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ಯೇಸು ಕ್ರಿಸತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾಗಿದ್ದೇವ್ೆಂದು ಕಲ್ಲಯುವುದು 

ವಿಬಿಎಸ್ ಕ್ೈಪಿಡಿ  

(ವೇಕ್ಶನ್ ಬ್ೈಬಲ್ ಸಕೂಲ್) 

“ಮಕೂಳ ೇ್ ಪ್ಿಮುಖರು” ಎನುುವ ಕಾಯಯಕಿಮದೆಂದ ಇದೇಗ ಹ್ಕಸ ವಿಬಿಎಸ್ 

 

 

ವ್ಬ್.ಸ್ೈಟ್:  

www.ChildrenAreImportant.com/jungle/ 

 

“ಮಕೂಳ ೇ್ ಪ್ಿಮುಖರು” ಕಾಯಯಕಿಮದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಾಿ ತೆಂಡಗಳಿಗ್ ವೆಂದನ್ಗಳು! 

ಮುಖಯ ಸೆಂಪಾದಕರು : ಕ್ರಿಸ್ಟಿನಾ ಕಾಿಸ್

ಸೃಜನಾತಮಕ ತೆಂಡ : ಡ್ವೈಟ್ ಕಾಿಸ್, ಫ್ಿೇರ್ ಬ್ಕೇಲ್್ಕದೇ, ಜ್ನ್ನುಫರ್ ಸಾೆಂಚ್ಜ್ ನ್ನೇಟ್ಕೇ, ಜಕಲ್ಲಯೇ ಸಾೆಂಚ್ಜ್ ನ್ನೇಟ್ಕೇ, ಮೈಕ್ ಕೆಂಗಾಸ್, ಮನ್ೆರ್ತ್ 

ದುರನ್ ಡಿಯಾಜ್, ಸುಕ್ರ ಕೆಂಗಾಸ್, ವ್ರ್ಕೇನ್ನಕಾ ಟ್ಕೇಜ್ ಮತುತ ವಿಕ್ರೂ ಕೆಂಗಾಸ್. 

ಈ ವಿಬಿಸ್ ಕಾಯಯಕಿಮಕ್ೂ ಅದುುತವಾದ ಹ್ಕಸ ಹಾಡುಗಳನುು ಬರ್ದರುವ ಜಾಶುವಾ ಮೆಂಡ್ಕೇಜಾ ಮತುತ ಮೈಕ್ಲ್ ಕೆಂಗಾಸ್ ರವರಿಗ್ ವೆಂದನ್ಗಳು.

ಅನುವಾದಕರ ತೆಂಡ: 

http://www.childrenareimportant.com/jungle/
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ಆಲ್ಲ ಅಟುಹಾ, ಅಲ್್ನ್ ಗ್ೆವಿಯರ್, ಅನುುಪ್ಮ ವಾೆಂಕ್ಡ್, ಅರ್ಕೇಮ ಪ್ಬಿಿಕ್ೇಷನ್ೆ, ಬ್ಿಸ್ಟೆ ಜ್ತ್ೆಂದರ್, ಬ್ಿಸ್ಟೆ ಜ್ೇಕಬ್, ಚಾರ್ಯ ಮಯಕಮಿ, ಡ್ೇವಿಡ್ ರಾಜು, 

ಎಫ್ಾಿಯಿಮ್ ಜುಗುಣ ಮರ್ಕೇಬಿ, ಫಿನ್ನು ಜ್ೇಕ್ಕಬ್, ಜ್ೇಕ್ಕಬ್ ಕುರುವಿರ್ಿ, ಜ್ತ್ೆಂದರ್ ಸ್ಟೆಂಗ್, ಮಾಕ್ಕಯಸ್ ರ್ಕೇಕಾ, ಮಾಯಥು ದಾಸ್, ನಸ್ಟೆೆಂ ಬ್ಕೇಗಿಯ, 

ಪಾಲ್ ವಾೆಂಗಿ, ಪಾಲ್ ಸ್ೇಪ್ತನ್, ರುಬಿನ್ ರಾಜ್, ಸಬಿಿನಾ ಬ್ನ್ನು ಜಾನ್ ಮತುತ ಇನಕು ಹರ್ವಾರು. 

  “ಕಾಡಿನಲ್ಲ ಿಬದುಕುವುದು” ಎನುುವ ವಿಬಿಎಸ್.ಗ್ ಸುಸಾವಗತ 

ನ್ನಮಮ  ದುಬಿಯನ್ನಗಳನುು (ದಕರದಶಯಕ ಗಾಜುಗಳನುು ಅಥವಾ ಬ್ೈನಾಕುರ್ಸ್ಯ) ಮತುತ ನ್ನಮಮ ಪ್ಿಯಾಣದ ಚೇರ್ವನುು 
ತ್ಗ್ದುಕ್ಕೆಂಡು ಜೇಪ್.ನಲಿ್ಲ ಏರಿರಿ. ಯಾಕೆಂದರ್ ಈಗ ಕಾಡು ವಿಬಿಎಸ್.ಗ್ ಹ್ಕೇಗುವ ಸಮಯವಾಗಿದ್! ನಮಮ 
ಸುತತಮುತತಲ್ಲರುವ ಈ ಪ್ಿಪ್ೆಂಚವು ಒೆಂದು ಕಾಡಿನೆಂತ್ ಇದ್, ಈ ಸಥಳದಲಿ್ಲ ಬ್ೇರ್ಕಬಬರು ಇನ್ಕುಬಬರನುು ಮೇಸ 
ಮಾಡುತ್ತತದದರಕ, ಕದಯುತ್ತತದದರಕ, ನಮಿಮೆಂದ ಎಲ್ಾಿ ಪ್ಿಯೇಜನಗಳನುು ಹ್ಕೆಂದಕ್ಕಳುುತ್ತತದದರಕ ನಾವು ಇೆಂಥವರ 
ಮಧ್್ಯ ಹ್ೇಗ್ ಬದುಕುವುದು ಎೆಂದು ಕಲ್ಲತುಕ್ಕಳುುತ್ತೇವ್. ಆದರ್, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸತನಲಿ್ಲ ನಾವು ಏನಾಗಿದ್ದೇವೇ ಎನುುವುದನುು 
ನಾವು ಕಲ್ಲಯುತ್ತತರುವಾಗ ನಾವು ತುೆಂಬಾ ನ್ನಶಚಯತ್ಯಿೆಂದ ಇರಬ್ೇಕು.  
“ಆದಕಾರಣ ಇಷುಿಮೆಂದ ಸಾಕ್ಷಿಯವರು ಮೇಘದ್ಕೇಪಾದಯಲಿ್ಲ ನಮಮ ಸುತತರ್ು ಇರುವದರಿೆಂದ ನಮಗ್ ಅಭ್ಯೆಂತರ 
ಮಾಡುವ ಎಲ್ಾಿ ಭಾರವನಕು ಹತ್ತತಕ್ಕಳುುವ ಪಾಪ್ವನಕು ನಾವು ಸಹ ತ್ಗ್ದಟುಿ ನೆಂಬಿಕ್ಯನುು ಹುಟ್ಟಿಸುವವನಕ 
ಪ್ೂರ್ೈಸುವವನಕ ಆಗಿರುವ ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲ್್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಟುಿ ನಮಗ್ ನ್ೇಮಕವಾದ ಓಟವನುು ಸ್ಟಥರ ಚತತದೆಂದ ಓಡ್ಕೇಣ.” - ಇಬಿಿ.12:1.  
ನಮಮ ಅೆಂಶದ ವಚನವು ತ್ಕೇರಿಸ್ಟದೆಂತ್, ನಮಗ್ ಮುೆಂಚತವಾಗಿ ಬದುಕ್ರ ಬಾಳಿದವರಿೆಂದ ನಾವು ಪ್ಿೇರಣ್ಗ್ಕಳುುತ್ತತದ್ದೇವ್. ಆದುದರಿೆಂದ ನಾವು ತುೆಂಬಾ ನ್ನಶಚಯತ್ಯಿೆಂದ ಎಲ್ಾಿ 
ಭ್ಯಗಳನುು, ಪಾಪ್ಗಳನುು ಮತುತ ಧ್ಾಳಿಗಳನುು ಜಯಿಸಬಹುದು. ಈ ವಿಬಿಎಸ್.ನಲಿ್ಲ ನಾವ್ರ್ಿರು ಕಾಡಿನ್ಕಳಗ್ ಸಾಹಾಸದೆಂದ ತುೆಂಬಾ ಆಳಕ್ೂ ಹ್ಕೇಗುತ್ತೇವ್, ಮತುತ ನಾವು 
ದ್ೇವರ ಕುಟುೆಂಬದಲಿ್ಲ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದೇವ್ೆಂದು ತ್ತಳಿದುಕ್ಕೆಂಡು ತುೆಂಬಾ ಧ್್ೈಯಯದೆಂದ, ದಯಯಿೆಂದ, ತೃಪಿತಯಿೆಂದ ಮತುತ ಬರ್ದೆಂದ ಹ್ಕರ ಬರುತ್ತೇವ್! ಯಾವಾಗರ್ಕ 
ಇರುವೆಂತ್ಯೇ, ನ್ನಮಮ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳ್ರಿ್ರು ಸ್ೇರಿ ಚಟುವಟ್ಟಕ್ಗಳನುು ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ನ್ನೇವು ಅವರನುು ಎರಡು ಗುೆಂಪ್ುಗಳಾಗಿ ವಿೆಂಗಡಿಸಬಹುದು ಮತುತ ಚಟುವಟ್ಟಕ್ 
ಸ್ಿೇಷನ್.ಗಳ ಮುಖಾೆಂತರ ಅವರನುು ತ್ತರುಗಿಸಬಹುದು. ನ್ನೇವು ಮಕೂಳಿಗ್ ಸಾಧ್ಾರಣವಾದ ಅಲ್ಾಾಹಾರವನುು ಕ್ಕಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ದನದ ಪಾಠಕ್ೂ ಸೆಂಬೆಂಧಪ್ಟುಿ 
ಕ್ಕಟ್ಟಿರುವ ಅಲ್ಾಾಹಾರ ಆಲ್್ಕೇಚನ್ಗಳನುು ಉಪ್ಯೇಗಿಸಬಹುದು. ಮಕೂಳು ಪಾಿಣಿಗಳ ಗ್ಕೆಂಬ್ಗಳನುು ಮಾಡುವುದಕ್ೂ ಇಷಿಪ್ಡುವದರಿೆಂದ ಗ್ಕೆಂಬ್ಗಳನುು (ಹಸತಕಲ್ಾ 
ವಸುತಗಳನುು) ಮಾಡುವುದು ಹ್ಚುಚವರಿ ವಿನ್ಕೇದವಾಗಿರುತತದ್. ಅವುಗಳ್ರಿ್ವೂ ಪಾಿಣಿಗಳ ಮೇಲ್್ ಆಧ್ಾರಪ್ಟ್ಟಿರುತತವ್, ನ್ನಮಮ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳು ಪಾಿರೆಂಭ್ದಲಿ್ಲ “ಬ್ಕೇಗಿಿ 
ಸಾಹಸಗಳು” ಎನುುವ ನಾಟಕದಲಿ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸ್ಟದದರು. ಪ್ಿತ್ತಯೆಂದು ಸ್ಿೇಷನ್.ಗ್ (ಠಾಣ್ಗ್) ವಿನ್ಕೇದಾತಮಕವಾದ ಹ್ಸರನುು ಕ್ಕಡಬಹುದು. ಅವುಗಳಿಗ್ ಹ್ಚಾಚಗಿ ಅರ್ೆಂಕರಿಸ್ಟಟಿರ್ 
ಇನಕು ವಿನ್ಕೇದವನುು ಕಾಣಬಹುದು. ಪ್ಿತ್ತದನ ಬ್ೈಬಲ್ ಪಾಠದಲಿ್ಲ ನ್ನಮಮ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳು ಚತಿಗಳನುು ಬಿಡಿಸುವುದಕ್ೂ 5 ಚತಿಗಳು ಇರುತತವ್ ಮತುತ ಅವರು ತಮಮ ವಿದಾಯರ್ಥಯ 
ಪ್ುಸತಕಗಳಲಿ್ಲರುವ ಮರ್ಮಾಡಿರುವ ಕಾಡಿನ ಜಟ್ಟರ್ ಮಾಗಯ ಜಾರ್ಗಳನುು ನ್ಕೇಡಿ ಅವರು ತುೆಂಬಾ ಹ್ಚಾಚಗಿ ಪ್ಿತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸೆಂತ್ಕೇಷಪ್ಡುತಾತರ್! ಈ ಕಾಡು ಅೆಂಶವು ಈ 
ವಿಬಿಎಸ್.ಗ್ ತುೆಂಬಾ ವಿನ್ಕೇದಾತಮಕವಾಗಿಯಕ, ಅರ್ೆಂಕರಿಸುವುದಕ್ೂ ತುೆಂಬಾ ಉತಾೆಹವನುುೆಂಟು ಮಾಡುವುದಾಗಿಯಕ ಮತುತ ಸೃಜನಾತಮಕವಾದ ಅನ್ೇಕವಾದ 
ಆಲ್್ಕೇಚನ್ಗಳನಕು ಅನುಸರಿಸುವುದಕ್ೂ ತುೆಂಬಾ ಸುರ್ಭ್ವಾಗಿ ಇರುತತದ್.  
ನ್ನಮಮ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳ ಸುತತಮುತತಲ್ಲರುವ ಪ್ಿಪ್ೆಂಚದೆಂದ ಎದುರಾಗುವ ಧ್ಾಳಿಗಳಿಗ್ ಸೆಂಬೆಂಧವಿರ್ಿದ್, ಕ್ರಿಸತನಲಿ್ಲ ಅವರು ಏನಾಗಿದಾದರ್ಕೇ ಎನುುವುದನುು ಕಲ್ಲಯುವುದಕ್ೂ ಅವರಿಗ್ 
ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿಯೇ “ಕಾಡಿನಲಿ್ಲ ಬದುಕುವುದು” ಎನುುವ ಈ ವಿಬಿಎಸ್ ಕಾಯಯಕಿಮದ ಮುಖಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತತದ್. ದ್ಲ್ಲಲ್ಾ ಸ್ಟರೇಯಳಿೆಂದ ನಮಮನುು 
ಮೇಸಗ್ಕಳಿಸುವುದಕ್ೂ ಪ್ಿಯತ್ತುಸುವವರ ಕುರಿತಾಗಿ,; ಆಕಾನನ್ನೆಂದ ಕಳುತನ ಮಾಡುವವರ ಕುರಿತಾಗಿ; ಗ್ಹಜಯಿೆಂದ ಪ್ಿಯೇಜನವನುು ಹ್ಕೆಂದಕ್ಕಳುುವುದಕ್ೂ ಪ್ಿಯತು 
ಮಾಡುವವರ ಕುರಿತಾಗಿ; ಹಾಮಾನನ್ನೆಂದ ನಮಮನುು ನ್ೇರವಾಗಿ ಧ್ಾಳಿ ಮಾಡುವವರ ಕುರಿತಾಗಿ; ಗ್ಕಲ್ಾಯತನ್ನೆಂದ ಧ್್ೈಯಯವಾಗಿ ನಮಮನುು ಎದುರಿಸುವವರ ಕುರಿತಾಗಿ 
ನಾವ್ರ್ಿರು ಕಲ್ಲತುಕ್ಕಳುಬಹುದು. ಅದ್ೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ, ನಾವು ಬರ್ವುಳುವರಾಗಿ, ತೃಪ್ತರಾಗಿ, ದಯಯುಳುವರಾಗಿ, ಧ್್ೈಯಯವುಳುವರಾಗಿ ಮತುತ ದ್ೇವರ ಕುಟುೆಂಬದಲ್ಲಿ 
ಭಾಗವಹಿಸುವವರಾಗಿ ಇರುತ್ತೇವ್! 4ನ್ೇಯ ದನದೆಂದು ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳು ತಮಮ ಮನಗಳನುು ಮತುತ ತಮಮ ಜೇವನಗಳನುು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸತನ್ನಗ್ ಕ್ಕಡುವುದಕ್ೂ ಅವರನುು ನಡ್ಸರ್ು 
ನಾವು ಪ್ಿತ್ಯೇಕವಾದ ಸದವಕಾಶವನುು ಪ್ಡ್ದುಕ್ಕೆಂಡಿದ್ದೇವ್. ಈ ವಿಬಿಎಸ್ ಕಾಯಯಕಿಮವನುು “ಬದುಕುವ” ಕಾಯಯಕಿಮವನಾುಗಿ ಭಾವಿಸುವುದಕ್ೂ ಅಥವಾ ತ್ತಳಿಯುವುದಕ್ೂ 
ಇನಕು ಅನ್ೇಕವಾದ ಚಟುವಟ್ಟಕ್ಗಳನುು ಮಾಡುವುದರ ಮಕರ್ಕ ಈ ವಿಬಿಎಸ್.ನುು ಇನಕು ಹ್ಚುಚವರಿ ಹ್ಕಳಪಾದ ಕಾಯಯಕಿಮವಾಗಿ ಮಾಡಿಕ್ಕಳುಬಹುದು. ಅವಾಗ ಯಾರು 
ಗ್ರ್ುಿತಾತರ್ೆಂದು, ಯಾರು ಬದುಕುತಾತರ್ೆಂದು ಮತುತ ಚ್ನಾುಗಿ ಆಟವಾಡುತಾತರ್ೆಂದು ನ್ಕೇಡುವುದಕ್ೂ ನ್ನಮಮ ತೆಂಡಗಳ ್ೆಂದಗ್ ನ್ೇರ ಪ್ಿಸಾರದ ಪೇಟ್ಟಯನುು ನ್ನೇವು ಪ್ಿಸಾರ 
ಮಾಡಬಹುದು.  ನ್ನೇವು ಎಷುಿ ಹ್ಚಾಚಗಿ ಸಾೆಂಕ್ೇತ್ತಕತ್ಯನುು ಅಥವಾ ನ್ನಜವಾದ ಸೆಂಗತ್ತಗಳನುು ಒಳಪ್ಡಿಸುತ್ತತೇರ್ಕೇ, ಅಷ್ಿೇ ಹ್ಚಾಚಗಿ ನ್ನಮಮ ಆಧುನ್ನಕ ಸಭ್ಯು 
ಸೆಂತ್ಕೇಷಪ್ಡುತತದ್! ಮುೆಂದ್ ಬರುವೆಂತಹ ರಜಾ ದನಗಳಲಿ್ಲ ನ್ನಮಮ ಸಭ್ಯೆಂದಗ್ ಕಾಡಿನ್ಕಳಗ್ ತುೆಂಬಾ ಆಳವಾಗಿ ಹ್ಕೇಗುವುದಕ್ೂ ನ್ನೇವು ಸ್ಟದಧರಾಗಿದದೇರ್ಕೇ? “ಕಾಡಿನಲಿ್ಲ 
ಬದುಕುವುದು” ಎನುುವ ಈ ಹ್ಕಸ ವಿಬಿಎಸ್ ಕಾಯಯಕಿಮದಲಿ್ಲ ನ್ನಮಗಾಗಿ ಅನ್ೇಕವಾದ ಸಾಹಸಗಳು ಎದುರುನ್ಕೇಡುತಾತ ಇರುತತವ್! 
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 ಈ ಪ್ುಸತಕವನುು ಹ್ೇಗ್ ಉಪ್ಯೇಗಿಸಬ್ೇಕು?  
ಆಹಾವನ್ನಸುವುದು   

ಅನ್ೇಕ ಸಭ್ಗಳು ತಮಮ ರಜಾ ದನಗಳ ಬ್ೈಬಲ್ ಸಕೂಲ್.ಗ್ ತಮಮ ಸಮುದಾಯದ ಜನರನುು ಅಹಾವನ್ನಸುವುದಾಕ್ೂ ತುೆಂಬಾ ಇಷಿಪ್ಡುತಾತರ್. 

ಜನರನುು ಆಹಾವನ್ನಸುವ ಅತ್ತೇ ಸಾಮಾನಯವಾದ ವಿಧ್ಾನವ್ೇನ್ೆಂದರ್ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿನ ಅೆಂಗಡಿಗಳ ಮುೆಂದ್ ಅಥವಾ ಜನರು ಹ್ಚಾಚಗಿ 

ತ್ತರುಗಾಡುವ ವೃತತಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾವನ್ನಸುವ ಪೇಸಿರ್.ಗಳನುು ಅೆಂಟ್ಟಸುವುದಾಗಿರುತತದ್. ನ್ನೇವು ಕರಪ್ತಿಗಳನುು ಹೆಂಚುವುದಕ್ೂ ನ್ನಮಮಷಿಕ್ೂ 

ನ್ನೇವ್ೇ ಯಾವುದಾದರ್ಕೆಂದು ಪಾಿೆಂತಯವನುು ಆರಿಸ್ಟಕ್ಕಳುಬಹುದು. ಈ ಎಲ್ಾಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿರುವುದರಿೆಂದ ನಾವು ಪೇಸಿರ್.ಗಳನುು ಮತುತ ಕರ 

ಪ್ತಿಗಳನುು ತಯಾರಿಸ್ಟದ್ದೇವ್. ನಮಮ ವ್ಬ್.ಸ್ೈಟ್.ನಲ್ಲಿ  ಪ್ಿಕಟಣ್ ಮಾಡುವುದಕ್ೂ ಈ ಎಲ್ಾಿ ಸೆಂಪ್ನಕಮರ್ಗಳು ರ್ಭ್ಯದಲ್ಲಿವ್, ಆದುದರಿೆಂದ 

ನ್ನೇವು ಅವುಗಳನುು ಡೌನ್ ಲ್್ಕೇಡ್ ಮಾಡಿಕ್ಕೆಂಡು ಮುದಿಸ್ಟಕ್ಕಳುಬಹುದು. ಇನ್ಕುೆಂದು ಒಳ ು್ೇಯ ಆಲ್್ಕೇಚನ್ ಏನ್ೆಂದರ್ ಮುಖಯ ರಸ್ತಗಳಲ್ಲ ಿ

ಮರವಣಿಗ್ಯನುು ಆಯೇಜಸಬಹುದು ಮತುತ ಪ್ಿತ್ತಯಬಬರು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಪಾಿಣಿಗಳ ವಸರಗಳನುು ಧರಿಸ್ಟ ಆಹಾವನ್ನಸಬಹುದ್ೆಂದು ಮತುತ ಆ 

ಕರಪ್ತಿಗಳ ಜ್ಕತ್ಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಹಿ ತ್ತೆಂಡಿಗಳನುು ಕಕಡ ಕ್ಕಡಬಹುದ್ೆಂದು ಸರ್ಹ್ಯು ನ್ನೇಡಲ್ಾಗುತ್ತತದ್. ಇನಕು ಕ್ರ್ವೆಂದು ಸಭ್ಗಳು ತಮಮ 

ಬಳಿ ಇರುವ ಕಾರುಗಳನುು ಅರ್ೆಂಕರಿಸ್ಟಕ್ಕೆಂಡು ಮರವಣಿಗ್ ಮಾಡುತಾತರ್! ಮುಖಯ ಲ್್ಕೇಗ್ಕೇ, ಗಾಿಫಿಕ್ ಆಟ್ೆಯ ಮತುತ ನ್ನೇವು ಆಹಾವನ 

ಪ್ತ್ತಿಕ್ಗಳನುು, ಪೇಸ್ಿ ಕಾಡುಯಗಳನುು, ಪೇಸಿರ್.ಗಳನುು, ಮುದಿಣ ಟ್ಟ-ಶಟುಯಗಳನುು, ಕರ ಪ್ತ್ತಿಕ್ಗಳನುು, ಇನಕು ಹರ್ವಾರುಗಳನುು 

ತಯಾರಿಸರ್ು ನ್ನಮಗ್ ಬ್ೇಕಾಗುವ ಪ್ಿತ್ತಯೆಂದು ವಸುತವು ನಮಮ ವ್ಬ್.ಸ್ೈಟ್.ನಲ್ಲಿ  ನ್ನೇವು ಉಚತವಾಗಿ ತ್ಗ್ದುಕ್ಕಳುುವುದಕ್ೂ 

ರ್ಭ್ಯದಲಿ್ಲರುತತವ್. ನ್ನೇವು ಈ ಕಾಯಯಕಿಮದಲಿ್ಲ ಚ್ನಾುಗಿ ಕಷಿಪ್ಡಬಹುದು! ಮಕೂಳು ಸುವಾತ್ಯಯನುು ಕ್ೇಳಬ್ೇಕು ಮತುತ ನ್ನಮಮ ವಿಬಿಎಸ್ 

ಎನುುವುದ್ೇ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ.  

ನ್ೇಮಿಸುವುದು   

ನ್ನಮಮ ವಿಬಿಎಸ್.ನಲ್ಲಿ ನ್ನಮಗ್ ಕ್ಕಡುವ ಪ್ಿತ್ತಯೆಂದು ಕ್ರ್ಸಕಾೂಗಿ ವಿಶ್ೇಷವಾದ ಸವಯೆಂ-ಸ್ೇವಕರನುು (ವಾರ್ೆಂಟ್ಟೇಸ್ಯ) ಆಯೂ 

ಮಾಡಿಕ್ಕಳುಬ್ೇಕ್ೆಂದು ನಾವು ನ್ನಮಗ್ ಶಿಫ್ಾರಸುೆ ಮಾಡುತ್ತತದ್ದೇವ್. ನ್ನಮಗ್ ವಿಬಿಎಸ್ ಕಾಯಯಕಿಮವನುು ಮುೆಂಚತವಾಗಿಯೇ ಎರ್ಿರಿಗ್ 

ತ್ತಳಿಸ್ಟರಿ, ಅದರಿೆಂದ ಒೆಂದು ದ್ಕಡಡ ಕಾಯಯಕಿಮವು ಮುೆಂದನ ದನಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತತದ್ಯೆಂದು ನ್ನಮಮ ಜನರು ಸೆಂತ್ಕೇಷಪ್ಡುವರು. ಸವಯೆಂ-

ಸ್ೇವಕರನುು ನ್ನೇವು ಆಯೂ ಮಾಡಿಕ್ಕಳುುವುದಕ್ೂ ಆರೆಂಭಿಸುವಾಗ, ನ್ನಮಗ್ ಎಷುಿ ಕ್ರ್ಸಗಳು ಬ್ೇಕಾಗುತತವ್ಯೆಂದು 

ಪ್ಟ್ಟಿಮಾಡಿಕ್ಕಳುಬ್ೇಕ್ೆಂದು ನ್ನಮಗ್ ಸಕಚಸುತ್ತತದ್ದೇವ್ ಮತುತ ಪ್ಿತ್ತಯೆಂದು ಕ್ರ್ಸಕ್ೂ ನ್ನಮಗ್ ಗ್ಕತ್ತತರುವ ಒಳ ು್ೇಯವರ ಕುರಿತಾಗಿ 

ಆಲ್್ಕೇಚನ್ ಮಾಡಿರಿ. ಅವರನುು ಆರಿಸ್ಟಕ್ಕೆಂಡನೆಂತರ ಕ್ರ್ಸದ “ವಿಶ್ೇಷವಾದ ಅವಕಾಶ”ದ್ಕೆಂದಗ್ ಅವರ ಬಳಿಗ್ ಹ್ಕೇಗಿರಿ. ಕ್ರ್ಸ 

ಮಾಡುವ ತೆಂಡದಲ್ಲಿ ಅವರ್ರ್ಿರು ಸ್ೇರಿ ಬರುವುದು ಒಳ ು್ೇಯ ಆಲ್್ಕೇಚನ್ಯಾಗಿರುತತದ್. ಅದರಿೆಂದ ಇತರರು ಬೆಂದು ಸ್ೇವ್ಯಲ್ಲಿದಾದರ್ೆಂದು 

ಅವರು ನ್ಕೇಡುತಾತರ್. ವಿಬಿಎಸ್.ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್್ಕೊಳುುವುದ್ನುುವುದು ನ್ನಮಮ ಸಭ್ಯಲ್ಲಿ ಜನರನುು ತ್ಕೇರಿಸುವುದಕ್ೂ ಇದ್ಕೆಂದು 

ವಿಧ್ಾನವಾಗಿರುತತದ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕೂಳ ್ೆಂದಗ್ ಸ್ೇವ್ಯಲ್ಲಿರುವುದು ಎಷುಿ ವಿನ್ಕೇದಾತಮಕವಾಗಿರುತತದ್ಯನುುವುದು ತ್ತಳಿದುಕ್ಕಳುುತಾತರ್! 

ಮಕೂಳ ಸ್ೇವ್ಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಾಿ ಸವಯೆಂ-ಸ್ೇವಕರು ಉಪಾಧ್ಾಯಯರಾಗಿರಬ್ೇಕಾದ ಅವಶಯಕವಿರ್ಿ. ಇನ್ಕುೆಂದು ತಲ್್ಮಾರಿ ಮಕೂಳನುು 

ಎಬಿಬಸುವುದಕ್ೂ ಕ್ರಿಸತನ ದ್ೇಹವ್ಲ್ಾಿ ಕ್ರ್ಸ ಮಾಡುವ ಅವಶಯಕತ್ ನಮಗಿದ್!    

ತೆಂಡಗಳು  

ನ್ನಮಮ ವಿಬಿಎಸ್.ನಲ್ಲಿ ಪೇಟ್ಟ ಮನಸ್ಟೆನ್ನೆಂದ ಇರುವುದ್ೇ ಹ್ಚಾಚದ ವಿನ್ಕೇದವನುುೆಂಟು ಮಾಡುತತದ್, ಆದರ್ ಇದು ನ್ನಬಯೆಂಧವರ್ಿವ್ೆಂದು 

ನ್ನಪಿಟುಿಕ್ಕಳಿುರಿ. ತೆಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಕಿಮವನುು ಕಾಪಾಡುವುದಕ್ೂ, ವಯಸ್ಟೆನ ಆಧ್ಾರದ ಮೇಲ್್ ಗುೆಂಪ್ುಗಳನುು ವಿೆಂಗಡಿಸ್ಟರಿ. 

ಪ್ಿತ್ತಯೆಂದು ಗುೆಂಪಿಗ್ ನ್ನೇವು ಒೆಂದು ಬಣಣವನಾುಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹ್ಸರನಾುಗಲ್ಲ ಕ್ಕಡಬಹುದು, “ಬದುಕುವುದು” ಎನುುವದನುು 
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ಅನುಭ್ವಿಸುವುದಕ್ೂ ತಕೂ ಆಲ್್ಕೇಚನ್ಯನುು ಕ್ಕಡಿರಿ. ಹಿೇಗಾಗಿ ಪ್ಿತ್ತಯೆಂದು ಗುೆಂಪಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಿತ್ತಯೆಂದು ವಯಸ್ಟೆನವರು ಇರುತಾತರ್; ಅದ್ೇ 

ಸಮಯದಲಿ್ಲ, ಪ್ಿತ್ತಯೆಂದು ಗುೆಂಪಿನಲಿ್ಲ ಎಲ್ಾಿ ವಯಸ್ಟೆನವರು ಇರುತಾತರ್.   

ಪ್ಿತ್ತಯೆಂದು ತೆಂಡಕ್ೂ ಒಬಬ ನಾಯಕನನುು ಆರಿಸ್ಟಕ್ಕಳಿುರಿ, ಅವರು ತನು ತೆಂಡವನುು ಪ್ಿೇರಣ್ಗ್ಕಳಿಸ್ಟ, ಚ್ನಾುಗಿ ನಡ್ಸುವ 

ನಾಯಕನಾಗಿರಬ್ೇಕು. ಪ್ಿತ್ತಯೆಂದು ದನ ಪಾಿರೆಂಭ್ವಾದನೆಂತರ, ನ್ನಮಮ ತೆಂಡಗಳನುು ನಗಿಸುವೆಂತ್ ಮಾಡುವುದಕ್ೂ ಅಥವಾ ಶಿಸ್ಟತನ ಕಡ್ಗ್ 

ನಡ್ಸರ್ು ಸುಮಾರು 15-30 ನ್ನಮಿಷಗಳ ಸಮಯ ತ್ಗ್ದುಕ್ಕಳುುತತದ್. ಅವರ್ರ್ಿರು ಸ್ೇರಿ ಪಾಿಥಯನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತುತ ಗ್ರ್ುಿವುದಕ್ೂ 

ಪ್ಿಣಾಳಿಕ್ಗಳನುು ಹಾಕ್ರಕ್ಕಳುಬಹುದು. ಒೆಂದು ಮುಖಯ ದ್ಕಡಡ ಮೆಂದರದಲ್ಲಿ ಈ ತೆಂಡದ ಕಕಟಗಳನುು ಮತುತ ಪ್ಿತ್ತಯೆಂದು ತೆಂಡವನುು ಆ 

ಮೆಂದರದ ಒೆಂದ್ಕೆಂದು ಮಕಲ್್ಯಲ್ಲಿರಿಸ್ಟ ನ್ನವಯಹಿಸ್ಟದರ್ ಚ್ನಾುಗಿರುತತದ್ಯೆಂದು ನಾವು ಸರ್ಹ್ ಕ್ಕಡುತ್ತತದ್ದೇವ್. ಈ ರಿೇತ್ತ ಮಾಡಿದರ್, ನ್ನೇವು 

ಸ್ಟದಧವಾಗುತ್ತತರುವಾಗ ನ್ನೇವು ಪ್ಿತ್ತಯಬಬರ ಕುರಿತಾಗಿ ನ್ನೇವು ಕ್ೇಳಿಸ್ಟಕ್ಕಳುಬಹುದು, ಇದು ಉತಾೆಹಕವಾದ ವಾತಾವರಣವನುುೆಂಟು 

ಮಾಡುತತದ್.  ಪಾಯಿೆಂಟ್.ಗಳನುು ಕ್ಕಡುವುದಕ್ೂ ಒೆಂದು ಸುರ್ಭ್ವಾದ ಪಾಿೆಂತಯವ್ೇನ್ೆಂದರ್ ಅದು “ಮಾರ್ಷಯ (ತಗುೊ ನ್ರ್) ಆಟಗಳು”. ಆದರ್ 

ಚಕೂಮಕೂಳನುು ನ್ಕೇಡಿಕ್ಕಳುುವವರನುು, ದಯ ತ್ಕೇರಿಸುವವರನುು, ಶುಚಯಾಗಿರುವುದಕ್ೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವವರನುು ಮತುತ ಚ್ನಾುಗಿ 

ನಡ್ದುಕ್ಕಳುುವವರನುು ಗಮನ್ನಸ್ಟ ಅವರ ಹ್ಸರುಗಳನುು ಬರ್ದುಕ್ಕಳುುವುದಕ್ೂ ನ್ನಮಮ ನಾಯಕರುಗಳಿಗ್ ಮತುತ ಸಹಾಯಕರಿಗ್ ನ್ನೇವು 

ಕ್ೇಳಬಹುದು. ಈ ಮಕೂಳು ಹ್ಚುಚವರಿ ಪಾಯಿೆಂಟ್.ಗಳನುು ಪ್ಡ್ದು ತಮಮ ತೆಂಡಗಳು ಪ್ಿಥಮ ಸಾಥನಗಳಲ್ಲಿರರ್ು ಅವರು ಸಹಾಯ 

ಮಾಡಬಹುದು.  

ಮದರ್ನ್ೇ ದನದೆಂದು ಗುೆಂಪ್ುಗಳನುು ವಿೆಂಗಡಿಸ್ಟ, ಒೆಂದ್ಕೆಂದು ಗುೆಂಪಿಗ್ (ಅಥವಾ ತೆಂಡಕ್ೂ) ಒೆಂದು ಹ್ಸರನುು ಕ್ಕಡಿರಿ. ಪ್ಿತ್ತಯಬಬ 

ವಿದಾಯರ್ಥಯಯ ಹ್ಸರನುು ಪ್ಿತ್ತಯಬಬರು ತ್ತಳಿದುಕ್ಕಳುುವೆಂತ್/ಕಲ್ಲತುಕ್ಕಳುುವೆಂತ್ ಒೆಂದು ಆಟವನುು ಆಡಿರಿ. ಎರಡನ್ೇ ದನದೆಂದು, ಒೆಂದು 

ಜ್ಕೇಕನುು ಕಲ್ಲತುಕ್ಕಳಿುರಿ, ಅಥವಾ ತೆಂಡಕ್ಕೂೇಸೂರ ಎರ್ಿರು ಸ್ೇರಿ ಒೆಂದು ಹಾಡನುು ಹಾಡಿರಿ, ಕ್ಕನ್ಯ ದನದೆಂದು ನ್ನೇವು ಕ್ಕಡುವ 

ಪ್ಿದಶಯನಕ್ೂ ಚ್ನಾುಗಿ ಸ್ಟದಧರಾಗಿರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಗುವುದು ಇರಬ್ೇಕು, ಬಾವುಟವನುು ಅರ್ೆಂಕರಿಸುವುದು ಇರಬ್ೇಕು, ಮತುತ ಜನರ್ರ್ಿರಿಗ್ 

ವೆಂದನ್ಗಳನುು/ ಶುಭಾಶಯಗಳನುು ಹ್ೇಳುವುದು ಇರಬ್ೇಕು. ಕ್ಕನ್ಯ ದನದೆಂದು, ಪ್ಿತ್ತಯೆಂದು ತೆಂಡದವರು ಮುೆಂದನ ಸಥಳಕ್ೂ ಹ್ಕೇಗಿ/ 

ವ್ೇದಕ್ಯ ಮೇರ್ಕ್ೂ ಹ್ಕೇಗಿ ತುೆಂಬಾ ಸೆಂತ್ಕೇಷದೆಂದ ಬಾವುಟದ್ಕೆಂದಗ್ ಎಲ್ಾಿ ಜನರಿಗ್ ಶುಭಾಷಯಗಳನುು ತ್ತಳಿಸಬ್ೇಕು. ಯಾವ 

ತೆಂಡವು ಉತತಮವಾಗಿ ಪ್ಿದಶಯನ್ ಮಾಡಿರುತತದ್ಕೇ ಆ ತೆಂಡದ ಹ್ಸರನುು ಮತುತ ಆ ವಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ಡ್ದುಕ್ಕೆಂಡು ಪಾಯಿೆಂಟುಗಳನುು 

ಪ್ಿಕಟ್ಟಸ್ಟರಿ, 

ತೆಂಡಗಳಿಗ್ ಹ್ಸರುಗಳನ್ನುಡರ್ು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರ್ವೆಂದು ಹ್ಸರುಗಳಿವ್ : ಅಮಜ್ಕೇನ್ನಯನ್, ಸವ್ೈಯವಸ್ಯ, ಅದ್ವೆಂಚರಸ್, ನಾವಿಗ್ಟಸ್ಯ, ಅಥವಾ 

ಎಕ್ೆ.ಪಿೇರಸ್ಯ... 

ವಾರದ ಕ್ಕನ್ಯ ದನದೆಂದು ಗ್ರ್ುವಿ ತೆಂಡಕ್ೂ ಒೆಂದು ವಿಶ್ೇಷವಾದ ಬಹುಮತ್ತಯನುು ಅಥವಾ ರಿವಾಡಯನುು ಸ್ಟದಧಪ್ಡಿಸ್ಟರಿ!  

ಸುತುತವಿಕ್   

ನಮಮ ಈ ವಿಬಿಎಸ್ ಕಾಯಯಕಿಮವನುು ನ್ನೇವು ಇಷಿಪ್ಟಿೆಂತ್ ಉಪ್ಯೇಗಿಸ್ಟಕ್ಕಳುಬಹುದು., ಆದರ್ ಒೆಂದ್ೇಬಾರಿ ಮಕರು ಸ್ಿೇಷನ್.ಗಳ ಸುತತ 

ಸುತುತವಿಕ್ಯ ಪ್ದಧತ್ತಯೆಂದಗ್ ಉಪ್ಯೇಗಿಸಬ್ೇಕ್ೆಂದು ಬರ್ಯರ್ಾಟ್ಟಿದ್. ನ್ನೇವು ಮಕೂಳನುು ಮಕರು ಗುೆಂಪ್ುಗಳಾಗಿ ವಿೆಂಗಡಿಸಬ್ೇಕ್ೆಂದು 

ಇದರ ಅಥಯವಾಗಿರುತತದ್ ಮತುತ ಈ ಮಕರು ಗುೆಂಪ್ುಗಳು ಕ್ಕಡರ್ಾಟ್ಟಿರುವ “ಗುಹ್ ತರಗತ್ತ” “ಬ್ೈಬರ್ನುು ನಡ್ಸುವಿಕ್” ಮತುತ “ಜರ್ಪಾತದ 

ಕರಕುಶರ್ಗಳು” ಎನುುವ ಈ ಮಕರು ಸ್ಿೇಷನ್.ಗಳ ಸುತತ ತೆಂಡಗಳು ಸುತತಬ್ೇಕು. ಪ್ಿತ್ತಯೆಂದು ಸ್ಿೇಷನ್.ಗ್ 20 ರಿೆಂದ 40 ನ್ನಮಿಷಗಳ 

ಸಮಯವಿರುತತದ್. ಪ್ಿತ್ತಯೆಂದು ಸ್ಿೇಷನ್.ನಲ್ಲಿ ಮಕರುಬಾರಿ ಪ್ುನರಾವತಯನ್ಗ್ಕಳಿಸಬ್ೇಕು, ಇದರಿೆಂದ ಪ್ಿತ್ತಯೆಂದು ತೆಂಡವು 
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ಒೆಂದ್ಕೆಂದು ಸ್ಿೇಷನ್.ಗ್ ದನಕ್ೂ ಒೆಂದುಬಾರಿ ಮಾತಿವ್ೇ ಹ್ಕೇಗುತತದ್. ಮಕೂಳನುು ವಿೆಂಗಡಿಸುವ ಅತ್ತೇ ಸುರ್ಭ್ ವಿಧ್ಾನವ್ೇನ್ೆಂದರ್ 

ವಿದಾಯರ್ಥಯ ಕ್ರ್ಸದ ಪ್ುಸತಕಗಳಿಗ್ ವಯಸೆನುು ವಿೆಂಗಡಿಸ್ಟದೆಂತ್ಯೇ:  

• “ಪಾಿಥಮಿಕ”  4-6 ವಷಯಗಳ ವಯಸ್ಟೆನವರು   
• “ಮಧಯಮ”  7-9 ವಷಯಗಳ ವಯಸ್ಟೆನವರು  
• “ಹಿರಿಯ”   10-12 ವಷಯಗಳ ವಯಸ್ಟೆನವರು  

ನ್ನಮಮ ಗುೆಂಪ್ನುು ತೆಂಡಗಳಾಗಿ ನ್ನೇವು ಈಗಾಗಲ್್ೇ ವಿಭ್ಜನ್ ಮಾಡಿದೆಂತ್ಯೇ, ಅದ್ೇ ತೆಂಡಗಳನುು ನ್ನೇವು ಉಪ್ಯೇಗಿಸ್ಟಕ್ಕಳುಬಹುದು. 

ನ್ನೇವು ಯೌವನಸಥರನುು ಅಥವಾ ದ್ಕಡಡವರನುು (13 ವಷಯಗಳ ಮೇರ್ಾಟುಿ) ನ್ನಮಮ ವಿಬಿಎಸ್.ಗ್ ಸಹಾಯಕರನಾುಗಿ ತ್ಗ್ದುಕ್ಕಳುಬ್ೇಕ್ೆಂದು 

ನಾವು ಶಿಫ್ಾರಸುೆ  ಮಾಡುತ್ತತದ್ದೇವ್. ಆದರ್ “ಹಿರಿಯ” ವಿದಾಯರ್ಥಯ ಪ್ುಸತಕವು ಹಿರಿಯ ಮಕೂಳಿಗ್ ಮತುತ ದ್ಕಡಡವರಿಗ್ ತುೆಂಬಾ 

ವಿನ್ಕೇದಾತಮಕವಾಗಿ ಇರುತತದ್. ಸ್ಿೇಷನ್.ಗಳ ಮಕರ್ಕ ಸುತುತವುದಕ್ೂ ನಮಮ ಬಳಿಯಿರುವ ಒೆಂದು ಅದುುತ ವಿಧ್ಾನವ್ೇನ್ೆಂದರ್ ಸುತುತವಿಕ್ 

ಸಮಯ ಬೆಂದಾಗ ಸೆಂಗಿೇತವನುು (ಅಥವಾ ಮಕಯಜಕ್) ಇಟುಿಕ್ಕಳುುತ್ತೇವ್, ಇದರಿೆಂದ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳು ಒೆಂದು ಸ್ಿೇಷನ್.ಯಿೆಂದ ಮತ್ಕತೆಂದು 

ಸ್ಿೇಷನ್.ಗ್ ಹ್ಕೇಗುವಾಗ ಬ್ೇಕಾದಷುಿ ಶಕ್ರತಯನುು ಪ್ಡ್ಯುತಾತರ್. ನಾವು “ಮಾರ್ಷಯ (ತಗುೊ ನ್ರ್) ಆಟಗಳನುು” ಮತುತ “ಉಷಣವರ್ಯ 

ರ್ಸಾಿರ್ೆಂಟ್” ಅಲ್ಾಾಹಾರಗಳನಕು ಬ್ೇಪ್ಯಡಿಸ್ಟದ್ದೇವ್. ಯಾಕೆಂದರ್ ಎಲ್ಾಿ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳು ಸ್ೇರಿ ಮಾಡಿದರ್ ಸುರ್ಭ್. ಇನ್ಕುೆಂದು 

ಅವಕಾಶವ್ೇನ್ೆಂದರ್ ಬ್ೈಬಲ್ ವಾಕಯವನುು ಕಲ್ಲತುಕ್ಕಳುುವುದಕ್ೂ ಇನ್ಕುೆಂದು ಸ್ಿೇಷನನುು ಜ್ಕೇಡಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಹಾಡುಗಳಿಗ್ 

ನಟನ್ಯನುು ಕಲ್ಲತುಕ್ಕಳುಬಹುದು, ಇರ್ಿದದದರ್ ಎರಡು ಚಟುವಟ್ಟಕ್ಗಳನುು ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಿೆಂದ ನ್ನೇವು 6 ಸ್ಿೇಷನ್.ಗಳನುು 

ಹ್ಕೆಂದರುತ್ತತೇರಿ ಮತುತ 3 ಸ್ಿೇಷನ್.ಗಳಿಗ್ 2 ಗುೆಂಪ್ುಗಳನುು ತಯಾರಿಸ್ಟರಿ. ನ್ನಮಗ್ ಇಷಿವಾದ ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲಿ ನ್ನೇವು ನ್ನಮಮ ಕಾಯಯಕಿಮದ 

ವ್ೇಳಾಪ್ಟ್ಟಿಯನುು ತಯಾರಿಸ್ಟಕ್ಕಳುಬಹುದು!  

ವ್ೇಳಾಪ್ಟ್ಟಿ (3-5 ಗೆಂಟ್ಗಳು) 
ಪಾಿರೆಂಭಿಸುವುದು  

• ಸೆಂಗಿೇತ  

• ಪ್ರಿಚಯ  

• ನಾಟಕ  

ತೆಂಡಗಳು  

ಪ್ಿತ್ತದನ ಚಟುವಟ್ಟಕ್ಗಳು  (15-30 min) 

ಸುತುತವುದು  (ತೆಂಡಗಳು ಮತುತ ವಯಸುೆಗಳು) (ಪ್ಿತ್ತಯೆಂದು 15-30 ನ್ನಮಿಷಗಳು) 
• ಗುಹ್ ತರಗತ್ತ  

• ಬ್ೈಬಲ್ ನಡ್ಸುವುದು  

• ಜರ್ಪಾತಗಳ ಹಸತಕಲ್ಾ ಚತಿಗಳು   

ಆಟಗಳು  (30-45 ನ್ನಮಿಷಗಳು) 

ಅಲ್ಾಾಹಾರಗಳು  (15-30 ನ್ನಮಿಷಗಳು) 
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ಎರ್ಿರು ಸ್ೇರಿ ಮುಕಾತಯಗ್ಕಳಿಸುವುದು  (15-30 ನ್ನಮಿಷಗಳು) 

• ಸೆಂಗಿೇತ  

• ಪ್ಿಕಟಣ್ಗಳು ಮತುತ ಮುಕಾತಯಗ್ಕಳಿಸುವುದು  

ನಾಟಕಗಳು   

ಪ್ಿತ್ತದನ ನ್ನೇವು ಪಾಠವನುು ಪ್ರಿಚಯ ಮಾಡುವುದಕ್ೂ ನಾಟಕವನುು ಮಾಡಿ ತ್ಕೇರಿಸುವುದು ಒೆಂದು ವಿನ್ಕೇದಾತಮಕ ವಿಧ್ಾನವಾಗಿರುತತದ್. 
ಪ್ಿತ್ತಯೆಂದು ದನವು ಮಕೂಳು ಅವರ್ೇನು ಕಲ್ಲತುಕ್ಕಳುುತ್ತತದಾದರ್ನುುವುದರ್ಕೆಂದಗ್ ಅವರು ಸೆಂಬೆಂಧವಿರುವೆಂತ್ ಅವರಿಗ್ ನ್ನೇವು ಸಹಾಯ 
ಮಾಡಬಹುದು. ಅದ್ೇ ನಟರನುು ಉಪ್ಯೇಗಿಸಬ್ೇಕ್ೆಂದು ನಾವು ಶಿಫ್ಾರಸುೆ ಮಾಡುತ್ತತದ್ದೇವ್ ಮತುತ ಕಾಯಯಕಿಮದಲ್್ಲಿ್ಾ ಿಅವರು 
ಹಾಕ್ರಕ್ಕೆಂಡಿರುವ ಉಡುಪ್ುಗಳಲ್ಲಯಿೇ ಇರುವೆಂತ್ ನ್ಕೇಡಿಕ್ಕಳಿುರಿ. ಅವರು ಸ್ಿೇಷನ್.ಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳನುು ಸೆಂದಶಿಯಸಬಹುದು. 
ಅವರು ಆ ದನವ್ಲ್ಾಿ ಮಕೂಳ ್ೆಂದಗ್ ಫ್ೇಟ್ಕೇಗಳನುು ಅಥವಾ “ಸ್ಲ್ಲಫೇಗಳನುು” ತ್ಗ್ದುಕ್ಕಳುಬಹುದು.  
ಈ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಿತ್ತಯೆಂದು ದನ ಬ್ಕೇಗಿಿ ಶಾಲ್್ಗ್ ಬರುವುದಕ್ೂ ತುೆಂಬಾ ನರಳುತ್ತತರುತಾತನ್, ಕಾಡಿನ ಪಾಿಣಿಗಳು ಅವನನುು 
ಪಿೇತಾೆಹಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ನ್ನರುತಾೆಹಗ್ಕಳಿಸಬಹುದು. ಅವನು ತನು ಉಪಾಧ್ಾಯಯರ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬಹುದು, ಆದರ್ ನ್ನೇವು 
ಅವನನುು ನ್ಕೇಡುವುದರ್ಿ. ಬ್ಕೇಗಿಯಿ ಮೇಲ್್ ಪಾಿಣಿಗಳ ಧ್ಾಳಿಗಳು ನಮಮ ಸಭ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳು ಕಕಡ ಅನುಭ್ವಿಸುವೆಂತ್ ತುೆಂಬಾ 
ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ಇರಬ್ೇಕು. ಹ್ಚಚನ ವಿನ್ಕೇದಕಾೂಗಿ, ನಾವು ಫ್್ೇಸ್ ಬುಕ್, ವಾಟ್ೆ ಆಪ್, ಯಕ ಟಕಯಬ್ ಅಪಿಿಕ್ೇಶನ್.ಗಳಿರುವ ಒೆಂದು ಸ್ಲ್ 
ಫ್ೇನ್ ಉಪ್ಯೇಗಿಸುತ್ತೇವ್, ಅಥವಾ ಆ ಫ್ೇನ್ ಮಕರ್ಕ “ಸ್ಲ್ಲಫೇ” ಗಳನುು ಫ್ೇಟ್ಕೇಗಳನುು ತ್ಗ್ದುಕ್ಕಳುುತ್ತೇವ್. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಈ 
ಸಾೆಂಕ್ೇತ್ತಕ ವಸುತಗಳ ್ೆಂದಗ್ ತುೆಂಬಾ ವಿನ್ಕೇದಾತಮಕವಾಗಿ ಇರುತತದ್. ಇನ್ಕುೆಂದು ಜ್ಕೇಕ್ ಏನೆಂದರ್ ಪ್ಿತ್ತದನ ಬ್ಕೇಗಿಿ ತ್ತನುುವ 
ಅಲ್ಾಾಹಾರವು ಧ್ಾನಯಗಳಾಗಿರುತತವ್. ನ್ನಮಮ ಪಾಿೆಂತಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಗುವ ನ್ನಮಗ್ ಇಷಿವಾದ ಯಾವುದ್ೇ ಅಲ್ಾಾಹಾರವನುು ಆ ಧ್ಾನಯಗಳಿೆಂದ 
ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಕಾಡ್ಯ ಬ್ಕೇಡ್ಯ.ನ್ನೆಂದ ಮಾಡಿದ ಆರ್ೆಂಕಾರದ ಜೇಪ್ ಪ್ಿತ್ತದನ ಬ್ಕೇಗಿಿ ಮರ್ಗುವ ಹಾಸ್ಟಗ್ಯಾಗಿರುತತದ್. 
ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಿತ್ತದನ ಒಬಬ ಕಾಡಿನ ಹುಡುಗ (ಬ್ಕೇಗಿಿ) ಮತುತ ಎರಡು ಪಾಿಣಿಗಳು ಇರುವೆಂತ್ ನ್ಕೇಡಿಕ್ಕಳುಬ್ೇಕು. ನ್ನಮಮ ಬಳಿಯಿರುವ 
ಇಬಬರು ನಟರು ಪ್ಿತ್ತದನ ವಿವಿಧವಾದ ಪಾಿಣಿಗಳ ವ್ೇಷವನುು ಧರಿಸಬ್ೇಕು. ಧರಿಸುವುದಕ್ೂ ಅತ್ತೇ ಸಾಧ್ಾರಣವಾದ ವಸರಧ್ಾರಣ್ಗಳನುು 
ಬಳಸ್ಟರಿ. ಮಕರನ್ೇಯ ಪಾಿಣಿ 5ನ್ೇಯ ದನದೆಂದು ಕಾಣಿಸ್ಟಕ್ಕಳುುತತದ್, ಆದರ್ ಆ ಪಾಿಣಿ (ಅಥವಾ ಆ ಹುಡುಗ) ವ್ೇದಕ್ಯ ಮೇಲ್್ 
ಇರಬಾರದು. ಬ್ಕೇಗಿಿ ಮತುತ ಪಾಿಣಿಗಳ ್ೆಂದಗ್ ನ್ನೇವು ಹ್ಚಾಚದ ವಿನ್ಕೇದವನುು ಪ್ಡ್ಯುವಿರ್ೆಂದು ನಾವು ನ್ನರಿೇಕ್ಷಿಸುತ್ತತದ್ದೇವ್!  
ಧರಿಸ್ಟಕ್ಕಳುುವ ಮುಖವಾಡಗಳಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಾಿ ರಿೇತ್ತಯ ಪ್ಿಮಾಣ ಫರ್ಕಗಳನುು (ಟ್ೆಂಪ್ಿೇಟ್ೆ) ಈ ವಿಬಿಎಸ್ ಕಾಯಯಕಿಮಕಾೂಗಿ ನಮಮ 
ವ್ಬ್.ಸ್ೈಟ್.ನಲ್ಲಿ ಉಚತವಾಗಿ ಕೆಂಡುಕ್ಕಳುಬಹುದು.  
http://www.childrenareimportant.com/jungle/ 

ಪ್ಿತ್ತದನ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಉಪ್ಯೇಗಿಸುವುದಕ್ೂ ಕಾಡ್ಯ ಬ್ಕೇಡ್ಯ ಜೇಪ್ ತಯಾರಿಸ್ಟಕ್ಕಳಿುರಿ. ಈ ಜೇಪ್ ಯಾವರಿೇತ್ತ ತಯಾರಿಸಬ್ೇಕ್ೆಂದು 

ನ್ಕೇಡುವುದಕ್ೂ ಯಕ ಟಕಯಬ್.ನಲ್ಲಿ ನ್ಕೇಡಿರಿ! https://www.youtube.com/watch?v=KEwQpAqHNkk 

http://www.childrenareimportant.com/jungle/
https://www.youtube.com/watch?v=KEwQpAqHNkk
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 ಸ್ಿೇಷನ್.ಗಳು (ಠಾಣ್ಗಳು)  
ಬ್ೈಬಲ್.ನನುು ನಡ್ಸುವುದು (ನ್ನದ್ೇಯಶಿಸುವುದು)  
ಒೆಂದು ಸಣಣ ದ್ಕೇಣಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ೈಬರ್ನುು ನಡ್ಸುವ ಸಥಳವಾದ ನದಗ್ ಸುಸಾವಗತ! ಪ್ಿತ್ತದನ ನ್ನಮಗ್ 

ಕ್ಕಟ್ಟಿರುವ ಪಾಠದ ಹ್ಸರನುು, ಘಕೇಷಣ್ಯನುು ಮತುತ ಕೆಂಠಪಾಠ ವಾಕಯವನುು ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳು ಹ್ೇಳುವೆಂತ್ 

ಮಾಡಿರಿ, ಇದಾದನೆಂತರ, ವಿದಾಯರ್ಥಯ ಪ್ುಸತಕಗಳನುು ಅವರಿಗ್ರ್ರಿಿಗ್ ಹೆಂಚರಿ, ಮತುತ ಮರ್ಯಾಗಿರುವ ಜಾರ್ದ್ಕೆಂದಗ್ ಆರೆಂಭಿಸುವೆಂತ್ 

ಅವರಿಗ್ ಹ್ೇಳಿ ಪಿೇತಾೆಹಗ್ಕಳಿಸ್ಟರಿ. ಕ್ಕನ್ಗ್, ನ್ನಮಮ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳು ತಮಮ ಪ್ುಸತಕಗಳಲ್ಲಿ 2 ಚಟುವಟ್ಟಕ್ಗಳನುು ಮಾಡರ್ು ಹ್ೇಳಿರಿ ಮತುತ ಆ 

ಪ್ುಟಗಳಿಗ್ ಅವರು ಬಣಣ ಹಚಚಬ್ೇಕ್ೆಂದು ತ್ತಳಿಸ್ಟಕ್ಕಡಿರಿ.  

ಗುಹ್ ತರಗತ್ತ  
ಗುಹ್ ತರಗತ್ತಯಲ್ಲ ಿಮಕೂಳು ತಮಗ್ ಕ್ಕಟ್ಟಿರುವ  ಪ್ಿತ್ತಯೆಂದು ಕಥ್ಯ ಚತಿಗಳನುು ಬಿಡಿಸುವಾಗ 

ಉಪಾಧ್ಾಯಯರು ಬ್ೈಬಲ್ ಕಥ್ಯನುು ಹ್ೇಳಬ್ೇಕು. ಬ್ೈಬಲ್ ಚರಿತ್ಿಯನುು ಉದಾಹರಿಸುವಾದಕ್ೂ ಒಳ ು್ೇಯ  

ಕಲ್ಾಕೃತ್ತಗಳೆಂತ್ ಚತಿಗಳನುು ತಯಾರು ಮಾಡಿರುವುದರ್ಿ, ಆದರ್ ಸುರ್ಭ್ವಾಗಿ ಚತಿಗಳನುು ಬಿಡಿಸುವುದಕ್ೂ ತಯಾರಿಸರ್ಾಟ್ಟಿರುತತವ್. 

ಆದದರಿೆಂದ ಮಕೂಳ ೇ್ ಸವೆಂತವಾಗಿ ಚತಿಗಳನುು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಕ್ಕಳುಬಹುದು. ಒೆಂದುಸರ್ ಚತಿಗಳನುು ಬಿಡಿಸ್ಟದನೆಂತರ, ಮತದಾನ ಹಾಕುವ 

ಪೇಸಿರ್ ಸುತತರ್ು ಮಕೂಳನುು ಸ್ೇರಿಸ್ಟ, ಪ್ಿಶ್ುಯನುು ಕ್ೇಳಿರಿ ಮತುತ ಕ್ಕಟ್ಟಿರುವ ಎರಡು ಆಯೂಗಳನುು ತರಗತ್ತಗ್ರ್ಿರಿಗ್ ಕ್ಲ್ಲಸುವುೆಂತ್ 

ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹ್ೇಳಿಸ್ಟರಿ. “ಅಭಿಪಾಿಯಗಳು” ಅಥವಾ “ಮತದಾನ ಹಾಕುವ ಸಮಯ” ಎನುುವವುಗಳ ಹಿೆಂದ್ ಇರುವ ಆಲ್್ಕೇಚನ್ ಏನೆಂದರ್ 

ನ್ನಮಮ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳು ಆಲ್್ಕೇಚಸುವೆಂತ್ ಮಾಡುವುದ್ೇ. ಆದದರಿೆಂದ, ನ್ನೇವು ಎರಡು ಕಡ್ಗ್ ಬದುಕುವೆಂತ್ ಮಾಡಬ್ೇಕು.. ನ್ನಮಗ್ ಕ್ಕಟ್ಟಿರುವ 

ಎರಡು ಆಯೂಗರ್ನುು ಓದರಿ, ಮತುತ ಆ ಎರಡು ಸರಿಯಾದ ಉತತರಗಳಾಗಿರುವೆಂತ್ ನ್ಕೇಡಿಕ್ಕಳಿುರಿ. ಪ್ಿತ್ತಯಬಬ ವಿದಾಯರ್ಥಯ ತಮಮ 

ವಯಸ್ಟೆಗ್ ತಕೂೆಂತ್ ತಮಮ ಅಭಿಪಾಿಯವನುು ಆಯೂಮಾಡಿಕ್ಕಳುುತಾತ ಆ ಪೇಸಿರ್ ಮೇಲ್್ ತಮಮ ಸಹಿಗಳನುು ಹಾಕುತಾತರ್. ನ್ನಮಗ್ 

ಇಷಿವಾದರ್ ನ್ನೇವು ಮತದಾನ ಹಾಕುವುದಕ್ೂ ನ್ನೇವು ಸ್ಟಿಕೂರ್.ಗಳನುು ಅಥವಾ ವಗಾಯಯಿಸುವ ಬಣಣದ ಪ್ತಿಗಳನುು ಉಪ್ಯೇಗಿಸಬಹುದು. 

ಒೆಂದು ಉತತರವನುು ಸರಿಯಾದ ಉತತರವ್ೆಂದು ತ್ಕೇರಿಸುವುದಕ್ೂ ಪ್ಿಯತ್ತುಸಬ್ೇಡಿರಿ.  

ಜರ್ಪಾತ ಕರಕುಶರ್ಗಳು  
ಈ ಸ್ಿೇಷನ್.ನಲ್ಲಿ ಪಾಠವನುು ನ್ನಪ್ು ಮಾಡಿಕ್ಕಳುುವುದಕ್ೂ ಕರಕುಶರ್ವನುು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಮತುತ 

ಅವುಗಳನುು ತಮಮ ಮನ್ಗಳಿಗ್ ತ್ಗ್ದುಕ್ಕೆಂಡು ಹ್ಕೇಗುವುದರಲ್ಲಿ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳು ತುೆಂಬಾ ಹ್ಚಾಚಗಿ 

ಸೆಂತ್ಕೇಷಪ್ಡುತಾತರ್. ಕರಕುಶರ್ಗಳಿಗ್ ಬ್ೇಕಾಗುವ ಎಲ್ಾಿ ಪ್ಿಮಾಣ ಫರ್ಕಗಳು (ಟ್ೆಂಪ್ಿೇಟ್ೆ) 

ಆನ್.ಲ್್ೈನ್.ನಲ್ಲಿ (ವ್ಬ್.ಸ್ೈಟ್.ನಲ್ಲ)ಿ ರ್ಭ್ಯದಲ್ಲಿವ್ ಮತುತ ಈ ಕ್ೈಪಿಡಿಯಲ್ಲ ಿಅವುಗಳಿಗ್ ಸೆಂಬೆಂಧಪ್ಟಿ ಸಕಚನ್ಗಳು ಕ್ಕಡರ್ಾಟ್ಟಿವ್.  

ಉಷಣವರ್ಯದ ರ್ಸಾಿರ್ೆಂಟ್  
ಖೆಂಡಿತವಾಗಿ ನ್ನೇವು ಸಾೆಂಪ್ಿದಾಯಿಕವಾಗಿ ಟ್ಟೇ ಅಥವಾ ಊಟಕಾೂಗಿ ಸಾಧ್ಾರಣವಾದ ಉಪ್ಹಾರವನುು 

ಕ್ಕಡಬಹುದು,  ಆದರ್, ತ್ತನುುವುದಕ್ೂ ಒಳ ು್ಯದಾಗಿರರ್ು, ನಮಮ ಉಪಾಹಾರದ ಆಲ್್ಕೇಚನ್ಗಳು ಕಕಡ ಈ 

ವಿಬಿಎಸ್ (ವಕ್ೇಶನ್ ಬ್ೈಬಲ್ ಸಕೂಲ್)ಗ್ ಸೆಂಬೆಂಧಪ್ಟಿೆಂತ್ ಮಕೂಳಿಗ್ ತುೆಂಬಾ ವಿನ್ಕೇದಾತಮಕವಾದ 

ಚಟುವಟ್ಟಕ್ಯಾಗಿರುತತದ್. ನ್ನಮಮ ವಿಬಿಎಸ್.ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ಿತ್ತಯಬಬರು ಈ ಉಪಾಹಾರಗಳ ್ೆಂದಗ್ ಎಲ್ಾಿ ಚಟುವಟ್ಟಕ್ಗಳಲ್ಲಿ 
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ಸೆಂತ್ಕೇಷಪ್ಡುತಾತರ್. ನ್ನಮಮ ಪಾಿೆಂತಯದಲ್ಲಿ ನ್ನಮಗ್ ಸ್ಟಗುವ ಪ್ದಾಥಯಗಳ ಮೇಲ್್ ಅಲ್ಾಾಹಾರಗಳನುು ಮಾಪ್ಯಡಿಸ್ಟರಿ ಮತುತ ಹ್ಚಾಚದ 

ವಿನ್ಕೇದವನುು ಪ್ಡ್ಯಿರಿ! 

 

ಮಾರ್ಷಯ ಆಟಗಳು  
ಆಟವಾಡುವುದರಿೆಂದ ಜ್ಞಾನವು ಹ್ಚುಚತತದ್, ಸೆಂಭಾಷಣ್ಯನುು ಪಿೇತೆಹಿಸುತತದ್ ಮತುತ ಮಕೂಳನುು 

ಸೆಂತ್ಕೇಷಗ್ಕಳಿಸುತತದ್. ಅದಕಾೂಗಿಯೇ ಈ ವಿಬಿಎಸ್.ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಟಗಳನುು ಒಳಪ್ಡಿಸ್ಟದ್ದೇವ್. ಇದರಲ್ಲಿ 

ಮಕೂಳು ಹೆಂಚಕ್ಕಳುುವುದನುು, ತ್ತರುವುಗಳನುು ತ್ಗ್ದುಕ್ಕಳುುವುದನುು ಮತುತ ಇತರರ ಮಾತುಗಳನುು 

ಕ್ೇಳಿಸ್ಟಕ್ಕಳುುವುದನುು ಕಲ್ಲತುಕ್ಕಳುುತಾತರ್. ಪ್ಿತ್ತಯೆಂದು ಪಾಠಕ್ೂ ಕ್ಕಟ್ಟಿರುವ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ಕೆಂದು ಆಟವನುು ಆಯುದಕ್ಕಳಿುರಿ ಅಥವಾ 

ನ್ನೇವು ಇಷಿಪ್ಟಿರ್ ಎರಡು ಆಟಗಳನುು ಉಪ್ಯೇಗಿಸ್ಟಕ್ಕಳಿುರಿ. ಶಾಲ್್ಗ್ ಬರುವ ಮಕೂಳ ಸೆಂಖ್ಯಯನುು ನ್ಕೇಡಿಕ್ಕೆಂಡು, ಅವರನುು ವಯಸ್ಟೆನ 

ಪ್ಿಕಾರ ಗುೆಂಪ್ುಗಳಾಗಿ ವಿೆಂಗಡಿಸ್ಟರಿ, ಚಕೂ ಮಕೂಳು, ಬಾರ್ಯ ಕಾರ್ದಲ್ಲರಿುವವರು ಮತುತ ಯೌವನಸತರು ಪ್ಿತ್ತಯೆಂದು ಗುೆಂಪಿನಲ್ಲಿ ಎಷುಿಮೆಂದ 

ಇದಾದರ್ೆಂದು ಎಣಿಸ್ಟರಿ. ಮದರ್ನ್ೇ ದನದೆಂದ್ೇ ತೆಂಡಗಳನುು (ಗುೆಂಪ್ುಗಳನುು) ತಯಾರುಗ್ಕಳಿಸ್ಟರಿ ಮತುತ ಆವರನ್ುೇ ವಾರದಲ್್ಲಿ್ಾಿ 

ಇರುವೆಂತ್ ನ್ಕೇಡಿಕ್ಕಳಿುರಿ! 
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 ಹ್ಚುಚವರಿ ಆಲ್್ಕೇಚನ್ಗಳು   
ಮೇಜನುು ಅರ್ೆಂಕರಿಸ್ಟರಿ  
ಹಸ್ಟರು ಅಥವಾ ಕೆಂದು ಬಣಣದ ಮೇಜನ ಬಟ್ಿಯನುು ಉಪ್ಯೇಗಿಸ್ಟ ಒೆಂದು ಉದದವಾದ ಮೇಜನ ಮೇಲ್್ ಹ್ಕದಸ್ಟರಿ. ಅದರ ಮೇಲ್್ 

ಬುಟ್ಟಿಗಳನುು ಮತುತ ಪಾತ್ಿಗಳನ್ನುಟುಿ 

ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ೇಕ ಹಣುಣಹೆಂಪ್ರ್ುಗಳಿೆಂದ 

ತುೆಂಬಿಸ್ಟರಿ ಮತುತ ಒಳಗ್ ಚ್ನಾುಗಿ 

ತುೆಂಬಿಸ್ಟಟ್ಟಿರುವ ಕ್ಕೇತ್ತಗಳನುು, ನ್ನಮಮ 

ಪಾಿೆಂತಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಗುವ ಸ್ಟಹಿ 

ತ್ತೆಂಡಿಗಳನ್ನುಟುಿ, ಒೆಂದು ಕಾಡಿನ 

ವಾತಾವರಣವನುು ತಯಾರಿಸ್ಟರಿ!   

 

ಕಾಡಿನ ರಸ  
ನ್ನೇವು ಕ್ರತತಳ  ್ಹಣುಣ ಅಥವಾ ನ್ನೆಂಬ್ ಹಣುಣಗಳ ರಸಗಳನುು ತ್ಗ್ದುಕ್ಕೆಂಡು ಆರೆಂಭಿಸಬಹುದು. ಅ ರಸಗಳ ಡಬಾಬಗಳ ಮೇಲ್್ ಕಾಡಿನ 

ಎಲ್್ಗಳಿೆಂದ ಅಥವಾ “ಕಾಡಿನ ರಸ” ಎನುುವ ಹ್ಸರನುು ಬರ್ದು ಅರ್ೆಂಕರಿಸ್ಟರಿ ಅಥವಾ ನ್ನಮಮದ್ೇಯಾದ ಸವೆಂತ ಹಣಿಣನ ಪ್ುಡಿಯನುು 

ಮಿಶಿಣಗ್ಕಳಿಸ್ಟ ಮಾಡಬಹುದು.   

ಕ್ಕೇತ್ತಗಳಿಗಾಗಿ ಬಾಳ  ್ಹಣುಣಗಳು  
ನಾವು ಒೆಂದು ತಟ್ಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒೆಂದು ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲ ಿಬಾಳ  ್ಹಣುಣಗಳನ್ನುಟುಿ, ಅದರ ಜ್ಕತ್ಯಲ್ಲಿ 

ಕ್ಕೇತ್ತಯ ಗ್ಕೆಂಬ್ಯನುು ಇಡ್ಕೇಣ. “ಕ್ಕೇತ್ತ, ನ್ನನಗ್ ಬಾಳ  ್ಹಣುಣಗಳು” ಎೆಂದು ಹ್ೇಳುವ ಒೆಂದು 

ಸಕಚನ್ಯನುು ನಾವು ಜ್ಕೇಡಿಸ್ಟದ್ದೇವ್. ಈ ರಿೇತ್ತಯ ವಿನ್ಕೇದಾತಮಕವಾದ ಉಪಾಹಾರವನುು ನ್ಕೇಡಿ 

ಮಕೂಳು ಆನೆಂದಪ್ಡುತಾತರ್.  
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ಹುಲ್ಲಯ ಮುಖಗಳು  
ನಾವು ಚಕೂ ಚಕೂ ಮಕಸೆಂಬಿ ಅಥವಾ ಕ್ರತತಳ  ್ಹಣುಣಗಳನುು ಉಪ್ಯೇಗಿಸ್ಟದ್ದೇವ್, ಇದರ್ದಿ್ ನ್ನೇವು 

ನ್ನಮಮ ಪಾಿೆಂತಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಗುವ ಯಾವುದ್ೇ ಕ್ರತತಳ  ್ಹಣಣನುು ಉಪ್ಯೇಗಿಸಬಹುದು. ಅವುಗಳ ಮೇಲ್್ 

ಹುಲ್ಲಯ ಮುಖದ ಚತಿವನುು ಬಿಡಿಸರ್ು ಕಪ್ುಾ ಪ್ಮಯನ್ೆಂಟ್ ಮಾಕಯರ್ ಉಪ್ಯೇಗಿಸ್ಟರಿ. ಮಕೂಳು 

“ಹುಲ್ಲಯನುು” ಆಯೂ ಮಾಡಿಕ್ಕಳುರ್ು ತುೆಂಬಾ ಸೆಂತ್ಕೇಷಪ್ಡುತಾತರ್.  

 

ಜೇವೆಂತವಾಗಿರುವ ಹುಳಗಳು  
ಈ ಪ್ಿದಶಯನಕ್ೂ ಜಗುಟು ಜಗುಟಾದ ಹುಳಗಳು ಸರಿಯಾಗಿರುತತವ್. ಅವುಗಳನುು ತ್ಕಳ್ದಟ್ಟಿರುವ 

ಎಲ್್ಗಳಲ್ಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪಾತ್ಿಗಳಲ್ಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಕ್ರಟ್ಟಿಡಿರಿ. ಆ ಸಥಳದಲ್ಲಿ “ಜೇವೆಂತವಾಗಿರುವ ಹುಳಗಳು” ಅಥವಾ “ಹಕಕನ ಮಟಾಟ” ಎೆಂದು 

ಹ್ೇಳುವ ಮಾತುಗಳನುು ಬರ್ದಟ್ಟಿಡಿರಿ. 

ಹುಲ್ಲಯ ಕಾಲ್್ಬರಳುಗಳು  
ಈ ಆಲ್್ಕೇಚನ್ಗ್ ಕ್ರತತಳ  ್ಬಣಣದಲ್ಲಿರುವ “ಚಟ್ಕೇಸ್”ಗಳು ಸರಿಹ್ಕೇಗುತತವ್, ಆದರ್ ನ್ನಮಮ ಪಾಿೆಂತಯದಲ್ಲಿ 

ಸ್ಟಗುವ ಯಾವುದ್ೇ ಕ್ರತತಳ  ್ಬಣಣದ ಉಪ್ಹಾರವನುು ಉಪ್ಯೇಗಿಸಬಹುದು. ಈ ರಿೇತ್ತಯಾದ ಉಪಾಹಾರವು 

ನ್ನಮಗ್ ಸ್ಟಗದದದರ್, ನ್ನೇವು ಕಾಯರ್ಟ್.ಗಳನುು ತ್ಗ್ದುಕ್ಕೆಂಡು ಅವುಗಳನುು ಚಕೂ ಚಕೂ ಉದದವಾದ 

ತುೆಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತತರಿಸಬ್ೇಕು. ಅವುಗಳ ಮುೆಂದ್ “ಹುಲ್ಲಯ ಕಾಲ್್ಬರಳುಗಳು” ಎೆಂದು ಒೆಂದು ಮಾತನುು 

ಬರ್ಯಬ್ೇಕು.  

ರುಚಯಾದ ಇರುವ್ಗಳು  
ಈ ಉಪಾಹಾರವನುು ಮಾಡುವುದಕ್ೂ ಒಣಗಿಸ್ಟರುವ ದಾಿಕ್ಷಿಗಳನುು, ಬಕಿ ಬ್ರಿೀಸ್.ಗಳನುು, ಅಥವಾ ಒಣಗಿಸ್ಟಸ 

ಕಾಿನ್.ಬ್ರಿಿಸ್.ಗಳನುು ಬಟಿರ್ುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ರಡಿರಿ, ಅವುಗಳ ಹತ್ತತರದಲ್ಲಿ ಇರುವ್ಗಳ ಬರುತ್ತತರುವೆಂತ್ 

ಕಾಣಿಸ್ಟಕ್ಕಳುುವುದಕ್ೂ ಅವುಗಳನುು ಸಾರ್ುಗಳಾಗಿ ಇಟ್ಟಿಡಿರಿ. ಈಗ ಅವುಗಳನುು ತಮಮ ಅಲ್ಾಾಹಾರವನಾುಗಿ 

ತ್ಗ್ದುಕ್ಕಳುರ್ು ಯಾರಿಗ್ ಧ್್ೈಯಯವಿದ್ಯೆಂದು ನ್ಕೇಡರ್ು ಮಕೂಳ ಮುಖಗಳನುು ಚ್ನಾುಗಿ ಗಮನ್ನಸ್ಟರಿ.  

ಅಲ್ಾಾಹಾರ  
ಈ ಅಲ್ಾಾಹಾರಕ್ೂ, ನಾವು ದ್ಕೇಸ್ಕಾಯಿಯೆಂದಗ್ ಆರೆಂಭಿಸ್ಕೇಣ. ಯಾವುದ್ೇ 

ಹಸ್ಟರು ಹಣುಣ ಅಥವಾ ತರಕಾರಿಯಾಗಲ್ಲ ಇದಕ್ೂ ಉಪ್ಯೇಗಿಸಬಹುದು. 

ದ್ಕೇಸ್ಕಾಯಿಗ್ ಸುಮಾರು 4 ಸ್ೆಂ.ಮಿೇ. ಉದದ “ತಲ್್”ಗಾಗಿ ಬಿಟುಿ, ಉಳಿದ 

ಭಾಗವ್ಲ್ಾಿ ತುೆಂಡು ತುೆಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತತರಿಸ್ಟರಿ. ತಲ್್ಯನುು ಅರ್ೆಂಕರಿಸುವುದಕ್ೂ, 

ಒೆಂದು ಟ್ಕಮೇಟ್ಕ ತ್ಗ್ದುಕ್ಕೆಂಡು ಅದರಿೆಂದ ಕಣುಣಗಳನುು ಮತುತ ನಾಲ್ಲಗ್ಯನುು ತಯಾರಿಸ್ಟರಿ.  

ನ್ನಮಮ ಆಹಾರದ ಮೇಜನುು ಒೆಂದು ತಟ್ಿಯ ಮೇಲ್್ ಪಾಿಣಿಯ ಗುರುತುಗಳಾಗಿ ತ್ಕೇರಿಸರ್ು ಚತಿಗಳನಕು ಬಿಡಿಸ 

ಬಹುದು. ಹಾಗ್ಯೇ ಆ ತಟ್ಿಯನುು ತುೆಂಬಿಸರ್ು ಬಿಸ್ೂಟ್.ಗಳನುು ಹಾಕ್ರರಿ.   



 

13 

ತ್ತೆಂಡಿಮನ್ ಅಥವಾ ನ್ನೇರಿನ ಡಬಿಬಗಳು  
ಬ್ೇಕಾದವುಗಳು:  

• ಸುಮಾರು 10 ಸ್ೆಂ.ಮಿೇ. ವಾಯಸವಿರುವ  2 ತಟ್ಿಗಳು 

• ಪ್ೇಪ್ರ್ ತಟ್ಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅೆಂಟು ಅಥವಾ ಕ್ಕೇಲ್ಡ ಸ್ಟಲ್ಲಕಾನ್ ಅೆಂಟು  

• ಕತತರಿಗಳು 

• ಹಸ್ಟರು ಮತುತ ಕೆಂದು ಬಣಣದ ತ್ತಶಯಯ ಪ್ೇಪ್ರ್ ಅಥವಾ ಬಣಣಗಳು ಮತುತ ಬಿಶ್.ಗಳು  

• ½ (ಅಧಯ) ಟಾಯಿಲ್್ಟ್ ಪ್ೇಪ್ರ್ ಟಕಯಬ್ (ಇಬಬರು ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳು ಒೆಂದು ಟಕಯಬ್.ನುು 

ಹೆಂಚಕ್ಕಳುಬಹುದು)  

• ಕಲ್ಲಯ ರಿಬಬನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟರೆಂಗ್  

ಸಕಚನ್ಗಳು :  

• ಆೆಂಗಿ ಅಕ್ಷರವಾದ ಕಾಯಪಿಟಲ್ ಯು (U) ಪ್ಿತ್ತಯೆಂದು ತಟ್ಿಯ ಮೇಲ್್ ಬರ್ಯಿರಿ. ಟಾಯಿಲ್್ಟ್ ಪ್ೇಪ್ರ್ ಟಕಯಬ್ ಅಳತ್ ಇದು 

ಸರಿಸುಮಾರಾಗಿ ಇರುವೆಂತ್ ನ್ಕೇಡಿಕ್ಕಳಿುರಿ.  

• U ಆಕಾರವನುು ಕತತರಿಸ್ಟರಿ, ಎರಡು U ಗಳನುು ಒೆಂದಕ್ಕೂೆಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಕತುಕ್ಕಳುುವೆಂತ್ ಜ್ಕೇಡಿಸ್ಟರಿ.  

• U ಇರುವ ಸಥಳದಲ್್ಿಲ್ಾಿ ಟಕಯಬ್.ನುು ಅೆಂಟ್ಟಸ್ಟರಿ.  

• ಎರಡು ತಟ್ಿಗಳನುು ಸರಿಯಾಗಿ ಅೆಂಟ್ಟಸ್ಟರಿ.  

• ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳು ತಮಮ ತಮಮ ತ್ತೆಂಡಿಮನ್ಗಳನುು ಬಣಣ ಹಚುಚವುದರ ಮಕರ್ಕ ಅರ್ೆಂಕರಿಸ್ಟಕ್ಕಳುರ್ು ಅಥವಾ ಅವುಗಳಿಗ್ ಬಣಣದ 

ಕಾಗದಗಳನುು ಅೆಂಟ್ಟಸುವುದರ ಮಕರ್ಕ ಅರ್ೆಂಕಾರ ಮಾಡರ್ು ಅನುಮತ್ತ ಕ್ಕಡಬಹುದು.  
 

ತಟ್ಿಯ ಎರಡು ಕಡ್ಗ್ ಚಕೂ ಚಕೂ ರೆಂಧಿಗಳನುು ಹಾಕ್ರ, ಅದರ ಮಕರ್ಕ 

ರಿಬಬನ್ ಕಟ್ಟಿರಿ. ಹಿೇಗ್ ತ್ತೆಂಡಿಮನ್ಯನುು ಅಥವಾ ನ್ನೇರಿನ ಡಬಿಬಯನುು ಚ್ನಾುಗಿ 

ಹಿಡಿದುಕ್ಕಳುಬಹುದು. 
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ಪಾಠ 1   
ಯೇಸು ಕ್ರಿಸತನು ನನುನುು ಬರ್ವುಳುವನಾಗಿ ಮಾಡಿದಾದನ್.  

ಮುಖಯ ಅೆಂಶ (ಪಾಠ 1)  
ನಾನು ಬರ್ಹಿೇನ್ನುುವ ಭಾವನ್ಗ್ ಒಳಗಾದರಕ, ನಾನು ಕತಯನಲ್ಲಿ ಬರ್ವುಳುವನಾಗಿದ್ದೇನ್.  

ಬ್ೈಬಲ್ ಪಾಠ (ಪಾಠ 1)  
ದ್ಲ್ಲಲ್ಾ ಮೇಸಗ್ಕಳಿಸುವುದು (ನಾಯಯಾ.16:1-31)  

ಪ್ರಿಚಯ (ಪಾಠ 1)  
ಈ ಹ್ಕಸ ಸುಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ತೆಂಡವು ಅಥವಾ ಗುೆಂಪ್ು ಜಯಗ್ಕಳುುತತದ್, ಬದುಕುತತದ್ ಮತುತ ಎದುರಿಸುತತದ್ಯೆಂದು 
ನ್ನರಕಪ್ಣ್ಯಾಗುವುದಕ್ೂ ಅೆಂತ್ತಮ ಪ್ರಿೇಕ್ಷ್ಗ್ ಅನ್ೇಕವಾದ ಹ್ಕಸ ಭಾಗಸಥರು ಪಾಲ್್ಕೊಳುುವೆಂತ್ ಮಾಡುತ್ತತದ್!  
“ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕುವುದು” ಎನುುವ ಕಾಯಯಕಿಮಕ್ೂ ಸುಸಾವಗತ.  
ಪ್ಿತ್ತದನ ಜನರು ನ್ನಮಮನುು ಮೇಸಗ್ಕಳಿಸುವುದಕ್ೂ ಪ್ಿಯತು ಮಾಡುತಾತರ್ ಮತುತ ಅವರಿಗ್ ಪ್ಿಯೇಜನವಾಗುವ ಕ್ರ್ಸಗಳನುು ನ್ನಮಿಮೆಂದ 
ಮಾಡಿಸ್ಟಕ್ಕಳುುತಾತರ್. ಇದಕಾೂಗಿ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸತನಲ್ಲಿ ನಾವ್ೇನಾಗಿದದೇವೇ ಎೆಂದು ನಾವು ಕಲ್ಲತುಕ್ಕಳುುವಾಗ ನಾವು ನ್ನಶಚಯತ್ಯಿೆಂದ 
ಇರಬಹುದು! (2 ಕ್ಕರಿೆಂಥ.12:10 ವಚನವನುು ಈ ದನಕಾೂಗಿ ಪ್ರಿಚಯ ಮಾಡಿರಿ) ಇವತುತ ನಾವು ಬ್ಕೇಗಿಯಿನುು ಭ್ೇಟ್ಟ ಮಾಡ್ಕೇಣ. ಜಾರುವ 
ಹಾವಿನ ಮೇಸಗಳನುು ಹ್ೇಗ್ ಜಯಿಸುತಾತನ್ೆಂದು ನ್ಕೇಡಿರಿ. ನಮಮ ಬರ್ವನುು ವೃದಧಪ್ಡಿಸ್ಟಕ್ಕಳುರ್ು ಉಪಾಹಾರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು 
ಒಜ್ಯನುು ಎತುತವ ಕ್ರ್ಸವನುು ಮಾಡ್ಕೇಣ ಮತುತ ನಾವು ಇನಕು ಕರಡಿ ಗ್ಕೆಂಬ್ಯನುು ತಯಾರಿಸಬಹುದು ಮತುತ ಆಟಗಳನುು 
ಆಡಬಹುದು! ಅದಾದನೆಂತರ ನಾವು ನಮಮ ಬ್ೈಬಲ್.ಗಳನುು ತ್ರ್ದು, ದ್ಲ್ಲಲ್ಾಯಿೆಂದ ಸೆಂಸ್ಕೇನನು ಹ್ೇಗ್ ಮೇಸಗ್ಕೆಂಡಿದಾದನ್ಕೇ ಎೆಂದು 
ನ್ಕೇಡ್ಕೇಣ. ಹಾಗ್ಯೇ ಕ್ಕನ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನು ಬರ್ದ್ಕೆಂದಗ್ ಆತನು ಯಾವರಿೇತ್ತ ಜಯಗ್ಕೆಂಡಿದಾದನ್ಕೇ ಎೆಂದು ತ್ತಳಿದುಕ್ಕಳ ್ ುೇಣ.  
“ನಾನು ಬರ್ಹಿೇನ್ನುುವ ಭಾವನ್ಗ್ ಒಳಗಾದರಕ, ನಾನು ಕತಯನಲ್ಲಿ ಬರ್ವುಳುವನಾಗಿದ್ದೇನ್” ಎನುುವ ಮುಖಯ ಅೆಂಶವನುು ಈ ದನ ನಾವ್ರ್ರಿು 
ಸ್ೇರಿ ಹ್ೇಳ ್ೇಣ. ದನದ ಕ್ಕನ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ನಮಮ ಕತಯನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ವುಳುವರಾಗಿದ್ದೇವ್ೆಂದು ನಾವು 
ತ್ತಳಿದುಕ್ಕೆಂಡಾಗ, ಈ ಕಾಡಿನ ಜೇವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕುತ್ತೇವ್ೆಂದು ನ್ನೇವು ಮತುತ ನಾನು ನ್ನಶಚಯತ್ಯಿೆಂದ ಇರುತ್ತೇವ್!  

ಪಾಿಣಿಗಳು (ಪಾಠ 1)  
ಹಾವು ಮೇಸಗ್ಕಳಿಸುತತದ್ ಮತುತ ಕರಡಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತತದ್.  

ತೆಂಡಗಳು (ಪಾಠ 1)  
ತೆಂಡಗಳಾಗಿ ವಿೆಂಗಡಿಸ್ಟರಿ ಮತುತ ಪ್ಿತ್ತಯೆಂದು ತೆಂಡಕ್ೂ ಒೆಂದ್ಕೆಂದು 

ಹ್ಸರನುು ಇಟುಿಕ್ಕಳಿುರಿ. ಆ ಹ್ಸರುಗಳನುು ಕಲ್ಲತುಕ್ಕಳುುವುದಕ್ೂ ಆಟವನುು ಆಡಿರಿ.  

ಬ್ೈಬಲ್ ವಾಕಯ (ಪಾಠ 1)  
“ಆದದರಿೆಂದ ಕ್ರಿಸತನ ನ್ನಮಿತತ ನನಗ್ ನ್ನಬಯಲ್ಾವಸ್ಥಯಕ ತ್ತರಸಾೂರವೂ ಕ್ಕರತ್ಯಕ ಹಿೆಂಸ್ಯಕ ಇಕೂಟುಿ ಸೆಂಭ್ವಿಸ್ಟದಾಗ 
ಸೆಂತುಷಿನಾಗಿದ್ೇನ್. ನಾನು ಯಾವಾಗ ನ್ನಬಯರ್ನಾಗಿದ್ದೇನ್ಕೇ ಅವಾಗಲ್್ೇ ಬರ್ವುಳುವನಾಗಿದ ದ್ೇನ್.” 2 ಕ್ಕರಿೆಂಥ.12:10.  
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ನಾಟಕ (ಪಾಠ 1)  
ಬ್ಕೇಗಿಿೇ ತನು ಕಾಡಿನ ಜೇಪ್.ನಲ್ಲಿ ಮರ್ಗಿದಾದನ್, ಸ್ಲ್ ಫ್ೇನ್ ಎಚಚರಿಕ್ಯ ಶಬದವು ಆಗುತ್ತತದದರಕ, ಅವನು ಸಕುಜ್ ಬಟನ್ ಒತುತತಾತ 
ಇದದದದನು. ಸವರ್ಾ ಹ್ಕತುತ ಆದನೆಂತರ ಆಕಸ್ಟಮಕವಾಗಿ ಅವನು ಆರ್ಸಯವಾದ್ನ್ೆಂದು ತ್ತಳಿದುಕ್ಕೆಂಡನು! ಆಗ ಅವನು ನ್ನದ್ದಯೆಂದು ಎದುದ, ಜೇಪ್ 
ಒಳಗಿನ್ನೆಂದ ಜಗಿದು ಹ್ಕರಗಡ್ಗ್ ಬರುತಾತನ್. ಕಾಡಿನ ಶಾಲ್್ಗ್ ಆರ್ಸಯವಾಗಿ ಬೆಂದದ್ದೇನ್ ಎೆಂದು ತುೆಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕ್ರರುಚುತಾತ ಬ್ಕೇಗಿಿ 
ತ್ತರುಗುತಾತ ಇರುತಾತನ್ ಮತುತ ತನು ಸ್ುೇಹಿತನಾಗಿರುವ ಕರಡಿಗ್ ವಾಟಾೆಪ್ ಸೆಂದ್ೇಶವನುು ಕಳುಹಿಸುತಾತನ್. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ತನು ಶಾಲ್್ಯ 
ಕುರಿತಾಗಿ ಬ್ಕೇಗಿ ಿಮಕೂಳಿಗ್ ಹ್ೇಳಬ್ೇಕು, ಆದರ್ ಅವನು ಇವಾಗ ಆರ್ಸಯವಾಗಿ ಬೆಂದದದರಿೆಂದ ಅಲ್ಾಾಹಾರವನುು ಕ್ಕಡದರಿ.  ಆರ್ಸಯವಾಗಿ 
ಬೆಂದದದಕ್ೂ ತನು ಉಪಾಧ್ಾಯಯರು ಶಿಕ್ಷ್ ಕ್ಕಡುತಾತರ್ೆಂದು ಅವನು ಭ್ಯಪ್ಡುತ್ತತರುತಾತನ್. ಸ್ಟದಧವಾಗುವುದಕ್ೂ ತ್ತೇವಿವಾಗಿ 
ಪ್ಿಯತ್ತುಸುತ್ತತರುವಾಗ, ತನು ಹ್ಕಟ್ಿ ಗುರುಗುಟುಿತತದ್ ಮತುತ ಅಲ್ಾಾಹಾರವು ಕ್ಕಡದದದಕಾೂಗಿ ತುೆಂಬಾ ನ್ಕೇವನುು ಅನುಭ್ವಿಸುತ್ತತರುತಾತನ್. 
ಹಾವು ಬೆಂದು, ಅಲ್ಾಾಹಾರವನುು ತ್ತನುು ಎೆಂದು ಬ್ಕೇಗಿಿಗ್ ಹ್ೇಳುವುದಕ್ೂ ಪ್ಿಯತ್ತುಸುತತದ್. ತನು ಕುರಿತಾಗಿ ತಾನು 
ಕಳವಳಗ್ಕಳುುತ್ತತದಾದನ್ೆಂದು ಹ್ೇಳಿ ಹಾವು ತನುನುು ಮೇಸಗ್ಕಳಿಸುತತದ್.  ಕರಡಿ ಕಕಡ ಸನ್ನುವ್ೇಶದ್ಕಳಗ್ ಪ್ಿವ್ೇಶಿಸ್ಟ, ಶಾಲ್್ಗ್ ಸರಿಯಾದ 
ಸಮಯಕ್ೂ ಹ್ಕೇಗಬ್ೇಕ್ೆಂದು ಬ್ಕೇಗಿಿಯನುು ಪಿೇತೆಹಿಸುತತದ್! ಬ್ಕೇಗಿ ಿತ್ತನುಬ್ೇಕ್ೆಂದು ಅಲ್್ಿೇ ಇರುವುದಕ್ೂ ಶ್ಯೇಧಿಸರ್ಾಡುತಾತನ್ ಯಾಕೆಂದರ್ 
ಹಾವು ಬೆಂದು ಅವನ್ನಗ್ ಇಷಿವಾಗಿರುವ ಧ್ಾನಯದ ಅಲ್ಾಾಹಾರವನುು ಅವನ ಮುೆಂದ್ ಸುರಿಯುತಾತನ್. (ನ್ನಮಮ ಪಾಿೆಂತಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಗುವ ನ್ನಮಗ್ 
ಇಷಿವಾದ ಧ್ಾನಯಗಳನುು ಆಯೂ ಮಾಡಿಕ್ಕಳಿುರಿ ಮತುತ ವಿಬಿಎಸ್ ಕಾಯಯಕಿಮದ ಪ್ಿತ್ತಯೆಂದು ದನವೂ ಆ ಅಲ್ಾಾಹಾರವನುು 
ಮಾಡಿಕ್ಕಳಿುರಿ.) ಓಯ್... ನ್ನನಗ್ ಯಾವ ಕ್ೈಗಳಿರ್ಿ!! ಎೆಂದು ಬ್ಕೇಗಿಿ ಹ್ೇಳುತಾತನ್. ನ್ನೇವು ಹ್ೇಗ್ ಆ ಧ್ಾನಯಗಳನುು ಸುರಿಯುವಿರಿ? 
ಆದಾದನೆಂತರ ಅವನು ಎರಡು ಪಾಿಣಿಗಳನುು ಬಿಟುಿ, ಅಲ್ಲಿೆಂದ ಓಡಿ ಹ್ಕೇಗುತಾತನ್. ಕಾಡಿನ ಶಾಲ್್ಗ್ ಬ್ಕೇಗಿಿ ಹ್ಕೇದಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ತಟ್ಿಯ 
ತುೆಂಬಾ ಹಣುಣಗಳಿದದವು ಮತುತ ಅದ್ೇ ರಿೇತ್ತಯ ಅಲ್ಾಾಹಾರವು ಇದದತುತ! ಅದು ಆ ದನ ಶಾಲ್್ಯಲ್ಲಿ ತುೆಂಬಾ ವಿಶ್ೇಷವಾದ ದನವಾಗಿತುತ, ಮತುತ 
ಅವರು ಪ್ಿತ್ತಯಬಬರಿಗ್ ಅಲ್ಾಾಹಾರವನುು ಕ್ಕಟ್ಟಿದದರು!! ವಾಾವ್! ನಾನು ಕಕಡ ಬರ್ಹಿೇನನ್ೆಂದು ಭಾವಿಸ್ಟದಾಗ, ನಾನು 
ಬರ್ವುಳುವನಾಗಿರುತ್ತೇನ್, ಯಾಕ್ೆಂದರ್ ದ್ೇವರು ನನು ಪ್ಕ್ಷದಲ್ಲಿದಾದರ್ ಎೆಂದು ಹ್ೇಳುತಾತ ಒೆಂದು ವಾಟಾೆಪ್ ಸೆಂದ್ೇಶವನುು ಕರಡಿಗ್ ಬ್ಕೇಗಿಿ 
ಕಳುಹಿಸುತಾತನ್. ನಾನು ಈ ಬ್ಳಿಗ್ೊ ತುೆಂಬಾ ಬರ್ಹಿೇನನಾಗಿ ಇದದದ್ದೇನ್, ಅದಕಾೂಗಿಯೇ ನಾನು ಅಲ್ಾಮ್ಯ.ನಲ್ಲಿ ಸಕುಜ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತತದ್ದ. 
ಆದರ್ ಸರಿಯಾದ ವ್ೇಳ್ಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ೂ ನಾನು ಅಲ್ಾಾಹಾರವನುು ತ್ಗ್ದುಕ್ಕೆಂಡಿರ್ಿವ್ೆಂದು ಯಾರಿಗಕ ಗ್ಕತ್ತತರ್ಿ! ಆಹಾರವಿರ್ಿದ್ ದನವ್ರ್ಿ 
ನಾನು ಬರ್ಹಿೇನನಾಗಿದ್ದೇನ್, ಆದರ್ ನಾನ್ನೇಗ ಈ ರುಚಕರವಾದ ಅಲ್ಾಾಹಾರವನುು ತ್ಗ್ದುಕ್ಕೆಂಡು ತುೆಂಬಾ ಬರ್ವುಳುವನಾಗಿದ್ದೇನ್! ನಾನು 
ಬರ್ಹಿೇನ್ನುುವ ಭಾವನ್ಗ್ ಒಳಗಾದರಕ, ನಾನು ಕತಯನಲ್ಲಿ ಬರ್ವುಳುವನಾಗಿದ್ದೇನ್. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸತ ನನುನುು ತುೆಂಬಾ ಬರ್ವುಳುವನನಾುಗಿ 
ಮಾಡಿದಾದನ್.    
 

ಗುಹ್ ತರಗತ್ತ (ಪಾಠ 1)  
ದ್ಲ್ಲಲ್ಾ ಮೇಸಗ್ಕಳಿಸ್ಟದಾದಳ್  

(ನಾಯಯಾ.16:1-31) 

ಬ್ೈಬಲ್ ಕಥ್ಯ ಪ್ಿತ್ತಯೆಂದು ಭಾಗವನುು ನ್ನೇವು ಹ್ೇಳುತ್ತತರುವಾಗ, ಈ ಕ್ಳಗ್ ಕ್ಕಟ್ಟಿರುವ 
ಚತಿಗಳನುು ಮಕೂಳು ಬಿಡಿಸುವುದಕ್ೂ ಹ್ೇಳಿರಿ. ಸಾಧಯವಾದಷುಿ ಚತಿಗಳನುು ತುೆಂಬಾ ಸಾಧ್ಾರಣವಾಗಿ ಇರುವೆಂತ್ ನ್ಕೇಡಿಕ್ಕಳಿುರಿ, ಅದರಿೆಂದ 
ನ್ನಮಮ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳು ತುೆಂಬಾ ಸುರ್ಭ್ವಾಗಿ ಅವುಗಳನುು ನಕರ್ು ಮಾಡಿಕ್ಕೆಂಡು ಚತ್ತಿಸುತಾತರ್.  

1. ಸೆಂಸ್ಕೇನನು ತುೆಂಬಾ ಬರ್ವುಳುವನು. ಶತುಿವು ತನುನುು ಹಿಡಿದುಕ್ಕಳುಬ್ೇಕ್ೆಂದು ಬಯಸ್ಟತುತ, ಆದರ್ ಯಾವ 
ಸ್ೈನ್ನಕರು ಅವನನುು ಹಿಡಿದುಕ್ಕಳುುವುದಕ್ೂ ಆಗಲ್ಲರ್ಿ. ಆದರ್, ತನು ಬರ್ಕ್ೂ ರಹಸಯ ಸೆಂಗತ್ತ ಇರುತತದ್ಯೆಂದು 
ಪ್ಿತ್ತಯಬಬರಿಗ್ ಚ್ನಾುಗಿ ಗ್ಕತ್ತತತುತ. ಸೆಂಸ್ಕೇನನ್ನೆಂದ ಆ ರಹಸಯವನುು ತ್ತಳಿದುಕ್ಕೆಂಡರ್ ಹ್ಚಾಚದ ಬ್ಳಿುಯನುು 
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ಕ್ಕಡುತ್ತೇವ್ೆಂದು ಫಿಲ್ಲಸ್ಟಿಯನುರು ದ್ಲ್ಲಲ್ಾ ಜ್ಕತ್ಯಲ್ಲ ಿಒಡೆಂಬಡಿಕ್ ಮಾಡಿಕ್ಕೆಂಡಿದದರು. ಸೆಂಸ್ಕೇನನು ದ್ಲ್ಲಲ್ಾಯನುು ಪಿಿೇತ್ತಸ್ಟದನು, ಆದರ್ 
ಆಕ್ ಹಣವನುು ಹ್ಚಾಚಗಿ ಪಿಿೇತ್ತ ಮಾಡಿದದಳು.  
 

ಚತಿ 1 : ಬ್ಳಿು ನಾಣಯಗಳಿರುವ ಒೆಂದು ದ್ಕಡಡ ಚೇರ್  
 

2. ಸೆಂಸ್ಕೇನನ ರಹಸಯವ್ನ್ೆಂಬುವುದನುು ತ್ತಲ್ಲಕ್ಕಳುರ್ು ದ್ಲ್ಲಲ್ಾ ಅವನನುು ತುೆಂಬಾ ಹ್ಚಾಚಗಿ ಬ್ೇಡಿಕ್ಕಳುುತ್ತತರುವಾಗ, ಆಕ್ 
ಕಾವರ್ುಗಾರರನುು ಸ್ಟದಧಪ್ಡಿಸ್ಟದದಳು. ಕರುಳಿನ ಏಳು ಹಸ್ಟೇ ತೆಂತ್ತಗಳಿೆಂದ ನನುನುು ಕಟ್ಟಿದರ್ ನಾನು 
ಬರ್ಹಿೇನನಾಗಿ ಬ್ೇರ್ ಮನುಷಯರೆಂತ್ ಆಗುತ್ತೇನ್ೆಂದು ಅವನು ಆಕ್ಗ್ ಸುಳುು ಹ್ೇಳಿದನು. ಅವನು ಮರ್ಗಿದಾಗ 
ಆಕ್ ಅವನನುು ಆ ತೆಂತ್ತಗಳಿೆಂದ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ರದಳು, ಆದರ್ ಅವನು ಎದದನೆಂತರ, ಅವುಗಳನುು ತುೆಂಬಾ 
ಸುರ್ಭ್ವಾಗಿ ಹರಿದು ಹಾಕ್ರದನು. ಅವನು ಸುಳುು ಹ್ೇಳಿದದಕಾೂಗಿ ಆಕ್ ನನುನುು ನ್ನೇನು ವೆಂಚಸ್ಟದ ಎೆಂದು 
ಅವನ್ನಗ್ ಹ್ೇಳಿದಳು. ಆದಾದನೆಂತರ ಕಕಡ, ಆಕ್ ತನುನುು ಮೇಸ ಮಾಡುತ್ತತದಾದಳ  ್ಎೆಂದು ಅವನು 
ತ್ತಳಿದುಕ್ಕೆಂಡಿರ್ಿ. ಹ್ಕಸ ಹಗೊಗಳು ತುೆಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತತವ್ಯೆಂದು ಸೆಂಸ್ಕೇನನು ಆಕ್ಗ್ ಹ್ೇಳಿದನು. ಆಕ್ 
ಮತ್ಕತೆಂದುಬಾರಿ ಅವನನುು ಆ ಹಗೊಗಳಿೆಂದ ಕಟ್ಟಿದಳು, ಆದರಕ ಅವನು ಅವುಗಳನುು ತುೆಂಬಾ ಸುರ್ಭ್ವಾಗಿ ಹರಿದುಹಾಕ್ರದನು. 
ಅದಾದನೆಂತರ, ನನು ತಲ್್ೇ ಕಕದಲ್ಲನ ಏಳು ಜಡ್ಗಳನುು ಮಗೊದಲ್ಲಿ ನ್ೇಯಿದರ್  ಸಾಕು ಎೆಂದು ಅವನು ಆಕ್ಗ್ ಹ್ೇಳಿದನು. ತಕ್ಷಣವ್ೇ ಆಕ್ 
ಅದನಕು ಮಾಡಿ ತ್ಕೇರಿಸ್ಟದಳು. ಆದರಕ ಅದು ಅವನಲ್ಲಿ ವಿಫರ್ವಾಯಿತು.  
 

ಚತಿ 2 : ಉದದ ಕಕದುಲ್ಲರುವ ತಲ್್, ಸೆಂಸ್ಕೇನನ್ನಗ್ ಇದದ ಹಾಗ್ಯೇ ಏಳು ಜಡ್ಗಳು. 
 

3. ಕ್ಕನ್ಗ್, ದ್ಲ್ಲರ್ಳು ತನಗ್ ಬ್ೇಕಾದದದನುು ಪ್ಡ್ದುಕ್ಕಳುುವುದಕ್ೂ ತನುನುು ಇನಕು ಹ್ಚಾಚಗಿ ಬರ್ವೆಂತ್ತಕ್ 
ಮಾಡಿದಳು. “ನನುನುು ಪಿಿೇತ್ತ ಮಾಡುತ್ತತರ್ಿವೇ? ನ್ನೇನು ನನುನುು ಪಿಿೇತ್ತಸುತ್ತತದದರ್ ನ್ನೇನು ನನಗ್ ಸತಯವನುು 
ಹ್ೇಳುತ್ತತದದೇ?” ಎೆಂದು ಆಕ್ ಅವನ್ನಗ್ ಕ್ೇಳಿದಳು.  ನ್ನೇವು ಉತತಮ ಸ್ುೇಹಿತರಾಗಿದದರ್, ಅದು ನ್ನಮಗ್ 
ತ್ತಳಿಸರ್ಾಡುತ್ತತತುತ, ಅವರಿಗ್ ಬ್ೇಕಾದದದನುು ನ್ನೇವು ಮಾಡುವಿರಾ? ಸೆಂಸ್ಕೇನನು ತನುನುು ತಯಜಸ್ಟಕ್ಕೆಂಡು, ಆಕ್ಗ್ 
ಆ ರಹಸಯವನುು ಹ್ೇಳಿದನು. “ನನು ಕಕದಲ್್ೇ ನನಗ್ ಬರ್” ಎೆಂದು ಹ್ೇಳಿದನು. ನನು ಕಕದರ್ನುು ನಾನು ಕ್ಷೌರ 
ಮಾಡಿಕ್ಕೆಂಡರ್, ನಾನು ಇತರ ಮನುಷಯರೆಂತ್ ಬರ್ಹಿೇನನಾಗುವ್ನು.  
ಚತಿ. 3: ಒಬಬ ಮನುಷಯನು ಮರ್ಗಿರುತಾತನ್, ತನು ಕಕದರ್ಲ್ಲಿ ಅಧಯಕ್ೂ ಅಧಯ ತ್ಗ್ದು ಹಾಕ್ರರುತಾತರ್.   

 
 
 

4. ಅವನು ಕ್ಕನ್ಗ್ ಆಕ್ಗ್ ಸತಯವನುು ಹ್ೇಳುತಾತನ್ೆಂದು ಆಕ್ಗ್ ಚ್ನಾುಗಿ ಗ್ಕತ್ತತತುತ. ಅವನು ಮರ್ಗಿದಾದಗ ಅವನ 
ಕಕದರ್ುಗಳನುು ಕತತರಿಸುವುದಕ್ೂ ಆಕ್ ಒಬಬ ಮನುಷಯನನುು ಇಟುಿಕ್ಕೆಂಡಿದದಳು, ಮತುತ ತನುನುು 
ಹಿಡಿದುಕ್ಕಳುುವುದಕ್ೂ ಸ್ೈನ್ನಕರು ಕಕಡ ಸ್ಟದಧವಾಗಿದದರಕ. ಈ ಸರ್ ಅದು ಚ್ನಾುಗಿ ಕ್ರ್ಸ ಮಾಡಿತು. ಸ್ೈನ್ನಕರು 
ಓಡಿ ಬೆಂದು, ತಲ್್ ಬ್ಕೇಳಿಸ್ಟಕ್ಕೆಂಡ ಸೆಂಸ್ಕೇನನನುು ಹಿಡಿದುಕ್ಕೆಂಡು ನ್ಕೇಯಿಸ್ಟದರು. ಅವರು ಅವನನುು 
ಸ್ರ್ಮನ್ಯಲ್ಲಿಟಿರು.  

ಚತಿ 4: ಕ್ರಟಕ್ರಯ ಮೇಲ್್ ಕ್ಕೇರ್ುಗಳನುು ಇಟ್ಟಿರುವ ಸ್ರ್ಮನ್ 
 



 

17 

5. ಸೆಂಸ್ಕೇನನು ಸ್ರ್ಮನ್ಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅವನ ಕಕದರ್ು ಮತ್ತೇ ಬ್ಳ್ದವು, ತನು ಬರ್ವು ದ್ೇವರಿೆಂದಲ್್ೇ 
ಬೆಂದತ್ೆಂದು ಅವನು ತ್ತಳಿದುಕ್ಕೆಂಡನು. ಫಿಲ್ಲಸ್ಟಿಯನುರು ಆರಾಧಿಸುವ ಸುಳುು ದ್ೇವರಾಗಿರುವ ದಾಗ್ಕನ್ ಹಬಬಕ್ೂ 
ಅವನನುು ಕರ್ದುಕ್ಕೆಂಡು ಬೆಂದದದರು. ಅವನು ಬರ್ಕಾೂಗಿ ದ್ೇವರನುು ಬ್ೇಡಿಕ್ಕೆಂಡನು, ಆಗ ದ್ೇವರು ತನು 
ಪಾಿಥಯನ್ಗ್ ಉತತರವನುು ಕ್ಕಟಿನು. ಕ್ಕನ್ಗ್ ಸೆಂಸ್ಕೇನನು ಫಿಲ್ಲಸ್ಟಿಯನುರ ವಿರುದಧ ಹ್ಕೇರಾಟ ಮಾಡಿ ಗ್ದದನು.  
 

ಚತಿ 5 : ಪಾಿಥಯನ್ ಮಾಡುವ ಮನುಷಯ  
   
 

ಅಭಿಪಾಿಯಗಳು  

ಎರಡು ಅಭಿಪಾಿಯಗಳನುು ತರಗತ್ತಗ್ರ್ಿರಿಗ್ ಕ್ೇಳಿಸುವೆಂತ್ ಓದರಿ. “ಅಭಿಪಾಿಯಗಳ ್ೆಂದಗ್” ಇರುವ ಆಲ್್ಕೇಚನ್ ಏನ್ೆಂದರ್ ನ್ನಮಮ 
ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳು ಆಲ್್ಕೇಚಸುವೆಂತ್ ಮಾಡುವುದ್ೇ, ಅದಕಾೂಗಿ ನ್ನೇವು ಎರಡು ಕಡ್ಗ್ ಸಾಧಯವದಷುಿ ಸರಿಯಾಗಿರುವೆಂತ್ ನ್ಕೇಡಿಕ್ಕಳಿುರಿ. 
ನ್ನಮಗ್ ಕ್ಕಟ್ಟಿರುವ ಎರಡು ಆಯೂಗಳನುು ಓದರಿ ಮತುತ ಅವುಗಳನುು ಸರಿಯಾದ ಉತತರಗಳಾಗಿರುವೆಂತ್ ಮಾಡಿರಿ. ನ್ನಮಗ್ ಇಷಿವಾದರ್, 
ಮತದಾನಕಾೂಗಿ ಸ್ಟಿಕೂರ್.ಗಳನುು ಉಪ್ಯೇಗಿಸಬಹುದು. ಸರಿಯಾದ ಉತತರವನುು ತ್ಕೇರಿಸುವುದಕ್ೂ ಪ್ಿಯತ್ತುಸಬ್ೇಡಿರಿ, ಆದರ್ ತಮಮಷಿಕ್ೂ 
ತಾವ್ೇ ಆಲ್್ಕೇಚಸುವೆಂತ್ ಅವರನುು ಪಿೇತಾೆಹ ಮಾಡಿರಿ.  

ಪ್ಿಶ್ು : ಸೆಂಸ್ಕೇನನು ತನು ರಹಸಯಗಳನುು ಮರ್ಯಾಗಿಟುಿಕ್ಕೆಂಡಿರಬ್ೇಕ್ಕೇ?  

ಎ. “ನ್ನಜವಾಗಿ ನ್ನೇನು ನನುನುು ಪಿಿೇತ್ತಸ್ಟದರ್, ನ್ನೇನು ನನಗ್ ನ್ನನು ರಹಸಯವನುು ಹ್ೇಳುವಿ” ಎೆಂದು 
ಕ್ೇಳಿದಾಗ, ಯಾರ್ೇಯಾಗಲ್ಲ ತಮಮ ರಹಸಯಗಳನುು ಹ್ೇಳುತಾತರ್. ನಾನ್ೇ ಸೆಂಸ್ಕೇನನಾಗಿದದರ್, ನಾನು 
ಹ್ೇಳುತ್ತತದ್ದ.  
ಬಿ. “ನ್ನಜವಾಗಿ ನ್ನೇನು ನನುನುು ಪಿಿೇತ್ತಸ್ಟದರ್, ನ್ನೇನು ನನಗ್ ನ್ನನು ರಹಸಯವನುು ಹ್ೇಳುವಿ” ಎೆಂದು 
ಕ್ೇಳಿದಾಗ, ಯಾರ್ೇಯಾಗಲ್ಲ ಅನುಮಾನದೆಂದ ಇದುದ, ಅದು ಮೇಸ ಎೆಂಬುದಾಗಿ ತ್ತಳಿಯುತ್ತತದದರು. ನಾನ್ೇ ಸೆಂಸ್ಕೇನನಾಗಿದದರ್, ನಾನು 
ನನು ಕಕದಲ್ಲನ ವಿಷಯವನುು ಹ್ೇಳುತ್ತತರಲ್ಲರ್ಿ.  
 

ಸೆಂಸ್ಕೇನ್ನನ ಹಾಗ್ಯೇ ನಾವು ಪ್ಿತ್ತದನ ಮೇಸ ಹ್ಕೇಗುತ್ತತರುತ್ತೇವ್. ಆದರ್ ನಾವು ಕಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಂತ್ಕೇಷಪ್ಡಬಹುದು, ಯಾಕೆಂದರ್ 
ದ್ೇವರು ನಮಗ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತಾತರ್! ನಾವು ಬರ್ಹಿೇನರ್ನುುವ ಭಾವನ್ಗ್ ಒಳಗಾದರಕ, ನಾವು ಕತಯನಲ್ಲಿ ಬರ್ವುಳುವರಾಗಿದ್ದೇವ್. 

 

ಬ್ೈಬಲ್.ನನುು ನಡ್ಸುವುದು (ನ್ನದ್ೇಯಶಿಸುವುದು)  
ಒೆಂದು ಸಣಣ ದ್ಕೇಣಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ೈಬರ್ನುು ನಡ್ಸುವ ಸಥಳವಾದ ನದಗ್ ಸುಸಾವಗತ! ಪ್ಿತ್ತದನ ನ್ನಮಗ್ 

ಕ್ಕಟ್ಟಿರುವ ಪಾಠದ ಹ್ಸರನುು, ಘಕೇಷಣ್ಯನುು ಮತುತ ಕೆಂಠಪಾಠ ವಾಕಯವನುು ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳು 

ಹ್ೇಳುವೆಂತ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇದಾದನೆಂತರ, ವಿದಾಯರ್ಥಯ ಪ್ುಸತಕಗಳನುು ಅವರಿಗ್ರ್ಿರಿಗ್ ಹೆಂಚರಿ, ಮತುತ 

ಮರ್ಯಾಗಿರುವ ಜಾರ್ದ್ಕೆಂದಗ್ ಆರೆಂಭಿಸುವೆಂತ್ ಅವರಿಗ್ ಹ್ೇಳಿ ಪಿೇತಾೆಹಗ್ಕಳಿಸ್ಟರಿ. ಕ್ಕನ್ಗ್, ನ್ನಮಮ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳು ತಮಮ 

ಪ್ುಸತಕಗಳಲ್ಲಿ 2 ಚಟುವಟ್ಟಕ್ಗಳನುು ಮಾಡರ್ು ಹ್ೇಳಿರಿ ಮತುತ ಆ ಪ್ುಟಗಳಿಗ್ ಅವರು ಬಣಣ ಹಚಚಬ್ೇಕ್ೆಂದು ತ್ತಳಿಸ್ಟಕ್ಕಡಿರಿ.

 
 



 

18 

  



 

19 

ಉತತರಗಳು  

 

(ಪಾಿಥಮಿಕ ಮತುತ ಹಿರಿಯ ಪ್ುಸತಕಗಳ ಉತತರಗಳನುು ಉಪ್ಯೇಗಿಸ್ಟ ಮಧಯಮ ಪ್ುಸತಕದ ಉತತರಗಳನುು ಕೆಂಡುಕ್ಕಳುಬಹುದು.)   

ಉಷಣವರ್ಯದ ರ್ಸಾಿರ್ೆಂಟ್ (ಪಾಠ 1)  
ಬರ್ವುಳು ಬಾಬ್ೇಯಲ್.ಗಳು (ಒೆಂದು ವಿಧವಾದ ತ್ತೆಂಡಿ)  

ಬ್ೇಕಾದ ಪ್ದಾಥಯಗಳು: (ನ್ನಮಮ ಪಾಿೆಂತಯದಲ್ಲಿ ರ್ಭ್ಯದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನುು ಆರಿಸ್ಟಕ್ಕಳಿುರಿ.) 

ಉದದವಾದ ಆಹಾರದ ತುೆಂಡುಗಳು : ಉಪಿಾನ ಬಿಸೂತುತ, ಆಹಾರವನುು ಹಿಡಿದುಕ್ಕಳುುವುದಕ್ೂ 

ಉಪ್ಯೇಗಿಸುವ ಉದದವಾದ ಚಕೂ ಕಟ್ಟಿಗ್ಗಳು, ಹರ್ು ಿಕಡಿಡಗಳು, ಕಾಯರ್ಟ್ ತುೆಂಡುಗಳು, ಅಥವಾ 

ಜಕಾಮಾ ತುೆಂಡುಗಳು.  

• ತಕಕಗಳು : ದಾಿಕ್ಷ್ಗಳು, ಚೇಸ್ ಕಕಯಬ್.ಗಳು, ಮಾಸ್ಯ.ಮಲ್್ಕಿೇಸ್, ಆಲ್ಲವ್ೆ, ಸಾರಬ್ರಿೀಸ್, ಅಥವಾ ಮಲ್ಾನ್ ಕಕಯಬ್.ಗಳು.  

ಸಕಚನ್ಗಳು :  

• ತ್ತೆಂಡಿ ಕಟ್ಟಿಗ್ಯ ಎರಡು ಬದಗಳಿಗ್ ಆ ತಕಕಗಳನುು ಯಾವರಿೇತ್ತ 

ಅೆಂಟ್ಟಸುವುದು ಎೆಂದು ತ್ಕೇರಿಸ್ಟರಿ.  

• ಮಕೂಳು ತಮಮ ಸವೆಂತ ಬಾಬ್ೇಯಲ್.ಗಳನುು ಮಾಡಿಕ್ಕಳುರ್ು 

ಅವರಿಗ್ ಅನುಮತ್ತ ನ್ನೇಡಿರಿ.  
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ಮಾರ್ಷಯ (ತಗುೊ ನ್ರ್) ಆಟಗಳು (ಪಾಠ 1) 
1. ಹಾವಿನ ಯಾತ್ಿ  

ಎೆಂಟರಿೆಂದ ಹತುತ ರಿೆಂಗ್.ಗಳನುು (ಅಥವಾ ಸ್ೈಕಲ್ ಟ್ೈರ್.ಗಳು) ಹಗೊಗಳ ್ೆಂದಗ್ ಅಥವಾ 
ಕ್ೇಬಲ್.ಗಳ ್ೆಂದಗ್ (ಅವು ಕ್ೇಬಲ್.ಗಳಾದರ್, ಅವು ತಪ್ಾದ್ೇ ಯಾವ ಹಾನ್ನ ಮಾಡದೆಂತ್ 

ನ್ಕೇಡಿಕ್ಕಳಿುರಿ) ಕಟ್ಟಿರಿ. ಬರ್ವಾದ ಮರಗಳ ಮಧ್್ಯದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನುು ಇಳಿಹಾಕ್ರರಿ, ಅಥವಾ ನ್ನಮಮ ಬಳಿ ಮರಗಳು ಇರದರುವಾಗ, ಆ 
ರಿೆಂಗುಗಳನುು ಹಿಡಿದುಕ್ಕಳುುವುದಕ್ೂ ಇಬಬರು ವಯಕ್ರತಗಳನುು ಉಪ್ಯೇಗಿಸ್ಟಕ್ಕಳಿುರಿ. ಅವುಗಳನುು ಇಳಿ ಹಾಕುವುದಕ್ೂ ಅವಕಾಶವಿರ್ಿದದದರ್, 
ನ್ನೇವು ಅವುಗಳನುು ನ್ರ್ದ ಮೇಲ್್ಯಕ ಇಟ್ಟಿಕ್ಕೆಂಡಿರಬಹುದು. ಪ್ಿತ್ತಯೆಂದು ತೆಂಡ ಒೆಂದು ಗ್ರ್ಯನುು ಹಾಕ್ರ, ಆ ಟ್ೈರ್.ಗಳು ಅಥವಾ 
ರಿೆಂಗುಗಳ ಮುಖಾೆಂತರ ಅವರು ಹಾದು ಹ್ಕೇಗುತಾತರ್.   

2. ಇಲ್ಲಿ ನಮಮ ನಡುವ್  

ಈ ಆಟಕಾೂಗಿ ನ್ನೇವು ಬರ್ಕನ್.ಗಳನುು (ಗಾಳಿ ಚ್ೆಂಡುಗಳು) ಉಪ್ಯೇಗಿಸಬಹುದು, ಅವು ಮಧಯಮ ಸ್ೈಜ್.ನಲ್ಲಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವು 
ಕಾಗದದ ಚ್ೆಂಡುಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಮಕೂಳ್ರ್ಿರು ಅರ್ಿಲ್ಲಿ ನ್ನೆಂತುಕ್ಕೆಂಡು, ತಮಮ ಕಣುಣಗಳನುು ಮುಚಚಕ್ಕೆಂಡು ತಾವು ತಮಮ ಸುತತರ್ಕ 
ತ್ತರುಗಬ್ೇಕ್ೆಂದು ಹ್ೇಳಿರಿ. ಅವರು ಹ್ಕೇಗಿ ಮುಟುಿವ ಮಟಿ ಮದರ್ನ್ೇ ವಯಕ್ರತ, ಅವರ ಬಳಿಯೇ ನ್ನೆಂತುಕ್ಕಳುಬ್ೇಕು. ಇದು ಅವರ ಹ್ಕಸ 
ಆಟವಾಗಿರಬಹುದು. ಸರ್ಹ್ : ನ್ನೆಂತುಕ್ಕಳುುವ ಇಬಬರು ಕಕಡ ಒೆಂದ್ೇ ರಿೇತ್ತಯಾದ ಎತತರವಿರುವೆಂತ್ ನ್ಕೇಡಿಕ್ಕಳಿುರಿ. ಆರೆಂಭ್ ಮತುತ 
ಅೆಂತಯದ ಗ್ರ್ಗಳನುು ಎಳ್ಯಿರಿ, ಪ್ಿತ್ತಯೆಂದು ಜ್ಕೇಡಿಗ್ ಊದದ ಬರ್ಕನ್.ಯಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಒೆಂದು ಚ್ೆಂಡನಾುಗಲ್ಲ ಕ್ಕಡಿರಿ. ಅವರು 
ತಮಗ್ ಕ್ಕಟ್ಟಿರುವ ಚ್ೆಂಡನುು ತಾವು ಒಬಬರಿಗ್ಕಬಬರು ಎದುರಾಗಿ ನ್ನೆಂತುಕ್ಕಳುುವಾಗ  ಹ್ಕಟ್ಿಯ ಎತತರದಲ್ಲಿ ಇಟುಿಕ್ಕಳುುತಾತರ್, ಅದನುು 
ಒತ್ತತ ಇಟುಿಕ್ಕಳುುತಾತರ್. ಅದನುು ತಮಮ ಕ್ೈಗಳಿೆಂದ ತ್ತರುಗಿಸದ್ೇ, ಅವರ ಸುತತರ್ು ಆ ಚ್ೆಂಡನುು ತ್ತರುಗಿಸ್ಟಕ್ಕಳುುತಾತ, ಅೆಂತಯದ ಗ್ರ್ಯ ಕಡ್ಗ್ 
ಆ ಚ್ೆಂಡನಾುಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬ್ರ್ಕನ್.ಯಾಗಲ್ಲ ಕ್ಳಗ್ ಬಿೇಳಿಸದೆಂತ್ ಹ್ಕೇಗುತಾತರ್.  
 

ಜರ್ಪಾತ ಕರಕುಶರ್ಗಳು (ಪಾಠ 1)  
ಕರಡಿಗ್ ಬಣಣ ಹಚಚರಿ  

ಕರಡಿಯ ತಲ್್ಯ ರ್ೇಖಾ ಚತಿ ಪ್ಟವನುು, ಕಣುಣಗಳನುು ಮತುತ 

ಮಕಗನುು  ಪ್ಿತ್ತಯಬಬ ವಿದಾರ್ಥಯಗ್ ಮುದಿಸ್ಟ ಕ್ಕಡಿರಿ.  

1. ಮಕೂಳು ಕಣುಣಗಳನುು ಮತುತ ಮಕಗನುು ಕತತರಿಸ್ಟ ಅವುಗಳಿಗ್ ಬಣಣ ಹಚಚಬ್ೇಕು. ಒೆಂದು ಸೃಜನಾತಮಕವಾದ 

ಮತುತ ಆಸಕ್ರತಕರವಾದ ಫಲ್ಲತಾೆಂಶಗಳನುು ನ್ಕೇಡರ್ು ಬಿಳಿಯ ಕಣಿಣನ ವೃತತಗಳ ಮೇಲ್್ ಯಾವ ಸಥಳದಲ್ಾಿದರಕ ಕಪ್ುಾ ಕಣುಣಗಳ ಬಣಣವನುು 

ಹಾಕರ್ು ಮಕೂಳಿಗ್ ಅನುಮತ್ತ ಕ್ಕಡಿರಿ.  

2. ಚಮಚದ ಹಿೆಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಣಣವನುು ಹಚುಚವುದು ಹ್ೇಗ್ೆಂದು ತ್ಕೇರಿಸ್ಟರಿ ಮತುತ ನ್ನಮಗ್ ತ್ಕೇರಿಸ್ಟದೆಂತ್ ಕ್ರವಿಗಳಿಗ್ ಕೆಂದು ಬಣಣವನುು ಹಚಚರಿ.  

3. ಫ್ೇಕ್ಯ ಚಮಚದೆಂದ ಫರ್ ಯಾವರಿೇತ್ತ ಬಿಡಿಸಬ್ೇಕ್ೆಂದು ತ್ಕೇರಿಸ್ಟಕ್ಕಡಿರಿ, ಮಕಗಿನ್ನೆಂದ ಹಿಡಿದು ಹ್ಕರಗಡ್ಗ್ ಯಾವರಿೇತ್ತ 

ಎಳ್ಯಬ್ೇಕ್ಕೇ ತ್ಕೇರಿಸ್ಟರಿ.  

4. ಕಣುಣಗಳನುು ಮತುತ ಮಕಗನುು ಇಡಬ್ೇಕಾದ ಸಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡಿರಿ.  
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ಕೆಂದು  ಬಣಣವನುು ತಯಾರಿಸುವುದು ಹ್ೇಗ್ : ಕ್ೆಂಪ್ು, ಹಳದ ಮತುತ ನ್ನೇಲ್ಲ ಬಣಣಗಳನುು ಒೆಂದ್ೇ ಪ್ಿಮಾಣದಲ್ಲಿ ತ್ಗ್ದುಕ್ಕೆಂಡು ಅವುಗಳನುು 

ಮಿಶಿಣಗ್ಕಳಿಸ್ಟರಿ. ಒೆಂದುವ್ೇಳ  ್ಕೆಂದು ಬಣಣ ತುೆಂಬಾ ಹ್ಚಾಚಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತತದದರ್, ಅದಕ್ೂ ಸವರ್ಾ ಬಿಳಿಯ ಬಣಣವನುು ಹಾಕ್ರ ಮಿಶಿಣ ಮಾಡಿರಿ.  

ಮುಕಾತಯ (ಪಾಠ 1)  
ದ್ಲ್ಲರ್ಳು ಸೆಂಸ್ಕೇನನನುು ಮೇಸಗ್ಕಳಿಸ್ಟದ ಹಾಗ್ಯೇ, ಜನರು ನಮಮನುು ಮೇಸಗ್ಕಳಿಸುವುದಕ್ೂ ಪ್ಿಯತು ಮಾಡುತಾತರ್, ಇವತುತ ಬ್ಕೇಗಿಿ 
ಹಾವಿನ್ನೆಂದ ಮೇಸ ಹ್ಕೇಗಿದಾದನ್. ನ್ನಮಿಮೆಂದ ಕದಯುವ ಜನರಿರುತಾತರ್, ಅಥವಾ ಜನರು ನ್ನಮಮ ಕಡ್ಗ್ ಇರ್ದಿದದರಕ ಅವರು ನ್ನಮಮ ಪ್ಕ್ಷ  
ಇದದೆಂತ್ ನಟ್ಟಸುತಾತರ್, ಆದರ್, ನಮಮ ಕತಯನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸತನು ನಮಮ ಜ್ಕತ್ಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದಾದನ್ೆಂದು ನಾವು ತ್ತಳಿದುಕ್ಕಳುಬಹುದು ಮತುತ 
ಅವರು ನಮಮನುು ಎೆಂದಗಕ ತ್ಕರ್ಯುವುದರ್ಿ. ನಾವು ಕತಯನಲ್ಲಿ ಭ್ರವಸ್ ಇಟಾಿಗ, ನಾವು ಬರ್ಹಿೇನರಾಗಿದದರಕ ನಾವು ಹ್ಚಾಚಗಿ 
ಬರ್ಗ್ಕಳುುತ್ತೇವ್. ನಮಮ ಸೆಂಕಷಿಗಳಲ್ಲಿ, ಭ್ಯೆಂಕರ ಪ್ರಿಸ್ಟಥತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಮತುತ ಬರ್ಹಿೇನತ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಂತ್ಕೇಷಪ್ಡುತ್ತೇವ್ೆಂದು ಬ್ೈಬಲ್ 
ಕಕಡ ಹ್ೇಳುತ್ತತದ್. ಯಾಕೆಂದರ್ ಕ್ರಿಸತನ ಬರ್ವು ನಮಮ ಜೇವನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಿವ್ೇಶಿಸ್ಟದ್.  ಇವತುತ ಅತ್ತೇ ಪಾಿಮುಖಯವಾದ ಮಾತನುು ನಾವ್ರ್ರಿಕ 
ಹ್ೇಳ ್ೇಣ...  
“ನಾನು ಬರ್ಹಿೇನ್ನುುವ ಭಾವನ್ಗ್ ಒಳಗಾದರಕ, ನಾನು ಕತಯನಲ್ಲಿ ಬರ್ವುಳುವನಾಗಿದ್ದೇನ್!” 
 

ನಾಳ  ್ಇದ್ೇ ವಿಬಿಎಸ್ ಕಾಯಯಕಿಮಕ್ೂ ತ್ತರುಗಿ ಬನ್ನುರಿ, ಯಾಕೆಂದರ್ “ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕುವುದು” ಎನುುವ ಮತ್ಕತೆಂದು ಉತಾೆಹಕರವಾದ 
ದನವೆಂದನುು ನಾವು ನ್ಕೇಡುತ್ತೇವ್. ಆ ದನದೆಂದು ಯಾವ ತೆಂಡವು ಬದುಕ್ರ, ಗ್ರ್ುಿತತದ್ಕೇ ನಾವ್ರ್ಿರು ನ್ಕೇಡ್ಕೇಣ.  
 



 

22 

ಪಾಠ 2   
ಯೇಸು ಕ್ರಿಸತನು ನನುನುು ತೃಪಿತಪ್ಡಿಸ್ಟದಾದನ್.  

ಮುಖಾಯೆಂಶ (ಪಾಠ 2)  
ನನಗ್ ಎರ್ಿವು ಇವ್, ನಾನು ಸೆಂತ್ಕೇಷವಾಗಿರಬ್ೇಕು. 

ಬ್ೈಬಲ್ ಪಾಠ (ಪಾಠ 2) 
ಆಕಾನನು ಕದದದುದ (ಯಹ್ಕೇ.7:1-23)  

ಪ್ರಿಚಯ (ಪಾಠ 2)  
ನ್ನನ್ು ದನದೆಂದು ನಾವು ಹ್ಕಸದಾಗಿ ಬದುಕುವ ಸಮಯವನುು ಆರೆಂಭಿಸ್ಟದ್ದೇವ್, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಮ ತೆಂಡಗಳು ತಾವು ಉತತಮವಾದ 
ತೆಂಡಗಳ್ೆಂದು ನ್ನರಕಪಿಸ್ಟಕ್ಕಳುುವುದಕ್ೂ ಹ್ಕೇರಾಟ ಮಾಡಿದದರು. ಇದು ಎಷುಿ ವಿನ್ಕೇದಾತಮಕವಾಗಿ ಇರುತತದ್ಯೆಂದು ಅವರಿಗ್ ಗ್ಕತ್ತತರಲ್ಲರ್ಿ, 
ಮತುತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸತನಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನಾಗಿದಾದರ್ೆಂದು ಕಲ್ಲತುಕ್ಕಳುುವುದಕ್ೂ ಅವರು ಸವಾರ್ನುು ಅೆಂಗಿೇಕಾರ ಮಾಡಿದದರು. “ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ 

ಬದುಕುವುದು” (“surviving the jungle”) ಎನುುವ ಹ್ಸರಿನ ಮೇಲ್್ ಇರುವ ಟ್ಟವಟಿರ್.ನಲ್ಲಿ ನಮಮೆಂದಗ್ ಸ್ೇರಿರಿ. ನ್ನೇವ್ೇನು ಆಲ್್ಕೇಚನ್ 
ಮಾಡುತ್ತತದದೇರ್ೆಂದು ನಾವು ತ್ತಳಿದುಕ್ಕಳುುತ್ತೇವ್. (ನ್ನಮಮ ದ್ೇಶದಲ್ಲಿ ನ್ನಮಗ್ ಇಷಿವಾದ ಸಾಮಾಜಕ ಮಾಧಯಮವನುು ಉಪ್ಯೇಗಿಸ್ಟರಿ. ನ್ನೇವು 
ಖಾತ್ಯನುು ತ್ರ್ಯಬ್ೇಕಾದ ಅವಶಯಕತ್ಯಿರ್ಿ, ಇದು ಹ್ೇಳಿಕ್ಕಳುುವುದಕ್ೂ ತುೆಂಬಾ ವಿನ್ಕೇದಾತಮಕವಾಗಿರುತತದ್.) ಪ್ಿತ್ತದನ ನಮಗಿೆಂತ 
ಹ್ಚಾಚಗಿ ಬ್ೇರ್ಯವರು ಒಳ ು್ಯ ಬಟ್ಿಗಳನುು ಅಥವಾ ಒಳ ು್ಯ ಫ್ೇನ್.ಗಳನುು ಹ್ಕೆಂದಕ್ಕೆಂಡಿರುವುದನುು ನ್ಕೇಡುತಾತ ಇರುತ್ತೇವ್. ಆದರ್, 
ಯೇಸು ಕ್ರಿಸತನಲ್ಲಿ ನಾವ್ೇನಾಗಿದ್ದೇವ್ೆಂದು ನಾವು ಕಲ್ಲತುಕ್ಕೆಂಡಾಗ ನಮಮ ಬಳಿ ಏನ್ನದಾದವ್ ಮತುತ ನಾವು ಯಾರ್ೆಂದು ತ್ತಳಿದು ಎಷ್ಕಿೇ 
ತೃಪಿತಯಿೆಂದ ಇರುತ್ತೇವ್! (ಈ ದನಕಾೂಗಿ ಬ್ೈಬಲ್ ವಚನವನುು ಪ್ರಿಚಯ ಮಾಡಿರಿ : ಫಿಲ್ಲಪಿಾ.4:12) ನಾವು ನಮಮ ಜೇವನಗಳಲ್ಲಿ ದ್ೇವರನುು 
ನೆಂಬಿದಾಗ ನಾವು ಆಳವಾದ ಸೆಂತ್ಕೇಷವನುು ನಾವು ಅನುಭ್ವಿಸುತ್ತೇವ್ನುುವುದ್ೇ ಸತಯ ಮಾತು ಮತುತ ಪ್ಿತ್ತದನ ಯೇಸುವನುು 
ಹಿೆಂಬಾಲ್ಲಸ್ಟರಿ. ನ್ನನ್ು ನ್ನಮಮ ಹತ್ತತರವಿರುವ ಬ್ಕೇಗಿಿ ನ್ನಪಿದ್ಯಾ? ಒೆಂದ್ೇ ಒೆಂದು ನ್ನಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವನನುು ನ್ಕೇಡುತ್ತೇವ್, ಅವನು 
ಎರ್ಿರನುು ನ್ಕೇಡಿ ತುೆಂಬಾ ಅಸಕಯ ಪ್ಡುತಾತನ್, ತನು ಆನೆಂದವನುು ಮತುತ ತನು ತೃಪಿತಯನುು ಕಳ್ದುಕ್ಕರ್ುಿತಾತನ್. ಅದ್ೇರಿೇತ್ತಯಾಗಿ, 
ಇವತುತ ನಮಮ ಬ್ೈಬಲ್.ಗಳನುು ತ್ರ್ದು, ಸೆಂತ್ಕೇಷವನುು ಕಳ್ದುಕ್ಕೆಂಡ ವಯಕ್ರತಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಕಲ್ಲತುಕ್ಕಳ ್ ುೇಣ, ಅವನು ಶ್ಯೇಧನ್ಗ್ 
ಒಳಗಾಗಿ ಕ್ರ್ವೆಂದು ವಸುತಗಳನುು ಕದಯುತಾತನ್. ಅಲ್ಾಾಹಾರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಯಾವ ಯಾವ ವಸುತಗಳನುು ಕದದದಾದನ್ಕೇ ನಾವು 
ನ್ಕೇಡ್ಕೇಣ ಮತುತ ಕರಕುಶರ್ ಆಟದಲ್ಲಿ ಒೆಂದು ಸುೆಂದರವಾದ ಆನ್ಯ ಗ್ಕೆಂಬ್ಯನುು ತಯಾರಿಸ್ಕೇಣ, ಅದು ನಮಗ್ 
ಬರ್ವುಳುವರಾಗಿರುವುದನುು ಮತುತ ತೃಪಿತಯಾಗಿರುವುದನುು ಜ್ಞಾಪ್ಕ ಮಾಡುತತದ್. “ನನಗ್ ಎರ್ಿವು ಇವ್, ನಾನು ಸೆಂತ್ಕೇಷವಾಗಿರಬ್ೇಕು” 
ಎನುುವ ಮುಖಾಯೆಂಶವನುು ಇವತುತ ನಾವ್ರ್ಿರು ಸ್ೇರಿ ಹ್ೇಳ ್ೇಣ. ದನದ ಕ್ಕನ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕತಯನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸತನಲ್ಲಿ ನಾವ್ರ್ಿರು 
ತೃಪ್ತರಾಗಿದ್ದೇವ್ೆಂದು ನಾವು ತ್ತಳಿದುಕ್ಕೆಂಡಾಗ, ಜೇವನ ಎನುುವ ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕುತ್ತೇವ್ೆಂದು ನಾನು ಮತುತ ನ್ನೇವ್ರ್ಿರು 
ನ್ನಶಚಯತ್ಯಿೆಂದ ಇರಬಹುದು!  
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ಪಾಿಣಿಗಳು (ಪಾಠ 2)  
ಕತ್ತ ಕ್ರರುಬ ಕದಯುತಾತನ್ ಮತುತ ಆನ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತತದ್.  

ತೆಂಡಗಳು (ಪಾಠ 2)  
ಬ್ೇಪ್ಯಟಿ ಪ್ಿತ್ತಯೆಂದು ತೆಂಡವು ಎರ್ಿರ್ಕೆಂದಗ್ ಸ್ೇರಿ 
ಸೆಂತ್ಕೇಷಪ್ಡುವುದಕ್ೂ ಹ್ೇಳಿರಿ, ತಮಮ ತೆಂಡಗಳಿಗಾಗಿ ಒೆಂದು ಹಾಡನುು 
ಹಾಡಲ್ಲ.  

ಬ್ೈಬಲ್ ವಚನ (ಪಾಠ 2)  
“ಬಡವನಾಗಿರರ್ಕ ಬಲ್್ಿನು,ಸಮೃದಧಯುಳುವನಾಗಿರರ್ಕ ಬಲ್್ಿನು. ನಾನು ತೃಪ್ತನಾಗಿದದರಕ ಹಸ್ಟದವನಾಗಿದದರಕ ಸಮೃದಧಯುರ್ವಿನಾದರಕ 
ಕ್ಕರತ್ಯುಳುವನಾದರಕ, ಯಾವ ತರದ ಸ್ಟಥತ್ತಯಲ್ಲರಿುವವನಾದರಕ ಅದರ ಗುಟುಿ ನನಗ್ ತ್ತಳಿದದ್.” - ಫಿಲ್ಲಪಿಾ.4:12.  

ನಾಟಕ (ಪಾಠ 2)  
ಬ್ಕೇಗಿಯಿ ಅಲ್ಾಮ್ಯ ಶಬದವಾಗುತತದ್, ಆಗ ಅವನು ಜೇಪ್ ಒಳಗಿನ್ನೆಂದ ಜಗಿದು ಬೆಂದು ಸ್ಟದಧವಾಗುತಾತನ್! ಇವತುತ ಅವನು ನ್ನದ್ದ ಮಾದಲ್ಲರ್ಿದ 
ಕಾರಣ ಅವನು ತುೆಂಬಾ ಸೆಂತ್ಕೇಷದೆಂದ ಇದಾದನ್, ಹಿೇಗಿರುವದರಿೆಂದ ಅವನು ಸ್ಟದಧವಾಗಿ, ತನಗಿಷಿವಾದ ಅಲ್ಾಾಹಾರವಾಗಿರುವ ಧ್ಾನಯಗಳ 
ತ್ತೆಂಡಿಯನುು ತ್ಗ್ದುಕ್ಕಳುುತಾತನ್, ಅಗ ಅವನು ಸೆಂತ್ಕೇಷದೆಂದ ಸ್ಟೇಟ್ಟ ಹಾಕುತ್ತತರುತಾತನ್. ಅವನು ಬಾಳ  ್ಹಣಣನುು ತ್ತೆಂದು, ಅದರ 
ತ್ಕಗಟ್ಯನುು ಪ್ಕೂಕ್ೂ ಎಸ್ದು ಹಾಕುತಾತನ್.  ಅವನು ತನು ಅಲ್ಾಾಹಾರವನುು ತ್ತನುುತ್ತತರುವಾಗ, ಆನ್ ಪ್ಿವ್ೇಶಿಸುತತದ್. ಅವನು ತನು 
ಮಬ್ೈಲ್ ಫ್ೇನ್.ನ್ನೆಂದ ವಿನ್ಕೇದಾತಮಕವಾದ ಆಟವನುು ಆಡುತಾತ ಬರುತ್ತತರುವಾಗ, ಆ ಬಾಳ  ್ಹಣಿಣನ ತ್ಕಗಟ್ಟನ ಮೇಲ್್ ಕಾಲ್ಲಟುಿ ಜಾರಿ 
ಬಿೇಳುತಾತನ್. ಬ್ಕೇಗಿಿ ಆನ್ಯ ಆಟವನುು ನ್ಕೇಡಿ ಅಸಕಯಪ್ಡುತಾತನ್, ಮತುತ ಅವನು ಅದನುು ಹಾಗ್ಯೇ ನ್ಕೇಡುತಾತ, ಆ ಆಟದ ಕುರಿತಾಗಿ 
ಆನ್ಯನುು ಕ್ೇಳುತಾತನ್. (ನ್ನಮಮ ಪಾಿೆಂತಯದಲ್ಲಿ ನ್ನಮಮ ಮಕೂಳು ಅಸಕಯಪ್ಡುವ ಒೆಂದು ಗ್ಕೆಂಬ್ಯನುು ನ್ನಮಗ್ ಇಷಿವಾದರ್ 
ಬದಲ್ಾಯಿಸ್ಟರಿ...) ಬ್ಕೇಗಿಿಯ ಅಸಕಯಯನುು ಆನ್ ತನು ಚ್ೇಷ್ಿಗಳಿೆಂದ, ಹಿಯಾಳಿಸುವುದರಿೆಂದ ಹ್ಚುಚ ಮಾಡಿ, ಆಟದ್ಕೆಂದಗ್ ಹ್ಚಚನ 
ಸಮಯವನುು ಕಳ್ಯುತಾತನ್. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕತ್ತ ಕ್ರರುಬ ಪ್ಿವ್ೇಶಿಸ್ಟ, ನ್ನೇನು ಅಸಕಯ ಪ್ಡಬ್ೇಕಾದ ಅವಶಯಕತ್ಯಿರ್ಿವ್ೆಂದು ಬ್ಕೇಗಿಗಿ್ 
ಹ್ೇಳುತತದ್. ಯಾಕೆಂದರ್ ಆ ಕತ್ತ ಕ್ರರುಬನ ಬಳಿ ಪ್ರಿಷಾೂರವಿದ್! ಆನ್ ಆಟವಾಡುವುದನುು ನ್ನಲ್ಲಿಸ್ಟದನೆಂತರ, ಬ್ಕೇಗಿಿಯನುು ನ್ಕೇಡುವುದಕ್ೂ 
ಹ್ಕೇಗುತತದ್, ಕತ್ತ ಕ್ರರುಬ ಅಲ್್ಿೇ ಸುತ್ತತ, ಅಲ್ಲಿರುವದನುು ಕದಯುತತದ್! ಬ್ಕೇಗಿಿ ಆಶಚಯಯಗ್ಕೆಂಡು, ಆನ್ ಗಮನ್ನಸದ್ೇ ಮಾಡಬ್ೇಡ ಎೆಂದು ಕತ್ತ 
ಕ್ರರುಬಗ್ ಹ್ೇಳುವುದಕ್ೂ ಪ್ಿಯತ್ತುಸುತತದ್. ಅದಾದನೆಂತರ ಆಕಸ್ಟಮಕವಾಗಿ ಅವನು ಮತ್ಕತೆಂದು ಬಾರಿ ಶಾಲ್್ಗ್ ಆರ್ಸಯವಾಗಿ ಹ್ಕೇಗುತ್ತೇನ್ೆಂದು 
ತ್ತಳಿದುಕ್ಕಳುುತಾತನ್! ಅವನು ಹುಚಚನೆಂತ್ ಆಕಡ್ಗ್ ಈಕಡ್ಗ್ ತ್ತರುಗುತಾತ, ತನು ಪ್ನ್ನೆಲ್.ಗಾಗಿ ನ್ಕೇಡುತ್ತತರುತಾತನ್. ಆದರ್ ಕ್ಕನ್ಗ್ ಅವನು 
ಅದನುು ಕೆಂಡುಕ್ಕಳುುತಾತನ್, ಆದರ್ ಅವನು ಮತ್ತೇ ಅದನುು ಕ್ಳಗ್ ಬಿೇಳಿಸ್ಟಕ್ಕಳುುತಾತನ್. (ಆ ಪ್ನ್ನೆರ್ನುು ಕೆಂಡುಕ್ಕಳುುವುದಕ್ೂ ಮತುತ ಕ್ಳಗ್ 
ಬಿೇಳಿಸುವುದಕ್ೂ ಸವರ್ಾ ಸಮಯವನುು ಕಳ್ದುಕ್ಕಳಿುರಿ.) ಆದಾದೆಂನತರ ಬ್ಕೇಗಿಿ ಶಾಲ್್ಗ್ ಹ್ಕೇಗುತಾತನ್. ಅವನು ಶಾಲ್್ಗ್ ಹ್ಕೇಗುತ್ತತರುವಾಗ, 
ತನು ತರಗತ್ತ ಆಟಗಳಿಗಾಗಿ ಮೈದಾನಕ್ೂ ಹ್ಕೇಗಿದ್ಯನುುವ ಸೆಂದ್ೇಶವನುು ಫ್್ೇಸ್ ಬುಕ್.ನಲ್ಲಿ ಪ್ಡ್ದುಕ್ಕಳುುತಾತನ್. ಅವನ್ನೇಗ ನ್ೇರವಾಗಿ ಆ 
ಮೈದಾನಕ್ೂ ಹ್ಕರಡುತಾತನ್, ಹ್ಕೇಗಬಾರದ ಸಥಳಕ್ೂ ಸಮಯವನುು ವಯಥಯ ಮಾಡಿಕ್ಕಳುದ್ ಹ್ಕೇಗುತಾತನ್. ಆದದರಿೆಂದ, ಅವನು ಯಾವ 
ಮುಚುಚ ಮರಿಯಿರ್ಿದ್ ಸಮಯಕ್ೂ ಹ್ಕೇಗುತಾತನ್! ಮತ್ಕತೆಂದುಬಾರಿ, ಬ್ಕೇಗಿಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ೂ ಹ್ಕೇಗಿ, ತೃಪಿತ ಹ್ಕೆಂದುತಾತನ್. 
ಆನ್ಗಳೆಂತ್ ಅರ್ೆಂಕಾರವಿರ್ಿವ್ೆಂದು ತನು ಫ್ೇನ್.ನಲ್ಲಿ ಸೆಂದ್ೇಶವನುು ಪ್ಡ್ದುಕ್ಕಳುುತಾತನ್. ತನು ಬಳಿ ಒಳ ು್ಯ ಆಟ ಇರ್ಿದದದರಕ, 
ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ೂ ತನು ಕಾಡಿನ ಶಾಲ್್ಗ್ ಹ್ಕೇಗುವುದಕ್ೂ ತನು ಸ್ಲ್ ಫ್ೇನ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತತದ್. ವಾವ್ ಎೆಂದು 
ಆಶಚಯಯಪ್ಡುತಾತನ್! ನನಗ್ ಎರ್ಿವು ಇವ್, ನಾನು ಸೆಂತ್ಕೇಷವಾಗಿರಬ್ೇಕು! ಇತರರ ಬಳಿಯಿರುವ ಹ್ಚಚನ ಗ್ಕೆಂಬ್ಗಳು ನನು 
ಬಳಿಯಿರಿ್ದದದರಕ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸತನು ನನಗ್ ತೃಪಿತಯನುು ಕ್ಕಟ್ಟಿದಾದನ್.  
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ಗುಹ್ ತರಗತ್ತ (ಪಾಠ 2)  
ಆಕಾನನು ಕದದದುದ  

(ಯಹ್ಕೇ.7:1-23)  

ಬ್ೈಬಲ್ ಕಥ್ಯ ಪ್ಿತ್ತಯೆಂದು ಭಾಗವನುು ನ್ನೇವು ಹ್ೇಳುತ್ತತರುವಾಗ, ಈ ಕ್ಳಗ್ ಕ್ಕಟ್ಟಿರುವ 
ಚತಿಗಳನುು ಮಕೂಳು ಬಿಡಿಸುವುದಕ್ೂ ಹ್ೇಳಿರಿ. ಸಾಧಯವಾದಷುಿ ಚತಿಗಳನುು ತುೆಂಬಾ 
ಸಾಧ್ಾರಣವಾಗಿ ಇರುವೆಂತ್ ನ್ಕೇಡಿಕ್ಕಳಿುರಿ, ಅದರಿೆಂದ ನ್ನಮಮ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳು ತುೆಂಬಾ ಸುರ್ಭ್ವಾಗಿ ಅವುಗಳನುು ನಕರ್ು ಮಾಡಿಕ್ಕೆಂಡು 
ಚತ್ತಿಸುತಾತರ್. 
 

1. ಯರಿಕ್ಕೇ ಸುತತರ್ು ಸುತ್ತತರುವ ಯಹ್ಕೇಶುವನ ಸ್ೈನಯದ ಸ್ೈನ್ನಕರಲ್ಲಿ ಆಕಾನನು ಒಬಬನಾಗಿದದನು. ಆ ಯರಿಕ್ಕೇ 
ಗ್ಕೇಡ್ಗಳು ಬಿದದದಾಗ ದ್ೇವರಿೆಂದ ಆ ಯುದಧವು ತುೆಂಬಾ ಶಕ್ರತಯುತವಾಗಿ ಜಯಗ್ಕೆಂಡಿತು. ಆ ಪ್ಟಿಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಗುವ 
ಯಾವ ವಸುತವನಾುಗಲ್ಲ ಅೆಂದರ್ ಬಟ್ಿಗಳು, ಬೆಂಗಾರ, ಬ್ಳಿು ಎನುುವವುಗಳನುು ಯಾರಕ ತ್ಗ್ದುಕ್ಕಳುಬಾರದ್ೆಂದು 
ದ್ೇವರು ಆಜ್ಞ್ೆಗಳನುು ಜಾರಿಗ್ಕಳಿಸ್ಟದದನು.   
ಚತಿ. 1 : ಯರಿಕ್ಕೇ ಗ್ಕೇಡ್ಗಳು  

 

2. ಯಹ್ಕೇಶುವ ಸ್ೈನಯದ ಮತ್ಕತೆಂದು ಯುದಧವು ಹಾಯಿ ಪ್ಟಿಣದ್ಕೆಂದಗ್ ವಿರುದಧವಾಗಿತುತ. ಆದರ್ ಅವರು ಆ 
ಯುದಧದಲ್ಲಿ ತುೆಂಬಾ ಸುರ್ಭ್ವಾಗಿ ಗ್ರ್ಿಬ್ೇಕಾದವರಾಗಿದದರಕ  ಆ ಯುದಧದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇತು ಹ್ಕೇದರು. ನಾವು ಯಾಕ್ 
ಆ ಯುದಧದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇತ್ತದ್ದೇವ್ೆಂದು ಯಹ್ಕೇಶುವ ದ್ೇವರಿಗ್ ಪಾಿಥಯನ್ ಮಾಡುತಾತನ್.  ಜನರು ಆಜ್ಞ್ಗಳನುು 
ಕ್ೈಗ್ಕಳುಲ್ಲರ್ಿದ ಕಾರಣದೆಂದ ನಾನು ತುೆಂಬಾ ಕ್ಕೇಪ್ದೆಂದ ಇದ್ದೇನ್ೆಂದು ದ್ೇವರು ಉತತರ ಕ್ಕಟ್ಟಿದದರು. ವಸುತಗಳ 
ಮೇಲ್್ ಇರುವ ಪಿಿೇತ್ತ ದ್ೇವರ ಮೇಲ್ಲರುವ ಪಿಿೇತ್ತಯನುು ಮತುತ ದ್ೇವರಿಗ್ ತ್ಕೇರಿಸುವ ವಿಧ್್ೇಯತ್ಯನುು 
ಬದಲ್ಾಯಿಸ್ಟದದನುು ದ್ೇವರು ಕೆಂಡಿದದನು.  
ಚತಿ 2 : ಯುದಧದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇತು ಹ್ಕೇದದದರಿೆಂದ ಬ್ೇಸರಗ್ಕೆಂಡ ಸ್ೈನ್ನಕರ ತಲ್್ಗಳು. 
 

3. ದ್ೇವರ ಮುೆಂದ್ ತಮಮನುು ತಾವು ಪ್ರಿಶಿೇರ್ನ್ ಮಾಡಿಕ್ಕಳುರ್ು ಜನರಿಗ್ ಹ್ೇಳಬ್ೇಕ್ೆಂದು ಮತುತ ನಾಳ  ್ಯಾರು ಆ ವಸುತಗಳನುು 
ಕದದದಾದರ್ಕೇ, ಅವುಗಳನುು ಎಲ್ಲಿ ಬಚಚಟ್ಟಿದಾದರ್ಕೇ ನನಗ್ ತ್ಕೇರಿಸಬ್ೇಕ್ೆಂದು ದ್ೇವರು ಯಹ್ಕೇಶುವನ್ನಗ್ ಹ್ೇಳುತಾತನ್. ದ್ೇವರ ಮೇಲ್್ 

ಪಿಿೇತ್ತಗಿೆಂತರ್ಕ ವಸುತಗಳ ಮೇಲ್್ ಇರುವ ಪಿಿೇತ್ತಯಿೆಂದ ಬಿಡುಗಡ್ ಹ್ಕೆಂದ, ಪ್ಶಾಚತಾತಪ್ ಹ್ಕೆಂದುವುದಕ್ೂ 
ಇದು ಒಳ ು್ೇಯ ಸಮಯವಾಗಿರುತತದ್. ದ್ೇವರಿಗ್ ವಿಧ್್ೇಯನಾಗರ್ು  ಮತುತ ಪ್ಶಾಚತಾತಪ್ಪ್ಡರ್ು ಅಕಾನನ್ನಗ್ 
ಇದು ಒಳ ು್ೇಯ ಸಮಯ. ಅವನು ಸೆಂತ್ಕೇಷವಾಗಿ ಜೇವನ ಮಾಡುವುದಕ್ೂ ಮತುತ ದ್ೇವರನುು 
ಮಚಚಸುವುದಕ್ೂ ತನಗ್ ಬ್ೇಕಾದದ್ದಲ್ಾಿ ತನು ಬಳಿ ಇವ್ಯೆಂದು ಅವನು ತ್ತಳಿದುಕ್ಕೆಂಡಿರಬ್ೇಕು.  

ಚತಿ 3 : ಯಹ್ಕೇಶುವನು ಮಣಕಾಲ್ಲನ ಮೇಲ್್ ಪಾಿರ್ಥಯಸುತಾತನ್,  
 

4. ಇದಾದನೆಂತರ ಆ ಮರುದನ ಯಹ್ಕೇಶುವನು ಎಲ್ಾಿ ಕುರ್ಗಳನುು, ಎಲ್ಾಿ ಕುಟುೆಂಬಗಳನುು  
ಮತುತ ಕುಟುೆಂಬದ ಪ್ಿತ್ತಯಬಬ ಸದಸಯನು ತನು ಬಳಿಗ್ ಬರರ್ು ಹ್ೇಳಿದನು. ಆಕಾನನು ಅಪ್ರಾಧ 
ಮಾಡಿದಾದನ್ೆಂದು ದ್ೇವರು ಯಹ್ಕೇಶುವನ್ನಗ್ ತ್ಕೇರಿಸ್ಟದನು.  ಯಹ್ಕೇಶುವನು ಆಕಾನನನುು 
ಕ್ೇಳಿದಾಗ, ಸುೆಂದರವಾದ ಬ್ಲ್್ಯುಳು ವಸುತಗಳನುು ನ್ಕೇಡಿದಾಗ, ನನಗ್ ಬ್ೇಕ್ೆಂದು 
ತ್ಗ್ದುಕ್ಕೆಂಡಿದ್ದೇನ್ೆಂದು ಅವನು ಹ್ೇಳಿದನು. ಆದದರಿೆಂದ, ಅವನು ತನು ಗುಡಾರದ ಕ್ಳಗ್ ಆ 
ವಸುತಗಳನುು ಬಚಚಟ್ಟಿದ್ದನ್ೆಂದು ಹ್ೇಳಿದನು. ಆಗ ಯಹ್ಕೇಶುವನು ಬ್ೇರ್ಕಬಬರನುು ಆ ಗುಡಾರದ ಬಳಿಗ್ ಹ್ಕೇಗಿ ನ್ಕೇಡಬ್ೇಕ್ೆಂದು ಹ್ೇಳಿದಾಗ, 



 

25 

ಅವರು ಹ್ಕೇಗಿ ಆ ವಸುತಗಳನುು ತ್ಗ್ದುಕ್ಕೆಂಡುಬೆಂದರು. ಯಹ್ಕೇಶುವನು ಆಕಾನನ್ನೆಂದ ಆ ಬ್ಲ್್ಯುಳು ವಸುತಗಳನುು ತ್ಗ್ದುಕ್ಕೆಂಡು, 
ಅವುಗಳನುು ಕತಯನ್ನಗ್ ಒಪಿಾಸ್ಟಕ್ಕಟಿನು. ಆಗ ದ್ೇವರು ಆಕಾನನನುು ಶಿಕ್ಷಿಸ್ಟದನು.  
ಚತಿ.4. ಆಕಾನನು ತ್ಗ್ದುಕ್ಕೆಂಡಿರುವ ವಸುತಗಳು : ಸುೆಂದರವಾದ ನ್ನರ್ುವೆಂಗಿ, ಬೆಂಗಾರದ ಗಟ್ಟಿ ಮತುತ ಬ್ಳಿುಯ ನಾಣಯಗಳು.  
 

5. ಯಹ್ಕೇಶುವನ್ ನ್ನೇನು ಭ್ಯಪ್ಡಬ್ೇಡ, “ನ್ನನು ಸ್ೈನಯವನುು ಆಯಿ ಪ್ಟಿಣದ ಕಡ್ಗ್ ತ್ತರುಗಿಸು, ಆ ಸಥಳದಲ್ಲಿ ನಾನು ನ್ನನಗ್ ಜಯ 
ಕ್ಕಡುವ್ನು” ಎೆಂದು ದ್ೇವರು ಹ್ೇಳಿದನು. ಆ ಪ್ಟಿಣದೆಂದ ಯಾರಕ ಯಾವ ವಸುತವನಾುಗಲ್ಲ 
ತ್ಗ್ದುಕ್ಕಳುಬಾರದ್ೆಂದು ಮತ್ಕತಮಮ ದ್ೇವರು ಅವರಿಗ್ ಹ್ೇಳಿದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ಿತ್ತಯಬಬರು 
ದ್ೇವರಿಗ್ ವಿಧ್್ೇಯರಾಗಿ, ದ್ೇವರು ಆಜ್ಞಾಪಿಸ್ಟದೆಂತ್ ಅವರು ಆ ಪ್ಟಿಣವನುು ಸುಟುಿ ಹಾಕ್ರದರು. ಅವರು ಆ 
ಯುದಧದಲ್ಲಿ ಗ್ದದರು ಮತುತ ಅವರು ಗ್ರ್ುಿವುದಕ್ೂ ದ್ೇವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದದಕಾೂಗಿ ಅವರ್ರ್ರಿು ತುೆಂಬಾ 
ಸೆಂತ್ಕೇಷಪ್ಟಿರು.  
ಚತಿ. 5 : ಸ್ೈನ್ನಕರು ತಮಮ ಹಸತಗಳನುು ಮೇರ್ಕ್ೂ ಎತ್ತತ ದ್ೇವರನುು ಸುತತ್ತಸುವುದು ಮತುತ ಸೆಂತ್ಕೇಷದ 

ಮುಖಗಳನುು ಹ್ಕೆಂದಕ್ಕೆಂಡಿರುವುದು.  

ಅಭಿಪಾಿಯಗಳು  

ಎರಡು ಅಭಿಪಾಿಯಗಳನುು ತರಗತ್ತಗ್ರ್ಿರಿಗ್ ಕ್ೇಳಿಸುವೆಂತ್ ಓದರಿ. “ಅಭಿಪಾಿಯಗಳ ್ೆಂದಗ್” ಇರುವ ಆಲ್್ಕೇಚನ್ ಏನ್ೆಂದರ್ ನ್ನಮಮ 
ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳು ಆಲ್್ಕೇಚಸುವೆಂತ್ ಮಾಡುವುದ್ೇ, ಅದಕಾೂಗಿ ನ್ನೇವು ಎರಡು ಕಡ್ಗ್ ಸಾಧಯವದಷುಿ ಸರಿಯಾಗಿರುವೆಂತ್ ನ್ಕೇಡಿಕ್ಕಳಿುರಿ. 
ನ್ನಮಗ್ ಕ್ಕಟ್ಟಿರುವ ಎರಡು ಆಯೂಗಳನುು ಓದರಿ ಮತುತ ಅವುಗಳನುು ಸರಿಯಾದ ಉತತರಗಳಾಗಿರುವೆಂತ್ ಮಾಡಿರಿ. ನ್ನಮಗ್ ಇಷಿವಾದರ್, 
ಮತದಾನಕಾೂಗಿ ಸ್ಟಿಕೂರ್.ಗಳನುು ಉಪ್ಯೇಗಿಸಬಹುದು. ಸರಿಯಾದ ಉತತರವನುು ತ್ಕೇರಿಸುವುದಕ್ೂ ಪ್ಿಯತ್ತುಸಬ್ೇಡಿರಿ, ಆದರ್ ತಮಮಷಿಕ್ೂ 
ತಾವ್ೇ ಆಲ್್ಕೇಚಸುವೆಂತ್ ಅವರನುು ಪಿೇತಾೆಹ ಮಾಡಿರಿ.  
 

ಪ್ಿಶ್ು : ಆಕಾನನು ಕ್ರ್ವೆಂದು ವಸುತಗಳನುು ತ್ಗ್ದುಕ್ಕೆಂಡಿದದರ್ ಸರಿಯೇ?  
 

ಎ. ದ್ೇವರು ಎರಿ್ವನುು ನ್ಕೇಡುತ್ತತದಾದರ್ ಮತುತ  ಅವಿಧ್್ೇಯತ್ ತ್ಕೇರಿಸ್ಟದವರನುು ಶಿಕ್ಷಿಸುತಾತರ್ೆಂದು ಆಕಾನನು ತ್ತಳಿದುಕ್ಕೆಂಡಿರಬ್ೇಕಾಗಿತುತ. 
ಅವನು ಆ ವಸುತಗಳನುು ತ್ಗ್ದುಕ್ಕಳುುವುದು ಮತುತ ಅವುಗಳನುು ಬಚಚಟ್ಟಿರುವುದು ತುೆಂಬಾ ತಪ್ುಾ ಕ್ರ್ಸ. 
 

ಬಿ. ಎಲ್ಾಿ ಪ್ಟಿಣಗಳು ಕ್ಳಗ್ ಬಿೇಳುತ್ತತವ್ಯರ್ಿ, ಅದಕಾೂಗಿ ಈ ಪ್ಟಿಣವೂ ನಾಶವಾಗುತತದ್ಯೆಂದು ಆಕಾನನು ತ್ತಳಿದದದನು. ಆ ವಸುತಗಳನುು 
ಎಲ್ಾಿದರ್ಕೆಂದು ಬಚಚಟಿರ್ ಯಾರಕ ನನುನುು ಹಿಡಿದುಕ್ಕಳುುವುದರ್ಿ ಎೆಂದು ಅವನ್ನಗ್ ಗ್ಕತ್ತತತುತ.  
 

ನಾನು ಕಕಡ ದ್ೇವರಿೆಂದರ್ಕ ಅಥವಾ ಇತರರಿೆಂದರ್ಕ ಕದಯುವುದಕ್ೂ ಶ್ಯೇಧಿಸರ್ಾಟ್ಟಿದ್ದೇನ್, ಅಥವಾ ಆಕಾನನೆಂತ್ ನನ್ನುೆಂದರ್ಕ 
ಬ್ೇರ್ಯವರು ಕದುದಕ್ಕೆಂಡಿದಾದರ್. ನನಗ್ ಎರ್ಿವು ಇವ್, ನಾನು ಸೆಂತ್ಕೇಷವಾಗಿರಬ್ೇಕು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸತನು ನನಗ್ ತೃಪಿತಯನುು ಕ್ಕಟ್ಟಿದಾದನ್.   
 

ಬ್ೈಬಲ್.ನನುು ನಡ್ಸುವುದು (ಪಾಠ 2) 
ಒೆಂದು ಸಣಣ ದ್ಕೇಣಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ೈಬರ್ನುು ನಡ್ಸುವ ಸಥಳವಾದ ನದಗ್ ಸುಸಾವಗತ! ಪ್ಿತ್ತದನ ನ್ನಮಗ್ 
ಕ್ಕಟ್ಟಿರುವ ಪಾಠದ ಹ್ಸರನುು, ಘಕೇಷಣ್ಯನುು ಮತುತ ಕೆಂಠಪಾಠ ವಾಕಯವನುು ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳು 
ಹ್ೇಳುವೆಂತ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇದಾದನೆಂತರ, ವಿದಾಯರ್ಥಯ ಪ್ುಸತಕಗಳನುು ಅವರಿಗ್ರ್ಿರಿಗ್ ಹೆಂಚರಿ, ಮತುತ 
ಮರ್ಯಾಗಿರುವ ಜಾರ್ದ್ಕೆಂದಗ್ ಆರೆಂಭಿಸುವೆಂತ್ ಅವರಿಗ್ ಹ್ೇಳಿ ಪಿೇತಾೆಹಗ್ಕಳಿಸ್ಟರಿ. ಕ್ಕನ್ಗ್, 
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ನ್ನಮಮ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳು ತಮಮ ಪ್ುಸತಕಗಳಲ್ಲಿ 2 ಚಟುವಟ್ಟಕ್ಗಳನುು ಮಾಡರ್ು ಹ್ೇಳಿರಿ ಮತುತ ಆ ಪ್ುಟಗಳಿಗ್ ಅವರು ಬಣಣ ಹಚಚಬ್ೇಕ್ೆಂದು 
ತ್ತಳಿಸ್ಟಕ್ಕಡಿರಿ. 
 

ಉತತರಗಳು  

 

(ಪಾಿಥಮಿಕ ಮತುತ ಹಿರಿಯ ಪ್ುಸತಕಗಳ ಉತತರಗಳನುು ಉಪ್ಯೇಗಿಸ್ಟ ಮಧಯಮ ಪ್ುಸತಕದ ಉತತರಗಳನುು ಕೆಂಡುಕ್ಕಳುಬಹುದು.)   

 

ಉಷಣವರ್ಯದ ರ್ಸಾಿರ್ೆಂಟ್ (ಪಾಠ 2)  
ಆಕಾನನ ಬಚಚರ್ಾಟ್ಟಿರುವ ನ್ನಧಿ  

ಪ್ದಾಥಯಗಳು : 

 ಪಾಿಸ್ಟಿಕ್ ಕಪ್.ಗಳು (ಪ್ಿತ್ತ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗ್ 1)  

 ಚಕೂ ಪಾಸಿ್ಟಿಕ್ ಚಮಚಗಳು (ಪ್ಿತ್ತ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗ್ 1)  

 ಚಾಕಲ್್ೇಟ್ ಪ್ಡಿದೆಂಗ್ ಮಿಕ್ೆ (ಅಡಿಗ್ ಮಾಡಿದವುಗಳು ಅಥವಾ ಅವಾಗಲ್್ೇ ಮಾಡಿಕ್ಕಳುಬಹುದು)  

 ಪ್ಡಿದೆಂಗ್.ಗ್ ಹಾರ್ು  

 ಪ್ಿತ್ತಯೆಂದು ಕಪ್.ನಲ್ಲಿ ಬಚಚಡುವುದಕ್ೂ ಚಕೂ ಚಕೂ ಸ್ಟಹಿ ತ್ತೆಂಡಿಗಳು  

 

ಸಕಚನ್ಗಳು :  

ಪ್ಿತ್ತಯೆಂದು ಕಪ್.ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮಕರು ಚಕೂ ಚಕೂ ಸ್ಟಹಿ ತ್ತೆಂಡಿಗಳನುು ಬಚಚಡರ್ು ಹಾಕ್ರರಿ. 
ಪ್ಡಿದೆಂಗ್ ತಯಾರಿಸರ್ು ಪಾಯಕ್ೇಜ್ ಮೇಲ್್ ಇರುವ ಸಕಚನ್ಗಳನುು ಅನುಸರಿಸ್ಟರಿ. ಪ್ಡಿದೆಂಗ್ ತಣಣಗಾದ ಮೇಲ್್, ಪ್ಿತ್ತಯೆಂದು ಕಪ್ 
ಅದರ್ಕೆಂದಗ್ ತುೆಂಬಿಸ್ಟ, ಅವುಗಳಿಗ್ ಮುಚಚಳ ಹಾಕ್ರಡಿರಿ. “ಆಕಾನನ ಗುಡಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಕಸವಿದ್. ಅವನು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಇಟ್ಟಿದಾದನ್ೆಂದು 
ನ್ನವ್ರ್ಿರು ನ್ಕೇಡುವುದಕ್ೂ ಅದನುು ಹುಗಿದು ಅವುಗಳನುು ತ್ಗ್ಯುವುದ್ೇ ನ್ನಮಮ ಕ್ರ್ಸ” ಎೆಂದು ಮಕೂಳಿಗ್ ಹ್ೇಳಿರಿ.  
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ಮಾರ್ಷಯ (ತಗುೊ ನ್ರ್) ಆಟಗಳು (ಪಾಠ 2)  
ಚಕೂ ಚಕೂದಾಗಿ ಜಗಿಯುವಿಕ್  

ಈ ಆಟಕ್ೂ ನ್ನಮಗ್ ಒೆಂದು ಖಾಲ್ಲ ಬಕ್ಟ್ ಮತುತ ಒೆಂದು ಪಾಿಸ್ಟಿಕ್ ಕಪ್ ಪ್ಿತ್ತಯಬಬ 

ವಿದಾಯರ್ಥಯಗ್ ಕ್ಕಡಬ್ೇಕಾಗಿರುತತದ್. ಪ್ಿತ್ತಯೆಂದು ತೆಂಡವು ಮುೆಂದಕ್ೂ ನ್ಕೇಡುತಾತ 

ಸಾಲ್ಾಗಿ ನ್ನರ್ುಿವುದಕ್ೂ ಹ್ೇಳಿರಿ. ಮದರ್ನ್ೇ ವಿದಾಯರ್ಥಯ ತನು ಬರ್ಗ್ೈಯನುು ಹಿೆಂದಕ್ೂ ಚಾಚ, ಹಿೆಂದ್ ಇರುವ ವಿದಾಯರ್ಥಯ ಸವರ್ಾ ಮೇರ್ಕ್ೂ ಎತ್ತತ 

ನ್ನೆಂತ್ತರುವ ತನು ಬರ್ಗಾರ್ನುು ಮುಟಿಬ್ೇಕು. ಅದ್ೇ ರಿೇತ್ತ ಎರಡ್ನ್ೇ ವಿದಾಯರ್ಥಯ ಮಾಡಿ ಮಕರನ್ೇಯ ವಿದಾಯರ್ಥಯಯ ಮೇಲ್್ ಕ್ೈ ಚಾಚ 

ಇಡಬ್ೇಕು. ನ್ನೇವು ಹ್ಕರಗಡ್ ಆಟ ವಾಡಿದರ್, ನ್ನೇವು ನ್ನೇರನುು ಸ್ೇರಿಸ್ಟಕ್ಕಳುಬಹುದು! ಎಡಗ್ೈಯಿೆಂದ ಅವರು ಕಪ್.ಗಳಿೆಂದ ನ್ನೇರನುು 

ತ್ಗ್ದುಕ್ಕಳುುತಾತರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಮದರ್ನ್ೇ ವಯಕ್ರತ ಮಾತಿ ಖಾಲ್ಲಯಾದ ಕಪ್ ತ್ಗ್ದುಕ್ಕಳುುತಾತನ್. ಆರೆಂಭ್ ಮತುತ ಅೆಂತಯದ ಗ್ರ್ಗಳನುು 

ಎಳ್ಯಿರಿ. ಸೆಂಕ್ೇತ ಬೆಂದಾಗ, ಎಲ್ಾಿ ಗುೆಂಪಿನವರು ಜಗಿಯುತಾತ ಅೆಂತಯದ ಗ್ರ್ಯ ಕಡ್ಗ್ ಹ್ಕೇಗಬ್ೇಕಾಗಿರುತತದ್. ಅವರು ಅೆಂತಯದ ಗ್ರ್ಯ 

ಬಳಿಗ್ ಬರುವಾಗ, ಅವರಿಗಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಖಾಲ್ಲ ಬಕ್ಟ್.ನಲ್ಲಿ ಕಪ್.ನಲ್ಲ ಿಅವರು ತೆಂದರುವ ನ್ನೇರನುು ಹ್ಕಯಯಬ್ೇಕು. ಯಾರ ತೆಂಡದ 

ಬಕ್ಟ್.ನಲ್ಲಿ ಹ್ಚಾಚದ ನ್ನೇರನುು ಹ್ಕೆಂದರುತತದ್ ಆ ತೆಂಡದವರ್ೇ ಈ ಆಟದಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ುಿತಾತರ್.  

2. ಬಕ್ಟ್.ನಲ್ಲಿ ಪ್ಿತ್ತಯಬಬರು  

ಮುೆಂಚತವಾಗಿಯೇ ನ್ನೇರನುು ಅಥವಾ ನ್ನಮಗ್ ಇಷಿವಾದ ನ್ನೇರನುು ಮತುತ ಕುಡಿಯುವುದಕ್ೂ ಸಾರಗಳನುು ಸ್ಟದಧವಾಗಿಟುಿಕ್ಕೆಂಡಿರಿಿ. 

ಪ್ಿತ್ತಯೆಂದು ಗುೆಂಪಿನವರು ವೃತಾತಕಾರದಲ್ಲಿ ತುೆಂಬಾ ಹತ್ತತರ ಹತ್ತತರವಾಗಿ ನ್ನೆಂತುಕ್ಕಳುಬ್ೇಕು. ನ್ನೆಂತುಕ್ಕೆಂಡ ಆ ಗುೆಂಪಿನವರ ಮಧ್್ಯದಲ್ಲಿ 

ಒೆಂದು ನ್ನೇರಿನ ಪಾತ್ಿಯನುು ಇಡಬ್ೇಕು. ಆ ಗುೆಂಪಿನವರು ಆ ಪಾತ್ಿಯಲ್ಲಿರುವ ನ್ನೇರ್ಲ್ಾಿ ಕುಡಿದು ಅದನುು ಖಾಲ್ಲ ಮಾಡಬ್ೇಕು. ಅವರು 

ಎರ್ಿರು ಒೆಂದ್ೇಸರ್ ಕುಡಿಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಬ್ಕಬಬಬರು ಒೆಂದ್ಕೆಂದುಸರ್ ಕುಡಿದು ನ್ನೇರನುು ಖಾಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು. ನ್ನಮಮ ಗುೆಂಪಿನವರು 

ಸೆಂಖ್ಯಯಲ್ಲಿ ಹ್ಚಾಚಗಿದದರ್, ಅವರಿಗ್ ನ್ನೇರಿರುವ ಅನ್ೇಕ ಪಾತ್ಿಗಳನುು ಇಡಬಹುದು.  

ಜರ್ಪಾತ ಕರಕುಶರ್ಗಳು (ಪಾಠ 2)  
3ಡಿ ಆನ್   

ಇದನುು ಮುದಿಸ್ಟ ಪ್ಿತ್ತಯಬಬರಿಗ್ ಹೆಂಚರಿ :  

 ಆನ್ಯ ಒೆಂದು ತಲ್್ ಮತುತ ಒೆಂದು ದ್ೇಹ  

 2 ಅರ್ುಗಾಡುತ್ತತರುವ ಕಣುಣಗಳು  

 ಬಾರ್ಕಾೂಗಿ 2 ಸ್ೆಂ.ಮಿೇ. ಯಾನ್ಯ  

 

1. ಆನ್ಯ ತಲ್್ಯನುು ಮತುತ ದ್ೇಹವನುು ಬಣಣಗಳಿೆಂದ ತುೆಂಬಿಸ್ಟ, ಅದರ ಸುತತ ಸರಿಯಾಗಿ ಕತತರಿಸುವುದಕ್ೂ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳಿಗ್ ಹ್ೇಳಿರಿ.  

2. ಆನ್ಯ ದ್ೇಹವನುು ಚ್ನಾುಗಿ ಯಾವರಿೇತ್ತ ಮಡಚಬ್ೇಕ್ಕೇ ಎೆಂದು ತ್ಕೇರಿಸ್ಟರಿ, ಅದರಿೆಂದ ಆನ್ಯ ಹ್ಕಟ್ಿಯ ಕ್ಳ  

ಭಾಗದಲ್ಲಿಟ್ಟಿರುವ ಬ್ಿಸ್ಟೆಂಗ್ ಸ್ಟರಪ್.ಗಳು ಚ್ನಾುಗಿ ಅೆಂಟ್ಟಕ್ಕಳುುತತವ್.  

3. ಆನ್ಯ ಯಾನ್ಯ ಬಾರ್ವನುು ಅೆಂಟ್ಟಸ್ಟರಿ.  

4. ತಲ್್ಯ ಮೇಲ್್ ಕಣುಣಗಳನುು ಅೆಂಟ್ಟಸ್ಟರಿ.  
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5. ತಲ್್ಯ ಮೇಲ್್ ಇರುವ ಕ್ಳಗ್ 

ತಕಗುತ್ತತರುವ ಪ್ಟ್ಟಿಯನುು ಬಗಿೊಸ್ಟರಿ, 

ಅದನುು ಆನ್ಯ ಕುತ್ತತಗ್ಯ ಸಥಳದಲ್ಲಿ 

ಸ್ೇರಿಸ್ಟರಿ ಮತುತ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ 

ಅೆಂಟ್ಟಸ್ಟರಿ. 

 
 

ಮುಕಾತಯ (ಪಾಠ 2)  
ಆಕಾನನು ಶ್ಯೇಧಿಸರ್ಾಟುಿ ದ್ೇವರಿೆಂದ 
ಕದದೆಂತ್ಯೇ, ನಮಮನುು ಅಸೆಂತ್ಕೇಷಪ್ಡಿಸುವುದಕ್ೂ ಶ್ಯೇಧನ್ಗಳು ಬರುತತವ್ ಅಥವಾ ಇತರರಿೆಂದ ಕದಯುವ ಸೆಂದಭ್ಯಗಳು ನಮಗ್ 
ಬರುತತವ್. ಬ್ಕೇಗಿ ಿಆನ್ಯ ಆಟವನುು ನ್ಕೇಡಿ ಅಸಕಯಪ್ಟಿನು. ನ್ನಮಮೆಂದಗ್ ಇರುವವುಗಳಿೆಂದ ನ್ನಮಮನುು ಅಸೆಂತ್ಕೇಷಗ್ಕಳಿಸುವುದಕ್ೂ 
ಮತುತ ಅವರ್ಕೆಂದಗ್ ಇರುವವುಗಳನುು ತ್ಕೇರಿಸ್ಟಕ್ಕಳುುವುದಕ್ೂ ಅನ್ೇಕರು ಇರುತಾತರ್. ಆದರ್, ನಮಮ ಅೆಂತಃರೆಂಗದಲ್ಲಿ ನಮಮ ಕತಯನಾದ 
ಯೇಸು ಕ್ರಿಸತ ನಮಗ್ ಸೆಂತೃಪಿತಯನುು ಅನುಗಿಹಿಸ್ಟದಾದನ್ೆಂದು ಮತುತ ಆತನ್ೇ ನಮಗ್ ಹ್ಚಾಚದ ಸೆಂತ್ಕೇಷವನುು ಕ್ಕಡುತಾತನ್ೆಂದು ನಮಗ್ 
ಗ್ಕತುತ. ನಾವು ಕತಯನಲ್ಲಿ ಭ್ರವಸ್ಯಿಟಾಿಗ, ನಮಮ ಬಳಿ ಏನ್ನದದರಕ, ಏನು ಇರದದದರಕ ನಾವು ಸೆಂತೃಪಿತ ಹ್ಕೆಂದುತ್ತೇವ್. ನಮಮ ಬ್ೈಬಲ್ 
ವಚನವು ಹ್ೇಳುತ್ತತದದೆಂತ್ಯೇ, ಪ್ಿತ್ತಯೆಂದು ಪ್ರಿಸ್ಟಥತ್ತಯಲ್ಲಿ, ಹಸ್ಟವಿದದರಕ, ಹಸ್ಟವಿರ್ದಿದದರಕ, ನಮಮ ಬಳಿ ಬ್ೇಕಾದವು ಇದದರಕ, 
ಕ್ಕರತ್ಯಾಗಿದದರಕ, ನಾವು ತೃಪ್ತರಾಗಿರರ್ು ನಮಗ್ ರಹಸಯವು ತ್ತಳಿದದ್. ಇವತ್ತತನ ಮುಖಾಯೆಂಶವನುು ನಾವ್ರ್ಿರು ಸ್ೇರಿ ಹ್ೇಳ ್ೇಣ... “ನನಗ್ 
ಎರ್ಿವು ಇವ್, ನಾನು ಸೆಂತ್ಕೇಷವಾಗಿರಬ್ೇಕು.”   
 

ನಾಳ  ್ಇದ್ೇ ವಿಬಿಎಸ್ ಕಾಯಯಕಿಮಕ್ೂ ತ್ತರುಗಿ ಬನ್ನುರಿ, ಯಾಕೆಂದರ್ “ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕುವುದು” ಎನುುವ ಮತ್ಕತೆಂದು ಉತಾೆಹಕರವಾದ 
ದನವೆಂದನುು ನಾವು ನ್ಕೇಡುತ್ತೇವ್. ಆ ದನದೆಂದು ಯಾವ ತೆಂಡವು ಬದುಕ್ರ, ಗ್ರ್ುಿತತದ್ಕೇ ನಾವ್ರ್ಿರು ನ್ಕೇಡ್ಕೇಣ.  
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ಪಾಠ 3   
ಯೇಸು ಕ್ರಿಸತನು ನನುನುು ದಯಯುಳುವನನಾುಗಿ ಮಾಡಿದಾದನ್  

ಮುಖಾಯೆಂಶ (ಪಾಠ 3)  
ಇತರರು ನನುನುು ಹ್ೇಗ್ ನ್ಕೇಡಿಕ್ಕಳುಬ್ೇಕ್ೆಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನ್ಕೇ ಅದ್ೇರಿೇತ್ತ ನಾನು ಇತರರನುು ನ್ಕೇಡಿಕ್ಕಳುುತ್ತೇನ್..  
 

ಬ್ೈಬಲ್ ಪಾಠ (ಪಾಠ 3)  
ಗ್ೇಹಜ ಪ್ಿಯೇಜನವನುು ಹ್ಕೆಂದದನು (2 ಅರಸು.5:1-27)  

ಪ್ರಿಚಯ (ಪಾಠ 3)  
ಗ್ರ್ುಿವುದಕ್ೂ ಪ್ಿತ್ತಯೆಂದು ತೆಂಡವು ಮಾಗಯವನುು ಹುಡುಕುತ್ತತರುವ ಸಥಳವಾದ “ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕುವುದು” ಎನುುವ ವಿಬಿಎಸ್ ಮಕರನ್ೇ 
ದನಕ್ೂ ನಾವ್ರ್ರಿು ಕಕಡಿ ಬೆಂದದ್ದೇವ್. ನ್ನೇವ್ೇನಾಗಿದದೇರ್ೆಂದು ನ್ನೇವು ಇತರರಿಗ್ ತ್ಕೇರಿಸ್ಟಕ್ಕಳುುವುದಕ್ೂ ಇವತುತ ನ್ನಮಗ್ ಸಾಕಷುಿ 
ಅವಕಾಶಗಳು ಇವ್. ಇವತುತ ಈ ತೆಂಡಗಳು ಆ ಅವಕಾಶವನುು ನ್ನಬಯೆಂಧಿಸುತತವ್? ಪ್ಿತ್ತದನ ಜನರು ಒಬಬರಿಗ್ಕಬಬರು ಕರುಣ್ಯಿರ್ಿದವರಾಗಿ 
ಜೇವನ ಮಾಡುತ್ತತದಾದರ್. ಇನ್ಕುಬಬರನುು ತುಳಿದು ಮೇರ್ಕ್ೂ ಬರಬ್ೇಕ್ೆಂದು ಪ್ಿಯತು ಮಾಡುತ್ತತದಾದರ್. ಅದ್ೇ ನಮಮಲ್ಲಿರುವ ನ್ನಶಚಯತ್ಯನುು 
ಕಳ್ದುಕ್ಕಳುುವೆಂತ್ ಮಾಡುತತದ್. ಆದರ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸತನಲ್ಲಿ ನಾವ್ೇನಾಗಿದದೇವ್ೆಂದು ನಾವು ಕಲ್ಲತುಕ್ಕೆಂಡಾಗ ನಾವು ನ್ನಶಚಯತ್ಯಿೆಂದ 
ಇರುತ್ತೇವ್! (ಈ ದನದ ಬ್ೈಬಲ್ ವಚನವನುು ಪ್ರಿಚಯ ಮಾಡಿರಿ : ರ್ಕಕ.6:31) ಇವತುತ ಬ್ಕೇಗಿಿ ತನು ಕಾಡಿನ ಶಾಲ್್ಗ್ ಹ್ಕೇಗುತ್ತತರುವಾಗ 
ಒೆಂದು ಜಗಳವನುು ನ್ಕೇಡುತಾತನ್ ಮತುತ ತನಗ್ ಅಪಾಯವ್ೆಂದು ತ್ತಳಿದುಕ್ಕೆಂಡು, ದಯಯನುು ತ್ಕೇರಿಸುವುದಕ್ೂ ನ್ನಣಯಯಿಸ್ಟಕ್ಕಳುಬ್ೇಕಾದ 
ಪ್ರಿಸ್ಟಥತ್ತ! ಈ ವಿಬಿಎಸ್ ಕಾಯಯಕಿಮವನುು ನಮಗ್ ನ್ನಪಿಗ್ ತರರ್ು ನಾವು ಮನ್ಗ್ ತ್ಗ್ದುಕ್ಕೆಂಡು ಹ್ಕೇಗುವುದಕ್ೂ ಒೆಂದು 
ವಿನ್ಕೇದಾತಮಕವಾದ ಕ್ಕೇತ್ತಯ ಗ್ಕೆಂಬ್ಯನುು ಮಾಡ್ಕೇಣ. ಅದ್ೇರಿೇತ್ತಯಾಗಿ ಅಲ್ಾಾಹಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಣಯಗಳ ರಾಶಿಯನುು 
ತ್ತನ್ಕುೇಣ. ಅದಾದನೆಂತರ ನಮಮ ಬ್ೈಬಲ್.ಗಳನುು ತ್ರ್ದು, ಯಾವರಿೇತ್ತ ಗ್ೇಹಜ ತನು ಸವಪ್ಿಯೇಜನಕಾೂಗಿ ಇತರರಿೆಂದ ಲ್ಾಭ್ವನುು 
ಪ್ಡ್ದದದನುು ನ್ಕೇಡ್ಕೇಣ. ಅದಕಾೂಗಿ ಅವನು ದ್ಕಡಡ ಸಮಸ್ಯಯಲ್ಲಿ ಯಾವರಿೇತ್ತ ಸ್ಟಳುಕ್ರಕ್ಕೆಂಡಿದಾದನ್ಕೇ ನ್ಕೇಡ್ಕೇಣ. ಈಗ ನಾವ್ರ್ರಿು 
ಸ್ೇರಿ ಇವತ್ತತನ ಮುಖಾಯೆಂಶವನುು ಹ್ೇಳ ್ೇಣ, ಇತರರು ನನುನುು ಹ್ೇಗ್ ನ್ಕೇಡಿಕ್ಕಳುಬ್ೇಕ್ೆಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನ್ಕೇ ಅದ್ೇರಿೇತ್ತ ನಾನು 
ಇತರರನುು ನ್ಕೇಡಿಕ್ಕಳುುತ್ತೇನ್.” ದನದ ಕ್ಕನ್ಯ ಹೆಂತದಲ್ಲ,ಿ ನಮಮ ಕತಯನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸತನಲ್ಲಿ ಇತರರ್ಕೆಂದಗ್ ನಾವು ದಯ 
ತ್ಕೇರಿಸುವವರಾಗಿರುವಾಗ, ಜೇವನವ್ನುುವ ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕುತ್ತೇವ್ೆಂದು ನ್ನೇವು ಮತುತ ನಾನು ನ್ನಶಚಯತ್ಯಿೆಂದ ಇರುತ್ತೇವ್!  
 

ಪಾಿಣಿಗಳು (ಪಾಠ 3)  
ಕ್ಕೇತ್ತ ಲ್ಾಭ್ ಹ್ಕೆಂದುತತದ್, ಮತುತ ಚರತ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತತದ್ 
 

ತೆಂಡಗಳು (ಪಾಠ 3)  
ಶುಕಿವಾರ ದನದೆಂದು ಅವರು ಪ್ಿದಶಯನಕ್ೂ ಸ್ಟದಧವಾಗುತ್ತತರುವಾಗ, 
ಪ್ಿತ್ತಯೆಂದು ತೆಂಡವು ಬಾವುಟವನಾುಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪೇಸಿರ್.ಯನಾುಗಲ್ಲ 
ತಯಾರಿಸುತಾತರ್.  

ಬ್ೈಬಲ್ ವಚನ (ಪಾಠ 3)  
“ಜನರು ನ್ನಮಗ್ ಏನ್ೇನು ಮಾಡಬ್ೇಕ್ೆಂದು ಅಪ್ೇಕ್ರೆಸುತ್ತತರ್ಕೇ, ಅೆಂಥದನ್ುೇ ನ್ನೇವು ಅವರಿಗ್ ಮಾಡಿರಿ.” - ರ್ಕಕ.6:31.  
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ನಾಟಕ (ಪಾಠ 3)  
ಬ್ಕೇಗಿಿ ಅಲ್ಾಮ್ಯ ಶಬದ ಮಾಡುತತದ್,.. ಅವನು ಜೇಪ್ ಒಳಗಡ್ಯಿೆಂದ ಹ್ಕರಗಡ್ಗ್ ಜಗಿದು, ಆತುರತ್ಯಿೆಂದ ಶಾಲ್್ಗ್ ಹ್ಕೇಗುವುದಕ್ೂ 
ಸ್ಟದಧವಾಗುತಾತನ್. ತನಗ್ ಇಷಿವಾದ ಕಾಳಿನ ಉಪ್ಹಾರವನುು ತ್ತನುುತ್ತತರುವಾಗ, ಬ್ಕೇಗಿಿ ತನು ಯಕ ಟಕಯಬ್ ನ್ಕೇಡುತಾತನ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ರ್ವರು 
ಹುಡುಗರು ಇನ್ಕುಬಬ ಹುಡುಗನನುು ಗ್ೇಲ್ಲ ಮಾದುತ್ತತರುತಾತರ್. ಆ ವಿೇಡಿಯೇದೆಂದ ತುೆಂಬಾ ಬಾಧ್್ಪ್ಡುತಾತನ್, ಆದರ್ ಅವನು ಹ್ಕೇಗುವ 
ಕಾಡಿನ ಶಾಲ್್ಗ್ ತಡವಾಗಿ ಹ್ಕೇಗಬಾರದ್ೆಂದು ಬಯಸುತಾತನ್, ಆದದರಿೆಂದ ತುೆಂಬಾ ಬ್ಳಗ್ೊ ಮನ್ಯನುು ಬಿಡುತಾತನ್. ಬ್ಕೇಗಿಿ ಹ್ಕೇಗುತ್ತತರುವ 
ದಾರಿಯಲ್ಲಿ, ವಿೇಡಿಯೇನಲ್ಲಿ ನ್ಕೇಡಿದ ಹುಡುಗನನ್ುೇ ಒೆಂದು ಕ್ಕೇತ್ತಯು ಎತ್ತತಕ್ಕೆಂಡು ಹ್ಕೇಗುವುದಕ್ೂ ಆ ಹುಡುಗನ ಹಿೆಂದ್ 
ಓಡುತ್ತತರುವದನುು ನ್ಕೇಡುತಾತನ್, ಆ ಕ್ಕೇತ್ತ ಅವನ ಮೇಲ್್ಯೇ ಕಕತುಕ್ಕೆಂಡು,  ಅವನ ಆಹಾರವನುು ಚ್ದರಿಸ್ಟ, ತನು ಮನ್ಗ್ರ್ಸ 
ಪ್ುಸತಕವನುು ತುೆಂಬಾ ಕ್ಕೇಪ್ದೆಂದ ನ್ಕೇಡುತಾತ ಇರುತತದ್. ಆ ಕ್ಕೇತ್ತಯು ತುೆಂಬಾ ಹಾಯಾಗಿ ಪ್ಿಯಾಣ ಮಾಡುತಾತ, ಉಚತವಾಗಿ 
ಆಹಾರವನುು ತ್ತನುುತಾತ, ಶಾಲ್್ಯಲ್ಲ ಿಮೇಸ ಮಾಡುವುದಕ್ೂ ಆಲ್್ಕೇಚನ್ ಮಾಡುತಾತ ಕುಳಿತ್ತರುತತದ್! ಬ್ಕೇಗಿಿ ಆ ಪ್ಿಯೇಜನ್ಗಳನುು ಕ್ಕೇತ್ತ 
ಹ್ಕೆಂದಕ್ಕಳುುತ್ತತದದರ್ ನ್ಕೇಡಿ ತುೆಂಬಾ ಬಾಧ್್ಪ್ಡುತಾತನ್. ಆದರ್ ಅದನುು ನ್ನಲ್ಲಿಸ್ಟ, ಆ ಹುಡುಗನ್ನಗ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬ್ೇಕ್ೆಂದು ತನಗ್ 
ಗ್ಕತ್ತತತುತ. ಆದರ್ ಅವನು ಶಾಲ್್ಗ್ ತಡವಾಗಿ ಹ್ಕೇಗುವುದಕ್ೂ ಇಷಿವಿದದರ್ಿ. ಎಲ್ಾಿ ವಾರಗಳು ಶಾಲ್್ಗ್ ತಡವಾಗಿಯೇ ಹ್ಕೇಗಿದದನು. ಆದರ್ 
ದ್ೇವರು ಅವನ್ನಗ್ ಶಾಲ್್ಗ್ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ೂ ಹ್ಕೇಗರ್ು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದದನು. ಇವಾಗ ಆ ಕ್ಕೇತ್ತಯನುು ನ್ನಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ೂ ಪ್ಿಯತು 
ಮಾಡಿದರ್, ಅವನು ತಪ್ಾದ್ೇ ಶಾಲ್್ಗ್ ತಡವಾಗಿಯೇ ಹ್ಕೇಗುವನು. ಇದಾದನೆಂತರ, ಒೆಂದು ಚರತ್ಯು ಬ್ಕೇಗಿಯಿ ಬಳಿಗ್ ಬೆಂದು, 
ಸರಿಯಾದ ಕ್ರ್ಸವನುು ಮಾಡುವುದಕ್ೂ ಬ್ಕೇಗಿಿಯನುು ಪಿೇತೆಹಿಸುತತದ್. ಕ್ಕೇತ್ತಯಿೆಂದ ಕಾಟವನುು ಹ್ಕೆಂದುತ್ತತರುವ ಆ ಹುಡುಗನ ಕಡ್ಗ್ 
ಬ್ಕೇಗಿಿ ನ್ಕೇಡುತಾತ ಇರುತಾತನ್. ಅವನ್ನಗ್ ಏನಾದರ್ಕೆಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲ್್ೇ ಬ್ೇಕ್ೆಂದು ಬ್ಕೇಗಿಿ ನ್ನಣಯಯ ಮಾಡಿಕ್ಕಳುುತಾತನ್. 
ಕ್ಕೇತ್ತಯಿೆಂದ ನಾನು ಪ್ಿಯೇಜನವನುು ಪ್ಡ್ದವನಾಗಿ ಇದದದದರ್ ಏನಾಗುತ್ತತತುತ?” ಅದದರಿೆಂದ ಬ್ಕೇಗಿಿ ಮತುತ ಚರತ್ ಇಬಬರು ಸ್ೇರಿ ಆ 
ಹುಡುಗನನುು ರಕ್ಷಿಸ್ಟದರು ಮತುತ ಆ ಕ್ಕೇತ್ತಯನುು ಅಲ್ಲಿರದೆಂತ್ ಹ್ಕೇಗಲ್ಾಡಿಸ್ಟದರು. ಕ್ಕೇತ್ತ ಓಡುತ್ತತರುವಾಗ, ಅದು ನ್ೇರವಾಗಿ ಒೆಂದು 
ಮರದ್ಕಳಗ್ ತಕರಿ, ಆ ಕಡ್ಗ್ ಹ್ಕೇಗಿ ಬಿೇಳುತತದ್. ಅದ್ೇರಿೇತ್ತ ಮತ್ಕತೆಂದುಬಾರಿ ಅಲ್ಲಿೆಂದ ಎದುದ ಇನ್ಕುೆಂದು ಮರದ್ಕಳಗ್ ತಕರಿ 
ಹ್ಕೇಗುತತದ್, ಆಗರ್ಕ ಬಿದದ ಸಥಳದೆಂದ ಮೇರ್ಕ್ೂ ಎದುದ ಓಡಿ ಹ್ಕೇಗುತತದ್. ಕ್ಕೇತ್ತ ಹ್ಕೇಗಿದದರಿೆಂದ, ಬ್ಕೇಗಿಿ ಆ ಹುಡುಗನ್ನಗ್ ಸಹಾಯ 
ಮಾಡಿದನು. ಆಗ ಅವನು ಶಾಲ್್ಗ್ ತುೆಂಬಾ ತಡವಾಗಿ ಹ್ಕೇಗುತ್ತೇನ್ೆಂದು ಮತುತ ಯಾವಾಗರ್ಕ ಶಾಲ್್ಗ್ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ೂ 
ಹ್ಕೇಗುತ್ತತರ್ಿವ್ೆಂದು ತ್ತಳಿದನು!! ಓ... ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬ್ೇಕು! ಅದಾದನೆಂತರ, ಚರತ್ ಅವರನುು ತನು ಹಿೆಂದ್ ಕಕಡಿಸ್ಟಕ್ಕೆಂಡು 
ಹ್ಕೇಗುತ್ತೇನ್ೆಂದು ಅವರಿಬಬರಿಗ್ ಹ್ೇಳುತತದ್. ಅವರು ಆ ಚರತ್ಯ ಮೇಲ್್ ಏರಿ, ಕಾಡಿನ್ಕಳಗ್ ಹ್ಕೇಗುತಾತರ್. ಇನ್ಕುೆಂದುಸರ್ ಬ್ಕೇಗಿಿ 
ಆಶಚಯಯಕರವಾಗಿ ಶಾಲ್್ಗ್ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ೂ ಬರುತಾತರ್!!! ಆಗ ಬ್ಕೇಗಿಿ, ಇತರರು ನನುನುು ಹ್ೇಗ್ ನ್ಕೇಡಿಕ್ಕಳುಬ್ೇಕ್ೆಂದು ನಾನು 
ಬಯಸುತ್ತೇನ್ಕೇ ಅದ್ೇರಿೇತ್ತ ನಾನು ಇತರರನುು ನ್ಕೇಡಿಕ್ಕಳುುತ್ತೇನ್ ಎನುುವ ಮಾತನುು ನ್ನಸ್ಟಕ್ಕರ್ುಿತಾತನ್. ತನು ಸೆಂತ್ಕೇಷ ಮುಖದೆಂದ, 
ವಾವ್! ಯೇಸು ಕ್ರಿಸತನು ನನುನುು ದಯಯುಳುವನನಾುಗಿ ಮಾಡಿದಾದನ್ ಎೆಂದು ಹ್ೇಳುತಾತನ್!  
 

ಗುಹ್ ತರಗತ್ತ (ಪಾಠ 3)  
ಗ್ೇಹಜ ಲ್ಾಭ್ವನುು ಪ್ಡ್ಯುತಾತನ್ (2 ಅರಸು.5:1-27)  

 

ಬ್ೈಬಲ್ ಕಥ್ಯ ಪ್ಿತ್ತಯೆಂದು ಭಾಗವನುು ನ್ನೇವು ಹ್ೇಳುತ್ತತರುವಾಗ, ಈ ಕ್ಳಗ್ ಕ್ಕಟ್ಟಿರುವ 
ಚತಿಗಳನುು ಮಕೂಳು ಬಿಡಿಸುವುದಕ್ೂ ಹ್ೇಳಿರಿ. ಸಾಧಯವಾದಷುಿ ಚತಿಗಳನುು ತುೆಂಬಾ 
ಸಾಧ್ಾರಣವಾಗಿ ಇರುವೆಂತ್ ನ್ಕೇಡಿಕ್ಕಳಿುರಿ, ಅದರಿೆಂದ ನ್ನಮಮ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳು ತುೆಂಬಾ 
ಸುರ್ಭ್ವಾಗಿ ಅವುಗಳನುು ನಕರ್ು ಮಾಡಿಕ್ಕೆಂಡು ಚತ್ತಿಸುತಾತರ್. 
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1. ನಾಮಾನನು ದ್ಕಡಡ ವಯಕ್ರತಯಾಗಿದದನು, ಅವನ್ನಗ್ ಕುಷುಿ ರ್ಕೇಗವು ಬೆಂದತುತ. ಗುಣ ಹ್ಕೆಂದುವುದಕ್ೂ ದ್ೇವರ 
ಪ್ಿವಾದಯಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲೇಷನ ಬಳಿಗ್ ಹ್ಕೇದನು. ನ್ನೇನು ಸವಸಥತ್ ಹ್ಕೇೆಂದಬ್ೇಕ್ೆಂದರ್ ನದಯಲ್ಲಿ 7 ಬಾರಿ 
ಮುಳುಗಿ ಎದ್ದೇಳಬ್ೇಕ್ೆಂದು ಎಲ್ಲೇಷನು ನಾಮಾನನ್ನಗ್ ಹ್ೇಳುತಾತನ್. ನಾಮಾನನು ಅದಕ್ೂ 
ವಿಧ್್ೇಯನಾಗಿದದರಿೆಂದ, ಆ ಕುಷುಿ ರ್ಕೇಗದೆಂದ ಗುಣವನುು ಹ್ಕೆಂದುತಾತನ್! ಅದಕ್ೂ ನಾಮಾನನು ಎಲ್ಲೇಷನ್ನಗ್ 

ಕಾಣಿಕ್ಗಳನುು ಕ್ಕಡರ್ು ಹ್ಕೇದಾಗ, ಎಲ್ಲೇಷನು ಅವುಗಳನುು ತ್ತರಸೂರಿಸುತಾತನ್. ನಾಮಾನನು ಎಷುಿ ಬ್ೇಡಿಕ್ಕೆಂಡರಕ, ಎಲ್ಲೇಷನು ಆ 
ಕಾಣಿಕ್ಗಳನುು ಅಥವಾ ಹಣವನುು ತ್ಗ್ದುಕ್ಕಳುುವುದರ್ಿ.  

 

ಚತಿ. 1 : ನದಯಲ್ಲಿ ನಾಮಾನನ ತಲ್್.  
 

2. ಎಲ್ಲೇಷನ ಸ್ೇವಕನಾಗಿರುವ ಗ್ೇಹಜ ನಾಮಾನನು ಗುಣ ಹ್ಕೆಂದದುದ ಮತುತ ಕಾಣಿಕ್ಗಳನುು ಕ್ಕಡುತ್ತತರುವುದನುು ನ್ಕೇಡಿದದನು. 
ನಾಮಾನನು ಹ್ಕೇದನೆಂತರ ಮತುತ ಅವರು ತಮಮ ಮನ್ಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ, ಗ್ೇಹಜ ಅವನನುು 
ನ್ನಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ೂ ಓಡಿ ಹ್ಕೇಗುತಾತನ್. ನಾಮಾನನು ಶಿಿೇಮೆಂತನಾಗಿರುತಾತನ್ೆಂದು ಗ್ೇಹಜಗ್ ಗ್ಕತ್ತತತುತ. 
ಯಾಕೆಂದರ್ ಅವನು ಪ್ಿಸ್ಟದಧ ಹ್ಕೆಂದದ ಮಿರ್ಟರಿ ಕಮಾೆಂಡರ್ ಆಗಿದದನು. ತನಗಾಗಿ ಬಟ್ಿಗಳನುು ಮತುತ 
ಹಣವನುು ಹ್ಕೆಂದುವುದಕ್ೂ ನಾಮಾನನ್ನಗ್ ಸುಳುು ಹ್ೇಳಬ್ೇಕ್ೆಂದು ತಾನು ನ್ನಣಯಯಿಸ್ಟಕ್ಕೆಂಡನು.  
 

ಚತಿ 2 : ಗ್ೇಹಜ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತತರುವ ಚತಿ.  
 

3. ಕ್ರ್ವೆಂದು ಕಾಣಿಕ್ಗಳನುು ಮತುತ ಬಹುಮಾನಗಳನುು ಪ್ಡ್ಯುವುದಕ್ೂ ಗ್ೇಹಜ ನಾಮಾನನ್ಕೆಂದಗ್ ಸುಳುು 
ಹ್ೇಳುತಾತನ್. ಇದು ತುೆಂಬಾ ಕ್ಟಿ ಬುದಧ ಎೆಂದು ಹ್ೇಳಬಹುದು, ಆದರ್ ಇವತುತ ಅನ್ೇಕಮೆಂದ ಹ್ೇಳುತ್ತತರುವ 
ಹಾಗ್ಯೇ, ತನು ನಡವಳಿಕ್ಯನುು ವಿವರಿಸುವುದಕ್ೂ ಅವನು ಒಳ ು್ೇಯ ಕಾರಣಗಳನುು ಹ್ೇಳಿಕ್ಕೆಂಡಿರಬಹುದು. ಒೆಂದು 
ಪಾಪ್ವು ಬ್ೇರ್ಕೆಂದು ಪಾಪ್ಗಳನುು ಮುಚಚಡುವುದಕ್ೂ ಹುಟ್ಟಿ ಬರುತತದ್, ಪಾಪ್ದ ಸುರುಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದುದ ನರಳುವೆಂತ್ 
ಮಾಡುತತದ್. ಇಬಬರು ಮನುಷಯರು ಎಲ್ಲೇಷನನುು ಸೆಂದಶಿಯಸ್ಟದದರು, ಆದಕಾರಣ ಅವರು ತನು ಮನಸೆನುು 

ಬದಲ್ಾಯಿಸ್ಟಕ್ಕೆಂಡಿದಾದರ್ೆಂದು ಗ್ೇಹಜ ನಾಮಾನನ್ನಗ್ ಹ್ೇಳಿದನು. ದ್ೇವರು ನನು ರ್ಕೇಗವನುು ಗುಣಪ್ಡಿಸ್ಟದದರಿೆಂದ ನಾನು ತುೆಂಬಾ 
ಕೃತಜ್ಞತ್ಯಿೆಂದ ಇರಬ್ೇಕ್ೆಂದು ನಾಮಾನನು ತ್ತಳಿದು, ಗ್ೇಹಜಗ್ ಎರಡರಷುಿ ಹ್ಚುಚ ಕಾಣಿಕ್ಗಳನುು ಕ್ಕಡುತಾತನ್! ಗ್ೇಹಜ ಧನಾಪ್ೇಕ್ಷ್ಯಿೆಂದ 
ಇದದದದನು. ದ್ೇವರನುು ಮತುತ ನಾಮಾನನನುು ಅಡಿಡಯಾಗಿಟುಿಕ್ಕೆಂಡು ತನಗಾಗಿ ಪ್ಿಯೇಜನ್ಗಳನುು ಪ್ಡ್ಯಬ್ೇಕ್ೆಂದು ಬಯಸ್ಟದದನು. 
 

ಚತಿ 3: ಹಣದೆಂದ ತುೆಂಬಿರುವ ಚೇರ್.  
 

4. ಗ್ೇಹಜ ಬಹುಮಾನಗಳನುು ಮತುತ ಹಣವನುು ಪ್ಡ್ದುಕ್ಕೆಂಡಮೇಲ್್, ಅವುಗಳನುು ಬಚಚಡುವುದಕ್ೂ ಮನ್ಗ್ 
ಆತುರತ್ಯಿೆಂದ ಹ್ಕರಟು ಹ್ಕೇದನು. ಎಲ್ಲೇಷನು ಇವುಗಳನುು ಕೆಂಡುಕ್ಕಳುದೆಂತ್ ಒೆಂದು ರಹಸಯ 
ಸಥಳದಲ್ಲಿಡಬ್ೇಕ್ೆಂದು ಗ್ೇಹಜ ಆಲ್್ಕೇಚನ್ ಮಾಡಿದದನು. ಆದರ್ ದ್ೇವರು ಗ್ೇಹಜ ಮಾಡಿರುವ ಕಾಯಯವನುು 
ಸಾಷಿವಾಗಿ ಎಲ್ಲೇಷನ್ನಗ್ ತ್ಕೇರಿಸುತಾತನ್. ದ್ೇವರು ಪ್ಿತ್ತಯೆಂದನುು ನ್ಕೇಡುತಾತನ್ೆಂದು, ನಮಮ ಎಲ್ಾಿ 
ಉದ್ದೇಶಗಳನುು ಮತುತ ಅೆಂತಃರೆಂಗ ಆಲ್್ಕೇಚನ್ಗಳನುು ತ್ತಳಿಯುತಾತನ್ೆಂದು ನಾವು ಯಾವಾಗರ್ಕ 
ತ್ತಳಿದುಕ್ಕೆಂಡಿರಬ್ೇಕು. ನಾವು ಹ್ಕರಗಡ್ಗ್ “ಚ್ನಾುಗಿ” ಕಾಣಿಸ್ಟಕ್ಕಳುುವುದರಿೆಂದ, ಬ್ೇರ್ ಯಾವುದ್ಕೇ 
ಕಥ್ಯನುು ಹ್ೇಳುವುದರಿೆಂದ ಅವರು ಮೇಸ ಹ್ಕೇಗುವುದಕ್ೂ ಆತನು ಮಕಖಯನರ್ಿ ಅಥವಾ ಹುಚಚನರ್ಿ.  
 

ಚತಿ. 4 : ಒೆಂದು ಮನ್  
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5. ಗ್ೇಹಜ ಸವಪ್ಿಯೇಜನಕಾೂಗಿ ಇದ್ಲ್ಾಿ ಮಾಡಿದಾದನ್ೆಂದು ಈಗ ಪ್ಿತ್ತಯಬಬರಿಗ್ ಚ್ನಾುಗಿ ಗ್ಕತ್ತತದ್! 
ಇದಾದನೆಂತರ ದ್ೇವರು ಗ್ೇಹಜಯನುು ನಾಮಾನನ್ನಗ್ ಬೆಂದರುವ ಕುಷುಿ ರ್ಕೇಗವನುು ಕ್ಕಟುಿ ಶಿಕ್ಷಿಸ್ಟದನು. 
ಗ್ೇಹಜ ನಾಮಾನನನುು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೇಷನನುು ನ್ಕೇಡಿಕ್ಕಳುಬ್ೇಕಾದ ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಅವರನುು 

ನ್ಕೇಡಿಕ್ಕಳುಲ್ಲರ್ಿ. ನ್ನೇವು ಎಲ್ಲೇಷನೆಂತ್ ಇತರರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದಯ ತ್ಕೇರಿಸುವಿರ್ಕೇ? ಅಥವಾ ಅನ್ೇಕವಾದ ಬಹುಮಾನಗಳನುು 
ಹ್ಕೆಂದಕ್ಕಳುಬ್ೇಕ್ನುುವ ಆಸ್ಯಿೆಂದ ಗ್ೇಹಜ ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲಿ ಇತರರಿೆಂದ ಪ್ಿಯೇಜನವನುು ಹ್ಕೆಂದಕ್ಕಳುುವುದಕ್ೂ ನ್ನೇವು ಆಸ್ಪ್ಡುತ್ತತೇರ್ಕೇ?  
 

ಚತಿ 5 : ಹಾಸ್ಟಗ್ಯ ಮೇಲ್್ ಮರ್ಗಿದ ರ್ಕೇಗಿ. 
 

ಅಭಿಪಾಿಯಗಳು  

ಎರಡು ಅಭಿಪಾಿಯಗಳನುು ತರಗತ್ತಗ್ರ್ಿರಿಗ್ ಕ್ೇಳಿಸುವೆಂತ್ ಓದರಿ. “ಅಭಿಪಾಿಯಗಳ ್ೆಂದಗ್” ಇರುವ ಆಲ್್ಕೇಚನ್ ಏನ್ೆಂದರ್ ನ್ನಮಮ 
ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳು ಆಲ್್ಕೇಚಸುವೆಂತ್ ಮಾಡುವುದ್ೇ, ಅದಕಾೂಗಿ ನ್ನೇವು ಎರಡು ಕಡ್ಗ್ ಸಾಧಯವದಷುಿ ಸರಿಯಾಗಿರುವೆಂತ್ ನ್ಕೇಡಿಕ್ಕಳಿುರಿ. 
ನ್ನಮಗ್ ಕ್ಕಟ್ಟಿರುವ ಎರಡು ಆಯೂಗಳನುು ಓದರಿ ಮತುತ ಅವುಗಳನುು ಸರಿಯಾದ ಉತತರಗಳಾಗಿರುವೆಂತ್ ಮಾಡಿರಿ. ನ್ನಮಗ್ ಇಷಿವಾದರ್, 
ಮತದಾನಕಾೂಗಿ ಸ್ಟಿಕೂರ್.ಗಳನುು ಉಪ್ಯೇಗಿಸಬಹುದು. ಸರಿಯಾದ ಉತತರವನುು ತ್ಕೇರಿಸುವುದಕ್ೂ ಪ್ಿಯತ್ತುಸಬ್ೇಡಿರಿ, ಆದರ್ ತಮಮಷಿಕ್ೂ 
ತಾವ್ೇ ಆಲ್್ಕೇಚಸುವೆಂತ್ ಅವರನುು ಪಿೇತಾೆಹ ಮಾಡಿರಿ. 
 

ಪ್ಿಶ್ು : ಗ್ೇಹಜ ನಾಮಾನನನುು ಹಣಕಾೂಗಿ ಬ್ೇಡಿಕ್ಕೆಂಡಿದುದ ಸರಿಯೇ?  
ಎ. ದ್ೇವರು ನಾಮಾನನನುು ಗುಣಪ್ಡಿಸ್ಟದದಕಾೂಗಿ ಎಲ್ಲೇಷನು ಯಾವ ಕಾಣಿಕ್ಗಳನುು ತ್ಗ್ದುಕ್ಕಳುದ್ೇ ಇರುವಾಗ ಗ್ೇಹಜ ಎಲ್ಲೇಷನ 
ಸ್ೇವಕನಾಗಿದುದ ಆ ರಿೇತ್ತ ಮಾಡದರಬಾರದಾಗಿತುತ. ಅವನು ನಾಮಾನನನುು ಹುಡುಕ್ರಕ್ಕೆಂಡು ಹ್ಕೇಗಬಾರದಾಗಿತುತ.  
 

ಬಿ. ಸ್ೇವ್ಗಳನುು ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾಣಿಕ್ಗಳನುು ತ್ಗ್ದುಕ್ಕಳುುವುದು ಸಹಜ. ನ್ನಮಗ್ ಚ್ನಾುಗಿ ಚಕ್ರತ್ೆ ಮಾಡಿದ ವ್ೈದಯನ ಹಾಗ್ಯೇ, 
ನಾಮಾನನು ಗುಣಹ್ಕೆಂದದದಕಾೂಗಿ ಹಣವನುು ಕ್ೇಳುವುದು ಸರಿ.  
 

ಗ್ೇಹಜ ನಾಮಾನನ್ನೆಂದ ಪ್ಿಯೇಜನ ಹ್ಕೆಂದಕ್ಕೆಂಡಿರುವ ಹಾಗ್ಯೇ, ಪ್ಿತ್ತದನ ಜನರು ನಮಿಮೆಂದ ಪ್ಿಯೇಜನ ಹ್ಕೆಂದಕ್ಕಳುುತ್ತತರುತಾತರ್. 
ಆದರ್ “ಇತರರು ನನುನುು ಹ್ೇಗ್ ನ್ಕೇಡಿಕ್ಕಳುಬ್ೇಕ್ೆಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನ್ಕೇ ಅದ್ೇರಿೇತ್ತ ನಾನು ಇತರರನುು ನ್ಕೇಡಿಕ್ಕಳುುತ್ತೇನ್” 
ಎೆಂದು ನಾವು ಕಲ್ಲತುಕ್ಕಳುಬಹುದು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸತನು ನನುನುು ದಯವುಳುವನನಾುಗಿ ಮಾಡಿದನು.  

 

ಬ್ೈಬಲ್.ನನುು ನಡ್ಸುವುದು (ಪಾಠ 3)  
ಒೆಂದು ಸಣಣ ದ್ಕೇಣಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ೈಬರ್ನುು ನಡ್ಸುವ ಸಥಳವಾದ ನದಗ್ ಸುಸಾವಗತ! ಪ್ಿತ್ತದನ 
ನ್ನಮಗ್ ಕ್ಕಟ್ಟಿರುವ ಪಾಠದ ಹ್ಸರನುು, ಘಕೇಷಣ್ಯನುು ಮತುತ ಕೆಂಠಪಾಠ ವಾಕಯವನುು 
ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳು ಹ್ೇಳುವೆಂತ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇದಾದನೆಂತರ, ವಿದಾಯರ್ಥಯ ಪ್ುಸತಕಗಳನುು ಅವರಿಗ್ರ್ಿರಿಗ್ 
ಹೆಂಚರಿ, ಮತುತ ಮರ್ಯಾಗಿರುವ ಜಾರ್ದ್ಕೆಂದಗ್ ಆರೆಂಭಿಸುವೆಂತ್ ಅವರಿಗ್ ಹ್ೇಳಿ 

ಪಿೇತಾೆಹಗ್ಕಳಿಸ್ಟರಿ. ಕ್ಕನ್ಗ್, ನ್ನಮಮ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳು ತಮಮ ಪ್ುಸತಕಗಳಲ್ಲಿ 2 ಚಟುವಟ್ಟಕ್ಗಳನುು ಮಾಡರ್ು ಹ್ೇಳಿರಿ ಮತುತ ಆ ಪ್ುಟಗಳಿಗ್ 
ಅವರು ಬಣಣ ಹಚಚಬ್ೇಕ್ೆಂದು ತ್ತಳಿಸ್ಟಕ್ಕಡಿರಿ. 
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ಉತತರಗಳು  

 

(ಪಾಿಥಮಿಕ ಮತುತ ಹಿರಿಯ ಪ್ುಸತಕಗಳ ಉತತರಗಳನುು ಉಪ್ಯೇಗಿಸ್ಟ ಮಧಯಮ ಪ್ುಸತಕದ ಉತತರಗಳನುು ಕೆಂಡುಕ್ಕಳುಬಹುದು.)   
  

ಉಷಣವರ್ಯದ ರ್ಸಾಿರ್ೆಂಟ್ (ಪಾಠ 3)  
ಗ್ೇಹಜ ನಾಣಯಗಳ ರಾಶಿ  

ಪ್ದಾಥಯಗಳು :  

 ವೃತಾತಕಾರದಲ್ಲರಿುವ ಸ್ಟಹಿ 

ತ್ತೆಂಡಿಗಳು (ಅವು 

ಬಿಸೂತುತಗಳಾಗಿರಬಹುದು).  

 ಪ್ಿತ್ತ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗ್ ಕರ ವಸರವನುು ಕ್ಕಡಬ್ೇಕು.  

 

ಸಕಚನ್ಗಳು :  

 ಹಣದ ರಾಶಿಯೆಂತ್ ಅಲ್ಾಾಹಾರವನುು ರಾಶಿ ಮಾಡಿರಿ.  

 ಗ್ೇಹಜಯೆಂತ್ ಹಣದಾಸ್ಯಿರುವವರಾಗಿ, ಆ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸವರ್ಾ ಮಾತಿ ತ್ಗ್ದುಕ್ಕಳುುವ ಪಾತ್ಿಯನುು ಮಾಡಿರಿ.  

 “ನಾಣಯ” ರಕಪ್ದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟಹಿ  ತ್ತೆಂಡಿಗಳ ್ೆಂದಗ್ ಪ್ಿತ್ತಯಬಬ ಮಗುವಿಗ್ ಕರವಸರವನುು ಕ್ಕಡಬ್ೇಕು.  

ಮಾರ್ಷಯ (ತಗುೊ ನ್ರ್) ಆಟಗಳು ( ಪಾಠ 3)  
1. ಕಾರ್ುವ್ಯನುು ದಾಟುವುದು  

ನ್ರ್ದ ಮೇಲ್್ ಟ್ೈರ್.ಗಳನುು ಅಥವಾ ರಿೆಂಗುಗಳನುು  ಉಪ್ಯೇಗಿಸುವುದರ ಮಕರ್ಕ ಒೆಂದು 

“ಕಾರ್ುವ್”ಯನುು ತಯಾರಿಸ್ಟರಿ. ಕಾರ್ುವ್ಯ ಅಕೂ ಪ್ಕೂದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಸಳ್ಗಳು 
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(ಮಸಳ  ್ಗ್ಕೆಂಬ್ಗಳು) ಕಾಣಿಸ್ಟಕ್ಕಳುುವೆಂತ್ ಮಾಡಿರಿ. “ಕಾರ್ುವ್ಯ” ಆಕಡ್ ಈಕಡ್ ಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಪ್ೆಂದಯದ ಆರೆಂಭ್ ಮತುತ ಅೆಂತಯದ 

ಸಕಚನ್ಗಳನುು ಇಡಿರಿ. ಆರೆಂಭಿಸುವುದಕ್ೂ ಮುೆಂಚತವಾಗಿ ಉತಾೆಹವನುುೆಂಟು ಮಾಡಿ, ಗ್ರ್ುಿವ ತೆಂಡಕ್ೂ ಅಭಿನೆಂದನ್ಗಳನುು ತ್ತಳಿಸ್ಟರಿ. 

ಪ್ಿತ್ತಯೆಂದು ಗುೆಂಪಿನಲ್ಲಿ ಚಕೂ ಮಕೂಳನುು ಹ್ಕೆಂದಕ್ಕೆಂಡಿರುವ ಅವಕಾಶವನುು ಉಪ್ಯೇಗಿಸ್ಟ, ಆ ಕಾರ್ುವ್ ಮಕರ್ಕ ದಾಟುವುದಕ್ೂ 

“ಗಾಯಗ್ಕೆಂಡ” ಮಗುವನುು ಎತ್ತತಕ್ಕೆಂಡು ಹ್ಕೇಗಬ್ೇಕು. ಎಲ್ಾಿ ಮಕೂಳು ಸುರಕ್ಷತ್ಯಿೆಂದರರ್ು ನ್ಕೇಡಿಕ್ಕಳಿುರಿ.  

2. ಸ್ಾೈಡರ್ ವ್ಬ್ ದಾಟುವುದು  

ಎರಡು ಕುಚಯಗಳನುು ಎದುರುಬದುರಾಗಿ ಇಡಿರಿ, ಅವುಗಳ ಮಧ್್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಾರ್ುೂ ಅಡಿ ದಕರವಿರಬ್ೇಕು. ಒೆಂದು ಕುಚಯಯ ಮುೆಂದನ 

ಕಾರ್ುಗಳಿಗ್ ಹಗೊಗಳನುು ಕಟ್ಟಿ, ಎದುರನಲ್ಲಿರುವ ಇನ್ಕುೆಂದು ಕುಚಯಯ ಮುೆಂದನ ಎರಡು ಕಾರ್ುಗಳಿಗ್ ಹಗೊಗಳನುು ಕಟ್ಟಿರಿ. ಕಟ್ಟಿರುವ ಆ 

ಹಗೊಗಳು ನ್ರ್ದೆಂದ ಸುಮಾರು ಆರು ಇೆಂಚು ಎತತರದಲ್ಲಿರಬ್ೇಕು. ನ್ನಮಮ ಮಕೂಳು “ಸ್ಾೈಡರ್ ವ್ಬ್” ದಾಟುವುದಕ್ೂ ಬ್ೇಕಾದಷುಿ ಕುಚಯಗಳನುು 

ಮೇಲ್್ ಹ್ೇಳಿದ ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿಕ್ಕಳಿುರಿ. ಮಕೂಳ ನ್ೈಪ್ುಣಯತ್ಯ ಮಟಿದ ಮೇಲ್್ ಸ್ಾೈಡರ್ ವ್ಬ್.ನುು ಸುರ್ಭ್ವಾಗಿಯಕ ಅಥವಾ 

ಕಠಿಣವಾಗಿಯಕ ಮಾಡಿಕ್ಕಳಿುರಿ. “ಸ್ಾೈಡರ್ ವ್ಬ್” ಕ್ಕನ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ೆಂದಯದ ಆರೆಂಭ್ ಮತುತ ಅೆಂತಯದ ಸಕಚನ್ಗಳನುು ಇಡಿರಿ. 

ಪ್ೆಂದಯವು ಆರೆಂಭಿಸುವುದಕ್ೂ ಮುೆಂಚತವಾಗಿ ಉತಾೆಹವನುುೆಂಟು ಮಾಡಿರಿ. ಮಕೂಳು ಆ ಹಗೊಗಳನುು ಮುಟಿದೆಂತ್ ಆ ಸ್ಾೈಡರ್ ವ್ಬ್ 

ದಾಟಬ್ೇಕು. ಗ್ರ್ುವಿ ಗುೆಂಪ್ು ಪಾಯಿೆಂಟ್ ಪ್ಡ್ಯುತಾತರ್.  

ಜರ್ಪಾತ ಕರಕುಶರ್ಗಳು (ಪಾಠ 3)  
ಕ್ಕೇತ್ತಯ ಬಾಗಿರ್ ಹಾಯೆಂಗರ್  

ಮುದಿಸ್ಟ ಪ್ಿತ್ತಯಬಬ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗ್ ಹೆಂಚರಿ :  

• 1 ಬಾಗಿಲ್ಲಗ್ ತಗಲ್ಲಸುವ ಹಾಯೆಂಗರ್, 1 ಕ್ಕೇತ್ತಯ ದ್ೇಹ, ಮತುತ 2 ಪಾದಗಳು  

• 5 ಪ್ೈಪ್ ಕ್ರಿೇನರ್.ಗಳು (10 ಸ್ೆಂ.ಮಿೇ. ಅಥವಾ ಸುಮಾರು 4 ಇೆಂಚುಗಳು)  
 

1. ಬಾಗಿರ್ ಹಾಯೆಂಗರ್.ಗ್, ಕ್ಕೇತ್ತಗ್, ಮತುತ ಅದರ ಕಾರ್ುಗಳಿಗ್ ಬಣಣಗಳನುು ಹಚಚ, ಅವುಗಳನುು ಕತತರಿಸುವುದಕ್ೂ 

ಹ್ೇಳಿರಿ.  

2. ಒೆಂದು ಪ್ೈಪ್ ಕ್ರಿೇನರನುು ಒೆಂದು ಬಾರ್ದ ಆಕಾರದ್ಕಳಗ್ ಹ್ೇಗ್ ಮಾಡಬ್ೇಕ್ೆಂದು ತ್ಕೇರಿಸ್ಟರಿ ಮತುತ ಅದನುು 

ಕ್ಕೇತ್ತಗ್ ಅೆಂಟ್ಟಸ್ಟರಿ.  

3. ಎರಡು ಕಾರ್ುಗಳನುು ಯಾವರಿೇತ್ತ ಬಗಿೊಸಬ್ೇಕ್ೆಂದು ತ್ಕೇರಿಸ್ಟರಿ ಮತುತ ಆ ಕಾರ್ುಗಳಿಗ್ ಪಾದಗಳನುು ಅೆಂಟ್ಟಸ್ಟರಿ.  

4. ಆ ಕಾರ್ುಗಳನುು ಕ್ಕೇತ್ತಗ್ ಅೆಂಟ್ಟಸ್ಟರಿ.  

5. ಕ್ೈಗಳನುು ಬಗಿೊಸ್ಟರಿ, ಅವುಗಳನುು ಕ್ಕೇತ್ತಗ್ ಅೆಂಟ್ಟಸ್ಟರಿ ಮತುತ ಅದನುು ಬಾಗಿಲ್ಲನ ಹಾಯೆಂಗರಿಗ್ ತಗಲ್ಲಸ್ಟರಿ, ಆ ಬಾಗಿಲ್ಲನ ಹಾಯೆಂಗರ್ ಮೇಲ್್ 

ಕ್ೈಗಳನುು ಚತ್ತಿೇಕರಿಸ್ಟದ “ಕ್ೈಗಳ” ಸಥಳದಲ್ಲಿ ಅದನುು ಅೆಂಟ್ಟಸ್ಟರಿ.  

ಮುಕಾತಯ (ಪಾಠ 3)  
ಈ ದನದೆಂದು ಗ್ೇಹಜ ಮತುತ ಕ್ಕೇತ್ತಯು ಮಾಡಿದೆಂತ್, ಜನರು ನಮಿಮೆಂದರ್ಕ ಪ್ಿಯೇಜನ ಹ್ಕೆಂದಕ್ಕಳುುವುದಕ್ೂ ಪ್ಿಯತ್ತುಸುತಾತರ್. 
ಅದಕ್ೂ, ನಾವು ಈ ಲ್್ಕೇಕದ ಮಾಗಯಗಳನುು ಅನುಸರಿಸಬ್ೇಕಾದ ಅವಶಯಕತ್ಯಿರುವುದರ್ಿ, ಆದರ್ ನಾವು ಪ್ಿತ್ಯೇಕವುಳುವರು, ಯೇಸು 
ಕ್ರಿಸತನನುು ಹಿೆಂಬಾಲ್ಲಸುವವರಕ ಆಗಿದ್ದೇವ್! ಇತರರು ಹ್ೇಗ್ ನಡ್ದುಕ್ಕಳುುತಾತರ್ನುುವುದು ಪಾಿಮುಖಯವರ್ಿ, ನಾನು ದಯಯನುು 
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ತ್ಕೇರಿಸುವುದಕ್ೂ ನ್ನಣಯಯಿಸ್ಟಕ್ಕೆಂಡಿದ್ದೇನ್. ನಮಮ ಬ್ೈಬಲ್ ವಚನವು ಹ್ೇಳುತ್ತತದದೆಂತ್ಯೇ, ಇತರರು ನನ್ಕುೆಂದಗ್ ಹ್ೇಗ್ 
ನಡ್ದುಕ್ಕಳುಬ್ೇಕ್ೆಂದು ನ್ನಣಯಯಿಸ್ಟಕ್ಕಳುುತ್ತೇನ್, ಹಾಗ್ಯೇ ನಾನು ಇತರರ್ಕೆಂದಗ್ ನಡ್ದುಕ್ಕಳುುತ್ತೇನ್. ಇವತುತ ನಾವ್ರ್ಿರು ಸ್ೇರಿ 
ಮುಖಾಯೆಂಶವನುು ಹ್ೇಳ ್ೇಣ...  
“ಇತರರು ನನುನುು ಹ್ೇಗ್ ನ್ಕೇಡಿಕ್ಕಳುಬ್ೇಕ್ೆಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನ್ಕೇ ಅದ್ೇರಿೇತ್ತ ನಾನು ಇತರರನುು ನ್ಕೇಡಿಕ್ಕಳುುತ್ತೇನ್.” 
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ಪಾಠ 4   
ಯೇಸು ಕ್ರಿಸತನು ನನುನುು ತನು ಕುಟುೆಂಬದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದಾದನ್.  

ಮುಖಾಯೆಂಶ (ಪಾಠ 4)  
ದ್ೇವರ ಮಗುವಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಲ್್ಕೇಕದಲ್ಲಿ ನ್ನತಯಜೇವವನುು ಪ್ಡ್ದುಕ್ಕೆಂಡಿದ್ದೇನ್. 

ಬ್ೈಬಲ್ ಪಾಠ (ಪಾಠ 4)  
ಹಾಮಾನನ್ನೆಂದ ನ್ೇರವಾದ ಧ್ಾಳಿ (ಎಸ್ತೇರಳು) 

ಪ್ರಿಚಯ (ಪಾಠ 4)  
ಸುಸಾವಗತ! “ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕುವುದು” ಎನುುವ ಈ ವಿಬಿಎಸ್ ಕ್ಕನ್ಯ ಹೆಂತಕ್ೂ ನಾವಿೇಗ ಬೆಂದದ್ದೇವ್. ನಮಮ ತೆಂಡಗಳು ಅವರ ಬಳಿ 
ಇರುವ ಎರ್ಿವುಗಳನುು ಕ್ಕಡುತತವೇ? ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಮಮ ತೆಂಡಗಳು ಜೇವಮಾನದ ಸಾಹಸವನುು ಆರೆಂಭಿಸ್ಟದಾದರ್, ಆದರ್ ಅದು ಎಷುಿ 
ವಿನ್ಕೇದಾತಮಕವಾಗಿ ಇರುತತದ್ಕೇ, ಅವರಿಗ್ ಆಲ್್ಕೇಚನ್ ಇರುವುದರ್ಿ. ನಾವಿೇಗ ಕ್ಕನ್ಯ ಹೆಂತಕ್ೂ ಬೆಂದದ್ದೇವ್, ಆದರ್ ಇವತುತ 
ಇತ್ತಹಾಸವನುುೆಂಟು ಮಾಡುತತದ್ಯೆಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತತದ್ದೇನ್. ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸತನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ದೇವ್ೆಂದು 
ಕಲ್ಲತುಕ್ಕಳುುತ್ತೇವ್. ಇವತುತ ನಮಗ್ ಹ್ಚುಚವರಿ ವಿಶ್ೇಷ. ಇವತುತ ನಾವು ದ್ೇವರ ಕುಟುೆಂಬದಲ್ಲಿ ಸ್ೇರಿಸರ್ಾಟ್ಟಿದ್ದೇವ್ೆಂದು ನಾವು ನ್ಕೇಡುತ್ತೇವ್! 
ಯೇಸು ಕ್ರಿಸತ ತನು ಕುಟುೆಂಬದಲ್ಲಿ ನನುನುು ಸದಸಯನನಾುಗಿ ಮಾಡಿದಾದನ್! (ಇವತ್ತತನ ಬ್ೈಬಲ್ ವಚನವನುು ಪ್ರಿಚಯ ಮಾಡಿರಿ : 
ಯೇಹಾನ.10:27-28) ಬ್ಕೇಗಿಿಯ ಸಾಹಾಸ ಕಾಯಯಗಳಲ್ಲಿ, ಆವನು ಧ್ಾಳಿಯ ಕ್ಳಗ್ ಬರುತಾತನ್. ಆದರ್ ಅವನು ಬದುಕುತಾತನ್ನುುವ ನ್ನರಿೇಕ್ಷ್ 
ನನಗಿದ್. ಅದಾದನೆಂತರ, ನಮಮ ಬ್ೈಬಲ್.ಗಳನುು ತ್ರ್ದು, ಹಾಮಾನನ್ನೆಂದ ಬೆಂದರುವ ನ್ೇರವಾದ ಧ್ಾಳಿಗ್ ವಿರುದಧ ದ್ೇವರ ಮಹಾ 
ಕೃಪ್ಯಿೆಂದ, ಕರುಣ್ಯಿೆಂದ ಎಸ್ತೇರಳು ಹ್ೇಗ್ ಜಯಗ್ಕೆಂಡಿದ್ಯೆಂದು ನ್ಕೇಡ್ಕೇಣ. ನಮಮ ಕರಕುಶರ್ದಲ್ಲಿ ಮನ್ಗ್ ತ್ಗ್ದುಕ್ಕೆಂಡು 
ಹ್ಕೇಗುವೆಂತ್ ಒೆಂದು ಫ್ೇಟ್ಕೇ ಚೌಕಟಿನುು ತಯಾರಿಸ್ಕೇಣ. ಅಲ್ಾಾಹಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಸ್ತೇರಳ ಕ್ರರಿೇಟವನುು ತಯಾರಿಸ್ಕೇಣ! 
ಎಸ್ತೇರಳು ದ್ೇವರ ಮಗಳಾಗಿದಾದಳ್ೆಂದು ತ್ತಳಿದು ತುೆಂಬಾ ಸೆಂತ್ಕೇಷಪ್ಟ್ಟಿದದಳು. ಇವತ್ತತನ ಮುಖಾಯೆಂಶವನುು ನಾವ್ರ್ಿರು ಸ್ೇರಿ ಹ್ೇಳ ್ೇಣ, 
“ದ್ೇವರ ಮಗುವಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಲ್್ಕೇಕದಲ್ಲಿ ನ್ನತಯಜೇವವನುು ಪ್ಡ್ದುಕ್ಕೆಂಡಿದ್ದೇನ್.” ದನದ ಕ್ಕನ್ಯ ಹೆಂತದಲ್ಲಿ, ಜೇವನವ್ನುುವ ಈ 
ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕುವುದು ಹ್ೇಗ್ೆಂದು ನಾವ್ರ್ರಿು ನ್ನಶಚಯತ್ಯಿೆಂದ ಇರುತ್ತೇವ್, ಮತುತ ನಾವು ಕಕಡ ದ್ೇವರ ಕುಟುೆಂಬದಲ್ಲಿ 
ಭಾಗಿಗಳಾಗಿರುವ ಅವಕಾಶವನುು ಹ್ಕೆಂದರಬಹುದು!  

ಪಾಿಣಿಗಳು (ಪಾಠ 4)  
ಹುಲ್ಲ ಧ್ಾಳಿ ಮಾಡುತತದ್ ಮತುತ ತ್ಕೇಳ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತತದ್.  

ತೆಂಡಗಳು (ಪಾಠ 4)  
ನಾಳ್ಯ ಅವರ ಪ್ಿದಶಯನ್ಗಾಗಿ ಪ್ಿತ್ತ ತೆಂಡವು ಅಭಾಯಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ 
ಹಾಸಯವಿರಬ್ೇಕು, ಬಾವುಟವನುು ಅರ್ೆಂಕರಿಸುವುದು ಮತುತ ಜನರಿಗ್ ವೆಂದನ್ 
ಸಮಪ್ಯಣ್ ಮಾಡುವುದು ಒಳಗ್ಕೆಂಡಿರಬ್ೇಕು.  

ಬ್ೈಬಲ್ ವಚನ (ಪಾಠ 4)  
“ನನು ಕುರಿಗಳು ನನು ಸವರಕ್ೂ ಕ್ರವಿಗ್ಕಡುತತವ್; ನಾನು ಅವುಗಳನುು ಬಲ್್ಿನು; ಅವು ನನು ಹಿೆಂದ್ ಬರುತತವ್. ನಾನು ಅವುಗಳಿಗ್ ನ್ನತಯಜೇವವನುು 
ಕ್ಕಡುತ್ತೇನ್; ಅವು ಎೆಂದಗಕ ನಾಶವಾಗುವುದ್ೇ ಇರ್ಿ; ಅವುಗಳನುು ಯಾರಕ ನನು ಕ್ೈಯಳಗಿೆಂದ ಕಸಕ್ಕಳುರು.” - ಯೇಹಾನ.10:27-28.  
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ನಾಟಕ (ಪಾಠ 4)  
ಮತ್ಕತೆಂದುಸರ್ ಬ್ಕೇಗಿಿ ಅಲ್ಾಮ್ಯ ಬಡಿದುಕ್ಕಳುುತತದ್, ಅವನು ನ್ನದಾನವಾಗಿ ಮೇರ್ಕ್ೂ ಎದುದ ಕ್ೈಕಾರ್ುಗಳನುು ಆಕಡ್ ಈಕಡ್ ಚಾಚುತಾತ 
ಕುಳಿತುಕ್ಕಳುುತಾತನ್, ರಾತ್ತಿ ಮಳ  ್ಬೆಂದರುವುದರಿೆಂದ ಅವನು ತ್ಕೇಯುದ ಹ್ಕೇದೆಂತ್ ಬ್ಕೇಗಿಿ ತ್ತಳಿಯುತಾತನ್. ಓ.. ಏನಪಾಾ ಇದು! ರಾತ್ತಿ 
ಮಳ  ್ಬರುತ್ತತರುವಾಗ ಅವನು ತನು ಜೇಪ್.ನ ಮೇಲ್್ ಏನಾದರ್ಕೆಂದು ಮುಚಚಬ್ೇಕಾಗಿತುತ! ತನಗ್ ಇಷಿವಾಗ ಕಾಳಿನ ಉಪ್ಹಾರವನುು ತ್ತೆಂದ 
ಮೇಲ್್, ಅವನು ರ್ೇನ್ ಜಾಕ್ಟ್ ಧರಿಸ್ಟಕ್ಕೆಂಡು, ಮಳ್ಯಲ್ಲಿ ತನು ಕಾಡಿನ ಶಾಲ್್ಗ್ ಹ್ಕೇಗುತಾತನ್. ತಾನು ಸಹಜವಾಗಿ ಹ್ಕೇಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ 
ಶಾಲ್್ಗ್ ಹ್ಕೇದರ್, ತಪ್ಾದ್ ತ್ಕೇಯುದ ಹ್ಕೇಗುತಾತನ್. ಆದದರಿೆಂದ ಅವನು ಅತ್ತೇ ದಟಿವಾಗಿರುವ ಕಾಡಿನ ಮಕರ್ಕ ಹ್ಕೇಗಿ, ಸೆಂರಕ್ಷಿಸ್ಟಕ್ಕಳುುವ 
ದಾರಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ತನು ಜ್ಕತ್ಯಲ್ಲಿರುವ ಮಕೂಳನುು ಕ್ೇಳುತಾತನ್, ಇದರಿೆಂದ ಅವನು ತ್ಕೇಯುದ ಹ್ಕೇಗದರುತಾತನ್. ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ೇ 
ಒೆಂದು ಸಮಸ್ಯ ಏನ್ೆಂದರ್ ಹುಲ್ಲಗಳು ಹ್ಚಾಚಗಿ ಇರುತತವ್! ಅವನು ತನು ಸ್ಲ್ ಫ್ೇನ್ ತ್ಗ್ದುಕ್ಕೆಂಡು, ಪ್ರಿಶಿೇರ್ನ್ ಮಾಡುತಾತನ್. ಈ 
ಬ್ಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಈ ದಟಿವಾದ ಅರಣಯದಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲಗಳು ಫ್ೇಟ್ಕೇ ತ್ಗ್ದುಕ್ಕೆಂಡು ಫ್್ೇಸ್ ಬುಕ್.ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ರಕ್ಕೆಂಡಿರುವುದು ನ್ನಜ. 
ಏನ್ೇಯಾಗಲ್ಲ ಬ್ಕೇಗಿಿ ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಹ್ಕೇಗಬ್ೇಕ್ೆಂದು ನ್ನಣಯಯಿಸ್ಟಕ್ಕಳುುತಾತನ್. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲಗಳು ಇರುವ ಸಥಳದಲ್ಲಿ ಬ್ಕೇಗಿಿ 
ಪ್ಿವ್ೇಶಿಸ್ಟದ ಕಕಡಲ್್ೇ, ತನು ಚಮಯದ ಮೇಲ್್ ಹುಲ್ಲಗಳ ಮೇಲ್್ ಇರುವೆಂತ್ ಯಾವ ಪ್ಟ್ಟಿೇಗಳು ಇರದ ಕಾರಣ ಅವುಗಳನುು ನ್ಕೇಡುವುದಕ್ೂ 
ತುೆಂಬಾ ಸುರ್ಭ್ವಾಗಿರುತತದ್ಯೆಂದು ಅವನು ತ್ತಳಿದುಕ್ಕಳುುತಾತನ್. ಅದಾದನೆಂತರ, ಹುಲ್ಲ ಜಗಿದು ಬೆಂದು, ಬ್ಕೇಗಿಿಯನುು ಹಿಡಿದುಕ್ಕಳುುತತದ್. 
ಹುಲ್ಲಯಿೆಂದ ಬೆಂದರುವ ನ್ೇರವಾದ ಧ್ಾಳಿ ಅವನನುು ಕಳವಳಗ್ಕಳಿಸುತತದ್. ಆಗ ಬ್ಕೇಗಿಿ ಕಾರ್ುವ್ಯಿೆಂದ ಸವರ್ಾ ಮಣಣನುು ತ್ಗ್ದುಕ್ಕೆಂಡು, 
ತನು ಚಮಯದ ಮೇಲ್್ ಪ್ಟ್ಟಿಗಳನುು ಹಾಕ್ರಕ್ಕಳುುತಾತನ್. ಈಗ ತನುನುು ಯಾರು ಕೆಂಡುಹಿಡಿಯುವುದರ್ಿವ್ೆಂದು ಅವನು ತ್ತಳಿದುಕ್ಕಳುುತಾತನ್. ಆ 
ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೇ, ತ್ಕೇಳ ಆ ಮಕಲ್್ಯಲ್ಲಿದುದ, ಬ್ಕೇಗಿಿಯ ಮೇಲ್್ ಮಣಿಣನ್ನೆಂದ ಪ್ಟ್ಟಿಗಳನುು ಹಾಕ್ರಕ್ಕೆಂಡಿರುವದನುು ನ್ಕೇಡುತತದ್! “ನ್ನೇನು 
ಒಬಬೆಂಟ್ಟಗನಾಗಿದದೇಯೆಂದು ಆಲ್್ಕೇಚನ್ ಮಾಡಬ್ೇಡ” “ಹುಲ್ಲಗಳೆಂತ್ ನ್ನನು ಚಮಯದ ಮೇಲ್್ ಪ್ಟ್ಟಿಗಳನುು ಹಾಕ್ರಕ್ಕಳುಬ್ೇಕಾದ 
ಅವಶಯಕತ್ಯಿರುವುದರ್ಿ. ನ್ನೇನು ಹುಲ್ಲಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ೇರಬ್ೇಕಾದ ಅವಶಯಕತ್ ಇರುವುದರ್ಿ, ಯಾಕೆಂದರ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸತನು ತನು ಕುಟುೆಂಬದಲ್ಲಿ 
ನ್ನನುನುು ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದಾದನ್!” ಎೆಂದು ಹ್ೇಳುತತದ್. ಬ್ಕೇಗಿಿ ಆ ಕಾರ್ುವ್ಯಲ್ಲಿರುವ ನ್ನೇರಿನ್ನೆಂದ ತನು ಮೇಲ್ಲರುವ ಪ್ಟ್ಟಿಗಳನುು 
ತ್ಕಳ್ದುಕ್ಕಳುುತಾತನ್, ಆಗ ತ್ಕೇಳ ಮತುತ ಬ್ಕೇಗಿಿ ಹುಲ್ಲಯ ಕಡ್ಯಿೆಂದ ಹ್ಕರಬರುತಾತರ್.  ಬರುತ್ತತರುವಾಗ ಬ್ಕೇಗಿಿಯ ಕಾರ್ುಗಳು ಆ 
ಕ್ಸರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಕ್ರೂಕ್ಕಳುುತತವ್, ಅದರ್ಕಳಗಿೆಂದ ಅವನು ಹ್ಕರ ಬರುವುದಕಾೂಗುವುದರ್ಿ. ಸವರ್ಾ ಹ್ಕತುತ ಅವರು ಕಷಿಪ್ಟಿನೆಂತರ, ಅವನು ಆ 
ಕ್ಸರಿನ್ನೆಂದ ಹ್ಕರಬರುತಾತನ್. ಅವರು ಕಾಡಿನ ಶಾಲ್್ಗ್ ಹ್ಕೇಗುವ ಸಮಯ ಮುಗಿದನೆಂತರ, ತನು ಎಲ್ಾಿ ಕ್ಟಿ ಕಾಯಯಗಳಿಗ್ ಕಿಯಧನವನುು 
ಸಲ್ಲಿಸ್ಟದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸತನ ಕುರಿತಾದ ಎಲ್ಾಿ ವಿಷಯಗಳನುು ತ್ಕೇಳ ಬ್ಕೇಗಿಿ ಹ್ೇಳುತತದ್. ಅವರು ನಡ್ದುಕ್ಕೆಂಡು ಬರುತ್ತತರುವಾಗ, ತ್ಕೇಳ 
ರಕ್ಷಣ್ಯ ಕುರಿತಾಗಿ ವಿವರಿಸುತತದ್ ಮತುತ ಬ್ಕೇಗಿಿ ಪಾಿಥಯನ್ ಮಾಡುತಾತನ್. ಇದಾದ ಮೇಲ್್, “ದ್ೇವರ ಮಗುವಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಲ್್ಕೇಕದಲ್ಲಿ 
ನ್ನತಯಜೇವವನುು ಪ್ಡ್ದುಕ್ಕೆಂಡಿದ್ದೇನ್. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸತನು ನನುನುು ತನು ಕುಟುೆಂಬದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕ್ಕೆಂಡಿದಾದನ್” ಎೆಂದು ಹ್ೇಳುತತದ್! 
ಮತ್ಕತೆಂದುಬಾರಿ, ಬ್ಕೇಗಿಿ ಶಾಲ್್ಗ್ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ೂ ಹ್ಕೇಗುತಾತನ್.  
 

ಗುಹ್ ತರಗತ್ತ (ಪಾಠ 4)  
ಹಾಮಾನನ್ನೆಂದ ನ್ೇರವಾದ ಧ್ಾಳಿ (ಎಸ್ತೇರಳು)   

ಬ್ೈಬಲ್ ಕಥ್ಯ ಪ್ಿತ್ತಯೆಂದು ಭಾಗವನುು ನ್ನೇವು ಹ್ೇಳುತ್ತತರುವಾಗ, ಈ ಕ್ಳಗ್ ಕ್ಕಟ್ಟಿರುವ 
ಚತಿಗಳನುು ಮಕೂಳು ಬಿಡಿಸುವುದಕ್ೂ ಹ್ೇಳಿರಿ. ಸಾಧಯವಾದಷುಿ ಚತಿಗಳನುು ತುೆಂಬಾ 
ಸಾಧ್ಾರಣವಾಗಿ ಇರುವೆಂತ್ ನ್ಕೇಡಿಕ್ಕಳಿುರಿ, ಅದರಿೆಂದ ನ್ನಮಮ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳು ತುೆಂಬಾ ಸುರ್ಭ್ವಾಗಿ ಅವುಗಳನುು ನಕರ್ು ಮಾಡಿಕ್ಕೆಂಡು 
ಚತ್ತಿಸುತಾತರ್. 
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1. ರಾಣಿಯಾದ ವಸ್ಟಿಯನುು ತನು ಸಾಥನದೆಂದ ತ್ಕರ್ಗಿಸ್ಟದದರು ಯಾಕೆಂದರ್ ಆಕ್ ರಾಜನಾದ ಅಹಷ್ವರ್ಕೇಷನ್ನಗ್ 
ಅವಿಧ್್ೇಯತ್ಯನುು ತ್ಕೇರಿಸ್ಟದದಳು. ಆ ಸಾಥನದಲ್ಲಿ ಎಸ್ತೇರಳನುು ನ್ೇಮಿಸ್ಟದದರು. ಆಕ್ ರಾಜಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ತೇ ಕ್ರೇಳಾದ 
ಜಾತ್ತಯಳಗಿೆಂದ ಬೆಂದದದಳು ಮತುತ ಆಕ್ಗ್ 14 ವಷಯ ವಯಸಾೆಗಿತುತ.  
 

ಚತಿ 1 : ಸುೆಂದರವಾದ ರಾಣಿಯಾದ ಎಸ್ತೇರಳ ಮುಖವನುು ಚತ್ತಿಸ್ಟರಿ. 
 

2. ಹಮಾನನು ರಾಜನ ಪ್ಿಧ್ಾನ ಮೆಂತ್ತಿಯಾಗಿದದನು, ಆ ದ್ಕಡಡ ರಾಜಯದಲ್ಲಿ ರಾಜನ ನೆಂತರ ಅತ್ತೇ 
ಪಾಿಮುಖಯವಾದ ವಯಕ್ರತಯಾಗಿದದನು. ಅವನು ತನು ಕುರಿತಾಗಿ ತುೆಂಬಾ ಗವಯದೆಂದ ಇದದದದನು ಮತುತ 
ಅವನ್ನಗ್ ಪ್ಿತ್ತಯಬಬರು ನಮಸೂರಿಸಬ್ೇಕ್ೆಂದು ರಾಜನು ಆಜ್ಞ್ ಕ್ಕಟ್ಟಿದದನು. ಮದಯಕ್ೈ 
ಯಹಕದಯಾಗಿದದನು, ದ್ೇವರಿಗ್ ಬಿಟುಿ ಯಾರಿಗಕ ನಮಸೂರಿಸಬಾರದ್ನುುವ ಆಜ್ಞ್ಯನುು ಪಾಲ್ಲಸುವವನು. ಅದು ಅವನ್ನಗ್ ತುೆಂಬಾ ಸ್ಟಟುಿ 
ತ್ಗ್ದುಕ್ಕೆಂಡು ಬೆಂದತುತ. ಹಾಮಾನನು ಮದಯಕ್ೈನನುು ಮಾತಿವರ್ದಿ್, ಇಡಿೇ ಯಹಕದಯರ್ರ್ಿರನುು ನಾಶ ಮಾಡಬ್ೇಕ್ೆಂದು ಆಲ್್ಕೇಚನ್ 
ಮಾಡಿದದನು! ಇದರ ಕುರಿತಾದ ಕಾನಕನು ತ್ಗ್ದುಕ್ಕೆಂಡು ಬರುವುದಕ್ೂ ಮತುತ ಯಹ್ಕದಯರ್ರ್ಿರನುು ನಾಶಗ್ಕಳಿಸುವುದಕ್ೂ ಅವನು 
ರಾಜನನುು ಮೇಸ ಮಾಡಿದದನು.  
 

ಚತಿ 2 : ನ್ರ್ದ ನಮಸಾೂರ ಮಾದುತ್ತತರುವ ಜನರು.  
 

3. ಇದ್ೇ ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುಸರಿಸುವುದಕ್ೂ ದ್ೇವರು ನಮಗ್ 10 ಆಜ್ಞ್ಗಳನುು ಅಥವಾ ಧಮಯಶಾಸರವನುು 
ಕ್ಕಟ್ಟಿದಾದರ್. ಈ 10 ಆಜ್ಞ್ಗಳಿಗ್ ನಾವು ವಿಧ್್ೇಯತ್ ತ್ಕೇರಿಸದದದರ್, ನಾವು ಕಕಡ ಶಿಕ್ಷ್ಯನುು 
ಪ್ಡ್ದುಕ್ಕಳುುತ್ತೇವ್. ನ್ನೇವು ಮತುತ ನಾನು ಕಕಡ ಒೆಂದ್ೇಸರ್ ಎಲ್ಾಿ ಆಜ್ಞ್ಗಳನುು ಅನುಸರಿಸುವುದಕ್ೂ 
ಸಾಧಯವಿರ್.ಿ  
 

ಚತಿ. 3 : ಧಮಯಶಾಸರದ ಆಜ್ಞ್ಗಳಿರುವ ಒೆಂದು ಪೇಸಿರ್.  
 

4. ಎಸ್ತೇರಳು ರಾಜನ್ನಗಾಗಿ 3 ವಿಶ್ೇಷವಾದ ಔತಣ ಕಕಟಗಳನುು ನ್ನವಯಹಿಸ್ಟದದಳು. ಆ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ ತನು 
ಕುರಿತಾದ ಅಪಾಯವನುು ಮತುತ ಯಹ್ಕೇದಯರ ಅಪಾಯವನುು ಹ್ೇಳಿಕ್ಕೆಂಡಳು. ರಾಜನ್ಕೆಂದಗ್ 
ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ೂ ಎಸ್ತೇರಳು ತನು ಪಾಿಣವನುು ಲ್್ಕೂ ಮಾಡಿರಲ್ಲರ್ಿ, ಆದರ್ ಆಕ್ 
ಸಾಯುವದಕ್ಕೂಳಗಾಗಿರುವ ತನು ಜನರನುು ಧ್್ೈಯಯದೆಂದ ಕಾಪಾಡಿದದಳು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸುತ ಕಕಡ ಈ ಲ್್ಕೇಕಕ್ೂ 

ಬೆಂದು, ನಮಮಲ್ಲಿ ಯಾರಕ ನಮಮ ಪಾಪ್ಗಳಿೆಂದ ನಾಶಹ್ಕೇಗಬಾರದ್ೆಂದು ನಮಗ್ ಮಾಗಯವನುು ತ್ಕೇರಿಸ್ಟಕ್ಕಟಿನು. ಆತನು ನಮಗ್ಕೇಸೂರ 
ಮತುತ ಆಜ್ಞ್ಗಳ್ರ್ವಿುಗಳನುು ಒೆಂದ್ೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸುವುದಕಾೂಗಿರುವ ಪ್ಿತ್ತಯಬಬರಿಗಾಗಿ ಮರಣ ಹ್ಕೆಂದದನು.  
 

ಚತಿ 4 : ವಿಶ್ೇಷವಾದ ಊಟ ಇಟ್ಟಿರುವ ಮೇಜು.  
 

5. ಎಸ್ತೇರಳೆಂತ್ಯೇ ನ್ನೇವು ಕಕಡ ರಕ್ಷಣ್ ಹ್ಕೇೆಂದಬ್ೇಕ್ೆಂದರ್, ನ್ನೇವು ತಪ್ಾದ್ೇ ನ್ನಮಮ ಅಪಾಯದ 
ಕುರಿತಾಗಿ ನ್ನಜವಾದ ಅರಸನಾಗಿರುವ ದ್ೇವರಿಗ್ ಹ್ೇಳಿಕ್ಕಳುಲ್್ೇ ಬ್ೇಕು. ನಾನು ಹ್ೇಳುವ ಪಾಿಥಯನ್ 
ಮಾತುಗಳನುು ನ್ನೇವೂ ಹ್ೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ ನ್ನಮಮಷಿಕ್ೂ ನ್ನೇವ್ೇ ದ್ೇವರ್ಕೆಂದಗ್ 
ಮಾತನಾಡಬಹುದು.  
 

ಚತಿ 5 : ನ್ನಮಮ ಕ್ೈಸತ ಕುಟುೆಂಬದಲಿ್ಲ ನ್ನೇವಿರುವ ಚತಿವನುು ಬಿಡಿಸ್ಟರಿ. 
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“ಪಿಿೇತ್ತಯ ತೆಂದ್ಯೇ, ನಾನು ಪಾಪಿಯೆಂದು ನನಗ್ ಗ್ಕತುತ. ನನುನುು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ೂ ಯೇಸುವನುು ಈ ಲ್್ಕೇಕಕ್ೂ ಕಳುಹಿಸ್ಟದದೇರ್ೆಂದು ನನಗ್ 
ಚ್ನಾುಗಿ ಗ್ಕತುತ. ನನು ಪಾಪ್ಗಳ ಶಿಕ್ಷ್ಯನುು ಅವರು ಶಿರ್ುಬ್ಯಲ್ಲಿ ಪ್ಡ್ದುಕ್ಕೆಂಡರು. ದಯಮಾಡಿ ನನುನುು ಕ್ಷಮಿಸು, ನನು ಜೇವನದ್ಕಳಗ್ 
ಬಾ ಮತುತ ನನುನುು ಮಾಪ್ಯಡಿಸು. ನನು ಜೇವಮಾನವ್ಲ್ಾಿ ನ್ನನುನುು ಹಿೆಂಬಾಲ್ಲಸುವೆಂತ್ ನನಗ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಮತುತ ನನುನುು ನಡ್ಸು. 
ನನುನುು ರಕ್ಷಿಸ್ಟದದಕಾೂಗಿ ಮತುತ ನ್ನಮಮ ಕುಟುೆಂಬದಲ್ಲಿ ನನುನುು ಸ್ೇರಿಸ್ಟಕ್ಕೆಂಡಿದದಕಾೂಗಿ ನ್ನಮಗ್ ವೆಂದನ್ಗಳು. ನಾನು ಮರಣಿಸ್ಟದನೆಂತರ ನ್ನನು 
ಬಳಿ ಎೆಂದ್ೆಂದಗಕ ಇರುವುದಕ್ೂ ನನುನುು ಪ್ರಲ್್ಕೇಕಕ್ೂ ಕರ್ದುಕ್ಕೆಂಡು ಹ್ಕೇಗುತ್ತತದದಕಾೂಗಿ ನ್ನಮಗ್ ವೆಂದನ್ಗಳು. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ 
ಬ್ೇಡುತ್ತತದ್ದೇನ್ ನನು ತೆಂದ್ಯೇ. ಆಮನ್.  
 

ಅಭಿಪಾಿಯಗಳು  

ಎರಡು ಅಭಿಪಾಿಯಗಳನುು ತರಗತ್ತಗ್ರ್ಿರಿಗ್ ಕ್ೇಳಿಸುವೆಂತ್ ಓದರಿ. “ಅಭಿಪಾಿಯಗಳ ್ೆಂದಗ್” ಇರುವ ಆಲ್್ಕೇಚನ್ ಏನ್ೆಂದರ್ ನ್ನಮಮ 
ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳು ಆಲ್್ಕೇಚಸುವೆಂತ್ ಮಾಡುವುದ್ೇ, ಅದಕಾೂಗಿ ನ್ನೇವು ಎರಡು ಕಡ್ಗ್ ಸಾಧಯವದಷುಿ ಸರಿಯಾಗಿರುವೆಂತ್ ನ್ಕೇಡಿಕ್ಕಳಿುರಿ. 
ನ್ನಮಗ್ ಕ್ಕಟ್ಟಿರುವ ಎರಡು ಆಯೂಗಳನುು ಓದರಿ ಮತುತ ಅವುಗಳನುು ಸರಿಯಾದ ಉತತರಗಳಾಗಿರುವೆಂತ್ ಮಾಡಿರಿ. ನ್ನಮಗ್ ಇಷಿವಾದರ್, 
ಮತದಾನಕಾೂಗಿ ಸ್ಟಿಕೂರ್.ಗಳನುು ಉಪ್ಯೇಗಿಸಬಹುದು. ಸರಿಯಾದ ಉತತರವನುು ತ್ಕೇರಿಸುವುದಕ್ೂ ಪ್ಿಯತ್ತುಸಬ್ೇಡಿರಿ, ಆದರ್ ತಮಮಷಿಕ್ೂ 
ತಾವ್ೇ ಆಲ್್ಕೇಚಸುವೆಂತ್ ಅವರನುು ಪಿೇತಾೆಹ ಮಾಡಿರಿ. 
 

ಪ್ಿಶ್ು : ಎಸ್ತೇರಳು ಮಾಡಿದುದ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರ್ಸವೇ ಅಥವಾ ತಪ್ುಾ ಕ್ರ್ಸವೇ?  
 

ಎ. ದ್ೇಶದ ನಾಯಕನ ಬಳಿಗ್ ಹ್ಕೇಗಿ, ಕಾನಕನು ಬದಲ್ಾಯಿಸುವುದು ಒಳ ು್ಯದ್ೇ. ಎಸ್ತೇರಳು ಔತಣ ಕಕಟಗಳನುು ನ್ನವಯಹಿಸ್ಟದೆಂತ್,  
ದಯಯನುು ಸೆಂಪಾದಸ್ಟಕ್ಕಳುುವುದಕ್ೂ ನ್ನೇವು ಯಾವ ಮಾಗಯವನಾುಗಲ್ಲ ಆಯೂ ಮಾಡಿಕ್ಕಳುಬಹುದು.  
 

ಬಿ. ಕಾನಕನುಗಳನುು ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸುವುದು ಮತುತ ಅವುಗಳನುು ಅನುಸರಿಸುವುದರ ಮಕರ್ಕ ಯಾವ ಪ್ರಿಣಾಮವುೆಂಟಾದರಕ ಒಳ ು್ೇಯದು. 
ಉಟದೆಂದ ದಯಯನುು ಸೆಂಪಾದನ್ ಮಾಡಿಕ್ಕಳುುವುದು ಮತುತ ಕಾನಕನುಗಳನುು ಬದಾಲ್ಾಯಿಸಬ್ೇಕ್ೆಂದು ಹ್ೇಳುವುದು ತಪ್ುಾ.  
 

ಎಸ್ತೇರಳೆಂತ್ ನಾವೂ ನಮಮ ಜೇವನದಲ್ಲಿ ಅನ್ೇಕವಾದ ಧ್ಾಳಿಗಳನುು ಎದುರುಗ್ಕಳುುತ್ತೇವ್. ಈ ಯಾವ ಧ್ಾಳಿಗಳು ನಮಮನುು ನ್ನತಯತವದೆಂದ 
ತಪಿಾಸಲ್ಾರ್ವು ಎೆಂದು ನಾವು ನ್ನಶಚಯತ್ಯಿೆಂದ ಇರಬ್ೇಕು, ಯಾಕೆಂದರ್ ನಾವು ದ್ೇವರ ಮಕೂಳಾಗಿ, ಪ್ರಲ್್ಕೇಕದಲ್ಲಿ ನ್ನತಯ ಜೇವನವನುು 
ಪ್ಡ್ದುಕ್ಕೆಂಡಿದ್ದೇವ್. “ದ್ೇವರ ಮಗುವಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಲ್್ಕೇಕದಲ್ಲಿ ನ್ನತಯಜೇವವನುು ಪ್ಡ್ದುಕ್ಕೆಂಡಿದ್ದೇನ್! ಯೇಸು ಕ್ರಿಸತನು ನನುನುು ತನು 
ಕುಟುೆಂಬದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕ್ಕೆಂಡಿದಾದನ್” 

 
 

ಬ್ೈಬಲ್.ನನುು ನಡ್ಸುವುದು (ಪಾಠ 4) 
ಒೆಂದು ಸಣಣ ದ್ಕೇಣಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ೈಬರ್ನುು ನಡ್ಸುವ ಸಥಳವಾದ ನದಗ್ ಸುಸಾವಗತ! 

ಪ್ಿತ್ತದನ ನ್ನಮಗ್ ಕ್ಕಟ್ಟಿರುವ ಪಾಠದ ಹ್ಸರನುು, ಘಕೇಷಣ್ಯನುು ಮತುತ ಕೆಂಠಪಾಠ 

ವಾಕಯವನುು ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳು ಹ್ೇಳುವೆಂತ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇದಾದನೆಂತರ, ವಿದಾಯರ್ಥಯ 

ಪ್ುಸತಕಗಳನುು ಅವರಿಗ್ರಿ್ರಿಗ್ ಹೆಂಚರಿ, ಮತುತ ಮರ್ಯಾಗಿರುವ ಜಾರ್ದ್ಕೆಂದಗ್ ಆರೆಂಭಿಸುವೆಂತ್ ಅವರಿಗ್ ಹ್ೇಳಿ 

ಪಿೇತಾೆಹಗ್ಕಳಿಸ್ಟರಿ. ಕ್ಕನ್ಗ್, ನ್ನಮಮ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳು ತಮಮ ಪ್ುಸತಕಗಳಲ್ಲಿ 2 ಚಟುವಟ್ಟಕ್ಗಳನುು ಮಾಡರ್ು ಹ್ೇಳಿರಿ ಮತುತ ಆ 

ಪ್ುಟಗಳಿಗ್ ಅವರು ಬಣಣ ಹಚಚಬ್ೇಕ್ೆಂದು ತ್ತಳಿಸ್ಟಕ್ಕಡಿರಿ.  
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ಉತತರಗಳು  

 

(ಪಾಿಥಮಿಕ ಮತುತ ಹಿರಿಯ ಪ್ುಸತಕಗಳ ಉತತರಗಳನುು ಉಪ್ಯೇಗಿಸ್ಟ ಮಧಯಮ ಪ್ುಸತಕದ ಉತತರಗಳನುು ಕೆಂಡುಕ್ಕಳುಬಹುದು.)   
  

ಉಷಣವರ್ಯದ ರ್ಸಾಿರ್ೆಂಟ್ (ಪಾಠ 4)  
ಎಸ್ತೇರಳ ಕ್ರರಿೇಟ  

ಆಯೂ 1 :    

ಪ್ದಾಥಯಗಳು :  
• ಪ್ೇಪ್ರ್ ಕಪ್.ಗಳು  

• ಕಪ್.ಗಳಲ್ಲಿ ತುೆಂಬಿಸರ್ು ಅಲ್ಾಾಹಾರಗಳು : ಚಪ್ೆ, ಚಟ್ಕೇಸ್, ಹಣುಣಗಳು, 

ಬಿಸೂತುಗಳು  
 

ಸಕಚನ್ಗಳು :  
• ಕ್ರರಿೇಟಗಳನುು ಮಾಡುವುದಕ್ೂ ತ್ತಿಭ್ುಜಾಕಾರದ ಕಾಗದಗಳನುು ಕತತರಿಸ್ಟ 

ಸ್ಟದಧಗ್ಕಳಿಸ್ಟರಿ.  

• ಆಲ್್ಕೇಚನ್ : ಈ ಕಪ್.ಗಳಿಗ್ ಬಣಣಗಳನುು ಹಚುಚವುದಕ್ೂ ಅಥವಾ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 

ಅಲ್ಾಾಹಾರವನುು ತುೆಂಬಿಸುವುದಕ್ೂ ಮಕೂಳಿಗ್ ಅನುಮತ್ತ ನ್ನೇಡಿರಿ.  
 

ಆಯೂ 2 :  ಕರ್ಿೆಂಗಡಿಯನುು ಕ್ರರಿೇಟ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಕತತರಿಸ್ಟರಿ.  

ಪ್ದಾಥಯಗಳು :  

 ಪ್ಿತ್ತಯಬಬರಿಗ್ ಒೆಂದ್ಕೆಂದು ತಟ್ಿಯನುು ಕ್ಕಡಿರಿ.  
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 ಸ್ಟದಧಗ್ಕಳಿಸ್ಟದ ಹಣುಣಗಳು : ನ್ನಮಮ ಸಥಳದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಗುವ ಯಾವುದ್ೇ ಹಣುಣಗಳು.  

 ಆಲ್್ಕೇಚನ್ : ಕರ್ಗಿೆಂಡಿ, ಕರಬಕಜ್ ಹಣುಣ, ಬಾಳ್ೇ ಹಣುಣ, ದಾಿಕ್ಷಿಗಳು, ಪಿೇಚ್ ಹಣುಣ, ಮಾರ್ಷಯ.ಮಲ್್ಕಿೇಸ್, ಬಕಿಬ್ರಿೀಸ್, 

ಸಾರಬ್ರಿೀಸ್, ಪ್ೈನಾಪಿಲ್.  

 

ಸಕಚನ್ಗಳು :  

• ಕರ್ಿೆಂಗಡಿ ಕಾಯಿಯನುು ಕತತರಿಸ್ಟ, ಅದನುು ಟ್ಕಳುು ಮಾಡಿರಿ. ಅದನುು ಅಲ್ಾಾಹಾರವನಾುಗಿ ಉಪ್ಯೇಗಿಸ್ಟರಿ. ಅದು ಮೇಜನ 

ಮೇಲ್್ ಆಕಡ್ ಈಕಡ್ ಬಿೇಳದೆಂತ್ ಚ್ನಾುಗಿ ನ್ನೆಂತುಕ್ಕಳುುವೆಂತ್ ಮಾಡಿ ಅದನುು ನ್ನಲ್ಲಿಸ್ಟರಿ. 

• ನ್ನಮಗ್ ಇಷಿವಾದ ಹಣುಣಗಳನುು ಆ ಕರ್ಿೆಂಗಡಿ ಕಾಯಿಯ ಟ್ಕಳುುನ್ಕಳಗ್ ಹಾಕ್ರ ತುೆಂಬಿಸ್ಟರಿ. 

 

ಮಾರ್ಷಯ ಆಟಗಳು  
1. ಗುಹ್ಯನುು ದಾಟುವುದು  

ಈ ಆಟಕಾೂಗಿ ನ್ನಮಗ್ ದ್ಕಡಡ ಪಾಸಿ್ಟಿಕ್ ಚೇರ್ಗಳು ಬ್ೇಕಾಗಿರುತತವ್ ಅಥವಾ ವಾತಾಯ 

ಪ್ತ್ತಿಕ್ಯ ಕಾಗದಗಳು ಮತುತ ಟ್ೇಪ್ ಬ್ೇಕಾಗಿರುತತದ್. ನ್ನೇವು ಪ್ೆಂದಯವನುು ಆಡುವುದಕ್ೂ 

ನ್ನಮಗ್ ಬ್ೇಕಾದಷುಿ ಉದದ ಚೇರ್ಗಳನುು ತ್ಗ್ದುಕ್ಕೆಂಡು ಅವುಗಳಿಗ್ ಟ್ೇಪ್ ಹಾಕ್ರ, 

ಅವುಗಳನುು ಒೆಂದು ಸುರೆಂಗ ಮಾಗಯವನಾುಗಿ ಮಾಡಿರಿ. ನ್ನಮಗ್ ಎಷುಿ ತೆಂಡಗಳಿದದರ್ ಅಷುಿ ತೆಂಡಗಳಿಗ್ ಸುರೆಂಗ ಮಾಗಯಗಳನುು ಮಾಡಿರಿ.  

ಪ್ಿತ್ತಯೆಂದು ತೆಂಡವು ಗುಹ್ಯಳಗ್ ಪ್ಿವ್ೇಶಿಸ್ಟ, ಕ್ಕನ್ಯವರ್ಗಕ ಅದರ್ಕಳಗಿೆಂದ ಹಾದು ಹ್ಕೇಗಬ್ೇಕು. ಯಾವ ತೆಂಡವು ಅವರ ಸುರೆಂಗ 

ಮಾಗಯದೆಂದ ಮಟಿ ಮದರ್ು ಹಾದು ಬರುತತದ್ಕೇ ಆ ತೆಂಡವು ಈ ಆಟದಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ುತಿತದ್.  

ಇದನುು ಇನಕು ಆಸಕ್ರತಯನಾುಗಿ ಮಾಡುವುದಕ್ೂ, ಆ ಸುರೆಂಗ ಮಾಗಯವನುು ಪ್ೇಪ್ರ್ “ಕರ್ುಿಗಳ” ಮೇಲ್್ ಮತುತ ಮರದ ಮೇಲ್್ ಇಳಿಹಾಕ್ರರಿ, 

ಆಗ ದಾಟುವುದಕ್ೂ ಅವು ತುೆಂಬಾ ಅಡಿಡಯಾಗಿರುತತವ್.   

   2. ಎಲ್್ಯ ಓಟ  

ಯಾವುದ್ೇ ಒೆಂದು ಮರದ ಎಲ್್ಯಾಗಲ್ಲ ಮತುತ ಒೆಂದು ಸಾರ ಪ್ಿತ್ತಯಬಬ ಮಗುವಿಗ್ ಕ್ಕಡಬ್ೇಕು. ಮಕೂಳು ತಮಮ ಎಲ್್ಗಳನುು ಮೇರ್ಕ್ೂ 

ಎಸ್ದಾಗ ಬಿೇಳುವ ಸಥಳವನುು ಪ್ಿತ್ತಯೆಂದು ತೆಂಡಕ್ೂ ಒೆಂದ್ಕೆಂದು ವೃತತ ಭಾಗವನುು ಎಳ್ದು ಕ್ಕಡಿರಿ. ಪ್ಿತ್ತಯೆಂದು ತೆಂಡಕ್ೂ ಅವರ ಬಳಿ 

ಎಷುಿ ಎಳ್ಗಳು ಇದಾದವ್ೆಂದು ತಪ್ಾದ್ೇ ತ್ತಳಿದುಕ್ಕೆಂಡಿರಬ್ೇಕು. ಆರೆಂಭಿಸುವ ಸೆಂಕ್ೇತವನುು ನ್ನೇವು ಕ್ೇಳಿಸ್ಟಕ್ಕೆಂಡಾಗ, ಗುೆಂಪಿನವರ್ರ್ರಿು 

ತಮಮ ಕ್ೈಗಳಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್್ಗಳನುು ಮೇರ್ಕ್ೂ ಎಸ್ದು, ತಾವು ತಮಗ್ ಕ್ಕಟ್ಟಿರುವ ಒೆಂದು ಗ್ರ್ಯ ಮುೆಂದ್ ನ್ನೆಂತುಕ್ಕೆಂಡು, ತಮಮ ಬಳಿಯಿರುವ 

ಸಾರಗಳಿೆಂದ ಅವುಗಳನುು ಊದುತಾತ ತಮಗ್ ಕ್ಕಟ್ಟಿರುವ ವೃತತದಲ್ಲಿ ಬಿೇಳುವೆಂತ್ ಪ್ಿಯತ್ತುಸಬ್ೇಕು. ಅನ್ೇಕ ಎಲ್್ಗಳು ಇನ್ಕುಬಬರ ತೆಂಡಕ್ೂ 

ಹ್ಕೇಗುತತವ್, ಆದದರಿೆಂದ ಮಕೂಳು ತಮಗ್ ಕ್ಕಟ್ಟಿರುವ ಸಥಳದಲ್್ಿೇ ತಮಮ ಎಲ್್ಗಳು ಬಿೇಳುವುದಕ್ೂ ಪ್ಿಯತು ಮಾಡಬ್ೇಕು. ಯಾರ ವೃತತದಲ್ಲಿ 

ಹ್ಚಾಚದ ಎಳ್ಗಳು ಇರುತತವೇ (ಬ್ೇರ್ಯವರ ಎಲ್್ಗಳು ತಮಮ ಸಥಳದಲ್ಲಿ ಬೆಂದು ಬಿದದರಕ ಅವುಗಳನುು ಲ್್ಕ್ರೂಸಬ್ೇಕು) ಅವರ ತೆಂಡವ್ೇ ಈ 

ಆಟದಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ುಿತತದ್.  
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ಜರ್ಪಾತ ಕರಕುಶರ್ಗಳು (ಪಾಠ 4)  
ಹುಲ್ಲಯ ಚತಿದ ಚೌಕಟುಿ  

ಮುದಿಸ್ಟ ಮತುತ ಪ್ಿತ್ತಯಬಬ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗ್ 

ಹೆಂಚರಿ.  

1 ಹುಲ್ಲಯ ತಲ್್ಯ ಆಕಾರದ ಚೌಕಟುಿ 

2. ಹರ್ುಿಗಳ ಸ್ಟ್ 

2 ಕಣುಣಗಳು  

 

ಹುಲ್ಲಯ ತಲ್್ಗ್ ಬಣಣವನುು ಹಚಚ, ಅದನುು ಕತತರಿಸಬ್ೇಕ್ೆಂದು ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳಿಗ್ ಹ್ೇಳಿರಿ. 

ಅದಾದನೆಂತರ ಅರ್ುಗಾಡುತ್ತತರುವ ಕಣುಣಗಳು (ಅಥವಾ ಕಣುಣಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದ್ೇ 

ವೃತತಗಳು) ಸರಿಯಾದ ಸಥಳದಲ್ಲಿ ಅೆಂಟ್ಟಸ್ಟರಿ. ಕ್ಕನ್ಯದಾಗಿ, ಹುಲ್ಲಯ ತಲ್್ಯ 

ಹಿೆಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರ್ುಿಗಳನುು ಅೆಂಟ್ಟಸ್ಟರಿ. ನ್ನಮಗ್ ಅವಕಾಶವಿದದರ್, ಚತಿಗಳನುು ತ್ಗ್ದುಕ್ಕೆಂಡು ಅವುಗಳನುು ಮುದಿಸ್ಟ, ಹುಲ್ಲಯ ಬಾಯಲ್ಲಿಡಿರಿ!   
 

ಮುಕಾತಯ (ಪಾಠ 4)  
ಹಾಮಾನನ್ನೆಂದ ಎಸ್ತೇರಳು ಧ್ಾಳಿ ಹ್ಕೆಂದಕ್ಕೆಂಡ ಹಾಗ್ಯೇ, “ಜೇವನ” ಎನುುವ ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಾಧ್್ಪ್ಡುತ್ತತರುವ ನಾವೂ ಜನರಿೆಂದ ಧ್ಾಳಿಗ್ 
ಗುರಿಯಾಗುತ್ತೇವ್. ಆದರ್ ನಾವು ದ್ೇವರ ಕುಟುೆಂಬದಲ್ಲಿ ಸದಸಯರಾಗಿರುವದರಿೆಂದ ನಾವು ಭ್ಯಪ್ಡಬ್ೇಕಾದ ಅವಶಯಕತ್ ನಮಗಿರ್ಿ. ನ್ನಮಮ 
ಪ್ಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದಾದರ್ೆಂದು ಯಾರಾದರಕ ತ್ಕೇರಿಸ್ಟಕ್ಕೆಂಡರಕ, ಯೇಸು ನ್ನಮಮ ಜ್ಕತ್ಯಲ್ಲಯಿೇ ಇರುತಾತನ್! ವಾಸತವಿಕವಾಗಿ, ಈ ದನ ಪಾಿಥಯನ್ 
ಮಾಡುತ್ತತರುವ ನ್ನಮಮೆಂತ್ಯೇ, ನಾವು ಪಾಿಥಯನ್ ಮಾಡಿಕ್ಕೆಂಡು, ನಮಮ ಹೃದಯದ್ಕಳಗ್ ಯೇಸುವನುು ಸ್ೇರಿಸ್ಟಕ್ಕೆಂಡಾಗ, ಆತನ 
ಕುಟುೆಂಬದಲ್ಲಿ ನಾವೂ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವ್ೆಂದು ನಾವು ನ್ನಶಚಯತ್ಯಿೆಂದ ಇರುತ್ತೇವ್. ನಾವು ದ್ೇವರ ಪ್ಕ್ಷದಲ್ಲದಿದರ್, ಯಾರಕ ಆತನ 
ಕ್ೈಯಳಗಿೆಂದ ನಮಮನುು ಕಸಕ್ಕೆಂಡು ಹ್ಕೇಗುವುದರ್ಿವ್ೆಂದು ನಮಮ ಬ್ೈಬಲ್ ಹ್ೇಳುತ್ತತದ್. ಇವತ್ತತನ ಮುಖಾಯೆಂಶವನುು ನಾವ್ರ್ಿರು ಸ್ೇರಿ 
ಹ್ೇಳ ್ೇಣ....  
“ದ್ೇವರ ಮಗುವಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಲ್್ಕೇಕದಲ್ಲಿ ನ್ನತಯಜೇವವನುು ಪ್ಡ್ದುಕ್ಕೆಂಡಿದ್ದೇನ್.” ನಾಳ  ್ಇದ್ೇ ವಿಬಿಎಸ್ (ವೇಕ್ಶನಲ್ ಬ್ೈಬಲ್ ಸಕೂಲ್) 
ಕಾಯಯಕಿಮಕ್ೂ ತ್ತರುಗಿ ಬನ್ನುರಿ, ಯಾಕೆಂದರ್ “ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕುವುದು” ಎನುುವ ಮತ್ಕತೆಂದು ಉತಾೆಹಕರವಾದ ದನವೆಂದನುು ನಾವು 
ನ್ಕೇಡುತ್ತೇವ್. ಆ ದನದೆಂದು ಯಾವ ತೆಂಡವು ಬದುಕ್ರ, ಗ್ರ್ುಿತತದ್ಕೇ ನಾವ್ರ್ಿರು ನ್ಕೇಡ್ಕೇಣ.  
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ಪಾಠ 5   
ಯೇಸು ಕ್ರಿಸತನು ನನುನುು ಧ್್ೈಯಯವುಳುವನನಾುಗಿ ಮಾಡಿದಾದನ್.  

ಮುಖಾಯೆಂಶ (ಪಾಠ 5)  
ಪ್ರಿಸ್ಟಥತ್ತಗಳು ಅಸಾಧಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಟಕ್ಕೆಂಡರಕ ನಾನು ಭ್ಯವನುು ಜಯಿಸುತ್ತೇನ್.  

 

ಬ್ೈಬಲ್ ಪಾಠ (ಪಾಠ 5)  
ಗ್ಕಲ್ಾಯತನ ಬ್ದರಿಕ್ಗಳು (1 ಸಮು.17ನ್ೇ ಅಧ್ಾಯಯ)  
 

ಪ್ರಿಚಯ (ಪಾಠ 5)  
“ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕುವುದು” ಎನುುವ ವಿಬಿಎಸ್ ಕಾಯಯಕಿಮದ ಕ್ಕನ್ಯ ಹೆಂತದ ವರ್ಗಕ ನಾವು ಜೇವೆಂತವಾಗಿದ್ದೇವ್. ಎಲ್ಾಿ ತೆಂಡಗಳಿಗ್ 
ಪ್ಿತ್ತನ್ನಧಿಗಳಾಗಿರುವ ಬ್ಕೇಗಿಿ ಮತುತ ಪಾಿಣಿಗಳಿೆಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ಿತ್ತಯಬಬರಕ ನಮಮ ಬಳಿ ಇದಾದರ್. ನಾವ್ರ್ರಿು ಈ ಕ್ಕನ್ಯ ದನಕ್ೂ 
ಬೆಂದದ್ದೇವ್ ಮತುತ ಈ ಕಾಯಯಕಿಮವನುು ಮುಗಿಸ್ಟಕ್ಕಳುುವ ಆಸಕ್ರತಯಲ್ಲದಿ್ದೇವ್. ಇದು ಇಲ್ಲಯಿ ವರ್ಗ್ ಬೆಂದದ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ೇನು 
ಇರುತತದ್ಯೆಂದು ನ್ನಮಗ್ ಗ್ಕತ್ತೇ? ಒಳ ು್ಯದು, “surviving the jungle” ಎನುುವ ಹ್ಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಟ್ಟವಟಿರ್ ಮೇಲ್್ ಬರ್ಯಿರಿ, 
ವಿನ್ಕೇದದಲ್ಲಿ ನ್ನೇವೂ ಪಾಲ್್ಕೊಳಿುರಿ. ಮತುತ ನ್ನೇವ್ೇನು ಆಲ್್ಕೇಚನ್ ಮಾಡುತ್ತತದದೇರಿ ಎನುುವುದನುು ನಾವು ತ್ತಳಿದುಕ್ಕಳುುತ್ತೇವ್. ಇದು 
ವಿನ್ಕೇದಾತಮಕವಾದ ದನವಾಗಿ ಮಾಪ್ಯಡುತತದ್! ಪ್ಿತ್ತದನ ನ್ನೇವು ನಾನು ನಮಮ ಸುತತಮುತತರ್ು ಭ್ಯಗಳನುು ಎದುರುಗ್ಕಳುುತ್ತತರುತ್ತೇವ್, 
ಆದರ್ ಆ ಪ್ರಿಸ್ಟಥತ್ತಗಳು ನಮಗ್ ಅಸಾಧಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಟಕ್ಕೆಂಡರಕ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸತನ್ಕೆಂದಗ್ ನಾವು ಎಲ್ಾಿ ಭ್ಯಗಳನುು ಜಯಿಸುತ್ತೇವ್. (ಈ 
ದನದ ಬ್ೈಬಲ್ ವಚನವನುು ಪ್ರಿಚಯ ಮಾಡಿರಿ : ಯಹ್ಕೇ.1:9) ಒಳ ು್ಯದು, ನಾವ್ರ್ರಿು ಆತುರತ್ಯಿೆಂದ ಈ ದನವನುು 
ಆರೆಂಭಿಸ್ಟಕ್ಕಳ ್ ುೇಣ, ನಾವು ಬ್ಕೇಗಿಿಯನುು ನ್ಕೇಡಬಹುದು ಮತುತ ದಾವಿೇದ, ಗ್ಕಲ್ಾಯತರ ಕುರಿತಾಗಿ ಕಲ್ಲತುಕ್ಕಳುಬಹುದು ಮತುತ 
ಕ್ರ್ವೆಂದು ಅಲ್ಾಾಹಾರದ ತ್ತೆಂಡಿಗಳನುು, ಕರಕುಶರ್ಗಳನುು ಮಾಡಬಹುದು ಮತುತ ಆಟಗಳನುು ಆಡಬಹುದು! ನಾವ್ರ್ರಿು ಸ್ೇರಿ ಇವತ್ತತನ 
ಮುಖಾಯೆಂಶವನುು ಹ್ೇಳ ್ೇಣ, “ಪ್ರಿಸ್ಟಥತ್ತಗಳು ಅಸಾಧಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಟಕ್ಕೆಂಡರಕ ನಾನು ಭ್ಯವನುು ಜಯಿಸುತ್ತೇನ್.” ದನದ ಕ್ಕನ್ಯ 
ಹೆಂತದಲಿ್ಲ, ನಮಮ ಕತಯನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸತನಲಿ್ಲ ನಾವು ಧ್್ೈಯಯವುಳುವರಾಗಿದೇವ್ೆಂದು ನಾವು ತ್ತಳಿದುಕ್ಕೆಂಡಾಗ, ನ್ನೇವು ಮತುತ ನಾನು 
ಜೇವನ ಎನುುವ ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕುತ್ತೇವ್ನುುವ ನ್ನಶಚಯತ್ಯಿೆಂದ ಇರಬಹುದು!  

 

ಪಾಿಣಿಗಳು (ಪಾಠ 5)  
ಮಸಳ  ್ಬ್ದರಿಸುತತದ್ ಮತುತ ಇಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತತದ್.  
 

ತೆಂಡಗಳು (ಪಾಠ 5)  
ಪ್ಿತ್ತಯೆಂದು ತೆಂಡವು ಮುೆಂದಕ್ೂ ಬೆಂದು, ತಮಮ ಹಾಸಯವನುು, ತಮಮ 
ಅರ್ೆಂಕರಣ್ಯನುು ಮತುತ ಜನರಿಗ್ ಹ್ೇಳುವ ವೆಂದನ್ ಸಮಪ್ಯಣ್ಯನುು 
ಪ್ಿದಶಿಯಸಬಹುದು. ಯಾವ ತೆಂಡವು ಉತತಮ ಪ್ಿದಶಯನವನುು 
ಹ್ಕೆಂದರುತತದ್ ಆ ತೆಂಡದ ಹ್ಸರನುು ಹ್ೇಳಿರಿ.  
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ಬ್ೈಬಲ್ ವಚನ (ಪಾಠ 5) 
“ನಾನು ನ್ನನಗ್ ಆಜ್ಞಾಪಿಸ್ಟದ್ದೇನಲ್ಾಿ; ಸ್ಟಥರಚತತನಾಗಿರು, ಧ್್ೈಯಯದೆಂದರು. ಅೆಂಜಬ್ೇಡ, ಕಳವಳಗ್ಕಳುಬ್ೇಡ. ನ್ನೇನು ಹ್ಕೇಗುವಲ್್ಿಲ್ಾಿ ನ್ನನು 
ದ್ೇವರಾದ ಯಹ್ಕೇವನು ನ್ನನು ಸೆಂಗದ ಇರುತಾತನ್ ಎೆಂದು ಹ್ೇಳಿದನು” - ಯಹ್ಕೇ.1:9.  

 

ನಾಟಕ (ಪಾಠ 5)  
ರಿೆಂಗ್, ರಿೆಂಗ್, ರಿೆಂಗ್.... ಮತುತ ಜೇಪ್.ನಲ್ಲಿ ಮರ್ಗಿರುವ ಬ್ಕೇಗಿಿ ಪ್ಕೂದಲ್ಲಿರುವ ಅಲ್ಾಮ್ಯ ಬಡಿದುಕ್ಕಳುುತತದ್, ಆದರ್ ಅವನು 

ಗ್ಕಣಗುಟುಿತಾತನ್ ಮತುತ ಸಕುಜ್ ಬಟನ್ ಒತುತತಾತ ಇರುತಾತನ್. ಆದನೆಂತರ ತನಗ್ ಫ್ೇನ್ ಬರುತತದ್, ಆಗ ಅವನು ಜೇಪ್.ನ್ಕಳಗ್ ಜಗಿದು 

ಹ್ಕರಗ್ ಬೆಂದು, ಎದ್ದೇಳುತಾತನ್. ತನು ಸ್ುೇಹಿತನಾದ ಇಲ್ಲ ಫ್ೇನ್ ಮಾಡಿರುತತದ್, ಆಗ ಆ ಇಲ್ಲ, ನ್ನೇನು ನನು ಬಳಿಗ್ ಶಿೇಘಿವಾಗಿ ಬೆಂದರ್, 

ಕಾಡಿನ ಶಾಲ್್ಗ್ ಹ್ಕೇಗುವುದಕ್ೂ ನಾನು ನ್ನನಗ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇನ್ ಎೆಂದು ಬ್ಕೇಗಿಗಿ್ ಕ್ೇಳುತತದ್. ಬ್ಕೇಗಿಿ ಅದಕ್ೂ ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸ್ಟ, ತನಗ್ 

ಇಷಿವಾದ ಕಾಳಿನ ಅಲ್ಾಾಹಾರವನುು ತ್ತೆಂದು, ತನು ಸ್ುೇಹಿತನಾದ ಇಲ್ಲಯನುು ಕರ್ದುಕ್ಕೆಂಡು ಹ್ಕೇಗುವುದಕ್ೂ ಹ್ಕರಡುತಾತನ್. ಒೆಂದುವ್ೇಳ 

ಅವನು ಆತುರತ್ಯಿೆಂದ ಬರದದದರ್, ಅವರಿಬಬರು ಶಾಲ್್ಗ್ ತಡವಾಗಿ ಹ್ಕೇಗುವ ಪ್ರಿಸ್ಟಥತ್ತ ಎದುರಾಗುತತದ್! ಬ್ಕೇಗಿಿ ಬೆಂದಾಗ, ಇಲ್ಲಯ ಬಳಿ 

ಹ್ಕೇಳಿಗ್ ಇರುತತದ್, ಅದನುು ಬ್ಕೇಗಿಿಯ ಮುಖದ ಮೇಲ್್ ಹ್ಕಡ್ಯುತತದ್! ಅವರಿಬಬರು ನಗುತಾತರ್, ಬ್ಕೇಗಿಿ ತನು ಮುಖವನುು 

ತ್ಕಳ್ದುಕ್ಕಳುುತಾತನ್. ಅವರಿಬಬರು ಹಾಡುಗಳನುು ಹಾಡುತಾತ, ಒೆಂದು ಕಾರ್ುವ್ಯ ಬಳಿಗ್ ಹ್ಕೇಗುತಾತರ್. ಓ..ಇದ್ೇನು?! ಈ ಕಾರ್ುವ್ಯನುು 

ನಾವು ಹ್ೇಗ್ ದಾಟುವುದು?? ಆ ಕಾರ್ುವ್ಯ ತುದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒೆಂದು ದ್ಕೇಣಿ ಇರುವುದನುು ನ್ಕೇಡುತಾತರ್, ಅದರ್ಕಳಗ್ ಏರಿ, ಅದನುು 

ಆಚ್ ದಡಕ್ೂ ನಡ್ಸ್ಟಕ್ಕೆಂಡು ಹ್ಕೇಗುತ್ತತರುತಾತರ್. ಆಕಸ್ಟಮಕವಾಗಿ, ಅವರು ಗುರ್ಿ ಗುರ್ಿ ಶಬದವನುು ಕ್ೇಳಿಸ್ಟಕ್ಕಳುುತಾತರ್, ಆಗ ಅವರು ಇದು 

ಯಾವ ಪಾಿಣಿಯಾಗಿರಬಹುದ್ೆಂದು ಸುತತರ್ು ನ್ಕೇಡುತಾತರ್. ಅದು ಒೆಂದು ಮಸಳ್ಯೆಂದು ಮಟಿ ಮದರ್ು ಇಲ್ಲ ನ್ಕೇಡುತತದ್!  

ಧ್್ೈಯಯವಾಗಿರು ಎೆಂದು ಬ್ಕೇಗಿಿಯನುು ಇಲ್ಲ ಪಿೇತಾೆಹ ಮಾಡುತತದ್. ಅವರು ಆ ದ್ಕೇಣಿಯನುು ವ್ೇಗವಾಗಿ ನಡ್ಸುಕ್ಕೆಂಡು 

ಹ್ಕೇಗುತ್ತತದದೆಂತ್, ಮಸಳ  ್ಕಕಡ ಅವರ ಹಿೆಂದ್ ವ್ೇಗವಾಗಿ ಹ್ಕೇಗುತಾತ ಇರುತತದ್. ನಾನು ಭ್ಯಗ್ಕಳುುತ್ತತದ್ದೇನ್ ಎೆಂದು ಒೆಂದ್ೇ ಸರ್ ಇಬಬರು 

ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕ್ರರುಚುತಾತರ್! ಮಸಳ  ್ತುೆಂಬಾ ಹತ್ತತರಕ್ೂ ಬರುತ್ತತರುವಾಗ, ಆ ಮಸಳ್ಯನುು ತಪಿಾಸ್ಟಕ್ಕೆಂಡು ಪ್ೂತ್ತಯಯಾಗಿ ಆಚ್ ದಡಕ್ೂ 

ಹ್ಕೇಗುವುದು ಕಷಿವ್ೆಂದು ಬ್ಕೇಗಿಿ ತ್ತಳಿದುಕ್ಕಳುುತಾತನ್. ಬ್ಕೇಗಿಿ ತನು ಕಾಡಿನ ಶಾಲ್್ಗ್ ತಡವಾಗಿ ಹ್ಕೇಗುತಾತನ್ೆಂದು ಮರ್ತುಬಿಟ್ಟಿರುತಾತನ್, 

ಮಸಳ್ಗ್ ತಾನು ಆಹಾರವಾಗುತಾತನ್ನುುವ ಭ್ಯದೆಂದ ಕಳವಳಗ್ಕಳುುತ್ತತರುತಾತನ್! ಮತ್ಕತಮಮ ಇಲ್ಲ ಬ್ಕೇಗಿಿಯನುು ಧ್್ೈಯಯಗ್ಕಳಿಸುತತದ್, 

ಆದರ್ ಬ್ಕೇಗಿಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕ್ರರುಚುತ್ತತರುವದರಿೆಂದ ಆ ಮಾತುಗಳನುು ಕ್ೇಳಿಸ್ಟಕ್ಕಳುುವುದರ್ಿ. ಆದನೆಂತರ ಬ್ಕೇಗಿಿ ತನು ಸ್ುೇಹಿತನಾಗಿರುವ 

ಕರಡಿಯನುು ನ್ನಪಿಸ್ಟಕ್ಕಳುುತಾತನ್! ತಾನು ತನು ಸ್ಲ್ ಫ್ೇನ್ ತ್ಗ್ದುಕ್ಕೆಂಡು, ಕರಡಿಗ್ ವ್ೇಗವಾಗಿ ಒೆಂದು ಸೆಂದ್ೇಶವನುು ಕಳುಹಿಸುತತದ್. 

ಮಸಳ  ್ತುೆಂಬಾ ಹತ್ತತರಕ್ೂ ಬೆಂದು, ಆ ದ್ಕೇಣಿಯ ಮೇಲ್್ ತನು ದವಡ್ಗಳನುು ಹಾಕುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕರಡಿ ಬೆಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ 

ಗುರುಗುಟ್ಟಿದಾಗ ಆ ಕಾರ್ುವ್ಯಲ್ಾಿ ಅರ್ುಗಾಡುತತದ್!! ಆಗ ಮಸಳ  ್ಭ್ಯಪ್ಟುಿ, ಈಜುತಾತ ಹಿೆಂದಕ್ೂ ಹ್ಕೇಗುತತದ್. ಪ್ಿತ್ತಯಬಬರು 

ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಗುತಾತರ್ ಯಾಕೆಂದರ್ ಅಸಾಧಯವಾದದುದ ಸಾಧಯವಾಗಿ ಮಾಡರ್ಾಟ್ಟಿದ್! “ಪ್ರಿಸ್ಟಥತ್ತಗಳು ಅಸಾಧಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಟಕ್ಕೆಂಡರಕ ನಾನು 

ಭ್ಯವನುು ಜಯಿಸುತ್ತೇನ್. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸತನು ನನುನುು ಧ್್ೈಯಯವುಳುವನನಾುಗಿ ಮಾಡಿದನು!” ಎೆಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಕಗುತಾತನ್!!! ಇನ್ಕುೆಂದು 

ಕಡ್ಗ್ ಅವರು ಸ್ಲ್ಲಫ ಫ್ೇಟ್ಕೇ ತ್ಗ್ದುಕ್ಕಳುುತ್ತತರುತಾತರ್ ಮತುತ ಅವರು ಶಾಲ್್ಗ್ ಆತುರತ್ಯಿೆಂದ ಹ್ಕೇಗುತಾತರ್. ಈಸರ್ ನಾನು ಶಾಲ್್ಗ್ 

ಖೆಂಡಿತವಾಗಿ ತಡವಾಗಿಯೇ ಹ್ಕೇಗುತ್ತೇನ್ೆಂದು ಬ್ಕೇಗಿಿ ತ್ತಳಿದುಕ್ಕೆಂಡನು. ಆದರ್, ಅವರು ಕಾಡಿನ ಶಾಲ್್ಯ ಘೆಂಟ್ಯು ಬಾರಿಸುವುದಕ್ೂ 

ಮುೆಂಚತವಾಗಿಯೇ ಆವರು ಶಾಲ್್ಗ್ ಬೆಂದು ಸ್ೇರಿಕ್ಕಳುುತಾತರ್. ಅನ್ೇಕವಾದ ಅಸಾಧಯವಾದ ಕಾಯಯಗಳು ನಡ್ದವ್! ಬ್ಕೇಗಿಿ 

ಬರ್ಹಿೇನನಾಗಿದದರಕ, ಈ ವಾರವ್ರ್ಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ೂ ಶಾಲ್್ಗ್ ಹ್ಕೇಗಿದದನು! ಪ್ರಿಸ್ಟಥತ್ತಗಳು ಅಸಾಧಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಟಕ್ಕೆಂಡರಕ ನಾನು 

ಎದುರಾಗುವ ಎಲ್ಾಿ ಭ್ಯಗಳನುು ಜಯಿಸುತ್ತೇನ್. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸತನು ನನುನುು ಧ್್ೈಯಯವುಳುವನನಾುಗಿ ಮಾಡಿದನು! ಅವನು ತನು 

ಜೇಪ್.ನ್ಕಳಗ್ ಮರ್ಗುವುದಕ್ೂ ಹ್ಕೇಗರ್ು ಮುೆಂಚತವಾಗಿ ಆ ರಾತ್ತಿ ಅವನು ಹಬಬ ಮಾಡಿಕ್ಕೆಂಡನು.  
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ಗುಹ್ ತರಗತ್ತ (ಪಾಠ 5)  
ಗ್ಕಲ್ಾಯತನ ಬ್ದರಿಕ್ಗಳು (1 ಸಮು. 17ನ್ೇ ಅಧ್ಾಯಯ)  

ಬ್ೈಬಲ್ ಕಥ್ಯ ಪ್ಿತ್ತಯೆಂದು ಭಾಗವನುು ನ್ನೇವು ಹ್ೇಳುತ್ತತರುವಾಗ, ಈ ಕ್ಳಗ್ ಕ್ಕಟ್ಟಿರುವ 
ಚತಿಗಳನುು ಮಕೂಳು ಬಿಡಿಸುವುದಕ್ೂ ಹ್ೇಳಿರಿ. ಸಾಧಯವಾದಷುಿ ಚತಿಗಳನುು ತುೆಂಬಾ 
ಸಾಧ್ಾರಣವಾಗಿ ಇರುವೆಂತ್ ನ್ಕೇಡಿಕ್ಕಳಿುರಿ, ಅದರಿೆಂದ ನ್ನಮಮ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳು ತುೆಂಬಾ 
ಸುರ್ಭ್ವಾಗಿ ಅವುಗಳನುು ನಕರ್ು ಮಾಡಿಕ್ಕೆಂಡು ಚತ್ತಿಸುತಾತರ್. 

1. ದಾವಿೇದನು ತುೆಂಬಾ ಕ್ರರಿಯವನಾಗಿದದನು, ಅವನ್ನಗ್ 7 ಮೆಂದ ಅಣಣೆಂದಯರಿದದರು. ಅವನ ತೆಂದ್ ಅವನನುು ಕುರಿಗಳ 

ಹಿೆಂಡಿಗ್ ಕಾವರ್ುಗಾರನನಾುಗಿ ಇಟ್ಟಿದದನು. ಒೆಂದು ದನ ತನು ತೆಂದ್ ದಾವಿೇದನನುು ಕರ್ದು, ಸೌರ್ನ ಸ್ೈನಯದಲ್ಲಿರುವ ತನು 

ಅಣಣೆಂದರಿಗ್ ಆಹಾರವನುು ಮತುತ ಮುಖಯ ಸ್ೈನಯ ಕಮಾೆಂಡರ್ ಆಗಿರುವವರಿಗ್ 10 ಚೇಜ್.ಗಳನುು ಕ್ಕಟುಿ ಬಾ ಎೆಂದು 

ಹ್ೇಳಿದನು.  
 

ಚತಿ. 1 : ಆಹಾರ, ರ್ಕಟ್ಟಿ ಮತುತ ಚೇಜ್.ಗಳು ತುೆಂಬಿಸ್ಟರುವ ಹಿೆಂದ್ ತಗಲ್ಲಸ್ಟಕ್ಕಳುುವ ಚೇರ್.  
 

2. ಗ್ಕಲ್ಾಯತನು ತುೆಂಬಾ ಎತತರವಾದ ಮನುಷಯನು (3 ಮಿೇಟರ್, 9’9” ಅಡಿ ಎತತರ!!) ಮತುತ ಅವನು ಫಿಲ್ಲಸ್ಟಿಯನ್ 

ಸ್ೈನಯಕ್ೂ ಮುಖಯಸಥನಾಗಿದದನು. ಅವನು ತುೆಂಬಾ ಹ್ಚಾಚಗಿ ಹಿಯಾಳಿಸುತ್ತತದದನು ಮತುತ ಪ್ಿತ್ತಯಬಬರನುು 

ಬ್ದರಿಸುತ್ತತದದನು, ಇಸಾಿಯೇಲ್ ಸ್ೈನಯವನುು ಭ್ಯಕ್ೂ ಗುರಿ ಮಾಡುತ್ತತದದನು. ಆ ದ್ೇಶಗಳ ಎರಡು ಸ್ೈನಯಗಳು 

ಹ್ಕಡ್ದುಕ್ಕೆಂಡು, ಸ್ೈನ್ನಕರು ಸಾಯುವುದಕ್ೂ ಬದಲ್ಾಗಿ, ಗ್ಕಲ್ಾಯತ ವಿರುದಧ ಮಾತಿ ಯುದಧ ಮಾಡಿರಿ 

ಎೆಂಬುವುದಾಗಿ ಅವನನುು ಇಸಾಿಯೇಲ್ ಸ್ೈನಯಕ್ೂ ಎದುರಾಗಿ ಫಿಲ್ಲಸ್ಟಿಯನುರು ಕಳುಹಿಸ್ಟ ಕ್ಕಟ್ಟಿದದರು. ಯುದಧದಲ್ಲಿ 

ದ್ೇಶವನ್ುೇ ಗ್ರ್ುವಿವನಾಗಿ ನ್ನರ್ಿಬ್ೇಕ್ೆಂದದದನು.  
 

ಚತಿ. 2 : ಭ್ಯಗ್ಕಳುುತ್ತತರುವ ಸ್ೈನ್ನಕ.  
 

3. ದಾವಿೇದನು ತನು ತೆಂದ್ ಕ್ಕಟ್ಟಿರುವವುಗಳನುು ತ್ಗ್ದುಕ್ಕೆಂಡು ಹ್ಕೇಗಿ ಕ್ಕಡುವಾಗ, ಗ್ಕಲ್ಾಯತನ್ನೆಂದ 

ಬರುತ್ತತರುವ ಬ್ದರಿಕ್ಗಳನುು ಕ್ೇಳಿಸ್ಟಕ್ಕೆಂಡನು. ದಾವಿೇದನು ಗ್ಕಲ್ಾಯತನ್ನಗ್ ಭ್ಯಗ್ಕಳುಲ್ಲರಿ್ ಯಾಕೆಂದರ್ 

ಇಸಾಿಯೇಲ್ ಪ್ಕ್ಷದಲ್ಲಿ ದ್ೇವರಿದಾದನ್ೆಂದು ಅವನ್ನಗ್ ಚ್ನಾುಗಿ ಗ್ಕತ್ತತತುತ. ಗ್ಕಲ್ಾಯತನ ವಿರುದಧ ಹ್ಕೇರಾಡುವ 

ಸ್ೈನ್ನಕನಾಗುವುದಕ್ೂ ದಾವಿೇದನು ಇಷಿಪ್ಟುಿ ನ್ನಣಯಯಮಾಡಿಕ್ಕಳುುತಾತನ್. ದಾವಿೇದನ ಧ್್ೈಯಯದ ಕುರಿತಾಗಿ 

ಸೌರ್ನು ಕ್ೇಳಿಸ್ಟಕ್ಕೆಂಡಾಗ, ಅವನನುು ತನು ಬಳಿಗ್ ಕರ್ಸ್ಟಕ್ಕಳುುತಾತನ್. ನ್ನೇನು ತುೆಂಬಾ ಚಕೂವನು, ಗ್ಕಲ್ಾಯತನ 

ವಿರುದಧ ಯುದಧ ಮಾಡುವುದಕ್ೂ ಚಕೂವನಾಗಿರುವದರಿೆಂದ ನ್ನನಗ್ ಅವಕಾಶವಿರುವುದರ್ಿ ಎೆಂದು ಸೌರ್ ದಾವಿೇದನ್ನಗ್ 

ಹ್ೇಳುತಾತನ್. ಗ್ಕಲ್ಾಯತನು ಅನ್ೇಕ ವಷಯಗಳಿೆಂದ ಯುದಧದಲ್ಲಿ ಅನುಭ್ವ ಹ್ಕೆಂದದವನು ಮತುತ ದಾವಿೇದನು ಯುದಧದಲ್ಲಿ 

ತರಬ್ೇತ್ತಯಿರ್ಿದವನು ಎೆಂದು ಕಕಡ ಹ್ೇಳಿದದನು.  
 

ಚತಿ 3 : ಅರಸ ಸೌರ್  
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4. ದಾವಿೇದನು ಧ್್ೈಯಯವಾಗಿದಾದನ್ೆಂದು ಅರಸ ಸೌರ್ನ್ನಗ್ ತನು ಕುರಿತಾಗಿ ನ್ನರಕಪಿಸಕ್ಕಳುಬ್ೇಕಾಗಿತುತ. ತಾನು ಸ್ಟೆಂಹವನುು ಮತುತ 

ಕರಡಿಯನುು ಸಾಯಿಸುವ ಸೆಂದಭ್ಯಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಅರಸನ್ನಗ್ ದಾವಿೇದನು ಹ್ೇಳುತಾತನ್. ಯಾಕೆಂದರ್ 

ಅವು ತನು ಹಿೆಂಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಕುರಿಯನುು ಕದಯಬ್ೇಕ್ೆಂದು ಬೆಂದದದವು. ಆದರ್ ಅರಸನನುು ಒಪಿಾಸುವ 

ಸೆಂಭಾಷಣ್ಯು ಇದಾಗಿತುತ : “ಸ್ಟೆಂಹ ಮತುತ ಕರಡಿಯಿೆಂದ ನನುನುು ರಕ್ಷಿಸ್ಟದ ಕತಯನು, ಈ 

ಫಿಲ್ಲಸ್ಟಿಯನ್ ವಯಕ್ರತಯ ಕ್ೈಗಳಿೆಂದ ನನುನುು ತಪ್ಾದ್ೇ ರಕ್ಷಿಸುತಾತನ್.” ಅದು ಅಸಾಧಯವಾಗಿ 

ಕಾಣಿಸ್ಟಕ್ಕಳುುತ್ತತದದರಕ, ಅವನು ತುೆಂಬಾ ನ್ನಶಚಯತ್ಯಿೆಂದ ಇದದದದನು, ಯಾಕೆಂದರ್ ಅವನ ಪ್ಕ್ಷದಲ್ಲಿ 

ದ್ೇವರಿದಾದನ್ೆಂದು ಅವನ್ನಗ್ ಚ್ನಾುಗಿ ಗ್ಕತ್ತತತುತ. ನಮಮ ಮುೆಂದ್ ಕಾಣುವ ಪ್ರಿಸ್ಟಥತ್ತಗಳು ಅಸಾಧಯವ್ೆಂದು 

ಕಾಣಿಸ್ಟಕ್ಕೆಂಡಾಗರ್ಕ ನಾವು ಕಕಡ ಧ್್ೈಯಯದೆಂದ ಇರಬಹುದು, ಯಾಕೆಂದರ್ ದ್ೇವರು ನಮಮ ಜ್ಕತ್ಯಲ್ಲಿದಾದನ್!  
 

ಚತಿ 4 : ಸ್ಟೆಂಹ ಮತುತ ಕರಡಿಯ ಚತಿಗಳು  
 

5. ಇಸಾಿಯೇಲ್ ದ್ೇಶದ ಪ್ಕ್ಷವಾಗಿ ಗ್ಕಲ್ಾಯತನ ವಿರುದಧ ದಾವಿೇದನು ಹ್ಕೇರಾಟ ಮಾಡುವುದಕ್ೂ ಅರಸ ಸೌರ್ನು 

ನ್ನಣಯಯಿಸ್ಟಕ್ಕಳುುತಾತನ್. ಆರಸನು ತನು ಶಿರ ಸಾರಣವನುು, ಕವಚವನುು ಮತುತ ಖಡೊವನುು ದಾವಿೇದನ್ನಗ್ 

ಕ್ಕಡುತಾತನ್. ಅದ್ರ್ಿವೂ ತನು ಮೇಲ್್ ಹಾಕ್ರಕ್ಕೆಂಡಾಗ ತ್ಕೆಂಬಾ ಒಜ್ಯಾಗಿದದವು ಮತುತ ಅವನು ಮುೆಂದಕ್ೂ ಕಕಡ 

ನಡ್ಯುವುದಕ್ೂ ಆಗುತ್ತತದದರ್ಿ. ಆದರ್ ದಾವಿೇದನು ಕುರಿಗಳನುು ಕಾಯುತ್ತತರುವಾಗ ಯಾವುದನುು 

ಉಪ್ಯೇಗಿಸ್ಟದದನ್ಕೇ, ಅವುಗಳನ್ುೇ ಈಗರ್ಕ ಉಪ್ಯೇಗಿಸಬ್ೇಕ್ನುುವ ಆಲ್್ಕೇಚನ್ಯಿೆಂದ ಅರಸನು 

ಕ್ಕಟ್ಟಿರುವವುಗಳನುು ಉಪ್ಯೇಗಿಸಬಾರದ್ೆಂದು ತ್ತೇಮಾಯನ್ನಸ್ಟಕ್ಕೆಂಡನು. ಒೆಂದುವ್ೇಳ  ್ಆ ಯುದಧದಲ್ಲಿ ಗ್ದದರ್, ಅದು ಕ್ೇವರ್ ಕತಯನ್ನೆಂದ 

ಬೆಂದ ಕಾಯಯವ್ೆಂದು, ಅದು ತನು ಬರ್ದೆಂದಾಗಲ್ಲ, ನ್ೈಪ್ುಣಯತ್ಯಿೆಂದಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯುದಧ ಸಾಮಾಗಿಿಗಳಿೆಂದಾಗಳಿ ಬೆಂದದದರಿ್ವ್ೆಂದು 

ಅವನ್ನಗ್ ಚ್ನಾುಗಿ ಗ್ಕತ್ತತತುತ. ಅವನು 5 ಕರ್ುಿಗಳನುು ಆರಿಸ್ಟಕ್ಕೆಂಡು, ತನು ಕವಣ್ಯನುು ತ್ಗ್ದುಕ್ಕೆಂಡು ಗ್ಕಲ್ಾಯತನ ವಿರುದಧ ಯುದಧ 

ಮಾಡುವುದಕ್ೂ ಹ್ಕರಡುತಾತನ್. ಅವನು ಎಸ್ದ ಮದರ್ ಕರ್ುಿ, ಗ್ಕಲ್ಾಯತನ ಹಣ್ಯ ಮೇಲ್್ ಬಿೇಳುತತದ್, ಅಗ ಗ್ಕಲ್ಾಯತನು ಕ್ಳಗ್ ಬಿದುದ 

ಸತುತ ಹ್ಕೇಗುತಾತನ್. ದಾವಿೇದನು ಧ್್ೈಯಯದೆಂದ ಇರುತಾತನ್ ಯಾಕೆಂದರ್ ಅವನ ಜ್ಕತ್ಯಲ್ಲಿ ದ್ೇವರು ಇದಾದರ್ೆಂದು. ಎರ್ಿವು ಸಾಧಯವಾಗುವ 

ಕಾಯಯಗಳ್ೆಂದು ಅವನ್ನಗ್ ಚ್ನಾುಗಿ ಗ್ಕತ್ತತತುತ!  
 

ಚತಿ 5 : ಕವಣ್ ಮತುತ 5 ನುಣುಪಾದ ಕರ್ುಿಗಳು. 

ಅಭಿಪಾಿಯಗಳು  

ಎರಡು ಅಭಿಪಾಿಯಗಳನುು ತರಗತ್ತಗ್ರ್ಿರಿಗ್ ಕ್ೇಳಿಸುವೆಂತ್ ಓದರಿ. “ಅಭಿಪಾಿಯಗಳ ್ೆಂದಗ್” ಇರುವ ಆಲ್್ಕೇಚನ್ ಏನ್ೆಂದರ್ ನ್ನಮಮ 

ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳು ಆಲ್್ಕೇಚಸುವೆಂತ್ ಮಾಡುವುದ್ೇ, ಅದಕಾೂಗಿ ನ್ನೇವು ಎರಡು ಕಡ್ಗ್ ಸಾಧಯವದಷುಿ ಸರಿಯಾಗಿರುವೆಂತ್ ನ್ಕೇಡಿಕ್ಕಳಿುರಿ. 

ನ್ನಮಗ್ ಕ್ಕಟ್ಟಿರುವ ಎರಡು ಆಯೂಗಳನುು ಓದರಿ ಮತುತ ಅವುಗಳನುು ಸರಿಯಾದ ಉತತರಗಳಾಗಿರುವೆಂತ್ ಮಾಡಿರಿ. ನ್ನಮಗ್ ಇಷಿವಾದರ್, 

ಮತದಾನಕಾೂಗಿ ಸ್ಟಿಕೂರ್.ಗಳನುು ಉಪ್ಯೇಗಿಸಬಹುದು. ಸರಿಯಾದ ಉತತರವನುು ತ್ಕೇರಿಸುವುದಕ್ೂ ಪ್ಿಯತ್ತುಸಬ್ೇಡಿರಿ, ಆದರ್ ತಮಮಷಿಕ್ೂ 

ತಾವ್ೇ ಆಲ್್ಕೇಚಸುವೆಂತ್ ಅವರನುು ಪಿೇತಾೆಹ ಮಾಡಿರಿ. 

ಪ್ಿಶ್ು : ಮಾತನಾಡುವುದು ಮತುತ ಸವಯೆಂ ಪ್ಿೇರಣ್ಗ್ಕೆಂಡು ಗ್ಕಲ್ಾಯತನ ವಿರುದಧ ಹ್ಕೇರಾಟ ಮಾಡುವುದಕಕೂ ಹ್ಕೇಗುವುದು 
ಬುದಧವೆಂತ್ತಕ್ಯ ವಿಷಯವೇ?  
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ಎ. ಗ್ಕಲ್ಾಯತನ ವಿರುದಧ ಯುದಧ ಮಾಡುವುದಕ್ೂ ಒಬಬ ಸ್ೈನ್ನಕನಾಗಿ ಹ್ಕೇಗುವುದಕ್ೂ ದಾವಿೇದನು ಪ್ಿೇರಣ್ಗ್ಕೆಂಡಿರಬಾರದು. ಒೆಂದುವ್ೇಳ  ್
ಅವನು ಬರ್ವುಳುವನಾಗದದದರ್, ಇಡಿೇ ಇಸಾಿಯೇಲ್ ದ್ೇಶವು ಯುದಧದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇತುಹ್ಕೇಗಬ್ೇಕಾಗಿರುತ್ತತತುತ ಮತುತ ಫಿಲ್ಲಸ್ಟಿಯನುರಿಗ್ 
ದಾಸರಾಗ ಬ್ೇಕಾಗಿರುತ್ತತತುತ. ಇದು ತುೆಂಬಾ ಅಪಾಯಕರವಾದ ವಿಷಯ.  
 

ಬಿ. ಅಳತ್, ಬರ್, ವಯಸುೆ ಮತುತ ಅನುಭ್ವಗಳು ಪಾಿಮುಖಯವರ್ಿವ್ೆಂದು ದಾವಿೇದನ್ನಗ್ ಚ್ನಾುಗಿ ಗ್ಕತ್ತತತುತ, ಯಾಕೆಂದರ್ ಯುದಧವು ದ್ೇವರದು. 
ಯಾವ ಸ್ೈನ್ನಕನು ಮುೆಂದಕ್ೂ ಹ್ಕೇಗಿ ಯುದಧ ಮಾಡದರುವುದರಿೆಂದ, ಅವನು ಸವಯೆಂ ಪ್ಿೇರಣ್ಗ್ಕೆಂಡು ಹ್ಕೇಗುವುದ್ೇ ಒಳ ು್ೇಯದು.   
 

ಗ್ಕಲ್ಾಯತನು ದಾವಿೇದನನುು ಬ್ದರಿಸ್ಟ, ಅಪ್ಹಾಸಯ ಮಾಡಿದ ಹಾಗ್ಯೇ, ನನು ಜೇವನದಲ್ಲಿ ಅನ್ೇಕರು ನನುನುು ಅಪ್ಹಾಸಯಕ್ೂ ಗುರಿ 
ಮಾಡಿದಾದರ್ ಮತುತ ನನುನುು ಬ್ದರಿಸ್ಟ ನನಗ್ ಹಾನ್ನ ಮಾಡಿದಾದರ್. “ಪ್ರಿಸ್ಟಥತ್ತಗಳು ಅಸಾಧಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಟಕ್ಕೆಂಡರಕ ನಾನು ಭ್ಯವನುು 
ಜಯಿಸುತ್ತೇನ್.” ಯೇಸು ಕ್ರಿಸತನು ನನುನುು ಧ್್ೈಯಯಗ್ಕಳಿಸ್ಟದಾದನ್.  
 
 

ಬ್ೈಬಲ್.ನನುು ನಡ್ಸುವುದು (ಪಾಠ 5) 
ಒೆಂದು ಸಣಣ ದ್ಕೇಣಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ೈಬರ್ನುು ನಡ್ಸುವ ಸಥಳವಾದ ನದಗ್ ಸುಸಾವಗತ! ಪ್ಿತ್ತದನ ನ್ನಮಗ್ 
ಕ್ಕಟ್ಟಿರುವ ಪಾಠದ ಹ್ಸರನುು, ಘಕೇಷಣ್ಯನುು ಮತುತ ಕೆಂಠಪಾಠ ವಾಕಯವನುು ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳು 
ಹ್ೇಳುವೆಂತ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇದಾದನೆಂತರ, ವಿದಾಯರ್ಥಯ ಪ್ುಸತಕಗಳನುು ಅವರಿಗ್ರ್ಿರಿಗ್ ಹೆಂಚರಿ, ಮತುತ 

ಮರ್ಯಾಗಿರುವ ಜಾರ್ದ್ಕೆಂದಗ್ ಆರೆಂಭಿಸುವೆಂತ್ ಅವರಿಗ್ ಹ್ೇಳಿ ಪಿೇತಾೆಹಗ್ಕಳಿಸ್ಟರಿ. ಕ್ಕನ್ಗ್, ನ್ನಮಮ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳು ತಮಮ 
ಪ್ುಸತಕಗಳಲ್ಲಿ 2 ಚಟುವಟ್ಟಕ್ಗಳನುು ಮಾಡರ್ು ಹ್ೇಳಿರಿ ಮತುತ ಆ ಪ್ುಟಗಳಿಗ್ ಅವರು ಬಣಣ ಹಚಚಬ್ೇಕ್ೆಂದು ತ್ತಳಿಸ್ಟಕ್ಕಡಿರಿ. 
 

ಉತತರಗಳು  

 

(ಪಾಿಥಮಿಕ ಮತುತ ಹಿರಿಯ ಪ್ುಸತಕಗಳ ಉತತರಗಳನುು ಉಪ್ಯೇಗಿಸ್ಟ ಮಧಯಮ ಪ್ುಸತಕದ ಉತತರಗಳನುು ಕೆಂಡುಕ್ಕಳುಬಹುದು.)  
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ಉಷಣವರ್ಯದ ರ್ಸಾಿರ್ೆಂಟ್ (ಪಾಠ 5)  
ದಾವಿೇದನ ಯುದಧ ಸಾಮಾಗಿಿಯ ಚೇರ್  

ಪ್ದಾಥಯಗಳು :  

• ಕಾನ್ಯ ಟ್ಕೇಟ್ಟಯಲ್ಾಿ ಅಥವಾ 

ಚಪ್ಾಟ್ಟಯಾದ ರ್ಕಟ್ಟಿ  

• ವೃತಾತಕಾರದ ಅಲ್ಾಾಹಾರಗಳು, ಪ್ಿತ್ತಯಬಬರಿಗ್ 5  

ಸರ್ಹ್ಗಳು : ದಾಿಕ್ಷ್ಗಳು, ಸ್ಟಹಿ ತ್ತೆಂಡಿಗಳು, ಚೇಜ್ ಪ್ಫ್.ಗಳು , ಯಾವುದ್ೇ ವೃತಾತಕಾರದ 

ತ್ತೆಂಡಿಗಳು 

 

ಸಕಚನ್ಗಳು :  

• ಮತತಗ್ಯಾಗಿರುವುದಕ್ೂ ಟ್ಕೇಟ್ಟಯಲ್ಾಿಗಳನುು ಅಥವಾ ಚಪ್ಾಟ್ಟಯಾದ ರ್ಕಟ್ಟಿಗಳನುು ಬಿಸ್ಟ ಮಾಡಬ್ೇಕ್ೆಂದದದರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅದನುು 

ನ್ನೇವು ಒೆಂದು ಚೇರ್ದ ಆಕಾರಕ್ೂ ತ್ಗ್ದುಕ್ಕೆಂಡು ಬರಬಹುದು.  

• ಪ್ಿತ್ತಯಬಬ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗ್ 5 ವೃತಾತಕಾರದ ಅಲ್ಾಾಹಾರ ತ್ತೆಂಡಿಗಳನುು ಕ್ಕಡಿರಿ ಮತುತ ಅವುಗಳನುು ಆ ಟ್ಕೇಟ್ಟಯಲ್ಾಿ ಅಥವಾ 

ಚಪ್ಾಟ್ಟಯಾದ ರ್ಕಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಡರ್ು ಹ್ೇಳಿರಿ. ಯಾಕೆಂದರ್ ಅದು ದಾವಿೇದನು 5 ನುಣುಪಾದ ಕರ್ುಿಗಳು ಮತುತ ಕವಣ್ಗ್ 

ಹ್ಕೇಲ್ಲಕ್ಯಾಗಿರುತತವ್.  

• ಅವುಗಳನುು ತಮಮ ಪ್ಕೂದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕ್ಕೆಂಡಿರುವ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳ ಮೇಲ್್ ತಮಮ ಬಳಿಯಿರುವ್ “ಕರ್ುಿಗಳನುು” (ಸ್ಟಹಿ ತ್ತೆಂಡಿಗಳನುು) 

ಎಸ್ಯದರುವೆಂತ್ ನ್ಕೇಡಿಕ್ಕಳಿುರಿ. ಯಾಕೆಂದರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕ್ಕೆಂಡಿರುವ ಯಾರಕ 9 ಅಡಿ ಎತತರವಿರ್ಿ.  

ಮಾರ್ಷಯ ಆಟಗಳು (ಪಾಠ 5)  
1. ಆನ್ಯನುು ಮನ್ಗ್ ತ್ಗ್ದುಕ್ಕೆಂಡು ಬನ್ನುರಿ  

ಐದು ಮಕೂಳನುು ಸ್ೇರಿಸ್ಟ ಒೆಂದು ಗುೆಂಪ್ು ಮಾಡಿರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾರ್ುೂ ಮೆಂದ ಮಕೂಳು ಉಳಿದ 

ಇನ್ಕುಬಬನ (“ಆನ್”) ಕಾರ್ುಗಳನುು ಮತುತ ಕ್ೈಗಳನುು ಹಿಡಿದು ಎತ್ತತಕ್ಕಳುುವೆಂತ್ ಹ್ೇಳಿರಿ. ಆ “ಆನ್”ಯ ಹ್ಕಟ್ಿಯ ಮೇಲ್್ ಒೆಂದು ವೃತಾತಕಾರದ 

ಹಣಣನಾುಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಒೆಂದು ಕ್ರತತಳ  ್ಹಣಣನಾುಗಲ್ಲ ಇಡಿರಿ.  

ಈಗ ಆ ಹಣಣನುು ಬಿೇಳಿಸದೆಂತ್ ನ್ನಮಗ್ ಕ್ಕಟ್ಟಿರುವ ಅೆಂತಯದ ಗ್ರ್ಯನುು ದಾಟಬ್ೇಕು. ಒೆಂದುವ್ೇಳ  ್ಹಣಣನುು ಬಿೇಳಿಸ್ಟದರ್, ಆ ತೆಂಡವು 

ಆಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇತು ಹ್ಕೇಗುತತದ್. ಯಾವ ತೆಂಡವು ಆ ಹಣಣನುು ಬಿೇಳಿಸದ್ೇ ದಾಟುತತದ್ಕೇ ಆ ತೆಂಡವು ಆಟದಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ುಿತತದ್.  

2. ಪ್ಟಿಣಕ್ೂ ನ್ನೇರನುು ಹ್ಕತ್ತತಕ್ಕೆಂಡು ಹ್ಕೇಗಿರಿ  
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ಮಕೂಳ ್ೆಂದಗ್ ಎರಡು ಉದದ ಸಾರ್ುಗಳನುು ಮಾಡಿಕ್ಕಳಿುರಿ. ಪ್ಿತ್ತಯಬಬ ವಿದಾಯರ್ಥಯಯ ಕ್ೈಗ್ ಖಾಲ್ಲಯಾದ ಪಾಿಸ್ಟಿಕ್ ಕಪ್ ಕ್ಕಡಿರಿ. ಸಾಲ್ಾಗಿ 

ನ್ನೆಂತುಕ್ಕೆಂಡಿರುವವರಲ್ಲಿ ಮದರ್ನ್ೇ ವಯಕ್ರತಯ ಕಪ್.ನಲ್ಲಿ ನ್ನೇರನುು ತುೆಂಬಿಸ್ಟರಿ, ಈಗ ಈ ಕಪ್ ನ್ನೇರನುು ತನು ಹಿೆಂದ್ ನ್ನೆಂತುಕ್ಕೆಂಡಿರುವ 

ವಯಕ್ರತಯ ಕಪ್.ನ್ಕಳಗ್ ಸುರಿಯಬ್ೇಕು. ಇದು ಹ್ೇಗ್ೆಂದರ್ ತನು ಕಪ್ ತನು ತಲ್್ಯ ಮೇಲ್ಲೆಂದ ಹಾಸ್ಟ ಸುರಿಯಬ್ೇಕು. ಅದ್ೇ ರಿೇತ್ತ ಆ ವಯಕ್ರತಯು 

ತನು ಹಿೆಂದ್ ಇರುವ ವಯಕ್ರತಯ ಕಪ್.ನ್ಕಳಗ್ ನ್ನೇರನುು ಸುರಿಯಬ್ೇಕು. ಹಿೇಗ್ ಮಾಡುತಾತ ಕ್ಕನ್ಯ ವಯಕ್ರತಯ ವರ್ಗಕ ಮಾಡಬ್ೇಕು. ಕ್ಕನ್ಗ್ 

ಯಾವ ತೆಂಡದ ಕಪ್.ನಲ್ಲಿ ಹ್ಚಾಚದ ನ್ನೇರು  ಇರುತತವೇ ಆ ತೆಂಡವು ಈ ಆಟದಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ುತಿತದ್.  

ಜರ್ಪಾತ ಕರಕುಶರ್ಗಳು (ಪಾಠ 5)  
ಮಸಳ್ಯ ಮುಸುಗು  

ಮುದಿಸ್ಟ ಪ್ಿತ್ತಯಬಬ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗ್ ಹೆಂಚರಿ :  

1 ಮಸಳ್ಯ ಮುಸುಗು  

1 ಮಸಳ್ಯ ಹರ್ುಿಗಳ ಸ್ಟ್  

1 50 ಸ್ೆಂ.ಮಿೇ. ರಿಬಬನ್ ತುೆಂಡು  

2 ಕಣುಣಗಳು  
 

1. ಮುಸುಗಿಗ್ ಬಣಣವನುು ಹಚಚ ಅದನುು ಚ್ನಾುಗಿ 

ಕತತರಿಸಬ್ೇಕ್ೇೆಂದು ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳಿಗ್ ಸಕಚಸ್ಟರಿ. 

(ಉಪಾಧ್ಾಯಯರು ಆ ಮುಸುಗಿನ ಮೇಲ್್ ಪ್ೆಂಚ್ 

ಮಾಡಿ, ರೆಂಧಿಗಳನುು ಮಾಡಬ್ೇಕ್ೆಂದದದರ್, 

ರೆಂಧಿಗಳನುು ತುೆಂಬಾ ಹತ್ತತರ  ಹತ್ತತರವಾಗಿ 

ಮಾಡದ್ೇ, ಸವರ್ಾ ದಕರದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ರರಿ. ಯಾಕೆಂದರ್ 

ಅವು ಸುರ್ಭ್ವಾಗಿ ಹರಿದುಹ್ಕೇಗುತತವ್.)  

2. ನ್ೇರ ತುದ ಭಾಗದ ಮೇಲ್್ ಮುಸುಗಿನ ಹಿೆಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರ್ುಗಾಡುತ್ತತರುವ ಕಣುಣಗಳನುು ಯಾವರಿೇತ್ತ ಅೆಂಟ್ಟಸಬ್ೇಕ್ೆಂದು ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳಿಗ್ 

ತ್ಕೇರಿಸ್ಟರಿ.  

3. ಅದಾದನೆಂತರ, ಮುಸುಗಿನ ಹಿೆಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಸಳ್ಯ ಹರ್ುಿಗಳನುು ಅೆಂಟ್ಟಸ್ಟರಿ, ತರೆಂಗದೆಂತ್ ಇರುವುದಕ್ೂ ಆ ಹರ್ುಿಗಳನುು ಚ್ನಾುಗಿ 

ರಕಪಿಸ್ಟರಿ.  

4. ಕ್ಕನ್ಯದಾಗಿ, ಮುಸುಗಿನ ಒೆಂದು ತುದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಬಬನ್ ಕಟ್ಟಿ, ಅದನುು ವಿದಾಯರ್ಥಯ ತಲ್್ಗ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಜ್ಕೇಡಣ್ ಮಾಡಿ, 

ಇನ್ಕುೆಂದು ತುದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಬಬನ್ ಗೆಂಟು ಹಾಕ್ರರಿ.  

ಮುಕಾತಯ (ಪಾಠ 5)  
ಗ್ಕಲ್ಾಯತನು ದ್ೇವರ ಜನರನುು ಬ್ದರಿಸ್ಟದೆಂತ್ಯೇ ಜನರು ನಮಮನುು ಬ್ದರಿಸುವುದಕ್ೂ ಪ್ಿಯತು ಮಾಡುತ್ತತರುತಾತರ್. ಮತುತ ಇವತುತ ಬ್ಕೇಗಿಿ 
ಮಸಳ್ಯ ಮಕರ್ಕ ಭ್ಯಪ್ಟ್ಟಿದಾದನ್. ಆದರ್ ದಾವಿೇದನ ಹಾಗ್ಯೇ, ನಾವು ನಮಮ ಕತಯನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಭ್ರವಸ್ 
ಇಡಬ್ೇಕು. ನಮಮ ಬ್ೈಬಲ್ ವಚನವು ಹ್ೇಳುತ್ತತರುವೆಂತ್ಯೇ, ನಾವು ಬರ್ವುಳುವರಾಗಿ ಮತುತ ಧ್್ೈಯಯವುಳುವರಾಗಿ ಇರುತ್ತೇವ್. ಯಾಕೆಂದರ್ 
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ನಾವು ಎಲ್ಲಗಿ್ ಹ್ಕೇದರಕ ದ್ೇವರು ನಮಮ ಸೆಂಗಡ ಇದಾದನ್. ಇವತ್ತತನ ಮುಖಾಯೆಂಶವನುು ನಾವ್ರ್ರಿು ಸ್ೇರಿ ಹ್ೇಳ ್ೇಣ... “ಪ್ರಿಸ್ಟಥತ್ತಗಳು 
ಅಸಾಧಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಟಕ್ಕೆಂಡರಕ ನಾನು ಭ್ಯವನುು ಜಯಿಸುತ್ತೇನ್.” “ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕುವುದು” ಎನುುವ ಈ ಕಾಯಯಕಿಮದಲ್ಲಿ ನ್ನೇವು ಈ 
ವಾರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್್ಕೊೆಂಡಿದದಕಾೂಗಿ ನ್ನಮಗ್ ವೆಂದನ್ಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಾ ಿಭ್ಯಗಳನುು, ಪಾಪ್ಗಳನುು ಮತುತ ಧ್ಾಳಿಗಳನುು ಹ್ೇಗ್ 
ಜಯಿಸಬ್ೇಕು ಮತುತ ಧ್್ೈಯಯವುಳುವರಾಗಿ, ಕರುಣ್ಯುಳುವರಾಗಿ ಮತುತ ಬರ್ವುಳುವರಾಗಿ ಹ್ೇಗ್ ಇರಬ್ೇಕು ಎನುುವುದನುು ನಾವು 
ಕಲ್ಲತುಕ್ಕೆಂಡಿದ್ದೇವ್! ಈ ಕಾಡಿನ ಸಾಹಸದಲ್ಲಿ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸತನಲ್ಲಿ ನಾವ್ೇನಾಗಿದ್ದವೇ ಎನುುವುದನುು ಕಲ್ಲತುಕ್ಕಳುುತ್ತತರುವಾಗ ನಾವ್ರ್ರಿು 
ವಿನ್ಕೇದವನಕು ಹ್ಕೆಂದದ್ದೇವ್! ನಮಮಲ್ಲಿರುವ ಪ್ಿತ್ತಯಬಬರು ನಮಮ ಮನ್ಯಲ್ಲರಿುವ ಪ್ಿತ್ತಯೆಂದನುು ಬಿಟುಿ, ಸಭ್ಗ್ ಬೆಂದು ಮತುತ ಈ 
ಸಾಹಾಸ ಕಾಯಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದೇವ್. ನಮಮ ಜೇವಮಾನವ್ಲ್ಾಿ ನಾವು ಬದಲ್ಾವಣ್ಯಾಗಿ ಜವಿಸುತ್ತೇವ್ ಎನುುವದರಲ್ಲಿ ಯಾವ 
ಸೆಂಶಯವೂ ಇರ್.ಿ ಈ ವಿಶ್ೇಷವಾದ ವಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿದದಕಾೂಗಿ ನ್ನಮಗ್ ವೆಂದನ್ಗಳು.  
“ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕುವುದು” ಎನುುವ ಹ್ಕಸ ಕಾಯಯಕಿಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ಕತಮಮ ನಾವ್ರ್ಿರು ಭ್ೇಟ್ಟಯಾಗ್ಕೇಣ! 
 



"WE USED TO HAVE 5 KIDS COMING TO 
SUNDAY SCHOOL," said the children's ministry 
director of a church in Delhi aft er just 1 month 
using Champions Sunday school. "Now we have 25 
children regularly! Th e rich children used to snub 
the poor children, but now they mingle together. 
Th ey even help each other solve the puzzles!"

Join over 100,000 churches from 20 countries and download life-changing 
curriculum from www.ChildrenAreImportant.com.

Use our syllabus and discover surprising 
spiritual growth in your students!

""BUT I DO THE SAME THING, TOO..." a little 
girl in Mexico said with a sigh. She was looking at 
herself with a little pocket mirror she made out of 
tin foil in Sunday school. "...So I can't judge that girl 
for gossiping." Aft er putting the little mirror back 
into her pocket, she went to another girl she had 
gossiped about and apologized for it!

You were expecting just a fun way 
to teach kids.




