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ಮಾತೆವಾನ್ ಬರಯ್ಲಿ ಸುವಾತಾತಾ

ಜೆಜು ಕ್ರಿಸಾತಾಚಿ ವಂಶಾವಳ್
(ಲೂಕ್ 3:23–38)

1್ ್ 1್ ಜೆಜು್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚಿ್  ವಂಶ್ವಳ್್  ಹಿ.್  ತೊ್  ರ್ಯ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್್ಯಾ್  ದ್ವಿದ್ಚ್್ ವಂಶ್ಚೊ.್ ದ್ವಿದ್್ 

ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಚ್್ ವಂಶ್ಚೊ.

್  2್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್್ ಇಸ್ಕ್ಚೊ್ ಬ್ಪುಯ್.
ಇಸ್ಕ್ ಜ್ಕೊಬ್ಚೊ್ ಬ್ಪುಯ್.
ಜ್ಕೊಬ್್ ಜುದ್ಚೊ್ ಆನಿ್ ತ್ಚ್್ ಬ್ವ್ಂಚೊ್ 

ಬ್ಪುಯ್.
್  3್ ಜುದ್್ ಪೆರೆಸ್್ ಆನಿ್ ಜೆರ್ಚೊ್ ಬ್ಪುಯ್.್ (ತ್ಂಚಿ್ 

ಆವಯ್್ ತ್ಮ್ರ್.)
ಪೆರೆಸ್್ ಹೆಸೊರಿನ್ಚೊ್ ಬ್ಪುಯ್.
ಹೆಸೊರಿನ್್ ಅರ್ಮ್ಚೊ್ ಬ್ಪುಯ್.

್  4್ ಆರ್ಮ್್ ಆಮಿನದ್ಬ್ಚೊ್ ಬ್ಪುಯ್.್ 
ಆಮಿನ್ದ್ಬ್್ ನ್ಹ್ಶೆೋ�ನ್ಚೊ್ ಬ್ಪುಯ್.

ನ್ಹ್ಶೆೋ�ನ್್ ಸ್ಲ್ಮಂಚೊ್ ಬ್ಪುಯ್.
್  5್ ಸ್ಲ್ಮಂವ್್ ಬೊವ್ಜ್ಚೊ್ ಬ್ಪುಯ್.

(ಬೊವ್ಜ್ಚಿ್ ಆವಯ್್ ರ್ಹ್ಬ್.)
ಬೊವ್ಜ್್ ಒಬೆದ್ವ್ಚೊ್ ಬ್ಪುಯ್.್ (ಓಬೆದ್ಚಿ್ 

ಆವಯ್್ ರೂತ್.)
ಒಬೆದ್್ ಯೆಸೆಸೆಚೊ್ ಬ್ಪುಯ್.

್  6್ ಯೆಸೆಸೆ್ ದ್ವಿದ್್ ರ್ಯ್ಚೊ್ ಬ್ಪುಯ್.
ದ್ವಿದ್್ ಸ್ಲ್ಮಂವ್ಚೊ್ ಬ್ಪುಯ್.್ 

(ಸ್ಲ್ಮಂವಿಚಿ್ ಆವಯ್್ ಉರಿಯ್ಚಿ್ ಬ್ಯ್್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲ್್.)

್  7್ ಸ್ಲ್ಮಂವ್್ ರೆಹೊಬ್ಮ್ಚೊ್ ಬ್ಪುಯ್.
ರೆಹೊಬ್ಮ್್ ಆಬಿಯ್ಚೊ್ ಬ್ಪುಯ್.
ಆಬಿಯ್್ ಆಸ್ಚೊ್ ಬ್ಪುಯ್.

್  8್ ಆಸ್್ ಯೊಹೊ�ಷಪ್ಟ್ಚೊ್ ಬ್ಪುಯ್.
ಯೊಹೊ�ಷಪ್ಟ್್ ಯೆಹೊ�ರ್ಮ್ಚೊ್ ಬ್ಪುಯ್.
ಯೆಹೊ�ರ್ಮ್್ ಉಜ್�ಯ್ಚೊ್ ಬ್ಪುಯ್.

್  9್ ಉಜ್�ಯ್್ ಯೊತ್ಮ್ಚೊ್ ಬ್ಪುಯ್.
ಯೊ�ತ್ಮ್್ ಆಹ್ಜ್ಚೊ್ ಬ್ಪುಯ್.
ಆಹ್ಜ್್ ಹಿಜ್ಕ್ಯ್ಚೊ್ ಬ್ಪುಯ್.

್ 10್ ಹಿಜ್ಕ್ಯ್್ ಮ್ನ್ಸೆಸೆಯ್ಚೊ್ ಬ್ಪುಯ್.
ಮ್ನ್ಸೆಸೆ್ ಆಮೊನ್ಚೊ್ ಬ್ಪುಯ್.
ಆಮೊನ್್ ಯೊಸಿಯ್ಚೊ್ ಬ್ಪುಯ್.

್ 11್ ಯೊಸಿಯ್್ ಯೆಕೊನಿಯ್್ ಆನಿ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ 

ಬ್ವ್ಂಚೊ್ ಬ್ಪುಯ್.್ (ಹ್ಯಾ್ ವೆಳ್ರ್್ 
ಜುದೆ�ವ್್ ಲೊ�ಕ್ಕ್ ಗುಲ್ಮ್ಗಿರಿ್ ಕರುಂಕ್ 
ಬ್ಬಿಲೊನ್ಕ್ ಅಪೊವ್ನಾ್ ವೆಲೆ್ಂ.)

್ 12್ ಜುದೆ�ವ್ಂಕ್ ಬ್ಬಿಲೊನ್ಕ್ ಅಪೊವ್ನಾ್ ವೆಲ್್ಯಾ್ 
ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜ್ಲ್್್ ಕುಟ್ಮಂಚಿ್ ಚರಿತ್ರಿ:

ಯೆಕೊನ್್ ಶೆಯಲ್ತಾಯೆಲ್ಚೊ್ ಬ್ಪುಯ್.
ಶೆಯಲ್ತಾಯೆಲ್್ ಜೆರುಬ್ಬಾಬೆಲ್ಚೊ್ ಬ್ಪುಯ್.

್ 13್ ಜೆರುಬ್ಬಾಬೆಲ್್ ಅಬಿಹೂದ್ಚೊ್ ಬ್ಪುಯ್.
ಅಬಿಹೂದ್್ ಎಲ್ಯಾಕ್�ಮ್ಚೊ್ ಬ್ಪುಯ್.
ಎಲ್ಯಾಕ್�ಮ್್ ಅಜೊ�ರ್ಚೊ್ ಬ್ಪುಯ್.

್ 14್ ಅಜೊ�ರ್್ ಸದೊ�ಕ್ಚೊ್ ಬ್ಪುಯ್.

ಸದೊ�ಕ್ ಅಖಿಮ್ಚೊ್ ಬ್ಪುಯ್.
ಅಖಿಮ್್ ಎಲ್ಹೂದ್ಚೊ್ ಬ್ಪುಯ್.

್ 15್ ಎಲ್ಹೂದ್್ ಎಲ್ಯ್ಜರ್ಚೊ್ ಬ್ಪುಯ್.
ಎಲ್ಯ್ಜರ್್ ಮತ್ತಾನ್ಚೊ್ ಬ್ಪುಯ್.
ಮತ್ತಾನ್್ ಜ್ಕೊಬ್ಚೊ್ ಬ್ಪುಯ್.

್ 16್ ಜ್ಕೊಬ್್ ಜುಜೆಚೊ್ ಬ್ಪುಯ್.
ಜುಜೆ್ ಮರಿಯೆಚೊ್ ಪತಿ.
ಮರಿ್ ಜೆಜುಚಿ್ ಅವಯ್.
ಜೆಜುಕ್ ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ a್ ಮ್ಹಣ್್ ಅಪಯ್ತಾಲೆ.

17
್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಚ್ಯಾ್  ತಕೆ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ದ್ವಿದ್್ 

ಪಯ್ಯಾನ್್  ಚೊವ ದ್ಾ್  ತಕೊ್ಯಾ.್  ದ್ವಿ�ದ್್  ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಬ್ಬಿಲೊನ್ಂಕ್  ಬಂದಡೆ�ಚ್್  ವೆಳ್್  ಪಯ್ಯಾನ್್ 
ಚೊವ ದ್ಾ್  ತಕೊ್ಯಾ.್  ಬ್ಬಿಲೊನ್ಕ್  ಬಂಧಡ್್  ಕನ್ಯಾ್ 
ಅಪೊವ್ಣ್್  ಗೆಲ್್ಯಾ್  ವೆಳ್್ ಥ್ವ್ನಾ್  ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಜಲೊಮಂಚ್ಯಾ್ 
ಪಯ್ಯಾನ್್ ಚೊವ್ದಾ್ ತಕೊ್ಯಾ.

ಜೆಜು ಕ್ರಿಸಾತಾಚೆಂ ಜನನ್
(ಲೂಕ್ 2:1–7)

18
್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚಿ್ ಅವಯ್್ ಮರಿ.್ ಜೆಜುಚೆಂ್ ಜಲ್ಮ್ ಹ್ಯಾ್ 

ರಿತಿರ್್  ಜ್ಲೆಂ.್  ಲಗ್ನಾ್  ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾ್  ಖ್ತಿರ್್  ಜುಜೆಕ್ 
ಆನಿ್ ಮರಿಯೆಕ್ ಕರ್ರ್್ ಜ್ಲೆ್ಂ.್ ಪೂಣ್್ ಲಗ್ನಾಂಚ್್ 
ಪಯ್ೆಂಚ್್ ತಿ್ ಗಬೆಯಾಸ್ತಾ್ ಜ್ಲ್್್ ತ್ಕ್್ ಕಳಿತ್್ ಜ್ಲೆಂ.್ 
ಮರಿ್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಆತ್ಯಾ್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಗಬೆಯಾಸ್ತಾ್  ಜ್ಲ್್.್ 
19

್ ಮರಿಯೆಕಡೆ್ ಲಗ್ನಾ್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ತಯ್ರ್್ ಅಸ್ಲೊ್್ ಜುಜೆ್ 

a 1.16 ಕ್ರಿಸಾತಾನ್ ಹ್ಚೊ್  ಆರ್ಯಾ“ಅಭಿಷಿಕತಾ”್  (ಮೆಸಿಸೆಯ್)್ 
ವ್‘ದೆವ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ವಿಂಚುನ್್ ಕ್ಡೊ್ಲೊ.’
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ನಿತಿವಂತ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಅಸ್ಲೊ್.್  ಮರಿಯೆಕ್  ಲೊಕ್ಂ್ 
ಮದೆಂ್  ಲಜೆಕ್  ಘಾಲುಂಕ್  ತ್ಕ್್  ಖುಶಿ್  ನ್ತ್ಲ್್.್ 
ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತೊ್ ಘುಟ್ನ್್ ಕರ್ರ್್ ರದ್ದಾ್ ಕರುಂಕ್ 
ಆಸ್ಲೊ್.

20
್ ಜುಜೆನ್್ ಅಶೆಂ್ ಆಲೊ�ಚನ್್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್,್ 

ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೊ್ ದೂತ್್ ಜುಜೆಕ್ ಸೊಪ ಣ್್ಂತ್್ ದಿಸೊ್.್ 
ತ್ಯಾ್  ದೂತನ್,್  “ದ್ವಿದ್ಚ್್  ಪೂತ್್  ಜುಜೆ�,್ 
ಮರಿಯೆಕ್ ತುಜ್ ಬ್ಯ್್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ ಕರುಂಕ್ 
ಭಿಯೆನ್ಕ್.್ ತಿ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಪರಿಭ್ವ್್ ವವಿಯಾಂ್ 
ಗಬೆಯಾಸ್ತಾ್  ಜ್ಲ್ಯಾ.್  21

್ ತಿ್  ಏಕ್್  ಪುತ್ಕ್  ಪರಿಸುತ್್ 
ಜ್ತಲ್.್ ತುಂ್ ತ್ಯಾ್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಕ್ ಜೆಜು್ ಮ್ಹಣ್್ ನ್ಂವ್್ 
ದವರುಂಕ್  ಜ್ಯ್.್  ತುವೆಂ್  ತ್ಕ್್  ತೆ್  ನ್ಂವುಚ್್ 
ದವರಿಜೆ;್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತೊ್ ಅಪ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ತ್ಂಚ್್  ಪ್ತ್ಕ್ಂ್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಸೊಡಯ ತ್ಾಲೊ”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

22
್ ಪರಿವ್ದ್ಯಾ್ ಮುಖ್ಂತ್ರಿ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ 

ಪೂಣ್ಯಾ್ ಜ್ಂವ್ಚಿಕ್ ಹೆಂ್ ಸಗೆ್ಂ್ ಘಡೆ್ಂ.್ 23
್ ತೆಂ್ ಕ್ತೆಂ್ 

ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್:್ “ಏಕ್ ಆಂಕ್್ರ್್ ಗಬೆ�ಯಾಸ್ತಾ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಎಕ್್ 
ಪೂತ್ಕ್  ಜಲ್ಮ್  ದಿತಲ್.್  ತ್ಕ್್  ಇಮ್ಮನವೆ�ಲ್್ 
ಮ್ಹಣುನ್್ ನ್ಂವ್್ ದವತಯಾಲೆ.್ (ಇಮ್ಮನುವೆಲ್್ ಸಬ್ದಾಚೊ್ 
ಆರ್ಯಾ್ “ದೆ�ವ್್ ಆಮ್ಚಿ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಸ್.”)

24
್ ಜುಜೆಕ್  ಜ್ಗ್್  ಜ್ಲ್ಯಾ್  ಉಪ್ರಿಂತ್್ 

ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚ್ಯಾ್  ದುತ್ನ್್  ಸೊಪ ಣ್್ಂತ್್  ಸ್ಂಗ್ಲೆ್ಂ್ 
ಬರಿ್ ಮರಿಯೆಕ್ ಆಪ್್್ ಪತಿಣ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ ಕೆಲೆಂ.್ 
25

್ ಪೂಣ್್ ಮರಿ್ ಪುತ್ಕ್ ಜಲ್ಮ್  ಜ್ಯೆಶೆರ್್ ಜುಜೆಕ್ 
ತಿಚ್್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಶ್ರಿ�ರಿಕ್ ಸಂಭಂದ್್ ನ್ತ್ಲೊ್.್ 
ಜುಜೆನ್್  ತ್ಯಾ್  ಬುಗ್ಯಾಯಾಕ್  “ಜೆಜು”್  ಮ್ಹಣ್್  ನ್ಂವ್್ 
ದವಲೆಯಾಂ.

ಜೆಜುಚಿ ಬೆಟ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಣ್ಾಯಾಚೆಂ ಆಗಮನ್

2್ ್ 1್ ಹೆರೊದ್್ ರ್ಯ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ಕ್ಳ್ರ್್ ಜೆಜು್ 
ಜುದೆ�ಯ್ಚ್್ ಬೆತೆ್ಹೆಮ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ಗ್ಂವ್ಂತ್್ 

ಜಲಮಲೊ್.್  ಜೆಜು್  ಜಲ್ಮಲ್್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್,್ ಉದೆಂತಿ್ 
ದೆ�ಶ್ಚ್ಯಾ್ ಥೊಡೆ್ ಜ್ಣೆತಾ್ ಜೆರುಜ್ಲೆಮ್ಕ್ ಆಯ್ೆ.್ 2್ ತೆ್ 
ಜ್ಣ ತೆಾ್  ಲೊಕ್ಕ,್  “ಜುದೆವ್ಂಚೊ್  ರ್ಯ್್ ಜಲಮಲ್್ 
ನ್ಹಂಯ್ವೆ�?್  ತೊ್ ಖಂಯ್್ ಆಸ್?್  ತೊ್ ಜಲ್ಮಲ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ದ್ಕೊಂವೆಚಿಂ್ ನೆಕೆತ್ರಿ್ ಉದೆಂತಿಂತ್್ ಉದೆಂವೆಚಿಂ್ 
ಪಳೆವ್ನಾ್  ತ್ಕ್್  ಆರ್ದ್ನ್್  ಕರುಂಕ್  ಆಯ್್ಯಾಂವು”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೆ.

3
್ ಜುದೆವ್ಂಚ್ಯಾ್  ಹ್ಯಾ್  ನವ್ಯಾ್  ರ್ಯ್ಚಿ್  ಖಬರ್್ 

ಆಯೊಕ್ವ್ನಾ್  ಹೆರೊದ್್ ಆನಿ್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಚೊ್ ಸಗೊ್್ 
ಲೊ�ಕ್  ಗುಸೊ್ಪಡೊ್.್  4

್ ತಕ್ಷಣ್ಚ್,್  ಹೆರೊದ್್  ಸಗ್್ಯಾ್ 
ಪರಿದ್ನ್್  ಯ್ಜಕ್ಂಕ್  ಶ್ಸಿತ್ಯಾಂಕ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಆಪವ್ನಾ,್ “ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ಜಲಮಜ್ಯ್್ ಆಸ್ಲೊ್್ ಜ್ಗೊ್ ಖಂಯ್್ 
ಆಸ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ಲೆಯಾಂ.

5
್ ತ್ಣಂ,್  “ಜುದೆ�ಯ್ಚ್್  ಬೆತೆ್ಹೆ�ಮ್್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ 

ಗ್ಂವ್ಂತ್್  ಜಲಮತ್ಲೊ.್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ 
ಪರಿವ್ದ್ಯಾನ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸ್ತಾಕ್ಂತ್್ ಆಶೆಂ್ ಬರಯ್್ಂ:

್  6್ ‘ಜುದ್್ ಪ್ರಿಂತ್ಂತ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಬೆತೆ್ಮ್,
ಜುದೆಯ್ಕ್ ರ್ಜ್ಯಾ್ ಕಚ್ಯಾಂತ್್ ತುಂ್ 

ಪರಿಮುಖ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಯ್.
ವ್ಹಯ್,್ ಏಕ್ ಆಧಿಪತಿ್ ತುಜೆ�್ ಭಿತರ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ 

ಯೆತಲೊ.
ಮ್ಹಜೊ್ ಲೊ�ಕ್ ಇಸೆರಿಲ್ಯಾಂಕ್ ತೊಚ್ಚಿ್ 

ಮುಂದಸಿಯಾತ್ಲೊ’”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.್ 
್  ಮಿ�ಕ್ 5:2

7
್ ತವಳ್್ ಹೆರೊದಿನ್್ ಉದೆಂತಿ್ ದೆ�ಶ್ಚ್್ ಜ್ಣ್್ಯಂಕ್ 

ಘುಟ್ನ್್ ಆಪೊವ್ಣ್,್ ತ್ಣಂ್ ತ್ಯಾ್ ನೆಕೆತ್ರಿಕ್ ಪಳೆಲ್್್ ವೆ�ಳ್್ 
ಘಡಿ್ ತ್ಂಚೆ�್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಸಮು್ನ್್ ಕ್ಣ ಗೆೆಲ್.್ 8್ ಹೆರೊದಿನ್್ 
ತ್ಯಾ,್ “ತುಮಿಂ್ ವಚುನ್್ ಸಮ್್ ವಿಚ್ರ್ಣ್್ ಕನ್ಯಾ್ ತೊ್ 
ಭುಗೊಯಾ್ ಖಂಯ್್ ಆಸ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಸಮು್ನ್್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಮ್್ಹಕ್್ ತಿಳಿಸೆಯ್.್ ತವಳ್್ ಹ್ಂವ್ಯ�್ ವಚುನ್್ 
ತ್ಕ್್  ಆರ್ಧ್ನ್್  ಕತಯಾಲೊಂ”್ ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗೊವ್ನಾ್ 
ತ್ಂಕ್ಂ್ ಬೆತೆಹ್ೆಮ್ಕ್ ದ್ಡುನ್್ ದಿಲೆಂ.

9
್ ತ್ಯಾ್ ಜ್ಣ್್ಯನಿಂ್ ರ್ಯ್ಚೆಂ್ ಉತ್ರ್್ ಅಯೊಕ್ನ್್ 

ಥಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಬ್ಯ್ರಿ್ ಸತಯಾನ್,್ ಉದೆಂತಿ್ ವ್ಟೆನ್್ 
ನೆಕೆತ್ರಿ್ ಉದೆಂವೆಚಿಂ್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಪಳೆಲೆಂ.್ ತ್ಣಂ್ ತ್ಯಾ್ 
ನೆಕೆತ್ರಿಚ್್ ಪ್ಟ್್ಯಾನ್ಚ್್ ಗೆಲೆ.್ ತೆಂ್ ನೆಕೆತ್ರಿ್ ತ್ಂಚ್್ 
ಮುಖ್್ಯಾನ್್ ವಚುನ್್ ಭುಗೊಯಾ್ ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್  ಜ್ಗ್ಯಾಚ್್ 
ವಯ್ರಿ್ ವಚುನ್್ ರ್ವೆ್ಂ.್ 10

್ ತೆ್ ತ್ಯಾ್ ನೆಕೆತ್ರಿಕ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ 
ಮೊಸುತಾ್ ಸಂತೊಸ್್ ಪ್ವೆ್.

11
್ ತೆ್ ತ್ಯಾ್ ಘರ್್ ಯೆತಸ್ತಾನ್,್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಕ್ ಆವಯ್್ 

ಮರಿಯೆಚ್್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ದೆಖೊವ್ನಾ,್ ತ್ಕ್್ ಸ್ಷ್ಟಂಗ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಆರ್ಧ್ನ್್  ಕೆಲೆಂ.್  ತೆಂಚ್್ ನ್ಹಂಯ್್ ತ್ಣಂ್ 
ಭುಗ್ಯಾಯಾ್  ಖ್ತಿರ್್ ಹ್ಡೊ್ಯಾ್  ಕ್ಣಕೊ್ ಉಗ ತೆಾಂ್  ಕನ್ಯಾ್ 
ಭ್ಂಗ್ರ್,್  ದುಂಪ್್  ಆನಿ್  ಸುಗಂಧ್್  ತೆಲ್್  ದಿಲೆಂ.್ 
12

್ ಪುಣ್್ ದೆವ್ನ್್ ಜ್ಣ್್ಯಂಕ್ ಸೊಪ ಣ್್ಂತ್,್ “ತುಮಿಂ್ 
ಹೆರೊದಿ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ವಚುನ್್ ನ್ಹಜೊ”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ತ್ಂಕ್್  ತ್ಕ್ದ್್  ದಿಲ್್.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತೆ್  ದುಸ್ರಿಯಾ್ 
ವ್ಟೆನ್್ ಆಪ್್ಯಾದೆ�ಶ್ಕ್ ತೆ್ ಪ್ಟಂ್ ಗೆಲೆ.

ಜೆಜು ಸವೆಂ ಎಜಿಪಾತಾಕ್ ಪಲಾಯಣ್
13

್ ಜ್ಣೆತಾ್ ಪ್ಟಂ್ ಗೆಲ್ಯಾಂ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೊ್ 
ದೂತ್್  ಜುಜೆಕ್  ಸೊಪ ಣ್್ಂತ್್  ದಿಸೊನ್,್  “ಊಠ್!್ 
ಭುಗ್ಯಾಯಾಕ್ ಅನಿ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಅವಯ್ಕ್್ ಆಪೊವ್ನಾ್ ವನ್ಯಾ್ 
ಎಜಪ ತ್ಾಕ್  ಪೊಳ್ನಾ್  ವಚ್.್  ಹೆರೊದಿನ್್  ಭುಗ್ಯಾಯಾಕ್ 
ಸೊಧುಂಕ್ ಸುರು್ ಕತಯಾಲೊ.್ ತೊ್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಕ್ ಜವೆಶಿ್ 
ಮ್ರಿಜೆ್  ಮ್ಹಣ್್  ಅಸ್ಲೊ್.್  ‘ಆಪ್ಯ್್  ನ್’್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಹ್ಂವ್್ ತುಕ್್ ಸ್ಂಗ್ಸೆರ್್ ತುವೆಂ್ ಎಜಪ ತ್ಾಂತ್ಚ್್ 
ಆಸ್ಜೆ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ.



3 ಮಾತೆವ್ 3:12

14
್ ತಕ್ಷಣ್,್ ಜುಜೆ್ ಉಠೊನ್್ ಭುಗೊಯಾ್ ಆನಿ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ 

ಅವಯ್್ ಸಮೆ�ತ್್ ಎಜಪ ತ್ಾಕ್  ರ್ಂತಿಂಚ್್  ವೆಳ್ರ್್ 
ಬ್ಯ್ರಿ್ ಸನ್ಯಾ್ ಗೆಲೊ.್ 15

್ ಹೆರೊದ್್ ಮೊರ್ಸೆರ್್ ಜುಜೆ್ 
ಎಜಪ ತ್ಾಂತ್ಚ್್ ಅಸ್ಲೊ್.್  “ಹ್ಂವೆಂ್ ಮ್ಹಜ್್ ಪುತ್ಕ್ 
ಎಜಪ್ತಾಚ್ಯಾ್ ಭಿತರ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಅಪಯ್ೆಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಪರಿವ್ದ್ಯಾ್ 
ಮ್ರಿಫತ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ್ ಉತ್ರ್್ ಹ್ಯಾ್ 
ವವಿಯಾಂ್ ಪೂಣ್ಯಾ್ ಜ್ಲೆಂ.

ಬೆತೆಲಿಮಾಂತ್ ಚೆರಾಕ್ತಾಂ ಭುರಾಕ್ತಾಂಚೆಂ ಸಂಹಾರ್
16

್ ಜ್ಣ್್ಯನಿಂ್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಮೊ�ಸ್್  ಕೆಲ್ಂ್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಸಮ್್ಲ್ಯಾನ್್  ಹೆರೊದ್್ ಮೊಸುತಾ್  ರ್ಗ್ನ್್  ಜ್ಲೊ.್ 
ತೊ್ ಭುಗೊಯಾ್ ಜಲಮಲೊ್್ ವೆ�ಳ್್ ಹೆರೊದಿನ್್ ತ್ಯಾ್ ಜ್ಣ್್ಯ್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಸಮೊ್ನ್್ ಆಸ್್ಲೊ್.್ ತೊ್ ಭುಗೊಯಾ್ ಜಲೊಮನ್್ 
ದೊ�ನ್್ ವಸ್ಯಾಂ್ ಜ್ಲ್್ಂ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಹೆರೊದಿನ್್ 
ಬೆತೆ್ಹೆಮ್ಂತ್್  ಆನಿ್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ಭಂವತಾಣಂ್  ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್ 
ಗ್ಂವ್ಂತ್್ ದೊ�ನ್್ ವಸ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ ಆನಿ್ ತ್ಂಚ್ಯಾಕ್�್ 
ಲ ್್ಹನ್್  ಚೆಕ್ಯಾಯಾ್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಕ್ ಜವೆಶಿ್ ಮ್ರಿಜೆ್ ಮ್ಹಣ್್ 
ತ್ಕ್ದ್್  ದಿಲ್.್  17

್ ಅಶೆಂ್  ದೆವ್ನ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಪರಿವ್ದಿ್ 
ಯೆರೆಮಿಯ್್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಸ್ಂಗ್ಲೆ್ಂ್ ಹೆಂ್ ಉತ್ರ್್ 
ಪೂಣ್ಯಾ್ ಜ್ಲೆಂ:

್ 18್ “ರ್ಮ್ಂತ್್ ಬೊ�ಬ್್ ಆಯ್ಕ್ಲ್.
ತಿ್ ವ್ಹಡ್್ ವಿಳ್ಪ್್ ಆನಿ್ ದುಖ್ಂಚೆಂ್ ಬೊ�ಬ್್ 

ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲ್್.
ರ್ಹೆಲ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಂ್ ಖ್ತಿರ್್ ರಡ್ತಾಲ್;

ತಿಂ್ ಮ್ಹರಣ್್ ಪ್ವ್್ಯಾಕ್ ಸಮ್ಧ್ನ್್ ಜ್ಂವಿಚಿ್ 
ನ್.”್ ್  ಯೆರೆಮಿಯ್್ 31:15

ಜುಜೆ ಮರಿಯೆಚೆಂ ಪತಾಕ್ತಾನ್ ಪಯ್ಣ್
19

್ ಹೆರೊದ್್ ಮೆಲ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್,್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೊ್ ದೂತ್್ 
ಜುಜೆಕ್ ಸೊಪ್ಣ್ಂತ್್ ದಿಷಿಟಕ್ ಪಡೊ್.್ ಜುಜೆ್ ಎಜಪ್ತಾಂತ್್ 
ಆಸ ತ್ಾನ್ಂಚ್್  ಹೆಂ್  ಘಡೆ್ಂ.್  20

್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ದೂತ್ನ್್ 
ತ್ಕ್,್ “ಊಠ್!್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಕ್ ಆನಿ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಆವಯ್ಕ್್ 
ಅಪೊವ್ನಾ್ ವ್ಹರೊವ್ನಾ್ ಇಸೆರಿಯೆಲ್ಕ್ ವಚ್.್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಕ್ 
ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ರುಂಕ್ ಪರಿಯತ್ನಾ್ ಕತ್ಯಾಲೆ್ ಮೊನ್ಯಾ್ ಪ್ವೆ”್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

21
್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಜುಜೆ್  ಭುಗ್ಯಾಯಾಕ್  ಆನಿ್  ತ್ಚ್ಯಾ್ 

ಅವಯ್ಕ್್  ಅಪೊವ್ನಾ್  ವ್ಹರೊವ್ನಾ್  ಇಸೆರಿಯೆಲ್ಕ್  ಗೆಲೊ.್ 
22

್ ಪುಣ್್ ಹೆರೊದ್್ ಮೆಲ್ಯಾಂ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತ್ಚೊ್ ಪೂತ್್ 
ಆಖೆಯಾಲ್ಯ್್ ಜುದೆ�ಯ್ಚೊ್ ರ್ಯ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಅಯೊಕ್ನ್್ ಥಂಯ್್ ವಚೊಂವ್ಕ್್ ಭಿಯೆಲೊ.್ ಸೊಪ್ಣ್ಂತ್್ 
ಆಪ್ಣ್ಕ್ ತ್ಕ್ದ್್ ದಿಲೆ್್ ಬರಿ್ ತ್ಣೆಂ್ ತೊ್ ಜ್ಗೊ್ ಸೊಡ್ನಾ್ 
ಗ್ಲ್ಲೆಯ್್ ಪ್ರಿಂತ್ಕ್ ವಚುನ್,್ 23

್ ನಜರೆತ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ 
ಗ್ಂವ್ಂತ್್ ರ್ವ್್.್ “ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ‘ನಜರೆತ್ಚೊ’್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಆಪಯ್ತಾಲೆ”್ ಮ್ಹಣ್್ ದೆವ್ನ್್ ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂ್ ಮುಖ್ಂತ್ರಿ್ 
ಸ್ಂಗ್ಲೆ್ಂ್ ಅಶೆಂ್ ಪೂಣ್ಯಾ್ ಜ್ಲೆಂ.

ಸಾನಿಕ್ ಜುವಾಂವ್ಚೊ ಉಪದೆೇಶ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 1:1–8;್ ಲೂಕ್ 3:1–9,್ 15–17;್ ಜುವ್ಂವ್್ 1:19–28)

3್ ್ 1 ್ ತ್ಯಾ್  ಕ್ಳ್ರ್್  ಸ್ನಾನಿಕ್  ಜುವ್ಂವ್ನಾ್ 
ಜುದೆ�ಯ್ಚ್್ ಅರಣ್ಯಾಂತ್್ ಪರಿಸಂಗ್್ ಕರುಂಕ್ 

ಆರಂಭ್್ ಕೆಲೆಂ.್ 2್ “ಸಗಿಯಾಂಚೆಂ್ ರ್ಜ್ಯಾ್ ಲ್ಗಿಂ್ ಪ್ವ್್ಂ.್ 
ತುಮಿ್ ತುಮ್ಚಿ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ಖ್ತಿರ್್ ಪಶಚಿತ ತ್ಾಪ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ದೆವ್ಕಡೆ್ ಪತೊಯಾಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಣೆಂ್ ಪರಿಸಂಗ್್ ಕೆಲೊ.

್  3್ “‘ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಖ್ತಿರ್್ ವ್ಟ್್ ತಯ್ರ್್ ಕರ್;
ತ್ಚಿ್ ವ್ಟ್್ ನಿ�ಟ್್ ಕರ್’

ಮ್ಹಣ್್ ಆರ್ಣ್ಯಾಂತ್್ ಎಕೊ್್ ಬೊ�ಬ್್ ಮ್ನ್ಯಾ್ 
ಆಸ್”್ ್  ಇಸ್ಯಯ್್ 40:3

ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ನಾನಿಕ್ ಜುವ್ಂವ್್ ವಿಶಿಂ್ ಪರಿವ್ದಿ್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ 
ಇಸ್ಯಯ್ನ್್ ಸ್ಂಗ್ಲೆ್ಂ.

4
್ ಸ್ನಾನಿಕ್ಚೆಂ್  ವಸುತಾರ್್  ಕಯ್ಯಾ್  ಲೊಂವೆಚ್ನ್್ 

ಕರಯೆ್ಂ.್  ತ್ಕ್್  ಪೆಂಕ್ಟಕ್  ಚ್ಮ್್ಯಾಚೊ್  ಪ್ಟೊ್ 
ಆಸ್ಲೊ್.್  ತೊ್  ದೆಂಪೆ್  ಅನಿ್  ರ್ನ್್ ಮೊ್ಹಂವ್್  ಖ್ಣ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಖ್ವ್ನಾ್ ಆಸ್ಲೊ್.್ 5್ ಲೊ�ಕ್ ಜುವ್ಂವಿಚಿ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ 
ಆಯೊಕ್ಂವ್ಕ್್ ಜೆರುಜಲೆಮ್್ ಥ್ವ್ನಾಯ�,್ ಜುದೆ�ಯ್್ 
ಆನಿ್ ಯೊದ್ಯಾನ್್ ನ್ಹಂಯ್್ ಭಂವತಾಣಂ್ ಆಸ್್ಯಾ್ ಸಗ್್ಯಾ್ 
ಜ್ಗ್ಯಾಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಆಸ್ಲೆ್.್ 6

್ ಲೊ�ಕ್ ಅಪುಣ್್ 
ಕೆಲ್್ಂ್  ಪ್ತ್ಕ್ಂ್  ಒಳ್ಕ್ನ್್  ಜ್ಲ್ಯಾಂ್  ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ಜುವ್ಂವ್ನಾ್ ತ್ಂಕ್್ ಯೊದ್ಯಾನ್್ ನ್ಹಂಯ್ತಾ್ ಪವಿತ್ರಿಸ್ನಾನ್್ 
ದಿ�ವ್ನಾ್ ಆಸ್ಲೊ್.

7
್ ಸಬ್ರ್್ ಫ್ರಿಜೆವ್್ ಆನಿ್ ಸ್ದುಸೆವ್್ ಜುವ್ಂವ್್ 

ಥ್ವ್ನಾ್ ಪವಿತ್ರಿಸ್ನಾನ್್ ಕ್ಣೆಗೆಂವ್ಕ್್ ಆಯೊ.್್ ಜುವ್ಂವ್ನಾ್ ಹೆ್ 
ಪಳೆವ್ನಾ,್ “ತುಮಿ್ ಸಗೆ್್ ಸೊರೊಪ್!್ ಯೆಂವ್ಚಿ್ ದೆವ್ಚ್್ 
ರ್ಗ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಚುಕೊಂವ್ಕ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಚತ್ರಿಯ್್ 
ಕೊಣೆ್ ದಿಲ್್?್ 8್ ತುಮೆಚಿಂ್ ಮೊ�ನ್್ ನಿಜ್ಯಕ್�್ ದೆವ್ಕಡೆ್ 
ಪತ್ಯಾಲ್ಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಮಿ್ ತೆಂ್ ಕನ್ಯಾಯಾಂ್ ಮುಖ್ಂತ್ರಿ್ 
ದ್ಕಯ್್ಯ್.್  9

್ ‘ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್್  ಆಮೊಚಿ್  ಬ್ಪ್’್ 
ಮ್ಹಣ್್  ತುಮಿ್  ವ್ಹಡಿ್ಕ್  ಪ್ವೆಚಿಂ್  ಕ್ತ್ಯಾಕ?್  ದೆವ್ನ್್ 
ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್್ ಖ್ತಿರ್್ ಹ್ಂಗ್ಂ್ ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್ ಫ್ತ್ರಿಂ್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಕ್ ರಚುಂಕ್ ಸಕ್ತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್  10

್ ರೂಕ್  ಕ್ತುರಿಂಕ್ ಮೊಡು್ 
ಅತ್ಂಚ್್ ತಯ್ರ್್ ಜ್ಲ್.್ ಬರೆಂ್ ಫೊಳ್್ ದಿನ್ತೆ್್ 
ಹಯೆಯಾಯಾಕ್ ರೂಕ್ ಕ್ತುರಿನ್್ ಉಜ್ಯಾಂತ್್ ಘಾಲತಾಲೆ.

11
್ “ತುಮೆಚಿಂ್  ಮೊನ್್  ದೆವ್್  ಕಡೆ್  ಪತ್ಯಾಲ್ಂ್ 

ಮ್ಹಣ್್ ಗುತ್ಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಉದ್ಕ್ನ್್ 
ಪವಿತ್ರಿಸ್ನಾನ್್ ದಿತೊಲೊಂ.್ ಪುಣ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಪ್ಟ್್ಯಾನ್್ 
ಯೆತ್ಲೊ್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಪ್ರಿಸ್್ ಚಡ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ಪ್ಂಯ್ಂಚೊಯಾ್  ವ ್್ಹಣೊಂ್  ಸೊಡೊಂವ್ಕ್್  ಸಯ್ತಾ್ 
ಹ್ಂವ್್ ಯೊ�ಗ್ಯಾ್ ನ್ಹಂಯ್.್  ತೊ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಆತ್ಯಾನ್ಯ�್ ಉಜ್ಯಾನ್ಯ�್ ಪವಿತ್ರಿಸ್ನಾನ್್ ದಿತೊಲೊ.್ 
12

್ ತೊ್ ಭಿಂ್ ನಿತಳ್್ ಕರುಂಕ್ ತಯ್ರ್್ ಜ್ಲ್.್ ತೊ್ 
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ಭಿಯ್ಕ್ ತ್ಚ್ಯಾ್  ಕುಂಡ್ಯಾ್  ಥ್ವ್ನಾ್ ವಿಗಂಡ್್ ಕನ್ಯಾ್ 
ಬೊಯ್ಯಾ್ ಭಿಯ್ಂಕ್ ಅಂತ್ರಿಂನಿ್ ಬರುನ್್ ಕುಂಡ್ಯಾಕ್ 
ಪ್ಲೊ್ಂವ್ಕ್್ ಸಕ್ನ್ತ್್ಯಾ್ ಉಜ್ಯಾಂತ್್ ಉಲೆ್ಪೈತ್ಲೊ”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ಜುವಾಂವ್ ಥಾವ್ನ್ ಜೆಜುಕ್ ಪವಿತ್ರಿಸಾನ್ನ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 1:9–11;್ ಲೂಕ್ 3:21–22)

13
್ ತ್ಯಾ್  ವೆಳ್ರ್್  ಜುವ್ಂವ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಜೆಜು್  ಪವಿತ್ರಿ್ 

ಸ್ನಾನ್್  ಘಂವ್ಕ್್  ಗ್ಲ್ಲೆಯ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಯೊದ್ಯಾನ್್ 
ನ್ಹಂಯ್್ ಕಡೆ್ ಆಯ್ೊ.್ 14

್ ಪುಣ್್ ಜುವ್ಂವ್ನಾ,್ “ಹ್ಂವೆಂಚ್್ 
ತುಜೆ�್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಪವಿತ್ರಿಸ್ನಾನ್್  ಕನ್ಯಾ್  ಕ್ಣ ಗೆೆಜ್ಯ್್ 
ಪಡ್್ಂ.್ ಆಶೆಂ್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಪವಿತ್ರಿಸ್ನಾನ್್ ಕ್ಣೆಗೆಂವ್ಕ್್ 
ತುವೆಂ್ ಯೆಂವೆಚಿಂ್ ಕ್ತ್ಯಾಕ?”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೊವ್ನಾ್ ತ್ಕ್್ 
ಆಡ್ಂವ್ಕ್್ ಪಳೆಲೆಂ.

15
್ ಜೆಜುನ್,್ “ಸದ್ದಾಯಾಕ್ ತುಂ್ ಆಯ್ಕ್.್ ಆಮಿಂ್ ಯೊಗ್ಯಾ್ 

ಜ್ಲ್್ಂ್  ಕ್ಮ್ಂ್  ಕರಿಜ್ಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್  ಜ್ಪ್್  ದಿಲ್.್ 
ತವಳ್್ ಜುವ್ಂವ್ನಾ್ ಜೆಜುಕ್ ಪವಿತ್ರಿಸ್ನಾನ್್ ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ 
ಒಪ್್ಪಲೊ.

16
್ ಜೆಜು್ ಪವಿತ್ರಿಸ್ನಾನ್್ ಕ್ಣೆಗೆಲ್್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಉದ್ಕ್್ 

ಥ್ವ್ನಾ್ ವಯ್ರಿ್ ಆಯೊ್.್ ತಕ್ಷಣ್್ ಆಕ್ಸ್್ ಉಗೆತಾಂ್ ಜ್ಲೆಂ.್ 
ದೆ�ವ್ಚೊ್ ಆತೊಮ್ ಪ್ವ್ಯಾಯಾಚ್್ ರೂಪ್ಂತ್್ ಸಕಲ್್ 
ದೆಂವ್ವ್ನಾ್ ಅಪ್್ಯಾ್ ವಯ್ರಿ್ ಯೆಂವ್ಚಿ್ ಜೆಜುನ್್ ಪಳೆಲೆಂ.್ 
17

್ ತೆದ್ಳ್್ ಸಗ್ಯಾ್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಏಕ್ ಆವ್ಜ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್ 
“ಹೊಚ್್  (ಜೆಜು)್ ಮ್ಹಜೊ್ ಮೊಗ್ಚೊ್ ಪೂತ್.್ ಹ್ಕ್್ 
ಹ್ಂವ್್ ಮೊಸುತಾ್ ಮೆಚ್್ಲ್ಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

ಜೆಜುಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಣ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 1:12–13;್ ಲೂಕ್ 4:1–13)

4್ ್ 1್ ತೆದ್ಳ್್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಅತ್ಯಾನ್್  ಸೆೈತ್ನ್್ 
ಥ್ವ್ನಾ್  ತ್ಳ ಚೆಿ�್  ಖ್ತಿರ್್  ಜೆಜುಕ್  ಆರಣ್ಯಾಕ್ 

ವ್ಹನ್ಯಾ್ ವೆಲೊ.್ 2್ ಜೆಜುನ್್ ಚ್ಳಿ�ಸ್್ ದಿ�ಸ್್ ರ್ತ್್ ದಿ�ಸ್್ 
ಕ್ಂಯ್ಚ್್ ಖ್ಂವ್ಕ್್ ನ್.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತ್ಕ್್ ಚಡ್್ 
ಭುಕ್ ಜ್ಲ್.್ 3

್ ತೆದ್ಳ್್ ತ್ಕ್್ ತ್ಳ ಣೆ್ಂತ್್ ಪಡ್ಶೆಂ್ 
ಸೆೈತ್ನ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್  “ತುಂ್  ದೆವ್ಚೊ್  ಪೂತ್್  ವ್ಹಯ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಹ್ಯಾ್ ಫ್ತ್ರಿಂಕ್ ಉಂಡೆಂ್ ಜ್ಂವಿದಾ್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಫಮ್ಯಾಯ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

4
್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಕ್,

“‘ಮನ್ಶೆನ್್ ಜಯೊಂವೆಚಿಂ್ ಬಗ್ರ್್ ಉಂಡ್ಯಾ್ 
ಥ್ವ್ನಾಚ್್ ನ್ಹಂಯ್,

ಮನ್ಶೆಂಚೆಂ್ ಜವಿತ್್ ದೆವ್ನ್್ ಸ್ಂಗ್ಚಿಯಾ್ 
ಹಯೆಯಾಯಾಕ್ ಉತ್ರಿಂತ್್ ಹೊದೊ್ನ್್ ಆಸ್’್ 
್  ದಿ್ತಿನಿಯಮ್.್ 8:3

ಮ್ಹಣ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್ ಬರೊವ್ನಾ್ ಆಸ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

5
್ ತೆದ್ಳ್್  ಸೆೈತ್ನ್ನ್್ ಜೆಜುಕ್ ಪವಿತ್ರಿ್  ಶಹರ್್ 

ಜ್ಲೆ್ಂ್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್ ಅಪೊವ್ನಾ್ ವನ್ಯಾ್ ವಚೊವ್ನಾ,್ 
ದೆವ್ಳ್ಚ್ಯಾ್ ಮೊಸುತಾ್ ಉಬ್ರ್್  ಜ್ಗ್ಯಾರ್್ ಉಬೊ್ 
ಕನ್ಯಾ,್ 6

್ “ತುಂ್ ದೆವ್ಚೊ್ ಪೂತ್್ ವ್ಹಯ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ 
ಸಕಲ್್ ಉಡಿ್ ಮ್ರ್.

‘ದೆ�ವ್್ ತುಜೆ�್ ಖ್ತಿರ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ದೂತ್ಂಕ್ 
ತ್ಕ್ದ್್ ದಿತೊಲೊ.

ತುಜೆ�್ ಪ್ಂಯ್್ ಫ್ತ್ರಿಕ್ ಆದಳ್ನಾಶೆಂ
ತೆ್ ತುಕ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಹ್ತ್ಂನಿ್ ವಯ್ರಿ್ 

ಉಕಲ್ತಾಲೆ’್ ್  ಕ್ತಯಾನ್ಂ.್ 9:1–12

ಮ್ಹಣ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸ ತ್ಾಕ್ಂತ್್ ಬರಯ್್ಂ್ ನ್ಹಂಯ್ಗಿ�”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

7
್ ತ್ಕ್್ ಜೆಜುನ್,

“‘ತುಜ್ಯಾ್ ಸೊಮಿಯ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕ್ 
ತುವೆಂ್ ಪರಿ�ಕ್್್ ಕರುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ’್ 
್  ದಿ್ತಿನಿಯಮ್.್ 6:16

ಮ್ಹಣ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸ್ತಾಕ್ಂತ್್ ಬರಯ್್ಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ 
ದಿಲ್.

8
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಸೆೈತ್ನ್ನ್್  ಜೆಜುಕ್  ಉಬ್ರ್್ 

ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್ ದೊಂಗ್ರಿಚೆ�್ ತುದಿಯೆಕ್ ಆಪೊವ್ನಾ್ ವ್ಹರೊನ್್ 
ಸಂಸ್ರ್ಚಿಂ್ ಸವ್ಯಾ್ ರ್ಜ್ಯಾಂ್ ಆನಿ್ ತ್ಂಚ್್ ವೆೈಭವ್್ 
ಸಮೆ�ತ್್ ದ್ಖೊವ್ನಾ,್ 9್ “ತುಂ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಆಡ್್ ಪಡೊನ್್ 
ಆರ್ಧನ್್ ಕಶಿಯಾ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಹ್ಂವ್್ ತೆಂ್ ಸಗೆ್ಂ್ ತುಕ್್ 
ದಿತ್ಂ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

10
್ ಜೆಜುನ್್ ಸೆೈತ್ನ್ಕ,್ “ಹ್ಂಗ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಚಲ್!

‘ತುಜೊ್ ದೆ�ವ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕ್ ಮ್ತ್ರಿ್ 
ಆರ್ಧನ್್ ಕರಿಜೆ,

ತ್ಚಿ್ ಎಕ್್ಯಾಚಿ್ ಮ್ತ್ರಿ್ ಸೆವ್್ ಕರಿಜೆ’್ 
್  ದಿ್ತಿನಿಯಮ್.್ 6:13

ಮ್ಹಣ್್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಪುಸ ತ್ಾಕ್ಂತ್್  ಬರಯ್್ಂ”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

11
್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಸೆೈತ್ನ್್ ಜೆಜುಕ್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಗೆಲೊ.್ 

ತೆದ್ಳ್್  ಥೊಡ್ಯಾ್  ದೆ�ವ್ದೂತ್ನಿ್  ಯೆ�ವ್ನಾ್  ತ್ಚಿ್ 
ಸೆವ್್ ಕೆಲ್.

ಜೆಜುಚಿ ಸುವಾತಾತಾ ಸೆೇವಾ ಅರಂಭ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 1:14–15;್ ಲೂಕ್ 4:14–15)

12
್ ಜುವ್ಂವ್ಕ್್  ಬಂದೆಂತ್್  ಗ್ಲ್ಂ್  ಮ್ಹಣ್್  ಜೆಜುಕ್ 

ಖಬರ್್  ಮೆಳಿ್.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಜೆಜು್  ಗ್ಲ್ಲೆಯ್ಕ್ 
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ಪ್ಟಂ್ ಗೆಲೊ.್ 13
್ ತೊ್ ನಜರೆತ್ಂತ್್ ರ್ವ್ನ್ಶೆಂ್ 

ಬ್ಯ್ರಿ್ ಸನ್ಯಾ್ ಗ್ಲ್ಲೆಯ್್ ಸರೊ�ವರ್ಕ್ ಲ್ಗಿಸೆಲ್ಯಾ್ 
ಕಫ್ನಯಾಂವ್್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್  ಗ್ಂವ್ಂತ್್  ರ್ವ್್.್  ಹೊ್ 
ಗ್ಂವ್್  ಜ್ಬೂಲೊನ್್  ಅನಿ್  ನ್ಫ ತ್ಾಲ್್  ಗ್ಂವ್ಂ್ 
ಸಶಿಯಾಂ್ ಆಸ್.

14
್ ಪರಿವ್ದಿ್ ಇಸ್ಯಯ್ನ್್ ಉಚ್ಲೆಯಾಂ್ ಉತ್ರ್್ 

ಆಶೆಂ್ ಪೂಣ್ಯಾ್ ಜ್ಲೆಂ.್ ತೆಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್:

್ 15್ “ಜ್ಬುಲೂನ್್ ಗ್ಂವ್,್ ನ್ಫತಾಲ್ಚ್್ ಗ್ಂವ್ಂಚ್,
ಯೊದ್ಯಾನ್್ ಪಲತಾಡಿಚೆ್ ಗ್ಂವ್,್ ದಯ್ಯಾಕಡೆ್ 

ಆಸ್ಚಿ್ ಗ್ಂವ್ಂಚ್,
ಜುದೆ�ವ್್ ನ್ಹಂಯ್್ ಆಸ್್ಯಾ್ ಗ್ಲ್ಲೆಯ್್ 

ಗ್ಂವ್ಂಚೊ
್ 16್ ಲೊ�ಕ್ ಕ್ಳೊೆಕ್ಂತ್್ ಜಯೊನ್್ ಅಸ್ಲೊ್.

ತೆದ್ಳ್್ ತ್ಂಕ್್ ಏಕ್ ವ್ಹಡೊ್್ ಉಜ್್ಡ್್ 
ದಿಸೊ್.

ಸಮ್ಧಿ್ ಬರಿ್ ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್ ಕ್ಳೊೆಕ್ಚ್್ ದೆ�ಶ್ಂತ್್ 
ಜಯೊಂವ್ಚಿಯಾ್ ತ್ಯಾ್ ಲೊ�ಕ್ಕ್ ಉಜ್್ಡ್್ 
ಮೆಳೊೆ್.”್ ್  ಇಸ್ಯಯ್್ 9:1–2

17
್ ತ್ಯಾ್ ದಿಸ್್ ಥ್ವ್ನಾ್  ಜೆಜುನ್್ ಪರಿಸಂಗ್್ ಕರುಂಕ್ 

ಲ್ಗೊ್.್ “ದೆವ್ಚೆಂ್ ರ್ಜ್ಯಾ್ ವೆಗಿಂಚ್್ ಯೆ�ಂವ್ಕ್್ ಆಸ್.್ 
ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತುಮಿಂ್ ತುಮಿಚಿಂ್ ಕ್ಳ್್ಂ್ ಆನಿ್ ಜ�ವಿತ್ಂ್ 
ಬದೊ್ವ್ನಾ್ ಕ್ಣೆಘಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜೆಜುನ್್ ಶಿಕೊಣ್್ ದಿಲ್.

ಜೆಜುಚೆ ಪರಿಥಮ್ ಶಿಸ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 1:16–20;್ ಲೂಕ್ 5:1–11)

18
್ ಗ್ಲ್ಲೆಯ್್  ಸರೊ�ವರ್ಚೆ�್  ತಡಿರ್್  ಜೆಜು್ 

ಬೊವ್ಂನ್ಂತ್್ ಆಸ್ಲೊ್.್ ತೊ್ ಸಿಮ್ಂವ್್ (ಹ್ಕ್ಚ್್ 
ಪೆದುರಿ್ ಮ್ಹಣ್್ ಅಪೊಂವ್ಕ್್  ಲ್ಗೆ್.)್  ಅನಿ್ ಸಿಮ್ಂವ್ಚಿ್ 
ಭ್ವ್್ ಅಂದೆರಿ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್  ದೊ�ನ್್ ಭ್ವ್ಂಕ್ ದೆಖೆ್ಂ.್ 
ಪ್ಗಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸೆ್್ ತೆ್ ದೊ�ಗ್್ ತ್ಯಾ್ ದಿ�ಸ್್ ಸರೊ�ವರ್ಚ್ಯಾ್ 
ತಡಿರ್್ ಜ್ಳ್್ ಘಾಲ್ನಾ್ ಮ್ಸೊ್ಯಾ್ ದತ್ಯಾಲೆ.್ 19

್ ಜೆಜುನ್,್ 
“ಯೆಯ್,್ ಮ್ಹಜೊ್ ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕರ್.್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ 
ರಿ�ತಿಚೆ್ ಪ್ಗಿ್ ಕತ್ಯಾಲೊಂ.್ ತುಮಿ್ ಎಕ್ಟಂಯ್್ ಕಚೆಯಾಂ್ 
ಮ್ಸೊ್ಯಾನ್ಹಂಯ್,್ ಮನ್ಶೆಂಕ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ 20

್ ತಕ್ಷಣ್್ 
ಸಿಮ್ಂವ್್ ಅನಿ್ ಆಂದೆರಿಯ್್ ಆಪ್್ಂ್ ಜ್ಳ್ಂ್ ಸೊಡ್ನಾ್ 
ತ್ಚ್ಯಾ್ ಪ್ಟ್್ಯಾನ್್ ಗೆಲೆ.

21
್ ಜೆಜು್  ಗ್ಲ್ಲೆಯ್್  ಸರೊ�ವರ್ಚ್ಯಾ್  ತಡಿರ್್ 

ಚಲುನ್್  ವೆತ್ಸ ತ್ಾನ್್  ಜೆಬೆದ್ಯ್ಚಿಂ್  ಭುಗಿಯಾಂ್ 
ಜ್ಕೊಬ್್ ಆನಿ್ ಜುವ್ಂವ್್ ಮ್ಹಳೆ್್ ದೊ�ನ್್ ಭ್ವ್ಂಕ್ 
ದೆಖೆ್ಂ.್  ತೆ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಬ್ಪ್ಯ್್  ಜೆಬೆದ್ಯ್ಚ್ಯಾ್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್ ದೊ�ಣರ್್ ಅಸ್ಲೆ್.್ ತೆ್ ಮ್ಸೊ್ಯಾ್ ದರುಂಕ್ 
ಆಪೊ್ಯಾ್  ಜ್ಳ್ಂ್ ಸಮ್ ಕತ್ಯಾಲೆ.್  ಜೆಜುನ್್ ತ್ಂಕ್್ 
ಆಪಯ್ೆಂ.್ 22

್ ತೆದ್ಳ್್ ತ್ಣಂ್ ದೊ�ಣ್್ ಆನಿ್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಬ್ಪ್ಯ್ಕ್್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಜೆಜುಚೊ್ ಪ್ಟ್್ಯಾವ್್ ಕೆಲೊ.

ಶೆಮಾತಾಂವ್ ಆನಿ ಪಿಡೆಸಾತಾಂಕ್ ಗೂಣ್
(ಲೂಕ್ 6:17–19)

23
್ ಜೆಜುನ್್  ಗ್ಲ್ಲೆಯ್್  ಪ್ರಿಂತ್ಯಾಚ್ಯಾ್  ಸಗ್್ಯಾನ್್ 

ಪಯ್ಣ್್ ಕೆಲೆ.್ ಜೆಜುನ್್ ಸಿನ್ಗೊಗ್ಂತ್್ ಶಿಕೊವ್ನಾ್ ದಿಲ್್ 
ಆನಿ್ ಸಗಿಯಾಂಚ್್ ರ್ಜ್ಯಾಚಿ್ ವಿಷಯ್್ ಮ್ಹಳಿ್್ ಬರಿ್ ಖಬೆರಿಚೊ್ 
ಶೆಮ್ಯಾಂವ್್ ದಿಲೊ.್ ಜೆಜುನ್್ ಸವ್ಯಾ್ ಲೊ�ಕ್ಚಿ್ ಪ್ಡ್್ 
ಆನಿ್ ಶಿಡೆಂಕ್ ಗೂಣ್್ ಕೆಲೆಂ.

24
್ ಜೆಜುಚಿ್ ಹಿ್ ಖಬರ್್ ಸಿರಿಯ್್ ದೆ�ಶ್ಂತ್್ ಸಗ್್ಯಾನ್್ 

ಪರಿಸ್ರ್್ ಜ್ಲ್.್ ಲೊ�ಕ್ನಿಂ್ ಸಬ್ರ್್ ಪ್ಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ಜೆಜು್ 
ಸಶಿಯಾಂ್ ಹ್ಡೆ್ಂ.್ ತ್ಣಂ್ ಥರ್ವಳ್್ ಪ್ಡ್ಂನಿ್ ಕಷೊಟನ್್ 
ಆನಿ್ ದುಕ್ನ್್ ವಳೊೆ್ಳೊೆನ್್ ಆಸ್ಲೆ್.್ ಥೊಡೆ್ ಭಯಂಕರ್್ 
ದುಕ್ನ್್ ಕಷೊಟನ್್ ಆಸ್ಲೆ್.್ ಥೊಡೆ್ ದೆಂವ್ಚಿರ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಪ್�ಡಿತ್್  ಜ್ವ್ನಾಸೆ್.್  ಥೊಡೆ್  ಮೊಲುಯಾಕ್  ಜ್ವ್ನಾಸೆ್.್ 
ಥೊಡೆ್  ಆರ್್  ಮ್ರ್ಲೆ್್  ಪ್ಡೆಚೆ್  ಆಸ್ಲೆ್.್  ಜೆಜುನ್್ 
ಹ್ಂಕ್್ ಸಗ್್ಯಾಂಕ್ ಗೂಣ್್ ಕೆಲೆಂ.್ 25

್ ಹ್ರಿಂ್ ಹ್ರಿಂನಿ್ 
ಲೊ�ಕ್ ಜೆಜುಚಿ್ ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಆಸ್ಲೆ್.್ ಹೆ್ ಲೊ�ಕ್ 
ಗ್ಲ್ಲೆಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ದೆಕ್ಪೊಲ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ದ್್ ಗ್ಂವ್ಂ್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಜೆರುಜಲೆಮ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಜುದೆ�ಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಅನಿ್ 
ಯೊದ್ಯಾನ್್ ನ್ಹಂಯ್ಚಿ್ ಪಲತಾಡಿಚ್ಯಾ್ ಪರಿದೆ�ಶ್್ ಥ್ವ್ನಾಯ�್ 
ಆಯಲೆ್.

ದೊಂರಾರಿ ಶಿರೊವ್ಣ್
(ಲೂಕ್ 6:20–23)

5್ ್ 1್ ಜೆಜು್  ಹೊ್  ಲೊಕ್್ ಜಮೊ್ ಪಳೆವ್ನಾ,್  ದೊಂಗ್ರಿರ್್ 
ವಯ್ರಿ್ ವಚುನ್್ ಬಸೊ್.್ ತ್ಚೆಯಾ್ ಶಿಸ್ಯ�್ ತ್ಚ್ಯಾ್ 

ಲ್ಗಿಂ್ ಅಯೆ್.್ 2್ ತೆದ್ಳ್್ ಜೆಜುನ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಹಿ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ 
ಕೆಲ್:
್  3್ “ಅತಿಮಕ್ಯೆನ್್ ದುಬಯಾಳಿಂ್ ತಿಂ್ ಬ್ಗಿ.

ಸಗಿಯಾಂಚೆಂ್ ರ್ಜ್ಯಾ್ ತ್ಂಚೆಂ.
್  4್ ಅತ್್ ದುಖ್ಂತ್್ ಆಸ್ಲೆ್್ ತೆ್ ಧನ್ಯಾ.

ದೆ�ವ್್ ತ್ಂಕ್್ ಬುಜಯ್ತಾಲೊ.
್  5್ ದಿ�ನ್್ ತೆ್ ಧನ್ಯಾ.

ದೆವ್ನ್್ ಬ್ಸಯೆ್ಂ್ ಫಮ್ಯಾಣೆಂ್ ಬುಂಯ್್ 
ತ್ಂಕ್್ ಮೆಳ ತೆಾಳಿ.

್  6್ ನಿ�ತಿ್ ಖ್ತಿರ್್ ತ್ನೆತ್ತ್್ ತೆ್ ಧನ್ಯಾ.
ದೆ�ವ್್ ತ್ಂಕ್್ ದ್ದೊಶಿ್ ಕತ್ಯಾಲೊ.

್  7್ ದಯ್್ ದ್ಕ್ಯ್ತಾಲ್ಂ್ ಧನ್ಯಾ.
ತ್ಂಕ್್ ದಯ್್ ಮೆಳ ತೆಾಲ್.

್  8್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಕ್ಳ್್ಂಚಿ್ ಧನ್ಯಾ.
ತ್ಣಂ್ ದೆವ್ಕ್ ಪಳೆತ್ಲ್ಂ.

್  9್ ಸಮ್ದ್ನ್್ ಹ್ಡುಂಕ್ ಪಳೆತ್ತ್್ ತಿಂ್ ಧನ್ಯಾ.
ತ್ಂಕ್್ ‘ದೆವ್ಚಿಂ್ ಭುಗಿಯಾಂ’್ ಮ್ಹಣತಾಲೆ.

್ 10್ ನಿತಿ್ ಪ್ಸತ್್ ದಗದಾಣ್ ಬೊಗ್ತಾತ್್ ತಿಂ್ ಧನ್ಯಾ.
ಸಗಿಯಾಂಚೆಂ್ ರ್ಜ್ಯಾ್ ತ್ಂಚೆಂ.

11
್ “ತುಮಿ್ ಮ್ಹಜೊ್ ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಲೊ�ಕ್ 
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ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಖೆಳ್ಕ್ಳ್ಂ್  ಕೆಲ್ಯಾರ್,್  ದಗಿದಾಲ್ಯಾರ್್  ಆನಿ್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ವಯ್ರಿ್ ಸವ್ಯಾ್ ಥರ್ಂಚಿಂ್ ವ್ಯ್ಟ್ ವ್ಯ್ಟ್ 
ವಿಷಯ್್  ಫಟಂ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಸ್ಂಗ್್ಯಾರ್್  ತುಮಿ್  ಧನ್ಯಾ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ 12

್ ಸಂತೊಸ್್ ಪ್ವ್,್ ಉಲ್ಸ್್್ ಪ್ವ್.್ 
ಸಗ್ಯಾರ್್ ತುಮೆಚಿ�್ ಖ್ತಿರ್್ ತಯ್ರ್್ ಆಸ್ಲೊ್್ ಚಡ್್ 
ಪರಿತಿಪಳ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಲ್ಬ ತ್ಾಲೊ.್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಪಯ್ೆಂ್ 
ಜಯೊನ್್  ಆಸ್ಲ್ಯಾ್  ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂಕ್  ಲೊ�ಕ್ನಿಂ್ 
ಆಶೆಂಚ್್ ಕೆಲೆಂ.

ತುಮಿ ಮಿೇಟಾಬರಿ ಆಸಾತ್, ಉಜಾವಾಡಾ ಬರಿ ಆಸಾತ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 9:50;್ ಲೂಕ್ 14:34–35)

13
್ “ತುಮಿ್  ಭುಂಯ್ಕ್್ ಮಿ�ಟ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್  ಪೂಣ್್ 

ಮಿ�ಟ್ಚ್್  ಅಪೆ್ಂ್  ರೂಚ್್  ಹೊಗ್್ಯ್್ಯಾರ್್  ತೆಂ್ 
ಪತ್ಯಾಯಾನ್್  ಮಿ�ಟ್ಬರಿಂ್  ಕರುಂಕ್  ಸ್ಧ್ಯಾ್  ನ್;್ 
ತಸಲೆಂ್ ಮಿ�ಟ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಕ್ಂಯ್ಚ್್  ಪರಿಯೊ�ಜನ್್ 
ನ್.್ ಲೊ�ಕ್ ತೆಂ್ ಬ್ಯ್ರಿ್ ಉಡವ್ನಾ್ ತ್ಚೆ�್ ವಯ್ರಿ್ 
ಚಲೊನ್್ ವೆತ್ಲೆ.

14
್ “ತುಮಿ್  ಲೊ�ಕ್ಕ್  ಉಜ್್ಡ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ 

ಗುಡ್ಯಾರ್್  ಬ್ಂಧೆ್ಲೆಂ್  ಶಹರ್್  ಲ್ಪೊನ್್  ಉರ್ನ್.್ 
15

್ ಲೊ�ಕ್ ದಿವ್್ ಆಯ ದ್ಾನ್ಂಚ್್ ಪಂದ್್ ದ್ಂಪುನ್್ 
ದವರಿನ್ಂತ್.್ ಲೊ�ಕ್ ದಿವ್ಯಾಕ್ ದಿವ್ಟಣೆರ್್ ವ್ಹಯ್ರಿ್ 
ದವತ್ಯಾತ್.್ ತೆದ್ಳ್್ ಘರ್ಂತ್್ ಅಸ್ಲ್್ಯಾ್ ಸಕ್್ಂಕ್ 
ಉಜ್್ಡ್್  ಪಜಯಾಳ ತ್ಾ.್  16

್ ತ್ಯಾಚ್್  ರಿ�ತಿರ್್  ತುಮಿ್ 
ಲೊಕ್ಂಕ್ ಉಜ್್ಡ್್  ಜ್ಂವ್ಕ್್  ಜ್ಯ್.್ ಆಶೆಂ್  ತೆ್ 
ತುಮೊಚಿಯಾ್ ಬಯೊಯಾ್ ಕನೊಯಾಯಾ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಸಗ್ಯಾರ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಬ್ಪ್ಕ್ ಹೊಗೊಳ್ಸೆಂದಿ.

ಪವಿತ್ರಿ ಪುಸಾತಾರಾಕ್ ಅಂತ್ಚ್ ನಾ
17

್ “ಹ್ಂವ್್  ಮೊಯ್ೆಚ್್  ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ರ್್  ವ್್ 
ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂಚ್್ ಶಿಕೊವ ಣ್್ಯಾಂಕ್ ರದ್ದಾ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯ್್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತಿನ್ಕ್ಂತ್.್ ಹ್ಂವ್್ ತೆ್ ನ್ಸ್್ ಕಚ್ಯಾಕ್ 
ನ್ಹಂಯ್್  ಬಗ್ರ್್  ತೆ್  ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್  ಕರುಂಕ್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಹ್ಂವ್್  ಆಯ್್ಂ.್  18

್ ಹ್ಂವ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸತ್ಚ್್ 
ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್ ಆಕ್ಸ್್ ಆನಿ್ ಬುಂಯ್್ ಸರ್ ಪಯ್ಯಾನ್್ 
ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ಂತೆ್್  ಕ್ಂಯ್ಚ್್ ಪುಸುನ್್ ವೆಚೆನ್.್ 
ಸಗೆ್ಂ್ ಘಡ್್ಯಾ್ ಶಿವ್ಯ್್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ಂತೆಂ್್ ಎಕಚ್್ 
ಏಕ್ ಅಕ್ಷರ್್ ವ್್ ತ್ಚೆ್ ಏಕ್ ತಿಬೊ್ ಪುಸುನ್್ ವೆಚೊನ್.

19
್ “ಮನ್ಶೆನ್್ ಹಯೆಯಾಕ್ ನಿಯ್ಮ್ಕ,್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ 

ಲ ್್ಹನ್್ ಲ ್್ಹನ್್ ನಿಯ್ಮ್ಕ್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ಯ್್ಯ್.್ 
ಎಕ್್ಯಾನ್್ ಖಂಚೆ�ಯ�್ ನಿಯ್ಮ್ಕ್ ಅವಿದೆ�ಯ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಜಯೆವ್ನಾ್  ತ್ಯಾ್  ನಿಯ್ಮ್ಕ್  ದುಸೊರಿ್  ಕೊ�ಣ್ಯ�್ 
ಅವಿದೆ�ಯ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಜಯೆಜೆ್ ಮ್ಹಣ್್ ಶಿಕಯ್್ಯಾರ್್ ತೊ್ 
ಸಗ್ಯಾ್ ರ್ಜ್ಯಾಂತ್್ ನಿಮ್ಣೊ್ ಮ್ಹಣ್್ ಲೆಖತಾಲೆ.್ ಪುಣ್್ 
ನಿಯ್ಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ಕ್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಜಯೊವ್ನಾಚ್್ 
ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ಕ್  ವಿದೆ�ಯ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ದುಸ್ರಿಯಾಂಕ್ 
ಶಿಕಯ್ತಾಲೊ್ ಸಗ್ಯಾರ್ಜ್ಯಾಂತ್್ ವತೊಯಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ಲೆಖತಾಲೆ.್ 

20
್ ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ಯಾಂಚ್ಕ್�್  ಫ್ರಿಜೆವ್ಂಚ್ಕ್�್ 

ತುಮಿ್ ಉತತಾಮ್್  ಜ್ಲೆ್ಂಚ್್  ಕರಿಜೆ.್  ನ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ 
ತುಮಿ್ ಸಗಿಯಾಂಚ್ಯಾ್ ರ್ಜ್ಯಾಂತ್್ ರಿಗೆಚಿಂನ್ತ್.

ರಾರಾಚಾಕ್ ವಿಶೆಕ್ಂತ್ ಶಿರೊವ್ಣ್
21

್ “ಕೊಣ್ಂಕಚ್್  ಜವೆಶಿಂ್  ಮ್ರುಂಕ್  ನ್ಹಜೊ.್ 
ಜವೆಶಿ್  ಮ್ಚೊಯಾ್  ತ್ಕ್್  ನ್ಯಾಯ್್  ತಿ�ಪ್ಯಾಕ್ 
ಒಳಗ್್  ಜ್ತೊಲೊ’್  ಮ್ಹಣ್್  ಆದಿಂ್  ಕ್ಳ್ಂ್  ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಪುವಯಾಜ್ಂಕ್  ಸ್ಂಗ್ಲೆ್ಂ್  ತುಮಿ್  ಆಯ್ಕ್ಲ್ಂ.್ 
22

್ ಪುಣ್್  ಹ್ಂವೆಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್  ಕ್ತೆಂ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಕೊಣ್ಂಚೆರ್ಯ�್ ರ್ಗ್ರ್್ ಜ್ಯ್ನಾಕ್ತ್.್ 
ಹಯೆಯಾಕೊ್ಯ�್  ತುಮೊಚಿ್  ಭ್ವ್,್  ತುಮಿ್  ದುಸ್ರಿಯಾಂ್ 
ವಯ್ರಿ್ ರ್ಗ್ನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ನ್ಯಾಯ್್ ತಿ�ಪೆಯಾಯಾಕ್ ಒಳಗ್್ 
ಜ್ತಲೊ.್ ತುಮಿ್ ಕೊಣ್ಂಕಚ್್ ವ್ಯ್ಟ್ ಉಲೆೈಲ್ಯಾರ್,್ 
ಜುದೆ�ವ್ಂಚ್್  ನ್ಯಾಯ್್  ಸಭೆಕ್  ವಿಚ್ರ್್  ಕರುಂಕ್ 
ಒಳಗ್್ ಜ್ತೆಲ್ಯಾತ್.್ ತುಮಿ್ ಕೊಣ್ಂಕ್�್ ‘ಪೆದ್ದಾ’್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಅಪಯ್್ಯಾರ್,್ ಯೆಮೊಕ್ಂಡ್ಚ್ಯಾ್ ಉಜ್ಯಾಕ್ ಸೆವ್ಯಾಂಚ್್ 
ಆಪ್ಯೆನ್್ ಆಸೆತಾಲ್ಯಾತ್.

23
್ “ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತುಮಿ್  ತುಮಿಚಿ್  ಕ್ಣಕ್  ದೆವ್್ 

ಮುಖ್ರ್್ ಬೆಟೊಂವ್ಕ್್ ವೆತ್ನ್,್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಭ್ವ್ಕ್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ವಯ್ರಿ್ ಕ್ಂಯಚ್ಚಿ್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಆಸ್ಲೆಂ್್ ತುಮ್ಚಿ್ 
ಉಗ್್ಸ್್ ಯೆತ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ 24

್ ತವಳ್್ ತುಜ್ ಕ್ಣಕ್ 
ಥಂಯ್ಚಿ್  ವೆ�ದಿ್ ಮುಖ್ರ್್ ಸೊಡ್ನಾ್ ವಚುನ್,್ ಪಯ್ೆಂ್ 
ತ್ಚೆ�್ ಲ್ಗಿಂ್ ಸಮ್ದ್ನ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಘ.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ಯೆ�ವ್ನಾ್ ತುಜ್ ಕ್ಣಕ್ ಭೆಟಯ್.

25
್ “ತುಮೊಚಿ್ ವಿರೊ�ದಿ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕೊಟ್ಯಾಕ್ ವಡ್ನಾ್ 

ಗೆಲ್ಯಾರ್್ ವೆಗಿಂಚ್್ ತ್ಚ್್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ದೊ�ಸಿತಾ್ ಜ್.್ 
ತುಮಿ್  ಕೊಟ್ಯಾಕ್  ವೆಚ್್ ಪಯ್ೆಂಚ್್ ಹೆ್  ಕರಿಜ್ಯ್.್ 
ತುಮಿ್ ತ್ಚಿ್ ದೊ�ಸಿತಾ್ ಕರಿನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ತೊ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ನ್ಯಾಯ್್  ಅದಿಪತಿಕ್  ಒಪ್ಸೆತ್.್  ನ್ಯಾಯ್್  ಅಧಿಪತಿ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಬಂದೆಂತ್್  ಘಾಲುಂಕ್  ಪ್ಯ್ಯಾಂಚ್್ 
ಹ್ತ್ಂತ್್ ಒಪ್ಸೆತ್.್ 26

್ ತೆದ್ಳ್್ ತುಮಿ್ ತುಮೆಚಿಂ್ ರಿ�ಣ್್ 
ಪ್ರಿಕ್ ಕರಿಸರ್್ ಜೆೈಲ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಸುಟ್ಕ್್ ಜ್ಂವಿಚಿಚ್್ ನ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ.

ಲೆೈಂಗಿಕ್ ಪಾತಾಕಾ ವಿಶಿಂ ಉಪದೆಸ್
27

್ “‘ವಯಾಬಿಚ್ರ್್ ಕರಿನ್ಕ್ತ್’್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೆ್್ ತುಮಿ್ 
ಆಯೊಕ್ಂವ್ಕ್್ ಪುರೊ.್ 28

್ ಪುಣ್್ ಎಕ್್ಯಾನ್್ ಪೆಲ್ಯಾ್ ಸಿತ್�ಯೆಕ್ 
ಪಳೆವ್ನಾ್  ತಿಚ್್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಲೆೈಂಗಿಕ್  ಸಂಪಕಯಾ್ 
ಕರುಂಕ್ ಆಶೆಲ್ಯಾರ್,್ ತ್ಣೆಂ್ ತ್ಯಾಚ್್ ಘಡಿಯೆ್ ತ್ಚ್್ 
ಮನ್ಂತ್್ ತಿಚೆ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ವಯಾಬಿಚ್ರ್್ ಕೆಲ್ಂ್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ.

29
್ ತುಜೊ್  ಉಜೊ್  ದೊಳೊೆ್  ತುಕ್್  ಪ್ತ್ಕ್ಂಕ್ 

ವ್ಡ್ತಾ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ತೊ್ ಕೊಂಕುನ್್ ಕ್ಡ್ನಾ್ ಉಡಯ್.್ 
ತುಜೆಂ್ ಸಗಿ್್ ಕೂಡ್್ ಯೆಮೊಕ್ಂಡ್ಂತ್್ ಪಡ್ಚಿ್ ಬದ್್ಕ್ 
ತುಜ್ಯಾ್ ಕೂಡಿಚೊ್ ಏಕ್ ಬ್ಗ್್ ಹೊಗ್್ಂವೆಚಿಂ್ ಅದಿಕ್ 
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ಬರೆಂ.್ 30
್ ತುಜೊ್ ಉಜೊ್್ ಹ್ತ್್ ಪ್ತ್ಕ್ ಕರುಂಕ್ 

ವ್ಡ್ತಾ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ತೊ್ ಕ್ತನ್ಯಾ್ ಉಡಯ್.್ ತುಜ್ಯಾ್ 
ಕೂಡಿಚೊ್ ಏಕ್ ಬ್ಗ್್ ಹೊಗ್್ಂವೆಚಿಂ್ ಅದಿಕ್ ಬರೆಂ.

ಲರಾನ್ ವೆರಾಳಾಚಾರ್ ವಿಶಿಂ ಉಪದೆಸ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 19:9;್ 10:11–12;್ ಲೂಕ್ 16:8)

31
್ “‘ಅಪ್್ಯಾ್  ಬ್ಯ್ೆಕ್  ಸೊಡಿಜೆ್  ಮ್ಹಣ್್  ಚಿಂತ್್ಯಾರ್,್ 

ತಿಕ್್ ವೆಗ್್ಚ್ರ್್ ಪತ್ರಿ್ ದಿ�ಜಯ್’್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೊವ್ನಾ್ 
ಸೊ�ಡ್್ಂ.್  32

್ ಪುಣ್್  ಹ್ಂವೆಂ್  ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್  ಕ್ತೆಂ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಬ್ಯೆ್ಕ್ ಸೊಡುನ್್ ಸೊಡ್ತಾಲೊಚ್್ 
ತಿಕ್್ ವಯಾಬಿಚ್ರಿಣ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಕ್ರಣ್್ ಜ್ತ್.್ ಬ್ಯ್್್ 
ದುಸ್ರಿಯಾ್  ದ್ದ್್ಯಾ್  ಸಂಗಿಂ್  ಲೆೈಂಗಿಕ್  ಸಂಭಂದ್್ 
ದವಲ್ಯಾಯಾರ್್ ಮ್ತ್ರಿ್ ತಿಕ್್ ತಿಚ್ಯಾ್ ಗೊವ್ನ್್ ಸೊಡುನ್್ 
ಸೊಡೆಯಾತ್.್ ಲಗ್ನಾ್ ವೆಗ್್ಚ್ರ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಸಿತ್ಯೆ್ ಕಡೆ್ ಲಗ್ನಾ್ 
ಜ್ಂವ್ಚಿಯ�್ ವಯಾಭಿಚ್ರ್್ ಕೆಲೊ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.

ಸೊಪೊತ್ ಘಾಲೆಚೊಂ ವಿಶೆಕ್ಂತ್ ಉಪದೆಸ್
33

್ “‘ತುಮಿ್  ಘಾಲೊ್್  ಸೊಪೊತ್್  ಮೊಡಿನ್ಕ್ತ್.್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕ್  ತುಮಿ್  ಕೆಲೊ್್  ಸೊಪೊತ್್  ಪ್ರಿಕ್ 
ಕರಿಜ್ಯ್ಚಿ’್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಪುವ್ಯಾಜ್ನಿಂ್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ್ 
ತುಮಿ್ ಆಯ್ಕ್ಲ್ಂ.್ 34

್ ಪುಣ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ ಕ್ತೆಂ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್  ಸೊಪೊತ್್  ಘಾಲ್ನ್ಕ್ತ್.್  ಸಗ್ಯಾಚ್್ 
ವಯರಿ�್ ಸೊಪೊತ್್ ಘಾಲ್ನ್ಕ್ತ್,್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ 
ಸಗ್ಯಾ್ ದೆವ್ಚೆಂ್ ಸಿಂಹ್ಸನ್.

35
್ ಭುಂಯೆಚಿರಿ�್ ಸೊಪೊತ್್ ಘಾಲ್ನ್ಕ್ತ್.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 

ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ಭುಂಯ್್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಪ್ಂಯ್ಂಚಿ್ 
ಮಣಯ್.್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಚ್ಯಾ್ ನ್ಂವ್ನಿ�್ ಸೊಪೊತ್್ 
ಘಾಲ್ನ್ಕ್ತ್,್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ತೆಂ್ ತ್ಯಾ್ ವ್ಹಡ್್ ರ್ಯ್ಚೆಂ್ 
ಶಹರ್.್  36

್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಮ್ತ್ಯಾಚೆ�ರ್ಯ�್  ಸೊಪೊತ್್ 
ಘಾಲ್ನ್ಕ್ತ್.್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಮ್ತ್ಯಾಚೆ�್  ಏಕ್  ಕೆ�ಸ್್ 
ಸಮೆ�ತ್್  ಧವ್್  ವ್್  ಕ್ಳೊೆ್  ಕರುಂಕ್  ತುಮ್ಚಿನ್್ 
ಜ್ಂವೆಚಿಂ್ ನ್.್ 37

್ ವ್ಹಯ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್  ‘ವ್ಹಯ್’್ ಮ್ಹಣ್.್ 
ನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ‘ನ್ಹಯ್’್ ಮ್ಹಣ್.್ ತುಮಿ್ ಹ್ಚ್ಯಾಕ್�್ ಚಡ್್ 
ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ ಆಸ್್ಯಾರ್್ ತೆಂ್ ಸೆೈತ್ನ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಪೆರಿ�ರಣ್್ 
ಜ್ಲೆ್ಂ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.

ಪಾರಿಕ್ಪಣ್ಾ ವಿಶೆಕ್ಂತ್ ಶಿರೊವ್ಣ್
(ಲೂಕ್ 6:29–30)

38
್ “‘ದೊಳ್ಯಾಕ್ ದೊಳೊೆ,್ ದ್ಂತ್ಕ್ ದ್ಂತ್’್ ಮ್ಹಣ್್ 

ಸ್ಂಗ್ಲೆ್ಂ್ ತುಮಿ್ ಅಯ್ಕ್ಲ್ಂ.್ 39
್ ಪುಣ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ 

ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್  ಕ್ತೆಂ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್  ವ್ಯ್ಟ್ 
ಕತ್ಯಾಲ್ಯಾಕ್ ವಿರೊ�ದ್್ ರ್ವನ್ಕ್ತ್.್ ಕೊ�ಣ್ಯ�್ 
ತಮ್ಚಿ್  ಉಜ್್್  ಪೊಲ್ಯಾರ್್  ಮ್ಲ್ಯಾಯಾರ್,್  ತ್ಕ್್ 
ಆನೆಯಾ�ಕ್  ಪೊಲೊಯ�್  ದ್ಕ್ಯ್.್  40

್ ಕೊ�ಣ್ಯ�್ 
ತುಮೆಚಿಂ್  ವ್ಹಯ್ೆಂ್  ಆಂಗ್್  ವಸ್ತ್್  ಖ್ತಿರ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಕೊ�ಟ್ಯಾಕ್  ವ್ಹಡ್ನಾ್  ವೆಲ್ಯಾರ್,್  ತುಮೆಚಿಂ್  ಬಿತಲೆಯಾಂ್ 

ವಸುತಾರ್ಯ�್ ತ್ಕ್್ ದಿ�ವ್ನಾ್ ಸೊ�ಡ್.್ 41
್ ಕೊ�ಣ್ಯ�್ 

ಸೆೈನಿಕ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಸಂಗಿಂ್ ಏಕ್ ಮೆೈಲ್್ ಪಯ್ಸೆ್ ಯೆ�ಜೆ್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಒತ ತ್ಾಯ್  ಕೆಲ್ಯಾರ್,್  ತ್ಚ್್ ಸಂಗಿಂ್  ದೊ�ನ್್ 
ಮೆೈಲ್್ ಪಯ್ಸೆ್ ವಚ್.್ 42

್ ಕೊ�ಣ್ಯ�್ ತುಮೆಚಿ್ ಥಂಯ್್ 
ಅಸ್ಲೆ್ಂ್  ಖಂಯೆಚಿಂ್  ವಿಚ್ಲ್ಯಾಯಾರ್,್  ತ್ಕ್್  ದಿಯ್.್ 
ತುಮೆಚಿ್  ಥ್ವ್ನಾ್  ರಿ�ಣ್್  ವಿಚ್ಲ್ಯಾಯಾರ್್  ಆಯ್್ಯಾಕ್ 
ದಿ�ನ್ಶೆಂ್ ರ್ವನ್ಕ್ತ್.

ಸರಾಳಾಯಂಚೊ ಮೇಗ್ ಕರಾ
(ಲೂಕ್ 6:27–28,್ 32–36)

43
್ “‘ತುಜ್ಯಾ್ ಈಷ್ಟಂಚೊ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕರ್್ ಆನಿ್ ತುಜ್ಯಾ್ 

ದುಸ್ಮನ್ಂಚೊ್  ದೆ್�ಶ್್  ಕರ್’್  ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ್ಲೆ್ಂ್ 
ತುಮಿ್ ಅಯ್ಕ್ಲ್ಂ್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಪುರೊ.್ 44

್ ಪುಣ್್ ಹ್ಂವ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ್  ಕ್ತೆಂ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ದುಸ್ಮಂಚೊ್  ಮೊ�ಗ್್  ಕರ್.್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ವ್ಯ್ಟ್ 
ಕತೆಯಾಲ್ಯಾ್  ಲೊಕ್್  ಖ್ತಿರ್್  ಮ್ಗ್.್  45

್ ತೆದ್ಳ್್ 
ತುಮಿ್ ಸಗ್ಯಾರ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಬ್ಪ್ಚಿಂ್ ನಿ�ಜ್್ 
ಬುಗಿಯಾಂ್  ಜ್ತಲ್ಯಾತ್.್  ತುಮೊಚಿ್  ಬ್ಪ್್  ಬಯ್ಯಾಂ್ 
ಖ್ತಿರ್್ ಆನಿ್ ವ್ಯ್ಟಂ್ ಖ್ತಿರ್್ ಸುಯೊಯಾ್ ಉದೆಸೆಂ್ 
ಕತ್ಯಾ್  ಆನಿ್  ಪ್ವ್ಸೆ್  ವ್ತ ತ್ಾ.್  46

್ ತುಮೊಚಿ್  ಮೊ�ಗ್್ 
ಕತೆಯಾಲ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಚೊಚ್್  ತುಮಿ್  ಮೊ�ಗ್್  ಕೆಲ್ಯಾರ್,್ 
ತ್ಂತುಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಕ್ತೆಂ್  ಪರಿತಿಫಳ್್  ಮೆಳ್ತ್?್ 
ಸುಂಕ್ಗ್ರ್ಯ�್  ತಶೆಂಚ್್  ಕತ್ಯಾತ್.್  47

್ ತುಮಿ್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಈಷ್ಟಂಕ್ ಮ್ತ್ರಿ್ ಬರೆಂ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾರ್,್ ತುಮಿ್ 
ದುಸ್ರಿಯಾಂಚ್ಯಾಕ್�್ ಕ್ಂಯ್್ ಉತತಾಮ್್ ನ್ಹಂಯ್.್ ದೆವ್ಕ್ 
ಒಳ್ಕ್್ ನ್ತೆ್್ ಲೊ�ಕಯ�್ ಅಪ್್ಯಾ್ ಈಷ್ಟಂಕ್ ಬರೆಂ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ತಾತ್.್ 48

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಸಗಿಯಾಂಚ್್ ಬ್ಪ್ಯ್್ 
ಪರಿಪೂಣ್ಯಾ್ ಜ್ಲೆ್್ ಬರಿಂ್ ತುಮಿ�್ ಪರಿಪೂಣ್ಯಾ್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ 
ಜ್ಯ್.

ದಂವಾಚೊಯ ವಿಶೆಕ್ಂತ್ ಶಿರೊವ್ಣ್

6್ ್ 1್ “ಚತ್ರಿಯ್್  ಘಯ್!್  ತುಮಿ್  ಬರಿಂ್  ಕನೊಯಾಯಾ್ 
ಲೊಕ್್ ಮುಖ್ರ್್ ಕರಿನ್ಕ್ತ್.್ ಲೊ�ಕ್ ಪಳೆಂವಿದಾ್ 

ಮ್ಹಣ್್ ತುಮಿ್ ತಿಂ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್್ ಸಗಿಯಾಂಚೊ್ ಬ್ಪ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಕಸಲೊಚ್್ ಪರಿತಿಫಳ್್ ಲ್ಭ್ಸೊನ್.

2
್ “ತುಮಿ್  ದುಬೊಯಾಳ್್  ಲೊಕ್ಕ್  ಕಚೆಯಾಂ್  ದ್ನ್್ 

ಪಗಯಾಟ್್  ಕರಿನ್ಕ್ತ್.್  ತುಮಿ್  ಕಪ್ಟ್ಯಾಂ್  ಬರಿಂ್ 
ಕರುಂಕ್  ನ್ಹಜೊ.್  ಆಪುಣ್್  ಕೆಲೆ್ಂ್  ದ್ನ್್  ಲೊ�ಕ್ಕ್ 
ದ್ಕೊಂವ್ಚಿಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ಕಪಟ್ ಸಿನ್ಗೊಗ್ಂನಿ್ ಆನಿ್ 
ರಸ್್ಯಂನಿ್ ತುತೂತಾರಿ್  ವ್ಜ್ಯ ತ್ಾತ್.್  ಲೊಕ್್  ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಶ್ಬ್ಸಿಕ್್ ಜೊಡಿಜೆ್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಂಚೊ್ ಉದೆದಾ�ಶ್.್ 3್ “ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್ ದುಬೊಯಾಳ್ಯಾಂಕ್ ದಿತ್ನ್್ ಮೊಸುತಾ್ ಗುಟ್ನ್್ 
ದಿಯ್.್ ತುಮಿ್ ಕಚಿಯಾಂ್ ಬರಿಂ್ ಕ್ಮ್ಂ್ ಕೊಣ್ಂಕಚ್್ 
ಕಳ್ನ್್  ಜ್ಂವ್.್  4

್ ತುಮಿ್  ದ್ನ್್ ಗುಟ್ನ್್ ದಿ�ಜೆ.್ 
ಗುಟ್ನ್್ ಜ್ಲ್್ಂ್ ಕ್ಯೆಯಾಂ್ ಪಳೆಲೊ್್ ತುಮೊಚಿ್ ಬ್ಪ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಪರಿತಿಫಳ್್ ದಿತಲೊ.
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ಮಾರಾಣ್ಯಂ ವಿಶೆಕ್ಂತ್ ಶಿರೊವ್ಣ್
(ಲೂಕ್ 11:2–4)

5
್ “ತುಮಿ್ ಮ್ಗ್ತಾನ್್ ಕಪಟ್ಯಾಂ್ ಬರಿಂ್ ಜ್ಯ್ನಾಕ್ತ್.್ 

ಕಪಟಂ್ ಸಿನ್ಗೊಗ್ಂತ್್ ಆನಿ್ ರಸ್್ಯಂಚ್್ ಮೂಲ್ಯಾಂನಿ್ 
ಉಬೆ್  ರ್ವ್ವ್ನಾ್  ವ್ಹಡ್್ಯಾನ್್ ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್  ಕರುಂಕ್ ಚಡ್್ 
ಖುಶಿ.್  ಆಪುಣ್್ ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್  ಕಚೆಯಾಂ್  ಲೊ�ಕ್  ಪಳೆಂವಿದಾಂ್ 
ಮ್ಹಣ್್  ತ್ಂಚಿ್  ಆಶ್.್  ತ್ಣಂ್  ಇತ್್ಯಾರ್ಚ್್  ತ್ಚೆಂ್ 
ಪೂಣ್ಯಾ್  ಪರಿತಿಫಳ್್  ಜೊಡ್್ಯಾಬರಿಂ್  ಜ್ಲೆಂ್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸತ್ಚ್್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್  6

್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್  ಕರುಂಕ್  ಜ್ಯ್್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಕೂಡ್ಂತ್್  ವಚುನ್್  ದ್ರ್್  ಧ್ಂಪುನ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ದಿಸ್ನ್ತ್್ಯಾಸಗಿಯಾಂಚ್್ ಬ್ಪ್ಕಡೆ್ ಮ್ಗ್.್ ಗುಟ್ನ್್ 
ಜ್ಲ್್್ ಕ್ಯ್ಯಾಂ್ ಪಳೆಲೊ್್ ತುಮೊಚಿ್ ಬ್ಪ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಪರಿತಿಫಳ್್ ದಿತಲೊ.

7
್ “ತುಮಿ್  ಮ್ಗ ತ್ಾನ್್  ದೆವ್ಕ್  ಜ್ಣ್ನ್ತ್್ಯಾ್ 

ಲೊ�ಕ್್ ಬರಿಂ್ ಮ್ಗ್ನ್ಕ್ತ್.್ ತೆ್ ಆರ್ಯಾ್ ನ್ತೊ್ಯಾ್ 
ಸಂಗೊ್ಯ್  ಸ್ಂಗೊವ್ಣ್ಚ್್  ಆಸ ತ್ಾತ್.್  ತ್ಯಾ್  ರಿತಿಂತ್್ 
ಮ್ಗ್ನ್ಕ್ತ್.್ ಆಪುಣ್್ ಸಬ್ರ್್ ವಿಷಯ್್ ಸ್ಂಗ್್ಯಾ್ 
ವವಿಯಾಂ್ ದೆ�ವ್್ ಆಪೆಂ್್ ಮ್ಗೆಣ್ಂ್ ಆಯ್ಕ್ತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಂಚಿ್ 
ಆಲೊ�ಚನ್.್  8

್ ತುಮಿ್  ತ್ಂಚೆ�ಬರಿ್  ಜ್ಯ್ನಾಕ್ತ್.್ 
ತುಮಿ್ ವಿಚಚ್ಯಾಯಾ್ ಪಯ್ೆಂಚ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಸಕಕ್ಡ್್ 
ಜ್ಯೆ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಮ್ಚಿ್ ಬ್ಪ್ಕ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ 9್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್ ಮ್ಗ್ತಾನ್್ ತುಮಿ್ ಆಶೆಂ್ ಮ್ಗ್:

‘ಸಗ್ಯಾರ್್ ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್ ಆಮ್ಚಿ್ ಬ್ಪ್,
ತುಜೆಂ್ ನ್ಂವ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಜ್ಂವ್.

್ 10್ ತುಜೆಂ್ ರ್ಜ್ಯಾ್ ಯೆ�ಂವ್.
ತುಜ್ ಖುಶಿ್ ಸಗ್ಯಾರ್್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ 

ಬರಿ್ ಭುಂಯ್ತಾಯ�್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ ಜ್ಂವ್.
್ 11್ ಆಮೆಚಿಂ್ ಸದ್ಂಚೆಂ್ ಖ್ಣ್್ ಹ್ಯಾ್ ವೆಳ್ರ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ 

ದಯ್್ ಕರ್.
್ 12್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಚೂಕ್ ಕೆಲ್್ಯಾಂಕ್ ಆಮಿ್ ಬೊಗಿಸೆಲ್್ಯಾ್ 

ಬರಿಂ
ಆಮಿಚಿಂ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ಬೊಗಿಸೆ.

್ 13್ ಅಮ್ಕ್ಂ್ ತ್ಳ ಣೆ್ಂಕ್ ಒಳಗ್್ ಜ್ಯ್ನಾಶೆಂ
ಖೊಟ್ಯಾ್ (ಸೆೈತ್ನ್)್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ರ್ಕ.’

14
್ ವ್ಹಯ್,್  ದುಸ್ರಿಯಾಂನಿ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಕೆಲ್್ಯಾ್  ಚೂಕ್ಂಕ್ 

ತುಮಿ್  ಬೊಗಿಸೆಲ್ಯಾರ್,್  ಸಗ್ಯಾರ್್  ಅಸ್ಲೊ್್  ತುಮೊಚಿ್ 
ಬ್ಪ್ಯ�್ ತುಮಿಚಿಂ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ಬೊಗಿಸೆತ್ಲೊ.್ 15

್ ಪುಣ್್ 
ಲೊ�ಕ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಕೆಲ್್ಯಾ್  ಗುನ್ಯಾಂವ್ಕ್  ತುಮಿ್ 
ಬೊಗಿಸೆನ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ಸಗ್ಯಾರ್್  ಆಸ್ಲೊ್್  ತುಮೊಚಿ್ 
ಬ್ಪ್ಯ�್ ತುಮಿಚಿಂ್ ಚೂಕ್ಯೊ್ ಬೊಗುಸೆಂಚೊ್ ನ್.

ಉಪಾಸಾ ವಿಶಾಕ್ಂತ್ ಶಿರೊವ್ಣ್
16

್ “ತುಮಿ್ ಉಪ್ಸ್್ ಕತ್ಯಾನ್್ ತುಮಿಚಿಂ್ ತೊಂಡ್ಂ್ 

ಬ್ವಯ್ನಾಕ್ತ್.್ ಕಪಟಂ್ ತಶೆಂಚ್್ ಕತ್ಯಾತ್.್ ಪುಣ್್ 
ತುಮಿ್  ಕಪ್ಟ್ಯಾಬರಿಂ್  ಆಸ್ನ್ಕ್ತ್.್  ಆಪುಣ್್ 
ಉಪ್ಸ್್ ಕತ್ಯಾಂವ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಲೊ�ಕ್ಕ್ ದ್ಕೊಂವ್ಕ್್ 
ತೆ್  ಆಪ್್ಂ್  ತೊಂಡ್ಂ್  ವಿಕ್ರ್್  ಕನ್ಯಾ್  ಅಸ ತ್ಾತ್.್  ತೆ್ 
ಕಪಟಂ್  ಆಪ ಣ್್ಂಕ್ ಯೆಂವ್ಚಿ್  ಪರಿತಿಫಳ್್  ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಮೆಳೊೆವ್ನಾ್ ಜ್ಲ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸತ್ಚ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ.್ 17

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತುಮಿಂ್ ಉಪ್ಸ್್ 
ಕತ್ಯಾನ್,್ ತೊಂಡ್್ ದುಯ್;್ ಅನಿ್ ಮ್ತ್ಯಾಕ್ ತೆಲ್್ 
ಮ್ಖ್.್  18

್ ತವಳ್್  ತುಮಿ್  ಉಪ್ಸ್್  ಕತ್ಯಾತ್್ 
ಮ್ಹಣ್್  ಲೊಕ್ಕ್ ಕಳನ್್  ಜ್ಂವ್.್ ಪುಣ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ದಿಸ್ನ್ತೊ್್  ತುಮೊಚಿ್  ಬ್ಪ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಪಳೆತ್.್ 
ಗುಪ್ತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಜ್ಂವಿಚಿಂ್ ಸಂಗೊ್ಯ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿ್ ತುಮೊಚಿ್ 
ಬ್ಪ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಪರಿತಿಫಳ್್ ದಿತಲೊ.

ದುಡಾವಾ ಪಾರಿಸ್ ದೆೇವುಚ್ ಪಯ್ಲಿ
(ಲೂಕ್ 12:33–34;್ 11:34–36;್ 16:13)

19
್ “ತುಮೆಚಿ�್  ಪ್ಸತ್್  ಹ್ಯಾ್  ಭುಂಯ್ತಾ್  ದಿವಿಯಾಂ್  ಕನ್ಯಾ್ 

ದವನಯಾಕ್ತ್.್  ತಿಂ್  ಕಲಂಬ್್  ಮ್ಂಡುನ್್  ಪ್ಡ್್ 
ಜ್ತ್ತ್.್ ಚೊ�ರ್್ ತುಮ್ಚಿ್ ಘರ್್ ಬಿತರ್್ ಕನ್ನಾ್ ಘಾಲ್ನಾ್ 
ತುಮೆಚಿ�್ ಥಂಯ್್ ಆಸ್ಲೆ್ಂ್ ಚೊತಿಯಾತ್.್ 20

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ 
ತುಮಿಚಿಂ್ ದಿವಿಯಾಂ್ ಸಗ್ಯಾರ್್ ಕನ್ಯಾ್ ದವ್ರ್.್ ಥಂಯ್್ 
ತ್ಕ್್ ಕ್�ಡ್್ ಖ್ಯ್ನಾ,್ ಕಲಂಬ್್ ಮ್ಂಡನ್,್ ಚೊ�ರ್್ 
ಕನ್ನಾ್ ಘಾಲ್ನಾ್ ಚೊರಿ್ ನ್ಂತ್.್ 21

್ ತುಮಿಚಿಂ್ ಭಂಡ್ರ್್ 
ಜಂಯ್್ ಆಸ್್ ಥಂಯ್ಚ್್ ತುಮೆಚಿಂ್ ಮನ್್ ಅಸೆತಾಲೆಂ.

22
್ “ದೊಳೊೆ ್  ಕುಡಿಚೊ್  ಉಜ್್ಡ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 

ತುಜೊ್ ದೊಳೊೆ್ ಸ್ಕೆಯಾ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್,್ ತುಜ್ ಕೂಡ್್ ಸಗಿ್್ 
ಉಜ್್ಡ್ಂತ್್ ಭರೊನ್್ ಆಸೆತಾಲ್.್ 23

್ ಪುಣ್್ ತುಜೊ್ ದೊಳೊೆ್ 
ಪ್ಡ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ತುಜ್ ಸಗಿ್್ ಕೂಡ್್ ಕ್ಳೊೆಕ್ಂತ್್ 
(ಪ್ತ್ಕ್ಂತ್)್ ಭರೊನ್್ ಅಸೆತಾಲ್.್ ತುಜೆ�್ ಥಂಯ್್ ಆಸ್ಲೊ್್ 
ಏಕಚ್ಚಿ್ ಉಜ್್ಡ್್ ನಿಜ್ಯಕ್�್ ಕ್ಳೊೆಕ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ 
ತವಳ್್ ತುಂ್ ಕ್ಳೊೆಕ್ಂತ್್ ಆಸತಾಲೊಯ.

24
್ “ಕೊಣ್ಕಚ್್  ದೊ�ಗ್್  ಯಜೊಮನ್ಚಿ್  ಸೆವ್್ 

ಕರುಂಕ್ ಜ್ಯ್ನಾ.್ ತೊ್ ಏಕ್ ಯೆಜೊಮನ್ಯಾಕ್ ದೆ್�ಶ್್ 
ಕನ್ಯಾ್ ದುಸ್ರಿಯಾಚೊ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕತ್ಯಾಲೊ್ ವ್್ ತೊ್ ಏಕ್ 
ಯೆಜೊಮನ್ಯಾಕ್ ಪ್ಟ್ವ್್್ ಕನ್ಯಾ್ ದುಸ್ರಿಯಾಚೊ್ ಬೆಪವ್ಯಾ್ 
ಕತ್ಯಾಲೊ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತುಂ್ ದೆವ್ಕ್ ಆನಿ್ ದುಡ್್ಚಿ್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್ಚ್ಚಿ್ ಸೆವ್್ ಕರುಂಕ್ ಸಕೊಚಿ್ ನ್ಯ್.

ದೆವಾಚಾ ರಾಜಾಕ್ಕ್ ಪರಿಥಮ್ ಸಾಥಾನ್
(ಲೂಕ್ 12:22–34)

25
್ “ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಜವ್ಕ್  ಜ್ಯ್್ಲೆ್ಂ್ 

ಖ್ಂವ್ಕ್್  ಜೆ�ಂವ್ಕ್್  ಜ್ಂವಿದಾಂ್  ಕುಡಿಕ್  ಜ್ಯ್್ಲೆ್ಂ್ 
ವಸುತಾರ್ಕ್ ಜ್ಂವಿದಾಂ್ ತುಮಿ್ ಚಿಂತ್್ ಕರುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ.್ 
ಜ�ವ್್ ಖ್ಣ್್ ಪ್ರಿಸ್್ ಕೂಡ್್ ವಸುತಾರ್ಚ್ಯಾಕ್�್ ಬೊ�ವ್್ 
ಪರಿಮುಖ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಹ್ಂವ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸ್ಂಗ್ತಾಂ.್ 26

್ ಸುಕ್ಣ್ಂಕ್ ಪಳೆಯ್,್ ತಿಂ್ ವ್ಂಪ್ನ್ತ್,್ 
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ಲುಂವಿನ್ತ್,್  ವ್್  ತುಪ್ಯಾಂನಿ್  ಭರೊನ್್  ದರಿನ್ತ್.್ 
ಪುಣ್್  ಸಗ್ಯಾರ್್  ಅಸ್ಲೊ್್  ತುಮೊಚಿ್  ಬ್ಪ್್  ತ್ಂಕ್್ 
ಖ್ಣ್್ ದಿತ್.್ ತುಮಿ್ ತ್ಯಾ್ ಸುಕ್ಣ್ಂಚ್ಕ್�್ ಚಡ್್ ಉತತಾಮ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಗೊತುತಾ್ ಅಸ್.್ 27

್ ತುಮಿ್ 
ಚಿಂತ್್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ತುಮೆಚಿಂ್ ಆವ್ಕ್್ ಕ್ಂಯ್್ ಚಡ್್ 
ಜ್ಯ್ನಾ.

28
್ “ವಸ್ತ್ಂ್  ಖ್ತಿರ್್  ಚಿಂತ್್  ಕಚಿಯಾ್  ಕ್ತ್ಯಾಕ?್ 

ಶೆತ್ಂತ್್ ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್ ಪುಲ್ಂಕ್ ಪಳೆಯ್.್ ತಿ್ ವ್ಡಿಚಿ್ 
ರಿ�ತ್್ ಪಳೆಯ್.್ ತಿ್ ಘೂಳನ್ತ್್ ವ್್ ಅಪ್ಣ್ಂ್ ಪ್ಸತ್್ 
ವಸುತಾರ್್ ವ್ಳಿನ್ತ್.್  29

್ ಪುಣ್್  ಹ್ಂವೆಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್  ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್  ಸ್ಲೊಮನ್ನ್್ ಅಪ್್ಯಾ್ 
ವೆೈಭವ್ಂತ್್ ಆಸ್ತಾನ್ಂಯ್್ ಹ್ಯಾ್ ಫುಲ್ಂ್ ಪೆೈಕ್್ ಏಕ್ 
ಫುಲ್ಕ್  ಆಸ್ಲ್್್  ಸೊಭಯೆಚಿಂ್  ವಸ್ತ್್ರಂ್  ನ ್ೆಹಸೊಂಕ್ 
ನ್ತ್ಲೊ್.್ 30

್ ಶೆತ್ಂತ್್ ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್ ತಣ್ಕಯ�್ ದೆ�ವ್್ 
ತಶೆಂಚ್್  ನ ್ೆಹಸಯ ತ್ಾ.್  ತಣ್್  ಆಜ್್  ಆಸೊನ್್  ಫ್ಲ್ಯಾ್ 
ಉಜ್ಯಾಂತ್್ ಘಲ ತ್ಾತ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ದೆ�ವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಕ್ತ್್ಯಾ್ ವತ್ಯಾಯಾ್ ಥರ್ನ್್ ನೆ್ಹಸಯ್ತಾಲೊ್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ ಉಣ್ಯಾ್ ಬ್ವ್ಥ್ಯಾಚೆ್ ಜ್ಯ್ನಾಕ್ತ್!

31
್ “‘ಆಮಿ್ ಕ್ತೆಂ್ ಖ್ಯ್್ಯ್?್ ಕ್ತೆಂ್ ಪ್ಯೆಜ್ಯ್?್ 

ಕ್ತೆಂ್  ನ ್ೆಹಸ್ಜ್ಯ್?್  ಮ್ಹಣ್್  ಖಂತ್್  ಕರಿನ್ಕ್ತ್.್ 
32

್ ದೆವ್ಕ್  ನೆಣ್ಂ್  ಆಸ್ಲೊ್  ಲೊ�ಕ್  ಸಗೊ್್  ಹೆಂ್ 
ಮೆಳ್ಚಿ್  ಖ್ತಿರ್್  ಪರಿಯತ್ನಾ್  ಕತ್ಯಾತ್.್  ಖಂತ್್ 
ಕರಿನ್ಕ್ತ್,್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಹ್ಯಾ್ ಸವ್ಯಾ್ ವಸುತಾ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಗಜ್ಯಾ್  ಆಸ್್ ಮ್ಹಣ್್  ಸಗ್ಯಾರ್್  ಆಸ್ಲೊ್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಬ್ಪ್ಕ್  ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್  33

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್ 
ತುಮಿ್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ರ್ಜ್ಯಾಕ್  ಆನಿ್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ಖುಶೆ್ 
ಫಮ್ಯಾಣೆ್  ಕ್ಯೆಯಾಂ್  ಕರುಂಕ್  ಸೊದಿಜೆ.್  ತವಳ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಗಜ್ಯಾ್  ಆಸ್ಲೊಯಾ್  ದುಸೊರಿಯಾ್  ಸಂಗೊ್ಯಯ�್ 
ದಿತಲೊ.್ 34

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಫ್ಲ್ಯಾಂ್ ಖ್ತಿರ್್ ಖಂತ್್ 
ಕರಿನ್ಕ್ತ್.್  ಹಯೆಯಾಕ್  ದಿ�ಸ್ಯ�್  ಆಪ್್ಚ್್್  ಜ್ಲ್್್ 
ಕ್ತೆ್ಯ�್ ಕಷ್ಟ್ ಆಸ ತ್ಾತ್.್ ಫ್ಲ್ಯಾಂಯ�್ ಆಪ್್ಂಚ್್ ಜ್ಲ್್್ 
ಖಂತಿಯೊ್ ಆಸ ತ್ಾತ್.

ಝಡ್ತಾ ಕಚಾಕ್ತಾ ವಿಶಾಕ್ಂತ್ ಶಿರೊವ್ಣ್
(ಲೂಕ್ 6:37–38;್ 41–42)

7್ ್ 1 ್ “ಹೆರ್ಂಚಿ್  ಝಡಿತಾ್  ಕರಿನ್ಕ್ತ್.್  ತವಳ್್ 
ದೆ�ವುಯ�್ ತುಮಿಚಿ್ ಝಡಿತಾ್  ಕರಿಸೊ್  ನ್.್  2

್ ತುಮಿ್ 
ದುಸ್ರಿಯಾಂಚಿ್ ಝಡಿತಾ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್,್ ತ್ಯಾಚ್್ ಪರಿಂ್ ತುಮಿಚಿಯ�್ 
ಝಡಿತಾ್  ಜ್ತ್ಲ್.್  ತುಮಿ್  ಹೆರ್ಂಕ್  ಬೊಗಿಸೆಲ್ಯಾರ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂಯ�್ ಬೊಗ್ಸೆಣೆಂ್ ಲ್ಬ್ತಾಲೆಂ.

3
್ “ತುಜ್ಯಾ್  ಸ್ಂತ್್  ದೊಳ್ಯಾಂತ್್  ಆಸ್ಲ್್್  ಕ್ಸರ್್ 

ಪಳೆನ್ಸ ತ್ಾನ್್  ತುಜ್ಯಾ್  ಬ್ವ್ಚ್ಯಾ್  ದೊಳ್ಯಾಂತ್್ 
ಆಸ್್ ತೆಂ್ ಆಡೆಂ್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಪಳೆತ್ಯ್?್ 4

್ ‘ತುಜ್ಯಾ್ 
ದೊಳ್ಯಾಂತ್್ ಆಸ್ಲೆ್ಂ್ ಆಡೆಂ್ ಹ್ಂವ್್ ಬ್ಯ್ರಿ್ ಕ್ಡ್ತಾ’್ 
ಮ್ಹಣ್್ ತುಜ್ಯಾ್ ಬ್ವ್ಕ್ ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ ಕ್ತ್ಯಾಕ?್ ಪಯ್ೆಂ್ 
ತುಜೊ್  ದೊಳೊೆ್ ಪಳ !ೆ್ ತುಜ್ಯಾ್  ದೊಳ್ಯಾಂತ್್ ಕ್ಸರ್್ 

ಆನಿ�ಕ್�್ ಆಸ್.್ 5
್ ತುಂ್ ಕಪಟ!್ ತುಜ್ಯಾ್ ದೊಳ್ಯಾಂತ್್ 

ಆಸ್ಲೆ್ಂ್  ಆಡೆಂ್  ಬ್ಯ್ರಿ್  ಕ್ಡ್.್  ತವಳ್್  ತುಜ್ಯಾ್ 
ಬ್ವ್ಚ್ಯಾ್  ದೊಳ್ಯಾಂತ್್  ಆಸ್ಲೆ್ಂ್  ಕ್ಸರ್್  ಬ್ಯ್ರಿ್ 
ಕ್ಡ್್ಯಾರ್್ ತುಕ್್ ಸ್ಪಷಟ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ದಿಸೆತಾಲೆಂ.

6
್ “ಪವಿತ್ರಿ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲ್್್  ವಸ್ತಾ್  ಸುಣ್ಯಾಂಕ್ 

ಗ್ಲ್ನ್ಕ್ತ್.್  ತೆ್  ಪ್ಟಂ್  ಪತೊಯಾನ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಚಪ ತೆಾಲೆ.್  ದುಕ್ರಿಂ್  ಮುಖ್ರ್್  ತುಮಿಚಿಂ್  ಮೊತಿಯ್ಂ್ 
ಉಡ್ಯ್ನಾಕ್ತ್.್ ತೆ್ ಮೊತಿಯ್ಂಕ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಪ್ಂಯ್್ 
ಪಂದ್್ ಮಸಿತಾತ್ತ್.

ಮಾರಾಣ್ಯಂಚೆ ಪರಿತಿಫಳ್
(ಲೂಕ್ 11:9–13)

7
್ “ಮ್ಗ್,್  ತವಳ್್  ದೆ�ವ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ದಿತಲೊ.್ 

ಸೊದ್,್ ತವಳ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಮೆಳತಾಲೆಂ.್ ದ್ರ್್ ಬಡಯ್,್ 
ತವಳ್್  ತೆಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಉಗ ತೆಾಂ್  ಜ್ತೆಲೆಂ.್  8

್ ವ್ಹಯ್,್ 
ಮ್ಗೊವ್ನಾಚ್್ ಆಸ್ಲೊ್್ ತೊ್ ಘತ್ಲೊ,್ ಸೊದುನ್ಚ್್ 
ಅಸ್ಲೊ್್  ತ್ಕ್್ ಮೆಳ ತ್ಾಲೆಂ,್ ಬಡವ್ನಾಚ್್ ಅಸ್ಲ್ಯಾಕ್ 
ದ್ರ್್ ಉಗೆತಾಂ್ ಜ್ತೆಲೆಂ.

9
್ “ತುಮೊಚಿ್ ಪೂತ್್ ಉಂಡೊ್ ವಿಚ್ಲ್ಯಾಯಾರ್್ ಪತ್ರ್್ 

ದಿತಲೊಗಿ�?್  10
್ ಮ್ಸಿ್್  ವಿಚ್ಲ್ಯಾಯಾರ್,್  ಜವ ದ್ಾಳ್್ 

ದಿತ್ತ್ಗಿ�?್ 11
್ ತುಮಿ್ ದೆವ್್ ಸ್ಕೆಯಾಂ್ ಬರೆಂ್ ನ್ಹಂಯ್,್ 

ಖೊಟೆ.್  ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಕ್ ಬಯೊಯಾಯಾ್ 
ವಸ್ತಾ್ ದಿ�ಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್ ತುಮೊಚಿ್ ಸಗಿಯಾಂಚೊ್ ಬ್ಪ್ಯ�್ ಆಪ ಣ್್ಂಕಡೆ್ 
ಬಯೊಯಾಯಾ್ ವಸ್ತಾ್ ವಿಚಲ್ಯಾಯಾರ್್ ಖಂಡಿತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ದಿತಲೊ.

ಬೊೇವ್ ಪರಿಮುಖ್ ನಿಯಮ್
12

್ “ತುಮ್ಕ್ಂ್  ದುಸ್ರಿಯಾಂನಿ್  ಕ್ತೆಂ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಕರಿಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್  ಆಶೆತ್ತ್ಗಿ�್  ತಸೊ್ಯಾಚ್್  ತುಮಿ್  ತ್ಂಕ್ಂ್ 
ಕರ್.್  ಹೆಂ್ ಮೊಯ್ೆಚ್್  ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ಚ್ಯಾ್  ಆನಿ್ 
ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ ಶಿಕೊವೆಣ್ಂಚೊ್ ಸ್ರ್.

ಸಾಸ್ಣ್ಕ್ ಜಿವಿತಾಚಿ ವಾಟ್ ಕಷ್ಂಚಿಂ
(ಲೂಕ್ 13:24)

13
್ “ಲ್್ಹನ್್ ಬ್ಗ್್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಸಗಿಯಾಂಚ್್ ರ್ಜ್ಯಾಕ್ ರಿಗ್.್ 

ಯೆಮೊಕ್ಂಡ್ಕ್ ವೆಚಿ್  ವ್ಟ್್ ವ್ಹಡಿ್,್  ಬ್ಗಿಲ್್ ಮೊಸುತಾ್ 
ರೂಂದ್.್ ಸಬ್ರ್್ ಲೊ�ಕ್ ತ್ಯಾ್ ಬ್ಗ್್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ವೆತ್ತ್.

14
್ ಪುಣ್್ ಸ್ಸಿಣ್ಕ್ ಜ�ವಿತ್ಕ್ ಅಸೆಚಿಂ್ ಬ್ಗಿಲ್್ ಲ್್ಹನ್,್ 

ವ್ಟ್್ ಕಷ್ಟಂಚಿಂ.್  ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ತ್ರಿ್ ತಿ್  ವ್ಟ್್ 
ಲ್ಬ್ತಾಲ್.

ಲೊರಾಚಾಕ್ ನಡಾಯಾವಿಶಿಂ ಗಮಣ್ ದವಾರಾ
(ಲೂಕ್ 6:43–44;್ 13:25–27)

15
್ “ಫಟಕ್ಯ್ಯಾ್  ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಚತ್ರಿಯ್್ 

ಘಯ್.್  ತೆ್  ಬಕ್ರಿಯಾಂಚ್ಯಾ್  ಬರಿ್  ದಿಸೊನ್್  ತುಮೆಚಿ�್ 
ಲ್ಗಿಂ್ ಯೆತ್ತ್.್ ಪೂಣ್್ ತೆ್ ವ್ಗ್ಟಂ್ ಬರಿ್ ನಿಜ್ಯಕ್�್ 
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ಆಪ್ಯ್ಚೆ�್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ 16
್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್ ಕ್ರಿಯ್ಂನಿ್ 

ತುಮಿ್  ತ್ಂಕ್್  ಜ್ಣ್್  ಜ್ತೆಲ್ಯಾತ್.್  ಕ್ಂಟೆರಿಂತ್್ 
ದ್ಕೊ್  ಕಶೆಂ್  ಮೆಳ್ನ್ಂತ್್  ತ್ಯಾಚ್್  ರಿತಿಂತ್್ 
ಬರೆಂ್  ಪ್ಡ್್  ಲೊ�ಕ್್  ಥ್ವ್ನಾ್ ಯೆನ್.್  ಅಂಜುರ್ಂ್ 
ಕ್ಟ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ ಝ್ಡ್ಂನಿ್ ಮೆಳ್ನ್.್ 17

್ ತ್ಯಾಚ್ಚಿ್ ಪರಿಂ್ 
ಹಯೆ�ಯಾಕ್ ಬರೊ್ ರೂಕ್ ಬರೆಂ್ ಪೊಳ್್ ದಿತ್.್ ಪ್ಡ್್ 
ರೂಕ್  ಪ್ಡ್್ ಪೊಳ್್  ದಿತ್.್  18

್ ಬಯ್ಯಾ್  ರುಕ್ನ್್ 
ಪ್ಡ್್ ಪೊಳ್್ ದಿಂವ್ಕ್್ ಜ್ಯ್ನಾ್ ಆನಿ್ ಪ್ಡ್್ ರುಕ್ನ್್ 
ಬರೆಂ್  ಪೊಳ್್  ದಿಂವ್ಕ್್  ಜ್ಯ್ನಾ.್  19

್ ಬರೆಂ್  ಪೊಳ್್ 
ದಿ�ನ್ತ್್ಯಾ್ ಹಯೆಯಾಯಾಕ್ ರುಕ್ಕ್ ಕ್ತನ್ಯಾ್ ಉಜ್ಯಾಂತ್್ 
ಉಡಯ ತ್ಾತ್.್ 20

್ ಹ್ಯಾ್ ಫಟಕ್ಯ್ಯಾ್ ಶಿಕೊವ ಣ್್ದಂರ್ಂಕ್ 
ತ್ಣಂ್ ದಿಂವ್ಚಿಯಾ್ ಪೊಳ್ಂನಿ್  (ಕ್ಯ್ಯಾಂನಿ)್ ತುಮಿ್ 
ಸಮೊ್ವ್ನಾ್ ಘತೆಲ್ಯಾತ್.

21
್ “‘ಹ್ಂವ್್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೊ’್  ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ್್ಯಾ್ 

ವವಿಯಾಂ್  ಮನ್ಶೆಕ್  ಸಗಿಯಾಂಚ್ಯಾ್  ರ್ಜ್ಯಾಕ್  ಪರಿವೆ�ಶ್್ 
ಕರುಂಕ್  ಸ್ದ್ಯಾ್  ನ್.್  ಸಗ್ಯಾರ್್  ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್  ಮ್ಹಜ್್ 
ಬ್ಪ್ಚ್ಯಾ್  ಖುಶೆ್  ಬರಿ್  ಕತೆಯಾಲೆ್ಚ್ಚಿ್  ಸಗಿಯಾಂಚ್್ 
ರ್ಜ್ಯಾಕ್ ಪರಿವೆ�ಶ್್ ಜ್ತೆಲೆ.್ 22

್ ಆಖೆರಿ�ಚ್ಯಾ್ ದಿಸ್ಂನಿ್ 
ಸಬ್ರ್್  ಮ ್್ಹಕ್,್  ‘ತುಂಚ್್  ಆಮೊಚಿ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್!್ 
ತುಜ್ಯಾ್  ವಿಶೆಯಾಂತ್್  ಆಮಿ್  ಶಿಕೊವ್ಣ್್  ದಿಲ್ಯಾ.್  ತುಜ್ಯಾ್ 
ನ್ಂವ್ನ್್ ದೆಂವ್ಚಿರ್ಂಕ್ ಸೊಡಯ್್ಂ್ ಆನಿ್ ಸಬ್ರ್್ 
ಅಚಯ್ಯಾಂಚಿಂ್  ಕ್ಯ್ಯಾಯಾಂ್  ಕೆಲ್ಯಾಂತ್’್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ ತ್ಾಲೆ.್ 23

್ ಪುಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ತ್ಂಕ್,್  ‘ಖೊಟೆಂಫಣ್್ 
ಆಧತೆಯಾಯಾಲ್ಯಾನೊ�,್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಪಯ್ಸೆ್ ಸರ್.್ ತುಮಿ್ 
ಕೊಣ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ನೆಣ್ಂ’್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಪಷ್ಟ್  ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಸ್ಂಗ್ತಾಲೊಂ.

ಬುದವಾಂತ್ ಆನಿ ಹೆಡಾಡಾ
(ಲೂಕ್ 6:47–49)

24
್ “ಮ್ಹಜಂ್ ಉತ್ರಿಂ್  ಆಯೊಕ್ನ್್  ತ್ಂಕ್್  ವಿದೆ�ಯ್್ 

ಜ್ಂವ್ಚಿ್ ಹಯೆಯಾಕೊ್್ ಆಪೆಂ್್ ಘರ್್ ಖಡ್್ಪಚೆರ್್ ಬ್ಂದ್್ಯಾ್ 
ಬುದ್ಂತ್ಕ್ ಸಮಜ್ವ್ನಾಸ್.

25
್ ಬರೊ�್  ಪ್ವ್ಸೆ್  ವ್ತೊನ್್  ಉದ್ಕ್  ವಯ್ರಿ್ 

ಚಡ ತ್ಾ.್  ವ್ರೆಂ್  ವ ್್ಹಳೊೆನ್್ ತ್ಯಾ್ ಘರ್ಕ್ ಮ್ತ್ಯಾ.್ 
ಪೂಣ್್ ತೆಂ್ ಘರ್್ ಖಡ್್ಪಚೆರ್್ ಬ್ಂದ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾ್ ತೆಂ್ 
ಪಡೊಂಕ್ ನ್.

26
್ “ಪೂಣ್್ ಮ್ಹಜಂ್ ಉತ್ರಿಂ್ ಆಯೊಕ್ವಿನಾ�್  ತ್ಂಕ್್ 

ವಿದೆ�ಯ್್ ಜ್ಯ್್ ನ್ತೊ್್  ಹೆಡ್್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ತ್ಯಾ್ 
ಹೆಡ್್ನ್್  ರೆಂವೆಚ್್  ವಯ್ರಿ್  ಆಪೆ್ಂ್  ಘರ್್  ಬ್ಂದೆ್ಂ.್ 
27

್ ಝಡ್್ ವ್್ಹರೆಚೊ್ ಪ್ವ್ಸೆ್ ವ್ತೊನ್್ ಉದ್ಕ್ ವಯ್ರಿ್ 
ಆಯೆ್ಂ,್ ವ್ರೆಂ್ ವ ್್ಹಳೊೆನ್್ ತ್ಯಾ್ ಘರ್ಕ್ ಮ್ಲೆಯಾಂ.್ 
ತವಳ್್ ತೆಂ್ ಘರ್್ ಕೊಸೊ್ನ್್ ಪಡೆ್ಂ.”

28
್ ಜೆಜುನ್್  ಶಿಕಯ್್ಯಾ್  ಹೊಯಾ್  ಸಂಗೊ್ಯ್  ಆಯೊಕ್ನ್್ 

ಲೊ�ಕ್  ವಿಜಮತ್್  ಜ್ಲೊ.್  29
್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ 

ತೊ್ ಶ್ಸ್ತ್ಯಾಂಬರಿ್ ಶಿಕಯ್ನಾಶೆಂ್ ಅಧಿಕ್ರ್್ ಅಸ್ಲ್ಯಾ್ 
ಮನ್ಶೆಬರಿ್ ಶಿಕಯ್ತಾಲೊ.

ಗೂಣ್ ಜಾಲೊಲಿ ರೊಡಾಕಾರ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 1:40–45;್ 5:12–16)

8್ ್ 1 ್ ಜೆಜು್  ದೊಂಗ್ರಿ್  ಥ್ವ್ನಾ್  ದೆಂವುನ್್  ಆಯೊ್.್ 
ಲೊ�ಕ್ನಿ್ ಜಮ್ಯಾಂ್ ಜಮ್ಯಾಂನಿ್ ತ್ಚೊ್ ಪ್ಟ್ವ್್್ 

ಕೆಲೊ.್ 2್ ತವಳ್್ ಏಕ್ ಕೊಡ್ಕ್ರ್್ ಜೆಜು್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಆಯೊ್.್ 
ತೊ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ಮುಖ್ರ್್ ಸಪಯಾಡೊನ್,್ “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್ 
ತುಕ್್  ಖುಶಿ್  ಆಸ್್ಯಾರ್್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಗೂಣ್್  ಕರುಂಕ್ 
ಸಕ್ತಾಯ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

3
್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಕ್್ ಆಪಡ್ನಾ,್ “ತುಕ್್ ಗೂಣ್್ ಕರುಂಕ್ 

ಮ ್್ಹಕ್್ ಮನ್್ ಆಸ್,್ ಗೂಣ್್ ಜ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ ತ್ಯಾ್ 
ಘಡಿಯೆಚ್್ ತ್ಚೆಂ್ ಕೊಡ್್ ಗೂಣ್್ ಜ್ಲೆಂ.್ 4

್ ಜೆಜುನ್್ 
ತ್ಕ್,್  “ಹೆಂ್  ಕಶೆಂ್  ಜ್ಲೆಂ್  ಮ್ಹಣ್್  ಕೊಣ್ಕಯ�್ 
ಸ್ಂಗಿನ್ಕ್.್  ಆತ್ಂ್  ತುಂ್  ವಚುನ್್  ಯ್ಜಕ್ಕ್ 
ತುಜೆಂ್ ಆಂಗ್್ ದ್ಕಯ್.್ ಗೂಣ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾನಿ್ ಮೊಯೆ್ಚ್್ 
ಶಿಕೊವೆಣ್ಂ್ ಫಮ್ಯಾಣೆಂ್ ದಿಂವ್ಕ್್ ಆಸ್ಲ್್್ ಕ್ಣಕ್ ಭೆಟಯ್.್ 
ತುಕ್್ ಗೂಣ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾಕ್ ತಿ್ ಸ್ಕಸೆ್ ಜ್ತಲ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ಭಲಾಯ್ಕಾ ಮೆಳಳೆಳಾ ಅಧಿಕರಿಚೊ ಸೆವಕ್
(ಲೂಕ್ 7:1–10;್ ಜುವ್ಂವ್್ 4:43–54)

5
್ ಜೆಜು್ ಕಫ್ನಯಾಂವ್್ ಶಹ್ರ್ಕ್ ಪರಿವೆ�ಶ್್ ಜ್ತ್ನ್್ 

ಸೆೈನಿಕ್ಚೊ್ ಎಕೊ್್ ಅಧಿಕರಿ್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್ 6
್ “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್ 

ಮ್ಹಜೊ್ ಚ್ಕೊರ್್ ಪ್ಡೆಂ್ ವವಿಯಾಂ್ ಮ್ಂದೆರಿಯಾಂತ್್ ಆಸ್.್ 
ತೊ್ ಕಠಿಣ್್ ದುಖೆನ್್ ವ್ಳ್್ಳ್ತಾ”್ ಕುಮೊಕ್ ಕರಿಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಮ್ಗ್ಲ್ಗೊ್.

7
್ ಜೆಜು್ ತ್ಯಾ್ ಅಧಿಕರಿಕ,್ “ಹ್ಂವ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ತ್ಕ್್ 

ಗೂಣ್್ ಕತ್ಯಾಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.
8

್ ತ್ಕ್್  ತ್ಯಾ್  ಅಧಿಕರಿನ್,್  “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್  ಮ್ಹಜ್್ 
ಘರ್ಕ್ ತುವೆಂ್ ಯೆಂವಿಚಿ್ ತಸಲ್್ ಯೊ�ಗಯಾತ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ನ್.್ 
ತ್ಕ್್ ಗೂಣ್್ ಜ್ಂವಿದಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ತುವೆಂ್ ಫಮ್ಯಾಯ್್ಯಾರ್್ 
ಪುರೊ,್ ತ್ಕ್್ ಗೂಣ್್ ಜ್ತಲೆಂ.್ 9್ ಹ್ಂವ್ಯ�್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ 
ಅಧಿಕರಿಂಚ್್  ಅಧಿ�ನ್್  ಆಸ್.್  ಮ್ಹಜ್್  ಅಧಿ�ನ್ಂತ್್ 
ಸಿಪ್ಯ�್ ಆಸ್ತ್.್ ಹ್ಂವ್್ ಏಕ್್ ಸಿಪ್ಯಕ್ ‘ವಚ್’್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತೊ್ ವೆತ್;್ ಆನೆಯಾ�ಕ್್ಯಾ್ ಸಿಪ್ಯಕ್  ‘ಯೆ’್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತೊ್ ಯೆತ್.್ ಹ್ಂವ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಚ್ಕ್ರಿಕ,್ 
‘ಹೆಂ್ ಕರ್’್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತೊ್ ವಿದೆ�ಯ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕತ್ಯಾ.್ 
ತುಕ್ಂಯ�್  ಹ್ಯಾ್  ರಿತಿಚೊ್  ಅಧಿಕ್ರ್್  ಆಸ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

10
್ ಹೆಂ್  ಅಯುಕ್ನ್್  ಜೆಜುಕ್  ಅಜ್ಪ್್  ಜ್ಲೆಂ.್ 

ಜೆಜು್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಆಸ್್ಯಾಂಕ,್  “ಹ್ಂವೆಂ್ 
ಇಸ್ರಿಯೆಲ್ಂತ್ಯ�್ ಸಮೆ�ತ್್ ಇತಿ್್ ಪ್ತೆಯಾಣ್ ಆಸ್್ಯಾ್ 
ವಯಾಕ್ತಾಕ್  ಪಳೆಂವ್ಕ್್  ನ್್  ಮ್ಹಣ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸತ್ಚ್್ 
ಸ್ಂಗ್ತಾ್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ 11

್ ಸಬ್ರ್್ ಲೊ�ಕ್ ಉದೆಂತಿ್ ಆನಿ್ 
ಅಸತಾಮೆತಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಯೆತಲೆ.್ ತೆ್ ಸಗಿಯಾಂಚ್ಯಾ್ ರ್ಜ್ಯಾಂತ್್ 
ಆಬ್ರಿಹಮ್,್  ಇಸ್ಕ್್  ಆನಿ್  ಜ್ಕೊಬ್್  ಹ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಜೆವ್ಣ್್ ಕತಯಾಲೆ.್ 12

್ ಸಗಿಯಾಂಚೆಂ್ ರ್ಜ್ಯಾಕ್ 
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ಫ್ವ್್  ಜ್ಲ್್ಂ್  ಬ್ಯ್ರಿ್  ಕ್ಳೊೆಕ್ಂತ್್  ಲೊಟುನ್್ 
ಘಾಲತಾಲೆ.್ ಥಂಯ್್ ತೆ್ ರಡ ತ್ಾಲೆ್ ಆನಿ್ ಜ್ತಲ್್ ದುಃಖಿನ್್ 
ದ್ಂತ್್ ಖಿಲೊಯಾಣ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

13
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜೆಜು್  ತ್ಯಾ್  ಅಧಿಕರಿಕ,್  “ಘರ್್ 

ವಚ್,್ ತುಂ್ ಪ್ತೆಯಾಲ್್ಯಾ್ ಬರಿ್ ತುಜ್ಯಾ್ ಚ್ಕ್ರಿಕ್ ಗೂಣ್್ 
ಜ್ತಲೆಂ”್  ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್  ತೆ�ಚ್್  ಘಡಿಯೆ�್  ತ್ಚ್್ 
ಚ್ಕ್ರಿಕ್ ಗೂಣ್್ ಜ್ಲೆಂ.

ಗೂಣ್ ಜಾಲೆಲಿ ಸಬಾರ್ ಲೊೇಕ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 1:29–34;್ ಲೂಕ್ 4:38–41)

14
್ ಜೆಜು್  ಪೆದುರಿಚ್್  ಘರ್್  ಗೆಲೊ.್  ಥಂಯ್್  ಪೆದುರಿಚಿ್ 

ಸ್ಸುಮ್ಯ್್ ಚಡ್್ ತ್ಪ್ನ್್ ಮ್ಂದೆರಿಯಾಂತ್್ ನಿದುನ್್ 
ಆಸ್ಲ್್  ಜೆಜುನ್್ ಪಳೆಲೆಂ.್  15

್ ಜೆಜುನ್್ ತಿಚೊ್  ಹ್ತ್್ 
ಅಪಡ್ತಾನ್್ ತ್ಪು್ ತಿಚೆ�್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಗೆಲೊ.್ ತವಳ್್ 
ತಿ್ ವಯ್ರಿ್ ಉಟೊನ್,್ ತ್ಚಿ್ ಸೆವ್್ ಕೆಲ್.

16
್ ತ್ಯಾ್  ದಿ�ಸ್್  ಸ್ಂಜೆಚ್ಯಾ್  ವೆಳ್ರ್್  ದೆಂವ್ಚಿರ್್ 

ಲ್ಗ್ಲ್್ಯಾ್  ಸಬ್ರ್ಂಕ್  ಜೆಜು್  ಸಶಿಯಾಂ್  ಆಪೊವ್ನಾ್ 
ಹ್ಡೆ್ಂ.್ ಜೆಜುನ್್ ಉತ್ರಿನಿಂಚ್್ ದೆಂವ್ಚಿರ್ಂಕ್ ತ್ಂಚೆ�್ 
ಥ್ವ್ನಾ್  ದ್ಂವೆ್ಯಾಲೆಂ;್  ಪ್ಡೆಂತ್್  ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್  ಸಕಕ್ಡ್್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ಗೂಣ್್  ಕೆಲೆಂ.್  17

್ ಜೆಜುನ್್ ಇಸ್ಯಯ್್ 
ಪರಿವ್ದ್ಯಾನ್್  ಸ್ಂಗ್್ಯಾಚೊ್  ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್  ಆರ್ಯಾ್ 
ಸೊಡೊವ್ನಾ್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ:

“ತ್ಣೆಂ್ ಆಮಿಚಿಂ್ ಪ್ಡ್್ ಶಿಡ್್ ಕ್ಣೆಗೆಲ್,್ ಆಮೆಚಿ್ 
ರೊ�ಗ್್ ವ್್ಹವಯೆ್”್ ್  ಇಸ್ಯಯ್್ 53:4

ಮ್ಹಣ್್ ಪರಿವ್ದಿ್ ಜ್ಲೊ್್ ಇಸ್ಯಯ್ನ್್ ಸ್ಂಗ್ಲೆ್ಂ್ 
ಹ್ಯಾ್ ಮುಖ್ಂತ್ರಿ್ ಪೂಣ್ಯಾ್ ಜ್ಲೆಂ.

ಜೆಜುಚೊ ಪಾಟಾಲಿವ್ ಕರಾ
(ಲೂಕ್ 9:57–62)

18
್ ಜೆಜು್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಭಂವತಾಣಂ್ ಆಸ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ 

ಆಪ್್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂಕ್ ಸರೊ�ವರ್ಚ್್ ತಡಿಕ್ ವಚುಂವ್ಕ್್ 
ಸ್ಂಗೆ್ಂ.್ 19

್ ತವಳ್್ ಶ್ಸಿತ್�ನ್್ ಜೆಜುಲ್ಗಿಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್ 
“ಶಿಕೊಂವ್ಣ್ದರ್,್ ತುಂ್ ಖಂಯ್್ ಗೆಲ್ಯಾರಿ�್ ಹ್ಂವ್್ ತುಜೊ್ 
ಪ್ಟ್್ಯಾವ್್ ಕತ್ಯಾ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

20
್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಕ್,್ “ಕೊಲ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಟಂ್ ಆಸ್ತ್,್ 

ಸುಕ್ಣ್ಂಕ್ ಘೂಟೆಂರ್್ ಆಸ್ತ್.್ ಪೂಣ್್ ಮನ್ಶೆಪುತ್ಕ್ 
ಮ್ತೆಂ್ ತೆಂಕುಂಕ್ ಸಯ್ತಾ್ ಸುವ್ತ್್ ನ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

21
್ ಶಿಸ್ಂ್ ಪೆೈಕ್್ ಎಕ್್ಯಾನ್,್ “ಹ್ಂವ್್ ಪಯ್ೆಂ್ ವಚುನ್್ 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಬ್ಪಯ್ಕ್್ ಮ್ತೆಯಾಕ್ ಪ್ಂವ್ಕ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ತ್ಕ್ದ್್ 
ದಿ.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಹ್ಂವ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ತುಜೊ್  ಪ್ಟ್್ವ್್ 
ಕತ್ಯಾಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗಿಲ್ಗೊ್.

22
್ ಪುಣ್್  ಜೆಜು್  ತ್ಕ್,್  “ಮೆಲೆ್್  ಆಪ ಣ್್ಂ್  ಥಂಯ್್ 

ಮೆಲ್್ಯಾಂಕ್ ಮ್ತೆಯಾಕ್ ಪ್ಂವಿದಾತ್.್ ಮ್ಜೊ್ ಪ್ಟ್್ವ್್ 
ಕರ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ಜೆಜುಚಾಕ್ ಫಮಾತಾಣ್ಾಕ್ಕ್ ಝಡ್ ವಾಹಾರಾತಾಚಿ 
ವಿಧೆೇಯ್ಪಣ್

(ಮ್ಕಯಾ್ 4:35–41;್ ಲೂಕ್ 8:22–25)
23

್ ಜೆಜು್  ದೊಣಚ್್ ಭಿತರ್್  ಗೆಲೊ.್  ತ್ಚೆ್  ಶಿಸ್ಯ�್ 
ತ್ಚ್ಯಾ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಗೆಲೆ.್  24

್ ದೊಣ್್  ತಡಿ್ 
ಥ್ವ್ನಾ್  ಸೊಡ್್ಯಾ್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ವ್ಹಡ್್  ಝಡ್್  ವ ್್ಹರೆಂ್ 
ಸರೊ�ವರ್ಂತ್್  ಉಠೆ್ಂ.್  ಲ ್್ಹರ್ಂ್  ದೊಣಕ್ 
ದ್ಂಕುಂಕ್ ಲ್ಗಿ್ಂ.್ ಪುಣ್್ ಜೆಜು್ ನಿದೊನ್್ ಆಸ್ಲೊ್.್ 
25

್ ಜೆಜುಚೆ್  ಶಿಸ್್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ಲ್ಗಿಂ್  ವಚುನ್್  ತ್ಕ್್ 
ಉಠೊನ್,್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಬಚ್ವ್್ ಕರ್!್ ಆಮಿ್ 
ಬುಡ್ತಾಂವ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

26
್ ಜೆಜುನ್,್ “ತುಮಿ್ ಭಿಯೆಂವೆಚಿಂ್ ಕ್ತ್ಯಾಕ?್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 

ಜ್ಯ್್ ತಿತೊ್್ ಭ್ವ್ರ್ಯಾ್ ನ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿ�ವ್ನಾ್ 
ಉಠೊನ್್ ತ್ಯಾ್ ಝಡ್್ ವ ್್ಹಯ್ಯಾಕಯ�್ ಲ ್್ಹರ್ಂಕ್�್ 
ಫಮ್ಯಾಯೆ್ಂ.್ ತ್ಯಾಚ್ಚಿ್ ಘಡಿಯೆ್ ಝಡ್್ ವ್್ಹರೆಂ್ ರ್ವೆ್ಂ.್ 
ಸರೊ�ವರ್್ ಶ್ಂತ್್ ಜ್ಲೊ.

27
್ ಲೊ�ಕ್ ಸಗೊ್್ ಆಜ್ಪ್್ ಪ್ವ್್.್ “ಹೊ್ ಕಸಲೊ್ 

ಮನಿಸ್?್ ಝಡ್್ ವ್್ಹರೆಂ್ ಆನಿ್ ಉದ್ಕ್ ಸಮೆ�ತ್್ ಹ್ಕ್್ 
ಖ್ಲ್್ ಜ್ತ್್ ನ್ಹಂಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಉಲೊಂಕ್ ಲ್ಗೆ್.

ದೆಂವಾಚೊರಾ ಥಾವ್ನ್ ದೊೇರಾಂಕ್ ಸುಟಾಕಾ
(ಮ್ಕಯಾ್ 5:1–20;್ ಲೂಕ್ 8:26–39)

28
್ ಜೆಜು್  ಸರೊ�ವರ್ಚ್ಯಾ್  ದುಸ್ರಿಯಾ್  ತಡಿರ್್  ಆಸ್್ಯಾ್ 

ಗ್ದ್ರೆನ್್ ಗ್ರ್ಂಚ್ಯಾ್ ಗ್ಂವ್ಂಕ್ ಪ್ವ್.್್ ಥಂಯ್್ 
ದೆಂವ್ಚಿರ್್ ಲ್ಗ್ಲೆ್್ ದೊ�ಗ್್ ಜಣ್್ ಜೆಜುಲ್ಗಿಂ್ ಆಯೆ್.್ 
ತೆ್ ಸಮ್ಧಿಂಚ್ಯಾ್ ಮ್ಟ್ಯಾನಿ್ ವ್ಹಸಿತಾ್ ಕನ್ಯಾ್ ಆಸ್ಲೆ್್ ಆನಿ್ 
ತೆಂ್ ಭಂಯಂಕರ್್ ಭಿರ್ಂಕುಳ್್ ಜ್ವ್ನಾಸೆ.್್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ 
ತೆ�್ ವ್ಟೆನ್್ ಲೊ�ಕ್ ವಸ್ನ್ತೆ್.್ 29

್ ತೆ್ ದೊ�ಗ್ಯ�್ 
ಜೆಜುಲ್ಗಿ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಬೊಬ್್ ಮ್ನ್ಯಾ,್ “ತುಂ್ ಅಮ್ಕ್ಂ್ 
ಕ್ತೆಂ್  ಕರಿಜೆ್  ಮ್ಹಣ್್  ಆಸ್ಯ್?್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಪುತ್್ 
ಠರ್ಯ್್ಯಾ್ ವೆಳ್್ ಆದಿಂಚ್್ ತುಂ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ದಗುದಾಂಕ್ 
ಹ್ಂಗ್್ ಆಯ್್ಯ್್ ಕ್ತೆಂ?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವ್ಹಡ್್ಯಾನ್್ ಬೊಬ್್ 
ಮ್ರುಂಕ್ ಲ್ಗೆ್.

30
್ ತ್ಯಾ್  ಜ್ಗ್ಯಾಚ್್  ಲ್ಗಿಂ್  ದುಕ್ರಿಂಚೊ್  ವ್ಹಡೊ್್ 

ಹಿಂಡ್್  ಚರೊನ್್  ಆಸ್ಲೊ್.್  31
್ ತ್ಯಾ್  ದೆಂವ್ಚಿರ್ಂನಿ,್ 

"ಆಮಿ್ ಹ್ಯಾ್  ದೊಗ್ಂಕ್ ಸೊಡ್ನಾ್ ವಚ್ಜೆ್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ 
ದಯ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ತ್ಯಾ್ ದುಕ್ರಿಂಚ್್ ಹಿಂಡ್ಂತ್್ 
ದ್ಡ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.

32
್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಂಕ್್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ,್ “ವಚ್!”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ 

ತವಳ್್ ತೆ್ ದೆಂವ್ಚಿರ್್ ತ್ಯಾ್ ದೊಗ್ಂಕ್ ಸೊಡ್ನಾ್ ದುಕ್ರಿಂ್ 
ಥಂಯ್್ ಗೆಲೆ.್ ತಕ್ಷಣ್ಂಚ್್ ಸಗೊ್್ ದುಕ್ರಿಂಚೊ್ ಹಿಂಡ್್ 
ದ್ವ್ನ್್ ವಚುನ್್ ಗುಡ್ಯಾ್ ಸಕಲ್್ ಸರೊ�ವರ್ಂತ್್ 
ಪಡೊನ್್ ಉತ್ಕ್ಂತ್್ ಬುಡೆ್.್ 33

್ ದುಕ್ರಿಂಕ್ ಚರೊನ್್ 
ಆಸ್ಲೆ್ಲೆ್ ದ್ವೆ್.್ ತೆ್ ಶಹ್ರ್ಕ್ ಗೆಲೆ್ ಆನಿ್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ಥಂಯ್್  ಘಡ್ಲ್್್  ಸಗಿ್್  ಗಜ್ಲ್,್  ಪರಿತೆಯಾ�ಕ್  ಜ್ವ್ನಾ್ 
ದೆಂವ್ಚಿರ್್ ಲ್ಗ್ಲ್್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಂವಿಶಿಂ್ ತ್ಣಂ್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ.್ 
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34
್ ತವಳ್್  ಶಹ್ರ್ಚೊ್  ಸಗೊ್್  ಲೊ�ಕ್  ಜೆಜುಕ್ 

ಪಳೆಂವ್ಕ್್ ಗೆಲೆ,್ ಆಮೊಚಿ್ ಗ್ಂವ್್ ಸೊಡ್ನಾ್ ವಚ್ಜೆ್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಪರ್ತಿಲ್ಗೆ್.

ಜೆಜು ಆರಿರಾರಾಕ್ ಗೂಣ್ ಕತಾತಾ
(ಮ್ಕಯಾ್ 2:1–12;್ 5:17–26)

9್ ್ 1್ ಜೆಜು್ ದೊಣರ್್ ಚಡುನ್್ ಸರೊ�ವರ್್ ಉತೊರಿನ್್ 
ಅಪ್್ಯಾ್ ಸ್ಂತ್್ ಶಹ್ರ್ಕ್ ಗೆಲೊ.್ 2

್ ಥೊಡೆ್ ಏಕ್ 
ಆರಿಚ್ಯಾ್  ಪ್ಡೆಗ್ರ್ಕ್  ಜೆಜು್  ಸಶಿಯಾಂ್  ಹ್ಡ್ನಾ್  ಆಯ್ೆ.್ 
ತೊ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಖ್ಟಯೆಂತ್್ ನಿದೊನ್್ ಆಸ್ಲೊ್.್ ಜೆಜುನ್್ 
ತ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಚೊ್  ವ್ಹಡೊ್್  ಭ್ವ್ರ್ಯಾ್  ಪಳೆವ್ನಾ್  ತ್ಯಾ್ 
ಆರಿಗ್ರ್ಚ್್ ಪ್ಡೆಗ್ರ್ಕ,್ "ತನಯಾಯಾಟ್ಯಾ,್ ಸಂತೊಸ್್ 
ಪ್ವ್.್  ತುಜಂ್  ಪ್ತ್ಕ್ಂ್  ಬೊಗ್ಸೆಲ್ಂ”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

3
್ ಥಂಯ್್ ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್ ಶ್ಸ್ತ್ಯಾಂನಿ್ ಹೆಂ್ ಆಯೊಕ್ನ್್ “ಹೆಂ್ 

ದೆ�ವ್್ ನಿಂದ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಅಪ್ಣ್್ ಇತ್್ಯಾಕ್ ಚಿಂತುಕ್ ಲ್ಗೆ್.
4

್ ತ್ಣಂ್ ಆಶೆಂ್ ಚಿಂತ್ತ್್ ಮ್ಹಣ್್  ಜೆಜುಕ್  ಕಳಿತ್್ 
ಆಸ್ಲೆ್.್ ತ್ಣೆಂ್ ತ್ಂಕ್ಂ,್ “ತುಮಿ್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ವ್ಯ್ಟ್ 
ಚಿಂತ್ನಾಂ್  ಕತ್ಯಾತ್?್  5

್ ಹ್ಯಾ್  ಆರಿಗ್ರ್್  ಪ್ಡೆಸ ತ್ಾಕ,್ 
ತುಜಂ್  ಪ್ತ್ಕ್ಂ್  ಬೊಗಸೆಲ್ಂ’್ ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್  ವ್್ 
‘ವಯ್ರಿ್ ಉಠೊನ್್ ಚಲ್’್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೆಚಿಂಗಿ�?್ 6

್ ಪೂಣ್್ 
ಮನ್ಶೆಪೂತ್ಕ್  ಪ್ತ್ಕ್ಂ್  ಬೊಗುಸೆಂಕ್  ಅಧಿಕ್ರ್್ 
ಆಸ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ದ್ಖೊವ್ನಾ್ ದಿತ್ಂ”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜೆಜು್  ತ್ಯಾ್  ಆರಿಗ್ರ್ಕ,್ 
“ಊಠ್,್  ತುಜೆಂ್  ಹ್ಂತುಳ್ನಾ್  ಘವ್ನಾ್  ಘರ್್  ಚಲ್”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್  7

್ ತವಳ್್  ತೊ್ ಉಠೊನ್್ ಘರ್್  ಗೆಲೊ.್ 
8

್ ಲೊ�ಕ್ ಹೆಂ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ವಿಸಿಮತ್್ ಪ್ವ್್.್ ಮನ್ಶೆಯಾಕ್ 
ಅಸಲ್್ ಪದಿ್್  ದಿಲ್್ಯಾಕ್  ಲೊ�ಕ್  ದೆವ್ಕ್ ವನುಯಾಂಕ್ 
ಲ್ಗೊ್.

ಸುಂರಾರಾರ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 2:13–17;್ ಲೂಕ್ 5:27–32)

9
್ ಜೆಜು್ ವಚುನ್್ ಅಸ ತ್ಾನ್,್ ಮ್ತೆವ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ವಯಾಕ್ತಾಕ್ 

ದೆಖೊ್.್  ಜೆಜುನ್್  ತ್ಕ್,್  “ಮ್ಹಜೊ್  ಪ್ಟ್್ವ್್  ಕರ್”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ ತವಳ್್ ಮ್ತೆವ್ನ್್ ಉಠೊನ್್ ಜೆಜುಚೊ್ 
ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕೆಲೊ.

10
್ ಜೆಜು್  ಮ್ತೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಘರ್್  ಜೆವ ಣ್್ಕ್  ಬಸೊ್.್ 

ಸಬ್ರ್್ ಸುಂಕ್ಗ್ರ್ಂ್ ಆನಿ್ ಪ್ತಿಕ್್ ಲೊ�ಕ್ ಜೆಜು್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಆನಿ್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ಪ್ಟ್್ವ್್  ಕತೆಯಾಲ್ಯಾ್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಜೆವ ಣ್್ಕ್ ಬಸೆ್.್ 11

್ ಹೆಂ್ ಪಳೆಲೆ್್ ಪ್ರಿಜೆವ್್ 
ಜೆಜುಚ್ಯಾ್  ಶಿಸ್ಂ್  ಕಡೆ,್  “ತುಮೊಚಿ್  ಶಿಕೊಣ ದ್ಾರ್್ 
ಸುಂಕ್ಗ್ರ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆನಿ್ ಪ್ತಿಕ್ಂ್ ಲೊಕ್ಕಡೆ್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಜೆವ್ತಾ?”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

12
್ ಫ್ರಿಜೆವ್ಂನಿ್  ಸ್ಂಗ್ಲೆ್ಂ್  ಆಯೊಕ್ನ್್  ಜೆಜು್ 

ತ್ಂಕ್,್ “ಭಲ್ಯಕ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವಯ್್ಚಿ್ ಗಜ್ಯಾ್ ನ್.್ 
ಪ್ಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ವಯ್್ಚಿ್ ಗಜ್ಯಾ್ ಆಸ್.್ 13

್ ತುಮಿ್ ವಚುನ್,್ 

“ಮ್ಹಕ್್  ಬಲ್ದ್ನ್್  ನ್ಹಯ್,್  ದಯ್್  ಜ್ಯ್’್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್ ಬರಯ್್ಯಾ್ ಉತ್ರಿಂಚೊ್ ಆರ್ಯಾ್ 
ಶಿಕೊನ್್ ಘಯ್.್ ಹ್ಂವ್್ ನಿತಿವಂತ್ಕ್ ಆಪೊಂವ್ಕ್್ 
ಆಯ್್ಂ್  ನ್ಹಯ್,್  ಪ್ತ್ಕ್ಯಾಂಕ್  ಆಪೊಂಕ್  ಆಯ್್ಂ”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ಜೆಜು ದುಸಾರಿಯ ಧಾಮಿತಾಕ್ ಜುದೆವಾಂಬರಿಂ ನಹಾಂಯ್
ಮ್ಕಯಾ್ 2:18–22;್ ಲೂಕ್ 5:33–39)

14
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜುವ್ಂವೆಚಿಂ್ ಶಿಸ್್ ಜೆಜುಲ್ಗಿಂ್ ಆಯ್ೆ.್ 

ತ್ಣಂ್  ಜೆಜುಕ್  “ಆಮಿ್  ಆನಿ್  ಫ್ರಿಜೆವ್್  ಸಬ್ರ್್ 
ಪ್ವಿಟಂ್  ಉಪ್ಸ್್  ಕತ್ಯಾಂವು.್  ಪುಣ್್  ತುಜೆ್  ಶಿಸ್್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಉಪ್ಸ್್  ಕರಿನ್ಂತ್?”್  ಮ್ಹಣ್್  ವಿಚ್ರಿ್ 
ಲ್ಗೆ್.

15
್ ಜೆಜು,್  “ಕ್ಜ್ರ್ಚ್ಯಾ್  ವೆಳ್ರ್್  ಹೊರೆತ್್ 

ಆಪ ಣ್್್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಸ ತ್ಾನ್್ ತ್ಚೆ�್ ಈಷ್ಟ್ ದುಖೆ�ಸ್ತಾ್ 
ಆಸ್ನ್ಂತ್.್ ಪುಣ್್ ಹೊರೆತ್್ ತ್ಂಕ್್ ಸೊಡ್ನಾ್ ವೆಚೊ್ 
ವೆ�ಳ್್ ಯೆತಲೊ.್ ತವಳ್್ ತೆ್ ದುಖೆ�ಸ್ತಾ್ ಜ್ತಲೆ್ ಆನಿ್ 
ಉಪ್ಸ್್ ಕತೆಯಾಲೆ.

16
್ “ಕೊಣ್ಯ�್  ಎಕೊ್್  ಪನ್ಯಾಯಾ್  ವಸ್ತ್ಕ್  ನವ್ಯಾ್ 

ಲುಗ್ಟಚೊ್ ಕೊಪೊ್ ಶಿವನ್.್ ಶಿವ್ತ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�,್ ತೊ್ 
ಕೊಪೊ್  ಪನ್ಯಾಯಾ್  ವಸ್ತ್ಚಿಂ್  ಸುತ್್ ವ್ಡ್ನಾ್  ಕ್ಡ ತ್ಾ.್ 
ತವಳ್್  ತ್ಚೊ್  ಫ್ಳೊೆ್  ಆನಿಕ್�್  ವ್ಹಡ್್  ಜ್ತ್.್ 
17

್ ತಶೆಂಚ್್  ಜಣ್್  ನವ್್  ದ್ಕ್ಂರೊ�ಸ್್  ಪನ್ಯಾಯಾ್ 
ಚ್ಮ್್ಯಾ್ ಚಿಲ್ಂನಿ್ ಭರಿನ್ತ್;್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ 
ಪನಿಯಾಂ್  ಚಿಲ್ಂ್  ಫುಟ ತ್ಾತ್;್  ಆನಿ್  ದ್ಕ್ಂರೊ�ಸ್್ 
ಗಳೊೆನ್್ ವೆತ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಜಣ್್ ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ ನವ್್ 
ದ್ಕ್ಂರೊ�ಸ್್ ನವ್ಯಾ್ ಚಿಲ್ಂನಿ್ ಭತ್ಯಾತ್.್ ತವಳ್್ 
ದೊ�ನಿ�್ ಉತ್ಯಾತ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

ಚೆಡಾವಾಕ್ ಪತಾಕ್ತಾನ್ ಜಿೇವ್ ಆನಿ ಸ್ತ್ೇಯೆಕ್ ಗೂಣ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 5:21–43;್ ಲೂಕ್ 8:40–56)

18
್ ಜೆಜು್ ಹೊಯಾ್ ಸಂಗೊ್ಯ್ ಉಲೊವ್ನಾ್ ಆಸ್ತಾಂ್ ಸಿನ್ಗೊಗ್ಚೊ್ 

ಅಧಿಕ್ರಿ್ ತ್ಚೆ�್ ಲ್ಗಿಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ತ್ಕ್್ ಬ್ಗೊನ್್ 
ನಮ್ಸ್ಕ್ರ್್ ಕನ್ಯಾ,್ “ಮ್ಹಜೆ�್ ಧುವೆನ್್ ಆತ್ತಾಂಚ್್ ಪ್ರಿಣ್್ 
ಕೆಲೊ.್ ತುಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ತಿಕ್್ ಅಪಡ್್ಯಾರ್್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ತಿ್ 
ಜ�ವ್್ ಜ್ತಲ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

19
್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಜೆಜು್ ಉಠೊನ್್ ಅಧಿಕರಿಂ್ ಸವೆಂ್ 

ಗೆಲೊ.್ ಜೆಜುಚೆ್ ಶಿಸ್ಯ�್ ಗೆಲೆ.
20

್ ಬ್ರ್್ ವಸ್ಯಾಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ರಗ್ತಾಸ್ರಿವ್ಚಿ್ ಪ್ಡೆಂತ್್ 
ಆಸ್ಲ್್ ಏಕ್ ಸಿತ್�್ ಥಂಯ್್ ಆಸ್ಲ್್.್ ತಿ್ ಸಿತ್�್ ಜೆಜುಚ್್ 
ಪ್ಟ್್ನ್ಚ್್  ಯೆ�ವ್ನಾ್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ಆಂಗ್ವಸ್ತ್ಚೆಂ್ 
ಪೊಂತ್್ ತಿಣೆಂ್ ಆಪಡೆ್ಂ.್ 21

್ ತಿ್ ಸಿತ್�,್ “ಹ್ಂವ್್ ತ್ಚೆಂ್ 
ಆಂಗ್ವಸುತಾರ್್  ಆಪಡ್್ಯಾರ್್  ಪುರೊ,್  ಹ್ಂವ್್  ಬರಿಂ್ 
ಜ್ತಲ್ಂ”್ ಮ್ಹಣ್್  ತಿಣೆಂ್  ಆಲೊಚನ್್  ಕೆಲ್.್  22

್ ಜೆಜು್ 
ಪ್ಟಂ್ ಘುಂವ್ವ್ನಾ್ ತ್ಯಾ್ ಸಿತ್�ಯೆಕ್ ಪಳೆವ್ನಾ,್ “ಧುವೆ�,್ 
ಸಂತೊಸ್್  ಪ್ವ್!್  ತುಜ್ಯಾ್  ಭ್ವ್ಥ್ಯಾನ್್  ತುಕ್್ 
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ಗೂಣ್್ ಜ್ಲೆಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ ತವಳ್್ ತಿಕ್್ 
ಗೂಣ್್ ಜ್ಲ್.

23
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜೆಜು್  ಅಧಿಕರಿಂ್  ಸವೆಂ್ ಮುಖ್ರ್್ 

ವಚುನ್್ ತ್ಚ್್ ಘರ್ಚ್ಯಾ್ ಭಿತರ್್ ಗೆಲೊ.್ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂಚ್್ 
ಸಂಸ್ಕ್ರ್ಕ್  ವ್ಜೊಂವ್ಕ್್  ಅಯಲ್್ಯಾ್  ಪ್ಲುಯಾಕ್ 
ವ್ಜ್್ಪಯಾಂಕ್  ಅನಿ್  ವಿಳ್ಪ್್  ಕತಯಾಲ್ಯಾಂಕ್  ಜೆಜು,್ 
24

್ “ಪಯ್ಸೆ್ ವಚ್,್ ಚೆಡುಂ್ ಮರೊಂಕ್ ನ್.್ ತಿ್ ನಿದ್್ಯಾ”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್  ಪುಣ್್  ತ್ಣಂ್  ಜೆಜುಚಿ್  ತಮ್ಶೆಂ್  ಕೆಲ್.್ 
25

್ ಲೊ�ಕ್ಕ್ ಬ್ಯ್ರಿ್ ದ್ಡ್್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜೆಜು್ ತ್ಯಾ್ 
ಚೆಡ್್ಚ್್ ಕುಡ್ಕ್ ಗೆಲೊ.್ ಜೆಜು್ ತ್ಯಾ್ ಚೆಡ್್ಚೊ್ ಹ್ತ್್ 
ಧತ್ಯಾನ್್ ತೆಂ್ ಚೆಡುಂ್ ಉಠೊನ್್ ರ್ವೆಂ್.್ 26

್ ಹಿ್ ಖಬರ್್ 
ಆಸ್್ಪಸ್ಚ್ಯಾ್ ಗ್ಂವ್ಚ್ಯಾ್ ಭಂವತಾಣಂ್ ವಿಸ್ತಾಲ್ಯಾ.

ಸಬಾರಾಂಕ್ ಗೂಣ್
27

್ ಜೆಜು್ ಥಂಯ್್ ಥ್ಂವ್ನಾ್ ಬ್ಯ್ರಿ್ ಸತ್ಯಾನ್್ ದೊ�ಗ್್ 
ಕುಡೆಯಾ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಪ್ಟ್್ಯಾನ್್ ಗೆಲೆ.್ ತ್ಣಂ,್ “ದ್ವಿದ್ಚ್ಯಾ್ 
ಪುತ್,್ ಆಮಿಚಿ್ ಕ್ಕುಳ್ತಾ್ ಕರ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಡ್್ಯಾನ್್ ಬೊಬ್್ 
ಮ್ರುಂಕ್ ಲ್ಗೆ್.

28
್ ಜೆಜು್  ಘರ್ಚ್ಯಾ್  ಭಿತರ್್  ಗೆಲೊ.್  ಕುಡೆಯಾಯ�್ 

ತ್ಚ್ಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಗೆಲೆ.್ ಜೆಜು್ ತ್ಂಕ್,್ “ಹ್ಂವ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಗೂಣ್್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ ತ್ಾಲೊಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಮಿ್ 
ಪ್ತೆಯಾತ್ತ್ಗಿ�?”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ.್್ ಕುಡ್ಯಾಯಾನಿ,್ 
“ವ್ಹಯ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್ ಆಮಿ್ ಪ್ತೆಯಾತ್ಂವ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ 
ದಿಲ್.

29
್ ತವಳ್್  ಜೆಜುನ್್  ತ್ಂಚೆ್  ದೊಳೆ್  ಆಪಡೆ್್  ಆನಿ್ 

ಮ್ಹಳೆಂ:್  “ತುಮಿ್  ಪ್ತೆಯಾಲ್್ಯಾಬರಿಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಗೂಣ್್ 
ಜ್ಂವಿದಾ”್  ಮ್ಹಣ್ಲೆ.್  30

್ ತಕ್ಷಣ್ಂಚ್್  ತ್ಂಕ್್  ದಿ�ಷ್ಟ್ 
ಆಯ್.್  “ಹಿ್ ವಿಷಯ್್ ಕೊಣ್ಂಕಚ್್ ಸ್ಂಗಿನ್ಕ್ತ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಂಕ್್ ತ್ಕ್ದ್್ ದಿಲ್.್ 31

್ ಪುಣ್್ ತ್ಯಾ್ 
ಕುಡ್ಯಾಯಾನಿ್ ಥಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್  ಬ್ಯ್ರಿ್ ಸನ್ಯಾ್  ಜೆಜುಚಿ್ 
ಖಬರ್್ ತ್ಯಾ್ ಗ್ಂವ್ಚ್್ ಭಂವತಾಣಂ್ ಸಗ್್ಯಾನಿ್ ಪರಿಸ್ರ್್ 
ಕೆಲ್.

32
್ ತೆ್  ದೊ�ಗಿ�್  ವೆತ್ಸ ತ್ಾನ್್  ಥೊಡ್ಯಾನಿ್  ದುಸ್ರಿಯಾ್ 

ಎಕ್್ಯಾಕ್ ಜೆಜು್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಅಪೊಡ್ನಾ್ ಹ್ಡೆ್.್ ತ್ಚೆ�್ ಥಂಯ್್ 
ದೆಂವ್ಚಿರ್್ ಅಸ್ಲೆ್್ ವವಿಯಾಂ್ ತೊ್ ಮೊನೊ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೊ.್್ 
33

್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಯಾ್ ದೆಂವ್ಚಿರ್ಕ್ ತ್ಕ್್ ಸೊಡ್ನಾ್ ವಸ್ಜೆ್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಫಮ್ಯಾಯ್ೆಂ.್  ತೊ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್ಲ್ಗೊ್.್  ಹೆಂ್ 
ಪಳೆಲೊ್್  ಲೊ�ಕ್  ವಿಜಮತ್್  ಜ್ವ್ನಾ,್  “ಇಸೆರಿಲ್ಂತ್್ 
ಆಸಲೆಂ್ ಕ್ಯೆಯಾಂ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ಚ್ಚಿ್ ನ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.

34
್ ಪುಣ್್  ಫ್ರಿಜೆವ್,್  “ಹೊ್  ದೆಂವ್ಚಿರ್ಂಚ್್ 

ಬಳ್ನ್ಂಚ್್ ದೆಂವ್ಚಿರ್ಂಕ್ ಸೊಡಯ್ತಾ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.

ಲೊರಾ ವಿಶಿಂ ಜೆಜುಚೆಂ ದೂಖ್
35

್ ಜೆಜುನ್್  ಶಹ್ರ್ಂನಿ್  ಆನಿ್  ಹಳ್್ಯಾಂನಿ್  ಪಯಣ್್ 
ಕೆಲೆ.್  ಜೆಜು್  ತ್ಂಚ್್  ಸಬ್ಮಂದಿರ್ಂನಿ್  ಶಿಕೊವ್ಣ್್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ರ್ಜ್ಯಾಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಬರಿ್  ಖಬರ್್ 

ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ ಸವ್ಯಾ್ ಥರ್ಚಿ್ ಪ್ಡ್ಶಿಡೆಂಕ್ ಗೂಣ್್ 
ಕೆಲೆ.್ 36

್ ದುಖಿನಿಂ್ ವಳ್್ಲೆತಾಲ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ್ ಅಸಹ್ಯಕ್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಲೊ�ಕ್ಕ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಜೆಜು್ ದು:ಖೆ�ಸ್ತಾ್ ಜ್ಲೊ.್ 
ಗೊವಿ್್ ನ್ತ್ಲ್್ಯಾ್ ಬಕ್ರಿಯಾಂಬರಿ್ ತೆ್ ಆಸ್ಲೆ್.್ 37

್ ಜೆಜು್ 
ಆಪ್್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂಕಡೆ,್ “ಬೆಳೆಂ್ ಯಥೆ�ಷ್ಟ,್ ಪುಣ್್ ವ್ವ್ರಿಡಿ್ 
ಥೊಡೆಚ್.್ 38

್ ಬೆಳ್ಯಾಂಚೊ್ ಧನಿಂ್ ದೆ�ವ್ಚ್.್ ದೆಕುನ್್ 
ಚಡ್್ ವ್ವ್ರಿಡ್ಯಾಂಕ್ ಲುವೆಣ್ಂ್ ಖ್ತಿರ್್ ದ್ಡಿಶೆಂ್ ತ್ಚೆ�್ 
ಲ್ಗಿಂ್ ಮ್ಗ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ಜೆಜುನ್ ಅಪೊಸಾತಾಲಾಂಕ್ ದಲೊಲಿ ಆದೆೇಶ್
(ಮ್ಕಯಾ3:13–19;್ 6:7–13;್ ಲೂಕ್ 6:12–16;್ 9:1–6)

10್ ್ 1 ್ ಜೆಜು್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಬ್ರ್್  ಜಣ್ಂ್  ಶಿಸ್ಂಕ್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಪೊವ್ನಾ,್ ತ್ಂಕ್್ ದೆಂವ್ಚಿರ್ಂಕ್ 

ಸೊಡೊಂವಿಕ್�್ ಸಗ್್ಯಾ್ ಥರ್ಚ್ಯಾ್ ಪ್ಡೆಂ್ ಆನಿ್ ಶಿಡೆಂಕ್ 
ಗೂಣ್್ ಕರುಂಕಯ�್ ಅಧಿಕ್ರ್್ ದಿಲೊ.್ 2್ ಬ್ರ್್ ಜಣ್್ 
ಅಪೊಸತಾಲ್ಂಚೆ್ ನ್ಂವ್ಂ್ ಅಶಿಂ್ ಆಸ್ಂತ್:

ಸಿಮ್ಂವ್್ (ಪೆದುರಿ್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಪಯ್ತಾತ್)್ ಆನಿ
ಹ್ಚೊ್ ಭ್ವ್್ ಆಂದೆರಿ,
ಜೆಬೆದೆವ್ಚೆ್ ಪೂತ್್ ಜ್ಕೊಬ್,
ತ್ಚೊ್ ಭ್ವ್್ ಜುವ್ಂವ್,

್  3್ ಪ್ಲ್ಪ್
ಆನಿ್ ಬ್ತೊಯಾಲೊಮೆವ್,
ತೊಮ್ಸ್,
ಸುಂಕ್ಗ್ರ್್ ಜ್ವ್ನಾಸೊ್್ ಮ್ತೆವ್,
ಆಲೆ್ಪವ್ಚೊ್ ಪೂತ್್ ಜ್ಕೊಬ್,
ಥ್ದೆದಾವ್,

್  4್ ಜುದೆವ್ಂಚೊ್ ದೆ�ಶ್ಭಕತಾ್ ಸಿಮ್ಂವ್
ಆನಿ್ ಜೆಜುಕ್ ದುಸ್ಮನ್ಂಕ್ ಪರ್ಧಿ�ನ್್ ಕೆಲೊ್್ 

ಇಸೊಕ್ರಿಯೊ�ತ್್ ಜುದ್ಸ್.

5
್ ಜೆಜು್  ಹ್ಯಾ್  ಬ್ರ್್  ಅಪೊಸ ತ್ಾಲ್ಂಕ್  ಥೊಡಿಂ್ 

ನಿದೆ�ಯಾಶ್್ ದಿ�ವ್ನಾ್ ಸಗಿಯಾಂಚ್್ ರ್ಜ್ಯಾ್ ವಿಶಿಂ್ ತಿಳ್ಸೆಂಕ್ 
ತ್ಂಕ್್ ದ್ಡೆ್ಂ.್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಂಕ್್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ್ ಕ್ತೆಂ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್:್  “ಜುದೆವ್್  ನ್ಹಂಯ್್  ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್  ಲೊಕ್್ 
ಲ್ಗಿಂ್  ಜ್ಂವ್್  ಸ್ಮ್ರಿಯ್ಗ್ರ್ಂಚಿಂ್  ವಸಿತಾ್ 
ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಗ್ವ್ಂಕ್ ವಸ್ನ್ಕ್ತ್.್ 6

್ ಪುಣ್್ ಚುಕೊನ್್ 
ಗೆಲ್್ಯಾ್ ಬಕ್ರಿಯಾಂ್ ಬರಿಂ್ ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್ ಇಸ್ರಿಯೆಲ್ಂಚ್್ 
ಸಶಿಯಾಂ್ ವಚುನ್,್ 7್ ಸಗಿಯಾಂಚೆಂ್ ರ್ಜ್ಯಾ್ ವೆಗಿಂಚ್್ ಯೆತ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಪ್ಚ್ರಿತ್್ ಕರ್.್ 8

್ ಪ್ಡೆಸ ತ್ಾಂಕ್ ಗೂಣ್್ ಕರ್.್ 
ಮೆಲ್್ಯಾಂಕ್  ಜ�ವ್್  ಕರ್,್  ಕೊಡ್ಕ್ರ್ಂಕ್  ಗೂಣ್್ 
ಕರ್.್  ಲೊಕ್ಕ್  ದೆಂವ್ಚಿರ್ಂ್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಸೊಡಯ್.್ 
ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಹೊ್ ಅಧಿಕ್ರ್್ ಪುಂಕ್ಯಾಕ್ ದಿತ್.್ 
ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ದುಸ್ರಿಯಾಂಕ್ ಪುಂಕ್ಯಾಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್.್ 
9

್ ತುಮೆಚಿಂ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ದುಡು್ ಜ್ಂವಿದಾ್ ತ್ಂಬೆಂ,್ ರುಪೆಂ್ 
ಭ್ಂಗ್ರ್್ ಲೆಗುನ್್ ಕ್ಣೆಗೆವ್ನಾ್ ವರನ್ಕ್ತ್.್ 10

್ ಪೊತೆಂ್ 
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ಜ್ಂವ್್ ಚಡ್್ ವಸುತಾರ್್ ಜ್ಂವು್ ವ ್್ಹಣೊ�್ ಹ್ತ್ಂತ್್ 
ದ್ಂಡೊ್ ಜ್ಂವು್ ಘನ್ಕ್ತ್.್ ವ್ವ್ರಿಡ್ಯಾಕ್ ಗಜ್ಯಾ್ 
ಜ್ಯ್ಲೆ್ಂ್ ದಿತಲೆ.

11
್ “ತುಮಿ್  ಖಂಯ್ಚಿಯಾಯ�್  ಹಳೆ್ಚ್ಯಾ್  ಭಿತರ್್ ಯ್್ 

ಶಹ್ರ್ಕ್  ರಿಗ ತ್ಾನ್್  ಥಂಯ್್  ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್  ಉತತಾಮ್್ 
ವಯಾಕ್ತಾಕ್ ಸಮುನ್್್ ಘಯ್,್ ತುಮಿ್ ತೊ್ ಗ್ಂವ್್ ಸೊಡುನ್್ 
ವಚಸರ್್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಘರ್ಚ್ಚಿ್ ರ್ವ್.್ 12

್ ತ್ಯಾ್ ಘರ್ಂತ್್ 
ತುಮಿ್ ಭಿತರ್್ ಸತ್ಯಾನ್,್ ‘ಸಮ್ಧ್ನ್್ ಹ್ಯಾ್ ಘರ್ಕ’್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್.್ 13

್ ತ್ಯಾ್ ಘಚಿಯಾಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್್ಗತ್್ 
ದಿತಿತ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ತುಮೆಚಿಂ್  ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್್  ತ್ಂಕ್್ 
ಮೆಳೊೆಂವಿದಾ.್  14

್ ಎಕ್್ ಘಚಿಯಾಂ್ ಯ್್ ಎಕ್್  ಗ್ಂವಿಚಿಂ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್್ಗತ್್ ದಿನ್ತ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ವ್್ ತುಮೆಚಿಂ್ 
ಉತ್ರ್್ ಆಯ್ಕ್ನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ತುಮಿ್ ತೊ್ ಜ್ಗೊ್ 
ಸೊಡ್ನಾ್  ವೆತ್ನ್,್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಪ್ಂಯ್ಂಚಿ್  ಧುಳ್್ 
ಫ್ಪುಡ್ನಾ್ ಸೊಡ್.್ 15

್ ಝಡೆತಾಚ್ಯಾ್ ದಿಸ್್ ಹ್ಯಾ್ ಗ್ಂವಿಚಿಂ್ 
ಗತ್್ ಸೊದೊಮ್್ ಆನಿ್ ಗೊಮೊರ್ಗ್ರ್ಂಚ್ಕ್�್ ಚಡ್್ 
ವ್ಯ್ಟ್  ಜ್ತಲ್್ ಮ್ಹಣ್್  ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸತ್ಚ್್ 
ಸ್ಂಗ್ತಾ.

ದಗ್ದಣ್ೊಕ್ ವಿಶಿಂ ಜೆಜುಚಿ ತಾಕ್ದ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 13:9–13;್ ಲೂಕ್ 21:12–17)

16
್ “ಪಳೆಯ್!್ ಬೊಲ್್ಪಯಾಂ್ ಮಧೆಂ್ ಬಕೆರಿ್ ಸೊಡ್್ಯಾ್ ಬರಿಂ್ 

ಹ್ಂವ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಧ್ಡ ತ್ಾಂ.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತುಮಿ್ 
ಸಪ್ಯಾಬರಿ್  ಚತುರ್,್  ಪ್ವ್ಯಾಯಾಂಬರಿ್  ಸ್ಧೆಭೊಳ ್ೆ 
ಜ್ಯ್,್  ಖಂಯೆಚಿಂಚ್್  ತೊಂದೆರಿ್  ಕರಿನ್ಕ್ತ್್ 
17

್ ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್ ವಿಶಿಂ್ ಚತ್ರಿಯೆನ್್ ಘಯ್.್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ತೆ್  ಭಂದಿ್  ಕನ್ಯಾ್  ನಿತಿಸಭ್ಂ್  ಆಧಿ�ನ್್  ಆಪೊವ್ನಾ್ 
ವತ್ಯಾಲೆ.್  ತೆ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಸಿನ್ಗೊಗ್ಂನಿ್  ಜೆಬ್ಯಾಂದ್್ 
ಮ್ತ್ಯಾಲೆ.್  18

್ ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಅಧಿಕ್ರಿಂ್  ಮುಖ್ರ್್ 
ರ್ಯ್ಂ್  ಮುಖ್ರ್್  ಆಪೊವ್ನಾ್  ವತ್ಯಾಲೆ.್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ನ್ವಿಂ್  ಲೊ�ಕ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಆಶೆಂ್  ಕತ್ಯಾಲೆ.್  ಪುಣ್್ 
ತುಮಿ್ ತ್ಯಾ್ ರ್ಯ್ಂಕ್�್ ಆಧಿಕ್ರಿಂಕ್�್ ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಂಯ್್ 
ಜ್ಲೆ್್  ಲೊಕ್ಕಯ�್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ವಿಶಿಂ್  ಸ್ಂಗ ತೆಾಲ್ಯಾತ್.್ 
19

್ ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಭಂದೆಂತ್್  ಗ್ಲ ತ್ಾನ್್  ತುಮಿ್  ಕ್ತೆಂ್ 
ಉಲೆೈಜ್ಯ್,್  ಕಶೆಂ್ ಉಲೆೈಜ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತ್್ 
ಕರಿನ್ಕ್ತ್.್  ತುಮಿ್  ಸ್ಂಗ್ಜ್ಯ್್ ಜ್ಲೆ್ಂ್  ತ್ಯಾ್ 
ವೆಳ್ರ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕಳಿತ್್ ಜ್ತಲೆಂ.್ 20

್ ಉಲಯತಾಲೆ್ ತೆ್ 
ನಿಜ್ಯಕ್�್ ತುಮಿ್ ನ್ಹಂಯ್.್ ತುಮ್ಚಿಯಾಬ್ಪ್ಚೊ್ ಆತೊಮ್ 
ತುಮೆಚಿ�್ ಮುಖ್ಂತ್ರಿ್ ಉಲೆೈತ್ಲೊ.

21
್ “ಭ್ವ್್  ಸ್ಂತ್್  ಭ್ವ್ಕ್  ವಿರೊ�ಧ್್  ಜ್ವ್ನಾ್ 

ತ್ಂಕ್್  ಜವೆಶಿಂ್  ಮ್ಚ್ಯಾಯಾಕ್  ಧನ್ಯಾ್  ದಿತ್ಲೆ.್ 
ಬ್ಪ್ಯ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಸ್ಂತ್್  ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಕ್  ವಿರೊ�ಧ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ತ್ಂಕ್್ ಮಣ್ಯಾಕ್ ಒಪುಸೆನ್್ ದಿತೆಲೆ.್ 22

್ ತುಮಿ್ 
ಮ್ಹಜೊ್ ಪ್ಟ್ವ್್್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಲೊ�ಕ್ ಸಗೊ್್ ತುಮೊಚಿ್ 
ದೆ್�ಷ್್  ಕತ್ಯಾಲೆ.ಪುಣ್್  ಆಖೆ�ರ್್  ಪಯ್ಯಾಂತ್್  ಥಿರ್್ 
ರ್ವ ತ್ಾಲೊ್ ಬಚ್ವ್್ ಜ್ತಲೊ.್ 23

್ ಏಕ್್ ಗ್ಂವ್ತ್್ 

ತುಮ್ಕ್ಂ್  ದಗಿದಾಲ್ಯಾರ್್  ದುಸ್ರಿಯಾ್  ಗ್ಂವ್ಕ್  ವಚ್.್ 
ಮನ್ಶೆಪೂತ್್  ಪತ್ಯಾಯಾನ್್  ಯೆಂವ್ಚಿ್  ಪಯ್ೆಂ್  ತುಮಿ್ 
ಇಸೆರಿಯೆಲ್ಚ್ಯಾ್ ಗ್ಂವ್ಂಕ್ ವೆಚೆ್ ಮುಗೊದಾಂವೆಚಿಂನ್ತ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸತ್ಚ್ಚಿ್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ.

24
್ ಶಿಸ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಮೆಸಿತ್್ ಪ್ರಿಸ್್ ವತೊಯಾ್ ನ್ಹಯ್.್ ಚ್ಕರ್್ 

ಧನಿಯ್್  ಪ್ರಿಸ್್  ವತೊಯಾ್  ನ್ಹಯ್.್  25
್ ಶಿಸ್್  ಆಪ್್ಯಾ್ 

ಮೆಸಿತ್್  ಸ್ಕೊಯಾ್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಪುರೊ.್  ಚ್ಕರ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಧನಿಯ್್ ಸ್ಕೊಯಾ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಪುರೊ.್ ಕುಟ್ಮಂಚ್ಯಾ್ 
ಯಜ್ಮನ್ಯಾಕಚ್್  ಬೆಎಲೆ್ಬುಲ್್  (ದೆಂವ್ಚಿರ್)್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಆಪಯ್್ಯಾರ್,್ ತ್ಯಾ್ ಕುಟ್ಮಚ್ಯಾ್ ಉರ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ�ಂಕ್�್ 
ಪ್ಡ್್ ನ್ಂವ್ನ್್ ಆಪೊವೆಚಿಂ್ ನ್ತ್ಗಿ�?

ಭಿಯೆಜಾಯ್ ಜಾಲೆಲಿಂ ದೆವಾಕ್, ಮನಾಶಂಕ್ ನಹಾಂಯ್
(ಲೂಕ್ 12:2–7)

26
್ “ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್  ಭಿಯೆನ್ಕ್ತ್.್ 

ಧ್ಂಪುನ್್ ಆಸ್್ ತೆಂ್ ಹಯೆಯಾಯಾಕ್ ಉಗ ತೆಾಂ್  ಜ್ತಲೆಂ.್ 
ಗುಪ್ತ್್  ಆಸ್್  ತೆಂ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಪಗಯಾಟ್್  ಜ್ತಲೆಂ.್ 
27

್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕ್ಳೊೆಕ್ಂತ್್ (ಗುಪ್ತ್್ ಜ್ವ್ನಾ)್ 
ಹಿ್  ಸಂಗೊ್ಯ್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್  ಪುಣ್್  ತುಮಿ್  ಹಿ್  ಸಂಗೊ್ಯ್ 
ಉಜ್್ಡ್ಂತ್್ ಸ್ಂಗ್ಜ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಖುಶಿ.್ 
ಹ್ಂವು್ ಹಿ್ ವಿಷಯ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಗುಟ್ನ್್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್ 
ಪುಣ್್ ತುಮಿ್ ಹಿ್ ವಿಷಯ್್ ಸಗ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ವ್ಹಡ್್ಯಾನ್್ 
ಸ್ಂಗ್.

28
್ “ಲೊಕ್ಕ್ ಭಿಯೆನ್ಕ್ತ್.್  ತೆ್  ಕೂಡ್್ ಮ್ತ್ರಿ್ 

ಜವೆಶಿ್ ಮ್ತ್ಯಾಲೆ.್ ಆತ್ಯಾಕ್ ತೆ್ ಜವೆಶಿ್ ಮ್ರುಂಕ್ 
ಸಕೆಚಿನ್ತ್.್ ಕೂಡ್ಯ�್ ಅತೊಮಯ�್ ಯೆಮೊಕ್ಂಡ್ಂತ್್ 
ಗ್ಲ್ಚಿಯಾ್ ದೆವ್ಕ್ ಭಿಯೆಯ್.್ 29

್ ಸುಕ್ಣ್ಂ್ ವಿಕ ತ್ಾಸ ತ್ಾನ್,್ 
ದೊ�ನ್್ ಸುಕ ಣ್್ಂಕ್ ಏಕ್ ್ ನ್ಣ್ಯಾಕ್ a್ ವಿಕ ತ್ಾತ್.್ ಪುಣ್್ 
ತುಮೊಚಿ್ ಬ್ಪ್ಯ್್ ಕಬ್್ತೆ�ವಿಣೆಂ್ ತ್ಂತು್ ಏಕಯ�್ 
ಮೊಚಿಯಾನ್ಂತ್.್ 30

್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಮ್ತ್ಯಾರ್್ ಕ್ತೆ್್  ಕೆ�ಸ್್ 
ಆಸ್ತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ದೆವ್ಕ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ 31

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ 
ಭಿಯೆನ್ಕ್ತ್.್ ತುಮಿ್ ಜ್ಯ್್ಯ್ ಗಿಬುಯಾಜ್ಯಾಂ್ ಪ್ರಿಸ್್ 
ಚಡ್್ ಮೊಲ್ಧಿಕ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.

ತುಮಾಚೊಯ ಪಾತೆಕ್ಣಂ ವಿಶಿಂ ಉರಾಯಾನ್ ಸಾಕ್ಸ್
(ಲೂಕ್ 12:8–9)

32
್ “ಏಕೊ್್  ದುಸ್ರಿಯಾ್  ಹುಜರ್,್ ಆಪುಣ್್ ಮ್ಹಜೊ್ ಮ್ಹಣ್್ 

ಸ್ಂಗ್್ಯಾರ್,್  ಹ್ಂವ್ಯ�್  ಸಗಿಯಾಂಚ್ಯಾ್  ಬ್ಪ್ಚ್ಯಾ್ 
ಹುಜರ್್ ತ್ಕ್್ ಮ್ಹಜೊ್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾಲೊಂ.್ 33

್ ಪುಣ್್ 
ಎಕ್್ಯಾನ್್ ಲೊಕ್್ ಹುಜರ್,್ ಆಪುಣ್್ ಮ್ಹಜೊ್ ನ್ಹಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್್ಯಾರ್,್ ಹ್ಂವ್ಯ�್ ಸಗಿಯಾಂಚ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಬ್ಪ್್ 
ಹುಜರ್್ ತೊ್ ಮ್ಹಜೊ್ ನ್ಹಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾಲೊಂ.

a 10.29 ನಾಣ್ಕ್. ತ್ಂಬ್ಯಾಚೆಂ್  ನ್ಣಯಾ.್  ದಿನ್ರಿಂತ್್ 
ಬ್ರ್ಂತ್್ ಏಕ್ ವ್ಂಟೊ.
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ಜೆಜುಚಾಕ್ ಪಾಟಾಲಿವ್ ದಾರಾಂಕ್ ಕಷ್್
(ಲೂಕ್ 12:51–53;್ 14:26–27)

34
್ “ಭುಂಯ್ತಾ್ ಸಮ್ಧ್ನ್್ ಹ್ಡುಂಕ್ ಹ್ಂವ್್ ಆಯ್ಂ್್ 

ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತಿನ್ಕ್ತ್.್ ಹ್ಂವ್್ ಸಮ್ಧ್ನ್್ ಹ್ಡುಂಕ್ 
ಆಯ್್ಂ್  ನ್ಹಯ್,್  ತಲ್್ರ್್  ಗ್ಲುಂಕ್  ಆಯ್್ಂ.್ 
35

್ 
–36

್ ಹೆಂ್ ಪರಿವ್ದ್ನ್್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ ಕರುಂಕ್ ಹ್ಂವ್್ 
ಆಯ್್ಂ:

‘ಎಕ್್ಯಾಕ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಘಚೆಯಾಚ್್ ದುಸ್ಮನ್್ ಜ್ತಲೆ.
ಪುತ್್ ಬ್ಪ್ಯ್ಕ್,್ ಧುವ್್ ಅವಯ್ಕ್,

ಸುನ್್ ಮ್ಯೆಚಿರ್್ ದುಸ್ಮನ್್ ಜ್ತಲ್.’್ ್ ಮಿ�ಕ್್ 7:6

37
್ “ಕೊಣ್ಯ�್ ಮ್ಹಜೊ್ ಮೊ�ಗ್್  ಕಚ್ಯಾಯಾಕ್�್  ಚಡ್್ 

ಜ್ವ್ನಾ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಬ್ಪ್ಯೊಚಿ್  ವ್್  ಆವಯೊಚಿ್  ಮೊ�ಗ್್ 
ಕೆಲ್ಯಾರ್,್  ತೊ್  ಮ್ಹಜೊ್  ಪ್ಟ್್ವ್ದ್ರಿ�್  ಜ್ಂವ್ಕ್್ 
ಯೊ�ಗ್ಯಾ್  ನ್ಹಯ್.್  ಕೊ�ಣ್ಯ�್  ಮ್ಹಜೊ್  ಮೊ�ಗ್್ 
ಕಚ್ಯಾಯಾಕ್�್ ಚಡ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಪುತ್ಕ್ ವ್್ ಧುವೆಚೊ್ ಮೊ�ಗ್್ 
ಕೆಲ್ಯಾರ್್ ತೊ್ ಮ್ಹಜೊ್ ಪ್ಟ್್ವ್ದಾರ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಯೊ�ಗ್ಯಾ್ 
ನ್ಹಯ್.್ 38

್ ಕೊ�ಣ್ಯ�್ ಮ್ಹಜೊ್ ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕತ್ಯಾನ್್ 
ತ್ಕ್್ ದಿಂವ್ಚಿ್ ಖುರಿಸ್್ ಘನ್ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ತೊ್ ಮ್ಹಜೊ್ 
ಪ್ಟ್್ವ್ದ್ರ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಯೊ�ಗ್ಯಾ್ ನ್ಹಯ್.್ 39

್ ಮ್ಹಜೊ್ 
ಮೊ�ಗ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾಕ್�್ ಚಡ್್ ಆಪೊ್್ ಜ�ವ್ಚೊ್ ಮೊ�ಗ್್ 
ಕತ್ಯಾಲೊ್ ತೊ್ ಹೊಗ್್ಯ ತ್ಾ.್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಪ್ಸತ್್ ಆಪೊ್್ 
ಜ�ವ್್ ಹೊಗ್್ಯ್ತಾ್ ತೊ್ ವ್ಟ್ಯ್ತಾ.

ದೆವಾಚಾಕ್ ಮನಾಶಂಕ್ ಸಾವಾಗತ್  
ಕತಾಕ್ತಾಲಾಕ್ಕ್ ಆಶಿೇವಾತಾದ್

(ಮ್ಕಯಾ್ 9:41)
40

್ “ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್್ಗತ್್ ಕತ್ಯಾ್ ತೊ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಸ್್ಗತ್್ 
ಕತ್ಯಾ.್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಸ್್ಗತ್್  ಕತ್ಯಾ್  ತೊ್  ಮ ್್ಹಕ್್ 
ದ್ಡ್್ಯಾಚೊಚ್್  (ದೆವ್ಕ)್  ಸ್್ಗತ್್  ಕತ್ಯಾ.್ 
41

್ ಪರಿವ್ದ್ಯಾಕ್  ಪ್ರಿವ್ದಿ್  ಮ್ಹಣ್್  ಬೆಟ್್  ಕನ್ಯಾ್ 
ಸ್್ಗತ್್ ಕತ್ಯಾ್ ತೊ್ ತ್ಯಾ್  ಪ್ರಿವ್ದ್ಯಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚಿ್ 
ಪರಿತಿಫಳ್್ ಮೆಳತಾಲೊ.್ 42

್ ದಿ�ನ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಹ್ಂಕ್್ ಮ್ಹಜೊ್ 
ಪ್ಟ್್ವ್ದಾರಿ್ ಮ್ಹಣ್್ ಕುಮೊಕ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್್ ಖಂಡಿತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಪರಿತಿಫಳ್್ ಜೊಡ್ತಾಲೊ.್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಪ್ಟ್ವ್್್ ಕತೆಯಾಲ್ಯಾಂಕ್ 
ಏಕ್ ಕೊಪ್್ ಶೆಳೆಂ್ ಉದ್ಕ್ ದಿಲ್ಯಾರಿ�್ ತ್ಕ್್ ಯೆಂವ್ಚಿ್ 
ಪರಿತಿಫಳ್್ ಚುಕ್ಸೊ್ ನ್.”

ಶೆರಿೇಷ್ಠ್ ಜಾವಾನ್ಸ್ಲೊಲಿ ಸಾನ್ನ್ ದಾತಾರ್ ಜುವಾಂವ್
(ಲೂಕ್ 7:18–35)

11್ ್ 1್ ಜೆಜು್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಬ್ರ್್ ಶಿಸ್ಂಕ್ ಹೊಯಾ್ ಸಂಗೊ್ಯ್ 
ಸ್ಂಗ್್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಥಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಬ್ಯ್ರಿ್ 

ಸನ್ಯಾ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಆನಿ್ ಪರಿಸಂಗ್್ ಕರುಂಕ್ ಗ್ಲ್ಲೆಯ್್ 
ಶಹರ್ಕ್ ಗೆಲೊ.

2
್ ಸ್ನಾನ್್ ದ್ತ್ರ್್ ಜುವ್ಂವ್್ ಬಂದೆತ್್ ಆಸ್ಲೊ್.್ 

ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್್ ಕೆಲ್್ಂ್ ಸಂಗಿತಾಂ್ ತ್ಕ್್ ಕಳಿತ್್ ಜ್ಲೊಯಾ.್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್ ಜುವ್ಂವ್ನಾ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಥೊಡ್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂಕ್ ಜೆಜು್ 
ಸಶಿಯಾಂ್ ದ್ಡೆ್ಂ.್ 3

್ ಜುವ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ ಶಿಸ್ಂನಿ್ ಜೆಜುಕಡೆ,್ 
“ಜುವ್ಂವ್ನಾ್  ಸ್ಂಗ್ಲ್್ಯಾಬರಿ್ ಯೆಂವ್ಚಿ್  ಆಸ್್  ತೊ್ 
ತುಂಚ್್ ವ್್ ಅನೆಯಾಕ್್ಯಾಚಿ್ ವ್ಟ್್ ಪಳೆಜಯ್ಗಿ�?”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.

4
್ ತ್ಕ್್  ಜೆಜುನ್,್  “ತುಮಿ್  ಹ್ಂಗ್್  ಅಯ್ಕ್ಲ್್ಂ್ 

ಆನಿ್ ಪಳೆಲ್್್ ಸಂಗೊ್ಯ್ ಜುವ್ಂವ್ಕ್್ ತಿಳಿಸೆಯ್.್ 5
್ ಕುಡೆಯಾ್ 

ಪಳೆತ್ತ್;್ ಥೊಂಟೆ್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಚಲ ತ್ಾತ್;್ ಕೊಡ್ಕ್ರ್್ 
ನಿತಳ್್ ಜ್ತ್ತ್;್ ಕೆಪೆ್ಪ್ ಆಯೊಕ್ಂಕ್ ಸಕ ತ್ಾತ್;್ ಮೆಲೆ್್ 
ಜ�ವ್್  ಜ್ತ್ತ್್  ಆನಿ್  ದುಬಯಾಳ್ಯಾಂಕ್  ಬರಿ್  ಖಬರ್್ 
ಪಗಯಾಟ್್ ಕತ್ಯಾತ್.್ 6

್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ ಕತ್ಯಾ್ ತೊ್ 
ಭ್ಗಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

7
್ ಜುವ್ಂವೆಚಿ್ ಶಿಸ್್ ಬ್ಯ್ರಿ್ ಸನ್ಯಾ್ ವೆತ್ಚ್್ ಜೆಜು್ 

ಲೊಕ್ಕಡೆ್  ಜುವ್ಂವ್್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಉಲೊಂವ್ಕ್್ 
ಲ್ಗೊ್.್  ಜೆಜು,್  “ತುಮಿ್ ಕ್ತೆಂ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್ ಅರಣ್ಯಾಕ್ 
ಗೆಲ್್ಯಾತ್?್ ವ್ಯ್ಯಾಕ್ ಧಲೊಚಿ್ ಚಿವ್ಗ್ಯ್?್ ನ್ಹಯ್!್ 
8

್ ನಿಜ್ಯಕ್�್  ತುಮಿ್  ಕ್ತೆಂ್  ಪಳೆಂವ್ಕ್್  ಗೆಲ್್ಯಾತ್?್ 
ನ್ಜೂಕ್ ವಸುತಾರ್್ ನ ್ೆಹಸ್ಲ್್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಯಾಕಗಿ�?್ ನ್ಹಯ್!್ 
ನ್ಜೂಕ್ ವಸುತಾರ್ಂ್ ನೆಸ ತ್ಾತ್್ ತೆ್ ರ್ವೆ್ರ್ಂನಿ್ ವಸಿತಾ್ 
ಕತ್ಯಾತ್.್  9

್ ತಶೆಂ್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ಕೊಣ್ಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್ 
ಗೆಲ್್ಯಾತ್?್ ಏಕ್ ಪರಿವ್ದ್ಯಾಕಗಿ�?್ ವ್ಹಯ್!್ ಜುವ್ಂವ್್ 
ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂಚ್ಯಾಕ್�್  ವತೊಯಾ್  ಹ್ಂಗ್್  ಆಸ್್  ಮ್ಹಣ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ.್ 10

್ ಜುವ್ಂವ್್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಪುಸ್ತಾಕ್ಂತ್್ ಆಶೆಂ್ ಬರೊವ್ನಾ್ ಆಸ್:

‘ಪಳ !ೆ್ ಹ್ಂವ್್ (ದೆ�ವ್)್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ದುತ್ಕ್ ತುಜ್ಯಾ್ 
ಫುಡ್್ಯಾನ್್ ಧ್ಡ್ತಾ.

ತೊ್ ತುಜ್ಯಾ್ ಯೆಣ್ಯಾಕ್ ತುಜ್ ವ್ಟ್್ ತಯ್ರ್್ 
ಕತ್ಯಾಲೊ.’್  ಮಲ್ಕ್3:1

11
್ “ಸ್ನಾನ್ದ್ತ್ರ್್ ಜುವ್ಂವ್್ ಪಯ್ೆಂ್ ಜವ್ಂವ್ಣ್್ 

ಆಸ್್ಯಾಂಚ್ಕ್�್ ವ್ಹಡೊ್.್ ಪುಣ್್ ಸಗಿಯಾಂಚ್್ ರ್ಜ್ಯಾಂತ್್ 
ಕನಿಷ್ಠ್್  ಆಸ್ಲೊ್  ಸಯ್ತಾ್  ಜುವ್ಂವ್ಚಿಂಕ್�್  ವ್ಹತೊಯಾ್ 
ಆಸ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸತ್ಚ್್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್ 
12

್ ಸ್ನಾನ್ದ್ತ್ರ್್ ಜುವ್ಂವ್್ ಆಯಲ್್ಯಾ್ ಕ್ಳ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಆಜ್್ ಪಯ್ಯಾನ್್ ಸಗಿಯಾಂಚ್ಯಾ್ ರ್ಜ್ಯಾಚೆರ್್ ಜುಲುಮ್್ 
ಚಲ ತ್ಾ.್ ಬಲ್ತ್ಕ್ರ್ನ್್ ಉಪಯೊ�ಗ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಲೊ�ಕ್ 
ರ್ಜ್ಯಾಕ್  ಸ್್ಧಿ�ನ್್  ಕರುಂಕ್  ಪರಿಯತ್ನಾ್  ಕತ್ಯಾತ್.್ 
13

್ ಸವ್ಯಾ್ ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂನಿ್ ಆನಿ್ ಮೊಯ್ೆಚ್ಯಾ್  ನಿಯಮ್್ 
ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ಜುವ್ಂವ್್ ಯೆಂವ್ಚಿಯಾ್ ಪಯ್ೆಂ್ ಸಗಿಯಾಂಚ್್ ರ್ಜ್ಯಾ್ 
ವಿಶಿಂ್  ಪಯ್ೆಂಚ್್  ಸ್ಂಗುನ್್  ದಿಲೆ್ಂ.್  14

್ ನಿಯಮ್್ 
ಶ್ಸ್ತ್ಕ್  ಆನಿ್  ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂನಿ್  ಸ್ಂಗ್ಲೆ್ಂ್  ತುಮಿ್ 
ಪ್ತೆಯಾಂವೆಚಿಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಹೊಚ್್ ಎಲ್ಯ್.್ ತೊ್ ಯೆತ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ರ್ಯ�್ ಸ್ಂಗ್ತಾ.್ 15

್ ಲೊಕ್ನೊ�,್ 
ಹ್ಂವೆಂ್ ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ ಆಯಕ್ಯ್.್ ಸಮ್್ಯ್!
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16
್ “ಹ್ಯಾ್  ಕ್ಳ್ಚ್್ ಲೊಕ್್ ವಿಶಿಂ್ ಹ್ಂವ್್ ಕ್ತೆಂ್ 

ಸ್ಂಗುಂ?್  ತೆ್  ಖಂಯ್ಚಿ್  ರಿತಿನ್್  ಆಸ್ತ್?್  ಹ್ಯಾ್ 
ಕ್ಳ್ಚೊ್ ಲೊ�ಕ್ ಮ್ಕೆಯಾಟಂತ್್ ಬಸೊನ್್ ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್ 
ಭುಗ್ಯಾಯಾ್ ಸರಿ್ ಆಸ್ತ್.್ ಏಕ್್ ಜಮ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಕ್ 
ದುಸ್ರಿಯಾ್ ಜಮ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಕ್ ಆಶೆಂ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್:

್ 17್ ‘ಆಮಿ್ ತುಮೆಚಿ�್ ಖ್ತಿರ್್ ವ್ಜೆ್ಂ.
ತುಮಿ್ ನ್ಚುಂಕ್ ನ್ಂತ್;

ಆಮಿ್ ದುಖೆ�ಸ್ತಾ್ ಗ್ಯ್ನ್್ ಗ್ಯ್ೆಂ,
ತುಮಿ್ ರಡುಂಕನ್ಂತ್.’

18
್ ಹ್ಯಾ್ ಕ್ಳ್ಚೊ್ ಲೊ�ಕ್ ಹ್ಯಾ್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಬರಿ್ ಆಸ್ತ್್ 

ಮ್ಹಣ್್  ಹ್ಂವೆಂ್  ಸ್ಂಗ್ಲೆ್ಂ್  ಕ್ತ್ಯಾಕ?್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಜುವ್ಂವ್್ ಆಯೊ್,್ ಪುಣ್್ ತ್ಣೆಂ್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಬರಿ್ ಜೆವ್ಣ್್ ಕರುಂಕ್ ನ್;್ ದ್ಕ್ಂರೊ�ಸ್್ 
ಪ್ಯೊಂವ್ಕ್್  ನ್.್  ಪುಣ್್  ಲೊ�ಕ್  ‘ತ್ಕ್್  ದೆಂವ್ಚಿರ್್ 
ಲ್ಗ್್’್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾತ್.್ 19

್ ಮನ್ಶೆಪೂತ್್ ಆಯೊ್.್ 
ತೊ್ ಹೆರ್್ ಲೊಕ್ಬರಿ್ ಜೆವ್ತಾ;್ ದ್ಕ್ಂರೊ�ಸ್್ ಪ್ಯೆತ್.್ 
ಪುಣ್್ ಲೊ�ಕ,್ ‘ಪಳೆಯ್!್ ತೊ್ ಪೊಟ್ರಿ,್ ತೊ್ ಪ್ವ್ಣ್,್ 
ಸುಂಕ್ಗ್ರ್ಂಚೊ್ ಆನಿ್ ಪ್ತಿಕ್ಂ್ ಜಣ್್ ತ್ಚೆ್ ಈಷ್ಟ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್’್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾತ್.್ ಪುಣ್್ ಜ್ಣ್್ಯ್್ 
ಆಪ್್ಯಾ್ ಕನ್ಯಾಯಾಂನಿಂಚ್್ ರುಜು್ ಜ್ತ್.”

ವಿಶಾವಾಸ್ ನಾತ್ಲಾಲಿಯ ಲೊರಾಕ್ ಜೆಜುಚಿ ತಾಕ್ದ್
(ಲೂಕ್ 10:13–15)

20
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜೆಜು,್ ಆಪುಣ್್ ಖಂಯ್ಚಿ್ ಶಹ್ರ್ಂನಿ್ 

ಚಡ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಅಚಯ್ಯಾಂ್  ಕೆಲ್ಯಾಂತ್ಗಿ�್  ತ್ಯಾ್ 
ಶಹ್ರ್ಂಕ್ ಖಂಡನ್್ ಕೆಲೆಂ.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತ್ಯಾ್ 
ಶಹ್ರ್ಂನಿ್ ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್  ಲೊಕ್ನಿಂ್ ಆಪ್್ಂ್ ಜವಿತ್ಂ್ 
ಬದು್ನ್ಂತ್್ ಆನಿ್ ಪ್ತ್ಕ್ ಕಚೆಯಾಂ್ ರ್ವ್ಂಕ್ ನ್.್ 
21

್ ಜೆಜುನ್್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್:್ “ಖೊರೆಜನ್,್ 
ತುಜ್ ಸಿಥಿತಿ್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಜ್ಯ್?್ ಏ್ ಬೆಥ್ಸೆಯ್ದಾ,್ 
ತುಜ್ ಸಿಥಿತಿ್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಣ್!್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಸಬ್ರ್್ 
ಅಚಯ್ಯಾಂ್ ಕೆಲ್ಂ.್ ತಿಂಚ್್ ಅಚಯ್ಯಾಂ್ ತಿ�ರ್್ ಆನಿ್ 
ಸಿದೊನ್ಚ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಕೆಲೆ್ಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ನಿ್  ಮೊಸುತಾ್  ಕ್ಳ್ಚ್್  ಪಯ್ೆಂಚ್್  ಅಪ್್್  ಜಣ್ 
ಬದಲೊತಾ.್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ಖ್ತಿರ್್ ದೂಖ್್ ಪ್ವ್ನ್್ 
ಗೊ�ಣವಸುತಾರ್್  ನ ್ೆಹಸುನ್;್  ಆಂಗ್ರ್್  ಗೊಬರ್್ 
ಘಾಲ ತೆಾ್  ಆಸ ತೆಾಲೆ.್  22

್ ಪುಣ್್  ಝಡ ತೆಾಚ್್  ದಿ�ಸ್್  ತಿ�ರ್,್ 
ಸಿದೊನ್ಚ್ಯಾಂಕ್�್ ಚಡ್್ ತುಮಿಚಿ್ ಸಿಥಿತಿ್ ಮೊಸುತಾ್ ದು:ಸಿಥಿತಿಕ್ 
ಒಳಗ್್ ಜ್ತಲ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ.

23
್ “ಕಫ್ನಯಾಂವ್,್ ತುಂ್ ಸಗ್ಯಾಕ್ ಚಡತಾಲೆಂಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ 

ಚಿಂತ ತ್ಾಯ್?್ ನ್!್ ತುಂ್ ಪ್ತ್ಳ್ಕ್ ಶೆವಟತಲೆಂಯ್.್ 
ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಜೆ್ ಥಂಯ್್ ಸಬ್ರ್್ ಅಚಯ್ಯಾಂ್ ಕೆಲ್ಂ.್ 
ಸೊದೊಮ್ಂತ್್ ತಿಂ್ ಅಚಯ್ಯಾಂ್ ಕೆಲ್್ಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ 
ತೊ್ ಲೊ�ಕ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ಕಚಿಯಾಂ್ ರ್ವ್ಯತಾಂ್ ಆಸ್ಲ್್ಂ್ 

ಆನಿ್ ಆಜೂನ್ಯ�್ ತೆಂ್ ಶಹರ್್ ಜ್ವ್ನಾಂಚ್್ ಉತೆಯಾಂ್ 
ಆಸ ತೆಾಂ.್  24

್ ಪುಣ್್  ಝಡ ತೆಾಚ್ಯಾ್  ದಿ�ಸ್್  ತುಜ್  ಸಿಥಿತಿ್ 
ಸೊದೊಮ್ಚ್ಯಾಕ್�್ ದು:ಸಿಥಿತಿಕ್ ಒಳಗ್್ ಜ್ತಲ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಹ್ಂವ್್ ತುಕ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾ.”

ಜೆಜು ಲೊರಾಕ್ ವಿಶೆವ್ದಾತ್
(ಲೂಕ್ 10:21–22)

25
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜೆಜು,್  “ಸಗ್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್ 

ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಬ್ಪ್,್ ತುಕ್್ ಹ್ಂವ್್ ತುಕ್್ ವಂದನ್್ 
ಸಮಪ್ಯಾತ್ಂ.್ ಹ್ಂವ್್ ತುಕ್್ ಹೊಗೊಳಿಸೆತ್ಂ.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್  ತುಂ್  ಹೊಯಾ್  ಸಂಗೊ್ಯ್  ಜ್ಣ್್ಯಂಕಯ�್ 
ಬುದ್ಂತ್ಂಕ್�್  ಲ್ಪೊನ್್  ದವಲ್ಯಾಂಯ್.್  ಪುಣ್್ 
ಲ ್್ಹನ್್  ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಬರಿ್  ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್  ಹ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್ 
ತುವೆಂ್  ಉಗ್್ಪೆಂ್  ಕೆಲ್ಂಯ್.್  26

್ ವ್ಹಯ್್  ಬ್ಪ್,್ 
ಹೆಂ್ ನಿಜ್ಯಕ್�್ ತುಜ್ ಖುಶಿ್ ಜ್ಲ್್ಯಾನ್್ ತುವೆಂ್ ಆಶೆಂ್ 
ಕೆಲೆಂಯ್.

27
್ “ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಬ್ಪ್ನ್್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಸವ್ಯಾ್  ದಿಲ್ಂ.್ 

ಕೊಣ್ಯ�್ ಪುತ್ಕ್ ವಳಕ್ನ್.್ ಬ್ಪ್್ ಮ್ತ್ರಿ್ ಪುತ್ಕ್ 
ಒಳಕ್ತ್.್  ಕೊಣ್ಯ�್  ಬ್ಪ್ಕ್  ಒಳಕ್ನ್.್  ಪೂತ್್ 
ಮ್ತ್ರಿ್ ಬ್ಪ್ಕ್ ಒಳಕ್ತ್.್ ಪುತ್್ ಬ್ಪ್ಕ್ ಕೊಣ್ಂಕ್ 
ಉಗ್್ಪೆಂ್  ಕರಿಜೆ್ ಮ್ಹಣ್್ ಖುಶಿ್  ವ ್ೆಹಲ್ಯಾ್  ತೆ್  ಬ್ಪ್ಕ್ 
ಜ್ಣ್ಂ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.

28
್ “ಕಷಟತಲ್ಯಾಂನೊ�,್ ವಜನ್್ ವ ್್ಹವಯತಾಲ್ಯಾಂನೊ�,್ 

ತುಮಿ್  ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್  ಮ್ಹಜೆ�್  ಸಶಿಯಾಂ್  ಯೆಯ್.್  ಹ್ಂವ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ವಿಶೆವ್್ ದಿತಲೊಂ.್ 29

್ ಮ್ಹಜೆಂ್ ಜೂಂವ್ಕ್ 
ಖ್ಂದ್್  ದಿ�ವ್ನಾ್  ಮ್ಹಜೆಲ್ಗೆಚಿಂ್  ಶಿಕ್.್  ಹ್ಂವ್್ 
ಬೊಳೊೆಯ�್ ಖ್ಲೊತಾಯ�್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಆತ್ಯಾಂಕ್ ವಿಶೆವ್್ ಘತಲ್ಯಾತ್.್ 30

್ ವ್ಹಯ್,್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಮ್ಹಜೆಂ್ ಜೂಂ್ ಸುಲಭ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್;್ ಮ್ಹಜೆಂ್ 
ವ್ಜೆಂ್ ಹಳ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.”

ಜೆಜುವಿಶಿಂ ಠೇರಾ
(ಮ್ಕಯಾ್ 2:23–28;್ ಲೂಕ್ 6:1–5)

12್ ್ 1್ ತೊ್ ಸ್ಬ್ಬಾತ್ಚೊ್ ದಿ�ಸ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೊ್.್ 
ಜೆಜು್  ಗೊಂವ್ಚ್ಯಾ್  ಶೆತ್ಂ್  ಮಧ್್ಯಾನ್್ 

ಚಮಕ್ತ್ಲೊ.್  ಜೆಜುಚೆಂ್  ಶಿಸ್ಯ�್  ತ್ಚೆ್  ಸವೆಂ್ 
ಅಸ್ಲೆ್.್  ತೆ್  ಭುಕೆಲೆ್.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಶಿಸ್್  ಕಣೊಶೆ�್ 
ಮೊ�ಡ್ನಾ್ ಖ್ಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗೆ್.್ 2

್ ಹೆಂ್ ಪಳೆಲೆ್್ ಫ್ರಿಜೆವ್್ 
ಜೆಜುಕಡೆ,್  “ಪಳ !ೆ್  ಸ್ಬ್ಬಾತ್ಚ್್ ದಿಸ್್ ಕರಿಜಯ್್ 
ಆಸ್ಲೆ್ಂ್  ಕ್ಯ್ಯಾಯಾಂಚ್ಯಾ್  ವಿಶಿಂ್  ಜುದೆವ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ಂತ್್ ಫಮ್ಯಾಯಲ್್ಯಾ್ ನಿಯ್ಮ್ಂಕ್ 
ವಿರೊ�ಧ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ತುಜೆ್  ಶಿಸ್್  ಕತ್ಯಾತ್”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

3
್ ತ್ಕ್್ ಜೆಜುನ್,್ “ಆಪೂಣ್ಯ�್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ 

ಆಸ್ಲೊ್್  ಲೊ�ಕಯ�್  ಭುಕೆತನ್್  ದ್ವಿದ್ನ್್ 
ಕ್ತೆಂ್  ಕೆಲೆ್ಂ್  ಮ್ಹಣ್್  ತುಮಿ್  ವ್ಚುಂಕುನ್ವೆ�?್ 
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4
್ ದ್ವಿದ್್  ದೆವ್ಳ್ಚ್ಯಾ್  ಭಿತರ್್  ಗೆಲೊ.್  ದೆವ್ಕ್ 

ಸಮಪ್ಯಾಲೊ್್  ಉಂಡೊ್  ದ್ವಿದ್್  ಆನಿ್  ತ್ಚ್್ 
ಸವೆಂ್  ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್  ಲೊ�ಕ್ನಿ�್  ಕೆಲೊ.್  ತ್ಣಂ್  ತೊ್ 
ಉಂಡೊ್  ಖ್ಂವ್ಚಿ್  ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ಕ್  ವಿರೊ�ಧ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸೆ್.್  ತೆ್  ಯ್ಜ್ಕ್ಂಕ್  ಮ್ತ್ರಿ್  ಖ್ಂವ್ಕ್್ 
ಆವ್ಕ್ಸ್್  ಆಸ್ಲೊ್.್  5

್ ಹಯೆಯಾಯಾಕ್  ಸ್ಬ್ಬಾತ್ಚ್ಯಾ್ 
ದಿಸ್್ ಯ್ಜಕ್ ದೆವ್ಳ್ಂತ್್ ಸ್ಬ್ಬಾತ್್ ದಿಸ್ಚ್ಯಾ್ 
ನಿಯಮ್್ ಮೊಡ್್ಯಾರ್ಯ�್ ಗುನ್ಂವ್ಕ್ರ್್ ಜ್ಯ್ನಾತ್್ 
ಮ್ಹಳೆ್ಂ್  ತುಮಿ್  ಮೊಯ್ೆಚ್ಯಾ್  ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ಂತ್್ 
ವ್ಚುಂಕನ್ವೆ�?್ 6

್ ಪುಣ್್ ದೆವ್ಳ್್ ಪ್ರಿಸ್್ ವತೊಯಾ್ 
ಹ್ಂಗ್ಸರ್್  ಆಸ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಹ್ಂವ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್ 7

್ ‘ಮೊನ್ತ್್ ಬಲ್ದ್ನ್ಂ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ನ್ಕ್,್ 
ದಯ್ಚ್್ ಮ ್್ಹಕ್್  ಜ್ಯ್’್ ಮ್ಹಣ್್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಪುಸತಾಕ್ 
ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್ ತ್ಚೊ್ ಆರ್ಯಾ್ ತುಮಿ್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ 
ಸಮ್ೊಂಕನ್ಂತ್.್  ತುಮಿ್  ತ್ಚೊ್  ಆರ್ಯಾ್  ಕಳಿತ್್ 
ಅಸ್ಲೊ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಖಂಯಚಿಚ್್ ಚೂಕ್ ಕರಿನ್ತ್್ಯಾ್ 
ಹ್ಂಕ್್ ಚೂಕ್ದ್ರ್ಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ತಿ�ಪ್ಯಾ್ ಕತೆಯಾನ್ಂತ್.

8
್ “ಮನ್ಶೆಪೂತ್್  ಸ್ಬ್ಬಾತ್ಚೊ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ 

ಜ್ವ್ನಾಸ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ಹಾತ್ ಆಕುಡಲಿಲಾಕ್ಕ್ ಭಲಾಯ್ಕಾ ದಾನ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 3:1–6;್ ಲೂಕ್ 6:6–11)

9
್ ಜೆಜು್ ತೊ್ ಜ್ಗೊ್ ಸೊಡ್ನಾ್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್ ಸಿನ್ಗೊಗ್ಂತ್್ 

ರಿಗೊ್.್  10
್ ತ್ಯಾ್  ಸಿನ್ಗೊಗ್ಂತ್್  ಎಕ್್ಯಾಚೊ್  ಹ್ತ್್ 

ಆಕುಡೊ್ಲೊ.್  ಜುದೆ�ವ್ಂ್  ಪೆೈಕ್್  ಥೊಡೆ್  ಜೆಜುಚೆರ್್ 
ಚೂಕ್ ಮ್ಂಡುಂಕ್ ಕ್ರಣ್್ ಸೊದ ತೆಾಲೆ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ 
ತ್ಣಂ್ ಜೆಜುಕ್ “ಸ್ಬ್ಬಾತ್ಚ್ಯಾ್ ದಿಸ್್ ಗೂಣ್್ ಕಚೆಯಾ್ 
ಸ್ಕೆಯಾಂವೆ?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.

11
್ ಜೆಜು,್  “ತುಮೆಚಿ�್ ಥಂಯ್್ ಕೊಣ್ಂಕಡೆಯ�್ ಏಕ್ 

ಬಕೊರಿ್  ಆಸ್ಲ್್ಯಾರ್,್  ತೊ್ ಬಕೊರಿ್  ಸ್ಬ್ಬಾತ್್ ದಿಸ್್ 
ಫೊಂಡ್ಂತ್್ ಪಡತ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ತುಮಿ್ ಫೊಂಡ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ವಯ್ರಿ್ ಕ್ಡ್ತಾತ್.್ 12

್ ಮನಿಸ್್ ಬಕ್ರಿಂ್ ಪ್ರಿಸ್್ ಕ್ತೊಯ್�್ 
ಮೊಲ್ಧಿಕ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಸ್ಬ್ಬಾತ್ಚ್್ 
ದಿಸ್್ ಬರಿ್ ಕನಿಯಾ್ ಕಚಿಯಾ್ ಮೊಯ್ೆಚೆಂ್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್್ 
ಪರಿಕ್ರ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

13
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜೆಜು್ ಹ್ತ್್ ಅಕುಡೆ್ಲ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಕ.್ 

“ತುಜೊ್ ಹ್ತ್್ ದ್ಕಯ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ ತ್ಣೆಂ್ ಆಪೊ್್ 
ಹ್ತ್್ ತ್ಚೆ�ಕಡೆ್ ಲ್ಂಬ್್ ಸೊಡೊ.್್ ತಕ್ಷಣ್ಂಚ್,್ ತ್ಚೊ್ 
ಹ್ತ್್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ಹ್ತ್ಬರಿಂ್ ಸ್ಫ್್ ಸ್ಕೊಯಾ್ ಜ್ಲೊ.್ 
14

್ ಪುಣ್್  ಫ್ರಿಜೆವ್ಂನಿ್  ಬ್ಯ್ರಿ್  ವಚುನ್,್  ಜೆಜುಕ್ 
ಜವೆಶಿ್ ಮ್ಚೊಯಾ್ ಉಪ್ಯ್್ ಕೆಲೊ.

ಜೆಜು ದೆವಾಥಾವ್ನ್ ವಿಚುಂನ್ ರಾಡ್ಲೊಲಿ ಚಾಕರ್
15

್ ಫ್ರಿಜೆವ್್ ಕ್ತೆಂ್ ಕತ್ಯಾತ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಜೆಜುಕ್ ಕಳಿತ್್ 
ಆಸ್ಲೆ್ಂ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತೊ್ ಜ್ಗೊ್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಗೆಲೊ.್ 
ಸಬ್ರ್್ ಜಣ್್ ತ್ಚೊ್ ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಗೆಲೆ.್ ತ್ಣೆಂ್ 

ಸವ್ಯಾ್ ಪ್ಡೆಸ ತ್ಾಂಕ್ ಗೂಣ್್  ಕೆಲೆಂ.್  16
್ ಪುಣ್್ ಆಪುಣ್್ 

ಕೊಣ್್  ಮ್ಹಣ್್  ದುಸ್ರಿಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್  ಸ್ಂಗಿನ್ಯೆ್ 
ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಣೆಂ್  ಲೊಕ್ಕ್ ತ್ಕ್ದ್್ ದಿಲ್.್ 17

್ ಪರಿವ್ದಿ್ 
ಇಸ್ಯಯ್ನ್್  ಸ್ಂಗ್ಲೆ್ಂ್  ಪೂಣ್ಯಾ್  ಜ್ಂವೆಚಿ್ 
ಖ್ತಿರ್್ ಜೆಜುನ್್ ಹೆಂ್ ಸಗೆ್ಂ್ ಕೆಲೆಂ.್ ಇಸ್ಯಯ್ನ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲೆ್ಂ್ ತೆಂ:

್ 18್ “ಪಳ ,ೆ್ ಮ್ಹಜೊ್ ಸೆವಕ,
ಹ್ಂವೆಂ್ ತ್ಕ್್ ವಿಂಚುನ್್ ಕ್ಡ್ಲೊ.”

ತ್ಚೊ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕತ್ಯಾ,
ತ್ಕ್್ ಮ್ನ್್ಲ್.

ತ್ಚೆರ್್ ಮ್ಹಜೊ್ ಆತೊಮ್ ದವತ್ಯಾಲೊಂ.
ತೊ್ ಪಜ್ಯಾಂಕ್ ನ್ಯಾಯ್್ ಜ್ಲೊ್್ ತಿ�ಪ್ಯಾ್ 

ಕತ್ಯಾಲೊ.
್ 19್ ತೊ್ ಝಗಡೊಚಿನ್,್ ಬೊಬ್ಟ್್ ಮ್ರಿಸೊನ್.

ರಸ್್ಯಂನಿ್ ತ್ಚೊ್ ಸಬ್ದಾ್ ಆಯೊಕ್ಂವ್ಚಿನ್.
್ 20್ ನುಗೊಯಾನ್್ ಗೆಲೊ್್ ಚಿವ್್ ತೊ್ ಮೊಡೊಚಿನ್;

ಮಿಣುಕ್ಂಚಿ್ ವ್ತ್್ ತೊ್ ಪ್ಲೊ್ಂವ್ಚಿನ್.
ನ್ಯಾಯ್್ ಜ್ಲೊ್್ ಜಯ್ತಾ್ ಲ್ಭಸರ್್ ತೊ್ 

ಕತ್ಯಾಲೊ.
್ 21್ ಸಗೊ್್ ಲೊ�ಕ್ ತ್ಚೆರ್್ ಭವಯಾಸೊ್ ದವತೊಯಾಲೊ.”್ 

್  ಇಸಯಯ್್ 42:1–4

ಜೆಜುಚೊ ಅಧಿರಾರ್ ದೆವಾಚೊಸ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 3:20–30್ ಲೂಕ್ 11:14–23;್ 12:10)

22
್ ತವಳ್್ ಥೊಡೆ್  ಲೊಕ್ನಿ್ ಎಕ್್ಯಾಕ್  ಜೆಜು್ ಸಶಿಯಾಂ್ 

ಹ್ಡೊ.್್ ತ್ಚೆ�್ ಥಂಯ್್ ದೆಂವ್ಚಿರ್್ ಆಸ್ಲೆ್್ ವವಿಯಾಂ್ ತೊ್ 
ಕುಡೊಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೊ್್ ಆನಿ್ ಮೊನೊ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೊ್.್ 
ಜೆಜುನ್್  ತ್ಯಾ್  ಮನ್ಶೆಯಾಕ್  ಗೂಣ್್  ಕೆಲ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್ 
ಉಲೊಂವಿಕ್�್  ಪಳೆಂವಿಕ್�್  ಸಕೊ್.್  23

್ ಲೊ�ಕ್  ಸಗೊ್್ 
ವಿಜಮತ್್ ಜ್ಲೊ.್ “ದೆವ್ನ್್ ದ್ಡ್ತಾಲೊ್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ಭ್ಸಯೊ್್ ದ್ವಿದ್ಚೊ್ ಪೂತ್್ ಹೊಚ್ಚಿ್ (ಜೆಜು)್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ 
ಪುರೊ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಉಲೊಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗೆ್.

24
್ ಲೊ�ಕ್ ಆಶೆಂ್ ಉಲೊಂವೆಚಿ್ ಆಯಕ್ಲೆ್್ ಫ್ರಿಜೆವ್,್ 

“ಜೆಜು್  ಬೆಎಲೆ್ಬುಲ್ಚೆ�್  ಸಕ ತೆಾಚ್ಯಾ್  ಮುಖ್ಂತ್ರಿ್ 
ಲೊ�ಕ್ಂಕ್  ದೆಂವ್ಚಿರ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಸೊಡಯ ತ್ಾ.್ 
ಬೆಎಲೆ್ಬುಲ್್ ದೆಂವ್ಚಿರ್ಂಚೊ್ ಅಧಿಪತಿ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.

25
್ ಫ್ರಿಜೆವ್ಂಚ್ಯಾ್  ಮತಿಂತಿ್್  ಚಿಂತ್ನಾಂ್  ಜೆಜುಕ್ 

ಸಮ್್ಲ್್ಂ.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಜೆಜುನ್್  ತ್ಂಕ್ಂ,್ 
“ಆಪ್ಣ್ಂಕಚ್ಚಿ್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ಲೆ್ಂ್ ಆಪುಣ್ಂಚ್್ ಝುಸೆಚಿಂ್ 
ರ್ಜ್ಯಾ್  ನ್ಸ್್  ಜ್ತಲೆಂ.್  ಅಂತರ್ಝಗ್್ಯಾಂನಿ್ 
ವ್ಂಟೆ್ ಫ್ಂಟೆ್ ಜ್ಲೆ್್ ಹಯೆಯಾಯಾಕ್ ರ್ಜ್ಯಾ್ ಸಿಥಿರ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಉಚೆಯಾಂ್  ನ್.್  ಭೆ�ದ್್  ಭ್ವ್ನ್್  ವಿಗಂಡ್್  ಜ್ಲೆ್ಂ್ 
ಹಯೆಯಾಯಾಕ್  ಕುಟ್ಂಮ್್  ಉನನಾತೆಕ್  ಯೆಂವೆಚಿಂ್  ನ್.್ 
26

್ ಆಶೆಂ್  ಆಸ ತ್ಾನ್್  ಸೆೈತ್ನ್ಂಚ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಸ್ಂತ್್ 
ದೆಂವ್ಚಿರ್ಂಕ್  ಬ್ಯ್ರಿ್  ದ್ಂವ್್ಯ ತ್ಾಂ್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ 
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ತೊ್  ಅಪ ಣ್್ಂ್  ಥಂಯ್ಚಿ್  ವಿಭಜನ್್  ಜ್ಲೆ್ಬರಿ್  ಜ್ಲೆ.್ 
ತರ್್  ತೊ್  ಅನಿ್  ತ್ಚೆ�್  ರ್ಜ್ಯಾ್  ಸಿಥಿರ್್  ರ್ಂವೆಚಿಂ್ 
ಕಶೆಂ್  ಸ್ಧ್ಯಾ?್  27

್ ಹ್ಂವ್್  ಸೆೈತ್ನ್ಚ್ಯಾ್  ಸಕ ತೆಾನ್್ 
ದೆಂವ್ಚಿರ್ಂಕ್ ಸೊಡಯ ತ್ಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಮಿ್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾತ್.್ 
ತೆಂ್  ನಿ�ಜ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ತುಮೊಚಿ್  ಲೊ�ಕ್  ಖಂಯ್ಚಿ್ 
ಸಕೆತಾಂತ್್ ದೆಂವ್ಚಿರ್ಂಕ್ ಸೊಡಯ್ತಾತ್?್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ 
ತುಮೊಚಿ್ ಸ್ಂತ್್ ಲೊ�ಕ್ ತುಮ್ಕ್ಂಚ್್ ಅಪ್ರಿಧಿ್ ಮ್ಹಣ್್ 
ದ್ಕಯ್ತಾತ್.್ 28

್ ಪುಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಅತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ 
ಸಕೆತಾಂ್ ಉದೆಶಿಂ್ ದೆಂವ್ಚಿರ್ಂಕ್ ಸೊಡಯ್ತಾಂ.್ ದೆವ್ಚೆಂ್ 
ರ್ಜ್ಯಾ್ ತುಮೆಚಿ�್ ಥಂಯ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಜ್ಲ್ಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ಹೆಂ್ 
ದ್ಕಯ ತ್ಾ.್  29

್ ಏಕ್  ವಯಾಕ್ತಾ್  ಬಳ್ಂತ್ಚ್ಯಾ್  ಘರ್ಕ್ 
ರಿಗೊನ್್  ತ್ಚಿ್  ಆಸ್ತಾ್  ಲೂಟಜೆ್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ಪಯ್ೆಂ್ 
ತ್ಣೆಂ್ ತ್ಯಾ್ ಬಳ್ಂತ್ಕ್ ಬ್ಂಧುನ್್ ಘಾಲ್ಜೆ.್ ತವಳ್್ 
ತ್ಯಾ್ ಬಳ್ಂತ್ಚ್ಯಾ್ ಘರ್ಂತೆ್್ ಲುಟುಂಕ್ ತ್ಕ್್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ 
ಜ್ತ್.್  30

್ ಮ್ಹಜ್್ಯಾ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್ ನ್ತ್ಲೊ್್ ಮ್ಹಜೊ್ 
ವಿರೊ�ಧಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಸವೆಂ್ ಪುಜ್ಂಯ್ನಾ್ ತೊ್ 
ಶಿಂಪ್್ಯ್ತಾಲೊ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.

31
್ “ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಹ್ಂವ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ್ 

ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ ಮನ್ಶೆನಿಂ್ ಆಧ್ಲೆಯಾಲ್ಯಾ್ ಹಯೆ�ಯಾಕ್ 
ಪ್ತ್ಕ್ಕ್  ಉಚ್ಲೆಯಾಲೆ�್  ಹಯೆಯಾ�ಯಾಕ್  ನಿಂದೆಕ್ 
ಉತ್ರಿಂಕ್ ಬೊಗಸೆಣೆಂ್ ಆಸ್.್ ಪುಣ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಅತ್ಯಾಚೆ�್ 
ವಿರೊ�ಧ್್  ಉಚ್ಲೆಯಾಲೆ�್  ನಿಂದೆಕ್  ಬೊಗಸೆಣೆಂಚ್್ 
ನ್.್  32

್ ಮನ್ಶೆಪುತ್ಚೆರ್್  ವಿರೊ�ಧ್್  ಉಲಯ್ತಾ್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ತ್ಕ್್ ಬೊಗಸೆಣೆಂ್ ಮೆಳತ್.್ ಪುಣ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಆತ್ಯಾ್  ವಿರೊ�ಧ್್ ಉಲೆೈಲ್ಯಾರ್್  ತ್ಕ್್  ಬೊಗಸೆಣೆಂ್ 
ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್ ಜ್ಂವ್್ ಫುಡ್್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್ 
ಮೆಳ ಚೆಿಂಚ್ಚಿ್ ನ್.

ತುಮಾಚೊಯ ನಿೇಜ್ ಸ್ಥಾತಿಕ್ ತುಮಿಚೊಂ ಕರಿತಾಕ್ಂಚ್ ಸಾಕ್ಸ್
(ಲೂಕ್ 6:43–45)

33
್ “ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಬರೆಂ್ ಫೊಳ್್ ಜ್ಯ್ಲ್್ಯಾರ್್ ತುಮೆಚಿ�ಕಡೆ್ 

ಬರೊ್  ರೂಕ್  ಆಸ್ಜೆ.್  ತುಮೊಚಿ್  ರೂಕ್  ಬರೊ್  ನ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ತೊ್ ಪ್ಡ್್ ಫೊಳ್ಚ್ಚಿ್ ಸೊಡಿತ್.್ ರೂಕ್ಕ್ 
ತ್ಚೆ�್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಫೊಳ್ಂತ್ಚ್ಚಿ್ ಸಮೊ್ವೆಯಾತ್.್ 
34

್ ತುಮಿ್  ಸೊರೊಪ್!್  ತುಮಿ್  ಖೊಟೆ!್  ಬರೆಂ್  ತುಮಿ್ 
ಕಶೆಂ್ ಉಲಯ ತ್ಾತ್?್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಕ್ಳ್್ಂತ್್ ಭರೊನ್್ 
ಆಸ್ಲೆ್ಂಚ್್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ತೊಂಡ್ಂತ್್ ಉಲಯ ತ್ಾ್  ತ್.್ 
35

್ ಬರೊ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಕ್ಳ್್ಂತ್್  ಬರೆಂ್  ಸಂಗೊ್ಯಚ್್ 
ದವನ್ಯಾ್  ಆಸ ತ್ಾ.್  ಪುಣ್್  ಖೊಟೊ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಕ್ಳ್್ಂತ್್ 
ಖೊಟೊಯಾ್ ಸಂಗೊ್ಯಚ್್ ಭನ್ಯಾ್ ದವತ್ಯಾ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತೊ್ 
ಆಪ್್ಯಾ್ ಕ್ಳ್್ಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಯೆಂವಿಚಿ್ ಖೊಟೊಯಾ್ ಸಂಗೊ್ಯಚ್್ 
ಉಲೆೈತ್.್  36

್ ಮನ್ಶೆನಿ್  ಉಲಯ್ಲ್ಯಾ್  ಉಪ್ಕ್ರ್್ 
ಪಡನ್ತಲ್್ಯಾ್ ಹಯೆಯಾ�ಯಾಕ್ ಉತ್ರಿಂಚೆಂ್ ಲೆಖ್್ ಝಡೆತಾಚ್ಯಾ್ 
ದಿಸ್್ ದಿಂವೆಚಿಂ್ ಪಡತಾಲೆಂ.್ 37

್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಉತ್ರಿಂನಿ್ ತುಮಿ್ 
ನಿತಿವಂತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಅಪ್ರಿಧಿ್ ಮ್ಹಣುನ್್ ತಿ�ಪ್ಯಾ್ ಜ್ತಲೆಂ”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೆ.

ಖುಣ್ಾಂ ಕರಿಜೆ ಮಹಾಣ್ ಜುದೆವಾಂಚೆಂ ಒತಾತಾಯ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 8:11–12;್ ಲೂಕ್ 11:29–32)

38
್ ತವಳ್್  ಥೊಡೆ್  ಫ್ರಿಜೆವ್್  ಅನಿ್  ಶ್ಸಿತ್್  ಜೆಜುಕ,್ 

“ಶಿಕೊವ್ಣ್ದಂರ್,್ ತುವೆಂ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ದೆವ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಖುಣ್ಂ್ 
ಕನ್ಯಾ್ ದ್ಕಯ್್ಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ.

39
್ ಜೆಜುನ್,್ “ಖೊಟೆ್ ಆನಿ್ ಪ್ತಿಕ್್ ಖುಣ್ಂ್ ಪಳೆಜ್ಯ್್ 

ಮ್ಹಣ್್ ಆಪೆ�ಕ್ಷಿತ್ತ್.್ ಪುಣ್್ ತ್ಂಕ್್ ಏಕ್ ಖುಣ್ಯ�್ 
ಪಳೆಂವ್ಕ್್ ಮೆಳಿಚಿನ್ತ್.್ 40

್ ಪರಿವ್ದಿ್ ಯೊನ್ನ್್ ತಿ�ನ್್ 
ದಿ�ಸ್್  ರ್ತ್್  ಮ್ಶ್ಚ್ಯಾ್  ಪೊಟ್ಂತ್್  ಆಸ್ಲೊ್,್ 
ತಶೆಂಚ್್ ಮನ್ಶೆಪೂತ್್  ಸಮ್ಧೆಂತ್್  ತಿ�ನ್್  ದಿ�ಸ್್ 
ರ್ತಿ್ ಆಸತಾಲೊ.್ ಹೆಂ್ ಮ್ತ್ರಿ್ ನ್ಹಯ್್ ದುಸೆರಿಂ್ ಖಂಯಚಿಂಚ್್ 
ಖುಣ್ಂ್  ತ್ಂಕ್್  ದ್ಕೊಂವ್ಕ್್  ಜ್ಂವೆಚಿಂ್  ನ್.್ 
41

್ ಝಡ ತೆಾಚ್ಯಾ್ ದಿಸ್್ ನಿನಿವೆ್ ಶಹರ್ಚೊ್ ಲೊ�ಕ್ ಆಜ್್ 
ತುಮೆಚಿ್ ಸವೆಂ್ ಉಬೊ್ ರ್ವುನ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಅಪರ್ಧಿ್ 
ಮ್ಹಣ್್  ಕತ್ಯಾಲೆ.್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ಯೊನ್ನ್್ 
ಶಿಕಯ್ತಾನ್್ ತ್ಣಂ್ ಅಪ್್ಂ್ ಜಣ್ ಬದಲ್್.್ ಪುಣ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಹ್ಂವ್್ ಯೊನ್್ 
ಪ್ರಿಸ್್ ವತೊಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.

42
್ “ಝಡೆತಾಚ್ಯಾ್ ದಿಸ್್ ದಕ್ಷಿಣೆಚಿ್ ರ್ಣ್ ಆತ್ಂ್ ಜಯೊನ್್ 

ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್  ತುಮೆಚಿ್  ಸವೆಂ್  ಉಬಿ್  ರ್ವುನ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಗುನ್ಯಾಂವ್ಕ್ರಿಣ್್ ಕತ್ಯಾಲ್.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ ತ್ಯಾ್ 
ರ್ಣಯೆನ್್ ಸ್ಲ್ಮಂವ್ಚಿಯಾ್  ಜ್ಣ್್ಯೆಚಿಂ್ ಉತ್ರಿಂ್ 
ಆಯುಕ್ಂಚೆ�್ ಖ್ತಿರ್್ ತಿ್ ಮೊಸ್ತಾ್ ಪಯ್ಸೆ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಪಯ್ಣ್್ 
ಕನ್ಯಾ್  ಆಯ್ಲ್್.್  ಹ್ಂವ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್  ಸ್ಲ್ಮಂವ್್ 
ಪ್ರಿಸ್್ ವತೊಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ.

ರಿತೆಂ ಸೊಡೆಚೊಂ ಅಪಾಯ್
(ಲೂಕ್ 11:24–26)

43
್ “ದೆಂವ್ಚಿರ್್ ಮನ್ಶೆಥ್ವ್ನಾ್ ಬ್ಯ್ರಿ್ ಸನ್ಯಾ್ ವಿಶೆವ್್ 

ಘಂವ್ಕ್್  ಜ್ಗೊ್  ಸೊದುನ್್  ಉದ್ಕ್  ನ್ತ್ಲ್್ಯಾ್ 
ಜ್ಗ್ಯಾನಿ್  ಪಯ್ಣ್್  ಕತ್ಯಾ.್  ಪುಣ್್  ತ್ಯಾ್  ದೆಂವ್ಚಿರ್ಕ್ 
ವಿಶೆವ್ಕ್  ಜ್ಯ್ಲೊ್್  ಜ್ಗೊ್ ಮೆಳನ್.್  44

್ ತವಳ್್ 
ತೊ,್  ‘ಹ್ಂವ್್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಆಯ್ಲ್್ಯಾ್ ಘರ್ಕ್ ಪ್ಟಂ್ 
ವೆತ್’್  ಮ್ಹಣ್್  ಆಪ ಣ್್ಂಕಚ್್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾ.್  ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ತ್ಚ್ಯಾ್  ಲ್ಗಿಂ್ ಯೆತನ್್ ತೆಂ್ ಘರ್್ ಅನಿಕ್�್ ರಿತೆಂ್ 
ಆಸ ತ್ಾ.್ ಝಡೆ್ಲೆಂ್ ನಿತಳ್್ ಸೊಭಿತ್್ ದವನ್ಯಾ್ ಆಸತಾಲೆಂ.್ 
45

್ ತವಳ್್ ತೊ್ ಬ್ಯ್ರಿ್ ವಚುನ್್ ಆಪ್ಣ್ಂಚ್ಂಕ್�್ ಚಡ್್ 
ಖೊಟೆ್ ದೆಂವ್ಚಿರ್ಂಕ್ ಆಪೊವ್ನಾ್ ಹ್ಡ ತ್ಾ.್ ತೆ್ ಪೂರ್್ 
ದೆಂವ್ಚಿರ್್ ಮನ್ಶೆ್ ಭಿತರ್್ ರಿಗೊನ್್ ಥಂಯ್್ ಆಪೆ್ಂ್ 
ಠಣೆಂ್ ಕತ್ಯಾತ್.್ ತವಳ್್ ತ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಕ್ ಪಯ್ೆಂಚ್ಕ್�್ 
ಚಡ್್  ಕಷ್ಟ್  ಯೆತ್ತ್.್  ತ್ಯಾ್  ದಿಸ್ನಿ್  ಜಯೊಂವ್ಚಿಯಾ್ 
ಖೊಟ್ಯಾ್ ಲೊ�ಕ್ಕ್ ತಶೆಂಚ್್ ಘಡತಾಲೆಂ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

ಜೆಜುಚೆಂ ಶಿಸ್ಚ್ ತಾಚೆ ಕುಟಾಮ್
(ಮ್ಕಯಾ3:31–35;ಲೂಕ8:19–21)

46
್ ಜೆಜು್  ಲೊಕ್ಕಡೆ್  ಉಲೊವ್ನಾ್  ಆಸ ತ್ಾನ್,್  ತ್ಚಿ್ 
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ಆವಯ್್ ಆನಿ್ ಭ್ವ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಬ್ಯ್ರಿ್ ಉಬೆಂ್ ರ್ವ್ನ್್ 
ಆಸೆ್.್  ತೆ್  ತ್ಚೆ್  ಕಡೆ್  ಉಲಜ್ಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಆಸ್ಲೆ್.್ 
47

್ ಎಕೊ್್ ಜೆಜುಕಡೆ,್ “ತುಜ್ ಆವಯ್್ ಆನಿ್ ಭ್ವ್್ ತುಜ್ಯಾ್ 
ಖ್ತಿರ್್ ಬ್ಯ್ರಿ್ ರ್ಕೊನ್್ ರ್ವ್್ಯಾಂತ್,್ ತ್ಂಕ್ಂ್ 
ತುಜೆ್ ಕಡೆ್ ಉಲೆೈಜ್ಯ್್ ಖಂಯ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

48
್ ಜೆಜುನ್,್ “ಮ್ಹಜ್ ಆವಯ್್ ಕೊಣ್?್ ಮ್ಹಜೆ್ ಭ್ವ್್ 

ಕೊಣ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿ�ವ್ನಾ,್ 49
್ ಅಪ್್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂ್ ಕಡೆ್ 

ಹ್ತ್್ ದ್ಖೊವ್ನಾ,್  “ಪಳೆಯ್!್ ಹೆಚ್ಚಿ್ ಮ್ಹಜ್ ಆವಯ್್ 
ಆನಿ್  ಮ್ಹಜೆ್  ಭ್ವ್.್  50

್ ಸಗ್ಯಾರ್್  ಆಸ್ಚಿಯಾ್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ಬ್ಪ್ಚಿ್ ಖುಶಿ್ ಕತ್ಯಾ್ ತೊಚ್ಚಿ್ ಮ್ಹಜೊ್ ಭ್ವ್,್ ಭಯ್ಣ್್ 
ಆನಿ್ ಆವಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ಒಂಪಿರಾಚಿ ಉದಾಹರಣ್ ದೇವ್ನ್ ಶಿರೊವ್ಣ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 4:1–9;್ ಲೂಕ್ 8:4–8)

13್ ್ 1್ ತ್ಯಾಚ್ಚಿ್ ದಿಸ್್ ಜೆಜು್ ಘರ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಬ್ಯ್ರಿ್ 
ಸನ್ಯಾ್  ಸರೊ�ವರ್ಚೆ�್  ವೆಳ �ೆರ್್  ಬಸೊ್.್ 

2
್ ಸಬ್ರ್್ ಲೊ�ಕ್  ಜೆಜುಚ್ಯಾ್  ಭೊಂವತಾಣ್ ಎಕ್ಟಂಯ್್ 

ಜ್ಲೆ್.್ ತವಳ್್ ಜೆಜು್ ದೊ�ಣರ್್ ವಚುನ್್ ಬಸೊ್.್ ಸಗೊ್್ 
ಲೊ�ಕ್  ವೆಳ �ೆರ್್  ಉಬೊ್  ರ್ವ್್.್  3

್ ತವಳ್್  ಜೆಜು್ 
ಒಪ್ರಿಂನಿ್ ಸಬ್ರ್್ ಸಂಗಿತಾ್ ತ್ಂಕ್ಂ್ ಶಿಕಯ್ಲ್ಗೊ್.್ 
ಜೆಜುನ್್ ತ್ಂಕ್ಂ್ ಹಿ್ ಒಪ್ರ್್ ಸ್ಂಗಿ್:
“ಏಕ್  ಶೆತ್ಕ್ರಿ್  ಬಿಂ್  ಒಂಪುಕ್  ಗೆಲೊ.್  4

್ ತೊ್  ಬಿಂ್ 
ಒಂಪ ತ್ಾನ್್ ಥೊಡೆಂ್ ಬಿಂ್ ಮೆರೆ�ರ್್ ಪಡೆ್ಂ.್ ಸುಕ ಣ್್ಯಾಂನಿ್ 
ಯೆ�ವ್ನಾ್ ತೆಂ್ ಬಿಂ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಖೆಲೆಂ.್ 5್ ಥೊಡೆಂ್ ಮ್ತಿ್ ನ್ತಲ್ೆ�್ 
ಖಡಿ್ಪ್ ಸುವ್ತೆರ್್ ಪಡೆಂ್.್ ಥಂಯ್ಚಿಯಾ್ ದಣಯಾರ್್ ಜ್ಯ್್ ತಿತಿ್್ 
ಮ್ತಿ್ ನ್ತ್ಲೆ್್ ವವಿಯಾಂ್ ಬಿಂ್ ವೆಗಿಗೆಂಚ್್ ಕ್ಲಯಾಲೆಂ.್ 6್ ಪುಣ್್ 
ಸುಯೊಯಾ್ ಉದೆವ್ನಾ್ ಯೆತಚ್್ ತೆಂ್ ಕಪಯಾಲೆಂ.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತ್ಕ್್ ಗುಂಡ್ಯೆಂತ್್ ಪ್ಳ್ಂ್ ನ್ತ್ಲ್.್್ 
7

್ ಹೆರ್್ ಥೊಡೆಂ್ ಬಿಂ್ ಕ್ಟ್ಯಾಂಝ್ಡ್ಂ್ ಮಧೆಂ್ ಪಡೆಂ್.್ 
ಕ್ಟ್ಯಾಂಝಡ್ಂ್ ವ್ಡ ತ್ಾನ್್ ತ್ಕ್್ ತ್ಂಣ್ ಚಿಡುಯಾನ್್ 
ಮ್ಲೆಯಾಂ.್ 8್ ಹೆರ್್ ಥೊಡೆಂ್ ಬಿಂ್ ಬರೆ�್ ಸುವ್ತೆರ್್ ಪಡೆಂ್.್ 
ತೆಂ್ ವ್ಡೊನ್್ ಫೊಳ್್ ದಿಂವ್ಕ್್ ಪ್ವೆಂ್.್ ಥೊಡಿಂ್ ಝಡ್ಂ್ 
ಶೆಂಭರ್್ ವ್ಂಟೆ,್ ಥೊಡೆಂ್ ಸ್ಟ್,್ ಆನಿ್ ಥೊಡೆಂ್ ತಿ�ಸ್್ 
ವ್ಂಟೆ್ ಫೊಳ್್  ಸೊಡೆ್ಂ.್  9

್ ಮ ್್ಹಕ್್  ಕ್ನ್್ ದಿಂವ್ಚಿಯಾ್ 
ಲೊಕ್ನೊ�್ ಆಯ್ಕ್!”

ಜೆಜು ಒಪಾರಿಂನಿ ಕ್ತಾಕ್ಕ್ ಉಲರಾತಾ?
(ಮ್ಕಯಾ್ 4:10–12;್ ಲೂಕ್ 8:9–10)

10
್ ತವಳ್್  ಶಿಸ್್  ಜೆಜು್  ಸಶಿಯಾಂ್  ಯೆ�ವ್ನಾ,್  “ತುಂ್ 

ಒಪ್ರಿಂನಿ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಶಿಕಯ ತ್ಾಯ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.

11
್ ಜೆಜುನ್,್ “ಸಗಿಯಾಂಚ್ಯಾ್ ರ್ಜ್ಯಾಚೆ್ ಗುಟ್ನ್್ ಆಸ್ಲ್್್ 

ಸತ್ಂ್ ತುಮಿ್ ಮ್ತ್ರಿ್ ಸಮ್ೊಂವ್ಕ್್ ಸಕ ತೆಾಲ್ಯಾತ್.್ ಹ್ಯಾ್ 
ಸತ್ಚೆ್ ಗುಟ್್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಸಮ್ನ್್.್ 12

್ ಇಲೆಶ್ಿ್ 
ಜ್ಣ್್ಯ್್ ಆಸ್ಲೊ್್ ಆನಿಂಕ್�್ ಚಡ್್ ಜ್ಣ್್ಯ್್ ಘವ್ನಾ್ 
ಜ್ಯ್್ ತಿತೊ್್ ಬುದ್್ಂತ್್ ಜ್ತಲೊ.್ ಪುಣ್್ ಜ್ಣ್್ಯ್್ 

ಘನ್ತ್್ಯಾಕ್  ಅಪ ಣ್್ಂಕ್  ಅಸ್ಲ್್್  ಇಲ್್್  ಜ್ಣ್್ಯ್್ 
ಹೊಗ್ಯ್್ತಾಲೊ.್ 13

್ ಹ್ಯಾ್ ಕ್ರ್ಣ್ಂ್ ವವಿಯಾಂ್ ಹ್ಂವ್್ 
ಹ್ಯಾ್ ಒಪ್ರಿಂನಿ್ ಉಲಯ ತ್ಾಂ್ ಹೆ್ ಲೊ�ಕ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್್ 
ತ್ಂಕ್ಂ್ ದಿಸನ್,್ ಅಯ್ಕ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ಸಮನ್್.್ 14

್ ಆಸಲ್ಯಾ್ 
ವಿಶಿಂ್ ಇಸ್ಯಯ್ನ್್ ಸ್ಂಗ್ಂ್್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್:

‘ತುಮಿ್ ಆಯ್ಕ್ತ್ತ್,್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಕ್ನ್್ ದಿತ್ತ್,
ಪುಣ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಆರ್ಯಾ್ ಜ್ಯ್ನಾ.

ತುಮಿ್ ದೊಳ ್ೆ ಸೊಡ್ನಾ್ ಪಳೆತ್ತ್,
ಪುಣ್್ ದಿಸೆಚಿಂ್ ಅರ್ಯಾ್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಗೆಂವ್ಕ್್ 

ಜ್ಯ್ನಾ.
್ 15್ ವ್ಹಯ್,್ ಹ್ಂಚಿ್ ಮನ್ಂ್ ಖಠಿಣ್್ ಜ್ಲ್ಯಾಂತ್.

ಕ್ನ್್ ದ್ಟ್್ ಜ್ಲ್ಯಾತ್,್ ದೊಳ ್ೆ ದಿಸ್ನ್ತ್.
ತೆ

ಆಪ್್ಯಾ್ ದೊಳ್ಯಾನಿ್ ಪಳೆನ್ಶೆಂ
ಆಪ್್ಯಾ್ ಕ್ನ್ಂನಿ್ ಅಯ್ಕ್ನ್ಶೆಂ
ಆಪ್್ಯಾ್ ಮನ್ಂನಿ್ ಅರ್ಯಾ್ ಕನ್ಯಾ್ 

ಕ್ಣೆಗೆನ್ಶೆಂಯ�
ಮ್ಹಜೆ�್ ಥಂಯ್್ ಪ್ಟಂ್ ಪತ್ಯಾನ್ಶೆಂಯ�್ ಮ್ಹಜೆ�್ 

ಥ್ವ್ನಾ್ ಗೂಣ್್ ಜ್ಯ್ನಾಶೆಂಯ�್ ಆಶೆಂ್ 
ಜ್ಲೆಂ.’್ ್  ಇಸ್ಯಯ್್ 6:9–10

16
್ ತುಮಿ್ ಭ್ಗಿ.್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ದಿಸೊಚಿಯಾ್ ಸಂಗೊ್ಯ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 

ಸ್ಂಗೊಚಿಯಾ್  ವಿಷಯ್್  ಅರ್ಯಾ್  ಕರುಂಕ್  ಸಕ ತೆಾಲ್ಯಾತ್.್ 
17

್ ಹ್ಂವ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸತ್ಚ್ಚಿ್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ,್  ತುಮಿ್ 
ಅತ್ಂ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿಯಾ್ ಸಂಗೊ್ಯ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್ ಆನಿ್ ಅತ್ಂ್ 
ತುಮಿ್ ಆಯೊಕ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ ಸಂಗೊ್ಯ್ ಆಯೊಕ್ಂವ್ಕ್್ ಸಬ್ರ್್ 
ಪರಿವ್ದಿ್  ಆನಿ್  ಭ್ಗೆವಂತ್್  ಲೊ�ಕ್  ಆಶೆಲೆ್.್  ಪುಣ್್ 
ತ್ಂಕ್್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾ.

ಒಂಪಿ್ಪರಾಚೆೇ ವಿಶಿಂ ಜೆಜುಚೆಂ ವಿವರಣ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 4:13–20;್ ಲೂಕ್ 8:11–15)

18
್ “ಆಶೆಂ್ ಆಸ್ತಾನ್್ ಶೆತ್ಕ್ರ್ಚ್ಯಾ್ ವಿಶಿಂ್ ಒಪ್ರಿಚೊ್ 

ಅರ್ಯಾ್ ಆಯ್ಕ್ಯ್.
19

್ “ಮೆರೆ�ರ್್  ಪಡೆ್ಂ್  ಬಿಂ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ಕ್ತೆಂ?್ 
ಸಗಿಯಾಂಚ್ಯಾ್  ರ್ಜ್ಯಾ್ ವಿಶಿಂ್ ಶಿಕಯ್ೆಂ್ ಆಯೊಕ್ನ್್ ತೆಂ್ 
ಅರ್ಯಾ್  ಕರಿನ್ಶೆಂ್  ಆಸ್ಲೊ್್  ಮನಿಸ್ಚ್ಚಿ್  ಮೆರೆ�ರ್್ 
ಪಡ್್ಯಾ್ ಬಿಯ್ಬರಿ.್ ಸೆೈತ್ನ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ತ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಯಾಚ್ಯಾ್ 
ಕ್ಳ್್ಂತ್್ ಒಂಪೆ್ಂ್ ಬಿಂ್ ಕ್ಡ್ನಾ್ ವ್ಹತ್ಯಾ.

20
್ “ಖಡಿ್ಪ್  ಸುವ್ತೆರ್್  ಪಡ್ಲೆಂ್  ಬಿಂ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ 

ಕ್ತೆಂ?್ ಉತ್ರ್್ ಅಯ್ಕ್ಲ್್ಯಾಫರ್್ ತೆಂ್ ಸಂತೊಸ್ನ್್ 
ಘಂವ್ಚಿ್ ಮನಿಸ್ಚ್ಚಿ್  ಖಡಿ್ಪ್  ಸುವ್ತೆರ್್  ಬಿಂ್  ಪಡ್್ಯಾ್ 
ಬರಿ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  21

್ ಪುಣ್್  ತೊ್  ಮನಿಸ್್  ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಜವಿತ್ಂತ್್ ಶಿಕೊವೆಣ್ಂಚೆಂ್ ಪ್ಳ್್ ರೊಂಬ್ಶೆಂ್ ಕರಿನ್.್ 
ತೊ್ ತಿ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಥೊಡೊಚ್್ ಕ್ಳ್್ ಮ್ತ್ರಿ್ ಆಸ್ತಾ.್ ತ್ಯಾ್ 
ಶಿಕೊವ ಣೆ್ಂಕ್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್  ಕೆಲೆ್್ ವವಿಯಾಂ್ ಆಪ ಣ್್ಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ 
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ಜ್ಂವ್್ ದಗದಾಣ್ ಜ್ಂವ್್ ಯೆತನ್್ ತೊ್ ವೆಗಿಂಚ್್ ಸೊಡ್ನಾ್ 
ಸೊಡ್ತಾ.

22
್ ಕ್ಂಟ್ಯಾಝಟುಕ್ಟ್ಂ್  ಮಧೆಂ್  ಪಡೆ್ಲೆಂ್  ಬಿಂ್ 

ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಕ್ತೆಂ?್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಆಯಕ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ಜವಿತ್ಚ್ಯಾ್ 
ಚಿತ್ನಾಂ್ ವವಿಯಾಂ್ ಅನಿ್ ದುಡ್್ಚೆರ್್ ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್ ಮೊ�ಗ್್ 
ವವಿಯಾಂ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಆಪ್ಣ್ಂ್ ಥಂಯ್್ ವ್ಡಿನ್ಶೆಂ್ ಕತ್ಯಾ್ 
ತೊಚ್ಚಿ್  ಕ್ಂಟ್ಯಾಝಟುಕ್ಟ್ಂ್  ಮಧೆಂ್  ಸುವ್ತೆರ್್ 
ಪಡೆ್ಲ್ಯಾ್ ಬಿಯ್ಬರಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ 
ತ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಚ್ಯಾ್ ಜವಿತ್ಂತ್್ ಫೊಳ್್ ದಿಂವ್ಕ್್ ಸಕನ್.

23
್ “ಬರೆ�್ ಸುವ್ತೆರ್್ ಪಡೆ್ಂ್ ಬಿಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಕ್ತೆಂ?್ 

ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಆಯೊಕ್ವ್ನಾ್ ತ್ಚೊ್ ಅರ್ಯಾ್ ಸಮೊ್ನ್್ ಕ್ಣೆಗೆಲೊ್್ 
ಮನಿಸ್ಸ್ಸೆ್  ಬಿಂ್  ಪಡಿ್್  ಬರಿ್  ಸುವ್ತ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 
ತೊ್  ಮನಿಸ್್  ವ್ಡೊನ್್  ಥೊಡೆ್  ಪ್ವಿಟಂ್  ಶೆಂಭರ್್ 
ವ್ಟ್ಯಾಂನಿ,್ ಥೊಡೆ್ ಪ್ವಿಟಂ್ ಸ್ಟ್್ ವ್ಟ್ಯಾಂನಿ್ ಆನಿ್ 
ಥೊಡೆ್  ಪ್ವಿಟಂ್ ತಿ�ಸ್್ ವ್ಟ್ಯಾಂನಿ್ ಫೊಳ್್ ದಿತಲೊ”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ರೊಂವ್ ಆನಿ ನೆೇರಾಚಿ ಒಪಾರ್
24

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜೆಜುನ್್  ತ್ಂಕ್್  ಅನೆಯಾ�ಕ್  ಒಪ್ರಿ್ 
ದ್್ರಿಂ್  ಶಿಕೊವ್ಣ್್  ದಿಲ್.್  ತೆಂ್  ಕ್ತೆಂ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್:್ 
ಸಗಿಯಾಂಚೆಂ್  ರ್ಜ್್  ಬರೆಂ್  ಬಿಂ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಶೆತ್ಂತ್್ 
ಒಂಪ್್ಯಾ್  ಶೆತ್ಕ್ರಿ್ ಬರಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  25

್ ತ್ಯಾ್  ರ್ತಿಂ್ 
ಸಗೊ್್ ಲೊ�ಕ್ ನಿದೊನ್್ ಆಸ್ತಾನ್್ ದುಸ್ಮನ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ 
ಗೊಂವ್್ ಮಧೆಂ್ ನೆ�ರ್್ ಒಂಪುನ್್ ಗೆಲೊ.್ 26

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ಗೊಂವ್್ ವ್ಡೊನ್್ ಪ್ಲ್್್ ಫುಟೊನ್್ ಅಯ್.್ ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್  ನೆ�ರ್ಯ�್  ವ್ಡಿ್.್  27

್ ತವಳ್್  ತ್ಯಾ್ 
ಶೆತ್ಕ್ರ್ಚ್ಯಾ್ ಚ್ಕ್ರಿನಿ್ ತ್ಚೆ�್ ಲ್ಗಿ್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್ ತುಜ್ಯಾ್ 
ಶೆತ್ಂತ್್ ತುವೆಂ್ ಬರೆಂ್ ಬಿಂ್ ಒಂಪ್ಲೆಂ್.್ ನೆ�ರ್್ ಖಂಯ್್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯ್?’್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.

28
್ “ತ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆನ್,್ ‘ಎಕ್್ ದುಸ್ಮನ್ನ್್ ಒಂಪ್್ಂ’್ 

ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.
“ತ್ಯಾ್ ಚ್ಕ್ರಿನಿ್  ‘ಆಮಿ್ ವಚುನ್್ ನೆ�ರ್ಂ್ ಹುಮುಟನ್್ 
ಕ್ಡಿಜೆಗಿ�?’್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.

29
್ “ತ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆನ್,್  ‘ನ್ಕ್,್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ 

ತುಮಿ್  ನೆ�ರ್್ ಹುಮಿಟತ್ನ್್  ಗೊಂವ್ಯ�್ ಹುಮುಟನ್್ 
ಯೆ�ತ್.್  30

್ ಲುಂವಣ್್  ಪಯ್ಯಾನ್್  ನೆ�ರ್ಯ�್ 
ಗೊಂವ್ಯ�್ ವ್ಡೊಂವಿದಾ.್ ಲುವೆಣ್ಚೊ್ ವೆಳ್ರ್್ ಹ್ಂವ್್ 
ಕ್ಮ್ಂಗ್ರ್ಂಕ,್ ಪಯ್ೆಂ್ ನೆ�ರ್್ ಎಕ್ಟಂಯ್್ ಕನ್ಯಾ್ 
ತೆಂ್ ಲ್ಸುಂಕ್ ಪೆಂಡೊಯಾ್ ಬ್ಂಧ್,್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಗೊಂವ್್ 
ಎಕ್ಟಂಯ್್ ಕನ್ಯಾ್ ತೊ್ ಮ್ಹಜ್್ ತುಪ್ಯಾಕ್ ಹ್ಡ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ತಾಲೊಂ’್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.”

ಸಬಾರ್ ಒಪಾರಿಂ ಮುಖಾಂತ್ರಿ ಶಿರೊವ್ಣ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 4:30–34;್ ಲೂಕ್ 13:18–21)

31
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜೆಜುನ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಅನೆಯಾ�ಕ್ ಒಪ್ರ್್ 

ಸ್ಂಗಿ್ಂ:್  “ಸಗಿಯಾಂಚೆಂ್ ರ್ಜ್ಯಾ್ ಸ್ಸ್್ಚ್ಯಾ್ ಬಿಯ್ಕ್ 

ಸಮ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಎಕ್್ಯಾನ್್ ತೆಂ್ ಅಪ್್ಯಾ್ ಶೆತ್ಂತ್್ 
ಒಂಪೆ್ಂ.್  32

್ ತೆಂ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಬಿಂಯ್ಂಚ್ಯಾಕ್�್  ಲ ್್ಹನ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಪುಣ್್ ವ್ಡ್ತಾನ್್ ತೊ�ಟ್ಂತ್್ ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್ 
ಝಡ್ಂ್ ಪ್ರಿಸ್್ ತೆಂ್ ವ್ಹಡ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ ತ್ಾ.್  ತೆಂ್ ರೂಕ್ 
ಜ್ತನ್್  ಸುಕ್ಣ್ಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ಖ್ಂದಿಯ್ಂನಿ್ 
ಘೂಂಟೆರ್್ ಬ್ಂಧ್ತಾ್ ತಿತೆ್ಂ್ ವ್ಹಡ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತಾ.”

33
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜೆಜುನ್್ ಆನೆಯಾ�ಕ್ ಒಪ್ರ್್ ಸ್ಂಗಿ್ಂ:್ 

“ಸಗಿಯಾಂಚೆಂ್ ರ್ಜ್ಯಾ್ ಏಕ್್ ಸಿತ್�ಯೆನ್್ ಉಂಡೊ್ ಕಚ್ಯಾಕ್ 
ಏಕ್  ವ್ಹಡ್್ಯಾ್  ಆಯ ದ್ಾನ್ಂತ್್  ಪ್ಟ್ಕ್  ಭಶಿಯಾಲ್್ಯಾ್ 
ಖಮಿರ್ಬರಿ.್  ತೆಂ್  ಖಮಿರೆನ್್  ಭಶಿಯಾಲ್್ಯಾ್  ಪ್�ಟ್ಕ್ 
ಫುಗಯೆ್ಂ.”

34
್ ಜೆಜುನ್್ ಹೆಂ್ ಸಗೆ್ಂ್ ಒಪ್ರಿಂಚ್ಯಾ್ ಮುಖ್ಂತ್ರಿ್ 

ಸ್ಂಗೆ್ಂ.್  ಕೆದ್ಳ್ಯ�್  ತೊ್  ಶಿಕಯ ತ್ಾನ್್  ಒಪ್ರಿ್ 
ಉಪಯೊ�ಗ್್  ಕನ್ಯಾ್  ಆಸ್ಲೊ್.್  35

್ ಪರಿವ್ದ್ಯಾನ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲೆ್ಂ್ ಉತ್ರ್್ ಹೆಂ್ ಪರಿಪೂಣ್ಯಾ್ ಜ್ಲೆಂ:

“ಹ್ಂವ್್ ಒಪ್ರಿಂನಿ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ದಿತ್.
ಸಂಸ್ರ್್ ಸ್ಥಿಪನೆ�್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಗುಪ್ತ್್ ಆಸ್ಲೊ್ಯಾ್ 

ಸಂಗಿತಾ್ ಹ್ಂವ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾ.”್ ್  ಕ್�ತಯಾನ್್ 78:2

ಕಠಣ್ ಜಾಲಾಲಿಯ ಒಪಾರಿಕ್ ಜೆಜುಚೆಂ ವಿವರಣ್
36

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜೆಜು್  ಲೊಕ್ಕ್  ಸೊಡ್ನಾ್  ಘರ್ಚೆ�್ 
ಭಿತರ್್ ಗೆಲೊ.್ ತ್ಚೆ�್ ಶಿಸ್್ ತ್ಚೆ�್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್ 
“ಶೆತ್ಂತ್್ಯಾ್  ನೆರ್ಚಿ್  ಒಪ್ರಿಚೊ್  ಆರ್ಯಾ್  ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸೊಡವ್ನಾ್ ಸ್ಂಗ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.

37
್ ಜೆಜುನ್್ ಅಶೆಂ್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್:್ “ಶೆತ್ಂತ್್ ಬರೆಂ್ ಬಿಂ್ 

ಒಂಪ್ತಾ್ ತೊ್ ಮನ್ಶೆಪೂತ್.್ 38
್ ತೊ್ ಶೆತ್್ ಹೊ್ ಸಂಸ್ರ್್ 

ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ಬರೆಂ್  ಬಿ�ಂ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ಸಗಿಯಾಂಚ್ಯಾ್ 
ರ್ಜ್ಯಾಚಿಂ್ ಭುಗಿಯಾಂ.್ ಸೆೈತ್ನ್ಕ್ ಸಂಭಂದ್್ ಜ್ಲ್ಂ್ಚ್್ 
ನೆ�ರ್.್  39

್ ನೆ�ರ್್ ಒಂಪೊ್್ ದುಸ್ಮನ್ಂಚ್್ ಸೆೈತ್ನ್.್ 
ಲುಂವಣ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಸಂಸ್ರ್ಚೊ್ ಅಂತ್.್ ಎಕ್ಟಂಯ್್ 
ಕಚೆಯಾ್ ದೆ�ವ್ದೂತ್.್ 40

್ ನೆ�ರ್್ ಹುಮುಟನ್್ ಉಜ್ಯಾಂತ್್ 
ಲ್ಸ ತ್ಾತ್.್  ಹ್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್  ಅಂತ್್  ಕ್ಳ್ರ್್ 
ಜ್ಂವೆಚಿಂ್ ಹೆಂಚ್.್ 41

್ ಮನ್ಶೆಪೂತ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ದೂತ್ಂಕ್ 
ದ್ಡ್ತಾಲೊ.್ ತ್ಚೆ�್ ದೂತ್್ ಪ್ತ್ಕ್ಕ್ ಕ್ರಣ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ 
ಅನಿ್  ಖೊಟೆಪಣ್್  ಆಧ್ತೆಯಾಲ್ಯಾ್  ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್  ಲೊಕ್ಕ್ 
ಎಕ್ಟಂಯ್್ ಕತಯಾಲೆ;್ ತ್ಂಕ್ಂ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ರ್ಜ್ಯಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಬ್ಯ್ರಿ್ ಘಾಲ್ನಾ್ 42

್ ಉಜ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಆಗ್ಟಂತ್್ ಉಡಯ್ತಾಲೆ.್ 
ಥಂಯ್್  ತೆ್  ವಿಳ್ಪ್ಂನಿ್  ದು:ಖಿನ್್  ಆಪೆ್್  ದ್ಂತ್್ 
ಖಿಲೆಯಾತಲೆ.್ 43

್ ನಿತಿವಂತ್್ ಸುಯ್ಯಾಬರಿ್ ಪಜಯಾಳೊೆನ್್ 
ಆಪ್್ಯಾ್ ಬ್ಪ್ಚ್ಯಾ್ ರ್ಜ್ಯಾಂತ್್ ಆಸೆತಾಲೆ.್ ಮ್್ಹಕ್್ ಕ್ನ್್ 
ದಿಂವ್ಚಿಯಾ್ ಲೊಕ್ನೊ,್ ಆಯ್ಕ್!

ದವಾಕ್ತಾಚಿ ಆನಿ ಮತಿರಾಚಿ ಒಪಾರಿ
44

್ “ಸಗಿಯಾಂಚೆಂ್ ರ್ಜ್ಯಾ್ ಶೆತ್ಂತ್್ ಪೂನ್ಯಾ್ ದವಲ್ಯಾಯಾ್ 
ದಿವ್ಯಾಯಾಕ್ ಸಮ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಏಕ್ ದಿ�ಸ್್ ಎಕೊ್್ ತೆಂ್ 
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ದಿವೆಯಾಂ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಮೊಸುತಾ್ ಸಂತೊಸ್ನ್್ ತೆಂ್ ಶೆತ್ಂತ್್ 
ಲ್ಪೊನ್್ ದವಲೆಯಾಂ.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಆಪೆ್ಂ್ ಆಸ್ತಾ್ ಬದಿಕ್ 
ವಿಕುನ್್ ತೆಂ್ ಶೆತ್್ ಘತ್.

45
್ “ಸಗಿಯಾಂಚೆಂ್  ರ್ಜ್ಯಾ್ ಮೊತಿಯ್ಂಕ್  ಸೊಧುನ್್ 

ವೆತಲ್ಯಾ್ ಏಕ್ ವ್ಯಾಪ್ರಿಕ್ ಸಮ್ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 46
್ ಏಕ್ 

ದಿ�ಸ್್ ತ್ಯಾ್ ವ್ಯಾಪ್ರಿಕ್ ಚಡ್್ ಮೊಲ್ಚೆಂ್ ಏಕ್ ಮೊತಿಂ್ 
ಮೆಳೆ್ಂ.್ ತವಳ್್ ತೊ್ ಆಪ ಣ್್ಚೆಂ್ ಆಸ್ತಾ್ ಬದಿಕ್ ಸಗೆ್ಂ್ 
ವಿಕುನ್್ ತೆಂ್ ಮೊತಿಂ್ ತೊ್ ಮೊಲ್ಕ್ ಘತ್.

ಮಾಸೆಳಾಚಾಕ್ ಜಾಳಾಚಿ ಒಪಾರ್
47

್ “ಸಗಿಯಾಂಚೆಂ್  ರ್ಜ್ಯಾ್  ಸರೊ�ವರ್ಕ್  ಘಾಲ್್ಯಾ್ 
ಜ್ಳಿಬರಿ್ ಆಸ್.್  ತ್ಯಾ್  ಜ್ಳಿಕ್ ಸಬ್ರ್್ ಜನ್ಸೆಂಚಿ್ 
ಮ್ಸಿ್್  ಸ್ಂಪಡ ತ್ಾ.್  48

್ ತವಳ್್  ತಿ್  ಜ್ಳ್್  ಭಲ್ಯಾ.್ 
ಪ್ಗಿ್ ತ್ಯಾ್ ಜ್ಳ್ಕ್ ತಡಿರ್್ ವ್ಡ್ನಾ್ ಹ್ಡುನ್್ ಬರಿ್ 
ಮ್ಸಿ್್ ಭ್ಟಯ್ಂನಿ್ ಭರುನ್್ ಪ್ಡ್್ ಮ್ಸಿ್್ ಬ್ಯ್ರಿ್ 
ಉಡಯ್ತಾತ್.್ 49

್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್ ಅಂತ್್ ಕ್ಳ್ರ್್ 
ಅಶೆಂಚ್್ ಘಡತಾಲೆಂ.್  ದೆ�ವ್ದೂತ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಬಯ್ಯಾಂ್ 
ಲೊಕ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಖೊಟ್ಯಾಂಕ್  ವೆಗೆ್ಂ್  ಕತಯಾಲೆಂ.್ 
50

್ ದೆ�ವ್ದೂತ್್  ಖೊಟ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಂಕ್  ಉಜ್ಯಾಚ್ಯಾ್ 
ಜ್ಗ್ಯಾಂತ್್ ಉಡಯ ತ್ಾಲೆ.್ ತ್ಯಾ್ ಜ್ಗ್ಯಾಂತ್್ ಲೊ�ಕ್ 
ವಿಳ್ಪ್ಂತ್್ ದು:ಖೆನ್್ ಆಪೆ್್ ದ್ಂತ್್ ಖಿಲೆಯಾತಲೆ.”

51
್ ಜೆಜು್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂಕ,್ “ತುಮಿ್ ಹಿ್ ಸಗಿ್್ ವಿಷಯ್್ 

ಅರ್ಯಾ್  ಕನ್ಯಾ್  ಸಮ್ನ್್  ಕ್ಣ ಗೆೆಲ್ಯಾತ್ಗಿ�?”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.
ತ್ಕ್್ ಶಿಸ್ಂನಿ,್  “ಅಮಿ್ ಆರ್ಯಾ್ ಕನ್ಯಾ್  ಕ್ಣ ಗೆೆಲ್”್ 

ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.
52

್ ತವಳ್್ ಜೆಜು್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂಕಡೆ,್ “ಆಶೆಂ್ ಆಸ್ತಾನ್್ 
ಸಗಿಯಾಂಚೆಂ್ ರ್ಜ್ಯಾಚೆಂ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಘತಲೊ್ 
ಹಯೆ�ಯಾಕ್ ಧಮ್ಯಾ್ ಶ್ಸಿತ್್ ಏಕ್ ಘರ್ಚ್ಯಾ್ ಧನಿಯ್ಬರಿ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ತೊ್ ಮನಿಸ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಭಂಡ್ರ್ಂತೆ್್ ನವೆಂ್ 
ಆನಿ್ ಪನೆಯಾಂ್ ವಸುತಾ್ ಬ್ಯ್ರಿ್ ಕ್ಡ್ತಾ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

ಸವಾಂತ್ ರಾಂವಾಂತ್ ಜೆಜುಚೆಂ ಪಯ್ಣ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 6:1–6;್ ಲೂಕ4:16–30)

53
್ ಜೆಜು್ ಹೊಯಾ್ ಒಪ್ರಿ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಜ್ಲ್ಯಾಂ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 

ಥಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಸ್ಂತ್್  ಗ್ಂವ್ಂಕ್ ಗೆಲೊ.್ 
54

್ ಜೆಜು್ ಸಿನ್ಗೊಗ್ಂತ್್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಆಸ್ತಾನ್್ ಲೊ�ಕ್ 
ವಿಜಮತ್್  ಜ್ವ್ನಾ,್  “ಹಿ್  ಜ್ಣ್್ಯ್್ ಆನಿ್ ಆಚಯ್ಯಾಂ್ 
ಕಚಿಯಾಂ್  ಸಕತ್್  ಖಂಯ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಶಿಕೊವ್ಣ್್  ಕ್ಣೆಘಲ್್?್ 
55

್ ಹೊ್ ಕೆ�ವಲ್್ ತ್ಯಾ್ ಸುತ್ರ್ಚೊ್ ಪೂತ್್ ನ್ಹಯ್ವೆ�?್ 
ಹ್ಚಿ್ ಆವಯ್್ ಮರಿ.್ ಜ್ಕೊಬ್,್ ಜುಜೆ,್ ಸಿಮ್ಂವ್್ 
ಆನಿ್ ಜೂದ್್ ಹ್ಚೆ್ ಭ್ವ್.್ 56

್ ತ್ಚೊಯಾ್ ಭಯಣ್್ ಆಮೆಚಿಂ್ 
ಮಧೆಂ್ ಆಸ್ತ್.್ ಆಶೆಂ್ ಆಸ್ತಾನ್್ ಹಿ್ ಜ್ಣ್್ಯ್್ ಆನಿ್ 
ಅಚಯೆಯಾಂ್  ಕಚಿಯಾ್ ಸಕತ್್ ಖಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್  ಆಯಲ್್?”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಉಲೊಂವ್ಕ್್  ಲ್ಗೊನ್,್  57

್ ತ್ಕ್್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ 
ಕರುಂಕ್ ನ್.

ಜೆಜು್  ತ್ಂಕ್ಂ,“ಪರಿವ್ದಿಕ್  ಹೆರ್್  ಲೊ�ಕ್ 
ಮೊಯ್ಯಾದ್್  ದಿತ್ತ್;್  ಪುಣ್್  ಸ್ಂತ್್  ಗ್ಂವ್ಂತ್್ 
ಜ್ಂವ್್  ಸ್ಂತ್್  ಘರ್ಂತ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಮೊಯ್ಯಾದ್್ 
ದಿನ್ಂತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ.್್ 58

್ ತ್ಯಾ್ ಲೊ�ಕ್ಚ್ಯಾ್ 
ಆವಿಶ್್ಸ್್  ವವಿಯಾಂ್  ತ್ಣೆಂ್  ಸಬ್ರ್್  ಆಚಯ್ಯಾಂ್ 
ಕರುಂಕ್ ನ್ಂತ್.

ಜೆಜುವಿಶಿಂ ಹೆರೊದಾಚಿ ಅಭಿಪಾರಿಯ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 6:14–29;್ ಲೂಕ್ 9:7–9)

14್ ್ 1್ ತ್ಯಾ್  ಕ್ಳ್ರ್್  ಹೆರೊದ್್  ಗ್ಲ್ಲೆಯ್ಂತ್್ 
ರ್ಜ್ಟ್್ ಚಲೊನ್್ ಆಸ್ಲೊ್.್ ಲೊ�ಕ್ ಜೆಜು್ 

ವಿಶಿಂ್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾಲೊಯಾ್  ಸಂಗಿತಾಂ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ತ್ಕ್್  ಕಳಿತ್್ 
ಜ್ಲ್.್ 2

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಹೆರೊದ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಚ್ಕ್ರಿಂಕಡೆ,್ 
“ನಿಜ್ಯಕ್�್ ಜೆಜುಚ್ಚಿ್ ಸ್ನಾನ್್ ದ್ತ್ರ್್ ಜುವ್ಂವ್ಂಚ್್ 
ಜ್ಯ್ಯ್.್ ತೊ್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಜವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಯ್್.್ 
ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್ಚ್್ ತೊ್ ಆಚಯ್ಯಾಂ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ಸಾನ್ನ್ ದಾತಾರ್ ಜುವಾಂವ್ ಜಿವೆಶಿ ಮಾಲ್ತಾ ರಿೇತ್
3

್ ಹ್ಯಾ್  ವೆಳ್ರ್್  ಪಯ್ೆಂಚ್್  ಹೆರೊದಿಯ್ಸ್ಕ್ 
ಲ್ಗುನ್್  ಹೆರೊದಿನ್್  ಜುವ್ಂವ್ಕ್್  ಕೆೈದ್್  ಕನ್ಯಾ,್ 
ಬಂದೆಂತ್್ ಘಾಲೆೈಲೆಂ.್ ಹೆರೊದಿಯ್ಸ್್ ಹೆರೊದ್ಚ್್ 
ಭ್ವ್್ ಪ್ಲ್ಪ್ಚೆ�್ ಬ್ಯ್್.್ 4

್ ಜುವ್ಂವ್ನಾ್ ಹೆರೊದಿಕ್ 
“ಹೆರೊದಿಯ್ಸ್ಕ್ ದವನ್ಯಾ್ ಘಂವೆಚಿಂ್ ಸ್ಕೆಯಾಂ್ ನ್ಹಯ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲೆ್ಂಚ್್ ಹ್ಯಾ್ ಬಂದೆಂತ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಕ್ರಣ್.್ 
5

್ ಹೆರೊದ್ನ್್  ಜುವ್ಂವ್ಕ್್  ಜವೆಶಿಂ್  ಮ್ರುಂಕ್ 
ಆಸ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ಲೊಕ್ಕ್ ಭಿಯೆವ್ನಾ್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ರುಂಕ್ 
ಜ್ವ್ನಾ.್ ಲೊ�ಕ್ ಜುವ್ಂವ್ಕ್್ ಪರಿವ್ದಿ್ ಮ್ಹಣ್್ ಮ್ನ್ತಾಲೆ.

6
್ ಹೆರೊದಿಚ್ಯಾ್  ಜಲ್ಮ್  ದಿಸ್್  ಹೆರೊದಿಯ್ಸ್ಚಿ್ 

ಧುವ್್ ಹೆರೊದಿಚ್ಯಾ್ ಆನಿ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಸೆೈಯ್ಯಾಂ್ ಮುಖ್ರ್್ 
ನ್ಚಿ್.್ ಹೆರೊದಿನ್್ ತಿಕ್್ ಮೊಸುತಾ್ ಮೆಚ್್ಲೊ.್ 7

್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್ ತೊ,್ “ತುಕ್್ ಕ್ತೆಂ್ ಜ್ಯ್್ಲ್ಯಾರಿ�್ ದಿತ್ಂ”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ತಿಕ್್ ಸಪುತ್್ ಘಾಲ್ನಾ್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 8

್ ಕ್ತೆಂ್ 
ವಿಚ್ರಿಜೆ್ ಮ್ಹಣ್್ ಹೆರೊದಿನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಧುವೆಕ್ ಸ್ಂಗೊವ್ನಾ್ 
ದಿಲೆಂ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತಿ್ ಹೆರೊದಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ಲ್,್ “ಸ್ನಾನ್್ 
ದ್ತರ್್ ಜುವ್ಂವೆಚಿ್ ಮ್ತೆಂ್ ಹ್ಂಗ್ಚ್ಚಿ್ ಬೊಶಿಯೆಂತ್್ 
ಘಾಲ್ನಾ್ ಮ್್ಹಕ್್ ದಿ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗಿ್.

9
್ ರ್ಯ್್ ಹೆರೊದ್್ ಖಂತಿ�ಷ್ಟ್ ಜ್ಲೊ.್ ಪುಣ್್ ಕ್ತೆಂ್ 

ಜ್ಯ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ದಿತ್ಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ಸಪುತ್್ ಘಾಲೊ್.್ 
ಹೆರೊದಚ್ಯಾ್  ಜೆವ ಣ್್ಂಚೆ್  ಪಂಕ್ತಾರ್್  ಬಸ್ಲ್್ಯಾನಿ್  ತೊ್ 
ಸಪುತ್್ ಆಯಕ್ಲೊ್.್  ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತಿಣೆಂ್ ಮ್ಗ್ಲೆ್ಂ್ 
ದಿ�ಜಯ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಫಮ್ಯಾಯೆ್ಂ.್ 10

್ ಬಂದೆಕ್ ವಚುನ್್ 
ಜುವ್ಂವೆಚಿಂ್ ಮ್ತೆಂ್ ಕ್ತ್ನ್ಯಾ್ ಹ್ಡುಂಕ್ ತ್ಣೆಂ್ 
ಸೆೈನಿಕ್ಂಕ್  ದ್ಡೆ್ಂ.್  11

್ ತ್ಣಂ್ ಜುವ್ಂವೆಚಿಂ್  ಶಿಸ್್ 
ಬೊಶಿಯೆಂತ್್ ಘಾಲ್ನಾ್ ಚಲ್ಯೆಕ್ ದಿಲೆಂ.್ ತಿಣೆಂ್  ತೆಂ್ 
ವನ್ಯಾ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಆವಯ್್  ಹೆರೊದಿಯ್ಸ್ಕ್  ದಿಲೆಂ.್ 
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12
್ ಜುವ್ಂವ್ಚಿಯಾ್  ಶಿಸ್ಂನಿ್  ಯೆ�ವ್ನಾ್  ತ್ಚಿ್  ಕೂಡ್್ 

ವ್ರೊನ್್  ಮ್ತೆಯಾಕ್  ಪ್ಯ್.್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ತ್ಣಂ್ 
ಜೆಜುಲ್ಗಿಂ್ ವಚುನ್್ ಘಡ್ಲ್್್ ಖಬರ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

ಪಾಂಚ್ ಹಜಾರಾಚಾಕ್ಕ್ೇ ಚಡ್ ಲೊರಾಕ್ ಜೆವಾಣ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 6:30–44;್ ಲೂಕ್ 9:10–17;್ ಜುವ್ಂವ್್ 6:1–14)

13
್ ಜುವ್ಂವ್ಕ್್  ಜ್ಲೆ್ಂ್  ಆಯೊಕ್ನ್್  ಜೆಜು್  ದೊಣರ್್ 

ಬಸುನ್್ ವ್್ಹರೆವಿಂಗಡ್್ ಸುವ್ತೆಕ್ ಗೆಲೊ.್ 14
್ ಜೆಜು್ 

ಥಂಯ್್ ಯೆತನ್,್ ಲೊ�ಕ್ ಹ್ರಿಂ್ ಹ್ರಿಂನಿ್ ಜಮೊ್ 
ಜ್ಲೆ್್  ಪಳೆವ್ನಾ್  ತ್ಂಚೆ�್  ಖ್ತಿರ್್  ದೂಖ್್  ಪ್ವ್ನಾ್ 
ಪ್ಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ಗೂಣ್್ ಕೆಲೆಂ.

15
್ ಸ್ಂಜ್್  ಜ್ವ್ನಾ್ ಯೆತ್ನ್,್  ಶಿಸ್್  ಜೆಜುಲ್ಗಿಂ್ 

ಯೆ�ವ್ನಾ,್  “ಹ್ಯಾ್  ಸುವ್ತೆರ್್  ಲೊ�ಕ್  ಕೊಣ್ಚ್ಚಿ್  ನ್.್ 
ಇತ್್ಯಾರ್್ ವೆ�ಳ್್ ಉತ್ಲೊಯಾ.್ ಲೊ�ಕ್ ಆಪ್ಣ್ಂಕ್ ಜೆಂವ್ಕ್್ 
ಖ್ಂವ್ಕ್್ ಮೊಲ್ಕ್ ಕ್ಣೆಗೆಂವ್ಕ್್ ತ್ಂಕ್ಂ್ ಗ್ಂವ್ಂಕ್ 
ದ್ಡ್ನಾ್ ಸೊಡ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

16
್ ಜೆಜು,್  “ಲೊ�ಕ್ನಿ್  ವೆಚೆಂ್  ನ್ಕ್.್  ತುಮಿಂಚ್್ 

ತ್ಂಕ್ಂ್ ಜೆಂವ್ಕ್್ ದಿಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.
17

್ ತೆದ್ಳ್್  ಶಿಸ್ಂನಿ,್  “ಆಮೆಚಿ�ಲ್ಗಿಂ್  ಪ್ಂಚ್್ 
ಉಂಡೆಂ್ ಆನಿ್ ದೊ�ನ್್ ಮ್ಸೊ್ಯಾ್ ಮ್ತ್ರಿ್ ಆಸ್ತ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

18
್ ಜೆಜು,್  “ತೆ್ ಉಂಡೆ್ ಅನಿ್ ಮ್ಸೊ್ಯಾ್ ಮ್ಹಜೆಲ್ಗಿಂ್ 

ಹ್ಡ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ 19
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತ್ಣೆಂ್ ಲೊಕ್ಕ್ 

ತಣ್ರ್್ ಬಸೊಂವ್ಕ್್ ಸ್ಂಗೊವ್ನಾ್ ಪ್ಂಚ್್ ಉಂಡೆಂ್ ಆನಿ್ 
ದೊ�ನ್್ ಮ್ಸೊ್ಯಾ್ ಹ್ತಿಂ್ ಘವ್ನಾ,್ ಆಕ್ಸ್ಕಡೆ್ ಪಳೆವ್ನಾ,್ 
ತ್ಕ್್ ದೆವ್ಕ್ ಅಗ್ಯಾಂ್ ದಿ�ವ್ನಾ,್ ಉಂಡೆ್ ಮೊಡ್ನಾ್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಶಿಸ್ಂಕ್ ದಿಲೆ.್ ಶಿಸ್ಂನಿ್ ಉಂಡೆ್ ಲೊಕ್ಕ್ ವ್ಂಟೆ್.್ 
20

್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಲೊ�ಕ್ ದ್ದೊಶಿ್ ಜ್ಲೆ.್ ಲೊ�ಕ್ ಖ್ವ್ನಾ್ 
ಮುಗದಾಲ್್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್,್ ಖ್ಯ್ನಾಸ್ತಾನ್್ ಉರ್ಲೆ್್ ಕುಡೆಕ್್ 
ಶಿಸ್ಂನಿ್ ಬ್ರ್್ ದ್ಲ್ಂ್ ಭಲ್ಯಾಂ.್ 21

್ ಜೆವ್ಲೆ್ ಸಿತ್ಯೊ�್ 
ಆನಿ್ ಭುಗಿಯಾಂ್ ಸೊಡ್್ಯಾರ್,್ ದ್ದೆ್್ ಮನಿಸ್ಚ್್ ಪ್ಂಚ್್ 
ಹಜ್ರ್್ ಆಸ್ಲೆ್.

ಜೆಜು ಉದಾಕಾಚೆರ್ ಚಲಾತಾ
(ಮ್ಕಯಾ್ 6:45–52;್ ಜುವ್ಂವ್್ 6:16–21)

22
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜೆಜು್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಶಿಸ್ಂಕ,್  “ಹ್ಂವ್್ 

ಹ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಯೆತ್ಂ.್ ತುಮಿ್ ಆತ್ಂಚ್್ 
ದೊ�ಣರ್್ ಚಡೊನ್್ ಸರೊ�ವರ್ಚ್ಯಾ್  ಪೆಲೆ್  ತಡಿಕ್ 
ವಚ್”್  ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗೊನ್್  ದ್ಡೆ್ಂ.್  23

್ ತ್ಣೆಂ್ 
ಲೊಕ್ಕ್  ವಿದ್ಯ್್  ದಿ�ವ್ನಾ್  ದ್ಡ್್ಯಾ್  ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್  ಕರುಂಕ್  ಮ್ಹಣ್್  ಆಪುಣ್್  ಎಕೊ್ಚ್್ 
ದೊಂಗ್ರಿಚ್ಯಾ್ ವ್ಹಯ್ರಿ್ ಗೆಲೊ.್ ಎದೊಳ್ಚ್್ ರ್ತ್್ ಜ್ಲ್.್್ 
ಥಂಯ್್ ತೊ್ ಎಕೊ್ಚ್್ ಆಸ್ಲೊ್.್ 24

್ ತಿತ್್ಯಾರ್್ ದೊ�ಣ್್ 
ಸರೊ�ವರ್ಚೆರ್್  ಮೊಸುತಾ್  ಪಯ್ಸೆ್  ಗೆಲ್್.್  ವಿರೊ�ಧ್್ 
ವ್್ಹಳ್ಚಿಯಾ್ ವ್ಯ್ಯಾಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ತಿ್ ಲ್್ಹರ್ಂಚ್ಯಾ್ ಮಧೆಂ್ 
ಶಿಕೊಯಾನ್್ ಪಡ್ಲ್್.

25
್ ತ್ಯಾ್ ರ್ತಿಂಚ್ಯಾ್ ಫ್ಂತ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ವೆಳ್ರ್್ ತ್ಚೆ�್ 

ಶಿಸ್್  ದೊ�ಣರ್ಚ್್  ಆಸ್ಲೆ್.್  ತೊ್  ಸರೊ�ವರ್ಚ್ಯಾ್ 
ಉದ್ಕ್ಚ್ಯಾ್ ವ್ಹಯ್ರಿ್ ಚಲುನ್್ ತ್ಂಚೆ�್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಆಯೊ್.್ 
26

್ ಉದ್ಕ್ಚ್ಯಾ್ ವಯ್ರಿ್ ಚಲುನ್್ ಯೆತ್ಸ ತ್ಾಸ್್ ತ್ಕ್್ 
ಪಳೆಲೆ್್ ಶಿಸ್್ ಮೆಲೆ್ಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತುನ್್ ಭಿಯ್ನ್್ ಬೊಬ್್ 
ಮ್ಲ್ಯಾ.

27
್ ತೆ�ಚ್್  ಘಡಿಯೆ್  ಜೆಜು,್  “ಚಿಂತಕರಿನ್ಕ್ತ್!್ 

ಹ್ಂವ್ಚ್!್  ಭಿಯೆನ್ಕ್ತ್”್ ಮ್ಹಣ್್  ತ್ಂಚೆ�ಲ್ಗಿಂ್ 
ಉಲೆೈಲೊ.

28
್ ಪೆದುರಿನ್,್ “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್ ನಿಜ್ಯಕ್�್ ತುಂಚ್್ ವ್ಹಯ್್ 

ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ಉದ್ಕ್್ ವಯ್್ಯಾನ್್ ಚಲುನ್್ ತುಜೆ�ಲ್ಗಿಂ್ 
ಯೆ�ಂವ್ಕ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಫಮ್ಯಾಯ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

29
್ ಜೆಜುನ್,್ “ಪೆದುರಿ,್ ಯೆ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

ತಕ್ಷಣ್ಂಚ್್  ಪೆದುರಿ್  ದೊಣ್ ವಯ್ೊ್  ದೆಂವುನ್್  ಜೆಜು್ 
ಸಶಿಯಾಂ್ ಉದ್ಕ್್ ವಯ್ರಿ್ ಚಲುಂಕ್  ಲ್ಗೊ್.್  30

್ ಪುಣ್್ 
ತೊ್ ವ್ರೆಂ್ ಅನಿ್ ಲ ್್ಹರ್ಂ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಭಿಯೆಲೆ್್ ವವಿಯಾಂ್ 
ಉದ್ಕ್ಂತ್್  ಬುಡೊಂಕ್  ಲ್ಗ ತ್ಾನ್,್  “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್ 
ಮ ್್ಹಕ್್  ಬಚ್ವ್್  ಕರ್”್  ಮ್ಹಣ್್  ಬೊಬ್್  ಮ್ರುಂಕ್ 
ಲ್ಗೊ್.

31
್ ಜೆಜುನ್್  ಆಪೊ್್  ಹ್ತ್್  ದಿ�ವ್ನಾ್  ಪೆದುರಿಕ್ 

ದಲೆಯಾಂ.್  ಜೆಜು,್  “ಉಣ್ಯಾ್  ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ,್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ದುಬ್ವ್್ಯ್?”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

32
್ ಪೆದುರಿ್ ಆನಿ್ ಜೆಜು್ ದೊಣಚೆರ್್ ಚಡ್್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 

ವ್ರೆಂ್  ಶ್ಂತ್್  ಜ್ಲೆಂ.್  33
್ ದೊಣರ್್  ಆಸ್ಲೆ್  ಶಿಸ್್ 

ಜೆಜುಕ್ ಆರ್ಧ್ನ್್ ಕನ್ಯಾ,್ “ತುಂ್ ನಿಜ್ಯಕ್�್ ದೆವ್ಚೊ್ 
ಪೂತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

ಸಬಾರ್ ಪಿಡೆಸಾತಾಂಕ್ ಜೆಜು ಗೂಣ್ ಕತಾತಾ
(ಮ್ಕಯಾ್ 6:53–56)

34
್ ತೆ್  ಸರೊ�ವ್ರ್್  ಉತೊರಿನ್್  ಗೆನೆಜರೆತ್್  ತಡಿಕ್ 

ಅಯೆ್.್ 35
್ ಥಂಯ್್ ಅಸ್ಲ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ನಿ್ ಜೆಜುಕ್ ಪಳೆಲೆಂ.್ 

ತೊ್ ಕೊ�ಣ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಂಕ್ಂ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್ಲೆ್ಂ.್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್ ತ್ಣಂ್ ಆಸ್್ ಪ್ಸ್್ ಗ್ಂವ್ಂಚ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ಜೆಜು್  ಆಯ್್್ ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗುನ್್  ದ್ಡೆ್ಂ.್  ಲೊಕ್ನಿ್ 
ದು:ಖಿಂನಿ್ ವ್ಳ್ಳ್ಚಿಯಾ್  ಪ್ಡೆಸ ತ್ಾಂಕ್  ತ್ಚೆ�್  ಲ್ಗಿಂ್ 
ಹ್ಡೆ್ಂ.್  36

್ ತ್ಚ್ಯಾ್  ಆಂಗ್ವಸುತಾರ್ಚ್ಯಾ್  ದೆಗೆಕ್ 
ಪುಣ್ಯ�್  ಲ್ಗೊವ್ನಾ್  ಗೂಣ್್ ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾಕ್ ಅವ್ಕ್ಸ್್ 
ದಿ�ಜೆ್  ಮ್ಹಣ್್  ಮ್ಗಲ್ಗೊ್.್  ತ್ಚೆ�್  ಆಂಗ್ವಸುತಾರ್್ 
ಆಪೊಡೆ್ಲ್ಯಾ್ ಸಗ್್ಯಾ್ ಲೊ�ಕ್ಕ್ ಗೂಣ್್ ಜ್ಲೆಂ.

ದೆವಾಚೊ ಉಪಾದೆಸ್ ಆನಿ ಮನಾಶಂಚಿ ರಿವಾಜ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 7:1–23)

15್ ್ 1 ್ ತವಳ್್  ಥೊಡೆ್  ಫ್ರಿಜೆವ್್  ಆನಿ್  ಶ್ಸಿತ್್ 
ಜೆರುಜಲೆಮ್ಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಜೆಜು್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್ 

2
್ “ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಮ್ಲಗೆಡ್ಯಾಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯಲ್್್ ರಿವ್ಜ್ಯಾಂಕ್ 

ತುಜೆ್ ಶಿಸ್್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ಯ್ನಾಂತ್?್ ತುಜೆ್ 
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ಶಿಸ್್ ಜೆವೆಚಿ�್ ಆದಿಂ್ ಹ್ತ್್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಧುಯ್ನಾತ್?್ ಮ್ಹಣ್್ 
ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.

3
್ ಜೆಜು,್  “ತುಮಿ್ ರಿವ್ಜೊಯಾ್ ಪ್ಳ್ಂಕ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 

ಉಪ್ದೆಸ್ಕ್  ಅವಿಧೆ�ಯ್್  ಜ್ತ್ತ್್  ಕ್ತ್ಯಾಕ?್ 
4

್ ‘ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಅವಯ್ಬ್ಪ್ಯ್ಕ್್ ಮ್ನ್್ ದಿಯ್’್ ಮ್ಹಣ್್ 
ದೆವ್ಚೊ್ ಉಪ್ದೆಸ್.್ ‘ಕೊಣ್ಯ�್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಬ್ಪ್ಯ್ಕ್್ 
ಜ್ಂವ್್ ಆವಯ್ಕ್್ ಜ್ಂವ್್ ಶಿರ್ಪ್್ಯಾರ್್ ತ್ಕ್್ ಜವೆಶಿ್ 
ಮ್ರಿಜೆ’್ ಮ್ಹಣ್ಯ�್ ದೆವ್ಚೊ್ ಉಪ್ದೆಸ್.”್ 5

್ ಪುಣ್್ 
ಕೊ�ಣ್ಯ�್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಬ್ಪ್ಯ್ಕ್್  ಜ್ಂವ್್  ಆವಯ್ಕ್್ 
ಜ್ಂವ್್ ‘ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ 
ನ್,್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಮ್ಹಜೆ�್  ಥಂಯ್್  ಆಸ್ಲೆಂ್ 
ಹಯೆ�ಯಾಕ್  ದೆವ್ಕ್  ಸಮಪಯಾಣ್್  ಜ್ಲ್ಂ’್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್್ಯಾರ್,್  6

್ ತ್ಣೆಂ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಬ್ಪ್ಯ್ಕ್್  ಮ್ನ್್ 
ದಿ�ಜೆ್  ಮ್ಹಣ್್  ನ್್ ಮ್ಹಣ್್  ತುಮಿ್  ಶಿಕಯ ತ್ಾತ್.್  ಆಶೆಂ್ 
ತುಮೊಚಿಯಾ್ ರಿವ್ಜೊಯಾಚ್್ ದೆವ್ಚೊ್ ಉಪದೆಸ್್ ತಿರಸ್ಕ್ರ್್ 
ಕತ್ಯಾತ್.್ 7

್ ತುಮಿ್ ಕಪಟಂ!್ ಇಸ್ಯಯ್ನ್್ ತುಮೆಚಿ�್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಸಮ್ಕನ್ಯಾ್  ಸ್ಂಗ್್ಂ.್  ತೆಂ್  ಕ್ತೆಂ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್:

್  8್ ‘ಹೆ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಒಂಠ್ನಿ್ ಹೊಗ್್ಪ್್ ದಿತ್ತ್.
ಹ್ಂಚೆಂ್ ಮನ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಪಯ್ಸೆ್ ಆಸ್.

್  9್ ಹ್ಣಂ್ ಮ್ಹಜೆಂ್ ಆರ್ಧನ್್ ಕಚೆಯಾಂ್ ವಯಾರ್ಯಾ.
ಹ್ಣಂ್ ಮನ್ಶೆನ್್ ಕೆಲೆ್್ ಕ್ಯೆದಾಚ್್ ಶಿಕಯ್ತಾತ್.’”್ 

್  ಇಸ್ಯಯ್್ 29:13

10
್ ಜೆಜು್  ಲೊಕ್ಕ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಸಶಿಯಾಂ್  ಆಪೊವ್ನಾ,್ 

“ಹ್ಂವೆಂ್ ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ ಆಯೊಕ್ನ್್ ಆನಿ್ ಸಮ್ೊನ್್ ಘಯ್.್ 
11

್ ಎಕೊ್್  ಮೆ್ಹಳೊೆ ್  ಜ್ಂವೆಚಿಂ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ತೊಂಡ್ಂ್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಖ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ ತ್ಯಾ್ ವಸುತಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ನ್ಹಯ್.್ ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ತೊಂಡ್ಂತ್್ಯಾನ್್  ಯೆಂವಿಚಿಂ್  ವ್ಯ್ಟ್  ಉತ್ರಿಂಚ್್ 
ತ್ಕ್್ ಮೆ್ಹಳಯ್ತಾ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

12
್ ತಿತ್್ಯಾರ್್ ಶಿಸ್್ ಜೆಜುಲ್ಗಿಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್ “ತುಂವೆಂ್ 

ಸ್ಂಗ್ಲೆ್ಂ್ ಆಯೊಕ್ನ್್ ಫ್ರಿಜೆವ್ಂಕ್ ಬೆಜ್ರ್್ ಜ್ಲೆ್್ 
ತುಕ್್ ಸಮ್್ಲೆಂಗಿ�?”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

13
್ ಜೆಜುನ್,್ “ಸಗ್ಯಾರ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಮ್ಹಜ್್ ಬ್ಪ್ನ್್ 

ಲ್ಯ್ನ್ತ್ಲೆ್್ ಹಯೆಯಾ�ಯಾಕ್ ಝ್ಡ್್ ಪ್ಳ್ಂ್ ಸಮೆ�ತ್್ 
ಉಮುಟನ್್  ಕ್ಡತಾಲೆ.್  14

್ ಫ್ರಿಜೆವ್ಂ್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಪಯ್ಸೆ್ 
ರ್ವ್.್  ತೆಚ್ಚಿ್  ಕುಡೆಯಾ,್  ದುಸ್ರಿಯಾ್  ಕುಡ್ಯಾಯಾಕ್  ವ್ಟ್್ 
ದ್ಖೊಂಕ್  ವೆತ್ತ್.್  ಕುಡೊಯಾ್  ಕುಡ್ಯಾಯಾಕ್  ವ್ಟ್್ 
ದ್ಖಯ್್ಯಾರ್್ ತೆ್ ದೊಗಿ�್ ಫೊಂಡ್ಂತ್್ ಪಡ್ತಾಲೆ”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

15
್ ತಿತ್್ಯಾರ್್ ಪೆದುರಿನ್,್  “ತುವೆಂ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಪಯ್ೆಂ್ 

ಸ್ಂಗ್ಲೆ್ಂ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಸಮ್ಯ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.
16

್ ಜೆಜುನ್,್  “ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಆನಿಂಕ್�್  ಆರ್ಯಾ್ 
ಜ್ವ್ನಾಂಗಿ�?್ 17

್ ಏಕ್ ಮನ್ಶೆಂಚ್ಯಾ್ ತೊಂಡ್ಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಖ್ಣ್್ ಪೊಟ್ಕ್ ವೆತ್.್ ಮ್ಗಿರ್್ ತೆಂ್ ಕುಡಿ್ ಥ್ವ್ನಾ್ 

ಬ್ಯ್ರಿ್ ಚಲ್ತಾ್ ಹೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ 18
್ ಪುಣ್್ 

ಏಕ್್ ಮನ್ಶೆಚ್ಯಾ್ ತೊಂಡ್ಂತ್್ಯಾನ್್ ಬ್ಯ್ರಿ್ ಸಚ್ಯಾಯಾ್ 
ವ್ಯ್ಟ್ ಉತ್ರಿಂ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಅಲೊಚನೆ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಉಬೊನ್್್ 
ತ್ಕ್್  ಅಶುದ್ದಾ್  ಕತ್ಯಾತ್.್  19

್ ಮನ್ಶೆಚ್ಯಾ್ ಮೊನ್್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಖೊಟಂ್ ಚಿತ್ನಾಂ,್ ಖೂನ್,್ ಪರಿದ್್ರ್,್ ವಯಾಭಿಚ್ರ್,್ 
ಚೊರಿ,್ ಫಟ್ಸ್ಕಸೆ,್ ಸೊವೆಶಿರ್ಪ್್ ಬ್ಯ್ರಿ್ ಸತ್ಯಾತ್.್ 
20

್ ಹಿಂಚ್್ ಮನ್ಶೆಕ್ ಮೆ್ಹಳಯ ತ್ಾತ್.್  ಪುಣ್್  ಜೆಂವ್ಚಿಯಾ್ 
ಪಯ್ೆಂ್ ಹ್ತ್್ ಧುಯ್ನಾ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಮನಿಸ್್ ಕ್ಂಯ್್ 
ಮೆ್ಹಳೊೆ್ ಜ್ಯ್ನಾ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ಜುದೆವ್ ನಹಾಯ್ ಜಾಲಾಲಿಯ ಸ್ತ್ೇಯೆಕ್  
ಜೆಜುನ್ ರೆಲ್ಲಿ ಕುಮಕ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 7:24–30)

21
್ ಜೆಜುನ್್  ತೊ್  ಜ್ಗೊ್  ಸೊಡ್ನಾ,್  ತಿ�ರ್್  ಆನಿ್ 

ಸಿದೊನ್ಚ್ಯಾ್ ಭಂವತಾಣಂ್ ಪ್ರಿಂತ್ಕ್ ಗೆಲೊ.್ 22
್ ತ್ಯಾ್ 

ಜ್ಗ್ಯಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಖ್ನ್ಆನ್ಗ್ನ್ಯಾ್ ಏಕ್ ಸಿತ್�್ ಜೆಜು್ 
ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್ “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್ ದ್ವಿದ್ಚ್ಯಾ್ ಪುತ್,್ 
ದಯ್ಕನ್ಯಾ್  ಮ್ಹಜ್  ಕ್ಕುಳ್ತಾ್  ಕರ್!್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಧುವೆ್ 
ಥಂಯ್್ ದೆಂವ್ಚಿರ್್ ರಿಗ್್್ ಆನಿ್ ತೆಂ್ ಚಡ್್ ವ್ಳ್್ಳ್ತಾ”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ವ್ಹಡ್್ಯಾನ್್ ಬೊಬ್್ ಮ್ಲ್ಯಾ.

23
್ ಪುಣ್್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಯಾ್ ಸಿತ್�ಯೆಕ್ ಜ್ಪ್್ ದಿ�ವ್ನಾ.್ ತ್ಯಾ್ 

ದೆಕುನ್್ ಶಿಸ್್ ಜೆಜು್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್ “ತ್ಯಾ್ ಸಿತ್�ಯೆಕ್ 
ಬ್ಯ್ರಿ್  ಸರೊಂಕ್  ಸ್ಂಗ್.್  ತಿ್  ಬೊಬ್್  ಮ್ರಿತ್್ 
ಯೆತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.

24
್ ಜೆಜು,್  “ಚುಕೊನ್್  ಗೆಲ್್ಯಾ್  ಬಕ್ರಿಯಾಂ್  ಬರಿ್ 

ಇಸ್ರಿಯೆಲ್ಂಚ್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಮ್ತ್ರಿ್ ದೆವ್ನ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ 
ದ್ಡ್್ಂ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

25
್ ತವಳ್್  ತ್ಯಾ್  ಸಿತ್�ಯೆನ್್  ಜೆಜುಲ್ಗಿಂ್  ಯೆ�ವ್ನಾ್ 

ತ್ಕ್್ ಸಪಯಾಡೊನ್,್ “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್ ಮ್್ಹಕ್್ ಕುಮೊಕ್ 
ಕರ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿ್ ಲ್ಗಿ್.

26
್ ಜೆಜುನ್,್  “ಭುಗಿಯಾಂ್  ಖ್ಂವ್ಚಿ್ ಉಂಡೊ್  ಕ್ಡ್ನಾ್ 

ಸುಣ್ಯಾಂಕ್ ದಿಂವ್ಚಿ್ ಸಮ್ ನ್ಹಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.
27

್ ತ್ಯಾ್  ಸಿತ್�ಯೆನ್,“ವ್ಹಯ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್  ತರಿಪುಣ್್ 
ಸುಣಂ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಧನಿಯ್ಚ್ಯಾ್ ಮೆಜ್ರ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಪಡ್ಲೆ್ 
ಉಂಡ್ಯಾಕುಡೆಕ್್ ಖ್ತ್ತ್್ ನ್ಹಯ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲ್.

28
್ ತವಳ್್ ಜೆಜುನ್,್ “ಬ್ಯೆ�,್ ತುಜೊ್ ಭ್ವ್ರ್ಯಾ್ 

ವತೊಯಾ.್ ತುಜೆ�್ ಆಪೆ�ಕ್ೆ್ ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್ ಹ್ಂವ್್ ತುಕ್್ 
ದಿತ್ಂ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ ತೆ�ಚ್್ ಘಡಿಯೆ�್ ತಿಚಿ್ ಧುವ್್ ಬರಿ್ 
ಜ್ಲ್.

ಜೆಜುಥಾವ್ನ್ ಸಬಾರಾಂಕ್ ಗೂಣ್
29

್ ತವಳ್್ ಜೆಜುನ್್ ತೊ್ ಜ್ಗೊ್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಗ್ಲ್ಲೆಯ್್ 
ಸರೊ�ವರ್ಚೆ�್  ತಡಿಕ್  ವಚುನ್್  ಏಕ್  ದೊಂಗ್ರಿರ್್ 
ಚಡುನ್್ ಬಸೊ್.

30
್ ಲೊ�ಕ್  ಹ್ರಿ್  ಹ್ರಿಂನಿ್  ಜೆಜುಚ್ಯಾ್  ಲ್ಗಿಂ್ 

ಆಯ್ೆ.್  ತ್ಣಂ್  ಸಬ್ರ್್  ಥರ್ಂಚ್ಯಾ್  ಪ್ಡೆಸ ತ್ಾಂಕ್ 
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ಆಪೊವ್ನಾ್ ಹ್ಡ್ನಾ,್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ಪ್ಯ್ಂಥ್ಳ್್ ಸೊಡೆ್ಂ.್ 
ಥಂಯ್್ ಮೊನ್ಯಾಂಕ,್  ಕುಡ್ಯಾಯಾಂಕ,್  ಥೊಂಟ್ಯಾಂಕ,್ 
ಪ್ಂಗ್್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ್  ಹೆರ್್ ಸಬ್ರ್್  ಲೊ�ಕ್ ಆಸ್ಲೆ್.್ 
ತ್ಣೆಂ್ ಹ್ಂಕ್ಂ್ ಸಗ್್ಯಾಂಕ್ ಗೂಣ್್ ಕೆಲೆಂ.್ 31

್ ಮೊನೆ್ 
ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಉಲಯ್ೆ್  ಥೊಂಟೆಂ್  ಚಲ್ಲೆ್  ಕುಡ್ಯಾಯಾಂಕ್ 
ದಿ�ಷ್ಟ್  ಮೆಳ್ಲ್್  ಪಳೆವ್ನಾ್  ಲೊ�ಕ್  ವಿಜಮತ್್  ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಇಸೆರಿಯೆಲ್ಚ್ಯಾ್ ದೆವ್ಕ್ ಹೊಗೊಳಿಸೆಲೆಂ.

ಚಾರ್ ಹಜಾರಾಚಾಕ್ಕ್ೇ ಚಡ್ ಲೊರಾಕ್ ಜೆವಣ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 8:1–10)

32
್ ಜೆಜುನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂಕ್ ಆಪೊವ್ನಾ,್ “ಹ್ಂವ್್ ಹ್ಯಾ್ 

ಲೊಕ್್ ಪ್ಸತ್್ ದೂಖ್್ ಪ್ವ್ತಾಂ.್ ಹ್ಣಂ್ ತಿ�ನ್್ ದಿ�ಸ್್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಮ್ಹಜೆ�್  ಸ್ಂಗ್ತ್್ ತಿಂ್ ಆಸ್ಂತ್.್ ಆತ್ಂ್ 
ಹ್ಂಕ್ಂ್ ಜೆಂವ್ಕ್್ ಕ್ಯಂಚ್್ ನ್.್ ತ್ಂಕ್ಂ್ ಉಪ್ಶಿಂ್ 
ದ್ಡ್ನಾ್  ಸೊಡುಂಕ್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಮನ್್  ನ್.್  ತೆ್  ಘರ್್ 
ವೆತ್ನ್್ ತಿಂ್ ತಂಗ್್ ಜ್ತಿತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

33
್ ಶಿಸ್ಂನಿ್  ಜೆಜುಕಡೆ,್  “ಹ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್  ಜೆಂವ್ಕ್್ 

ಜ್ಯ್್ ಪುತೆಯಾ್ ಉಂಡೆ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಖಂಯ್್ ಮೆಳಿತಾತ್?್ 
ಹ್ಂಗ್್  ಖಂಯೊಚಿಚ್್  ಲ್ಗಿಂ್  ಗ್ಂವ್್  ನ್”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

34
್ ತ್ಣೆಂ,್ “ತುಮೆಚಿ�ಲ್ಗಿಂ್ ಕ್ತೆ್್ ಉಂಡೆ್ ಆಸ್ತ್?”್ 

ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.
ಶಿಸ್ಂನಿ,್  “ಅಮೆಚಿ�ಲ್ಗಿಂ್  ಸ್ತ್್  ಉಂಡೆ್  ಆನಿ್ 

ಥೊಡೊಯಾ್ ಲ್್ಹನ್್ ಮ್ಸೊ್ಯಾ್ ಆಸ್ತ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.
35

್ ತವಳ್್  ಲೊಕ್ಕ್  ತ್ಣೆಂ್  ಧಣಯಾರ್್ ಬಸೊಂಕ್ 
ತ್ಕ್ದ್್ ದಿ�ವ್ನಾ,್ 36

್ ತೆ್ ಸ್ತ್್ ಉಂಡೆ್ ಅನಿ್ ಮ್ಸೊ್ಯಾ್ 
ಘವ್ನಾ್  ತ್ಕ್್  ದೆವ್ಕ್  ಆಗ್ಯಾಂ್  ದಿಲ್.್  ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ತೆ್ ಮೊಡುನ್್ ಶಿಸ್ಂಕ್ ದಿಲೆ.್ ಶಿಸ್ಂನಿ್ ತೆ್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ವ್ಂಟೆ್.್ 37

್ ಸಗೊ್್ ಲೊ�ಕ್ ಜೆವ್ಣ್್ ಧ್ದೊಶಿಂ್ ಜ್ಲೊ.್ 
ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಖ್ಂವ್ಕ್್  ಜ್ಯ್ನಾಶೆಂ್ ಉಲಯಾಲೆ್  ಕುಡೆಕ್್ 
ಶಿಸ್ಂನಿ್ ಎಕ್ಟಂಯ್್ ಕತ್ಯಾನ್್ ಸ್ತ್್ ದ್ಲ್ಂ್ ಭಲ್ಯಾಂ.್ 
38

್ ತ್ಯಾ್ ದಿ�ಸ್್ ಜೆವ್್ಯಾ್ ಪೆೈಕ್್ ದ್ದೆ್ಚ್್ ಚ್ರ್್ ಹಜ್ರ್್ 
ಆಸ್ಲೆ.್ ಹೆ್ ಮ್ತ್ರಿ್ ನ್ಹಯ್್ ಸಿತ್�ಯೊ್ ಆನಿ್ ಭುಗಿಯಾಂ್ ಜೆವಿ್ಂ.್ 
39

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜೆಜು್ ಆಪ್ಪ್್ಯಾ್ ಘರ್ಂಕ್ ವಚುಂಕ್ 
ತ್ಂಕ್್  ಸ್ಂಗೊವ್ನಾ್  ದ್ಡೆ್ಂ.್  ತ್ಯಾ್  ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ದೊಣರ್್ ಚಡೊನ್್ ಮ್ಗದ್ನ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ಪ್ರಿಂತ್ಕ್ 
ಗೆಲೊ.

ಜೆಜುಕ್ ಪಾಕುತಾಂಕ್ ನಾರಾರಾಂಚೆಂ ಪರಿಯತ್ನ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 8:11–13;್ ಲೂಕ್ 12:54–56)

16್ ್ 1್ ಫ್ರಿಜೆವ್್ ಆನಿ್  ಸ್ದುಸೆವ್್  ಜೆಜು್ ಸಶಿಯಾಂ್ 
ಆಯ್ೆ.್ ತ್ಣಂ್ ಜೆಜುಕ್ ಪ್ಕುಯಾಂಚ್ಯಾಕ,್ “ತುಂ್ 

ದೆವ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಆಯಲೊ್್  ಮ್ಹಣ್್  ದ್ಖೊಂವ್ಕ್್  ಏಕ್ 
ಆಧುಬಾತ್್ ಕ್ಯೆಯಾಂ್ ಕನ್ಯಾ್ ದ್ಕಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ.್

2
್ ಜೆಜು,್  “ಸುಯೊಯಾ್  ಬುಡೊಂಕ್  ಜ್ತ್ನ್್ 

ವ್ತ್ವರಣ್್ ಖಶೆಂ್ ಆಸ ತ್ಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಮಿ್ ಜ್ಣ್ತ್.್ 

ಮಳಬ್್  ತ್ಂಬೆಶೆ್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಬರೊ್ 
ವ್ತ್ವರಣ್್  ಆಸ ತ್ಾ್  ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾತ್.್  3

್ ಸಕ್ಳಿಂ್ 
ಸುಯೊಯಾ್  ಉದೆತ್ನ್್  ಪಳೆತ್ತ್.್  ಮಳಬ್್ 
ತ್ಂಬೆಶೆಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ಆಯ್ಚಿಯಾ್ ದಿಸ್್ ಪ್ವ್ಸೆ್ ಯೆತ್್ 
ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾತ್.್  ಹೆಂ್  ವ್ತ್ವರಣ್ಚೆ�್  ಗುತ್ಯಾ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ ತುಮಿ್ ಹೆ್ ಗುತ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ತ್ಂಚೊ್ 
ಆರ್ಯಾ್ ಸಮ್ೊನ್್  ಕ್ಣ ಗೆೆತ್ತ್.್  ತೆಚ್್ ರಿತಿನ್್ ಅತ್ಂ್ 
ತುಮಿ್  ಪಳೆಂವ್ಚಿಯಾ್  ಹ್ಯಾ್  ದಿಸ್ಚೊಯಾ್  ಸಂಗಿತಾ್  ಸಮೆ�ತ್್ 
ಗುತ್ಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ ಪುಣ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಹ್ಯಾ್ ಗುತ್ಯಾಂಚೊ್ 
ಆರ್ಯಾಯ�್ ಗೊತುತಾನ್.್ 4

್ ಖೊಟೆ್ ಆನಿ್ ಪ್ತಿಕ್್ ಲೊ�ಕ್ 
ಖುಣ್ಂ್  ಖ್ತಿರ್್  ಏಕ್  ಖುಣ್ಂ್  ಆಪೆ�ಕ್ಷಿಸಿತ್ತ್.್ 
ತ್ಂಕ್ಂ್ ಯೊನ್ಕ್ ಜ್ಲೆ್್ ್ ಖುಣ್್ a್ ಶಿವ್ಯ್್ ದುಸೆರಿಂ್ 
ಖಂಚೆಚ್್ ಖುಣ್್ ತಿಕ್್ ಮೆಳಿಚಿನ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.್ 
ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜೆಜು್ ತೊ್ ಜ್ಗೊ್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಬ್ಯ್ರಿ್ ಸನ್ಯಾ್ 
ಗೆಲೊ.

ಜುದೆವ್ ನಾರಾರಾಂ ವಿಶಿಂ ಚತಾರಿಯ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 8:14–21)

5
್ ಜೆಜು್ ಅನಿ್ ತ್ಚೆ�್ ಶಿಸ್್ ್ ಸರೊ�ವರ್್ b್ ಉತೊರಿನ್್ ಗೆಲೆ.್ 

ಪುಣ್್ ಶಿಸ್ಂನಿ್ ಉಂಡೆ್ ಹ್ಡುಂಕ್ ವಿಸಲೆಯಾಲೆ.್ 6್ ಜೆಜು್ 
ಶಿಸ್ಂಕ,್ “ಜ್ಗುರಿತ್್ ರ್ವ್!್ ಫ್ರಿಜೆವ್ಂಚ್ಯಾ್ ಆನಿ್ 
ಸ್ದುಸೆವ್ಂಚ್ಯಾ್ ಖಮಿರ್ಕ್ ವ್ಳಗ್್ ಜ್ಯ್ನಾಕ್ತ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

7
್ ಶಿಸ್ಂನಿ್  ಹ್ಚ್ಯಾ್  ಆಥ್ಯಾಂ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ತಕಯಾ್ 

ಕರುಂಕ್ ಲ್ಗೆ್.್ ತ್ಣಂ,್ “ಆಮಿ್ ಉಂಡೆಂ್ ಹ್ಡುಂಕ್ 
ವಿಸಲ್ಯಾಯಾಕ್  ಜೆಜು್  ಆಶೆಂ್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ್  ಜ್ಯ್ಯ್?”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಉಲೊಂಕ್ ಲ್ಗೆ್.

8
್ ಶಿಸ್್  ಹ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ತಕಯಾ್  ಕತ್ಯಾತ್್  ಮ್ಹಣ್್ 

ಜೆಜುಕ್  ಕಳಿತ್್  ಆಸ್ಲೆ್ಂ.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಜೆಜು್ 
ತ್ಂಕ್ಂ,್ “ಉಂಡೆ್ ನ್ಂತ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ತುಮಿ್ 
ಉಲೊಂವೆಚಿಂ್ ಕ್ತ್ಯಾಕ?್ ಉಣ್ಯಾ್ ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾಂನೊ�,್ 
9

್ ತುಮಿ್ ಆಜೂನ್ಯ�್ ಆರ್ಯಾ್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಗೆಂವ್ಕ್್ ನ್ವೆ�?್ 
ಪ್ಂಚ್್ ಉಂಡ್ಯಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಪ್ಂಚ್್ ಹಜ್ರ್್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ಜೆಂವ್ಕ್್ ದಿಲೆ್ಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಉಡ್ಸ್್ ನ್ವೆ�?್ 10

್ ಸ್ತ್್ 
ಉಂಡ್ಯಾಚೆ್ ಕುಡೆಕ್್ ಚ್ರ್್ ಹಜ್ರ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಜೆಂವ್ಕ್್ 
ದಿಲೆ್ಂ್ ಉಡ್ಸ್್ ನ್ವೆ�?್ ಲೊಕ್ನಿ್ ಖ್ವ್ನಾ್ ಉಲ್ಯಾಯಾ್ 
ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಸಬ್ರ್್  ದ್ಲ್ನಿಂ್  ಭರ್ಲೆ್ಂ್  ಉಡ್ಸ್್ 
ನ್ವೆ�?್  11

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಹ್ಂವ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸ್ಂಗ್ಲೆ್ಂ್  ಉಂಡ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ನ್ಹಯ್.್  ತುಮಿ್ 
ಹ್ಚೊ್ ಆರ್ಯಾ್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಗೆನ್ತ್್ ಕ್ತ್ಯಾಕ?್ ಫ್ರಿಜೆವ್್ 
ಆನಿ್  ಸ್ದುಸೆವ್ಂಚ್ಯಾ್  ಖಮಿಯ್ಯಾಯಾಕ(ವ್ಯ್ಟ್ 
ಪರಿಭ್ವ್ಕ)್ ಒಳಗ್್ ಜ್ಯ್ನಾಶೆಂ್ ತುಮಿ್ ಚತ್ರಿಯೆಂತ್್ 

a 16.4 ಯ್ನಾ ಥಂಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಖುಣ್ಾ ಯೊನ್್ ತಿ�ನ್್ ದಿ�ಸ್್ 
ಏಕ್ ವಡ್್ಯಾ್ ಮ್ಸೆ್್ ಥಂಯ್ಆಸ್ಲೊ್ ಜೆಜು್ ಸಮಧೆಂತ್್ ತಿ�ನ್್ 
ದಿ�ಸ್ಆಸ್ಲೆ್ ಬರಿ.
b 16.5 ಸರೊೇವರ್ ಗ್ಲ್ಲೆ�ಯ್ ಸರೊ�ವರ್.
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ಆಸ್ಜೆ್ ಮ್ಹಣ್್  ಹ್ಂವ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಚತ್ರಿಯ್್ ದಿಲ್್”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

12
್ ತವಳ್್  ಶಿಸ್ಂನಿ್  ಜೆಜುನ್್  ಸ್ಂಗ್ಲೆ್ಂ್  ಆರ್ಯಾ್ 

ಕನ್ಯಾ್  ಕ್ಣ ಗೆೆಲೆಂ.್  ತ್ಣೆಂ್  ತ್ಂಕ್ಂ್  ಉಂಡ್ಯಾಕ್ 
ಬಸಿಯಾಲ್್ಯಾ್ ಖಮಿರೆ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಚತ್ರಿಯ್್ ರ್ವ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲೆ್ಂ್ ನ್ಹಯ್.್ ಫ್ರಿಜೆವ್್ ಆನಿ್ ಸ್ದುಸೆವ್ಂಚೆ�್ 
ಶಿಕೊವ ಣೆ್ಂಚ್ಯಾ್  ಪರಿಭ್ವ್ಕ್  ಒಳಗ್್  ಜ್ಯ್ನಾಶೆಂ್ 
ಚತ್ರಿಯೆನ್್ ರ್ವ್ಜೆ್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲೆ್ಂ.

ಜೆಜುಚ್ಚೊ ಕ್ರಿೇಸ್ತಾ ಮಹಾಣ್ ಉರಾಡಾಪಣ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 8:27–30;್ ಲೂಕ್ 9:18–21)

13
್ ಜೆಜು್ ಪ್ಲ್ಪ್್ಪಚ್ಯಾ್ ಸೆಜ್ರೆ�ಯ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ಪ್ರಿಂತ್ಂಕ್ 

ಗೆಲೊ.್  ಜೆಜುನ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಶಿಸ್ಂಕ,“ಮನ್ಶೆಪೂತ್್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಲೊ�ಕ್ ಕೊ�ಣ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾತ್?”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ಲೆಯಾಂ.

14
್ ಶಿಸ್ಂನಿ,್ “ಥೊಡೆ್ ‘ಸ್ನಾನ್್ ದ್ತ್ರ್್ ಜುವ್ಂವ್’್ 

ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾತ್.್  ಆನಿ್  ಥೊಡೆ‘ಎಲ್ಯ್’್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ ತ್ಾತ್.್ ಆನಿ್  ಥೊಡೆ್  ‘ಯೆರೆಮಿಯ್’್ ಮ್ಹಣ್್  ವ್್ 
ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂ್ ಪೆೈಕ್್ ಎಕೊ್’್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

15
್ ತ್ಕ್್  ತ್ಣೆಂ,್  “ತುಮಿ್ ಮ ್್ಹಕ್್  ಕೊಣ್್ ಮ್ಹಣ್್ 

ಸ್ಂಗ್ತಾತ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.
16

್ ಸಿಮ್ಂವ್್ ಪೆದುರಿನ್,್ “ತುಂಚ್್ ಯೆಂವ್ಕ್್ ಜ್ಯ್್ 
ಆಸ್ಲೊ್್  ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ.್  ತುಂಚ್್ ಜವ್ಯಾ್  ದೆವ್ಚೊ್  ಪೂತ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

17
್ ಜೆಜುನ್,್ “ಯೊನ್ಚ್ಯಾ್ ಪುತ್್ ಸಿಮ್ಂವ್್ ತುಂ್ 

ಭ್ಗಿ.್  ತೆಂ್  ತುಕ್್  ಉಗ್್ಪೆಂ್  ಕೆಲೆ್ಂ್  ಖಂಯ್ಚಿಯಾಚ್್ 
ಮನ್ಶೆನ್ಯ�್  ನ್ಹಯ್.್  ಸಗಿಯಾಂಚ್ಯಾ್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ಬ್ಪ್ನ್ಂಚ್್  ತುಕ್್  ಉಗ್್ಪೆಂ್  ಕೆಲೆಂ.್  18

್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಕ್್ ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ 
ತುಂಚ್್ ್ ಪೆೆದುರಿ್ a್ ಹ್ಂವ್್ ಹ್ಯಾ್ ಖಡ್್ಪಚೆರ್್ ಮ್ಹಜ್ ಸಭ್್ 
ಬ್ಂಧತಾಲೊಂ.್ ಪ್ತ್ಳ್ಚಿ್ ಸಕತ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಸಭೆಚೆರ್್ 
ಜಯ್ತಾ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಸಕೆಚಿನ್ತ್.್ 19

್ ಸಗಿಯಾಂಚ್ಯಾ್ ರ್ಜ್ಯಾಚೊಯಾ್ 
ಚ್ವಿಯೊ�್ ಹ್ಂವ್್ ತುಕ್ಂ್ ದಿತಲೊಂ.್ ತುಂ್ ಕ್ತೆಂ್ 
ಭುಂಯ್ತಾ್ ಆಡ್ತ್ಯಾಲೊಯ್್ ತೆಂ್  ದೆವ್ಚೆಂ್  ನ್ಯಾಯ್್ 
ತಿ�ಪ್ಯಾ್ ಜ್ತಲೆಂ.್ ತುಂ್ ಭುಂಯ್ತಾ್ ದಿಂವೆಚಿಂ್ ಬೊಗಸೆಣೆಂ್ 
ದೆವ್ಚೆಂ್ ಬೊಗಸೆಣೆಂ್ ಜ್ತಲೆಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

20
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜೆಜುನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂಕ,್ ಆಪುಣ್್ 

ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್  ಮ್ಹಣ್್  ಕೊಣ್ಕಚ್್  ಸ್ಂಗ್ನ್ಕ್ತ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ತ್ಕ್ದ್್ ದಿಲ್.

ಜೆಜು ಆಪಾಲಿಯ ಮರಣ್ಾ ವಿಶಾಕ್ಂತ್  
ಪಯೆಲಿಂಚ್ ಕಳ್ತ್ ಕತಾತಾ

(ಮ್ಕಯಾ್ 8:31–9:1;್ ಲೂಕ್ 9:22–27)
21

್ ತ್ಯಾ್ ವೆಳ್ರ್್ ಜೆಜು್ ಆಪುಣ್್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್ ವಚ್ಜೆ್ 

a 16.18 ಪೆದುರಿ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ “ಖಡ್ಪ್’್ ’

ಮ್ಹಣ್್  ಆನಿ್  ಥಂಯ್್  ಜುದೆವ್ಂಚ್ಯಾ್  ಮ್ಲಗೆಡ್ಯಾಂ್ 
ಥ್ವ್ನಾಯ�್ ಆನಿ್ ಪರಿಧ್ನ್್ ಯ್ಜಕ್ಂ್ ಥ್ವ್ನಾಯ�್ ಆನಿ್ 
ಶ್ಸ್ತ್ಯಾಂ್ ಥ್ವ್ನಾಯ�್ ಸಬ್ರ್್ ಕಷ್ಟ್ ಸೊಸುನ್್ ಜವೆಶಿಂ್ 
ಮ್ರುನ್್ ತಿಸ್ರಿಯಾ್ ದಿಸ್್ ಮೆಲ್್ಯಾಂತೊ್್ ಜವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಉಠೊನ್್ ಯೆಜೆ್  ಪಡ ತ್ಾಲೆಂ್ ಮ್ಹಣ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಶಿಸ್ಂಕ್ 
ವಿವಸುಯಾನ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

22
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಪೆದುರಿನ್್  ಜೆಜುಕ್  ಇಲೆ್ಶೆಂ್  ಪಯ್ಸೆ್ 

ವಚುನ್,್ “ದೆ�ವ್್ ತುಕ್್ ರ್ಕೊಂವಿದಾ,್ ತುಕ್್ ಕೆದಿಂಚ್ಚಿ್ 
ತಶೆಂ್ ಘಡನ್ಂ್ ಜ್ಂವಿದಾಂ!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಬೆಷ್ಟಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗೊ್.

23
್ ತವಳ್್ ಜೆಜುನ್್ ಪೆದುರಿಕ,್ “ಸೆೈತ್ನ್,್ ಹ್ಂಗ್್ 

ಥ್ವ್ನಾ್ ಚಲ್!್ ತುಂ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಆಡಕ್ಳ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಯ್!್ 
ತುಜ್  ಚಿಂತ ತ್ಾ್  ಮನ್ಶೆಚಿ್  ಶಿವ್ಯ್್  ದೆವ್ಚಿ್  ನ್ಹಯ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

24
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜೆಜುನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂಕ,್ “ಮ್ಹಜೊ್ 

ಪ್ಟ್ವ್್್ ಕರುಂಕ್ ಆಪೆ�ಕ್ಷಿತ್್ ಆಪ್ಣ್ಂಕ್ ಖುಶಿ್ ಆಸ್ಲೆಂ್್ 
ತ್ಯಾಗ್್  ಕರಿಜೆ.್  ತ್ಣೆಂ್  ಆಪ ಣ್್ಂಕ್  ದಿಲೊ್್  ಖುರಿಸ್್ 
ಸಿ್�ಕ್ಸುಯಾನ್್ ಮ್ಹಜೊ್ ಪ್ಟ್ವ್್್ ಕರಿಜೆ.್ 25

್ ಆಪೊ್್ ಜ�ವ್್ 
ಉರ್ಜಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಆಸ್ಲೊ್್  ತೊ್  ಹೊಗ್ಯ ತ್ಾಲೊ.್ 
ಮ್ಹಜೆ�್  ಪ್ಸತ್್  ಆಪೊ್್  ಜ�ವ್್  ದಿಂವ್ಚಿ್  ಹಯೆಯಾಕೊ್್ 
ತೊ್  ಉರಯ ತ್ಾಲೊ.್  26

್ ಎಕ್್ಯಾನ್್  ಸಗೊ್್  ಸಂಸ್ರ್್ 
ಜಕೊನ್್ ಆಪೊ್್ ಆತೊಮಚ್್ ಹೊಗ್್ಯ್್ಯಾರ್್ ತ್ಂತುಂ್ 
ತ್ಕ್್ ಕ್ತೆಂ್ ಪರಿಯೊ�ಜನ್?್ ಮನ್ಶೆನ್್ ಆಪೊ್್ ಆತೊಮ್ 
ಜೊಡುಂಕ್  ಕ್ತೆಂ್  ತೊ್  ದಿತಲೊ?್  27

್ ಮನ್ಶೆಪೂತ್್ 
ಆಪ್್ಯಾ್ ಬ್ಪ್ಚ್ಯಾ್ ಮಹಿಮೆಂತ್್ ಆನಿ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ದುತ್್ 
ಸವೆಂ್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಹಯೆಯಾಯಾಕ್್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಕ್ಮ್ಂಕ್ 
ಜ್ಯ್ಲೊ್್ ಪರಿತಿಫಳ್್ ದಿತಲೊ.್ 28

್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸತ್ಚ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ.್ ಹ್ಂಗ್ಸರ್್ ಉಬೆ್ ಆಸ್ಲೆ್ ಥೊಡೆ,್ 
ಮನ್ಶೆಪುತ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ರ್ಜ್ಯಾಂತ್್ ಯೆಂವ್ಚಿ್ ಪಳೆಸರ್್ 
ಮರುಂಕ್ ಪ್ಂವೆಚಿನ್ತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ಜೆಜುಚೆಂ ರುಪಾಂತರ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 9:2–13;್ ಲೂಕ್ 9:28–36)

17್ ್ 1 ್ ಸ್  ದಿಸ್ಂ್  ಉಪ್ರಿಂತ್,್  ಪೆದುರಿಕಯ�,್ 
ಜ್ಕೊಬ್ಕಯ�್  ಆನಿ್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ಭ್ವ್್ 

ಜುವ್ಂವಿಕ್�್ ಅಪೊವ್ನಾ್ ವ್ಹರುನ್್ ಜೆಜು್ ಏಕ್ ಉಬ್ರ್್ 
ದೊಂಗ್ರಿಕ್ ಗೆಲೊ.್ ತೆ್ ಶಿವಯ್್ ದುಸೆರಿ್ ಕೊಣ್ಚ್್ ಥಂಯ್್ 
ನ್ತ್ಲೆ.್್ 2್ ಹ್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂಚ್ಯಾ್ ದೊಳ್ಯಾಂ್ ಮುಖ್ರ್ಚ್್ ತೊ್ 
ರುಪ್ಂತರ್್ ಜ್ಲೊ.್ ತ್ಚೆ�್ ಮುಖಮಳ್್ ಸುಯ್ಯಾಬರಿ್ 
ಪಜಯಾಳೆ್ಂ.್  ತ್ಚೆಂ್  ವಸುತಾರ್್  ಉಜ್್ಡ್ಬರಿ್  ಧವೆಂ್ 
ಜ್ಲೆಂ.್ 3್ ತೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ದೊ�ಗ್್ 
ದ್ದೆ್್ ಉಲೊವ್ನಾ್ ಆಸ್ಲೆ.್ ತೆಚ್ಚಿ್ ಮೊಯೆ್್ ಆನಿ್ ಎಲ್ಯ್.

4
್ ಪೆದುರಿನ್್ ಜೆಜುಕಡೆ,್ “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್ ಅಮಿ್ ಹ್ಂಗ್ಚ್ಚಿ್ 

ರ್ಂವೆಚಿ್ ಬರೆಂ.್ ತುಕ್್ ಖುಶಿ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಹ್ಂಗ್್ ತಿ�ನ್್ 
ತಂಬು್ ಘಾಲ್ತಾಂವು.್ ತುಕ್್ ಏಕ,್ ಏಕ್ ಮೊಯೆ್ಕ್ ಆನಿ್ 
ಏಕ್ ಎಲ್ಯ್ಕ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

5
್ ಪೆದುರಿ್ ಉಲೊವ್ನಾ್ ಆಸ ತ್ಾನ್ಂಚ್್ ಏಕ್ ಪರಿಕ್ಶಿ�ತ್್ 
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ಕುಪ್ನ್್  ತ್ಂಚೆರ್್  ಧ್ಂಪಣ್್  ಘಾಲೆಂ್  ಆನಿ್  ತ್ಯಾ್ 
ಕುಪ್ಂತ್್ಯಾನ್್ ಆಯೊಕ್ಲೊ್ ಏಕ್ ತ್ಳೊೆ,್ “ಹೊ್ ಮ್ಹಜೊ್ 
ಮೊಗ್ಚೊ್ ಪೂತ್.್ ಹ್ಂವ್್ ತ್ಕ್್ ಮ್ನ್ಲ್.್ ತ್ಕ್್ 
ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ಯ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ.

6
್ ಜೆಜು್ ಸವೆಂ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂಕಯ�್ ಹೊ್ ತ್ಳೊೆ್ 

ಆಯ್ಕ್ಲೊ.್  ತೆ್  ಚಡ್್  ಭಿಯೆವ್ನಾ್  ಧಣಯಾರ್್ ವ್ಮೆತಾಚ್್ 
ಶೆವಟಲೆ.್  7

್ ತವಳ್್  ತ್ಣೆಂ್  ಶಿಸ್ಂಲ್ಗಿಂ್  ಯೆ�ವ್ನಾ್ 
ತ್ಂಕ್್ ಆಪಡ್ನಾ,್ “ಉಠ್,್ ಭಿಯೆನ್ಕ್ತ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ 
8

್ ತ್ಣಂ್ ದೊಳ ್ೆ ಉಬ್ನ್ಯಾ್ ಪಳೆತ್ನ್್ ಜೆಜು್ ಎಕೊಚ್್ಚಿ್ 
ಥಂಯ್್ ಆಸೊ್.

9
್ ದೊಂಗ್ರಿ್  ಥ್ವ್ನಾ್  ದೆಂವುನ್್ ಯೆತ್ನ್್  ಜೆಜುನ್್ 

ಆಪ್್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂಕ,್ “ತುಮಿ್ ದೊಂಗ್ರಿರ್್ ಪಳೆಲೆಂ್್ ದಶಯಾನ್್ 
ಆತ್ಂ್  ಕೊಣ್ಕಚ್್  ಸ್ಂಗ್ನ್ಶೆಂ್ ಮನ್ಶೆಪೂತ್್ 
ಮೊರೊನ್್  ಜವಂತ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಉಠ್್ಯಾ್  ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ತಿಳಿಸೆಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಕ್ದ್್ ದಿಲ್.

10
್ ಶಿಸ್ಂನಿ್  ಜೆಜುಕ,್  “ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್  ಯೆಂವ್ಚಿ್  ಪಯ್ೆಂ್ 

ಎಲ್ಯ್ನ್್  ಯೆಂವ್ಕ್್  ಜ್ಯ್್  ಆಸೆ್ಂ್  ಮ್ಹಣ್್  ಶ್ಸಿತ್್ 
ಸ್ಂಗ್ತಾತ್್ ಕ್ತ್ಯಾಕ?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.

11
್ ತ್ಕ್್ ಜೆಜುನ್,್ “ಎಲ್ಯ್್ ಯೆತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಣಂ್ 

ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ ಸಮ್.್ ನಿಜ್ಯಕ್�್ ಎಲ್ಯ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಸಗೊ್ಯಾ್ 
ಸಂಗಿತಾಂ್ ಸಮ್ಕತ್ಯಾಲೊ.್ 12

್ ಪುಣ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್  ಕ್ತೆಂ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್  ಎಲ್ಯ್್  ಎದೊಳ್ಚ್್ 
ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಜ್ಲ್.್ ಪುಣ್್ ತೊ್ ಕೊಣ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ಸಮೊ್ವ್ನಾ.್ ಲೊಕ್ನಿ್ ಆಪ ಣ್್ಕ್ ಜ್ಯ್್ ತಶೆಂ್ ತ್ಕ್್ 
ಧಗಿದಾಲ್ಂ.್ ತಶೆಂಚ್್ ತೆ್ ಮನ್ಶೆಪೂತ್ಕಯ�್ ಧಗಿದಾತ್ಲೆ”್ 
ಮ್ಹಣ್್  ಜ್ಪ್್  ದಿಲ್.್  13

್ ಜೆಜುನ್್  ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್  ಸ್ನಾನ್್ 
ದ್ತ್ರ್್ ಜುವ್ಂವ್್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಶಿಸ್್ ಸಮ್ಲೆ.

ಜೆಜು ದೆಂವಾಚೊರ್ ಲಾಗ್ಲಾಲಿಯ ಚೆರಾಕ್ತಾಕ್ ಸುಟಾಕಾ ದತಾ
(ಮ್ಕಯಾ್ 9:14–29;್ ಲೂಕ್ 9:37–43)

14
್ ಜೆಜು್ ಆನಿ್ ತ್ಚೆ್ ಶಿಸ್್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಲೊಕ್್ ಸಶಿಯಾಂ್ 

ಗೆಲೆ.್ ಎಕ್್ಯಾನ್್ ಜೆಜು್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ತ್ಚೆ�್ ಮುಖ್ರ್್ 
ಸಪಯಾಡುನ್,್ 15

್ “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಪುತ್ಚಿ್ ಕ್ಕುಳ್ತಾ್ 
ಕರ್.್ ತೊ್ ಮೊಲುಯಾಕ್ ಪ್ಡೆ್ ವವಿಯಾಂ್ ಮೊಸುತಾ್ ವ್ಳ್್ಳ್ತಾ.್ 
ತೊ್ ಸಬ್ರ್್ ಪ್ವಿಟಂ್ ಉಜ್ಯಾಂತ್್ ಆನಿ್ ಉದ್ಕ್ಂತ್್ 
ಪಡ ತ್ಾ.್ 16

್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಪುತ್ಕ್ ತುಜ್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂ್ 
ಸಶಿಯಾಂ್  ಹ್ಡೆ್ಂ.್  ಪುಣ್್  ತ್ಕ್್  ಬರೊ್  ಕರುಂಕ್ 
ತ್ಂಚ್ಯಾನ್್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ಲೆಂ್ ನ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

17
್ ಜೆಜು,್  “ಏ್  ಅವಿಶ್್ಸಿ್  ಆನಿ್  ನಷೆಟ�್  ಸಂತತೆ�,್ 

ಕೆದೊಳ್್ ಪಯ್ಯಾನ್್  ಹ್ಂವೆಂ್  ತುಜೆ�್  ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ರ್ಂವೆಚಿಂ?್ ಕ್ತೊ್್  ಕ್ಳ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಕ್್ ಸೊಸುನ್್ 
ವ್ಹಚೆಯಾಂ್ ತ್ಯಾ್ ಚೆಕ್ಯಾಯಾಕ್ ಹ್ಂಗ್್ ಆಪವ್ನಾ್ ಹ್ಡ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.್ 18

್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಯಾ್ ಚೆಕ್ಯಾಯಾ್ ಥಂಯ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ 
ದೆಂವ್ಚಿರ್ಕ್ ಜೊ�ರ್ನ್್ ಭೆಷ್ಟಯ ತ್ಾನ್್ ದೆಂವ್ಚಿರ್್ 
ತ್ಚೆ�್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಬ್ಯ್ರಿ್ ಗೆಲೊ.್ ತ್ಕ್್ ತೆಚ್ಚಿ್ ಘಡಿಯೆ�್ 
ಭುಗೊಯಾ್ ಬರೊ್ ಜ್ಲೊ.

19
್ ತವಳ್್  ಶಿಸ್್  ಪರಿತೆಯಾ�ಕ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಜೆಜು್  ಲ್ಗಿಂ್ 

ಯೆ�ವ್ನಾ,್ “ತ್ಕ್್ ದೆಂವ್ಚಿರ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಸೊಡೊಂಕ್ ಆಮಿ್ 
ಕ್ತೆ್ಂ್ ಪರಿಯತ್ನಾ್ ಕೆಲ್ಯಾರಿ�್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ 
ಜ್ವ್ನಾ?”್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.

20
್ ತ್ಕ್್  ಜೆಜುನ್,್  “ತುಮೊಚಿ್  ಭ್ವ್ರ್ಯಾ್ 

ಭೊ�ವ್್ ಅಸಕ್ತ್್ ದೆಕುನ್್ ಹ್ಕ್್ ಕ್ರಣ್.್ ಹ್ಂವ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸತ್ಚ್್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್ ತುಮೊಚಿ್ ಭ್ವ್ರ್ಯಾ್ 
ಸ್ಸ್್ಚ್ಯಾ್ ಕಣ್್ ಇತೊ್್ ಆಸತ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ಹ್ಯಾ್ 
ದೊಂಗ್ರಿಕ‘ಹ್ಂಗ್ಚೊ್ ಉಠೊನ್್ ಥಂಯ್್ ವಚ್’್ 
ಮ್ಹಣ್್ ತುಮಿ್ ಸ್ಂಗ್್ಯಾರ್್ ತೊ್ ವೆತಲೊ.್ ತುಮ್ಚಿಯಾನ್್ 
ಕರುಂಕ್  ಅಸ್ಧ್ಯಾ್  ಮ್ಹಣೆಚಿಂ್  ಕ್ತೆಂಚ್್  ಆಸೆಚಿಂ್ 
ನ್.್  21

್ ತುಮಿ್  ಉಪ್ಸ್ಚೆಂ್  ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್  ಕೆಲ್ಯಾರ್್ ್ 
ಮ್ತ್ರಿ್  ತಸಲೆ್  ದೆಂವ್ಚಿರ್್  ಸೊಡೊಂಕ್  ಸ್ಧ್ಯಾ.”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

ಆಪಾಲಿಯ ಮರಣ್ಾ ವಿಶಿಂ ಜೆಜುಚೆಂ ದುಸೆರಿಂ ಪರಿಕಟನ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 9:30–32;್ ಲೂಕ್ 9:43–45)

22
್ ಏಕ್ ಪ್ವಿಟಂ್ ಶಿಸ್್ ಗ್ಲ್ಲೆಯ್ಂತ್್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ 

ಮೆಳೆ್.್ ಜೆಜುನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂಕ,್  ‘ಮನ್ಶೆಪೂತ್ಕ್ 
ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್ ಹ್ತ್ಂತ್್ ದಿತಲೆ.್ 23

್ ತೆ್ ತ್ಕ್್ ಜವೆಶಿ್ 
ಮ್ತ್ಯಾಲೆ.್ ಪುಣ್್ ತಿಸ್ರಿಯಾ್ ದಿಸ್್ ತೊ್ ಮೆಲ್್ಯಾಂತೊ್್ 
ಜವಂತ್್ ಉಠ್ತಾಲೊ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ವಂತಿಗ್ ವಿಶಿಂ ಜೆಜುಚೊ ಉಪದೆಸ್
24

್ ಜೆಜು್  ಆನಿ್  ತ್ಚೆ್  ಶಿಸ್್  ಕಫ್ನಯಾಂವ್ಕ್  ಗೆಲೆ.್ 
ದೆವ್ಳ್ಚಿ್ ಜುದೆವ್ಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ವಂತಿಗ್್ ವಸುಲೆಗ್ರ್್ 
ಥೊಡೆ್ ಪೆದುರಿ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್  ‘ತುಮೊಚಿ್ ಶಿಕೊಣ ದ್ಾಂರ್್ 
ದೆವ್ಳ್ಚೊ್  ವಸ್ಯಾಕ್ಯೊದಾ್  ದಿ�ನ್ವೆ?”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.

25
್ ತ್ಕ್್  ಪೆದುರಿನ್,್  “ವ್ಹಯ್,್  ದಿತ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ 

ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಪೆದುರಿ್ ಜೆಜು್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಘರ್್ ಭಿತರ್್ ಗೆಲೊ.್ 
ತೊ್  ಹೊಯಾ್  ಸಂಗೊ್ಯ್  ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್  ಪಯ್ೆಂಚ್್  ಜೆಜುನ್್ 
ತ್ಕ್,್ “ಸಂಸ್ರ್ಚೆ್ ರ್ಯ್್ ಲೊಕ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಸಬ್ರ್್ 
ತರ್ಚೆ್ ವಂತಿಗ್್ ವಸುಲ್್ ಕತ್ಯಾತ್.್ ಪುಣ್್ ವಂತಿಗ್್ 
ದಿಂವ್ಚಿ್ ಲೊ�ಕ್ ಕೊಣ್?್ ರ್ಯ್ಚಿ್ ಭುಗಿಯಾಂಗಿ�್ ವ್್ 
ದುಸೆರಿ್ ಲೊ�ಕಗಿ�?್ ತುಜ್ ಅಭಿಪ್ರಿಯ್್ ಕ್ತೆಂ?”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.

26
್ ಪೆದುರಿನ್,್  “ದುಸೆರಿ್  ಲೊ�ಕ್  ವಂತಿಗ್್  ದಿತ್ತ್”್ 

ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.
ಜೆಜು್  ಪೆದುರಿಕ,್  “ತಶೆಂ್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್್  ರ್ಯ್ಚಿ್ 

ಭುಗಿಯಾಂ್  ವಂತಿಗ್್  ದಿ�ಜೆ್  ಮ್ಹಣ್್  ನ್.್  27
್ ಪುಣ್್ 

ವಂತಿಗ್್  ವಸುಲೆಗ್ರ್ಂಕ್  ಆಮಿ್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ರ್ಗ್್ 
ಹ್ಡಯ್ಜ್ಯ್?್ ತುಂ್ ವಂತಿಗ್್ ದಿ.್ ಸರೊ�ವರ್ಕ್ 
ವಚುನ್್ ಮ್ಸಿ್್ ಧರ್.್ ತುಕ್್ ಮೆಳ್ಚಿಯಾ್ ಪಯ್್ಯಾ್ ಮ್ಸೆ್ಚೆ್ 
ತೊಂಡ್್ ಉಗೆತಾಂ್ ಕರ್,್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ತೊಂಡ್ಂತ್್ ವಸ್ಯಾಕ್ 
ಜ್ಯ್ಲ್್್ ವಂತಿಗೆಕ್ ಏಕ್ ನ್ಣೆಂ್ ಮೆಳತಾಲೆಂ.್ ತೆಂ್ ಕ್ಡ್ನಾ್ 
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ವಸುಲೆಗ್ರ್ಂಕ್ ದಿ�.್ ಆಶೆಂ್ ಮ್ಹಜ್ ಆನಿ್ ತುಜ್ ವಂತಿಗ್್ 
ದಿಲ್್ಯಾಬರಿ್ ಜ್ಲೆಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ಸರಾ್ಂ ವನಿತಾ ವಹಾಡ್ ರೊಣ್?
(ಮ್ಕಯಾ್ 9:33–37;್ ಲೂಕ್ 9:46–48)

18್ ್ 1್ ತ್ಯಾ್ ವೆಳ್ರ್್ ಶಿಸ್್ ಜೆಜು್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್ 
“ಸಗ್ಯಾರ್್  ಕೊಣ್ಕ್  ಚಡ್್ ಉತತಾಮ್್  ಸ ಥ್ಿನ್್ 

ಮೆಳ್ತಾ”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.
2

್ ಜೆಜುನ್್ ಲ್್ಹನ್್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಕ್ ಆಪೊವ್ನಾ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂ್ 
ಮಧೆಂ್ ಉಬೆಂ್ ಕನ್ಯಾ್ ಆಶೆಂ್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ:್ 3

್ “ಹ್ಂವ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸತ್ಚ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ,್ ತುಮಿ್ ಬದು್ನ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಕ್ಳ್್ಂತ್್ ಲ ್್ಹನ್್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಂ್ ಪರಿಂ್ ಜ್ಯ್ಯ್.್ ನ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ತುಮಿ್ ಸಗಿಯಾಂಚ್ಯಾ್ ರ್ಜ್ಯಾಂತ್್ ರಿಗೆಚಿನ್ತ್.್ 
4

್ ಹ್ಯಾ್  ಲ ್್ಹನ್್  ಭುಗ್ಯಾಯಾಬರಿ್  ಆಪ ಣ್್ಕಚ್್  ಖ್ಲೊತಾ್ 
ಜ್ಂವ್ಚಿಚ್್ ಸಗಿಯಾಂಚ್ಯಾ್ ರ್ಜ್ಯಾಂತ್್ ವತೆಯಾಂ್ ಸ ಥ್ಿನ್್ 
ಜೊಡ್ತಾಲೊ.

5
್ “ಕೊಣ್ಯ�್  ಮ್ಹಜ್್  ನ್ಂವ್ನ್್  ಏಕ್  ಲ ್್ಹನ್್ 

ಭುಗ್ಯಾಯಾಕ್  ಸಿ್�ಕ್ಸಿಯಾಲ್ಯಾರ್್  ತ್ಣೆಂ್  ಮ ್್ಹಕ್ಚ್್ 
ಸಿ್�ಕ್ರ್್ ಕೆಲೆ್್ ಬರಿ್ ಜ್ಲೆಂ.

ದುಸಾರಿಯಂಕ್ ಪಾತಾಕಾಕ್ ಚಲೊಂಕ್ ನಹಾಜೊ
(ಮ್ಕಯಾ್ 9:42–48;್ ಲೂಕ್ 17:1–2)

6
್ “ತಗೊಸೆನೆನ್್  ಮ್ಹಜೊ್  ಪ್ಟ್್ವ್್  ಕತೆಯಾಲ್ಯಾ್  ಪೆೈಕ್್ 

ಕೊಣ್ಕಯ�್ ಪ್ತ್ಕ್ಕ್ ಕ್ರಣ್್ ಜ್ಯ್ತಾ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ 
ತ್ಕ್್  ಮೊಸುತಾ್  ವ್ಯ್ಟ್  ಜ್ತಲೆಂ.್  ತೊ್  ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಗೊಮ್ಟಯಾಕ್ ಏಕ್ ದ್ಂತ್ಯಾಚೊ್ ಫ್ತರ್್ ಬ್ಂಧುನ್,್ 
ತ್ಕ್್  ದಯ್ಯಾಚೆ�್  ಗುಂಡ್ಯೆಂತ್್  ಬುಡೆಚಿಂಚ್್ 
ಉತತಾಮ್.್ 7

್ ಲೊಕ್ಕ್ ಪ್ತ್ಕ್ಕ್ ಕ್ರಣ್್ ಜ್ತಲ್ಯಾ್ 
ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಕ್ ಹ್ಂವ್್ ದೂ:ಖ್್ ಬೊಗ ತ್ಾಂ.್  ತೆಂ್ 
ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ ಆಸತಾಲೆಂ.್ ಪುಣ್್ ತ್ಕ್್ ಕ್ರಣ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ 
ವಯಾಕ್ತಾಕ್ ವ್ಯ್ಟ್ ಜ್ತಲೆಂ.

8
್ “ತುಜೊ್  ಹ್ತ್್  ಜ್ಂವ್,್  ತುಜೊ್  ಪ್ಂಯ್್ 

ಜ್ಂವ್್ ಪ್ತ್ಕ್ಕ್ ಕ್ರಣ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ತೊ್ ಕ್ತನ್ಯಾ್ 
ಪಯ್ಸೆ್ ಉಡಯ್.್ ಹ್ತ್್ ಜ್ಂವ್್ ಪ್ಂಯ್್ ಜ್ಂವ್್ 
ಹೊಗ್್ವ್ನಾ್ ಸ್ಸಿಣ್ಕ್ ಜವಿತ್್ ಜೊಡೆಚಿಂ್ ಬರೆಂ.್ ದೊ�ನ್್ 
ಹ್ತ್್ ಆನಿ್ ಪ್ಂಯ್್ ಅಸುನ್್ ಸ್ಸ್ಣ್ಚ್ಯಾ್ ಉಜ್ಯಾಚ್ಯಾ್ 
ಯೆಂಮೊಕ್ಡ್ಂತ್್  ಘಾಲ್ಚಿಯಾಕ್  ತೆಂಚ್್  ಕ್ತೆ್�ಂಯ�್ 
ಉತತಾಮ್.್ 9್ ತುಜೊ್ ದೊಳೊೆ್ ತುಕ್್ ಪ್ತ್ಕ್ಕ್ ಕ್ರಣ್್ 
ಜ್ಯ್ತಾ್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ತೊ್  ಕೊಂಕುನ್್  ಕ್ಡ್ನಾ್  ಪಯ್ಸೆ್ 
ಉಡ್ಯ್.್ ದೊ�ನ್್ ದೊಳ ್ೆ ಆಸುನ್್ ಯಮೊಕ್ಂಡ್ಚ್ಯಾ್ 
ಉಜ್ಯಾಂತ್್ ಉಡೊಂವ್ಚಿಯಾ್  ಪ್ರಿಸ್್ ಏಕಚ್್  ದೊಳೊೆ್ 
ಆಸುನ್್ ಸ್ಸಿಣ್ಕ್ ಜವಿತ್್ ಜೊಡೆಚಿಂ್ ಬರೆಂ.

ಚುರೊನ್ ರೆಲಾಲಿಯ ಬರಾರಿಯಚಿ ಒಪಾರ್
(ಲೂಕ್ 15:3–7)

10
್ “ಚತ್ರಿಯ್್  ರ್ವ್!್  ಹ್ಯಾ್  ಲ ್್ಹನ್ಂ್  ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಚಿ್ 

ಬೆಪವ್ಯಾ್ ಕರಿನ್ಕ್ತ್.್ ಹ್ಂಚ್ಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ಸಗ್ಯಾರ್್ 
ದೂತ್ಂಕ್ ನೆ�ಮಕ್ ಕೆಲ್ಂ.್ ತೆ್ ದೂತ್್ ಸಗಿಯಾಂಚ್ಯಾ್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಬ್ಪ್್ ಸಮೊರ್್ ಆಸ ತ್ಾತ್.್ 11

್ ಮನ್ಶೆಪೂತ್್ 
ಸ್ಂಡುನ್್ ಗೆಲ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಬಚ್ವ್್ ಕರುಂಕ್ ಆಯ್್.

12
್ “ಎಕ್್ಯಾ್  ಮನ್ಶೆಕ್  ಶೆಂಭರ್್  ಬಕೆರಿ್  ಆಸ್್ಯಾರ್್ 

ತ್ಂತು್ ಏಕ್ ಬಕೊರಿ್ ಸ್ಂಡುನ್್ ವಚತ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ 
ತೊ್ ಉರ್ಲ್್ಯಾ್  ನೊವ್ಯ್ನೊವ್ಂಕ್ ದೊಂಗ್ರಿರ್್ 
ಸೊಡ್ನಾ್  ಸ್ಂಡುನ್್  ಗೆಲ್್ಯಾ್  ಬಕ್ರಿಯಾಕ್  ಸೊಧುನ್್ 
ವೆಚೊನ್ಂಗಿ�?್ 13

್ ಸ್ಂಡುನ್್ ಗೆಲೊ್್ ಬಕೊರಿ್ ಮೆಳ್ತ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ಸ್ಂಡುನ್್  ವಚನ್ತ್ಲ್್ಯಾ್  ನೊವ್ಯ್್ 
ನೊವ್ಂ್ ಬಕ್ರಿಯಾಂ್ ಪ್ರಿಸ್್ ತ್ಯಾ್ ಎಕ್್ ಬಕ್ರಿಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಸಂತೊಸ್್  ಪ್ವ ತ್ಾಲೊ್  ಮ್ಹಣ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸತ್ಚ್್ 
ಸ್ಂಗ್ತಾಂ.್ 14

್ ತೆ�ಚ್್ ಪರಿಂ್ ಹ್ಯಾ್ ಲ್್ಹನ್ಂ್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಕ್ 
ಎಕೊ್ಯ�್  ಸ್ಂಡುನ್್  ವಚನ್ಯೆ್ ಮ್ಹಣ್್  ಸಗ್ಯಾರ್್ 
ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಬ್ಪ್ಚಿ್ ಖುಶಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.

ತುಮಾಕಾಂ ಚೂಕ್ ಕತಾತಾನಾ ಕ್ತೆಂ ಕರಿಜೆ?
(ಲೂಕ್ 17:3)

15
್ “ತುಜೊ್  ಭ್ವ್್  ಜ್ಂವು್  ಭಯ್ಣ್್  ಜ್ಂವ್್  ತುಕ್್ 

ಚೂಕ್ ಕರಿತ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ತುಂ್ ವಚುನ್್ ತೊ್ ಎಕೊ್ಚ್್ 
ಆಸ್ತಾನ್್ ತ್ಚಿ್ ಚೂಕ್ ತ್ಕ್್ ದ್ಕಯ್.್ ತೊ್ ತುಜ್ಯಾ್ 
ಉತ್ರಿಕ್ ಕ್ನ್್ ದಿಲ್ಯಾರ್,್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ತುಜೊ್ ಭ್ವ್್ 
ಜ್ಂವ್ಕ್್  ತುವೆಂಚ್್  ತ್ಕ್್  ಕುಮೊಕ್  ಕೆಲ್್ಯಾ್  ಬರಿ್ 
ಜ್ಯ್ತಾ.್ 16

್ ಪುಣ್್ ತೊ್ ತುಜೆಂ್ ಉತ್ರ್್ ಆಯ್ಕ್ನ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ತುಜೆ�್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ದುಸ್ರಿಯಾ್  ಎಕ್್ಯಾಕ್ 
ವ್್ ದೊಗ್ಂಕ್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ತ್ಚೆ�್ ಲ್ಗಿಂ್ ಆಪೊವ್ನಾ್ 
ವ್ಹರ್.್ ತವಳ್್ ಹಯೆಯಾ�ಯಾಕ್ ಪ್ಯ್ಯಾದೆಂ್ ವಿಶಿಂ್ ದೊ�ಗ್್ 
ವ್್  ತೆ�ಗ್್  ಸ್ಕಸೆ್  ಜ್ತಲೆ.್  17

್ ತೊ್  ತ್ಂಕ್ಯ�್ 
ಆಯ್ಕ್ನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ಸಭೆಕ್ ಕಳಯ್.್ ತೊ್ ಸಭೆಚೆಂ್ 
ಉತ್ರ್ಯ�್ ಆಯಕ್ನ್್ ಜ್ಯ್ತಾ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ತೊ್ ದೆವ್್ 
ಥಂಯ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವನ್ಯಾ್ ನ್ತ್ಲ್್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಬರಿ್ 
ಸುಂಕಗ್ರ್ಬರಿ್ ಮ್ಹಣ್್ ಲೆಖ್.

18
್ “ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸತ್ಚ್್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್ ತುಮಿ್ 

ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರಿಂ್ ಜೆಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಬ್ಂಧ್ತಾತ್್ ತೆಂ್ ದೆವ್ನ್್ 
ಬ್ಂಧ್ಯಾಲಾಬರಿ್  ಜ್ತ್.್  ತುಮಿ್  ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್ 
ದಿಲ್್್ ಪವಯಾಣಗೆ್ ದೆವ್ನ್್ ದಿಲ್್ಯಾ್ ಪವಯಾಣ ಗೆೆ್ ಬರಿ್ ಜ್ತ್.್ 
19

್ ತೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್ ತುಮೆಚಿ�್ ಭಿತಲೆಯಾ್ ದೊ�ಗ್್ ಜಣ್್ ಹ್ಯಾ್ 
ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್ ಏಕ್ ಮನ್ಚೆ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಖಂಯೆಚಿಂಯ�್ 
ಮ್ಗಿತಾತ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಸಗಿಯಾಂಚೊ್ ಮ್ಹಜೊ್ ಬ್ಪ್್ ತೆಂ್ 
ತ್ಂಕ್್ ದಿತಲೊ.್ 20

್ ಹೆಂ್ ಸತ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ಖಂಯ್್  ದೊ�ಗ್್  ವ್್  ತೆ�ಗ್್  ಮ್ಹಜೆರ್್ 
ಭ್ವ್ಥ್ಯಾನ್್  ಏಕ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಮೆಳ ತ್ಾತ್್ 
ತ್ಂಚೆ�್ ಥಂಯ್್ ಮಧ್ಗತ್್ ಹ್ಂವ್್ ಆಸತಾಲೊಂ.”

ಬೊರಾಸ್ಣ್ಾಕ್ಂಚಿ ಒಪಾರ್
21

್ ತವಳ್್ ಪೆದುರಿ್ ಜೆಜು್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್ “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್ 
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ಮ್ಹಜೊ್ ಭ್ವ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಖಂಯಚಿಯ�್ ಚೂಕ್ ಕನ್ಯಾಂತ್್ 
ಆಸ್್ಯಾರ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಕ್ತೆಂ್್ ಪ್ವಿಟಂ್ ತ್ಕ್್ ಬೊಗಿಶೆಜಯ್?್ 
ಹ್ಂವೆಂ್ ತ್ಕ್್ ಸ್ತ್್ ಪ್ವಿಟಂ್ ಬೊಗಿಶೆಜೆ�ಗಿ�?”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.

22
್ ಜೆಜುನ್,್  “ಸ್ತ್್  ಪ್ವಿಟಂಚ್ಕ್�್  ಚಡ್್ 

ಬೊಗಿಶೆಜ್ಯ್.್  ತೊ್  ತುಕ್್  ಸ್ತ್ಂಚೆ�್  ಸತತಾರ್್ 
ಪ್ವಿಟ್ ಬೊಗಿಶೆಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ತುಕ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

23
್ “ಸಗಿಯಾಂಚೆಂ್ ರ್ಜ್ಯಾ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಚ್ಕ್ರಿಂಕ್ ಆಪ ಣ್್ಕ್ 

ರಿ�ಣ್್ ದಿಲೆ್್ ಪಯೆಶೆ್ ವಸೂಲ್್ ಕರುಂಕ್ ಖುಶಿ್ ವೆಲ್್ಯಾ್ 
ರ್ಯ್ಬರಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 24

್ ರ್ಯ್ನ್್ ಆಪೊ್್ ಪಯೆಶೆ್ 
ವಸುಲ್್ ಕರುಂಕ್ ಸುರು್ ಕೆಲೆಂ.್ ಎಕ್್ಯಾ್ ಸೆವ್ಕ್ನ್್ ದ್್ 
ಹಜ್ರ್್ ರುಪೆಂಚೆಂ್ ನ್ಣ್ಯಾ್ ರಿ�ಣ್್ ರ್ಯ್ಕ್ ದಿ�ಜಯ್್ 
ಆಸಲ್ೆಂ.್ 25

್ ತ್ಯಾ್ ಚ್ಕ್ರಿಕ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಯೆಜೊಮನ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ 
ರ್ಯ್ಕ್ ಫ್ರಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ಲೆಂ್ ನ್.್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್ ತ್ಯಾ್ ಚ್ಕ್ರಿನ್್ ಆನಿ್ ತ್್ ಚೆ�್ ಥಂಯ್್ ಆಸ್ಲೆಂ್ 
ಹಯೆಯಾ�ಯಾಕಯ�್ ತ್ಚಿ್ ಬ್ಯ್್್ ಆನಿ್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಂ್ ಸಮೆ�ತ್್ 
ವಿಕುಂಕ್ ಜ್ಯ್,್ ಆಯ್ೆ್ ಸವ್ಯಾ್ ಪಯೆಶೆ್ ದಿ�ಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ರ್ಯ್ಚಿ್ ಹುಕುಮ್್ ಜ್ಲ್.್ 26

್ “ತವಳ್್ ತೊ್ ಚ್ಕ್ರ್್ 
ರ್ಯ್ಚ್ಯಾ್  ಪ್ಯ್ಕ್  ಪಡುನ್,್  ‘ಮ ್್ಹಕ್್  ಥೊಡಿ್ 
ಪುಸಯಾತ್್ ದಿ�.್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ದಿ�ಜಯ್್ ಜ್ಲೆ್ಂ್ 
ರಿ�ಣ್್  ಫ್ರಿಕ್  ಕತ್ಯಾಂ.’್  ಮ್ಹಣ್್  ಪರ್ತಿಲ್ಗೊ್.್ 
27

್ ರ್ಯ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಚ್ಕ್ರಿಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ದೂ:ಖ್್ 
ಬೊಗುನ್್  ತ್ಣೆಂ್  ದಿ�ಜಯ್್  ಜ್ಲೆ್ಂ್  ಸಗೆ್ಂ್  ರಿ�ಣ್್ 
ಮ್ಫಿ್ ಕನ್ಯಾ್ ತ್ಕ್್ ಸುಟ್ಕ್್ ದಿಲ್.

28
್ ‘ಉಪ್ರಿಂತ್,್  ತ್ಯಾಚ್ಚಿ್  ಚ್ಕ್ರಿನ್್  ಆಪ ಣ್್ಕ್ 

ಶೆಂಭರ್್ ರುಪಯ್ಚಿಯಾ್ ನ್ಣೆಂ್ ದಿ�ಂವ್ಕ್್ ಆಸಲ್್ಯಾ್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ 
ಸೆವ್ಕ್ಕ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ತ್ಚೊ್ ಗಳೊೆ್ ಚಿಡುಯಾನ್್ ಮ್ಹಳೆಂ,್ 
‘ತುವೆಂ್ ಮ್್ಹಕ್್ ದಿಜಯ್್ ಜ್ಲೆಂ್್ ಪಯೆಶೆ್ ದಿ�’್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

29
್ ‘ತೊ್  ಸೆವ್ಕ್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ಪ್ಂಯ್ಂ್  ಪಡುನ್,್ 

‘್ ‘ಇಲೆ್ಶೆಂ್  ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯ್್  ಘ.್  ಹ್ಂವೆಂ್  ದಿ�ಜಯ್್ 
ಜ್ಲೆ್ಂ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ರಿ�ಣ್್  ಫ್ರಿಕ್  ಕತ್ಯಾಂ’್ ಮ್ಹಣುನ್್ 
ಪರ್ತಿಲ್ಗೊ್.

30
್ ‘್ ‘ಪುಣ್್ ಪಯೊ್್ ಚ್ಕರ್್ ಆಯೊಕ್ಂಕ್ ನ್.್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ 

ರಿ�ಣ್್ ದಿ�ಜಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಸೆವ್ಕ್್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ತ್ಣೆಂ್ 
ರಿ�ಣ್್ ಫ್ರಿಕ್ ಕರಿಸರ್್ ತ್ಕ್್ ಬಂದೆಂತ್್ ಘಾಲೊ.್ ತ್ಯಾ್ 
ಸೆವ್ಕ್ನ್್ ರಿ�ಣ್್ ಫ್ರಿಕ್ ಕರಿಸರ್್ ಬಂದೆಂತ್್ ಆಸ್ಜೆ್ 
ಪಡೆ್ಂ.್ 31

್ ಹೆಂ್ ಪಳೆಲ್್ಯಾ್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ಚ್ಕ್ರಿಂನಿ್ ಮೊಸುತಾ್ 
ದೂ:ಖ್್ ಪ್ವ್ನ್್ ಧನಿಯ್ಕ್ ಕಳಯ್.’್ ’

32
್ ‘್ ‘ತವಳ್್ ಧನಿಯ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಚ್ಕ್ರಿಕ್ ಭಿತರ್್ 

ಆಪೊವ್ನಾ,್ ‘ತುಂ್ ದುಷ್ಟ್ ಚ್ಕ್ರ್.್ ತುವೆಂ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಚಡ್್ 
ಪಯೆಶೆ್ ದಿ�ಜಯ್್ ಆಸ್ಲೆಂ.್ ಪುಣ್್ ತುವೆಂ್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಕಡೆ್ 
ಮ್ಗ್ಲ್್ಯಾಕ್ ತುಜೆ್ ರಿ�ಣ್್ ಸಗೆ್್ ಮ್ಫಿ್ ಕೆಲೆಂ.್ 33

್ ಆಶೆಂ್ 
ಆಸ ತ್ಾನ್್  ಹ್ಂವೆಂ್  ತುಕ್್  ದಯ್್  ದ್ಕಯ್್ಯಾ್  ಬರಿ್ 
ತುಜೆ�್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಸಲ್್ಯಾ್ ಸೆವ್ಕ್ಕ್ ತುವೆಂ್ ದಯ್್ 
ದ್ಕಜ್ಯ್್ ಆಸ್ಲ್್’್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೊನ್್ 34

್ ರ್ಗ್ನ್್ 

ಪೆಟೊ್ಕ್�್ ತ್ಕ್್ ಶಿಕ್್್ ದಿಂವ್ಚಿಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ಬಂದೆಂತ್್ 
ಘಾಲೊ.್ ತ್ಯಾ್ ಚ್ಕ್ರಿನ್್ ಆಪೆ್ಂ್ ರಿ�ಣ್್ ಫ್ರಿಕ್ ಕರಿಸರ್್ 
ಬಂದೆಂತ್ಚ್್ ಆಸ್ಜೆ್ ಪಡೆ್ಂ.

35
್ ‘್ ‘ಸಗಿಯಾಂಚೊ್  ಮ್ಹಜೊ್  ಬ್ಪ್್  ತುಮ್ಕ್ಂಯ�್ 

ಕೆಲ್್ಯಾಬರಿ್ ಹ್ಯಾ್  ರ್ಯ್ನ್್ ಕೆಲೆಂ.್ ತುಮಿ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಭ್ವ್ಕ್  ಜ್ಂವ್್  ಭಯಣ್ಕ್  ಜ್ಂವ್್  ನಿ�ಜ್್  ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಬೊಗಿಶೆಜ್ಯ್.್  ನ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಸಗಿಯಾಂಚೊ್ ಮ್ಹಜೊ್ 
ಬ್ಪ್ಯ�್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಬೊಗುಶೆಚೊ್  ನ್’್ ’್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ಜೆಜು ಲರಾನ್ಂ ಬಾಂಧಾ ವಿಶಾಕ್ಂತ್ ಶಿಕರಾತಾ
(ಮ್ಕಯಾ್ 10:1–12)

19್ ್ 1್ ಜೆಜು್  ಹೊಯಾ್ ಸಂಗೊ್ಯ್  ಸ್ಂಗ್್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ಗ್ಲ್ಲೆಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಬ್ಯ್ರಿ್ ಸನ್ಯಾ್ ಯೊದ್ಯಾನ್್ 

ನ್ಹಂಯ್್ ಪಲತಾಡಿ್  ಆಸ್ಚಿಯಾ್  ಜುದೆ�ಯ್ಚ್ಯಾ್  ಪ್ರಿಂತ್ಕ್ 
ಗೆಲೊ.್ 2್ ಜೆಜುಕ್ ಸಬ್ರ್್ ಲೊಕ್ನಿ್ ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕೆಲೊ.್ 
ಜೆಜುನ್್ ಥಂಯ್್ ಪ್ಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ಗೂಣ್್ ಕೆಲೆಂ.

3
್ ಥೊಡೆ್ ಫ್ರಿಜೆವ್್ ಜೆಜು್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ತ್ಕ್್ 

ಪ್ಕುಯಾಂಚ್ಯಾ್  ಇರ್ದ್ಯಾನ್,್  “ಆಪ್್ಯಾಚ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್ 
ಖಂಯ್ಚಿಯ�್ ಕ್ರ್ಣ್ಂ್ ಖ್ತಿರ್್ ಎಕ್್ಯಾನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಬ್ಯೆ್ಕ್  ಸೊಡ್ನಾ್  ಸೊಡೆಚಿಂ್  ಸಮ್ಂಗಿ�?”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.

4
್ ಜೆಜುನ್,್  “ತುಮಿ್  ನಿಜ್ಯಕ್�್  ಹೆಂ್  ಪವಿತ್ರಿ್ 

ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್ ವ್ಚುಂಕ್ ಪುರೊ.್ ದೆವ್ನ್್ ಸಂಸ್ರ್್ 
ರಚ್ತಾನ್,್ ‘ಮನ್ಶೆಕ್ ದ್ದೊ್್ ಆನಿ್ ಸಿತ್�್ ಜ್ವ್ನಾ್ ರಚ್್ಂ.್ 
5

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ದೆವ್ನ್,್  ‘ದ್ದೊ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಆವಯ್ಕ್್ 
ಆನಿ್ ಬ್ಪ್ಯ್ಕ್್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಬ್ಯೆ್ಕ್ ಎಕ್ಟತಾಲೊ.್ 
ತಿಂ್  ದೊ�ಗ್ಂಯ�್  ಏಕ್  ಕೂಡ್್  ಜ್ತಲ್ಂ’್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್  6

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಹ್ಯಾ್  ಫುಡೆಂ್  ತಿಂ್ 
ದೊಗ್ಂ್ ನ್ಹಯ್್ ಬಗರ್್ ಎಕಚ್.್ ತ್ಂಕ್ಂ್ ದೊಗ್ಂಕ್ 
ದೆವ್ನ್್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಕುಡಿಸೆಲ್ಂ.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್ 
ಕೊಣೆಂಯ�್ ಮನ್ಶೆನ್್ ತ್ಂಕ್್ ವೆಗ್್ಸರ್್ ಕರುಂಕ್ 
ನ್ಹಜೊಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

7
್ ಫ್ರಿಜೆವ್ಂನಿ,್ “ತಶೆಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ಏಕ್ ದ್ದ್್ಯಾನ್್ 

ವೆಗ್್ಚ್ರ್ಚಿ್ ಚಿ�ಟ್್ ಬರೊವ್ನಾ್ ದಿ�ವ್ನಾ್ ಸೊಡೆಯಾತ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಮೊಯೆ್ನ್್ ಸ್ಂಗ್ಲೆ್ಂ್ ಕ್ತ್ಯಾಕ?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.

8
್ ಜೆಜುನ್,್  “ತುಮಿ್  ದೆವ್ಚಿ್  ಶಿಕೊವ್ಣ್್  ಸಿ್�ಕ್ರ್್ 

ಕರಿನ್ತ್್ಯಾ್ ನಿಮಿತಾಂ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಬ್ಯೆಕ್್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಸೊಡಿಜೆ್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಮೊಯ್ೆನ್್ ಅವ್ಕ್ಸ್್ ದಿಲೊ.್  ಪುಣ್್  ಬ್ಯ್ೆಕ್ 
ಸೊಡುಂಕ್  ಆರಂಭ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಅವ್ಕ್ಸ್್  ನ್ತ್ಲೊ್.್ 
9

್ ಹ್ಂವೆಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್  ಕ್ತೆಂ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ 
ಆಪ್್ಯಾ್ ಬ್ಯ್ೆಕ್ ಸೊಡ್ನಾ್ ದುಸೆರಿ�್ ಕಡೆ್ ಲಗ್ನಾ್ ಜ್ತ್್ ತೊ್ 
ಪರಿದ್್ರ್್ ಆಧ್ತ್ಯಾ.್ ಪಯ್ೆಂಚಿ್ ಬ್ಯ್್್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ಕಡೆ್ 
ಲೆೈಂಗಿಕ್ ಸಂಭಂದ್್ ದವಲ್ಯಾಯಾರ್್ ಮ್ತ್ರಿ್ ತ್ಣೆಂ್ ತಿಕ್್ 
ಸೊಡ್ನಾ್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ಕಡೆ್ ಲಗ್ನಾ್ ಜ್ವೆಯಾತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ 
ದಿಲ್.
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10
್ ಶಿಸ್ಂನಿ್ ಜೆಜುಕ,್  “ಎಕ್್ಯಾನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಬ್ಯ್ೆಕ್ 

ಸೊಡ್ನಾ್  ಸೊಡುಂಕ್  ಕ್ರಣ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ಲಗ್ನಾ್ 
ಕನ್ಯಾಶೆಂ್ ರ್ಂವೆಚಿಂ್ ಬರೆಂ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.

11
್ ತ್ಕ್್ ಜೆಜುನ್,್ “ಲಗ್ನಾ್ ವಿಶಿಂ್ ಜ್ಲ್್್ ಹ್ಯಾ್ ಸತ್ಕ್ 

ಸಕಕ್ಡ್್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ ಕರುಂಕ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ನ್.್ ಹೆಂ್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ 
ಕರುಂಕ್  ದೆವ್ನ್್  ಕೊಣ್ಕ್  ತೆಂ್  ದೆಣೆಂ್  ಮೆಳ್್ಂ್ 
ತ್ಂಕ್್ ಮ್ತ್ರಿ್  ಸ್ಧ್ಯಾ.್  12

್ ಥೊಡೆ್  ಲಗ್ನಾ್  ಜ್ಂವ್ಕ್್ 
ವಿಭಿನ್ನಾ್ ಕ್ರಣ್ಂ್ ಆಸ್ಂತ್.್ ಜಲ್ಮ್ ಥ್ವ್ನಾಂಚ್್ ಹಿಜೆ್್ 
ಕೆಲ್ಯಾತ್.್ ಆನಿ್ ಥೊಡೆ್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಹಿಜೆ್್ ಕೆಲ್ಯಾತ್.್ 
ದುಸ್ರಿಯಾ್  ಥೊಡ್ಯಾನಿ್  ಸಗಿಯಾಂಚ್ಯಾ್  ರ್ಜ್ಯಾ್  ಪ್ಸತ್್ 
ಆಪ ಣ್್ಂಕಚ್್  ಹಿಜೆ್್  ಕನ್ಯಾ್  ಘತ್್ಯಾತ್.್  ಪುಣ್್  ಲಗ್ನಾ್ 
ಜ್ಂವ್ಚಿ್ ಲಗ್ನಾಂ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಹಿ್ ಶಿ್ಕೊವ್ಣ್್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ 
ಕರಿಜಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

ಜೆಜು ಥಾವ್ನ್ ಭುರಾಕ್ತಾಂಕ್ ಸಾವಾಗತ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 10:13–16;್ ಲೂಕ್ 18:15–17)

13
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಲೊ�ಕ್ ಜೆಜುಲ್ಗಿಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಆಪ್್ಯಾ್ 

ಲ್್ಹನ್್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಕ್ ಹ್ಡ್ನಾ್ ತ್ಂಚೆ�್ ಖ್ತಿರ್್ ಮ್ಗೆಣ್್ 
ಕರಿಜ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಮ್ಗ್ಲ್ಗೆ್.್  ಹೆಂ್  ಪಳೆಲೆ್್  ಶಿಸ್್ 
ಲ್್ಹನ್್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಕ್ ಹ್ಡುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ್ ಮ್ಹಣ್್ ಭೆಷ್ಟಯ್ೆಂ.್ 
14

್ ಪುಣ್್ ಜೆಜುನ್,್ “ಲ್್ಹನ್್ ಭುಗ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಸಶಿಯಾನ್್ 
ಯೆಂವ್ಕ್್ ಸೊಡ್.್ ತ್ಂಕ್್ ಆಡ್ಯ್ನಾಕ್ತ್.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಸಗಿಯಾಂಚೆಂ್  ರ್ಜ್ಯಾ್  ಹ್ಯಾ್  ಲ ್್ಹನ್್  ಭುಗ್ಯಾಯಾಂ್  ಬರಿ್ 
ಆಸ್್ಯಾಂಚೆಂ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ 15

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜೆಜುನ್್ ಆಪೆ್�್ 
ಹ್ತ್್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಚೆರ್್ ದವನ್ಯಾ್ ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್್  ಕೆಲೆಂ.್ 
ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಥಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಬ್ಯ್ರಿ್ ಸನ್ಯಾ್ ಗೆಲೊ.

ರೆರಿೇಸ್ತಾ ಮನಿಸ್ ಜೆಜುಚೊ ಪಾಟಾಲಿವ್  
ಕರುಂಕ್ ಇನಾಕಾರ್ ಕತಾತಾ

(ಮ್ಕಯಾ್ 10:17–31;್ ಲೂಕ18:18–30)
16

್ ಎಕೊ್್  ಜೆಜು್  ಸಶಿಯಾಂ್  ಯೆ�ವ್ನಾ,್  “ಶಿಕೊಣ ದ್ಾಂರ್್ 
ಹ್ಂವೆಂ್ ಸ್ಸಿಣ್ಕ್ ಜವಿತ್್ ಮೆಳ್ಜೆ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಕ್ತೆಂ್ 
ಬರೆಂ್ ಕರಿಜಯ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.

17
್ ಜೆಜುನ್,್  “ಬರೆಂ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ತುವೆಂ್  ಕ್ತೆಂ್ 

ಮ್ಹಣುನ್್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಕಡೆ್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ವಿಚ್ತ್ಯಾಯ್?”್ ದೆ�ವು್ 
ಎಕೊಚ್್್ ಬರೊ.್ ಪುಣ್್ ತುವೆಂ್ ಸ್ಸಿಣ್ಕ್ ಜವಿತ್್ ಮೆಳ್ಜೆ್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್್  ಹ್ಯಾ್  ಉಪ್ದೆಸ್ಂಕ್  ವಿಧೆ�ಯ್್  ಜ್”್ 
ಮ್ಹಣುನ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

18
್ ತ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆನ್್ “ಖಂಯೆಚಿ್ ತೆ್ ಉಪ್ದೆಸ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ 

ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.
ಜೆಜುನ್್ “ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ರಿನ್ಕ್,್ ಪರಿದ್್ರ್್ ಕರಿನ್ಕ್,್ 

ಚೊರಿನ್ಕ್,್ ಫಟ್್ ಸ್ಕಸೆ್ ಸ್ಂಗ್ನ್ಕ್.್ 19
್ ತುಜ್ಯಾ್ 

ಆವಯ್್ ಬ್ಪ್ಯ್ಕ್್ ಮ್ನ್್ ದಿ�್ ಆನಿ್ ತುಜೊ್ ಮೊ�ಗ್್ 
ಕತ್ಯಾಯ್್  ತಸೊ್  ತುಜ್ಯಾ್  ಪೆಲ್ಯಾಚೊಯ�್  ಮೊ�ಗ್್ 
ಕರಿಜಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

20
್ ತೊ್  ತನ್ಯಾಟೊ,್  “ಹ್ಂವ್್  ಹೆ್  ಸವ್ಯಾ್ 

ಉಪ್ದೆಸ್ಂಕ್  ವಿಧೆ�ಯ್್  ಜ್ಲ್.್  ಹ್ಂವೆಂ್ 
ದುಸೆರಿಂ್  ಕ್ತೆಂ್  ಜ್ಯ್್ಲ್ಯಾರಿ�್  ಕರಿಜಯ್?”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.

21
್ ಜೆಜುನ್,್ “ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ತುಕ್್ ಖುಶಿ್ ಆಸ್್ 

ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ವಚುನ್್ ತುಜ್ ಸವ್ಯಾ್ ಆಸ್ತಾ್ ಬಧಿಕ್ ವಿಕುನ್,್ 
ಮೆಳ್ಲೊ್ ದುಡು್ ದುಬಯಾಳ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಟುಂನ್್ ದಿ�.್ ತವಳ್್ 
ತುಕ್್ ಸಗ್ಯಾ್ ರ್ಜ್ಯಾಂತ್್ ವ್ಹಡೆ್ಂ್ ಭಂಡ್ರ್್ ಆಸೆತಾಲೆಂ.್ 
ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಮ್ಹಜೊ್ ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕರ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

22
್ ಹೆಂ್ ಆಯ್ಕ್ತ್ನ್್ ತೊ್ ಮೊಸುತಾ್ ಖಂತಿ�ಷ್ಟ್ ಜ್ವ್ನಾ್ 

ಬ್ಯ್ರಿ್ ಸನ್ಯಾ್ ಗೆಲೊ.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತೊ್ ಏಕ್ 
ಗೆರಿ�ಸ್ತಾ್ ಮನಿಸ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೊ.

23
್ ತವಳ್್  ಜೆಜುನ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಶಿಸ್ಂಕ,್  “ಹ್ಂವ್್ 

ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸತ್ಚ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ.್ ಗೆರಿ�ಸ್ತಾ್ ಮನಿಸ್್ ಸಗಿಯಾಂಚ್ಯಾ್ 
ರ್ಜ್ಯಾಂತ್್ ರಿಗುಂಕ್ ಮೊಸ್ತಾ್ ಕಠಿಣ್.್ 24

್ ವ್ಹಯ್,್ ಗೆರಿ�ಸ್ತಾ್ 
ಮನಿಸ್್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ರ್ಜ್ಯಾಕ್ ರಿಗ್ಚಿಯಾಕ್�್ ಏಕ್ ಕರೆಂ್ 
ತರ್ಯ�್  ಸುವೆಚ್ಯಾ್  ಬಿಡ್ಯಾಯಾಂತ್್ಯಾನ್್  ಪ್ಶ್ರ್್ 
ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಸುಲಭ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

25
್ ಶಿಸ್್  ಹೆಂ್  ಆಯುಕ್ನ್್ ಮೊಸ್ತಾ್  ಆಜ್ಪ್್  ಜ್ವ್ನಾ,್ 

“ತಶೆಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಬಚ್ವ್್ ಜ್ಂವೆಚಿಂ್ ಕೊಣೆಂ?”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.

26
್ ಜೆಜು್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಶಿಸ್ಂ್  ಥಂಯ್್  ದಿ�ಷ್ಟ್  ಲ್ವ್ನಾ,್ 

“ಹೆಂ್ ಮನ್ಶೆಕ್ ಅಸ್ಧ್ಯಾ.್ ಪುಣ್್ ದೆವ್ಕ್ ಸವ್ಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ 
ಸ್ಧ್ಯಾ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

27
್ ಪೆದುರಿನ್್  ಜೆಜುಕಡೆ,್  “ಆಮಿ್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಆಸ್ಲೆಂ್ 

ಹಯೆಯಾ�ಯಾಕ್  ಸ್ಂಡುನ್್  ತುಜೊ್  ಪ್ಟ್್ವ್್  ಕೆಲೊ.್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಮೆಳತಾಲೆಂ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

28
್ ಜೆಜುನ್್  ಶಿಸ್ಂಕ್  ಅಶೆಂ್  ಸ್ಂಗೆ್ಂ:್  “ಹ್ಂವ್್ 

ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸತ್ಚ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ.್ ನವ್್ ಸಂಸ್ರ್್ ರಚ್ತಾನ್್ 
ಮನ್ಶೆಪೂತ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಮಹಿಮೆಚ್ಯಾ್  ಶಿಯ್ಸಣ್ರ್್ 
ಬಸೊನ್್ ಆಸ ತ್ಾಲೊ.್ ಮ್ಹಜೊ್ ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕೆಲೊ್್ ತುಮಿ್ 
ಸಕಕ್ಡ್್  ಶಿಯ್ಸಣ್ರ್್  ಬಸೊನ್್  ಇಸೆರಿಯೆಲ್ಚ್ಯಾ್ 
ಬ್ರ್್ ಕುಳಿಯ್ಂಚಿ್ ನಿ�ತ್್ ಕತಯಾಲ್ಯಾತ್.್ 29

್ ಮ್ಹಜೊ್ 
ಪ್ಟ್್ವ್್  ಕರುಂಕ್  ಆಪೆ್ಂ್  ಘರ್್  ದ್ರ್,್  ಭ್ವ್ಂ್ 
ಭಯಣ್ಂಕ,್ ಆವಯ್್ ಬ್ಪ್ಯ್ಕ್,್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಬ್ಳ್ಂಕ್ 
ಆನಿ್ ಭುಂಯ್್ ಭ್ಟ್್ ಸ್ಂಡ್್ಯಾ್ ಹಯೆಯಾ�ಯಾಕ್್ಕ್ ಆಪುಣ್್ 
ಸೊಡ್್ಯಾಚ್ಕ್�್ ಚಡ್್ ಮೆಳತಾಲೆಂ.್  ತೆಂ್ ಮ್ತ್ರಿ್ ನ್ಹಯ್್ 
ಸ್ಸಿಣ್ಕ್ ಜವಿತ್್ ಜೊಡ ತ್ಾಲೆ.್ 30

್ ಪುಣ್್ ಪಯ್ೆ್ ಸಬ್ರ್್ 
ನಿಮ್ಣೆ್ ಜ್ತಲೆ;್ ನಿಮ್ಣೆ್ ಆಸ್ತ್್ ತೆ್ ಪಯ್ೆ್ ಜ್ತಲೆ.

ಜೆಜು ಶೆತಾಂತಾಲಿಯ ವಾವಾರಿಡಾಕ್ಂಚಿ ಒಪಾರ್ ಸಾಂರಾತಾ

20್ ್ 1್ “ಸಗಿಯಾಂಚೆಂ್ ರ್ಜ್ಯಾ್ ಎಕ್್ ದ್ಕ್ಂಮಳ್ಯಾಂಚ್್ 
ಧನಿಯ್ಕ್  ಸಮ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ಏಕ್್ 

ಫ್ಂತ್ಯಾರ್್ ತೊ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ದ್ಕ್ಂಮಳ್ಯಾಂತ್್ ಕ್ಮ್ಕ್ 
ಕುಲ್ಚ್ಯಾ್  ಆಳ್ಂಕ್  ಎಕ್ಟಂಯ್್  ಕರುಂಕ್  ಗೆಲೊ.್ 
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2
್ ದಿಸ್ಕ್ ಕುಲ್ಚ್ಯಾ್ ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ರುಪ್ಯಾ್ ನ್ಣ್ಯಾ್ 

ಲೆಖ್ನ್್ ಮಜುರಿ್ ದಿತ್ಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ನಿಶಿಚಿತ್್ ಕನ್ಯಾ್ ತ್ಣೆಂ್ 
ಆಪ್್ಯಾ್ ದ್ಕ್ಂಮಳ್ಯಾಂತ್್ ತ್ಂಕ್ಂ್ ಕ್ಮ್ಕ್ ದ್ಡೆಂ್.

3
್ “ಸಕ್ಳಿಂಚ್ಯಾ್  ನೊ�ವ್್  ವ್ರ್ರ್್  ಧನಿ್ 

ಸ್ಂತೆಲ್ಗಿಂ್ ಗೆಲೊ.್ ಕ್ಂಯ್ಚ್ಚಿ್ ಕ್ಮ್್ ನ್ಸ್ತಾನ್್ 
ರಿಕ್ಮೆ್  ಉಬೆ್  ಆಸ್ಲೆ್  ಹೆರ್್  ಥೊಡೆ್  ಜಣ್್  ತ್ಣೆಂ್ 
ದೆಖೆ್.್  4

್ ತ್ಣೆಂ್  ತ್ಂಕ್ಂ್  ‘ತುಮಿ್ ವಚುನ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ದ್ಕ್ಂಮಳ್ಂತ್್  ಕ್ಮ್್  ಕತ್ಯಾತ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಫ್ವ್್  ತಿ್  ಮಜುರಿ್  ಹ್ಂವ್್  ದಿತಲೊಂ’್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 5್ ತೆ್ ಕುಲ್ಚೆ್ ಕ್ಮ್ಕ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ದ್ಕ್ಂಮಳ್ಕ್ ಗೆಲೆ.
‘್ ‘ತ್ಯಾ್  ಧನಿಯ್ನ್್  ತೆಚ್್  ಬರಿ್  ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ 

ದನ್್ಪರ್ಂಚ್ಯಾ್  ಚಡುಣೆಂ್  ಬ್ರ್್  ವ್ರ್ರ್್  ಆನಿ್ 
ಉಪ್ರಿಂತ್್  ತಿ�ನ್್  ವ್ರ್ರ್್  ತೊ್  ಸ್ಂತೆಲ್ಗಿಂ್ 
ಗೆಲೊ.್ ದೊ�ನ್್ ಪ್ವಿಟಂಯ�್ ಆಪ್್ಯಾ್ ದ್ಕ್ಂಮಳ್ಂತ್್ 
ಕ್ಮ್ಕ್ ದುಸ್ರಿಯಾ್  ಕುಲ್ಚ್ಯಾಂಕ್  ಸ್ಂಗೆ್ಂ.್  6

್ ಶೆಕ್ಂ್ 
ಪ್ಂಚ್್ ವ್ರ್ರ್್  ತೊ್  ಧನಿ್  ಪತ್ಯಾಯಾನ್್  ಸ್ಂತೆಕ್ 
ಗೆಲೊ.್ ಥಂಯ್್ ಉಬೆ್ ರ್ವ್್ಯಾ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ತ್ಣೆಂ್ 
ದೆಖೊನ್,್  ‘ತುಮಿ್  ಸಗೊ್್  ದಿ�ಸ್್  ಹ್ಂಗ್್  ರಿಕ್ಮೆ್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ರ್ವ್್ಯಾತ್?’್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.

7
್ ‘್ ‘ತ್ಕ್್ ತ್ಣಂ,್ ‘ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಕೊಣೆಂಯ�್ ಕ್ಮ್ಕ್ 

ದರುಂಕ್ ನ್’್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.
‘್ ‘ತ್ಯಾ್ ಧನಿಯ್ನ್,್ ‘ತಶೆಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ತುಮಿ್ ವಚುನ್್ 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ದ್ಕ್ಮಳ್ಂತ್್  ಕ್ಮ್ಕ್  ಲ್ಗ್’್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

8
್ ‘್ ‘ತ್ಯಾ್  ದಿಸ್್  ಸ್ಂಜೆರ್,್  ದ್ಕ್ಮಳ್ಂಚ್ಯಾ್ 

ಧನಿಯ್ನ್್  ಕುಲ್ಚ್ಯಾ್  ಮಕದಮ್ಕ್  ಮ್ಹಣ್ಲೊ,್ 
‘ಕುಲ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಆಪವ್ನಾ್ ನಿಮ್ಣ್ಯಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಸುರು್ ಕನ್ಯಾ್ 
ಪಯ್್ಯಾಕ್ ಪಯ್ಯಾನ್್ ಮಜುರಿ್ ದಿ�’್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

9
್ ‘್ ‘ಪ್ಂಚ್್  ವ್ರ್ರ್್  ಕ್ಮ್ಕ್  ಧಲಯಾಲೆ್  ಆಪ್್್ 

ಮಜುರಿ್  ಘಂವ್ಕ್್  ಮುಖ್ರ್್  ಆಯ್ೆ.್  ಹಯೆಯಾಯಾಕ್್ಯಾಕ್ 
ಏಕೆ�ಕ್  ರುಪ್ಯಾ್  ನ್ಣ್ಯಾ್  ಲೆಖ್ನ್್  ಮೆಳೆ್ಂ.್ 
10

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಪಯ್ೆಂ್ ಕ್ಮ್ಕ್ ದಲಯಾಲೆ್ ಆಪ್್್ ಮಜುರಿ್ 
ಘಂವ್ಕ್್ ಆಯ್ೆ.್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ಕುಲ್ಂಚ್ಯಾಕ್�್ ಚಡ್್ ಮೆಳತಾಲೆಂ್ 
ಮ್ಹಣ್್  ತ್ಣಂ್ ಚಿಂತೆ್ಂ.್ ಪುಣ್್  ತ್ಂಕ್ಯ�್ ಏಕೆ�ಕ್ 
ರುಪ್ಯಾಚೆಂ್ ನ್ಣ್ಯಾ್ ಮೆಳೆ್ಂ.್ 11

್ ತೆ್ ಆಪೆ್ಂ್ ನ್ಣ್ಯಾ್ ಘವ್ನಾ್ 
ಧನಿಯ್ಕ್ ಪುಪುಯಾರೊನ್,್  12

್ ನಿಮ್ಣೆಂ್  ಕ್ಮ್ಕ್ 
ಆಯ್ಲ್್ಯಾಂನಿ್ ಏಕ್ ವ್ರ್ಚೆಂ್ ಮ್ತ್ರಿ್ ಕ್ಮ್್ ಕೆಲ್ಂ.್ 
ಪುಣ್್ ಹ್ಣೆಂ್ ತ್ಂಕ್ಯ�್ ಆಮೆಚಿ�್ ತಿತೆ್ಂಚ್್ ದಿಲ್ಂ.್ 
ಆಮಿ್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ಖಕಯಾಟ್ಯಾ್ ವ್ತ್ಂತ್್ ಕಷ್ಟ್ ಕ್ಡ್ನಾ್ 
ಕ್ಮ್್ ಕೆಲ್ಂ’್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.

13
್ ‘್ ‘ದ್ಕ್ಂಮಳ್ಂಚ್ಯಾ್ ಧನಿಯ್ನ್್ ತ್ಯಾ್ ಕುಲ್ಚ್ಯಾ್ 

ಆಳ್್ ಪೆೈಕ್್ ಎಕ್್ಯಾಕ,್  ‘ಆಳ ್ೆ ಇಷ್ಟ,್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಕ್್ 
ಕ್ಂಯ್್ ಅನ್ನಾಯಾಯ್್ ಕರುಂಕ್ ನ್.್ ತುಂ್ ಏಕ್ ರುಪ್ಯಾ್ 
ನ್ಣ್ಯಾ್  ಲೆಖ್ನ್್  ಕ್ಮ್್  ಕರುಂಕ್  ಒಪ್ಲೊ್ಯ್್ 
ನ್ಹಯ್?್ 14

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್ ತುಂ್ ತುಜ್ ಮಜುರಿ್ ಘವ್ನಾ್ 

ವಚ್.್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಕ್್ ಕ್ತಿ್್ ಮಜುರಿ್ ದಿಲ್ಯಾಗಿ�್ ತಿತಿ್ಚ್್ 
ಮಜುರಿ್ ನಿಮ್ಣೆಂ್ ಕ್ಮ್ಕ್ ದಲಯಾಲ್ಯಾಂಕಯ�್ ದಿಂವಿಚಿ್ 
ಮ್ಹಜ್ ಖುಶಿ.್ 15

್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಸ್ಂತ್್ ದುಡ್್ಚೆರ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ 
ಜ್ಯ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾಕ್  ಹ್ಂವೆಂ್  ದಿವೆಯಾತ್್  ನ್ಹಯ್ವೆ�?್ 
ಹ್ಂವೆಂ್ ತ್ಂಕ್ಂ್ ಬರೆಂ್ ಕೆಲ್್ಯಾಕ್ ತುಂ್ ಮೊಸೊರ್್ 
ಪ್ವ್ತಾಯ್ಗಿ�?’್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

16
್ ‘್ ‘ಹ್ಯಾಚ್್ ಪರಿಂ್ ನಿಮ್ಣಂ್ ಆಸ್ತ್್ ತಿಂ್ ಪಯ್್ 

ಜ್ತಲ್ಂ,್ ಪಯ್ಂ್ ಆಸ್ತ್್ ತಿಂ್ ನಿಮ್ಣಂ್ ಜ್ತಲ್ಂ.”

ಜೆಜು ಆಪಾಲಿಯ ಮರಣ್ಾ ವಿಶಿಂ ತಿಸೆರಿ ಪಾವಿ್ಂ ಸಾಂರಾತಾ
(ಮ್ಕಯಾ್ 10:32–34;್ ಲೂಕ್ 18:31–34)

17
್ ಜೆಜು್ ಜೆರುಸಲೆಮ್ಕ್ ವಚುನ್್ ಆಸ್ಲೊ್.್ ತ್ಚೆ�್ 

ಬ್ರ್್ ಜಣ್್ ಶಿಸ್ಯ�್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಸವೆಂ್ ಆಸ್ಲೆ.್ ಜೆಜುನ್್ 
ತ್ಂಕ್್ ಕುಶಿನ್್ ಆಪೊವ್ನಾ,್ 18

್ ‘್ ‘ಆಮಿ್ ಜೆರುಸಲೆಮ್ಕ್ 
ವೆತ್ಂವ್.್ ಮನ್ಶೆಪೂತ್ಕ್ ಪರಿಧ್ನ್್ ಯ್ಜಕ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ಆನಿ್  ಶ್ಸ್ತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್  ಹ್ತ್ಂತ್್ ದಿತಲೆ.್  ತೆ್  ತ್ಕ್್ 
ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಯಾಲ್್ಯಾಂಚ್್ ಹ್ತ್ಂತ್್ ದಿತಲೆ.್ 19

್ ತೆ್ 
ಮನ್ಶೆ್  ಪೂತ್ಕ್  ಖೆಳ್ಕ್ಳ್ಂ್  ಕನ್ಯಾ,್  ಜೆಬ್ಯಾಂದ್್ 
ಮ್ನ್ಯಾ,್ ಖುಸ್ಯಾರ್್ ಜೊಡತಾಲೆ.್ ಪುಣ್್ ತೊ್ ಮೆಲ್್ಯಾ್ 
ಉಪ್ರಿಂತ್್  ತಿಸ್ರಿಯಾ್  ದಿಸ್್  ಪತ್ಯಾಯಾನ್್  ಜವಂತ್್ 
ಉಠೊನ್್ ಯೆತಲೊ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ಏಕ್ ಆವಯ್ಚೊ ವಿಶೆೇಸ್ ವಿನಂತಿ
(ಮ್ಕಯಾ್ 10:35–45)

20
್ ತವಳ್್ ಜೆಬೆದೆವ್ಚಿ್ ಬ್ಯ್್್ ಜೆಜು್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಆಯ್.್ 

ತಿಚೆ�್  ಚೆಕೆಯಾ್  ಭುಗೆಯಾ್  ತಿಚ್ಯಾ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಸ್ಲೆ.್  ತಿ್ 
ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ಪ್ಂಯ್ಂ್ ಪಡುನ್್ ಆಪ್್್ ಏಕ್ ಉಪ್ಕ್ರ್್ 
ಮ್ಗಿಲ್ಗಿ್.

21
್ ಜೆಜುನ್,್ ‘್ ‘ತುಜ್ ವಿನಂತಿ್ ಕ್ತೆಂ?”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

ತಿ,್ ‘್ ‘ತುಜ್ಯಾ್ ರ್ಜ್ಯಾಂತ್,್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ದೊ�ಗ್್ ಪುತ್ಂ್ 
ಪೆೈಕ್್ ಎಕ್್ಯಾಕ್ ತುಜ್ಯಾ್ ಉಜ್್ಯಾಕ,್ ಆನೆ�ಕ್್ಯಾಕ್ ತುಜ್ಯಾ್ 
ದ್ವ್ಯಾಕ್  ತುಂ್  ಬಸಯತಾಲೊಯ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ 
ಭ್ಸ್್ ದಿ�”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗಿ್.

22
್ ಜೆಜುನ್್  ತಿಚ್ಯಾ್  ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಕ,್  ‘್ ‘ತುಮಿ್  ಕ್ತೆಂ್ 

ಮ್ಗ ತ್ಾತ್್  ಮ್ಹಣ್್  ತುಮಿಂಚ್್  ನೆಣ್ಂತ್.್  ಹ್ಂವೆಂ್ 
ಪ್ಯೆಂವ್ಕ್್  ವೆತ್ಂ್  ತಿ್  ಕ್ಲ್ಸೆ್  ತುಮಿ್  ಪ್ಯೆಂವ್ಕ್್ 
ಸಕ್ತಾತ್ವೆ�?್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.
ತ್ಕ್್ ತೆ,್ ‘್ ‘ವ್ಹಯ್,್ ಆಮಿ್ ಸಕ್ತಾಂವ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ 

ದಿಲ್.್ 23
್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಂಕ್ಂ,್ ‘್ ‘ಹ್ಂವ್್ ಪ್ಯೆಂವಿಚಿ್ ಕ್ಲ್ಸೆ್ 

ಪ್ಯೆತ್ತ್್ ಖರೆಂ.್ ಪುಣ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಉಜ್್ಯಾಕ್ ಜ್ಂವ್್ 
ದ್ವ್ಯಾಕ್  ಜ್ಂವ್್  ಬಸ್ಚಿಯಾಕ್  ವಿಂಚುನ್್  ಕ್ಡೆಚಿಂ್ 
ಹ್ಂವೆಂ್ ನ್ಹಯ್.್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಬ್ಪ್ನ್್ ತ್ಯಾ್ ಜ್ಗ್ಯಾಂಕ್ 
ಕೊಣ್್ ಪ್ಸತ್್ ದವಲ್ಯಾಯಾತ್ಗಿ�್ ತ್ಂಕ್ಂಚ್್ ಅವ್ಕ್ಸ್್ 
ದಿತಲೊ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

24
್ ಹೆರ್್ ದ್್ ಜಣ್್ ಶಿಸ್ಂನಿ್ ಹೆಂ್ ಆಯೊಕ್ನ್್ ತ್ಯಾ್ 

ದೊಗ್ಂನಿ್ ಶಿಸ್ಂಚೆರ್್ ರ್ಗ್ರ್್ ಜ್ಲೆ.್ 25
್ ಜೆಜುನ್್ 
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ಸಕಕ್ಡ್್ ಶಿಸ್ಂಕ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಪೊವ್ನಾ,್  ‘್ ‘ಜುದೆವ್್ 
ನ್ಹಯ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ಅಧಿಪತಿ್  ಲೊಕ್್  ವಯ್ರಿ್  ಆಪೊ್್ 
ಅಧಿಕ್ರ್್ ಚಲೊಂವ್ಕ್್ ಖುಶಿ್ ವ್ಹತ್ಯಾತ್.್ 26

್ ಪುಣ್್ ತುಮಿ್ 
ತಶೆಂ್  ಕರುಂಕ್  ನ್ಹಜೊ.್  ತುಮೆಚಿ�್  ಥಂಯ್್  ವತೊಯಾ್ 
ಜ್ಂವ್ಕ್ಅಪೆ�ಕ್ಷಿತ್್ ತೊ್ ಹೆರ್ಂಕ್ ಚ್ಕರ್್ ಜ್ಂವ್.್ 
27

್ ತುಮೆಚಿ�್ ಥಂಯ್್ ಪಯೊ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಅಪೆ�ಕ್ಷಿತ್್ ತೊ್ 
ಗುಲ್ಮ್್ ಬರಿ್ ಚ್ಕ್ರಿ್  ಕರುಂದಿ.್  28

್ ಹಿಚ್್ ನಿಯಮ್್ 
ಮನ್ಶೆಪುತ್ಕಯ�್  ಲ್ಗು್  ಜ್ತ್.್  ಮನ್ಶೆಪೂತ್್ 
ದುಸ್ರಿಯಾ್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಸೆವ್್  ಕ್ಣ ಗೆೆಂವ್ಕ್್  ಯೆ�ನ್ಶೆಂ್ 
ದುಸ್ರಿಯಾಂಚಿ್ ಸೆವ್್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ್ ಸಬ್ರ್್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ಸೊಡ್ಣೆ�್  ಪ್ಸತ್್ ಆಪೊ್್ ಜ�ವ್ಚ್್ ದಿಂವ್ಕ್್ ಆಯ್ೊ”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ಜೆಜು ದೊೇಗ್ ಕುಡಾಕ್ತಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಕತಾತಾ
(ಮ್ಕಯಾ್ 10:46–52;್ ಲೂಕ್ 18:35–43)

29
್ ಜೆಜು್ ಆನಿ್ ತ್ಚೆ್ ಶಿಸ್್ ಜೆರಿಕೊ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಬ್ಯ್ರಿ್ ಸನ್ಯಾ್ 

ವೆತ್ನ್್  ಸಬ್ರ್್  ಲೊಕ್ಣಂ್  ಜೆಜುಚೊ್  ಪ್ಟ್್ವ್್ 
ಕೆಲೊ.್ 30

್ ಮ್ಗ್ಯಾಚೆ�್ ದೆಗೆರ್್ ದೊ�ಗ್್ ಕುಡೆಯಾ್ ಬಸುನ್್ 
ಆಸ್ಲೆ.್ ಜೆಜು್ ಹ್ಯಾ್ ಮ್ಗ್ಯಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಪ್ಶ್ರ್್ ಜ್ತ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ತೆ್ ಆಯ್ಕ್ತಚ್್ ತೆ,್ ‘್ ‘ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್ ದ್ವಿದ್ಚ್ಯಾ್ 
ಪುತ್,್  ದಯ್ಕನ್ಯಾ್  ಆಮಿಚಿ್  ಕ್ಕುಳ್ತಾ್  ಕರ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಬೊಬ್್ ಮ್ರಿಲ್ಗೆ್.

31
್ ಸಗ್್ಯಾ್  ಲೊಕ್ನಿ್  ತ್ಯಾ್  ಕುಡ್ಯಾಯಾಂಕ್  ವ್ಗೆಚ್್ 

ರ್ವ್ಜೆ್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಬೆಷ್ಟಯೆಂ್.್ ಪುಣ್್ ತ್ಯಾ್ ಕುಡ್ಯಾಯಾಂನಿ,್ 
‘್ ‘ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ದ್ವಿದ್ಚ್ಯಾ್  ಪುತ್,್  ದಯ್ಕನ್ಯಾ್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಕುಮೊಕ್  ಕರ್!”್ ಮ್ಹಣ್್  ಆನಿಕಯ�್  ಚಡ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಬೊಬ್್ ಮ್ರುಂಕ್ ಲ್ಗೆ್.

32
್ ಜೆಜು್ ರ್ವ್ನ್,್ ತ್ಯಾ್ ಕುಡ್ಯಾಯಾಂಕ್  ‘್ ‘ಹ್ಂವೆಂ್ 

ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಮಿ್ ಆಪೆ�ಕ್ಷಿತ್ತ್?”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

33
್ ತವಳ್್ ತ್ಯಾ್ ಕುಡ್ಯಾಯಾಂನಿ,್ ‘್ ‘ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 

ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ದಿ�ಷ್ಟ್ ದಿ�!”್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.
34

್ ಜೆಜು್ ತ್ಂಚೆ್ ಖ್ತಿರ್್ ದು:ಖೊವ್ನಾ್ ತ್ಂಚೆ್ ದೊಳ ್ೆ 
ಆಪಡೆ.್್ ತಕ್ಷಣ್ಚ್್ ತ್ಂಕ್್ ದಿ�ಷ್ಟ್ ಮೆಳಿ್.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತೆ್ 
ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ಪ್ಟ್್ಯಾನ್್ ಗೆಲೆ.

ಜೆಜು ಜೆರುಸಲೆಮಾಕ್ ರಾರಾಬರಿ ಪರಿವೆೇಶ್ ಜಾತಾ
(ಮ್ಕಯಾ್ 11:1–11;್ ಲೂಕ್ 19:28–38;್ ಜುವ್ಂವ್್ 12:12–19)

21್ ್ 1 ್ ಜೆಜು್  ಆನಿ್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ಶಿಸ್ಂನಿ್ 
ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕಡೆ್ ಪಯ್ಣ್್ ಕನ್ಯಾಚ್್ ಆಸ್ತಾನ್್ 

ಒಲ್ವೆತ್್ ದೊಂಗ್ರಿ್ ಲ್ಗ್ಸೆರ್್ ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್ ಬೆತ್ಫ್ಗೆಕ್ 
ಯೆ�ವ್ನಾ್  ಪ್ವೆ್.್  2

್ ಥಂಯ್್  ಜೆಜು್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಶಿಸ್ಂಕ್ 
ಆಪೊವ್ನಾ,್ “ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಸ್ಮ್ಖಾರ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಶಹ್ರ್ಕ್ 
ವಚ್.್  ತುಮಿ್  ತೆಂ್  ಪರಿವೆ�ಶ್್  ಕತ್ಯಾನ್,್  ಥಂಯ್ಚಿ್ 
ಬ್ಂಧುನ್್ ಘಾಲೆಂ್್ ಏಕ್ ಗ್ಡ್ಂವ್್ ಪಳೆತೆಲ್ಯಾತ್.್ ತ್ಯಾ್ 
ಗ್ಡ್ಂವ್್ ಸ್ಂಗ್ತ್ಚ್್ ತ್ಚೆಂ್ ಶಿಂಗುರಿ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 

ಮೆಳತಾಲೆಂ.್  ತ್ಯಾ್  ದೊ�ನ್ಯ್ ಗ್ಡ್್ಂಕ್  ಸೊಡೊವ್ನಾ್ 
ತ್ಂಕ್ಂ್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಹ್ಡ್.್ 3

್ ತುಮಿ್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಗ್ಡ್್ಂಕ್ ವ್ತ್ಯಾತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಕೊಣ್ಯ�್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಮ್ಹಣತ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ‘ಹಿಂ್ ಗ್ಡ್್ಂ್ ಮೆಸಿತ್ಕ್ ತ್ಂಚಿ್ 
ಗಜ್ಯಾ್ ಆಸ್.್ ತೊ್ ತ್ಂಕ್್ ತಕ್ಷಣ್್ ಪ್ಟಂ್ ದ್ಡ್ತಾಲೊ’್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್”್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಸ್ಂಗೊನ್್ ದ್ಡೆ್ಂ.

4
್ ಪರಿವ್ದಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೊ್ ಜಕ್ರಿಯ್ನ್್ ಸ್ಂಗ್ಲೆಂ್ 

ಪರಿವ್ದ್ನ್್  ಹ್ಯಾ್  ಮ್ರಿಫ್ತ್್ ಘಡೆ್ಂ.್  ತೆಂ್  ಕ್ತೆಂ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್:

್  5್ “ಸಿಯೊನ್್ ನಗರ್ಕ್ ಸ್ಂಗ್,
‘ತುಜೊ್ ರ್ಯ್್ ಆತ್ಂ್ ತುಜೆಶಿಂ್ ಯೆತ್.

ಬೊಳೊೆ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೊ್ ಗ್ಡ್್ಚೆರ್್ ಬಸೊನ್್ 
ಯೆತಲೊ.

ವ್ಹಯ್,್ ಗ್ಡ್್ಚ್ಯಾ್ ಪ್ಲ್ಚೆರ್್ ಸವ್ರಿ್ ಕನ್ಯಾ್ 
ಯೆತಲೊ.’”್ ್  ಜೆಕಯ್್ ಯಾ9:9

6
್ ತ್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂನಿ್ ವಚುನ್,್ ಜೆಜುನ್್ ಫಮ್ಯಾಯ್ಲೆ್�ಬರಿ್ 

ಗ್ಡ್್ಕ್ ಆನಿ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಶಿಂಗ್ರಿಕಯ�್ ಜೆಜು್ ಸಶಿಯಾಂ್ 
ಹ್ಡೆ್ಂ.್  7

್ ತ್ಣಂ್ ಆಪೆ್್ ದಗೆ್್  ತ್ಂಚೆರ್್ ಸೊಡೊವ್ನಾ್ 
ಘಾಲೆ.್  8

್ ತೆದ್ನಾಂ್  ಜೆಜು್  ವಯ್ರಿ್  ಚಡುನ್್  ಬಸುನ್್ 
ಜೆರುಸಲೆಮ್ಕ್ ಗೆಲೊ.್ ಸಬ್ರ್್ ಲೊ�ಕ್ ಆಪೆ್್ ದಗೆ್್ 
ಜೆಜು್  ಖ್ತಿರ್್  ವ್ಟೆರ್್  ಹ್ಂತುಳೆ್.್  ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ್ 
ರುಕ್ಂ್  ಝ್ಡ್ಂಚೆ್  ತ್ಳೆ್  ಬೆಂಡುನ್್  ವ್ಟೆರ್್ 
ಶಿಂಪ್್ಯ್ೆ.್  9

್ ಥೊಡೆ್  ಜೆಜುಚ್ಯಾ್  ಪ್ಟ್್ನ್್  ಚಲುನ್್ 
ಯೆತಲೆ.್ ಸಗ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ನಿ್ ಆಶೆಂ್ ಬೊಬ್್ ಘಾಲ್:

“ದ್ವಿದ್ಚ್ಯಾ್ ಪುತ್ಕ್ ಹೊಗಳಿಸೆಯ್!್ a

‘ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೆ�್ ನ್ವಿಂ್ ಯೆತಲ್ಯಾಕ್ ದೆವ್ಚೆ�್ 
ಆಶಿವ್ಯಾದ್!’್ ್  ಕ್�ತಯಾನ್ಂ್ 118:25–26

ಸಗಿಯಾಂಚ್ಯಾ್ ದೆವ್ಕ್ ಹೊಗಳಿಸೆಯ್!”

10
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜೆಜು್  ಜೆರುಜಲೆಮ್ಂಚ್ಯಾ್  ಭಿತರ್್ 

ಗೆಲೊ.್  ಶಹ್ರ್ಂತ್್  ಆಸ್ಲೊ್  ಸಗೊ್್  ಲೊ�ಕ್ 
ಉಚ್ಂಬಳ್್ ಜ್ಲೊ.್ ತ್ಣಂ,“ಹೊ್ ಮನಿಸ್್ ಕೊಣ್?”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.್ 11

್ ಜೆಜುಕ್ ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕತ್ಯಾಲೊ್ 
ಸಬ್ರ್್ ಲೊ�ಕ,್ “ಹೊಚ್್ ಜೆಜು.್ ಹೊ್ ಗ್ಲ್ಲೆಯ್ಚ್ಯಾ್ 
ನಜರೆತ್ಂತೊ್್ ಪರಿವ್ದಿ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

ಜೆಜು ದೆವಾಳಾಕ್ ವೆತಾ
(ಮ್ಕಯಾ್ 11:15–19;್ ಲೂಕ್ 19:45–48;್ ಜುವ್ಂವ್್ 2:13–22)
12

್ ಜೆಜು್ ದೆವ್ಳ್ಚ್್ ಭಿತರ್್ ಗೆಲೊ.್ ಥಂಯ್್ ವ್ಯಾಪ್ರ್್ 

a 21:9 ಹೊರೊಳ್ಸ್ರಾ ಮೂಳ್್  ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್  “ಹೊಸನನಾ”್ 
ಮ್ಹಳೊೆ್್  ಹೆಬೆರಿವ್್ ಸಬ್ದಾ್  ವ್ಪಲ್ಯಾ.್  ಹ್ಯಾ್  ಸಬ ದ್ಾಚೊ್  ಆರ್ಯಾ್ 
“ಬಚ್ವ್್ ಕರ್.”್ “.ಹೊಗೊಳಿಸೆಯ್”
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ಕನ್ಯಾ್ ವಿಕುನ್್ ಆನಿ್ ಘವ್ನಾ್ ಆಸಲ್್ಯಾ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಲೊಕ್ಂಕ್ 
ಬ್ಯ್ರಿ್  ದ್ಂವ್್ಯೆ್.್  ಚಿನ್್ಯ್ಯಾಯಾಂಚಿಂ್  ಮೆಜ್ಂ್ 
ಆನಿ್ ಪ್ವೆಯಾ್ ವಿಕತಾಲ್ಯಾಂಚೊಯಾ�್ ಬಸ್ಕ್್ ತ್ಣೆಂ್ ವ್ಮೊ್ಯ್ 
ಘಾಲೊಯಾ.್ 13

್ ಜೆಜು್ ಥಂಯ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಸವ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ,್ 
“‘ಮ್ಹಜೆಂ್  ದೆವ್ಳ್್  ಮ್ಗ ಣ್್ಯಾಚೆಂ್  ದೆವ್ಳ್್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಆಪಯತಾಲೆ’್ ಮ್ಹಣ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ಂ್ ಬರಯ್್ಂ.್ ಪುಣ್್ 
ತುಮಿ್ ದೆವ್ಚೆಂ್ ದೆವ್ಳ್್ ‘ಚೊರ್ಂಚೆಂ್ ಭುಂಯ್ರ್’್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಕತೆಯಾತ್್ ಆಸ್ತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

14
್ ಥೊಡೆ್ ಕುಡೆಯಾ್ ಆನಿ್ ಥೊಂಟೆ್ ದೆವ್ಳ್ಂತ್್ ಜೆಜು್ 

ಸಶಿಯಾಂ್  ಆಯ್ೆ.್  ಜೆಜುನ್್  ತ್ಂಕ್ಂ್  ಗೂಣ್್  ಕೆಲೆಂ.್ 
15

್ ಪರಿಧ್ನ್್ ಯ್ಜಕ್ ಆನಿ್ ಶ್ಸ್ತ್ಯಾಂನಿ್ ಹೆಂ್ ಪಳೆಲೆಂ.್ 
ಜೆಜುನ್್ ಖುಣ್ಂ್ ಕಚೆಯಾಂ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಆನಿ್ ದೆವ್ಳ್ಂತ್್ 
ಲ್್ಹನ್್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಕ್ ಜೆಜುಕ್ ಹೊಗೊಳ್ಸೆಂಚೆಂ್ ತ್ಣಂ್ 
ದೆಖೆ್ಂ.್  ಲ ್್ಹನ್್  ಭುಗಿಯಾಂ್  “ದ್ವಿದ್ಚ್ಯಾ್  ಪುತ್ಕ್ 
ಹೊಗ್್ಪ್್  ಜ್ಂವ್”್ ಮ್ಹಣ್್  ಬೊಬ್್ ಘಾಲ ತೆಾಲೆ.್  ಹ್ಯಾ್ 
ವವಿಯಾಂ್ ಯ್ಜಕ್ ಆನಿ್ ಶ್ಸ್ತ್ಯಾಂಕ್ ರ್ಗ್್ ಆಯೊ್.

16
್ ಪರಿಧ್ನ್್ ಯ್ಜಕ್ ಆನಿ್ ಶ್ಸಿತ್್ ಜೆಜುಕ,್ “ಹ್ಯಾ್ 

ಲ ್್ಹನ್್  ಭುಗ್ಯಾಯಾಂನಿ್  ಸ್ಂಗಿಚಿಂ್  ಉತ್ರಿಂ್  ತುವೆಂ್ 
ಆಯಕ್ಲ್ಂಗಿ�?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.
ಜೆಜುನ್್  “ವ್ಹಯ್,್  ‘ತು್  ಲ ್್ಹನ್ಂ್  ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಚ್ಯಾ್ 

ತ್ನುಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಕ್�್ ಹೊಗ್ಪ್್ ಶಿಕಯ್್ಂಯ್’್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್ ಉಲೆ್�ಖ್್ ಕೆಲ್ಂ.್ ತುಮಿ್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ಂ್ ವ್ಚುಂಕ್ ನ್ಂತ್ವೆ�?”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ 
ದಿಲ್.

17
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತ್ಣೆಂ್ ತೊ್ ಜ್ಗೊ್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಭೆಥನಿ್ 

ಶಹರ್ಕ್ ಬ್ಯ್ರಿ್ ಸನ್ಯಾ್ ಗೆಲೊ.್ ಜೆಜು್ ತ್ಯಾ್ ರ್ತಿಂ್ 
ಥಂಯ್ಚಿ್ ರ್ವ್್.

ಜೆಜು ಭಾವಾಥಾತಾಚಿ ಸಕತ್ ದಾಕರಾತಾ
(ಮ್ಕಯಾ್ 11:12–14,್ 20–24)

18
್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ದಿಸ್್ ಸಕ್ಳಿಂ್ ಜೆಜು್ ಶಹರ್ಕ್ ಪ್ಟಂ್ 

ವೆತ್ಲೊ.್  ತ್ಕ್್  ಭುಕ್  ಲ್ಗಿ್.್  19
್ ತೊ್  ವ್ಟೆರ್್ 

ಲ್ಗಿಂಚ್್ ಆಸ್ಲೊ್ ಏಕ್ ಅಂಜುರ್ಚೊ್ ರೂಕ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ 
ಫೊಳ್್ ಖ್ಂವ್ಕ್್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಲ್ಗಿಂ್ ಗೆಲೊ.್ ಪುಣ್್ ರುಕ್ರ್್ 
ಪ್ನ್ಂ್ ಮ್ತ್ರಿ್ ಆಸ್ಲ್ಂ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಯಾ್ 
ರುಕ್ಕ,್ “ಹ್ಯಾ್ ಫುಡ್್ ತುಂ್ ಕೆದಿಂಚ್್ ಫೊಳ್್ ಜ್ಯ್ನಾ್ 
ಜ್ಂವ್!”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ ತ್ಯಾಚ್ಚಿ್ ಘಡಿಯೆನ್್ ಅಂಜುರ್ಚೊ್ 
ರೂಕ್ ಚುಕೊನ್್ ಗೆಲೊ.

20
್ ಶಿಸ್್ ಹೆ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ವಿಜಮತ್್ ಜ್ವ್ನಾ,್ “ಹೊ್ ಅಂಜುರ್ಚೊ್ 

ರುಕ್  ಇತೆ್್  ವೆಗಿಂ್  ಕಶೆಂ್  ಸುಕೊನ್್  ಗೆಲೊ?”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.

21
್ ಜೆಜುನ್,್ “ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸತ್ಚ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ.್ 

ತುಮಿ್  ದುಬ್ವ್ನಾಶೆಂ್  ಪ್ತೆಯಾಲ್ಯಾರ್್  ಹ್ಂವೆಂ್  ಹ್ಯಾ್ 
ರುಕ್ಕ್  ಕೆಲೆ್್  ಬರಿ್ ತುಮಿಯ�್  ಕರುಂಕ್ ಸಕತಾಲ್ಯಾತ್.್ 
ತಿತೆ್ಂ್ ಮ್ತ್ರಿ್ ನ್ಹಯ್್ ಆನಿಂಕ್�್ ಚಡ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕರುಂಕ್ 
ಸಕತಾಲ್ಯಾತ್.್ ತುಮಿ್ ಹ್ಯಾ್ ದೊಂಗ್ರಿಕ,್  ‘ತುಂ್ ವಚುನ್್ 

ದಯ್ಯಾಂತ್್ ಪಡ್’್ ಮ್ಹಣ್್ ಪೂಣ್ಯಾ್  ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಂತ್್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತಶೆಂಚ್್ ಘಡತಾಲೆಂ.್ 22

್ ತುಮಿ್ ಭವಯಾಸ್ಯಾನ್್ 
ಜೆಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಗ್ತಾತ್್ ತೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಮೆಳ ತೆಾಲೆಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

ಜೆಜುಚಾಕ್ ಅಧಿರಾರಾ ವಿಶಿಂ ದುಭಾವ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 11:27–33;್ ಲೂಕ್ 20:1–8)

23
್ ಜೆಜು್ ದೆವ್ಳ್ಕ್ ಗೆಲೊ.್ ಜೆಜು್ ಥಂಯ್್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ 

ದಿತ್ನ್,್ ಪರಿಧ್ನ್್ ಯ್ಜಕ್ ಆನಿ್ ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್ ವ್ಹಡಿಲ್್ 
ಜೆಜು್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಆಯ್ೆ.್ ತೆ್ ಜೆಜುಕ,್ “ತುಂ್ ಹೆಂ್ ಸವ್ಯಾ್ 
ಖಂಯ್ಚಿಯಾ್ ಅಧಿಕ್ರ್ನ್್ ಕತ್ಯಾಯ್?್ ಹೊ್ ಅಧಿಕ್ರ್್ 
ತುಕ್್ ಕೊಣೆಂ್ ದಿಲೊ?್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್!”್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.

24
್ ಜೆಜುನ್,್ “ಹ್ಂವ್ಯ�್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಎಕ್ ಸವ್ಲ್್ 

ಕತ್ಯಾಂ.್ ತುಮಿ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್ಯಾರ್,್ ಹೆಂ್ ಸವ್ಯಾ್ 
ಖಂಯ್ಚಿಯಾ್  ಅಧಿಕ್ರ್ಂತ್್  ಕತ್ಯಾ್  ಮ್ಹಣ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸ್ಂಗಿನ್.್  25

್ ಪವಿತ್ರಿಸ್ನಾನ್್  ದಿಂವ್ಚಿ್  ಅಧಿಕ್ರ್್ 
ಜುವ್ಂವ್ಕ್್ ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯೊ್ಗಿ್ ವ್್ ಮನ್ಶೆ್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಆಯೊ್ಗಿ�?್ ಮ್್ಹಕ್್ ಸ್ಂಗ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.
ಯ್ಜಕ್  ಆನಿ್  ಜುದೆವ್್  ವಡಿಲ್ಂನಿ್  ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ 

ಸವ್ಲ್್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಆಪ ಣ್್ಂ್ ಥಂಯ್,್ “‘ಜುವ್ಂವ್ನಾ್ 
ದಿಲೆಂ್್ ಪವಿತ್ರಿಸ್ನಾನ್್ ದೆವ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯ್ಂ್್ ಮಳ್್ಯಾರ್,್ 
‘ತರ್್  ತುಮಿ್  ಜುವ್ಂವ್ಕ್್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಸತ್ಮನೊ್ನ್?’್ 
ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿತ್.್ 26

್ ‘ತೆಂ್ ಮನ್ಶೆ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯ್್ಂ,್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಸವ್ಯಾ್ ಲೊ�ಕ್ ಆಮೆಚಿರ್್ ರ್ಗ್ರ್್ ಜ್ತಲೊ.್ 
ತೆ್ ಸಕಕ್ಡ್ಯ�್ ಜುವ್ಂವ್್ ಪರಿವ್ದಿ್ ಮ್ಹಣ್್ ಮ್ನ್ತಾತ್್ 
ಜ್ಲೆ್್ ವವಿಯಾಂ್ ಆಮಿ್ ತ್ಂಕ್್ ಭಿಯೆಜ್ಯ್್ ಪಡ್ತಾ’್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಉಲೊಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗೆ್.

27
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ತೆ,್  “ಹೆಂ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಖಂಯ್ಚಿ್ 

ಅಧಿಕ್ರ್ನ್್ ಕತ್ಯಾಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್ಯ�್ ಸ್ಂಗೊಚಿನ್”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

ಜೆಜು ದೊೇಗ್ ಪುತಾಂಚಿ ಒಪಾರ್ ಸಾಂರಾತಾಂ
28

್ ‘್ ‘ಎಕ್್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಕ್ ದೊ�ಗ್್ ಚೆಕೆಯಾ್ ಭುಗೆಯಾ್ ಆಸೆ್.್ ತ್ಯಾ್ 
ಮನ್ಶೆನ್್ ಪಯ್್ಯಾ್ ಪುತ್್ ಲ್ಗಿಂ್ ವಚುನ್,್  ‘ಪುತ್್ 
ಹ್ಯಾ್ ದಿಸ್್ ತುಂ್ ವಚುನ್,್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ದ್ಕ್ಂಮಳ್ಯಾಂತ್್ 
ಕ್ಮ್್ ಕರ್’್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

29
್ ‘್ ‘ತ್ಕ್್ ಪುತ್ನ್,್ ‘ಹ್ಂವ್್ ವಚನ್’್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ 

ಪುಣ್್ ತ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಆಪೆ್ಂ್ ಮನ್್ ಬದು್ನ್್ ಕ್ಮ್ಕ್ 
ಗೆಲೊ.

30
್ ‘್ ‘ಬ್ಪ್ಯ್್ ಅನೆಯಾ�ಕ್ ಪುತ್್ ಸಶಿಯಾಂ್ ವಚುನ್,್ 

‘ಪುತ್,್ ಹ್ಯಾ್ ದಿ�ಸ್್ ತುಂ್ ದ್ಕ್ಂ್ ಮಳ್ಯಾಂತ್್ ವಚುನ್್ 
ಕ್ಮ್್ ಕರ್’್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್  ‘ಜ್ಯ್ತಾ್ ಬ್ಬ್,್ ಹ್ಂವ್್ 
ವಚುನ್್ ಕ್ಮ್್ ಕತ್ಯಾ’್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ ಪುಣ್್ ತೊ್ ಪುತ್್ 
ವಚೊಂಕಚ್್ ನ್.

31
್ ‘್ ‘ಹ್ಯಾ್  ದೊ�ಗ್ಂ್  ಚೆಕ್ಯಾಯಾಂ್  ಪೆೈಕ್್  ಬ್ಪ್ಯ್ಕ್್ 

ಕೊಣ್್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ಲೊ?”



33 ಮಾತೆವ್ 22:7

ತವಳ್್ ಜುದೆಂವ್ಂಚ್ಯಾ್ ವ್ಹಡಿಲ್ಂನಿ,್ ‘್ ‘ಪಯೊ್್ ಪುತ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.
ಜೆಜುನ್್ ತ್ಂಕ್ಂ,್  ‘್ ‘ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸತ್ಚ್್ 

ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್  ಸುಂಕ್ಗ್ರ್ಂನಿ್  ಆನಿ್  ಕಲ್್ಂತ್ಂನಿ್ 
ತುಮಿ್  ತ್ಂಕ್ಂ್  ಖೊಟೆ್  ಜಣ್್  ಮ್ಹಣ್್  ತುಮಿ್ 
ಚಿಂತ್್ಂ.್ ಪುಣ್್ ತಿಂ್ ತುಮೆಚಿ�್ ಪಯ್ೆಂಚ್್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ರ್ಜ್ಯಾಕ್ ರಿಗ ತ್ಾತ್.್  32

್ ತುಮಿ್ ಜಯೊಂವ್ಕ್್ ಜ್ಯ್ಲ್್್ 
ವ್ಟ್್  ದ್ಖೊಂಕ್  ಜುವ್ಂವ್್  ಆಯೊ್.್  ತುಮಿ್ 
ಜುವ್ಂವ್ಕ್್ ಸತ್ಮನೊ್ನ್.್ ಪುಣ್್ ಸುಂಕ್ಗ್ರ್ಂನಿ್ 
ಆನಿ್  ಕಲ್್ಂತ್ಂನಿ್  ಸತ್ಮನೆ್ಲೆಂ್  ತುಮಿ್  ದೆಖ್್ಂ.್ 
ಪುಣ್್  ತುಮಿ್  ಆನಿಂಕ್�್  ಜಣ್  ಬದು್ನ್್  ಆನಿ್  ತ್ಕ್್ 
ಸತ್ಮನೊಂಕ್ ಖುಶಿ್ ವೆಲ್ನ್.

ದೆೇವ್ ಆಪಾಲಿಯ ಸವಾಂತ್ ಪುತಾಕ್ ದಾಡಾತಾ
(ಮ್ಕಯಾ್ 12:1–12;್ ಲೂಕ್ 20:9–19)

33
್ ‘್ ‘ಹಿ್  ಒಪ್ರ್್  ಆಯ್ಕ್:್  ಏಕ್್  ಮನ್ಶೆಕ್  ಖುದ್ದಾ್ 

ದ್ಕ್ಂಮಳೊೆ್  ಆಸ್ಲೊ.್  ತ್ಣೆಂ್  ತ್ಯಾ್ ಮಳ್ಯಾಂತ್್ 
ದ್ಕ್ಂಚೆಂ್ ಬೆಳೆಂ್ ಗ್ಲೆಂ;್ ತೊ�ಟ್ಚ್ಯಾ್ ಭೊಂವಿತಾಂ್ 
ವ್�ಯ್್  ಬ್ಂಧುನ್್  ದ್ಕ್ಂರೊಸ್ಕ್  ಏಕ್ 
ಘಾಣ್ಯಾಫೊಂಡ್್  ಖೊಂಡೊ್.್  ಪ್ರೊ್  ಕರುಂಕ್  ಏಕ್ 
ಭುರುಜ್್  ಬ್ಂಧೆ್ಂ.್  ತ್ಣೆಂ್  ತೊ್ ಮೊಳೊೆ್  ಥೊಡ್ಯಾ್ 
ಒಕ್್ಂಕ್  ಗೆಣಕ್  ದಿ�ವ್ನಾ್  ಪಗ್ಯಾಂವ್ಕ್  ಗೆಲೊ.್ 
34

್ ದ್ಕ್ಂ್  ಫೊಳ್್  ಪ್ಕೊಚಿ್  ವೆ�ಳ್್  ಯೆತಚ್್  ಆಪೊ್್ 
ಗೆಣಂಚೊ್  ವ್ಂಟೊ್ ಘಂವ್ಚಿಯಾಕ್ ಆಪ್್ಯಾ್  ಚ್ಕ್ರಿಂಕ್ 
ಒಕ್್ಂ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ದ್ಡೆ್ಂ.

35
್ ‘್ ‘ಪುಣ್್ ಒಕ್್ಂನಿ್ ತ್ಯಾ್ ಚ್ಕ್ರಿಕ್ ದನ್ಯಾ್ ತ್ಕ್್ 

ಸಸಯಾರಿ್  ಮ್ರ್್  ಘಾಲೆ;್  ಆನೆಯಾ�ಕ್್ಯಾಕ್  ಕ್ತನ್ಯಾ್ 
ಘಾಲೆಂ;್  ತಿಸ್ರಿಯಾ್  ಚ್ಕ್ರಿಕ್  ಫ್ತ್ರಿವ್ನಾ್  ಜವೆಶಿಂ್ 
ಮ್ಲೆಯಾಂ.್ 36

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತ್ಣೆಂ್ ಪಯ್ೆಂಚ್ಕ್�್ ಚಡ್್ 
ಚ್ಕ್ರಿಂಕ್ ಒಕ್್ಂ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ದ್ಡೆ್ಂ.್ ಪುಣ್್ ಒಕ್್ಂನಿ್ 
ತ್ಂಕ್ಯ�್ ಪಯ್ೆಂಚ್ಯಾ್ ಬರಿಂ್ ತ್ಯಾ್ ಚ್ಕ್ರಿಂಕಯ�್ 
ತಶೆಂಚ್್ ಕೆಲೆಂ.್ 37

್ ತವಳ್್ ತೊ,್  ‘ಒಕ್್ಂಚಿಂ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ಪುತ್ಕ್ ಮಯ್ಯಾದ್್ ದಿತಿತ್’್ ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತುನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಪುತ್ಕಚ್್ ದ್ಡೆ್ಂ.

38
್ ‘ಪುಣ್್ ಶೆತ್ನಿ್ ಪುತ್ಕ್ ಪಳೆತಚ್,್ ‘ಹೊ್ ದನ್ಯಾಚೊ್ 

ಪೂತ್.್ ಹೊ್ ದ್ಯ್್ಚೊ್ ವ್ರಿಸ ದ್ಾರ್.್ ಆಮಿ್ ಹ್ಕ್್ 
ಲಗ್ಡ್್ ಕ್ಡ್್ಯಾರ್,್ ಹೆಂ್ ದ್ಯ್್್ ಆಮೆಚಿಂಚ್್ ಜ್ತಲೆಂ’್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಎಕ್ಮೆಕ್್ ಉಲೊಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗೆಂ್.್ 39

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ 
ಒಕ್್ಂನಿ್  ಪುತ್ಕ್  ದನ್ಯಾ್  ಬ್ಯ್ರಿ್ ವ್ಡ್ನಾ್ ಘಾಲ್ನಾ್ 
ಜವೆಶಿ್ ಮ್ಲೊಯಾ.

40
್ ‘್ ‘ಆಶೆಂ್ ಮೊಳ್ಯಾಚೊ್ ಯೆಜೊಮನ್ಂಚ್್ ಯೆತನ್್ 

ಹ್ಯಾ್ ಒಕ್್ಂಕ್ ಕ್ತೆಂ್ ಕತ್ಯಾಲೊ?”
41

್ ಜುದೆವ್್ ಯ್ಜಕ್ ಆನಿ್ ವ್ಡಿಲ್,್ ‘್ ‘ತೊ್ ಖಂಡಿತ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್  ತ್ಯಾ್  ದುಷ್ಟ್  ಲೊಕ್ಕ್  ಜವೆಶಿಂ್  ಮ್ನ್ಯಾ್ 
ಲುವೆಣ್ಂಚ್ಯಾ್ ಕ್ಳ್ರ್್ ಆಪೊ್್ ವ್ಂಟೊ್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ ದಿಂವ್ಚಿಯಾ್ 
ಒಕ್್ಂಕ್  ಗೆಣಕ್  ದಿತಲೊ”್  ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.್ 

42
್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಂಕ್ಂ,್ ಖಂಡಿತ್್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ತುಮಿ್ ಹೆಂ್ 

ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ಂ್ ವ್ಚುಂಕ್ ಪುರೊ:

‘ಘರ್್ ಬ್ಂದ್್ಪಂನಿ್ ಸ್ಂಡ್ಲೊ್್ ಫ್ತರ್ಚ್್ ಪ್ವ್್್ 
ಮುಲ್ಯಾಫ್ತರ್.

ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್ಚ್್ ಹೆಂ್ ಕೆಲೆಂ.್ ಹೆಂ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ವಿಚಿತ್ರಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.’್ ್ ಕ್�ತ್ಯಾನ್ಂ್ 118:22,23

43
್ ‘್ ‘ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ,್ ದೆವ್ಚೆಂ್ 

ರ್ಜ್ಯಾ್ ತುಮೆಚಿ�್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಕ್ಡ್ನಾ್ ವ್ಹತಯಾಲೆ್ ತ್ಯಾ್ ರ್ಜ್ಯಾಂತ್್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಖುಶೆಂ್ ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್ ಕ್ಯ್ಯಾಂ್ ಕತಯಾಲ್ಯಾಂಕ್ 
ದಿತಲೆ.್ 44

್ ಹ್ಯಾ್ ಫ್ತ್ರಿಚೆರ್್ ಪಡೊಚಿ್ ಮನಿಸ್್ ಕುಡೆಕ್್ 
ಕುಡೆಕ್್  ಜ್ತಲೊ.್  ಹೊ್  ಫ್ತರ್್ ಮನ್ಶೆಚ್ಯಾ್  ವಯ್ರಿ್ 
ಪಡ್್ಯಾರ್,್ ತೊ್ ಚೆಟನಾ್ ಜ್ತಲೊ.”

45
್ ಪರಿಧ್ನ್್  ಯ್ಜಕ್  ಆನಿ್  ಫ್ರಿಜೆವ್್  ಜೆಜುನ್್ 

ಸ್ಂಗ್್ಯಾ್  ಹ್ಯಾ್  ಒಪ್ರಿಂ್  ಆಯೊಕ್ವ್ನಾ,್  ಆಪ ಣ್್ಂಚ್್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಹೆಂ್  ಸಗೆ್ಂ್  ಸ್ಂಗ್್ಂ್  ಮ್ಹಣ್್  ಸಮ್ಲೆ.್ 
46

್ ತೆ್ ಜೆಜುಕ್ ಕೆೈದ್್ ಕರುಂಕ್ ಉಪ್ಯ್್ ಸೊದ್್ಯಾರಿ�್ 
ಲೊಕ್ಕ್  ಭಿಯೆವ್ನಾ್  ಕೆೈದಿ್  ಕರುಂಕ್  ನ್.್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಜೆಜು್ ಏಕ್ ಪರಿವ್ದಿ್ ಮ್ಹಣ್್ ಲೊ�ಕ್ ಪ್ತೆಯಾಲೆ.್

ಜೆವಾಣ್ಕ್ ಆಮಂತರಿಣ್ ರೆಲಾಲಿಯ ವಿಶಾಕ್ಚಿ ಒಪಾರ್
(ಲೂಕ್ 14:15–24)

22್ ್ 1್ ಜೆಜುನ್್ ದುಸೆರಿ್ ಥೊಡೆ್ ವಿಷಯ್್ ಒಪ್ರಿನಿ್ 
ಲೊಕ್ಕ್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್:್  2

್ “ಸಗಿಯಾಂಚೆಂ್ 
ರ್ಜ್ಯಾ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಪುತ್ಕ್ ಲಗ್ನಾಕ್ ತಯ್ರ್ಯ್್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ 
ಏಕ್್ ರ್ಯ್ಕ್ ಸಮ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 3್ ತ್ಯಾ್ ರ್ಯ್ನ್್ 
ಥೊಡ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ವ್್ಹರ್ಜೆವ್ಣ್ಕ್ ಆಮಂತರಿಣ್್ ಕೆಲೆಂ.್ 
ಜೆವ್ಣ್್ ತಯ್ರ್್ ಜ್ಲ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ರ್ಯ್ನ್್ 
ಆಪ್್ಯಾ್  ಚ್ಕ್ರಿಂ್  ಮುಖ್ಂತ್ರಿ್  ತ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್ 
ಸ್ಂಗೊನ್್ ದ್ಡೆ್ಂ.್ ಪುಣ್್ ತೆ್ ಜೆವ್ಣ್ಕ್ ಯೆ�ವ್ನಾಂತ್.

4
್ “ಉಪ್ರಿಂತ್್  ರ್ಯ್ನ್್  ಆನಿಂಕ್�್  ಥೊಡ್ಯಾ್ 

ಚ್ಕ್ರಿಂಕ್  ಆಪೊವ್ನಾ,್  ‘ಹ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್  ಹ್ಂವೆಂ್ 
ಆತ್ಂಚ್್ ಆಪಯ್್ಂ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಆತ್ಂ್ ಜೆವ್ಣ್್ 
ತಯ್ರ್್ ಜ್ಲ್ಂ.್ ಜೆವ್ಣ್ಕ್ ಪುಷಿಟ್ ಜ್ನ್್ರ್ಂ್ ಆನಿ್ 
ಪ್ಡೆ್  ಮ್ಲ್ಯಾಯಾಂತ್.್  ಸಕಕ್ಡ್್  ತಯ್ರ್್  ಜ್ಲ್ಂ.್ 
ಲಗ್ನಾಂ್ ಜೆವ ಣ್್ಕ್ ಯೆಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಂಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್’್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೊನ್್ ದ್ಡೆ್ಂ.

5
್ ‘್ ‘ತಶೆಂಚ್್  ಚ್ಕ್ರಿಂನಿ್  ವಚುನ್್  ತ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್ 

ತಿಳಿಸೆಲೆಂ.್  ಪುಣ್್  ತ್ಣಂ್  ಚ್ಕ್ರಿಂಚ್ಯಾ್  ಉತ್ರಿಂಕ್ 
ಕ್ನ್್ ದಿ�ವ್ನಾನ್ತ್.್ ಎಕೊ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಶೆತ್ಕ್ ಕ್ಮ್್ 
ಕರುಂಕ್ ಬ್ಯ್ರಿ್ ಸನ್ಯಾ್ ಗೆಲೊ.್ 6

್ ಆನಿ್ ಥೊಡೆ್ ತ್ಯಾ್ 
ಚ್ಕ್ರಿಂಕ್  ಮ್ನ್ಯಾ್  ಜವೆಶಿಂ್  ಮ್ಲೆಯಾಂ.್  7

್ ತವಳ್್ 
ರ್ಯ್್  ಬೊ�ವ್್  ರ್ಗ್ನ್್  ಪೆಟೊ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಸೆೈನ್ಂ್ 
ದ್ಡ್ನಾ್ ತ್ಯಾ್ ಖುನಿಗ್ರ್ಂಚೊ್ ಸಂಹ್ರ್್ ಕೆಲೊ್ ಆನಿ್ 
ತ್ಂಚೆಂ್ ಶಹರ್್ ಭಸುಮನ್್ ಸೊಡೆ್ಂ.
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8
್ ‘್ ‘ಉಪ್ರಿಂತ್್  ರ್ಯ್ನ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಚ್ಕ್ರಿಂಕ,್ 

‘ವ್್ಹರ್್  ಜೆವಣ್್ ತಯ್ರ್್ ಆಸ್.್  ಹ್ಂವೆಂ್ ಆಪಯ್ೆ್ 
ಲೊ�ಕ್ ಜೆವ ಣ್್ಕ್ ಯೆಂವೆಚಿಂ್ ತಿತೆ್್ ಯೊ�ಗ್ಯಾ್ ನ್ತ್ಲೆ್.್ 
9

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ರ್ಜ್ಯಾ್  ರಸ್್ಯಂನಿ್  ವಚುನ್್  ತುಮಿ್ 
ಪಳೆಲ್್ಯಾ್  ಸಗ್್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್  ಆಪೊವ್ನಾ್  ಹ್ಡ್’್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ 10

್ ತಶೆಂಚ್್ ಚ್ಕ್ರಿಂನಿ್ ವ್ಟ್ಂವ್ಟ್ಂನಿ್ 
ಗೆಲೆ್ ಆನಿ್ ಮೆಳ್ಲ್ಯಾ್ ಸಮೆಸ ತ್ಾಂಕ,್ ಬಯ್ಯಾಂಕಯ�,್ 
ಖೊಟ್ಯಾಂಕಯ�್ ಎಕ್ಟಂಯ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಜೆವ್ಣ್್ ತಯ್ರ್್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಜ್ಗ್ಯಾಕ್ ಆಪೊವ್ನಾ್ ಹ್ಡೆ್ಂ.್  ತೊ್ ಜ್ಗೊ್ 
ಲೊಕ್ಂನಿ್ ಭರುನ್್ ಗೆಲೊ.

11
್ ‘್ ‘ತವಳ್್  ರ್ಯ್್  ಲೊಕ್ಕ್  ಪಳೆಂವ್ಕ್್  ಭಿತರ್್ 

ಆಯೊ್.್  ಲಗ್ನಾಚಿ್  ನ ್ೆಹಸೊಣ್್  ನ ್ೆಹಸನ್ತ್ಲ್್ಯಾ್  ಎಕ್್ಯಾಕ್ 
ತ್ಣೆಂ್  ದೆಖೊನ್,್  12

್ ‘ಇಷ್ಟ,್  ತುಂ್  ಭಿತರ್್  ಕಸೊ್ 
ಆಯೊ್ಯ್?್ ತುವೆಂ್ ಲಗ್ನಾಚಿ್ ನೆ್ಹಸೊಣ್್ ನೆ್ಹಸೊಂಕ್ ನ್್ 
ನ್ಹಯ್ವೆ�’್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ ಪುಣ್್ ತ್ಣೆಂ್ ಜ್ಪ್್ ದಿಂವ್ಕ್್ ನ್.್ 
13

್ ತವಳ್್ ರ್ಯ್ನ್್ ಥೊಡ್ಯಾ್ ಚ್ಕ್ರಿಂಕಡೆ,್  ‘ಹ್ಚೆ್ 
ಹ್ತ್್ ಪ್ಂಯ್್ ಬ್ಂಧುನ್್ ಭ್ಯ್್ಯಾ್ ಕ್ಳೊೆಕ್ಂತ್್ 
ಉಡಯ್’್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ ತ್ಯಾ್ ಜ್ಗ್ಯಾರ್್ ಲೊ�ಕ್ ರಡುನ್್ 
ದು:ಖಿನ್್ ದ್ಂತ್್ ಖಿಲೊಯಾಣ್ ಆಸತಾಲ್.

14
್ ‘್ ‘ವ್ಹಯ್,್ ಆಪಯ್ಲೆ್್ ಸಬ್ರ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ವಿಂಚುನ್್ 

ಕ್ಡ್ಲೆ್್ ಥೊಡೆಚ್.”

ಜುದೆವಾಂಚೆೇ ವಹಾಡ್ಲ್ ಜೆಜುಕ್ ಫಾಸೊಂಕ್ ಪಳೆತಾತ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 12:13–17;್ ಲೂಕ್ 20:20–26)

15
್ ತವಳ್್ ಫ್ರಿಜೆವ್,್ ಥಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಬ್ಯ್ರಿ್ ಸನ್ಯಾ್ 

ಜೆಜುಚ್ಯಾ್  ಉತ್ರಿಂನಿ್  ಚೂಕ್  ಸೊಧುನ್್  ಕ್ಡುಂಕ್ 
ಉಪ್ಯ್್  ಕರುಂಕ್  ಲ್ಗೆ್.್  16

್ ಫ್ರಿಜೆವ್ಂನಿ್ 
ಜೆಜುಕ್  ವಂಚನ್್  ಕರುಂಕ್  ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್  ದ್ಡೆ್ಂ.್ 
ತ್ಂಚೆ್ ಥಂಯ್್ ಥೊಡೆಂ್ ಫ್ರಿಜೆವ್ಂಚೆ್ ಪ್ಟ್್ವ್ದಾರಿ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೆ.್ ಆನಿಂಕ್�್ ಥೊಡೆ್ ಜುದೆವ್ಂಚ್ಯಾ್ ಪಕ್್ಕ್ 
ಸೆವಯಾಲೆ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೆ.್ ಹ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ನಿ,್ ‘್ ‘ಶಿಕೊಣ್ದಾಂರ್,್ 
ತುಂ್ ಸತ್್ದಿ್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಮಿ್ ಜ್ಣ್ಂವ್.್ ತುಂ್ ದೆವ್ಚಿ್ 
ವ್ಟ್್ ಶಿಕಯ ತ್ಾನ್್ ಸತ್್ ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್ ಶಿಕಯ ತ್ಾಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್  ಆಮಿ್  ಜ್ಣ್ಂವು.್  ದುಸೆರಿ್  ತುಜ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಕ್ತೆಂಯ�್ ಚಿಂತ್್ಯಾರ್್ ತುಂ್ ಪವ್ಯಾ್ ಕರಿನ್ಯ್.್ ತುಂ್ 
ಮನ್ಶೆಂಚ್ಯಾ್ ತೊಂಡ್್ ಪುತೆಯಾ್ ಉಲೊವ್ನಾ್ ನೆಣ್ಯ್.್ 
17

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತುಕ್್  ಕಶೆಂ್  ದಿಸ ತ್ಾ್  ತೆಂ್  ಸ್ಂಗ್.್ 
ಸಿ�ಸ್ರ್ಕ್ ತಿವ್ಯಾ್ ದಿಂವ್ಚಿ್ ಸಮ್ ಕ್�್ ಚೂಕ?”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.

18
್ ಪುಣ್್ ಜೆಜುಕ್ ತ್ಂಚೊ್ ಘಾತ್್ ಜ್ಣ್್ ಆಸ್ಲೊ.್ 

ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತ್ಣೆಂ್  ‘್ ‘ತುಮಿ್  ಕಪಟಂ!್  ಮ ್್ಹಕ್್ 
ಉತ್ರಿಂತ್್ ಪ್ಸ್್ ಮ್ಂಡುಂಕ್ ಸೊಧ್ತಾತ್?್ 19

್ ತಿವ್ಯಾ್ 
ದಿಂವ್ಚಿ್ ಏಕ್ ನ್ಣೆಂ್ ಮ್್ಹಕ್್ ದ್ಖಯ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ 
ಲೊಕ್ಂನಿ್  ತ್ಕ್್  ಏಕ್  ನ್ಣೆಂ್  ತ್ಕ್್  ದಿಲೆಂ.್ 
20

್ ತವಳ್್ ತ್ಣೆಂ,್ ‘್ ‘ನ್ಣ್ಯಾಂಚೆರ್್ ಕೊಣ್ಂಚೆಂ್ ರುಪೆಣ್ಂ್ 
ಆನಿ್ ಕೊಣ್ಚಿ್ ಹಿ್ ಲ್ಪ್್ ಆಸ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ಲೆಯಾಂ.

21
್ ಲೊ�ಕ,್  ‘್ ‘ತೆಂ್  ಸಿ�ಸ್ರ್ಚೆಂ್  ರುಪ ಣೆ್ಂ್  ಆನಿ್ 

ನ್ಂವ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.
ತವಳ್್  ಜೆಜುನ್್  ತ್ಂಕ್ಂ,್  ‘್ ‘ಸಿ�ಸ್ರ್ಚೆಂ್ 

ಸಿ�ಸ್ರ್ಕ್  ದಿಯ್;್  ದೆವ್ಚೆಂ್  ದೆವ್ಕ್  ದಿಯ್”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

22
್ ಜೆಜುನ್್  ಸ್ಂಗ್ಲೆಂ್  ಆಯುಕ್ನ್್  ತೆ್  ವಿಜಮತ್್ 

ಪ್ವ್ನ್್ ಥಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಬ್ಯ್ರಿ್ ಸನ್ಯಾ್ ಗೆಲೆ.

ಥೊಡೆ ಸಾದುಸೆವ್ ಜೆಜುಕ್ ಸಾಂಪಾಡಾಂವ್ಕಾ ಪಳೆತಾತ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 12:18–27;್ ಲೂಕ್ 20:27–40)

23
್ ತ್ಯಾಚ್್  ದಿಸ್್  ಥೊಡೆ್  ಸ್ದುಸೆವ್್  ಜೆಜು್  ಸಶಿಯಾಂ್ 

ಯೆ�ವ್ನಾ,್ (ಕೊಣ್ಕಯ�್ ಪುನರ್ಜವಂತ್ಪಣ್್ ನ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ದುಸೆವ್ಚಿ್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ.)್ 24

್ ‘್ ‘ಶಿಕೊಣ್ದಾಂರ್,್ ಎಕೊ್್ 
ಕ್ಜ್ರಿ್  ಭುಗಿಯಾಂ್  ನ್ಸ ತ್ಾನ್್  ಮೊರತ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ 
ತ್ಚ್ಯಾ್ ಬ್ಯೆ್ಕ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಭ್ವ್ನ್್ ಕ್ಜ್ರ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಆಪ್್ಯಾ್ ಭ್ವ್್ ಖ್ತಿರ್್ ಸಂತತ್್ ಉತ್ಪನ್ನಾ್ ಕರಿಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಮೊಯೆ್ನ್್ ಸ್ಂಗ್್ಂ.್ 25

್ ಆಮೆಚಿ�್ ಮಧೆಂ್ ಸ್ತ್್ 
ಭ್ವ್್ ಆಸೆ್.್ ಪಯೊ್್ ಕ್ಜ್ರ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಮರಣ್್ ಪ್ವ್್.್ 
ತ್ಕ್್ ಭುಗಿಯಾಂ್ ನ್ತ್ಲ್್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಭ್ವ್್ 
ತ್ಚೆ�್ ಬ್ಯೆ್ಕಡೆ್ ಕ್ಜ್ರ್್ ಜ್ಲೊ.್ 26

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ದುಸೊರಿ್ ಭ್ವ್ಯ�್ ಮೆಲೊ.್ ಆಶೆಂಚ್್ ತಿಸೊರಿ್ ಬ್ವ್ಕ್�್ 
ಆನಿ್  ಉಲೆಯಾಲ್ಯಾ್  ಭ್ವ್ಂಕ್�್  ತಶೆಂಚ್್  ಜ್ಲೆಂ.್ 
27

್ ಆಖೆರಿ�ಕ್ ತಿ್ ಸಿತ್�ಯ�್ ಮೆಲ್.್  28
್ ಪುಣ್್  ಸ್ತ್ಯ�್ 

ಜಣ್್ ತಿಚೆ�ಲ್ಗಿಂ್ ಲಗ್ನಾ್ ಜ್ಲೆ್.್ ಆಶೆಂ್ ಆಸ ತ್ಾನ್್ ತೆ್ 
ಮೆಲ್್ಯಾಂತೆ್್ ಜವಂತ್ಪಣ್್ ಜ್ತ್ನ್್ ತಿ್ ಕೊಣ್ಚಿ್ ಬ್ಯ್್್ 
ಜ್ತಲ್?”್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.

29
್ ಜೆಜುನ್್  ತ್ಂಕ್ಂ,್  ‘್ ‘ತುಮಿ್  ಚೂಕ್  ಜ್ವ್ನಾ್ 

ಸಮ್ೊನ್್  ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್  ಕ್ರಣ್್  ಕ್ತೆಂ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ 
ಪವಿತ್ರಿ್  ಪುಸತಾಕ್  ಕ್ತೆಂ್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ್  ಮ್ಹಣ್್  ತುಮಿ್ 
ನೆಣ್ಂತ್.್  30

್ ಸಿತ್�ಯೊ್  ಆನಿ್  ದ್ದೆ್್  ಮೆಲ್್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ 
ಪುನರ್ಜಂವತ್ಪಣ್್ ವೆಳ್ರ್್ ತ್ಂಕ್ಂ್ ಲಗ್ನಾ್ ಆಸೆಚಿನ್.್ 
ತೆ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಸಗಿಯಾಂಚ್ಯಾ್  ಆಂಜ್ಂಬರಿ್  ಆಸ ತ್ಾತ್.್ 
31

್ ಮೆಲ್್ಯಾಂಚೆಂ್  ಪುನರ್ಜವಂತ್ಪಣ್್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ದೆವ್ನ್್  ಸ್ಂಗೆ್ಂಲೆಂ್  ತುಮಿ್  ವ್ಚುಂಕ್  ನ್ವೆ�?್ 
32

್ ‘ಹ್ಂವ್್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಚೊ್ ದೆ�ವ್,್ ಇಸ್ಕ್ಚೊ್ 
ದೆ�ವ್್ ಆನಿ್ ಜ್ಕೊಬ್ಚೊ್ ದೆ�ವ್’್ ಮ್ಹಣ್್ ವ್ಚುಂಕ್ 
ನ್ಂಗಿ�?ಆಶೆಂ್ ಆಸ್ತಾನ್,್ ದೆ�ವ್್ ಜವ್ಯಾಂಚೊ್ ಮ್ತ್ರಿ್ 
ದೆ�ವ್್ ಶಿವ್ಯ್್ ಮೆಲ್್ಂಚೊ್ ನ್ಹಯ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

33
್ ಸಗೊ್್ ಲೊ�ಕ್ ಹೆಂ್ ಆಯೊಕ್ನ್್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಶಿಕೊವೆಣ್ಕ್ 

ಆಜ್ಪ್್ ಪ್ವೆ್.

ವತೊತಾ ಉಪದೆಸ್ ಖಂಚೊ ಜಾವಾನ್ಸಾ?
(ಮ್ಕಯಾ್ 12:28–34;್ ಲೂಕ್ 10:25–28)

34
್ ಸ್ದುಸೆವ್ಂಕ್ ತಕಯಾ್ ಕರುಂಕ್ ಜ್ಯ್ನಾತ್ಲ್್ಯಾ್ 

ಬರಿಂ್  ಜೆಜುನ್್  ಜ್ಪ್್  ದಿಲ್್್  ಪಳೆವ್ನಾ್  ಫ್ರಿಜೆವ್್ 
ಜ್ಣ್ಂ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ತೆ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಮೆಳೊೆವ್ನಾ್  ಜೆಜು್ 
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ಸಶಿಯಾಂ್  ಆಯ್ೆ.್  35
್ ಮೊಯ್ೆನ್್  ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ಂತ್್ 

ನಿಪುಣ್್ ಜ್ಲೊ್್ ಏಕ್ ಫ್ರಿಜೆವ್್ ಜೆಜುಕ್ ಪ್ಕುಯಾಂಕ,್ 
36

್ ‘್ ‘ಶಿಕೊಣ್ದಾಂರ್,್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ಂತ್್ ಅತಿ�್ ವತೊಯಾ್ 
ಉಪದೆಸ್್ ಖಂಯೊಚಿ?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.

37
್ ಜೆಜುನ್,್  “‘ತುಜೊ್  ದೆ�ವ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ಚಿಯಾ್ 

ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೊ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕರಿಜಯ್.್ ತುವೆಂ್ ತ್ಚೊ್ 
ಸಗ್್ಯಾ್ ತುಜ್ಯಾ್  ಕ್ಳ್್ನ್್ ಸಗ್್ಯಾ್ ತುಜ್ಯಾ್ ಆತ್ಯಾನ್್ 
ಆನಿ್  ಸಗ್್ಯಾ್  ತುಜ್ಯಾ್ ಮನ್ನ್್ ಮೊ�ಗ್್  ಕರಿಜಯ್.’್ 
38

್ ಹೊಚ್್ ಪಯೊ್್ ಆನಿ್ ವತೊಯಾ್ ಉಪದೆಸ್.್ 39
್ ದುಸೊರಿ್ 

ಉಪದೆಸ್್  ಬರಿಂ್  ಪಯೊ್ಯ�್  ವತೊಯಾ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 
‘ತುವೆಂ್ ತುಜೊ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಬರಿ್ ತುಜ್ಯಾ್ ಪೆಲ್ಯಾಚೊ್ 
ಮೊ�ಗ್್ ಕರಿಜಯ್’್ ಮ್ಹಳೊೆ ್್ ತೊ್ ಉಪದೆಸ್.್ 40

್ ಸಗೆ್ಂ್ 
ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ಆನಿ್ ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂಚೆಂ್ ಸಗೆ್್ ಪುಸತಾಕ್ಂ್ 
ಹ್ಯಾ್ ದೊ�ನ್್ ಉಪದೆಸ್ಂಚ್ಯಾ್ ಆಥ್ಯಾರ್್ ಬ್ಂಧೊನ್್ 
ಆಸ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

ಫಾರಿಜೆವಾಂಕ್ ಜೆಜುಚೆಂ ಸವಾಲ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 12:35–37;್ ಲೂಕ್ 20:41–44)

41
್ ಫ್ರಿಜೆವ್್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಮೆಳ್ತಾನ್್ ಜೆಜು್ ತ್ಂಕ್ಂ,್ 

42
್ ‘್ ‘ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ತುಮ್ೊ್ ಆಭಿಪ್ರಿಯ್್ ಕ್ತೆಂ?್ ತೊ್ 

ಕೊಣ್ಚೊ್ ಪೂತ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಂಕ್ಂ್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.
ಫ್ರಿಜೆವ್,್ ‘್ ‘ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ದ್ವಿದ್ಚೊ್ ಪೂತ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್”್ 

ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.
43

್ ತವಳ್್  ಜೆಜುನ್್  ಫ್ರಿಜೆವ್ಂಕ,್  ‘್ ‘ದ್ವಿದ್್ 
ತ್ಕ್್  ‘ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್’್ ಮ್ಹಣ್್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಉಲೊ್ ಕತ್ಯಾ?್ 
ದ್ವಿದ್್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಆತ್ಯಾಚ್ಯಾ್  ಸಕ ತೆಾನ್್  ಉಲೆೈಲೊ.್ 
ದ್ವಿದ್ನ್್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಂ್ ಸ್ಂಗ್್ಯಾರ್:

್ 44್ ‘ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ (ದೆ�ವ್)್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕ್ 
(ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾಕ),

ಹ್ಂವ್್ ತುಜ್ಯಾ್ ವೆೈರಿಂಕ್ ತುಜ್ಯಾ್ 
ಪ್ಂಯ್ಂಥಳ್್ ಘಾಲ್ಸರ್

ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಉಜ್್ಯಾಕ್ ಬಸ್’್ ್  ಕ್�ತಯಾನ್ಂ್ 110:1

ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್್ಂ.್ 45
್ ದ್ವಿದ್ನ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ‘ಸವಯಾಸ್ಪರ್’್ 

ಮ್ಹಣ್್ ಆಪಯ್್ಂ.್ ಆಶೆಂ್ ಆಸ ತ್ಾನ್್ ತೊ್ ದ್ವಿದ್ಕ್ 
ಪೂತ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಕಶೆಂ್ ಸ್ಧ್ಯಾ?”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

46
್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್  ಸವ್ಲ್ಂಕ್  ಜ್ಪ್್  ದಿ�ಂವ್ಕ್್ 

ಫ್ರಿಜೆವ್ಂ್ ಪೆೈಕ್್ ಕೊಣ್ಚ್ನ್ಚ್ಚಿ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ 
ನ್.್  ತ್ಯಾ್ ದಿಸ್್ ಥ್ವ್ನಾ್  ಜೆಜುಕ್ ಮೊ�ಸ್್ ಕಚ್ಯಾಕ್ 
ಸವ್ಲ್್ ಕರುಂಕ್ ಕೊಣ್ಕಚ್್ ಧೆೈಯ್ಯಾ್ ಪ್ವೆ್ಂ್ ನ್.

ಜೆಜು ಧಾಮಿತಾಕ್ ವಹಾಡ್ಲಾಂಕ್ ಚತಾರಿಯ್ ಸಾಂರಾತಾ
(ಮ್ಕಯಾ್ 12:38–40;್ ಲೂಕ್ 11:37–52;್ 20:45–47)

23್ ್ 1 ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜೆಜು್  ಜಮೊ್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಂಕಯ�್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಶಿಸ್ಂಕಯ�್ 

ಉಲೊವ್ನಾ್  ಮ್ಹಣ್ಲೊ:್  2
್ “ಮೊಯ್ೆಚೆಂ್  ನಿಯಮ್್ 

ಶ್ಸ್ತ್ಂತ್್  ಆಸ್ಲೆಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸ್ಂಗೊಂಕ್ 
ಶ್ಸ್ತ್ಯಾಂಕಯ�್ ಫ್ರಿಜೆವ್ಂಕಯ�್ ಅಧಿಕ್ರ್್ ಆಸ್.್ 
3

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತುಮಿ್ ತ್ಂಕ್ಂ್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ಯ್ಯ್್ 
ಆನಿ್ ತ್ಣಂ್  ಸ್ಂಗ್ಲೆಂ್  ತೆಂ್ ತುಮಿ್ ಪ್ಳ್.್ ಪುಣ್್ 
ತ್ಂಚೆ�್ ಜವಿತ್್ ತುಮಿ್ ಪ್ಳ್ಂಕ್ ಜ್ಯ್್ ಜ್ಲೆಂ್್ ಬರಿ್ 
ಬರೆಂ್ ನ್.್ ತ್ಣಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಶಿಕೊಂವ್ಚಿಯಾ್ ಸಂಗಿತಾಂ್ ತೆಚ್್ 
ಪ್ಳಿನ್ತ್.್ 4್ ತೆ್ ದುಸ್ರಿಯಾಂಕ್ ಕಷ್ಟಂಚೆಂ್ ನಿಯ್ಮ್ಂ್ 
ದಿ�ವ್ನಾ್ ತ್ಕ್್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ಯ್್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಒತ್ತಾಯ್್ 
ಕತ್ಯಾತ್.್ ಆಪುಣ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ತ್ಯಾ್ ನಿಯ್ಮ್ಂ್ ಪೆೈಕ್್ 
ಪ್ಳ್ಂಕ್ ಪರಿಯತ್ನಾ್ ಕರಿನ್ತ್.

5
್ “ಆಪ ಣ್್ಕ್ ದುಸೆರಿ್ ಲೊ�ಕ್ ಪಳೆಂವಿದಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ಎಕ್ಚ್್ 

ಇರ್ದ್ಯಾನ್್ ತೆ್ ಬರಿಂ್  ಕ್ಮ್ಂ್ ಕತ್ಯಾತ್.್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಫುಸ ತ್ಾಕ್ಂ್ ಭರೊನ್್ ಆಸ್್ಯಾ್ ವಿಶೆ�ಸ್್ ಚ್ಮ್್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ 
ಚಿಲ್ಂನಿ್ ತೆ್ ಬ್ಂಧುನ್್ ಆಸ ತ್ಾತ್.್ ತೆ್ ಹ್ಯಾ್ ಚಿಲ್ಂಕ್ 
ಆನಿಂಕ್�್ ಚಡ್್ ಚಡ್್ ವ್ಹಡ್್ ಕತ್ಯಾತ್.್ ಲೊ�ಕ್ ಪಳೆಂವಿದಾ್ 
ಮ್ಹಣ್್ ತೆ್ ವಿಶೆ�ಷ್್ ಮ್ಗ್ಣ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಆಂಗ್್ ವಸ್ತ್ಚೆ್ 
ಗೊಂಡೆ್  ಲ್ಂಬ್್  ಲ್ಂಬ್್  ಕತ್ಯಾತ್.್  6

್ ಫ್ರಿಜೆವ್್ 
ಆನಿ್ ಶ್ಸಿತ್್ ಜೆವ ಣ್್ಚೆ್ ಪಂಗಿತಾರ್್ ಪಯ್ೆ್ ಜ್ಗೆ್ ತಶೆಂಚ್್ 
ಸಿನ್ಗೊಗ್್ ಸಭೆಂತ್್ ಮುಖೊ್ಯಾ್ ಬಸ್ಕ್್ ಅಪೆ�ಕ್ಷಿತ್ತ್.್ 
7

್ ಪೆಂಟೆಸ್ಲ್ಂತ್್ ಲೊಕ್ನ್್ ತ್ಂಕ್ಂ್ ಮಯ್ಯಾದ್್ 
ದ್ಕಯ್್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಶೆತ್ತ್.

8
್ “ಪುಣ್್ ತುಮಿ್ ಶಿಕೊಣ್ದಾಂರ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಉಲೊ್ ಕಚೆಯಾಂ್ 

ನ್ಕ್.್  ತುಮಿ್  ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್  ಭ್ವ್್  ಭಯಣ್.್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಎಕೊ್ಚ್್  ಶಿಕೊಣ ದ್ಾಂರ್.್  9

್ ಹ್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್ 
ಕೊಣ್ಕಚ್್ ‘ಬ್ಪ್’್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಉಲೊ್ ಕರಿನ್ಕ್ತ್.್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಎಕೊ್ಚ್್  ಬ್ಪ್.್  ತೊ್  ಸಗ್ಯಾರ್್  ಆಸ್.್ 
10

್ ‘ಮೆಸಿತ್’್ ಮ್ಹಣುನ್ಯ�್ ಕೊಣೆಂಯ�್ ಮ್ಹಣೆಚಿಂ್ ನ್ಕ್.್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್  ಎಕೊ್ಚ್್  ಮೆಸಿತ್.್  11

್ ಚ್ಕ್ರಿ್  ಬರಿ್ 
ತುಮಿಚಿ್  ಸೆವ್್  ಕಚೊಯಾಚ್್  ಚಡ್್  ವತೊಯಾ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 
12

್ ಆಪುಣ್್ ದುಸ್ರಿಯಾಂಚ್ಕ್�್ ವತೊಯಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಪ ಣ್್ಕಚ್್ 
ಚಿಂತ್್ ತ್ಕ್್ ಖ್ಲೆತಾ್ ಕತೊಯಾಲೊ.್ ಆಪ್ಣ್ಕಚ್್ ಖ್ಲೊತಾ್ 
ಕತೆಯಾಲ್ಯಾಕ್ ವತೊಯಾ್ ಕತ್ಯಾಲೊ.

13
್ “ಶ್ಸ್ತ್ಯಾಂನೊ�,್  ಫ್ರಿಜೆವ್ಂನೊ�,್  ತುಮಿಚಿ್ 

ಗತ್್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗಿಜೆ!್ ತುಮಿ್ ಕಪಟ.್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ಸಗಿಯಾಂಚ್ಯಾ್ ರ್ಜ್ಯಾಕ್ ರಿಗಿಚಿ್ ವ್ಟ್್ ತುಮಿ್ ಧ್ಂಪ ತ್ಾತ್.್ 
ತುಮಿ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಭಿತರ್್ ರಿಗ್ನ್ಂತ್್ ಆನಿ್ ರಿಗೊಂಕ್ 
ಪಳೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್  ಸೊಡಿನ್ಂತ್.್  14

್ ಶ್ಸ್ತ್ಯಾಂನೊ�,್ 
ಫ್ರಿಜೆವ್ಂನೊ�,್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ವ್ಯ್ಟ್ ಘಡ್ತ್.್ ತುಮಿ್ 
ಕಪಟ.್ ತುಮಿ್ ವಿಧ್್ಂಚಿ್ ಘರ್ಂ್ ವಿಬ್ಡ್್ ಕತ್ಯಾತ್.
ಲೊ�ಕ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಪಳೆಂವಿದಾತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಲ್ಂಬ್್ ಮ್ಗಿಣ್ಂ್ 
ಕತ್ಯಾತ್.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಕಠಿಣ್್  ಶಿಕ್್್ 
ಜ್ತಲ್.

15
್ “ಶ್ಸ್ತ್ಯಾಂನೊ�,್ ಫ್ರಿಜೆವ್ಂನೊ�,್ ತುಮಿಚಿ್ ಗತ್್ 

ಕ್ತೆಂ್ ಸ್ಂಗು!್ ತುಮಿ್ ಕಪಟ.್ ತುಮಿಚಿ್ ವ್ಟೊಯಾ್ ಪ್ಟ್ವ್್್ 
ಕತೆಯಾಲ್ಯಾ್  ಎಕ್್ಯಾಕ್  ಪಳೆಂವ್ಕ್್  ದಯೊಯಾ್  ಉತೊರಿನ್್ 
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ಸಬ್ರ್್ ಗ್ಂವ್ಂಕ್ ಪಯ್ಣ್್ ಕತ್ಯಾತ್.್ ತ್ಕ್್ ದೆಖ್್ಯಾ್ 
ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತುಮೆಚಿ�್ ಪ್ರಿಸ್್ ದೊಡ್ಯಾನ್್ ತ್ಕ್್ ಖೊಟೊ್ 
ಜ್ಂವ್ಕ್್  ಕತ್ಯಾತ್.್  ತುಮಿ್ ಯಮೊಕ್ಂಡ್ಚೆ�್  ಶಿಕ್ೆಕ್ 
ಜ್ಯ್ಲೆ್್ ತಿತೆ್್ ಖೊಟೆ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.

16
್ “ಶ್ಸ್ತ್ಯಾಂನೊ�,್ ಫ್ರಿಜೆವ್ಂನೊ�,್ ತುಮಿಚಿ್ ಗತ್್ 

ಕ್ತೆಂ್ ಸ್ಂಗು!್ ತುಮಿ್ ಲೊಕ್ಕ್ ವ್ಟ್್ ದ್ಕೊಂವ್ಕ್್ 
ವ್ಹನ್ಯಾ್  ವೆತ್ತ್.್  ಪುಣ್್  ತುಮಿಂಚ್್  ಕುಡೆಯಾ.್  ಎಕೊ್್ 
ದೆವ್ಳ್ಚ್ಯಾ್ ನ್ಂವ್ನ್್ ಸಪುತ್್ ಗ್ಲ್ತ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ 
ತ್ಕ್್  ಕ್ಂಯಚ್್  ಮೊಲ್್  ನ್್  ಮ್ಹಣ ತ್ಾತ್.್  ಪುಣ್್ 
ಎಕೊ್್  ದೆವ್ಳ್ಂತ್್ಯಾ್  ಭ್ಂಗ್ರ್ಚ್ಯಾ್  ನ್ಂವ್ನ್್ 
ಸಪುತ್್  ಘಾಲ್ಯಾರ್,್  ತ್ಣೆಂ್  ತೆಂ್  ಚಲುನ್್  ದಿ�ಜೆ್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾತ್!್ 17

್ ತುಮಿ್ ಕುಡೆಯಾ್ ಜ್ಲೆ್್ ಮೂಖ್ಯಾ!್ 
ಖಂಯೆಚಿಂ್ ವ್ಹಡ್?್ ಭ್ಂಗ್ರ್ಗಿ�್ ವ್್ ದೆವ್ಳ್ಗಿ�?್ ತೆಂ್ 
ಭ್ಂಗ್ರ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಜ್ಲೆ್ಂ್ ದೆವ್ಳ್್ ವವಿಯಾಂ.್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್ ದೆವ್ಳ್ಚ್್ ವ್ಹಡೆ್.

18
್ “ಎಕೊ್್ ಕೊಣ್ಯ�್ ವೆ�ದಿಚ್ಯಾ್ ನ್ಂವ್ನ್್ ಸಪುತ್್ 

ಗ್ಲ್ಯಾರ್,್ ತ್ಕ್್ ಖಂಯೆಚಿಂಚ್್ ಮೊಲ್್ ನ್್ ಮ್ಹಣ ತ್ಾತ್.್ 
ಪುಣ್್ ಕೊಣ್ಯ�್ ಎಕೊ್್ ವೆ�ದಿಚ್ಯಾ್ ಕ್ಣಕೆಚೆರ್್ ಸಪುತ್್ 
ಘಾಲ್ಯಾರ್್ ತ್ಣೆಂ್ ತೆಂ್ ಚಲುನ್್ ವ್ಹರ್ಜೆಚ್್ ಮ್ಹಣ ತ್ಾತ್.್ 
19

್ ತುಮಿ್ ಕುಡೆಯಾ.್ ಖಂಯೆಚಿಂ್ ವ್ಹಡ್?್ ಕ್ಣಕಗಿ�್ ಯ್್ 
ವೆ�ದಿಗಿ�?್  ಕ್ಣಕ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಜ್ಲ್್್  ವೆ�ದಿ್ ವವಿಯಾಂಚ್.್ 
ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ವೆ�ದಿಚ್್  ವ್ಹಡ್.್  20

್ ವೆ�ದಿಚ್ಯಾ್  ವಯ್ರಿ್ 
ಸಪುತ್್  ಕತ್ಯಾಲೊ್  ವೆ�ದಿಚ್ಯಾ್  ಆನಿ್  ತಿಚೆರ್್ 
ಆಸ್ಲ್ಯಾ್  ಕ್ಣಕೆಚೆರ್್ ಸಪುತ್್ ಗ್ಲ್್ಯಾ್ ಬರಿ್ ಜ್ಲೆಂ.್ 
21

್ ದೆವ್ಳ್ಚೆರ್್  ಸಪುತ್್ ಘಾಲ ತ್ಾ್  ತೊ್  ನಿಜ್ಯಕ್�್ 
ದೆವ್ಳ್ಚ್ಯಾ್ ಆನಿ್ ತ್ಚೆ್ ಭಿತರ್್ ನಿವ್ಸ್್ ಕತ್ಯಾಚ್ಯಾ್ 
ವಯ್ರಿ್ ಸಪುತ್್ ಘಾಲೆ್್ ಬರಿ್ ಜ್ಲೆಂ.್  22

್ ಸಗ್ಯಾಚೆರ್್ 
ಸಪುತ್್ ಘಾಲ ತ್ಾ್ ತೊ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಶಿಯ್ಸಣ್ಯಾ್ ವಯ್ರಿ್ 
ತ್ಯಾ್ ಶಿಯ್ಸಣ್ಚ್ಯಾ್ ವಯ್ರಿ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ವಯ್ರಿಯ�್ 
ಸಪುತ್್ ಘಾಲೆ್್ ಬರಿ್ ಜ್ಲೆಂ.

23
್ “ಶ್ಸ್ತ್ಯಾಂನೊ�,್ ಫ್ರಿಜೆವ್ಂನೊ�,್ ತುಮಿಚಿ್ ಗತ್್ 

ಕ್ತೆಂ್ ಸ್ಂಗು!್ ತುಮಿ್ ಕಪಟ.್ ತುಮೆಚಿ್ ಥಂಯ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ 
ಹಯೆಯಾಯಾಕ್ಂತ್್ ವ್ಡ ತ್ಾಲ್ಂವ್ಚೊ,್ ಶೆಪ್ಚೊ್ ಸೊಪ್್ 
ಜಯ್ಯಾಚೊ್ ಧ್ಂತ್್ ಏಕ್ ವ್ಂಟೊ್ ತುಮಿ್ ದೆವ್ಕ್ 
ದಿತ್ತ್.್  ಪುಣ್್  ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ಚ್ಯಾ್  ಶಿಕೊವ ಣೆ್ಂತ್್ 
ಪರಿಮುಖ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೊ್  ಉಪದೆಸ್್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ 
ನ್ಯಾಯ್ನಿ�ತ್,್  ದಯ್್  ಮ್ಯ್್  ಆನಿ್  ವಿಶ್್ಸ್್ 
ತುಮಿ್ ಸೊಡ್್ಯಾತ್.್ ಹ್ಯಾ್ ಉಪದೆಸ್ಂಕ್ ತುಮಿ್ ಪಯೆ್ಂ್ 
ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ವ್ನಾ,್ ಆತ್ಂ್ ಕಚೊಯಾಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಕರಿಜ್ಯ್್ 
ಆಸ್ಲೊ್ಯಾ.್ 24

್ ತುಮಿ್ ಲೊಕ್ಕ್ ವ್ಟ್್ ವ್ಹತ್ಯಾತ್.್ ಪುಣ್್ 
ತುಮಿಚ್್  ಕುಡೆಯಾ!್  ಎಕೊ್್  ಪ್ಯೆಂವ್ಚಿಯಾ್  ಪ್ನಕ್ಂತ್್ 
ಆಸಲ್್ಯಾ್ ಲ್್ಹನ್್ ಜ್ಲ್ರಿಕ್ ಕ್ಡ್ನಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಕರೆಂಚ್್ 
ಗಿಳ್್ಯಾ್ ಬರಿ್ ತುಮಿ್ ಆಸ್ತ್.

25
್ “ಶ್ಸ್ತ್ಯಾಂನೊ�,್  ಫ್ರಿಜೆವ್ಂನೊ�,್  ತುಮಿಚಿ್ 

ಗತ್್ ಕ್ತೆಂ್ ಸ್ಂಗು!್ ತುಮಿ್ ಕಪಟ.್ ತುಮಿ್ ಕೊಪ್ಂ್ 
ಆನಿ್ ತ್ಟ್ಂ್ ಬ್ಯ್್ಯಾನ್್ ದುವ್ನಾ್ ನಿತಳ್್ ಕತ್ಯಾತ್.್ 

ಪುಣ್್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಭಿತಲ್ಯಾಯಾನ್್ ಲುಟನ್್ ಆನಿ್ ಸ್್ಥ್ಯಾನ್್ 
ಭಲ್ಯಾಯಾಂತ್.್  26

್ ಫ್ರಿಜೆವ್ನೊ�,್  ತುಮಿ್  ಕುಡೆಯಾ!್ 
ಪಯೆ್ಂ್ ಕೊಪ್ಚ್ಯಾ್ ಭಿತಲ್ಯಾಯಾನ್್ ಸಮ್ ಕನ್ಯಾ್ ನಿತಳ್್ 
ಕರ್.್ ತವಳ್್ ತ್ಯಾ್ ಕೊಪ್ಚ್ಯಾ್ ಬ್ಯ್್ಯಾನಿ�್ ನಿತಳ್್ 
ಜ್ಯ್ತಾ.

27
್ “ಶ್ಸ್ತ್ಯಾಂನೊ�,್ ಫ್ರಿಜೆವ್ಂನೊ�,್ ತುಮಿಚಿ್ ಗತ್್ 

ಕ್ತೆಂ್ ಸ್ಂಗು!್ ತುಮಿ್ ಕಪಟ.್ ತುಮಿ್ ಚುನೊ್ ಕ್ಡ್ಲ್್ಯಾ್ 
ಫೊಂಡ್ಂಬರಿ.್ ತ್ಯಾ್ ಫೊಂಡ್ಂಚ್ಯಾ್ ಭ್ಯ್್ಯಾನ್್ ತೆ್ 
ಸೊಭಿತ್್ ದಿಸ ತ್ಾತ್.್ ಪುಣ್್ ಭಿತಲ್ಯಾಯಾನ್್ ಮೆಲ್್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ 
ಹ್ಡ್ಂ್  ಆನಿ್  ಸವ್ಯಾ್  ಥರ್ಂಚಿ್  ಕುಸಡ್ಯೆಂತ್್ 
ಭಲ್ಯಾಯಾಂತ್.್  28

್ ತುಮಿ್  ತ್ಯಾಚ್್  ರಿತಿನ್್  ಆಸ್ತ್.್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಪಳೆಲೊ್್  ಲೊ�ಕ್ ತುಮಿಯ�್ ಭ್ಗೆವಂತ್್ 
ಮ್ಹಣ್್  ಚಿಂತ್ತ್.್  ಪುಣ್್  ತುಮೆಚಿಂ್  ಅಂತಸಕ್ಣ್ಯಾ್ 
ಕಪಟ್ಪಣ್ಂತ್ಯ�್ ಖೊಟ್ಯಾಪಣ್ಂತ್ಯ�್ ಭಲ್ಯಾಂ.

29
್ “ಶ್ಸ್ತ್ಯಾಂನೊ�,್ ಫ್ರಿಜೆವ್ಂನೊ�,್ ತುಮಿಚಿ್ ಗತ್್ 

ಕ್ತೆಂ್ ಸ್ಂಗು!್ ತುಮಿ್ ಕಪಟ.್ ತುಮಿ್ ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂಚೆ್ 
ಫೊಂಡ್್  ಬ್ಂಧ ತ್ಾತ್.್  ಭಕ ತ್ಾಂಚೊಯಾ್  ಸಮ್ಧ್ಯಾಂಕ್ 
ವಚುನ್್ ಸನ್ಮನ್್ ದಿತ್ತ್.್ 30

್ ‘ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಪುವಯಾಜ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ಕ್ಳ್ರ್್  ಆಮಿ್  ಆಸ್ಲ್್ಯಾಂವ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್್  ಹ್ಯಾ್ 
ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂಕ್  ಜವೆಶಿಂ್  ಮ್ರುಂಕ್  ತ್ಂಕ್್ 
ಕುಮೊಕ್ ಕನ್ಯಾತ್್ಯಾಂವ್’್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾತ್.್ 31

್ ತ್ಯಾ್ 
ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂಕ್  ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ಲೆಯಾಲ್ಯಾಂಚಿ್  (ಸಂತತ್)್ 
ಭುಗಿಯಾಂ್ ತುಮಿಂಚ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಹಿಚ್ಚಿ್ ಸ್ಕ್ಷಿದ್ರ್.್ 32

್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಪುವಯಾಜ್ಂನಿ್ ಆರಂಭ್್ ಕೆಲೆ್ಂ್ ತೆಂ್ ಪ್ತ್ಕ್ ತುಮಿಂಚ್್ 
ಪೂಣ್ಯಾ್ ಕರ್!

33
್ “ತುಮಿ್ ಸೊರೊಪ್!್ ತುಮಿ್ ಆಗ್ಗೆಯಾಂಚಿಂ್ ಪ್ಲ್ಂಚೆಂ್ 

ಕುಟ್ಮ್!್ ತುಮಿ್ ದೆವ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಸುಟೊನ್್ ಪಡೆಚಿನ್ಂತ್.್ 
ತುಮಿ್  ಸವ್ಯಾ್  ಅಪರ್ಧಿ್  ಮ್ಹಣ್್  ತಿ�ಪ್ಯಾ್  ಮೆಳೊೆನ್್ 
ಯೆಮೊಕ್ಡ್ಕ್  ವೆತೆಲ್ಯಾತ್!್  34

್ ಹ್ಂವೆಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ ತುಮೆಚಿ್ ಲ್ಗಿಂ್ ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂಕ್ 
ಜ್ಣ್್ಯಂಕ್  ಶಿಕೊಣ ದ್ಾಂರ್ಂಕ್  ಧ್ಡತಾಲೊಂ.್  ತುಮಿ್ 
ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ತೆಯಾಲ್ಯಾತ್;್ ಆನಿ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ 
ಖುಸ್ಯಾರ್್ ಜೊಡ್ತಾಲ್ಯಾತ್;್ ಹೆರ್್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಸಿನ್ಗೊಗ್ಚ್ಯಾ್ ಸಭೆಂತ್್ ಜೆಬ್ಯಾಂದ್್ ಮ್ತೆಯಾಲ್ಯಾತ್;್ 
ತುಮಿ್  ತ್ಂಕ್ಂ್  ಶಹರ್ನ್್  ಶಹರ್್  ಧ್ಂವ್್ವ್ನಾ್ 
ದಗಿದಾತಲ್ಯಾತ್.

35
್ “ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಭುಂಯ್ಚಿಯಾ್  ವಯ್ರಿ್  ಜವೆಶಿಂ್ 

ಮ್ಲೆಯಾಲ್ಯಾ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ನಿರಪ್ರಿಧಿಂಚ್ಯಾ್  ಖುನಿ್  ಕೆಲ್್ಯಾ್ 
ಆಪರ್ಧ್ಕ್ ತುಮಿ್ ಫ್ವ್್ ಜ್ತಲ್ಯಾತ್.್ ನಿರಪ್ರಿಧಿ್ 
ಜ್ಲೊ್್ ಆಬೆಲ್ಚ್ಯಾ್ ಪಯ್ೆಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಬ್ರ್ಕ್ಯ್ಚ್ಯಾ್ 
ಪುತ್್ ಜ್ಕ್ರಿಯ್್ ಪಯ್ಯಾನ್್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ಲ್ಯಾಯಾಕ್ 
ತುಮಿ್  ಆಪರ್ಧಿ್  ಜ್ವ್ನಾಸ ತೆಾಲ್ಯಾತ್.್  ಜ್ಕ್ರಿಯ್ಕ್ 
ದೆವ್ಳ್ಚ್ಯಾ್  ವೆ�ದಿ್  ಮಧೆಂ್  ಜವೆಶಿಂ್  ಮ್ರ್ಲೆ್ಂ.್ 
36

್ ಹ್ಂವ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸತ್ಚ್್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್  ಹ್ಯಾ್ 
ಕ್ಳ್ರ್್  ಜಯೊನ್್  ಆಸ್ಲ್ಯಾಂಚೆರ್್  ಹೆ್  ಸಕಕ್ಡ್್ 
ಆಪರ್ಧ್್ ಯೆತಲೆ.



37 ಮಾತೆವ್ 24:27

ಜೆಜು ಜೆರುಜಲೆಮಾಂಚಾಕ್ ಲೊರಾಕ್  
ಚತಾರಿಯ್ ಸಾಂರಾತಾ
(ಲೂಕ್ 13:34–35)

37
್ “ಜೆರುಜಲೆಮ್,್  ಜೆರುಜಲೆಮ್!್  ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂಕ್ 

ಜವೆಶಿಂ್  ಮ್ತೆಯಾಲ್ಯಾ,್  ದೆವ್ನ್್  ತುಜೆ�್  ಸಶಿಯಾಂ್ 
ದ್ಡಲ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಂಕ್ ಫ್ತ್ರಿಂನಿ್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ತಯಾಲ್ಯಾ,್ 
ಸಬ್ರ್್ ಪ್ವಿಟಂ್ ತುಜ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಹ್ಂವ್್ ಕುಮೊಕ್ 
ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಸ್ಲೊಂ.್ ಕೊಂಬಿ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಪ್ಲ್ಂಕ್ 
ಪ್ಕ್ಟ್ಯಾಂ್  ಪಂದ್್  ಎಕ್ಟಯ ತ್ಾ್  ತಶೆಂಚ್್  ತುಜ್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ಎಕ್ಟಂವ್ಕ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಮನ್್ ಆಸ್ಲೆಂ.್ ಪುಣ್್ 
ತುಂ್ ಆಯೊಕ್ಂವ್ಕ್್ ನ್ಯ್.್ 38

್ ಅತ್ಂ್ ತುಜೆಂ್ ಘರ್್ 
ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಖ್ಲ್್ ಜ್ಲ್ಂ.್ 39

್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಕ್್ 
ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್  ‘ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೆ್ ನ್ಂವಿ�್ 
ಯೆತಲ್ಯಾಕ್  ದೆ�ವ್್  ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್್  ಕರುಂದಿ’್  ಮ್ಹಣ್್ 
ತುವೆಂ್ ಸ್ಂಗ್ಸರ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ತುಂ್ ಪಳೆಂವೆಚಿನ್ತ್.”

ಮುಖಾರ್ ಘಡೆಚೊಂ ವಿಶಿಂ ಜೆಜುನ್ ದಂವಿಚೊ ಚತಾರಿಯ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 13:1–31;್ ಲೂಕ್ 21:5–33)

24್ ್ 1್ ಜೆಜು್ ದೆವ್ಳ್ಂತೊ್್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ವೆತ್ಸ್ತಾನ್್ 
ತ್ಚ್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂನಿ್ ದೆವ್ಳ್ಚೊಯಾ್ ಬ್ಂಧ್ವಳಿ್ 

ದ್ಖೊಂವ್ಕ್್ ತ್ಚೆಲ್ಗಿಂ್ ಆಯ್ೆ.್ 2
್ ತವಳ್್ ಜೆಜುನ್್ 

“ಹೆಂ್  ಸಗೆ್ಂ್  ಬ್ಂಧ್ವಳಿ್  ತುಮಿ್  ಪಳೆತ್ತ್ಗಿ�?್ 
ಹ್ಂವ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸತ್ಚ್್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾ.್  ಹೆಂ್  ಸಗೆ್ಂ್ 
ನ್ಸ್್ ಜ್ತಲೆಂ.್ ಹ್ಂಗ್ಸರ್್ ಫ್ತ್ರಿಚೆರ್್ ಫ್ತರ್್ 
ಉಚೊಯಾನ್್  ಸಗೆ್ಂ್  ಕೊಸ್್ವ್ನಾ್  ಘಾಲತಾಲೆ”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

3
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜೆಜು್ ಒಲ್ವೆತ್್ ದೊಂಗ್ರಿಚೆರ್್ ಬಸೊನ್್ 

ಆಸ್ತಾನ್,್ ಶಿಸ್್ ಗುಟ್ನ್್ ಜೆಜು್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್ “ಹೆಂ್ 
ಸಗೆ್ಂ್ ಕೆದ್ಳ್್ ಘಡತಾಲೆಂ!್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.

4
್ ಜೆಜುನ್್  ತ್ಂಕ್ಂ್  ಜ್ಪ್್  ದಿ�ವ್ನಾ:್  “ಚತ್ರಿಯ್್ 

ಘಯ್!್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕೊಣೆಂಯ�್ ಠಕೊಂವ್ಕ್್ ಅವ್ಕ್ಸ್್ 
ದಿ�ನ್ಕ್ತ್.್ 5್ ಸಬ್ರ್್ ಜಣ್್ ಮ್ಹಜೆ�್ ನ್ಂವಿಂ್ ಯೆತಲೆ್ 
ಆನಿ್ ‘ಹ್ಂವ್ಚ್್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ’್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೊನ್್ ಜ್ಯ್್ಯಂಕ್ 
ಠಕಯತಾಲೆ.್  6

್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಲ್ಗಿಶೆಲ್ಯಾ್  ಗ್ಂವ್ಂನಿ್ 
ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾ್  ತ್ಯಾ್  ಲಡ್ಯ್ಂಚೊ್  ಆವ್ಜ್್  ಆನಿ್ 
ಪಯಶೆಲ್ಯಾ್ ಗ್ಂವ್ನಿ್ ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ ಝುಜ್ಂಚಿ್ ಖಬರ್್ 
ತುಮಿ್ ಆಯ್ಕ್ತಲ್ಯಾತ್.್ ಪುಣ್್ ಭಿಯೆನ್ಕ್ತ್.್ ಅಂತ್್ 
ಯೆಂವ್ಚಿಯಾ್ ಪಯ್ೆಂ್ ಹೊಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಘಡಜಯ್ಚ್.್ 7

್ ರ್ಷಟ್ರ್ 
ದುಸ್ರಿಯಾ್  ರ್ಷ್ತ್ಚೆರ್್ ಝುಜ್ಕ್  ದೆಂವತಾಲೆಂ.್  ರ್ಜ್ಯಾ್ 
ದುಸ್ರಿಯಾ್ ದುಸ್ರಿಯಾ್  ರ್ಜ್ಯಾಚೆರ್್ ಝುಜ್ಕ್ ದೆಂವತಾಲೆಂ.್ 
ದುಕೊಳ್್  ಪಡತಾಲೊ.್  ದುಸ್ರಿಯಾ್  ದುಸ್ರಿಯಾ್  ಜ್ಗ್ಯಾನಿ್ 
ಭುಂಯ್ಕ್ಂಪೊಣ್ಯಾ್ ಜ್ತಲೊಯಾ.್ 8್ ಹೆಂ್ ಸವ್ಯಾ್ ಜಲಮತ್ನ್್ 
ಯೆತ್ತ್್ ತೊಯಾ್ ಯೆಣ್ಯಾಂಚೊ್ ಆರಂಭ್್ ಮ್ತ್ರಿ.

9
್ “ತವಳ್್  ಲೊ�ಕ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ದಗುದಾಂಣ್,್ 

ಮಣ್ಯಾಯಾಂಚ್ಯಾ್  ಶಿಕ್ೆಕ್  ಅಧಿಕ್ರಿಂಚ್ಯಾ್  ಹ್ತ್ಂತ್್ 
ದಿತಲೆ.್ ತುಮಿ್ ಮ್ಹಜೆರ್್ ವಿಶ್್ಸ್್ ದವಲ್ಯಾಯಾಕ್ ಸಗೊ್್ 

ಲೊ�ಕ್ ತುಮೊಚಿ್ ದೆ್�ಶ್್ ಕತಯಾಲೊ.್ 10
್ ತ್ಯಾ್ ವೆಳ್ರ್್ 

ಸಬ್ರ್್  ವಿಶ್್ಸ್ಂಚೊ್  ಭ್ವ್ರ್ಯಾ್  ಥಂಡಳತಾಲೊ.್ 
ತೆ್  ಎಕ್ಮೆಕ್್  ವಿರೊ�ಧ್್  ರ್ವ್ನ್್  ಎಕ್ಮೆಕ್ಕ್ 
ದೆ್�ಶಿತಲೆ.್  11

್ ಸಬ್ರ್್  ಫಟಕ್ರೆ್  ಪರಿವ್ದಿ್  ಯೆ�ವ್ನಾ್ 
ಜ್ಯ್್ಯಂಕ್ ಠಕಯತಾಲೆ.್ 12

್ ಸಂಸ್ರ್ರ್್ ಖೊಟೆಪಣ್್ 
ಚಡ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಸಬ್ರ್ಂಚೊ್  ಮೊ�ಗ್್  ಶೆಳೆತಲೊ.್ 
13

್ ಪುಣ್್ ಆಖೆರಿ�ಕ್ ಪಯ್ಯಾನ್್ ಥಿರ್್ ರ್ವ್ತಾ್ ತೊ್ ಬಚ್ವ್್ 
ಜ್ತಲೊ.್ 14

್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ರ್ಜ್ಯಾಚಿ್ ಬರಿ್ ಖಬರ್್ ಸಗ್್ಯಾ್ 
ಸಂಸ್ರ್ರ್್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಪಜ್ಯಾಂಕ್ ಪಗಯಾಟ್್ ಜ್ತಲ್.್ 
ತವಳ್್  ಅಂತ್್  ಯೆತಲೊ.್  15

್ “ಭಿರ್ಂಕುಳ್್  ಜ್ಲ್್್ 
ವಿನ್ಶ್ಕ್ ಕ್ರಣ್್ ಜ್ಲ್್್ ಏಕ್ ವಸ್ತಾ್ ವಿಶಿಂ್ ದ್ನಿಯೆಲ್್ 
ಪರಿವ್ದ್ಯಾನ್್ ಸ್ಂಗ್್ಂ.್ ಹಿ್ ಭಯಂಕರ್್ ಜ್ಲ್್್ ವಸ್ತಾ್ 
ದೆವ್ಳ್ಚ್ಯಾ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಜ್ಗ್ಯಾರ್್ ಉಬೆ್ ರ್ವುಲ್್್ ತುಮಿ್ 
ಪಳೆತಲ್ಯಾತ್.್ (ಹೆ್ ವ್ಚ್ತಾ್ ತೊ್ ಹ್ಚೊ್ ಆರ್ಯಾ್ ಕ್ತೆಂ್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸಮು್ಂವಿದಾ.)್ 16

್ ತ್ಯಾ್  ವೆಳ್ರ್್ ಜುದೆ�ಯ್ಂತ್್ 
ಆಸ್ಲೆ್  ಲೊ�ಕ್  ದೊಂಗ್ರಿಕ್  ಪೊಳ್ನಾ್  ದ್ಂವುಂದಿ.್ 
17

್ ಪ್ಕ್ಯಾರ್್ ಆಸ್್ ತೊ್ ದೆಂವುನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಘರ್ಂತ್್ 
ಆಸ್ಲೊ್  ಸ್ಮ್ನ್್  ಕ್ಡುಂಕ್  ವಚನ್್  ಜ್ಂವು.್ 
18

್ ಶೆತ್ಂತ್್ ಆಸ್ಲೊ್ ಆಪೆ್ಂ್ ಆಂಗ್್ ವಸುತಾರ್್ ಹ್ಡುಂಕ್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಪ್ಟಂ್ ಘರ್್ ವಚನ್್ ಜ್ಂವು.

19
್ “ತ್ಯಾ್ ದಿಸ್ಂನಿ್ ಗಭಿಯಾಣ್ಯಾಂಚಿ್ ಪ್ನೊ್ ದಿತಲ್ಯಾಂಕ್ 

ಕಸಲೆಂ್ ಬೊಬ್ಟ್!್ 20
್ ತುಮಿ್ ಪೊಳ್ಪಳ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ 

ಹೊ್ ವೆ�ಳ್್ ಹಿಂವ್ಳ್ಂತ್್ ಜ್ಂವ್್ ಸ್ಬ್ಬಾತ್ಚ್ಯಾ್ 
ದಿ�ಸ್್ ಯೆನ್ಶೆಂ್  ಮ್ಗ್.್  21

್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ 
ತ್ಯಾ್ ಕ್ಳ್ರ್್ ವ್ಹಡ್್ ಸಂಕಷ್ಟ್ ಆಸತಾಲೆ.್ ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್ 
ಆರಂಭ್ಥ್ವ್ನಾ್ ತಸಲೆ್ ಸಂಕಷ್ಟ್ ಕೆದಿಂಚ್್ ಜ್ವ್ನಾ.್ ಆನಿ್ 
ಫುಡೆಂಯ�್ ಯೆಂವೆಚಿನ್ಂತ್.

22
್ “ದೆವ್ನ್್ ಭಯಂಕರ್್  ಜ್ಲೆ್್  ತೆ್  ದಿ�ಸ್್ ಉಣೆ್ 

ಕರುಂಕ್ ನಿಧ್ಯಾರ್್ ಕೆಲ್.್ ನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ವ್ಂಚೊನ್್ 
ಉರೊಂಕ್ ಕೊಣ್ಕಚ್್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ನ್.್ ಆಪುಣ್್ ವಿಂಚಲ್್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್್ ಪ್ಸತ್್ ದೆವ್ನ್್ ತೊ್ ವೆ�ಳ್್ ಉಣೆಂ್ ಕೆಲ್.

23
್ ತ್ಯಾ್ ವೆಳ್ರ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ,್  ‘ಆಳ ,ೆ್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಥಂಯ್್ 

ಆಸ್!’್  ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗೊಂಕ್  ಪುರೊ.್  ವ್್  ದುಸೊರಿ್ 
ಕೊಣ್ಯ�,್  ‘ತೊ್ ಹ್ಂಗ್್ ಆಸ್!’್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾಲೆ.್ 
ಪುಣ್್ ತ್ಂಕ್್ ಪ್ತೆಯಾನ್ಕ್ತ್.್ 24

್ ಫಟಕ್ರೆ್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಆನಿ್ 
ಫಟಕ್ರೆ್ ಪರಿವ್ದಿ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ದೆವ್ನ್್ ವಿಂಚುನ್್ ಕ್ಡ್ಲ್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಕ್  ಫಟೊಂವ್ಚಿಯಾ್  ಖ್ತಿರ್್  ವತಿಯಾಂ್  ಖುಣ್ಂ್ 
ಆನಿ್ ಆಚಯ್ಯಾಂ್ ಕತಯಾಲೆ.್ 25

್ ತೆಂ್ ಘಡ್ಚಿಯಾ್ ಪಯ್ೆಂಚ್್ 
ಹ್ಂವೆಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ತ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಚತ್ರಿಯ್್ 
ಸ್ಂಗ್್ಯಾ.

26
್ “‘ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ,್  ಅರಣ್ಯಾಂತ್್  ಆಸ್!’್  ಮ್ಹಣ್್  ಥೊಡೆ್ 

ಸ್ಂಗ್್ಯಾರ್್ ಅರಣ್ಯಾಕ್ ವಚನ್ಕ್ತ್.್  ‘ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್  ತ್ಯಾ್ 
ಕುಡ್ಂತ್್ ಭಿತರ್್ ಆಸ್!’್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್್ಯಾರ್್ ತುಮಿ್ 
ಪ್ತೆಯಾನ್ಕ್ತ್.್ 27

್ ಮನ್ಶೆಪೂತ್್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ದಿಸ್ಶೆಂ್  ಯೆತಲೊ.್  ಮನ್ಶೆಪುತ್ಚೆಂ್  ಯೆಣೆಂ್ 
ಆಕ್ಸರ್್ ಝಗ್್ಣೆಂ್ ಥಳಥಿಳ ತೆಾಲ್ಯಾ್ ಬರಿ್ ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್ 
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ಭಂವತಾಣಂ್ ಸಗೆ್್ ಕಡೆ್ ದಿಸ ತ್ಾಲೆಂ.್ 28
್ ಗಿ�ದಿಯೊ್ ಖಂಯ್್ 

ಜಮ ತ್ಾತ್್ ಥಂಯ್್ ಮೊಡೆಂ್ ಪಡ ತ್ಾ.್ ತಶೆಂಚ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ಯೆಣೆಂಯ�್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜ್ತಲೆಂ.

29
್ ‘್ ‘ತ್ಯಾ್ ದಿಸ್ಂಚೆಂ್ ಸಂಕಷ್ಟ್ ಕ್ಬ್ರ್್ ಜ್ಲೆ್ಚ್,

‘ಸುಯ್ಯಾಕ್ ಕ್ಳ್ಬಾಣ್್ ಪಡತಾಲ್.
ಚಂದ್ರಿ್ ಉಜ್್ಡ್್ ದಿಂವ್ಚಿ್ ನ್.

ನೆಕೆತ್ರಿಂ್ ಮೊಳ್ಬಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಸಕ್್್ ಪಡ್ತಾಲ್.
ಅಂತ್ರಿಳ್ಚೊಯಾ್ ಸಕ್ತಾಚ್್ ಲಕತಾಲೊಯಾ.’್ 

್  ಇಸ್ಯಯ್್ 13:10;34:45

30
್ ‘್ ‘ತವಳ್್ ಮನ್ಶೆಪುತ್ಚೆಂ್ ಯೆಣ್ಯಾಚೊ್ ಗುತ್ಯಾ್ 

ಅಂತ್ರಿಳ್ಚೆರ್್  ದಿಸತಾಲೊ.್  ಸಂಸ್ರ್ಂತೊ್್  ಸವ್ಯಾ್ 
ಲೊ�ಕ್  ವಿಳ್ಪ್್  ಕತ್ಯಾಲೊ.್  ಅಂತ್ರಿಳ್ಚ್ಯಾ್ 
ಕುಪ್ಂಚೆರ್್ ತೊ್ ಯೆಂವ್ಚಿ್ ಸವ್ಯಾ್ ಲೊ�ಕ್ ದೆಖ್ತಾಲೊ.್ 
ತೊ್  ವ್ಹಡ್್  ಪದೆ್ನ್್  ಆನಿ್  ಮಹಿಮೆನ್್  ಯೆತಲೊ.್ 
31

್ ವಡ್್ಯಾ್ ತುತೂರಿಚ್ಯಾ್ ವ್ಜ್್ಪನ್್ ಮನ್ಶೆಪುತ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ದುತ್ಂಕ್ ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್ ಸಗ್್ಯಾ್ ಕಡೆ್ ಧ್ಡತಾಲೊ.್ ತೊ್ 
ವಿಂಚ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ದೆ�ವ್ದೂತ್್ ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್ ಚ್ರ್ಯ�್ 
ಕುಶಿಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಜಮೊ್ ಕತ್ಯಾಲೆ.

32
್ ‘್ ‘ಅಂಜುರ್ಚೊ್  ರೂಕ್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಏಕ್  ಪ್ಠ್್ 

ಶಿಕಯ ತ್ಾ.್  ಅಂಜುರ್ಚ್ಯಾ್  ರುಕ್ಚೆಂ್  ಖ್ಂದಿಯೊ�್ 
ಪ್ಚೆ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕೊಂಬೆರಿ್ ಫುಟೊಂವ್ನಾ್ ಯೆತನ್್ ಗಿ�ಮ್್ 
ಲ್ಗಿಂ್ ಪ್ವ್್್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಮಿ್ ಸಮ್ತ್ತ್.್ 33

್ ಹ್ಂವೆಂ್ 
ಸ್ಂಗೊಚಿಯಾ್ ಸವ್ಯಾ್ ಸಂಗೊ್ಯ್ ಘಡ್ತಾತ್್ ತುಮಿ್ ಪಳೆತ್ನ್್ 
ತೊ್  ವೆ�ಳ್್  ಲ್ಗಿಂ್  ಪ್ವ್್್ ಮ್ಹಣ್್  ತುಮಿ್  ಸಮು್ನ್್ 
ಘತಲ್ಯಾತ್.್  ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸತ್ಚ್್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್ 
34

್ ಆತ್ಂಚೆಂ್  ಜಣ್್  ಜವಂತ್್  ಆಸ ತ್ಾನ್ಂಚ್್  ಹೊಯಾ್ 
ಸಗೊ್ಯಾ್ ಸಂಗೊ್ಯ್ ಘಡತಾಲೊಯಾ!್ 35

್ ಭುಮಿಯ�್ ಆಕ್ಸ್ಯ�್ 
ನ್ಸ್್ ಜ್ತಲ್ಂ,್ ಪುಣ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಸ್ಂಗ್ಲ್್ಂ್ ಉತ್ರಿಂ್ 
ಕೆದಿಂಚ್್ ನ್ಸ್್ ಜ್ಂವಿಚಿಂ್ ನ್ತ್!

ದೆೇವ್ ಮಾತ್ರಿ ಜಾಣ್ಾ ತಿ ಘಡ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 13:32,್ 35;್ ಲೂಕ್ 17:26–30;್ 34–36)

36
್ ‘್ ‘ತೊ್  ದಿ�ಸ್್  ವ್್  ಘಡಿ್  ಕೆದಳ್್  ಯೆತಲ್್  ಮ್ಹಣ್್ 

ಕೊಣ್ಕಚ್್ ಕಳಿತ್್ ನ್.್ ಪುತ್ಕ್ ಆನಿ್ ಸಗಿಯಾಂಚ್ಯಾ್ 
ದುತ್ಂಕಯ�್ ತೊ್ ದಿ�ಸ್್ ವ್್ ಘಡಿ್ ಕೆದಳ್್ ಯೆತ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಕಳಿತ್್ ನ್.್ ಬ್ಪ್ಕ್ ಮ್ತ್ರಿ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.

37
್ ‘್ ‘ನೊಯೆಚ್ಯಾ್ ಕ್ಳ್ರ್್ ಘಡೆ್ಬರಿ್ ಮನ್ಶೆಪೂತ್್ 

ಯೆತನ್ಯ�್ ಘಡ ತ್ಾಲೆಂ.್  38
್ ಬುಡುತಾಗಲ್ಚ್ಯಾ್ ಆದ್್ಯಾ್ 

ದಿಸ್ಂನಿ್ ಲೊ�ಕ್ ಖ್ತ್ಲೊ,್ ಪ್ಯೆತ್ಲೊ,್ ಲಗ್ನಾ್ 
ಜ್ತಲೊ್  ಆನಿ್  ಲಗ್ನಾ್  ಕನ್ಯಾ್  ದಿತ್ಲೊ.್  ನೊಯೆ್ 
ತ್ವ್ಯಾಂತ್್ ರಿಗ್ಸೆರ್್ ಲೊ�ಕ್ ಹೆ್ ಸಗೆ್ಂ್  ಕತೆಯಾಚ್್ 
ಆಸ್ಲೆ.್  39

್ ಕ್ತೆಂ್  ಘಡ ತ್ಾ್  ಮ್ಹಣ್್  ತ್ಂಕ್ಂ್  ಕಳಿತ್್ 
ನ್ತ್ಲೆ.್  ತವಳ್್  ಬುಡುತಾಗಲ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್  ತ್ಯಾ್  ಸಕಕ್ಡ್್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ನ್ಸ್್ ಕೆಲೆಂ.

‘್ ‘ಮನ್ಶೆಪೂತ್್  ಯೆತ್ನ್್  ಆಶೆಂಚ್್  ಘಡ ತ್ಾಲೆಂ.್ 
40

್ ಶೆತ್ಂತ್್ ದೊ�ಗ್್ ಸ್ಂಗ್ತ್ಂ್ ಕ್ಮ್್ ಕತ್ಯಾತ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಎಕ್್ಯಾಕ್ ವ್ಹತ್ಯಾಲೆ,್ ಆನೆಯಾಕ್್ಕ್ ಸೊಡತಾಲೆ.್ 
41

್ ದೊ�ಗ್್ ಸಿತ್�ಯೊ್ ದ್ಂತ್ಯಾರ್್ ದೊಳ್ಂನ್್ ಆಸ್ತಾನ್್ 
ತ್ಂಚೆ್ ಮಧೆ್�್ ಎಕೆ್�ಕ್ ವ್ಹತ್ಯಾಲೆ್ ಆನೆಯಾಕ್್ಯಾಕ್ ಸೊಡತಾಲೆ.

42
್ ‘್ ‘ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಸದ್ಂಕ್ಳ್್ ತಯ್ರ್್ ರ್ವ್.್ 

ತುಮೊಚಿ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಯೆಂವ್ಚಿ್ ದಿ�ಸ್್ ತುಮಿ್ ನೆಣ್ತ್.್ 
43

್ ಹೆಂ್ ಉಗ್್ಸ್್ ದವರ್,್ ಚೊ�ರ್್ ಕೆದ್ಳ್್ ಯೆತಲೊ್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಘಚ್ಯಾಯಾ್ ಧನ್ಯಾಕ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್ಲ್್ಯಾರ್,್ ತೊ್ ಜ್ಗೊ್ 
ರ್ವ್ನ್್  ಚೊರ್ಕ್  ಘರ್ಚ್ಯಾ್  ಭಿತರ್್  ಯೆ�ಂವ್ಕ್್ 
ಸೊಡೊತಾ್  ನ್.್  44

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತುಮಿ್  ತಯ್ರ್್ 
ರ್ವ್.್ ತುಮಿ್ ಚಿಂತಿನ್ತ್ಲೆ್�್ ಘಡಿಯೆ�್ ಮನ್ಶೆಪೂತ್್ 
ಯೆತಲೊ.

ಬರೊ ಚಾಕರ್ ಆನಿ ವಾಯ್್ ಚಾಕರ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 13:33–37;್ ಲೂಕ್ 12:41–48)

45
್ ‘್ ‘ಪ್ತೆಯಾಣೆಚೊ್  ಬುದ್ಂತ್್  ಚ್ಕರ್್  ಕೊಣ್?್  ಹೆರ್್ 

ಚ್ಕ್ರಿಂಕ್  ವೆಳ್ರ್್  ಜೆವಣ್್  ದಿಂವ್ಚಿಯಾಕ್  ಧನಿ್ 
ಕೊಣ್ಚೆರ್್ ಭವಯಾಸೊ್ ದವತ್ಯಾಗಿ�್ ತೊಚ್.್ 46

್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ 
ದಿಲೆ್ಂ್  ಕ್ಮ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಆಸ ತ್ಾನ್ಂಚ್್ ಧನಿ್ ಆಯ್್ಯಾರ್್ 
ತ್ಯಾ್ ಚ್ಕ್ರಿಕ್ ಚಡ್್ ಸಂತೊಸ್್ ಜ್ತಲೊ.್ 47

್ ಹ್ಂವ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸತ್ಚ್್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್  ತೊ್ ಧನಿ್ ಆಪ್್್ ಆಸ್ತಾ್ 
ಬದ್ಕ್ಚಿ್ ತ್ಯಾ್ ಚ್ಕ್ರಿಕ್ ಖಬಡ್ದಾರಿ್ ದಿತಲೊ.

48
್ ಪುಣ್್ ಚ್ಕರ್್ ಖೊಟೊ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಆನಿ್ ಮ್ಹಜೊ್ 

ಧನಿ್ ವೆಗಿಂಚ್್ ಪ್ಟಂ್ ಯೆ�ನ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತ್್ಯಾರ್್ ತ್ಕ್್ 
ಕ್ತೆಂ್ ಜ್ತಲೆಂ?್ 49

್ ತೊ್ ಚ್ಕರ್್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ಚ್ಕ್ರಿಂಕ್ 
ಕಷುಟನ್್ ಮ್ರುನ್್ ಆಪ ಣ್್ಂ್ ತಸಲ್ಯಾಂ್ ಸ್ಂಗ್ತ್ಂ್ 
ಮೆಳೊೆನ್್  ಗಮಮತ್್  ಮ್ನ್ಯಾ್  ಖ್ವ್ನಾ್  ಪ್ಯೆವ್ನಾಂಚ್್ 
ಆಸತಾಲೊ.್ 50

್ ಆಶೆಂ್ ತೊ್ ಆನಿಂಕ್�್ ತಯ್ರ್್ ನ್ತ್ಲ್ಯಾ್ 
ವೆಳ್ರ್್ ಧನಿ್ ತೊ್ ಚಿಂತಿನ್ತ್ಲ್ಯಾ್ ವೆಳ್ರ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ 
51

್ ತ್ಕ್್  ಶಿಕ್್್  ಲ್ವ್ನಾ್  ಕಪಟ್  ಆಸ್ಲ್ಯಾ್  ಜ್ಗ್ಯಾಕ್ 
ಲೊಟತಾಲೊ.್  ತ್ಯಾ್  ಜ್ಗ್ಯಾರ್್  ರಡ ಣೆ್ಂ್  ಆನಿ್  ದ್ಂತ್್ 
ಖಿಲೊಯಾಣ್ ಆಸ್ತಾಲ್.

ಧಾ ಧೆಡ್ರಾಂಚಿ ಒಪಾರ್

25್ ್ 1್ ‘್ ‘ತ್ಯಾ್ ದಿಸ್ನಿಂ್ ಸಗಿಯಾಂಚೆಂ್ ರ್ಜ್ಯಾ್ ಕಶೆಂ್ 
ಆಸತಾಲೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾಕ್ ಹಿ್ ಒಪ್ರ್್ ಸಮ್ಸಮ್್ 

ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಧ್್ ಧೆಡಿಯೊ್ ಆಪೆ್್ ದಿವೆ್ ಘವ್ನಾ್ ಹೊರೆತ್ಕ್ 
ಮೆಳ್ಂಕ್ ಗೆಲೊಯಾ.್ 2

್ ತ್ಂಚೆ�್ ಪಯಕ್್ ಪ್ಂಚ್್ ಬೂದ್್ 
ನ್ತ್ಲೊ್ಯಾ್ ಆನಿ್ ಹೆರ್್ ಪ್ಂಚ್್ ಬುದ್ಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾಸಲ್ೊಯಾ.್ 
3

್ ಬೂದ್್ ನ್ತ್ಲ್್ಯಾ್ ಧೆಡಿಯ್ನಿ್ ಆಪೆ್�್ ಬಗೆಕ್್ ದಿವೆ್ ಘತೆ್್ 
ಪುಣ್್ ಜ್ಯ್್ಲೆ್ಂ್ ತೆ�ಲ್್ ಘತೆ್ಂನ್.್ 4

್ ಬುದ್ಂತ್ನಿ್ 
ದಿವ್ಯಾಂ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಪ್್ಯಾ್  ಕೊಳ್ಸೆಲ್ಯಾಂನಿ್  ತೆ�ಲ್್ 
ಘತೆಂ್.್ 5್ ಹೊರೆತ್ನ್್ ಯೆಂವ್ಕ್್ ಘಳ್ಯ್್ ಕೆಲ್.್ ತ್ಂಕ್್ 
ಸಕಕ್ಡ್ಂಕ್ ಪುರಸಣ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಜೆಮ್್ ಆಯ್್ ಆನಿ್ ನಿ�ದ್್ 
ಪಡಿ್.್ 6

್ ‘್ ‘ಮಧ್ಯಾನ್್ ರ್ತಿ್  ‘ಹೊರೆತ್್ ಆಯ್ೊ!್ ತ್ಕ್್ 
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ಮೆಳ್ಂಕ್ ಯೆಯ್!’್ ಮ್ಹಣ್್ ಕೊಣೆಯ�್ ಬೊಬ್್ ಮ್ಲ್ಯಾ.್ 
7

್ ‘್ ‘ತೆದ್ಳ್್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಧೆಡಿಯ್ಂನಿ್ ಉಠೊನ್್ ಆಪ್ಪೆ್್ 
ದಿವೆ್ ತಯ್ರ್್ ಕೆಲೆ.್ 8್ ಬೂದ್್ ನ್ತ್ಲೊ್ಯಾ್ ದೆಡಿಯ್ಂನಿ್ 
ಬುದ್ಂತ್್ ದೆಡಿಯ್ಂಲ್ಗಿಂ,್ ‘ತುಮೆಚಿ�್ ಲ್ಗಿಂ್ ಆಸಲ್್ಯಾ್ 
ತೆಲ್ಂತೆ್ಂ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಇಲೆ್್ ದಿಯ್.್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ದಿವ್ಯಾನಿಂ್ 
ಆಸ್ಲೆ್ಂ್ ತೆ�ಲ್್ ಮುಗ್ದಾಲೆಂ’್ ಮ್ಹಣ್ಲ್ಂ.

9
್ ‘್ ‘ಬುದ್್ಂತ್ನಿ,್  ‘ನ್!್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಲ್ಗಿಂ್ ಆಸ್ಲೆಂ್ 

ತೆ�ಲ್್ ಆಮ್ಕ್ಂಚ್್ ಪ್ವನ್್ ಜ್ಯ್ತಾ.್ ವಿಕತಾಲ್ಯಾಂ್ ಸಶಿಯಾಂ್ 
ವಚುನ್್ ಮೊಲ್ಕ್ ಘಂವೆಚಿಂ್ ಬರೆಂ’್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

10
್ ‘್ ‘ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಪ್ಂಚ್್  ಬೂದ್್  ನ್ತ್ಲೊಯಾ್ 

ಧೆಡಿಯೊ್ ತೆ�ಲ್್ ಮೊಲ್ಕ್ ಘಂವ್ಕ್್  ಗೆಲ್ಂ.್  ತ್ಣಂ್ 
ಗೆಲ್್ಯಾ್ ವೆಳ್ರ್್ ಹೊರೆತ್್ ಆಯೊ್.್ ತಯ್ರ್್ ಆಸ್ಲೊಯಾ್ 
ಧೆಡಿಯೊ್ ಹೊರೆತ್್ ಸವೆಂ್ ಲಗ್ನಾ್ ಸ್ಲ್್ ಭಿತರ್್ ಗೆಲೊಯಾ.್ 
ಉಪ್ರಿಂತ್್ ದ್ವಯಾಟೊ್ ಧ್ಂಪೊ್ಯಾ.

11
್ ‘್ ‘ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಬೂದ್್ ನ್ತ್ಲೊ್ಯಾ್ ಧೆಡಿಯೊ್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್ 

‘ಸ್ಯ್ಬಾ,್ ಸ್ಯ್ಬಾ,್ ಭಿತರ್್ ಯೆ�ಂವ್ಕ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ದ್ರ್್ 
ಉಗೆತಾಂ್ ಕರ್’್ ಮ್ಹಣ್ಲೊಯಾ.

12
್ ‘್ ‘ಪುಣ್್  ಹೊರೆತ್,್  ‘ಹ್ಂವ್್ ಸತ್ಚ್್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ್ 

ತುಮಿ್ ಕೊ�ಣ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ನೆಣ್ಂ’್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ 
ದಿಲ್.

13
್ ‘್ ‘ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ ಜ್ಗುರಿತ್್ ರ್ವ್.್ 

ಮನ್ಶೆಪೂತ್್ ಯೆಂವ್ಚಿ್ ದಿ�ಸ್್ ಜ್ಂವ್್ ಘಡಿ್ ಜ್ಂವ್್ 
ತುಮಿ್ ನೆಣ್ತ್.

ತಿೇನ್ ಚಾರಾರಿಂ ವಿಶಾಕ್ಂಚಿ ಒಪಾರ್
(ಲೂಕ್ 19:11–27)

14
್ ‘್ ‘ಸಗಿಯಾಂಚೆಂ್ ರ್ಜ್ಯಾ,್ ಆಪೆ್ಂ್ ಘರ್್ ಸೊಡ್ನಾ,್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ 

ಗ್ಂವ್ಕ್  ಭೆಟ್್  ಕಚ್ಯಾಯಾಕ್  ಪಯ್ಣ್್  ಕೆಲ್್ಯಾ್  ಏಕ್ 
ಮನ್ಶೆಯಾಕ್  ಸಮ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ತ್ಯಾ್  ಮನ್ಶೆಯಾನ್್ 
ಆಪುಣ್್ ಬ್ಯ್ರಿ್ ಸಚ್ಯಾಯಾ್ ಪಯ್ೆಂ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಚ್ಕ್ರಿಂ್ ಕಡೆ್ 
ಉಲೊವ್ನಾ,್ ಆಪ್್್ ದುಡುಬದ್ಕ್ಚಿ್ ತ್ಂಕ್ಂ್ ಜವ್ಬ್ದಾರಿ್ 
ದಿಲ್.್ 15

್ ತ್ಣೆಂ್ ತ್ಯಾ್ ಚ್ಕ್ರಿಂಚ್್ ಸ್ಮಥೆ�ಯಾ್ ತೆಕ್ದ್್ 
ಕ್ತಿ್್ ಕ್ತಿ್್ ಜವ್ಬ್ದಾರಿ್ ದಿ�ಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ನಿಧ್ಯಾರ್್ ಕೆಲೊ.್ 
ತ್ಣೆಂ್ ಎಕ್್ಯಾ್ ಚ್ಕ್ರಿಕ್ ಪ್ಂಚ್್ ಚಿಲ್ಂನಿ್ ್ ರುಪಯ್್ a್ 
ಆನೆಯಾ�ಕ್್ಯಾಕ್ ದೊ�ನ್್ ಚಿಲ್ಂನಿ್ ರುಪಯ್್ ದಿಲೆ.್ ತಿಸ್ರಿಯಾ್ 
ಚ್ಕ್ರಿಕ್ ಏಕ್ ಚಿಲ್ಂತ್್ ರುಪಯ್್ ದಿಲೆ.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ತೊ್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ಗ್ಂವ್ಂಕ್ ಗೆಲೊ.್ 16

್ ಪ್ಂಚ್್ ಚಿಲ್ಂನಿ್ 
ಕ್ಣೆಘಲ್್ಯಾ್ ಚ್ಕ್ರಿನ್್ ವಚುನ್್ ತೆ್ ರುಪಯ್್ ವಹಿವ್ಟ್ಕ್ 
ಗ್ಲ್ನಾ್ ಆನಿಂಕ್�್ ಪ್ಂಚ್್ ಚಿಲ್ಂನಿ್ ರುಪಯ್್ ಜೊಡೆ್.್ 
17

್ ದೊ�ನ್್ ಚಿಲ್ಂ್ ಘತ್್ಯಾನ್್ ತೆ�ಚ್್ ಪರಿ್ ತೆ್ ರುಪಯ್್ 
ವಹಿವ್ಟ್ಕ್  ಘಾಲ್ನಾ್  ಆನಿಂಕ್�್  ದೊ�ನ್್  ಚಿಲ್ಂನಿ್ 
ಜೊಡೆ್.್ 18

್ ಪುಣ್್ ಏಕ್ ಚಿ�ಲ್ಂತ್್ ರುಪಯ್್ ಘತ್ಲೊ್್ 

a 25.15 ರುಪಯ್ಏಕ್  ರುಪಯ್್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  30,000್ 
ದಿನ್ರ್.್ ಏಕ್ ದಿನ್ರ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಎಕ್್ಯಾಚೊ್ ಏಕ್ ದಿಸ್ಚೊ್ 
ಸ್ಂಬ್ಳ್.

ವಚುನ್್ ಏಕ್ ಫೊಂಡ್್  ಕ್ಡ್ನಾ್  ತೆ್  ರುಪಯ್್ ತ್ಣೆಂ್ 
ಪೂನ್ಯಾ್ ದವಲೆಯಾ.

19
್ ‘್ ‘ಜ್ಯ್್ಯ್ ಕ್ಳ್ಂ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತೊ್ ಯೆಜೊಮನ್್ 

ಘರ್್ ಆಯೊ್.್ ಆಪುಣ್್ ದಿಲ್್ಯಾ್ ರುಪಯ್ಂಚೆಂ್ ಲೆಖ್್ 
ಘಂವ್ಕ್್  ಲ್ಗೊ್.್  20

್ ಪ್ಂಚ್್  ಹಜ್ರ್್  ರುಪಯ್್ 
ಘತ್್ಯಾ್  ಚ್ಕ್ರಿನ್್  ಆನಿಂಕ್�್  ಪ್ಂಚ್್  ಚಿಲ್ಂನಿ್ 
ಆಪ್್ಯಾ್  ಧನ್ಯಾ್  ಲ್ಗಿಂ್  ಹ್ಡ್ನಾ,್  ‘ಧನಿಯ್ಂ,್ ತುವೆಂ್ 
ಮ್ಹಜೆ�ರ್್  ಭವಯಾಸುನ್್  ಪ್ಂಚ್್  ಚಿಲ್ಂನಿ್  ರುಪಯ್್ 
ದಿಲೆಯ.್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಆನಿಂಕ್�್ ಪ್ಂಚ್್ ಚಿಲ್ಂನಿ್ ಜೊಡೆ್’್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

21
್ ‘್ ‘ಧನ್ಯಾನ್,್ ‘ತುಂ್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಚೊ್ ಬರೊ್ ಚ್ಕ್ರ್.್ 

ತೆ್  ಇಲೆ್್  ರುಪಯ್್  ಬಯ್ಯಾಯಾ್  ಥರ್ನ್್  ವಿನಿಯೊ�ಗ್್ 
ಕೆಲೆಯ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಹ್ಂವ್್ ತುಕ್್ ಹ್ಚ್ಕ್�್ ವ್ಹಡೆ್ಂ್ 
ಕ್ಮ್್ ದಿತಲೊಂ.್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಸಂತೊಸ್ಂತ್್ 
ವ್ಂಟೆಲ್್ ಜ್.’್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

22
್ ‘್ ‘ಉಪ್ರಿಂತ್್ ದೊ�ನ್್ ಚಿಲ್ಂನಿ್ ರುಪಯ್್ ಘತ್್ಯಾ್ 

ಚ್ಕ್ರಿನ್್ ಧನಿಯ್ಲ್ಗಿಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್ ‘ಧನಿಯ್,್ ತುವೆಂ್ 
ಮ್್ಹಕ್್ ದೊ�ನ್್ ಚಿಲ್ಂನಿ್ ರುಪಯ್್ ದಿಲೆಯ್.್ ಹ್ಂವೆಂ್ 
ಆನಿಂಕ್�್ ದೊ�ನ್್ ಚಿಲ್ಂ್ ಜೊಡೆ್’್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

23
್ ‘್ ‘ಧನ್ಯಾನ್,್ ‘ತುಂ್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಚೊ್ ಬರೊ್ ಚ್ಕ್ರ್.್ 

ತೆ್  ಇಲೆ್್  ರುಪಯ್್  ಬಯ್ಯಾಯಾ್  ಥರ್ನ್್  ವಿನಿಯೊ�ಗ್್ 
ಕೆಲೆಯ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಹ್ಂವ್್ ತುಕ್್ ಹ್ಚ್ಕ್�್ ವ್ಹಡೆ್ಂ್ 
ಕ್ಮ್್ ದಿತಲೊಂ.್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಸಂತೊಸ್ಂತ್್ 
ವ್ಂಟೆಲ್್ ಜ್.’್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

24
್ ‘್ ‘ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಏಕ್ ಚಿಲ್ಂತ್್ ರುಪಯ್್ ಘತೆ್ಲ್ಯಾ್ 

ಚ್ಕ್ರಿನ್್  ಧನ್ಯಾಲ್ಗಿಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್  ‘ಧನಿಯ್,್  ತುಂ್ 
ಬೊ�ವ್್  ಕಠಿಣ್್  ಮನಿಸ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಹ್ಂವು್  ಜ್ಣ್ಂ.್ 
ತುಂ್ ಲ್ಯ್ನಾತ್್ಯಾಕಡೆ್ ರ್ಸ್್ ಕತ್ಯಾಯ್್ ಆನಿ್ ತುವೆಂ್ 
ವ್ಂಪುಂಕ್  ನ್ತ್ಲೆ್�್  ಕಡೆನ್್  ತುಂ್  ಲುವ ತ್ಾಂಯ್.್ 
25

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಭಿಯ್ನ್್ ವಚುನ್್ ತುಜೆಂ್ 
ರುಪಯ್್  ಧಣಯಾ್  ಪಂದ್್  ಪೂನ್ಯಾ್  ದವಲೆಯಾ.್  ತುವೆಂ್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ದಿಲೆ್್ ರುಪಯ್್ ಹ್ಂಗ್್ ಆಸ್ತ್,್ ಧರ್್ ಕ್ಣೆಘ’್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

26
್ ‘್ ‘ತ್ಕ್್ ಧನಿಯ್ನ್,್  ‘ತುಂ್ ನಷ್ಟಯಾ್ ಆನಿ್ ಆಳಿಶೆ್ 

ಚ್ಕ್ರಿ!್  ‘ಹ್ಂವ್್ ಲ್ಯ್ನಾತ್್ಯಾಕಡೆ್ ರ್ಸ್್ ಕತ್ಯಾಯ್್ 
ಆನಿ್ ತುವೆಂ್ ವ್ಂಪುಂಕ್ ನ್ತ್ಲೆ್�ಕಡೆನ್್ ತುಂ್ ಲುವ್ತಾಂ್ 
ಮ್ಹಣ್್ ತುಂ್ ಜ್ಣ್್ ಆಸ್ಲೊಯ್್?್ 27

್ ತರ್್ ತುವೆಂ್ ಮ್ಹಜೊ್ 
ದುಡು್ ವ್ಡಿಕ್ ದಿ�ಜಯ್್ ಆಸ್ಲೊ್.್ ತೆದ್ಳ್್ ಹ್ಂವ್್ 
ವ್ಡಿ್ ಸಮೆ�ತ್್ ಮ್ಹಜೊ್ ದುಡು್ ಕ್ಣೆಘತೊ್ ಆಸ್ಲೊ್ಂ’್ 
ಮ್ಹಣುನ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

28
್ ‘್ ‘ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಧನಿಯ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಚ್ಕ್ರಿಂ್ ಕಡೆ,್ 

‘ತ್ಚೆಂ್ ಏಕ್ ಚಿ�ಲ್್ ಕ್ಣೆಘವ್ನಾ್ ಪ್ಂಚ್್ ಚಿಲ್ಂ್ ರುಪಯ್್ 
ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಚ್ಕ್ರಿಕ್ ದಿಯ್.್ 29

್ ಆಪ್ಣ್್ ಥಂಯ್್ ಆಸ್ಲೆಂ್ 
ಉಪಯೊ�ಗ್್ ಕತೆಯಾಲ್ಯಾ್ ಹಯೆಯಾಯಾಕ್್ಯಾಕ್ ಚಡ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ದಿತಲೆ,್ ಪುಣ್್ ಆಪ ಣ್್್ ಥಂಯ್್ ಆಸ್ಲೆಂ್ ಉಪಯೊ�ಗ್್ 
ಕರಿನ್ತ್್ಯಾ್  ಮನ್ಶೆ್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಆಸ್ಲೆಂಯ್  ಕ್ಡ್ನಾ್ 
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ವ್ಹತಯಾಲೆ’್  ಮ್ಹಣುನ್್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್  30
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 

ತ್ಯಾ್  ಧನಿಯ್ನ್,್  ‘ನ್ಕ್ರಿ್  ಚ್ಕ್ರಿಕ,್  ಲೊ�ಕ್ 
ವ್ಳೊೆ್ಳೊೆನ್್ ರಡುನ್್ ಆಪೆ್್ ದ್ಂತ್್ ಖಿಲೊಯಾಣ್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ 
ಕ್ಳೊೆಕ್ಂತ್್ ಉಡಯ್’್ ಮ್ಹಣುನ್್ ತ್ಕ್ದ್್ ದಿಲ್.

ಸವಾತಾಂಕ್ ಮನಾಶಪೂತಾಚೆಂ ತಿೇರ್ತಾ
31

್ ‘್ ‘ಮನ್ಶೆಪೂತ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಮಹಿಮೆನ್್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ದೆ�ವ್್ 
ದುತ್ಂ್ ಸವೆಂ್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಯೆತನ್್ ರ್ಯ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಶಿಯ್ಸಣ್ರ್್  ಬಸತಾಲೊ.್  32

್ ಸಂಸ್ರ್ಚೊ್  ಸವ್ಯಾ್ 
ಲೊ�ಕ್  ತ್ಚೆ�್  ಸಮೊರ್್ ಜಮೊ್ ಜ್ತಲೊ.್  ಗೊವಿ್್ 
ಬಕ್್ಯಾಂಕ್  ಬಕ್ರಿಯಾಂ್  ಥ್ವ್ನಾ್  ವೆಗಿ್ಂ್  ಕತ್ಯಾ್  ತಶೆಂ್ 
ತ್ಂಕ್ಂ್ ತೊ್ ವೆಗಿ್ಂ್  ಕತ್ಯಾಲೊ.್ 33

್ ಮನ್ಶೆಪೂತ್್ 
ಬಕ್ರಿಯಾಂಕ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಉಜ್್ಯಾಕ್ ಆನಿ್ ಬಕ್್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ದ್ವ್ಯಾಕ್ ತೊ್ ರ್ವಯತಾಲೊ.

34
್ ‘್ ‘ತವಳ್್  ರ್ಯ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಉಜ್್ಯಾಕಡೆ್  ಆಸ್್ಯಾ್ 

ಲೊಕ್ಕ,್  ‘ಯೆಯ್,್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಬ್ಪ್ನ್್  ವ್ಹಡಿ್ಂ್ 
ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್ಂ್  ದಿಲ್ಯಾಂತ್.್  ಯೆಯ್,್  ದೆವ್ನ್್ 
ಭ್ಸಯ್ೆಂ್ ರ್ಜ್ಯಾ್ ಘಯ್.್ ತೆಂ್ ರ್ಜ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್ 
ಆರಂಭ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ತುಮೆಚಿ�್ ಖ್ತಿರ್್ ತಯ್ರ್್ ಕೆಲ್ಂ.್ 
35

್ ತುಮಿ್ ಹೆಂ್ ರ್ಜ್ಯಾ್ ತುಮೆಚಿ್ ಕನ್ಯಾ್ ಘಯ್.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಹ್ಂವ್್ ಭುಕೆಲೊ್ಂ.್ ತುಮಿ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಖ್ಂವ್ಕ್್ ದಿಲೆ್ಂ.್ 
ಹ್ಂವ್್ ತ್ನೆಲೊ್ಂ,್ ತುಮಿ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಪ್ಯೆಂವ್ಕ್್ ದಿಲೆಂ,್ 
ಹ್ಂವ್್  ಎಕುಸೆರೊಂ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಘರ್್  ಸೊಡ್ನಾ್  ಪಯ್ಸೆ್ 
ಆಸ್ತಾನ್,್ ತುಮಿ್ ಮ್್ಹಕ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಘರ್್ ಭಿತರ್್ ಆಸೊರಿ್ 
ದಿಲೊ.್ 36

್ ಹ್ಂವ್್ ಉಗೊತಾಂ್ ಆಸ್ಲೊ್.್ ತುಮಿ್ ಮ್್ಹಕ್್ 
ನೆ್ಹಸೊಂಕ್ ದಿಲೆಂ.್ ಹ್ಂವ್್ ಪ್ಡೆಂತ್್ ಆಸ್ಲೊ್ಂ,್ ತುಮಿ್ 
ಮ್ಹಜ್ ಜತನ್್ ಘತಿ್.್  ಹ್ಂವ್್ ಬಂದೆಂತ್್ ಆಸ್ಲೊ್ಂ,್ 
ತುಮಿ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್ ಆಯ್್ಯಾತ್’್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ.

37
್ ‘್ ‘ತವಳ್್ ತೆ್ ಭ್ಗೆವಂತ್್ ಲೊ�ಕ,್  ‘ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್ 

ಕೆದ್ಳ್್  ತುಕ್್  ಭುಕೆಲೊ್್  ದೆಖ್ಲೊ್್  ತುಕ್್  ಆಮಿ್ 
ಖ್ಂವ್ಕ್್ ದಿಲೆ್ಂ?್ ಕೆದ್ಳ್್ ತುಕ್್ ಪ್ಯೆಂವ್ಕ್್ ದಿಲೆ್ಂ?್ 
38

್ ತುಂ್  ಎಕುಸೆರೊಂ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಘರ್್  ಸೊಡ್ನಾ್  ಪಯ್ಸೆ್ 
ಆಸ ತ್ಾನ್,್  ಕೆದ್ಳ್್  ಆಮಿ್  ತುಕ್್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಘರ್್ 
ಭಿತರ್್ ಆಸೊರಿ್ ದಿಲೊ?್ ತುಂ್ ಉಗೊತಾಂ್ ಆಸ್ಲೊ್್ ಪಳೆವ್ನಾ್ 
ಕೆದ್ಳ್್  ಆಮಿ್  ತುಕ್್  ನ ್ೆಹಸೊಂಕ್  ದಿಲೆಂ?್  39

್ ತುಂ್ 
ಪ್ಡೆಂತ್್ ಆಸ್ಲೊ್್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಕೆದ್ಳ್್ ಆಮಿ್ ತುಜ್ ಜತನ್್ 
ಘತಿ್.್ ತುಂ್ ಬಂದೆಂತ್್ ಆಸ್ತಾನ್್ ಕೆದ್ಳ್್ ಆಮಿ್ ತುಕ್್ 
ಪಳೆಂವ್ಕ್್ ಆಯ್್ಯಾಂವ್?’್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾಲೆ.

40
್ ‘್ ‘ತವಳ್್  ರ್ಯ್,್  ‘ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸತ್ಚ್್ 

ಸ್ಂಗ್ತಾಂ.್ ಹ್ಂಗ್ಂ್ ತುಮಿ್ ಮ್್ಹಜ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಜೆಂ್ 
ಕ್ತೆಂ್ ಕತ್ಯಾತ್ಗಿ�್ ತೆಂ್ ಸಗೆ್ಂ್ ಮ್್ಹಕ್ಚ್್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಬರಿ್ 
ಜ್ಲೆಂ’್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿತ್ಲೊ.

41
್ ‘್ ‘ಉಪ್ರಿಂತ್್  ರ್ಯ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ದ್ವ್ಯಾಕ್ 

ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ,್  ‘ಮ್ಹಜೆ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಚಲ್,್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಶಿಕ್್್ ಜ್ಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ದೆವ್ನ್್ ತಿಮ್ಯಾನ್್ ಕೆಲ್ಂ.್ 
ಸೆೈತ್ನ್ಂಕಯ�್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ದುತ್ಂಕ್ ತಯ್ರ್್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ 

ಪ್ವ್್ನ್ತ್ಲ್್ಯಾ್  ಉಜ್ಯಾಂತ್್  ಪಡ್.್  42
್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 

ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ‘ಹ್ಂವ್್ ಭುಕೆಲೊಂ್.್ ತುಮಿ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಖ್ಂವ್ಕ್್ 
ದಿಲೆಂನ್.್  ಹ್ಂವ್್  ತ್ನೆಲೊ್ಂ,್  ತುಮಿ್  ಮ ್್ಹಕ್್ 
ಪ್ಯೆಂವ್ಕ್್ ದಿಲೆಂ್ ನ್,್ 43

್ ಹ್ಂವ್್ ಎಕುಸೆರೊಂ್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಘರ್್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಪಯ್ಸೆ್ ಆಸ್ತಾನ್,್ ತುಮಿ್ ಮ್್ಹಕ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಘರ್್ ಭಿತರ್್ ಆಸೊರಿ್  ದಿಲೊನ್.್  ಹ್ಂವ್್ ಉಗೊತಾಂ್ 
ಆಸ್ಲೊ್ಂ.್ ತುಮಿ್ ಮ್್ಹಕ್್ ತುಮಿ್ ನೆ್ಹಸೊಂಕ್ ದಿಲೆಂನ್.್ 
ಹ್ಂವ್್  ಪ್ಡೆಂತ್್  ಆಸ್ಲೊ್ಂ,್  ತುಮಿ್ ಮ್ಹಜ್  ಜತನ್್ 
ಘತಿನ್್.್ ಹ್ಂವ್್ ಬಂದೆಂತ್್ ಆಸ್ಲೊಂ್,್ ತುಮಿ್ ಮ್್ಹಕ್್ 
ಪಳೆಂವ್ಕ್್ ಯೆ�ಂವ್ಕ್್  ನ್ಂತ್’್ ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾಲೊಂ.್ 
44

್ ‘್ ‘ತವಳ್,್  ‘ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್  ‘ಕೆದ್ಳ್್ ತುಕ್್ ಭುಕೆಲೊ್್ 
ದೆಖ್ಲೊ್್  ತುಕ್್  ಆಮಿ್  ಖ್ಂವ್ಕ್್  ದಿಲೆ್ಂ?್  ಕೆದ್ಳ್್ 
ತುಕ್್ ಪ್ಯೆಂವ್ಕ್್ ದಿಲೆಂ್?್ ತುಂ್ ಎಕುಸೆರೊಂ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಘರ್್ 
ಸೊಡ್ನಾ್ ಪಯ್ಸೆ್ ಆಸ್ತಾನ್,್ ಕೆದ್ಳ್್ ಆಮಿ್ ತುಕ್್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಘರ್್ ಭಿತರ್್ ಆಸೊರಿ್ ದಿಲೊ?್ ತುಂ್ ಉಗೊತಾಂ್ ಆಸ್ಲೊ್್ 
ಪಳೆವ್ನಾ್  ಕೆದ್ಳ್್  ಆಮಿ್  ತುಕ್್  ನ ್ೆಹಸೊಂಕ್  ದಿಲೆಂ?್ 
ತುಂ್ ಪ್ಡೆಂತ್್ ಆಸ್ಲೊ್್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಕೆದ್ಳ್್ ಆಮಿ್ ತುಜ್ 
ಜತನ್್ ಘತಿ್.್ ತುಂ್ ಬಂದೆಂತ್್ ಆಸ್ತಾನ್್ ಕೆದ್ಳ್್ ಆಮಿ್ 
ತುಕ್್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್ ಆಯ್್ಯಾಂವ್?’್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿತ್ಲೆ.್ 
45

್ ‘್ ‘ತವಳ್್  ರ್ಯ್,್  ‘ಹ್ಂವ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸತ್ಚ್್ 
ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್  ಹ್ಂಗ್ಂ್  ತುಮಿ್  ಮ ್್ಹಜ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್ 
ಜೆಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಕರುಂಕ್ ನ್ಂಗಿ�್ ತೆಂ್ ಸಗೆ್ಂ್ ಮ ್್ಹಕ್ಚ್್ 
ಕರಿನ್ತ್್ಯಾಬರಿ್ ಜ್ಲೆಂ’್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿತ್ಲೊ.

46
್ ‘್ ‘ತವಳ್್ ಖೊಟೆ್ ಲೊ�ಕ್ ಥಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಬ್ಯ್ರಿ್ 

ಸನ್ಯಾ್ ವೆತ್ಲೆ.್ ತ್ಂಕ್್ ಸ್ಸ ಣ್್ಚೆ�್ ಖ್ಯಾಸ್ತಾ್ ಜ್ತಲ್.್ 
ಪುಣ್್ ಭ್ಗೆವಂತ್್ ಲೊ�ಕ್ಕ್ ಸ್ಸಿಣ್ಕ್ ಜವಿತ್್ ಲ್ಭತಾಲೆಂ.”

ಜೆಜುಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರುಂಕ್ ವಹಾಡ್ಲಾಂಚೆಂ ಗುಟ್ಮಳ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 14:1–2;್ ಲೂಕ್ 22:1–2;್ ಜುವ್ಂವ್್ 11:45–53)

26್ ್ 1್ ಜೆಜುನ್್ ಹೊಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಉಲೊವ್ನಾ್ ಜ್ತಚ್,್ 
ಆಪ್್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂಕ,್ 2್ “ಆನಿ್ ದೊ�ನ್್ ದಿಸ್ಂನಿ್ 

ಪ್ಸ್ಖಾಚಿ್ ಪರಬ್್ ಜ್ಂವಿಚಿ್ ಆಸ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಮಿ್ ಜ್ಣ್ತ್.್ 
ತ್ಯಾ್  ದಿಸ್್ ಮನ್ಶೆಪುತ್ಕ್ ಖುಸ್ಯಾರ್್ ಮ್ರುಂಕ್ 
ದುಸ್ಮನ್ಕ್ ಧನ್ಯಾ್ ದಿತಲೆ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

3
್ ಹೆಣೆಂ್ ಪರಿಧ್ನ್್ ಯ್ಜಕ್ ಆನಿ್ ಜುದೆವ್ಂಚೆಂ್ ವ್ಹಡಿಲ್,್ 

ಶೆರಿ�ಷ್ಠ್್ ಯ್ಜಕ್ಚ್ಯಾ್ ಘರಿಂ್ ಜಮೊ್ ಜ್ಲೆ.್ ಪರಿಧ್ನ್್ 
ಯ್ಜಕ್ಚೆಂ್ ನ್ಂವ್್ ಕ್ಯಫ್ಸ್.್ 4

್ ತ್ಯಾ್ ಸಭೆಂತ್್ 
ತ್ಣಂ್ ಜೆಜುಕ್ ಹಿಕಮತೆನ್್ ಧರುನ್್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ರುಂಕ್ 
ಗುಟಮಳ್್ ಕೆಲೊ.್ 5್ ಪುಣ್್ ಸಭೆಂತ್್ ಆಸಲ್ೆಲ್ಯಾಂನಿ,್ “ಆಮಿ್ 
ಪ್ಸ್ಖಾ್ ಪಬೆಯಾಚ್ಯಾ್ ದಿಸ್್ ಜೆಜುಕ್ ಬಂಧೆಂತ್್ ಘಾಲುಂಕ್ 
ಜ್ಯ್ನಾ.್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ಲೊ�ಕ್  ಕ್ಂಯ್್ 
ಉಚ್ಂಬಳ್್ ಜ್ಯ್ತಾ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ.್

ಏರಾ ಸ್ತ್ೇಯೆನ್ ರೆಲೆಲಿಂ ವಿಶೆೇಷ್ ರಾಯೆತಾಂ
(ಮ್ಕಯಾ್ 14:3–9;್ ಜುವ್ಂವ್್ 12:1–8)

6
್ ಜೆಜು್  ಭೆಥ್ನಿಯ್ಂತ್್  ಆಸ ತ್ಾನ್್  ಸಿಮೊನ್್ 
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ನ್ಂವ್ಂಚ್ಯಾ್ ಕೊಡ್ಕ್ರ್ಚ್ಯಾ್ ಘರ್್ ಆಸಲ್ೊ.್ 7್ ತವಳ್್ 
ಏಕ್ ಸಿತ್�ಯೆನ್್ ಬೊ�ವ್್ ಮೊಲ್ಧಿಕ್ ಸುಗಂಧ್್ ತೆ�ಲ್್ 
ಏಕ್ ಸಿಸೆಂ್ತ್್ ಘವ್ನಾ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ತಿಣೆಂ್ ಜೆವ್ಣ್ಕ್ ಬಸಲ್ೆಲ್ಯಾ್ 
ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ಮಸತಾಕ್ರ್್ ತೆಂ್ ಸುಗಂಧ್್ ತೆ�ಲ್್ ವ್ತೆ್ಂ.

8
್ ಹೆಂ್ ಪಳೆಲೆ್್ ಶಿಸ್್ ತ್ಯಾ್ ಸಿತ್ಯೆಚೆರ್್ ರ್ಗ್ರ್್ ಜ್ವ್ನಾ,್ 

“ತೆಂ್ ಸುಗಂಧ್್ ತೆ�ಲ್್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ವಿಭ್ಡ್್ ಕತ್ಯಾಯ್?್ 
9

್ ತೆಂ್  ಬಯ್ಯಾ್ ಮೊಲ್ಕ್  ವಿಕುನ್್  ಆನಿ್ ಮೆಳ್ಲೊ್್ 
ದುಡು್ ದುಬಯಾಳ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಂಟೆಯಾತೊ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.

10
್ ಪುಣ್್ ಹ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಜೆಜುನ್್ ಕ್ರಣ್್ ಸಮೊ್ವ್ನಾ್ 

ಆಪ್್ಯಾ್  ಶಿಸ್ಂಕಡೆ,್  “ಹ್ಯಾ್  ಸಿತ್ಯೆಕ್ ತುಮಿ್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಧೊಸ ತ್ಾತ್?್ ತಿಣೆಂ್ ಮ್ಹಜೆ�್  ಪ್ಸತ್್ ಏಕ್ ಉತಿತಾ�ಮ್್ 
ಕನಿಯಾಂ್ ಕೆಲ್ಯಾ.್ 11

್ ದುಬಯಾಳ ್ೆ ಲೊ�ಕ್ ತುಮೆಚಿ�್ ಮಧೆಂ್ 
ಸದ್ಂಚ್್  ಆಸ್ತ್.್  ಪುಣ್್  ಹ್ಂವ್್  ತುಮೆಚಿ�್  ಸವೆಂ್ 
ಆಸೊಚಿನ್.್ 12

್ ಹ್ಂವ್್ ಮೆಲ್ಯಾಂ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ 
ಸಮ್ಧೆಯಾಕ್ ತಯ್ರ್್ ಕಚೆಯಾಖ್ತಿರ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಕುಡಿರ್್ 
ಹೆಂ್ ಸುಗಂಧ್್ ತೆ�ಲ್್ ವ್ತೆ್ಂ.್ 13

್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸತ್ಚ್್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್  ಸಗ್್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ರ್್  ಜಂಯ್್ 
ಜಂಯ್್  ಹಿ್  ಸುವ್ತ್ಯಾ್  ಪರಿಗಟ್್  ಜ್ತ್,್  ಥಂಯ್್ 
ಸಗ್್ಯಾನ್್ ತಿಣೆಂ್ ಕೆಲ್್್ ಹಿ್ ಕನಿಯಾಯ�್ ತಿಚ್ಯಾ್ ಉಗ್್ಸ್ಕ್ 
ಸ್ಂಗತಾಲೆ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ಜೆಜುಕ್ ದುಸಾ್ಮನ್ ಜಾಲೊಲಿ ಜುದಾಸ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 14:10–11;್ ಲೂಕ್ 22:3–6)

14
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಬ್ರ್್ ಶಿಸ್ಂ್ ಪೆೈಕ್್ ಎಕೊ್್ ಜುದ್ಸ್್ 

ಇಸ್ಕ್ರಿಯೊತ್್  ನ್ಂವ್ಂಚೊ್  ಪರಿಧ್ನ್್ ಯ್ಜಕ್್ 
ಸಶಿಯಾಂ್ ವಚುನ್,್ 15

್ “ಜೆಜುಕ್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಧರುನ್್ 
ದಿಲ್ಯಾರ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ತುಮಿ್ ಕ್ತೆ್್ ಪಯೆಶೆ್ ದಿತಲ್ಯಾತ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ.್್ ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್ ಯ್ಜ್ಕ್ನಿ್ ತಿ�ಸ್್ ರುಪ್ಯಾಚಿ್ 
ನ್ಣಂ್ ಜುದ್ಸ್ಕ್ ದಿಲ್.್ 16

್ ತ್ಯಾ್ ದಿಸ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಜೆಜುಕ್ 
ಧನ್ಯಾ್ ದಿಂವ್ಕ್್ ಬರೊ್ ಸಂದ್ರಿಪ್್ ಸೊಧ ತ್ಾಲೊ.

ಪಾಸಾಖಾಚಾಕ್ ಪಬೆತಾಕ್ ತರಾರಾಯ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 14:12–21;್ ಲೂಕ್ 22:7–

14,್ 21–23;್ ಜುವ್ಂವ್್ 13:21–30)
17

್ ಬೆಖಮಿರ್್ ಉಂಡ್ಯಾ್ ಪೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ ಪಯ್್ಯಾ್ ದಿಸ್್ ಶಿಸ್್ 
ಜೆಜು್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್ “ಆಮಿ್ ತುಜೆ�್ ಖ್ತಿರ್್ ಪ್ಸ್ಖಾ್ 
ಪೆಸ ತ್ಾಚೆಂ್  ಜೆವ್ಣ್್  ಖಂಯ್್ ತಯ್ರ್್  ಕರಿಜಯ್?”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.

18
್ ತ್ಕ್್  ಜೆಜುನ್,್  “ತುಮಿ್  ಶಹರ್ಕ್  ವಚುನ್್ 

ಹ್ಂವೆಂ್ ದ್ಕೊಂವ್ಚಿಯಾ್ ಮನ್ಶೆಕ್ ಮೆಳೊೆನ್್ ತ್ಕ್,್ 
‘ವಿಂಚೆಲ್ೊ್ ವೆ�ಳ್್ ಲ್ಗಿಂ್ ಪ್ವ್.್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಪ್ಸ್ಖಾಚೆಂ್ 
ಜೆವ್ಣ್್ ತುಜ್ಯಾ್ ಘರ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂ್ ಸವೆಂ್ ಕತ್ಯಾಂ್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಶಿಕೊಣ್ದಾರ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ’್ ಮ್ಹಣ್್ ತಿಳಿಸೆಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.್ 19

್ ಜೆಜುನ್್ ಸ್ಂಗೆ್ಲ್ಯಾ್ ಬರಿ್ ಶಿಸ್ಂನಿ್ 
ಪ್ಸ್ಖಾಚ್ಯಾ್ ಪಬೆಯಾಕ್ ಜೆವ್ಣ್್ ತ್ಣಂ್ ತಯ್ರ್್ ಕೆಲೆಂ.

20
್ ಸ್ಂಜ್್ ಜ್ತ್ಸ್್ ಜೆಜು್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂ್ ಸವೆಂ್ 

ಜೆವ ಣ್್ಕ್ ಬಸ್ಲೊ.್ 21
್ ತೆ್ ಸಕಕ್ಡೆ್ ಜೆವ ಣ್್ರ್್ ಆಸ ತ್ಾನ್್ 

ಜೆಜುನ್,್  ‘್ ‘ಹ್ಂವ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸತ್ಚ್್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್ 
ಹ್ಂಗ್್ ಬ್ರ್್ ಪೆೈಕ್್ ಎಕೊ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ದುಸ್ಮನ್ಚ್ಯಾ್ 
ಹ್ತ್ಂತ್್  ಪರ್ಧಿ�ನ್್  ಕತ್ಯಾಲೊ”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

22
್ ಶಿಸ್್ ಹೆಂ್ ಆಯುಕ್ನ್್ ಬೊ�ವ್್ ದು:ಖೆಲೆ.್ ಹಯೆಯಾಕ್ 

ಶಿಸ್್  ಜೆಜುಕ,್  ‘್ ‘ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್  ನಿಜ್ಯಕ್�್  ಹ್ಂವ್್ 
ನ್ಹಯ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

23
್ ಜೆಜುನ್,್  ‘್ ‘ಬಶಿಯೆಂತ್್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಸವೆಂ್  ಆಪೊ್್ 

ಹ್ತ್್ ಘಾಲ ತ್ಾಲೊಚ್್ ಮ್ಹಜೊ್ ವಿರೊ�ಧಿ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 
24

್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ಂ್ ಬರಯ್್ಯಾ್ ಪರಿಕ್ರ್್ ಮನ್ಶೆಪೂತ್್ 
ವಚುನ್್ ಮರಣ್್ ಪ್ವ ತ್ಾ್  ತೆಂ್ ಖರೆಂ.್ ಪುಣ್್ ತ್ಕ್್ 
ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ರುಂಕ್ ಪರ್ಧಿ�ನ್್ ಕತೆಯಾಲ್ಯಾಕ್ ಮೊಸ್ತಾ್ 
ವ್ಯ್ಟ್ ಜ್ತ್.್ ತೊ್ ಜಲಮನ್ತ್್ಯಾರ್್ ಕ್ತೆಂ್ಯ�್ ಬರೆಂ್ 
ಆಸೆ್ಂ!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

25
್ ತವಳ್,್ ಜೆಜುಕ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ದುಸ್ಮನ್ಕ್ ಪರ್ಧಿ�ನ್್ 

ಕಚೊಯಾ್ ಜುದ್ಸ್ನ್,್ ‘್ ‘ಮೆಸಿತ್,್ ತುಕ್್ ವಿರೊ�ಧಿ್ ಹ್ಂವ್್ 
ನ್ಹಯ್ಮೂ?”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.
ತ್ಕ್್  ಜೆಜುನ್,್  ‘್ ‘ವ್ಹಯ್,್  ತೊ್ ತುಂಚ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ 

ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

ಸವೆತಾಸ್ಪರಾಚೆಂ ಜೆವಾಣ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 14:22–26;್ 22:15–20;್ 1್ ಕೊರಿಂರ್್ 11:23–25)

26
್ ತೆ್  ಜೆವ್ಣ್್ ಕತ್ಯಾನ್,್ ಜೆಜುನ್್ ಉಂಡೊ್ ಘವ್ನಾ್ 

ತ್ಕ್್  ದೆವ್ಕ್  ಆಗ್ಯಾಂ್  ದಿ�ವ್ನಾ,್  ತೊ್  ಮೊಡುನ್,್ 
‘್ ‘ಘಯ್,್ ಖ್ಯ್,್ ಹಿ್ ಮ್ಹಜ್ ಕೂಡ್”್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಶಿಸ್ಂಕ್ ದಿಲ್.

27
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜೆಜು್  ದ್ಕ್ಂರೊ�ಸ್ಚೆಂ್ 

ಆಯ ದ್ಾನ್್ ಘವ್ನಾ್ ತ್ಚೆ�್ ಖ್ತಿರ್್ ದೆವ್ಕ್ ಆಗ್ಯಾಂ್ 
ದಿ�ವ್ನಾ,್ ‘್ ‘ತುಮಿ್ ಸವ್ಯಾ್ ಹೆಂ್ ಪ್ಯೆಯ್.್ 28

್ ಹೆಂ್ ನವ್ಯಾ್ 
ಕರರ್ಚೆಂ್ ಮ್ಹಜೆಂ್ ರಗ್ತ್.್ ಹೆಂ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಮನ್ಶೆಚ್ಯಾ್ 
ಪ್ತ್ಕ್ಂಚ್ಯಾ್ ಬೊಗಸೆಣ್ಯಾ್ ಪ್ಸತ್್ ತೆಂ್ ವ್ರೊಂವೆಚಿಂ್ 
ರಗ್ತ್.್ 29

್ ಹ್ಂವ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಬ್ಪ್ಚ್ಯಾ್ ರ್ಜ್ಯಾಂತ್್ 
ವಚುನ್್  ದ್ಕ್ಂರೊ�ಸ್್  ನವ್ಯಾನ್್  ಪ್ಯೆಸರ್್  ತೆಂ್ 
ಆನಿ್ ಮುಖ್ರ್್ ಪ್ಯೆಂವ್ಚಿ್ ನ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೊನ್್ 
ಲೊ�ಕ್ಕ್ ಪ್ಯೆಂವ್ಕ್್ ದಿಲೊ.

30
್ ತವಳ್್ ಸಗ್್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂನಿ್ ಪ್ಸ್ಖಾಚ್ಯಾ್ ಪಬೆಯಾಚೆಂ್ 

ಗಿ�ತ್್ ಗ್ಯ್ೆಂ.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತೆ್ ಒಲ್ವೆತ್್ ದೊಂಗ್ರಿಕ್ 
ಗೆಲೆ.

ಶಿಸಾಂಚೆಂ ವಿಶಾವಾಸ್ ಘಾತಾಚೆಂ ಸೂಚನ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 14:27–31;್ ಲೂಕ್ 22:31–34;್ 

ಜುವ್ಂವ್್ 13:36–38)
31

್ ತವಳ್್ ಜೆಜು್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂಕ,್  ‘್ ‘ಆಯೆಚಿ�್ ರ್ತಿಂ್ 
ತುಮಿ್  ಸಗೆ್್  ಮ್ಹಜೆ�್  ವವಿಯಾಂ್  ತುಮೊಚಿ್  ವಿಶ್್ಸ್್ 
ಖಂಡತಾಲ್ಯಾತ್.
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‘ಹ್ಂವ್್ ಗೊವ್್ಯಾಕ್ ಮ್ತಯಾಲೊಂ,
ತವಳ್್ ಸಗೆ್್ ಬಕೆರಿ್ ಶಿಂಪಡತಾಲೆ’್ ್  ಜಕರಿಯ್್ 13:7

ಮ್ಹಣ್್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಪುಸತಾಕ್ಂ್  ಬರೊವ್ನಾ್  ಆಸ್.್  32
್ ಪುಣ್್ 

ಹ್ಂವ್್ ಮರೊನ್್ ಜವ್ಂತ್್ ಉಠೊನ್್ ಯೆತಲೊಂ.್ 
ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಹ್ಂವ್್ ಗ್ಲ್ಲೆಯ್ಕ್ ವೆತ್ಲೊಂ.್ ತುಮಿ್ 
ಥಂಯ್್ ವೆಚ್ಯಾ್ ಪಯ್ೆಂಚ್್ ಹ್ಂವ್್ ಥಂಯ್್ ಆಸ್ತಾಲೊಂ”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

33
್ ಪೆದುರಿನ್,್  ‘್ ‘ಹೆರ್್  ಶಿಸ್ಂಕ್  ತುಜೆರ್್  ವಿಶ್್ಸ್್ 

ಚುಕ್ತ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್  ಹ್ಂವ್್  ಮ್ತ್ರಿ್  ತಶೆಂ್ 
ಕರಿಸೊನ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

34
್ ಜೆಜುನ್,್  ‘್ ‘ಹ್ಂವ್್ ತುಕ್್ ಸತ್ಚ್್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್ 

ಆಜ್್ ರ್ತಿಂ್ ಕೊಂಬೊ್ ಸ್ದ್್ ಘಾಲೆಚಿ�್ ಫುಡೆಂ್ ತುಂ್ 
ಮ್ಹಜೆ�್ ವಿಶಿಂ್ ತೊ್ ಮ್್ಹಕ್್ ನೆಣ್ಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ತಿ�ನ್್ ಪ್ವಿಟಂ್ 
ಸ್ಂಗ್ತಾಲೊಯ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

35
್ ಪುಣ್್ ಪೆದುರಿನ್,್  ‘್ ‘ಹ್ಂವ್್ ತುಜೆ�್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ 

ಮೆಲ್ಯಾರಿ�್ ಸಯ್,್ ತುಕ್್ ನ್ಕ್ಚೊಯಾನ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ 
ಹೆರ್್ ಶಿಸ್ಂನಿ್ ತೆ�ಚ್್ ಪರಿಂ್ ಸ್ಂಗೊಂವ್ಕ್ಲ್ಗೆ್.

ಸಂಕಷಾ್ಂತ್ ಜೆಜುಚೆಂ ಮಾರೆಣ್ಂ
(ಮ್ಕಯಾ್ 14:32–42;್ ಲೂಕ್ 22:39–46)

36
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜೆಜು್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಶಿಸ್ಂ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್ 

ಗೆತೆಸೆಮನಿ್  ನ್ಂವ್ಚ್ಯಾ್  ಏಕ್್  ಮಳ್ಯಾಕ್  ಗೆಲೊ.್ 
ಜೆಜುನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂಕ,್ ‘್ ‘ಹ್ಂವ್್ ಥಂಯ್್ ವಚುನ್,್ 
ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್ ಕರುನ್್ ಯೆ�ಸರ್್ ಹ್ಂಗ್ಚ್್ ಬಸ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ.್್ 37

್ ಜೆಜುನ್್ ಪೆದುರಿಕ್ ಆನಿ್ ಜೆಬೆದೆವೆಚ್ಯಾ್ 
ದೊ�ಗ್್ ಪುತ್ಂಕ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಘವ್ನಾ್ ಮುಖ್ರ್್ ಗೆಲೊ.್ 
ತವಳ್್  ಜೆಜು್  ಬೊ�ವ್್ ದುಖೆ�ಸ್ತಾ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಖಂತಿ�ಷ್ಟ್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾನ್,್ 38

್ ತ್ಂಕ್,್  ‘್ ‘ಮ್ಹಜೆಂ್ ಕ್ಳಿಜ್್ ದುಖ್ನ್್ 
ಭಲ್ಯಾಂ,್ ಮೊತ್ಯಾಶೆಂ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಭೊಗ್ತಾ.್ ತುಮಿ್ ಮ್ಹಜೆ�್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಜ್ಗುರಿತ್್ ಜ್ಂವ್ನಾ್ ಹ್ಂಗ್ಚ್್ ರ್ವ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

39
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜೆಜು್  ತ್ಂಚೆ�್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಪಯ್ಸೆ್ 

ವಚುನ್್  ಧಣಯಾರ್್  ಸಪಯಾಡೊನ್,್  ‘್ ‘ಮ್ಹಜ್್  ಬ್ಪ್,್ 
ಸ್ಧ್ಯಾ್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ಸಂಕಷ್ಟಚೆಂ್  ಹೆಂ್  ಆಯ ದ್ಾನ್್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ದಿ�ನ್ಕ್.್ ಪುಣ್್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಖುಶೆ್ ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್ 
ನ್ಹಯ್,್  ತುಜೆ�್  ಖುಶೆಂ್  ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್  ಕರ್”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಮ್ಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 40

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜೆಜು್ ಶಿಸ್ಂ್ ಲ್ಗಿಂ್ 
ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಆಯ್ೊ.್ ತೆ್ ನಿದೊನ್್ ಆಸ್ಲೆ್ ತೆಂ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ 
ಪೆದುರಿಕ್ ತೊ್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ,್ ‘್ ‘ತುಮಿ್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಏಕ್ ಘಂಟೊಭರ್್ ಜ್ಗೆ್ ರ್ವುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿಯಾನ್್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ 
ಜ್ವ್ನಾನ್ಂಗಿ�?್  41

್ ತುಮಿ್  ತ್ಳ ನೆಾಕ್  ಪಡ್ನ್ಶೆಂ್ 
ಮ್ಗೆಣ್ಂ್ ಕರ್.್ ಆತೊಮ್ ತಯ್ರ್್ ಆಸ್್ ಪುಣ್್ ಕುಡಿಕ್ 
ಸಕತ್್ ಪ್ವನ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

42
್ ಜೆಜು್ ದುಸೆರಿ�್ ಪ್ವಿಟಂ್ ಪಯ್ಸೆ್ ವಚುನ್್ ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್ 

ಕನ್ಯಾ,್ ‘್ ‘ಮ್ಹಜ್್ ಬ್ಪ್,್ ಸಂಕಷ್ಟಚೆಂ್ ಹೆಂ್ ಆಯ್ದಾನ್್ 

ಮ್ಹಜೆ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ನಿವ್ರುಂಕ್ ಸ್ಧ್ಯಾನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಆನಿ್ 
ಹ್ಂವೆಂ್ ತೆಂ್  ಬೊಗಿಜಯ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ತುಜ್ ಖುಶೆ್ 
ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್ ಜ್ಂವಿದಾಂ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

43
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜೆಜು್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂ್ ಲ್ಗಿಂ್ ಪ್ಟಂ್ 

ಯೆತನ್್  ತೆ್  ಪತ್ಯಾಯಾನ್್  ನಿದೊನ್್  ಆಸ್ಲೆ್  ಪಳೆಲೆಂ.್ 
ತ್ಂಚೆಂ್  ದೊಳ ್ೆ  ನಿದೆನ್್  ಬೊ�ವ್್  ತಕಲೆ್.್  44

್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ತ್ಂಕ್್ ತಶೆಂಚ್್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಇಲೆ್ಶೆಂ್ 
ಪಯ್ಸೆ್ ಸನ್ಯಾ್ ತಿಸೆರಿ್ ಪ್ವಿಟಂ್ ತ್ಯಾಚ್್ ಉತ್ರಿಂನಿ್ ಮ್ಗೆಣ್್ 
ಕರಿಲ್ಗೊ್.

45
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜೆಜು್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಲ್ಗಿಂ್ ಪ್ಟಂ್ 

ಯೆ�ವ್ನಾ,್ ‘್ ‘ತುಮಿ್ ಆನಿಕಯ�್ ನಿದೊನ್್ ವಿಶೆವ್್ ಘತ್ತ್?್ 
ಪ್ತಿಕ್್ ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್ ಹ್ತ್ಂತ್್ ಮನ್ಶೆಪುತ್ಕ್ ದಿಂವ್ಚಿ್ 
ವೆ�ಳ್್  ಲ್ಗಿಂ್  ಪ್ವ್್.್  46

್ ಆಮಿ್  ವಚ್ಜೆ.್  ಉಠ್!್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ದುಸ್ಮನ್ಂಕ್ ಪರ್ಧಿ�ನ್್ ಕಚೊಯಾ್ ಮನಿಸ್್ 
ಹ್ಂಗ್ಚ್್ ಯೆತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ಜೆಜುಕ್ ಬಂಧೆತ್ ಘಾಲಾತಾತ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 14:43–50;್ ಲೂಕ್ 22:47–

53;್ ಜುವ್ಂವ್್ 18:3–12)
47

್ ಜೆಜು್ ಉಲೊವ್ನಾ್  ಆಸ ತ್ಾನ್ಚ್್  ಜುದ್ಸ್್  ಥಂಯ್್ 
ಆಯ್ೊ.್ ಜುದ್ಸ್್ ಬ್ರ್್ ಶಿಸ್ಂ್ ಪೆೈಕ್್ ಎಕೊ.್್ ಪರಿಧ್ನ್್ 
ಯ್ಜಕ್ ಆನಿ್ ಪರಿಮುಖ್್ ಮುಖೆಲ್ನಿ್ ದ್ಡಲ್ೊ್ ಸಬ್ರ್್ 
ಲೊ�ಕ್ ತ್ಚೆ�್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಸ್ಲೊ.್್ ತೆ್ ತಲ್್ರಿ್ ಆನಿ್ 
ದ್ಂಡೆ್ ಘವ್ನಾ್ ಆಯಲೆ್.್ 48

್ ಜೆಜು್ ಕೊಣ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಸಮೊ್ನ್್ 
ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ ತ್ಂಕ್್ ಏಕ್ ಗುತ್ಯಾ್ ದಿಲೊ್.್ 49

್ ತಶೆಂಚ್್ 
ಜುದ್ಸ್ನ್್ ಜೆಜು್ ಸಶಿಯಾಂ್ ವಚುನ್,್ ‘್ ‘ಮೆಸಿತ್,್ ನಮ್ನ್”್ 
ಮ್ಹಣುನ್್ ತ್ಕ್್ ಉಮೊ್ ದಿಲೊ.

50
್ ತವಳ್್ ಜೆಜು,್ ‘್ ‘ಇಷ್ಟ,್ ತುವೆಂ್ ಕರುಂಕ್ ಜ್ಯ್್ 

ಜ್ಲೆ್ಂ್ ತೆಂ್ ಕ್ಮ್್ ಹೆಂಚ್ಗಿ�?’್ ’್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.
ತಕ್ಷಣ್ಂಚ್್ ತ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ನಿ್ ದನ್ಯಾ,್ ಬಂದ್್  ಕೆಲೊ.್ 

51
್ ತವಳ್್  ಜೆಜುಚ್ಯಾ್  ಶಿಸ್ಂ್  ಪೆೈಕ್್  ಎಕ್್ನ್್  ಆಪ್್್ 

ತಲ್್ರ್್ ಬ್ಯ್ರಿ್ ಕ್ಡ್ನಾ್ ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್ ಯ್ಜಕ್ಚ್್ ಚ್ಕ್ರಿಚೊ್ 
ಕ್ನ್್ ಕ್ಪೊ್.

52
್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಕ್,್  ‘್ ‘ತುಜ್ ತಲ್್ರ್್ ಪೊತ್ಯಾಂತ್್ 

ಘಾಲ್.್  ತಲ್್ರ್್  ಘತಲೊ್  ಲೊ�ಕ್  ತಲ್್ರಿ್ 
ಥ್ವ್ನಾಂಚ್್ ಮೊತ್ಯಾಲೆ.್ 53

್ ಹ್ಂವ್್ ಮ್ಹಜ್್ ಬ್ಪ್್ ಕಡೆ್ 
ವಿಚ್ಲ್ಯಾಯಾರ್,್ ತೊ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಬ್ರ್್ ಫೊವಿಂ್್ ಪ್ರಿಸ್್ ಚಡ್್ 
ದೆ�ವ್್ ದೂತ್ಂಕ್ ದ್ಡತಾಲೊ್ ತುಂ್ ಜ್ಣ್್ ಆಸ್ಯ್.್ 
54

್ ಪುಣ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ಂ್ ಬರಯ್ಂ್್ ತೆಂ್ ಹ್ಯಾಚ್್ ಪರಿಂ್ 
ಜ್ಯ್್ಯ್್ ಆಸ್ಲೆ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

55
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜೆಜುನ್್  ತ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ,್  ‘್ ‘ತುಮಿ್ 

ಅಪ್ರಿಧ್ಯಾಕ್  ಧರುಂಕ್  ಆಯ್್ಯಾಬರಿ್  ತಲ್್ರ್್  ಆನಿ್ 
ದ್ಂಡೆ್ ಘವ್ನಾ್ ಹ್ಂಗ್್ ಆಯ್್ಯಾತ್.್ ಹ್ಂವ್್ ದಿಸ್ನ್್ 
ದಿ�ಸ್್  ಹ್ಂವ್್  ದೆವ್ಳ್ಂತ್್  ತುಮೆಚಿ�್  ಮಧೆಗತ್್ 
ಬಸುನ್್  ಶಿಕಯ್ತಾ್  ಆಸ ತ್ಾನ್್  ತುಮಿ್ ಮ ್್ಹಕ್್  ಥಂಯ್್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಧಲೊಯಾನ್.್  56

್ ಪುಣ್್  ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂನಿ್ 
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ಬರಯ್ಲೆಂ್ ಪೂಣ್ಯಾ್ ಜ್ಂವೆಚಿ�್  ಖ್ತಿರ್್ ಹೆಂ್ ಸವ್ಯಾ್ 
ಆಶೆಂ್ ಘಡ್್ಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ ತವಳ್್ ಸಗೆ್್ 
ಶಿಸ್್ ತ್ಕ್್ ಸ್ಂಡುನ್್ ಪೊಳೆ್.

ಜುದೆವ್ ಮುಖೆಲಾಂ ಮುಖಾರ್ ಜೆಜು
(ಮ್ಕಯಾ್ 14:53–65;್ ಲೂಕ್ 22:54–55,್ 63–71;್ 

ಜುವ್ಂವ್್ 18:13–14,್ 19–24)
57

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜೆಜುಕ್  ಧಲಯಾಲ್ಯಾಂನಿ್  ತ್ಕ್್ 
ಶೆರಿ�ಷ್ಠ್್ ಯ್ಜಕ್್ ಕ್ಯಫ್ಸ್ಚ್ಯಾ್ ಘರ್್ ಆಪೊವ್ನಾ್ 
ವೆಲೊ.್ ಥಂಯ್್ ಶ್ಸಿತ್್ ಆನಿ್ ಜುದೆವ್ಂಚೆಂ್ ಪರಿಮುಖ್್ 
ಮುಖೆಲ್್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಜಮೊ್ ಜ್ಲೆ್.್ 58

್ ಜೆಜುಕ್ ಕ್ತೆಂ್ 
ಜ್ಯ್ತಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್ ಪೆದುರಿ್ ತ್ಕ್್ ಪಯ್ಸೆ್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಪ್ಟ್್ಯಾನ್ಂಚ್್  ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್  ಯ್ಜಕ್ಚ್್  ರ್ಜ್ಂಗ ಣ್್್ 
ಪಯ್ಯಾನ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ರ್ಕ್ಲ್ಯಾಂ್ ಸಗಿಂ್ ಬಸೊ್.

59
್ ಪರಿಧ್ನ್್ ಯ್ಜಕ್ ಆನಿ್ ಜುದೆವ್ಂಚ್ಯಾ್ ಸಭೆಚ್ನಿ್ 

ಜೆಜುಕ್  ಮೊನ್ಯಾಚೆಂ್  ಫಮ್ಯಾಣ್್  ದಿಂವೆಚಿ್  ಖ್ತಿರ್್ 
ಫಟಕ್ರಿ್ ರುಜ್್ತ್್ ಸೊಧ ತ್ಾಲೆ.್ 60

್ ಸಬ್ರ್ನಿ್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್ 
ಜೆಜು್  ವಿಶಿಂ್  ಫಟಕ್ರೆ್  ಸಂಗೊ್ಯ್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.್  ಪುಣ್್ 
ಜೆಜುಕ್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ರುಂಕ್ ಬಳ್ಂತ್್  ಕ್ರಣ್ಂಚ್್ 
ಸಭೆಕ್ ಮೆಳೊೆಂಕ್ ನ್.್ ತವಳ್್ ದೊ�ಗ್ನಿ್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್ 
61

್ ‘್ ‘ಹೊ್  ಮನಿಸ್,್  ‘ಹ್ಂವ್್  ದೆವ್ಚೆಂ್  ಮಂದಿರ್್ 
ಮೊಡುನ್್ ತೆಂ್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ತಿ�ನ್್ ದಿಸ್ಂನಿ್ ಬ್ಂಧ್ತಾಂ’್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲೆ್ಂ”್ ಮ್ಹಣುನ್್ ತಿಳಿಸೆಲೆಂ.

62
್ ಪರಿಧ್ನ್್ ಯ್ಜಕ್ ಉಬೊ್  ರ್ವುನ್್  ಜೆಜುಕ,್ 

‘್ ‘ಹೆ್ ಲೊ�ಕ್ ತುಜ್ಯಾ್ ವಯ್ರಿ್ ಕಚಿಯಾ್ ಪ್ಯ್ಯಾದಿಂಕ್ ತುಂ್ 
ಕ್ಂಯ್್  ಜ್ಪ್್  ದಿನ್ಯ್ಗಿ�?್  ಹ್ಣಂ್  ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ 
ಸವ್ಯಾ್ ಸತ್ಗಿ�?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ.್್ 63

್ ಪುಣ್್ ಜೆಜು್ 
ವ್ಗೆಚ್ಚಿ್ ರ್ವ್್.
ಪರಿಧ್ನ್್  ಯ್ಜಕ್ನ್್  ಪತ್ಯಾಯಾನ್್  ಜೆಜುಕಡೆ,್ 

‘್ ‘ಜವಂತ್್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ನ್ಂವಿಂ್ ಸಪುತ್್ ಘಾಲ್ನಾ್ ಹ್ಂವ್್ 
ತುಕ್್ ವಿಚ್ತ್ಯಾಂ,್ ತುಂ್ ದೆವ್ಚೊ್ ಪೂತ್್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾಗಿ�?್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

64
್ ಜೆಜುನ್,್ ‘್ ‘ವ್ಹಯ್,್ ತುವೆಂ್ ಸ್ಂಗ್ಲ್್ಯಾ್ ಬರಿ್ ತೊ್ 

ಹ್ಂವ್ಚ್.್ ಪುಣ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಕ್್ ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್  ಕ್ತೆಂ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ ಹ್ಯಾ್ ಫುಡ್ಂ್ ಮನ್ಶೆಪುತ್ಕ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ಉಜ್ಯಾಕ್ ಬಸೊನ್್ ಆಸ್ಲೊ್ ಅಂತ್ರಿಳ್ಚ್ಯಾ್ ಕುಪ್ಂ್ 
ವಯ್್ಯಾನ್್  ಯೆಂವ್ಚಿ್  ತುಮಿ್  ಪಳೆತೆಲ್ಯಾತ್”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

65
್ ಪರಿಧ್ನ್್ ಯ್ಜಕ್ನ್್ ಹೆಂ್ ಆಯುಕ್ನ್್ ರ್ಗ್ರ್್ 

ಆಪೆ್ಂ್  ಆಂಗ್್  ವಸುತಾರ್್  ಪ್ಂಜುನ್,್  ‘್ ‘ಹ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆನ್್ 
ದೆ�ವ್ನಿಂದ್್ ಕೆಲ್ಯಾ.್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಅತ್ಂ್ ಖಂಯ್ಚಿಯಾಚ್್ 
ಸ್ಕ್್ಯಾಂಚಿ್ ಗಜ್ಯಾ್ ನ್.್ ಹ್ಣೆಂ್ ಕೆಲ್್್ ದೆ�ವ್್ ನಿಂದ್್ 
ತುಮಿಂಚ್್ ಆಯ್ಕ್ಲ್.್ 66

್ ತುಮೊಚಿ್ ಅಭಿಪ್ರಿಯ್್ ಕ್ತೆಂ?”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.
ಜುದೆವ್ಂನಿ,್ “ಹೊ್ ಅಪ್ರಿಧಿ.್ ಹೊ್ ಮೊರಜ್ಯ್ಚ್ಚಿ”್ 

ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

67
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಲೊಕ್ನಿ್  ಥಂಯ್ಚಿ್  ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ 

ತೊಂಡ್ರ್್ ಥಿಂಪ್್ ಉಡಯ್.್ ತ್ಕ್್ ಮುಟ್ ಮ್ಲೊಯಾಯಾ.್ 
ತ್ಚ್ಯಾ್  ತೊಂಡ್ರ್್ ಥ್ಪ್್ಂ್ ಮ್ಲ್ಯಾ.್  68

್ ತ್ಣಂ,್ 
‘್ ‘ಏ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ,್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಪರಿವ್ದ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಸ್ಂಗ್!್ ತುಕ್್ 
ಕೊಣೆಂ್ ಮ್ಲೆಯಾಂ?”್ ಮ್ಹಣ್್ ಖೆಳ್ಕ್ಳ್ಂ್ ಕೆಲ್ಂ.

ಪೆದುರಿಚೆಂ ವಿಶಾವಾಸ್ ಘಾತ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 14:66–72;್ ಲೂಕ್ 22:56–62;್ 

ಜುವ್ಂವ್್ 18:15–18,್ 25–27)
69

್ ತೆಣೆಂ್ ಪೆದುರಿ್ ಆಂಗ್ಣ್ಂತ್್ ಬಸೊನ್್ ಆಸೊ.್್ ಚ್ಕ್ನಿಯಾ್ 
ಮದಿ್್  ಎಕ್್್  ಪೆದುರಿ್  ಸಶಿಯಾಂ್  ಯೆ�ವ್ನಾ,್  ‘್ ‘ತುಂಯ�್ 
ಗ್ಲ್ಲೆಯ್ಚ್ಯಾ್  ಜೆಜು್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಆಸ್ಲೊ್ಯ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗಿ್.

70
್ ಪುಣ್್  ಪೆದುರಿನ್,್  ಥಂಯ್್  ಆಸ್ಲ್ಯಾ್  ಲೊ�ಕ್್ 

ಸಮೊರ್್  ತಿಕ್,್  ‘್ ‘ತುಂ್  ಕ್ತೆಂ್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾಯ್್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ಸಮ್್ನ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಇನ್ಕ್ರ್್ ಕೆಲೆಂ.

71
್ ತವಳ್್ ಪೆದುರಿನ್್ ಥಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ದ್ವಯಾಟ್ಯಾಕಡೆ್ 

ಯೆತನ್್ ಆನೆಯಾ�ಕ್  ಚ್ಕನಿಯಾನ್ಯ�್  ತ್ಕ್್ ಪಳೆವ್ನಾ್ 
ಥಂಯ್್  ಆಸ್ಲ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕಡೆ,್  ‘್ ‘ಹೊ್  ಮನಿಸ್್ 
ನಜರೆತ್ಚಿಯಾ್  ಜೆಜು್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಆಸ್ಲೊ್”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗಿ್.

72
್ ತೆದ್ಳ್್ ಪೆದುರಿನ್,್ ‘್ ‘ಹ್ಂವ್್ ದೆವ್ಚೆರ್್ ಸಪುತ್್ 

ಘಾಲ್ನಾ್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಜೆಜು್ ಮ್ಹಳೊೆ್್  ಮನಿಸ್್ 
ಒಳ್ಕ್ಚ್ನ್!"್ ಮ್ಹಣ್್ ಇನ್ಕ್ರ್್ ಕರಿಲ್ಗೊ್.

73
್ ಥೊಡ್ಯಾ್  ವೆಳ್ನ್,್  ಥಂಯ್್  ರ್ವ್ನ್್ ಆಸ್ಲೆ್ 

ಥೊಡೆ್ ಪೆದುರಿ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ವಚುನ್,್  ‘್ ‘ಜೆಜುಚೊ್ ಪ್ಟ್್ವ್್ 
ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಪೆೈಕ್್ ಎಕೊ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಜ್ಯಾ್ ಉಲೊವ್ಣ್ಯಾಂತ್ಚ್್ 
ತೆಂ್ ಕಳ್ತಾ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

74
್ ತವಳ್್ ಪೆದುರಿನ್್ ಆಪ ಣ್್ಚೆರ್್ ಶಿರ್ಪ್್ ಮ್ಗುನ್,್ 

‘್ ‘ಹ್ಂವ್್ ದೆವ್ಚೆರ್್ ಸಪುತ್್ ಘಾಲ್ನಾ್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ.್ ಜೆಜು್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ನ್ಂವ್ಚ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಕ್ ಹ್ಂವ್್ ಒಳ್ಕ್ಚ್ನ್!”್ 
ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗೊಂವ್ಕ್್  ಲ್ಗೊ್.್  ತ್ಯಾಚ್್  ಘಡಿಯೆ�್ 
ಕೊಂಬ್ಯಾನ್್ ಸ್ದ್್ ಘಾಲೊ.್ 75

್ ‘್ ‘ತೊ್ ಕೊಣ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಮ್ಹಕ್್  ಕಳಿತ್ಚ್್  ನ್ಂ್  ಮ್ಹಣ್್  ಕೊಂಬ್ಯಾನ್್  ಸ್ದ್್ 
ಘಾಲ್ಚಿಯಾ್ ಆದಿಂ್ ತುಂ್ ತಿ�ನ್್ ಪ್ವಿಟಂ್ ಸ್ಂಗ್ತಾಲೊಯ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್  ಜೆಜುನ್್  ಸ್ಂಗೆ್ಲೆಂ್  ಉತ್ರ್್  ಪೆದುರಿಕ್ 
ಉಗ್ಸ್್ಕ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ತೊ್ ಬ್ಯ್ರಿ್ ವಚುನ್್ ಘಳ್ಗೆಳ್ಯಾಂ್ 
ರಡೊ್.

ಜೆಜುಕ್ ಅಧಿಪತಿ ಪಿಲಾತಾ ಸಮರ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 15:1;್ ಲೂಕ್ 23:1–2;್ ಜುವ್ಂವ್್ 18:28–32)

27್ ್ 1 ್ ದುಸ್ರಿಯಾ್  ದಿಸ್್  ಸಕ್ಳಿಂ,್  ಪರಿಧ್ನ್್ 
ಯ್ಜಕ್ಂನಿ್ ಆನಿ್ ಪರಿಮುಖ್್ ಮುಖೆಲ್ಂನಿ್ 

ಜೆಜುಕ್  ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ಚೊಯಾ್ ಮ್ಹಣ್್  ಠರ್ವ್್ ಘತೊ್.್ 
2

್ ತ್ಣಂ್ ತ್ಕ್್ ಖೊಡೊ್ ಘಾಲ್ನಾ್ ಪ್ಲ್ತ್್ ಸಶಿಯಾಂ್ 
ಆಪೊವ್ನಾ್ ವ್ಹರೊನ್್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಆಧಿ�ನ್್ ಕೆಲೊ.
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ಜುದಾಸಾಚೆಂ ಗಳಾ್ಪಸ್
(ಅ.ಕರಿ.್ 1:18–19)

3
್ ಜೆಜುಕ್  ತ್ಚ್್  ದುಸ್ಮನ್ಕ್  ಪರ್ಧಿ�ನ್್  ಕೆಲೊ್್ 

ಜುದ್ಸ್,್  ಜೆಜುಕ್ ಮೊನ್ಯಾಚೆಂ್  ಫಮ್ಯಾಣ್್ ದಿಲೆ್ಂ್ 
ಪಳೆವ್ನಾ,್ ಅಪುಣ್್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಕೃತ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಪಶ್ಚಿತ ತ್ಾಪ್್ 
ಪ್ವ್್.್ ತ್ಣೆಂ್ ರುಪ್ಯಾಚಿಂ್ ತಿ�ಸ್್ ನ್ಣಂ್ ಪರಿಧ್ನ್್ 
ಯ್ಜಕ್ಂಕ್  ಆನಿ್  ಪರಿಮುಖ್್  ಮುಖೆಲ್ಂ್  ಸಶಿಯಾಂ್ 
ವಚುನ್,್ 4

್ “ಹ್ಂವೆಂ್ ಪ್ಪ್್ ಆಧ್ಲೆಯಾಂ್ ನಿರ್ಪ್ರಿದಿ್ 
ರಗತ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ವಿಕ್ರಿತ್್ ಕೆಲೆಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.
ಜುದೆವ್್ ಪರಿಮುಖ್,್ “ತ್ಕ್್ ಆಮಿ್ ಕ್ತೆಂ್ ಕರಿಜಯ್!”್ 

ತೆಂ್ ತುಜ್ ಸಮಸ್ಯಾ,್ ಆಮಿಚಿ್ ನ್ಹಂಯ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.
5

್ ತಿತ್್ಯಾರ್್ ಜುದ್ಸ್ನ್್ ತ್ಯಾ್ ನ್ಣೆಂ್ ದೆವ್ಳ್ಚ್ಯಾ್ 
ಭಿತರ್್ ಉಡೊನ್್ ಬ್ಯ್ರಿ್ ವಚುನ್್ ಗಳ್್ಪಸ್್ ಘತೊ್.

6
್ ಪರಿಧ್ನ್್  ಯ್ಜಕ್  ದೆವ್ಳ್ಂತ್್  ತಿಂ್  ನ್ಣೆಂ್ 

ವಿಂಚುನ್,್  “ಹೊ್  ದುಡು್  ಏಕ್್  ಮನ್ಶೆಕ್  ಜವೆಶಿಂ್ 
ಮ್ರುಂಕ್  ದಿಲ್್ಯಾ್  ವವಿಯಾಂ್  ದೆವ್ಳ್ಚ್ಯಾ್  ದುಡ್್್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಮೆಳೊೆಂವೆಚಿಂ್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಕ್ಯ ದ್ಾಯಾಂಕ್ 
ವಿರೊ�ಧ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ.್್ 7್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತ್ಣಂ್ 
ತ್ಯಾ್ ದುಡ್್್ ಥ್ವ್ನಾ್ “ಕುಂಬ್ರ್ಚೊ್ ಗ್ದೊ”್ ಮ್ಹಳೊೆ ್್ 
ಜ್ಗೊ್ ಮೊಲ್ಕ್ ಘಂವ್ಕ್್ ಚಿಂತೊ.್್ ಜೆರುಸಲೆಮ್ಕ್ 
ಪಯ ಣ್್ರ್್ ಆಯಲೆ್್ ಮರಣ್್ ಪ್ವ್್ಯಾರ್,್ ತ್ಂಕ್್ ಹ್ಯಾ್ 
ಗ್ದ್ಯಾರ್್ ಮ್ತೆಯಾಕ್ ಪ್ವಯೆತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ನಿಧ್ಯಾರ್್ ಕೆಲೊ.್ 
8

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತ್ಯಾ್ ಗ್ದ್ಯಾಕ್ “ರಗ್ತಾಚೊ್ ಗ್ದೊ”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಅಪಯ್ತಾತ್.್ 9್ ಅಶೆಂ್ ಯೆರೆಮಿಯ್್ ಪರಿವ್ದ್ಯಾನ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ 
ಉತ್ರ್್ ಪೂಣ್ಯಾ್ ಜ್ಲೆಂ.್ ತೆಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್:
“ತ್ಣಂ್  ರುಪ್ಯಾಚಿಂ್  ನ್ಣಂ್  ಘತಿ್ಂ.್  ಜುದೆವ್ನಿ್ 

ತ್ಚ್ಯಾ್  ಜವ್ಕ್  ಬ್ಂದ್ಲೆಂ್  ಮೊಲ್್  ತೆಂಚ್.್ 
10

್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಫಮ್ಯಾಯ್ಲೆ್�್ ಪಮ್ಯಾಣೆಂ,್ 
ತ್ಣಂ್ ರುಪ್ಯಾಚಿಂ್ ತಿ�ಸ್್ ನ್ಣ್ಯಾಕ್ ಕುಂಬ್ರ್ಚೊ್ 
ಗ್ದೊ್ ಮೊಲ್ಕ್ ಘತೊ್.”

ಅಧಿಪತಿ ಪಿಲಾತ್ ಜೆಜುಚೊ ವಿಚಾರ್ ಕತಾತಾ
(ಮ್ಕಯಾ್ 15:2–5;್ ಲೂಕ್ 23:3–5;್ ಜುವ್ಂವ್್ 18:33–38)

11
್ ಜೆಜುಕ್ ಅಧಿಪತಿ್ ಪ್ಲ್ತ್ಚ್ಯಾ್ ಮುಖ್ರ್್ ಉಬೆ್ 

ಕೆಲೊ.್  ಪ್ಲ್ತ್ನ್್  ತ್ಕ್,್  “ತುಂ್  ಜುದೆವ್ಂಚೊ್ 
ರ್ಯ್ವೆ�?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.
ಜೆಜುನ್,್  “ವ್ಹಯ್,್ ತುವೆಂ್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಯಾಬರಿಂ್ ತೊ್ 

ಹ್ಂವ್ಚ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.
12

್ ಪರಿಧ್ನ್್  ಯ್ಜಕ್ಂನಿ್  ಆನಿ್  ಜುದೆವ್ಂಚೆಂ್ 
ಪರಿಮುಖ್್  ಮುಖೆಲ್ಂನಿ್  ಜೆಜುಚೆರ್್  ಮ್ಂಡೆ್ಲ್ಯಾ್ 
ಪ್ಯ್ಯಾದಿಂಕ,್ ತೊ್ ಮೌನ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಸ್ಲೊ್.

13
್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಪ್ಲ್ತ್ನ್್ ಜೆಜುಕಡೆ,್ “ಹೊ್ ಲೊ�ಕ್ 

ತುಜೆ�್ ವಯ್ರಿ್ ದಿಂವ್ಚಿಯಾ್ ಪ್ಯ್ಯಾದ್ಂಕ್ ತುಂ್ ಆಯ್ಕ್ಲ್ಯಾರಿ�್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಜ್ಪ್್ ದಿ�ನ್ಯ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ.್

14
್ ಪುಣ್್ ಜೆಜುನ್್ ಪ್ಲ್ತ್ಕ್ ಜ್ಪ್್ ದಿಂವ್ಕ್ಂಚ್್ ನ್.್ 

ಪ್ಲ್ತ್್ ಭೊ�ವ್್ ವಿಜಮತ್್ ಜ್ಲೊ.

ಜೆಜುಕ್ ಸೊಡೊಂವ್ಕಾ ಪಿಲಾತಾನ್  
ರೆಲೆಲಿಂ ಪರಿಯತ್ನ್ ವಕ್ರ್ತಾ

(ಮ್ಕಯಾ್ 15:6–15;್ ಲೂಕ್ 23:13–25;್ 

ಜುವ್ಂವ್್ 18:39–19:16)
15

್ ಹಯೆಯಾಯಾಕ್ ವಸ್ಯಾಕ್ ಪ್ಸ್ಖಾಚ್ಯಾ್ ಪಬೆಯಾಚ್ಯಾ್ ವೆಳ್ರ್್ 
ಲೊ�ಕ್ನ್್ ಮ್ಗ್ಲ್ಯಾ್ ಕೆೈದಿ್ ಪೆೈಕ್್ ಎಕ್್ಯಾಕ್ ಅಧಿಪತಿನ್್ 
ಸುಟ್ಕ್್  ದಿಂವಿಚಿ್  ದಸುತಾರ್್  ಆಸ್.್  16

್ ತ್ಯಾ್  ವೆಳ್ರ್್ 
ಕುಖ್ಯಾತ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೊ್  ಕೆೈದಿ್  ಬಂದಿವ್ನ್್  ಆಸೊ್.್ 
ತ್ಚೆ�್ ನ್ಂವ್್ ಬ್ರ್ಬ್ಬಾಸ್್ a.

17
್ ಸವ್ಯಾ್  ಲೊ�ಕ್  ಪ್ಲ್ತ್ಚ್ಯಾ್  ಸಮೊರ್್ 

ಜಮೊ್  ಜ್ಲೆ್.್  ಪ್ಲ್ತ್ನ್್  ತ್ಂಕ್ಂ,್  “ಹ್ಂವೆಂ್ 
ತುಮೆಚಿ�್  ಪ್ಸತ್್  ಕೊಣ್ಕ್  ಸೊಡ್ನಾ್  ದಿ�ಜಯ್,್ 
ಬ್ರ್ಬ್ಸ್ಕಗಿ�್ ವ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್್ ತ್ಯಾ್ ಜೆಜುಕ?”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.್ 18

್ ಲೊಕ್ನಿ್ ಮೊಸ್ರಿನ್್ ಜೆಜುಕ್ 
ಆಪ್ಣ್ಕ್ ಧನ್ಯಾ್ ದಿಲ್ಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ಪ್ಲ್ತ್್ ಜ್ಣ್ಸೊ್.

19
್ ಪ್ಲ್ತ್್ ನಿತಿಯ್ಸನ್ರ್್ ಬಸೊನ್್ ಆಸ ತ್ಾನ್್ 

ತ್ಚ್ಯಾ್  ಪತಿಣನ್್  ಏಕ್  ಜ್ಗರಿಣ್್  ಧ್ಡೆ್ಂ.್  “ತ್ಯಾ್ 
ಮನ್ಶೆಕ್ ಕ್ತೆಂಚ್್ ಕರಿನ್ಕ್.್ ತೊ್ ಚುಕ್ದ್ರ್್ ನ್ಹಯ್.್ 
ತ್ಚೆ�್  ನಿಮಿತಾಂ್  ಗೆಲ ತೆಾ�್  ರ್ತಿ್  ಹ್ಂವೆಂ್  ಸೊಪ ಣ್್ಂತ್್ 
ಜ್ಯೆತಾಂ್ ಸೊಸ್್ಂ”್ ಮ್ಹಣೊಚಿಚ್್ ತೊ್ ಜ್ಗರಿಣ್.

20
್ ಪುಣ್್  ಪರಿಧ್ನ್್  ಯ್ಜಕ್ಂನಿ್  ಅನಿ್  ಪರಿಮುಖ್್ 

ಜುದೆವ್್  ಮುಖೆಲ್,್  ಬ್ರ್ಬ್ಬಾಸ್ಕ್  ಸೊಡಿಜಯ್್ 
ಜೆಜುಕ್  ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ರಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣುನ್್  ಲೊಕ್ಕ್ 
ಫುಸ್್ಯ್ೆಂ.

21
್ ಪ್ಲ್ತ್ನ್,್  “ತುಮೆಚಿ�್  ಖ್ತಿರ್್  ಹ್ಂವೆಂ್ 

ಕೊಣ್ಕ್  ಸೊಡಿಜಯ್?್  ಬ್ರ್ಬ್ಬಾಸ್ಕಗಿ�?್ 
ಜೆಜುಕಗಿ�?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.
ಲೊಕ್ನ್್ “ಬ್ರ್ಬ್ಬಾಸ್ಕ!”್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.
22

್ ಪ್ಲ್ತ್ನ್,್ “ತರ್,್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್್ ತ್ಯಾ್ ಜೆಜುಕ್ 
ಹ್ಂವ್್ ಕ್ತೆಂ್ ಕರುಂ?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.
ಸವ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ನಿ,್  “ತ್ಕ್್  ಖುಸ್ಯಾರ್್  ಮ್ರ್!”್ 

ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.
23

್ ಪ್ಲ್ತ್ನ್,್ “ತ್ಕ್್ ಖುಸ್ಯಾರ್್ ಮ್ರಿಜೆ್ ಮ್ಹಣ್್ 
ತುಮಿ್ ವಿಚ್ಚೆಯಾಂ್  ಕ್ತ್ಯಾಕ?್  ತ್ಣೆಂ್  ಕ್ತೆಂ್  ಚೂಕ್ 
ಕೆಲ್ಯಾ?’್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.
ಪುಣ್್ ಸವ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ನಿ,್ “ತ್ಕ್್ ಖುಸ್ಯಾರ್್ ಮ್ರ್!”್ 

ಮ್ಹಣ್್ ವ್ಹಡ್್ಯಾನ್್ ಬೊಬೊ�್ ಮ್ರಿಲ್ಗೆ್.
24

್ ಲೊಕ್ಚೆಂ್  ಮನ್್  ಬದು್ಂಕ್  ಆಪ ಣ್್ಕ್  ಸ್ಧ್ಯಾ್ 
ಜ್ಯ್ನಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ಲೊ�ಕ್ ಘಡಬಾಡ್್ ಕತ್ಯಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಣ್್ 
ಜ್ಲೊ್್  ಪ್ಲ್ತ್್ ಇಲೆ್ಶೆಂ್ ಉದ್ಕ್ ಘವ್ನಾ್  ಲೊಕ್್ 
ಸಮೊರ್್  ಆಪೆ್್  ಹ್ತ್್  ಧುವ್ನಾ್  ಮ್ಹಣ್ಲೊ,್  “ಹ್ಯಾ್ 
ಮನ್ಶೆಚ್ಯಾ್  ರಗ ತ್ಾಕ್  ಹ್ಂವ್್  ಜವ್ಬ ದ್ಾರ್್  ನ್ಹಯ್.್ 
ತ್ಕ್್  ಖುಸ್ಯಾರ್್  ತುಮಿಂಚ್್ ಮ್ತ್ಯಾತ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

a 27.16 ಬಾರಾಬಾಬಾಸ್ ಥೊಡ್ಯಾ್  ಗಿರಿ�ಕ್  ಪರಿತಿಯ್ನಿ್ 
ಬರಬ್ಬಾಸ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಸ್.
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25
್ ಸವ್ಯಾ್  ಲೊ�ಕ್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ,್  “ತ್ಚ್ಯಾ್  ರಗ ತ್ಾಕ್ 

ಆಮಿ್ ಆನಿ್ ಆಮಿಚಿ್ ಭುಗಿಯಾಂ್ ಜವ್ಬ್ದಾರ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಂವ್!”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

26
್ ತವಳ್್ ಪ್ಲ್ತ್ನ್್ ಬ್ರ್ಬ್ಬಾಸ್ಕ್ ತ್ಂಕ್ಂ್ 

ಸೊಡ್ನಾ್  ದಿಲೆಂ.್  ಜೆಜುಕ್  ಜೆಬ್ಯಾಂದ್್  ಮ್ರೊವ್ನಾ್ 
ಖುಸ್ಯಾರ್್ ಜೊಡ್ಚಿಯಾಕ್ ಶಿಪ್ಯ್ಂಚೆ�್ ಅಧಿ�ನ್್ ಕೆಲೊ.

ಪಿಲಾತಾಚಾಕ್ ಶಿಪಾರಾಂನಿ ಜೆಜುಕ್ ರೆಲ್ಲಿಂ ಖೆಳ್ಕಾಳಾಂ
(ಮ್ಕಯಾ್ 15:16–20;್ ಜುವ್ಂವ್19:2–3)

27
್ ಪ್ಲ್ತ್ಚ್ಯಾ್ ಶಿಪ್ಯ್ಂನಿ್ ಜೆಜುಕ್ ರ್ಜ್ಂಗ್ಣ್ಚ್ಯಾ್ 

ಭಿತರ್್  ಆಪೊವ್ನಾ್  ಗೆಲೆ.್  ಸಗೆ್್  ಶಿಪ್ಯ್ನಿ್  ಜೆಜುಕ್ 
ಭೊಂವತಾಣ್ ವೆಡೊ್ ಘಾಲೊ.್ 28

್ ಶಿಪ್ಯ್ಂನಿ್ ತ್ಚೆಂ್ 
ಆಂಗ್್ ವಸುತಾರ್್ ಕ್ಡ್ನಾ್ ತ್ಕ್್ ಏಕ್ ತ್ಂಬೊ್್ ದಗೊ್್ 
ನ ್ೆಹಸಯ್ೊ.್  29

್ ಕ್ಂಟ್ಯಾಚೊ್  ಏಕ್ ಮುಕುಟ್್  ವಿಣುನ್್ 
ತ್ಚ್ಯಾ್  ಮಸತಾಕ್ರ್್  ದವಲೊಯಾ.್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ಉಜ್್ಯಾ್ 
ಹ್ತ್ಂತ್್  ಏಕ್  ಬೆತ್ಕ್ಟ್  ದಿಲ್.್  ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ಶಿಪ್ಯ್ಂನಿ್  ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ಮುಖ್್ಯಾನ್್  ದಿಂಬಿಯ್ಂನಿ್ 
ಪಡುನ್,್ “ಜುದೆವ್ಂಚ್ಯಾ್ ರ್ಯ್,್ ನಮ್ನ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಖೆಳ್ಕ್ಳ್ಂ್  ಕರಿಲ್ಗೆ್.್  30

್ ತ್ಚೆರ್್  ಥಿಂಪ್್ ಉಡಯ್.್ 
ತ್ಚ್ಯಾ್ ಹ್ತ್ಂತಿ್್ ಬೆತ್ಕ್ಟ್ ಕ್ಡ್ನಾ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಮಸತಾಕ್ಕ್ 
ಮತ್ಯಾಲೆ.್ 31

್ ಆಶೆಂ್ ಖೆಳ್ಕ್ಳ್ಂ್ ಕೆಲ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್,್ 
ತ್ಚೊ್  ದಗೊ್್  ಕ್ಡ್ನಾ್  ತ್ಚೆಂಚ್್  ವಸುತಾರ್್  ತ್ಕ್್ 
ನೆ್ಹಸೊವ್ನಾ್ ಖುಸ್ಯಾರ್್ ಮ್ರುಂಕ್ ವ್ಹನ್ಯಾ್ ಗೆಲೆ.

ಖುಸಾತಾರ್ ಜೊಡೊಲಿಲೊ ಜೆಜು
(ಮ್ಕಯಾ್ 15:21–32;್ ಲೂಕ್ 23:26–

39;್ ಜುವ್ಂವ್್ 19:17–27)
32

್ ಶಿಪ್ಯ್ಂನಿ್ ಜೆಜುಸವೆಂ್ ಶಹರ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ 
ವೆತ್ಸ ತ್ಾನ್್ ಸಿರೆನ್್ ಗ್ಂವ್ಚಿ್ “ಸಿಮ್ಂವ್”್ ಮ್ಹಳೊೆ ್್ 
ಮನ್ಶೆಕ್  ದೆಖೊ್.್  ತ್ಚೊ್  ಖುರಿಸ್್  ವ ್್ಹವ್ಂಕ್ 
ತ್ಣಂ್ ತ್ಕ್್ ಬಲತ್ಕ್ರ್್ ಕೆಲೊ.್ 33

್ ತೆ್ ಗೊಲೊಗೆಥ್್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್  ಜ್ಗ್ಯಾಕ್  ಆಯ್ೆ.್  (ಗೊಲೊಗೆಥ್್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ 
“ಕಟ್ಟಯಾಚಿ್ ಸುವ್ತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಆರ್ಯಾ.)್ 34

್ ಗೊಲೊಗೆಥ್ಂತ್್ 
ಶಿಪ್ಯ್ಂನಿ್ ತ್ಕ್್ ಪ್ಯೆಂವ್ಕ್್ ರಗ್ತಾಬೊ�ಳ್್ ಭಶಿಯಾಲೊ್್ 
ದ್ಕ್ಂರೊ�ಸ್್ ದಿಲೊ.್  ತ್ಣೆಂ್  ದ್ಕ್ಂರೊ�ಸ್ಚಿ್ 
ರೂಚ್್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ತೊ್ ತ್ಣೆಂ್ ಪ್ಯೆಂವ್ಕ್್ ನ್.

35
್ ಶಿಪ್ಯ್ಂನಿ್  ತ್ಕ್್  ಖುಸ್ಯಾಕ್  ಖಿಲ್ಯಾನಿ್ 

ಮ್ಲೆಯಾಂ.್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ತ್ಚಿಂ್  ಆಂಗ್್  ವಸುತಾರ್ಂ್ 
ಖ್ತಿರ್್  ಸೊಡಿತಾ್  ಘಾಲ್ನಾ್  ವ್ಂಟುನ್್  ಘತಿ್ಂ.್ 
36

್ ಶಿಪ್ಯ್ಂನಿ್  ಜೆಜುಕ್  ಫ್ರೊ್  ಕನ್ಯಾ್  ಥಂಯ್ಚಿ್ 
ಬಸೊನ್್ ಆಸ್ಲೆ.್  37

್ ಹೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ವಯ್ರಿ್ 
ಮ್ಂಡೊ್ಲೊ್ ಅಪ್ರಿಧ್್ ಬರೊವ್ನಾ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಮ್ತ್ಯಾ್ 
ವಯ್ರಿ್ ಲ್ಯ್ೊ.್ “ಹೊ್ ಜೆಜು,್ ಜುದೆವ್ಂಚೊ್ ರ್ಯ್”್ 
ಮ್ಹಳೊೆ ್ಚ್್ ತೊ್ ಅಪ್ರಿಧ್.

38
್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ದೊ�ಗ್್ ಚೊರ್ಂಕಯ�್ 

ಖುಸ್ಯಾರ್್ ಜೊಡೆ್ಂ.್ ಎಕ್್ಯಾಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ಉಜ್್ಯಾಕ,್ 

ಆನೆಯಾ�ಕ್್ಯಾ್ ಚೊರ್ಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ದ್ವ್ಯಾಕ.್ 39
್ ವ್ಟೆ�ನ್್ 

ವೆತ್ಲೊ್ ಲೊ�ಕ್ ತಕ್್್ ಹ್ಲೊವ್ನಾ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆ,್ 40
್ “ತುಂ್ 

ದೆವ್ಳ್್  ನ್ಸ್್  ಕನ್ಯಾ,್  ತೆಂ್  ತಿ�ನ್್  ದಿಸ್ಂನಿ್ 
ಉಬ್ರುಂಕ್ ಸಕತಾಲೊ್ ಮ್ಹಣ ತ್ಾಲೊಯ್.್ ಪುಣ್್ ಆತ್ಂ್ 
ತುಕ್ಚ್್ ತುಂ್ ಬಚ್ವ್್ ಕರ್!್ ತುಂ್ ನಿಜ್ಯಕ್�್ ದೆವ್ಚೊ್ 
ಪೂತ್್ ವ್ಹಯ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ಖುಸ್ಯಾ್ ವಯೊ್್ ದೆಂವುನ್್ 
ಯೆ!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಖೆಳ್ಕ್ಳ್ಂ್ ಕರಿಲ್ಗೆ್.

41
್ ಪರಿಧ್ನ್್  ಯ್ಜಕ್ಂನಿ್  ಶ್ಸಿತ್�ನಿ್  ಆನಿ್ 

ಪರಿಮುಖ್್  ಜುದೆವ್ಂಚ್ಯಾ್  ಮುಖೆಲ್ಯ�್  ಥಂಯ್್ 
ಆಸಲ್ೆ.್ ಹೆರ್್ ಲೊಕ್ಬರಿ್ ತೆ�ಯ�್ ಜೆಜುಚಿ್ ಖೆಳ್ಕ್ಳ್ಂ್ 
ಕರಿಲ್ಗೆ್.್  42

್ “ಹ್ಣೆಂ್  ದುಸ್ರಿಯಾಂಕ್  ಬಚ್ವ್್  ಕೆಲೆಂ.್ 
ಪುಣ್್  ಆಪ ಣ್್ಕಚ್್  ಬಚ್ವ್್  ಕರುಂಕ್  ಸಕನ್!್  ಹೊ್ 
ಇಸ್ರಿಯೆಲ್ಚೊ್ ರ್ಯ್್ ವ್ಹಯ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಖುಸ್ಯಾ್ 
ಥ್ವ್ನಾ್  ಸಕಲ್್  ದೆಂವುಂದಿ.್  ತವಳ್್  ಆಮಿ್  ತ್ಕ್್ 
ಸತ್ಮನತಾಲ್ಯಾಂವ್.್  43

್ ಹೊ್  ದೆವ್ಚೆರ್್  ಪ್ತೆಯಾಲೊ್.್ 
ಆತ್ಂ್ ದೆವ್ಕ್ ತೊ್ ಜ್ಯ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ತೊಚ್್ ತ್ಕ್್ 
ಸೊಡೊಂವಿದಾ.್ ‘ಆಪುಣ್್ ದೆವ್ಚೊ್ ಪೂತ್’್ ಮ್ಹಣ್್ ಹೊಚ್್ 
ಸ್ಂಗ ತ್ಾಲೊ್ ನ್ಹಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ತೆ್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ.್್ 44

್ ತೆ�ಚ್್ 
ಬರಿಂ್  ಜೆಜುಚ್ಯಾ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ದ್ವ್ಯಾ್  ಉಜ್್ಯಾಕ್ 
ಖುಸ್ಯಾರ್್ ಜೊಡ್್ಯಾ್ ಚೊರ್ಂನಿಯ�್ ತ್ಚಿ್ ನಿಂದ್್ ಕೆಲ್.

ಜೆಜುಚೆಂ ಮರಣ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 15:33–41;್ ಲೂಕ್ 23:44–

49;್ ಜುವ್ಂವ್್ 19:28–30)
45

್ ತ್ಯಾ್ ದಿ�ಸ್್ ದೊನ್್ಪಂರ್ಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ತಿ�ನ್್ ವ್ರ್ಂ್ 
ಪಯ್ಯಾನ್್  ಸಗ್್ಯಾ್  ಗ್ಂವ್ಂರ್್  ಕ್ಳೊೆಕ್  ಪಡೊ್.್ 
46

್ ಚಡುಣೆಂ್ ತಿ�ನ್್ ವ್ರ್ಂ್ ಜ್ತ್ನ್್ ಜೆಜುನ್್ ವ್ಹಡ್್ಯಾ್ 
ತ್ಳ್ಯಾನ್್ ಮ್ಹಳೆಂ,್ “ಏಲ್,್ ಏಲ್,್ ಲ್ಮ್್ ಸಬಖಥಿನಿ?”್ 
ಮ್ಹಣುನ್್  ಬೊ�ಬ್್ ಮ್ಲ್ಯಾ.್ ಮ್ಹಣೆ್�್  “ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ದೆವ್,್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ದೆವ್,್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್್ಹಕ್್ ತುವೆಂ್ ಸ್ಂಡ್ಯ್್?”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಆರ್ಯಾ.

47
್ ಥಂಯ್್ ಉಬೆ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಥೊಡ್ಯಾ್ ಜಣ್ಂನಿ್ ಹೆಂ್ 

ಆಯುಕ್ನ್,್ “ಹೊ್ ಎಲ್ಯ್ಕ್ ಉಲೊ್ ಕತ್ಯಾ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.
48

್ ತ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಂ್ ಪೆೈಕ್್ ಎಕ್್ಯಾನ್್ ಧ್ಂವುನ್್ ವಚುನ್್ 
ದಯ್ಯಾಆಳ ಮೆ್ ಹ್ಡ್ನಾ,್ ಶಿಕ್ಯಾಯಾಂತ್್ ಬುಡಯ್ೆಂ,್ ತೆಂ್ ಏಕ್ 
ಬೊಡಿಯೆಕ್ ಶಿಕ್ಯಾವ್ನಾ್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಂತೆ್್ ಚ್ಕ್್ ಸ್ಕೆಯಾಂ್ 
ತ್ಚ್ಯಾ್ ಒಂಠ್ಂಕ್ ಧಲೆಯಾಂ.್ 49

್ ಪುಣ್್ ಹೆರ್್ ಲೊ�ಕ,್ 
“ತ್ಕ್್  ದೊಶಿನ್ಕ್ತ್,್  ತ್ಕ್್  ಎಲ್ಯ್್  ಬಚ್ವ್್ 
ಕರುಂಕ್ ಯೆತ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಪಳೆಯ್ಂ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.

50
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜೆಜುನ್್ ವ್ಹಡ್್ಯಾ್ ತ್ಳ್ಯಾನ್್ ಬೊಬ್್ 

ಮ್ನ್ಯಾ್ ಜ�ವ್್ ಸೊಡೊ್.
51

್ ಜೆಜುನ್್ ಪ್ರಿಣ್್ ಸೊಡ್ತಾಚ್,್ ದೆವ್ಳ್ಚೊ್ ಪಡೊದಾ್ 
ವಯ್ರಿ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಸಕ್್್ ಪಯ್ಯಾನ್್ ಪ್ಂಜೊನ್್ ದೊ�ನ್್ 
ಫ್ಳೆ್  ಜ್ಲೊ.್  ಭುಂಯ್್  ಕ್ಂಪ್್.್  ಖಡ್್ಪಂ್  ಫುಟ್ಂ.್ 
52

್ ಫೊಂಡ್್  ಉಗ ತೆಾ್  ಜ್ಲೆ,್  ಸಬ್ರ್್  ಭಕತಾ್  ಫೊಂಡ್್ 
ಥ್ವ್ನಾ್  ಜವಂತ್್ ಉಠೆ್.್  53

್ ಜೆಜು್  ಪುನರ್ಜವಂತ್ಪಣ್್ 
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ಜ್ಲ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್,್  ತೆ್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಶಹ್ರ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್ 
ಜೆರುಸಲೆಮ್ಕ್  ಗೆಲೆ.್  ಲೊಕ್ನಿ್  ತ್ಂಕ್ಂ್  ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಖುದ್ದಾ್ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ್ ದೆಖೆ್ಂ.

54
್ ಜೆಜುಕ್  ಪ್ರೊ್  ಕನ್ಯಾ್  ಆಸ್ಲೆ್್  ಶತಪತಿ್  ಆನಿ್ 

ಶಿಪ್ಯ್್ ಭೊ�ವ್್ ಚಡ್್ ಭಿಯೆವ್ನಾ್ ಹೊ್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ದೆವ್ಚೊ್ ಪೂತ್್ ಜ್ವ್ನಾಸೊ್!”್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ್ ತೆ.

55
್ ಜೆಜುಚಿ್ ಸೆವ್ಚ್ಕ್ರಿ್ ಕನ್ಯಾ್ ಗ್ಲ್ಲೆಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ 

ತ್ಚೊ್ ಪ್ಟ್ನ್್್ ಆಯ್ಲೊ್ಯಾ್ ಸಬ್ರ್್ ಸಿತ್�ಯೊ್ ಪಯ್ಸೆ್ 
ಉಬೊಯಾ್ ರ್ವುನ್್ ಪಳೆತ್ಲೊಯಾ.್ 56

್ ಮ್ಗದಾಲೆನ್್ ಮರಿ,್ 
ಜ್ಕೊಬ್ಚಿ್ ಆನಿ್ ಜುಜೆಚಿ್ ಆವಯ್್ ಮರಿ,್ ತಶೆಂಚ್್ 
ಜುವ್ಂವ್್ ಆನಿ್ ಜ್ಕೊಬ್ಚಿ್ ಆವಯ್್ ಥಂಯ್್ ಆಸ್ಲ್.್

ಜೆಜುಕ್ ನಿರೆಪಿತಾತ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 15:42–47;್ ಲೂಕ್ 23:50–

56;್ ಜುವ್ಂವ್್ 19:38–42)
57

್ ತ್ಯಾ್ ಸ್ಂಜೆಯಾರ್್ ಜುಜೆ್ ಮ್ಹಳೊೆ ್್ ಏಕ್ ಗೆರಿ�ಸ್ತಾ್ ಮನಿಸ್್ 
ಜೆರುಸಲೆಮ್ಕ್ ಆಯೊ.್್ ಅರಿಮ್ಥೆ�ಯ್್ ಶಹ್ರ್ಚೊ್ 
ಹೊ್ ಜೆಜುಚೊ್ ಶಿಸ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೊ.್ 58

್ ತೊ್ ಪ್ಲ್ತ್್ 
ಸಶಿಯಾಂ್  ವಚುನ್,್  ಜೆಜುಚಿ್  ಕೂಡ್್  ಆಪ ಣ್್ಕ್  ಸೊಡ್ನಾ್ 
ದಿ�ಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ ಜೆಜುಚಿ್ ಕೂಡ್್ ಜುಜೆಕ್ ದಿ�ಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್  ಪ್ಲ್ತ್ನ್್  ಶಿಪ್ಯ್ಂಕ್  ಹುಕುಮ್್  ದಿಲ್.್ 
59

್ ಜುಜೆನ್್ ತ್ಚಿ್ ಕೂಡ್್ ವ್ರೊನ್,್ ನಿತಳ್್ ಸಣ್ಚ್ಯಾ್ 
ಲುಗ್ಟನ್್ ಗುಟ್್ವ್ನಾ್ 60

್ ಆಪ ಣ್್ಕಚ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಖಡ್್ಪಂತ್್ 
ಪೊಕನ್ಯಾ್  ಕೆಲ್್ಯಾ್  ನವ್ಯಾ್ ಫೊಂಡ್ಂತ್್  ತಿ್  ದವಲ್ಯಾ.್ 
ಸಮ್ಧಿಚ್ಯಾ್ ತೊಂಡ್ಕ್ ವ್ಹಡಿ್್ ಶಿಳ್್ ಲೊಳೊೆವ್ನಾ್ ತೊ್ 
ಬ್ಯ್ರಿ್ ಸನ್ಯಾ್ ಗೆಲೊ.್ 61

್ ಮ್ಗದಾಲೆನ್್ ಮರಿ್ ಆನಿ್ ದುಸಿರಿ್ 
ಮರಿ್ ಥಂಯ್್ ಫೊಂಡ್್ ಸ್ಮ್ಖಾರ್್ ಬಸೊನ್್ ಆಸಿ್ಂ.

ಜೆಜುಚಾಕ್ ಫಂಡಾಕ್ ಪಾರೊ
62

್ ಸುಕ್ರಿರ್್  ಮುಗ ದ್ಾಲ್ಯಾ್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಪರಿಧ್ನ್್ 
ಯ್ಜಕ್ ಆನಿ್ ಫ್ರಿಜೆವ್್ ಪ್ಲ್ತ್್ ಸಶಿಯಾಂ್ ವಚುನ್,್ 
63

್ “ಸ್ಯ್ಬಾ,್ ತೊ್ ಠಕ್ಕ್್ ಜವಂತ್್ ಆಸ ತ್ಾನ್,್  ‘ತಿ�ನ್್ 
ದಿಸ್ಂ್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಹ್ಂವ್್  ಪುನರ್ಜವಂತ್್ 
ಜ್ತಲೊಂ’್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಮ್ಹಣ ತ್ಾಲೊ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಆನಿಂಕ್�್ 
ಉಗ್್ಸ್್  ಆಸ್.್  64

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತಿ�ನ್್  ದಿ�ಸ್್ 
ಪಯ್ಯಾನ್್ ತೊ್ ಫೊಂಡ್್ ಪ್ರೊ್ ದವರುಂಕ್ ತುವೆಂ್ 
ಹುಕುಮ್್ ದಿ�ಜಯ್.್ ತ್ಚೆ�್ ಶಿಸ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್ ತ್ಚಿ್ ಕೂಡ್್ 
ಚೊನ್ಯಾ್  ವ್ಹರೊನ್,್  ತೊ್ ಫೊಂಡ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಜವಂತ್್ 
ಜ್ಲ್್  ಮ್ಹಣುನ್್  ಲೊಕ್ಕ್  ಸ್ಂಗೊಂವ್ಕ್್  ಪುರೊ.್ 
ತವಳ್್ ಪಯ್ೆಂಚಿ್ ಫಟೊವಿಣ್್ ಪ್ರಿಸ್್ ನಿಮ್ಣ್ ಫಟೊವಿಣ್್ 
ಮ್ರೆಕ್ರ್್ ಜ್ಯ್ತಾ.

65
್ ಪ್ಲ್ತ್ನ್,್  ‘್ ‘ಥೊಡ್ಯಾ್ ಶಿಪಯ್ಂಕ್ ಆಪೊವ್ನಾ್ 

ವ್ಹನ್ಯಾ,್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಜ್ಯ್ಯ್್ ಜ್ಲೆ್್ ಬರಿ್ ಫೊಂಡ್ಚಿ್ 
ಬಂದಬಸ್ತಾ್  ಕರ್”್  ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್  66

್ ತೆ್  ವಚುನ್,್ 
ಫೊಂಡ್ಕ್ ಮೊ್ಹರ್್ ಘಾಲ್ನಾ,್  ಶಿಪ್ಯ್ಂಕ್  ಪ್ರೊ್ 
ದವಲೆಯಾಂ.

ಜೆಜುಚೆಂ ಪುನರ್ಜಿವಂತ್ಪಣ್
(ಮ್ಕಯಾ16:1–8;್ ಲೂಕ್ 24:1–12;್ ಜುವ್ಂವ್್ 20:1–10)

28್ ್ 1 ್ ಸ್ಬ್ಬಾತ್ಚೊ್  ದಿ�ಸ್್  ಉತ್ರಿಲೊ್ .್ 
ಆಯ್ತಾರ್ಚೆಂ್ ಫ್ಂತೆಂ್ ಜ್ತ್ನ್್ ಮ್ಗದಾಲೆನ್್ 

ಮರಿ್ ಆನಿ್ ದುಸಿರಿ್ ಮರಿ್ ಫೊಂಡ್ಕ್ ಭೆಟ್್ ದಿಂವ್ಕ್್ ಆಯಂ್.
2

್ ತವಳ್್ ಭಯಂಕರ್್ ಭುಂಯ್್ ಕ್ಂಪ್ಣ್್ ಜ್ಲ್.್ ತ್ಯಾ್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚ್ಯಾ್ ದೂತ್ನ್್ ಫೊಂಡ್ಂ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್ 
ಫೊಂಡ್ಚ್ಯಾ್  ಬ್ಗ್್ಚೆಂ್  ಶಿಳ್್  ಲೊಳೊೆನ್್  ತಿಚೆರ್್ 
ಬಸೊ.್್ 3್ ದೆವ್ಚೊ್ ದೂತ್್ ಝಗ್ಣ್್ಬರಿ್ ಪಜಯಾಳ್ತಾಲೊ.್ 
ತ್ಚೆ�್ ವಸುತಾರ್್ ಹಿಮ್ಬರಿ್ ಧವೆಂ್ ಆಸೆ್ಂ.್ 4

್ ಫೊಂಡ್್ 
ಪ್ರೊ್ ಕನ್ಯಾ್ ಆಸಲ್ೆ್ ಶಿಪ್ಯ್ ದೆವ್್ ದೂತ್ಕ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ 
ಭಿಯ್ನ್್ ಥಥಯಾರೊನ್್ ಮೆಲ್್ಯಾಂಬರಿ್ ಜ್ಲೆ.

5
್ ದೂತ್್  ತ್ಯಾ್  ಸಿತ್ಯ್ಂಕ,್  “ಭಿಯೆನ್ಕ್ತ್,್ 

ಖುಸ್ಯಾಯ್ಲ್್ಯಾ್  ಜೆಜುಕ್  ಸೊಧ ತ್ಾತ್್ ಮ್ಹಣ್್  ಹ್ಂವ್್ 
ಜ್ಣ್ಂ.್ 6್ ಪುಣ್್ ಜೆಜು್ ಥಂಯ್್ ನ್ತ್ಲೊ.್್ ತೊ್ ಆಪುಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್್ಯಾ್  ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್  ಪುನರ್ಜವಂತ್್  ಜ್ಲ್.್ 
ಯೆಯ್,್ ತ್ಕ್್ ನಿಕೆಪ್ಲ್್್ ಸುವ್ತ್್ ಪಳೆಯ್.್ 7್ ವೆಗಿಂಚ್್ 
ವಚುನ್್ ತ್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂಕ,್ ‘ಜೆಜು್ ಪುನರ್ಜವಂತ್್ ಉಠ್್.್ 
ತೊ್ ಗ್ಲ್ಲೆಯ್ಕ್ ವೆತ್.್ ತುಮ್ಚಿಯಾಕಯ�್ ಫುಡೆಂ್ ತೊ್ 
ಥಂಯ್್ ಆಸ್ತಾಲೊ.್ ತುಮಿ್ ತ್ಕ್್ ಥಂಯ್್ ಪಳೆತಲ್ಯಾತ್’್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್.್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ದಿಂವ್ಚಿ್ ಸಂದೆ�ಶ್್ 
ಹೊಚ್,್ ವಿಸ್ರಿನ್ಕ್ತ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

8
್ ತಕ್ಷಣ್ಂಚ್್  ತೊಯಾ್  ಸಿತ್ಯೊ�್  ಭಿಯ್ನ್ಯ�್ 

ಸಂತೊಸ್ನ್ಯ�್  ಫೊಂಡ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಗೆಲೆ.್  ಘಡೆ್ಲ್್ 
ಸಂಗತ್್ ಶಿಸ್ಂಕ್ ಸ್ಂಗೊಂವ್ಕ್್ ಧ್ಂವ ತ್ಾನ್,್ 9್ ಜೆಜು್ 
ತ್ಂಚೆಂ್ ಮುಖ್ರ್್ ಮೆಳೊೆನ್,್ “ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸಮ್ಧ್ನ್”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ ತೊಯಾ್ ಸಿತ್ಯೊ್ ಜೆಜುಲ್ಗಿಂ್ ಸರುನ್,್ ತ್ಚೆ್ 
ಪ್ಂಯ್್  ಧನ್ಯಾ್  ತ್ಣಂ್  ತ್ಕ್್  ಆರ್ಧನ್್  ಕೆಲೆಂ.್ 
10

್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಯಾ್ ಸಿತ್ಯ್ಂಕ,್ “ಭಿಯೆನ್ಕ್ತ್,್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ಭ್ವ್ಂಕ್  ಗ್ಲ್ಲೆಯ್ಕ್  ವಚುಂಕ್  ಸ್ಂಗ್.್  ತೆ್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ಥಂಯ್್ ದೆಖ ತ್ಾಲೆ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ.್

ಜುದೆವ್ ಪರಿಮುಖಾಂಕ್ ಆಯ್ಲ್ಲಿ ವದತಾ
11

್ ತೊಯಾ್ ಸಿತ್ಯೊ್ ಶಿಸ್ಂಕ್ ಸ್ಂಗೊಂಕ್ ಗೆಲೊಯಾ.್ ಹೆಣೆಂ್ 
ಫೊಂಡ್್ ಪ್ರೊ್ ಕತೆಯಾಲೆ್ ಥೊಡೆ್ ಶಿಪ್ಯ್್ ಶಹರ್ಕ್ 
ವಚುನ್್ ಘಡ್ಲ್್್ ಸವ್ಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಪರಿಧ್ನ್್ ಯ್ಜಕ್ಂಕ್ 
ತ್ಣಂ್  ಕಳಯ್ೊಯಾ.್  12

್ ತವಳ್್  ಪರಿಧ್ನ್್  ಯ್ಜಕ್ 
ಪರಿಮುಖ್್ ಜುದೆವ್ಂಕ್ ಮೆಳೊೆನ್್ ಮತ್ಬ್್ ಕೆಲೊ್ ಆನಿ್ 
ಶಿಪಯ್ಂಕ್  ಚಡ್್  ದುಡು್  ದಿ�ವ್ನಾ್  ತ್ಂಚೆ್  ಕನ್ಯಾ್ 
ಫಟಂ್  ಸ್ಂಗ್ಶೆಂ್  ಉಪ್ಯ್್  ಕೆಲೊ.್  13

್ ತ್ಣಂ್ 
ಶಿಪ್ಯ್ಂಕ್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್ “ರ್ತಿಂ್ ಆಮಿ್ ನಿದುನ್್ ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್ 
ವೆಳ್ರ್್  ಜೆಜುಚ್ಯಾ್  ಶಿಸ್ಂನಿ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್  ತ್ಚಿ್  ಕೂಡ್್ 
ಚೊರಿಯ್ಂ್ ಕನ್ಯಾ್  ಗೆಲೆ್ ಮ್ಹಣ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಸ್ಂಗ್.್ 
14

್ ಹಿ್  ಖಬರ್್  ಅಧಿಪತಿಕ್  ಕಳ್್ಯಾರಿ�್  ಆಮಿ್  ತ್ಕ್್ 
ಸಮ್ಯ ತ್ಾಂವು್ ಆನಿ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಕ್ಯಂಚ್್ ಚಡುಣೆಂ್ 
ಜ್ಯ್ನಾಶೆಂ್ ಪಳೆತ್ಂವು”್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.್ 15

್ ಶಿಪ್ಯ್ಂನಿ್ 
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ದುಡು್ ಘವ್ನಾ,್ ತ್ಣಂ್ ಶಿಕೊವ್ನಾ್ ದಿಲ್್ಯಾ್ ಪಮ್ಯಾಣೆ್ ಕೆಲೆಂ.್ 
ಆಶೆಂ್ ಹಿ್ ಕ್ಣ್ ಜುದೆವ್್ ಲೊಕ್್ ಮಧೆಂ್ ವಿಸ್ತಾಲ್ಯಾ್ ಆಜ್್ 
ಪಯ್ಯಾನ್್ ತಿ್ ಚ್ಲು್ ಆಸ್.

ಶಿಸಾಂಕ್ ಜೆಜುಚಿಂ ಆಖೆರಿೇಚಿಂ ಉತಾರಿಂ
(ಮ್ಕಯಾ್ 16:14–18;್ ಲೂಕ್ 24:36–49;್ 

ಜುವ್ಂವ್್ 20:19–23;್ ಅ.್ ಕೃ.1:6–8)
16

್ ಇಕ್ರಿ್ ಜಣ್್ ಶಿಸ್್ ಗ್ಲ್ಲೆಯ್ಕ್ ವಚುನ್್ ಜೆಜುನ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್್ಯಾ್ ದೊಂಗ್ರಿರ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಪ್ವೆ್.್ 17

್ ಶಿಸ್ಂನಿ್ 
ದೊಂಗ್ರಿಚೆರ್್  ಜೆಜುಕ್ ಪಳೆತಚ್್ ತ್ಕ್್ ಆರ್ಧನ್್ 

ಕೆಲೆಂ.್ ಪುಣ್್ ಥೊಡ್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂನಿ್ ತೊಚ್್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಜೆಜು್ ಮ್ಹಣ್್  ಪ್ತೆಯಾಲೆನ್ತ್.್  18

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್ ಜೆಜು್ 
ತ್ಂಚೆ�್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್  “ಸಗಿಯಾಂ್ ಆನಿ್ ಸಂಸ್ರಿಂ್ 
ಸವ್ಯಾ್ ಪದಿ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ ದಿಲ್ಯಾ.್ 19

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತುಮಿ್ 
ವಚುನ್,್ ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ಮ್ಹಜೆ್ ಶಿಸ್್ ಕರ್.್ ಬ್ಪ್ಚೆ�,್ ಪುತ್ಚೆ�್ ಆನಿ್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಆತ್ಯಾಚೆ�್ ನ್ಂವಿಂ್ ಪವಿತ್ರಿಸ್ನಾನ್್ ದಿಯ್.್ 20

್ ಹ್ಂವೆಂ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಶಿಕಯೊ್ಯಾ್ ಸವ್ಯಾ್ ಆಜ್್್ ಪ್ಳ್ಂಕ್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ಶಿಕಯ್,್ ಸಂಸ್ರ್ಚಿ್ ಆಖೆ�ರ್್ ಪಯ್ಯಾನ್್ ತುಮೆಚಿ�್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಸತಾಲೊಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.




