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ಹೆಸರು: 



ಯಾವ ಎರಡು ಕರಡಿಗಳು ಒಂದೇರೀತಿಯಾಗಿವೆ? 

1

ನಾನು ಬಲ ೕನೆನುನ್ವ ಭಾವನೆಗೆ ಒಳಗಾದರೂ, ನಾನು ಕತರ್ನ ಲ್ 
ಬಲವುಳಳ್ವನಾಗಿದೆದ್ೕನೆ. 

ಪಾಠ 1

ಯೇಸು ಕಿರ್ಸತ್ನು ನನನ್ನುನ್ ಬಲವುಳಳ್ವನಾಗಿ ಮಾಡಿದಾದ್ನೆ. 

“ಆದದರಿಂದ ಕಿರ್ಸತ್ನ ನಿಮಿತತ್ ನನಗೆ ನಿಬರ್ಲಾವಸೆಥ್ಯೂ 
ತಿರಸಾಕ್ರವೂ ಕೊರತೆಯೂ ಂಸೆಯೂ ಇಕಕ್ಟುಟ್ ಸಂಭ ದಾಗ 
ಸಂತುಷಟ್ನಾಗಿದೇನೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗ ನಿಬರ್ಲನಾಗಿದೆದ್ೕನೋ 

ಅವಾಗಲೇ ಬಲವುಳಳ್ವನಾಗಿದೆದ್ೕನೆ.” 2 ಕೊರಿಂಥ.12:10. 

ಬೈಬಲ್ ವಚನ  



MAZEMAZE

2

ಹಾವು ೕಸಗೊ ಸುತತ್ದೆ 

ದೆ ಲಾ ೕಸಗೊ ಸುವುದು ದೆ ಲಾ ೕಸಗೊ ಸುವುದು 
(ನಾಯ್ಯಾ.16:1-31) (ನಾಯ್ಯಾ.16:1-31) 

ಬಣಣ್ ಹಚುಚ್ವುದಕೆಕ್ಬಣಣ್ ಹಚುಚ್ವುದಕೆಕ್  

ಜಾಲ 



MAZEMAZE

ಯಾವ ಎರಡು ಆನೆಗಳು ಒಂದೇರೀತಿಯಾಗಿವೆ? 

3

ನನಗೆ ಎಲಲ್ವು ಇವೆ, ನಾನು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬೇಕು.

ಕತೆತ್ ಕಿರುಬ 
ಕದಿಯುತಾತ್ನೆ 

ಜಾಲ 

ಯೇಸು ಕಿರ್ಸತ್ನು ನನನ್ನುನ್ ತೃಪಿತ್ಪಡಿ ದಾದ್ನೆ. 

ಪಾಠ 2

“ಬಡವನಾಗಿರಲೂ ಬಲೆಲ್ನು,ಸಮೃದಿಧ್ಯುಳಳ್ವನಾಗಿರಲೂ ಬಲೆಲ್ನು. 
ನಾನು ತೃಪತ್ನಾಗಿದದ್ರೂ ಹ ದವನಾಗಿದದ್ರೂ ಸಮೃದಿಧ್ಯುಲಲ್ವನಾದರೂ 
ಕೊರತೆಯುಳಳ್ವನಾದರೂ, ಯಾವ ತರದ ಥ್ತಿಯ ಲ್ರುವವನಾದರೂ 

ಅದರ ಗುಟುಟ್ ನನಗೆ ತಿ ದದೆ.” - ಫಿ ಪಿಪ್.4:12. 

ಬೈಬಲ್ ವಚನ 
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ಬಣಣ್ ಹಚುಚ್ವುದಕೆಕ್ಬಣಣ್ ಹಚುಚ್ವುದಕೆಕ್  
ಆಕಾನನು ಕದದ್ದುದ್          
(ಯೆಹೋ.7:1-23) 



ಬೈಬಲ್ ಕಥೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ್ ಚಿತರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ವೃತಾತ್ಕಾರವನುನ್ ಹಾಕಿರಿ. 

ರೂತಳು ಅಲಾಪ್ಹಾರ ನದಿ ಪರ್ಯಾಣ 

ನಾಮಾನನು ಮೇಘಗಳು ಎ ೕಷ ಗೇಹಜಿ

ಇತರರು ನನನ್ನುನ್ ಹೇಗೆ ನೋಡಿಕೊಳಳ್ಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಬಯಸುತೆತ್ೕನೋ 
ಅದೇರೀತಿ ನಾನು ಇತರರನುನ್ ನೋಡಿಕೊಳುಳ್ತೆತ್ೕನೆ.. 

ಕೋತಿ 
ಲಾಭ 
ಹೊಂದುತತ್ದೆ

ಯೇಸು ಕಿರ್ಸತ್ನು ನನನ್ನುನ್ ದಯೆಯುಳಳ್ವನನಾನ್ಗಿ 
ಮಾಡಿದಾದ್ನೆ 

ಪಾಠ 3

ಜಾಲ 

5

ಬೈಬಲ್ ವಚನ  
“ಜನರು ನಿಮಗೆ ಏನೇನು 

ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕಿಸ್ಸುತಿತ್ರೋ, 
ಅಂಥದನೆನ್ೕ ನೀವು ಅವರಿಗೆ 
ಮಾಡಿರಿ.” - ಲೂಕ.6:31. 



ಗೇಹಜಿ ಪರ್ ೕಜನವನುನ್ 
ಹೊಂದಿದನು (2 ಅರಸು.5:1-27) 

ಬಣಣ್ ಹಚುಚ್ವುದಕೆಕ್ಬಣಣ್ ಹಚುಚ್ವುದಕೆಕ್  
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ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವ ಎರಡು 
ತೋಳಗಳನುನ್ ಕಂಡು ಡಿದು, 
ಅದರ ಮೇಲೆ ವೃತಾತ್ಕಾರವನುನ್ 

ಎಳೆಯಿರಿ.
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ದೇವರ ಮಗುವಾಗಿ ನಾನು ಪರಲೋಕದ ಲ್ ನಿತಯ್ಜೀವವನುನ್ 
ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆದ್ೕನೆ.

ಪಾಠ 4

ಯೇಸು ಕಿರ್ಸತ್ನು ನನನ್ನುನ್ ತನನ್ ಕುಟುಂಬದ ಲ್ ಭಾಗಿಯಾಗಿ 
ಮಾಡಿದಾದ್ನೆ.

“ನನನ್ ಕುರಿಗಳು ನನನ್ ಸವ್ರಕೆಕ್ ಕಿ ಗೊಡುತತ್ವೆ; ನಾನು ಅವುಗಳನುನ್ 
ಬಲೆಲ್ನು; ಅವು ನನನ್ ಂದೆ ಬರುತತ್ವೆ. ನಾನು ಅವುಗ ಗೆ ನಿತಯ್ಜೀವವನುನ್ 

ಕೊಡುತೆತ್ೕನೆ; ಅವು ಎಂದಿಗೂ ನಾಶವಾಗುವುದೇ ಇಲಲ್; ಅವುಗಳನುನ್ 
ಯಾರೂ ನನನ್ ಕೈ ಳಗಿಂದ ಕಸಕೊಳಳ್ರು.” - ೕಹಾನ.10:27-28. 

ಬೈಬಲ್ ವಚನ  
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ಹಾಮಾನನಿಂದ ನೇರವಾದ 
ಧಾ  (ಎಸೆತ್ೕರಳು)

ಹು  ಧಾ  
ಮಾಡುತತ್ದೆ              
ಮತುತ್ 

ಬಣಣ್ ಹಚುಚ್ವುದಕೆಕ್ಬಣಣ್ ಹಚುಚ್ವುದಕೆಕ್  
ಜಾಲ 



ಈ 2 ಚಿತರ್ಗಳ ಲ್ರುವ 10 ವಯ್ತಾಯ್ಸಗಳನುನ್ ಕಂಡು ಡಿಯಿರಿ ಮತುತ್ ಕಾಲುವೆಗೆ ಬಣಣ್ ಹಚಿಚ್ರಿ. 
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ಪರಿ ಥ್ತಿಗಳು ಅಸಾಧಯ್ವಾಗಿ ಕಾಣಿ ಕೊಂಡರೂ ನಾನು 
ಭಯವನುನ್ ಜಯಿಸುತೆತ್ೕನೆ. 

ಯೇಸು ಕಿರ್ಸತ್ನು ನನನ್ನುನ್ ಧೈಯರ್ವುಳಳ್ವನನಾನ್ಗಿ
ಮಾಡಿದಾದ್ನೆ. 

ಪಾಠ 5

ಜಾಲ 

“ನಾನು ನಿನಗೆ ಆ ಾಪಿ ದೆದ್ೕನಲಾಲ್; ಥ್ರಚಿತತ್ನಾಗಿರು, 
ಧೈಯರ್ದಿಂದಿರು. ಅಂಜಬೇಡ, ಕಳವಳಗೊಳಳ್ಬೇಡ. 

ನೀನು ಹೋಗುವಲೆಲ್ಲಾಲ್ ನಿನನ್ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು 
ನಿನನ್ ಸಂಗದ ಇರುತಾತ್ನೆ ಎಂದು ಹೇ ದನು” - 

ಯೆಹೋ.1:9. 

ಬೈಬಲ್ ವಚನ  

ಸಳ  ೆ
ಬೆದರಿಸುತತ್ದೆ 
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ಬಣಣ್ ಹಚುಚ್ವುದಕೆಕ್ಬಣಣ್ ಹಚುಚ್ವುದಕೆಕ್  ಗೊಲಾಯ್ತನ ಬೆದರಿಕೆಗಳು          
(1 ಸಮು.17ನೇ ಅಧಾಯ್ಯ)



Easy Jungle
www.ChildrenAreImportant.com  
info@childrenareimportant.com
We are located in Mexico
WhatsApp +52 1 55 1456 0407

1. ಯೇಸು ಕಿರ್ಸತ್ನು ನನನ್ನುನ್ ಬಲವುಳಳ್ವನಾಗಿ ಮಾಡಿದಾದ್ನೆ. 
2. ಯೇಸು ಕಿರ್ಸತ್ನು ನನನ್ನುನ್ ತೃಪಿತ್ಪಡಿ ದಾದ್ನೆ. 
3. ಯೇಸು ಕಿರ್ಸತ್ನು ನನನ್ನುನ್ ದಯೆಯುಳಳ್ವನನಾನ್ಗಿ 
ಮಾಡಿದಾದ್ನೆ
4.ಯೇಸು ಕಿರ್ಸತ್ನು ನನನ್ನುನ್ ತನನ್ ಕುಟುಂಬದ ಲ್ ಭಾಗಿಯಾಗಿ
   ಮಾಡಿದಾದ್ನೆ.
5. ಯೇಸು ಕಿರ್ಸತ್ನು ನನನ್ನುನ್ ಧೈಯರ್ವುಳಳ್ವನನಾನ್ಗಿ 
ಮಾಡಿದಾದ್ನೆ. 


