13)  
వింత పీడకల్ల్ కేస్ు 

ఆధ్యరం #2 న్యట్కం (పయఠం13)  
వయాఖాాత: ఈ కథ కలిపతం కయనీ అమాయకుల్న్ు రక్ించట్ం కోస్ం కొనిన పేరుల  మర్చయు ప్రదయశయల్ు 
మారిబడయు యి.   

స్ంచయర్చ: ఏమ వవతుకుతున్యనవ్త? 

ప ైరవేట్ట ప్ర్చశోధకుడు: ఇంత ప డుగు ఉన్న ఒక యువ్కుని అంతర్యు న్యనిన ప్ర్చశోధ్ిస్ుు న్యనన్ు. అతన్ు 
ఒక ప్రత్యాకమెైన్ జాక ట్ న్ు ధర్చంచి ఉండవ్చుి . 

స్ంచయర్చ : ఓ అవ్తన్ు, న్ేన్ు చూస్యన్ు, కొనిన ర్ోజుల్ కిరతం వ్చయిడు.   

ప ైరవేట్ట ప్ర్చశోధకుడు: అతన్ు ఎకకడికి వవళ్ళతున్యనడో  త్ెల్ుస్య? 

స్ంచయర్చ : దోతన్ వవళ్ళతున్యనడు అన్ుకుంట్ాన్ు.   

ప ైరవేట్ట ప్ర్చశోధకుడు: దోతన్ ఎందుకు?  

స్ంచయర్చ : అతని స్ో దరుల్ు అకకడికి వవళ్ుట్ం గుర్చంచి మాట్ాల డుకోవ్ట్ం న్ేన్ు విన్యనన్ు, అందువ్ల్న్ వయర్చకోస్ం అతన్ు 
వ్చిిన్ప్తపడు అకకడికి వవళ్ళల రు అని అతనికి చెపయపన్ు.   

ప ైరవేట్ట ప్ర్చశోధకుడు: ఇంకయ ఏమెైన్య విన్యనవయ? 

స్ంచయర్చ : అవ్తన్ు, న్ేన్ే వయర్చ స్ో దరుడిని ఐత్య వయర్చ వ్దదకు వవళ్్ల వయడిని కయడు. వయరు అతనిప ై నిజంగయ కోప్ంగయ ఉన్యనరు.   



ప ైరవేట్ట ప్ర్చశోధకుడు: ఆస్కిుకరం, ఎందుకో విన్యనవయ?   

స్ంచయర్చ : బహుస్య, అతన్ు వయర్చ చెడు ప్రవ్రున్ గుర్చంచి తమ తండిరకి ఫిర్యాదు చయస్యడు మర్చయు వయరు చిన్న 
గొంతుల్త్ో దయని గుర్చంచ  ోమాట్ాల డుకున్యనరు న్ేన్ు విన్ల్ేకప యాాన్ు.   

ప ైరవేట్ట ప్ర్చశోధకుడు: విన్ల్ేదయ, విన్యల్ని అన్ుకోల్ేదయ? 

స్ంచయర్చ : ఆకకడకకడ విన్యనన్ు కయనీ అరుం కయల్ేదు, అందరు స్ో దరుల్ు దయని గుర్చంచ  ోఉదినగనంగయ ఉన్యనరు.డయన్ చయల్ 
మొండి వయడు, కయనీ బ న్, అదయ అతని పేరు అన్ుకుంట్ాన్ు కొంచెం ఎకుకవ్ ప్రశయంతంగయ ఉన్యనడు  

ప ైరవేట్ట ప్ర్చశోధకుడు: స్ో దరుల్ు ఎకకడికి వవళ్ళుర్ో న్ువ్తా అతనికి చెపయపవయ  

స్ంచయర్చ : అవ్తన్ు, అతన్ు డోతన్ చయరుకున్ేస్ర్చకి స్ురక్ితంగయ ఉండట్ానికి కయవ్ల్సిన్ంత చల్లబడి ఉంట్ారు 
అన్ుకున్యనన్ు.   

ప ైరవేట్ట ప్ర్చశోధకుడు: న్ేన్ు ఖాయంగయ అల్ా అన్ుకోవ్ట్ేల దు.  

స్ంచయర్చ : ఎందుకు, ఏమెైన్య జర్చగచందయ?   

ప ైరవేట్ట ప్ర్చశోధకుడు: అవ్తన్ు, అతన్ు కనిపించటే్ల దు మర్చయు మరణ ంచయడని భావించబడుతున్యనడు. అతని తండిర 
అతన్ు కన్ప్డకుండయ పో యిన్ప్పట్ి ముందు మర్చయు వీల్యిత్య అతని అవ్శలష్ముల్ు తీస్ుకొని వవళ్్ు మధాల్ో ఏమ 
జర్చగచందో  కన్ుకుకన్ేందుకు న్న్ున కుదురుికున్యనరు.   

స్ంచయర్చ : అయోా, పిచిి పిల్ల వయడు, అతన్ు తపిపపో యిన్ట్టల  కన్ప్డయు డు. న్ేన్ు నిజంగయ స్హ్లయం చయయట్ానికి 
ప్రయతినంచయన్ు, న్యకు త్ెలియదు!   

ఆధ్యరం #3 వ్స్ుు వ్త (పయఠం13)

 
అధ్యరంల్ా ఈ భౌతిక వ్స్ుు వ్తన్ు తరగతికి తీస్ుకురండి: దిండు. 

ఆధ్యరం #4 ప్తర్యతతాశయస్ు రం (పయఠం13)  
చయతిత్ో గోధుమల్ు ప్ండించయ ప్రదయశయల్ు ప్రప్ంచంల్ో ఉన్యనయి.  
(రహస్ాం: కల్ల్ో జోస ఫ్ కు న్మస్కర్చంచిన్ గోధుమ మోప్తల్ు 
ఇల్ాగే కనిపిస్యు యి). 



ఆధ్యరం #5 బ బైిల్ దృశ్ాం (పయఠం13)  
రహస్ాం: జోస ఫ్ యొకక కల్; అతని తండిర కోస్ం స్ూరుాడు, తలిల కోస్ం చందుర డు మర్చయు స్ో దరుల్ కోస్ం 10 
న్క్షత్యర ల్ు.   

కసే్ు ప్ర్చష్కర్చంచబడంిద!ి (పయఠం13) 
బ బైిల్ కథ (పయఠం13)  

జోస ఫ్ మర్చయు అతని కల్ల్ు    

 బ ైబిల్ న్ుండి: మూల్స్యి న్ం 37:1-11 

జోస ఫ్, జాకబ్ అన్ే గొర్ రల్కయప్ర్చ చిన్న కొడుకు. అతని ప దద  స్ో దరుల్ు అతనిన 
అస్హ ాంచుకున్ేవయరు ఎందుకంట్ే అందర్చకంట్ే ఎకుకవ్ వయర్చ తండిర అతనిని 
పేరమంచయవయడు. జాకబ్ ముస్లివయడు అయిన్ తరువయత జోస ఫ్ ప్తట్ాు డు అందువ్ల్న్ 
అతన్ు ప్రత్యాక ఆశీర్యాదం అని అన్ుకున్యనడు అందువ్ల్న్ ఎకుకవ్గయ పేరమంచయవయడు. 
జోస ఫ్, జాకబ్ కి ఎంత్ో ఇష్ుమెైన్ భారా కొడుకు కూడయ. ఎన్ోన రంగుల్ు ఉన్న కోట్ట న్ు జోస ఫ్ కోస్ం జాకబ్ 
తయారుచయస్యడు. ఇది అతని స్ో దరుల్న్ు కల్తప్రచింది వయరు అతనిత్ో ఒక దయగల్ మాట్ కూడయ మాట్ాల డల్ేదు. 
అప్తపడు దయవ్తడు జాకబ్ కు ర్ ండు వేర్ేారు కల్ల్ు ఇచయిడు. మొదట్ిది అతన్ు, స్ో దరుల్ు ప ల్ంల్ో ధ్యన్ాం మోప్తల్ు 
కడుతున్నప్తపడు జర్చగచంది. అకస్యమతుు గయ అతని మోప్త నిట్ారుగయ నిల్బడింది మర్చయు అతని స్ో దరుల్ మోప్తల్ు 
దయనికి మొకయకయి. ర్ ండవ్ కల్ స్ూరుాడు, చందుర డు మర్చయు చుకకల్ది. అతని తండిర స్ూరుాడు, అతని తలిల 
చందమామ మర్చయు అతని స్ో దరుల్ు న్క్షత్యర ల్ు మర్చయు అందరూ అతనికి న్మస్కర్చంచయరు.  ఈ కల్ల్న్ు అతన్ు 
తండిరకి, స్ో దరుల్కి చెపయపడు మర్చయు వయరు కోప్ం త్ెచుికున్యనరు. వయరు దయాషించయ స్ో దరునికి మొకుకత్యరు అంట్ే 
స్ో దరుల్ు న్మమట్ానికి నిర్యకర్చంచయరు. జాకబ్ తన్కు ఇష్ుమెైన్ కొడుకుని తిట్ాు డు, మర్చయు అతన్ు, అతని భారా ఒక 
ర్ోజు జోస ఫ్ కు మొకుకత్యరు అంట్ే న్మమల్ేదు. కయనీ జాకబ్ ఈ జాా ప్కయనిన తన్ మన్స్ుల్ో ఎప్తపడూ దయచుకున్యనడు. 
చయల్ా ఏళ్ు తరువయత, అనిన కల్ల్ు నిజం అయాాయి, మర్చయు దయవ్తడు భయంకరమెైన్ కరువ్త న్ుండి ఏంత్ో మంది 
ప్రజల్న్ు రక్ించట్ానికి జోస ఫ్ న్ు ఈజప్ు న్యయకుడిగయ ఉప్యోగచంచుకున్యనడు.  

అన్ువ్రున్ం  (పయఠం13)  
న్య సేనహ తుల్కు మర్చయు కుట్టంబానికి దయవ్తడు వివిధ బహుమతుల్ు ఇస్యు డని న్యకు త్ెల్ుస్ు.   



మమెర్ ీప్దాము (పయఠం13)  
“ అయిత్య దయవ్తడు అవ్యవ్ముల్ల్ో ప్రతిదయనిని తన్ చితుప్రకయరము శ్ర్ీరముల్ో న్ుంచెన్ు.  

 అవ్నినయు ఒకక అవ్యవ్మెైత్య శ్ర్ీరమెకకడ? ” I కొర్చంథీయుల్కు12:18-19 

ప్తరమాయింప్త (పయఠం13)  
నీకు భిన్నంగయ దయవ్తడు ప్రతిభ, స్యమర్యు ాల్ు మర్చయు బల్ాల్ు ఇచిిన్ నీకు త్ెలిసిన్ ముగుగ రు మన్ుష్ుల్ జాబిత్య 
తయారుచయయండి. వయర్చ బహుమతుల్ ప్ట్ల  నీకు అస్ూయ ర్యకుండయ 
చూడమని దయవ్తని పయర ర్చుంచండి  

దయవ్తని డఎిన్ఎ (పయఠం13)  
ఈ పయఠం న్ుండి దయవ్తని గుర్చంచి ఏమ న్ేరుికున్యనము? కొనినస్యరుల  దయవ్తడు తన్ు వేసిన్ వయర్చ భవిష్ాతుు  ప్రణయళికల్ు 
ప్రజల్కు చూపిస్యు డు.   

స్రదయ స్మయం! (పయఠం13) 

అట్ (పయఠం 13)  
కల్ల్ ఆట్ 

తరగతిని ర్ ండు జట్టల గయ విభజస్ూు  ఉపయధ్యాయుడు ఈ ఆట్ మొదల్ుప డత్యడు; ధ్యన్ాప్త మోప్తల్ు మర్చయు 
న్క్షత్యర ల్ు. తరగతి చివ్ర ఒక రక్షణ ర్ేఖ గీస్యు రు, ఈ ర్ేఖ వ్దదకు ప్ర్చగ తిు  విదయారుు ల్ు ట్ాాగ్ అవ్ాకుండయ 
తపిపంచుకోవ్చుి. ఉపయధ్యాయుడు కథ చెప్తు ండగయ వయర్చ జట్టు  పేరుల  విన్ప్డిత్య (ఉదయహరణ: ధ్యన్ాము ల్ేదయ న్క్షత్యర ల్ు) 
వయర్చ స్ురక్ిత స్యి న్యనికి ప్ర్చగ తుు త్యరు. వేర్ొక జట్టు  అంతల్ోప్ల్ ఒక విదయార్చుని ట్ాాగ్ చెయాట్ానికి ప్రయతినస్ుు ంది. 
ట్ాాగ్ చయయబడిన్ విదయార్చు అతనిని/ఆమెని ట్ాాగ్ చయసిన్ జట్టు ల్ోకి చయర్యలి. ప్దిహేన్ు నిమషయల్ తరువయత ఏ జట్టు ల్ో 
ఐత్య ఎకుకవ్ స్భుాల్ు ఉంట్ార్ో వయరు గ ల్ుస్యు రు. గ లిచిన్ జట్టు కి ఓడిన్ జట్టు  బ ైబిల్ కథల్ోల్ా మొకుకత్యరు  

చరి(పయఠం13)  
(ప దద  వ్యస్ు విదయారుు ల్ కోస్ం) 

1. న్ేన్ు దయవ్తడి గుర్చంచి ఇతరుల్కు చెపయపల్ా?   

క రైస్ువ్తల్ు దయవ్తని గుర్చంచి ఇతరుల్కు చెప్పట్ానికి సిదుంగయ ఉండయలి.   I పీట్ర్క 3:15 చెపయు డు, “  నీల్ో 
ఉన్న ఆశ్కి కయరణం అదయ అందర్చకీ ఎల్లప్తపడూ రక్షణ ఇవ్ాట్ానికి సిదుంగయ ఉండండి.”  మాథుా 28:19-



20 ప్రప్ంచంవయాప్ు ంగయ వవళిల అతని గుర్చంచి చెప్పమని చెపయు డు. మన్ము ఒంట్ర్చగయ ఇది చెయాకకర్ేలదు, దయవ్తడు 
స్హ్లయం చయస్యు డు.యాక్టుె 1:8 ప్వితర ఆతమ అతని స్యక్ిగయ ఉండయందుకు శ్కిుని ఇస్ుు ంది.  అది తమ ప్రత్యాక బహుమతిగయ 
భావించి కొందరు ఇతరుల్కి చెపయు రు.   (ఎవయంజలిస్ుె బహుమతి మర్చయు కయలింగ్ ఎఫ . 4:11.) ధర్ోమప్దయశ్ బహుమతి 
ఇవ్ాన్ప్తపడు విదయారుు ల్ పయఠశయల్ మర్చయు చుట్టు ప్కకల్ ధర్ోమప్దయశ్కుల్ుగయ బాధాత తీస్ుకోవయల్ని, అందర్చకి దయవ్తని 
గుర్చంచి చెపయపల్ని. అయిత్య, మన్ం అందరం దయవ్తని గుర్చంచి ప్ంచుకోవ్ట్ానికి సిదుంగయ ఉండయలి.  

2. నీ సేనహ తుల్ు నీత్ో ఏ మార్యగ ల్ల్ో మాట్ాల డుత్యరు? దయవ్తని వ్దదన్ుండి “ట్టాట్” ఎల్ా కనిపిస్ుు ంది?   

సేనహ తుల్త్ో మన్ము ఫేస్ుబక్ట, చయట్, ట్ిాట్ుర్క ట్టాట్టల , స ల్ ఫో న్ కయల్స, ముఖాముఖి ఇంకయ చయల్ా మార్యగ ల్ల్ో 
మాట్ాల డత్యము. నీక ర దయవ్తని స్ందయశయల్ు ప ై రవేట్ా ల్ేక బహ రంగమా? కొనిన స్యరుల  దయవ్తడు “వవళ్ళు”, “ఉండు” స్హ్లయం 
చయయి అని చెపయు డు. కొనినస్యరుల  ఒకే ప్దంత్ో మన్లిన నిర్ేదశ్ం చయస్యు డు. అతన్ు ప్ంపిన్ స్ందయశ్ం మన్కు మొతుం అరుం 
కయకపో యిన్య దయనిని పయటి్ంచవ్చుి.   

3. కల్ల్ు ఎంత న్మమదగచన్వి? ప్రజల్ు తమ భవిష్ాతుు  త్ెల్ుస్ుకోట్ానికి భవిష్ాతుు  చెపేపవయర్చకి ఎందుకు 
డబుబల్ు ఇస్యు రు?   

ప్రతి ఉదయం తమ కల్ల్ గుర్చంచి మాట్ాల డట్ానిన పిల్ల ల్ు ఆన్ందిస్యు రు. కొంచెం స్మయం ప్ంచుకుంట్ే, వయర్చకి తమ 
కల్ల్ు అరుం ల్ేనివ్నీ, స్యధాం కయనివ్నీ, గత ర్యతిర చూసిన్ చితరం ల్ేదయ ట్ివి షో  ప్రభావ్ం అని తె్ల్ుస్ుకుంట్ారు  

అప్తపడప్తపడు దయవ్తడు కల్ల్న్ు ఉప్యోగచంచుకున్యన, అది చయల్ా అరుదు. కొనినస్యరుల  దయవ్తడు మన్త్ో కల్ల్ో 
మాట్ాల డత్యడు, కయనీ అవి మన్లిన తప్తప దోవ్ ప్ట్ిుంచవ్చుి. ఇంకయ, భవిష్ాతుు  చెపేపవయర్చని న్మమర్యదు డూాట్ 
18:10-12 “ఈ ప్న్ుల్ు చయసేవయరు అందరూ దయవ్తనికి హేయముల్ు…”  దయవ్తడు భవిష్ాతుు  చెపేప వయర్చ గుర్చంచి ప్రజల్న్ు 
హెచిర్చస్యు డు ఎందుకంట్ే తమ భవిష్ాతుు  కోస్ం దయవ్తని న్మమకపో వ్చుి, కయనీ ఏమ జరుగుతుందో  ముందయ 
త్ెల్ుస్ుకోవయల్న్ుకుంట్ారు. తన్ని ప్రజల్ు న్మామల్ని దయవ్తడు కోరుకుంట్ాడు! 

విదయారుు ల్ పజేీల్కు స్మాధ్యన్యల్ు (పయఠం13)  

 



ల్ుాకయస్ యొకక ప్రయోగం (పయఠం13)  
ఒక కయల్ు ఎతిు , స్వ్ా దిశ్ల్ో తిప్తపతూ వయర్చ పేరలన్ు ఒక కయగచతంప ై ర్యయమన్ండి.   

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

 

 

 

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

