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(ದಿನ) (ತಿಂಗಳು) (ವಷರ್) “ ಂಡಾದ ಆಯುಧಗಳೂೆಂದಿಗೆ “ ಂಡಾದ ಆಯುಧಗಳೂೆಂದಿಗೆ 
ಹೊಡೆದಿರುವ ಗಾಯದೊಂದಿಗೆ ಕೇಸ್”ಹೊಡೆದಿರುವ ಗಾಯದೊಂದಿಗೆ ಕೇಸ್”

ಕೇಸ್

(ಬೈಬಲ್ ಕಥೆ)

ಅರಸನಾದ ಸೌಲನ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ 
ತಯಾರಿ ದ ಭಿನನ್ವಾದ ಸಾಟ್ಂಪ್.ಗಳನುನ್ 
ನೋಡಲು  “Stamp of King Saul” ಎನುನ್ವ 
ಮಾತನುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಿರಿ. 

“...ನಿರೀ ೆಯಿರ  ಎಂದು ನಾನು ನಿಮಮ್ ಷಯದ ಲ್ ಮಾಡಿಕೊಳುಳ್ತಿತ್ರುವ ಆಲೋಚನೆಗಳನುನ್ ನಾನೇ ಬಲೆಲ್ನು; ಅವು 
ಅ ತದ ೕಚನೆಗಳಲಲ್, ತದ ೕಚನೆಗಳ ೕೆ.” ಯೆರೆಮಿಯಾ.29:11.

ನಾನು ಚಿಕಕ್ವನಾಗಿದದ್ರೂ, ನಾನು ದೊಡಡ್ ದೊಡಡ್ ಕಾಯರ್ಗಳನುನ್ ಮಾಡಬಲೆಲ್.

ಮುಕಾತ್ಯ 

ದಾ ೕದ 

ಂಹ 

ಐದು 
ಬೆಲೆ 
ಭಯ 

ಗೊಲಾಯ್ತ 

ಕಲುಲ್ಗಳು 

ಫಿ ತ್ 

ಯುದಧ್ 

ಸೈನಿಕ 

ನಂಬಿಕೆ 

ಯೌವವ್ನಸಥ್ 

ಜಗಳ 

ಗಂಡು

ದೇವರು 

ಮ ರ ಣ ಗೊ ದಾ ಂ ಹ ಲುಲ್ ಗಂ

ನಿ ಗಂ ಡು ಐ ಲಾಯ್ ಳು ದೇ ಭ ಯ

ಯು ದಾ ಬಿ ದು ಯೌ ತ ವ ಸೈ

ತ್ ೕ ಸೈ ನಿ ಕ ಳು ರು ಕೆ

ದ ಹ ದಧ್ ಲುಲ್ ಯೌ ಯು ಜ

ಮ ಫಿ ಜ ಗ ಳ ವವ್ ಬೆ

ರಿ ನಂ ಳು ಯು ದಧ್ ಲೆ

ಯ ಬಿ ದ ತ್ ೕ ಡು ಂ

ಳು ಕೆ ಯೌ ವವ್ ನ ಸಥ್ 

ನಿಮಮ್ದಲಲ್ದ ಕೆಲಸವನುನ್ ಈ ವಾರ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊ ಳ್ರಿ, ಹೇಗೆಂದರೆ ಪರ್ತಿದಿನ ಪಾತೆರ್ಗಳನುನ್ ತೊಳೆಯಿರಿ, ಅಥವಾ 
ಪರ್ತಿದಿನ ಸಹಜವಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡದ ಕೆಲಸವನುನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ನಿಮಮ್ ತಂದೆತಾಯಿಗ ಗೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿ ರಿ. 
ನೀವು ದೊಡಡ್ ದೊಡಡ್ ಕಾಯರ್ಗಳು ಮಾಡುವಂತೆ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾದುತಾತ್ನೆ.

ಪಾರ್ರಂಭ

ಹೆಲೋ , ನಾನು 
ಕಪೆಪ್, ಮತುತ್ 

ನೊಣಗ ಗಿಂತ 
ಬೈಬಲ್ ಅಂದರೆ 

ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷಟ್.

ಚಿಕಕ್ದಾಗಿ ನನನ್ನುನ್ 
ನೋಡುತಿತ್ದಿದ್ೕರಾ?
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“ಕಾಣೆಯಾದ ಶವದ ಕೇಸ್ ”
ಕೇಸ್

(ಬೈಬಲ್ ಕಥೆ)

ಎಲಲ್ವು ತಪಾಪ್ದ ಹಾದಿಯ ಲ್ ಹೊರಟು ಹೋಗುತಿತ್ವೆಯೆಂದು ನಾನು ತಿ ದುಕೊಂಡಿದದ್ರೂ, ದೇವರು ಇನೂನ್ 
ನಂಬಿಗಸತ್ನಾಗಿರುವನು.  

ನಮಮ್ ಕತರ್ನಾದ ಯೇಸುಕಿರ್ಸತ್ನನುನ್ ಸಮಾಧಿ 
ಮಾಡಿಲಪ್ಟುಟ್, ಪುನರುತಾಥ್ನವಾಗಿರುವ ಸಮಾಧಿಯ 

ಚಿತರ್ ಪಟಗಳನುನ್ ನೋಡುವುದಕೆಕ್ “The Garden 
Tomb” ಎನುನ್ವ ಮಾತನುನ್ ಹಾಕಿ ಕಿಪೀಡಿಯದ ಲ್ 

ಹುಡುಕಿರಿ. 

ನಂಬಿಗಸತ್ನು; ಕತರ್ನಾದ ಯೇಸುಕಿರ್ಸತ್ನೆಂಬ ತನನ್ ಮಗನ ಅನೊಯ್ೕನಯ್ತೆಗೆ ನಿಮಮ್ನುನ್ ಕರೆದವನು ಆತನೇ.” 
 1 ಕೊರಿಂಥ.1:9

ನೀವು ಅನುಭ ದ ಕೆಟಟ್ದಾದ ಸಮಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾರದರೊಬಬ್ರಿಗೆ ಹೇ ರಿ, ಆದರೆ ಅದೆಲಾಲ್ 
ಒಳ ಳೆ್ಯದಕಾಕ್ಗಿಯೇ ಮಾಪಾರ್ಟು ಹೊಂದುತತ್ದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕವೇ ದೇವರು ಕೆಲ ಂದು ಪಾರ್ಮುಖಯ್ವಾದ 
ಷಯಗಳನುನ್ ನಿಮಗೆ ತಿ ಕೊಡುತಾತ್ರೆ.

(ದಿನ) (ತಿಂಗಳು) (ವಷರ್)

ಕಿರ್ಸತ್ 
ಲುಬೆ 

ಮರಣ 
ಜೀವ 
ರಕಷ್ಕ 
ಎದಿದ್ದಾದ್ನೆ 
ಷಯ್ 

ನಂಬಿಕೆ 
ಆಶಚ್ಯರ್ 
ಕಾವಲುಗರ 

ದಲು ಬಿ ಯ ಚೌಕಟಿಟ್ನಿಂದ ಪಾರ್ರಂಭಿ , ಆದನಂತರ ಕರಿಯ 

ಚೌಕಟಿಟ್ನ ಕಡೆಗೆ ಅದನುನ್ ಮುಟುಟ್ತಾತ್ ಹೋಗಿರಿ, ಆದನಂತರ ಬಿ , ಕಪುಪ್, 

ಬಿ , ಕಪುಪ್ ಈ ರೀತಿ ಮುಂದೆವರಿಸುತಾತ್ ಹೋಗಿರಿ. (ಮೂಲೆಯಿಂದ 

ಮೂಲೆಗೆ ಹೋಗಬಾರದು.)

ಬೆ ಗೆಗ್ 
ಮರಿಯಳು 
ಭಯ 

ಸಮಾಧಿ 
ಖಾ  

ಕ ರ ಆ ನೆ ಸೈ ಕ ಶಚ್
ದಾದ್ ಷಯ್ ಶಚ್ ಬಿ ಳು ಮ ರ ಣ
ಕಿರ್ ಖಾ ಯರ್ ಕೆ ಭ ರಿ ಕಷ್ ಷಯ್

ಸತ್ ದಾದ್ ನೆ ಗೆಗ್ ಯ ಕ ಲೆ

ಕೆ ಸ ಕಾ ವ ಲು ಗ  ರ ಖಾ
ಮ ಮಾ ಬೆ ಗೆಗ್

ಗ ರಿ ದಾ ಧಿ ಎ ಣ ಯರ್ ನಂ

ಭ ಯ ೕ ಯರ್ ದಿದ್ ಕಿರ್ ಬಿ

ಆ ಳು ದ ನಂ ಜೀ ವ ದಾದ್ ಕೆ

ಕಷ್ ರ ಕಾ ಬಿ ಸತ್ ಮ ಭ ನೆ
ಸ ಆ ಮಾ ಕೆ ಳು ಷಯ್

ನನಗೆ 
ಸಹಾಯ 
ಬೇಕು!

ನಾನು ಇದನುನ್ 
ನನನ್ ತೋಟದಿಂದ 
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 
ಬಂದಿದೆದ್ೕನೆ.
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“ನೀರಿನೊಳಗೆ ಎಸೆಯಲಪ್ಟಟ್ ಒಬಬ್ “ನೀರಿನೊಳಗೆ ಎಸೆಯಲಪ್ಟಟ್ ಒಬಬ್ 
ಮನುಷಯ್ನ ಕೇಸ್”ಮನುಷಯ್ನ ಕೇಸ್”

ಕೇಸ್

ನಾನು ನನನ್ ಪಾಪವನುನ್ ತಿ ದು ಗುರುತಿ ದಾಗ, ನಾನು ತಪಪ್ದೇ ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಪಶಾಚ್ತಾತ್ಪಪಟುಟ್, 
ಅದನುನ್ ನಿ ಲ್ಸಬೇಕು.    

ನಿನೆವೆಗೆ ಹೋಗುವುದಕೆಕ್ 
ೕನನು ಹಡಗನುನ್ ಹತಿತ್ದ 

ಸಥ್ಳವಾದ ಜಫಾಫ್ವು ಈ ದಿನ 
ಹೇಗಿದೆಯೆಂದು ನೋಡುವುದಕೆಕ್ 
ಮತುತ್ ‘ಇಸಾರ್ಯೇಲ್.ನ ಲ್ ಜೆಪಾಪ್ 

ೕಟ್ರ್’ (“Jaffa Port, Israel” ) 
ಕಂಡುಕೊಳಳ್ಲು ಗೂಗಲ್ ಮಾಯ್ಪ್.
ನ ಲ್ ನೋಡಿರಿ. 

ಆದದರಿಂದ ದೇವರು ನಿಮಮ್ ಪಾಪಗಳನುನ್ ಅ ಬಿಡುವ ಹಾಗೆ ನೀವು ಪಶಾಚ್ತಾತ್ಪಪಟುಟ್ ಆತನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊ ಳ್ರಿ. 
ತಿರುಗಿದರೆ ದೇವರ ಸನಿನ್ಧಾನದಿಂದ ಶಾರ್ಂತಿ ಕಾಲಗಳು ಒದಗಿ ಆತನು ನಿಮಗೆ ನೇಮಕವಾಗಿರುವ ಕಿರ್ಸತ್ನಾದ 
ಯೇಸುವನುನ್ ಕಳು  ಕೊಡುವನು. ಅ ೕ.ಕೃತಯ್.3:19

ಈ ವಾರದ ಲ್ ನೀವು ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಹೇಳುವ ಏನಾದರೊಂದು ತಪುಪ್ ಷಯಗ ಗಾಗಿ, ನಾಚಿಕೆ ಪಡುವ 
ಷಯಗ ಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಹೆಚಾಚ್ದ ಸೂಕಷ್ಮ್ತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಮತುತ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಡಿ ೕಗಳ ಲ್ ನೋಡುವುದಕೆಕ್ 

ಇಷಟ್ಪಡಬಾರದು. ಪಶಾಚ್ತಾತ್ಪಪಡಿರಿ. ಟಟ್ ದಲನೇಯದಾಗಿ ಅದನುನ್ ಮತೆತ್ೕ ಮಾಡುವುದಕೆಕ್ 
ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಿಂತು, ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವುದಕಕ್ ದೇವರ ಸಹಾಯಕಾಕ್ಗಿ ಬೇಡಿಕೊ ಳ್ರಿ

(ಬೈಬಲ್ ಕಥೆ)

(ದಿನ) (ತಿಂಗಳು) (ವಷರ್)

ೕನ
ಮೀನು 

ತಾಸರ್ 

ನಿನೆವೆ 
ಕೇಡು 

ಹೊಟೆಟ್ 
ನಾ ಕರು 

ಹಡಗು 
ಗಾ
ಬಿರುಗಾ  

ರಾತಿರ್ 
ಪಶಾಚ್ತಾತ್ಪ 

ಮಿಷನರೀ 

ಧೇಯತೆ 

ಕಷ್ಮಾಪಣೆ 

ನಾ ೕಗ 
ಈಜಾಡುವುದಕೆಕ್ 
ಹೋಗೋಣ.

ಮೀ ಹ ಕೇ ಶಾಚ್ ಹೊ ಟೆಟ್ ರು ಮಿ ಗು ತಾತ್

ಷ ತಾತ್ ಡ ಣೆ ಪ ಕಷ್ ಜೀ ವ ಷ ಮೀ ನು

ನಿ ನೆ ವೆ ಗು ಶಾಚ್ ಸರ್ ಧೇ ೕ ನ ಕೇ ಬಿ

ಗು ರು ಬಿ ನು ತಾತ್ ಸರ್ ತಾ ನಾ ರೀ ಮಾ ಕಷ್

ನಂ ಕೇ ಕಷ್ ಮಾ ಪ ಣೆ ಹೊ ಧೇ ಯ ತೆ

ಬಿ ರಾ ತಾ ಟೆಟ್ ಕೇ ರ ಕಷ್ ಕ ಹ ಗಾ ಶಾಚ್

ಕೆ ತಿರ್ ರು ಯ ಡು ತೆ ಬಿ ರು ಗಾ ವೆ

ಮಾ ಡ ತಾ ಸರ್ ಷ ನೆ ನಿ ಪ ಟೆಟ್ ಸರ್ ಣೆ

ಧೇ ಹೊ ತೆ ವೆ ಹ ಯ ೕ ಮೀ ಮಿ ಕಷ್

ಇ ಲ್ಂದ 
ನಾವು ಎ ಲ್ಗೆ 
ಹೋಗೋಣ?
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Entrada

“ಅನಾಮಿಕ ಸಹಾಯದ ಕುರಿತಾದ “ಅನಾಮಿಕ ಸಹಾಯದ ಕುರಿತಾದ 
ಕೇಸ್ ”ಕೇಸ್ ”

ಒಳ ಳೆ್ೕಯ ಸಮಯಾರ್ನಂತೆ, ನಾನು ಕೂಡ ಪರ್ತಿ ಬಬ್ರ ಷಯದ ಲ್ ಕರುಣೆಯನುನ್ ತೋರಬೇಕು.    

ಇ ಫ್ಲ್ ಹೊಡೆಯಲಪ್ಟಟ್ ವಯ್ಕಿತ್ ಯೆರೂಷಲೇಮಿನಿಂದ ಯೆರಿಕೋ ಗೆ 
ಹಳ ೕೆ ದಾರಿಯ ಲ್ ಹೋಗುತಿತ್ರುವುದನುನ್ ಈ ಚಿತರ್ದ ಲ್ ನೋಡಬಹುದು. 
ಯೆರೂಷಲೇಮಿನಿಂದ ಯೆರಿಕೋ ಗೆ ಎಷುಟ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 
ಇದೆಯೆಂದು ನೋಡುವುದಕೆಕ್ “ಯೆರಿಕೋ” ಎನುನ್ವ ಪದವನುನ್ ಹಾಕಿ 
ಹುಡುಕಿರಿ. 

ನಿಮಗೆ ಪಿರ್ೕತಿ ತೋರಿಸುವವರನೆನ್ೕ ನೀವು ಪಿರ್ೕತಿ ದರೆ ಫಲವೇನು?” – ಮತಾತ್ಯ.5:46.

ನಿಮಗೆ ಸೆನ್ೕ ತನಾಗದಿರುವ ಒಬಬ್ ವಯ್ಕಿತ್ಯನುನ್ ಆರಿ ಕೊ ಲ್ರಿ ಮತುತ್ ಅವರನುನ್ ಸೆನ್ೕಹಭಾವನೆಯಿಂದ 
ಮಾತನಾಡಿ ರಿ. ನಿಮಮ್ ಶಾಲೆಯ ಸಮಯ ಆದಮೇಲೆ ಆಟವಾಡುವುದಕೆಕ್ ಅವರನುನ್ ಆಹಾವ್ನಿ ರಿ, ಅಥವಾ 
ಮಧಾಯ್ಹನ್ ಊಟದ ಸಮಯದ ಲ್ ನಿಮಮ್ ಜೊತೆಯ ಲ್ ಕೂಡಿ ತಿನುನ್ವುದಕೆಕ್ ಕರೆಯಿರಿ.

(ಬೈಬಲ್ ಕಥೆ)

ಕೇಸ್
(ದಿನ) (ತಿಂಗಳು) (ವಷರ್)

ನೀವು ನನನ್ 
ನೆರೆಯನಾಗಿ 
ಇರುವೆ ೕ?

ಜಾಣ 
ಧಮರ್ಶಾಸ  
ದಯೆ 
ಸಹಾಯಕನು 
ನೆರೆಯವನು 
ಕಳಳ್ರು 
ನಾಣಯ್ಗಳು 
ಪಿರ್ೕತಿ 

ಬಟೆಟ್ಗಳು 
ಸಮಯಾರ್ದವನು 
ಯಾಜಕ 
ಹೊಡೆಯುವುದು
ಆ ೆಗಳು
ಯೆರಿಕೋ 
ದೇ  

ಹೊ ಕ ಪಿರ್ೕ ಆ ಹಾ ಳಳ್ ಬ
ಡೆ ಶಾ ತಿ ವು ೆ ಡೆ ಣಯ್
ಯು ಧ ಮರ್ ಶಾ ಸ ಗ ಗ
ವು ನಾ ಣಯ್ ಗ ಳು ಳು
ದು ಸ ಯ ಬ ದ ದೇ ಯೆ
ಳು ಪಿರ್ೕ ಹಾ ಸ ಯೆ ರಿ
ಜಾ ನೆ ರೆ ಯ ವ ನು ಕೋ
ಗ ಣ ಯಾ ಜ ಕ ಳಳ್ ರು
ಸ ಮ ಯಾರ್ ದ ವ ನು ಹೊ

ಇ ಲ್ಂದ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸು
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- ಬಾಣದ ಗುರುತು ಇರುವ ದಿಕಿಕ್ನ ಲ್ ಹೋಗಿರಿ.- ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕೋ ನೀವೇ ನಿಣರ್ಯಿ ಕೊ ಳ್ರಿ (            ). 
- ನೀವು ಹೋಗುತಿತ್ರುವ ದಿಕಿಕ್ನ ಲ್ಯೇ ಮುಂದೆವರಿಯುತಾತ್ ಹೋಗಿರಿ. 
   ಂದಕೆಕ್ ತಿರುಗಬೇಡಿರಿ.

“ಗಲುಲ್ ಮರದ ಕೇಸ್ ”“ಗಲುಲ್ ಮರದ ಕೇಸ್ ”

ಕೆಲ ಮೆಮ್ ನಾನು ಧೈಯರ್ವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಮತುತ್ ಆತನಿಗಾಗಿ ಕೆಲ ಂದು ಅಪಾಯಗಳನುನ್ ಎದುರಿಸಬೇಕೆಂದು 
ದೇವರು ನನನುನ್ ಕೇಳುತಿತ್ದಾದ್ನೆ.

ನಾನು ನಿನಗೆ ಆ ಾಪಿ ದೆದ್ೕನಲಾಲ್; ಥ್ರಚಿತತ್ನಾಗಿರು, ಧೈಯರ್ದಿಂದಿರು. ಅಂಜಬೇಡ, ಕಳವಳಗೊಳಳ್ಬೇಡ. ನೀನು 
ಹೋಗುವಲೆಲ್ಲಾಲ್ ನಿನನ್ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿನನ್ ಸಂಗಡ ಇರುತಾತ್ನೆ ಎಂದು ಹೇ ದನು.” ಯೆಹೊಶುವ.1:9.

ಅಹಷೆವ್ರೋಷ 
1 ರವರ 

ಲಾಕೃತಿಯನುನ್ 
ಈ ಪಕಕ್ದ 

ಚಿತರ್ದ ಲ್ ನೀವು 
ನೋಡುತಿತ್ದಿದ್ೕರಿ. 

ಇದು ಇರಾನ್.ನ ಲ್ 
ಹದಿಶ್ ಸಥ್ಳದ ಲ್ 
ಕಿಕ್ದೆ. ಗೂಗಲ್ 

ಮಾಯ್ಪ್.ನ ಲ್ ಹದಿಶ್ 
ಸಥ್ಳವನುನ್ ಹುಡುಕಿರಿ 

ಮತುತ್ ಎಸೆತ್ೕರಳ 
ಕಾಲದ ಲ್ನ ಈ 

ಪುರಾತನ ಸಥ್ಳದ 
ಚಿತರ್ಗಳನುನ್ 
ನೋಡಿರಿ.

ನಾನು ಬೇರೆಯವರನುನ್ ರ ಸಲು ದೇವರು ನನನ್ನುನ್ ಆಯೆಕ್ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು, ಮತುತ್ “ಇಂತಹ ಸಮಯದ ಲ್” 
ನನನ್ನುನ್ ಇ ಲ್ ನೇಮಿ ದಾದ್ನೆ. ನೀವು ಕೆ ಸತ್ರೆಂದು ನಿಮಮ್ ನೆರೆಯವರಿಗೆ ಹೇ ರಿ ಮತುತ್ ಮುಂದಿನ ಭಾನುವಾರ 
ನಿಮಮ್ ಜೊತೆ ಅವರು ಸಭೆಗೆ ಬರಲು ಇಷಟ್ಪಡುತಾತ್ರೋ ಇಲಲ್ ೕ ಎಂದು ತಿ ದುಕೊ ಳ್ರಿ.

(ಬೈಬಲ್ ಕಥೆ)

ಕೇಸ್(ದಿನ) (ತಿಂಗಳು) (ವಷರ್)

ಎಸೆತ್ೕರಳು 

ಔತಣ 
ರಾಣಿ 

ದೆರ್ಕೈ 

ಹಾಮಾನ 

ಚಿಕಕ್ಪಪ್ 

ನಂಬಿಕತವ್ 

ಯೆಹೂದಿ 

ಕಷಟ್
ಬಲ 
ಧೈಯರ್ 

ಕೇಳುವುದು 

ದೇವರು 

ಅಹಷೆವ್ರೋಷ

ನೇಣುಗಂಬ

ನಾನು 
ಪಿರ್ೕತಿಯ ಲ್ 
ಅರಸನು. 

ಔ ಧೈ ಯರ್ ಳು ಹಾ ಮಾ

ತ ನಂ ಎ ಸೆತ್ೕ ರ ಳು

ಣ ಣು ಬಿ ಗಂ ಳು ದೇ

ದೆರ್ ಕೈ ಕ ಷಟ್ ವ

ವು ನೇ ಧೈ ಚಿ ತವ್ ರು

ಷಟ್ ಣು ಣ ಕಕ್ ರಾ ಣಿ

ಹಾ ಗಂ ಮಾ ಪಪ್ ಅ

ವು ಬ ಲ ಹೂ ಹ ದೆರ್

ಯೆ ಹೂ ದಿ ದು ಷೆವ್ ಕ

ಕಕ್ ದೇ ವು ಪಪ್ ರೋ ನೇ

ನ ಳು ರೋ ಕೇ ಷ ಳು

ಕೇ ತ ಹಾ ಮಾ ನ ಯರ್

ನಾನು ನನನ್ 
ಸಾಥ್ನವನುನ್ 

ಕಳೆದುಕೊಂಡೆನು.
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“ಬದಲಾಗಿರುವ ಆರೋಗಯ್ದ ಆಧಾರದ “ಬದಲಾಗಿರುವ ಆರೋಗಯ್ದ ಆಧಾರದ 
ಕೇಸ್ ”ಕೇಸ್ ”

ಕುಷಠ್ ರೋಗಿಗಳು ಹೇ ದಂತೆ, ನನಗಾಗಿ ಕಾಯರ್ವನುನ್ ಮಾಡಿದ ದೇವರಿಗೆ “ವಂದನೆಗಳು” ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು.

“ಎಲಾಲ್ದರ ಲ್ಯೂ ಕೃತಜಞ್ತಾಸುತ್ತಿ ಮಾಡಿರಿ; ಇದೇ ನಿಮಮ್ ಷಯವಾಗಿ ಕಿರ್ಸತ್ ಯೇಸು ನ ಲ್ ತೋರಿ ಬಂದ 
ದೇವರ ಚಿತತ್.” 1 ಥೆಸ.5:18. 

ದೇವರಿಗೆ ನೀವು ಇನೂನ್ ಕೃತಜಞ್ತೆ ವಂದನೆಗಳು ಹೇಳದಿರುವ ಮೂರು ಕಾಯರ್ಗಳನುನ್ ಪಟಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊ ಳ್ರಿ. ಸಹಜವಾಗಿ 
ನಾವೆಲಲ್ರು ಆಹಾರಕಾಕ್ಗಿ, ಬಟೆಟ್ಗ ಗಾಗಿ ಮತುತ್ ಕುಟುಂಬಕಾಕ್ಗಿ ವಂದನೆಗಳು ಹೇಳುತಿತ್ರುತೆತ್ೕವೆ. ಕೃತಜಞ್ತಾಸುತ್ತಿಗಳನುನ್ 
ಹೇಳುವುದಕೆಕ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳು ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮಾಡುವಂತೆ ಹೇ ರಿ; ಅವು ಹೇಗಿರಬೇಕೆಂದರೆ: 
ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ವಸುತ್ವನುನ್ ನಿ ಮ್ಂದಿಗೆ ಹುಡುಕುವುದಕೆಕ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು, ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವವರೆಗೂ 
ಮಳ  ೆಬರದೇ ಇರುವುದಕಾಕ್ಗಿ, ಈ ದಿನದಂದು ನೀವು ಓಡಿಸುತಿತ್ರುವ ಗಾಡಿ ಒಂದುಸಲ ಕೂಡ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳದಂತೆ 
ಕಾಪಾಡಿದದ್ಕಾಕ್ಗಿ, ಈ ದಿನದಂದು ನಿಮಮ್ ಸಹೋದರಿ ಅಥವಾ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಒಳ ಳೆ್ಯ ಷಯಗಳನುನ್ ಹೇಳುವುದಕೆಕ್ 
ಸಾಮಥಯ್ರ್ವನುನ್ ಕೊಟಿಟ್ದದ್ಕಾಕ್ಗಿ, ಇನೂನ್ ಇತಾಯ್ದಿ ಹೇಳಬಹುದು.

(ಬೈಬಲ್ ಕಥೆ)

ಕೇಸ್
(ದಿನ) (ತಿಂಗಳು) (ವಷರ್)

- ಬಾಣದ ಗುರುತು ಇರುವ ದಿಕಿಕ್ನ ಲ್ ಹೋಗಿರಿ.- ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕೋ ನೀವೇ ನಿಣರ್ಯಿ ಕೊ ಳ್ರಿ (            ). 
- ನೀವು ಹೋಗುತಿತ್ರುವ ದಿಕಿಕ್ನ ಲ್ಯೇ ಮುಂದೆವರಿಯುತಾತ್ ಹೋಗಿರಿ. 
   ಂದಕೆಕ್ ತಿರುಗಬೇಡಿರಿ.

ಹಾಯ್, 
ನೋಡಿ, ನಾನು 

ನಾಟಯ್ವಾಡುತಿತ್ದೆದ್ೕನೆ!ಕುಷಠ್ರೋಗಿ 
ಯಾವರೀತಿ 
ಕಾಣಿ ಕೊಳುಳ್ತಾತ್ರೆ. 
ಕುಷಠ್ ರೋಗದಿಂದ 
ನರಳುತಿತ್ರುವ ಅನೇಕಮಂದಿಗೆ 
ಸಹಾಯ ಮಾಡುತಿತ್ರುವ 
ಸೇವೆಗಳನುನ್ ನೋಡುವುದಕೆಕ್ 
ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ನ ಲ್  “Lepers 
ministry” ಎಂದು ಹಾಕಿ ಹುಡುಕಿರಿ. 

ಕುಷಠ್ ರೋಗಿ 

ಆರೋಗಯ್ 

ಸವ್ಸಥ್ತೆ 

ಕಿರ್ಸತ್ 
ಯಾಜಕ 

ತೋರಿಸು 

ಧೇಯತೆ

ವಂದನೆಗಳು 

ಕೃತಜಞ್ತೆ 

ಆರಾಧನೆ 

ಒಬಬ್ನು 

ಹತುತ್ 
ದೇ  

ಗ ಲಾಯ 

ಯೆರೂಷಲೇಮ್ 

ಕೇ ಹ ಷೆವ್ ರೋ ಸತ್ ವಂ ಯಾ ಕೃ ವಂ ನು

ಳು ಳು ಆ ರಾ ಧ ನೆ ಜ ಕು ಬಬ್ ಯೆ

ವು ಲಾ ರೋ ಣಿ ತೆ ತುತ್ ಕ ಒ ಹ ರೂ

ದು ನೆ ಗಯ್ ದ ತ ವಂ ದೇ ಷ

ಜ ಕು ಷಠ್ ರೋ ಗಿ ದ ಜಞ್ ರೋ ಲೇ

ಜ ನು ಹ ಸವ್ ತೆ ಧೇ ರಿ ನೆ ತೆ ಮ್ 

ತೋ ಬಬ್ ತುತ್ ಯ ಸಥ್ ಯ ಲಾ ಗ ಯಾ

ಯಾ ರಿ ಕೃ ತ ಜಞ್ ತೆ ಬಬ್ ಕಿರ್ ತುತ್ ಳು

ಒ ಧೇ ಸು ಯಾ ಷಠ್ ಜಞ್ ಸತ್ ತ ತೆ

ಆ ಪದಗಳನುನ್ 
ನಾನು ಎ ಲ್ 
ಬಿಡ ?
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“ಪಪಿಪ್ೕಗಳು ಕಾಣಿ ಕೊಳುಳ್ವ ಕೇಸ್ ”“ಪಪಿಪ್ೕಗಳು ಕಾಣಿ ಕೊಳುಳ್ವ ಕೇಸ್ ”

ಆದಾಮನಂತೆ, ನಾನು ಕೂಡ ನನನ್ ಸುತತ್ಮುತತ್ ರುವ ಈ ಸೃ ಟ್ಯನುನ್ ಚೆನಾನ್ಗಿ ನೋಡಿಕೊಳುಳ್ವ ಬಾಧಯ್ತೆಯಿದೆ. 

ನಿಮಮ್ ತೋಟದ ಲ್ ಒಂದು ಗಿಡಕೆಕ್ ನೀರನುನ್ ಹಾಕಿರಿ ಮತುತ್ ಅದರ ಸುತತ್ಮುತತ್ ರುವ ಹುಲಲ್ನುನ್ ತೆಗೆಯಿರಿ, 
ಇದರಿಂದ ಅದು ಚೆನಾನ್ಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದು. 

“ದೇವರು ಅವರನುನ್ ಆ ೕವರ್ದಿ  – ನೀವು ಬಹು ಸಂತಾನವುಳಳ್ವರಾಗಿ ಹೆಚಿಚ್ರಿ; ಭೂಮಿಯ ಲ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡು 
ಅದನುನ್ ವಶಮಾಡಿಕೊ ಳ್ರಿ. ಸಮುದರ್ದ ಮೀನುಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಆಕಾಶದ ಪ ಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಭೂಮಿಯ ಲ್ 
ಚ ಸುವ ಎಲಾಲ್ ಜೀ ಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ದೊರೆತನಮಾಡಿರಿ ಅಂದನು” – ಆದಿ.1:28. 

(ಬೈಬಲ್ ಕಥೆ)

ಕೇಸ್
(ದಿನ) (ತಿಂಗಳು) (ವಷರ್)

ಏದೆನ್ ತೋಟವು ಟೈಗಿರ್ಸ್ 
ಮತುತ್ ಯುಫರ್ಟೀಸ್ ನದಿಗಳ 
ನಡುವೆ ಇರುತತ್ದೆಯೆಂದು ಬೈಬಲ್ 
ಹೇಳುತತ್ದೆ. ಈ ನದಿಗಳನುನ್ 
ಕಂಡು ಡಿಯಲು ಮತುತ್ ಅವು ಯಾವ 
ಯಾವ ದೇಶಗಳ ಮುಖಾಂತರ 
ಹೋಗುತತ್ವೆಯೆಂದು ನೋಡಲು 
ಗೂಗಲ್ ಮಾಯ್ಪ್.ನ ಲ್ ನೋಡಿರಿ. 

ಆದನಂತರ 
ದೇವರು ಕಪೆಪ್ಗಳನುನ್ 

ಮಾಡಿದರು.

ಸೃ ಟ್ 
ಚಂದರ್ 
ಕೆರೆ 
ದೇವರು 
ಸೂಯರ್ 
ಮೀನು 
ಪ  
ನದಿ 
ಹವವ್ 
ಆದಾಮ 
ಪವರ್ತ 
ನಕಷ್ತರ್ಗಳು 
ಮರಗಳು 
ಆರು 
ದಿನಗಳು 

ದಲು ಬಿ ಯ ಚೌಕಟಿಟ್ನಿಂದ ಪಾರ್ರಂಭಿ , ಆದನಂತರ ಕರಿಯ 

ಚೌಕಟಿಟ್ನ ಕಡೆಗೆ ಅದನುನ್ ಮುಟುಟ್ತಾತ್ ಹೋಗಿರಿ, ಆದನಂತರ 

ಬಿ , ಕಪುಪ್, ಬಿ , ಕಪುಪ್ ಈ ರೀತಿ ಮುಂದೆವರಿಸುತಾತ್ ಹೋಗಿರಿ. 

(ಮೂಲೆಯಿಂದ ಮೂಲೆಗೆ ಹೋಗಬಾರದು.)

ವವ್ ದಿ  ಚಂ ಹ ಕೆ ರೆ
ಕಷ್ ನ ದಿ ದರ್ ರು ಮ ವರ್
ನು ಗ ಸೃ ವ ಮೀ ರ
ಟ್ ಳು ದೇ ಟ್ ಳು ಗ ಮ

 ನ ಕಷ್ ತರ್ ಗ ಳು ಆ
ಆ ಪ ಟ್ ತ ಳು ಸೂ ಯರ್
ರು ದಾ ದೇ ದರ್ ರು ಕೃ ದೇ
ಗ ರ ಮ ಪ ವರ್ ತ ವ
ಳು ಸೃ ಟ್  ರೆ ಜಞ್ ಹ
ಮ ಮೀ ಮ ಚಂ ಆ ತೆ ವವ್
ರ ನು ಕಷ್ ಆ ದೇ ಸೃ ರು

ಹತಿತ್ರವಾಗಿ 
ನೋಡಿರಿ! 
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“ನೊಂದವರನುನ್ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕೇಸ್ “ನೊಂದವರನುನ್ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕೇಸ್ ””

ಶತಾಧಿಪತಿಯಂತೆ, ನನನ್ ಬ ಯಿರದ ಜನಗಳ ಷಯವಾಗಿ ಅನೇಕ ಕಾಯರ್ಗಳು ನನನ್ ಶಾವ್ಸವು ಮಾಡಬಹುದು.  

“ಯೇಸು ಈ ಮಾತನುನ್ ಕೇ  ಅವನ ಷಯದ ಲ್ ಆಶಚ್ಯರ್ಪಟುಟ್ ತನನ್ ಂದೆ ಬರುತಿತ್ರುವ ಗುಂಪನುನ್ ಂತಿರುಗಿ 
ನೋಡಿ – ನಾನು ಇಂಥ ದೊಡಡ್ ನಂಬಿಕೆಯನುನ್ ಇಸಾರ್ಯೇಲ್ ಜನರ ಲ್ಯೂ ಕಾಣ ಲಲ್ವೆಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆತ್ೕನೆ 
ಅಂದನು.” – ಲೂಕ.7:9.

ಸೆನ್ೕ ತನಿಗೆ ಅಥವಾ ಬಂಧುಗ ಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನುನ್ ಬರೆಯಿರಿ ಮತುತ್ ಅವರು ಹೇಗೆ ಮಾಡುತಿತ್ದಾದ್ರೆಂದು 
ಕೇ ರಿ ಮತುತ್ ಅವರಿಗಾಗಿ ಪಾರ್ಥರ್ನೆ ಮಾಡಿರಿ.  

(ಬೈಬಲ್ ಕಥೆ)

ಕೇಸ್(ದಿನ) (ತಿಂಗಳು) (ವಷರ್)

ಈ ದಿನದಂದು ನಾವು 
ಕಪೆನೆರ್ಹೋಮವನುನ್ 
ನೋಡಿದರೆ ಈ ಪಕಕ್ದ 

ಚಿತರ್ದಂತಿರುತತ್ದೆ. 
ಈ ಚಿತರ್ದ ಲ್ರುವ 

ಕೆರೆ ಯಾವುದೆಂದು 
ತಿ ದುಕೊಳಳ್ಲು ಗೂಗಲ್ 
ಮಾಯ್ಪ್.ನೊಳಗೆ ನೋಡಿ 

ಕಂಡು ಡಿಯಿರಿ. 

ಅದಕಾಕ್ಗಿ 
ಏನಾದರು 
ಯಾಪ್ 

ಇದೆ ೕ?

ಪಿರ್ೕತಿ 
ದೃ ಟ್ 
ಹಾದಿ 
ಅಹರ್ತೆ 

ಆರೋಗಯ್ 

ಬಹುದೂರ 

ಮನೆ 
ಯೇಸು 

ಸೈನಿಕರು 

ಶತಾಧಿಪತಿ 

ಅಧಿಕಾರ 

ಅದುಭ್ತ  

ನಂಬಿಕೆ

ಇ ಲ್ ಒಂದು ಪೆಟಿಟ್ಗೆಯ ಲ್ ತೋರಿಸುತಿತ್ರುವ ಮೂರು ಆಕಾರಗಳನೂನ್ 
ನೋಡಿ, ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟಿಟ್ರುವ ಆಕಾರಗಳ ಲ್ ಒಂದೇ 
ರೀತಿಯಾದ ಆಕಾರಗಳನುನ್ ಕಂಡು ಡಿಯು ರೋ? ಪರ್ತಿ ಂದು 
ಜೊತೆಯ ಮಧೆಯ್ದ ಲ್ ಒಂದು ಗೆರೆಯನುನ್ ಎಳೆಯಿರಿ.

ಕ ಯಾ ನಂ ಅ ನ ಕಷ್ ತರ್ ಗ ಳು ಸು

ದೃ ಜ ಟ್ ಬಿ ನಿ ಹು ಅ ದುಭ್ ತ ಹಾ

ಯೇ ಜ ಸೈ ಅ ಕೆ ಪಿರ್ೕ ಹರ್ ಕ ಯೇ ದಿ

ಸು ಶ ತಾ ಧಿ ಪ ತಿ ತೆ ಆ ರೋ ಗಯ್

ಪ ತಿ ಪ ಅ ಹಾ ರು ದೂ ರ ನೆ ಸೈ

ಬ ಹು ದೂ ರ ಕ ದೃ

ರು ಮ ಪಿರ್ೕ ನಿ ತಿ ಟ್

ದಿ ನೆ ಸೈ ಶ ತಾ ಧಿ

ನನಗೇನಾದರು 
ಸಹಾಯ 

ಮಾಡುತಿತ್ೕ ೕ?



10

1
2

3

4

5

6
7

8

9

10

11

12

13

14
15

16
17

18

19 20

21 22

23

24

25
26

27 28

29
30

31

32

33
34

35

36

37
38

39
40

41

42

43

44

4546

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

2

4

6

“ಕುರುಡುತನದ ರಹಸಯ್ ದಾ ಯ ಕೇಸ್ ”“ಕುರುಡುತನದ ರಹಸಯ್ ದಾ ಯ ಕೇಸ್ ”

ನಾನು ನನನ್ ಶತುರ್ಗಳನೂನ್ ಪಿರ್ೕತಿಸುತೆತ್ೕನೆ. 

ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ – ನಿಮಮ್ ವೈರಿಗಳನುನ್ (ಶತುರ್ಗಳನುನ್) ಪಿರ್ೕತಿ ರಿ; ನಿಮಮ್ನುನ್ ಂಸೆ 
ಪಡಿಸುವವರಿಗೋಸಕ್ರ ದೇವರನುನ್ ಪಾರ್ಥಿರ್ ರಿ.” – ಮತಾತ್ಯ.5:44. 

ನೋಡಿ ನಾನೇನು 
ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆದ್ೕನೋ 

ನಿಮಮ್ನುನ್ ನೋಯಿ ರುವವರಿಗೆ ಒಂದು ಉಡುಗೊರೆಯನುನ್ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು, ಅವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಕೊಡಿರಿ.

(ಬೈಬಲ್ ಕಥೆ)

ಕೇಸ್(ದಿನ) (ತಿಂಗಳು) (ವಷರ್)

ಪೌಲನ ಕಾಲದ ಲ್ 
ತಾಸರ್ ಪಟಟ್ಣ ದೊಳಗೆ 
ಪರ್ವೇ ಸುವುದಕೆಕ್ 
ಇರುವ ಅನೇಕ 
ದಾವ್ರಗಳ ಲ್ 
ಒಂದಾನೊಂದು 
ದಾವ್ರವನುನ್  
“ಕಿಲ್ ೕಪತರ್ದ ದಾವ್ರ” 
ಎಂದು ಕರೆಯುತಾತ್ರೆ. 
ಇದನುನ್ ಕಿರ್.ಶ.38ರ ಲ್ 
ತಯಾರಿ ದರು. 
ಇದರಂತೆಯೇ ಇತರ 
ಚಿತರ್ಗಳನುನ್ ಕಾಣಲು, 
ಗೂಗಲ್ ಇಮೇಜೆಸ್.
ನ ಲ್  “Tarsus”  ಎಂದು 
ಹಾಕಿ ಹುಡುಕಿರಿ.  

ಪೌಲ 

ದೆವ್ೕ ದನು 

ಕೆ ಸತ್ರು 

ಧಾ  

ಪರ್ಕಾಶಮಾನ 

ಬೆಳಕು 

ಕುರುಡುತನ 

ರಹಸಯ್ 

ಖಯ್ ಧಾ ಯ ಶ ಕು ಬೆ ಳ ಕು

ಹಾ ಕೆ ಸತ್ ರು ಮಿ ನೀ ದೆವ್ೕ

ಮಿ ಷ ನ ರೀ ಡು ಥರ್  ಕಷ್

ನ ಪೌ ಡು ಅ ತ ಪೌ ಲ

ಪರ್ ಕಾ ಶ ಮಾ ನ ಥರ್ ಳ ದ

ಸ ಸೌ ರ ಹ ಸಯ್ ನೀ ಸೌ ನು

ಹಾ ಅ  ಕಷ್ ಪಾರ್ ಥರ್ ನೆ ಯ ಖಯ್

ಯ ಪರ್ ಣೆ ಶ ತುರ್ ಗ ಳು ರೀ

ಶತುರ್ಗಳು 

ಅನನೀಯ

ಪಾರ್ಥರ್ನೆ 

ಸಹಾಯ 

ರಕಷ್ಣೆ 

ಮಿಷನರೀ 

ಸೌಖಯ್ 

ನಿರೀ ಸುವುದು, 
ನಿರೀ ಸುವುದು, 
ನಿರೀ ಸುವುದು
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“ಗೊತಿತ್ಲಲ್ದ ಚಾಡಿಕೋರನ ಕೇಸ್ ”“ಗೊತಿತ್ಲಲ್ದ ಚಾಡಿಕೋರನ ಕೇಸ್ ”

ನಾನು ಕೇಳುವುದಕೆಕ್ ದೇವರಿಗೆ ಧೇಯತೆಯನುನ್ ತೋರಿ ದಾಗ, ಆತನು ನನೊನ್ಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವರು. 

ಈ ವಾರದ ಲ್ ಸಮೂವೇಲನ ಹಾಗೆ ದೇವರ ಸವ್ರವನುನ್ ಕೇ ಕೊಂಡ ಸೇವಕರನುನ್ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, 
ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿರಿ. “ದೇವರು ನಿ ಮ್ಂದಿಗೆ ಎಂದಾದರು ಮಾತನಾಡಿದಾದ್ರೋ? 
ದೇವರು ಹೇಗೆ ನಿ ಮ್ಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದಾದ್ರೆ? ಆ ಸವ್ರವು ಅಥವಾ ಆ ಮಾತುಗಳು ದೇವರದೇ ಎಂದು ನೀವು 
ಹೇಗೆ ತಿ ದುಕೊಂಡಿದಿದ್ೕರಿ?” ಎಂದು ಅನೇಕ ಪರ್ಶೆನ್ಗಳು ಕೇ ರಿ.

“...ಕುರಿಗಳು ಅವನ ಸವ್ರಕೆಕ್ ಕಿ ಗೊಡುತತ್ವೆ. ಅವನು ಸವ್ಂತ ಕುರಿಗಳನುನ್ ಹೆಸರು ಹೇ  ಕರೆದು ಹೊರಗೆ 
ಬಿಡುತಾತ್ನೆ.” – ೕಹಾನ.10:3,4. 

(ಬೈಬಲ್ ಕಥೆ)

ಕೇಸ್(ದಿನ) (ತಿಂಗಳು) (ವಷರ್)

- ಬಾಣದ ಗುರುತು ಇರುವ ದಿಕಿಕ್ನ ಲ್ ಹೋಗಿರಿ.

- ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕೋ 
ನೀವೇ ನಿಣರ್ಯಿ ಕೊ ಳ್ರಿ (            ). 

- ನೀವು ಹೋಗುತಿತ್ರುವ ದಿಕಿಕ್ನ ಲ್ಯೇ ಮುಂದೆವರಿಯುತಾತ್ ಹೋಗಿರಿ. 

   ಂದಕೆಕ್ ತಿರುಗಬೇಡಿರಿ.

ಸಮೂವೇಲನ 
ಕಾಲದ ಲ್ ಪರ್ಧಾನ 
ಯಾಜಕನಿಗೆ ಒಂದು 
ಪರ್ತೆಯ್ೕಕವಾದ 
ಉಡುಪು. “ಎ ೕದ್” 
(“Ephod”) ಚಿತರ್ಗಳನುನ್ 
ನೋಡಲು ಗೂಗಲ್ 
ಇಮೇಜೆಸ್ ನ ಲ್ 
ಹುಡುಕಿರಿ.  

ನಾನು 
ಕೇಳುತಿತ್ದೆದ್ೕನೆ....

ಗೊಣಗುಟುಟ್
ನೆನಪಿಸು 
ಪರ್ತಿ ಂದು 
ಮಾತನಾಡು 
ಕತರ್ನೇ 
ಕೇಳು
ಸಮೂವೇಲ
ಮಗು 
ಬೆಳವಣಿಗೆ 
ಹುಡುಗ 
ದೇವರ 
ಸವ್ರ 
ಹಾ ಗೆ 
ಪರ್ತಿಸಪ್ಂದಿಸು 

ಸ ನೇ ಣಿ ಪರ್ ಸೈ ನಿ ಕ ರು

ಮೂ ತ ದಿ ಸವ್ ಬೆ ಪಿ ತರ್ ಣ

ವೇ ದೇ ವ ರ ಳ ಸು ನೇ ಮ

ಲ ಗೆ ಸು ಗೊ ವ ಕೇ ಳು ಹು

ಪರ್ ತಿ ಂ ದು ಣಿ ನೆ ನ ಡು

ಸವ್ ತಿ ಹಾ ಗೆ ಗು ನಾ ಗ

ವ ನೆ ಸಪ್ಂ ಕ ಕೇ ತ ಗೊ ಕ

ತ ನ ದಿ ಮಾ ಣ ದು

ಬೆ ಪಿ ದೇ ಸವ್ ಸು ಮ ಗು ಗೆ

ತರ್ ಸು ಬ ಹು ದೂ ರ ಟುಟ್ ಸಪ್ಂ

ಸ ಂ ವೇ ಲ ಪರ್ ತಿ ಮೂ ದು

ಇದು ನನನ್ನುನ್ 
ಗೊಂದಲಪಡಿಸುತಿತ್ದೆ. 
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“ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಅಮಮ್ನ ಕೇಸ್ ”“ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಅಮಮ್ನ ಕೇಸ್ ”

ನನನ್ ದು ಥ್ತಿಗಳ ಲ್ಯೂ ದೇವರು ನನನ್ನುನ್ ಪಿರ್ೕತಿಸುವನು. 

“ನಾನೇ ಪುನರುತಾಹ್ನವೂ ಜೀವವೂ ಆಗಿದೆದ್ೕನೆ; ನನನ್ನುನ್ ನಂಬುವವನು ಸತತ್ರೂ ಬದುಕುವನು;...” ಎಂದು ಹೇ ದನು. – 
ೕಹಾನ.11:25. 

ನಿಮಗೆ ಗೊತಿತ್ರುವ ಯಾರಿಗಾದರು ಎನಾದರೂ ಆಗಿದದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೊಂದು ಒಳ ಳೆ್ೕಯ ಸಹಾಯವನುನ್ 
ಮಾಡಿರಿ.

(ಬೈಬಲ್ ಕಥೆ)

ಕೇಸ್(ದಿನ) (ತಿಂಗಳು) (ವಷರ್)

ನೋಡಿ, ಇ ಲ್ 
“ನೆಕ್ಸ್ಟ್” ಎನುನ್ವದನುನ್ 

ಒತಿತ್ರಿ.... 

ಈಗಿನ ಬೇಥನಾಯ್ ಪಟಟ್ಣದ ಚಿತರ್ ದು. ಲಾಜರನ 
ಸಮಾಧಿಯನುನ್ ನೋಡುವುದಕೆಕ್ “Lazarus tomb in 
Bethany” ಎಂದು ಬರೆದು ಯೂ ಟೂಯ್ಬ್.ನ ಲ್ ಹುಡುಕಿರಿ! 

ದೇವರು 
ನನನ್ನುನ್ 

ಪಿರ್ೕತಿಸುತಿತ್ದಾದ್ರೆ.

ದಿ ನ ಗ ಳು ಶೋ ಕ

ಕೆ ಡೆ ಪಾರ್ ಸ ಬಿ ತರ್

ತಾ ಟಟ್ ತುತ್ ತಾ ನೇ

ಜೀ ಸು ದೇ ಹೋ ರಿ ಸು

ಕ ತಾ ವ ದ ಯೇ ಥರ್

ಲಾ ಜ ರ ನು ಜೀ ಆ

ಪಿರ್ೕ ತಿ ಬಾ ದೇ ವ ರು

ನು ಪರ್ ಂ ದು ಕ

ಪ ವರ್ ತ ಯಿ ಶೋ ತಿ

ಟಟ್ ಬಿಬ್ ರು ನೆ ರಿ ಲಾ

ಣ ನಂ ಥರ್ ನಂ ತಾ ಯಿ

ತುತ್ ಪಾರ್ ಟಟ್ ಬಿ ಜ ಎ

ರಿ ಣ ಸ ಕೆ ರೆ ಬಿಬ್

ಥರ್ ಪರ್ ತಿ ಸಪ್ಂ ದಿ ಸು

ಯೇಸು 
ಪಟಟ್ಣ 
ಲಾಜರನು 
ಸತುತ್ಹೋದನು 
ಶೋಕ 
ತಿ ಯಿರಿ 
ದೇವರು 
ನಂಬಿಕೆ 

ದಲು ಬಿ ಯ 

ಚೌಕಟಿಟ್ನಿಂದ 

ಪಾರ್ರಂಭಿ , 

ಆದನಂತರ 

ಕರಿಯ ಚೌಕಟಿಟ್ನ 

ಕಡೆಗೆ ಅದನುನ್ 

ಮುಟುಟ್ತಾತ್ 

ಹೋಗಿರಿ, 

ಆದನಂತರ 

ಬಿ , ಕಪುಪ್, ಬಿ , 

ಕಪುಪ್ ಈ ರೀತಿ 

ಮುಂದೆವರಿಸುತಾತ್ 

ಹೋಗಿರಿ. 

(ಮೂಲೆಯಿಂದ 

ಮೂಲೆಗೆ 

ಹೋಗಬಾರದು.)

ಪಾರ್ಥರ್ನೆ 
ಪಿರ್ೕತಿ 
ನಡೆ 
ತಾಯಿ 
ಎಬಿಬ್ಸು 
ಬಾ 
ಜೀವ 

ಜೀವನವು 
ಅದುಭ್ತ 
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“ಸು ಳ್ನ ಕುತಂತರ್ದ ಕೇಸ್ ”“ಸು ಳ್ನ ಕುತಂತರ್ದ ಕೇಸ್ ”

ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸತಯ್ವನೆನ್ೕ ನುಡಿಯಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ಬಯಸುತಿತ್ದಾದ್ರೆ. 

ನೀವು ಹೇ ರುವ ಸು ಳ್ನ ಷಯವಾಗಿ ೕಚನೆ ಮಾಡಿರಿ. ಇನೊನ್ಬಬ್ರಿಗೆ ಅದೇ ಸುಳಳ್ನುನ್ ಹೇಳುವುದನುನ್ 
ನಿ ಲ್ ರಿ. ಒಂದು ಕಾಗದವನುನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅದನುನ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಿರಿ. ಒಂದು ಕಾಗದ ಮೇಲೆ ಒಂದು 
ಪಾರ್ಥರ್ನೆಯನುನ್ ಬರೆಯಿರಿ, ಎಂದಿಗೂ ಸುಳುಳ್ ಹೇಳದಂತೆ ದೇವರ ಸಹಾಯಕಾಕ್ಗಿ ಬೇಡಿಕೊ ಳ್ರಿ. ಆ ಕಾಗದವನುನ್ 
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು, ಎಲಾಲ್ದರು ಮಣಿಣ್ನೊಳಗೆ ಮುಚಚ್ಡಿರಿ. 

(ಬೈಬಲ್ ಕಥೆ)

ಕೇಸ್

“ಒಬಬ್ರಿಗೊಬಬ್ರು ಸುಳಾಳ್ಡಬೇಡಿರಿ; ನೀವು ಪೂಣರ್ ಸವ್ಭಾವವನುನ್ ಅದರ ಕೃತಯ್ಗಳ ಕೂಡ ತೆಗೆದಿಟುಟ್ ನೂತನ 
ಸವ್ಭಾವವನುನ್ ಧರಿ  ಕೊಂಡಿದಿದ್ೕರಲಲ್ವೇ.” – ಕೊಲೊಸೆಸ್.3:9.  

(ದಿನ) (ತಿಂಗಳು) (ವಷರ್)

- ಬಾಣದ ಗುರುತು ಇರುವ ದಿಕಿಕ್ನ ಲ್ ಹೋಗಿರಿ.
- ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕೋ ನೀವೇ ನಿಣರ್ಯಿ ಕೊ ಳ್ರಿ (            ). 
- ನೀವು ಹೋಗುತಿತ್ರುವ ದಿಕಿಕ್ನ ಲ್ಯೇ ಮುಂದೆವರಿಯುತಾತ್ ಹೋಗಿರಿ. 
   ಂದಕೆಕ್ ತಿರುಗಬೇಡಿರಿ.

4ನೇ ಶತಮಾನದ ಲ್ ಬೆರ್ ಯ ಕಾಯ್ಸೆಕ್ಟ್ 
ಮೇಲೆ ಅನನೀಯ ಮತುತ್ ಸಪೆಪ್ಯ್ೕರಳು. 
ಇಟ ನ ಲ್ ಬೆರ್ ಯ, ಸಾನ್ 
ಸಾಲಫ್ಟೋರ್.ನ ಲ್ ಸಾಂಟಾ ಗಿ ಯ 
ಮೂಯ್ ಯಮ್.ನ ಲ್ ಕಾಸೆಕ್ಟ್ 
ಕಿಕ್ದೆ. ಮೂಯ್ ಯಮ್.ನನುನ್ 

ಕಂಡು ಡಿಯಲು ಗೂಗಲ್ ಮಾಯ್ಪ್.
ಗಳ ಲ್ ನೋಡಿರಿ ಮತುತ್ ಒಳಗೆ 
ಹೋಗಿ, ಪನೋರಮ ಚಿತರ್ಗಳನುನ್ 
ನೋಡಿರಿ.  

ಹಣದ ಕುರಿತಾಗಿ 
ಈ ಕಥೆ 

ಹೇಳುತಿತ್ ೕ?
ತಿ ಲ ಮ ನಿ ಣರ್ ಯಿ ಸು ಮ ನೆ ಪಿರ್ೕ ತಿ

ಅ ನ ನೀ ಯ ಸಂ ಓ ಲ ಕಾ ಹೃ ದ

 ಪರ್ ಬಿ ಹ ಷ ಷಯ್ ಪೆಪ್ಯ್ೕ ಗು ರು ಳು ಚೋ

ಕೆ ಪೇ ಚೋ ಹೃ ದೇ ವ ರು  ಗ ರ ಸ

ಯ ತರ್ ಪೆಪ್ಯ್ೕ ದ ಳು ಹ ಪರ್ ಕೆ ಸಂ ಡು ಪೆಪ್ಯ್ೕ

ಯಿ ಸು ಓ ಯ ನೆ ಣ ಣಿ ಪೇ ತೋ ತರ್ ರ

ಪಿರ್ೕ ಬಿ ಡು ಣ ತೋ ಕಾ ನಿ ಣರ್ ಷ ಗು ಳು

ಅನನೀಯ 

ಸಪೆಪ್ಯ್ೕರಳು 

ಷಯ್ರು 

ಪರ್ಚೋದನೆ 

ಮಲಗು ಕೆ 

ಹಣ 

ಓಡು 

ಬಿಡು 

ನಿಣರ್ಯಿಸು 

ಹೃದಯ 

ಪಿರ್ೕತಿ 

ದೇವರು 

ಸಂತೋಷ 

ಪೇತರ್ 

ಕಾಣಿಕೆಗಳು 

ನನಗೆ ಗಿಟಾರ್ 
ಬಾರಿಸುವುದೆಂದರೆ 
ತುಂಬಾ ಇಷಟ್. 
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“ಅನಯ್ ದುಸವ್ಪನ್ಗಳ ಕೇಸ್ ”“ಅನಯ್ ದುಸವ್ಪನ್ಗಳ ಕೇಸ್ ”

ದೇವರು ನನನ್ ಸೆನ್ೕ ತರಿಗೆ ಮತುತ್ ನನನ್ ಕುಟುಂಬಕೆಕ್ ಭಿನನ್ವಾದ ವರಗಳನುನ್ ಕೊಟಿಟ್ದಾದ್ನೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತುತ್. 

ನಿಮಗೆ ಗೊತಿತ್ರುವ ಮೂವರನುನ್ ಆರಿ ಕೊಂಡು, ನಿಮಗೆ ಭಿನನ್ವಾಗಿ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟಟ್ ವರಗಳನುನ್, 
ತಲಾಂತುಗಳನೂನ್, ಸಾಮಥಯ್ರ್ಗಳನುನ್ ಅಥವಾ ಬಲಗಳನುನ್ ಹೇಗೆ ಕೊಟಿಟ್ದಾದ್ರೆಂದು ಪಟಿಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಆ 
ವರಗಳು, ತಲಾಂತುಗಳು ಮತುತ್ ಸಾಮಥಯ್ರ್ಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ನೀವು ಅಸೂಯೆ ಪಡದಂತೆ ದೇವರ ಸಹಾಯಕಾಕ್ಗಿ 
ಬೇಡಿಕೊ ಳ್ರಿ. 

“ಆದರೆ ದೇವರು ಆ ಅಂಗಗಳ ಲ್ ಪರ್ತಿ ಂದನುನ್ ತನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತೋಚಿದ ಪರ್ಕಾರ ದೇಹದೊಳಗೆ ಇಟಿಟ್ದಾದ್ನೆ. 
ಅವೆಲಲ್ವೂ ಒಂದೇ ಅಂಗವಾಗಿದದ್ರೆ ದೇಹವೆ ಲ್ರುವುದು?...” 1 ಕೊರಿಂಥ.12:18-19

(ಬೈಬಲ್ ಕಥೆ)

ಕೇಸ್
(ದಿನ) (ತಿಂಗಳು) (ವಷರ್)

ಆ ಕಾಲದ ಲ್ ಕಾನಾನ್ 
ಎಂಬ ಭೂಮಿಯ ಲ್ 
ದೊಡಡ್ ಬರಗಾಲವು 
ಬಂದಿತುತ್. ಈ 
ದಿನದಂದು “ಕಾನಾನ್” 
(“Canaan”) ಎನುನ್ವ 
ಪದವನುನ್ ಅನೇಕ 
ಸೇವೆಯ ಸಂಸೆಥ್ಗಳು 
ಉಪ ೕಗಿ ವೆಯೆಂದು 
ಫೇಸ್ ಬುಕ್.ನ ಲ್ 
ಹುಡುಕಿ ನೋಡಿರಿ. 

ನಾನು ಸೆವ್ಟಟ್ರ್.
ಗಳನುನ್ 

ಕೊಂಡುಕೊಳುಳ್ವುದಕೊಕ್ೕಸಕ್ರ 
ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿದೆದ್. 

ೕಸೇಫ
ಕನಸುಗಳು 

ಕೆಟಟ್ ಕನಸು 
ಅನಯ್ 

ತಗಿಗ್ ಕೊ 
ಹೆಮೆಮ್ 
ಪಿರ್ೕತಿ 
ಭಿನನ್

ಬಹುಮಾನ
ಕುಟುಂಬ

ಸಂ ತೋ ಷ ಫ ಹು ಮಾ ರ ರಾ ಟಟ್ ಅ ನ ನೀ ಯ

ರಾ ಪಿರ್ೕ ಮಾ ಕ ಬ ನ ಲಾ ಜ ರ ನು ನಯ್ ತಿ ಜ ೕ

ಪಿರ್ೕ ತಿ ತ ಗಿಗ್ ಕೊ ಕು ಕು ಕ ನ ಸು ಗ ಳು ಸೇ

ಮ ಕು ರ ನನ್ ಬ ಸೆ ಬ ಮಾ ಗಿಗ್ ಟಟ್ ಹು ಪಿರ್ೕ ಪತ್ ಫ

ಲ ಗಿಗ್ ಭಿ ಲ ಟುಂ ಲಾ ಬ ರ ಗಾ ಲ ಟುಂ ಗು ರ ತ

ಗು ಜ ನಂ ಮ ಪತ್ ಹು ಗು ಸೇ ಕು ಐ ಕ ಲಾ ಕೊ

ಹೆ ಕೊ ಬಿ ಐ ೕ ಮಾ ತ ಗಾ ಟುಂ ಕೆ ಸೆ ರೆ ಮ

ಕೆ ಮೆಮ್ ಪಿರ್ೕ ಕೆ ಟಟ್ ಕ ನ ಸು ಕೆ ಬ ಲ ರಾ ತಿ

ಬರಗಾಲ 
ಸೆರೆ 
ಗುಲಾಮ 
ರಾಜಕುಮಾರ 
ಐಗುಪತ್ 

ದಯೆಮಾಡಿ ನನನ್ನುನ್ 
ನೋಯಿಸಬೇಡ, 
ನಾನು ಕೇವಲ 

ಸಹಾಯಮಾಡುವುದಕೆಕ್ 
ಪರ್ಯತಿನ್ಸುತಿತ್ದೆದ್ೕನೆ.
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