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ಲುರಾನ್ ಬರಯ್ಲಿ ಸುವಾತಾತಾ

ಜೆಜುಚಾಕ್ ಜಿವಿತಾ ವಿಶಾಕ್ಂತ್ ಲುರಾಚಿ ಬರೊವಿಣ್

1್ ್ 1್ ಭೊ�ವ್್ ಮ್ನೆಸ್ತಾ್ ಥೆಯೊ�ಫಿಲ್,
ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಮಧೆಂ್ ಘಡೊನ್್ ಆಯ್್ಯಾಲ್ಯಾ್ ಸಂಗಿತಾಂಚಿ್ 

ಚರಿತ್ರಿ್  ಸ್ಂಗ್ಚಿಯಾಕ್  ಸಬ್ರ್ಂನಿ್  ಪರಿಯತ್ನಾ್  ಕೆಲೆ್ಂ್ 
ಆಸ್.್  2

್ ಸುರು್  ಥ್ವ್ನಾ್  ತೊಯಾ್  ಸಂಗಿತಾಂ್  ದೊಳ್ಯಾಂನಿ್ 
ಪಳೆವ್ನಾ್  ದೆವ್ಚಿ್  ಸುವ್ತ್ಯಾ್  ಪಗಯಾಟ್್  ಕೆಲ್್ಯಾಂ್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಮಿ್ ಆಯಕ್ಲೊ್ಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ತ್ಣಂ್ ಬರಯ್್ಯಾತ್.್ 
3

್ ಹಯೆಯಾಯಾಕ್ ಸಂಗೊ್ಯ್ ಸುವೆಯಾರ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಖುದ್ದಾ್ 
ವ್ವ್ರಿ್ ಕ್ಡ್ನಾ್ ಚತ್ರಿಯೆನ್್ ಸಮು್ನ್್ ಘವ್ನಾ್ ತೆಂ್ ಸಗೆ್ಂ್ 
ಮ್ಂಡ್ವಳಿನ್್  ತುಕ್್  ಸ್ಂಗ್ಚಿಯಾಕ್  ಪುಸತಾಕ್ಚ್ಯಾ್ 
ರುಪ್ರ್್ ಬರಯ್್ಂ.್ 4

್ ತುಕ್್ ಶಿಕಯ್ೊಯಾ್ ಸಂಗಿತಾಂ್ ಸತ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ತುಕ್್ ಖಚಿತ್್ ಜ್ತಲೆಂ.

ಜಾಕರಿ ಆನಿ ಎಲ್ಜಬೆತ್
5

್ ್ ಹೆರೊದ್್ a್  ಜುದೆ�ಯ್ಂತ್್  ರ್ಜ್ಯಾ್  ಕನ್ಯಾ್  ಆಸ್ಚಿಯಾ್ 
ಕ್ಳ್ರ್್  ಜ್ಕರಿ್  ನ್ಂವ್ಚೊ್  ಮ್ಹಳೊೆ್್  ಏಕ್ 
ಯ್ಜಕ್ ಆಸೊ್.್ ಜ್ಕರಿ್ ಅಭಿ�ಯ್ಚ್ಯಾ್ ್ ವಗ್ಯಾಚೊ್ b್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೊ.್  ಜ್ಕರಿಚಿ್  ಪತಿಣ್್  ಆರೊನ್ಚೆ�್ 
ಕುಳಿಯೆಚಿ.್  ತಿಚೆಂ್  ನ್ಂವ್್  ಎಲ್ಜಬೆತ್.್  6

್ ಜ್ಕರಿ್ 
ಆನಿ್ ಎಲ್ಜಬೆತ್್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಮುಖ್ರ್್ 
ನಿತಿವಂತ್್  ಜ್ವ್ನಾಸಿ್ಂ.್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೆ್  (ದೆವ್ಚೆ)್ 
ಸವ್ಯಾ್ ಉಪದೆಸ್್ ಆಕ್ೆ�ಪವಿಣೆಂ್  ಪ್ಳೊೆನ್್ ಆಸ್ಲ್ಂ್ 
ತಿಂ,್ ತೆ�ಚ್್ ಪರಿ್ ಜಯೆಂವ್ಕ್್ ಹೆರ್ಂಕ್�್ ಶಿಕಯ ತ್ಾಲ್ಂ.್ 
ತಿಂ್ ನಿಧೊ�ಯಾಶ್್ ಜ್ವ್ನಾಸೆ್ಲ್ಂ.್ 7

್ ತ್ಂಕ್ಂ್ ಭುಗಿಯಾಂ್ 
ನ್ತ್ಲ್್ಂ.್ ಎಲ್ಜಬೆತ್್ ವ್ಂಜ್್ ಜ್ವ್ನಾಸಿ್;್ ಆನಿ್ ತಿಂ್ 
ದೊ�ಗ್ಂಯ�್ ಉತ್ರ್್ ಪ್ರಿಯೆಕ್ ಪ್ವ್ಲ್್ಂ.

8
್ ಏಕ್ ದಿ�ಸ್್ ಆಪ್್್  ವಗ್ಯಾಚಿ್ ಸತಿಯಾ್ ಯೆತಸ ತ್ಾನ್,್ 

ಜ್ಕರಿ್ ದೆವ್್ ಮುಖ್ರ್್ ಯ್ಜಕ್ಪಣ್ಚೆಂ್ ಕ್ಯೆಯಾಂ್ 
ಚಲೊವ್ನಾ್ ಆಸೊ್.್  9

್ ಯ್ಜಕ್ ಧುಂಪ್್ ಭೆಟೊಂವ್ಚಿಯಾ್ 
ಕ್ಮ್ಕ್ ರಿವ್ಜೆ್ ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್ ಸೊಡೆತಾನ್್ ಯ್ಜಕ್ಕ್ 
ವಿಂಚುನ್್  ಕ್ಡ ತೆಾಲೆ.್  ಹ್ಯಾ್  ಪ್ವಿಟಂ್  ತಿ್  ಸತಿಯಾ್ 
ಜ್ಕರಿಯ್ಚ್ಯಾ್  ವ್ಂಟ್ಯಾಕ್  ಆಯ್.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್ 
ಜ್ಕರಿ್  ಧುಂಪ್್  ಭೆಟೊಂವ್ಚಿಯಾಕ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚ್ಯಾ್ 
ದೆವ್ಳ್ಚ್ಯಾ್ ಭಿತರ್್ ಗೆಲೊ.್ 10

್ ಬ್ಯ್ರಿ್ ಲೊಕ್ಚೊ್ 

a 1.5 ಹೆರೊದ್ ಜುದೆ�ಯ್ಂತ್್  ರ್ಜ್ಯಾ್  ಕೆಲೊ್್  ಪಯೊ್್ 
ಹೆರೊ�ದ್್ ಕ್ರಿ.್ ಪೂ.್ 40–4್ (ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಯೆಂವೆಚಿಂ್ ಪಯೆ್ಂ)
b 1.5 ಅಭಿೇರಾಚಾಕ್ ವರಾತಾಚೊ ಜುದೆ�ವ್ಂಚೆಂ್ ಯ್ಜಕ್ 
24್ ವಗ್ಯಾಂ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ವಿಂಗಡ್್ ಜ್ಲೆ್್ 1್ ಇತಿಹ್ಸ್್ ಅಧ್ಯಾಯ್್ 
24್ ಪಳೆಯ್.

ವ್ಹಡ್್ ಜಮೊ್ ಆಸೊ.್್ ಧುಂಪ್್ ಭೆಟೊಂವ್ಚಿಯಾ್ ವೆಳ್ರ್್ ತೊ್ 
ಮ್ಗೆಣ್್ ಕರಿತ್್ ಆಸೊ್.

11
್ ತವಳ್,್  ಧುಂಪ್ವೆ�ದಿಚ್ಯಾ್  ಉಜ್್ಯಾಕ,್ 

ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೊ್ ದೂತ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಜ್ಕರಿಚ್ಯಾ್ ಮುಖ್ರ್್ 
ಉಬೊ್  ರ್ವ್್.್  12

್ ತೊ್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ದುತ್ಕ್ 
ಪಳೆವ್ನಾ್ ಜ್ಕರಿ್ ಘಾಬಲೊಯಾ್ ಆನಿ್ ವ್ಹಡ್್ ಆಕ್ಂತ್ನ್್ 
ಭಲೊಯಾ.್ 13

್ ಪುಣ್್ ದೆ�ವ್ದುತ್ನ್್ ತ್ಕ್,್  “ಜ್ಕರಿ,್ 
ಭಿಯೆನ್ಕ್.್ ತುಜೆಂ್ ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್  ದೆವ್ಕ್ ಆಯ್ಕ್ಲೆಂ.್ 
ತುಜ್  ಪತಿಣ್್  ಎಲ್ಜಬೆತ್್  ಏಕ್  ಚೆಕ್ಯಾಯಾ್  ಭುಗ್ಯಾಯಾಕ್ 
ಜಲ್ಮ್ ದಿತಲ್.್ ತುವೆಂ್ ತ್ಕ್್ ಜುವ್ಂವ್್ ಮ್ಹಣ್್ ನ್ಂವ್್ 
ದಿ�ಜಯ್.್ 14

್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಜಲ್ಮ್ ವವಿಯಾಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ವ್ಹಡ್್ 
ಸಂತೊಸ್್ ಜ್ತಲೊ.್ ಜ್ಯೆತಾ್ ಜಣ್್ ಉಲ್್ಸ್್ ಪ್ವತಾಲೆ.್ 
15

್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚ್ಯಾ್ ಸಮೊರ್್ ತೊ್ ವತೊಯಾ್ ಜ್ತಲೊ.್ 
ತೊ್ ದ್ಕ್ಂರೊ�ಸ್್ ಜ್ಂವ್್ ಅಮ್ಲ್ಚೆಂ್ ಕಸಲೆಂಚ್್ 
ಸೆವ್ಚಿನ್.್  ಜುವ್ಂವ್್  ಜಲ್ಮ್  ಥ್ವ್ನಾಂಚ್್  ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಆತ್ಯಾನ್್ ಭರೊನ್್ ್ ಆಸತಾಲೊ.c

16
್ “ಸಬ್ರ್್ ಜುದೆವ್್ ಆಪೊ್್ ದೆ�ವ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ 

ಥಂಯ್್ ಪತೊಯಾಂವ್ಕ್್ ತೊ್ ಕುಮೊಕ್ ಕತ್ಯಾಲೊ.್ 17
್ ತೊ್ 

ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೊ್  ದೂತ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ಫುಡ್್ಯಾನ್್ 
ವೆತ್ಲೊ.್ ತೊ್ ಎಲ್ಯ್ಚ್ಯಾ್ dಸ್ಭ್ವ್್ ಸ್ಮಥೆಯಾಂತ್್ 
ಭರೊನ್್ ಆಸ ತ್ಾಲೊ;್ ತೊ್ ಬ್ಪ್ಯ್್ ಆನಿ್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಂ್ 
ಮಧೆಂ್ ಸಮ್ಧ್ನ್್ ಕತ್ಯಾಲೊ.್ ಅವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ 
ಸಬ್ರ್ಂಕ್  ತೊ್  ನಿತಿವಂತ್ಂಚೆ�್  ಜ್ಣ್್ಯೆಕ್ 
ಚಲೆೈತ್ಲೊ;್ ಲೊಕ್ಕ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚ್ಯಾ್ ಯೆಣ್ಯಾಕ್ ತೊ್ 
ಆಯತಾ್ ಕತ್ಯಾಲೊ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

18
್ ಜ್ಕರಿ್ ದೆ�ವ್ದುತ್ಂ್ ಲ್ಗಿಂ,್ “ತುವೆಂ್ ಸ್ಂಗಿಚಿ್ 

ಹಿ್ ಸಂಗತ್್ ಸತ್್ ಮ್ಹಣ್ಚಿಕ್ ಕ್ತೆಂ್ ಆಧ್ರ್?್ ಹ್ಂವ್್ 
ಆತ್ಂ್ ಮ ್್ಹತ್ರೊ್ ಜ್ಲ್ಂ್ ಆನಿ್ ಮ್ಹಜ್ ಪತಿಣ್ಯ�್ 
ಉತ್ರ್್ ಪ್ರಿಯೆಚಿ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

19
್ ದೆ�ವ್ದುತ್ನ್,್  “ಮ್ಹಜೆಂ್ ನ್ಂವ್್ ಗ್ಬಿರಿಯೆಲ್,್ 

ಹ್ಂವ್್  ದೆವ್ಚೆ�್  ಸದೆರಿ್  ಹುಜರ್್  ಉಬೊರ್ವ್ನ್್ 
ಆಸೊಚಿ.್  ತುಕ್್  ಹಿ್  ಬರಿ್  ಖಬರ್್  ದಿಂವ್ಕ್್  ದೆವ್ನ್್ 
ಮ ್್ಹಕ್್  ತುಜೆ�್  ಸಶಿಯಾನ್್  ಧ್ಡ್್ಂ.್  20

್ ಆತ್ಂ್ 
ಆಯ್ಕ್!್ ಹೊಯಾ್ ಸಂಗೊ್ಯ್ ಘಡಿಸರ್್ ತುಂ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್ಚ್್ 

c 1.15ಪವಿತ್ರಿ ಆತೊ್ಮ ದೆವ್ಚೊ್ ಆತೊಮ್ ಮ್ಹಣ್ಯ�್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೊ್ 
ಆತೊಮ್ ಮ್ಹಣ್ಯ�್ ಶ್ಂತಿ್ ದಿಂವ್ಚಿಯ�್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಪಯ್ತಾಲೆ.್ ತೊ್ 
ದೆವ್್ ಸವೆಂ್ ಆನಿ್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾ್ ಸವೆಂ್ ಮೆಳೊೆನ್್ ಲೊಕ್ಂ್ ಮಧೆಂ್ 
ದೆವ್ಚಿಂ್ ಕ್ಯ್ಯಾಂ್ ಕತ್ಯಾಲೊ.
d 1:17 ಎಲ್ರಾ ಸುಮ್ರ್್ ಕ್ರಿ.್ ಪೂ.್  850್  (ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ಯೆಂವೆಚಿ್ 
ಪಯೆ್ಂ)್ ಇಸಿ್ಂತ್್ ಜಯೆಲೊ್್ ಪರಿವ್ದಿ.
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ಸಕೊಚಿನ್ಯ್.್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ತುವೆಂ್  ಮ್ಹಜ್ 
ಉತ್ರಿಂ್ ಸತ್ಮನಿಂ್ನ್ತ್.್ ಪುಣ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಸ್ಂಗೆಲ್ೊಯಾ್ 
ಹೊಯಾ್  ಸಂಗೊ್ಯ್  ಖಂಡಿತ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಘಡ ತೆಾಲೊಯಾ”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

21
್ ಲೊ�ಕ್  ಜ್ಕರಿ್  ಖ್ತಿರ್್  ವ್ಟ್್  ಪಳೆವ್ನಾಂಚ್್ 

ಆಸೊನ್್ ದೆವ್ಳ್ಂತ್್ ತೊ್ ತಿತೊ್್ ವೆ�ಳ್್ ರ್ವುಂಕ್ 
ಕ್ರಣ್್  ಕ್ತೆಂ್  ಮ್ಹಣ್್  ಚಿಂತುನ್್  ಆಜ್ಪ್್  ಜ್ಲೊ.್ 
22

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜ್ಕರಿ್  ಭ್ಯ್ರಿ್  ಯೆತನ್,್  ತ್ಕ್್ 
ಉಲೊಂವ್ಕ್್  ಜ್ಲೆಂ್  ನ್.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತ್ಕ್್ 
ದೆವ್ಳ್ಂತ್್ ದೃಷ್ಟವ್್ ದೆಖ್್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಪುರೊ್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಚಿಂತಿಲ್ಗೆ್.್  ತವಳ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ತೊ್  ಉಲೊಂವ್ಕ್್ 
ಜ್ಯ್ನಾಶೆಂ್ ತೊ್ ಹ್ತ್್ ಭ್ಶೆನ್ಚ್್ ಉಲಯ ತ್ಾಲೊ.್ 
23

್ ಆಪ್್್ ಯ್ಜಕ್ಪಣ್ಚಿ್ ಸತಿಯಾ್ ಭತಿಯಾ್ ಜ್ತಚ್್ ಜ್ಕರಿ್ 
ಘರ್್ ಪ್ಟಂ್ ಗೆಲೊ.

24
್ ತ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್,್ ಜ್ಕರಿಚಿ್ ಪತಿಣ್್ ಎಲ್ಜಬೆತ್್ 

ಗಭೆಯಾಸ್ತಾ್  ಜ್ಲ್.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಪ್ಂಚ್್  ಮಹಿನೆ್ 
ಪಯ್ಯಾಂತ್್ ಆಪ್್ಯಾ್  ಘರ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಬ್ಯ್ರಿ್  ಗೆಲ್್ಚ್್ 
ನ್.್ 25

್ ಎಲ್ಜಬೆತಿನ್,್ “ಪಳೆಯ್!್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್್ ಮ್ಹಜೆ�್ 
ಪ್ಸತ್್  ಕ್ತೆಂ್  ಕ್ಯೆಯಾಂ್  ಕೆಲ್ಂ!್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಜಣ್ಂ್ 
ಮಧೆಂ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಆಸೆ್ಲ್್ ನ್ಲ್ಸ್ಪಣ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್್ 
ಕ್ಡುನ್್ ಸೊಡ್್ಯಾ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗಿ್.

ಅಂರಾವಾರ್ ಮರಿ
26

್ 
–27

್ ಎಲ್ಜಬೆತ್್ ಸವ್ಯಾ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚಿ್ ಗಭೆಯಾಸ್ತಾ್ ಆಸ್ತಾನ್್ 
ದೆವ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಗ್ಬಿರಿಯೆಲ್್ ದುತ್ಕ್ ಗ್ಲ್ಲೆಯ್್ 
ಪ್ರಿಂತ್ಚ್ಯಾ್ ನಜರೆತ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ಗ್ಂವ್ಂತ್್ ಆಸೆ್ಲ್ಯಾ್ 
ಏಕ್್ ಅಂಕ್್ರಿ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಪ್ಠಯೊ್.್ ತಿಕ್್ ದ್ವಿದ್ಚ್ಯಾ್ 
ಘರ್ಣ್ಯಾಚ್ಯಾ್  ಜುಜೆ್  ನ್ಂವ್ಂಚ್ಯಾ್  ದ್ದ್್ಯಾಲ್ಗಿಂ್ 
ಕರ್ರ್್  ಜ್ಲೆ್ಂ.್  ತೆ�್  ಅಂಕ್್ರಿಚೆಂ್  ನ್ಂವ್್ ಮರಿ.್ 
28

್ ದೆ�ವ್ದೂತ್್  ತಿಚೆ�ಲ್ಗಿಂ್  ಯೆ�ವ್ನಾ,್  “ದೆವ್ಚೆಂ್ 
ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್್ ಜೊಡೆ್ಲೆಯಾ,್ ನಮ್ನ್್ ತುಕ್!್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ 
ತುಜೆ�್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಸ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

29
್ ದೆ�ವ್ದೂತ್ಚಿಂ್  ಉತ್ರಿಂ್  ಆಯುಕ್ನ್್  ಮರಿ್ 

ಬೊ�ವ್್  ಘಡಬಾಡೊನ್,್  “ಹ್ಚೊ್  ಆರ್ಯಾ್  ಕ್ತೆಂ್ 
ಜ್ವೆಯಾತ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಜ್ಪ್್ ಪ್ವಿ್.

30
್ ದೆ�ವ್ದೂತ್ನ್್ ತಿಕ್,್ “ಮರಿಯೆ�,್ ಭಿಯೆನ್ಕ್.್ 

ದೆ�ವ್ನ್್  ತುಕ್್  ಬೊ�ವ್್  ಆಶಿ�ವ್ಯಾದಿತ್್  ಕೆಲ್ಂ.್ 
31

್ ಪಳ !ೆ್ ತುಂ್ ಗಭೆಯಾಸ್ತಾ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಏಕ್ ಚೆಕ್ಯಾಯಾ್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಕ್ 
ಪರಿಸೂತ್್ ಜ್ತಲ್ಯ್.್ ತ್ಕ್್  ‘ಜೆಜು’್ ಮ್ಹಣ್್ ನ್ಂವ್್ 
ದವರಿಜ್ಯ್.್  32

್ ತೊ್  ವತೊಯಾ್  ಜ್ತಲೊ.್  ಲೊ�ಕ್ 
ತ್ಕ್್  ಪರಮೊ�ನನಾತ್ಚೊ್  (ದೆವ್ಚೊ)್  ಪೂತ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಅಪಯೆತಾಲೆ.್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ದೆ�ವ್್ ತ್ಕ್್ ಪುವಯಾಜ್್ 
ದ್ವಿದ್ಚೆಂ್  ರ್ಜ್ಯಾಸನ್್  ದಿತ್ಲೊ.್  33

್ ಜೆಜು್ 
ಜ್ಕೊಬ್ಚೆ�್ ಲೊಕ್ಕ್ ತೊ್ ಸದ್ಂಕ್ಳ್್ ರ್ಜ್ಟ್್ 
ಕತ್ಯಾಲೊ.್  ತ್ಚೆ�್  ರ್ಜ್ಟೆಕ್ಕ್  ಕೆದಿಂಚ್್  ಅಂತ್್ 
ಆಸೊಚಿನ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

34
್ ಮರಿಯೆನ್್  ದೆ�ವ್ದುತ್ಕ,್  “ಹೆಂ್  ಕಶೆಂ್ 

ಘಡೆಚಿಂ?್  ಹ್ಂವ್್ ಆಜುನ್ಯ�್ ಅಂಕ್್ರ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗಿ್.

35
್ ದೆ�ವ್ದುತ್ನ್್  ಮರಿಯೆಕ್  “ಪವಿತ್ರಿ್  ಆತೊಮ್ 

ತುಜೆರ್್ ಯೆತಲೊ್ ಪರಮೊ�ನನಾತ್ಚಿ್ ಸಕತ್್ ತುಜೆರ್್ 
ಸ್ವಿ್್ ಘಾಲತಾಲ್.್ ದೆಕುನ್್ ತುಜೆ�್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಜಲುಮಂಚ್ಯಾ್ ಹ್ಯಾ್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಕ್ ಭ್ಗೆವಂತ್್  ‘ದೆ�ವ್ಚೊ್ ಪೂತ್’್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಆಪಯತಾಲೆ.್ 36

್ ಹೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್,್ ತುಜ್ ಸಂಬಂಧಿಣ್್ 
ಎಲ್ಜಬೆತ್್ ಗಭೆ�ಯಾಸ್ತಾ್ ಜ್ಲ್ಯಾ.್ ತಿ್ ಮ್್ಹತ್ರೆ�್ ಪ್ರಿಯೆಚಿ್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ತಿಕ್್ ಏಕ್ ಚೆಕೊಯಾ್ ಪೂತ್್ ಜಲಮತ್ಲೊ.್ 
ಲೊಕ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ವ್ಂಜ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಲೆಖಲ್ೆ�ಕ್ ಆತ್ಂ್ ಸವ್ಯಾ್ 
ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಚಿ್ ಗಭೆ�ಯಾಸ್ತಾ್ ಜ್ಲ್ಯಾ.್ 37

್ ದೆವ್ಕ್ ಆಸ್ಧ್ಯಾ್ 
ಜ್ಂವೆಚಿಂ್ ಕಸಲೆಂಚ್ನ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

38
್ ಮರಿಯೆನ್,್ “ಹ್ಂವ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚಿ್ ಚ್ಕನ್ಯಾ.್ 

ತುಜ್ಯಾ್  ಉತ್ರಿ್  ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್  ಜ್ಂವ್!”್  ಮ್ಹಣ್ಲ್.್ 
ಉಪ್ರಿಂತ್್ ದೆ�ವ್ದೂತ್್ ಬ್ಯ್ರಿ್ ಸನ್ಯಾ್ ಗೆಲೊ.

ಮರಿಯೆನ್ ರೆಲ್ಲಿ ಬೆಟ್
39

್ ತವಳ್್ ಮರಿ್ ಉಠೊನ್್ ಜುದ್ಚ್ಯಾ್  ದೊಂಗ್ರಿಳ್್ 
ಪರಿದೆ�ಶ್ಂತ್್ಯಾ್ ಏಕ್್ ಗ್ಂವ್ಂಕ್ ಧ್ಂವ್ಧ್ಂವಿಂ್ 
ಗೆಲ್.್  40

್ ಥಂಯ್್  ಜ್ಕರಿಚ್ಯಾ್  ಘರ್್  ಭಿತರ್್ 
ಸನ್ಯಾ್  ಎಲ್ಜ್ಬೆತಿಕ್  ತಿಣೆಂ್  ನಮ್ಣ್್  ಕೆಲೊ.್ 
41

್ ಎಲ್ಜ್ಬೆತಿನ್್ ಮರಿಯೆಚೊ್ ನಮ್ನ್್ ಆಯಕ್ತಚ್,್ 
ತಿಚೆ�್ ಗಭ್ಯಾಂತ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಬ್ಳ್ಕ್ನ್್ ಉಡಿ್ ಮ್ಲ್ಯಾ.್ 
ತವಳ್್ ಎಲ್ಜ್ಬೆತ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾನ್್ ಭರೊನ್

42
್ ಸಂತೊಸಬಾರಿತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ವ್ಹಡ್್ಯಾ್ ತ್ಳ್ಯಾನ್್ ಮ್ಹಣ್ಲ್:್ 

“ದೆವ್ನ್್ ತುಕ್್ (ಮರಿ)್ ಹೆರ್್ ಸಿತ್�ಯ್ಂ್ ಪ್ರಿಸ್್ ಚಡ್್ 
ಆಶಿವ್ಯಾದಿತ್್ ಕೆಲ್ಂ.್ ತುಜೆ�್ ಥಂಯ್್ ಜಲೊಮಂಚ್ಯಾ್ 
ಭುಗ್ಯಾಯಾಕ್ ದೆವ್ನ್್ ಆಶಿ�ವ್ಯಾದಿತ್್ ಕೆಲ್ಂ.್ 43

್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚಿ್ ಆವಯ್್ ಜ್ಲ್್್ ತುಂಚ್್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಸಶಿಯಾಂ್ 
ಆಯ್ಲ್್ಚ್್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಹೆಂ್  ಏಕ್  ಭ್ಗ್!್  44

್ ತುಜೊ್ 
ತ್ಳೊೆ್ ಆಯ್ಕ್ತಚ್,್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಕುಶಿಂತ್್ಯಾ್  ಬ್ಳ್ಕ್ನ್್ 
ಉಲ್್ಸ್ನ್್ ಉಡಿ್ ಮ್ಲ್ಯಾ.್ 45

್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್್ ತುಕ್್ 
ಕಳಿತ್್  ಕೆಲೊ್ಯಾ್  ಸಂಗಿತಾಂ್  ಘಡೊನ್್ ಯೆತಲೊಯಾ್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಪ್ತೆಯಾಲ್್್ ತುಂ್ ಕ್ತಿ್್ ಭ್ಗಿ”್ ಮ್ಹಣ್ಲ್.

ದೆವಾಕ್ ಮರಿಯೆಚೆಂ ಸುತಾತಿ ರಾಯನ್
46

್ ತವಳ್್ ಮರಿಯೆನ್,

್ 47್ “ಮ್ಹಜೊ್ ಜ�ವ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕ್ ಸುತಾತಿ್ ಕತ್ಯಾ.
ದೆ�ವ್ಚ್್ ಮ್ಹಜೊ್ ಸೊಡ್ಣ್ದಾರ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ 

ವವಿಯಾಂ್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಕ್ಳಿಜ್್ ಸಂತೊಸ್್ ಪ್ವ್ತಾ.
್ 48್ ದೆವ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ದ್ಸಿ್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಮ್ಹಜೆರ್್ 

ದಯ್ದಿ�ಷ್ಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾ.
ಆಜ್್ ಥ್ವ್ನಾ,್ ಸಗೊ್್ ಲೊ�ಕ್ ಮ್್ಹಕ್್ 

ಆಶಿ�ವ್ಯಾದಿತ್್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆ.
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್ 49್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್್ (ದೆವ್ನ್)್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ವಿಚಿತ್ರಿ್ ಕ್ಮ್ಂ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್.

ತ್ಚೆ�್ ನ್ಂವ್್ ಬೊ�ವ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.
್ 50್ ದೆ�ವ್್ ಆಪ್ಣ್ಚೆರ್್ ಭೆಂಭಿರ್ಂತೆನ್್ 

ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚೆರ್
ಸಂದ್ಂಕ್ಳ್್ ಕ್ಕುಳ್ತಾ್ ದ್ಕಯತಾಲೊ.

್ 51್ ತ್ಣೆಂ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಬ್ವ್್ಯಾನ್್ ಬಳ್್ ದ್ಕೊವ್ನಾ
ಗವ್ಯಾಯಾಂಕ್ ಧುಸ್ಪಟ್ಯ್್ಯಾತ್.

್ 52್ ದೆವ್ನ್್ ಪದೆ್ದ್ರ್ಂಕ್ ಊಂಚ್ಸನ್ಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಸಕ್್್ ಘಾಲ್ನಾ

ಕ್ಕೊಯಾಳ್ಯಾಂಕ್ ಊಂಚ್್ ಉಬ್ಲ್ಯಾಯಾತ್.
್ 53್ ತ್ಣೆಂ್ ಭುಕೆಲ್್ಯಾಂಕ್ ಬಯ್ಯಾ್ ವಸುತಾಂನಿ್ ಭರೊನ್

ಗೆರಿಸ್ತಾಂಕ್ ರಿತ್ಯಾ್ ಹ್ತ್ಂನಿ್ ಪ್ಟಂ್ 
ಧ್ಡ್್ಯಾತ್.

್ 54್ ದೆವ್ನ್್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಪುವಯಾಜ್ಂಕ್ ದಿಲೆ್�್ ಭ್ಸವೆಣ್್ 
ಪರಿಕ್ರ್

ಆಬ್ರಿಮ್ಕಯ�್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಸಂತತೆಕಯ�್ 
ಸದ್ಂಕ್ಳ್

್ 55್ ಕ್ಕುಳ್ತಾ್ ದ್ಕಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್
ಇಸೆರಿಲ್ಚೊ್ ಹ್ತ್್ ದಲ್ಯಾ”್ ಮ್ಹಣ್ಲ್.

56
್ ಮರಿ್  ಚಡುಣೆಂ್  ತಿ�ನ್್  ಮಹಿನೆ್  ಎಲ್ಜ್ಬೆತಿ್ 

ಸ್ಂಗ್ತ್್  ರ್ವ್ನ್್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಘರ್್ 
ಪ್ಟಂ್ ಗೆಲ್.

ಜುವಾಂವೆಚೊಂ ಜನನ್
57

್ ಎಲ್ಜ್ಬೆತಿಕ್ ಪರಿಸೂತ್ಪಣ್ಚೆ್ ದಿ�ಸ್್ ಭರ್ಲೆ.್್ ತಿಣೆಂ್ 
ಚೆಕ್ಯಾಯಾ್  ಭುಗ್ಯಾಯಾಕ್  ಜಲ್ಮ್  ದಿಲೊ.್  58

್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್್ 
ತಿಚೆ�್  ಥಂಯ್್  ವತಿಯಾ್  ದಯ್್  ದ್ಖಯ್್  ತಿಚ್ಯಾ್ 
ಸೆಜ್ಸಮ್ಯ್ಯಾಂಕ್  ಆನಿ್  ಸಯ್ಯಾಂಧ್ಯ್ರಿಯಾಂಕ್ 
ಕಳಿತ್್ ಜ್ಲೆಂ.್  ತ್ಣಂ್ ತಿಚೆ�್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಸಂತೊಸ್್ 
ಪ್ವಿ್ಂ.್  59

್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಕ್  ಆಟ್್  ದಿ�ಸ್್  ಜ್ತ್ನ್್  ತಿಂ್ 
ಸುನತ್್  ಕರುಂಕ್  ಆಯ್ಂ.್  ತ್ಣಂ್  ತ್ಯಾ್  ಭುಗ್ಯಾಯಾಕ್ 
“ಜ್ಕರಿ”್ ಮ್ಹಣ್್  ನ್ಂವ್್ ದಿಂವ್ಚಿಯಾರ್್ ಆಸಿ್ಂ.್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ತೆಂ್  ಭುಗ್ಯಾಯಾಚ್ಯಾ್  ಬ್ಪ್ಯೆಚಿಂ್  ನ್ಂವ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸೆಂ್.್ 60

್ ಪುಣ್್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಆವಯ್ನಾ,್ “ನ್ಕ್!್ ತ್ಕ್್ 
‘ಜುವ್ಂವ್’್ ಮ್ಹಣ್್ ನ್ಂವ್್ ದವರುಂಕ್ ಜ್ಯ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲ್.

61
್ ಲೊಕ್ನಿ್  ಎಲ್ಜಬೆತಿಕ,್  “ತುಜ್ಯಾ್  ಕುಟ್ಮಂತ್್ 

ಕೊಣ್ಕಚ್್  ಹೆಂ್  ನ್ಂವ್್  ನ್ಮೂ!”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.್  62

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ತ್ಣಂ್  ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ಬ್ಪ್ಯ್ಕ್್  ಹ್ತ್್  ಭ್ಶೆನ್,್  “ತ್ಕ್್  ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಣ್್ 
ನ್ಂವ್್ ದಿಂವೆಚಿಂ?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.

63
್ ತವಳ್್ ಜ್ಕರಿನ್್ ಏಕ್ ಫಳಿ್ ಹ್ಡೊನ್,್ “ತ್ಚೆ್ 

ನ್ಂವ್್ ಜುವ್ಂವ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಬರಯ್ೆಂ.್ ಸಗ್್ಯಾ್ ಲೊ�ಕ್ಕ್ 
ಆಜ್ಪ್್ ಜ್ಲೆಂ.್ 64

್ ತೆ�ಚ್್ ಘಡಿಯೆ�್ ಜ್ಕರಿ್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ 
ಉಲೊಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗೊನ್್ ದೆವ್ಕ್ ಹೊಗ್್ಪ್್ ಕರುಂಕ್ 

ಲ್ಗೊ್.್ 65
್ ಹೆಂ್ ಆಯಕ್ಲೆ್್ ಸೆಜ್ಸಮ್ಯ್ಯಾಂಕ್ ಭೆಂ್ 

ಜ್ಲೆಂ.್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಗಿತಾಚಿ್ ಖಬರ್್ ಜುದೆ�ಯ್ಚ್ಯಾ್ ಸಗ್್ಯಾ್ 
ದೊಂಗ್ರಿಳ್್ ಪರಿದೆ�ಶ್ಂತ್್  ಗ್ಜ್.್  66

್ ಹೊಯಾ್  ಸಂಗೊ್ಯ್ 
ಆಯಕ್ಲೊ್್  ಸವ್ಯಾ್  ಲೊ�ಕ್  ಆಜ್ಪ್್  ಪ್ವ್ನ್್ 
“ಹೊ್ ಭುಗೊಯಾ್  (ಜುವ್ಂವ್)್ ವ್ಡೊನ್್ ಫುಡೆಂ್ ಕ್ತೆಂ್ 
ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಪ್ವತ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಲ್ಗಿಂ್.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ತ್ಯಾ್ ಭುಗ್ಯಾಯಾ್ ಸವೆಂ್ ಆಸ್ಲೊ.

ಜಾಕರಿಚೆಂ ಪರಿವಾದನ್
67

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜುವ್ಂವ್ಚಿಯಾ್  ಬ್ಪ್ಯ್್  ಜ್ಕರಿನ್್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾನ್್ ಭರೊನ್್ ಆಶೆಂ್ ಪರಿವ್ದ್್ ಕನ್ಯಾ್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ:

್ 68್ ಇಸ್ರಿಯೆಲ್ಚ್ಯಾ್ ಸವಯಾಸ್ಪರ್್ ದೆವ್ಕ್ ಸುತಾತಿ್ 
ಜ್ಂವ್.

ತ್ಣೆಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಸುಟ್ಕ್್ ದಿಲ್.
್ 69್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಚ್ಕರ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ದ್ವಿದ್ಚ್ಯಾ್ ಘರ್ಣ್ಯಾಂ್ 

ಥ್ವ್ನಾ
ದೆವ್ನ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಸಕ್ತಾವಂತ್್ 

ಸೊಡ್ಣ್ದಾಂರ್ಕ್ ದಿಲ್ಂ.
್ 70್ ಹೆಂ್ ತ್ಣೆಂ್ ಪುವಯಾಜ್್ ಕ್ಳ್ಚ್ಯಾ

ಆಪ್್ಯಾ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂ್ ಮುಖ್ಂತ್ರಿ್ 
ಭ್ಸ್ಯ್ಲ್ಂ.

್ 71್ ದೆವ್ನ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ದುಸ್ಮನ್ಂ್ 
ಥ್ವ್ನಾಯ�

ದೆ್�ಶಿತಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ ಹ್ತ್ಂ್ ಥ್ವ್ನಾಯ�್ 
ಸೊಡಯ್್ಂ.

್ 72್ ಕ್ಕುಳ್ತಾ್ ದ್ಕಯ್ತಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಪುವಯಾಜ್ಂಕ್ 
ದಿಲೊ್

ಆಪೊ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಸೊಲೊ್್ ತ್ಣೆಂ್ ಉಗ್್ಸ್್ 
ದವಲ್ಯಾ.

್ 73್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ದುಸ್ಮನ್ಂ್ ಹ್ತ್ಂತೆ್ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸೊಡಯ್ತಾಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ದೆವ್ನ್

ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಬ್ಪ್್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಕ್ ಭ್ಸವೆಣ್ಂ್ 
ದಿಲ್ಂ.

್ 74–75್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಆಪ್್್ ಜಣ್ ಭರ್್ ಆಮಿ್ 
ತ್ಚೆ�್ ಮುಖ್ರ್್ ನಿತಿವಂತ್ಯ�್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಪಣ್ನ್ಯ�್ ಜ್ವ್ನಾ

ಭಿಯ್ವಿಣೆ್ ತ್ಚಿ್ ಸೆವ್್ ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ತ್ಚೊ್ ಉದೆದಾ�ಶ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೊ.

್ 76್ “ಬ್ಳ್,್ ತುಕ್್ ಪರಮೊ�ನನಾತ್ಚೊ್ ಪರಿವ್ದಿ್ 
ಮ್ಹಣತಾಲೆ.

ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚ್ಯಾ್ ಮುಖ್್ಯಾನ್್ ವಚುನ್್ ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ಯೆಣ್ಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ತಯ್ರ್್ 
ಕತ್ಯಾಲೊಯ್.
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್ 77್ ಪ್ತ್ಕ್ಂಚ್ಯಾ್ ಭೊಗಸೆಣ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಬಚ್ವಿ್ ಲ್ಬತಾಲ್್ 
ಮ್ಹಣ್

ತುಂ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಕಳಿತ್್ ಕತ್ಯಾಲೊಯ್.

್ 78್ “ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಅಧಿಕ್ ಮೊವ್ಳ್್ ಕ್ಕುಳ ತೆಾನ್
ಸಗ್ಯಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಏಕ್ ನವ್್ ದಿ�ಸ್್ ಆಮೆಚಿ�್ 

ಖ್ತಿರ್್ ಉದೆತ್ಲೊ.
್ 79್ ಅಂದ್ಕ್ರ್ಂತ್್ ಜಯೊನ್್ ಮರಣ್ಂಚ್ಯಾ್ 

ಭಿಯ್ನ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ದೆ�ವ್್ 
ಕುಮೊಕ್ ಕತಯಾಲೊ.

ತೊ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಸಮ್ಧ್ನ್ಚೆ�್ ವ್ಟೆ�ರ್್ 
ಚಲಯತಾಲೊ.”

80
್ ತೊ್ ಬ್ಳ್್ (ಜುವ್ಂವ್)್ ವ್ಡೊನ್್ ವ್ಹಡ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 

ಆತ್ಯಾನ್್  ಬಳಿಷ್ಟ್  ಜ್ಲೊ.್  ಇಸ್ರಿಯೆಲ್ಕ್  ಆಪ್್್ 
ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಆರಂಭ್್ ಕಚೆ�ಯಾ್ ಪಯ್ಯಾನ್್ ತೊ್ ಅರಣ್ಯಾಂತ್್ 
ಜಯೆಲೊ.

ಜೆಜುಚೆಂ ಜನನ್
(ಮ್ತೆವ್್ 1:18–25)

2್ ್ 1್ ತ್ಯಾ್ ದಿಸ್ಂನಿ್ ಆಗುಸ್ತಾ್ ಸಿ�ಸರ್್ ಚಕರಿವತಿಯಾನ್್ 
ರೊ�ಮಿಯ್ಂಚೆಂ್  ರ್ಜ್ಟೆಕ್  ಸಕಲ್್  ಆಸ್ಲೆ್್ 

ಸವ್ಯಾ್ ದೆ�ಶ್ಂಚಿ್ ಜನಗಣನ್್ ಕರುಂಕ್ ಜ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಪಮ್ಯಾಣ್್  ಧ್ಡೆ್ಂ.್  2

್ ಹೆಂ್  ಪರಿಪರಿಥಮ್್  ಜನಗಣನ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸೆ್ಂ.್  ಕ್್�ರಿ�ನ್್  ಸಿ�ರಿಯ್ಚೊ್  ಅಧಿಪತಿ್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಸ್್ಯಾ್ ಕ್ಳ್ರ್್ ಹೆಂ್ ಘಡೆ್ಂ.್ 3್ ಸಗೊ್್ ಲೊ�ಕ್ 
ಆಪ್ಪೆ್ಂ್ ನ್ಂವ್್ ದ್ಖಲ್್ ಕರುಂಕ್ ಆಪ್ಪ್್ಯಾ್ ಸ್ಂತ್್ 
ಗ್ಂವ್ಕ್ ಪಯ್ಣ್್ ಕರಿಲ್ಗೆ್.

4
್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಜುಜೆ್  ಗ್ಲ್ಲೆಯ್ಚ್ಯಾ್  ನಜರೆತ್್ 

ಶಹರ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಬ್ಯ್ರಿ್  ಸನ್ಯಾ್  ಜುದೆ�ಯ್ಂತ್್ 
ಆಸ್ಲ್ಯಾ್  ಬೆತೆ್ಹೆಮ್್  ಶಹರ್ಕ್  ಗೆಲೊ.್  ಜುಜೆ್ 
ದ್ವಿದ್ಚ್ಯಾ್  ಘರ್ಣ್ಯಾಚೊ್  ದೆಕುನ್್  ದ್ವಿದ್ಚೆಂ್ 
ಶಹರ್್ ಬೆತೆ್ಹೆಮ್ಕ್ ಗೆಲೊ.್ 5್ ತೊ್ ಆಪ್ಣ್್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಮರಿಯೆಕ್ ಆಪೊವ್ನಾ್ ವನ್ಯಾ್ ಗೆಲೊ.್ ತಿಕ್್ ತ್ಚೆ�್ ಕಡೆ್ 
ಕರ್ರ್್  ಜ್ಲೆ್ಂ.್  (ಮರಿ್  ತವಳ್್  ಗಭೆ�ಯಾಸ್ತಾ್  ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಆಸ್ಲ್.್)್ 6್ ತ್ಣಂ್ ಬೆತೆಹ್ೆಮ್ಂತ್್ ಆಸ್ತಾನ್್ ಮರಿಯೆಕ್ 
ಪರಿಸೂತ್್ ಪಣ್ಚೆ್ ದಿ�ಸ್್ ಭತಿಯಾ್ ಜ್ಲೆ.್ 7

್ ತಿ್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಪರಿಥಮ್್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಕ್ (ಜೆಜುಕ)್ ಪರಿಸೂತ್್ ಜ್ಲ್.್ ತ್ಂಕ್್ 
ವಸಿತಾ್ ಕರುಂಕ್ ಛ್ತ್ರಿಂತ್್ ಜ್ಗೊ್ ಮೆಳೊೆಂಕನ್ಸೊ್.್ 
ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಮರಿಯೆನ್್  ಭುಗ್ಯಾಯಾಕ್  ಲುಗ್ಟಚ್ಯಾ್ 
ಫ್ಳಿಯ್ಂನಿ್ ಗುಟ್್ವ್ನಾ್ ಏಕ್್ ಖ್ವೆಣ್ಂತ್್ ನಿದ್ಯೊ್.

ರೊವಾಳಾಯಂಕ್ ಮೆಳಳೆಳಾ ಸಂದೆೇಶ್
8

್ ತ್ಯಾ್ ರ್ತಿಂ,್ ಥೊಡೆ್ ಗೊವಿ್್ ಶೆತ್ಂಚ್ಯಾ್ ಮೆೈದ್ನ್ಂನಿ್ 
ಆಪ್್ಯಾ್ ಬಕ್ರಿಂಕ್ ರ್ಖಣ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಆಸೆ.್್ 9್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೊ್ 
ಏಕ್ ದೂತ್್ ಗೊವ್್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ ಮುಖ್ರ್್ ಉಬೆ್ ರ್ವ್್.್ 

ತ್ಂಚೆ�್  ಭೊಂವಿತಾಂ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೊ್  ಪರಿಕ್ಸ್್ 
ಫ್ಂಕೊ್.್ ಗೊವಿ್್ ಭಿಯ್ನ್್ ಥಥಯಾಲೆಯಾ.್ 10

್ ದೆ�ವ್ದೂತ್್ 
ತ್ಂಕ್ಂ,್  “ಭಿಯೆನ್ಕ್ತ್,್ ಸಗ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ವ್ಹಡ್್ 
ಸಂತೊಸ್ಚಿ್ ಬರಿ್ ಖಬರ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ.್ ತೆಂ್ 
ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್:್ 11

್ ಆಯೆಚಿ�್ ದಿ�ಸ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ 
ದ್ವಿದ್ಚೆ�್ ನಗರಿಂ್ ಸೊಡ್ಣ ದ್ಾರ್್ ಜಲಮಲ್.್ ತೊಚ್್ 
ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್.್  12

್ ಫ್ಳಿಯ್ಂನಿ್  ಗುಟ್್ವ್ನಾ್ 
ಖ್ವ ಣೆ್ಂತ್್  ನಿದ್ಯ್ೊ್  ಏಕ್  ಬ್ಳೊೆಕ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಮೆಳ್ತಾಲೊ.್ ತುಮಿ್ ತ್ಕ್್ ಸಮೊ್ನ್್ ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ ತೊಚ್್ 
ಗುತ್ಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

13
್ ತಕ್ಷಣ್ಂಚ್್ ಸಗ್ಯಾ್  ಥ್ವ್ನಾ್  ದೆ�ವ್ದೂತ್ಂಚೊ್ 

ಬೊ�ವ್್ ವ್ಹಡ್್ ಏಕ್ ಜಮೊ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಪಯ್ೆಂಚ್ಯಾ್ ದೆ�ವ್್ 
ದೂತ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಸೆವ್ಯಾಲೆ.್ ತೆ್ ಸವ್ಯಾ,

್ 14್ “ಉನನಾತಿಂ್ ಲೊಕ್ಂತ್್ ದೆವ್ಕ್ ಮಹಿಮ್;
ಸಂಸ್ರಿಂ್ ದೆವ್ಕ್ ಮ್ನ್ಲ್್ಯಾಂಕ್ ಶ್ಂತಿ”

ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗುನ್್ ದೆವ್ಚಿ್ ಸುತಾತಿ್ ಕರುಂಕು್ ಲ್ಗೊ್.
15

್ ದೆ�ವ್್  ದೂತ್್  ಗೊವ್್ಯಾಂಕ್  ಸೊಡ್ನಾ್  ಸಗ್ಯಾಕ್ 
ಪ್ಟಂ್ ವೆತಚ್್ ಗೊವಿ್,್ “ಆಮಿ್ ಆತ್ಂಚ್್ ಬೆತೆಹ್ೆಮ್ಕ್ 
ವಚುನ್,್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಕಳಿತ್್  ಕೆಲ್್್  ತಿ್ 
ನಿ�ಜ್್ ಸಂಗತ್್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಯೆವ್ಯಾಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಎಕ್ಮೆಕ್್ 
ಉಲೊಂಕ್ ಲ್ಗೆ್.

16
್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಗೊವಿ್ಂ್ ದ್ಂವ್್ ಧ್ಂವಿಂ್ ವಚುನ್್ 

ಮರಿಯೆಕ,್  ಜುಜೆಕ್  ಆನಿ್  ಖ್ವ ಣೆ್ಂತ್್  ನಿದ್ಯ್ಲ್ಯಾ್ 
ಬ್ಳ್ಕ್ಕಯ�್ ದೆಖೆ್ಂ.್ 17

್ ಗೊವಿ್ಂ್ ಬ್ಳ್ಕ್ಕ್ ಪಳೆತಚ್್ 
ತ್ಚೆ�್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ದೆ�ವ್್  ದೂತ್ನಿ್  ಸ್ಂಗ್ಲೆ್ಂ್ 
ತ್ಂಕ್ಂ್ ಸಮ್ಯ್ೆಂ.್  18

್ ಗೊವಿ್ಂ್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾಲೆಂ್  ತೆಂ್ 
ಆಯುಕ್ನ್್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಆಜ್ಪ್್ ಪ್ವಿಂ್.್ 19

್ ಮರಿಯೆನ್್ ಹೊಯಾ್ 
ಸವ್ಯಾ್ ಸಂಗಿತಾಂ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಕ್ಳ್್ಂತ್್ ಜಗೊವ್ನಾ್ ದವನ್ಯಾ್ 
ತೊಯಾ್ ಆಠಯ್ತಾಲ್.್ 20

್ ಗೊವಿ್್ ಆಪೆಣ್ಂ್ ಆಯುಕ್ನ್್ ಪಳೆಲ್್ಯಾ್ 
ಹಯೆ�ಯಾಕ್ ಸಂಗಿತಾಂ್ ಪ್ಸತ್್ ದೆವ್ಕ್ ಮಹಿಮ್್ ಗ್ಯ್ತಾ್ 
ತ್ಕ್್ ಸುತಾತಿ್ ಕರಿತ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಬಕೆರಿ್ ಆಸಲ್ೆ್ ಥಂಯ್್ ಪ್ಟಂ್ 
ಗೆಲೆ.್ ಸಗೆ್ಂ್ ದೆ�ವ್್ ದುತ್ಂನಿ್ ತ್ಂಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಯಾ್ 
ಪಮ್ಯಾಣೆಂಚ್್ ಘಡ್ಲೆ್ಂ.

21
್ ಬ್ಳ್ಕ್ಕ್ ಆಟ್್ ದಿ�ಸ್್ ಭತಯಾಚ್್ ್ ಸುನತ್್ aಜ್ಲ್್ 

ಆನಿ್  ತ್ಕ್್  “ಜೆಜು”್  ಮ್ಹಣ್್  ನ್ಂವ್್  ದವಲೆಯಾಂ.್ 
ಮರಿಯೆಚ್ಯಾ್ ಗಭ್ಯಾಂತ್್ ಭುಗೆಯಾಂ್ ವ್ಡ್ಚಿಯಾ್ ಪಯ್ೆಂಚ್್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ದೂತ್ನ್್  ಹೆಂಚ್್  ನ್ಂವ್್  ದವರಿಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲೆ್ಂ.

a 2.21ಸುನತ್ಮನ್ಶೆಚ್ಯಾ್ ಕುಡಿಚ್ಯಾಗುಪ್ತಾ್ ಆಂಗಚಿ್ ಮುಖೊ್್ 
ಭ್ಗ್್  ಕ್ತನ್ಯಾ್  ಕ್ಡ ತ್ಾತ್.್  ಹಯೆಯಾಯಾಕ್  ಜುದೆವ್್  ಚೆಕ್ಯಾಯಾ್ 
ಭುಗ್ಯಾಯಾಕ್ ಆಶೆಂ್ ಕತ್ಯಾತ್.್ ದೆವ್ನ್್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್್ ಸವೆಂ್ 
ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಸೊಲ್್ಯಾಚೊ್ ಗುತ್ಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.್ ಉತ್ಪತಿತಾ17:9–14.
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ದೆವಾಳಾಂತ್ ಜೆಜುಕ್ ಭೆಟರಾತಾತ್
22

್ ಶುದ್ದಾಪಣ್ಂಚ್್ a್  ವಿಶಿಂ್  ಮೊಯ್ೆಚೆಂ್  ನಿಯಮ್್ 
ಶ್ಸ್ತ್ಂತ್್  ಶಿಕಯ್ೆ್  ಕ್ಯೆದಾ್  ಮರಿ್  ಆನಿ್  ಜುಜೆನ್್ 
ಪ್ಳೊೆಚಿ್  ವೆ�ಳ್್  ಆಯೊ್.್  ಜೆಜುಕ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕ್ 
(ದೆವ್ಕ)್ ಸಮಪುಯಾಂಕ್ ಜುಜೆ್ ಆನಿ್ ಮರಿಯೆನ್್ ತ್ಕ್್ 
ಜೆರುಸಲೆಮ್ಕ್  ಆಪೊವ್ನಾ್  ಹ್ಡೊ್.್  23

್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ “ಹಯೆಯಾ�ಯಾಕ್ ಕುಟ್ಮಂತ್,್ ‘ಪರಿಥಮ್್ ಜಲಮಲೊ್್ 
ಚೆಕೊಯಾ್ ಭುಗೊಯಾ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕ್ ಸಮಪುಯಾಂಕ್ ಜ್ಯ್’”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚ್ಯಾ್ ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ಂತ್್ ಬರಯ್ಂ್.್ 
24

್ ‘್ ‘ದೊ�ನ್್ ಪ್ವ್ಯಾಯಾಂ್ ಪ್ಲ್ಂಕ್ ನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಏಕ್ 
ಜೊ�ಡ್್ ಕೊವೆ್್ ಬಲ್ದ್ನ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಭೆಟೊಂವ್ಕ್್ ಜ್ಯ್”್ 
ಮ್ಹಣ್ಯ�್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೆಂ್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾ.್ 
ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಜುಜೆ್ ಆನಿ್ ಮರಿ್ ಜೆರುಸಲೆಮ್ಕ್ ಗೆಲೆ.

ಸ್ಮಾಂವೆಚೊಂ ಪರಿವಾದಾನ್
25

್ ಸಿಮ್ಂವ್್  ನ್ಂವ್ಚೊ್  ಏಕ್  ಮನಿಸ್್ 
ಜೆರುಸಲೆಮ್ಂತ್್ ಜಯೆತ್ಲೊ.್ ತೊ್ ಏಕ್ ಬರೊಮನಿಸ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೊ್  ಆನಿ್  ಬೊ�ವ್್  ದೆ�ವ್್  ಭಿರ್ಂತಿಚೊ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸಲ್ೊ.್ ದೆ�ವ್ನ್್ ಇಸ್ರಿಯೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕುಮೊಕ್ 
ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಕ್ಳ್ರ್ಚ್್ ಸಿಮ್ಂವ್್ ವ್ಟ್್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಆಸೊ.್್ 
ತೊ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾನ್್ ಭರ್ಲೊ್.್ 26

್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್್ 
ದ್ಡ್ಚಿಯಾ್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾಕ್ ಪಳೆಲ್್ಯಾ್ ಶಿವ್ಯ್್ ತುಂ್ ಮಚೊಯಾನ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾನ್್ ಸಿಮ್ಂವ್ಕ್್ ಕಳಿತ್್  ಕೆಲೆ್ಂ.್ 
27

್ ಸಿಮ್ಂವ್್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಆತ್ಯಾಚ್ಯಾ್  ಪೆರಿ�ರಣ್ಖ್ಲ್್ 
ತೊ್  ದೆವ್ಳ್ಕ್  ಆಯೊ್.್  ಜುದೆ�ವ್ಂಚ್ಯಾ್  ನಿಯಮ್್ 
ಶ್ಸ್ತ್ಚಿ್ ರಿ�ತ್್ ಪ್ಳ್ಂಕ್ ಮರಿ್ ಆನಿ್ ಜುಜೆ್ ದೆವ್ಳ್ಕ್ 
ಗೆಲ್ಂ.್ ತ್ಣಂ್ ಬ್ಳ್ಕ್್ ಜೆಜುಕ್ ದೆವ್ಳ್ಕ್ ಹ್ಡೊ.್್ 
28

್ ಸಿಮ್ಂವ್ನಾ್  ತ್ಯಾ್  ಬ್ಳ್ಕ್ಕ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಹ್ತ್ನಿಂ್ 
ಉಕಲ್ನಾ್ ದೆವ್ಕ್ ಆಶೆಂ್ ಸುತಾತಿ್ ಕರುಂಕ್ ಲ್ಗೊ್

್ 29್ “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್ ತುಜ್ಯಾ್ ಸೊಲ್್ಯಾ್ ಬರಿ್ 
ಸಮ್ಧ್ನ್ನ್್ ಮೊರೊಂವ್ಕ್್ ತುಜ್ಯಾ್ 
ಚ್ಕ್ರಿಕ್ ತ್ಕ್ದ್್ ದಿ�.

್ 30್ ತುಂವೆಂ್ ದಯ್್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಸೊಡ್್ಣ್ದಾರ್ಕ್ ್ b್ 
ಮ್ಜ್ಯಾಚ್್ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ್ ದೆಖೆ್ಂ.

್ 31್  ತುಂವೆಂ್ ತ್ಕ್್ ಸಗ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಕಳಿತ್್ 
ಕೆಲ್ಂಯ್.

್ 32್ ತೊ್ ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ತುಜ್ 
ವ್ಟ್್ ದ್ಕೊಂವ್ಚಿ್ ಉಜ್್ಡ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.

ತ್ಚೆ�್ ಥ್ವ್ನಾ್ ತುಜೊ್ ಲೊ�ಕ್ ಇಸೆರಿಲ್ಯಾಂಕ್ 
ಮಹಿಮ್್ ಜ್ತಲ್.”

a 2.22 ರುದ್ಧ್ಪಣ್ಜುದೆ�ವ್್  ಸಿತ್�್  ಭುಗ್ಯಾಕ್  ಜಲ್ಮ್  ದಿ�ವ್ನಾ್ 
ಚ್ಳಿ�ಸ್್  ದಿ�ಸ್್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ದೆವ್ಳ್ಂತ್್  ಚಲೊಂವ್ಚಿಯಾ್ 
ಸಂಸ್ಕ್ರ್್  ದ್್ರಿಂ್  ಶುದ್ದಾ್  ಜ್ಯ್ಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಮೊಯ್ೆಚ್್ 
ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾ್ ಪಳೆಯ್.್ ಲೆವಿಶ್ಸ್ತ್ರ್.12:2–8.
b 2.30ಸೊಡವಾಂಣ್ಾ್ದರ್ನಿ�ಜ್್  ಜ್ವ್ನಾ,್  ಸೊಡ್ಣ್.್  ಜೆಜು್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಸೊಡ್ಣ್.

33
್ ಸಿಮಿಯ್ಂವ್ನಾ್ ಬ್ಳ್ಕ್್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಸ್ಂಗ್ಲೊಯಾ್ 

ಸಂಗಿತಾ್ ಆಯುಕ್ನ್್ ಆವಯ್್ ಬ್ಪ್ಯ್್ ವಿಜಮತ್್ ಜ್ಲ್ಂ.್ 
34

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಸಿಮಿಯ್ಂವ್ನಾ್ ತ್ಂಕ್್ ಆಶಿ�ವ್ಯಾದಿತ್್ 
ಕನ್ಯಾ್ ಮರಿಯೆಕ,್ “ಹ್ಯಾ್ ಬ್ಳ್ಕ್್ ವವಿಯಾಂ್ ಜುದೆವ್ಂ್ 
ಥಂಯ್್ ಸಬ್ರ್್ ಪಡತಾಲೆ.್  ಸಬ್ರ್್ ಉಠತಾಲೆ.್  ಥೊಡೆ್ 
ಸಿ್�ಕ್ರ್್  ಕರಿನ್ತೆ್್ ಮ್ಹಣ್ಚಿಕ್  ಹೊ್  ದೆವ್್  ಥ್ಂವ್ನಾ್ 
ಆಯ್್್  ಮ್ಹಣ್್ಲೊ್  ಗುತ್ಯಾ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  35

್ ಲೊ�ಕ್ 
ಗುಟ್ನ್್  ಚಿಂತೊಚಿಯಾ್  ಸಂಗೊ್ಯ್  ಭ್ಯ್ರಿ್  ಪಡ ತ್ಾಲ್.್ 
ಮುಖ್ರ್್ ಘಡ್ಚಿಯಾ್ ಸಂಗಿತಾಂ್ ವವಿಯಾಂ್ ತುಜೆಂಯ�್ ಕ್ಳಿಜ್್ 
ಫ್ಪ್ಸೆತಲೆಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ಆನಾನ್ಚೆಂ ಪರಿವಾದಣ್
36

್ ದೆವ್ಳ್ಂತ್್ ಆನ್ನಾ್ ನ್ಂವ್ಚಿ್ ಏಕ್ ಪರಿವ್ದಿಣ್್ c್ 
ಆಸಿ್.್ ತಿ್ ಆಶೆ�ರ್್ ಕುಳಿಯೆಚಿ್ ಫ್ನೆ್ಲ್ಚ್ಯಾ್ ಕುಟ್ಮಂಚಿ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸೆಲ್್.್ ಆನ್ನಾ್ ಚಡ್್ ಉತ್ರ್್ ಪ್ರಿಯೆಚಿ್ ಜ್ಲ್.್್ ತಿ್ 
ಲಗ್ನಾ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಸ್ತ್್ ವಸ್ಯಾಂ್ ಮ್ತ್ರಿ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ದ್ದ್್ಯಾ್ 
ಸವೆಂ್ ಜಯೆಲ್.್್ 37

್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಜಣ್ ಭರ್್ ವಿಧವ್್ ಜ್ಲ್್್ ತಿಕ್್ 
ಆತ್ಂ್  ಚೊವ್ರಿಯಶೆಂ್  ವಸ್ಯಾಂ್  ಜ್ವ್ನಾಸಿ್ಂ್  ಆನ್ನಾ್ 
ಸದ್ಂಕ್ಳ್್ ದೆವ್ಳ್ಂತ್ಚ್್ ಆಸ್ಲ್.್ ತಿ್ ದುಸೆರಿ್ ಕಡೆ್ 
ಖಂಯಚ್್ ವಚ್ನ್ಸಿ್.್ ತಿ್ ಉಪ್ಸ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಆನಿ್ ದಿ�ಸ್್ 
ರ್ತ್್ ಮ್ಗೆಣ್ಂ್ ಕರಿತ್್ ದೆವ್ಚೆಂ್ ಆರ್ಧ್ನ್್ ಕತ್ಯಾಲ್.

38
್ ತಿಯ�್ ತ್ಯಾಚ್್ ವೆಳ್ರ್್ ಥಂಯ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್ ದೆವ್ಕ್ 

ಆಗ್ಯಾಂ್ ಕರಿತ್್ ದೆವ್ನ್್ ಜೆರುಸಲೆಮ್ಕ್ ಸೊಡ್ಣೆಚಿ್ 
ವ್ಟ್್  ಪಳೆಂವ್ಚಿಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್  ಜೆಜು್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಉಲೊಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗಿ್.

ಘರಾಕ್ ಪಾಟಂ ಪತಾತಾಲ್ಲಿ ಜುಜೆ ಆನಿ ಮರಿ
39

್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚ್ಯಾ್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್್ ಪರಿಕ್ರ್್ ಕರುಂಕ್ 
ಆಸೆ್ಂ್ ತೆಂ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಜ್ತಚ್್ ಜುಜೆ್ ಆನಿ್ ಮರಿ್ 
ಗ್ಲ್ಲೆಯ್ಂತ್್ಯಾ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಸ್ಂತ್್ ನಜರೆತ್್ ಶಹರ್ಕ್ 
ತಿಂ್ ಪ್ಟಂ್ ಆಯ್ಂ.್  40

್ ಬ್ಳ್ಕ್ ಜೆಜು್  ವ್ಡೊನ್್ 
ಘಟ್ಮುಟ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ ಜ್ಣ್್ಯೆನ್್ ಭಲೊಯಾ.್ 
ದೆವ್ಚಿ್ ಮಜತ್್ ತ್ಚೆರ್್ ಆಸಿ್.

ಭುರೊತಾ ಜೆಜು
41

್ ವಸ್ಯಾನ್ವರಸ್್  ಜೆಜುಚಿಂ್  ಮ್ಯ್ಬ್ಪ್್ 
ಪ್ಸ್ಖಾಚೆ�್  ್ ಪಬೆಯಾಕ್ d್  ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್  ವೆತ್ಲ್ಂ.್ 
42

್ ಜೆಜುಕ್ ಬ್ರ್್ ವಸ್ಯಾಂ್ ಆಸ್ತಾಂ್ ಹಶೆಯಾಂಚೆ�ಬರಿಚ್್ 
ತಿಂ್ ಪ್ಸ್ಖಾಚ್ಯಾ್ ಪಬೆಯಾಕ್ ಗೆಲ್ಂ.್ 43

್ ಪಬೆಯಾಚೆ್ ದಿ�ಸ್್ 
ಕ್ಬ್ರ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ತಿಂ್  ಘರ್್  ಗೆಲ್ಂ.್ 
ಪುಣ್್  ಭುಗೊಯಾ್  ಜೆಜು್  ಜೆರುಸಲಮ್ಂತ್ಚ್್  ರ್ವ್್.್ 

c 2.36ಪರಿವಾದಣ್ ದೆವ್ಚೊ್ ಸಂದೆ�ಶ್್ ಪಗಯಾಟ್್ ಕಚಿಯಾ್ ಸಿತ್�.
d 2.41ಪಾಸಾಖಾಚೆೇ ಪರ್ತಾ ಜುದೆ�ವ್ಂಕ್ ಪರಿಮುಖ್್ ಜ್ಲೊ್್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ದಿ�ಸ್.್ ಮೊಯೆ್ಚ್ಯಾ್  ಕ್ಳ್ರ್್ ದೆವ್ನ್್ ತ್ಂಕ್ಂ್ 
ಈಜಪ್ತಾಚ್ಯಾ್ ಗುಲ್ಮ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಸೊಡಯ್್ಯಾ್ ಉಗ್ಸ್್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ 
ಪ್ಸತ್್ ಹಯೆಯಾ�ಯಾಕ್್ ವಸ್ಯಾ್ ಹ್ಯಾ್ ದಿಸ್ನಿ್ ವಿಶೆ�ಷ್್ ಪಬ್ಯಾ್ 
ಮ್ಂಡುನ್ಆಸ್ಲೆ.
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ತ್ಚ್ಯಾ್ ಆವಯ್ಬ್ಪ್ಕ್ ಹೆಂ್ ನೆಣ್್ ಜ್ಲ್ಂ.್ ಜೆಜು್ 
ಪಯ ಣ್್ಯ್ಯಾಯಾಂಚ್ಯಾ್  ಪಂಗ್್ಂತ್್  ಆಸ ತ್ಾಲೊ್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಲೆಖುನ್,್ 44

್ ಜುಜೆ್ ಆನಿ್ ಮರಿಯೆನ್್ ಏಕ್ ದಿಸ್ಬರ್್ 
ಪಯ್ಣ್್ ಕೆಲೆಂ.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಪುತ್ಕ್ ಪಳೆನ್ಶೆಂ್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಸಯ್ರಿಯಾಂ್ ಆನಿ್ ಒಳಿಕ್ಚ್ಯಾಂ್ ಮಧೆಂ್ ತ್ಕ್್ ಸೊಧೊ್.್ 
45

್ ಪುಣ್್ ಖಂಯಂಚ್್ ದಿಸ್ನ್ಶೆಂ್ ಜೆಜುಕ್ ಸೊಧುಂಕ್ 
ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್ ಪ್ಟಂ್ ಗೆಲ್ಂ.

46
್ ತಿ�ನ್್  ದಿಸ್ಂ್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ತ್ಕ್್  ಸೊಧುನ್್ 

ಕ್ಡೆ್ಂ.್ ಜೆಜು್ ದೆವ್ಳ್ಂತ್್ ಧ್ಮಿಯಾಕ್ ಶಿಕೊಣ್ದಾರ್ಂ್ 
ಮಧೆಂ್  ಬಸುನ್,್  ತ್ಂಚಿ್  ಶಿಕೊವ್ಣ್್  ಆಯುಕ್ನ್್  ಆನಿ್ 
ತ್ಂಕ್ಂ್  ಸವ್ಲ್ಂ್  ಘಾಲ್ನಾ್  ಆಸೊ್.್  47

್ ತ್ಚಿಂ್ 
ಉತ್ರಿಂ್ ಆಯುಕ್ನ್್  ತ್ಚಿ�್  ಜ್ಣತಾಕ್ಯೆಕ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ಸವ್ಲ್ಂ್ ಜ್ಪ್್ ಆಯಕ್ಲೆ್್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ವಿಜಮತ್್ ಜ್ಲೆ್.್ 
48

್ ಜೆಜುಚಿ್ ಮ್ಯ್್ ಬ್ಪ್್ ತ್ಕ್್ ಥಂಯ್್ ಪಳೆವ್ನಾ್ 
ಅಜ್ಪ್್ ಜ್ಲ್ಂ.್ ಮರಿಯೆನ್್ ತ್ಕ್,್ “ಪುತ್,್ ತುವೆಂ್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಆಶೆಂ್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಕೆಲೆಂಯ್?್ ತುಜೊ್ ಬ್ಪ್್ 
ಆನಿ್ ಹ್ಂವ್್ ತುಜೆ�್  ಖ್ತಿರ್್ ವ್ಹಡ್್ ಖಂತಿದುಖ್ನ್್ 
ಆಸ್ಲ್್ಯಾಂವ್.್  ತುಜೆ�್  ಖ್ತಿರ್್  ಆಮಿ್  ಸೊಧುನ್್ 
ಆಸ್್ಯಾಂವು”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗಿ್.

49
್ ಜೆಜುನ್್  ತ್ಂಕ್ಂ,್  “ತುಮಿ್  ಮ್ಹಜೆ�್  ಖ್ತಿರ್್ 

ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಸೊಧುಂಕ್  ಪಡ್್ಯಾತ್?್  ಹ್ಂವೆಂ್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ಬ್ಪ್ಚೆಂ್  (ದೆವ್ಚೆಂ)್  ಕ್ಮ್್  ಖಂಯ್್  ಆಸ ತ್ಾಗಿ�್ 
ಥಂಯ್್  ಹ್ಂವೆಂ್  ಆಸುಂಕ್  ಜ್ಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ತುಮಿ್ 
ಜ್ಣ್ಜ್ಯ್್  ಆಸ್ಲೆ್!”್  ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 
50

್ ಪುಣ್್ ತ್ಚಿಂ್ ಉತ್ರಿಂ್ ತ್ಂಕ್ಂ್ ಆರ್ಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾಂತ್.
51

್ ಜೆಜು್ ತ್ಂಚೆ�್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ನಜರೆತ್ಕ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ 
ತ್ಂಕ್ಂ್  ವಿಧೆ�ಯ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೊ.್  ತ್ಚಿ್  ಅವಯ್್ 
ಹೊಯಾ್ ಸವ್ಯಾ್ ಸಂಗಿತಾಂ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಆನಿಂಕ್�್ ಚಿಂತುಂಕ್ 
ಲ್ಗಿ್.್  52

್ ಜೆಜು್  ಜ್ಣ್್ಯೆನ್ಯ�್  ಪ್ರಿಯೆನ್ಯ�್ 
ವ್ಡೊನ್ಂಚ್್ ಆಯ್ೊ.್  ದೆವ್ಕಯ�್ ಮನ್ಶೆಕಯ�್ 
ಮ್ನ್ಲೊ್್ ಜ್ಲೊ.

ಜುವಾಂವಿಚೊಂ ಶಿರೊವ್ಣ್
(ಮ್ತೆವ್್ 3:1–12;್ ಮ್ಕಯಾ್ 1:1–8;್ ಜುವ್ಂವ್್ 1:19–28)

3್ ್ 1್ ತಿಬೆರಿಯಸ್್ ಸಿಸರ್್ ಚಕರಿವತಿಯಾಚ್ಯಾ್ ರ್ಜ್ಟೆಕ್ಚ್ಯಾ್ 
ಪಂದ್ರಿವೆಂ್ ವರಸ್್ ಜ್ವ್ನಾಸೆ್.

ತವಳ್,್ ಪೊನ್ಸೆ್ ಪ್ಲ್ತ್್ ಜುದೆ�ಯ್ಚ್ಯಾ್ 
ಪ್ರಿಂತ್ಕಯ�

ಹೆರೊದ್್ ಗ್ಲ್ಲೆಯ್ಕಯ�
ಹೆರೊದ್ಚೊ್ ಭ್ವ್್ ಪ್ಲ್ಪ್್ ಇತುರೆ�ಯ್್ ಆನಿ್ 

ತ್ರಿಕೊನಿತ್್ ಪ್ರಿಂತ್ಕಯ�
ಲ್ಸ್ನಿಯ್್ ಅಬಿಲ್ನ್್ ಪ್ರಿಂತ್ಕಯ�್ ಅಧಿಪತಿ್ 

ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೆ.

2
್ ಆನ್ನಾಸ್್  ಆನಿ್  ಕ್ಯಫ್ಸ್್  ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್  ಯ್ಜಕ್ 

ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೆ.್ a್  ತ್ಯಾ್  ಕ್ಳ್ರ್್  ಜ್ಕರಿಚೊ್  ಪೂತ್್ 
ಜುವ್ಂವ್ಕ್್ ದೆವ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ತ್ಕ್ದ್್ ಜ್ಲ್್.್ ಜುವ್ಂವ್್ 
ಅರಣ್ಯಾಂತ್್  ವಸಿತಾ್  ಕನ್ಯಾ್  ಆಸ್ಲೊ.್  3

್ ಜುವ್ಂವ್್ 
ಯೊದ್ಯಾನ್್  ನ್ಹಂಯ್್  ಭೊಂವಿತಾಂಚ್ಯಾ್  ಪರಿದೆ�ಶ್ಂನಿ್ 
ಭೊಂವುನ್,್  ಆಪ್್ಂ್  ಪ್ತ್ಕ್ಂ್  ನಿವ್ರುಂಕ್  ತ್ಣಂ್ 
ದೆವ್್ ಥಂಯ್್ ಪತೊಯಾನ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಸ್ನಾನ್್ ಘಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ಪಗಯಾಟ್್ ಕೆಲೆಂ.್ 4್ ಇಸ್ಯಯ್್ ಪರಿವ್ದ್ಯಾನ್್ 
ಆಪ್್ಯಾ್  ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್  ಬರಯ್ಲ್್ಯಾ್  ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್  ಹೆಂ್ 
ಘಡೆ್ಂ.್ ತೆಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್:
“್ ‘ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕ್ ಏಕ್ ವ್ಟ್್ ತಯ್ರ್್ ಕರ್.

ತ್ಚೊ್ ರಸೊತಾ್ ನಿ�ಟ್್ ಕರ್.
್  5್ ಹಯೆಯಾ�ಯಾಕ್ ಫ್ಲೆಕ್ಂ್ ಭತ್ಯಾಲೆಂ.

ಹಯೆಯಾ�ಯಾಕ್ ದೊಂಗರ್್ ಪವಯಾತ್್ ಸಮ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಹ್ಡೆತಾಲೆ.

ವ್ಂಕೆ್್ ತಿಂಕೆ್್ ರಸೆತಾ್ ನಿ�ಟ್್ ಜ್ತಲೆ.
ಖಕಯಾಟೊಯಾ್ ವ್ಟೊ�್ ಸಫ್ಯ್್ ಜ್ತಲೊಯಾ.

್  6್ ಹಯೆಯಾಯಾಕೊ್್ ದೆವ್ಚಿ್ ಬಚ್ವಿ್ ದೆಖ್ತಾಲೊ!’
ಮ್ಹಣ್್ ಅರಣ್ಯಾಂತ್್ ಎಕೊ್್ ಬೊಬ್್ ಮ್ತ್ಯಾ.”್ 

್  ಇಸ್ಯಯ್್ 40:3–5

7
್ ಲೊ�ಕ್  ಜುವ್ಂವ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಸ್ನಾನ್್ 

ಕ್ಣೆಘಜಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಆಯ್ೆ.್  ಜುವ್ಂವ್ನಾ್  ತ್ಂಕ್ಂ,್ 
“ತುಮಿ್ ವಿ�ಕ್ ಬಲ್ಯಾಯಾ್ ಸೊಪ್ಯಾ್ ಬರಿ್ ಆಸ್ತ್!್ ದೆವ್್ 
ಥ್ವ್ನಾ್  ಯೆಂವ್ಚಿಯಾ್  ಕೊರಿ�ಧ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಚುಕೊಂವ್ಕ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಚತ್ರಿಯ್್ ಕೊಣೆಂ್ ದಿಲ್್?್ 8್ ತುಮಿಚಿಂ್ ಮನ್ಂ್ 
ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ದೆವ್್ ಥಂಯ್್ ಪತ್ಯಾಲ್ಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ 
ತೆಂ್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಕನ್ಯಾಯಾ್  ಮುಖ್ಂತ್ರಿ್  ದ್ಕಯ್.್ 
‘ಅಬರಿಹ್ಮ್್ ಆಮೊಚಿ್ ಬ್ಪ್’್ ಮ್ಹಣ್್ ವ್ಹಡಿ್ಕ್ ಕರಿನ್ಕ್ತ್.್ 
ದೆ�ವ್್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಂಕ್ ಹ್ಂಗ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಫ್ತ್ರಿ್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಸಂತತ್್ ಉತ್ಪನ್ನಾ್ ಕಚಿಯಾ್ ಸ್ಮ್ಥಿಯಾ್ ದೆವ್ಕ್ 
ಆಸ್.್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್ತಾ.್ 9್ ರೂಕ್ ಕ್ತುರಿಂಕ್ 
ಕುರ್ಡ್್ ತಯ್ರ್್ ಜ್ಲ್.್ ಬರೆಂ್ ಫೊಳ್್ ದಿ�ನ್ಸಲ್ೊ್ 
ಹಯೆಯಾ�ಯಾಕ್ ರೂಕ್ ಕ್ತನ್ಯಾ್ ಉಜ್ಯಾಂತ್್ ಉಡಯತಾಲೆ”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

10
್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಲೊ�ಕ,್  “ಆತ್ಂ್  ಆಮಿ್  ಕ್ತೆಂ್ 

ಕರಿಜಯ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.
11

್ ಜುವ್ಂವ್ನಾ,್  “ತುಮೆಚಿಂ್  ಮಧೆಂ್  ದೊ�ನ್್  ದಗೆ್್ 
ಆಸ್್ಯಾರ್,್  ಕ್ಂಯ್್  ನ್ಸ್ಲ್ಯಾಕ್  ಏಕ್  ದಿಯ್.್ 
ತುಮೆಚಿ�್ ಥಂಯ್್ ಖ್ಂವ್ಕ್್ ಜೆಂವ್ಕ್್ ಆಸ್್ಯಾರ್,್ ತೆ�ಂಯ್್ 
ವ್ಂಟುನ್್ ದಿ�ಯ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

12
್ ಸುಂಕ್ಗ್ರ್ಯ�್ b್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಸ್ನಾನ್್  ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ 

a 3.2ಶೆರಿೇಷ್್ ರಾಜಕ್ ಪರಿಮುಖ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ತೆ್  ಜುದೆ�ವ್್ 
ಯ್ಜಕ
b 3.12ಸುಂಕರಾರ್ ತಿವ್ಯಾ್  ವಸುಲ್್  ಕಚ್ಯಾಯಾಕ್ 
ರೊಮ್ಂಚ್ಯಾಂನಿ್ ಸ್ಂಬ್ಳ್ಕ್ ದವಲೆಯಾಲೆ್ ಜುದೆ�ವ್.್ ತೆ್ 
ತವಳ್್ ತವಳ್್ ವಂಚನ್್ ಕತ್ಯಾಲೆ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಜುದೆ�ವ್್ 
ತ್ಂಕ್ಂ್ ದೆ್ಶಿತ್ಲೆ.
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ಜುವ್ಂವ್ಚಿಯಾ್  ಸಶಿಯಾಂ್  ಆಯ್ೆ.ತ್ಣಂ್  ಜುವ್ಂವ್ಕ್,್ 
“ಶಿಕೊಣ ದ್ಾರ್,್  ಆಮಿ್  ಕ್ತೆಂ್  ಕರಿಜ್ಯ್?”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.

13
್ ಜುವ್ಂವ್್  ತ್ಂಕ್,್  “ನಿಶಚಿಯ್್  ಕೆಲೆ್�್  ಪ್ರಿಸ್್ 

ಚಡಿತ್್ ವಸೂಲ್್ ಕರಿನ್ಕ್ಕ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.
14

್ ಶಿಪ್ಯ್್ ಜುವ್ಂವ್ಕ್,್ “ಆಮಿ್ ಕ್ತೆಂ್ ಕರಿಜಯ್?”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.
ಜುವ್ಂವ್ನಾ್  ತ್ಂಕ್,್  “ಮನ್ಶೆಕ್  ಜುಲುಮ್್ 

ಕರಿನ್ಕ್ತ್,್  ಫಟ್್  ಫಿಯ್ಯಾದ್್  ಮ್ಂಡಿನ್ಕ್ತ್.್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಮೆಳ್ಚಿಯಾ್ ಸ್ಂಬ್ಳ್ಂತ್್ ಸಂತೊಸ್್ ಪ್ವ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

15
್ ಸಗೊ್್ ಲೊ�ಕ್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್ ಯೆಣ್ಯಾಕ್ ಮುಖ್ರ್್ 

ಪಳೆವ್ನಾ್  ಆಸ್್ಯಾ್  ವವಿಯಾಂ್  ತ್ಣಂ್  ಜುವ್ಂವ್್  ವಿಶಿಂ್ 
ಆಜ್ಪ್್ ಜ್ವ್ನಾ,್  “ಹೊಚ್್  ಕ್ಂಯ್್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್  ಗ್ಯ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಮನ್್ ಭಿತರ್್ ಚಿಂತುಕ್ ಲ್ಗೊ್.

16
್ ತ್ಕ್್ ಜುವ್ಂವ್ನಾ,್ “ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಉದ್ಕ್ನ್್ 

ಪವಿತ್ರಿ್ ಸ್ನಾನ್್ ದಿತ್ಂ.್ ಪುಣ್್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಪ್ರಿಸ್್ ಸಕ್ತಾವಂತ್್ 
ಎಕೊ್್ ಯೆಂವ್ಚಿ್ ಆಸ್.್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ವ್್ಹಣ್ಂಚೊ್ ಬ್ಂಧ್್ 
ಸೊಡೊಂವ್ಕ್್ ಹ್ಂವ್್ ಯೊ�ಗ್ಯಾ್ ನ್ಹಯ್.್ ತೊ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಪವಿತ್ರಿ್  ಆತ್ಯಾನ್ಯ�,್  ಉಜ್ಯಾನ್ಯ�್  ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಸ್ನಾನ್್  ದಿತಲೊ.್  17

್ ತೊ್  ಧ್ನಿ್  ನಿತಳ್್  ್ ಕರುಂಕ್ a್ 
ತಯ್ರ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಯೆತಲೊ.್ ತೊ್ ಬರೆಂ್ ಬಿಂ್ ಪೊ�ಲ್್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ವಿಗಂಡ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ತುಪ್ಯಾಂನಿ್ ಭತ್ಯಾಲೊ.್ 
ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಪೊ�ಲ್್ ಪ್ಲ್ನ್ತ್್ಯಾ್ ಉಜ್ಯಾಂತ್್ ಘಾಲ್ನಾ್ 
ಲ್ಸತಾಲೊ”್  ಮ್ಹಣುನ್್  ಜ್ಪ್್  ದಿಲ್.್  18

್ ಜುವ್ಂವ್ನಾ್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ಅಸಲ್್ ಜ್ಯತಾ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ದಿ�ವ್ನಾ್ ಉತ ತೆಾ�ಜನ್್ 
ಕನ್ಯಾ್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಪಗಯಾಟ್್ ಕತ್ಯಾಲೊ.

ಜುವಾಂವಾಚೊಯ ಸೆವೆಚೊ ಅಂತ್
19

್ ಅಧಿಪತಿ್  ಹೆರೊದ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಭ್ವ್ಚ್ಯಾ್  ಬ್ಯ್್್ 
ಹೆರೊ�ದಿಯ್ಸ್್  ಕಡೆ್  ಸಗ್್ಯಾ್  ಖೊಟ್ಯಾ್  ಕನ್ಯಾಯಾಂಕ್ 
ಲ್ಗುನ್್  ಜುವ್ವ್ನಾ್  ಬಹಷ್ಕ್ರ್್  ಉಚ್ಲಯಾಲೊ.್ 
20

್ ದೆಕುನ್್ ಹೆರೊದಿನ್್ ಜುವ್ಂವ್ಕ್್ ಬಂದೆಂತ್್ ಘಾಲ್ನಾ್ 
ಆಪ್್ಯಾ್  ಖೊಟೆಪಣ್ಂ್  ಸವೆಂ್  ಆನೆಯಾ�ಕ್  ಖೊಟೆಪಣ್್ 
ಸೆವೆೈಯಾಲೆಂ.

ಜುವಾಂವಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಜೆಜುಕ್ ಪವಿತ್ರಿ ಸಾನ್ನ್
(ಮ್ತೆವ್್ 3:13–17;್ ಮ್ಕಯಾ್ 1:9–11)

21
್ ಜುವ್ಂವ್ಕ್್  ಬಂದೆಂತ್್ ಘಾಲ್ಚಿಯಾ್  ಪಯ್ೆಂ,್  ಸಗೊ್್ 

ಲೊ�ಕ್ಂನಿ್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಸ್ನಾನ್್  ಘತ್ಲೊ.್  ತವಳ್್ 
ಜೆಜುನ್ಯ�್  ಯೆ�ವ್ನಾ್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಸ್ನಾನ್್  ಕ್ಣೆಘಲೊ.್ 
ಜೆಜು್ ಮ್ಗ ಣ್್ಯಾರ್್ ಆಸ ತ್ಾನ್್ ಆಕ್ಸ್್ ಉಗೊತಾ್ ಜ್ಲೊ.್ 
22

್ ಪವಿತ್ರಿ್  ಆತೊಮ್  ಪ್ವ್ಯಾಯಾ್  ರುಪ್ರ್್  ತ್ಚೆರ್್ 

a 3.17 ಧಾನಿ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ “ಜೆಜು್ ಬಯ್ಯಾಯಾಂಕ್ ಖೊಟ್ಯಾಂ್ 
ಥ್ವ್ನಾ್  ವಿಂಗಡ್್  ಕತ್ಯಾಲೊ”್  ಮ್ಹಣ್್  ಜುವ್ಂವ್ಚಿ್  ಆರ್ಯಾ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.

ದೆಂವುನ್್ ಆಯ್ೊ.್ ತಕ್ಷಣ್ಚ್,್ ಸಗ್ಯಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಏಕ್ ತ್ಳೊೆ್ 
ಯೆ�ವ್ನಾ,್ “ತುಂ್ ಮ್ಹಜೊ್ ಮೊಗ್ಚೊ್ ಪೂತ್,್ ಹ್ಂವ್್ 
ತುಕ್್ ಮ್ನ್ಲ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ.

ಜುಜೆಚಾಕ್ ಕುಟಾ್ಮಚಿ ವಂಶಾವಳ್
(ಮ್ತೆವ್್ 1:1–17)

23
್ ಜೆಜುನ್್  ಶಿಕೊಂವ್ಕ್್  ಸುರು್  ಕತ್ಯಾನ್್  ಸುಮ್ರ್್ 

ತಿ�ಸ್್ ವಸ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ ಪ್ರಿಯೊಸೊ್ ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.್ ಜೆಜು್ 
ಜುಜೆಚೊ್ ಪೂತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಲೊ�ಕ್ ಲೆಖತಾಲೊ.

ಜುಜೆ್ ಹೆ�ಲ್ಚೊ್ ಪೂತ್.
್ 24್ ಹೆ�ಲ್್ ಮತ್ತಾತ್ಚೊ್ ಪೂತ್.

ಮತ್ತಾತ್್ ಲೆವಿಚೊ್ ಪೂತ್.
ಲೆವಿ್ ಮೆಲ್ಖಾಚೊ್ ಪೂತ್.
ಮೆಲ್ಖಾ್ ಯ್ನ್ನಾಯಚೊ್ ಪೂತ್.
ಯ್ನ್ನಾಯ್ ಜುಜೆಚೊ್ ಪೂತ್.

್ 25್ ಜುಜೆ್ ಮತ್ತಿತಾ�ಯ್ಚೊ್ ಪೂತ್.
ಮತ್ತಿತಾ�ಯ್್ ಆಮೊಸ್ಚೊ್ ಪೂತ್.
ಆಮೊಸ್್ ನ್ಹುಮ್ಚೊ್ ಪೂತ್.
ನ್ಹುಮ್್ ಎಸಿ್ಚೊ್ ಪೂತ್.
ಎಸಿ್್ ನ್ಗ್ಗೆಯಚೊ್ ಪೂತ್.

್ 26್ ನ್ಗ್ಗೆಯ್ ಮ್ಆತ್ಚೊ್ ಪೂತ್.
ಮ್ಆತ್್ ಮ್ತ್ತಿತಾ�ಯ್ಚೊ್ ಪೂತ್
ಮ್ತ್ತಿತಾ�ಯ್್ ಸೆಮಿಯನ್ಚೊ್ ಪೂತ್.
ಸೆಮೆಯನ್್ ಯೊಸೆ�ಖ್ಚೊ್ ಪೂತ್.
ಯೊಸೆ�ಖ್್ ಯೊದ್ಚೊ್ ಪೂತ್.

್ 27್ ಯೊದ್್ ಯೊಆನ್ನ್ಚೊ್ ಪೂತ್.
ಯೊಆನ್ನ್್ ರೆಹೆ�ಸ್ಚೊ್ ಪೂತ್.
ರೆಹೆ�ಸ್್ ಯೆರುಬ್ಬೆಲ್ಚೊ್ ಪೂತ್.
ಯೆರುಬ್ಬೆಲ್್ ಶೆಆಲ್ತಾಎಲ್ಚೊ್ ಪೂತ್.
ಶೆಆಲ್ತಾಎಲ್್ ನೆ�ರಿಚೊ್ ಪೂತ್.

್ 28್ ನೆ�ರಿ್ ಮೆಲ್ಖಾಚೊ್ ಪೂತ್.
ಮೆಲ್ಖಾ್ ಆದಿದಾಚೊ್ ಪೂತ್.
ಆದಿದಾ್ ಕೊಸೆಮ್ಚೊ್ ಪೂತ್.
ಕೊಸೆಮ್್ ಎಲ್ಮದ್ಮ್ಚೊ್ ಪೂತ್.
ಎಲ್ಮದ್ಮ್್ ಏರ್ಚೊ್ ಪೂತ್.

್ 29್ ಏರ್್ ಯೊ�ಶುವ್ಚೊ್ ಪೂತ್.
ಯೊ�ಶುವ್್ ಎಲ್ಏಜೆರ್ಚೊ್ ಪೂತ್.
ಎಲ್ಏಜೆರ್್ ಯೊ�ರಿಮ್ಚೊ್ ಪೂತ್.
ಯೊ�ರಿಮ್್ ಮ್ಥ್ತಾತ್ಚೊ್ ಪೂತ್.
ಮ್ಥ್ತಾತ್್ ಲೆ�ವಿಚೊ್ ಪೂತ್.

್ 30್ ಲೆ�ವಿ್ ಸಿಮಿಯ್ಂವ್ಚಿ್ ಪೂತ್.
ಸಿಮಿಯ್ಂವ್್ ಜುದ್ಚೊ್ ಪೂತ್.
ಜುದ್್ ಜುಜೆಚೊ್ ಪೂತ್.
ಜುಜೆ್ ಯೊನ್ಮ್ಚೊ್ ಪೂತ್.
ಯೊನ್ಮ್್ ಎಲ್ಯ್ಕ್ಮ್ಚೊ್ ಪೂತ್.
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್ 31್ ಎಲ್ಯ್ಕ್ಮ್್ ಮೆಲೆ�ಯ್ಚೊ್ ಪೂತ್.
ಮೆಲೆ�ಯ್್ ಮೆನ್ನಾಚೊ್ ಪೂತ್.
ಮೆನ್ನಾ್ ಮ್ತ್ಥ್ಚೊ್ ಪೂತ್.
ಮ್ತ್ರ್್ ನ್ಥ್ನ್ಚೊ್ ಪೂತ್.
ನ್ಥನ್್ ದ್ವಿದ್ಚೊ್ ಪೂತ್.

್ 32್ ದ್ವಿದ್್ ಯೆಸೆಸೆಚೊ್ ಪೂತ್.
ಯೆಸೆಸೆ್ ಒಬಿದ್ಚೊ್ ಪೂತ್.
ಒಬಿದ್್ ಬೊ�ಆಜ್ಚೊ್ ಪೂತ್.
ಬೊ�ಆಜ್್ ಸಲೊಮನ್ಚೊ್ ಪೂತ್.
ಸಲೊಮನ್್ ನ್ಹಸೊನ್ಚೊ್ ಪೂತ್.

್ 33್ ನ್ಹಸೊನ್್ ಅಮಿಮೀನ್ದ್ಚೊ್ ಪೂತ್.
ಅಮಿಮೀನ್ದ್ಬ್್ ಆದಿಮನ್ಚೊ್ ಪೂತ್.
ಆದಿಮನ್್ ಆನಿಯಾಚೊ್ ಪೂತ್.
ಆನಿಯಾ್ ಹೆಸೊರಿನ್ಚೊ್ ಪೂತ್.
ಹೆಸೊರಿನ್್ ಫೆರೆಸ್ಚೊ್ ಪೂತ್.
ಫೆರೆಸ್್ ಜುದ್್ಹಚೊ್ ಪೂತ್.

್ 34್ ಜುದ್್ಹ್ ಜ್ಕೊಬ್ಚೊ್ ಪೂತ್.
ಜ್ಕೊಬ್್ ಇಸ್ಕ್ಚೊ್ ಪೂತ್.
ಇಸ್ಕ್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಚೊ್ ಪೂತ್.
ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್್ ತೆ್ಹ�ರ್ಚೊ್ ಪೂತ್.
ತೆ�ರಹ್್ ನ್ಹೊರ್ಚೊ್ ಪೂತ್.

್ 35್ ನ್ಹೊರ್್ ಸೆರುಗ್ಚೊ್ ಪೂತ್.
ಸೆರುಗ್್ ರೆ�ಉಚೊ್ ಪೂತ್.
ರೆ�ಉ್ ಪೆಲೆಗ್ಚೊ್ ಪೂತ್.
ಪೆಲೆಗ್್ ಎಬೆರ್ಚೊ್ ಪೂತ್.
ಎಬೆರ್್ ಶೆ�ಲ್ಚೊ್ ಪೂತ್.

್ 36್ ಶೆ�ಲ್್ ಕ್ಯನ್ನ್ಚೊ್ ಪೂತ್.
ಕ್ಯನ್ನ್್ ಆಫ್ಯಾಕ್ಸೆದ್ಚೊ್ ಪೂತ್.
ಆಫ್ಯಾಕ್ಸೆದ್್ ಶೆ�ಮ್ಚೊ್ ಪೂತ್.
ಶೆ�ಮ್್ ನೊಯೆಚೊ್ ಪೂತ್.
ನೊಯೆ್ ಲ್ಮೆಖ್ಚೊ್ ಪೂತ್.

್ 37್ ಲ್ಮೆಖ್್ ಮೆತುಸೆ�ಲ್ಚೊ್ ಪೂತ್.
ಮೆತುಸೆ�ಲ್್ ಎನೊಖ್ಚೊ್ ಪೂತ್.
ಎನೊಖ್್ ಯ್ರೆದ್ಚೊ್ ಪೂತ್.
ಯ್ರೆದ್್ ಮ್ಹಲ್ಲೆ�ಲ್ಚೊ್ ಪೂತ್.
ಮಹಲ್ಲೆ�ಎಲ್್ ಕ್ಯನ್ನ್ಚೊ್ ಪೂತ್.

್ 38್ ಕ್ಯನ್ನ್್ ಏನೊಸ್ಚೊ್ ಪೂತ್.
ಏನೊಸ್್ ಸೆಥ್ಚೊ್ ಪೂತ್.
ಸೆರ್್ ಆದ್ಂವ್ಚಿ್ ಪೂತ್.
ಆದ್ಂವ್್ ದೆವ್ಚೊ್ ಪೂತ್.

ಜೆಜುಕ್ ಸೆೈತಾನಾ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಣ್
(ಮ್ತೆವ್್ 4:1–11;್ ಮ್ಕಯಾ್ 1:12–13)

4್ ್ 1್ ಜೆಜು್ ಯೆದ್ಯಾನ್್ ನ್ಹಂಯ್್ ತಡಿ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಪ್ಟಂ್ 
ಆಯೊ್.್ ತೊ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾನ್್ ಭರ್ಲೊ್.್ ಪವಿತ್ರಿ್ 

ಆತ್ಯಾನ್್ ಜೆಜುಕ್ ಆರಣ್ಯಾಕಡೆ್ ಚಲಯ್ೊ.್ 2
್ ಥಂಯ್್ 

ಸೆೈತ್ನ್್  ತ್ಕ್್  ಚ್ಳಿ�ಸ್್  ದಿ�ಸ್್  ಪಯ್ಯಾನ್್ 
ನ್ಡುನ್ಂಚ್್  ಆಸ್ಲೊ.್  ತ್ಯಾ್  ದಿಸ್ಂನಿ್  ಜೆಜುನ್್ 
ಕ್ತೆಂಚ್್ ಪೊಟ್ಕ್ ಘತೆ್ಂನ್.್ ಉಪ್ರಿಂತ್,್ ಜೆಜುಕ್ 
ಚಡ್್ ಭುಕ್ ಲ್ಗಿ್.

3
್ ತವಳ್್ ಸೆೈತ್ನ್ನ್್ ಜೆಜುಕ,್ “ತುಂ್ ದೆವ್ಚೊ್ 

ಪೂತ್್ ವ್ಹಯ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ಹ್ಯಾ್ ಫ್ತ್ರಿಕ್ ಉಂಡೊ್ ಜ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಕ್ದ್್ ದಿ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

4
್ ತ್ಕ್್ ಜೆಜುನ್,

“‘ಮನಿಸ್್ ಉಂಡೊ್ ಖ್ವ್ನಾ್ ಮ್ತ್ರಿ್ ಜಯೆನ್.’್ 
್  ದಿ್ತಿನಿಯಮ್.8:3

ಮ್ಹಣ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ಂ್ ಬರೊವ್ನಾ್ ಆಸ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ 
ದಿಲ್.

5
್ ತವಳ್್ ಸೆೈತ್ನ್ನ್್ ಜೆಜುಕ್ ಆಪೊವ್ನಾ್ ವ್ಹರುನ್,್ 

ಏಕ್್  ಖಿಣ್ಭಿತರ್್  ಸಂಸ್ರ್ಚಿ್  ಸವ್ಯಾ್  ರ್ಜ್ಯಾ್ 
ದ್ಖೊವ್ನಾ,್ 6್ “ಹ್ಯಾ್ ಸವ್ಯಾ್ ರ್ಜ್ಯಾಂಚೊ್ ಅಧಿಕ್ರ್ಯ�್ 
ವೆೈಭವ್ಯ�್  ಹ್ಂವ್್  ತುಕ್್  ದಿತ್ಂ.್  ಹೆಂ್  ಸವ್ಯಾ್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಸ್್ಧಿ�ನ್್ ಆಸ್.್ ಮ್್ಹಕ್್ ಖುಶಿ್ ಆಸ್್ ತಶೆಂ್ 
ಕೊಣ್ಕಯ�್ ದಿವೆಯಾತ್.್  7

್ ತುಂ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಆರ್ಧ್ನ್್ 
ಕಶಿಯಾ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಹೆಂ್ ಸವ್ಯಾ್ ಹ್ಂವ್್ ತುಕ್್ ದಿತ್ಂ”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

8
್ ತ್ಕ್್ ಜೆಜುನ್,

“್ ‘ತುಜೊ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ದೆವ್ಕ್ ಎಕ್್ಯಾಕಚ್್ 
ಆರ್ಧನ್್ ಕರಿಜಯ್,

ತ್ಕ್್ ಎಕ್್ಯಾಕ್ ಮ್ತ್ರಿ್ ಸೆವ್್ ಕರಿಜಯ್’್ 
್  ದಿ್ತಿನಿಯಮ್.್ 6:13

ಮ್ಹಣುನ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್್ ಬರೊವ್ನಾ್ ಆಸ್!”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

9
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಸೆೈತ್ನ್್  ಜೆಜುಕ್  ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್ 

ಆಪೊವ್ನಾ್ ವ್ಹರುನ್,್  ದೆವ್ಳ್ಚ್ಯಾ್  ಬೊ�ವ್್ ಉಬ್ರ್್ 
ಜ್ಗ್ಯಾರ್್ ಉಬೊ್  ಕನ್ಯಾ,್  “ತುಂ್  ದೆವ್ಚೊ್  ಪೂತ್್ 
ವ್ಹಯ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ಸಕ್್್ ಉಡಿ್ ಮ್ರ್!

್ 10್ ‘ದೆ�ವ್್ ತುಕ್್ ರ್ಕ್ಚಿಯಾಕ
ಆಪ್್ಯಾ್ ದುತ್ಂಕ್ ತ್ಕ್ದ್್ ದಿತಲೊ.’್ 

್  ಕ್�ತಯಾನ್ಂ.್ 91:11

್ 11್ ‘ತುಜೊ್ ಪ್ಂಯ್್ ಫ್ತ್ರಿಕ್ ಆದಳ್ನಾಶೆಂ
ತೆ್ ತುಕ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಹ್ತ್ಂನಿ್ ಉಕಲ್ನಾ್ 

ಧತ್ಯಾಲೆ’್ ್  ಕ್�ತ್ಯಾನ್ಂ.್ 91:12

ಮ್ಹಣ್್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ಂತ್್ ಬರಯ್್ಂ”್ ಮಣ್ಲೊ.
12

್ ತ್ಕ್್ ಜೆಜುನ್,
“್ ‘ತುಜ್ಯಾ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕ್ ಪರಿ�ಕ್್್ ಕರಿನ್ಕ್’್ 

್  ದಿ್ತಿನಿಯಮ್.್ 6:16
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ಮ್ಹಣ್್ ಬರಯ್್ಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

13
್ ಸೆೈತ್ನ್್  ಜೆಜುಕ್  ಹಯೆಯಾ�ಯಾಕ್  ಥರ್ನ್್  ತ್ಳ್ನಾ್ 

ಜ್ತಚ್,್ ಥೊಡ್ಯಾ್ ಕ್ಳ್ಕ್ ತ್ಕ್್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಗೆಲೊ.

ಲೊರಾಕ್ ಜೆಜುಚಿ ಶಿರೊವ್ಣ್
(ಮ್ತೆವ್್ 4:12–17;್ ಮ್ಕಯಾ್ 1:14–15)

14
್ ಜೆಜು್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಆತ್ಯಾಚೆ�್  ಸಕ ತೆಾನ್್  ಭರೊನ್್ 

ಗ್ಲ್ಲೆಯ್ಕ್  ಪ್ಟಂ್  ಗೆಲೊ.್  ಜೆಜುಚಿ್  ಖಬರ್್ 
ಗ್ಲ್ಲೆಯ್ಚ್ಯಾ್ ಭೊಂವತಾಣಂಚ್ಯಾ್ ಸಗ್್ಯಾ್ ಗ್ಂವ್ಂನಿ್ 
ಗ್ಜ್.್ 15

್ ಜೆಜು್ ಸಿನ್ಗೊಗ್ಂನಿ್ ಶಿಕೊಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗೊ್.್ 
ಸಗೊ್್ ಲೊ�ಕ್ ತ್ಕ್್ ನ್ಂವ್ಡುಂಕ್ ಲ್ಗೊ್.

ಜೆಜು ಸವಾಂತ್ ರಾಂವಾಂಕ್ ಆಯ್ಲೊಲಿ
(ಮ್ತೆವ್್ 13:53–58;್ ಮ್ಕಯಾ್ 6:1–6)

16
್ ಜೆಜು್ ಆಪುಣ್್ ವ್್ಹಡೊನ್್ ಆಯ್್ಯಾ್ ನಜರೆ�ತ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ 

ಗ್ಂವ್ಂಕ್ ಪಯ ಣ್್ರ್್ ಗೆಲೊ.್ ಸವಯೆ�್ ಪಮ್ಯಾಣೆಂ,್ 
ತೊ್  ಸ್ಬ್ಬಾತ್ಚ್ಯಾ್  ದಿಸ್್  ಸಿನ್ಗೊಗ್ಕ್  ಗೆಲೊ.್ 
ಜೆಜು್  ವ್ಚುಂಕ್ ಉಬೊ್  ರ್ವ್್.್  17

್ ಇಸ್ಯಯ್್ 
ಪರಿವ್ದ್ಯಾಚೊ್ ಪುಸತಾಕ್ ವ್ಚುಂಕ್ ತ್ಕ್್ ದಿಲೊ.್ ಜೆಜು್ 
ತೊ್ ಪುಸತಾಕ್ ಸೊಡೊನ್್ ವ್ಚುಂಕ್ ಲ್ಗೊ್:

18
್ “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೊ್  (ದೆವ್ಚೊ)್  ಆತೊಮ್ ಮ್ಹಜೆರ್್ 

ಆಸ್.
ದುಬಯಾಳ್ಯಾಂಕ್ ಬರಿ್ ಖಬರ್್ ಪಗಯಾಟ್್ ಕರುಂಕ್ 

ದೆವ್ನ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಅಭಿಷೆ�ಕ್ ಕೆಲ್.
ಪ್ತ್ಕ್ಚ್ಯಾ್ ಬಂದೆಂತ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ 

‘ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸುಟ್ಕ್್ ಜ್ಲ್ಯಾ’್ ಮ್ಹಣುನ್ಯ�
ಕುಡ್ಯಾಯಾಂಕ,್ ‘ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ದಿ�ಷ್ಟ್ ಯೆತಲ್’್ 

ಮ್ಹಣುನ್ಯ�
ಸ್ಂಗೊಂಕ್ ಮ್್ಹಕ್್ ದೆವ್ನ್್ ಧ್ಡ್್ಂ.
ದಣಸೆತಲ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಡೊಂವ್ಚಿಯಾ್ ಖ್ತಿರ್ಯ�

್ 19್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚಿ್ ದಯ್ಮ್ಯ್್ ದ್ಖೊಂವೆಚಿಂ್ 
ವರಸ್್ ಪ್ಚ್ರುಂಕ್ ದೆವ್ನ್್ ಮ್್ಹಕ್್ 
ಧ್ಡ್್.”್ ್  ಇಸ್ಯಯ್್ 61:1–2

20
್ ಹೊ್  ಭ್ಗ್್  ವ್ಚುನ್್  ಜ್ತಚ್್  ಜೆಜುನ್್ 

ತೊ್ ಪುಸತಾಕ್  ಕೊವಳ್ನಾ್ ಸಿನ್ಗೊಗ್ಚ್ಯಾ್ ಪೆದ್ಯಾಚ್ಯಾ್ 
ಹ್ತ್ಂತ್್ ದಿ�ವ್ನಾ್ ಬಸೊ್.್ ಸಿನ್ಗೊಗ್ಂತ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ 
ಸಮೆ�ಸ್ತಾಂಚಿ್ ದಿ�ಷ್ಟ್ ಜೆಜುಚೆರ್ಚ್್ ಆಸ್ಲ್್.್ 21

್ ತವಳ್್ 
ಜೆಜು,್ ತ್ಂಕ್,್ “ಹ್ಂವೆಂ್ ಅತ್ತಾಂ್ ವ್ಸೆ್ಲ್ಂ್ ಉತ್ರಿಂ್ 
ತುಮಿ್  ಆಯುಕ್ನ್್  ಆಸ ತ್ಾನ್ಂಚ್್  ತಿಂ್  ಖರೆಂ್  ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಘಡಿ್ಂ!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

22
್ ಸಕಕ್ಡ್್  ಲೊ�ಕ್  ಜೆಜುಕ್  ಶಿಫ್ರಸ್್  ಕರುಂಕ್ 

ಲ್ಗೆ್.್ ತ್ಣಂ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಅಪುಬ್ಯಾಯೆಚ್ಯಾ್ ಉತ್ರಿಂಕ್ 
ವಿಜಮತ್್ ಜ್ವ್ನಾ,್ “ಹೊ್ ಹ್ಯಾ್ ರಿ�ತಿನಿ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್್ ಕಶೆಂ್ 

ಸ್ಧ್ಯಾ?್  ಹೊ್  ಜುಜೆಚೊ್  ಪೂತ್್  ನ್ಹಯ್ವೆ�?”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಉಲೊಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗೆ್.

23
್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಂಕ್,್ “ತುಮಿ್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ‘ವಯ್್ಚ್,್ 

ತುಕ್ಚ್್  ತುಂ್  ಗೂಣ್್  ಕರ್’್  ಮ್ಹಳಿ್್  ಗ್ದ್್  ತುಮಿ್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ಜ್ಣ್ಂ.್  ‘ತುವೆಂ್ 
ಕಫ್ನಯಾಂವ್ಂತ್್  ಕೆಲ್್ಂ್  ಥೊಡ್ಯಾ್  ಕ್ಯ್ಯಾಯಾಂ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಆಯಕ್ಲ್ಂ.್ ತಿಂಚ್್ ಕೃತ್ಯಾಂ್ ತುಜ್ಯಾ್ ಸ್ಂತ್್ 
ಗ್ಂವ್ಂತ್್ ಕರ್!’”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೊಂವ್ಕ್್ ಆಪೆ�ಕ್ಷಿತ್ತ್.್ 
24

್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸತ್ಚ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ.್ ಪರಿವ್ದ್ಯಾಕ್ 
ಆಪ್್ಯಾ್ ಸ್ಂತ್್ ಗ್ಂವ್ಂತ್್ ಮ್ನ್್ ಮೆಳನ್.

25
್ ‘್ ‘ಹ್ಂವೆಂ್  ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್  ಸತ್ಚ್.್  ಎಲ್ಯ್ಚ್ಯಾ್ 

ಕ್ಳ್ರ್್  ಸ್ಡೆ್  ತಿ�ನ್್  ವಸ್ಯಾಂ್  ಪಯ್ಯಾನ್್ 
ಇಸ್ರಿಯೆಲ್ಂತ್್  ಪ್ವ್ಸೆ್  ಪಡೊಂವ್ಕ್ಚ್್  ನ್.್ 
ಗ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ ಖಂಯ್ಚಿಯಾಚ್್ ಕಡೆ್ ಖ್ಣ್್ ಮೆಳನ್ತೆ್ಂ.್ ತ್ಯಾ್ 
ವೆಳ್ರ್್ ಇಸ್ರಿಯೆಲ್ಂತ್್ ಜ್ಯೊ್ಯ್ ವಿಧಿವಿ್ ಆಸ್ಲೊ್ಯಾ.್ 
26

್ ಪುಣ್್  ಎಲ್ಯ್ಕ್  ದುಸ್ರಿಯಾ್  ಖಂಯ್ಚಿಯಾಚ್್  ವಿಧಿವಿ್ 
ಕಡೆ್ ದ್ಡಿನ್ಶೆಂ್ ಸಿದೊನ್್ ಗ್ಂವ್ಂಕ್ ಸೆವಯಾಲ್್ಯಾ್ 
ಸ್ರೆಪ ತ್ಾ್  ಪ್ರಿಂತ್ಂತೆ್�್  ಏಕ್  ವಿಧವ್್  ಸಿತ್�್  ಲ್ಗಿಂ್ 
ಮ್ತ್ರಿ್ ದ್ಡೆ್ಂ.

27
್ ‘್ ‘ಪರಿವ್ದ್್ ಎಲ್ಜೆವ್್ ಕ್ಳ್ರ್್ ಸಬ್ರ್್ ಕೊಡ್ಕ್ರ್್ 

ಇಸ್ರಿಯೆಲ್ಂತ್್ ವಸಿತಾ್ ಕನ್ಯಾ್ ಆಸ್ಲೆ್.್ ಪುಣ್್ ತ್ಂಚೆ�್ 
ಮಧೆಂ್ ದುಸ್ರಿಯಾಂ್  ಕೊಣ್ಕಚ್್ ನಿತಳ್್ ಜ್ಯ್ನಾಶೆಂ್ 
ಸಿರಿಯ್್  ದೆ�ಶ್ಚೊ್  ನ್ಮ್ನ್್  ಎಕ್್ಯಾಕ್  ಮ್ತ್ರಿ್ 
ಗೂಣ್್ ಜ್ಲೆಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

28
್ ಸಿನ್ಗೊಗ್ಂತ್್ ಜಮೆ್್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್  ಲೊ�ಕ್ ಹಿಂ್ 

ಉತ್ರಿಂ್ ಆಯುಕ್ನ್್ ರ್ಗ್ನ್್ ಕಡಕ್ಡುನ್್ 29
್ ಜೆಜುಕ್ 

ಶಹರ್್  ಭ್ಯ್ರಿ್  ದ್ಂವ್್ಂಯ್ೆ.್  ತೆಂ್  ಶಹರ್್  ಏಕ್ 
ದೊಂಗ್ರಿ್  ವ್ಹಯ್ರಿ್  ಆಸ್ಲೆ್ಂ.್  ತ್ಣಂ್  ಜೆಜುಕ್ 
ದೊಂಗ್ರಿಚ್ಯಾ್ ಶಿಖರ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ತ್ಕ್್ ಸಕ್್್ ಲೊಟುನ್್ 
ಘಾಲೊಚಿ್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಲೊ�ಚನ್್ ಕೆಲ್.್ 30

್ ಪುಣ್್ ಜೆಜು್ ತ್ಂಚೆ�್ 
ಮಧ್್ಯಾನ್್ ಉತೊರಿನ್್ ಬ್ಯ್ರಿ್ ಸನ್ಯಾ್ ಗೆಲೊ.

ದೆಂವಾಚೊರ್ ಲಾಗ್ಲಾಲಿಯಕ್ ಸುಟಾಕಾ
(ಮ್ಕಯಾ್ 1:21–28)

31
್ ಜೆಜು್  ಗ್ಲ್ಲೆಯ್ಚ್ಯಾ್  ಕಫ್ನಯಾಂವ್್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ 

ಗ್ಂವ್ಂಕ್  ಗೆಲೊ.್  ಸ್ಬ್ಬಾತ್ಚ್ಯಾ್  ದಿಸ್್  ಜೆಜು್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ಶಿಕೊಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗೊ.್್ 32

್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ಶಿಕೊವೆಣ್ಕ್ ತೆ್ 
ವಿಜಮತ್್ ಪ್ವೆ.್್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತೊ್ ಅಧಿಕ್ರ್ಂತ್್ 
ಉಲೆೈತ್ಲೊ.

33
್ ಸಿನ್ಗೊಗ್ಂತ್್  ದೆಂವ್ಚಿರ್್  ಲ್ಗ್ಲೊ್್  ಏಕ್ 

ಮನಿಸ್್ ಆಸೊ.್್ ತೊ್ ವ್ಹಡ್್ಯಾ್ ತ್ಳ್ಯಾನ್್ ಬೊಬ್್ ಮ್ನ್ಯಾ,್ 
34

್ “ನಜರೆತ್ಚಿಯಾ್ ಜೆಜೂ!್ ಆಮಿಚಿ್ ಖಬರ್್ ತುಕ್್ ಕ್ತ್ಯಾಕ?್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ನ್ಸ್್ ಕರುಂಕ್ ಹ್ಂಗ್್ ಆಯ್್ಯಾಯ್ಗಿ�?್ 
ತು್ ಕೊಣ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ಜ್ಣ್ಂ.್ ತುಂ್ ದೆವ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ದ್ಡ್ಲೊ್ ಭ್ಗೆವಂತ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಬೊಬ್್ ಮ್ರಿಲ್ಗೊ್.್ 
35

್ ಪುಣ್್  ಜೆಜುನ್್  ತ್ಯಾ್  ದೆಂವ್ಚಿರ್ಕ,್  “ತೊಂಡ್್ 
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ಧ್ಂಪ್!್ ಹ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಸರ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ತ್ಕ್ದ್್ ದಿಲ್.್ ದೆಂವ್ಚಿರ್್ ತ್ಕ್್ ಲೊಕ್್ ಮುಖ್ರ್ಚ್್ 
ಆಡ್್ ಘಾಲ್ನಾ್ ಕ್ಂಯ್ಚಿ್ ಬ್ಧಕ್ ಕರಿನ್ಸ್ತಾನ್್ ಸೊಡ್ನಾ್ 
ಗೆಲೊ.

36
್ ಸಗೊ್್ ಲೊ�ಕ್ ವಿಜಮತ್್ ಜ್ವ್ನಾ,್ “ಕಸಲ್ಂ್ ಉತ್ರಿಂ್ 

ಹಿ!್ ತೊ್ ಅಧಿಕ್ರ್ನ್ಯ�್ ಸಕೆತಾನ್ಯ�್ ದೆಂವ್ಚಿರ್ಂಕ್ 
ಫಮ್ಯಾಯ್ತಾನ್,್ ತೆ್ ಸೊಡ್ನಾ್ ವೆತ್ತ್್ ನ್ಹಯ್ಗಿ�”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಉಲೊಂವ್ಕ್್  ಲ್ಗೆ್.್  37

್ ಆಶೆಂ್  ಜೆಜುಚಿ್ ಖಬರ್್  ತ್ಯಾ್ 
ಸಗ್್ಯಾ್ ಪ್ರಿಂತ್ಂನಿ್ ಗ್ಜ್.

ಜೆಜು ಮುಖಾಂತ್ರಿ ಗೂಣ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ೇ
(ಮ್ತೆವ್್ 8:14–17;್ ಮ್ಕಯಾ1:29–34)

38
್ ಜೆಜು್  ಸಿನ್ಗೊಗ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಭ್ಯ್ರಿ್  ಸನ್ಯಾ್ 

ಸಿಮ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ a್  ಘರ್್  ಗೆಲೊ .್  ಸಿಮ್ಂವಿಚಿ್ 
ಸ್ಸುಮ್ಂಯ್್  ಕಠಿಣ್್  ತ್ಪ್ನ್್  ನಿದ್ಲ್್.್  ತಿಕ್್ 
ಕುಮೊಕ್  ಕರಿಜಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಥಂಯ್್  ಆಸ್ಲೆ್್ 
ತ್ಚೆ�ಲ್ಗಿಂ್ ಉಪ್ಕ್ರ್್ ಮ್ಗೊ್.್  39

್ ಜೆಜು್  ತಿಚೆ�್ 
ಸಶಿಯಾನ್್ ಉಬೊ್  ರ್ವುನ್,್  ತ್ಪ್ಕ್ ತಿಚೆ�್  ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಸೊಡ್ನಾ್ ವಚ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಫಮ್ಯಾಯ್ೆಂ.್ ತಕ್ಷಣ್ಚ್್ ತಿಕ್್ 
ಗೂಣ್್ ಜ್ಲೊ.್ ತಿ್ ಉಠಿ್್ ತ್ಂಚಿ್ ಸೆವ್್ ಕರುಂಕ್ ಲ್ಗಿ್.

ಸಬಾರಾಂಕ್ ಭಲಾಯೆಕಾಚೆಂ ದಾನ್
40

್ ಸುಯೊಯಾ್ ಬುಡೊನ್್ ಯೆತ್ನ್,್ ಪ್ಡೆಂತ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ 
ಆಪ್್ಯಾ್ ಇಷ್ಟಂಕ್ ಲೊ�ಕ್ಂನಿ್ ಜೆಜು್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಆಪವ್ನಾ್ 
ಹ್ಡ್ನಾ್  ಆಯ್ೊ.್  ತ್ಂಕ್್  ಸಬ್ರ್್  ಥರ್ಂಚಿ್  ಪ್ಡ್್ 
ಆಸ್ಲ್್.್  ಹಯೆಯಾಯಾಕ್್ಯಾಚೆರ್್  ಜೆಜುನ್್  ಹ್ತ್್  ದವನ್ಯಾ್ 
ತ್ಂಕ್ಂ್  ಗೂಣ್್  ಕೆಲೆಂ.್  41

್ ಸಬ್ರ್ಂ್  ಭಿತಲೆಯಾ್ 
ದೆಂವ್ಚಿರ್ಯ�,್  “ತುಂ್  ದೆವ್ಚೊ್  ಪೂತ್”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಕ್ಂಕ್ರಿಟ್್ ಮ್ನ್ಯಾ್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಗೆಲೆ.್ ಪುಣ್್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಂವ್ಚಿರ್ಂಕ,್  “ಉಲೊಂವ್ಕ್ಂಚ್್  ನ್ಹಜೊ”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ತ್ಂಕ್ಂ್ ಜೊರ್ನ್್ ತ್ಕ್ದ್್ ದಿಲ್.್ ಜೆಜುಚ್್ “ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಯಾ್ ದೆಂವ್ಚಿರ್ಂಕ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸೆ್ಂ.

ದುಸಾರಿಯ ರಾಂವಾಂಕ್ ಜೆಜುಚಿ ಭೆಟ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 1:35–39)

42
್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ದಿ�ಸ್್ ಜೆಜು್ ಎಕುಸೆರೆ�್ ಸುವ್ತೆಕ್ ಗೆಲೊ.್ 

ಲೊ�ಕ್ ಜೆಜು್ ಖ್ತಿರ್್ ಸೊಧ್ನಾ್ ಕರಿತ್್ ಥಂಯ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್ 
ಆಪ್ಣ್ಂಕ್ ಸೊಡ್ನಾ್ ವಚನಯೆ್ ಮ್ಹಣುನ್್ ತ್ಕ್್ ಆಡ್ಂವ್ಕ್್ 
ಪಳೆಲೆಂ.್ 43

್ ಪುಣ್್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಂಕ್,್ “ಹ್ಂವೆಂ್ ಹೆರ್್ 
ಗ್ಂವ್ಂಕಯ�್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ರ್ಜ್ಯಾಚಿ್  ಸುವ್ತ್ಯಾ್ 
ಪಗಯಾಟ್್  ಕರಿಜಯ್.್  ಹ್ಯಾಚ್್  ಖ್ತಿರ್ಚ್್  ಮ ್್ಹಕ್್ 
ಧ್ಡ್್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

44
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜೆಜು್ ಜುದೆ�ಯ್ಚ್ಯಾ್ ಸಿನ್ಗೊಗ್ಂನಿ್ 

ಶಿಕೊಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗೊ್.

a 4.38 ಸ್ಮಾಂವ್ ಸಿಮ್ಂವ್್ ಪೆದುರಿಚೆಂ್ ದುಸೆರಿಂ್ ನ್ಂವ್.

ಪೆದುರಿ, ಜಾರೊರ್, ಜುವಾಂವ್
(ಮ್ತೆವ್್ 4:18–22;್ ಮ್ಕಯಾ್ 1:16–20)

5್ ್ 1್ ಜೆಜು್ ಗೆನೆಜರೆತ್್ (ಗ್ಲ್ಲೆಯ್)್ ಸರೊ�ವರ್ಚೆ�್ 
ತಡಿ್  ಸಶಿಯಾಂ್  ಉಬೊ್  ಆಸ ತ್ಾನ್,್  ದೆವ್ಚೆಂ್ 

ಉತ್ರ್್  ಆಯುಕ್ಂಚೆಂ್  ಖ್ತಿರ್್  ಸಬ್ರ್್  ಲೊ�ಕ್ 
ಉಡೊಯಾನ್್  ತ್ಚೆ�್  ಭೊಂವತಾಣ್  ಜಮೊ್  ಜ್ಲೆ.್ 
2

್ ಸರೊ�ವರ್ಚೆ�್  ತಡಿರ್್  ರ್ವ್್ಯಾ್  ದೊ�ನ್್  ದೊಣ್ 
ಜೆಜುನ್್ ಪಳೆಲೊಯಾ.್ ಪ್ಗಿಂ್ ಆಪ್್ಂ್ ಜ್ಳ್ಂ್ ಧುತ್ಲೆ.್ 
3

್ ಜೆಜು್  ಸಿಮ್ಂವ್ಚಿಯಾ್  ದೊಣರ್್  ಚಡುನ್್  ಬಸೊನ್್ 
ದೊ�ಣ್್ ತಡಿ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಚಿಕೆಕ್ಶೆ್ ಮುಖ್ರ್್ ಲೊಟಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸಿಮ್ಂವ್ಕ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

4
್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ದಿಲ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜೆಜು್ ಸಿಮ್ಂವ್್ ಕಡೆ,್ 

“ದೊ�ಣ್್ ಗೂಂಡ್್ ಉದ್ಕ್ಕ್ ಮುಖ್ರ್್ ವ್ಹನ್ಯಾ,್ ಮ್ಸಿ್್ 
ಧರುಂಕ್  ತುಮಿಚಿಂ್  ಜ್ಳ್ಂ್ ಉದ್ಕ್ಕ್  ದೆಂವಯ್”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

5
್ ಸಿಮ್ಂವ್ನಾ,್ “ಮೆಸಿತ್,್ ಸಗಿ್್ ರ್ತ್್ ಆಮಿ್ ಕಷಟಲ್ಯಾರಿ�್ 

ಏಕಯ�್  ಮ್ಸಿ್್  ಮೆಳೊೆಂಕ್  ನ್.್  ಪುಣ್,್  ತುಜ್ಯಾ್ 
ಉತ್ರಿಂಚೆರ್್  ಜ್ಳ್್  ದೆಂವಯ ತ್ಾಂ”್  ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ 
6

್ ಪ್ಗಿನಿ್ ಆಪೊ್ಯಾ್ ಜ್ಳ್ಂ್ ಉದ್ಕ್ಚೆರ್್ ಉಡಯ್ಲ್ಂ್ಚ್,್ 
ತ್ಂಚಿಂ್ ಜ್ಳ್ಂ್ ಪ್ಂಜೊಂಕ್ ಜ್ಯೆಶೆರ್್ ಮ್ಸೆ್ಚಿ್ 
ರ್ಸ್್ ರ್ಸ್್ ಜ್ಳ್ಂನಿ್ ಭಲ್ಯಾಂ.್ 7

್ ತವಳ್್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ 
ದೊಣಂತ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಇಷ್ಟಂಕ್ ಹ್ತ್್ ಭ್ಶೆನ್್ 
ಕುಮೊಕ್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ಆಪಯ್ೆಂ.್ ತೆ್ ಸಗೆ್್ ಮ್ಸೊ್ಯಾ್ 
ಭತ್ಯಾನ್್ ದೊ�ನ್ಯ�್ ದೊಣಂ್ ಭರೊನ್್ ಬುಡೊಂಕ್ 
ಜ್ಲೊಯಾ.

8
್ 
–9

್ ಹೆಂ್  ಪಳೆಲೆ್್  ಸವ್ಯಾ್  ಪ್ಗಿ್  ವಿಜಮತ್್  ಜ್ಲೆ್.್ 
ಸಿಮ್ಂವ್್ ಪೆದುರಿ್ ಜೆಜು್ ಸಮೊರ್್ ಪ್ಂಯ್ಂ್ ಪಡೊನ್್ 
“ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಸಶಿಯಾಲೊ್ ಪಯ್ಸೆ್ ಸರ್,್ ಹ್ಂವ್್ 
ಪ್ತಿಕ್್ ಮನಿಸ್!”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ 10

್ ಜೆಬೆದೆವ್ಚೆ್ ಪೂತ್,್ 
ಜ್ಕೊಬ್್ ಆನಿ್ ಜುವ್ಂವ್ಯ�್ ವಿಜಮತ್್ ಜ್ಲೆ.್  (ಹೆ್ 
ದೊ�ಗ್ಯ�್ ಸಿಮ್ಂವೆಚಿ್ ವ್ಂಟೆಲ್್ ಜ್ವ್ನಾಸೆ್.)
ಜೆಜುನ್್ ಸಿಮ್ಂವ್ಕ್,್ “ಭಿಯೆನ್ಕ್.್ ಹ್ಯಾ್ ಫುಡ್ಂ್ 

ತುಂ್  ಮ್ಸಿ್್  ಪ್ಗಿನ್ಶೆಂ,್  ಮನ್ಶೆಂಕಎಕ್ಟಂಯ್್ 
ಕರುಂಕ್ ಪ್ಗ್ತಾಲೊಯ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

11
್ ತೆ್  ಆಪೊ್ಯಾ್  ದೊಣ್  ತಡಿಕ್  ಹ್ಡ್್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 

ಸಕಕ್ಡ್್ ಸ್ಂಡುನ್್ ಜೆಜುಚೊ್ ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕರಿಲ್ಗೆ್.

ಜೆಜು ಥಾವ್ನ್ ಗೂಣ್ ಜಾಲೊಲಿ ರೊಡಾಕಾರ್
(ಮ್ತೆವ್್ 8:1–4;್ ಮ್ಕಯಾ1:40–45)

12
್ ಏಕ್  ಪ್ವಿಟಂ್  ಜೆಜು್  ಏಕ್  ಶಹರ್ಂತ್್  ಆಸ ತ್ಾನ್್ 

ಏಕ್  ಕೊಡ್ಕ್ರ್್ ತ್ಕ್್ ಪಳೆವ್ನಾ,್  ತ್ಚೆ�್ ಮುಖ್ರ್್ 
ಸಪಯಾಡುನ್,್  “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್  ತುಕ್್  ಖುಶಿ್  ಆಸ್್ಯಾರ್್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ತುಂ್ ಗೂಣ್್ ಕರುಂಕ್ ಸಕತಾಲೊಯ್್ ಹ್ಂವ್್ 
ಜ್ಣ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಮ್ಗಲ್ಗೊ್.

13
್ ಜೆಜು,್  “ತುಕ್್  ಗೂಣ್್  ಕರುಂಕ್ ಮ ್್ಹಕ್್  ಖುಶಿ್ 

ಆಸ್.್  ತುಕ್್  ಗೂಣ್್  ಜ್ಂವಿದಾ!”್  ಮ್ಹಣುನ್್  ತ್ಕ್್ 
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ಆಪಡೆ್ಂ.್ ತಕ್ಷಣ್ಚ್್ ತ್ಕ್್ ಗೂಣ್್ ಜ್ಲೆಂ.್ 14
್ ಜೆಜು್ 

ತ್ಕ್,್ “ತುಕ್್ ಕಶೆಂ್ ಗೂಣ್್ ಜ್ಲೆ್ ಮ್ಹಣ್್ ಕೊಣ್ಕಚ್್ 
ಸ್ಂಗಿನ್ಶೆಂ್ ಯ್ಜಕ್್ ಸಶಿಯಾಂ್ ವಚುನ್್ ತುಜೆಂ್ ಆಂಗ್್ 
ದ್ಕವ್ನಾ್  ಮೊಯ್ೆನ್್  ಫಮ್ಯಾಯ್ಲ್್ಯಾ್  ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್ 
ದೆವ್ಕ್ ಕ್ಣಕ್ ಭೆಟಯ್.್ ತುಕ್್ ಗೂಣ್್ ಜ್ಲ್ಂ್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಹಿ್ ಏಕ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಸ್ಕಸೆ್ ಜ್ತಲ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ.್್ ಪುಣ್್ ಜೆಜುಚಿ್ ಖಬರ್್ ಅನಿಕಯ�್ ಚಡ್್ 
ವಿಸ್ತಾರುನ್ಚ್್ ಗೆಲ್.

15
್ ಸಬ್ರ್್  ಲೊ�ಕ್  ತ್ಚಿ್  ಶಿಕೊವ್ನಾ್ 

ಆಯುಕ್ಂಚ್ಕಯ�್  ಆಪ್್್  ಪ್ಡ್್  ಗೂಣ್್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್ 
ಖ್ತಿರ್ಯ�್ ಆಯ್ೆ.್ 16

್ ಜೆಜು್ ತವಳ್್ ತವಳ್್ ಎಕುಸೆರೆ�್ 
ಸುವ್ತೆರ್್ ವಚುನ್್ ಮ್ಗೆಣ್್ ಕತ್ಯಾಲೊ.

ಗೂಣ್ ಜಾಲೊಲಿ ಆರಿರಾರ್
(ಮ್ತೆವ್್ 9:1–8;್ ಮ್ಕಯಾ್ 2:1–12)

17
್ ಏಕ್  ದಿ�ಸ್್  ಜೆಜು್  ಲೊ�ಕ್ಕ್  ಶಿಕೊವ್ಣ್್  ದಿತಲೊ.್ 

ಫ್ರಿಜೆವ್್ ಆನಿ್ ನಿತಿಶ್ಸಿತ್ಯ�್ ಥಂಯ್್ ಬಸುನ್್ ಆಸಲ್ೆ.್ 
ತೆ,್ ಗ್ಲ್ಲೆಯ್್ ಥ್ವ್ನಾಯ�್ ಜುದೆ�ಯ್್ ಪ್ರಿಂತ್ಚ್ಯಾ್ 
ಗ್ಂವ್ಂ್  ಥ್ವ್ನಾಯ�್  ಆನಿ್  ಜೆರುಜಲೆಮ್್  ಶಹರ್್ 
ಥ್ವ್ನಾಯ�್  ಆಯ್ಲೆ್.್  ಪ್ಡೆಸ ತ್ಾಂಕ್  ಗೂಣ್್  ಕರುಂಕ್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚಿ್  ಸಕತಾ್  ತ್ಚೆ�್  ಥಂಯ್್  ಆಸಿ್.್  18

್ ಏಕ್ 
ಆರಿಗ್ರ್್ ಪ್ಡೆ�ಸ್ತಾ್ ಥಂಯ್್ ಆಸ್ಲೊ.್ ತ್ಕ್್ ಥೊಡೆ್ 
ದ್ದೆ್್  ಉಕಲ್ನಾ್  ಏಕ್  ಲ ್್ಹನ್್  ಹ್ಂತುಳ್ನಾ್  ಸಮೆ�ತ್್ 
ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ಮುಖ್ರ್್ ದವರುಂಕ್ ಪರಿಯತನ್್ 
ಕತ್ಯಾಲೆ.್ 19

್ ಪುಣ್್ ಥಂಯ್್ ಸಬ್ರ್್ ಲೊ�ಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ 
ವವಿಯಾಂ್  ಜೆಜು್  ಸಶಿಯಾನ್್  ವಚುಂಕ್  ತ್ಂಕ್್  ಸ್ಧ್ಯಾ್ 
ಜ್ಲೆಂ್  ನ್.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್ ತೆ್ ಘರ್ಚ್ಯಾ್  ಪ್ಕ್ಯಾಕ್ 
ಚಡುನ್್  ನಳ ್ೆ  ಕ್ಡ್ನಾ್  ತ್ಯಾ್  ಆರಿಗ್ರ್್  ಪ್ಡೆಗ್ರ್ಕ್ 
ಹ್ಂತುಳ್ನಾ್  ಸಮೆ�ತ್್  ಜೆಜು್  ಮುಖ್ರ್್  ದೆಂವಯೊ್.್ 
20

್ ತ್ಯಾ್ ಲೊ�ಕ್ಚೊ್ ಭ್ವ್ರ್ಯಾ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಯಾ್ 
ಪ್ಡೆಸ ತ್ಾಕ,್ “ಇಷ್ಟ,್ ತುಜ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ಬೊಗಸೆಲ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

21
್ ಜುದೆವ್್ ನಿತಿಶ್ಸಿತ್್ ಆನಿ್ ಫ್ರಿಜೆವ್,್ “ಹೊ್ ಮನಿಸ್್ 

(ಜೆಜು)್  ಕೊಣ್?್  ಹೊ್  ದೆವ್ಕ್ ವಿರೊ�ಧ್್  ಜ್ಲೊ್ಯಾ್ 
ಸಂಗಿತಾ್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾ್ ನ್ಹಯ್ಗಿ�!್ ದೆ�ವ್್ ಎಕೊ್ಚ್್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ 
ಬೊಗುಸೆಂಕ್ ಸಕತಾಲೊ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಪ್ಪ್್ಯಾ್ ಮನ್ಂತ್ಚ್್ 
ಚಿಂತುಂಕ್ ಲ್ಗೆ್.

22
್ ಪುಣ್್ ತ್ಂಚಿ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ್ ಜ್ಣ್್ ಜ್ಲೊ್್ ಜೆಜು್ 

ತ್ಂಕ್,್  “ತುಮಿ್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ತಸಲ್ಂ್  ಚಿಂತ್ನಾಂ್ 
ಆಠಯ ತ್ಾತ್?್  23

್ ಖಂಯೆಚಿಂ್  ಸುಲಬ್?್  ‘ತುಜಂ್ 
ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ಬೊಗಸೆಲ್ಂ’್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಯಾ್ ಆರಿಗ್ರ್್ ಪ್ಡೆಸ್ತಾಕ್ 
ಮ್ಹಣೆಚಿಂಗಿ�?್ ವ್್ ‘ಊಠ್್ ಆನಿ್ ಚಲ್’್ ಮ್ಹಣೆಚಿಂ?್ 24

್ ಪುಣ್್ 
ಮನ್ಶೆಪುತ್ಕ್ a್  ಸಂಸ್ರಿಂ್  ಪ್ತ್ಕ್ಂ್  ಬೊಗುಸೆಂಚಿ್ 

a 5.24ಮನಾಶಪುತ್ ಜೆಜು.್  ದ್ನಿಯೆಲ್್  7:13–14್  ದ್ಂತ್್ 
ದೆ�ವ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್  ಬಚ್ವ್್  ಕರುಂಕ್  ವಿಂಚೆ್ಲ್ಯಾ್ 
ಮೆಸಿಸೆಯ್ಕ್ ಹೆಂ್ ನ್ಂವ್್ ದಿಲ್ಂ.

ಪದಿ್್  ಆಸ್್  ಮ್ಹಣ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಖಚಿತ್್  ಜ್ಯ್ಯ್”್ 
ಮ್ಹಣುನ್,್  ಆರಿಗ್ರ್ಚ್ಯಾ್  ಪ್ಡೆಗ್ರ್ಕ,್  ‘್ ‘ಊಠ್!್ 
ತುಜೆ�್  ಹ್ಂತುಳ್ನಾ್  ವ್ವ್ವ್ನಾ್ ಘರ್್  ಚಲ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

25
್ ತಕ್ಷಣ್ಚ್್  ತೊ್  ಲೊಕ್್  ಮುಖ್ರ್್  ಉಠೊನ್,್ 

ಆಪೆ್ಂ್ ಹ್ಂತುಳ್ನಾ್ ಘವ್ನಾ್ ದೆವ್ಕ್ ಸುತಾತಿ್ ಕರಿತ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಘರ್್  ಗೆಲೊ.್  26

್ ಸಗೊ್್  ಲೊ�ಕ್  ವಿಜಮತ್್  ಜ್ವ್ನಾ್ 
ದೆವ್ಕ್ ಹಸುಯಾಂಕ್ ಲ್ಗೆ್್ ಆನಿ್ ದೆವ್್ ಥಂಯ್್ ಭೆಂ್ 
ಭಿರ್ಂತಿನ್,್  ‘್ ‘ಆಜ್್ ಆಮಿ್ ವಿಸಿಮತ್್ ಸಂಗತ್್  ದೆಖ್ಿ!”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೆ.

ಜೆಜುಚೊ ಪಾಟಾಲಿವ್ ರೆಲೊಲಿ ಲೆವಿ
(ಮ್ತೆವ್್ 9:9–13;್ ಮ್ಕಯಾ್ 2:13–17)

27
್ ಉಪ್ರಿಂತ್,್  ಜೆಜು್ ಥಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್  ವೆತ್ಸ ತ್ಾನ್,್ 

ಸುಂಕ್ಕ್ಟ್ಯಾರ್್ ಬಸೊನ್್ ಆಸ್ಲೊ್ ಎಕ್್ಯಾಕ್ ದೆಖೊ್.್ 
ತ್ಚೆ�್  ನ್ಂವ್್  ಲೆವಿ.್  ಜೆಜುನ್್  ತ್ಕ್,್  ‘್ ‘ಮ್ಹಜೊ್ 
ಪ್ಟ್್ವ್್  ಕರ್!”್  ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್  28

್ ಲೆವಿ್ 
ಉಠೊನ್,್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಥಂಯ್ಚಿ್  ಸ್ಂಡುನ್್  ಜೆಜುಚೊ್ 
ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕರಿಲ್ಗೊ್.

29
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಲೆವಿನ್್ ಜೆಜುಕ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಘರ್್ ಏಕ್ 

ವ್ಹಡ್್ ಜೆವಣ್್ ತಯ್ರ್್ ಕೆಲೆಂ.್ ಸಬ್ರ್್ ಸುಂಕ್ಗ್ರ್ಂ್ 
ಆನಿ್  ಹೆರ್್  ಜಣ್ಯ�್  ಜೆವ ಣ್್ಂಕ್  ಬಸ್ಲೆ್.್  30

್ ಪುಣ್್ 
ಫ್ರಿಜೆವ್್ ಆನಿ್ ನಿತಿಶ್ಸಿತ್್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂ್ ಲ್ಗಿಂ,್ 
‘್ ‘ತುಮಿ್ ಸುಂಕ್ಗ್ರ್ಂ್ ಆನಿ್ ಹೆರ್್ ಖೊಟ್ಯಾ್ ಲೊಕ್್ 
ಸಂಗಿಂ್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಜೆವ ತ್ಾತ್್ ಆನಿ್ ಪ್ಯೆತ್ತ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಆಡಚಿಣ್್ ಕರುಂಕ್ ಲ್ಗೆ್.

31
್ ಜೆಜುನ್್  ತ್ಂಕ್ಂ,್  ‘್ ‘ವಯ್್ಚಿ್  ಗಜ್ಯಾ್  ಆಸಿಚಿ್ 

ಭಲ್ಯಕ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ನ್ಹಯ್,್ ಬಗ್ರ್್ ಪ್ಡೆಸ ತ್ಾಂಕ.್ 
32

್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ಖ್ತಿರ್್ ಪಶ್ಚಿತ್ತಾಪ್್ ಪ್ವ್ನ್್ 
ದೆವ್್  ಥಂಯ್್  ಪತಯಾಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ನಿತಿವಂತ್ಂಕ್ 
ಆಪೊಂಕ್  ಹ್ಂವ್್  ಆಯ್್್  ನ್ಹಯ್,್  ಪ್ತ್ಕ್ಯಾಂಕ್ 
ಆಪೊಂವ್ಕ್್ ಆಯ್ಲೊ್!”್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

ಉಪಾಸಾ ವಿಶಾಕ್ಂತ್ ಜೆಜುಚಿ ಜಾರ್
(ಮ್ತೆವ್್ 9:14–17;್ ಮ್ಕಯಾ್ 2:18–22)

33
್ ತೆ್  ಜೆಜುಕ,್  ‘್ ‘ಫ್ರಿಜೆವ್ಂಚೆ್  ಪ್ಟ್್ವ್್  ಕಚೆಯಾ್ 

ಉಪ್ಸ್್  ಕನ್ಯಾ್  ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್  ಕತ್ಯಾತ್.್  ಜುವ್ಂವೆಚಿ್ 
ಶಿಸ್್  ತವಳ್್  ತವಳ್್  ಉಪ್ಸ್್  ಕನ್ಯಾ್  ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್ 
ಕತ್ಯಾತ್.್ ತುಜೆ್ ಶಿಸ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ ಖ್ವ್ನಾ್ 
ಪ್ಯೆಂವ್ಚಿಯಾರ್ಚ್್ ಆಸ್ತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ತಕಯಾ್ ಕರಿಲ್ಗೆ್.

34
್ ಜೆಜುನ್್  ತ್ಂಕ್,್  ‘್ ‘ಕ್ಜ್ರ್ಚ್ಯಾ್  ಹೊರೆತ್್ 

ಸಂಗಿಂ್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಈಷ್ಟಂಕ್ ತುಮಿ್ ಉಪ್ಸ್್ 
ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ನ್.್ 35

್ ಪುಣ್್ ಹೊರೆತ್್ 
ತ್ಂಚೆ�್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಬ್ಯ್ರಿ್  ಸನ್ಯಾ್  ವೆಚೊ್  ಕ್ಳ್್ 
ಯೆತಲೊ.್ ತವಳ್್ ತ್ಚೆ�್ ಈಷ್ಟ್ ಉಪ್ಸ್್ ಕತ್ಯಾಲೆ”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.
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36
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಂಕ್್ ಹಿ್ ಒಪ್ರ್್ ಸ್ಂಗಿ್:್ 

‘್ ‘ಪನ್ಯಾಯಾ್ ವಸ್ತ್ಕ್ ಕೊಪೊ್ ಮ್ರುಂಕ್ ನವ್ಯಾ್ ದಗ್್ಯಾ್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಲುಗಟ್್ ಕೊಣ್ಯ�್ ಪ್ಂಜುನ್್ ಕುಡೆಕ್್ ಕರಿನ್.್ 
ತಶೆಂ್ ಕರಿತ್ಬಿ್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�,್ ನವೆಂ್ ಅಂಗೆ್ಂ್ ಪ್ಡ್್ ಕೆಲೆ್್ 
ಬರಿ್ ಜ್ತ್.್ ತ್ಯಾಚ್್ ಬರಿ್ ನವ್ಯಾ್ ಅಂಗ್್ಯಾಚೆಂ್ ಲುಗಟ್್ 
ಪನ್ಯಾಯಾ್ ಅಂಗ್್ಯಾಕ್ ಸಮ್ ಲ್ಗ್ನ್.್ 37

್ ತಶೆಂಚ್್ ನವ್್ 
ದ್ಕ್ಂ್ ರೊ�ಸ್್ ಪನ್ಯಾಯಾ್ ದ್ಕ್ರೊಸ್ಚ್ಯಾ್ ಚಿ�ಲ್ಂನಿ್ 
ಕೊಣ್ಯ�್ ಭರೊನ್್ ದವರಿನ್ತ್.್ ಭರಿತ್ಬಿ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ 
ನವ್್ ದ್ಕ್ಂ್ ರೊ�ಸ್್ ಚಿಲ್ಂಕ್ ಫುಟಯ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ 
ದ್ಕ್ಂ್  ರೊ�ಸ್್  ಸಕ್್್  ಪಡೊನ್,್  ಚಿಲ್ಂಯ�್ 
ಪ್ಡ್್  ಜ್ತ್ತ್.್  38

್ ಲೊ�ಕ್  ಕೆದ್ಳ್ಯ�್  ನವ್್ 
ದ್ಕ್ಂರೊ�ಸ್್ ನವ್ಯಾದ್ಕ್ಂರೊ�ಸ್ಚ್ಯಾ್ ಚಿಲ್ಂನಿ್ 
ಭತ್ಯಾತ್.್  39

್ ಪನೊಯಾ್  ದ್ಕ್ಂರೊ�ಸ್್ ಪ್ಯೆಲ್್ಯಾಕ್ 
ನವ್ಯಾ್ ದ್ಕ್ಂ್ ರೊ�ಸ್ಚಿ್ ರೂಚ್್ ನ್.್ ತೊ್ ಪನೊಯಾ್ 
ದ್ಕ್ಂರೊ�ಸ್ಚ್್ ಪಸಂದ್್ ಕತ್ಯಾ.”

ಜೆಜು ಸಾಬಾಬಾತಾಚಾಕ್ ದಸಾಚೊ ಧನಿ
(ಮ್ತೆವ್್ 12:1–8;್ ಮ್ಕಯಾ್ 2:23–28)

6್ ್ 1 ್ ಏಕ್  ಸ್ಬ್ಬಾತ್ಚ್್  ದಿಸ್್  ಜೆಜು್  ಶೆತ್ಂ್ 
ಮಧ್್ಯಾನ್್  ಪ್ಶ್ರ್್  ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.್  ತ್ಚೆ್  ಶಿಸ್್ 

ಕಣೊಶೆಯಾ್ ಮೊಡ್ನಾ,್ ಹ್ತ್ನ್್ ಘಸುಟನ್್ ಖ್ತ್ಲೆ.್ 2್ ಥೊಡೆ್ 
ಫ್ರಿಜೆವ್,್ “ತುಮಿ್ ಸ್ಬ್ಬಾತ್ಚ್ಯಾ್ ದಿಸ್್ ಆಶೆಂ್ ಕಚೆಯಾಂ್ 
ಮೊಯೆ್ಚ್ಯಾ್ ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ಕ್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

3
್ ತ್ಕ್್  ಜೆಜು,್  ದ್ವಿದ್ನ್್  ಆನಿ್  ತ್ಚ್ಯಾ್ 

ಸ್ಂಗ್ತ್ಯಾನಿ್ ಭುಕ್ ಲ್ಗ್ಲ್ಯಾ್ ವೆಳ್ರ್್ ದ್ವಿದ್ನ್್ 
ಕ್ತೆಂ್  ಕೆಲೆಂ್  ಮ್ಹಣ್್  ತುಮಿ್  ವ್ಚ್್್  ನ್ಹಯ್ವೆ�.್ 
4

್ ದ್ವಿದ್ನ್್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಘರ್ಂತ್್  ಭಿತರ್್  ಸನ್ಯಾ,್ 
ದೆವ್ಕ್ ಸಮಪ್ಯಾತ್್ ಕೆಲೆ್್ ಉಂಡೆ್ ಕ್ಡ್ನಾ್ ಖೆಲೆ.್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕಯ�್ ಇಲೆ್್ ದಿಲೆ.್ ಹೆಂ್ 
ಮೊಯ್ೆಚ್ಯಾ್ ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ಕ್ ವಿರೊ�ಧ್.್ ಯ್ಜಕ್ನಿ್ 
ಮ್ತ್ರಿ್ ಹೆ್ ಉಂಡೆ್ ಖ್ವೆಯಾತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ 
ಸ್ಂಗ ತ್ಾ”್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿ�ವ್ನಾ,್ 5

್ “ಮನ್ಶೆಪೂತ್್ 
ಸ್ಬ್ಬಾತ್ಚ್ಯಾ್ ದಿಸ್ಚೊಯ�್ ಧನಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ಸಾಬಾಬಾತಾಚಾಕ್ ದಸಾ ಗೂಣ್ ಜಾಲೊಲಿ ಮನಿಸ್
(ಮ್ತೆವ್್ 12:9–14;್ ಮ್ಕಯಾ್ 3:1–6)

6
್ ಆನೆಯಾ�ಕ್ ಸ್ಬ್ಬಾತ್ಚ್ಯಾ್ ದಿಸ್್ ಜೆಜು್ ಸಿನ್ಗೊಗ್ಂತ್್ 

ಭಿತರ್್ ವಚುನ್್ ಲೊ�ಕ್ಕ್ ಶಿಕೊಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗೊ.್್ ಉಜೊ್್ 
ಹ್ತ್್  ಆಕುಡ್ಲೊ್  ಏಕ್  ಮನಿಸ್್  ಥಂಯ್್  ಆಸೊ್.್ 
7

್ ಜೆಜು್  ತ್ಕ್್  ಗೂಣ್್  ಕೆಲ್ಯಾರ್,್  ತ್ಚೆರ್್  ಚೂಕ್ 
ಮ್ಂಡೆಯಾತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ನಿತಿಶ್ಸಿತ್್ ಆನಿ್ ಫ್ರಿಜೆವ್್ ತ್ಕ್್ 
ಪ್ರತ್್ ಕರಿತ್್ ಆಸೆ್.್ 8್ ಪುಣ್್ ತ್ಂಚಿ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ್ ಜೆಜು್ 
ಜ್ಣ್ಸೊ್.್  ಜೆಜುನ್್  ಹ್ತ್್  ಆಕುಡೆ್ಲ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಕ,್ 
“ಯೆ�ವ್ನಾ್  ಹ್ಂಗ್್  ರ್ವ್”್  ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 

ತೊ್ ಉಠೊನ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್  ರ್ವ್್.್  9
್ ತವಳ್್  ಜೆಜುನ್್ 

ತ್ಂಕ್,್ “ಸ್ಬ್ಬಾತ್ಚ್ಯಾ್ ದಿ�ಸ್್ ಖಂಯೆಚಿಂ್ ಕ್ಯೆಯಾಂ್ 
ಕಚೆಯಾಂ್  ಸಮ್?್  ಬರೆಂ್  ಕ್ಯೆಯಾಂಗಿ�್ ಯ್್  ವ್ಯ್ಟ್ 
ಕ್ಯೆಯಾಂಗಿ�?್ ಜ�ವ್್ ವ್ಂಚೊಂವ್ಕ್್ ಕ್�?್ ಯ್್ ನ್ಸ್್ 
ಕರುಂಕ?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.

10
್ ಜೆಜು್ ಭೊಂವತಾಣಂ್ ಉಬೆ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಸಮೆ�ಸ ತ್ಾಂಕ್ 

ದೆಕೊನ್,್ ತ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಕ,್  “ತುಜೊ್ ಹ್ತ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ 
ದ್ಕಯ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ ತ್ಣೆಂ್ ಆಪೊ್್ ಹ್ತ್್ ಲ್ಂಬ್್ 
ಸೊಡೊ್.್  ತ್ಯಾಚ್್  ಘಡಿಯೆ್  ತ್ಚೊ್  ಹ್ತ್್  ಗೂಣ್್ 
ಜ್ಲೊ.್  11

್ ಫ್ರಿಜೆವ್್  ಆನಿ್  ನಿತಿಶ್ಸಿತ್್  ಬೊ�ವ್್ 
ರ್ಗ್ನ್್ ಪೆಟೆ್.್ ತೆ,್  “ಆಮಿ್ ಜೆಜುಕ್ ಕ್ತೆಂ್ ಕಚೊಯಾ?”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಭಿತಲ್ಯಾಯಾ್ ಭಿತರ್್ ಗುಟೊಮಳ್್ ಕರುಂಕ್ ಲ್ಗೆ್.

ಜೆಜುಚೆ ಬಾರಾ ಜಣ್ ಅಪೊಸತಾಲ್
(ಮ್ತೆವ್್ 10:1–4;್ ಮ್ಕಯಾ್ 3:13–19)

12
್ ತ್ಯಾ್  ವೆಳ್ರ್್  ಜೆಜು್  ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್  ಖ್ತಿರ್್ 

ದೊಂಗ್ರಿಕ್ ಗೆಲೊ.್ ಸಗಿ್್  ರ್ತ್್ ದೆವ್ಕಡೆ್ ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್ 
ಕರಿತ್್ ತೊ್ ಥಂಯ್ಚಿ್ ಆಸೊ.್್ 13

್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ದಿಸ್್ ಸಕ್ಳಿಂ,್ 
ಜೆಜುನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂಕ್ ಆಪಯೆ್ಂ.್ ತ್ಂಚೆ�್ ಮಧ್್ಯಾ್ 
ಬ್ರ್್ ಜಣ್ಂಕ್ ತ್ಣೆಂ್ ವಿಂಚುನ್್ ಕ್ಡೆ್ಂ.್ ಜೆಜುನ್್ 
ಹ್ಯಾ್ ಬ್ರ್್ ಜಣ್ಂಕ,್ “ಅಪೊಸತಾಲ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ನ್ಂವ್್ 
ದವಲೆಯಾಂ.್ ತೆ್ ಕೊಣ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್:

14
್ ಸಿಮ್ಂವ್್ (ಜೆಜುನ್್ ತ್ಕ್್ ಪೆದುರಿ್ ಮ್ಹಣ್್ ನ್ಂವ್್ 

ದವಲೆಯಾಂ.)
ಆನಿ್ ಪೆದುರಿಚೊ್ ಭ್ವ್್ ಆಂದೆರಿ,
ಜ್ಕೊಬ್,
ಆನಿ್ ಜುವ್ಂವ್,
ಫಿಲ್ಪ್,
ಆನಿ್ ಬ್ಥೊಯಾಲೊಮೆವ್,

್ 15್ ಮ್ತೆವ್,
ತೊಮ್ಸ್,
ಜ್ಕೊಬ್್ (ಅಲ್್ಪಯ್ಚೊ್ ಪೂತ್)
ಆನಿ್ ದೆ�ಶ್ಭಕತಾ್ ್ a್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ,್ ಸಿಮ್ಂವ್,

್ 16್ ಜೂದ್್ (ಜ್ಕೊಬ್ಚೊ್ ಪೂತ್)
ಆನಿ್ ಜುದ್ಸ್್ ಇಸ್ಕ್ರಿಯೊತ್್ (ಜೆಜುಕ್ 

ವಿಶ್್ಸ್ಘಾತ್್ ಕೆಲೊ್್ ಹೊಚ್).

ಜೆಜುಚಿ ಶಿರೊವ್ಣ್ ಆನಿ ಭಲಾಯ್ಕಾ ದಾನ್
(ಮ್ತೆವ್್ 4:23–25;್ 5:1–12)

17
್ ಜೆಜು್ ಆನಿ್ ಅಪೊಸತಾಲ್್ ದೊಂಗ್ರಿ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ದೆಂವುನ್್ 

ಮೆೈದ್ನ್್  ಸುವ್ತೆರ್್  ಆಯ್ೆ.್  ತ್ಚೊ್  ಪ್ಟ್್ವ್್ 
ಕಚೊಯಾ್  ಏಕ್  ವ್ಹಡ್್  ಜಮೊ್  ಥಂಯ್್  ಎಕ್ಟಂಯ್್ 
ಜ್ಲೊ್ .್  ಜುದೆ�ಯ್್  ಪ್ರಿಂತ್್  ಥ್ವ್ನಾಯ�್ 

a 6.15ದೆೇಶ್ಭಕ್ತಾ ಬರೊವೆಣ್್ ಪರಿಕ್ರ್ಃ,್ ದೆ�ಶ್ಚ್ಯಾ್ ಸ್್ತಂತ್ರಿ್ 
ಖ್ತಿರ್್ ಝುಜ್ಲೊ್್ ಜುದೆವ್ಂಚ್ಯಾ್ ರ್ಜಕ್�ಯ್್ ಪಂಗ್ಚೊ.
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ಜೆರುಜಲೆಮಥ್ವ್ನಾಯ�್  ಲೊಕ್್  ಜಮೊ್  ಥಂಯ್್ 
ಆಯಲೊ.್್ 18

್ ತೆ್ ಸಗೆ್್ ಜೆಜುಚಿ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಆಯೊಕ್ಂವ್ಕ್ಯ�್ 
ತ್ಚೆ�್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಗೂಣ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್ಯ�್ ಆಯಲೆ್.್ 
ದೆಂವ್ಚಿರ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಉಪ್ದ್ರಿ್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್ 
ಜೆಜುನ್್  ಗೂಣ್್  ಕೆಲೆಂ.್  19

್ ಸಗೊ್್  ಲೊ�ಕ್  ಜೆಜುಕ್ 
ಆಪುಂ್ಕ್ ಪರಿಯತ್ನಾ್ ಕತ್ಯಾಲೆ,್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತ್ಚೆ�್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಸಕತ್್ ಬ್ಯ್ರಿ್ ಸನ್ಯಾ್ ಸಮೆ�ಸ ತ್ಾಂಕ್ ಗೂಣ್್ 
ಕತ್ಯಾಲ್!

20
್ ಜೆಜುನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂಕ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಕ್ತೆಂ್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ್ 

ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,

“ದುಬಯಾಳಿಂ್ ಜ್ಲ್್ಂ್ ತುಮಿ್ ಕ್ತಿ್ಂ್ ಭ್ಗಿ;
ದೆವ್ಚೆಂ್ ರ್ಜ್ಯಾ್ ತುಮೆಚಿಂಚ್.

್ 21್ ಭುಕೆಲ್್್ ತುಮಿ್ ಕ್ತಿ್ಂ್ ಭ್ಗಿ;
ತುಮಿ್ ಧ್ದೊಶಿ್ ಜ್ತಲ್ಯಾತ್.

ರಡತಾಲ್್ ತುಮಿ್ ಕ್ತಿ್ಂ್ ಭ್ಗಿ;
ಸಂತೊಸಬಾರಿತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ತುಮಿ್ ಹಸೆತಾಲ್ಯಾತ್.

22
್ “ತುಮಿ್ ಮನ್ಶೆಪುತ್ಕ್ ಸೆವಯಾಲೆ್್ ವವಿಯಾಂ್ ಲೊ�ಕ್ 

ತುಮ್ಕ್ಂ್ ದೆ್�ಶಿತಿತ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ತುಮೆಚಿರ್್ ಬಹಿಷ್ಕ್ರ್್ 
ಘಾಲ್ಯಾರ್,್ ತಿರಸ್ಕ್ರ್್  ಕೆಲ್ಯಾರ್,್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಖೊಟೆ್ 
ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ್್ಯಾರ್್  ತುಮಿ್  ಭ್ಗಿ.್  23

್ ತ್ಯಾ್  ವೆಳ್ರ್್ 
ಸಂತೊಸ್್  ಪ್ವ್.್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ಸಗ್ಯಾರ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಯಥೆ�ಷ್ಟ್ ಪರಿತಿಫಳ್್ ಮೆಳತಾಲೊ.್ ಹೆ್ ಲೊ�ಕ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಕೆಲ್್ಯಾಬರಿಂ್  ತ್ಂಚ್ಯಾ್  ಪುವಯಾಜ್ಂನಿಯ�್ 
ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂಕ್ ಹೆ�ಚ್್ ಪರಿಂ್ ಕೆಲೆಂ.

್ 24್ “ಗೆರಿ�ಸ್ತಾಂಣೊಂ,್ ತುಮಿಚಿ್ ಗತ್್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗಿಚಿ!

ಸುಖ್ಂತ್್ ತುಮೆಚಿಂ್ ಜ�ವನ್್ ಧ್ದೊಶಿ್ ಜ್ಲ್.
್ 25್ ಅತ್ಂ್ ಪೊಟ್್ ಭಲ್ಯಾಯಾ್ ಲೊಕ್ನೊ�,್ ತುಮಿಚಿ್ ಗತ್್ 

ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗಿಚಿ!
ತುಮಿ್ ಭುಕೆತಲ್ಯಾತ್.

ಹ್ಸ್ಚಿಯಾ್ ಲೊಕ್ನೊ�,್ ತುಮಿಚಿ್ ಗತ್್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗಿಚಿ!

ತುಮಿ್ ದುಖೆ�ಸ್ತಾ್ ಜ್ತಲ್ಯಾತ್್ ಆನಿ್ ರಡತಾಲ್ಯಾತ್.

26
್ “ಲೊಕ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಕೆದ್ಳ್ಯ್  ಶಿಫ್ರಸ್್ 

ಘತಲ್ಯಾನೊ�,್  ತುಮಿಚಿ್  ಗತ್್  ಕ್ತೆಂ್  ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗಿಚಿ!್ 
ತ್ಂಚ್ಯಾ್  ಪುವಯಾಜ್ಯ�್  ಫಟಕ್ಯ್ಯಾ್  ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂಕ್ 
ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ ಫುಗತ್ಯಾಲೆ.

ತುಮಾಚೊಯ ದುಸಾ್ಮನಾಂಚೊ ಮೇಗ್ ಕರಾ
(ಮ್ತೆವ್್ 5:38–48;್ 7:12)

27
್ “ಮ್ಹಜಂ್ ಉತ್ರಿಂ್ ಆಯೊಕ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಹ್ಂವೆಂ್ 

ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್:್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ದುಸ್ಮನ್ಂಚೊ್ 

ಮೊ�ಗ್್  ಕರ್.್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ದೆ್�ಶಿತಲ್ಯಾಂಕ್  ಬರೆಂ್ 
ಕರ್.್  28

್ ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಶಿರ್ಪತಾಲ್ಯಾಂಕ್  ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್್ 
ದಿಯ್.್ ತುಮಿಚಿ್ ನಿಂದ್್ ಕತಯಾಲ್ಯಾಂ್ ಪ್ಸತ್್ ಮ್ಗ್.್ 
29

್ ಎಕೊ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಪೊಲ್ಯಾರ್್ ಮ್ಲ್ಯಾಯಾರ್,್ ತ್ಕ್್ 
ದುಸೊರಿ್ ಪೊಲೊಯ�್ ದ್ಖಯ್.್ ಎಕೊ್್ ತುಜೆಂ್ ಆಂಗ್್ 
ವಸುತಾರ್್ ವಿಸಲ್ಯಾಯಾರ್,್  ತ್ಕ್್ ಭಿತಲೊಯಾ್ ದಗೊ್ಯ�್ 
ದಿ�.್ 30

್ ತುಮೆಚಿ�ಲ್ಗಿಂ್ ವಿಚ್ತ್ಯಾಲ್ಯಾ್ ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾಕ್ 
ದಿಯ್.್ ಎಕೊ್್ ತುಮೆಚಿ�್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಕ್ತೆಂಯ�್ ಕ್ಡ್ನಾ್ ವ್ಹರಿತ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್್  ತ್ಚೆ�ಲ್ಗೆಚಿಂ್  ಪ್ಟಂ್ ವಿಚ್ರಿನ್ಕ್ತ್.್ 
31

್ ತುಮ್ಕ್ಂ್  ದುಸೆರಿ್  ಜಣ್್  ಕ್ತೆಂ್  ಕರಿಜಯ್್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಅಪೆಕ್ಷಿತ್ತ್ಗಿ�್ ತೆಂಚ್್ ತ್ಂಕ್್ ತುಮಿ್ ಕರ್.

32
್ “ತುಮೊಚಿ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕತ್ಯಾಲ್ಯಾಂಚೊ್ ತುಮಿ್ ಮೊ�ಗ್್ 

ಕೆಲ್ಯಾರ್,್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಶಿಫ್ರಸ್್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಯೆಜಯ್?್ 
ನ್!್ ಆಪ್ಣ್ಂಕ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕತಯಾಲ್ಯಾಂಚೊ್ ಪ್ತಿಕ್್ ಸಮೆ�ತ್್ 
ಮೊ�ಗ್್ ಕತ್ಯಾತ್!್ 33

್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಬರೆಂ್ ಕತಯಾಲ್ಯಾಂಕಚ್್ 
ತುಮಿ್ ಬರೆಂ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್,್ ತ್ಂತುಂ್ ತುಂಮ್ಕ್್ ಶಿಫ್ರಸ್್ 
ಮೆಳ್ತ್ಗಿ�?್  ಪ್ತಿಕ್್ ಸಮೆ�ತ್್ ತಶೆಂಚ್್ ಕತ್ಯಾತ್!್ 
34

್ ತುಮಿ್ ಕೊಣ್ಕಯ�್ ರಿ�ಣ್್ ದಿ�ವ್ನಾ,್ ತೆಂ್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ 
ಸಗೆ್ಂ್ ತ್ಂಚೆಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ವಸೂಲ್್ ಕೆಲ್ಯಾರ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಶಿಫ್ರಸ್್ ಯೆತ್ಗಿ�?್ ಪ್ತಿಕ್ಯ�್ ಸಮೆ�ತ್್ ತಶೆಂಚ್್ 
ರಿ�ಣ್್ ದಿ�ವ್ನಾ್ ತೆಂ್ ಸಗೆ್ಂ್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ವಸೂಲ್್ ಕತ್ಯಾತ್!

35
್ “ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ದುಸ್ಮನ್ಂಚೊ್ ಮೊ�ಗ್್ 

ಕರ್.್  ತ್ಂಕ್್  ಬರೆಂ್  ಕರ್.್  ತುಮಿ್  ತ್ಂಕ್ಂ್ 
ರಿ�ಣ್್  ದಿತನ್್  ತ್ಂಚೆ�್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಪ್ಟಂ್  ಘಂವಿಚಿಂ್ 
ಆಶ್್  ನ್ಸ ತ್ಾಂ್  ರಿ�ಣ್್  ದಿ�ಯ್.್  ತವಳ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ವ್ಹಡೊ್್  ಪರಿತಿಫಳ್್ ಮೆಳ ತ್ಾಲೊ.್  ತುಮಿ್  ಪರಮೊ�ನನಾತ್್ 
ದೆವ್ಚಿಂ್ ಭುಗಿಯಾಂ್ ಜ್ತಲ್ಯಾತ್.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ 
ದೆ�ವ್್  ಖೊಟ್ಯಾಂಕಯ�್  ಅನುಪ್ಕ್ಯ್ಯಾಂಕಯ�್ 
ಬರೊ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 36

್ ತುಮೊಚಿ್ ಸಗಿಯಾಂಚೊ್ ಬ್ಪ್ಯ್್ 
ದಯ್ಳ್್ ಆಸ್್ಯಾ್ ಬರಿಂ್ ತುಮಿಯ�್ ದಯ್ಳ್್ ಜ್ಯ್.

ತುರಾಚ್ ಪಾಕುತಾನ್ ಪಳೆ
(ಮ್ತೆವ್್ 7:1–5)

37
್ “ಹೆರ್ಂಚಿಂ್  ಝಡಿತಾ್  ಕರಿನ್ಕ್ತ್,್  ತವಳ್್ 

ತುಮ್ಕ್ಂಯ�್  ಝಡಿತಾ್  ಜ್ಂವಿಚಿಂ್  ನ್.್  ದುಸ್ರಿಯಾಂಕ್ 
ಆಪ್ರಿಧಿ್  ಮ್ಹಣ್್  ಫೆೈಸಲ್್  ದಿ�ನ್ಕ್ತ್,್  ತವಳ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂಯ�್ ಆಪ್ರಿಧಿ್ ಮ್ಹಣ್್ ಫೆೈಸಲ್್ ಜ್ಂವೆಚಿಂನ್.್ 
ಹೆರ್ಂಕ್ ಬೊಗಿಶೆಯ್,್ ತವಳ್್ ತುಮ್ಕ್ಂಯ�್ ಬೊಗಸೆಣೆಂ್ 
ಮೆಳತಾಲೆಂ.್ 38

್ ಹೆರ್ಂಕ್ ದಿಯ್,್ ತವಳ್್ ತುಮ್ಕ್ಂಯ�್ 
ಮೆಳತಾಲೆಂ.್  ಆಯ ದ್ಾನ್ಂತ್್  ಭತ್ಯಾಯಾ್  ಮ್ಪ್ನ್್ 
ದ್ಂಬೂನ್,್ ಹ್ಲೊವ್ನಾ್ ಭರೊನ್್ ವ್ಮತಾಶೆಂ್ ಮೆಜುನ್್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಲೆಸ್ಂತ್್ ಘಾಲತಾಲೆ.್ ತುಮಿ್ ಮೆಜುನ್್ ಮ್ಪ್ಚಿಯಾ್ 
ಮ್ಪ್ನ್ಯ�್ ತುಮ್ಕ್ಂಯ�್ ಮೆಜುನ್್ ದಿತಲೆ.”

39
್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಂಕ್್ ಹಿ್ ಒಪ್ರ್್ ಸ್ಂಗಿ್:್  “ಎಕೊ್್ 

ಕುಡೊಯಾ್ ಆನೆಯಾ�ಕ್ ಕುಡ್ಯಾಯಾಕ್ ವ್ಟ್್ ದ್ಕಯೆತ್ವೆ�?್ 
ನ್!್  ತೆ್  ದೊ�ಗಿ�್  ಖಣಯೆಂತ್್  ಪಡಿತಾತ್.್  40

್ ಶಿಸ್್ 
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ಮೆಸಿತ್ಚ್ಕ್�್ ವತೊಯಾ್ ನ್ಹಯ್.್ ಪುಣ್,್ ಶಿಸ್್ ಪೂಣ್ಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ತಬೆಯಾತ್್ ಜೊಡ್ಲೊ್ ಮೆಸಿತ್್ ಬರಿಂಚ್್ ಜ್ತಲೊ.

41
್ “ತುಜ್ಯಾ್  ದೊಳ್ಯಾಂತೆ್ಂ್  ಆಡೆಂ್  ಪಳೆಂನ್ಶೆಂ,್ 

ತುಜ್ಯಾ್  ಭ್ವ್ಚ್ಯಾ್  ದೊಳ್ಯಾಂತೆ್ಂ್  ಕ್ಸರ್್  ತುಂವೆಂ್ 
ಪಳೆಂವೆಚಿಂ್ ಕ್ತ್ಯಾಕ?್ 42

್ ತುಂ್ ತ್ಕ್,್ ‘ಭ್ವ್,್ ತುಜ್ಯಾ್ 
ದೊಳ್ಯಾಂತೆ್ಂ್  ಕ್ಸರ್್  ಕ್ಡ ತ್ಾ’್  ಮ್ಹಣ್್  ತುಂ್  ಕಶೆಂ್ 
ಸ್ಂಗ್ತಾಲೊಯ್?್ ತುಜ್ಯಾ್ ಸ್ಂತ್್ ದೊಳ್ಯಾಂತ್್ ಆಸಲ್ೆಂ್ 
ಆಡೆಂಚ್್  ತುಕ್್  ದಿಸ್ನ್!್  ತುಂ್  ್ ಕಪಟ್ಯಾ್ a್  ಪಯ್ೆಂ್ 
ತುಜ್ಯಾ್ ದೊಳ್ಯಾಂತ್್ ಆಸ್ಲೆಂ್ ಆಡೆಂ್  ಕ್ಡ್ನಾ್ ಸೊಡ್.್ 
ತವಳ್್  ತುಜ್ಯಾ್  ಭ್ವ್ಚ್ಯಾ್  ದೊಳ್ಯಾಂತ್್  ಆಸ್ಲೆಂ್ 
ಕ್ಸರ್್ ಕ್ಡುಂಕ್ ತುಕ್್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ದಿಸತಾಲೆಂ.

ದೊೇನ್ ರಿೇತಿಚೆ ಫಳ್
(ಮ್ತೆವ್್ 7:17–20;್ 12:34–35)

43
್ “ಬರೊ್ ರೂಕ್ ಪ್ಡ್್ ಫೊಳ್್ ದಿ�ನ್.್ ತ್ಯಾಚ್್ ಬರಿ್ 

ಪ್ಡ್್ ರೂಕ್ ಬರೆಂ್ ಫೊಳ್್ ದಿ�ನ್.್  44
್ “ಹಯೆ�ಯಾಕ್ 

ರೂಕ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಫೊಳ್್ ವವಿಯಾಂ್ ಪ್ಕ್ಯಾಯೆತ್.್ ಲೊ�ಕ್ 
ಕ್ಟೆಂ್ ಝಡ್ಂ್ ಮಧೆಂ್ ಅಂಜುರ್ಂಚೊ್ ಫೊಳ್್ ಜ್ಂವ್್ 
ಸರ್ಂಟ್ಯಾಚೊಯಾ್ ದ್ಂಕೊ್ ಮೆಳನ್ತ್!್ 45

್ ಬರೆ್ ಮನಿಸ್್ 
ಆಪ್್ಯಾ್ ಕ್ಳ್್ಂತ್್ ಬರೆಂಚ್್ ದವತ್ಯಾತ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ 
ತ್ಂಚ್ಯಾ್  ಕ್ಳ್್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಬರೆಂಚ್್  ಭ್ಯ್ರಿ್ ಯೆತ್.್ 
ಪುಣ್್  ಖೊಟ್ಯಾ್  ಮನ್ಶೆಚ್ಯಾ್  ಕ್ಳ್್ಂತ್್  ಖೊಟೆಂಚ್್ 
ಆಸ್ತಾ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಕ್ಳ್್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಖೊಟೆಂಚ್್ 
ಭ್ಯ್ರಿ್ ಯೆತ್.್ ಕ್ಳ್್ಂತ್್ ಭಲೆಯಾಲೆಂಚ್್ ತೊಂಡ್ತ್್ 
ಯೆತ್.

ದೊೇನ್ ಥರಾಚೆ ಮನಿಸ್
(ಮ್ತೆವ್್ 7:24–27)

46
್ “ಮ ್್ಹಕ್್  ‘ಸೊಮಿಯ್,್  ಸೊಮಿಯ್,’್  ಮ್ಹಣ್್ 

ಆಪವ್ನಾ್  ಹ್ಂವೆಂ್  ಸ್ಂಗ್ಲೆಂ್  ಕರಿನ್ತ್್  ಕ್ತ್ಯಾಕ?್ 
47

್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಸಶಿಯಾನ್್  ಯೆ�ವ್ನಾ್  ಮ್ಹಜಂ್  ಉತ್ರಿಂ್ 
ಆಯುಕ್ನ್,್  ತ್ಯಾ್  ಉತ್ರಿಂಕ್  ವಿಧೆ�ಯ್್  ಜ್ಂವ್ಚಿ್ 
ಹಯೆಯಾಕೊ್್  ಘರ್್  ಬ್ಂದ್ಚಿಯಾ್  ಮನ್ಶೆಬರಿ್  ಆಸ ತ್ಾಲೊ.್ 
48

್ ತೊ್ ಗೂಂಡ್ಯೆಂತ್್ ಬುನ್ಯಾದ್್ ಘಾಲ್ನಾ,್ ಬಳ್ಂತ್್ 
ಖಡ್್ಪಚೆರ್್  ಆಪೆ್ಂ್  ಘರ್್  ಬ್ಂಧ ತ್ಾಲೊ.್  ವ ್್ಹಳೊೆ್ 
ಯೆ�ವ್ನಾ್ ತ್ಯಾ್ ಘರ್ಚೆರ್್ ಮ್ಲ್ಯಾಯಾರಿ�್ ತ್ಯಾ್ ಘರ್ಕ್ 
ಹ್ಲೊಂವ್ಕ್್ ಜ್ಂವೆಚಿಂ್ ನ್;್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತೆಂ್ 
ಘಟ್ಟ್ ಬ್ಂಧ್ಲಲೆಂ.

49
್ “ತೆ�ಚ್್ ಬರಿ,್ ಮ್ಹಜಂ್ ಉತ್ರಿಂ್ ಆಯುಕ್ನ್್ ತ್ಯಾ್ 

ಉತ್ರಿಂಕ್ ಖ್ಲ್್ ಜ್ಯ್ನಾತೊಲ್ೊ್ ಮನಿಸ್್ ಬುನ್ಯಾದ್್ 
ನ್ತೆ್ಲ್ಯಾ್ ಮ್ತೆಯಾರ್್ ಘರ್್ ಬ್ಂಧ್ಲಲ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಬರಿ್ 
ಆಸತಾಲೊ.್ ವ್್ಹಳೊೆ್ ಯೆತನ್,್ ಘರ್್ ವೆಗಿಂಚ್್ ಕೊಸೊ್ನ್್ 
ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ ನ್ಸ್್ ಜ್ತ್.”

a 6.42ಕಪಟಾಕ್ ಬಯ್ಯಾ್  ಮನ್ಶೆ್  ಬರಿ್  ನಟನ್್  ಖೊಟೊ್ 
ಮನಿಸ್.

ಗೂಣ್ ಜಾಲೊಲಿ ಚಾರೊರ್
(ಮ್ತೆವ್್ 8:5–13;್ ಜುವ್ಂವ್್ 4:43–54)

7್ ್ 1 ್ ಜೆಜುನ್್  ಲೊಕ್ಕ್  ಹೊಯಾ್  ಸಗೊ್ಯಾ್  ಸಂಗಿತಾಂ್ 
ಸ್ಂಗುನ್್ ಜ್ತಚ್್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಕಫ್ನಯಾಂವ್ಕ್ 

ಗೆಲೊ.್ 2
್ ಥಂಯ್್ ಏಕ್ ್ ಶತಪತಿ್ b್ ಆಸ್ಲೊ.್ ತ್ಚ್ಯಾ್ 

ಮೊ�ಗ್ಚೊ್  ಏಕ್  ಚ್ಕರ್್  ಪ್ಡೆಂತ್್  ಪಡೊನ್್ 
ಮೊಚ್ಯಾಯಾ್ ಸಿಥಿತೆರ್್ ಆಸಲ್ೊ.್ 3್ ಜೆಜುಚಿ್ ಖಬರ್್ ಆಯುಕ್ನ್,್ 
ತೊ್ ಥೊಡ್ಯಾ್ ಜುದೆ�ವ್್ ವ್ಡಿಲ್ಂಕ್ ತ್ಚೆ�್ ಸಶಿಯಾನ್್ 
ದ್ಡ್ನಾ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಚ್ಕ್ರಿಚೊ್ ಜ�ವ್್ ಬಚ್ವ್್ ಕರಿಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣುನ್್ ಮ್ಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 4್ ತೊ್ ಲೊ�ಕ್ ಜೆಜು್ ಸಶಿಯಾನ್್ 
ಯೆ�ವ್ನಾ,್ “ಹೊ್ ಶತಪತಿ್ ತುಜ್ ಮಜತ್್ ಘಂವ್ಕ್್ ಯೊ�ಗ್ಯಾ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  5

್ ತೊ್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಲೊ�ಕ್ಚೊ್  ಮೊ�ಗ್್ 
ಕತ್ಯಾ್ ಆನಿ್ ಆಮೆಚಿ�್ ಖ್ತಿರ್್ ಸಿನ್ಗೊಗ್್ ಬ್ಂಧೊವ್ನಾ್ 
ದಿಲ್ಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೊವ್ನಾ್ ಬೊ�ವ್್ ಮ್ಗ್ಲ್ಗೆ್.

6
್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಜೆಜು್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಗೆಲೊ.್ 

ಜೆಜು್ ಘರ್ಚ್ಯಾ್ ಲ್ಗಿಂ್ ಯೆತನ್,್ ತ್ಯಾ್ ಅಧಿಕ್ರಿನ್್ 
ಈಷ್ಟಂಕ,್ “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್ ತುಂ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಘರ್್ ಭಿತರ್್ 
ಯೆಂವ್ಕ್್ ಹ್ಂವ್್ ಯೊ�ಗ್ಯಾ್ ನ್ಹಯ್.್ 7

್ ತುಜ್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾನ್್ 
ಯೆಂವ್ಕ್್  ಹ್ಂವ್್  ಯೊ�ಗ್ಯಾ್  ನ್ಹಯ್.್  ತುಂವೆಂ್  ಏಕ್ 
ತ್ಕ್ದ್್  ದಿಲ್ಯಾರ್್  ಪುರೊ,್  ಮ್ಜೊ್  ಚ್ಕರ್್  ಗೂಣ್್ 
ಜ್ತಲೊ.್  8

್ ತುಜೊ್  ಅಧಿಕ್ರ್್  ಹ್ಂವ್್  ಜ್ಣ್ಂ್ 
ಜ್ಲ್ಂ.್ ಹ್ಂವ್ಯ�್ ದುಸ್ರಿಯಾಂಚ್ಯಾ್ ಅಧಿಕ್ರ್ಖ್ಲ್್ 
ಆಸ್ಲೊ.್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಹ್ತ್ಖ್ಲ್್  ಸೆೈನಿಕ್  ಆಸ್ತ್.್ 
ಹ್ಂವೆಂ್ ಎಕ್್ಯಾ್ ಸೆೈನಿಕ್ಕ್  ‘ವಚ್’್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ ತೊ್ 
ವೆತ್.್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ಸೆೈನಿಕ್ಕ,್  ‘ಯೆ’್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್್ಯಾರ್,್ 
ತೊ್ ಯೆತ್.್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಚ್ಕ್ರಿಕ,್  ‘ಹೆಂ್  ಕರ್’್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್್ಯಾರ್್ ತೊ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಜೆಜುಕಡೆ್ ಸ್ಂಗ್ಜೆ್ ಮ್ಹಣ್್ ದ್ಡೆ್ಂ.

9
್ ಜೆಜು್  ಹೆಂ್  ಆಯುಕ್ನ್್  ಆಜ್ಪ್್  ಪ್ವ್ನ್್ 

ಆಪ ಣ್್ಕ್  ಪ್ಟ್್ವ್್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್  ಲೊಕ್ಕಡೆ್  ಪಳೆವ್ನಾ,್ 
“ಇತೊ್್ ವ್ಹಡ್್ ಭ್ವ್ರ್ಯಾ್ ಆಸ್ಲೊ್ ಮನಿಸ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ 
ಇಸ್ರಿಯೆಲ್ಂತ್ಯ�್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್  ನ್್ ಮ್ಹಣ್್  ಹ್ಂವ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

10
್ ತ್ಯಾಅಧಿಕ್ರಿನ್್ ದ್ಡ್ಲೆ್ ಲೊ�ಕ್ ಜೆಜು್ ಥ್ವ್ನಾ್ 

ಪ್ಟಂ್  ವೆತನ್,್  ತ್ಯಾ್  ಚ್ಕ್ರಿಕ್ ತವಳ್ಚ್ಚಿ್  ಗೂಣ್್ 
ಜ್ಲೊ್್ ದೆಖೊ್.

ಮೆಲಾಲಿಯಕ್ ಜಿವಂತ್ ದಾನ್
11

್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ದಿಸ್್ ಜೆಜು್ ನ್ಯನ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ಶಹರ್ಕ್ 
ಗೆಲೊ.್ ಜೆಜು್ ಸವೆಂ್ ತ್ಚೆ�್ ಶಿಸ್ಯ�್ ವಚುನ್್ ಆಸೆ್.್ 
ತ್ಂಚ್್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಸಬ್ರ್್ ವ್ಹಡ್್ ಲೊಕ್್ ಜಮೊ್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಗೆಲೊ್.್ 12

್ ಜೆಜು್ ಗ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ ದ್ವಯಾಟ್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ 
ಪ್ವ ತ್ಾನ್,್  ಮೆಲ್್ಯಾ್  ಮನ್ಶೆಕ್  ಮ್ತೆಯಾಕ್  ಪ್ಂವ್ಕ್್ 
ಮ್ಹಣ್್  ವ್ಹತ್ಯಾಲ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಜಮ್ಯಾಂಕ್  ದೆಖೆ್ಂ.್  ಏಕ್ 

b 7.2 ರತಪತಿ ಶೆಂಬೊರ್್ ಜಣ್್ ಶಿಪ್ಯೆಂಚೆರ್್ ಅಧಿಕ್ರ್್ 
ಆಸ್ಲೊ್ ರೊ�ಮ್್ ಸೆೈನಿಕ್ಂಚೊ್ ಅಧಿಕ್ರಿ.
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ವಿಧವ್್ ಸಿತ್ಯೆಚೊ್ ಎಕೊ್ಚ್್ ಪೂತ್್ ಮರಣ್್ ಪ್ವ್ಲೊ್.್ 
ತ್ಚೆ�್ ಮರಣ್್ ವ್ವ್ನ್್ ವ್ಹತ್ಯಾನ್್ ಗ್ಂವ್ಚಿ್ ಸಬ್ರ್್ 
ಲೊ�ಕ್ ತಿಚೆ�್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಸೊ್.್ 13

್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್್ 
(ಜೆಜುನ್)್  ತಿಕ್್  ಪಳೆವ್ನಾ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಕ್ಳ್್ಂತ್್ 
ಚುಚೊಯಾರೊನ್,್ “ರಡನ್ಕ್”್ ಮ್ಹಣುನ್್ 14

್ ಮರಣ್ಚಿ್ 
ಪೆಟೆಯಾಚ್ಯಾ್ ಲ್ಗಿಂ್ ವಚುನ್್ ಅಪಡೆ್ಂ.್ ತಿ್ ಪೆಟ್ ವ್ವ್ನ್್ 
ವ್ಹತಯಾಲೆ್ ರ್ವೆ.್್ ಜೆಜುನ್್ ಮೆಲ್್ಯಾಕ,್ “ತನಯಾಟ್ಯಾ”್ ಊಠ್!್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ತುಕ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ 15

್ ತವಳ್್ 
ತೊ್ ಉಠೊನ್್ ಬಸೊನ್್ ಉಲೊಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗೊ್.್ ಜೆಜುನ್್ 
ತ್ಕ್್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಆವಯ್ಕ್್ ದಿಲೊ.

16
್ ಸಗೊ್್ ಲೊ�ಕ್ ವಿಜಮತ್್ ಜ್ಲೊ.್ ತ್ಣಂ್ ದೆವ್ಕ್ 

ಸುತಾತಿ್  ಕನ್ಯಾ,್  “ಆಮೆಚಿ�್ ಮಧೆಂ್  ಏಕ್  ವ್ಹಡ್್  ಪರಿವ್ದಿ್ 
ಆಯ್್!್ ದೆ�ವ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರುಂಕ್ 
ಆಯ್್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

17
್ ಜೆಜು್  ವಿಶಿಂ್  ಹಿ್  ಖಬರ್್  ಜುದೆ�ಯ್ಂತ್್  ಆನಿ್ 

ಭೊಂವತಾಣಂಚ್ಯಾ್ ಸಗ್್ಯಾ್ ಗ್ಂವ್ಂನಿ್ ವಿಸ್ತಾಲ್ಯಾ.

ಜುವಾಂವ್ನ್ ಜೆಜುಕ್ ವಿಚಾಲ್ತಾಂ ಸವಾಲಾಂ
(ಮ್ತೆವ್್ 11:2–19)

18
್ ಜುವ್ಂವ್ಚಿಯಾ್  ಶಿಸ್ಂನಿ್  ಹೊಯಾ್  ಸಗೊ್ಯಾ್  ಸಂಗಿತಾಂ್ 

ಜುವ್ಂವ್ಕ್್  ಸ್ಂಗೊ್ಯಾ.್  ಜುವ್ಂವ್ನಾ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಶಿಸ್ಂ್ 
ಪೆೈಕ್್ ದೊ�ಗ್ಂಕ್ ಆಪವ್ನಾ,್ 19

್ “ಯೆಂವ್ಕ್್ ಜ್ಯ್ಯ್್ 
ಆಸ್ಲೊ್  ತುಂಚ್ಗಿ�್  ವ್್  ದುಸ್ರಿಯಾ್  ಮನ್ಶೆಕ್  ಆಮಿ್ 
ರ್ಕ್ಜಯ್ಗಿ�?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ಚ್ಯಾಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ತ್ಣಂ್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ (ಜೆಜು)್ ಸಶಿಯಾಂ್ ದ್ಡೆ್ಂ.

20
್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತ್ಣಂ್  ಜೆಜು್  ಸಶಿಯಾಂ್  ಯೆ�ವ್ನಾ,್ 

“ಸ್ನಾನ್್  ದ್ತ್ರ್್  ಜುವ್ಂವ್್  ‘ಯೆಂವ್ಚಿ್  ಆಸ್್ 
ತೊ್ ತುಂಚ್ಗಿ�್ ವ್್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ಮನ್ಶೆ್ ಖ್ತಿರ್್ ಆಮಿ್ 
ರ್ಕಜಯ್ಗಿ�?’್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ಚ್ಯಾಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ಹ್ಂಗ್ಸರ್್ ದ್ಡ್್ಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

21
್ ತ್ಯಾಚ್್  ವೆಳ್ರ್,್  ಜೆಜು್  ಸಬ್ರ್್  ಜಣ್ಂಕ್ 

ತ್ಂತ್ಂಚ್ಯಾ್ ಪ್ಡೆಥ್ವ್ನಾ,್ ಶಿಡೆಥ್ವ್ನಾ್ ಗೂಣ್್ ಕೆಲೆಂ.್ 
ದೆಂವ್ಚಿರ್ಂ್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಕಷ್ಟತಲ್ಯಾಂಕ್  ಸೊಡಯ್ೆಂ.್ 
ಸಬ್ರ್್  ಕುಡ್ಯಾಯಾಂಕ್  ದಿ�ಷ್ಟ್  ದಿಲ್.್  22

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ಜೆಜು್ ಜುವ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ ಶಿಸ್ಂಕ,್ ‘್ ‘ತುಮಿ್ ಹ್ಂಗ್್ ಪಳೆವ್ನಾ್ 
ಆಯ್ಕ್ಲ್್್  ಸಂಗತ್್  ವಚುನ್್  ಜುವ್ಂವ್ಕ್್  ಸ್ಂಗ್.್ 
ಕುಡ್ಯಾಯಾಂಕ್  ದಿ�ಷ್ಟ್  ಯೆತ್,್  ಥೊಂಟೆ್  ಚಲ ತ್ಾತ್.್ 
ಕೊಡ್ಕ್ರ್್  ಗೂಣ್್  ಜ್ತ್ತ್.್  ಭೆರೆ್  ಆಯಕ್ತ್ತ್,್ 
ಮೆಲೆ್್ ಜವಂತ್್ ಜ್ತ್ತ್್ ಆನಿ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ರ್ಜ್ಯಾಚಿ್ 
ಸುವ್ತ್ಯಾ್  ದುಬಯಾಳ್ಯಾಂಕ್  ಪಗಯಾಟ್್  ಜ್ತ್.್ 
23

್ ದುಭ್ವ್ನಾಶೆಂ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಸಿ್ಕ್ರ್್ ಕತಯಾತೊ್ ಭ್ಗಿ!”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೊನ್್ ದ್ಡೆ್ಂ.

24
್ ಜುವ್ಂವೆಚಿಂ್ ಶಿಸ್್ ಬ್ಯ್ರಿ್ ಸನ್ಯಾ್ ವೆತನ್,್ ಜೆಜು್ 

ಲೊಕ್ಕ್ ಜುವ್ಂವ್್ ವಿಶಿಂ್ ಸ್ಂಗೊಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗುನ್,್ 
‘್ ‘ಕ್ತೆಂ್  ಪಳೆಂವ್ಕ್್  ತುಮಿ್  ಅರಣ್ಯಾಕ್  ಗೆಲ್್ಯಾತ್?್ 
ವ್ಯ್ಯಾಕ್ ಧಲೊಚಿ್ ಚಿವ್ಗ್ಯ್?್ 25

್ ತುಮಿ್ ಕ್ತೆಂ್ 

ಪಳೆಂವ್ಕ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಬ್ಯ್ರಿ್  ಗೆಲ್್ಯಾತ್?್  ನ್ಜೂಕ್ 
ವಸುತಾರ್ಂ್ ನೆ್ಹಸ್ಲೊ್ ಮನ್ಶೆಕಗಿ�?್ ನ್.್ ನ್ಜೂಕ್ ಆನಿ್ 
ಸೊಭಿತ್್ ವಸುತಾರ್್ ನೆ್ಹಸ್ಲೊ್ ರ್ಯ್ಂಚ್ಯಾ್ ರ್ವೆ್ರ್ಂನಿ್ 
ಬಿಡ್ರ್್ ಕತ್ಯಾತ್.್ 26

್ ನಿಜ್ಯಕ್,್ ತುಮಿ್ ಕ್ತೆಂ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್ 
ಬ್ಯ್ರಿ್ ಗೆಲ್್ಯಾತ್?್ ಪರಿವ್ದಿಗ್ಯ್?್ ವ್ಹಯ್,್ ಹ್ಂವೆಂ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್  ಕ್ತೆಂ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್  ಜುವ್ಂವ್್ 
ಪರಿವ್ದ್ಯಾಚ್ಯಾಕ್�್ ವತೊಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.

್ 27್ ‘ಪಳ !ೆ್ ಹ್ಂವ್್ (ದೆ�ವ್)್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ್ ದುತ್ಕ್ a್ ತುಜ್ಯಾ್ 
ಮುಖ್ರ್್ ದ್ಡ್ತಾಂ.

ತೊ್ ತುಜ್ಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ವ್ಟ್್ ತಯ್ರ್್ 
ಕತ್ಯಾಲೊ’್ ್  ಮಲ್ಕ್್ 3:1

ಮ್ಹಣ್್  ಜುವ್ಂವ್ಚಿಯಾವಿಶಿಂ್  ಬರಯ್್ಂ.್  28
್ ಹ್ಯಾ್ 

ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್  ಜಲಮಲ್್ಯಾ್  ಸವ್ಯಾ್  ಮನ್ಶೆ್  ಪೆೈಕ್್ 
ಜುವ್ಂವ್ಚಿ್ ವತೊಯಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ.್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ರ್ಜ್ಯಾಂತ್್ ಲ್್ಹನ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಲೆಖಲ್ೊ್ 
ತ್ಚೆ�್ ಪ್ರಿಸ್್ ವತೊಯಾಚ್್ ಮ್ಹಣೆಯಾತ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

29
್ ಜುವ್ಂವ್ನಾ್ ಶಿಕಯೆ್ಂ್ ದೆವ್ಚೆಂ್ ಉತ್ರ್್ ಸಗ್್ಯಾ್ 

ಲೊ�ಕ್ನ್್ ಸಿ್ಕ್ರ್್ ಕೆಲ್ಂ.್ ಸುಂಕ್ಗ್ರ್ಂನಿ್ ಸಿ್ಕ್ರ್್ 
ಕೆಲ್ಂ.್ ಹೆ್ ಸಗೆ್್ ಜುವ್ಂವ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಸ್ನಾನ್್ 
ಘತೆ್ಂ.್  30

್ ಪುಣ್್  ್ ಫ್ರಿಜೆವ್್ b್  ಆನಿ್ ನಿತಿಶ್ಸ್ತ್ಯಾಂನಿ್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಮ್ಂಡ್ವ್ಳೆಕ್ ನಿಫಯಾಳ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಜುವ್ಂವ್್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಸ್ನಾನ್್ ಘಂವ್ಕ್್ ನ್.

31
್ ‘್ ‘ಹ್ಯಾ್ ಕ್ಳ್ಚ್ಯಾ್ ಲೊಕ್್ ವಿಶಿಂ್ ಹ್ಂವ್್ ಕ್ತೆಂ್ 

ಸ್ಂಗುಂ?್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತ್ಂಕ್್ ಕೊಣ್ಕ್ ಸರಿ್ ಕರುಂ?್ 
ತೆ್  ಕೊಣ್ಕ್ ಸ್ಕೆಯಾ್ ಮ್ಹಣೆಯಾತ್?್ 32

್ ಹ್ಯಾ್  ಕ್ಳ್ಚೊ್ 
ಲೊ�ಕ್ ಪೆಂಟೆಂತ್್ ಬಸುನ್್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಕ್ ಸರಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 
ಏಕ್  ಪಂಗ್್ಚ್ಯಾ್  ಭುಗ್ಯಾಯಾಂನಿ್  ದುಸ್ರಿಯಾ್  ಪಂಗ್್ಚ್ಯಾ್ 
ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಕ್ ಆಪವ್ನಾ,

ಆಮಿ್ ತುಮೆಚಿ�್ ಖ್ತಿರ್್ ಪ್ಲುಯಾಕ್ ವ್ಜಯ್,
ಪುಣ್್ ತುಮಿ್ ನ್ಚಿ್ಂನ್ತ್;

ಆಮಿ್ ದುಖ್ಚಿಂ್ ಗಿತ್ಂ್ ಗ್ಯ್ಂ,
ಪುಣ್್ ತುಮಿ್ ರಡಿ್ಂನ್ತ್’

ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾತ್.್ 33
್ ಸ್ನಾನ್ದ್ತರ್್ ಜುವ್ಂವ್್ ಆಯ್ೊ.್ 

ತೊ್ ದುಸ್ರಿಯಾಂ್ ಬರಿ್ ಖ್ಂವ್ಕ್ನ್್ ವ್್ ದ್ಕ್ಂರೊ�ಸ್್ 
ಪ್ಯೆಂವ್ಕ್್  ನ್.್  ಪುಣ್್  ತುಮಿ,್  ‘ತ್ಕ್್  ದೆಂವ್ಚಿರ್್ 
ಲ್ಗ್’್್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾತ್.್ 34

್ ಮನ್ಶೆಪುತ್್ ಆಯ್ೊ.್ ತೊ್ 
ದುಸ್ರಿಯಾ್ ಬರಿ್ ಖ್ತ್್ ಆನಿ್ ದ್ಕ್ಂರೊ�ಸ್್ ಪ್ಯೆತ್.್ 
ಪುಣ್್  ತುಮಿ,್  ‘ಪಳೆಯ್!್  ತೊ್  ಎಕೊ್್  ಪೊಟ್ರೊ,್ 

a 7.27ದುತಾಕ್ ಬರೊವ್ಣ್ಯಾ್ ಪರಿಕ್ರ್ಃ,್ ‘್ ‘ಸಂದೆ�ಶ್ಕ್ಕ.”
b 7.30ಫಾರಿಜೆವ್ ಜುದೆ�ವ್ಂವಿಚಿ್ ಮ್ಂಡ್ವಳಿ್ ಆನಿ್ ಭಕ ತೆಾನ್್ 
ಪ್ಲೊಚಿ್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗುನ್್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ಜುದೆ�ವ್ಂಚ್ಯಾ್ ಧ್ಮಿಯಾಕ್ 
ಪಂಗ್್ಕ್ ಸೆವಯಾಲೆ್.
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ದ್ಕ್ಂರೊ�ಸ್್ ಪ್ಯೆಣೊ!್ ಸುಂಕ್ಗ್ರ್ಂಚೊ್ ಆನಿ್ 
ಪ್ತ್ಕ್ಯಾಂಚೊ್ ಈಷ್ಟ!’್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.್ 35

್ ಪುಣ್್ ಜ್ಣತಾಕ್ಯ್್ 
ಆಪ್್ಯಾ್ ಕ್ಯ್ಯಾಂನಿ್ ಆಪ್ಣ್ಕಚ್್ ರುಜು್ ಕಚೆಯಾಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ಫಾರಿಜೆವ್ ಸ್ಮಾಂವ್
36

್ ಫ್ರಿಜೆವ್ಂ್ ಮಧ್್ಯಾ್  ಎಕ್್ಯಾನ್್  ಜೆಜುಕ್  ಜೆವ ಣ್್ಕ್ 
ಯೆ�ಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಜೆಜು್ 
ತ್ಚ್ಯಾ್ ಘರ್್ ವಚುನ್್ ಜೆವ್ಣ್ಕ್ ಬಸೊ್.

37
್ ತ್ಯಾ್ ಗ್ಂವ್ಂತ್್ ಪ್ತಿಕ್್ ಏಕ್ ಸಿತ್�್ ಆಸಿ್.್ ಜೆಜು್ 

ಫ್ರಿಜೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಘರ್್ ಜೆವ್ಣ್್ ಕತ್ಯಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ತಿಕ್್ 
ಕಳಿತ್್ ಜ್ಲೆಂ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತಿಣೆಂ್ ಸಿಸೆಂ್ತ್್ a್ ಸುಗಂಧ್್ 
ತೆಲ್್ ಘವ್ನಾ್ ಆಯ್.್ 38

್ ತಿಣೆಂ್ ಜೆಜುಚೆ್ ಪ್ಂಯ್ಂಥ್ಳ್್ 
ರಡುನ್,್ ಆಪ್್ಯಾ್ ದುಖ್ಂನಿ್ ತ್ಚೆ್ ಪ್ಂಯ್್ ಭಿಜವ್ನಾ್ 
ಆಪ್್ಯಾ್  ಮ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ್  ಕೆಸ್ಂನಿ್  ಜೆಜುಚೆ್  ಪ್ಂಯ್್ 
ಪುಸೆ್.್ ತಿಣೆಂ್ ಸಬ್ರ್್ ಪ್ವಿಟಂ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಪ್ಂಯ್ಂಚೊ್ 
ಉಮೊ್ ಘವ್ನಾ್ ಸುಗಂಧ್್ ತೆಲ್್ ಮ್ಖೆ್.

39
್ ಜೆಜುಕ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಘರ್ಕ್  ಜೆವ ಣ್್ಕ್  ಆಪೊವ ಣೆ್ಂ್ 

ದಿಲ್್ಯಾ್ ಫ್ರಿಜೆವ್ನ್್ ಹೆಂ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಆಪ ಣ್್್ ಇತ್್ಯಾಕ,್ 
“ಜೆಜು್  ಪರಿವ್ದಿಚ್್  ಜ್ಲೊ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ಆಪ ಣ್್ಕ್ 
ಆಪಡ್ಲ್್  ಸಿತ್�್  ಪ್ತಿಕ್್ ಮ್ಹಣ್್  ಜ್ಣ್್  ಆಸೊತಾ”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಚಿಂತುಂಕ್ ಲ್ಗೊ್.

40
್ ತ್ಕ್್  ಜೆಜುನ್್  ಫ್ರಿಜೆವ್ಕ,್  “ಸಿಮ್ಂವ್,್ 

ಹ್ಂವೆಂ್  ತುಕ್್  ಏಕ್  ವಿಷಯ್್  ಸ್ಂಗ್ಜಯ್”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.
ಸಿಮ್ಂವ್ನಾ,“ಮೆಸಿತ್,್ ಸ್ಂಗ್!”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.
41

್ ಜೆಜುನ್,್ “ದೊ�ಗ್್ ಜಣ್್ ಆಸೆ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೊ�ಗ್ನಿ�್ 
ಎಕ್್ಚ್ಚಿ್ ಸ್ಹುಕ್ರ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ದುಡು್ ವ್ಡಿಕ್ ಕ್ಣೆಘಲೆ್.್ 
ಎಕ್್ಯಾಕ್ 500್ ರುಪ್ಯಾಚಿ್ ನ್ಣ್ಯಾಂ್ ್ bಕ್ಣೆಘಲೆ.್್ ಆನೆಯಾಕ್್ಯಾಕ್ 
ಪನ್ನಾಸ್್  ರುಪ್ಯಾಚಿ್  ನ್ಣ್ಯಾ್  ಕ್ಣೆಘಲೆ್.್  42

್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್ ದುಡು್ ನ್ತ್ಲೊ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತ್ಂಕ್್ 
ರಿ�ಣ್್  ದಿಂವ್ಕ್್  ಜ್ಂವ್ನಾ.್  ಸ್ಹುಕ್ರ್ನ್್  ತ್ಂಕ್,್ 
‘ತುಮಿ್ ರಿ�ಣ್್ ಫ್ರಿಕ್ ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ನ್’್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ 
ತ್ಯಾ್ ದೊಗ್ಂ್ ಪೆೈಕ್್ ಕೊಣ್್ ಚಡ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಸ್ಹುಕ್ರ್ಚೊ್ 
ಮೊ�ಗ್್ ಕತ್ಯಾಲೊ?”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

43
್ ಸಿಮ್ಂವ್ನಾ,್  ‘್ ‘ಚಡ್್ ರಿ�ಣ್್  ಕ್ಣೆಘಲೊ್ಚ್್ ಮ್ಹಣ್್ 

ದಿಸ್ತಾ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.
ಜೆಜುನ್್ ಸಿಮ್ಂವ್ಕ್,್ “ತುವೆಂ್ ಸ್ಕೆಯಾಂ್ ಸ್ಂಗೆಂ್ಯ್”್ 

ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್  44
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜೆಜು್  ಸಿತ್ಯೆ�್  ಥಂಯ್್ 

ಪತೊಯಾನ್್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಸಿಮ್ಂವ್ಕ್,್ “ಹ್ಯಾ್ ಸಿತ್ಯೆಕ್ ತುಂ್ 
ಪಳೆತ್ಯ್ಮೂ?್  ಹ್ಂವ್್  ತುಜ್ಯಾ್  ಘರ್್  ಭಿತರ್್ 
ಯೆತನ್್ ತುಂವೆಂ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಪ್ಂಯ್ಂಕ್ ಉದ್ಕ್ 

a 7.37ಸ್ಸ್ಲಿ ಚಂದರಿಕ್ಂತ್ ಖಡ್್ಪ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಕೆಲ್್್ ಸಿಸಿ್.
b 7.41ರುಪಾಕ್ಚಿ ನಾಣ್ಾಕ್ಂಏಕ್  ನ್ಣೆಂ.್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ 
ರೊಮ್ಗ್ರ್ಂಚೆಂ್  ಏಕ್  “ದೆನ್ರ್ಂ”.್  ಏಕ್್  ದಿಸ್ಚ್ಯಾ್ 
ಕ್ಮ್್ ಕೆಲ್್ಯಾಕ್ ಮೆಳೊೆಚಿ್ ಸ್ಂಬ್ಳ್್ ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.

ದಿಲೆಂನ್ಯ್.್ ಪುಣ್್ ಹಿಣೆಂ್ ಅಪ್್ಯಾ್ ದುಖ್ಂನಿ್ ಮ್ಹಜೆ್ 
ಪ್ಂಯ್್ ದುವ್ನಾ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಕೆಸ್ಂನಿ್ ಪುಸೆ್ಂ.್ 45

್ ತುವೆಂ್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ಉಮ್ಯಾನ್್  ಸ್್ಗತ್್  ಕೆಲೊನ್ಯ್.್  ತಿಣೆಂ್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಹ್ಂವ್್ ಭಿತರ್್ ಸಲಯಾಲೆ್ ಘಡಿಯೆ�್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಪ್ಂಯ್ಂಕ್  ಉಮೊ್  ದಿ�ಂವ್ಕ್್  ಲ್ಗಿ್!್ 
46

್ ತುವೆಂ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಮ್ತ್ಯಾಕ್ ತೆಲ್್ ಮ್ಖೆಂ್ನ್.್ ತಿಣೆಂ್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಪ್ಂಯ್ಂಕ್ ಸುಗಂಧ್್ ತೆಲ್ನ್್ 
ಮ್ಖೆ್.್ 47

್ ತಿಚಿಂ್ ಜ್ಯತಾಂ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ಬೊಗ್ಸೆಲ್ಯಾಂತ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ತುಕ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ 
ತಿಣೆಂ್ ದ್ಖಯ್ಲೊ್ ಮೊ�ಗ್್ ವತೊಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಪುಣ್್ 
ಥೊಡೆಂಚ್್  ಬೊಗ್ಸೆಣೆಂ್ ಮೆಳ್್ಯಾಕ್  ತೊ್  ಥೊಡೊಚ್್ 
ಮೊ�ಗ್್ ಕತ್ಯಾ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

48
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜೆಜುನ್್  ತಿಕ್,್  “ತುಜ್  ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ 

ಬೊಗಸೆಲ್ಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.
49

್ ಜೆವ ಣ್್ಕ್ ಬಸ್ಲೆ,್  “ಹೊ್  (ಜೆಜು)್ ಆಪ ಣ್್ಕ್ ಕೊಣ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತ್್ಂ?್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ಬೊಗುಸೆಂಕ್ ಹ್ಕ್್ ಕಶೆಂ್ 
ಸ್ಧ್ಯಾ?”್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಪ್ಣ್ಂ್ ಇತ್್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣುಂಕ್ ಲ್ಗೆ್.

50
್ ಜೆಜುನ್್  ತ್ಯಾ್  ಸಿ ತ್�ಯೆಕ,್  “ತುಜ್ಯಾ್ 

ಭ್ವ್ಥ್ಯಾನ್ಂಚ್್  ತುಕ್್  ಬಚ್ವಿ್  ಜ್ಲ್.್ 
ಸಮ್ಧ್ನನ್್ ವಚ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ಜೆಜು ಸವೆಂ ಆಸಲಿಲೊ ಲೊೇಕ್

8್ ್ 1್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ದಿಸ್,್ ಜೆಜು್ ಥೊಡ್ಯಾ್ ಶಹರ್ನ್್ ಆನಿ್ 
ಹಳೆ್ನಿ್ ಪಯ್ಣ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಲೊ�ಕ್ಕ್ ಶಿಕೊಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗೊ್್ 

ಆನಿ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ರ್ಜ್ಯಾಚಿ್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಪಗಯಾಟ್್ ಕರುಂಕ್ 
ಲ್ಗೊ್.್ ಬ್ರ್್ ಜಣ್್ ಅಪೊಸತಾಲ್್ ತ್ಚೆ�್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಆಸ್ಲೆ.್ 2್ ಥೊಡೊಯಾ್ ಸಿತ್�ಯೊ�ಯ�್ ತ್ಚೆ�್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಆಸೊ್ಯಾ.್ ಹ್ಯಾ್ ಸಿತ್�ಯ್ನಿ್ ತ್ಚೆ�್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಪ್ಡೆ್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಗೂಣ್್ ಜ್ಲೆ್ಯ�್ ದೆಂವ್ಚಿರ್ಚ್ಯಾ್ ಉಪದ್ರಿ್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಸುಟ್ಕ್್ ಜೊಡ್ಲ್ಂ್ ಆಸಿ್ಂ.್ ಹ್ಯಾ್ ಸಿತ್�ಯ್ಂ್ ಪೆೈಕ್್ 
ಎಕ್್ಯಾಚೆಂ್ ನ್ಂವ್್ ಮರಿ.್ ತಿ್ ಮಗದಾಲ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ಗ್ಂವಿಚಿ.್ 
ಜೆಜುನ್್ ತಿಚೆ�್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಸ್ತ್್ ದೆಂವ್ಚಿರ್್  ಸೊಡಯ್ೆ.್ 
3

್ ಹೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್ ಖೂಜ್ಚಿ್ (ಹೆರೊದ್ಚೊ್ ಸಹ್ಯಕ)್ 
ಬ್ಯ್್್  ಜುವ್ನ್,್  ಸುಸ್ನ್ನಾ್  ಅನಿ್  ಹೆರ್್  ಸಬ್ರ್್ 
ಸಿತ್�ಯೊ�ಯ�್ ಆಸ್ಲೊಯಾ.್ ಹೊಯಾ್ ಸಿತ್�ಯೊ�್ ಜೆಜುಕಯ�್ 
ತ್ಚ್ಯಾ್ ಅಪೊಸತಾಲ್ಕಯ�್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಸ್ಂತ್್ ದುಡ್್ಚಿ್ 
ಕುಮೊಕ್ ಕತ್ಯಾಲ್.

ಜೆಜುನ್ ಸಾಂಗಲಿಲ್ ಬಂ ಒಂಪಿ್ಪರಾಚೆೇ ಒಪಾರ್
(ಮ್ತೆವ್್ 13:1–17;್ ಮ್ಕಯಾ್ 4:1–12)

4
್ ಸಬ್ರ್್  ಲೊ�ಕ್  ಶಹರ್ಂ್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಜೆಜು್  ಸಶಿಯಾಂ್ 

ಎಕ್ಟಯ್್ ಜ್ಲೆ.್ ತವಳ್್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಂಕ್್ ಹಿ್ ಒಪ್ರ್್ 
ಸ್ಂಗಿ್:

5
್ “ಏಕ್ ಶೆತ್ಕ್ರ್್ ಭಿಂ್ ಒಂಪುಂಕ್ ಶೆತ್ಕ್ ಗೆಲೊ.್ 

ಭಿಂ್  ಒಂಪ ತ್ಾನ್್  ಥೊಡೆಂ್  ಭಿಂ್  ಮೆರೆರ್್  ಪಡೊನ್್ 
ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್ ಮಸೊತಾನ್್ ಶಿಕ್ಯಾಲೆಂ.್ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂನಿ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ 
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ತೆಂ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಖೆಲೆಂ.್ 6
್ ಥೊಡೆಂ್ ಭಿಂ್ ಒಂಪ ತ್ಾನ್್ ಖಡಿ್ಪ್ 

ಸುವ್ತೆರ್್  ಪಡೆ್ಂ.್  ತೆಂ್  ಕ್ಲಯಾಲ್ಯಾರಿ�್  ಉದ್ಕ್ 
ನ್ಸ್ಲೆ�್  ವವಿಯಾಂ್  ಕಪೊಯಾನ್್  ಗೆಲೆಂ.್  7

್ ಥೊಡೆಂ್  ಭಿಂ್ 
ಕ್ಂಟ್ಯಾಝಡುಕ್ಟ್ಂ್  ಮಧೆಂ್  ಪಡೆ್ಂ.್  ಹೆಂ್  ಭಿಂ್ 
ಕ್ಲಯಾಲ್ಯಾರಿ�್ ಕ್ಂಟ್ಯಾಝಡುಕ್ಟ್ಂ್ ವವಿಯಾಂ್ ವ್ಡೊಂಕ್ 
ನ್.್ 8್ ಥೊಡೆಂ್ ಭಿಂ್ ಬರೆ�್ ಸುವ್ತೆರ್್ ಪಡೆ್ಂ.್ ಹೆಂ್ ಭಿಂ್ 
ಕ್ಲೊಯಾನ್್ ವ್ಡೊನ್್ ಶೆಂಭರ್್ ವ್ಂಟ್ಯಾಂನಿ್ ಫೊಳ್್ 
ದಿಂವ್ಕ್್ ಪ್ವೆ್ಂ.”
ಜೆಜುನ್್  ಹಿ್  ಒಪ್ರ್್  ಸ್ಂಗೊನ್್  ಜ್ಲ್ಯಾಂ್ 

ಉಪ್ರಿಂತ್,್  “ಮ್ಹಜೆಂ್  ಉತ್ರ್್  ಆಯೊಕ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ 
ಲೊ�ಕ್ನೊ�,್ ಆಯಕ್ಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

9
್ ಶಿಸ್ಂನಿ್ ತ್ಕ್,್ “ಹ್ಯಾ್ ಒಪ್ರಿಚೊ್ ಆರ್ಯಾ್ ಕ್ತೆಂ?”್ 

ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.
10

್ ಜೆಜುನ್,್ “ತುಮ್ಕ್ಂ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ರ್ಜ್ಯಾಚೆ್ ಗುಟ್್ 
ಸಮು್ನ್್ ಕ್ಣೆಘಜೆ್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ವಿಂಚುನ್್ ಕ್ಡ್್ಂ.್ 
ಪುಣ್್ ಹೆರ್್ ಲೊಕ್ಸವೆಂ್ ಹ್ಂವ್್ ಒಪ್ರಿಂಚ್ಯಾ್ ದ್್ರಿಂ್ 
ಉಲೆೈತ್,್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,

‘ತೆ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರಿ�್ ದಿಸ್ನ್,
ಆಯಕ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ಸಮು್ನ್್ ಕ್ಣೆಘವ್ನಾ.’್ 

್  ಇಸ್ಯಯ್್ 6:9

ಭಿಂರಾಂ ವಿಶಿಂ ಜೆಜುನ್ ದಲ್ಲಿ ವಿವರಣ್
(ಮ್ತೆವ್್ 13:18–23;್ ಮ್ಕಯಾ್ 4:13–20)

11
್ “ಹ್ಯಾ್  ಒಪ್ರಿಚೊ್  ಆರ್ಯಾ್  ಆಶೆಂ್  ಆಸ್:್  ಭಿಂ್ 

ದೆವ್ಚೆಂ್ ಉತ್ರ್.್ 12
್ ಮೆರೆರ್್ ಪಡೆ್ಂ್ ಭಿಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ 

ಕ್ತೆಂ?್ ದೆವ್ಚೆಂ್ ಉತ್ರ್್ ಥೊಡೆ್ ಆಯಕ್ತ್ತ್.್ ಪುಣ್್ 
ಸೆೈತ್ನ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್ ಕ್ಳ್ಂ್ತೆಂ್್ ತೆಂ್ ಉತ್ರ್್ 
ಕ್ಡ್ನಾ್  ವ್ಹತ್ಯಾ.್  ತ್ಣಂ್  ತೆಂ್  ಉತ್ರ್್  ಆಯುಕ್ನ್್ 
ಪ್ತ್ಯಾನ್ಶೆಂ್ ಬಚ್ವ್್ ಜ್ಂವೆಚಿಂನ್ತ್.್ 13

್ ಖಡ್್ಪಚೆರ್್ 
ಪಡ್ಲೆಂ್  ಭಿಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ಕ್ತೆಂ?್  ಥೊಡೆ್  ದೆವ್ಚೆಂ್ 
ಉತ್ರ್್ ಆಯುಕ್ನ್್ ಸಂತೊಸ್ನ್್ ಆಯ್ಕ್ತ್ತ್.್ ಪುಣ್್ 
ತ್ಂಚೆ�್ ಥಂಯ್್ ರೊಂಬಲ್್ಂ್ ಪ್ಳ್ಂ್ ಆಸ್ನ್ತ್.್ ತೆ್ 
ಥೊಡೆಚ್್ ಕ್ಳ್್ ಮ್ತ್ರಿ್ ಪ್ತೆಯಾತ್ತ್.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಕಷ್ಟ್ 
ಕ್ಂಯ್್ ಆಯ್್ಯಾರ್್ ಆಪ್್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ಸ್ಂಡುನ್್ ದೆವ್್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಪಯ್ಸೆ್ ಸತ್ಯಾತ್.

14
್ “ಕ್ಂಟ್ಯಾಝಡುಕ್ಟ್ಂ್  ಮಧೆಂ್  ಪಡ್ಲೆಂ್  ಭಿಂ್ 

ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ಕ್ತೆಂ?್  ಥೊಡೆ್  ದೆವ್ಚೆಂ್  ಉತ್ರ್್ 
ಆಯ್ಕ್ತ್ತ್,್  ಪುಣ್್  ಹ್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್ 
ಚಿಂತ್ನಾಯಾಂಕಯ�್  ಗೆರಿ�ಸ ತ್ಾಕ್ಯೆಕಯ�್  ಖುಶ್ಲ್ಕ್-್ 
ಯೆಕಯ�್  ತ್ಣಂ್  ಆವ್ಕ್ಸ್್  ದಿಲ್್ಯಾ್  ವವಿಯಾಂ್  ತೆ್ 
ವ್ಡ್ನ್ಂತ್;್ ಕೆದಿಂಚ್್ ಬರೆಂ್ ಫೊಳ್್ ದಿಂವೆಚಿಂನ್ಂತ್.್ 
15

್ ಬರೆ�್ ಸುವ್ತೆರ್್ ಪಡ್ಲೆಂ್ ಭಿಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಕ್ತೆಂ?್ 
ಬಯ್ಯಾ್  ಆನಿ್  ಉದ್ರ್್  ಕ್ಳ್್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ದೆವ್ಚೆಂ್ 
ಉತರ್್ ಆಯೊಕ್ಂವ್ಚಿ್ ಲೊ�ಕಚ್್ ಭಿ�ಂ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ್ ಬರಿ್ 
ಸುವ್ತ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್  ತೆ್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಉತ್ರಿಂಕ್ 

ವಿಧೆ�ಯ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯೆನ್್  ಬರೊ್  ಫೊಳ್್ 
ದಿತ್ತ್.

ತುಮಿ ಜಾಣ್ಾವಾಯ್ ವಾಪಾರಾ
(ಮ್ಕಯಾ್ 4:21–25)

16
್ “ಕೊಣ್ಯ�್ ಮನಿಸ್್ ದಿವ್್ ಪೆಟೊವ್ನಾ್ ತೊ್ ಆಯ್ದಾನ್್ 

ಭಿತರ್್ ಜ್ಂವ್್ ಖಟ್್ಯಾ್ ಪಂದ್್ ಲ್ಪಯ್ನಾ.್ ಘರ್್ ಭಿತರ್್ 
ಯೆತಲ್ಯಾಂಕ್  ಜ್ಯೊತಾ್ ಉಜ್್ಡ್್ ಮೆಳೊೆಂವಿದಾ್ ಮ್ಹಣ್್ 
ದಿವ್ಟಣೆರ್್  ತೊ್  ದವತ್ಯಾ.್  17

್ ಲ್ಪ್ಲೆಂ್  ಕಸಲೆಂಚ್್ 
ಉಜ್್ಡ್ಕ್  ಯೆ�ನ್ಶೆಂ್  ಆಸೆಚಿಂ್  ನ್;್  ಉಗ್್ಪೆಂ್ 
ಯೆ�ನ್ತೊ್್ ಕಸಲೊಚ್್ ಗುಟ್್ ನ್.್ 18

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ 
ತುಮಿ್  ಕ್ನ್್  ದಿತನ್್  ಚತ್ರಿಯ್್ ಘಯ್;್  ಇಲೆ್ಶೆಂ್ 
ಸಮೊ್ನಿ್ ಆಸ್ಲೊ್ ಮನಿಸ್್ ಚಡ್್ ಜ್ಣ್ಯ್್ ಜೊಡತಾಲೊ.್ 
ಪುಣ್್ ಜ್ಣ್ಯ್್ ನ್ತ್ಲೊ್ ಮನಿಸ್್ ಆಪ ಣ್್ಕ್ ಆಸ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಲೆಖೆ್ಲ್ಯ�್ ಜ್ಣ್್ಯ�್ ಹೊಗ್ಯ್ತಾಲೊ”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ಜೆಜುಚೆೇ ಶಿಸ್ಚ್ ತಾಚೆೇ ಕುಟಾಂಮ್
(ಮ್ತೆವ್್ 12:46–50;್ ಮ್ಕಯಾ್ 3:31–35)

19
್ ಜೆಜುಚಿ್ ಆವಯ್್ ಆನಿ್ ಭ್ವ್್ ತ್ಕ್್ ಮೆಳೊೆಂವ್ಕ್್ 

ಆಯೆ್.್ ಥಂಯ್್ ಸಬ್ರ್್ ಜಣ್್ ಆಸ್ಲೆ್ ವವಿಯಾಂ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ 
ಆವಯ್ಕ್್  ಜ್ಂವ್್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ಭ್ವ್ಂಕ್  ಜ್ಂವ್್ 
ತ್ಚೆ�್ ಸಶಿಯಾನ್್ ವಚುಂಕ್ ಜ್ಲೆಂನ್.್ ಥಂಯ್್ ಎಕೊ್,್ 
20

್ “ತುಜ್ ಆವಯ್್ ಆನಿ್ ಭ್ವ್್ ಬ್ಯ್ರಿ್ ರ್ವ್್ಯಾಂತ್.್ 
ತೆ್  ತುಕ್್  ಪಳೆಂವ್ಕ್್  ಆಪೆ�ಕ್ಷಿತ್ತ್”್  ಮ್ಹಣ್್  ಜೆಜುಕ್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

21
್ ತ್ಕ್್ ಜೆಜುನ್,್ “ದೆವ್ಚೆಂ್ ಉತ್ರ್್ ಆಯುಕ್ನ್್ 

ತ್ಕ್್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ಂವ್ಚಿ್ ಲೊ�ಕಚ್್ ಮ್ಹಜ್ ಆವಯ್್ 
ಆನಿ್ ಮ್ಹಜೆ್ ಭ್ವ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

ಜೆಜುಚಿ ಸಕತ್ ಶಿಸಾಂನಿ ಪಳೆಲ್
(ಮ್ತೆವ್್ 8:23–27;್ ಮ್ಕಯಾ4:35–41)

22
್ ಏಕ್ ದಿ�ಸ್್  ಜೆಜು್  ಆನಿ್  ತ್ಚೆ�್  ಶಿಸ್್  ದೊಣರ್್ 

ಚಡುನ್್  ಬಸೆ್.್  ಜೆಜುನ್್  ತ್ಂಕ್್  “ಆಮಿ್ 
ಸರೊ�ವರ್ಚ್ಯಾ್  ಪೆಲೆ�್  ತಡಿಕ್  ಯ್”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್  ತಶೆಂ್  ತೆ್  ಪೆಲೆ�್  ತಡಿಕ್  ಗೆಲೆ.್ 
23

್ ತೆ್ ಸರೊ�ವಚೆರ್್ ದೊಣರ್್ ವೆತಸ ತ್ಾನ್್ ಜೆಜುಕ್ 
ನಿ�ದ್್ ಪಡಿ್.್  ಹೆಣೆಂ್  ಸರೊ�ವರ್ಚೆರ್್ ಏಕ್ ಝಡ್್ 
ವ್ರೆಂ್ ಮ್ರುಂಕ್ ಸುರು್ ಜ್ಲೆಂ.್ ದೊಣಂ್ ಭಿತರ್್ 
ಉದಕ್ ಭರುಂಕ್ ಲ್ಗೆ್ಂ.್ ದೊಣಂ್ ಭಿತರ್್ ಸವ್ಯಾ್ 
ಆಪ್ಯ್ಂತ್್ ಪಡೆ್.್ 24

್ ತವಳ್್ ಶಿಸ್್ ಜೆಜು್ ಸಶಿಯಾನ್್ 
ವಚುನ್್ ತ್ಕ್್  ಜ್ಗೊನ್,್  “ಮೆಸಿತ್!್ ಮೆಸಿತ್!್ ಆಮಿ್ 
ಬುಡ್ತಾಂವ್!”್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.
ತಕ್ಷಣ್್  ಜೆಜು್ ಉಠೊನ್,್  ತ್ಯಾ್  ವ್ಯ್ಯಾಕ್  ಆನಿ್ 

ಲ್್ಹರ್ಂಕ್ ತ್ಕ್ದ್್ ದಿಲ್.್ ತವಳ್್ ಝಡ್್ ವ್ರೆಂ್ ರ್ವೆಂ್್ 
ಆನಿ್ ಸರೊ�ವರ್್ ಶ್ಂತ್್ ಜ್ಲೆಂ.್ 25

್ ಜೆಜು್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
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ಶಿಸ್ಂಕ,್  “ಖಂಯ್್  ಗೆಲೊ್  ತುಮೊಚಿ್  ಭ್ವ್ರ್ಯಾ?”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.
ಶಿಸ್್  ಭಿಯೆಲೆ್  ಆನಿ್  ವಿಜಮತ್್  ಪ್ವೆ್.್  “ಹೊ್  ಕೊಣ್್ 

ಜ್ಯ್ತಾ?್ ಹೊ್ ವ್ಯ್ಯಾಕ್ ಆನಿ್ ಉದ್ಕ್ಕ್ ತ್ಕ್ದ್್ 
ದಿತ್.್  ತಿಂ್  ತ್ಕ್್  ಖ್ಲ್್  ಜ್ತ್ತ್!”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಎಕ್ಮೆಕ್್ ಉಲೊಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗೆ್.

ದೆಂವಾಚೊರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಷಾ್ಲೊಲಿ ಮನಿಸ್
(ಮ್ತೆವ್್ 8:28–34;್ ಮ್ಕಯಾ್ 5:1–20)

26
್ ಜೆಜು್ ಆನಿ್ ತ್ಚೆ�್ ಶಿಸ್್ ಗ್ಲ್ಲೆಯ್್ ಸರೊ�ವರ್್ 

ಉತೊರಿನ್,್  ಗೆರೆಸೆ�ನ್್  ಗ್ಂವ್ಕ್  ಪಯ್ಣ್್  ಕರುಂಕ್ 
ಲ್ಗೆ್.್  27

್ ಜೆಜು್  ದೊಣಂ್  ಥ್ವ್ನಾ್  ದೆಂವ ತ್ಾನ್,್  ತ್ಯಾ್ 
ಶಹರ್ಚೊ್ ಏಕ್ ಮನಿಸ್್ ಜೆಜು್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಆಯೊ್.್ ತ್ಯಾ್ 
ಮನ್ಶೆಕ್  ದೆಂವ್ಚಿರ್್  ಲ್ಗ್ಲೊ.್  ಸಬ್ರ್್  ಕ್ಳ್್ 
ಥ್ವ್ನಾ್  ವಸುತಾರು್  ಘಾಲ್ನ್ತೊ್.್  ತೊ್  ಸಮ್ಧೆಚ್ಯಾ್ 
ಗೊರಿಯ್ಂನಿ್ ಜಯೆತ್ಲೊ.

28
್ 
–29

್ ದೆಂವ್ಚಿರ್್ ತ್ಕ್್ ತವಳ್್ ತವಳ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ 
ದೊಸ ತ್ಾಲೊ.್  ತ್ಯಾ್  ಮನ್ಶೆಕ್  ಜೆೈಲ್ಂತ್್  ಘಾಲ್ನಾ್ 
ಹ್ತ್್ ಪ್ಂಯ್್ ಸ್ಂಕ್್ಂನಿ್ ಬ್ಂದ್್ಯಾರಿ�್ ತೆ್ ಸಕಕ್ಡ್್ 
ತುಟಯ ತ್ಾಲೊ.್  ತ್ಚೆ�್ ಥಂಯ್್ ಆಸ್ಲೊ್  ದೆಂವ್ಚಿರ್್ 
ತ್ಕ್್ ಲೊ�ಕ್ ನ್ತ್ಲ್ಯಾ್ ಜ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬಲ್ತಕ್ರ್ನ್್ 
ಆಪವ್ನಾ್  ವ್ಹತೊಯಾಲೊ.್  ಜೆಜುನ್್  ತ್ಯಾ್  ದೆಂವ್ಚಿರ್ಕ್ 
“ತ್ಕ್್  ಸೊಡ್ನಾ್  ವಚ್”್  ಮ್ಹಣ್್  ಫಮ್ಯಾಯ್ೆಂ.್  ತ್ಯಾ್ 
ಮನ್ಶೆನ್್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ಮುಖ್ರ್್ ಸಪೊಯಾಡೊನ್್ ವ್ಹಡ್್ಯಾ್ 
ತ್ಳ್ಯಾನ್್ ತೊ್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ,್  “ಜೆಜೂ,್ ಪರಮೊ�ನನಾತ್್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಪುತ್,್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಥ್ವ್ನಾ್ ತುಕ್್ ಕ್ತೆಂ್ ಜ್ಯ್?್ 
ಉಪ್ಕ್ರ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಮ್್ಹಕ್್ ತುಂ್ ಪ್ಡ್ಯ್ನಾಕ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಬೊ�ಬ್್ ಮ್ರಿಲ್ಗೊ್.

30
್ “ತುಜೆ�್  ನ್ಂವ್್  ಕ್ತೆಂ?”್  ಮ್ಹಣ್್  ಜೆಜುನ್್ 

ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.
“ಸೆೈನ್”್  ಮ್ಹಣ್್  ತ್ಣೆಂ್  ಜ್ಪ್್  ದಿಲ್.(ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ತ್ಚೆ�್  ಭಿತರ್್  ಸಬ್ರ್್  ದೆಂವ್ಚಿರ್್ 
ಸೆವಯಾಲೆ.್)್ 31

್ ಆಪ್ಣ್ಂಕ್ ಪ್ತ್ಳ್ಕ್ ದ್ಡುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ್ 
ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಯಾ್ ದೆಂವ್ಚಿರ್ಂನಿ್ ಜೆಜು್ ಕಡೆ್ ಪರ್ತಿಲ್ಗೆ್.್ 
32

್ ಥಂಯ್್ ಏಕ್ ದೊಂಗ್ರಿರ್್ ದುಕ್ರಿಂಚೊ್ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್್ 
ಹಿಂಡ್್ ಚರುನ್್ ಆಸೊ್.್ ತ್ಯಾ್ ದುಕ್ರಿಂ್ ಥಂಯ್್ ವಚುಂಕ್ 
ಆಪ ಣ್್ಂಕ್  ಫಮ್ಯಾಣ್್ ದಿ�ಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್  ಜೆಜುಲ್ಗಿಂ್ 
ಪರ್ತಿಲ್ಗೆ್.್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಂಕ್ಂ್ ವಚುಂಕ್ ಫರವಣಘ್ 
ದಿಲ್.್  33

್ ತವಳ್್  ದೆಂವ್ಚಿರ್್  ತ್ಯಾ್  ಮನ್ಶೆ್  ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಭ್ಯ್ರಿ್  ಸನ್ಯಾ್  ದುಕ್ರಿಂ್  ಭಿತರ್್  ಪರಿವೆ�ಸ್್  ಜ್ಲೆ.್ 
ತ್ಯಾಚ್್  ಘಡಿಯೆ್  ದುಕ್ರಿಂಚೊ್  ಹಿಂಡ್್  ದೊಂಗ್ರಿ್ 
ಸಕಲ್್ ದ್ಂವುನ್್ ವಚುನ್್ ಸರೊ�ವರ್ಂತ್್ ಪಡೊನ್್ 
ಬುಡೊನ್್ ನ್ಸ್್ ಜ್ಲೊಯಾ.

34
್ ದುಕ್ರಿಂಕ್  ಚರಯತಾಲೆ್  ಧ್ಂವುನ್್  ವಚುನ್,್ 

ಘಡ್ಲೊಯಾ್ ಹೊಯಾ್ ಸಂಗೊ್ಯ್ ಶೆತ್ಂನಿ್ ಆನಿ್ ಶಹರ್ಂತ್್ 
ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.್ 35

್ ಹೆಂ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್ 

ಸಗೊ್್  ಲೊ�ಕ್  ಜೆಜು್  ಆಸ್ಲೆ್  ಥಂಯ್್  ಆಯ್ೆ.್ 
ತೊ್ ಮನಿಸ್್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ಪ್ಂಯ್ಂ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಬಸ್ಲೊ್ 
ತ್ಣಂ್  ದೆಖೊ್.್  ತೊ್  ವಸುತಾರ್್  ನ ್ೆಹಸೊನ್್  ಆಸ್ಲೊ;್ 
ತಕೆ್ಂತ್್ ಸಮ್ ಆಸ್ಲೊ.್  ದೆಂವ್ಚಿರ್್  ತ್ಚೆ�್  ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಸೊಡ್ನಾ್ ಗೆಲೆ್.್ ಲೊಕ್ಕ್ ಭೆಂ್ ಲ್ಗೆ್ಂ.್ 36

್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಯಾ್ 
ಮನ್ಶೆಕ್ ಗೂಣ್್ ಜ್ಲ್್್ ರಿ�ತ್್ ಪಳೆಲೆ್್ ತ್ಕ್್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್ 
ಆಯ್ೆಲ್ಯಾ್ ಸಗ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಘಡೆಲ್್್ ಸಂಗತ್್ ವಿವಸುಯಾನ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.್ 37

್ ಲೊ�ಕ್ ಜೆಜುಕ,್ “ತುಂ್ ಹ್ಂಗ್್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಭ್ಯ್ಯಾ್ ಸನ್ಯಾ್ ವಚ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿನಂತಿ್ ಕರಿಲ್ಗೆ.್್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತೆ್ ಬೊ�ವ್್ ಭಿಯೆಲೆ.
ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಜೆಜು್  ದೊಣರ್್ ಚಡುನ್್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ 

ಗ್ಲ್ಲೆಯ್ಕ್ ಪ್ಟಂ್ ಗೆಲೊ.್ 38
್ ದೆಂವ್ಚಿರ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ 

ಸುಟ್ಕ್್  ಜ್ಲೊ್,್  “ಮ ್್ಹಕ್ಯ್್  ತುಜೆ�್  ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಆಪೊವ್ನಾ್  ವ್ಹರ್,”್  ಮ್ಹಣ್್  ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.್  39

್ ತ್ಕ್್ 
ಜೆಜುನ್,್ “ತುಂ್ ತುಜ್ಯಾ್ ಘರ್್ ವಚ್.್ ದೆ�ವ್ನ್್ ತುಕ್್ 
ಕೆಲೊ್್ ಉಪ್ಕ್ರ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಸ್ಂಗ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೊನ್್ 
ತ್ಕ್್ ಧ್ಡೊ್.
ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತೊ್ ಮನಿಸ್್ ಥಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ 

ಸನ್ಯಾ್ ವಚುನ್್ ಜೆಜುನ್್ ಆಪ ಣ್್ಕ್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಉಪ್ಕ್ರ್್ 
ಖ್ತಿರ್್ ಸಗ್್ಯಾ್ ಶಹರ್ಕ್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ಚೆಡಾವಾಕ್ ಜಿೇವ್ಆಯ್ಲೊಲಿ ಆನಿ ಗೂಣ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ೇ
(ಮ್ತೆವ್್ 9:18–26;್ ಮ್ಕಯಾ್ 5:21–43)

40
್ ಜೆಜು್  ಗ್ಲ್ಲೆಯ್ಕ್ ಪ್ಟಂ್ ಯೆತಚ್್ ಲೊಕ್ನ್್ 

ತ್ಕ್್ ಸ್್ಗತ್್ ಕೆಲೊ.್ ಹಯೆಯಾಕೊ್್ ತ್ಚೆ�್ ಖ್ತಿರ್್ 
ರ್ಕೊನ್್ ಆಸ್ಲೆ.್ 41

್ ಜ್ಯರ್್ ಮ್ಹಳೊೆ ್್ ಏಕ್ ಮನಿಸ್್ 
ಜೆಜು್ ಸಶಿಯಾ್ ಆಯೊ್.್  ತೊ್ ಸಿನಗೊಗ್ಚೊ್ ಅಧಿಕ್ರಿ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.್ ತೊ್ ಜೆುಜುಚ್ಯಾ್ ಪ್ಂಯ್ಂಕ್ ಪಡೊನ್್ 
ಆಪ ಣ್್ಚ್ಯಾ್  ಘರ್್ ಯೆ�ಜಯ್್ ಮ್ಹಣುನ್್  ಪರ್ತುಂಕ್ 
ಲ್ಗೊ್.್  42

್ ತ್ಕ್್ ಏಕಚ್್ ಧುವ್್ ಆಸಿ್.್  ತಿ್  ಬ್ರ್್ 
ವಸ್ಯಾಂ್ ಪ್ರಿಯೆಚಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲ್.್ ತಿ್ ಮೊನ್ಯಾಚೆ�್ ತಣರ್್ 
ಆಸಿ್.
ಜೆಜು್  ಜ್ಯರ್ಚ್ಯಾ್  ಘರ್್  ವೆತ್ಸ ತ್ಾನ್್  ಲೊ�ಕ್ 

ತ್ಚ್ಯಾ್  ಭಂವತಾಣಂ್  ಜಮೊ್  ಜ್ಲೆ.್  43
್ ಬ್ರ್್  ವಸ್ಯಾಂ್ 

ಥ್ವ್ನಾ್ ರಗ್ತಾಸ್ರಿವ್ಚೆ�್ ಪ್ಡೆನ್್ ಕಷಟತಲ್್ ಏಕ್ ಸಿತ್�್ ಆಸಿ್.್ 
ತಿಣೆಂ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಕಡೆ್ ಆಸ್ಲೆ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ದುಡ್್ ವಯ್್ಂಕ್ ದಿ�ವ್ನಾ್ 
ಕಸ್ಯಾ್ ಕೆಲೆ್.್ ಪುಣ್್ ಖಂಯ್ಚಿಯಾಯ�್ ವಯ್್್ ನಿಮಿತಾಂ್ ತಿಕ್್ 
ಗೂಣ್್ ಕರುಂಕ್ ಜ್ಲೆಂ್ ನ್.್ 44

್ ತ್ಯಾ್ ಸಿತ್�ಯೆನ್್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ 
ಪ್ಟ್್ಯಾನ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ವಸುತಾರ್ಚೆ�್  ದೆಗ್್  ಆಪಡಿ್.್ 
ತೆ�ಚ್್ ಘಡಿಯೆ�್ ತಿಚ್ಯಾ್ ರಗ ತ್ಾಚಿ್ ಝರ್್ ರ್ವಿ್.್ 45

್ ತವಳ್್ 
ಜೆಜುನ್,್ “ಮ್್ಹಕ್್ ಕೊಣೆಂ್ ಆಪಡೆ್ಂ?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ಲೆಯಾಂ.
ಸಗೊ್್ ಲೊ�ಕ್ ಆಮಿ್ ಆಪುಂ್ಕ್ ನ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೊನ್್ 

ಆಸ ತ್ಾನ್್ ಪೆದುರಿನ್,್ “ಮೆಸಿತ್,್ ಲೊ�ಕ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ತುಜ್ಯಾ್ 
ಆಂಗ್ರ್್ ಪಡೊನ್್ ಲೊಟ್ತಾತ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

46
್ ತ್ಕ್್ ಜೆಜನ್,್ “ಕೊಣೆಂಯ�್ ಎಕ್್ಯಾನ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ 

ಆಪಡ್ಂ್!್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಸಕತ್್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಗೆಲ್್್ ಮ ್್ಹಕ್್ 
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ಕಳ್್ಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ.್್ 47
್ ಆನಿ್ ಆಪುಣ್್ ಗುಪ್ತ್್ 

ದವರುಂಕ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ನ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ ತ್ಯಾ್ ಸಿತ್ಯೆನ್್ ಸಮುನ್್,್ 
ಕ್ಂಪೊನ್್  ತ್ಚೆ�್ ಮುಖ್ರ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್  ಸಪಯಾಡೊನ್್ 
ಆಪೆಣ್ಂ್ ತ್ಕ್್ ಹ್ತ್್ ಲ್ಯ್್ಯಾಕ್ ಕ್ರಣ್್ ಸಕ್ಟಂ್ ಹುಜರ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗಿ.್್ ತೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್ ತ್ಕ್್ ಆಪಡ್್ಯಾ್ ತಕ್ಷಣ್್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ಗೂಣ್್ ಜ್ಲೆಂ್ ಮ್ಹಣ್ಲ್.್ 48

್ ತವಳ್್ ಜೆುಜುನ್್ 
ತಿಕ್,್  “ಧುವೆ�,್  ಪ್ತೆಯಾಲ್್ಯಾ್  ವವಿಯಾಂ್  ತುಕ್್  ಗೂಣ್್ 
ಜ್ಲ್ಂ.್ ಸಮ್ಧ್ನೆನ್್ ವಚ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ.್

49
್ ಜೆಜು್  ಆನಿ�ಂಕ್�್  ಉಲೊವ್ನಾ್  ಆಸ ತ್ಾನ್್ 

ಸಿನ್ಗೊಗ್ಚ್ಯಾ್ ಅಧಿಕ್ರಿಚ್ಯಾ್ (ಜ್ಯರ್ಚ್ಯಾ)್ ಘರ್್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಎಕೊ್್ ಮನಿಸ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್ “ತುಜೆ�್ ಧುವ್್ ಮೊನ್ಯಾ್ 
ಪ್ವೆ್ಂ!್ ಆತ್ಂ್ ಶಿಕೊವ ಣ್್ಂರ್ಕ್ (ಜೆಜುಕ)್ ಧೊಸೆಚಿಂ್ 
ನ್ಕ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

50
್ ಜೆಜುನ್್  ಹೆಂ್  ಆಯುಕ್ನ್್  ಜ್ಯರ್ಕ,್ 

“ಭಿಯೆನ್ಕ್.್ ಭ್ವ್ರ್ಯಾ್ ಆಸೊಂದಿ.್ ತುಜೆ�್ ಧುವೆಕ್ 
ಗೂಣ್್ ಜ್ತಲೆಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

51
್ ಜೆಜು್  ಜ್ಯರ್ಚ್ಯಾ್  ಘರ್್  ಗೆಲೊ.್  ಪೆದುರಿ,್ 

ಜುವ್ಂವ್,್ ಜ್ಕೊಬ್್ ಆನಿ್ ಚಲ್ಯೆಚಿ್ ಆವಯ್ಬ್ಪಯ್್ 
ಹ್ಂಕ್್ ಮ್ತ್ರಿ್ ಆಪ್ಣ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಯೆ�ಂವ್ಕ್್ ತ್ಣೆಂ್ 
ಸೊಡೆಂ್.್ ದುಸ್ರಿಯಾಂ್ ಕೊಣ್ಕಯ�್ ಭಿತರ್್ ಯೆ�ಂವ್ಕ್್ ನ್ಹಜೊ್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಜೆಜು್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 52

್ ಮರಣ್್ ಪ್ವೆ್ಂ್ ತ್ಯಾ್ 
ಚಲ್ಯೆ್ ಖ್ತಿರ್್ ರಡೊನ್್ ವಿಳ್ಪ್್ ಕತ್ಯಾಲೆ.್ ಪುಣ್್ 
ಜೆಜುನ್್ ತ್ಂಕ್,್ “ರಡನ್ಕ್ತ್,್ ತಿ್ ಮರುಂಕ್ ನ್;್ 
ನಿದ್್ಯಾ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

53
್ ತವಳ್್ ಲೊ�ಕ್ ಜೆಜುಚಿ್ ಖೆಳ್ಕ್ಲ್ಂ್ ಕರುಂಕ್ ಲ್ಗೆ.್್ 

ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತಿ್ ಚಲ್್ ಮೆಲ್ಯಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಂಕ್್ 
ಸಮ್್ ಕಳಿತ್್ ಜ್ಲೆ್ಂ.್ 54

್ ಪುಣ್್ ಜೆಜುನ್್ ಚಲ್ಯೊಚೊ್ 
ಹ್ತ್್ ಧನ್ಯಾ,್ “ಚಲ್ಯೆ,್ ಊಠ್!”ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ 55

್ ತ್ಯಾ್ 
ತಕ್ಷಣ್್  ತಿಚೊ್  ಜ�ವ್್  ಪ್ಟಂ್  ಆಯ್ೊ.್  ತಿ್  ತಕ್ಷಣ್್ 
ಉಠೊನ್್ ರ್ವಿ್.್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಂಕ್,್ “ತಿಕ್್ ಕ್ಂಯ್್ 
ಪುಣ್ಯ�್ ಖ್ಂವ್ಕ್್ ದಿ�ಜಯ್''್ ಮ್ಹಣು್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 
56

್ ಚಲ್ಯೆಚಿಂ್  ಆವಯ್ಬ್ಪುಯ್್  ವಿಜಮತ್್  ಜ್ಲ್ಂ.್ 
ಘಡೆ್ಲ್್ ಹಿ್ ಸಂಗತ್್ ಕೊಣ್ಕಚ್್ ಸ್ಂಗೊಂಕ್ ನಜೊ್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಂಕ್ಂ್ ತ್ಕ್ದ್್ ದಿಲ್.

ಜೆಜುನ್ ಆಪಾಲಿಯ ಆಪೊಸಾತಾಲಾಂಕ್ ಸೆವೆಕ್ ದಾಡಲಿಲೆಂ
(ಮ್ತೆವ್್ 10:5–15;್ ಮ್ಕಯಾ್ 6:7–13)

9್ ್ 1್ ಜೆಜು್ ಬ್ರ್್ ಜಣ್್ ಆಪೊಸ್ತಾಲ್ಂಕ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಆಪವ್ನಾ್ ತ್ಂಕ್್ ಪ್ಡ್ಶಿಡ್್ ಗೂಣ್್ ಕಚಿಯಾ್ ಪದಿ್್ 

ದೆಂವ್ಚಿರ್ಂಚೆರ್್  ಅಧಿಕ್ರ್್  ದಿಲೊ.್  2
್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 

ರ್ಜ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಪಗಯಾಟ್್  ಕರುಂಕ್  ಪ್ಡೆಸ ತ್ಾಂಕ್ 
ಗೂಣ್್  ಕರುಂಕ್  ಜೆಜುನ್್  ಆಪೊಸತಾಲ್ಂಕ್  ದ್ಡೆ್ಂ.್ 
3

್ ತ್ಣೆಂ್ ತ್ಂಕ್ಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಸ್ಂಗೆಂ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್:್ “ತುಮಿ್ 
ಪಯ್ಣ್ಂ್ ಖ್ತಿರ್್ ದ್ಂಡೊಂ್ ಜ್ಂವ್,್ ಪೊತೆಂ್ ಜ್ಂವ್್ 
ಭುತಿ್ ಜ್ಂವ್,್ ದುಡು್ ಜ್ಂವ್್ ಕ್ಣೆಘವ್ನಾ್ ವ್ಹರನ್ಕ್ತ್.್ 
ದೊ�ನ್್  ಅಂಗಿ್ಂ್  ಜ್ಂವ್್  ಕ್ಣೆಘವ್ನಾ್  ವ್ಹರನ್ಕ್ತ್.್ 

4
್ ತುಮಿ್ ಎಕ್್ ಘರ್್ ವಸಿತಾ್  ಕತ್ಯಾನ್,್  ತೊ್  ಗ್ಂವ್್ 

ಸೊಡುನ್್ ವಚ್ಸೆರ್್ ಥಂಯ್ಚಿ್ ರ್ವ್.್ 5್ ತ್ಯಾ್ ಶಹರ್ಚೊ್ 
ಲೊ�ಕ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್್ಗತ್್ ದಿ�ನ್ತ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ತ್ಯಾ್ 
ಶಹರ್ಚ್ಯಾ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ವಚುನ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಪ್ಂಯ್ಂಕ್ 
ಲ್ಗ್ಲ್್ ಧುಳ್್ ಸಯ್ತಾ್ ಫ್ಪುಡ್ನಾ್ ಸೊಡ್.್ ತೆಂ್ ತ್ಂಕ್್ 
ಚತ್ರಿಯ್್ ಜ್ತಲ್.”

6
್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಆಪೊಸತಾಲ್ಂನಿ್  ಭ್ಯ್ರಿ್  ಸನ್ಯಾ್ 

ಶಹರ್ಂನಿ್ ವಚುನ್,್ ಸಗ್್ಯಾನಿ್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಪಗಯಾಟ್್ ಕೆಲ್್ 
ಆನಿ್ ಪ್ಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ಗೂಣ್್ ಕೆಲೆಂ.

ಜೆಜು ವಿಶಿಂ ಹೆರೊದಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಘಡಬಾಡ್
(ಮ್ತೆವ್್ 14:1–12;್ ಮ್ಕಯಾ್ 6:14–29)

7
್ ಘಡ್ಲ್್ ಸವ್ಯಾ್ ಸಂಗಿತಾಂ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಅಧಿಪತಿ್ ಹೆರೊದ್್ 

ಆಯುಕ್ನ್್  ಘಡಬಾಡೊ್.್  ಕ್ತ್ಯಾಕ,್  “ಸ್ನಾನ್್  ದ್ತ್ರ್್ 
ಜುವ್ಂವ್ವ್ಚಿ್ ಮೆಲ್್ಯಾಂತೊ್್ ಜವಂತ್್ ಜ್ಲ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಥೊಡೆ್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾಲೆ.್ 8

್ ಆನಿ್ ಥೊಡೆ,್  “ಎಲ್ಯ್್ ಆಮೆಚಿ�್ 
ಮಧೆಂ್  ಆಯ್್”್  ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾಲೆ.್  ಹೆರ್್  ಥೊಡೆ,್ 
“ಪುವಿಯಾಲ್ಯಾ್ ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂ್ ಮಧೊ್್ ಎಕೊ್್ ಜವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಉಠ್”್  ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾಲೆ.್  9

್ ಹೆರೊದ್್  ಮ್ಹಣ್ಲೊ,್ 
“ಹ್ಂವೆಂ್ ಜುವ್ಂವೆಚಿಂ್ ಮ್ತೆಂ್ ಕ್ಪಯ್ಲೆ್ಂ.್ ಪುಣ್್ 
ಹೊಯಾ್ ಸಂಗೊ್ಯ್ ಕಚೊಯಾ್ ಹೊ್ ಮನಿಸ್್ ಕೊಣ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಚಿಂತುನ್್ ಜೆಜುಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್ ಪರಿಯತ್ನಾ್ ಕತ್ಯಾಲೊ.

ಪಾಂಚ್ ಹಜಾರ್ ಲೊೇರಾಚಾಕ್ಕ್ೇ ಚಡ್ ಜಣ್ಾಂಕ್ 
ಜೆವಾಣ್

(ಮ್ತೆವ್್ 14:13–21;್ ಮ್ಕಯಾ್ 6:30–

44;್ ಜುವ್ಂವ್್ 6:1–14)
10

್ ಅಪೊಸತಾಲ್್  ಸುವ್ತ್ಯಾ್  ಪಗಯಾಟ್್  ಕನ್ಯಾ್  ಪ್ಟಂ್ 
ಯೆತಚ್,್  ಆಪ ಣೆ್ಂ್  ಕೆಲೆ್ಂ್  ಸಗೊ್ಯಾ್  ಸಂಗೊ್ಯ್  ಜೆಜುಕಡೆ್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.್  ತವಳ್್  ತೊ್  ತ್ಂಕ್್  ಬೆಥ್ಸೆಯ ದ್ಾ್ 
ಶಹರ್ಕ್  ವ್್ಹರೆವಿಂಗಡ್್  ಆಪೊವ್ನಾ್  ವ್ಹನ್ಯಾ್  ಗೆಲೊ.್ 
ಥಂಯ್್ ಜೆಜು್ ಆನಿ್ ತ್ಚೆ�್ ಅಪೊಸತಾಲ್ಂಕ್ ಸೊಡ್ನಾ್ 
ದುಸೆರಿ್ ಕೊಣ್ಚ್್ ನ್ತ್ಲೆ.್್ 11

್ ಪುಣ್್ ಜೆಜು್ ಥಂಯ್್ ಗೆಲೊ್್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ಕಳಿತ್್ ಜ್ಲೆಂ.್ ತ್ಣಂ್ ತ್ಚೊ್ ಪ್ಟ್್ವ್್ 
ಕೆಲೊ.್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಂಕ್್ ಸ್್ಗತ್್ ದಿಲೊ್ ಆನಿ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ರ್ಜ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ತ್ಂಕ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್;್ ಪ್ಡೆಸ್ತಾ್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ಗೂಣ್್ ಕೆಲೆಂ.

12
್ ತ್ಯಾ್ ದಿಸ್್ ಸ್ಂಜೆರ್,್ ಬ್ರ್್ ಜಣ್್ ಅಪೊಸತಾಲ್್ 

ಜೆಜು್  ಸಶಿಯಾನ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್  “ಹ್ಯಾ್  ಜ್ಗ್ಯಾರ್್  ಕೊಣ್ಚ್್ 
ವಸಿತಾ್ ಕರಿನ್ತ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಧ್ಡ್ನಾ್ ಸೊಡ್.್ 
ತ್ಣಂ್  ಭೊಂವತಾಣಂಚ್ಯಾ್  ಶೆತ್ಂಕ್  ಗ್ಂವ್ಂಕ್ 
ವಚುನ್್  ಜೆವಣ್್  ಹ್ಡುಂದಿ್ ಆನಿ್  ರ್ತಿಂ್ ನಿದೊಂಕ್ 
ಜ್ಗೊ್ ಸೊಧುನ್್ ಕ್ಡುಂದಿತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

13
್ ಪುಣ್್  ಜೆಜುನ್್  ಅಪೊಸತಾಲ್ಂಕ,್  “ತುಮಿಂಚ್್ 

ತ್ಂಕ್ಂ್  ಇಲೆ್ಶೆಂ್  ಖ್ಂವ್ಕ್್  ದಿಯ್”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.
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ತ್ಕ್್  ಅಪೊಸತಾಲ್ಂನಿ,್  “ಆಮೆಚಿ�ಲ್ಗಿಂ್  ಪ್ಂಚ್್ 
ಉಂಡೆ್  ಆನಿ್  ದೊ�ನ್್  ಮ್ಸೊ್ಯಾ್  ಶಿವ್ಯ್್  ಹೆರ್್ 
ಕ್ಂಯ್ಚ್್  ನ್.್  ಆಮಿ್  ವಚುನ್್  ಸಗ್್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್ 
ಜೆವಣ್್ ಮೊಲ್ಕ್ ಘಜಯ್ಗಿ�?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.್ 
14

್ (ಥಂಯ್್  ಸುಮ್ರ್್  ಚಡುಣೆಂ್  ಪ್ಂಚ್್  ಹಜ್ರ್್ 
ದ್ದೆ್ಚ್್ ಆಸೆ್.)
ಜೆಜು್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಶಿಸ್ಂಕ,್  “ಹ್ಂಕ್್  ಸುಮ್ರ್್ 

ಪನ್ನಾಸ್್  ಪನ್ನಾಸ್ಂಚೊ್  ಜಣ್ಂ್  ಪಂಗಿತಾಂ್  ಘಾಲ್ನಾ್ 
ಬಸಯ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

15
್ ತಶೆಂಚ್್ ಶಿಸ್ಂನಿ್ ಕೆಲೆಂ.್ ಸಗೊ್್ ಲೊ�ಕ್ ದಣಯಾರ್್ 

ಬಸೊ.್್ 16
್ ತವಳ್್ ಜೆಜುನ್್ ಪ್ಂಚ್್ ಉಂಡೆ್ ಆನಿ್ ದೊ�ನ್್ 

ಮ್ಸೊ್ಯಾ್  ಹ್ತ್ಂತ್್  ಘವ್ನಾ,್  ಆಕ್ಸ್ಕ್  ಪಳೆವ್ನಾ,್ 
ತ್ಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ದೆವ್ಕ್ ಆಗ್ಯಾಂ್ ದಿಲ್ಂ.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ಜೆಜುನ್್ ಉಂಡೆಂ್ ಮೊಡುನ್್ ಶಿಸ್ಂಕ್ ದಿ�ವ್ನಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ವ್ಂಟಜಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್  17

್ ಸಕಕ್ಡ್್ 
ಖ್ವ್ನಾ್ ಧ್ದೊಶಿ್ ಜ್ಲೆ.್ ಖ್ಯ್ನಾಶೆಂ್ ಉಲಯಾಲೆ್ ಕುಡೆಕ್್ 
ಎಕ್ಟಂಯ್್ ಕತ್ಯಾನ್್ ಬ್ರ್್ ದ್ಲ್ಂ್ ಭಲ್ಯಾ.

ಜೆಜುಚ್ ಸೊಡಾವಾಂಣ್ಾ್ದರ್ ಮಹಾಣ್ ಪೆದುರಿಚಿ ಸಾಕ್ಸ್
(ಮ್ತೆವ್್ 16:13–19;್ ಮ್ಕಯಾ್ 8:27–29)

18
್ ಏಕ್ ಪ್ವಿಟಂ್ ಜೆಜು್ ವ್್ಹರೆವಿಂಗಡ್್ ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್ ಕನ್ಯಾ್ 

ಆಸೊ್.್  ತ್ಚೆ�್  ಶಿಸ್್  ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಮೆಳೆವ್ನಾ್  ಥಂಯ್್ 
ಆಯ್ೆ.್  ಜೆಜುನ್್  ತ್ಂಕ್,್  “ಲೊ�ಕ್ ಮ ್್ಹಕ್್  ಕೊಣ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾ?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.

19
್ ತ್ಕ್್  ಶಿಸ್ಂನಿ,್  ಥೊಡೆ್  ಲೊ�ಕ್  ತುಕ್್ 

‘ಸ್ನಾನ್ದ್ತ್ರ್್ ಜುವ್ಂವ್’್ ಮ್ಹಣ ತ್ಾತ್.್ ಆನಿ್ ಥೊಡೆ,್ 
‘ಎಲ್�ಯ್’್  ಮ್ಹಣ ತ್ಾತ್.್  ಆನಿ್  ಥೊಡೆ,್  ‘ಪುವಿಯಾಲ್ಯಾ್ 
ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂ್ ಪೆೈಕ್್ ಎಕೊ್್ ಜವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಉಠೊನ್್ 
ಆಯ್್’್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್”್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

20
್ ತವಳ್್ ಜೆಜುನ್,್  ‘್ ‘ತುಮಿ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಕೊಣ್್ ಮ್ಹಣ್್ 

ಮ್ಹಣ್ತಾತ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ಶಿಸ್ಲ್ಗಿಂ್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.
ಪೆದುರಿನ್,್  ‘್ ‘ತುಂ್  ದೆವ್್  ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯ್ಲೊ್  ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ”್ 

ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.
21

್ ಹಿ್ ಸಂಗತ್್ ಕೊಣ್ಕಚ್್ ಸ್ಂಗ್ನ್ಯೆ್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಜೆಜುನ್್ ತ್ಂಕ್್ ತ್ಕ್ದ್್ ದಿಲ್.

ಜೆಜು ಆಪಾಲಿಯ ಮನಾತಾ ವಿಶಿಂ ಪಯೆಲಿಂಚ್ ಕಳರಾತಾ
(ಮ್ತೆವ್್ 16:21–28;್ ಮ್ಕಯಾ್ 8:31–9:1)

22
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜೆಜು,್  “ಮನ್ಶೆಪುತ್ನ್್  ಸಬ್ರ್್ 

ಸಂಕಷ್ಟ್  ಸೊಸುಂಕಜ್ಯ್.್  ತ್ಣೆಂ್  ಜುದೆ�ವ್್ 
ವ್ಹಡಿಲ್ಂ್ ಥ್ವ್ನಾಯ�್ ಪರಿಧ್ನ್್ ಯ್ಜಕ್ಂ್ ಥ್ವ್ನಾಯ�್ 
ಶ್ಸ್ತ್ಯಾಂ್  ಥ್ವ್ನಾಯ�್  ಇನ್ಕ್ರ್್  ಕರುಂಕ್  ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಜವೆಶಿಂ್  ಮ್ರುನ್್  ತಿಸ್ರಿಯಾ್  ದಿಸ್್  ಜವಂತ್್  ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಉಠೊನ್್ ಯೆತಲೊ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

23
್ ಜೆಜುನ್್  ಆಪ್್್  ಉತ್ರಿಂ್  ಮುಂದ್ವಸುಯಾನ್್ 

ತ್ಂಕ್ಂ್  ಸವ್ಯಾಂಕ್  ಸ್ಂಗೆ್ಂ್  ಕ್ತೆಂ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್:್ 

“ಮ್ಹಜೊ್ ಪ್ಟ್ವ್್್ ಕರುಂಕ್ ಖುಶಿ್ ವ್ಹತ್ಯಾ್ ತೊ್ ಆಪ್ಣ್ಂಕ್ 
ಇನ್ಕ್ರ್್  ಕನ್ಯಾ,್  ಹಯೆಯಾಕ್  ದಿ�ಸ್್  ಆಪೊ್್  ಖುರಿಸ್್ 
(ಆಪ ಣ್್ಕ್  ಜ್ಂವಿಚಿ್ ದಗದಾಣಂ)್ ಉಕಲ್ನಾ್ ಘವ್ನಾ್ ಮ್ಹಜೊ್ 
ಪ್ಟ್್ವ್್  ಕರುಂದಿ.್  24

್ ಆಪೊ್್  ಜ�ವ್್  ವ್ಂಚೊಂವ್ಕ್್ 
ಸೊಧ ತ್ಾ್ ತೊ್ ಹೊಗ್ಯ ತ್ಾಲೊ.್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಪ್ಸತ್್ ಆಪೊ್್ 
ಜ�ವ್್ ಹೊಗ್ಯತಾಲೊ್ ತೊ್ ಉರೆೈತ್ಲೊ.್ 25

್ ಎಕ್್ಯಾನ್್ 
ಸಗೊ್್  ಸಂಸ್ರ್್  ಜೊಡುನ್,್  ಆಪ ಣ್್ಂಕಚ್್  ವ್ಯ್ಟ್ 
ಕೆಲ್ಯಾರ್್  ವ್್  ನ್ಸ್್  ಕೆಲ್ಯಾರ್್  ತ್ಂತುನ್್  ತ್ಕ್್ 
ಫ್ಯೊದಾ್ ಕ್ತೆಂ?್ 26

್ ಕೊಣ್ಯ�್ ಎಕೊ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಜ್ಂವ್್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಉತ್ರಿಂಕ್ ಜ್ಂವ್್ ಲಜ ತ್ಾ,್ ಹ್ಂವ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ಬ್ಪ್ಚೆ�್ ಆನಿ್ ಭ್ಗೆವಂತ್್ ದುತ್ಂಚೆ�್ ಮಹಿಮೆನ್್ 
ಯೆತ್ನ್್ ತ್ಚೆ�್ ವಿಶಿಂ್ ಲಜತಾಲೊ.್ 27

್ ಸತ್ಚ್್ ಹ್ಂವ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್ ಹ್ಂಗ್್ ಉಬೆ್ ಆಸ್ಲೆ್ ಥೊಡೆ್ 
ಅಪುಣ್್ ಮೊಚ್ಯಾಯಾ್ ಪಯ್ೆಂಚ್್ ದೆವ್ಚೆಂ್ ರ್ಜ್ಯಾ್ ಪಳೆತಲೆ”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ಮಯೆಜೆ, ಎಲ್ರಾ ಆನಿ ಜೆಜು
(ಮ್ತೆವ್್ 17:1–8;್ ಮ್ಕಯಾ್ 9:2–8)

28
್ ಜೆಜುನ್್  ಹೊಯಾ್  ಸಂಗೊ್ಯ್  ಸ್ಂಗುನ್್  ಸುಮ್ರ್್ 

ಆಟ್್ ದಿ�ಸ್ಂ್ ಉಪ್ರಿಂತ್,್  ಪೆದುರಿ,್  ಜ್ಕೊಬ್್ ಆನಿ್ 
ಜವ್ಂವ್ಕ್್  ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್  ಖ್ತಿರ್್  ದೊಂಗ್ರಿಕ್ 
ಆಪ್ಣ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಘವ್ನಾ್ ಗೆಲೊ.್ 29

್ ಜೆಜು್ ಮ್ಗ್ಣ್ಯಾರ್್ 
ಆಸ ತ್ಾನ್,್ ತ್ಚೆಂ್ ಮಖಮಳ್್ ರುಪ್ಂತರ್್ ಜ್ಲೆಂ.್ 
ತ್ಚೆಂ್ ವಸುತಾರ್್ ಧವೆಂ್ ಜ್ಲೆಂ.್ 30

್ ತವಳ್್ ದೊ�ಗ್್ 
ಪರಿವ್ದಿ್  ಜೆಜುಕಡೆ್  ಉಲಯ ತ್ಾಲೆ.್  ತೆ್  ಮೊಯ್ೆ್  ಆನಿ್ 
ಎಲ್ಯ್.್ 31

್ ತೆ್ ದೊ�ಗ್ಯ�್ ಮಹಿಮೆಮೆನ್್ ಭರೊನ್್ 
ಪಜಯಾಳತಾಲೆ.್  ಜೆರುಜಲೆಮ್ಂತ್್  ಘಡೊಂಕ್  ಜ್ಯ್ಲ್್್ 
ತ್ಚ್ಯಾ್  ಮೊನ್ಯಾಂ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ತೆ್  ಉಲಯತಾಲೆ.್ 
32

್ ನಿದೆನ್್ ಪ್ಕಲೆ್್  ಪೆದುರಿ್ ಆನಿ್ ಹೆರ್್ ಜ್ಗೆ್  ಜ್ತಚ್್ 
ಜೆಜು್  ಮಹಿಮೆನ್್  ಜೆಜು್  ಸವೆಂ್  ಉಬೆ್  ಆಸ್ಲೆ್ 
ದೊ�ಗ್ಂಕ್  ಪಳೆಲೆಂ.್  33

್ ಮೊಯ್ೆ್  ಆನಿ್  ಎಲ್ಯ್್ 
ತ್ಕ್್ ಸೊಡುನ್್ ವೆಚೆ�್ ವೆಳಿಂ,್ ಪೆದುರಿನ್,್ “ಮೆಸಿತ್,್ ಆಮಿ್ 
ಹ್ಂಗ್ಚ್್ ಆಸೆಚಿಂ್ ಬರೆಂ.್ ಹ್ಂಗ್್ ಆಮಿ್ ತಿ�ನ್್ ತಂಬು್ 
ಮ್ತ್ಯಾಂವು.್  ತುಕ್್  ಏಕ,್  ಮೊಯ್ೆಕ್  ಏಕ್  ಆನಿ್ 
ಎಲ್ಯ್ಕ್ ಏಕ’್ ’್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್  (ಪೆದುರಿಕ್ 
ಆಪುಣ್್ ಕ್ತೆಂ್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ತೊ್ ನೆಣ್ಂ್ ಆಸೊ್.)

34
್ ಪೆದುರಿನ್್ ಹೊಯಾ್ ಸಂಗೊ್ಯ್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾನ್,್ ಕುಪ್ನ್್ 

ಯೆ�ವ್ನಾ್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್ ಭಂವತಾಣಂ್ ಧ್ಂಪಣ್್ ಘಾಲೆ.್ ತವಳ್್ 
ಪೆದುರಿ,್  ಜ್ಕೊಬ್್  ಆನಿ್  ಜುವ್ಂವ್ಕ್್  ಭೆಂ್  ಜ್ಲೆಂ.್ 
35

್ ಕುಪ್ಂ್ ಥ್ವ್ನಾ,್  “ಹೊ್ ಮ್ಹಜೊ್ ಪೂತ್.್ ಹ್ಂವೆಂ್ 
ವಿಂಚುನ್್ ಕ್ಡ್ಲೊ್ ಹೊಚ್.್ ಹ್ಕ್್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ಯ್”್ 
ಮ್ಹಳೊೆ ್್ ತ್ಳೊೆ್ ಆಯಕ್ಲೊ.

36
್ ಹೊ್ ತ್ಳೊೆ್ ಥ್ಂಬತಾಚ್್ ತ್ಣಂ್ ಜೆಜುಕ್ ಮ್ತ್ರಿ್ 

ದೆಖೊ್.್ ಪೆದುರಿ,್ ಜ್ಕೊಬ್,್ ಜುವ್ಂವ್ನಾ್ ಆಪೆಣ್ಂ್ ದೆಖ್ಲೆ�್ 
ಸಂಗಿತಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ತ್ಣಂ್  ಕೊಣ್ಕಚ್್  ಕ್ತೆಂಯ�್ 
ಸ್ಂಗ್ನ್ಶೆಂ್ ಗುಟ್್ ಸ್ಂಬ್ಳೊೆ ್.
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ದೆಂವಾಚೊರ್ ಲಾಗ್ಲಾಲಿಯ ಭುರಾಕ್ತಾಕ್ ಸೊಡವಾಣ್
(ಮ್ತೆವ್್ 17:14–18;್ ಮ್ಕಯಾ್ 9:14–27)

37
್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ದಿಸ್,್ ಜೆಜು,್ ಪೆದುರಿ,್ ಜ್ಕೊಬ್್ ದೊಂಗ್ರಿ್ 

ವಯ್ೆ್ ದೆಂವುನ್್ ಆಯ್ೆ.್ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್್ ಲೊಕ್ಜಮೊ್ ಜೆಜುಕ್ 
ಮೆಳೊೆಂವ್ಕ್್ ಆಯ್ೊ.್ 38

್ ತ್ಯಾ್ ಜಮ್ಯಾ್ ಮಧೊ್್ ಎಕೊ್,್ 
“ಮೆಸಿತ್,್ ಉಪ್ಕ್ರ್್  ಕನ್ಯಾ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಪುತ್ಕ್ 
ಪಳ .ೆ್ ಮ್್ಹಕ್್ ತೊ್ ಎಕೊ್ಚ್್ ಪೂತ್.್ 39

್ ಏಕ್ ದೆಂವ್ಚಿರ್್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಪುತ್ಚೆರ್್  ಯೆತ್.್  ತವಳ್್  ತೊ್  ಬೊಬ್್ 
ಮ್ತ್ಯಾ.್ ಪ್ಸುಡ್ನಾ್ ತೊಂಡ್ಂತ್್ಯಾನ್್ ಫೆಂಡ್್ ಸೊಡ್ತಾ.್ 
ದೆಂವ್ಚಿರ್್  ತ್ಕ್್  ಫ್ಪುಸೆನ್್  ದ್ಡಯ್್ಯಾ್  ಶಿವ್ಯ್್ 
ಸೊಡ್ನಾ್  ಸೊಡಿನ್.್  40

್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಪುತ್ಕ್  ದೆಂವ್ಚಿರ್್ 
ಸೊಡಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಜ್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂಕಡೆ್ ಮ್ಗೆ್ಂ.್ ಪುಣ್್ 
ತ್ಂಚೆ�್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ಲೆಂ್ ನ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜೆಜುಕಡೆ್ 
ರಡುನ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

41
್ ತವಳ್್  ಜೆಜು,್  “ಅವಿಶ್್ಸಿ್  ದುಷ್ಟ್  ಸಂತತೆ�,್ 

ಕೆದೊಳ್್ ಪಯ್ಯಾನ್್ ತುಮೆ್�್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಸೊಸುನ್್ 
ಆಸುಂ?”್  ಮ್ಹಣ್್  ಜ್ಪ್್  ದಿ�ವ್ನಾ,್  ತ್ಯಾ್  ಮನ್ಶೆಕ,್ 
“ತುಜ್ಯಾ್ ಪುತ್ಕ್ ಹ್ಂಗ್್ ಆಪವ್ನಾ್ ಹ್ಡ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

42
್ ತೊ್ ಭುಗೊಯಾ್ ಯೆತನ್,್ ದೆಂವ್ಚಿರ್ನ್್ ತ್ಕ್್ 

ಧಣಯಾಕ್  ಆಪ್ಟಲೊ.್  ಭುಗ್ಯಾಯಾಕ್  ಆಪೆ್ಂ್  ನಿಯಂತರಿಣ್್ 
ಚುಕೆ್ಂ.್ ತವಳ್್ ಜೆಜುನ್್ ದೆಂವ್ಚಿರ್ಕ್ ಭೆಷ್ಟವ್ನಾ್ ತ್ಯಾ್ 
ಚೆಕ್ಯಾಯಾಕ್ ಗೂಣ್್ ಕೆಲೆಂ.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತ್ಕ್್ ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ಬ್ಪ್ಯ್ಕ್್ ದಿಲೊ.್ 43

್ ಸಗೊ್್ ಲೊ�ಕ್ ದೆವ್ಚಿ್ ವ್ಹಡ್್ 
ಪದಿ್್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ವಿಜಮತ್್ ಜ್ಲೊ.

ಆಪಾಲಿಯ ಮನಾತಾ ವಿಶಾಕ್ಂತ್ ಜೆಜುಚೆಂ ಉರಾಡಾಪಣ್
(ಮ್ತೆವ್್ 17:22–23;್ ಮ್ಕಯಾ್ 9:30–32)

ಜೆಜುನ್್  ಕೆಲ್್ಂ್  ಸವ್ಯಾ್  ಕ್ಯೆಯಾಂ್  ಪಳೆವ್ನಾ್  ಲೊ�ಕ್ 
ಆನಿಂಕ್�್ ಆಜ್ಪ್್ ಪ್ವ್್.್ ಜೆಜುನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂಕ,್ 
44

್ “ಮನ್ಶೆಪುತ್ಕ್  ವೆಗಿಂಚ್್  ಥೊಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ 
ಹ್ತ್ಂತ್್  ದಿತಲೆ.್  ತುಮಿ್  ಹೆಂ್  ವಿಸೊರಿಂಕ್  ನ್ಹಜೊ”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ.್್ 45

್ ಪುಣ್್ ಜೆಜುಚಿಂ್ ಹಿಂ್ ಉತ್ರಿಂ್ 
ಶಿಸ್ಂಕ್ ಸಮ್ೊಂವ್ಕ್್ ನ್ಂತ್.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತ್ಯಾ್ 
ಉತ್ರಿಂಚೊ್ ಆರ್ಯಾ್ ತ್ಂಕ್್ ಲ್ಪೊನ್್ ಆಸೊ್.್ ಪುಣ್್ 
ಜೆಜುನ್್ ಸ್ಂಗೆ್ಲೆ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ತ್ಚೆ�್ ಕಡೆ್ ವಿಚ್ರುಂಕ್ 
ತೆ್ ಭಿಯೆಲೆ.

ಸರಾಡಾಂವನಿತಾ ವಹಾಡ್ ಮನಿಸ್
(ಮ್ತೆವ್್ 18:1–5;್ ಮ್ಕಯಾ್ 9:33–37)

46
್ ಆಪ್ಣ್ಂ್ ಪೆೈಕ್್ ವ್ಹಡ್್ ಕೊಣ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಚಿಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 

ಜೆಜುಚೆಂ್  ಶಿಸ್್ ತಕಯಾ್ ಕರುಂಕ್ ಲ್ಗೆ್.್  47
್ ತ್ಂಚಿಂ್ 

ಆಲೊ�ಚನೊಯಾ್ ಜೆಜುಕ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸೊ್ಯಾ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ 
ಜೆಜುನ್್ ಏಕ್್ ಲ್್ಹನ್್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಕ್ ಆಪವ್ನಾ್ ಆಪ್ಣ್್ ಸಶಿಯಾಂ್ 
ಉಬೆಂ್  ರ್ವಯ್ೆಂ.್  48

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜೆಜುನ್್  ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಶಿಸ್ಂಕ,್ “ಜೊ್ ಕೊಣ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ನ್ಂವ್ನ್್ ಏಕ್ ಲ್್ಹನ್್ 
ಭುಗ್ಯಾಯಾಕ್ ಸ್್ಗತ್್ ಕೆಲ್ಯಾರ್್ ತ್ಣೆಂ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಸ್್ಗತ್್ 

ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಬರಿ್ ಜ್ಲೆಂ.್  ಕೊಣೆಂಯ್್ ಎಕ್್ಯಾನ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ 
ಸ್್ಗತ್್  ಕೆಲ್ಯಾರ್್  ತೊ್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಪ್ಠಯ್್ಯಾಕಚ್್ 
(ದೆವ್ಕ)್ ಸ್್ಗತ್್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಬರಿ್ ಜ್ಲೆಂ.್ ತುಮೆಚಿ್ ಥಂಯ್್ 
ಕೊಣ್್ ನಿಮ್ಣೊ್ ಆಸ್್ ತೊಚ್್ ಸಗ್್ಯಾ್ ಪ್ರಿಸ್್ ವತೊಯಾ”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ತುಮೆಚೊೇ ವಿರೊೇಧ್ ನಾತಲಿಲೊ ಮನಿಸ್ ತುಮೆಚೊೇ ಪಕ್ೆಚೊ
(ಮ್ಕಯಾ್ 9:38–40)

49
್ ಜುವ್ಂವ್ನಾ,್ “ಮೆಸಿತ್,್ ತುಜ್ಯಾ್ ನ್ಂವ್ನ್್ ಲೊಕ್್ 

ಥ್ವ್ನಾ್ ದೆಂವ್ಚಿರ್್ ಸೊಡಯತಾಲ್ಯಾಕ್ ಆಮಿ್ ದೆಖೊ್.್ ತೊ್ 
ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಮೆಳ್ಂತೊ್್ ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾನ್್ ತುಜೆ�್ ನ್ಂವ್್ 
ವ್ಪ್ರುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಮಿ್ ತ್ಕ್್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೆ.

50
್ ತ್ಕ್್  ಜೆಜುನ್,್  “ತ್ಕ್್  ಆಡ್್ನ್ಯಾಕ್ತ್.್ 

ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ವಿರೊ�ಧ್್ ನ್ಹಯ್್ ತೊ್ 
ತುಮೆಚಿ�್ ಪಕ್ೆಚೊ.”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

ಸಾಮಾರಿರಾ ರಹರ್
51

್ ಜೆಜು್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಸಗ್ಯಾಕ್ ವೆಚೊ್ ವೆ�ಳ್್ ಲ್ಗಿಂ್ 
ಪ್ವ್್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತೊ್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್ ವಚುಂಕ್ 
ಧೃಡ್್ ಮನ್್ ಕೆಲೆಂ.್ 52

್ ಜೆಜುನ್್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಮುಖ್ರ್್  ಧ್ಡೆ್ಂ.್  ಜೆಜು್  ಖ್ತಿರ್್  ಹಯೆ�ಯಾಕ್ 
ತಯ್ರ್ಯ್್  ಕರುಂಕ್  ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಮ್ರಿಯ್್ 
ಶಹರ್ಕ್ ಗೆಲೆ.್ 53

್ ಪುಣ್್ ತೊ್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್ ವೆತಲೊ್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾನ್್  ಸ್ಮ್ರಿಯ್ಚ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ನ್್  ತ್ಕ್್ 
ಸ್್ಗತ್್ ದಿಲೊನ್.್ 54

್ ಜೆಜಚೆ್ ಶಿಸ್್ ಜ್ಕೊಬ್್ ಆನಿ್ 
ಜುವ್ಂವ್್ ಹೆಂ್ ಪಳೆವ್ನಾ,್  “ಮೆಸಿತ್,್ ಮೊಳ್ಬಾರ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಉಜೊ್ ದೆಂವುನ್್ ಹ್ಂಕ್ಂ್ ನ್ಸ್್ ಕರುಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಮಿ್ 
ಫಮ್ಯಾಯ್ಜಯ್ಗಿ�!”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.

55
್ ಪುಣ್್  ಜೆಜುನ್್  ತ್ಂಚೆ�್  ಕುಶಿನ್್  ಘುಂವ್ನ್್ 

ಭೆಷ್ಟಯ್ೆಂ.್  “ಜೆಜುನ್್  ತ್ಂಕ್,್  ‘ತುಮಿ್  ಖಂಯ್ಚಿಯಾ್ 
ಥರ್ಚೆ�್  ಮ್ಹಣ್್  ತುಮ್ಕ್ಂಚ್್  ಕಳಿತ್್  ನ್.್ 
56

್ ಮನ್ಶೆಪುತ್್ ಆಯ್ಲೊ್ ಮನ್ಶೆಂಚ್ಯಾ್ ಆತ್ಯಾಂಕ್ 
ನ್ಸ್್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್  ಖ್ತಿರ್್  ನ್ಹಯ್,್  ಬಚ್ವ್್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್ 
ಪ್ಸತ್.’್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜೆಜು್ ಆನಿ್ ತ್ಚೆ�್ ಶಿಸ್್ ದುಸೆರಿ�್ 
ಶಹರ್ಕ್ ಗೆಲೆ.

ಜೆಜುಚೊ ಪಾಟಾಲಿವ್ ಕರಾ
(ಮ್ತೆವ್್ 8:19–22)

57
್ ತೆ್ ಸಗೆ್್  ವ್ಟೆರ್್ ಮುಖ್ರ್್ ವೆತ್ನ್,್ ಎಕ್್ಯಾನ್್ 

ಜೆಜುಕಡೆ,್ “ತುಂ್ ಖಂಯ್್ ವೆತ್ಯ್್ ಥಂಯ್್ ಹ್ಂವ್್ 
ತುಜೊ್ ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಯೆತ್ಂ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

58
್ ಜೆಜುನ್,್  “ಕೊಲ್ಯಾಂಕ್  ಮ್ಟಂ್  ಆಸ್ತ್,್ 

ಸುಕ್ಣ್ಂಕ್ ಘೂಂಟೆರ್್ ಆಸ್ತ್.್ ಪುಣ್್ ಮನ್ಶೆಪುತ್ಕ್ 
ಮ್ತೆಂ್ ತೆಂಕುಂಕ್ ಸಯ್ತಾ್ ಸುವ್ತ್್ ನ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ 
ದಿಲ್.
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59
್ ಜೆಜುನ್್ ಆನೆಯಾ�ಕ್್ಯಾಕ,್ “ಮ್ಹಜೊ್ ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕರ್!”್ 

ಮ್ಹಣ್ಲೊ.
ಪುಣ್್ ತೊ,್ “ಮೆಸಿತ್,್ ಹ್ಂವ್್ ಪಯ್ೆಂ್ ಹ್ಂವ್್ ವಚುನ್್ 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಬ್ಪ್ಯ್ಕ್್ ಮ್ತಿಯೆಕ್ ಪ್ವ್ಂಕ್ ಅವ್ಕ್ಸ್್ 
ದಿ�”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

60
್ ಜೆಜುನ್್  ತ್ಕ್,್  “ಮೆಲೆ್ಚ್್  ಆಪ ಣ್್ಂ್  ಥಂಯ್್ 

ಮೆಲ್್ಯಾಂಕ್  ಮ್ತಿಯೆಕ್  ಪ್ಂವಿದಾ!್  ತುಂ್  ವಚುನ್್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ರ್ಜ್ಯಾ್  ವಿಶಿಂ್  ಪಗಯಾಟ್್  ಕರ್”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

61
್ ಆನೆಯಾ�ಕ್್ಯಾನ್,್ “ಮೆಸಿತ್,್ ಹ್ಂವ್್ ತುಜೊ್ ಪ್ಟ್್ವ್್ 

ಕತ್ಯಾಂ.್  ಪುಣ್್  ಪಯ್ೆಂ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಘಚ್ಯಾಯಾಂ್  ಲ್ಗಿಂ್ 
ವಚುನ್್ ಯೆ�ಂವ್ಕ್್ ಆವ್ಕ್ಸ್್ ದಿ�”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

62
್ ಜೆಜುನ್್  ತ್ಕ್,್  “ನ್ಂಗ್ರಿಕ್  ಹ್ತ್್  ಘಾಲ್ನಾ್ 

ಪ್ಟಂ್  ಪಳೆತಲೊ್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ರ್ಜ್ಯಾಕ್  ಯೊ�ಗ್ಯಾ್ 
ನ್ಹಯ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

ಸುವಾತೆತಾಚಾಕ್ ಸೆವೆಕ್ ಬಾಯ್ರಿ ಸಲೆತಾ  
ಬಾವೆಸತತಾರ್ ಜಣ್

10್ ್ 1 ್ ಹ್ಚೆ�್  ಉಪ್ರಿಂತ್,್  ಜೆಜು್  ಆನಿಂಕ್�್ 
ಬ್ವೆಸತತಾರ್್  ್ a್  ಜಣ್ಂಕ್  ವಿಂಚುನ್್  ಕ್ಡ್ನಾ್ 

ಆಪುಣ್್ ವಚ್ಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತ್್ಯಾ್ ಹಯೆಯಾಕ್ ಶಹರ್ಕ್ 
ಆನಿ್ ಜ್ಗ್ಯಾಕ್ ತ್ಂಕ್್ ದೊಗ್ಂ್ ದೊಗ್ಂ್ ಲೆಖ್ನ್್ 
ಆಪ್ಣ್್ ಮುಖ್ರ್್ ದ್ಡೆ್ಂ.್ 2್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಂಕ್,್ “ಬೆಳೆಂ್ 
ಯಥೆ�ಷ್ಟ್ ಆಸ್,್ ಪುಣ್್ ವ್ವ್ರಿಡಿ್ ಥೊಡೆಚ್.್ ದೆ�ವ್ಚ್್ 
ಬೆಳ್ಯಾಕ್ (ಲೊಕ್ಚೊ)್ ಧನಿ.್ ಬೆಳೆಂ್ ಎಕ್ಟಂಯ್್ ಕರುಂಕ್ 
ಚಡ್್ ವ್ವ್ರಿಡಿ್ ದ್ಡ್ಚಿಯಾಕ್ ಧನ್ಯಾಕಡೆ್ ಮ್ಗ್.

3
್ “ಆತ್ಂ್  ತುಮಿ್  ವಚೆಯಾತ್.್  ಪುಣ್್  ಮ್ಹಜೆಂ್  ಹೆಂ್ 

ಉತ್ರ್್  ಆಯಕ್ಯ್!್  ಕೊಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್  ಮಧೆಂ್ 
ಶೆಳ್ಯಾಂಕ್ ಧ್ಡ್ಲೆ�ಬರಿ್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಧ್ಡ ತ್ಾಂ.್ 
4

್ ಚಿರಿ್  ಜ್ಂವ್,್  ದುಡು್  ಜ್ಂವ್,್  ವ ್್ಹಣೊ�್  ಜ್ಂವ್್ 
ವ್ಹರಿನ್ಕ್ತ್.್  ವ್ಟೆರ್್  ರ್ವ್ನ್್  ಲೊಕ್ಕಡೆ್ 
ಉಲೆೈನ್ಕ್ತ್.್  5

್ ತುಮಿ್  ಖಂಯ್ಚಿಯ�್  ಘರ್ಂತ್್ 
ರಿಗ್ಚಿಯಾ್  ಪಯ್ೆಂ,್  ‘ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸಮಧ್ನ್್  ಜ್ಂವ್’್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್.್ 6್ ತ್ಯಾ್ ಘರ್ಂತ್್ ಸಮ್ಧ್ನ್್ ಆಸಲ್ೊ್ 
ಮನಿಸ್್  ಆಸ್್ಯಾರ್,್  ತುಮೆಚಿಂ್  ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್್  ತ್ಕ್್ 
ಲ್ಭ ತ್ಾಲೆಂ.್  ತೊ್  ಸಮ್ಧ್ನ್ನ್್  ನ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ 
ತುಮೆಚಿಂ್ ಸಮ್ಧ್ನ್್ ತುಮ್ಕ್ಂಚ್್ ಪ್ಟಂ್ ಯೆತಲೆಂ.್ 
7

್ ತ್ಯಾ್ ಘರ್ಂತ್್ ರ್ವ್ನ್್ ತ್ಂಣಂ್ ದಿಲೆ್ಂ್ ಖ್ಯ್,್ 
ಪ್ಯೆಯ್.್  ವ್ವ್ರಿಡ್ಯಾಕ್  ಮಜುರಿ್  ಫ್ವ್.್  ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್ ವಸಿತಾ್ ಕಚ್ಯಾಯಾಕ್ ತೆಂ್ ಘರ್್ ಸೊಡ್ನಾ್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ 
ಘರ್ಕ್ ವಚನ್ಕ್ತ್.

8
್ “ತುಮಿ್  ಖಂಯ್ಚಿಯಾಯ�್  ಗ್ಂವ್ಂಕ್  ವೆತ್ನ್್ 

ತ್ಯಾ್  ಗ್ಂವ್ಚಿ್  ಲೊ�ಕ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸ್್ಗತ್್  ದಿತಿತ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ತ್ಣಂ್ ದಿಂವೆಚಿಂ್ ಖ್ಣ್್ ಖ್ಯ್.್ 9್ ಥಂಯ್್ 

a 10.1ಬಾವೆಸತತಾರ್ ಲೂಕ್ಚ್ಯಾ್ ಸುವ್ತೆಯಾಚ್ಯಾ್ ಥೊಡ್ಯಾ್ ಗಿರಿ�ಕ್ 
ಪರಿತಿನಿ್ ಸತತಾರ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಬರಯ್್ಂ.

ಆಸಲ್್ಯಾ್ ಪ್ಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ಗೂಣ್್ ಕರ್.್ ಥಂಯ್ಚಿಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ,್ 
‘ದೆವ್ಚೆಂ್ ರ್ಜ್ಯಾ್ ಲ್ಗಿಂ್ ಪ್ವ್ಂ್!’್ ಮ್ಹಣುನ್್ ತ್ಂಕ್ಂ್ 
ಸ್ಂಗ್.

10
್ “ಪುಣ್್ ತುಮಿ್ ಏಕ್್ ಗ್ಂವ್ಂಕ್ ವೆತ್ಸ ತ್ಾನ್,್ 

ಥಂಯೊಚಿ್  ಲೊ�ಕ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸ್್ಗತ್್  ಕರಿನ್ತ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ತುಮಿ್  ತ್ಯಾ್  ಗ್ಂವ್ಚಿಯಾ್  ರಸ್್ಯಂನಿ್ 
ವಚುನ್,್ 11

್ ‘ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಪ್ಂಯ್ಂಕ್ ಲ್ಗ್ಲ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಶಹರ್ಚಿ್ ಧುಳ್್ ಸಯ್ತಾ್ ತುಮೆಚಿ�್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಸ್ಕ್ೆ�ಕ್ 
ಆಮಿ್  ಫ್ಪುಡ ತ್ಾಂವ್.್  ದೆವ್ಚೆಂ್  ರ್ಜ್ಯಾ್  ಲ್ಗಿಂ್ 
ಪ್ವ್್ಂ್  ಮ್ಹಣ್್  ತುಮಿ್  ಜ್ಣ್್  ಜ್ಯ್’್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್.್  12

್ ಝಡ ತೆಾಚ್ಯಾ್  ದಿಸ್್  ತ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಚಿ್  ಗತ್್ 
ಸೊದೊಮ್ಚ್ಯಾ್ b್ ಲೊಕ್ಚ್ಯಾಕ್�್ ಚಡ್್ ಕಠಿಣ್್ ಆಸತಾಲ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ಅವಿಶಾವಾಸ್ ಲೊರಾಕ್ ಜೆಜುಚಿ ತಾಕ್ದ್
(ಮ್ತೆವ್್ 11:20–24)

13
್ “ಖೊರ್ಜನ್,್ ಬೆಥ್ಸೆಯ ದ್ಾ,್ ್ c್ ತುಮಿಚಿ್ ಗತ್್ ಕ್ತೆಂ್ 

ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗು!್ ತುಮೆಚಿ�್ ಥಂಯ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಸಬ್ರ್್ 
ಆಚಯ್ಯಾಂ್ ಕೆಲ್ಂ.್ ತಿಂ್ ಖುಣ್ಂ್ ತಿ�ರ್್ ಆನಿ್ ಸಿದೊನ್್ 
ಶಹರ್ಂನಿ್ ಕೆಲ್ಂ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ಆಪ್್್ ಜಣ್ ಬದುನ್್,್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ಖ್ತಿರ್್ ಪಶ್ಚಿತ್ತಾಪ್್ ಜ್ವ್ನಾ,್ ಗೊಣವಸುತಾರ್್ 
ನೆ್ಹಸುನ್,್ ಗೊಬರ್್ ಪುಸತಾಲ್ಂ.್ 14

್ ಪುಣ್್ ಝಡೆತಾಚ್ಯಾ್ ದಿಸ್್ 
ತುಜ್  ಗತ್್  ತಿ�ರ್್  ಆನಿ್  ಸಿದೊನ್್  ಗ್ಂವ್ಂಚ್ಕ್�್ 
ಕಠಿಣ್್  ಜ್ತಲ್.್  15

್ ಕಫ್ನಯಾಂವ್್ d್  ತುಂ್  ಸಗ್ಯಾಕ್ 
ಚಡತಾಲೆಂಯ್?್ ನ್!್ ತುಂ್ ಪ್ತ್ಳ್ಕ್ ಶೆವಟತಲೆಂಯ್!

16
್ “ಜೊ್  ಕೊಣ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಆಯಕ್ತ್್ ತೊ್ ಮ್ಹಜೆಂ್ 

ಉತ್ರ್ಚ್್ ಆಯಕ್ತ್.್ ಜೊ್ ಕೊಣ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸಿ್ಕ್ರ್್ 
ಕರಿನ್್ ತೊ್ ಮ್್ಹಕ್ಚ್್ ಸಿ್ಕ್ರ್್ ಕರಿನ್.್ ಜೊ್ ಕೊಣ್್ 
ಮ ್್ಹಕ್್  ಸಿ್ಕ್ರ್್  ಕರುಂಕ್  ಇನ್ಕ್ರ್್  ಕತ್ಯಾ,್  ತೊ್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ಧ್ಡ್ಲ್ಯಾಕಚ್್ (ದೆವ್ಕ)್ ಇನ್ಕ್ರ್್ ಕತ್ಯಾ”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ಸೆೈತಾನ್ ಪಡೊಲಿ
17

್ ಬ್ವೆಸತತಾರ್್ ಶಿಸ್್ ಆಪೆ್ಂ್ ಪಯ ಣ್್ಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಪ್ಟಂ್ 
ಯೆತ್ನ್್  ಬೊ�ವ್್  ಸಂತೊಸಬಾರಿತ್್  ಜ್ಲೆ್.್  ತ್ಣಂ್ 
ಜೆಜುಕ,್  “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್  ಆಮಿ್  ತುಜೆಂ್  ನ್ಂವ್್ 
ಸ್ಂಗ ತ್ಾನ್್  ದೆಂವ್ಚಿರ್್  ಸಯ್ತಾ್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಖ್ಲ್್ 
ಜ್ತ್ತ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

18
್ ಜೆಜುನ್್  ತ್ಂಕ್,್  “ಸೆೈತ್ನ್್ ಝಗ್್ವ ಣೆ್ಂ್  ಬರಿ್ 

b 10.12 ಸೊದೊಮ್ ಬೊ�ವ್್ ಖೊಟೊ್ ಜಣ್್ ವಸಿತಾ್  ಕಚೆಯಾಂ್ 
ಶಹರ್.್ ದೆವ್ನ್್ ತ್ಂಚೆ�್ ಶಹರ್್ ನ್ಸ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ದ್್ರಿಂ್ 
ತ್ಂಕ್್ ದಗಿದಾಲೆಂ.
c 10.13ಖೊ ರಾಜಿನಾ, ಬೆಥಾಸ್ರಾ್ದ  ಗ್ಲ್ಲೆಯ್ಚ್ಯಾ್ 
ಸರೊವರ್ಚ್ಯಾ್ ಲ್ಗಿಂ್ ಆಸಲ್್್ ಶಹರ್ಂ.್ ಜೆಜುನ್್ ಹ್ಂಗ್ಚ್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ಶಿಕಯೆ್ಂ.
d 10.15 ಕಫಾನತಾಂವ್ ಗ್ಲ್ಲೆಯ್್ ಪ್ರಿಂತ್ಚೆಂ್ ಏಕ್ ಶಹರ್.್ 
ಜೆಜುನ್್ ಹ್ಂಗ್ಚ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಶಿಕಯೆ್ಂ.
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ಆಕ್ಸ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಸಕ್್್  ಪಡ್ಲೆಂ್  ಹ್ಂವೆಂ್  ಪಳೆಲೆಂ.್ 
19

್ ಆಯ್ಕ್!್ ಸಪ್ಯಾಚೆರ್್ ಆನಿ್ ಇಚುಂಚೆರ್್ ಚಲೊಂಕ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಪದಿ್್ ದಿಲ್ಯಾ.್ ದುಸ್ಮನ್ಂಕ್  (ಸೆೈತ್ನ್)್ 
ಆಸ್ಚಿಯಾ್  ಅಧಿಕ್ರ್ಚ್ಯಾಕ್�್  ಚಡ್್ ಅಧಿಕ್ರ್್  ಹ್ಂವೆಂ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ದಿಲ್.್ ಕ್ತೆಂಚ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಬ್ಧಕ್ ಕಚೆಯಾಂನ್.್ 
20

್ ವ್ಹಯ್,್ ದೆಂವ್ಚಿರ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಖ್ಲ್್ ಜ್ತ್ತ್.್ ಹೊ್ 
ಅಧಿಕರ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಆಸ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಸಂತೊಸ್್ ಪ್ವನ್ಶೆಂ್ 
ತುಮಿಚಿಂ್ ನ್ಂವ್ಂ್ ಸಗಿಯಾಂ್ ಬರೊವ್ನಾ್ ಆಸ್ತ್್ ದೆಕುನ್್ 
ಸಂತೊಸ್್ ಪ್ವ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

ಜೆಜುನ್ ಬಾಪಾಕ್ ರೆಲೆಲಿಂ ಮಾರೆಣ್ಂ
(ಮ್ತೆವ್್ 11:25–27;್ 13:16–17)

21
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜೆಜು್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾ್ ಥಂಯ್್ ಬೊ�ವ್್ 

ಸಂತೊಸ್ನ್್  ಭರೊನ್್  ಆಶೆಂ್  ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್  ಕರುಂಕ್ 
ಲ್ಗೊ್:್  “ಸಗ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಬ್ಪ್,್ 
ಹ್ಂವ್್ ತುಕ್್ ಆಗ್ಯಾಂ್ ದಿತ್ಂ.್ ತುವೆಂ್ ಜ್ಣ್್ಯ್ ಆನಿ್ 
ಬುದ್ಂತ್ಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಹೊಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಲ್ಪೊವ್ನಾ್ ದವಲ್್ಯಾಯಾಕ್ 
ಹ್ಂವ್್ ತುಕ್್ ಆಗ್ಯಾಂ್ ದಿತ್ಂ.್ ಪುಣ್್ ತುವೆಂ್ ಲ್್ಹನ್್ 
ಭುಗ್ಯಾಯಾಂ್ ಬರಿ್ ಆಸಲ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಹಿ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಉಗ್ಪ್ೊಯಾ್ 
ಕೆಲೊಯಾಯ.್  ವ್ಹಯ್,್  ಬ್ಪ್,್  ತಿಚ್್  ತುಜ್  ಆಪೆ�ಕ್್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲ್.

22
್ “ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಬ್ಪ್ನ್್  ಸಗೆ್ಂ್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಅಧಿ�ನ್್ 

ದಿಲ್ಂ.್ ಪೂತ್್ ಕೊಣ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಕೊಣ್ಚ್್ ನೆಣ್.್ ಬ್ಪ್ಕ್ 
ಎಕ್್ಯಾಕ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್  ಬ್ಪ್್  ಕೊಣ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಪೂತ್್ 
ಜ್ಣ್.್ ಪೂತ್್ ಕೊಣ್ಕ್ ಬ್ಪ್್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಕಳಿತ್್ 
ಕತ್ಯಾಗಿ�್ ತೆ್ ಮ್ತ್ರಿ್ ಜ್ಣ್ಂ್ ಜ್ತಲೆ.”

23
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜೆಜುನ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಶಿಸ್್  ಥಂಯ್್ 

ಪತೊಯಾನ್್ ಪಳೆಲೆಂ.್  ಥಂಯ್್ ತ್ಚೆ�್  ಶಿಸ್್ ಮ್ತ್ರಿ್ 
ಆಸಲ್ೆ.್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಂಕ್ಂ,್ “ಆತ್ಂ್ ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ ಸಂಗಿತಾಂ್ 
ದೆಖತಾಲೆ್ ತುಮಿ್ ಭ್ಗಿ!್ 24

್ ಸಬ್ರ್್ ಪರಿವ್ದಿ್ ಆನಿ್ ರ್ಯ್್ 
ತುಮಿ್ ಆತ್ಂ್ ಪಳೆತ್ತ್್ ತೆಂ್ ಆನಿ್ ಆತ್ಂ್ ತುಮಿ್ 
ಆಯೊಕ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ ಸಂಗೊ್ಯ್ ಆಯ್ಕ್ಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಶೆಲೆ್.್ 
ಪುಣ್್ ತ್ಂಕ್್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ಲೆಂ್ ನ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

ಬರಾಕ್ತಾ ಸಾಮಾರಿರಾರಾರಾಚಿ ಒಪಾರ್
25

್ ತವಳ್್ ಶ್ಸಿತ್್ ಪೆೈಕ್್ ಎಕೊ್್ ಜೆಜುಚಿ್ ಪರಿ�ಕ್್್ ಕರುಂಕ್ 
ಉಠುನ್,್ “ಮೆಸಿತ್,್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಸ್ಸಿಣ್ಕ್ ಜವಿತ್್ ಜೊಡುಂಕ್ 
ಕ್ತೆಂ್ ಕರಿಜಯ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.

26
್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಂಕ್ಂ,್ “ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ಂತ್್ ಹ್ಯಾ್ 

ವಿಶಿಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಬರಯ್್ಂ?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.
27

್ ತ್ಕ್್ ತ್ಣೆಂ,್  “‘ತುವೆಂ್ ತುಜ್ಯಾ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ 
ದೆವ್ಕ್ ಸಗ್್ಯಾ್ ಕ್ಳ್್ನ್,್ ಸಗ್್ಯಾ್ ಆತ್ಯಾನ್,್ ಸಗ್್ಯಾ್ 
ಸಕ ತೆಾನ್್  ಆನಿ್  ಸಗ್್ಯಾ್  ಮನ್ನ್್  ಮೊ�ಗ್್  ಕರಿಜಯ್’್ 
ಆನಿ್  ‘ತುವೆಂ್  ತುಜೊ್ ಮೊ�ಗ್್  ಕೆಲ್್ಯಾ್  ಬರಿ್  ತುಜ್ಯಾ್ 
ಸೆಜ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕರಿಜಯ್’್ ಮ್ಹಣ್್ ಬರಯ್್ಂ”್ 
ಮ್ಹಣುನ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

28
್ ಜೆಜುನ್,್ “ತುಜ್ ಜ್ಪ್್ ಸ್ಕ್ಯಾ.್ ತುಂ್ ತಶೆಂಚ್್ 

ಕರ್,್  ತವಳ್್  ತುಕ್್  ಸ್ಸಿಣ್ಕ್  ಜವಿತ್್  ಲ್ಭ ತ್ಾಲೆಂ”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

29
್ ಪುಣ್್ ತ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆನ್್ ಆಪುಣ್್ ನಿತಿವಂತ್್ ಮ್ಹಣ್್ 

ದ್ಖೊಂವೆಚಿ�್  ಖ್ತಿರ್,್  ಜೆಜುಕಡೆ,್  “ಮ್ಹಜೊ್  ಪೆಲೊ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಕೊಣ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.

30
್ ತವಳ್್  ಜೆಜುನ್್  ತ್ಕ್್  ಜ್ಪ್್  ದಿ�ವ್ನಾ್ 

ಮ್ಹಣ್ಲೊ:್  “ಏಕ್  ಮನಿಸ್್  ಜೆರುಜಲೆಮ್್  ಥ್ವ್ನಾ್ 
ದೆಂವುನ್್  ಜೆರಿಕೊಚ್ಯಾ್  ವ್ಟೆರ್್  ವಚುನ್್  ಆಸ್ಲೊ.್ 
ಥೊಡೆ್  ಚೊರ್ಂನಿ್  ತ್ಕ್್  ವೆಡೊ್ ಘಾಲೊ.್  ತ್ಣಂ್ 
ತ್ಚೆ�್  ವಸುತಾರ್್  ಪ್ಂಜುನ್್ ಘಾಲ್ನಾ್  ತ್ಕ್್ ಮ್ನ್ಯಾ್ 
ಘಾಯ್್ ಕೆಲೆ.್ ತೊ್ ವಯ್ರಿ್ ಉಠ್ನ್ಶೆಂ್ ಸಕ್್್ ದಣಯಾರ್್ 
ಪಡೊ.್್ ಚೊರ್ಂನಿ್ ತ್ಕ್್ ದಣಯಾರ್ಚ್್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಗೆಲೆ.್ ತೊ್ 
ಮೊಚ್ಯಾಯಾ್ ಸಿಥಿತೆರ್್ ಆಸ್ಲೊ.

31
್ “ತೆ�ಚ್್  ವೆ�ಳ್ರ್್  ಜುದೆ�ವ್್  ಯ್ಜಕ್  ತ್ಯಾ್ 

ವ್ಟೆರ್್ ವಚುನ್್ ಆಸ್ಲೊ.್ ಯ್ಜಕ್ ತ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಕ್ 
ಪಳೆಲ್ಯಾರಿ�್  ತ್ಕ್್  ಕುಮೊಕ್  ಕರಿನ್ಶೆಂ,್  ತೊ್ 
ಮುಖ್ರ್್ ಗೆಲೊ.್ 32

್ ಉಪ್ರಿಂತ್,್ ಏಕ್ ಲೆವಿತ್್ ತ್ಯಾಚ್್ 
ವ್ಟೆರ್್ ವಚುನ್್ ಆಸ ತ್ಾನ್್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಲ್ಗಿಂ್ ಆಯೊ್.್ 
ತ್ಣೆಂ್ ತ್ಕ್್ ಪಳೆಲ್ಯಾರಿ�್ ಕುಮೊಕ್ ಕರಿನ್ಶೆಂ್ ಆಪೆ್�್ 
ವ್ಟೆರ್್ ಮುಖ್ರ್್ ಗೆಲೊ.

33
್ “ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಏಕ್  ಸ್ಮ್ರಿಯ್ಗ್ರ್್  ತ್ಯಾ್ 

ವ್ಟೆರ್್ ಪಯ್ಣ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಥಂಯ್್ ಆಯೊ್.್ ತ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಕ್ 
ಪಳೆವ್ನಾ್ ಚುಚುಯಾಲೊಯಾ.್ 34

್ ಸ್ಮ್ರಿಯ್ಗ್ರ್್ ತ್ಚೆ�್ 
ಲ್ಗಿಂ್  ವಚುನ್್  ತ್ಚ್ಯಾ್ ಘಾಯ್ಂಕ್  ತೆ�ಲ್್  ಆನಿ್ 
ದ್ಕ್ಂ್  ರೊ�ಸ್್  ಲ್ವ್ನಾ್  ವಸುತಾರ್ಂತ್್  ತೆ್  ಬ್ಂಧೆ್.್ 
ತ್ಣೆಂ್  ತ್ಕ್್ ಘಾಡ್್ಚೆರ್್ ಘಾಲ್ನಾ್ ಏಕ್್ ಛತ್ರಿಕ್ 
ವ್ಹನ್ಯಾ್ ಗೆಲೊ,್ ತ್ಚಿ್ ತ್ಣೆಂ್ ಜತನ್್ ಕೆಲ್.್ 35

್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ 
ದಿಸ್,್  ಸ್ಮ್ರಿಯ್ಗ್ರ್ನ್್  ದೊ�ನ್್  ರುಪ್ಯಾಚಿ್ 
ನ್ಣಂ್  ದಿ�ವ್ನಾ,್  ತ್ಣೆಂ್  ಛತ್ರಿಗ್ರ್ಕ್  ಮ್ಹಳೆಂ್ 
‘ಘಾಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಹ್ಚಿ್ ಜತನ್್ ಘ.್ ಆನಿ್ ಕ್ತೆಂ್ ಚಡಿತ್್ 
ಖಚ್ಯಾಲ್ಯಾರ್್ ಹ್ಂವ್್ ಪ್ಟಂ್ ಯೆತ್ನ್್ ತುಕ್್ ದಿತ್’್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.”

36
್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಕ್,್ “ಹ್ಯಾ್ ತೆಗ್ಂ್ ಪೆೈಕ್್ (ಯ್ಜಕ,್ 

ಲೆ�ವಿತ್್ ಆನಿ್ ಸ್ಮ್ರಿಯ್ಗ್ರ್)್ ಕೊಣೆಂ್ ಚೊರ್ಂ್ 
ಥ್ವ್ನಾ್  ಘಾಯ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾಕ್  ಮನ್ಶೆಕ್  ಮೊ�ಗ್್ 
ದ್ಕ್ಯೊ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.

37
್ ಶ್ಸಿತ್ನ್,್ “ತ್ಕ್್ ಕುಮೊಕ್ ಕೆಲೊ್ಚ್”್ ಮ್ಹಣುನ್್ 

ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.
ತವಳ್,್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಕ್,್ “ತಶೆಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ತುಂ್ 

ವಚುನ್್  ತುಜ್ಯಾ್  ಸೆಜ್ರ್ಂಕ್ a್  ತಶೆಂಚ್್  ಕರ್!”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

a 10.37ಸೆಜಾರಾಂಕ್ ಹೆರ್್  ಲೊಕ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಕುಮೊಕ್ 
ಜ್ಯ್ಲೆ್.
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ಮರಿ ಆನಿ ಮಾಥಾತಾ
38

್ ಜೆಜು್ ಆನಿ್ ತ್ಚೆ್ ಶಿಸ್್ ಪಯ್ಣ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಏಕ್ ಹಳೆ್ಕ್ 
ಗೆಲೆ.್ ಥಂಯ್್ ಮ್ಥ್ಯಾ್ ನ್ಂವ್ಚೆ�್ ಸಿತ್�ಯೆನ್್ ಜೆಜುಕ್ 
ಆಪ್್ಯಾ್ ಘರ್ಕ್ ಆಪಯ್ೊ.್ 39

್ ತಿಕ್್ ಮರಿ್ ನ್ಂವ್ಚಿ್ 
ಏಕ್ ಭಯ್ಣ್್ ಆಸಿ್.್ ಮರಿ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ಪ್ಂಯ್ಂ್ ಸಶಿಯಾಂ್ 
ಬಸುನ್್ ತ್ಚಿ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಆಯಕ್ತ್ಲ್.್ ಪುಣ್್ ತಿಚ್ಯಾ್ ಭಯ್ಣ್್ 
ಮ್ಥ್ಯಾ್ ಸಬ್ಯಾರ್ಯ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾರ್್ ಪಡಿ್.್ 40

್ ಘರ್ಂತ್್ 
ಜ್ಯೆತಾಂ್ ಕ್ಮ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾವವಿಯಾಂ್ ರ್ಗ್ನ್್ ಮ್ಥ್ಯಾ್ 
ಜೆಜು್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್ “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಭಯಣ್ನ್್ 
ಘಚೆಯಾಂ್ ಸಗೆ್ಂ್ ಕ್ಮ್್ ಮ್್ಹಕ್ಚ್್ ಕರುಂಕ್ ಸೊಡ್್ಂ.್ 
ಹ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ತುಕ್್  ಖಂತ್್  ನ್ಂಗಿ�?್  ಮ ್್ಹಕ್್ 
ಕುಮೊಕ್ ಕರುಂಕ್ ತಿಚೆಕಡೆ್ ಸ್ಂಗ್?”್ ಮ್ಹಣ್ಲ್.

41
್ ಪುಣ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್್ ತಿಕ್,್ “ಮ್ಥ್ಯಾ,ಮ್ಥ್ಯಾ,್ 

ತುಂ್ ಸಬ್ರ್್ ಸಂಗಿತಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಖಂತ್್ ಹುಸೊಕ್್ ಕನ್ಯಾ್ 
ಆಸ್ಯ್.್ 42

್ ಪುಣ್್ ಏಕಚ್್ ಏಕ್ ಗಜೆಯಾಚೆಂ.್ ಮರಿಯೆನ್್ 
ಬರೊ್  ವ್ಂಟೊ್  ವಿಂಚುನ್್  ಕ್ಡ್್.್  ತಿಚೆ�್  ಲ್ಗೊಚಿ್ 
ಕೆದಿಂಚ್್ ತೊ್ ಕ್ಡ್ನಾ್ ವ್ಹಚೆಯಾನ್ತ್.”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

ಮಾರಾಣ್ಯ ವಿಶಾಕ್ಂತ್ ಜೆಜುಚಿ ಶಿರೊವ್ಣ್
(ಮ್ತೆವ್್ 6:9–15)

11್ ್ 1್ ಏಕ್ ಪ್ವಿಟಂ್ ಜೆಜು್ ಏಕ್ ಸುವ್ತೆರ್್ ಮ್ಗೆಣ್ಂ್ 
ಕನ್ಯಾ್  ಆಸ್ಲೊ್.್  ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್  ಕನ್ಯಾ್  ಜ್ತಚ್,್ 

ಶಿಸ್ಂ್  ಪೆೈಕ್್  ಎಕ್್ಯಾನ್,್  “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್  ಜುವ್ಂವ್ನಾ್ 
ಆಪ್್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂಕ್ ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್ ಕರುಂಕ್ ಶಿಕಯ್ಲೆ್�್ ಬರಿ,್ 
ಆಮ್ಕ್ಂಯ�್ ಮ್ಗೆಣ್ಂ್ ಕರುಂಕ್ ಶಿಕಯ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

2
್ ಜೆಜು್  ತ್ಂಕ್್  ಆಶೆಂ್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್:್  “ತುಮಿ್ 

ಮ್ಗೆಣ್ಂ್ ಕತ್ಯಾನ್್ ಆಶೆಂ್ ಮ್ಹಣ್:

‘ಬ್ಪ್,್ ತುಜೆಂ್ ನ್ಂವ್್ ಕೆದ್ಳ್ಯ್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಜ್ಂವ್.

ತುಜೆಂ್ ರ್ಜ್ಯಾ್ ಯೆ�ಂವ್.
್  3್ ಆಮೆಚಿಂ್ ಸದ್ಂಚೆಂ್ ಖ್ಣ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ದಿ�.
್  4್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಚೂಕ್ ಕೆಲ್್ಯಾಂಕ್ ಆಮಿ್ ಬೊಗಿಶೆಲ್್ಯಾ್ ಬರಿ

ಆಮಿಚಿಂ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂಯ�್ ಬೊಗಿಶೆ.
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ತ್ಳ ಣೆ್ಂತ್್ ಪಡೊಂವ್ಕ್್ ಸೊಡಿನ್ಕ್.’”

ಖಳನಾಸಾತಾನಾ ಮಾರೆಣ್ಂ ಕರಾ
(ಮ್ತೆವ್್ 7:7–11)

5
್ 
–6

್ ತವಳ್್ ಜೆಜು್ ತ್ಂಕ್ಂ,್ “ತುಮೆಚಿ�್ ಮಧೆಂ್ ಎಕ್್ಯಾನ್್ 
ಆಪ್್ಯಾ್ ಇಷ್ಟಚ್್ ಘರ್್ ಮಧ್ಯಾನೆರ್್  ರ್ತಿಂ್  ವೆ�ಳ್್ 
ಕನ್ಯಾ್  ಗೆಲ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಚಿಂತ್ಯಾ.್  ತೊ್  ಆಪ್್ಯಾಇಷ್ಟಕ್ 
‘ಪಯ ಣ್್ರ್್ ಆಸಲ್ೊ್ ಮ್ಹಜೊ್ ಏಕ್ ಈಷ್ಟ್ ಆವಿಚಿತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್ ಪಯ್ಸೆ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಘರ್್ ಆಯ್್.್ 
ಪುಣ್್ ತ್ಕ್್ ಜೆವ್ಣ್ಕ್ ದಿ�ಂವ್ಕ್್ ಮ್ಹಜೆಲ್ಗಿಂ್ ಕ್ಂಯ್ಚಿ್ 
ನ್.್ ದಯ್ಕನ್ಯಾ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ತಿ�ನ್್ ಉಂಡೆ್ ದಿ�’್ ಮ್ಹಣ್್ 
ವಿಚ್ತ್ಯಾ.್  7

್ ಘರ್್ ಭಿತರ್್ ಆಸ್ಲೊ್ ಈಷ್ಟ,್  ವಚ್!್ 

ಮ ್್ಹಕ್್ ಧೊಶಿನ್ಕ್!್ ದ್ರ್ಕ್ ಖಿಳ್್ ಘಾಲ್ನಾ್ ಜ್ಲ್ಯಾ!್ 
ಹ್ಂವ್್ ಆನಿ್ ಮ್ಹಜ್ ಭುಗಿಯಾಂ್ ನಿದ್್ಯಾಂವ್.್ ಆತ್ಂ್ ಉಠುನ್್ 
ತುಕ್್ ಕ್ಂಯ್್ ದಿಂವ್ಕ್್ ಮ್ಹಜೆ�್ ವವಿಯಾಂ್ ಜ್ಯ್ನಾ’್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಜ್ಪ್್ ದಿತ್.್ 8್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ,್ ಇಷ್ಟಗತೆ�್ 
ಪ್ಸತ್್ ತೊ್ ಉಠುನ್್ ಉಂಡೊ್ ದಿಂವ್ಕ್್ ಜ್ಂವೆಚಿಂ್ ನ್.್ 
ಪುಣ್್ ಖಳನ್ಸ ತ್ಾನ್್ ವಿಚ್ರುಂನ್ಂಚ್್ ಆಸ್್ಯಾರ್,್ ತೊ್ 
ಉಠುನ್್ ಖಂಡಿತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಪ್್ಯಾಇಷ್ಟಕ್ ಜ್ಯ್ಲೊ್್ 
ಉಂಡೊ್ ದಿತಲೊ.್ 9್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ,್  ಮ್ಗ್,್  ತುಮಿ್  ಘತಲ್ಯಾತ್.್  ಸೊಧ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಮೆಳತಾಲೆಂ,್ ಬಡಯ್್ ತವಳ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ದ್ರ್್ 
ಉಗೆತಾಂ್ ಜ್ತಲೆಂ.್ 10

್ ವ್ಹಯ್,್ ಜೊ್ ಕೊಣ್್ ಖಳನ್ಸ್ತಾನ್್ 
ಮ್ಗ ತ್ಾ್ ತೊ್ ಘತಲೊ.್ ಖಳನ್ಸ ತ್ಾನ್್ ಸೊಧತಾಲ್ಯಾಕ್ 
ಮೆಳತಾಲೆಂ.್  ಜೊ್  ಕೊಣ್್  ಖಳನ್ಸ ತ್ಾನ್್  ಬಡಯ್್ಯಾರ್್ 
ತ್ಕ್್ ದ್ರ್್ ಉಗೆತಾಂ್ ಜ್ತಲೆಂ.್ 11

್ “ತುಮೆಚಿ�್ ಮಧೆಂ್ ಕ್ತೆ್್ 
ಜಣ್್ ಬ್ಪ್ಯ್್ ಜ್ಲ್ಯಾತ್?್ ಕೊಣ್ಯ�್ ಬ್ಪ್ಯ್್ 
ಆಪೊ್್  ಪೂತ್್  ಮ್ಸಿ್ತ್್  ವಿಚ್ರಿತ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ 
ತುಮಿ್ ತ್ಕ್್ ಜವ ದ್ಾಳ್್ ದಿತಲ್ಯಾತ್ಗಿ�?್ ನ್!್ ತುಮಿ್ 
ಮ್ಸಿ್ತ್್  ದಿತಲ್ಯಾತ್.್  12

್ ತುಮೊಚಿ್  ಪೂತ್್  ತ್ಂತಿಂ್ 
ವಿಚ್ಲ್ಯಾಯಾರ್,್ ತುಮಿ್  ತ್ಕ್್ ವಿಚು್ ದಿತಲ್ಯಾತ್ಗಿ�?್ 
ನ್!್ 13

್ ತುಮಿ್ ಹೆರ್ಂ್ ಲೊಕ್್ ಬರಿ್ ಖೊಟೆ್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಕ್ ಬಯೊಯಾ್ ವಸುತಾ್ ದಿತ್ತ್.್ ತೆ�ಚ್್ 
ಬರಿ್ ಸಗಿಯಾಂಚೊ್ ಬ್ಪ್್ ಆಪ ಣ್್ಲ್ಗಿಂ್ ಮ್ಗತಾಲ್ಯಾಂಕ್ 
ವ್ತ್ಯಾಯಾ್ ಮ್ಪ್ನ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತೊಮ್ ಖಂಡಿತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ದಿತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ.್

ಜೆಜುಚಿ ಸಕತ್ ದೆವಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಿ
(ಮ್ತೆವ್್ 12:22–30;್ ಮ್ಕಯಾ್ 3:20–27)

14
್ ಏಕ್  ಪ್ವಿಟಂ್  ಜೆಜು್  ಏಕ್  ಮೊನೊ್  ದೆಂವ್ಚಿರ್್ 

ಲ್ಗ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೊಡಯತಾಲೊ.್ ದೆಂವ್ಚಿರ್್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ವೆತಚ್್ 
ತೊ್  ಉಲೊಂವ್ಕ್್  ಲ್ಗೊ್.್  ಹೆಂ್  ಪಳೆಲೊ್್  ಲೊ�ಕ್ 
ವಿಜಮತ್್  ಜ್ಲೊ.್  15

್ ಪುಣ್್  ಥೊಡೆ,್  “ದೆಂವ್ಚಿರ್್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಕಷಟತ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಹೊ್ ಬೆಎಲೆ್ಬುಲ್ಚೆ�್ ಸಕ ತೆಾನ್್ 
ಸೊಡಯ ತ್ಾ.್ ಬೆಎಲೆ್ಬೂಲ್್ ದೆಂವ್ಚಿರ್ಂಚೊ್ ಅಧಿಪತಿ”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

16
್ ಹೆರ್್ ಥೊಡೆ್ ಜಣ್್ ಜೆಜುಕ್ ಪರಿ�ಕ್್್ ಪಳೆಂವೆಚಿ�್ 

ಖ್ತಿರ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಏಕ್ ಖುಣ್್ ಕನ್ಯಾ್ ದ್ಕಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.್  17

್ ಪುಣ್್  ತ್ಂಚಿ್  ಚಿಂತ್ನಾಂ್  ಜ್ಣ್ಂ್ 
ಜ್ಲೊ್್ ಜೆಜು್ ತ್ಂಕ್ಂ,್ “ವ್ಂಟೆಫ್ಂಟೆ್ ಜ್ಲೆ್್ ಆನಿ್ 
ಅಂತರ್ಝುಜ್ನ್್ ಝುಜೆಚಿಂ್ ರ್ಜ್ಯಾ್ ನ್ಸ್್ ಜ್ತಲೆಂ.್ 
ಭೆ�ದ್್ ಬ್ವ್್ ಆಸ್ಲೆಂ್್ ಕುಟ್ಂಮ್್ ದೆಸ್್ಟ್್ ಜ್ತಲೆಂ.್ 
18

್ ತಶೆಂಚ್,್  ಸೆೈತ್ನ್್  ಆಪೆ್್  ವಿರೊ�ಧ್್  ಆಪುಣ್ಚ್್ 
ಝುಜ್್ಯಾರ್್ ತ್ಚೆ�್ ರ್ಜ್ಯಾ್ ಮುಂದ್ವಸುಯಾಂಕ್ ಕಶೆಂ್ 
ಸ್ಧ್ಯಾ?್  ಹ್ಂವ್್  ದೆಂವ್ಚಿರ್ಂಕ್  ಬೆಎಲೆ್ಬುಲ್ಚೆ�್ 
ಸಕೆತಾನ್್ ಸೊಡಯ್ತಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಮಿ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.್ 19

್ ಹ್ಂವ್್ 
ಬೆಎಲೆ್ಬುಲ್ಚೆ�್ ಸಕ ತೆಾನ್್ ದೆಂವ್ಚಿರ್ಂಕ್ ಸೊಡಯ ತ್ಾಂ್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ತುಮೊಚಿ್  ಲೊ�ಕ್  ಖಂಯ್ಚಿ್  ಸಕ ತೆಾನ್್ 
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ದೆಂವ್ಚಿರ್ಂಕ್ ಸೊಡಯ ತ್ಾತ್?್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತುಮೊಚಿ್ 
ಸ್ಂತ್್ ಲೊ�ಕ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಅಪ್ರಿಧಿ್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾಲೆ.್ 
20

್ ಪುಣ್್  ಹ್ಂವ್್  ದೆವ್ಚೆ�್  ಪದೆ್ನ್್  ದೆಂವ್ಚಿರ್್ 
ಧ್ಂವ್್ಯ್ತಾಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ದೆವ್ಚೆಂ್ ರ್ಜ್ಯಾ್ ತುಂಮೆಚಿ�್ 
ಥಂಯ್್ ಆಯ್್ಂ್ ಮ್ಹಣ್ಚಿಯಾಕ್ ಹಿಚ್್ ಸ್ಕಸೆ್ ಜ್ತಲ್.

21
್ “ಎಕೊ್್ ಬಳ್ಂತ್್ ಮನಿಸ್್ ಸಬ್ರ್್ ಹ್ತೆರ್ಂ್ 

ಘವ್ನಾ್ ಆಪೆ್ಂ್ ಘರ್್ ದ್ರ್್ ರ್ಖತ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ಘರ್ಂತೊ್ಯಾ್  ವಸುತಾ್  ಭದರಿತೆನ್್  ಆಸತಾಲೊಯಾ.್  22

್ ಪುಣ್್ 
ತ್ಚ್ಯಾಕ್�್  ಚಡ್್ ಬಳ್ಂತ್್ ದುಸೊರಿ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್  ತ್ಕ್್ 
ಸಲ್ಯ್ತಾ್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ಆಪೆ್ಂ್ ಘರ್್ ದ್ರ್್ ಭದರಿತೆನ್್ 
ಆಸ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತ್್ಯಾ್ ಪಯ್್ಯಾ್ ಬಳ್ಂತ್್ ಮನ್ಶೆಚೆಂ್ 
ಹ್ತೆರ್ಂ್  ತೊ್  ವ್ಡ್ನಾ್  ವ್ಹತ್ಯಾಲೊ.್  ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ಬಳ್ಂತ್್ ಮನಿಸ್್ ತ್ಯಾ್ ಪಯ್್ಯಾಮನ್ಶೆಚಿ್ ವಸುತಾ್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ 
ಜ್ಯ್್ ಜ್ಲೆ್್ ಬರಿ್ ಕತ್ಯಾಲೊ.

23
್ “ಕೊಣ್್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ನ್್ ತೊ್ ಮ ್್ಹಕ್್ 

ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಜೊ್ ಕೊಣ್್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಪುಂಜ್ಯ್ನಾ,್ ತೊ್ ಶಿಂಪ್್ಯ್ತಾ.

ಖಾಲ್ ಜಾಲೆಲಿಂ ರಾಳ್ಜ್
(ಮ್ತೆವ್್ 12:43–45)

24
್ “ಏಕ್ ಮನ್ಶೆಕ್ ಲ್ಗ್ಲೊ್್ ಖೊಟೊ್ ಆತೊಮ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ 

ಗೆಲ್ಯಾಂ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ವಿಶೆವ್್ ಖ್ತಿರ್್ ಸುಕ್ಯಾ್ ಉದ್ಕ್ 
ನ್ತ್ಲ್ಯಾ್ ಅರಣ್ಯಾಂತ್್ ಭೊಂವ್ತಾ.್ ಪುಣ್್ ತ್ಕ್್ ವಿಶೆವ್್ 
ಘಂವ್ಕ್್  ಜ್ಗೊ್  ಮೆಳನ್.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ‘ಹ್ಂವ್್ 
ಸೊಡ್್ಯಾ್ ಘರ್ಕ್  ಪ್ಟಂ್  ವೆತ್ಂ’್ ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾ.್ 
25

್ ತೆಂ್  ತ್ಯಾ್  ಮನ್ಶೆಚ್ಯಾ್  ಸಶಿಯಾಂ್  ಪ್ಟಂ್ ಯೆತಚ್,್ 
ತೆಂ್  ಘರ್್  (ಮನಿಸ್),್  ಆಥ್ಯಾತ್್  ತ್ಯಾ್  ಮನ್ಶೆಚೆಂ್ 
ಕ್ಳಿಜ್್ ಸೊಭಿತ್್ ಝ್ಡ್ನಾ್ ನಿತಳ್್ ದವಲಯಾಲೆಂ್ ಪಳೆತ್.್ 
26

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತೊ್ ಖೊಟೊ್ ಆತೊಮ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ವಚುನ್್ 
ಆಪ್್ಯಾಚ್ಯಾಕ್�್ ಚಡ್್ ದುಸೆರಿ್ ಸ್ತ್್ ಖೊಟೆ್ ದೆಂವ್ಚಿರ್ಂಕ್ 
ಆಪೊವ್ನಾ್ ಹ್ಡ ತ್ಾ.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತೆ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ದೆಂವ್ಚಿರ್್ 
ತ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಚ್ಯಾ್ ಭಿತರ್ಚ್್ ವಸಿತಾ್ ಕತ್ಯಾತ್.್ ತವಳ್್ ತ್ಯಾ್ 
ಮನ್ಶೆಚಿ್ ಗತ್್ ಪಯ್ೆಂಚೆ�್ ಪ್ರಿಸ್್ ಚಡ್್ ಸಂಕಟ್ಚಿ್ 
ಜ್ತಲ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ನಿೇಜ್ ಭಾಗಿ
27

್ ಜೆಜುನ್್  ಹೊಯಾ್  ಸಂಗೊ್ಯ್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾನ್,್  ಥಂಯ್,್ 
ಲೊಕ್್ ಸಂಗಿಂ್ ಆಸ್ಲ್್ ಏಕ್ ಸಿತ್ಯೆನ್್ ಜೆಜುಕ,್ “ತುಕ್್ 
ವ ್್ಹವಯ್ಲ್್್ ಆನಿ್ ಪ್ನೊ್ ದಿಲ್್್ ಆವಯ್್ ಕ್ತಿ್್  ಭ್ಗಿ್ 
ಸಯ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗಿ್.

28
್ ಪುಣ್್ ಜೆಜು,್ “ದೆವ್ಚೆಂ್ ಉತರ್್ ಆಯುಕ್ನ್್ ತೆಂ್ 

ಪ್ಳೊೆ ಚಿ್ ಲೊ�ಕ್ ಚಡ್್ ಭ್ಗಿ!”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

ಆಮಾಕಾಂ ಸಾಕ್ಸ್ ದೇ!
(ಮ್ತೆವ್್ 12:38–42;್ ಮ್ಕಯಾ್ 8:12)

29
್ ಲೊಕ್ಜಮೆ್ ಚಡುನ್್ ಯೆತ್ನ್,್ ಜೆಜು್ ತ್ಂಕ್ಂ,್ 

“ಹಿ್ ಸಂತತ್್ ಖೊಟ್ ಸಂತತ್್ ಸಮ!್ ತಿ್ ಖುಣ್ಂ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್ 
ಆಪೆ�ಕ್ಷಿತ್.್ ಪುಣ್್ ಯೊನ್್ ಪರಿವ್ದ್ಚ್ಯಾ್ ಜವಿತ್ಂತ್್ 
ಜ್ಲ್್ಂ್ ಖುಣ್ಂ್ ಶಿವ್ಯ್್ ದುಸೆರಿಂ್ ಖಂಯಚಿಚ್್ ಹ್ಕ್್ 
ಮೆಳಿಚಿನ್.್  30

್ ನಿನಿವೆಚ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್  ಯೊನ್್  ಏಕ್ 
ಖುಣ್ಂ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೊ.್  ತಶೆಂ್  ಮನ್ಶೆಪೂತ್್  ಹ್ಯಾ್ 
ಕ್ಳ್ಚ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಖುಣ್ಂ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.

31
್ “ಝಡೆತಾಚ್ಯಾ್ ದಿಸ್,್ ದಕ್ಷಿಣೆಚಿ್ ರ್ಣಂ್ ಹೆ್ ಸಂತತೆಕ್ 

ಸವೆಂ್ ಉಬಿ್  ರ್ವತಾಲ್್  ಆನಿ್  ತ್ಂಕ್್  ಗುನ್ಯಾಂವ್ಕ್ರ್್ 
ಕತಯಾಲ್.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತಿ್ ರ್ಣ್ ಪಯ್ಸೆ್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಸ್ಲ್ಮಂವಿಚಿಂ್  ಜ್ಣ್್ಯೆಚಿಂ್  ಉತ್ರಿಂ್  ಆಯುಕ್ಂಕ್ 
ಆಯ್್ಲ್್.್  ಪುಣ್್  ಹ್ಂವೆ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್  ಕ್ತೆಂ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ ಸ್ಲ್ಮಂವ್್ ಪ್ರಿಸ್್ ವತೊಯಾ್ ಹ್ಂಗ್್ ಆಸ್!

32
್ “ಝಡೆತಾಚ್ಯಾ್ ದಿಸ್್ ನಿನಿವೆಚೊ್ ಲೊ�ಕ್ ಹೆ್ ಸಂತೆತೆ�್ 

ಸವೆಂ್  ಉಬೊ್  ರ್ವ್ನ್್  ತಿಕ್್  ಗುನ್ಯಾಂವ್ಕ್ರ್್ 
ಕತ್ಯಾಲೊ.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತೆ್ ಪರಿವ್ದಿ್ ಜ್ಲೊ್್ 
ಯೊನ್ಚಿ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಆಯುಕ್ನ್್ ತ್ಣಂ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ 
ಖ್ತಿರ್್  ಪಶ್ಚಿತ ತ್ಾಪ್್  ಪ್ವ್ನ್್  ದೆವ್್  ಥಂಯ್್ 
ಪತ್ಯಾಲೆ.್  ಪುಣ್್  ಹ್ಂವ್್ ಪರಿವ್ದಿ್ ಯೊನ್್  ಪ್ರಿಸ್್ 
ವತೊಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.

ಸಂಸಾರಾಕ್ ಉಜಾವಾಡ್
(ಮ್ತೆವ್್ 5:15;್ 6:22–23)

33
್ “ದಿವ್್  ಪೆಟೊವ್ನಾ್  ಕಳ ಶೆೆ�್  ಪಂದ್್  ಜ್ಂವ್್  ವ್್ 

ದುಸೆರಿಕಡೆ್ ಧ್ಂಪುನ್್ ದವರಿನ್.್ ಭಿತರ್್ ಸತಯಾಲ್ಯಾಂಕ್ 
ಉಜ್್ಡ್್ ದಿಸಶೆಂ್ ದಿವ್ಟಣೆರ್್ ದವತ್ಯಾ.್ 34

್ ತುಜೊ್ 
ದೊಳೊೆ್ ಕುಡಿಚೊ್ ಉಜ್್ಡ್,್ ತುಜೊ್ ದೊಳೊೆ್ ಬರೊ್ 
ಆಸ್್ಯಾರ್,್ ತುಜ್ ಸಗಿ್್ ಕೂಡ್್ ಉಜ್್ಡ್ಂತ್್ ಆಸತಾಲ್.್ 
ತುಜೊ್ ದೊಳೊೆ್ ಪ್ಡ್್ ಜ್ಯ್ತಾ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ತುಜ್ ಸಗಿ್್ 
ಕೂಡ್್ ಕ್ಳೊೆಕ್ಂತ್್ ಆಸತಾಲ್.್ 35

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಚತ್ರಿಯ್್ 
ಕರ್!್ ತುಜೆ�್ ಥಂಯ್್ ಆಸ್ಲೊ್ ಉಜ್್ಡ್್  ಕ್ಳೊೆಕ್ 
ಜ್ಯ್ನಾಶೆಂ್ ಪಳ .ೆ್ 36

್ ಸಗಿ್್ ತುಜ್ ಕೂಡ್್ ಉಜ್್ಡ್ಂತ್್ 
ಆಸೊನ್್  ಖಂಯೊಚಿಯ�್  ಸ್ಂದೊ್  ಕ್ಳೊೆಕ್ಂತ್್ 
ನ್ಸ್ತಾನ್್ ತುಂ್ ಪಜಯಾಳಿತ್್ ಉಜ್್ಡ್ಬರಿ್ ಆಸತಾಲೊಯ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ಜೆಜುನ್ ಫಾರಿಜೆವಾಂಕ್ ರೆಲೆಲಿಂ ಖಂಡನ್
(ಮ್ತೆವ್್ 23:1–36;್ ಮ್ಕಯಾ್ 12:38–40;್ ಲೂಕ್ 20:45–47)
37

್ ಜೆಜು್  ಉಲೊವ್ನಾ್  ಜ್ತಚ್್  ಏಕ್  ಫ್ರಿಜೆವ್ನ್್ 
ಜೆಜುಕ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಘರ್್  ಜೆವ ಣ್್ಕ್  ಯೆ�ಜಯ್್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಆಪಯೊ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಜೆಜು್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಘರ್್ ವಚುನ್್ 
ಜೆವ್ಣ್ಕ್ ಬಸೊ.್್ 38

್ ಪುಣ್್ ಜೆಜು್ ಆಪೆ್್ ಹ್ತ್್ ಧುಯ್ನಾಶೆಂ್ 
ಜೆವ್ಣ್ಕ್ ಬಸ್ಲೆಂ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಫ್ರಿಜೆವ್್ ವಿಜಮತ್್ ಜ್ಲೊ.್ 
39

್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್್  (ಜೆಜು)್  ತ್ಕ್್  ಕ್ತೆಂ್  ಸ್ಂಗೆ್ಂ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್:್ “ಫ್ರಿಜೆವ್್ ಜ್ಲೆ್್ ತುಮಿ್ ಆಯದಾನ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ಆನಿ್  ಕೊಪ್ಂಚ್ಯಾ್  ಭ್ಯ್್ಯಾನ್್  ನಿತಳ್್  ಕತ್ಯಾತ್.್ 
ಪುಣ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಭಿತಲ್ಯಾಯಾನ್್ ಸ್್ಥ್ಯಾನ್್ ಆನಿ್ ಲುಟನ್್ 
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ಭಲ್ಯಾಂ.್ 40
್ ಬೂದ್್ ನ್ಸ್ಲೆ್ ತುಮಿ!್ ಭ್ಯ್್ ಕೂಸ್್ 

ಕೆಲ್್ಯಾನ್ಚ್್  (ದೆವ್ನ್)್  ಭಿತಲ್ಯಾ್  ಕೂಸ್ಯ�್  ಕೆಲ್ಯಾ.್ 
41

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಆಯ ದ್ಾನ್ಂಚ್ಯಾ್ ಆನಿ್ ಬೊಶಿಯೆಚ್ಯಾ್ 
ಭಿತರ್್  ಆಸ್ಲೆಂ್  ದುಬೊಯಾಳ್ಯಾಂಕ್  ದ್ನ್್  ದಿಯ್.್ 
ತವಳ್್ ತುಮಿ್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ ನಿತಳ್್ ಜ್ತಲ್ಯಾತ್.

42
್ “ಫ್ರಿಜೆವ್ಂನೊ�,್  ತುಮಿಚಿ್  ಗತ್್  ಕ್ತೆಂ್ 

ಸ್ಂಗುಂ!್ ತುಮಿ್ ದೆವ್ಕ್ ತುಮೆಚಿ�್ ಥಂಯ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ 
ವ್ಡತಾಲ್ಂವ್ಚೊ,್  ಸದ್ಬ್ಚೊ್  ಆನಿ್  ಸವ್ಯಾ್ 
ಅಲ್ಯಾಪ್ಲ್ಯಾಚೊ್ ಧ್ಂತ್್ ಏಕ್ ವ್ಂಟೊ್ ದಿತ್ತ್.್ 
ಪುಣ್್ ದುಸ್ರಿಯಾಂಕ್ ನ್ಯಾಯ್್ ನಿ�ತ್್ ದ್ಕೊಂವ್ಚಿಯಾಂತ್್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಮೊಗ್ಚಿ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಪವ್ಯಾ್ ನ್.್ ತುಮಿ್ 
ಪಯ್ೆಂ್ ಹೆಂ್ ಕರಿಜಯ್್ ಆನಿ್ ದುಸೆರಿಂಯ�್ ತುಮಿ್ ಸೊಡೆಚಿಂ್ 
ನ್ಹಯ್.

43
್ “ಫ್ರಿಜೆವ್ಂನೊ�,್ ತುಮಿಚಿ್ ಗತ್್ ಕ್ತೆಂ್ ಸ್ಂಗುಂ!್ 

ಸಿನ್ಗೊಗ್್  ಸಭ್ಂನಿ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಮುಖೊ್ಯಾ್  ಬಸ್ಕ್್ 
ಜ್ಯ್್ ಆನಿ್ ಪೆಂಟೆಂತ್್ ಲೊಕ್ನ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸಲ್ಮ್್ 
ಕೆಲ್ಯಾರ್್ ಭ್ರಿಚ್್ ಖುಶಿ.್ 44

್ ತುಮಿ್ ಸ್ಮರಕ್ ಗುತ್ಯಾ್ 
ನ್ಸ್ಲ್ಯಾ್  ಮೆಲ್್ಯಾಂಚ್ಯಾ್  ಫೊಂಡ್ಂಬರಿ.್  ಲೊ�ಕ್ 
ಫೊಂಡ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಣ್್ ಜ್ಯ್ನಾಶೆಂ್ ತ್ಂಚೆ�್ ವಯ್್ಯಾನ್್ 
ಗುಡ್್ವ್ನಾ್ ಚಲ್ತಾ.”

ಶಾಸ್ತ್ಕ್ ಜೆಜುನ್ ದಲೆಲಿಲ್ ಜಾರ್
45

್ ಶ್ಸ್ತ್ಯಾಂ್  ಭಿತಲೊಯಾ್  ಎಕೊ್್  ಜೆಜುಕ,್  “ಮೆಸಿತ್,್ 
ತುವೆಂ್ ಫ್ರಿಜೆವ್ಂ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಉಲಯ್ಲೆ್�್ ವವಿಯಾಂ್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಆವಮಯ್ಯಾದ್್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಬರಿ್ ಜ್ಲೆಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

46
್ ತ್ಕ್್ ಜೆಜುನ್,್ “ಶ್ಸ್ತ್ಯಾಂನೊ�,್ ತುಮಿಚಿಂ್ ಗತ್್ 

ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗು!್ ಲೊಕ್ಚೆರ್್ ತ್ಂಕನ್ಸಲ್್ಂ್ 
ನಿಯಮ್ಂ್  ತುಮಿ್  ್ ಕತ್ಯಾತ್.a್  ತ್ಯಾ್  ನಿಯಮ್ಂಕ್ 
ವಿಧೆ�ಯ್್  ಜ್ಯ್ಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಹೆರ್ಂಕ್  ಒತ ತ್ಾಯ್್ 
ಕತ್ಯಾತ್.್ ಪುಣ್್ ತ್ಯಾ್ ನಿಯ್ಮ್ಂತ್್ ಏಕ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ 
ಪ್ಳ್ಂಕ್  ತುಮಿ್  ಪರಿಯತ್ನಾ್  ಕರಿನ್ತ್.್  47

್ ತುಮಿಚಿಂ್ 
ಗತ್್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗು!್  ತುಮಿ್ ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂಚೆಂ್ 
್ ಫೊಂಡ್್ b್ ಬ್ಂಧ ತ್ಾತ್.್ ಪುಣ್್ ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂಕ್ ಜವೆಶಿಂ್ 
ಮ್ಲೆಯಾಂಲೆಂ್ ತುಂಮೆಚಿ್ ಪುವಯಾಜ್ಚ್!್ 48

್ ಹ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ,್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಪುವಯಾಜ್ಂನಿ್ ಕೆಲ್್್ ಕೃತ್ಯಾಂ್ ತುಮಿ್ ಪುತೆಯಾಂ್ 
ಮ್ನ್ತಾಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ಸವ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ರುಜ್್ತ್್ ದಿತ್ತ್.್ 
ತ್ಣಂ್  ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂಕ್  ಜವೆಶಿಂ್  ಮ್ಲೆಯಾಂ.್  ತುಮಿ್ 
ಪರಿವ್ದ್ಯಾ್  ಖ್ತಿರ್್  ಫೊಂಡ್್  ಬ್ಂಧ ತ್ಾತ್!್  49

್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್  ದೆವ್ನ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಜ್ಣ್್ಯೆನ್್  ಆಶೆಂ್ 
ಸ್ಂಗ್ಲೆ್ಂ್  ಕ್ತೆಂ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್  ‘ಹ್ಂವ್್  ತ್ಂಚ್ಯಾ್ 

a 11.46 ಶಾಸಾತ್ಯಂನೊೇ….ಕತಾತಾತ್ ಬರೊವ ಣೆ್ಂ್  ಪರಿಕ್ರ್,್ 
“ತುಮಿ್  ಲೊಕ್ಚೆರ್್  ವ ್್ಹವ್ಂವ್ಕ್್  ತ್ಂಕನ್ಸಲ್್ಂ್ ವ್ಜ್ 
ಘಾಲ್ತಾತ್.’್ ’
b 11.47ಫಂಡ್ ಮೆಲ್್ಯಾಂತ್್  ಪರಿಮುಖ್ಂಚ್ಯಾ್  ಉಗ್್ಸ್್ 
ಖ್ತಿರ್್ ಬ್ಂಧ್ಲ್್ಂ್ ಲ್್ಹನ್್ ಸ್ಮರಕ್ಂ

ಸಶಿಯಾಂ್ ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ್ ಅಪೊಸತಾಲ್ಂಕ್ ಧ್ಡತಾಲೊಂ.್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಥೊಡ್ಯಾ್  ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂಕ್  ಆನಿ್  ಅಪೊಸತಾಲ್್ 
ಖೊಟ್ಯಾಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ತ್ಯಾಲೆ.್ ದುಸೆರಿ್ ಥೊಡೆ್ 
ದಗದಾಣೆಯಾಕ್ ಒಳಗ್್ ಜ್ತಲೆ.’

50
್ “ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಸಂಸ್ರ್ಚೆ�್  ರಚನೆ�್  ಥ್ವ್ನಾ್ 

ಸವ್ಯಾ್ ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ ಮಣ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ್ ಕ್ಳ್ಚ್ಯಾ್ 
ಲೊ�ಕ್ ಜ್ಲೆ್್ ತುಮಿ್ ದಗೊದಾಣೆಕ್ ಒಳಗ್್ ಜ್ತಲ್ಯಾತ್.್ 
51

್ ಆಬೆಲ್ಕ್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ಲ್ಯಾಯಾಕ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಶಿಕ್್್ 
ಜ್ತಲ್.್  ಜ್ಕ್ರಿಯ್ಕ್  ಜವೆಶಿಂ್  ಮ್ಲ್ಯಾಯಾಕ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಶಿಕ್್್ ಜ್ತಲ್.್ ಜ್ಕರಿಯ್ಕ್ ವೆ�ದಿ್ ಆನಿ್ 
ದೆವ್ಳ್ಚ್ಯಾ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಸ್ಥಿನ್್ ಮಧೆಂ್ ತ್ಕ್್ ಜವೆಶಿಂ್ 
ಮ್ಲಯಾಲೆಂ.್ ವ್ಹಯ್,್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್ ಸವ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ ಖುಣೆಂ್ 
ಖ್ತಿರ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸಕ್್ಂಕ್ ಶಿಕ್್್ ಜ್ತಲ್.

52
್ “ಶ್ಸ್ತ್ಯಾಂನೊ�,್ ತುಮಿಚಿ್ ಗತ್್ ಕ್ತೆಂ್ ಸ್ಂಗುಂ!್ 

ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಶಿಕ್ಚಿ್  ಜ್ಣ್್ಯೆಚಿ್  ಚ್ವಿ್ 
ತುಮಿ್ ಕ್ಡ್ನಾ್ ದವಲ್ಯಾಯಾ.್ ತುಮಿ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಶಿಕ್ನ್ತ್,್ 
ದುಸ್ರಿಯಾಂಕಯ�್  ಶಿಕೊಂವ್ಕ್್  ಸೊಡಿನ್ಂತ್”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

53
್ ಜೆಜು್  ಥಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್  ಭ್ಯ್ರಿ್ ಸನ್ಯಾ್  ವೆತಚ್್ 

ನಿತಿಶ್ಸಿತ್್  ಆನಿ್  ಫ್ರಿಜೆವ್್  ತ್ಕ್್  ಚಡ್್  ಕಷ್ಟ್ 
ದಿಂವ್ಕ್್  ಲ್ಗೆ್.್  ತ್ಕ್್  ಸಬ್ರ್್ ಸಂಗಿತಾಂ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಸವ್ಲ್ಂ್ ಘಾಲ್ನಾ,್ ತ್ಚ್ಯಾಚ್್ ಉತ್ರಿಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಜ್ಪ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಯೆಶೆಂ್ ಪರಿಯತ್ನಾ್ ಕತ್ಯಾಲೆ.್ 54

್ ಜೆಜುಕ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ಉತ್ರಿಂನಿಂಚ್್ ಸ್ಂಪ್್ಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತುನ್,್ ತೊ್ 
ಕ್ತೆಂಯ�್ ಚೂಕ್ ಸ್ಂಗ್ಶೆಂ್ ತ್ಣಂ್ ಪರಿಯತ್ನಾ್ ಕೆಲೆಂ.

ಪಾರಿಜೆವಾಂಬರಿ ಜಾರಾನ್ರಾತ್

12್ ್ 1್ ಲೊ�ಕ್  ಹಜ್ರ್ಂನಿ್  ಎಕ್ಟಂಯ್್  ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಎಕ್ಮೆಕ್್  ಮಸುತಾನ್್  ಆಸೊ್.್  ಲೊಕ್ಕ್ 

ಶಿಕೊಂವೆಚಿಂ್  ಪಯ್ೆಂ್  ಜೆಜುನ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಶಿಸ್ಂಲ್ಗಿಂ,್ 
“ಫ್ರಿಜೆವ್ಂಚ್ಯಾ್  ‘ಖಮಿರ್ಚಿ’್  ಮ್ಹಣೆ್�್  ತ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ಕಪಟ�ಪಣ್ಚಿ್  ಚತ್ರಿಯ್್  ಘಯ್.್  2

್ ಜೆಂ್  ಕ್ತೆಂ್ 
ಧ್ಂಪುನ್್ ಆಸ್್ ತೆಂ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಉಗೆತಾಂ್ ಜ್ತಲೆಂ.್ ಗುಪ್ತ್್ 
ಆಸ್್ ತೆಂ್ ಸಗೆ್ಂ್ ಪಗಯಾಟ್್ ಜ್ತಲೆಂ.್ 3್ ಕ್ಳೊೆಕ್ಂತ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲೆಂ್  ಉಜ್್ಡ್ಂತ್್  ಪಗಯಾಟ್್  ಕತ್ಯಾಲೆ.್ 
ಭಿತಲ್ಯಾಯಾ್ ಕುಡ್ಂನಿ್ ತುಮಿ್ ಫುಸು್ಪಸೊನ್್ ಉಲಯ್್ಯಾತ್್ 
ತೆಂ್ ಘರ್ಚ್ಯಾ್ ಪ್ಕ್ಯಾರ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ವ್ಹಡ್್ಯಾನ್್ ಗ್ಜಯತಾಲೆ”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ದೆವಾಕ್ ಮಾತ್ರಿ ಭಿಯಜಯ್
(ಮ್ತೆವ್್ 10:28–31)

4
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜೆಜುನ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಆಶೆಂ್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ:್್ 

“ಇಷ್ಟಂನೊ�,್  ಹ್ಂವೆ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಕ್ತೆಂ್  ಸ್ಂಗೆಚಿ�್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ ಮನ್ಶೆಕ್ ಭಿಯೆನ್ಕ್ತ್.್ ತೆ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಜವೆಶಿಂ್  ಮ್ತಿಯಾತ್.್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ದುಸೆರಿಂ್  ಚಡಿತ್್ 
ಕ್ಂಯ್ಚಿ್ ಕರುಂಕ್ ತ್ಂಚೆ�್ ವವಿಯಾಂ್ ಜ್ಂವೆಚಿಂ್ ನ್ಂತ್.್ 
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5
್ ತುಮಿ್  ಕೊಣ್ಕ್  ಭಿಯೆಜಯ್್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್  ತುಮಿ್ 

ಮೆಲ್ಯಾಂ್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಯೆಮೊಕ್ಂಡ್ಂತ್್ 
ಉಡೊವಿಚಿ್ ಪದಿ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ದೆವ್ಕ್ ಭಿಯೆಯ್.

6
್ “ಪ್ಂಚ್್ ಗಿಬುಯಾಜೊಯಾ್ ಕೆ�ವಲ್್ ದೊ�ನ್್ ಪೆೈಶ್ಂಕ್ 

ವಿಕ್ತಾತ್.್ ಪುಣ್್ ತ್ಂಚೆ�್ ಮಧ್್ಯಾ್ ಎಕ್ಚಿ್ ಸಯ್ತಾ್ ದೆವ್ಕ್ 
ವಿಸರ್್ ಪಡನ್.್ 7್ ವ್ಹಯ್,್ ದೆವ್ನ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಮ್ತ್ಯಾಚೆ್ 
ಕೆ�ಸ್್ ಲೆಗುನ್್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಮೆಜುನ್್ ದವಲ್ಯಾಯಾತ್್ ವ್್ ಕ್ತೆ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ತೊ್ ಜ್ಣ್ಂ.್  ಜ್ಯ್್ಯ್ ಗಿಬುಯಾಜ್ಯಾಂ್ ಪ್ರಿಸ್್ 
ಚಡ್್ ಮೊಲ್ಧಿತ್್ ತುಮಿ.

ಜೆಜು ವಿಶಾಕ್ಂತ್ ಲಜೆನಾರಾತ್
(ಮ್ತೆವ್್ 10:32–33;್ 12:32;್ 10:19–20)

8
್ “ಹ್ಂವ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ,್  ಜೊ್  ಕೊಣ್್ 

ದುಸ್ರಿಯಾಂಚ್ಯಾ್  ಮುಖ್ರ್್  ಆಪುಣ್್ ಮ್ಹಜೊ್  ಮ್ಹಣುನ್್ 
ಪ್ಚ್ತ್ಯಾ,್ ್ ಹ್ಂವ್ಯ�್ a್ ತ್ಕ್್ ಹ್ಂವ್್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ದುತ್ಂ್  ಹುಜರ್್ ಆಪ ಣ್್ಚೊ್ ಮ್ಹಣ್್  ಪ್ಚ್ತ್ಯಾಲೊ.್ 
9

್ ಪುಣ್್ ಜೊ್ ಕೊಣ್್ ದುಸ್ರಿಯಾಂ್ ಮುಖ್ರ್್ ಆಪುಣ್್ ಮ್ಹಜೊ್ 
ನ್ಹಯ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್  ಹ್ಂವ್ಯ�್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ದುತ್ಂ್ 
ಹುಜರ್್ ತ್ಕ್್ ಮ್ಹಜೊ್ ನ್ಹಯ್್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ.

10
್ “ಜೊ್ ಕೊಣ್್ ಮನ್ಶೆಪುತ್ಚೆರ್್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 

ಉಲಯ್ತಾ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ತ್ಕ್್ ಬೊಗಸೆಣೆಂ್ ಮೆಳತ್.್ ಪುಣ್್ 
ಪವಿತ್ರಿ್  ಆತ್ಯಾ್  ವಿರೊ�ಧ್್  ನಿಂದ್್ ಉಲಯತಾಲ್ಯಾಕ್ 
ಬೊಗಸೆಣೆಂ್ ಮೆಳ ಚೆಿಂನ್.

11
್ “ಲೊ�ಕ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸಿನ್ಗೊಗ್ಚ್ಯಾ್ ನಿತಿಕತ್ಯಾಂ್ 

ಆನಿ್ ಅಧಿಕ್ಯ್ಯಾಂ್ ಹುಜರ್್ ಉಬೆ್  ಕೆಲ್್ಯಾ್  ವೆಳ್ರ್್ 
ಕಶೆಂ್  ಆನಿ್  ಕ್ತೆಂ್  ಉಲೊಂವೆಚಿಂ್  ಮ್ಹಣ್್  ಚಿಂತ್್ 
ಕರಿನ್ಕ್ತ್.್ 12

್ ತ್ಯಾ್ ಘಡಿಯೆ್ ತುಮಿ್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಣಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತೊಮಚ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಶಿಕಯ್ತಾಲೊ.”

ಸಾವಾಥಾತಾ ವಿಶಾಕ್ಂತ್ ಜೆಜುನ್ ದಲ್ಲಿ ಚತಾರಿಯ್
13

್ ಜಮ್ಯಾ್ ಮಧೊ್್ ಎಕೊ್್ ಜೆಜುಲ್ಗಿಂ,್ “ಮೆಸಿತ್,್ ಆಮೊಚಿ್ 
ಬ್ಪ್ಯ್್ ಇಲ್್ಯಾ್ ವೆಳ್ನ್್ ಮೊನ್ಯಾ್ ಪ್ವ್್.್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಬ್ಪ್ಯ್ಚಿಯಾ್ ಆಸಿತಾಂತ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ವ್ಂಟೆ್ ಕನ್ಯಾ್ ದಿಂವ್ಕ್್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಭ್ವ್ಕ್ ಸ್ಂಗ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

14
್ ಪುಣ್್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಕ್,್ “ಹ್ಂವ್್ ತುಮೊಚಿ್ ನ್ಯಾಯ್್ 

ನಿ�ತ್್ ಕಚೊಯಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಬ್ಪ್ಚಿ್ ಆಸ್ತಾ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ದೊ�ಗ್ಂಕ್  ವ್ಂಟೆಂ್  ಕರುಂಕ್  ತುಕ್್  ಕೊಣೆಂ್ 
ಸ್ಂಗೆ್ಂ?”್  ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್  15

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ಜೆಜುನ್್ ಜಮೊ್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ,್ “ಸವ್ಯಾ್ ಥರ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ಅಭ್ಸ್್ಥ್ಯಾಕ್  ಒಳಗ್್  ಜ್ಯ್ನಾಶೆಂ್  ಚತ್ರಿಯ್್ 
ಘಯ್.್ ಎಕ್್ಯಾಕ್ ಕ್ತಿ್ಯ�್ ಆಸ್ತಾ್ ಆಸ್್ಯಾರ್ಯ�್ ತ್ಯಾ್ 
ವವಿಯಾಂ್ ತೊ್ ಜವಿತ್್ ಜೊಡಿನ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

16
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಂಕ್್ ಹಿ್ ಒಪ್ರ್್ ಸ್ಂಗಿ್:್ 

“ಏಕ್ ಗೆರಿ�ಸ್ತಾ್ ಮನ್ಶೆಕ್ ಮೊಸುತಾ್ ಭುಂಯ್್ ಆಸ್ಲ್.್ ಏಕ್ 

a 12.8 ಹಾಂವ್ಯ್ೇ ಬರೊವ ಣೆ್ಂ್ ಪರಿಕ್ರ್:,್  “ಮನ್ಶೆಪೂತ್”್ 
(ಜೆಜು).

ಪ್ವಿಟಂ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಶೆತ್ಂತ್್ ಯಥೆ�ಷ್ಟ್ ಬೆಳೆಂ್ ಜ್ಲೆಂ.್ 
17

್ ತ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆನ್,್  ‘ಹ್ಂವ್್ ಕ್ತೆಂ್  ಕರುಂ?್ ಮ್ಹಜೆಂ್ 
ಬೆಳೆಂ್  ದ್ಸ ತ್ಾನ್್  ಕರುಂಕ್ ಮ ್್ಹಕ್್  ಸುವ್ತ್್  ನ್!’್ 
ಮ್ಹಣುಂಕ್ ಲ್ಗೊ್.

18
್ “ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತ್ಣೆಂ,್ ‘ಹ್ಂವೆಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಕರಿಜಯ್್ 

ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ಜ್ಣ್ಂ.್ ಮ್ಹಜಂ್ ಕೊಠ್ರ್ಂ್ ಮೊಡ್ನಾ್ 
ಘಾಲ್ತಾಂ್ ಆನಿ್ ವ್ಹಡ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಬ್ಂಧ್ತಾಂ!್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ನವ್ಯಾ್ 
ಕೊಠ್ರ್ಂನಿ್ ಗೊಂವ್್ ಆನಿ್ ಬಯೊಯಾ್ ವಸುತಾ್ ತ್ಂತುಂ್ 
ಭತ್ಯಾಂ.್ 19

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಹ್ಂವ್್ ‘ಮ ್್ಹಕ್ಚ್್ ಆಶೆಂ್ 
ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ,್ ಸಬ್ರ್್ ವಸ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ವಶೆಂ್ ದ್ಸ ತ್ಾನ್್ 
ಕೆಲೆ್ಂ್ ಜ್ಯೆತಾಂ್ ಆಸ್.್ ಸವ್ಕ್ಸ್ಯ್್ ಘ,್ ಖ್,್ ಪ್ಯೆ್ 
ಆನಿ್ ಗಮ್ಮತ್್ ಮ್ರ್!್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೊನ್್ ಆಸ್ತಾಲೊಂ’್ 
ಮ್ಹಣುನ್್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಲ್ಗೊ್.

20
್ “ಪುಣ್್ ದೆವ್ನ್್ ತ್ಕ್,್ ‘ತುಂ್ ಬೂದ್್ ನ್ತ್ಲೊ!್ 

ಆಯೆಚಿ�್ ರ್ತಿ್ ತುಂ್ ಮೊನ್ಯಾ್ ಪ್ವ ತ್ಾಲೊಯ್!್ ಆತ್ಂ್ 
ಸ್ಂಗ್,್  ತುವೆಂ್  ದ್ಸ ತ್ಾನ್್  ಕೆಲ್್ಯಾ್  ವಸುತಾಂಚಿಂ್  ಗತ್್ 
ಕ್ತೆಂ್  ಜ್ತಲ್?್  ತಿ್  ಕೊಣ್ಕ್  ಜ್ತಲ್?’್  ಮ್ಹಣ್್ 
ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.

21
್ “ಆಪ ಣ್್ಕಚ್್  ದಿವಿಯಾಂ್  ಪುಂಜ್ಯತಾಲ್ಯಾಚಿ್  ಗತ್್ 

ಅಸಲ್ಚ್.್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಹುಜರ್್ ತೊ್ ಗೆರಿ�ಸ್ತಾಚ್್ ನ್ಹಯ್.”

ದೆವಾಚಾಕ್ ರಾಜಾಕ್ಂತ್ ಪಯ್ಲಿ ಸಾಥಾನ್
(ಮ್ತೆವ್್ 6:25–34,್ 19–21)

22
್ ಜೆಜುನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂಕ್ ಆಶೆಂ್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ:್ “ಹ್ಯಾ್ 

ವವಿಯಾಂ್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಜವ್ಕ್ ಕ್ತೆಂ್ ಖ್ಂವೆಚಿಂ,್ ಜೆಂವೆಚಿಂ್ ಆನಿ್ ಕ್ತೆಂ್ 
ನೆ್ಹಸೆಚಿಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತಿನ್ಕ್ತ್.್ 23

್ ಖ್ಣ್್ ಪ್ರಿಸ್್ ಜ�ವ್್ 
ಚಡ್್ ವತೊಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ನೆ್ಹಸ್ಣ್್ ಪ್ರಿಸ್್ ಕೂಡ್್ ವತಿಯಾ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 24

್ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆಯ್.್ ತಿಂ್ ಒಂಪ್ನ್ತ್,್ 
ಲುಂವಿನ್ತ್.್ ತಿಂ್ ಖ್ಣ್್ ಘರ್ಂನಿ್ ಕೊಠ್ಯ್ಯಾಂನಿ್ 
ಭರಿನ್ತ್.್ ತ್ಂಕ್್ ದೆ�ವ್ಚ್್ ಪೊಸ್ತಾ.್ ತುಮಿ್ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂ್ 
ಪ್ರಿಸ್್ ಕ್ತ್್ಯಾಕಯ�್ ಉತಿತಾ�ಮ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ 25

್ ತುಮಿ್ 
ಖ್ಣ್ಂ್  ನ ್ೆಹಸ ಣ್್್  ಖ್ತಿರ್್ ಕ್ತೆ್ಂಯ�್ ಚಿಂತ್್ಯಾರ್ಯ�್ 
ತುಮೆಚಿಂ್ ಆವ್ಕ್್ ಚಡ್್ ಜ್ಂವೆಚಿಂ್ ನ್.್ 26

್ ಲ್್ಹನ್್ ಸಂಗತ್್ 
ತುಮೆಚಿ�್ ವವಿಯಾಂ್ ಜ್ಯ್ನಾ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ವ್ಹಡ್್ಯಾ್ ಸಂಗಿತಾಂ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ತುಮಿ್ ಖಂತ್್ ಕಚಿಯಾ್ ಕ್ತ್ಯಾಕ?

27
್ “ಅರಣ್ಯಾಂತ್್ ವ್ಡಿಚಿ್ ಫುಲ್ಂಚಿ್ ರಿ�ತ್್ ಪಳೆಯ್.್ 

ತಿ್ ಘೂಳನ್ತ್,್ ಆಪ್ಣ್್ ಖ್ತಿರ್್ ಲುಗ್ಟ್್ ವ್ಳಿನ್ತ್.್ 
ತರಿಪುಣ್್  ಸ್ಲ್ಮಂವ್್  ರ್ಯ್್  ಪಯ್ಯಾನ್್  ಸಗ್್ಯಾ್ 
ಆಪ್್ಯಾ್ ವೆೈಭವ್ಂತ್್ ತ್ಂತ್್ಯಾ್ ಫುಲ್ಬರಿ್ ನ ್ೆಹಸ್ಲೊ್್ 
ನ್.್ 28

್ ದೆ�ವ್್ ಹ್ಯಾ್ ಪರಿಂ್ ಶೆತ್ಂತ್್ಯಾ್ ತಣ್ಕ್ ಸಯ್ತಾ್ 
ನ ್ೆಹಸಯ ತ್ಾ.್ ತಣ್್ ಆಜ್್ ಆಸೊನ್್ ಫ್ಲ್ಯಾ್ ಉಜ್ಯಾಂತ್್ 
ಲ್ಸ್ತಾಲೆ.್ ಆಶೆಂ್ ದೆ�ವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಆನಿಕಯ�್ ವತ್ಯಾಯಾ್ 
ಥರ್ನ್್ ನೆ್ಹಸೊಂವ್ಚಿ್ ನ್ಂಗಿ�?್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಉಣ್ಯಾ್ 
ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಚೆ�್ ಜ್ಯ್ನಾಕ್ತ್!

29
್ “ಕ್ತೆಂ್  ಖ್ಂವೆಚಿಂ?್  ಕ್ತೆಂ್  ಪ್ಯೆಂವೆಚಿಂ?್ ಮ್ಹಣ್್ 



104ಲೂಕ್ 12:30

ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ ಖಂತ್್ ಹುಸೊಕ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಚಿಂತಿನ್ಕ್ತ್.್ 
30

್ ಹೆಂ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಮೆಳ್ಚಿಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ದೆವ್ಚೆರ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ 
ನ್ಸ್ಲೊ್ಲೊ್ ಲೊ�ಕ್ ಪರಿಯತ್ನಾ್ ಕತ್ಯಾತ್.್ ತೆಂ್ ಸಗೆ್ಂ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಜ್ಯ್್ಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ತುಮ್ಚಿ್  ಬ್ಪ್ಕ್ 
(ದೆವ್ಕ)್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ 31

್ ಪಯ್ೆಂ್ ತುಮಿ್ ಸೊಧ್್ 
ದೆವ್ಚೆಂ್ ರ್ಜ್ಯಾ್ ಆನಿ್ ತ್ಚಿ್ ನಿ�ತ್.್ ತವಳ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಹೆರ್್ ವಸುತಾ್ ತೊ್ ದಿತ್ಲೊ.

ದುಡಾವಾಚೆರ್ ಭವತಾಸೊ ದವರಿನಾರಾತ್
32

್ “ಲ ್್ಹನ್್  ಹಿಂಡ್,್  ತುಂ್  ಕ್ಂಯ್್  ಭಿಯೆನ್ಕ್,್ 
ತುಮೊಚಿ್  ಬ್ಪ್್  ಆಪೆ್ಂ್  ರ್ಜ್ಯಾ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ದಿಂವ್ಕ್್ 
ಆಶೆತ್.್  33

್ ತುಮೆಚಿಂ್  ಥಂಯ್್  ಆಸ್ಲ್್  ಆಸ್ತಾ್  ಬದಿಕ್ 
ವಿಕುನ್್ ಮೆಳ್ಲೊ್್ ದುಡು್ ಗಜ್ಯಾ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ದುಬೊಯಾಳ್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ದ್ನ್್ ಧಮ್ಯಾ್ ಕರ್.್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಚಿ್ ಆಸ್ತಾ್ 
ಶ್ಶ್ತ್್ ನ್ಹಯ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಶ್ಶ್ತ್್ ಜ್ಲೆಂ್್ ದಿವೆಯಾಂ್ 
ಜೊಡ್.್ ಸರನ್್ ತಸಲೆಂ್ ದಿವೆಯಾಂ್ ಸಗಿಯಾಂ್ ಪುಂಜ್ಯ್.್ 
ತೆಂ್  ದಿವೆಯಾಂ್  ಚೊ�ರ್್  ಚೊರಿನ್ತ್್  ಆನಿ್  ಸ್ಣಸ್್ 
ಕ್ಂತೊವ್ನಾ್  ವಿಬ್ಡ್್  ಕರಿನ್.್  34

್ ತುಮೆಚಿಂ್  ದಿವೆಯಾಂ್ 
ಖಂಯ್್  ಆಸ್ಂಗಿ�್  ಥಂಯ್್  ತುಮೆಚಿಂ್  ಕ್ಳಿಜ್ಯ�್ 
ಆಸತಾಲೆಂ.

ರೆದಾಳಾಯ್ೇ ತರಾರ್ ರಾವಾ
(ಮ್ತೆವ್್ 24:42–44)

35
್ “ನ ್ೆಹಸ್ನ್್ ನ ್ೆಹಸೊವ್ನಾ್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ ರಿತಿನ್್ ತಯ್ರ್್ 

ರ್ವ್!್ ತುಮೆಚಿ್ ದಿವೆ್ ಪೆಟೊವ್ನಾ್ ಧರ್.್ 36
್ ಲಗ್ನಾಚ್ಯಾ್ 

ಜೆವ ಣ್್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಘರ್್  ಪ್ಟಂ್  ಯೆಂವ್ಚಿಯಾ್  ಧನ್ಯಾಕ್ 
ವ್ಟ್್ ಪಳೆಂವ್ಚಿಯಾ್ ಚ್ಕ್ರಿಬರಿ್ ಆಸ್ತ್.್ ಧನಿ್ ಪ್ಟಂ್ 
ಯೆ�ವ್ನಾ್ ದ್ರ್್ ಬಡಯ ತ್ಾನ್್ ಚ್ಕರ್್ ದ್ರ್್ ಉಗ ತೆಾಂ್ 
ಕತ್ಯಾತ್.್ 37

್ ಆಪೊ್್ ಧನಿ್ ಯೆತಸ್ತಾನ್್ ತಯ್ರ್್ ರ್ವೆಚಿ್ 
ತೆ್ ಚ್ಕರ್್ ಭ್ಗಿಸ್್ ಸಯ್.್ ಸತ್ಚ್್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸ್ಂಗ್ತಾಂ,್ ತವಳ್್ ಧನಿಚ್್ ಆಪೆ್ಂ್ ಕಮರ್್ ಬ್ಂಧತಾಲೊ್ 
ಆನಿ್ ಆಪುಣ್ಂಚ್್ ಚ್ಕ್ರಿಂಚೆ್ ನೆ್ಹಸ್ನ್್ ನೆ್ಹಸೊವ್ನಾ,್ ತ್ಯಾ್ 
ಚ್ಕ್ರಿಂಕ್ ಬಸೊವ್ನಾ್ ತ್ಂಕ್್ ಜೆವ್ಣ್್ ವ್ಡ ತ್ಾಲೊ.್ 
38

್ ಆಪೊ್್ ಧನ್ಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ಮಧ್ಯಾನೆರ್್ ವ್್ ಫ್ಂತ್ಯಾರ್್ 
ಯೆತ್ನ್್  ತೆ್  ಚ್ಕರ್್  ಜ್ಗೆ್  ಆಸ್ಜಯ್್ ಪಡ ತ್ಾಲೆ.್ 
ಪುಣ್್ ಧನಿ್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್ ಆನಿಂಕ್�್ ತೆ್ ಜ್ಗೆ್ ಆಸ್ಲೆ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ 
ತ್ಂಕ್್ ಸಂತೊಸ್್ ಜ್ತಲೊ.

39
್ “ಹೆಂ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಉಗ್್ಸ್ಕ್ ಆಸೊಂದಿ:್ ಚೊ�ರ್್ 

ಯೆಂವಿಚಿ್  ಘಡಿ್  ಧನಿ್  ಜ್ಣ್್  ಆಸ್ಲೊ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ 
ತೊ್ ಆಪೆ್ಂ್ ಘರ್್ ಫೊಡುಂಕ್ ಸೊಡೊತಾಲೊಗಿ�?್ ನ್!್ 
40

್ ತಶೆಂಚ್,್ ತುಮಿಯ�್ ತಯ್ರ್್ ರ್ವ್!್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ತುಮಿ್  ಚಿಂತಿನ್ತ್ಲೆ್�್  ಘಡಿಯೆ�್  ಮನ್ಶೆಪೂತ್್ 
ಯೆತಲೊ!”

ವಿಶಾವಾಸ್ ಜಾಲೊಲಿ ಚಾಕರ್ ರೊಣ್?
41

್ ಪೆದುರಿನ್,್  “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್  ತುವೆಂ್  ಹಿ್  ಒಪ್ರ್್ 

ಆಮ್ಕ್ಂಚ್್  ಕ್�್  ವ್್  ಹೆರ್್  ಸಮೆಸ್ತಾ್  ಲೊಕ್ಕಗಿ�?”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.

42
್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಆಶೆಂ್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ:್್ “ಬುದ್ಂತ್ಯ�್ 

ಪ್ತೆಯಾಣೆಚೊ್  ಜ್ಲೊ್್  ಚ್ಕರ್್  ಕೊಣ್್  ತೊ?್  ವೆಳ್್ 
ವೆಳ್ರ್್  ಕುಲಕ್ರ್ಂಕ್  ಸಮ್್  ಪೊಡ್್  ಮೆಜುನ್್ 
ದಿಂವ್ಕ್,್ ಘದ್ಯಾರ್ಚಿ್ ಖಬಡ ದ್ಾರಿ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್ ಧನಿಯ್ನ್್ 
ನಮಿಯ್ಲಯಾಲೊ್ ತೊಚ್.್ 43

್ ಆಪೊ್್ ಧನಿ್ ಘರ್್ ಪ್ಟಂ್ 
ಯೆತ್ನ್್ ಕ್ಮ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಆಸ್ಲೊ್ ಚ್ಕ್ರಿಕ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ 
ಬೊ�ವ್್ ಸಂತೊಸ್್ ಪ್ವತಾಲೊ.್ 44

್ ಸತ್ಚ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಹ್ಂವ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ.್ ಧನಿ್ ತ್ಯಾ್ ಚ್ಕ್ರಿಕ್ ಆಪೆ್�್ ಸಗೆ್�್ 
ಆಸಿತಾಚೊ್ ಕ್ಭ್ಯಾರಿ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ನಮಿಯ್ಲಯಾಲೊ.

45
್ “ಪುಣ್್  ತೊ್  ಚ್ಕ್ರ್್  ಖೊಟೊ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಆನಿ್ 

ಆಪೊ್್ ಯೆಜೊಮನ್್ ಯೆಂವ್ಕ್್ ಆನಿಕಯ�್ ವೆ�ಳ್್ ಆಸ್್ 
ಮ್ಹಣ್್  ಚಿಂತ್್ಯಾರ್್  ಕ್ತೆಂ್  ಜ್ಯ್ತಾ?್  ತೊ್  ಚ್ಕರ್್ 
ಯೆಜೊಮನ್ಯಾಚ್ಯಾ್  ಹೆರ್್  ಚ್ಕ್ರಿಂ್  ಚ್ಕಣಯಾಂಕ್ 
ಕಷೊಟನ್್ ಖ್ವ್ನಾ್ ಪ್ಯೆವ್ನಾ್ ಅಮಲ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಪಡ್ತ್.್ 
46

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತೊ್ ಚಿಂತಿನ್ತ್್ಯಾ್ ವೆಳ್ರ್್ ಯೆಜೊಮನ್್ 
ಯೆ�ವ್ನಾ್ ತ್ಕ್್ ಶಿಕ್್್ ಲ್ವ್ನಾ್ ಅವಿಶ್್ಸ್ಯಾಂಚಿ್ ಜ್ಗ್ಯಾಕ್ 
ಲೊಟತಾಲೊ.

47
್ “ಆಪೊ್್ ಯೆಜೊಮನ್್ ಆಪ್ಣ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಕ್ತೆಂ್ ಅಪೆಕ್ಷಿತ್್ 

ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಯಾ್  ಚ್ಕ್ರಿಕ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್ಲೆ.್ ಪುಣ್್ ತ್ಣೆಂ್ 
ಆಪ ಣ್್ಕ್ ತಯ್ರ್್ ಕರುಂಕ್  ನ್ತ್ಲೆ್ಂ್ ಆನಿ್ ಆಪೆ್ಂ್ 
ಕ್ಮ್್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ ಕರುಂಕ್ ಪರಿಯತ್ನಾ್ ಕರುಂಕ್ ನ್.್ 
ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್ ತೊ್ ಕಠಿಣ್್ ಶಿಕ್ೆಕ್ ಒಳಗ್್ ಜ್ತಲೊ!್ 
48

್ ಪುಣ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಧನ್ಯಾಚಿ್  ಖುಶಿ್  ನೆಣ್್  ನ್ಸ್ಲ್ಯಾ್ 
ಚ್ಕ್ರಿಚಿ್ ಗತ್್ ಕ್ತೆಂ್ ಜ್ಯ್ತಾ?್ ಹೊಯ�್ ಶಿಕ್್್ ಫ್ವ್್ 
ಜ್ಂವಿಚಿ್ ಕನಿಯಾ್ ಕತ್ಯಾಲೊ.್ ಪುಣ್್ ಆಪ್್್  ಕನಿಯಾ್ ಕಳಿತ್್ 
ಆಸ್್ಯಾರ್ಯ�್ ಕರಿನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಚಡ್್ ಶಿಕ್ೆಕ್ ಒಳಗ್್ 
ಜ್ತಲೊ.್ ಚಡ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾಕಡೆ್ ಆನಿಕಯ�್ ಚಡ್್ ಪ್ಟಂ್ 
ವಿಚ್ತ್ಯಾಲೆ.”

ಜೆಜುಚೊ ಪಾಟಾಲಿವ್ ರೆಲಾಲಿಯಕ್ ಯೆಂವೆಚೊ ಕಷ್್
(ಮ್ತೆವ್್ 10:34–36)

49
್ ಜೆಜು್ ಉಲೊವ್ನಾ್ ಆಸ ತ್ಾನ್ಂಚ್್ ಆಶೆಂ್  ಸ್ಂಗೆ್ಂ:್ 

“ಹ್ಂವ್್  ಸಂಸ್ರ್ಕ್  ಉಜೊ್  ಲ್ಂವ್ಕ್್  ಆಯ್್ಂ!್ 
ತೊ್  ಆತ್ಂಚ್್  ಪೆಟ್ಲೊ್  ಜ್ಯ್!್  50

್ ಹ್ಂವೆಂ್ 
ದುಸ್ರಿಯಾ್ ರಿತಿಚೊ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಸ್ನಾನ್್ ಘಂವ್ಚಿ್ ಆಸ್.್ ತೊ್ 
ಘತ್್  ಪಯ್ಯಾನ್್  ಹ್ಂವ್್  ಕಷ್ಟರ್ಚ್್  ಆಸತಾಲೊಂ.್ 
51

್ ಸಂಸ್ರ್ರ್್  ಸಮ್ಧ್ನ್್  ಹ್ಡುಂಕ್  ಆಯ್್ಂ್ 
ಮ್ಹಣ್್ ತುಮಿ್ ಚಿಂತ್ತ್ಗಿ�?್ ನ್!್ ಹ್ಂವ್್ ಸಂಸ್ರ್ರ್್ 
ವೆಗ್್ಚರ್್ ಹ್ಡುಂಕ್ ಆಯ್್ಂ!್ 52

್ ಹ್ಯಾ್ ದಿಸ್್ ಥ್ವ್ನಾ,್ 
ಕುಟ್ಮಂತ್್ ಪ್ಂಚ್್ ಜಣ್ಂ್ ಮಧೆಂ್ ಆಶೆಂ್ ವ್ಂಟೆ್ 
ಜ್ತಲೆಂ.್ ತ್ಂಚೆ�್ ಥಂಯ್್ ತೆ�ಗ್್ ದೊಗ್ಂಚೆರ್್ ಆನಿ್ 
ದೊ�ಗ್್ ತೆಗ್ಂಚೆರ್್ ಆಡ್್ ರ್ವ್ತಾಲೆ.

53
್ ಬ್ಪ್ಯ್್ ಪುತ್ಚೆರ್್ ಭೆ�ದ್್ ಜ್ತಲೊ.
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ಪೂತ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಬ್ಪಯೆಚಿರ್್ ವಿರೊ�ಧ್್ 
ಜ್ತಲೊ.

ಬ್ಪ್ಯ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಪುತ್ಚೆರ್್ ವಿರೊ�ಧ್್ 
ಜ್ತಲೊ.

ಆವಯ್್ ಆನಿ್ ಧುವೆಚೆ�್ ಮಧೆಂಯ�್ ಭೆ�ದ್್ 
ಜ್ತಲೊ.

ಧುವ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಆವಯೆಚಿರ್್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ತಲೆಂ.
ಆವಯ್್ ಧುವೆಚೆರ್್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ತಲ್.

ಮ್ಂಯ್್ ಆನಿ್ ಸುನೆಕ್ ಭೆ�ದ್್ ಬ್ವ್್ ಜ್ತಲೊ.
ಸುನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಮ್ಂಯೆಚಿರ್್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ತಲ್.”

ರಾಳ್ ಪಾಕುತಾನ್ ಘೆರಾ
(ಮ್ತೆವ್್ 16:2–3)

54
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜೆಜುನ್್  ಲೊಕ್ಕ್ ಆಶೆಂ್  ಸ್ಂಗೆ್ಂ:್ 

“ಆಸತಾಮೆತಾಚ್ಯಾನ್್ ಮೊಡ್್ ಉಠ್ಲೆಂ್  ಪಳೆತ್ನ್್  `‘ಆಜ್್ 
ಪ್ವ್ಸೆ್  ಯೆತ್’್  ಮ್ಹಣುನ್್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾತ್.್  ತಶೆಂಚ್್ 
ತಕ್ಷಣ್ಂಚ್್  ಪ್ವ್ಸೆ್  ಯೆತ್.್  55

್ ದಕ್ಷಿಣೆಚೆಂ್  ವ್ರೆಂ್ 
ವ ್್ಹಳ್ಂಕ್  ಲ್ಗ ತ್ಾನ್,್  ‘ಆಜ್್  ಕಠಿಣ್್  ಧಗ್್  ಆಸತಾಲ್’್ 
ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.್ ತಶೆಂಚ್್ ಜ್ತಲೆಂ.್ 56

್ ತುಮಿ್ ಕಪಟಂ!್ ತುಮಿ್ 
ಹವ್್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಲಕ್ಷಣ್್ ಪ್ಕುಯಾಂಕ್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಜ್ಯ್ನಾ?

ತುಮಚೊಯ ನಾಕ್ಯ್ ತಿಸ್ತಾರಾ
(ಮ್ತೆವ್್ 5:25–26)

57
್ “ತುಮಿಚ್್ ಕ್ತೆಂ್ ನ್ಯಾಯ್್ ನಿ�ತ್್ ಕರುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ?್ 

58
್ ಎಕೊ್್ ತುಮೆಚಿರ್್ ವ್ದ್್ ಕರುಂಕ್ ಕೊಡಿತಾಚೆ�್ ವ್ಟೆರ್್ 

ಆಸ ತ್ಾನ್ಚ್್ ತ್ಚೆ�ಲ್ಗಿಂ್ ರ್ಜ್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಪರಿಯತ್ನಾ್ 
ಕರ್.್  ನ್್  ತರ್್  ವ್ದಿ್  ತುಕ್್  ನಿತಿಕತ್ಯಾ್  ಆಧಿ�ನ್್ 
ಕರಿತ್,್ ಆನಿ್ ನಿತಿಕತ್ಯಾ್ ತುಕ್್ ಆಮಿನ್್ ಆಧಿ�ನ್್ ಕರಿತ್್ 
ಆನಿ್ ಆಮಿ�ನ್್ ತುಕ್್ ಬಂದೆಂತ್್ ಘಾಲ್ತ್.್ 59

್ ಹ್ಂವ್್ 
ತುಕ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ,್ ಪೆೈಶ್ಕ್ ಪೆೈಸೊ್ ಫ್ರಿಕ್ ಕರಿಸರ್್ 
ಥಂಯೊಚಿ್ ತುಂ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಸಚೊಯಾನ್ಯ್!”

ರಾಳಾಜೆಚೆಂ ಪರಿವತತಾನ್

13್ ್ 1 ್ ತ್ಯಾ್  ವೆಳ್್  ಥಂಯ್್  ಆಸ್ಲೆ್  ಥೊಡೆ್ 
ಜೆಜು್  ಸಶಿಯಾನ್್  ಯೆ�ವ್ನಾ್  ಗ್ಲ್ಲೆಯ್ಂತ್್ 

ಬಲ್ದ್ನ್ಂ್  ಭೆಟೊವ್ನಾ್  ಆಸ ತ್ಾನ್್  ್ ಪ್ಲ್ತ್ನ್್ a್ 
ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ರಯ್ಲ್್ಯಾ,್ ತ್ಣಂ್ ಬಲ್ದ್ನ್್ ಭೆಟೆಯ್್ಯಾ್ 
ಮೊನ್್ತಿಂಚೆಂ್  ರಗ ತ್ಾ್  ಸವೆಂ್  ತ್ಂಚೆಂ್  ರಗ್ತ್್ 
ಬಸಿಯಾಲೆಂ್್ ಜೆಜುಕ್ ಸ್ಂಗೆಂ್.್ 2್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಂಕ್,್ “ಖುಣ್್ 
ಜ್ಲೆ್್ ಹ್ಯಾ್ ಗ್ಲ್ಲೆಯ್ಗ್ರ್ಂಚ್ಯಾಕ್�್ ಹೆರ್್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ 
ಚಡ್್ ಪ್ತಿಕ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಮಿ್ ಚಿಂತ್ತಾತ್ವೆ?್ 3್ ನ್!್ ತೆ್ ತಸಲೆ್ 
ಪ್ತಿಕ್್ ನ್ಹಯ್!್ ಪುಣ್್ ತುಮಿ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ಖ್ತಿರ್್ 
ಪಶಚಿತ್ತಾಪ್್ ಪ್ವ್ನ್್ ದೆವ್ಕಡೆ್ ಪತ್ಯಾನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ 
ತ್ಂಚೆ�ಬರಿಚ್್ ನ್ಸ್್ ಜ್ತಲ್ಯಾತ್!್ 4

್ ಸಿಲೊಯೆಂತ್್ 

a 13.1 ಪಿಲಾತ್ ಪೊಂತಿ್ ಪ್ಲ್ತ್.್ ಜುದೆ�ಯ್ಕ್ ಕ್ರಿ.ಶ.26್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ 36್ ಪಯ್ಯಾನ್್ ರೊಮ್ಚೊ್ ಅಧಿಪತಿ.

ತೊ�ರ್್  ಕೊಸೊ್ನ್್  ಪಡ ತ್ಾನ್,್  ಆಟ್ರಿ್  ಜಣ್್ 
ಮೆಲ್್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ತುಮಿಚಿ್ ಅಭಿಪ್ರಿಯ್್ ಕ್ತೆಂ?್ 
ಜೆರುಜಲೆಮ್ಂತ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಪೆೈಕ್್ ಹೆರ್ಂ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾಂ್ 
ಪ್ರಿಸ್್ ತೆ್ ಚಡ್್ ಪ್ತಿಕ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಮಿ್ ಚಿಂತ ತ್ಾತ್ವೆ?್ 
5

್ ತೆ್ ತಸಲೆ್ ಪ್ತಿಕ್್ ನ್ಹಯ್್ ಆಸೆ್!್ ಪುಣ್್ ತುಮಿ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ಖ್ತಿರ್್ ಪಶಚಿತ ತ್ಾಪ್್ ಪ್ವ್ನ್್ ದೆವ್ಕಡೆ್ 
ಪತ್ಯಾನ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್್  ತ್ಂಚೆ�ಬರಿಚ್್  ನ್ಸ್್ 
ಜ್ತಲ್ಯಾತ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

ಉಪಯ್ೇಗ್ ನಾತಲಿಲೊ ರೂಕ್
6

್ ಜೆಜುನ್್  ಹಿ್  ಒಪ್ರ್್  ಸ್ಂಗಿ್:್  “ಎಕ್್ಯಾನ್್  ಆಪ್್ಯಾ್ 
ತೊಟ್ಂತ್್ ಏಕ್ ಅಂಜುರ್ಚೊ್ ರೂಕ್ ಲ್ಯ್್ಲೊ್.್ 
ಏಕ್ ಪ್ವಿಟಂ್ ತೊ್ ತ್ಚೆರ್್ ಫೊಳ್್ ಸೊಧುನ್್ ಆಯ್ಲ್್ಯಾ್ 
ವೆಳ್ರ್್ ತ್ಕ್್ ತ್ಂತು್ ಏಕಯ�್ ಫೊಳ್್ ಮೆಳೆ್ಂನ್.್ 
7

್ ತ್ಣೆಂ್ ಆಪೆ್ಂ್ ತೊಟ್್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಕ್ಣೆಘಂವ್ಚಿಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ 
ಎಕ್್ ಚ್ಕ್ರಿಕ್ ನೆಮೊ್.್ ತ್ಣೆಂ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ತ್ಯಾ್ ಚ್ಕ್ರಿಕ,್ 
‘ಹೊ್ ರೂಕ್ ಫೊಳ್್ ದಿ�ತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ತಿ�ನ್್ ವಸ್ಯಾಂ್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ರ್ಕೊನ್್ ಆಸ್.್ ಪುಣ್್ ಹೊ್ ಫೊಳ್್ ದಿಂವ್ಕ್ಚ್್ 
ನ್.್ ತೊ್ ಕ್ತನ್ಯಾ್ ಘಾಲ್!್ ಧಣಯಾಕ್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ತ್ಣೆಂ್ 
ಭ್ರ್್ ದಿಂವ್ಚಿ?’್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 8್ ಪುಣ್್ ತ್ಯಾ್ 
ಚ್ಕ್ರಿನ್್ ಮ್ಹಳೆಂ,್  ‘ಧನಿಯ್,್ ಆನೆಯಾ�ಕ್ ವಸ್ಯಾ್ ಭರ್್ 
ತೊ್ ತಸೊಚ್್ ಸೊಡ್.್  ತೊ್ ಫೊಳ್್ ದಿಂವ್ಕ್್ ಪುರೊ.್ 
ತ್ಚೆಂ್ ಮೂಳ್್ ಸೊಡೊವ್ನಾ್ ಸ್ರೆಂ್ ಘಾಲ್ತಾಂ.್ 9್ ತವಳ್್ 
ಮುಖ್್ಯಾ್ ವಸ್ಯಾ್ ಹೊ್ ರೂಕ್ ಫೊಳ್್ ದಿಂವ್ಕ್್ ಪುರೊ.್ ತೊ್ 
ಫೊಳ್್ ದಿ�ನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ತುಂ್ ತೊ್ ಕ್ತನ್ಯಾ್ ಘಾಲ್.”್ 
ಮ್ಹಣುನ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

ಜೆಜು ಥಾವ್ನ್ ಗೂಣ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ೇ
10

್ ಏಕ್್  ಸ್ಬ್ಬಾತ್್  ದಿಸ್್  ಜೆಜು್  ಸಿನ್ಗೊಗ್ಂತ್್ 
ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ದಿತ್ಲೊ.್  11

್ ದೆಂವ್ಚಿರ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಕಷೊಟನ್್ 
ಆಸ್ಲ್್  ಏಕ್  ಸಿತ್�್  ಥಂಯ್್  ಆಸಿ್.್  ತಿಕ್್  ದೆಂವ್ಚಿರ್್ 
ವವಿಯಾಂ್ ಆಟ್ರಿಂ್ ವಸ್ಯಾಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ತಿ್ ಬ್ಗ್ಲ್್.್ ನಿ�ಟ್್ 
ಉಬಿಂ್  ರ್ವುಂಕ್  ತಿಕ್್  ಜ್ಯ್ನಾಸೆ್ಂ.್  12

್ ಜೆಜುನ್್ 
ತಿಕ್್ ಪಳೆವ್ನಾ,್ ಆಪ್ಣ್್ ಸಶಿಯಾನ್್ ಆಪವ್ನಾ,್ “ಆಗೆ�,್ ತುಜೆ�್ 
ಪ್ಡೆಂತಿ್್ ತುಕ್್ ಸುಟ್ಕ್್ ಜ್ಲ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 
13

್ ಜೆಜುನ್್  ತಿಚೆರ್್  ಆಪೆ್್  ಹ್ತ್್  ದವಲೆಯಾ್  ಆನಿ್ 
ತೆ�ಚ್್ ಘಡಿಯೆ�್ ತಿ್ ನಿ�ಟ್್ ಉಬಿ್ ಜ್ಲ್.್ ತಿ್ ದೆವ್ಕ್ 
ನ್ಂವ್ಡುಂಕ್ ಲ್ಗಿ್.

14
್ ಜೆಜುನ್್  ಸ್ಬ್ಬಾತ್್  ದಿಸ್್  ಗೂಣ್್  ಕೆಲ್್ಯಾ್ 

ವವಿಯಾಂ್ ಸಿನ್ಗೊಗ್ಚೊ್ ಅಧಿಕ್ರಿ್ ರ್ಗ್ನ್್ ಪೆಟೊ್್ 
ಆನಿ್  ಲೊಕ್ಕ,್  “ಕ್ಮ್್  ಕರುಂಕ್  ಹಪ್್ಯಂತ್್  ಸ್ 
ದಿ�ಸ್್  ಆಸ್ತ್.್  ತ್ಯಾ್  ದಿಸ್ಂನಿ್  ಯೆಯ್್  ಗೂಣ್್ 
ಕರ್.್ ಸ್ಬ್ಬಾತ್್ ದಿಸ್್ ಗೂಣ್್ ಕರಿನ್ಕ್ತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

15
್ ತ್ಕ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್್ (ಜೆಜು),್ “ತುಮಿ್ ಕಪಟಂ!್ 

ತುಮಿ್  ಸಗೆ್್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಗೊಟ್ಯಾಂತ್್  ಬ್ಂಧ್ಲಲ್ಯಾ್ 
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ಪ್ಡ್ಯಾಕ್  ಸೊಡೊವ್ನಾ್  ಉದ್ಕ್ಕ್  ವ್ಹರಿನ್ವೆ?್ 
ಸ್ಬ್ಬಾತ್ಚ್ಯಾ್  ದಿಸ್ಯ�್  ತಶೆಂಚ್್  ಕತ್ಯಾತ್!್ 
16

್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಗೂಣ್್  ಕೆಲ್್್  ಹಿ್ ಸಿತ್�್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಚ್ಯಾ್ 
ಸಂತತೆಚಿ.್ ಸೆೈತ್ನ್ನ್್ ತಿಕ್್ ಆಟ್ರಿಂ್ ವಸ್ಯಾಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಬ್ಂಧುನ್್ ಘಾಲೆಂ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತಿಕ್್ ಸ್ಬ್ಬಾತ್ಚ್ಯಾ್ 
ದಿಸ್್ ತಿಚ್ಯಾ್ ಪ್ಡೆ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಗೂಣ್್ ಕಚೆಯಾಂ್ ಚೂಕ್ ನ್ಹಯ್!”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ.್್ 17

್ ಹಿ್ ಉತ್ರಿಂ್ ಆಯುಕ್ನ್,್ ತ್ಚೆ್ 
ವಿರೊ�ಧ್್ ಕಚೆಯಾ್ ಸಗೆ್್ ಲೊ�ಕ್ ಲಜೆ್.್ ಜೆಜುನ್್ ಕೆಲ್್ಂ್ 
ಆಚಯ್ಯಾಂ್ ಖ್ತಿರ್್ ಸಗೊ್್ ಲೊ�ಕ್ ಸಂತೊಸ್ಭರಿತ್್ 
ಜ್ಲೊ.

ದೆವಾಚೆಂ ರಾಜ್ಕ್ ಖಂರಾಚೊಯ ಸಾರೆತಾಂ?
(ಮ್ತೆವ್್ 13:31–33;್ ಮ್ಕಯಾ್ 4:30–32)

18
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜೆಜು,್  “ದೆವ್ಚೆಂ್  ರ್ಜ್ಯಾ್ ಖಂಯ್ಚಿಯಾ್ 

ಸ್ಕೆಯಾಂ?್  ತೆಂ್  ಖಂಯ್ಚಿಯಾಕ್  ಹ್ಂವ್್  ಸರಿ್  ಕರುಂ?್ 
19

್ ದೆವ್ಚೆಂ್ ರ್ಜ್ಯಾ್ ಸ್ಸ್್ಚ್ಯಾ್ ಭಿಂಯ್ಬರಿ್ ಆಸ್.್ 
ಎಕ್್ಯಾನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಭ್ಟ್ಂತ್್ ಹೆಂ್ ಭಿಂ್ ಘಾಲೆಂ.್ ತೆಂ್ 
ವ್ಡೊನ್್  ರೂಕ್  ಜ್ತ್.್  ಸುಕ ಣ್್ಯಾಂನಿ್  ಯೆ�ವ್ನಾ್ 
ತ್ಚ್ಯಾ್ ಖ್ಂದಿಯ್ಂನಿ್ ಘೂಂಟೆರ್್ ಬ್ಂಧೆ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

20
್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್  ಜೆಜು್  ಮ್ಹಣ್ಲೊ:್  “ದೆವ್ಚೆಂ್ 

ರ್ಜ್ಯಾ್  ಖಂಯ್ಚಿಯಾಕ್  ಹ್ಂವ್್  ಸರಿ್  ಕರುಂ?್  21
್ ತೆಂ್ 

ಏಕ್  ಸಿತ್�ಯೆನ್್  ಉಂಡೊ್  ಕಚ್ಯಾಯಾಕ್  ವ್ಹಡ್್ಯಾ್  ಎಕ್್ 
ಆಯದಾನ್ಂತ್್  ಪ್ಟ್ಂತ್್  ಭಶಿಯಾಲ್್ಯಾ್  ಖಮಿರ್ಬರಿ್ 
ಮ್ಹಣೆಯಾತ್.್ ತೆಂ್ ಖಮಿರ್್ ಸಗ್್ಯಾ್ ಪ್ಟ್ಕ್ ಫುಗಯ್ತಾ.”

ಆಶಿೇರ್ ದಾವಾತಾಟೊ
(ಮ್ತೆವ್್ 7:13–14;್ 21–23)

22
್ ಜೆಜು್ ಹಯೆಯಾಕ್ ಶಹರ್ಂ್ ಆನಿ್ ಹಳ್್ಯಾಂನಿ್ ಶಿಕಯ್ತಾ್ 

ಜೆರುಸಲೆಮ್ಚಿ್ ವ್ಟ್್ ಧನ್ಯಾ್ ಗೆಲೊ.್ 23
್ ಕೊಣೆಂಯ�್ 

ಎಕ್್ಯಾನ್್ ಜೆಜುಕ,್ “ಸೊಮಿಯ್,್ ಕ್ತೆ್್ ಲೊ�ಕ್ ಬಚ್ವ್್ 
ಜ್ತಲೆ?್ ಥೊಡೆ್ ಲೊ�ಕಚ್ಗಿ�?”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.
ತ್ಕ್್  ಜೆಜುನ್,್  24

್ “ಸಗ್ಯಾಚೆಂ್  ದ್ರ್್  ಆಶಿ�ರ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಭಿತರ್್ ರಿಗೊಂಕ್ ಪರಿಯತ್ನಾ್ ಕರ್.್ ಸಬ್ರ್್ 
ಜಣ್ಂ್ ಭಿತರ್್ ಸರುಂಕ್ ಪರಿಯತ್ನಾ್ ಕತ್ಯಾತ್.್ ಪುಣ್್ 
ತ್ಂಚ್ಯಾನ್್ ಜ್ಂವೆಚಿಂನ್.್ 25

್ ಘಚೊಯಾ್ ಧನಿ್ ಉಠುನ್್ 
ದ್ರ್ಕ್ ಖಿಳ್್ ಘಾಲ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ರ್ವುನ್್ 
ಬಡೊಂವ್ಕ್್ ಸುರು್ ಕೆಲ್ಯಾರ್್ ತೊ್ ಉಗ ತೆಾಂ್ ಕರಿಸೊನ್.್ 
‘ಸೊಮಿಯ್,್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ದ್ರ್್ ಉಗೆತಾಂ್ ಕರ್್ ಮ್ಹಣತಾಲ್ಯಾತ್.್ 
ಪುಣ್್ ತೊ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್ತಾಲೊ್ ತುಮಿ್ ಕೊಣ್್ ಹ್ಂವ್್ 
ನೆ್ಹಣ್ಂ.್ ತುಮಿ್ ಖಂಯಚಿ್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ನೆ್ಹಣ್ಂ?’್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಜ್ಪ್್ ದಿತಲೊ.್ 26

್ ತವಳ್್ ತುಮಿ,್  ‘ಆಮಿ್ ತುಜೆ�ಚ್್ 
ಮುಖ್ರ್್  ಖ್ವ್ನಾ್  ಪ್ಯೆವ್ನಾ್  ಆಸ್ಲ್್ಯಾಂವು,್  ತುವೆಂ್ 
ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಬಿದಿಂನಿ್ ಶಿಕಯ್ಂ್ಯ್್ ಮ್ಹಣತಾಲ್ಯಾತ್.್ 27

್ ತವಳ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್  ತೊ,್  ‘ತುಮಿ್  ಖಂಯಚಿ್  ಮ್ಹಣ್್  ಹ್ಂವ್್ 
ನ ್ೆಹಣ್ಂ?’್  ಖೊಟೆಪಣ್್ ಆಧ್ತ್ಯಾಲ್ಯಾಂನೊ�,್ ಚಲ್್ 

ತುಮಿ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಸಶಿಯಾಲ್ಂ!’್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸ್ಂಗತಾಲೊ.

28
್ “ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್,್  ಇಸ್ಕ,್  ಜ್ಕೊಬ್್  ಆನಿ್ 

ಹೆರ್್ ಪರಿವ್ದಿ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ರ್ಜ್ಯಾಂತ್್ ಆಸ್ಲೆ್ ತುಮಿ್ 
ಪಳೆತೆಲ್ಯಾತ್.್  ಪುಣ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಬ್ಯ್ರಿ್  ಘಾಲತಾಲೆ.್ 
ತವಳ್್  ತುಮಿ್  ಭಿಯ್ಂತ್್  ರ್ಗ್ನ್ಯ�್  ರುದನ್್ 
ಕತಯಾಲ್ಯಾತ್.್  29

್ ಲೊ�ಕ್  ಮುಡ್್  ಆನಿ್  ಪಡ್್್  ತೆನಕ್್ 
ಆನಿ್ ಬಡಗೆ,್ ಕುಶಿನ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಯೆತಲೊ.್ ತೆ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ರ್ಜ್ಯಾಂತ್್  ಜೆವ ಣ್್ಕ್  ಬಸತಾಲೆ.್  30

್ ಪಳೆ,್  ನಿಮ್ಣಂ್ 
ಆಸ್ತ್್ ತಿಂ್ ಪಯ್ಂ್ ಜ್ತಲ್ಂ,್ ಜಂ್ ಕೊಣ್್ ಪಯ್ಂ್ 
ಆಸ್ತ್್ ತಿಂ್ ನಿಮ್ಣಂ್ ಜ್ತಲ್ಂ.”

ಜೆರುಸಲೆಮಾಂತ್ ಜೆಜುಚೆಂ ಮರಣ್
(ಮ್ತೆವ್್ 23:37–39)

31
್ ತೆ�ಚ್್ ಘಡಿಯೆ�್ ಥೊಡೆ್ ಫ್ರಿಜೆವ್್ ಜೆಜು್ ಸಶಿಯಾಂ್ 

ಯೆ�ವ್ನಾ,್  “ಹ್ಂಗ್ಚೊ್  ವಚುನ್್  ಲ್ಪೊನ್್  ರ್ವ್!್ 
ಹೆರೊದ್್ ತುಕ್್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ರುಂಕ್ ಪಳೆತ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

32
್ ಜೆಜು್ ತ್ಂಕ್,್ “ತುಮಿ್ ವಚುನ್್ ತ್ಯಾ್ ಕೊಲ್ಯಾಕ್ 

(ಹೆರೊದಿಕ),್  ‘ಆಜ್್ ಆನಿ್ ಫ್ಲ್ಯಾಂ್ ಹ್ಂವ್್ ಮನ್ಶೆ್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ದೆಂವ್ಚಿರ್್ ಸೊಡಯ್ತಾಂ್ ಆನಿ್ ಪ್ಡ್ಶಿಡ್್ ಗೂಣ್್ 
ಕಚಿಯಾಂ್ ಕ್ಯ್ಯಾಂ್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ ಕೆಲ್ಂ.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ತಿಸ್ರಿಯಾ್  ದಿಸ್್ ಮ್ಹಜೆಂ್ ಸವ್ಯಾ್  ಕ್ಯೆಯಾಂ್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ 
ಜ್ತಲೆಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್.್ 33

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ 
ಜೆರುಸಲೆಮ್ಕ್  ವಚಜಯ್.್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ 
ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂಕ್ ಥಂಯ್ಚಿ್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ತ್ಯಾಲೆ.

34
್ ಜೆರುಸಲೆಮ್,್ ಜೆರುಸಲೆಮ್!್ ತುಂ್ ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂಕ್ 

ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ತ್ಯಾಯ್.್ ದೆವ್ನ್್ ಧ್ಡ್ಲ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಂಕ್ 
ತುಂ್ ಫ್ತ್ರಿಯ್ತಾಯ್.್ ಏಕ್ ಕೊಂಬಿ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಪ್ಲ್ಂಕ್ 
ಪ್ಕಟ್ಯಾ್ ಭಿತರ್್ ಎಕ್ಟಂಯ್್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಬರಿ್ ಹ್ಂವೆಂ್ 
ತುಜ್ಯಾ್ ಲೊ�ಕ್ಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರುಂಕ್ ಸಬ್ರ್್ ಪ್ವಿಟಂ್ 
ಹ್ಂವ್್  ಆಶೆಲೊಂ.್  ಪುಣ್್  ತುವೆಂ್  ಸೊಡೆ್ಂನ್ಯ್.್ 
35

್ ತುಜೆಂ್  ದೆವ್ಳ್್  ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್  ಖ್ಲ್್  ಜ್ಲ್.್ 
‘ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೆ�್  ನ್ಂವಿಂ್  ಯೆತ್್  ತೊ್  ಸಂದೆವ್!’್ 
ಮ್ಹಣ್್ ತುಮಿ್ ಮ್ಹಣಸರ್್ ಹ್ಯಾ್ ಫುಡ್ಂ್ ತುಮಿ್ ಮ ್್ಹಕ್್ 
ಪಳೆವಿಚಿಂನ್ತ್.”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

ಸಾಬಾಬಾತಾ ದಸಾ ಗೂಣ್ ಕಚೆತಾಂ ಸಮಾಂಗಿೇ?

14್ ್ 1 ್ ಏಕ್್  ಸ್ಬ್ಬಾತ್ಚ್ಯಾ್  ದಿಸ್,್  ಜೆಜು್ 
ಫ್ರಿಜೆವ್ಂಚ್ಯಾ್ ಏಕ್ ಮುಖೆಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್ ಘರ್್ 

ಜೆವ ಣ್್ಕ್  ಗೆಲೊ.್  ಥಂಯ್್  ಆಸ್ಲೊ್  ಸಗೊ್್  ಲೊ�ಕ್ 
ಜೆಜುಚೆರ್್ ದಿ�ಷ್ಟ್ ದಿ�ವ್ನಾ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಆಸೊ್.್ 2

್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ 
ಮುಖ್ರ್್  ವ್ಯ್ಟ್  ್ ಪ್ಡ್್ a್  ಆಸ್ಲ್ಯಾಕ್  ರ್ವಯೊ್.್ 
3

್ ಜೆಜುನ್್  ಫ್ರಿಜೆವ್ಂಕ್  ಆನಿ್  ಶ್ಸ್ತ್ಯಾಂಕ,್ 

a 14.2ವಾಯ್್ ಪಿಡಾ ಹ್ಯಾ್ ಪ್ಡೆ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಕೂಡ್್ ಸುಜೊನ್ಂಚ್್ 
ಆಸ್ತಾ.
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“ಸ್ಬ್ಬಾತ್್  ದಿಸ್್  ಪ್ಡ್್  ಗೂಣ್್  ಕಚೆಯಾಂ್  ಸಮಗಿ�?್ 
ಚೂಕಗಿ�?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.್ 4

್ ತ್ಣಂ್ ಜ್ಪ್್ 
ದಿಂವ್ಕ್್ ನ್.್ ತವಳ್್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಚೊ್ ಹ್ತ್್ 
ದನ್ಯಾ್  ತ್ಕ್್  ಗೂಣ್್  ಕನ್ಯಾ್  ಧ್ಡೊ್.್  5

್ ಜೆಜುನ್್ 
ಫ್ರಿಜೆವ್ಂಕ್ ಆನಿ್ ಶ್ಸ್ತ್ಯಾಂಕ,್ “ಸ್ಬ್ಬಾತ್ಚ್ಯಾ್ 
ದಿಸ್್ ತುಮೊಚಿ್ ಪೂತ್್ ವ್್ ಪ್ಡೊ್ ಬ್ಂಯ್ತಾ್ ಪಡತ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ತ್ಕ್್ ತಕ್ಷಣ್್ ವಯ್ರಿ್ ಕ್ಡ್ನಾ್ ವ್ಂಚೆೈತ್ತ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ 6್ ಫ್ರಿಜೆವ್್ 
ಆನಿ್ ಶ್ಸಿತ್್ ಜ್ಂವಿದಾ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ಹ್ಯಾ್ ಉತ್ರಿಂಕ್ ಜ್ಪ್್ 
ದಿಂವ್ಕ್್ ಜ್ಲ್ನ್.

ಲಾಹಾನಿವಾರಾಯ್ ಘೆವೆಚೊೇ ವಿಶಾಕ್ಂತ್
7

್ ಜೆವ್ಣ್ಕ್ ಆಪಯ್ಲೆ್್ ಸೆೈರೆ್ ಥೊಡೆ್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ ಬರೊ್ ಜ್ಗೊ್ 
ವಿಂಚುನ್್ ಕ್ಡ ತ್ಾತ್್ ತೆಂ್ ಪಳೆವ್ನಾ,್ ಜೆಜು್ ತ್ಂಕ್್ ಹಿ್ 
ಒಪ್ರ್್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್:್  8

್ “ಕೊಣ್ಯ�್  ತುಕ್್ 
ಕ್ಜ್ರ್ಕ್ ಆಪಯ್ತಾ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ತುಂ್ ವಚುನ್್ ಪಯ್್ಯಾ್ 
ಜ್ಗ್ಯಾರ್್ ಬಸನ್ಕ್.್ ಏಕ್ ವೆಳ್್ ತುಜೆ�್ ವನಿಯಾ್ ಚಡ್್ 
ಮಯ್ಯಾದಿಚ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಕ್ ತ್ಣೆಂ್ ಆಪಯ್್್ ಜ್ಯ್ತಾ.್ 
9

್ ತುಂ್ ಉಂಚ್್ಯಾ್ ಜ್ಗ್ಯಾರ್್ ವಚುನ್್ ಬಸ್್ಯಾರ್,್ ತುಕ್್ 
ಆಪೊವೆಣ್ಂ್ ದಿಲೊ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ‘ಹೊ್ ಜ್ಗೊ್ ಹ್ಕ್್ ಸೊಡ್ನಾ್ 
ದಿ�’್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಕ್್ ಸ್ಂಗೊಂಕ್ ಪುರೊ.್ ತವಳ್್ ತುಕ್್ 
ಲಜ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ನಿಮ್ಣೊ್ ಜ್ಗೊ್ ಘಜಯ್್ ಪಡತಾಲೆಂ.

10
್ “ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತುಕ್್  ಜೆವ ಣ್್ಕ್  ಆಪಯ ತ್ಾನ್,್ 

ವಚುನ್್ ನಿಮ್ಣ್ಯಾ್ ಜ್ಗ್ಯಾರ್್ ಬಸ್.್ ತವಳ್್ ತುಕ್್ 
ಆಪಯ್ೊ್  ಯೆ�ವ್ನಾ,್  ‘ಇಷ್ಟ,್  ವಯ್ರಿ್  ವಚುನ್್  ಬಸ್!’್ 
ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾಲೊ.್  ತೆದಳ್್  ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಬಸ್ಲ್ಯಾ್ 
ಸರ್ಯಾಯಾಂ್ ಮುಖ್ರ್್ ಮ್ನ್್ ಜ್ತಲೊ.್ 11

್ ಆಪ್ಣ್ಕಚ್್ 
ವತೊಯಾ್ ಕತ್ಯಾ್ ತ್ಕ್್ ದೆ�ವ್್ ಖ್ಲೊತಾ್ ಕತಯಾಲೊ್ ಆನಿ್ 
ಆಪ ಣ್್ಕಚ್್  ಖ್ಲೊತಾ್  ಕತ್ಯಾ್  ತ್ಕ್್  ದೆ�ವ್್  ವತೊಯಾ್ 
ಕತಯಾಲೊ.”

ತುಮಾಕಾಂ ಪರಿತಿಫಳ್ ಮೆಳತಾಲೊ
12

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜೆಜು್  ಆಪ ಣ್್ಕ್  ಜೆವ ಣ್್ಕ್  ಆಪಯ್್ಯಾ್ 
ಫ್ರಿಜೆವ್ಕಡೆ,್ “ತುಂ್ ಕೊಣ್ಕಯ�್ ದನ್ಪರ್ಂಚ್ಯಾ್ ವ್್ 
ರ್ತಿಂಚ್ಯಾ್ ಜೆವ ಣ್್ಕ್ ಆಪಯ ತ್ಾನ್್ ತುಜ್ಯಾ್ ಇಷ್ಟಂಕ್ 
ಜ್ಂವ್,್ ಭ್ವ್ಂಕ್ ಜ್ಂವ್,್ ತುಜ್ಯಾ್ ಸೆೈಯ್ಯಾಂಕ್ 
ವ್್  ಗೆರಿ�ಸ್ತಾ್  ಸೆಜ್ಯ್ಯಾಂಕ್  ಜ್ಂವ್್  ಆಪಯ್್ಯಾರ್,್ 
ತುವೆಂ್ ಆಪಯ್ಲೆ್�ಬರಿ್ ತೆಯ�್ ತುಕ್್ ಆಪಯತಾಲೆ್ ಆನಿ್ 
ತುಜೆಂ್ ಋಣ್್ ಫ್ರಿಕ್ ಕತ್ಯಾಲೆ.್ 13

್ ಪುಣ್್ ತುಂ್ ಜೆವಣ್್ 
ಕತಯಾಯ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ದುಬಯಾಳ್ಯಾಂಕ,್ ಪ್ಂಗ್್ಯಾಂಕ,್ 
ಥೊಟ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ್  ಕುಡ್ಯಾಯಾಂಕ್ ಆಪಯ್.್  14

್ ತವಳ್್ 
ತುಕ್್ ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್್ ಮೆಳತಾಲೆಂ.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ ಹೆ್ 
ಲೊ�ಕ್ ತುಕ್್ ಪ್ಟಂ್ ಜೆವ್ಣ್ಕ್ ಆಪೊಂವ್ಕ್್ ಸಕೆಚಿಂನ್ತ್.್ 
ತ್ಂಚೆಂ್ ಸವೆಂ್ ಕ್ತೆಂಚ್್ ನ್.್ ಪುಣ್್ ನಿತಿವಂತ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ಜವಂತ್ಪಣ್್ ವೆಳಿಂ್ ದೆ�ವ್್ ತುಕ್್ ಪರಿತಿಫೊಳ್್ ದಿತಲೊ”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ಜೆವಾಣ್ಂಚಾಕ್ ಉತಸ್ವಾಚಿ ಒಪಾರ್
(ಮ್ತೆವ್್ 22:1–10)

15
್ ಜೆಜು್ ಸವೆಂ್ ಜೆವ ಣ್್ರ್್ ಬಸುನ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾಂ್ ಮಧ್್ಯಾ್ 

ಎಕ್್ಯಾನ್್  ಹೆಂ್  ಆಯುಕ್ನ್್  ಜೆಜುಕಡೆ,್  “ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ರ್ಜ್ಯಾಂತ್್  ಜೆವ ಣ್್ಕ್  ಬಸ ತ್ಾ್  ತೊ್  ಭ್ಗಿಚ್್  ಸಯ್!”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

16
್ ಜೆಜು್  ತ್ಕ್್  ಮ್ಹಣ್ಲೊ:್  “ಎಕ್್ಯಾ್  ಮನ್ಶೆನ್್ 

ವ್ಹಡ್್ ಜೆವಣ್್ ತಯ್ರ್್ ಕೆಲೆಂ.್ ತ್ಣೆಂ್ ಜ್ಯ್್ಯಂಕ್ 
ಆಪಯ್ೆಂ.್  17

್ ಜೆವ ಣ್್ಚೊ್  ವೆ�ಳ್್ ಯೆತ್ನ್,್  ತ್ಣೆಂ್ 
ಆಪ್್ಯಾ್  ಚ್ಕ್ರಿಕ್  ದ್ಡುನ್,್  ‘ಯೆಯ್!್  ಜೆವ್ಣ್್ 
ತಯ್ರ್್  ಜ್ಲ್ಂ’್  ಮ್ಹಣ್್  ಸಯ್ರಿಂಕ್  ಸ್ಂಗುನ್್ 
ಧ್ಡೆ್ಂ.್ 18

್ ಪುಣ್್ ತೆ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಯೆ�ಂವ್ಕ್್ ಜ್ಯ್ನಾ್ ಮ್ಹಣ್್ 
ನಿಬ್ಂ್  ದಿಂವ್ಕ್್  ಲ್ಗೆ್.್  ಪಯೊ್್  ತ್ಕ್್  ಮ್ಹಣ್ಲೊ,್ 
‘ಹ್ಂವೆಂ್ ಏಕ್ ಶೆತ್್ ಮೊಲ್ಕ್ ಘತ್್ಂ,್ ತೆಂ್ ಮ್್ಹಕ್್ 
ವಚುನ್್  ಪಳೆವ್ನಾ್ ಯೆ�ಜಯ್,್  ದೆಕುನ್್  ದಯ್ಕನ್ಯಾ್ 
ಮ ್್ಹಕ್್  ಮ್ಫ್್  ಕರ್’್  ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್  19

್ ಆನೆಯಾಕೊ್,್ 
‘ಹ್ಂವೆಂ್  ಪ್ಂಚ್್  ಜೊತ್ಂ್  ಪ್ಡೆ್  ಘತ್್ಯಾತ್;್ 
ತ್ಂಚಿ್  ಪರಿ�ಕ್್್  ಕನ್ಯಾ್  ಪಳೆಂವ್ಕ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಭ್ಯ್ರಿ್ 
ಸಲ್ಯಾಂ.್ ದೆಕುನ್್ ದಯ್ಕನ್ಯಾ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಮ್ಫ್್ ಕರ್’್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ 20

್ ತಿಸ್ರಿಯಾನ್್ ಮ್ಹಳೆಂ,್  ‘ಹ್ಂವ್್ ಕ್ಜ್ರ್್ 
ಜ್ಲ್್ ತಿತೊ್ಚ್,್ ದೆಕುನ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಯೆಂವ್ಕ್್ ಜ್ಯ್ನಾ.’್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

21
್ “ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಚ್ಕರ್್ ಪ್ಟಂ್ ಆಯೊ್್ ಆನಿ್ ಸಗಿ್್ 

ಗಜ್ಲ್್ ತ್ಣೆಂ್ ಧನಿಯ್ಕ್ ಸ್ಂಗಿ್.್ ಧನಿ್ ಸಗೊ್ಚ್್ 
ರ್ಗ್ನ್್  ಪೆಟೊ್್  ಆನಿ್  ಚ್ಕ್ರಿಕ್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್್ 
‘ತುತ್ಯಾನ್್ ವಚ್್ ಶಹರ್ಚ್ಯಾ್ ರಸ್್ಯಂನಿ್ ಆನಿ್ ಗಲ್್ಯಾಂನಿ್ 
ಆಸ್ಲ್ಯಾ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ದುಬಯಾಳ್ಯಾಂಕ,್  ಪ್ಂಗ್್ಯಾಂಕ,್ 
ಕುಡ್ಯಾಯಾಂಕ್ ಆನಿ್ ಥೊಟ್ಯಾಂಕ್ ಆಪೊವ್ನಾ್ ಹ್ಡ್ನಾ್ ಯೆ’್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

22
್ “ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತೊ್ ಚ್ಕರ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್  ‘ಸ್ಯ್ಬಾ,್ 

ತುಜೆ�್  ಹುಕೆಮ್  ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಕನ್ಯಾ್  ಜ್ಲೆಂ್ 
ಆನಿಕಯ�್  ಜ್ಗೊ್  ಆಸ್.'್  ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್  23

್ ತವಳ್್ 
ಧನಿಯ್ನ್್ ಚ್ಕ್ರಿಕ್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ,್  ‘ತರ್್ ತುಂ್ ರ್ಜ್ಯಾ್ 
ರಸ್್ಯಂನಿ್ ಆನಿ್ ವ್�ಯ್್ ಬಗೆ್ಚ್ಯಾ್  ವ್ಟ್ಂನಿ್ ವಚ್್ 
ಆನಿ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಬಳ್ನ್್ ಭಿತರ್್ ಹ್ಡ್.್ ಆಶೆಂ್ ಮ್ಹಜೆಂ್ 
ಘರ್್ ಭರ್ಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಮಜ್ ಆಪೆ�ಕ್್.್ 24

್ ಹ್ಂವೆಂ್ 
ಪಯೆ್ಂ್ ಜ್ಂಕ್ಂ್ ಆಪಯ್ಲೆ್್ ಕೊಣ್ಚ್್ ಮ್ಹಜೆಂ್ ಜೆವಣ್್ 
ಚ್ಕುಂಕ್ ಪ್ವ್ಚಿನ್!’್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.”

ಪಾಟಾಲಿವ್ ಕಚೆತಾ ತುಮಿ ಪಯೆಲಿಂ ಜಾಣ್ಾ ಜಾರಾ
(ಮ್ತೆವ್್ 10:37–38)

25
್ ಸಬ್ರ್್  ಲೊಕ್ಚೊ್  ವ್ಹಡ್್  ಜಮೊ್  ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ 

ಪ್ಟ್್ಯಾನ್್  ವೆತ್ನ್್  ತೊ್  ತ್ಂಕ್್  ಮ್ಹಣ್ಲೊ:್ 
26

್ “ಮ್ಹಜೆ�್  ಸಶಿಯಾಂ್  ಯೆತ್್  ತೊ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಕುಟ್ಮಕ್ 
ಸ್ಂಡಿನ್್ ತೊ್ ಮ್ಹಜೊ್ ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕರುಂಕ್ ಯೊ�ಗ್ಯಾ್ 
ನ್ಹಯ್.್ ತುಮಿ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಆವಯ್್ ಬ್ಪ್ಯ್,್ ಬ್ಯ್್,್ 
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ಭುಗಿಯಾಂ,್ ಭ್ವ್್ ಆನಿ್ ಭಯಣ್ಂಕ್ ಆನಿ್ ಆಪ್ಣ್ಚ್ಕ್�್ ಚಡ್್ 
ಮ್ಹಜೊ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕರಿತ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ತೊ್ ಮ್ಹಜೊ್ ಶಿಸ್್ 
ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಫ್ವ್್ ನ್ಹಯ್.್ 27

್ ಜೊ್ ಕೊಣ್್ ಆಪೊ್್ ಖುರಿಸ್್ 
ವ್್ಹವ್ವ್ನಾ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಪ್ಟ್್ಯಾನ್್ ಯೆ�ನ್್ ತ್ಚ್ಯಾನ್್ ಮ್ಹಜೊ್ 
ಶಿಸ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ನ್ಹಜೊ.

28
್ “ತುಮೆಚಿ�್ ಪೆೈಕ್್ ಕೊಣ್ಯ�್ ಎಕೊ್್ ಏಕ್ ಭುರುಜ್್ 

ಭ್ಂಧುಂಕ್  ಆಪೆ�ಕ್ಷಿತ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ಪಯ್ೆಂ್  ತುಂ್ 
ಬಸುನ್್ ಗಜ್ಯಾ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಖಚ್ಯಾಚೊ್ ಅಂದ್ಜ್್ ಕತ್ಯಾ್ 
ನ್ಹಯ್.್ ತೆಂ್ ಭುರುಜ್್ ಆಖೆ�ರ್್ ಕರುಂಕ್ ಆಪ ಣ್್ಲ್ಗಿಂ್ 
ಆಸ್ಪದ್್ ಆಸ್್ ಕ್�್ ನ್್ ಹೆಂ್ ಪಯ್ೆಂಚ್್ ಸಮ್ತ್್.್ 29

್ ನ್್ 
ತರ್,್ ಬುನ್ಯಾದ್್ ಘಾಲ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಕ್ಮ್್ ಆಖೆ�ರ್್ 
ಕರುಂಕ್  ತ್ಕ್್  ತ್ಂಕ್  ನ್್  ಜ್ಯ್ತಾ್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ 
ಪಳೆತಲೆ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಕೆಂಡುನ್,್ 30

್ ‘ಹ್ಣೆಂ್ ಹೆಂ್ ಭುರುಜ್್ 
ಭ್ಂದುಂಕ್ ಸುರು್  ಕೆಲೆಂ.್  ಪುಣ್್ ಆಖೆ�ರ್್  ಕರುಂಕ್ 
ತ್ಚ್ಯಾನ್್ ಜ್ಲೆಂ್ ನ್’್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಕೆಂಡ್ತಾಲೆ.

31
್ “ಎಕ್್ಯಾ್  ರ್ಯ್ನ್್  ದುಸ್ರಿಯಾ್  ರ್ಯ್ಚ್ಯಾ್ 

ವಿರೊ�ಧ್್ ಝುಜ್ಕ್ ವೆತ್ನ್,್ ಪಯ್ೆಂ್ ತೊ್ ಬಸುನ್್ 
ಆಲೊ�ಚನ್್ ಕತ್ಯಾಲೊ.್ ಎಕ್್ ರ್ಯ್್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಧ್್ 
ಹಜ್ರ್್ ಶಿಪ್ಯ್್ ಆಸ್್ಯಾರ್,್ ವಿ�ಸ್್ ಹಜ್ರ್್ ಶಿಪ್ಯ್್ 
ಆಸೆ್ಲ್ಯಾ್ ರ್ಯ್ಕ್ ಸೊಲೊ್ಂವ್ಕ್್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ ಜ್ತ್ಗಿ�್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಬಸುನ್್ ಆಲೊ�ಚನ್್ ಕರಿತ್.್ 32

್ ತ್ಕ್್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ 
ರ್ಯ್ಕ್ ಸೊಲೊ್ಂವ್ಕ್್ ಜ್ಯ್ನಾ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ದೂತ್ಕ್ ಧ್ಡ್ನಾ,್ ರ್ಜಯೆಚಿಂ್ ಶತ್ಯಾಂ್ ಕತ್ಯಾಲೊ.

33
್ “ತೆ�ಚ್್ ಪರಿಂ್ ತುಮಿ್ ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾನ್್ ಆಪ್ಣ್ಲ್ಗಿಂ್ 

ಕ್ತೆಂ್ ಆಸ್್ ತೆಂ್ ಸಗೆ್ಂ್ ಸ್ಂಡ್ಲೆ�್ ಖರಿತ್,್ ಮ್ಹಜೊ್ 
ಶಿಸ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ನಜೊ!

ತುಮಚೊ ಪರಿಭಾವ್ ಹೊಗಡಾಯ್ ನಾರಾತ್
(ಮ್ತೆವ್್ 5:13;್ ಮ್ಕಯಾ್ 9:50)

34
್ “ಮಿ�ಟ್್  ಬರೆಂಚ್,್  ಪುಣ್್  ಮಿ�ಟ್ಚ್್  ಜರ್್  ಆಳಿನಾ್ 

ಜ್ಲೆಂ,್ ತರ್್ ಕ್ತ್ಯಾನ್್ ತ್ಕ್್ ರೂಚ್್ ದಿವಿಚಿ?್ 35
್ ತೆಂ್ 

ಧಣಯಾಕಯ�್ ಸ್ಯ್ಯಾಕಯ�್ ಉಪ್ಕ್ರನ್,್ ಲೊ�ಕ್ 
ಭ್ಯ್ರಿ್ ಉಡಯ್ತಾಲೆ.
“ಮ್ಹಜೆ�್ ಉತ್ರ್್ ಆಯೊಕ್ಂವ್ಚಿ್ ಲೊ�ಕ್ನೊ�್ ಕ್ನ್್ 
ದಿಯ್!”

ಸರಾತಾರ್ ಸಂತೊಸ್
(ಮ್ತೆವ್್ 18:12–14)

15್ ್ 1್ ಸಬ್ರ್್ ಸುಂಕ್ಗ್ರ್್ ಆನಿ್ ಪ್ತಿಕ್್ ಜೆಜುಚಿ್ 
ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಆಯುಕ್ಂಕ್ ತ್ಚೆ�್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಆಯ್ಲೆ್.್ 

2
್ ತವಳ್್  ಫ್ರಿಜೆವ್್  ಆನಿ್  ನಿತಿಶ್ಸಿತ್,್  “ಪಳೆಯ್!್ 

ಹೊ್ ಮನಿಸ್್ (ಜೆಜು)್ ಪ್ತ್ಕ್ಯಾಂಕ್ ಘತ್್ ಆನಿ್ ತ್ಂಚೆ�್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಜೆವ್ತಾ!”್ ಮ್ಹಣ್್ ದೂರ್್ ಸ್ಂಗೊಕ್ ಲ್ಗೆ್.

3
್ ತವಳ್್  ಜೆಜುನ್್  ತ್ಂಕ್್  ಹಿ್  ಒಪ್ರ್್  ಸ್ಂಗಿ್:್ 

4
್ “ತುಮೆಚಿ�್ ಮಧೆಂ್ ಎಕ್್ಯಾಕ್  ಶೆಂಭರ್್ ಬಕೆರಿ್  ಆಸ್ತ್್ 

ಮ್ಹಣ್್  ಚಿಂತ್ಯಾ.್  ತ್ಂತುನ್್  ಏಕ್  ಚುಕೊನ್್  ವಚತ್್ 

ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ತೊ್  ಬ್ಕ್ಚೆ್  ನೊವನೊನಾಯ್್  ಥಂಯ್ಚಿ್ 
ಸೊಡ್ನಾ,್  ಚುಕೊನ್್  ಗೆಲ್್ಯಾ್  ಬಕ್ರಿಯಾಕ್  ಸೊಧುಂಕ್ 
ವೆತ್ಲೊ.್  ತೊ್  ಬಕೊರಿ್  ಮೆಳಸರ್್  ಸೊಧುನ್ಚ್್ 
ಆಸತಾಲೊ.್  5

್ ತೊ್  ಮೆಳತಾಚ್್  ಬೊ�ವ್್  ಸಂತೊಸ್ನ್್ 
ತ್ಯಾ್ ಬಕ್ರಿಯಾಕ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಖ್ಂದ್ರ್್ ಘಾಲ್ನಾ್ ತೊ್ ಘರ್್ 
ಹ್ಡ್ತಾ.್ 6್ ತೊ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಇಷ್ಟಂಕ್ ಆನಿ್ ಸೆಜ್ಯ್ಯಾಂಕ್ 
ಆಪೊವ್ನಾ್ ತೊ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ,್ ‘ಮ್ಹಜೆ�್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಸಂತೊಸ್್ 
ಪ್ವ್’್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಚುಕೊನ್್  ಗೆಲೊ್್  ಮ್ಹಜೊ್  ಬಕೊರಿ್ 
ಮೆಳೊೆ್’್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾಲೊ.್ 7

್ ತೆ�ಸ್್ ರಿತಿನ್,್ ಏಕ್ 
ಪ್ತಿಕ್್ ಆಪೆಂ್್ ಕ್ಳಿಜ್್ ಪರಿವತಯಾನ್್ ಕತ್ಯಾನ್್ ಸಗ್ಯಾರ್್ 
ಬೊ�ವ್್ ಸಂತೊಸ್್ ಜ್ತಲೊ್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸ್ಂಗ ತ್ಾ.್  ಆಪ್್ಂ್  ಕ್ಳ್್ಂತ್್  ಪಶ್ಚಿತ ತ್ಾಪ್ಚಿ್  ಗಜ್ಯಾ್ 
ನ್ತ್ಲ್್ಯಾ್ 99್ ನಿತಿವಂತ್್ ಪ್ರಿಸ್್ ಏಕ್ ಪ್ತ್ಕ್ಯಾಚೆರ್್ 
ಸಗಿಯಾಂ್ ಸಂತೊಸ್್ ಜ್ತಲೊ.

8
್ “ಕೊಣ್್ ಏಕ್ ಸಿತ್�ಯೆಕಡೆ್ ಧ್್ ರುಪ್ಯಾಂಚೆ್ ನ್ಣ್ಯಾ್ 

ಆಸ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತ್ಯಾ.್ ತಿ್  ತ್ಂತುನ್್ ಏಕ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ 
ಪಡತ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ದಿವ್್ ಹ್ಡುನ್್ ಘರ್್ ಜ್ಡ್ನಾ್ ತೊ್ 
ನ್ಣೆಂ್ ಮೆಳಸರ್್ ಚತ್ರಿಯೆನ್್ ಸೊಧಿತ್.್ 9

್ ಭ್ಯ್ರಿ್ 
ಪಡ್ಲೆ್ಂ್  ನ್ಣೆಂ್  ಮೆಳತಾಚ್್  ತಿ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಇಷಿಟಣ್ಯಾಂಕ್ 
ಆನಿ್  ಸೆಜ್ನಿಯಾಂಕ್  ಆಪೊವ್ನಾ್  ತಿ್  ಮ್ಹಣ ತ್ಾ,್  ‘ಮ್ಹಜೆ�್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಸಂತೊಸ್್ ಪ್ವ್್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ 
ಭ್ಯ್ರಿ್ ಪಡ್ಲೆ್ಂ್ ನ್ಣೆಂ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಮೆಳ್್ಂ’್ ಮ್ಹಣ್ಲ್.್ 
10

್ ತಶೆಂಚ್್ ಏಕ್ ಪ್ತಿಕ್್ ಪಶ್ಚಿತ್ತಾಪ್್ ಪ್ವ್ನ್್ ದೆವ್್ 
ಥಂಯ್್ ಪತಯಾತ್ನ್್ ಸಗಿಯಾಂ್ ದೆವ್ಚೆ್ ದೂತ್್ ಸಮೊರ್್ 
ಸಂತೊಸ್್ ಜ್ತಲೊ.”

ಘರ್ ಸೊಡ್ನ್ ರೆಲೊಲಿ ಪೂತ್
11

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜೆಜು್  ಆಶೆಂ್  ಮ್ಹಣ್ಲೊ:್  “ಎಕ್್ಯಾಕ್ 
ದೊ�ಗ್್  ಪೂತ್್  ಆಸ್ಲೆ್.್  12

್ ಧ್ಕ್ಟಯಾನ್್  ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಬ್ಪ್ಯ್್ ಲ್ಗಿಂ್ ಆಶೆಂ್ ಮ್ಹಳೆಂ,್  ‘ಬ್ಬ್,್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ವ್ಂಟ್ಯಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚಿ್ ಆಸಿತಾಚೊ್ ಹಿಸೊ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ದಿ�.’್ 
ಮ್ಹಣ್್  ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಬ್ಪ್ಯ್ನಾ್ 
ತ್ಂಕ್್ ಆಸ್ತಾ್ ವ್ಂಟುನ್್ ದಿಲ್.

13
್ “ತವಳ್್  ದ್ಕ್ಟಯಾ್  ಪುತ್ನ್್  ಆಪೆ್ಂ್  ಆಸ್ತಾ್ 

ಬದಿಕ್  ಪೂರ್್  ವಿಕೆ್ಂ್  ಆನಿ್ ಮೆಳ್ಲೊ್  ದುಡು್  ಘವ್ನಾ್ 
ತೊ್ ಪಯಶೆಲ್ಯಾ್  ಗ್ಂವ್ಕ್ ಭ್ಯ್ಯಾ್ ಸನ್ಯಾ್ ಗೆಲೊ.್ 
ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಥಂಯ್್  ಮಸ ತೆಾ�ನ್್  ಜಯೆವ್ನಾ್  ತ್ಣೆಂ್ 
ದುಡು್  ಪೂರ್್  ವಿಬ್ಡ್್  ಕೆಲೊ.್  14

್ ತ್ಚೆ�ಲ್ಗಿಂ್ 
ಆಸ್ಲೆಂ್ ಸಗೆ್ಂ್ ಹೊಗ್್ವ್ನಾ್ ಕ್ಬ್ರ್್ ಜ್ತಚ್,್ ತ್ಯಾ್ 
ಗ್ಂವ್ಂತ್್ ಕಠಿಣ್್ ದುಕಳ್್ ಪಡೊ್.್ ತ್ಯಾ್ ಗ್ಂವ್ಂತ್್ 
ಖಂಯಚಿರ್ಯ�್  ಖ್ಣ್್  ನ್ತ್ಲೆ್ಂ್  ತವಳ್್  ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಹ್ತ್ಂತ್್ ಕ್ಯ್ಚಿ್ ನ್ಸ್ತಾನ್್ ತೊ್ ವ್ಹಡ್್ ಅಡಚಿಣೆಂತ್್ 
ಸ್ಂಪಡೊ್.್  15

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತೊ್  ತ್ಯಾ್  ಗ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ 
ಎಕ್್ಯಾ್  ಭ್ಟ್ಕ್ರ್ಗೆರ್್  ತೊ್  ಕ್ಮ್ಕ್  ರ್ವ್್.್ 
ತ್ಣೆಂ್ ತ್ಕ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಶೆತ್ಂಭ್ಟ್ಂತ್್ ದುಕ್ರಿಂಕ್ 
ಚರೊಂವ್ಕ್್ ಧ್ಡೊ್.್ 16

್ ತವಳ್್ ತೊ್ ಬೊ�ವ್್ ಭುಕೆಲೊ.್ 
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ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನು್ ದುಕ್ರಿಂನಿ್ ಖ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ ಸ್ಂಗೊ್ ಪುಣ್ಯ�್ 
ಖ್ವ್ಣ್್ ಆಪೆ್ಂ್ ಪೊಟ್್ ಭತ್ಯಾಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಣೆಂ್ ಚಿಂತೆ್ಂ.್ 
ತರಿಪುಣ್್ ಕೊಣೆಂಯ�್ ತ್ಕ್್ ಕ್ಂಯ್್ ದಿಲೆಂನ್.

17
್ “ತವಳ್್ ತ್ಕ್್ ಪುಣ್್ ಆಪ ಣೆ್ಂ್  ಕೆಲ್್್ ಚೂಕ್ ಆನಿ್ 

ಬೂದ್್  ಆಯ್.್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಇತ್್ಯಾಕ್  ತೊ್  ಮ್ಹಣ್ಲೊ,್ 
‘ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಬ್ಪ್ಯ್ಚಿಯಾ್ ಘರ್ಂತ್್ ಕ್ತೆ್ಶೆ್ ಸ್ಂಬ್ಳ್ಚೆ್ 
ಮನಿಸ್್  ಧ್ದೊಶಿ್  ಖ್ವ್ನಾ್  ಜೆ�ವ್ನಾ್  ಆಸ್ತ್.್  ಆನಿ್ 
ಹ್ಂವ್್  ಹ್ಂಗ್್  ಭುಕೆನ್್  ಮತ್ಯಾಂ.್  18

್ ಹ್ಂವ್್ 
ಆತ್ಂಚ್್ ಉಠುನ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಬ್ಪ್ಯ್್ ಸಶಿಯಾಂ್ ವೆತ್ಂ್ 
ಆನಿ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ:್ ‘ಬ್ಬ್,್ ದೆವ್ಚೆ�್ ಆನಿ್ ತುಜೆ�್ ವಿರೊ�ಧ್್ 
ಹ್ಂವೆಂ್  ಪ್ಪ್್  ಆಧ್ಲೆಯಾಂ.್  19

್ ತುಜೊ್  ಪೂತ್್ 
ಮ್ಹಣೊನ್್ ಆಪೊಂವ್ಕ್್ ಹ್ಂವ್್ ಯೊ�ಗ್ಯಾ್ ನ್ಹಯ್:್ ಮ್್ಹಕ್್ 
ತುಜ್ಯಾ್ ಸ್ಂಬ್ಳ್ಚ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಂ್ ಮಧೊ್್ ಎಕೊ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಲೆ�ಖ್’್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ.್ 20

್ ತಶೆಂಚ್್ ತೊ್ ಉಠೊ್್ ಆನಿ್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಬ್ಪ್ಯ್್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಗೆಲೊ.

ಪಾಟಂ ಆಯ್ಲೊಲಿ ಧಾರೊ್ ಪೂತ್
“ಪೂತ್್ ಆನಿಕಯ�್ ಪಯ್ಸೆ್ ಆಸ ತ್ಾನ್ಂಚ್್ ಬ್ಪ್ಯ್ನಾ್ 
ತ್ಕ್್  ದೆಖೊ್್  ಆನಿ್  ತ್ಚೆ�್  ಕ್ಳಿಜ್್  ಚುಚುಯಾಲೆಯಾಂ.್ 
ಧ್ಂವುನ್್ ವಚುನ್್ ತ್ಣೆಂ್ ವೆಂಗ್್ ಮ್ಲ್ಯಾ್ ಆನಿ್ ತ್ಚೊ್ 
ಉಮೊ್ ಘತೊ.್್ 21

್ ಪುತ್ನ್್ ಮ್ಹಳೆಂ:್ ‘ಬ್ಬ್,್ ದೆವ್ಚೆ�್ 
ಆನಿ್ ತುಜೆ�್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಪ್ಪ್್ ಆಧ್ಲೆಯಾಂ.್ 
ತುಜೊ್ ಪೂತ್್ ಮ್ಹಣೊನ್್ ಆಪೊಂವ್ಕ್್ ಹ್ಂವ್್ ಯೊ�ಗ್ಯಾ್ 
ನ್ಹಯ್.’್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

22
್ “ಪುಣ್್ ಬ್ಪ್ಯ್ನಾ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಚ್ಕ್ರಿಂಕ್ ಆಪೊವ್ನಾ್ 

ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ,್್ ‘ವೆಗಿಂ್ ವಚ್!್ ಆಸಲ್್ಯಾಂತೊ್್ ಉತಿತಾಮ್್ 
ದಗೊ್್  ಹ್ಡ್ನಾ್ ತ್ಕ್್ ನ ್ೆಹಸಯ್,್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಬೊಟ್ಕ್ 
ಮುದಿ್ ಆನಿ್ ಮೊಚೆ್ ಘಾಲ್.್ 23

್ ಚಬೆಯಾಚೊ್ ಏಕ್ ಪ್ಡೊಕ್್ 
ಹ್ಡ್ನಾ್  ಮ್ರ್,್  ಆಮಿ್  ಖ್ವ್ನಾ್  ಜೆ�ವ್ನಾ್  ಗಮಮತ್್ 
ಕಯ್ಯಾಂ!್ 24

್ ಮ್ಹಜೊ್ ಪೂತ್್ ಮೊನ್ಯಾ್ ಪ್ವ್ಲೊ್್ ತೊ್ 
ಆತ್ಂ್ ಜವಂತ್್ ಜ್ಲ್!್ ಚುಕೊನ್್ ಗೆಲೊ.್್ ತೊ್ ಆತ್ಂ್ 
ಪ್ಟಂ್ ಮೆಳ್್!’್ ಆಶೆಂ್ ತೆ್ ಗಮ್ಮತ್್ ಕರುಂಕ್ ಲ್ಗೆ್.

ಮಾಲಾಘಾಡೊ ಪೂತ್ ಆಯ್ಲಿ
25

್ ವ್ಹಡೊ್್  ಪೂತ್್  ಶೆತ್ಂತ್್  ಆಸ್ಲೊ್.್  ತೊ್  ಘರ್್ 
ಸಶಿಯಾಂ್  ಪ್ವ ತ್ಾನ್್  ನ್ಚ್್  ಆನಿ್  ಸಂಗಿ�ತ್್  ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ಕ್ನ್ಂತ್್ ಪಡೆ್ಂ.್ 26

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತ್ಣೆಂ್ ಚ್ಕ್ರಿಂ್ 
ಮಧ್್ಯಾ್  ಎಕ್್ಯಾಕ್  ಆಪೊವ್ನಾ,್  ‘ಕ್ತೆಂ್  ಗಜ್ಲ್್  ಹಿ?್ 
ಮ್ಹಣುನ್್ ತ್ಣೆಂ್ ವಿಚ್ಲೆಯಾ.್ 27

್ ಚ್ಕ್ರಿನ್್ ತ್ಕ್,್ ‘ತುಜೊ್ 
ಭ್ವ್್ ಆಯ್್,್ ತುಜ್ಯಾ್ ಬ್ಪ್ಯ್ನಾ್ ಏಕ್ ಪುಡು್ಪಡಿತ್್ 
ಪ್ಡೊಕ್್  ಮ್ಲ್ಯಾ.’್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತೊ್  ಪ್ಟಂ್ 
ಆಯ್್್ ಮ್ಹಣುನ್್ ತ್ಕ್್ ಸಂತೊಸ್್ ಜ್ಲ್!’್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

28
್ “ತವಳ್್ ವ್ಹಡೊ್್  ಪೂತ್್  ರ್ಗ್ನ್್  ಪೆಟೊ್್  ಆನಿ್ 

ಘರ್್ ಭಿತರ್್ ಜೆವ್ಣ್ಕ್ ವಚ್ನ್್ ಜ್ಲೊ.್ ತವಳ್್ ತ್ಚೊ್ 
ಬ್ಪ್ಯ್ಚ್್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ತ್ಕ್್ ಭೊಳ್ಂವ್ಕ್್ 

ಲ್ಗೊ.್್ 29
್ ವ್ಹಡ್್ಯಾ್ ಪೂತ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಬ್ಪ್ಯ್ಕ್್ ಜ್ಪ್್ 

ದಿ�ವ್ನಾ್ ಮ್ಹಳೆಂ:್  ‘ಬ್ಬ್,್ ಪಳ ,ೆ್ ಇತಿ್ಂ್ ವಸ್ಯಾಂ್ ಏಕ್ 
ಗುಲ್ಮ್ಬರಿ್  ತುಜೆ�್  ಖ್ತಿರ್್  ಘೂಳೊೆ್ಂ್  ಎಕಚ್್ 
ಏಕ್  ಪ್ವಿಟಂ್  ತುಜೆ�್ ಉತರ್್  ಹ್ಂವೆಂ್ ಮೊಡುಂಕ್ 
ನ್.್ ತರ್ಯ�್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಇಷ್ಟಂ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಗಮಮತ್್ 
ಮ್ರುಂಕ್ ಆಜೂನ್್ ಧರ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಏಕ್ ಬೊಕೆ್ಚೆಂ್ 
ಪ್�ಲ್್ ಸಯ್ತಾ್ ತುವೆಂ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ದಿಲೆ್ಂ್  ನ್.್  30

್ ಪುಣ್್ 
ಹೊ್ ತುಜೊ್ ಪೂತ್,್ ತುಜ್ ಸಗಿ್್ ಆಸ್ತಾ್ ಕಲ್ಂತ್ಂಚೆರ್್ 
ವಿಬ್ಡ್್ ಕೆಲೊ್್ ತೊ್ ಪ್ಟಂ್ ಆಯೊ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತುವೆಂ್ ತ್ಚೆ�್ 
ಖ್ತಿರ್್ ಪುಷಿಟ್ ಪ್ಡೊಕ್್ ಮ್ರಯ್್ಯ್!’್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

31
್ “ಪುಣ್್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಬ್ಪ್ಯ್ನಾ್ ತ್ಕ್್ ಸ್ಂಗೆಂ್:್ ತುಂ್ 

ಸದ್ಂಚ್್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಸ್ಯ್್ ಆನಿ್ ಮ್ಹಜೆಂ್ 
ಕ್ತೆಂ್ ಆಸ್್ ತೆಂ್ ಸಗೆ್ಂ್ ತುಜೆಂಚ್.್ 32

್ ಪುಣ್್ ತುಜೊ್ 
ಭ್ವ್್ ಮೊನ್ಯಾ್ ಪ್ವ್ಲೊ್್  ತೊ್ ಆತ್ಂ್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ 
ಜವಂತ್್ ಜ್ಲ್,್ ಚುಕೊನ್್  ಗೆಲೊ್್  ತೊ್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ 
ಮೆಳ್್.”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

ನಿೇಜ್ ಜಾಲ್ಲಿ ರೆರಿೇಸ್ತಾ ರಾಯ್

16್ ್ 1್ ಜೆಜು್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂಕ್ ಆಶೆಂ್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ:್ 
“ಎಕೊ್್  ಗೆರಿ�ಸ್ತಾ್  ಮನಿಸ್್  ಆಸ್ಲೊ್.್  ತ್ಣೆಂ್ 

ಆಪ್್್ ಆಸ್ತಾ್ ಆನಿ್ ವ್ಯಾಪ್ರ್್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ ಏಕ್ 
ಕ್ಭ್ಯಾರಿಕ್  ನೆಮಿಯ್ಲೊಯಾ.್  ಥೊಡ್ಯಾ್  ತೆಂಪ್ಂ್ 
ಉಪ್ರಿಂತ್,್ ತೊ್ ತ್ಕ್್ ಮೊ�ಸ್್ ಕತ್ಯಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ಕಳಿತ್್ 
ಜ್ಲೆಂ.್  2

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತ್ಣೆಂ್  ತ್ಯಾ್  ಕ್ಭ್ಯಾರಿಕ್ 
ಆಪೊವ್ನಾ,್ ‘ತುಜೆ�್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಹೆಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಆಯಕ್ತ್ಂ?್ 
ತುಜ್ಯಾ್  ಕ್ಭ್ಯಾರಿಪಣ್ಚೆಂ್  ಸಗೆ್ಂ್  ಲೆಖ್್  ಪ್ಕ್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ದಿ�.್ ಹ್ಯಾ್ ಫುಡ್ಂ್ ತುವೆಂ್ ಹ್ಂಗ್್ ಕ್ಭ್ಯಾರ್್ 
ಚಲೊಂವ್ಕ್್ ಜ್ಯ್ನಾ,್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

3
್ “ತವಳ್,್  ಕ್ಭ್ಯಾರಿ್ ಆಪ ಣ್್್ ಇತ್್ಯಾಕ್ ಚಿಂತುಂಕ್ 

ಪಡೊ್;್  ‘ಆತ್ಂ್ ಹ್ಂವ್್ ಕ್ತೆಂ್ ಕರುಂ?್ ಮ್ಹಜೊ್ ಧನಿ್ 
ಮ ್್ಹಕ್್  ಕ್ಮ್ಂತೊ್್  ಖಂಡಿತ್್  ಕ್ಡ್ಚಿರ್್  ಆಸ್!್ 
ಖೊಂಡುಂಕ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ತ್ರಿಣ್್ ನ್.್ ಭಿಕ್ ಮ್ಗುಂಕ್ 
ಮ ್್ಹಕ್್  ಲಜ್್  ದಿಸ ತ್ಾ.್  4

್ ಆತ್ಂ್  ಹ್ಂವೆಂ್  ಕ್ತೆಂ್ 
ಕರಿಜಯ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಸಮ್ಲೆಂ!್ ಕ್ಮ್ಂತೊ್್ ಕ್ಡ್ತಾಚ್,್ 
ಹೆರ್್ ಕೊಣೆಂ್ ಪುಣ್ಯ�್ ಮ್್ಹಕ್್ ಆಪ್ಣ್ಚ್ಯಾ್ ಘರ್್ ಘಶೆಂ್ 
ಏಕ್  ಕ್ಯೆಯಾಂ್  ಆತ್ಂ್  ಹ್ಂವ್್  ಕತ್ಯಾಲೊ’್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಚಿಂತುಕ್ ಲ್ಗೊ್.

5
್ ದೆಕುನ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಧನಿಯ್ಚ್ಯಾ್  ರಿಣ್ಕ್ಯ್ಯಾಂಕ್ 

ಎಕೆಕ್್ಯಾಕಚ್್ ತ್ಣೆಂ್ ಆಪಯೆ್.್ ಪಯ್್ಯಾಲ್ಗಿಂ್ ತ್ಣೆಂ್ 
ವಿಚ್ಲೆಯಾಂ,್ ‘ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಧನಿಯ್ಕ್ ತುವೆಂ್ ಕ್ತೆ್ಂ್ ದೆವೆಂ್ 
ದಿ�ಜಯ್?್  6

್ ತ್ಣೆಂ್  ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್,್  ‘ಎಕೆಶೆ್  ಕುತಿಯೊ�್ 
ತೆ�ಲ್.’್  ಮ್ಹಣುನ್್  ಜ್ಪ್್  ದಿಲ್:್  ತ್ಕ್್  ಕ್ಭ್ಯಾರಿ್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ:್ ‘ಘ್ ತುಜೆಂ್ ಕರ್ರ್್ ಪತ್ರಿ,್ ಬಸ್್ ವೆಗಿಂ್ ಆನಿ್ 
ಪನ್ನಾಸ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಬರಯ್’್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

7
್ “ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತೊ್ ಕ್ಭ್ಯಾರಿನ್್ ಆನೆಯಾ�ಕ್್ಯಾಲ್ಗಿಂ್ 

ವಿಚ್ಲೆಯಾಂ,್ ತುವೆಂ್ ಕ್ತೆ್ಂ್ ದೆವೆಂ್ ದಿ�ಜಯ್?’್ ತ್ಣೆಂ್ 



110ಲೂಕ್ 16:8

ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್,್ ‘ಎಕೆಶೆಂ್ ಗೊಣ್ ಗೊ�ಂವ್’್ ಕ್ಭ್ಯಾಯ್ಯಾನ್್ 
ತ್ಕ್್ ಮ್ಹಳೆಂ,್ ‘ಘ್ ತುಜೆಂ್ ಕರ್ರ್್ ಪತ್ರಿ್ ಆನಿ್ ಆಯಶೆಂ್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಬರಯ್.್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

8
್ “ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಧನಿಯ್ನ್್  ತ್ಯಾ್  ಅನಿತಿಚ್ಯಾ್ 

ಕ್ಭ್ಯಾಯ್ಯಾನ್್  ಶ್ಣೆಪಣ್ನ್್  ಆಪೆ್ಂ್  ಕ್ಮ್್ 
ಕೆಲೆ್�್  ಖ್ತಿರ್್  ತ್ಕ್್  ಶ್ಭ್ಸಿಕ್್  ದಿಲ್.್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಹ್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಚೆ್  ಮನಿಸ್್  ಆಪ ಣ್್್  ತಸಲ್ಯಾಲ್ಗಿಂ್ 
ಚಲ ತ್ಾಸ ತ್ಾನ್್  ಉಜ್್ಡ್ಚ್ಯಾ್  ಮನ್ಶೆಂ್  ಪ್ರಿಸ್್ 
ಕ್ತ್್ಯಾಕಯ�್ ಚಡ್್ ಹುಶ್ರ್್ ಮ್ಹಣೆಯಾತ್.

9
್ “ದೆಕುನ್್  ಹ್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್  ತುಮೆಚಿ�್  ಗೆರಿ�ಸ್ತಾ್ 

ಕ್ಯೆ�್  ಮುಖ್ಂತ್ರಿ್  ತುಮ್ಕ್ಂಚ್್  ಈಷ್ಟ್  ಜೊಡ್ನಾ್ 
ಘಯ್.್ ತಿ್ ಉಪಕ್ರ್್ ಪಡನ್ಸ್್ಯಾವೆಳ್ರ್್ ತುಮೆಚಿ್ ಈಷ್ಟ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಸ್ಣ್ಚ್ಯಾ್ ಬಿಡ್ರ್ಂತ್್ ಸ್್ಗತ್್ ಕತ್ಯಾಲೆ.್ 
10

್ ಜೊ್ ಕೊಣ್್ ಲ ್್ಹನ್್ ಸಂಗಿತಾಂನಿ್ ವಿಶ್್ಸಿ,್ ತೊ್ ವ್ಹಡ್್ 
ಸಂಗಿತಾನಿಯ�್ ವಿಶ್್ಸಿ.್ ಜೊ್ ಕೊಣ್್ ಲ ್್ಹನ್್ ಸಂಗಿತಾಂನಿ್ 
ಅನಿತಿಚೊ,್  ತೊ್  ವ್ಹಡ್್  ಸಂಗಿತಾನಿಯ�್  ಅನಿತಿಚೊ.್ 
11

್ ತುಮಿ್ ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್ ಗೆರಿ�ಸ್ತಾ್ ಕ್ಯೆಚೆ�್ ಚಲವಣೆಂತ್್ 
ತುಮಿ್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಚೆ್ ಜ್ಲೆನ್ತ್,್ ತರ್್ ಸಗ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಖರಿ್ 
ಗೆರಿ�ಸ್ತಾ್  ಕ್ಯ್್ ತುಮಿ್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾ�ಚೆ್ ಜ್ಂವೆಚಿಂನ್ತ್?್ 
12

್ ಆನಿ್ ಜರ್್ ಪೆಲ್ಯಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ವಸುತಾಂನಿ್ 
ತುಮಿ್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಚೆ್ ಜ್ಲೆನ್ತ್,್ ತರ್್ ತುಮೆಚಿಂಚ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಕ್ತೆಂ್ ಆಸ್್ ತೆಂ್ ಕೊಣ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ದಿ�ತ್?

13
್ “ಖಂಯ್ಚಿಯಾಯ�್ ಚ್ಕ್ರಿನ್್ ದೊ�ಗ್್ ಧನಿಯ್ಂಚಿ್ 

ಚ್ಕ್ರಿ್ ಏಕಚ್್ ಪ್ವಿಟಂ್ ಕರುಂಕ್ ಜ್ಯ್ನಾ.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಎಕ್್ಯಾಕ್ ತೊ್ ದೆ್�ಶ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಆನಿ್ ದುಸ್ರಿಯಾಚೊ್ ಮೊ�ಗ್್ 
ಕತ್ಯಾಲೊ.್  ವ್್  ಎಕ್್ಯಾಕ್  ಲಬೊದಾನ್್  ದುಸ್ರಿಯಾಚಿ್ 
ಬೆಪವ್ಯಾ್ ಕತ್ಯಾಲೊ.್ ತುಮ್ಚಿಯಾನ್್ ದೆವ್ಚಿಯ�್ ಆನಿ್ 
ದುಡ್್ಚಿಯ�್ ಚ್ಕ್ರಿ್ ಸ್ಂಗ್ತ್ಚ್್ ಕರುಂಕ್ ಜ್ಯ್ನಾ.”

ದೆವಾಚೆಂ ನಿಯಮ್ಶಾಸ್ತ್ರ್ ಬದೊಲಿಂವೆಚೊಂ ನಾ
(ಮ್ತೆವ್್ 11:12–13)

14
್ ಫ್ರಿಜೆವ್್  ಹೆಂ್  ಸಗೆ್ಂ್  ಆಯುಕ್ನ್್  ಆಸ್ಲೆ್.್  ಸಗೆ್್ 

ಫ್ರಿಜೆವ್್ ದುಡ್್ಕ್ ಲಬದಾಲೆ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾನ್್ ತೆ್  ಜೆಜುಚಿ್ 
ಟ�ಕ್್ ಕರುಂಕ್ ಲ್ಗೆ್.್ 15

್ ಜೆಜು್ ಫ್ರಿಜೆವ್ಂಕ್ ಆಶೆಂ್ 
ಮ್ಹಣ್ಲ್ಗೊ್,್  “ತುಮಿ್  ಆಪುಣ್್  ನಿತಿವಂತ್್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಮನ್ಶೆ್ ಮುಖ್ರ್್ ದ್ಖಯತಾಲೆ.್ ಪುಣ್್ ದೆ�ವ್್ ತುಮಿಚಿಂ್ 
ಅಂತಸಕ್ನ್ಯಾ್  ಬರೊ್  ಜ್ಣ್;್  ಮನಿಸ್್  ಖಂಯೆಚಿಂ್ 
ಆತಿ�್  ಮೊಲ್ಧಿಕ್  ಮ್ಹಣ್್  ಲೆಖ ತ್ಾತ್್  ತೆಂ್  ದೆವ್ಕ್ 
ಕ್ಂಠ್ಳ್ಯಾಚೆಂ.

16
್ “ಲೊ�ಕ್ ಮೊಯ್ೆಚ್ಯಾ್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ಕ್ ಆನಿ್ 

ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂಚಿ್ ಶಿಕೊವ ಣ್್ಯಾ್ ಪರಿಕ್ರ್್ ಜಯೆಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ದೆವ್ಚಿ್  ಅಪೆ�ಕ್್್  ಜ್ವ್ನಾಸಿ್.್  ಸ್ನಾನ್್  ದ್ತ್ರ್್ 
ಜುವ್ಂವ್ಚಿಯಾ್  ಕ್ಳ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ರ್ಜ್ಯಾಚಿ್ 
ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಪಗಯಾಟ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಪಯ್ಯಾನ್್ ಆಯುಕ್ನ್್ 
ಆಸ್ಲೆ್.್  ಸ್ನಾನಿಕ್  ಜುವ್ಂವ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ರ್ಜ್ಯಾಚಿ್  ಸುವ್ತ್ಯಾ್  ಪಗಯಾಟ್್  ಕತ್ಯಾತ್.್  ಸಬ್ರ್್ 

ಲೊ�ಕ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ರ್ಜ್ಯಾ್ ಭಿತರ್್ ಪರಿವೆ�ಸ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ 
ಪೆಚ್ಡ್ತಾತ್.್ 17

್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ಂತೊ್್ ಎಕಚ್್ ತಿಬೊ್ 
ಪುಸುನ್್ ವೆಚೊನ್್ ನ್.್  ಹ್ಚ್ಕ್�್ ಅಂತ್ರಿಳ್್ ಆನಿ್ 
ಭುಂಯ್್ ನಪಂಯ್ಚಿ್ ವಚುಂಕ್ ಚಡ್್ ಸುಲಭ್.

ಲರಾನ್ಂ ವೆರಾಳಾಸಾರ್ ಆನಿ ಲರಾನ್ ಬಾಂಧ್
18

್ “ಆಪ್್ಯಾ್  ಬ್ಯ್ೆಕ್  ಸೊಡ್ನಾ್  ದುಸೆರಿ�ಲ್ಗಿಂ್  ಲಗ್ನಾ್ 
ಜ್ತ್್ ತೊ್ ವಯಾಭಿಚ್ರ್್ ಕತ್ಯಾ.್ ತಶೆಂಚ್್ ಜೊ್ ಕೊಣ್್ 
ದ್ದ್್ಯಾನ್್  ಸೊಡ್ಲೆ್�್  ಸಿತ್ಯೆ�ಲ್ಗಿಂ್  ಲಗ್ನಾ್  ಜ್ತ್,್ 
ತೊಯ�್ ವಯಾಭಿಚ್ರ್್ ಕತ್ಯಾ.”

ರೆರಿೇಸ್ತಾ ಮನಿಸ್ ಆನಿ ಲಾಜರ್
19

್ ಜೆಜುನ್್ ಆಶೆಂ್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ:್  “ಎಕೊ್್ ಗೆರಿ�ಸ್ತಾ್ ಮನಿಸ್್ 
ಆಸೊ್.್  ತೊ್  ಕೆದ್ಳ್ಯ�್  ನ್ಜೂಕ್ ಸಣ್  ವಸುತಾರ್್ 
ನೆ್ಹಸ್ತಾಲೊ.್ ತೊ್ ಇತೊ್್ ಗೆರಿ�ಸ್ತಾ್ ಕ್�್ ಸದ್ಂನಿತ್್ ಪೆಸ್ತಾಂ್ 
ಕನ್ಯಾ್ ಗಮಮತ್್ ಮ್ತ್ಯಾಲೊ.್ 20

್ ಥಂಯ್್ ಏಕ್ ಲ್ಜರ್್ 
ನ್ಂವ್ಚೊ್ ದುಬೊಯಾಳೊೆ್ ಮನಿಸ್್ ಆಸ್ಲೊ್.್ ತ್ಚೆಂ್ 
ಸಗೆ್ಂ್ ಆಂಗ್್ ಘಾಯ್ಂನಿ್ ಭಲಯಾಲೆಂ.್ ತೊ್ ತ್ಯಾ್ ಗೆರಿ�ಸ್ತಾ್ 
ಮನ್ಶೆಚ್ಯಾ್  ಘರ್್  ಬ್ಗ್್ರ್್  ಪಡ ತ್ಾಲೊ.್  21

್ ಗೆರಿ�ಸ್ತಾ್ 
ಮನ್ಶೆಚ್ಯಾ್ ಮೆಜ್ರ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಪಡಲ್ೆ್ ಉಷೆಟಂ್ ಖ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ 
ಖ್ತಿರ್್ ಥಂಯ್್ ಪಡೊನ್್ ಆಸತಾಲೊ.್ ಸುಣಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ 
ತ್ಚೆ್ ಘಾಯ್್ ಲೆವ್ತಾಲ್ಂ.

22
್ “ಥೊಡ್ಯಾ್ ತೆಂಪ್ನ್್ ಲ್ಜ್ರ್್ ಮೊನ್ಯಾ್ ಪ್ವ್್.್ 

ದೆ�ವ್್ ದುತ್ಂನಿ್ ಲ್ಜ್ರ್ಕ್ ವ್ಹನ್ಯಾ್ ಆಬ್ರಿಮ್ಚೆ�್ 
ಕುಶಿನ್ಚ್್ ಬಸಯೊ್.್ ಗೆರಿ�ಸ್ತಾ್ ಮನಿಸ್ಯ�್ ಸಲೊಯಾ್ ಆನಿ್ 
ತ್ಕ್್ ವ್ಹನ್ಯಾ್ ಪುಲೊಯಾ.್ 23

್ ಪುಣ್್ ತೊ್ ಪ್ತ್ಳ್ಂತ್್ 
ವ್ಳ್ಳ್ಯಾಂ್ ಮಧೆಂ್ ಆಸ ತ್ಾನ್್ ತ್ಣೆಂ್ ಆಬ್ರಿಮ್ಕ್ 
ಆನಿ್ ತ್ಚೆ�್ ಕುಶಿನ್ಚ್್ ಬಸೊನ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಲ್ಜ್ರ್ಕ್ 
ದೆಖೊ್.್  24

್ ತ್ಣೆಂ್  ಬೊ�ಬ್್ ಮ್ನ್ಯಾ,್  ‘ಆಬ್ರಿಹಮ್್ 
ಬ್ಪ್,್ ಮ್ಹಜ್ ಭಿಮಯಾತ್್ ಪ್ವ್!್ ಲ್ಜ್ರ್ಕ್ ಮ್ಹಜೆ್ 
ಸಶಿಯಾಂ್ ದ್ಡ್.್ ತೊ್ ಆಪೆಂ್್ ಬೊಟ್್ ಉದ್ಕ್ನ್್ ಬುಡೊವ್ನಾ್ 
ಮ್ಹಜ್ ಜ�ಬ್್ ಥಂಡ್್ ಕರಿಶೆಂ್ ತ್ಕ್್ ಹ್ಂಗ್್ ಧ್ಡ್.್ 
ಹ್ಂಗ್್  ಹ್ಯಾ್ ಉಜ್ಯಾಚ್ಯಾ್  ಅಗ್ಟಯಾಂತ್್ ವ್ಳ್ಳ ತ್ಾಂ!’್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಪರ್ತಿಲ್ಗೊ್.

25
್ “ತ್ಕ್್  ಆಬ್ರಿಹಮ್ನ್,್  ‘ಪುತ್,್  ತುಜೆ�್ 

ಜಣಯೆಂತ್್  ತುವೆಂ್  ಕ್ತೆ್ಂ್  ಸುಖ್್  ಭೊಗ್ಲೆ್ಂಯ್?್ 
ಪುಣ್್ ಲ್ಜರ್ಕ್ ದೂಖ್್ ಭೊಗುಂಕ್ ಮೆಳ್ಲೆಂ್್ ಹ್ಚೊ್ 
ಉಗ್್ಸ್್ ಕರ್.್ ಆತ್ಂ್ ಹ್ಂಗ್್ ಸುಖ್್ ಭೊಗ ತ್ಾ್ ಆನಿ್ 
ತುಂ್ ಥಂಯ್್ ವ್ಳ್ಳ್ತಾಯ್.್ 26

್ ಹ್ಯಾ್ ಶಿವ್ಯ್,್ ಆಮೆಚಿ�್ 
ಆನಿ್ ತುಮೆಚಿ�್ ಮಧೆಂ್ ಏಕ್ ಖಂದಕ್ ಆಸ್.್ ತ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ 
ಹ್ಂಗ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ತುಮೆಚಿ�್ ಕುಶಿಕ್ ವಚುಂಕ್ ಜ್ಯ್ನಾ್ ಆನಿ್ 
ತುಮೆಚಿ�್ ಕುಶಿ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಮೆಚಿ�್ ಕುಶಿಕ್ ಕೊಣ್ಚ್ಯಾನ್ಯ�್ 
ಉತುರಿನ್್ ಯೆಂವ್ಕ್್ ಜ್ಯ್ನಾ.’

27
್ “ತವಳ್್ ಗೆರಿ�ಸ್ತಾ್ ಮನಿಸ್್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ,್ ‘ತರ್್ ಬ್ಪ್್ 

ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್,್ ಲ್ಜರ್ಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಬ್ಪ್ಯ್ಚಿಯಾ್ ಘರ್್ 
ಪುಣ್ಯ�್  ಧ್ಡ್!್  28

್ ಮ ್್ಹಕ್್  ಪ್ಂಚ್್ ಜಣ್್  ಭ್ವ್್ 
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ಆಸ್ತ್್ ತ್ಣಂಯ�್ ಹೆ�್ ವ್ಳ್ಳ್ಯಾಂಚೆ�್ ಸುವ್ತೆರ್್ 
ಯೆ�ನ್ಶೆಂ್ ತೊ್ ತ್ಂಕ್ಂ್ ಚತ್ರಿಯ್್ ದಿಂವ್’್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

29
್ “ಪುಣ್್ ಅಬ್ರಿಹಮ್ನ್,್ ‘ತ್ಂಚೆ�ಕಡೆ್ ವ್ಚುಂಕ್ 

ಮೊಯ್ೆಚೆಂ್  ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ರ್್  ಆನಿ್  ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂಚೆಂ್ 
ಗರಿಂರ್್  ಆಸ್ತ್.್  ತ್ಣಂ್  ತ್ಂತುನ್್  ತೆ್  ವ್ಚುನು್ 
ಶಿಕೊಂವಿದಾ’್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

30
್ “ತ್ಕ್್  ತ್ಯಾ್  ಗೆರಿ�ಸ್ತಾ್  ಮನ್ಶೆನ್,್  ‘ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್್ 

ಬ್ಪ್,್  ತಶೆಂ್  ಮ್ಹಣ್ನ್ಕ್!್  ಪುಣ್್  ಕೊಣ್ಯ�್ 
ಮೆಲ್್ಯಾಂತೊ್್ ಎಕೊ್್ ತ್ಂಚೆ�್ ಸಶಿಯಾಂ್ ವಚತ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ತೆ್ 
ಆಪ್್ಂ್ ಕ್ಳ್್ಂ್ ಆನಿ್ ಜಣ್ ಬದಲತಾಲೆ’್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

31
್ “ತ್ಕ್್ ಆಬ್ರಿಹಮ್ನ್್ ತ್ಕ್,್  ‘ನ್!್ ತುಜೆ�್ 

ಭ್ವ್್ ಮೊಯ್ೆಚಿಂ್ ಆನಿ್ ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂಚಿಂ್ ಉತ್ರಿಂ್ ತೆ್ 
ಆಯಕ್ನ್ತ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ಮೆಲ್್ಯಾಂತೊ್್  ಕೊಣ್ಯ�್ 
ಉಠೊ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್ಯ�್  ತೆ್  ಸತ್ಮನೆಚಿನ್ತ್’”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ಪಾತಾಕ್ ಆನಿ ಭೊಗಸ್ಣ್ೆಂ
(ಮ್ತೆವ್್ 18:6–7್ 21–22;್ ಮ್ಕಯಾ್ 9:42)

17್ ್ 1್ ಜೆಜುನ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಶಿಸ್ಂ್  ಕಡೆ,್  “ಲೊಕ್ಕ್ 
ಪ್ತ್ಕ್ಂತ್್  ಪಡೆಚಿ್  ಸಂದಭ್ಯಾ್  ಸದ್ಂಚ್್ 

ಆಸ್ತ್.್ ಪುಣ್್ ತೆ್ ಕರುಂಕ್ ಕ್ರಣ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾಚಿ್ ಗತ್್ 
ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗುಂ!್ 2

್ ಆಸಕ್ತ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಹ್ಂಕ್್ 
ಪ್ತ್ಕ್ಕ್ ಚಲೊಂವ್ಚಿಯಾಕ್ ಆಪ್್ಯಾ್  ಗೊಮ್ಟಯಾಕ್ ಏಕ್ 
ದ್ಂತ್ಯಾಚೊ್ ಫ್ತರ್್ ಭ್ಂಧುನ್್ ತ್ಕ್್ ದಯ್ಯಾಂತ್್ 
ಉಡಯ್್ಯಾರ್್ ಚಡ್್ ಬರೆಂ್ ಆಸ್ಲೆ್ಂ.್ 3

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್ 
ಚತ್ರಿಯೆನ್್ ರ್ವ್!
“ತುಜೊ್ ಭ್ವ್್ ವ್್ ಭಯ್ಣ್್ ಚೂಕ್ ಕತಿಯಾತ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ 

ತ್ಕ್್  ಖಂಡನ್್  ಕರ್.್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಚೂಕ್್  ಖ್ತಿರ್್ 
ಪಶ್ಚಿತ್ತಾಪ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ತ್ಕ್್ ಬೊಗಿಶೆ.್ 4್ ತುಜೊ್ ಭ್ವ್್ 
ತುಕ್್ ದಿಸ್ಕ್ ಸ್ತ್್ ಪ್ವಿಟಂ್ ಚೂಕ್ ಕರಿತ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ 
ಹಯೆಯಾಕ್  ಪ್ವಿಟಂಯ�್  ‘ಮ ್್ಹಕ್್  ಬೊಗಿಶೆ’್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಬೊಗಸೆಣೆಂ್ ಮ್ಗ್್ಯಾರ್,್ ತುವೆಂ್ ತ್ಕ್್ ಬೊಗಿಶೆಜಯ್.

ತುಮಚೊ ಬಾವಾರ್ತಾ ಕ್ತೊಲಿ ವಹಾತೊತಾ?
5

್ ಅಪೊಸತಾಲ್ಂನಿ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಕಡೆ್  (ಜೆಜು),್  “ಆಮೊಚಿ್ 
ಭ್ವ್ರ್ಯಾ್ ಚಡಯ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.

6
್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್್  ತ್ಂಕ್:್  “ತುಮೊಚಿ್  ಭ್ವ್ರ್ಯಾ್ 

ಸ್ಸ್್ಚ್ಯಾ್ ಕಣ್್ ತಿತೊ್್ ಆಸತ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ತುಮಿ್ 
ಹ್ಯಾ್ ತುತಿಚ್ಯಾ್ ರುಕ್ಕ,್  ‘ಹ್ಂಗ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಹುಮುಟನ್್ 
ಕ್ಡ್ನಾ್  ದಯ್ಯಾಂತ್್  ವಚುನ್್  ಉಬೊ್  ಜ್!’್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್್ಯಾರ್ಯ�್ ತೊ್ ತುಮೆಚಿಂ್ ಉತರ್್ ಅಯಕ್ತ್.

ಬರೆ ಸೆವಕ್ ಜಾರಾ
7

್ “ತುಮೆಚಿ�್  ಥಂಯ್್  ಎಕ್್ಯಾ್  ಚ್ಕ್ರಿಕ್  ಶೆತ್ಂತ್್ 
ಗ್ದೊ್  ಕೊಸೆಚಿಂ್  ಕ್ಮ್್  ಕರುಂಕ್  ಆನಿ್  ಬಕ್ರಿಯಾಂಕ್ 

ಚರೊಂವ್ಕ್್ ದವಲ್ಯಾಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತ್ಯಾ.್ ತೊ್ ಚ್ಕರ್್ 
ಕ್ಮ್್  ಮುಗೊದಾನ್್  ಪ್ಟಂ್  ಯೆತಚ್್  ತುಂ್  ಕ್ತೆಂ್ 
ಸ್ಂಗ್ತಾಂಲೊಯ್?್ ‘ಯೆ್ ಭಿತರ್್ ಆನಿ್ ಜೆ�ವ್’್ ಮ್ಹಣುನ್್ 
ಧನಿ್  ಸ್ಂಗ್ತ್ವೆ?್  8

್ ನ್!್  ತುಂ್  ತ್ಕ್,್  ‘ಮ್ಹಜೆಂ್ 
ಜೆವಣ್್ ತಯ್ರ್್ ಕರ್.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಪೆಂಕ್ಟಕ್ ವಸುತಾರ್್ 
ಬ್ಂಧುನ್್  ಜ್ಯಸೆರ್್  ಮ ್್ಹಕ್್  ವ್ಡುಂಕ್  ರ್ವ್.್ 
ಮ್ಹಜೆಂ್  ಜೆವಣ್್  ಜ್ಲ್ಯಾ್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ತುಂ್  ಜೆ�ವ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾಯ್.್ 9್ ತ್ಯಾ್ ಚ್ಕ್ರಿನ್್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಕ್ಮ್ಂ್ 
ಖ್ತಿರ್್ ತುವೆಂ್ ತ್ಕ್್ ಕ್ಂಯ್್ ಉಪ್ಕ್ರ್್ ಬ್ವಿಜ್ಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್  ನ್.್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಧನಿಯ್ನ್್  ಫಮ್ಯಾಯ್ಲೆ್ಂ್ 
ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ಚ್ಕರ್್ ಆಸ್.್ 10

್ ಹೆಂಚ್್ ನಿಯಮ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಯ�್ ಲ್ಗು್ ಜ್ತ್.್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಫಮ್ಯಾಯ್ಲೆಂ್್ 
ಕ್ಮ್್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಜ್ತಚ್,್ ‘ಆಮಿ್ ಚ್ಕರ್,್ ಆಮಿ್ 
ಕರಿಜಯ್್ ಆಸೆ್ಂ್ ತೆಂ್ ಮ್ತ್ರಿ್ ಆಮಿ್ ಕೆಲ್ಂ.”

ಉಪಾಕಾರ್ ಬಾವುಡೆಚೊ ಜಾರಾ
11

್ ಜೆಜು್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್ ಪಯ್ಣ್್ ಕನ್ಯಾಂಚ್್ ಗ್ಲ್ಲೆಯ್್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಸ್ಮ್ರಿಯ್ಕ್ ಗೆಲೊ.್ 12

್ ಥಂಯ್್ ತೊ್ ಏಕ್ 
ಲ ್್ಹನ್್ ಶಹರ್ಕ್  ಗೆಲೊ.್ ಥಂಯ್್ ತ್ಕ್್ ಧ್್ ಜಣ್್ 
ಮೆಳೊೆಂವ್ಕ್್ ಆಯ್ೆ.್ ತೆ್ ಜೆಜು್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆಂವ್ಕ್್ ನ್ಂತ್.್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತೆ್ ಕೊಡ್ಕ್ರ್್ ಜ್ವ್ನಾಸೆ್.್ 13

್ ಪುಣ್್ 
ತೆ,್ “ಜೆಜು!್ ಮೆಸಿತ್!್ ಆಮಿಚಿ್ ಕ್ಕುಳ್ತಾ್ ಕರ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಬೊ�ಬ್್ 
ಮ್ರಿಲ್ಗೆ್.

14
್ ಜೆಜುನ್್  ತ್ಂಕ್್  ಪಳೆವ್ನಾ,್  “ವಚುನ್,್  ತುಮಿ್ 

ಯ್ಜಕ್ಂಕ್ ದ್ಖಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.
ತೆ್  ಧ್್  ಜಣ್್  ಯ್ಜಕ್ಂ್  ಸಶಿಯಾಂ್  ವೆತ್ಸ ತ್ಾನ್್ 

ತ್ಂಕ್್  ಗೂಣ್್  ಜ್ಲೆ.್  15
್ ತ್ಂಚೆ�್ ಮಧೊ್್  ಎಕೊ್್ 

ಆಪ ಣ್್ಂಕ್ ಗೂಣ್್ ಜ್ಲೆ್ಂ್ ತೆಂ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಜೆಜು್ ಸಶಿಯಾಂ್ 
ಪ್ಟಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ವ್ಹಡ್್ಯಾ್ ತ್ಳ್ಯಾನ್್ ದೆವ್ಕ್ ಆಗ್ಯಾಂ್ 
ದಿಲ್ಂ.್  16

್ ತೊ್  ಜೆಜುಚ್ಯಾ್  ಪ್ಂಯ್ಂ್  ಮುಳ್ಂತ್್ 
ಸಪಯಾಡುನ್್ ತ್ಚೊ್ ಉಪ್ಕ್ರ್್ ಬ್ವುಂ್ಕ್ ಲ್ಗೊ.್್ (ತೊ್ 
ಏಕ್  ಸ್ಮರಿಗ್ರ್,್  ಜುದೆ�ವ್್  ನ್ಹಯ್.)್  17

್ ಜೆಜುನ್್ 
ತ್ಕ್,್ “ಧ್್ ಜಣ್್ ನಿತಳ್್ ಜ್ಲೆ್್ ನ್ಹಯ್!್ ಹೆರ್್ ನೊ�ವ್್ 
ಖಂಯ್್ ಆಸ್ತ್?್ 18

್ ದೆವ್ಕ್ ಉಪ್ಕ್ರ್್ ಬ್ವುಂ್ಕ್ ಹೊ್ 
ಸ್ಮರಿಗ್ರ್್ ಸೊಡ್ನಾ್ ದುಸೆರಿ್ ಕೊಣ್ಯ�್ ಯೆ�ವ್ನಾಗಿ�?”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.್ 19

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಕ್,್ 
“ಊಠ್!್ ತುಜ್ ವ್ಟ್್ ಧನ್ಯಾ್ ಚಲ್!್ ತುಂ್ ಪ್ತೆಯಾಲ್್ಯಾ್ 
ವವಿಯಾಂ್ ತುಕ್್ ಗೂಣ್್ ಜ್ಲೆಂ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

ದೆವಾಚೆಂ ರಾಜ್ ತುಮೆಚೊ ಭಿತರ್ ಆಸಾ
(ಮ್ತೆವ್್ 24:23–28;್ 37–41)

20
್ ಫ್ರಿಜೆವ್ಂ್ ಪೆೈಕ್್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ್ ಜೆಜುಕ,್ “ದೆವ್ಚೆಂ್ 

ರ್ಜ್ಯಾ್  ಕೆದ್ಳ್್  ಯೆಂವ್ಚಿಯಾರ್್  ಆಸ್?”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.
ಜೆಜುನ್್ ತ್ಂಕ್,್ “ದೆವ್ಚೆಂ್ ರ್ಜ್ಯಾ್ ಯೆತ್,್ ಪುಣ್್ 

ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ದಿಸೆಚಿ�ಬರಿ್ ತೆಂ್ ಯೆ�ನ್,್ 21
್ ‘ಪಳ ,ೆ್ 
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ದೆವ್ಚೆಂ್ ರ್ಜ್ಯಾ್ ಹ್ಂಗ್್ ಆಸ್!’್ ‘ಪಳ ್ೆ ಥಂಯ್್ ಆಸ್!’್ 
ಮ್ಹಣ್್  ಲೊಕ್ನಿ್  ಸ್ಂಗೊಂಕ್  ಜ್ಯ್ನಾ.್  ದೆವ್ಚೆಂ್ 
ರ್ಜ್ಯಾ್ ತುಮೆಚಿ�್ ಭಿತರ್ಚ್್ ಆಸ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

22
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜೆಜು್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಶಿಸ್ಂಕ,್ 

“ಮನ್ಶೆಪುತ್ಚ್ಯಾ್ ದಿ�ಸ್ಂ್ ಪೆೈಕ್ಂ್ ಏಕ್ ತುಮಿ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್ 
ಭೊ�ವ್್ ಆಶೆಂವ್ಚಿ್ ಕ್ಳ್್ ಯೆತಲೊ,್ ಪುಣ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ತೊ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್ ಮೆಳೊೆ ಚಿನ್.್ 23

್ ಲೊ�ಕ್ ತುಮ್ಕ್ಂ,್ ‘ಪಳ ,ೆ್ 
ಥಂಯ್್ ಆಸ್,್ ಪಳ ,ೆ್ ಹ್ಂಗ್್ ಆಸ್!್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾಲೆ.್ 
ತುಮಿ್ ಥಂಯ್ಚಿ್  ರ್ವ್.್  ತ್ಂಚೊ್  ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕನ್ಯಾ್ 
ಸೊಧಿನ್ಕ್ತ್.

ಜೆಜು ಪತಾಕ್ತಾನ್ ಯೆತನಾ ಸಂಸಾರಾಚಿ ಸ್ಥಾತಿ
24

್ “ಮನ್ಶೆಪೂತ್್  ಯೆತನ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಕಳ ತ್ಾಲೆಂ.್ 
ಆಕ್ಸ್ಚ್್ ಏಕ್ ಪೊತ್ಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಆನೆಯಾ�ಕ್ ಪೊಂತ್್ 
ಪಯ್ಯಾನ್್ ಥಳಥಿಳ್ಚಿಯಾ್ ಝಗ್್ವೆಣ್ಂ್ ಜಶೆಂ್ ತೊ್ ಯೆತಲೊ.್ 
25

್ ಪುಣ್್ ತ್ಚೆ�್ ಪಯ್ೆಂ,್ ಮನ್ಶೆಪುತ್ನ್್ ಜ್ಯೆತಾಂ್ ಕಷ್ಟ್ 
ಸೊಸುನ್್ ಹ್ಯಾ್ ಕ್ಳ್ಚ್ಯಾ್ ಲೊಕ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ನಿರ್ಕರ್್ 
ಕರುಂಕ್ ಆಸ್.

26
್ “ಮನ್ಶೆಪೂತ್್  ಪತ್ಯಾಯಾನ್್  ಯೆತನ್್  ಹ್ಯಾ್ 

ಸಂಸ್ರ್ಚಿ್ ಸಿಥಿತಿ್ ನೊಯೆಚ್ಯಾ್ ಕ್ಳರ್್ ಘಡ್ಲ್ಯಾಬರಿ್ 
ಘಡತಾಲೊಯಾ.್ 27

್ ನೊಯೆಚ್ಯಾ್ ಕ್ಳ್ರ್್ ಲೊ�ಕ್ ಖ್ವ್ನಾ,್ 
ಪ್ಯೆವ್ನಾ್  ಆಸ್ಲೊ್,್  ಲಗ್ನಾ್  ಕನ್ಯಾ್  ಘತ್ಲೊ್  ಆನಿ್ 
ದಿತ್ಲೊ.್  ನೊಯೆನ್್  ತ್ವ್ಯಾಚ್ಯಾ್  ಭಿತರ್್  ರಿಗ್ಚಿಯಾ್ 
ದಿಸ್್ ಪಯ್ಯಾನ್್ ತೆ್ ತಶೆಂಚ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಆಸ್ಲೆ.್ ತವಳ್್ 
ಆವ್ರಿ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಸವ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ನ್ಸ್್ ಕೆಲೆಂ.

28
್ “ಲೊತ್ಚ್ಯಾ್  ಕ್ಳ್ರ್್  ದೆವ್ನ್್  ಸೊದೊಮ್್ 

ನ್ಸ್್  ಕತಯಾನ್್  ಸಂಸ್ರ್ಚಿ್  ಸಿಥಿತಿ್  ಕಶಿ್  ಆಸ್ಲ್್ಗಿ�್ 
ತಶೆಂಚ್್ ಮುಖ್ರ್ಯ�್ ಘಡತಾಲೆಂ.್ ತೆ್ ಲೊ�ಕ್ ಖ್ವ್ನಾ್ 
ಪ್ಯೆವ್ನಾ,್  ವ್ಯಾಪ್ರ್್  ಕನ್ಯಾ,್  ಶೆತ್ಂ್  ಲ್ವ್ನಾ್  ಆನಿ್ 
ಘರ್ಂ್ ಬ್ಂಧುನ್ಚ್್ ಆಸ್ಲೊ.್್ 29

್ ಲೊತ್್ ಸೊದೊಮ್್ 
ಭ್ಯ್ರಿ್  ಸನ್ಯಾ್  ಗೆಲ್್ಯಾ್  ದಿಸ್ಯ�್  ತಶೆಂಚ್್  ಕನ್ಯಾ್ 
ಆಸ್ಲೆ್.್ ತವಳ್್ ಮಳ್ಬಾರ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಉಜ್ಯಾಚೊ್ ಆನಿ್ 
ಗಂಧಕ್ಚೊ್ ಪ್ವ್ಸೆ್ ವ್ತುನ್್ ತ್ಂಕ್್ ಸವ್ಯಾಂಕ್ 
ನ್ಸ್್ ಕೆಲೆಂ.್ 30

್ ಮನ್ಶೆಪೂತ್್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಯೆತನ್್ 
ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಚಿ್ ಸಿಥಿತಿ್ ತಶೆಂಚ್್ ಆಸತಾಲ್.

31
್ “ತ್ಯಾ್  ದಿಸ್,್  ಪ್ಕ್ಯಾರ್್  ಆಸ್ಲೊ್  ಘರ್ಚ್ಯಾ್ 

ಭಿತರ್್ ಆಸ್ಲೊಯಾ್ ಆಪೊ್ಯಾ್ ವಸುತಾ್ ವ್್ ದಿವೆಯಾಂ್ ಕ್ಡುಂಕ್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸಕ್್ಂ್ ದೆಂವ್ನ್್ ಜ್ಂವ್.್ ತಶೆಂಚ್್ ಶೆತ್ಂತ್್ 
ಆಸ್್ ತೊಯ�್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಘರ್್ ಪ್ಟಂ್ ವಚನ್್ ಜ್ಂವ್.್ 
32

್ ಲೊತ್ಚ್ಯಾ್ ಸಿತ್ಯೆಕ್ a್ ಕ್ತೆಂ್ ಘಡೆ್ಂ್ ತೆಂ್ ಉಗ್್ಸ್್ 
ಆಸ್ಗಿ�?

33
್ “ಜೊ್ ಕೊಣ್್ ಆಪೊ್್ ಜ�ವ್್ ವ್ಂಚೊಂವ್ಕ್್ ಸೊಧ್ತಾ್ 

ತೊ್ ಹೊಗ್್ಯತಾಲೊ.್ ಪುಣ್್ ಜೊ್ ಕೊಣ್್ ಆಪೊ್್ ಜ�ವ್್ 
ಹೊಗ್್ಯ್ತಾ್ ತೊ್ ಉರಯತಾಲೊ.್ 34

್ ಹ್ಂವ್್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ 

a 17.32ಲೊತಾಚಾಕ್ ಸ್ತ್ೇ ಲೊತ್ಚ್ಯಾ್ ಸಿತ್ಯೆಕ್ ಘಡ್ಲ್್ ಸಂಗತ್್ 
ಉತ್ಪತಿತಾ್ 19:15–17,್ 26್ ಹ್ಂತು್ ಆಸ್.

ಯೆತನ್್  ಎಕ್ಚ್್  ಹ್ಂತುಳ್ನಾರ್್  ದೊ�ಗ್್  ನಿದುನ್್ 
ಆಸ್್ಯಾರ್ಯ�್ ದೊಗ್ಂ್ ಮಧ್್ಯಾ್ ಎಕ್್ಯಾಕ್ ವ್ಹತ್ಯಾಲೆ,್ 
ಆನೆಯಾಕ್್ಯಾಕ್ ಸೊಡತಾಲೆ.್ 35

್ ದೊಗಿ್ ಸಿತ್ಯೊ�್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಕ್ಮ್್  ಕನ್ಯಾ್  ಆಸತಾಲೊಯಾ,್  ಪುಣ್್  ಎಕೆ್�ಕ್  ವ್ಹತಯಾಲೆ,್ 
ಆನೆ�ಕ್್ಯಾಕ್  ಸೊಡತಾಲೆ.್  36

್ “ದೊ�ಗ್್  ದ್ದೆ್್  ಎಕ್್ 
ಶೆತ್ಂತ್್  ಕ್ಮ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಆಸತಾಲೆ.್ ಎಕ್್ಯಾಕ್ ವ್ಹತಯಾಲೆ್ 
ಆನೆಯಾಕ್್ಯಾಕ್ ಸೊಡತಾಲೆ.”

37
್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂನಿ್ ತ್ಚೆ�್ ಕಡೆ,್  “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್ 

ಹೆಂ್ ಸಗೆ್ಂ್ ಖಂಯ್್ ಘಡತಾಲೆಂ?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.
ಜೆಜುನ್್  ತ್ಂಕ್,್  “ಜಂಯ್್  ಗಿ�ದ್್  ಜಮೊ್ 

ಜ್ತಲೊಯಾಗಿ�್ ಥಂಯ್್ ಮೊಡೆಂ್ ಆಸೊನ್ಚ್್ ಆಸತಾಲೆಂ್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಲೊ�ಕ್ ಸಮ್ತ್ಲೊ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

ಆಪಾಲಿಯ ಲೊೇರಾಕ್ ದೆವಾಚಿ ಜಾರ್

18್ ್ 1್ ಧೆೈರ್್  ಚುಕಯ್ನಾಸ ತ್ಾಂ್  ಸದ್ಂಚ್್  ಮ್ಗ ಣೆ್್ 
ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್  ಜೆಜುನ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಶಿಸ್ಂಕ್ 

ಹ್ಯಾ್ ಒಪ್ರಿ್ ದ್್ರಿ್ ಶಿಕಯ್ೆಂ:್ 2್ “ಏಕ್ ಶಹರ್ಂತ್್ ಏಕ್ 
ನಿತಿಕತ್ಯಾ್ ಆಸೊ್.್ ತ್ಕ್್ ದೆವ್ಚೆರ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ನ್ಸಿ್.್ 
ತೊ್ ಹೆರ್್ ತ್ಚೆ�್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಕ್ತೆಂ್ ಚಿಂತ್ತ್್ ಮ್ಹಣಚಿ್ 
ಪವ್ಯಾ್ ಕರಿನ್ತೊ್.್ 3್ ತ್ಯಾಚ್್ ಶಹರ್ಂತ್್ ಏಕ್ ವಿಧವ್್ 
ಸಿತ್�್  ಆಸಿ್.್  ತಿ್  ತ್ಚೆ�್  ಸಶಿಯಾಂ್  ಕೆದಳ್ಯ�್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್ 
‘ಹ್ಂಗ್್ ಏಕ್ ಮನಿಸ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ದೊಸ್ತಾ.್ ದಯ್ಕನ್ಯಾ್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ರ್ಕುನ್್ ನ್ಯಾಯ್್ ದಿ�!’್ ಮ್ಹಣ್್ ಪರ್ತಿಲ್ಗಿ್.್ 
4

್ ಪುಣ್್ ತ್ಯಾ್ ನಿತಿಕತ್ಯಾನ್್ ತಿಕ್್ ಕುಮೊಕ್ ಕರಿನ್ಶೆಂ್ 
ಗುಮ್ನ್್  ಕರುಂಕಚ್್  ನ್.್  ಸಬ್ರ್್  ತೆ�ಂಪ್್ 
ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತೊ್ ಆಪ ಣ್್್ ಇತ್್ಯಾಕ,್  ‘ಹ್ಂವ್್ ದೆವ್ಕ್ 
ಭಿಯೆನ್ಂ.್  ಆನಿ್ ಮ್ಹಜೆ�್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಮನಿಸ್್  ಕ್ತೆಂ್ 
ಚಿಂತ್ತ್್ ಮ್ಹಣಚಿ್ ಪವ್ಯಾ್ ಕರಿನ್್ 5್ ಪುಣ್್ ಹಿ�್ ವಿಧವ್್ ಸಿತ್�್ 
ಮ್್ಹಕ್್ ದೊಸ್ತಾ.್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತಿಕ್್ ನಿ�ತ್್ ಕನ್ಯಾ್ ದಿಲ್ಯಾರ್,್ 
ಹಿ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಧೊಶಿಚಿನ್.್ ನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ತಿ್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ 
ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಹ್ಂಗ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ವಿರ್ರ್್ ಕನ್ಯಾ್ 
ಮ್ಹಜೊ್ ಜ�ವ್್ ಖ್ತಲ್’್ ಮ್ಹಣೊಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗೊ್.”

6
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಶಿಸ್ಲ್ಗಿಂ್ 

ಮ್ಹಳೆಂ,್  “ಆಯ್ಕ್!್  ತ್ಯಾ್  ಖೊಟ್ಯಾ್  ನಿತಿಕತ್ಯಾನ್್ 
ಸ್ಂಗ್್ಯಾಂತ್್  ಆರ್ಯಾ್  ಆಸ್.್  7

್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ನಿ್ 
ದಿ�ಸ್್  ರ್ತ್್  ಬೊ�ಬ್್ ಮ್ರಿಜಯ್.್  ದೆ�ವ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ಕೆದಳ್ಯ�್ ನಿ�ತ್್ ಕನ್ಯಾ್ ದಿತಲೊ.್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಕ್  ಜ್ಪ್್  ದಿಂವ್ಚಿಯಾಂತ್್  ಕೆದಿಂಚ್್  ಘಳ್ಯ್ 
ಕರಿಸೊನ್!್  8

್ ಹ್ಂವ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ್ 
ವೆಗಿಂಚ್್  ದೆ�ವ್್  ತ್ಂಕ್ಂ್  ನಿ�ತ್್  ಕನ್ಯಾ್  ದಿತಲೊ.್ 
ಪುಣ್್  ಮನ್ಶೆಪೂತ್್  ಪತ್ಯಾಯಾನ್್  ಯೆತನ್,್  ತ್ಕ್್ 
ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್ ಭ್ವ್ರ್ಯಾ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್ ಮೆಳ್ತ್ಗಿ�?”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

ನಿೇತ್ ನಿರತಾಯ್
9

್ ಥಂಯ್್ ಥೊಡೆ್ ಆಪುಣ್ಚ್್ ನಿತಿವಂತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತುನ್್ 
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ಆಸ್ಲೆ.್  ಹೊ್ ಲೊ�ಕ್ ಹೆರ್ಂಚಿ್ ಬೆಪವ್ಯಾ್ ಕತ್ಯಾಲೆ.್ 
ಜೆಜು್  ತ್ಂಕ್ಂ್  ಒಪ್ರಿಂನಿ್  ಶಿಕೊಂವ್ಕ್್  ಲ್ಗೊ್:್ 
10

್ “ಏಕ್ ಪ್ವಿಟಂ್ ಏಕ್ ಫ್ರಿಜೆವ್್ ಆನಿ್ ಸುಂಕ್ಗ್ರ್್ 
ಮ್ಗೆಣ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ದೆವ್ಳ್ಕ್ ಗೆಲೆ.್ 11

್ ಫ್ರಿಜೆವ್್ 
ಸುಂಕ್ಗ್ರ್ಚ್ಯಾಕ್�್ ಪಯ್ಸೆ್ ನಿ�ಟ್್ ಉಬೊ್ ರ್ವುನ್್ 
ಆಪ ಣ್್್ ಇತ್್ಯಾಕ್ ಆಶೆಂ್ ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್ ಕರಿಲ್ಗೊ್:್  ‘ದೆವ್,್ 
ಹ್ಂವ್್ ಹೆರ್್ ಮನ್ಶೆಂಬರಿ್ ಲುಟ್ಕ್ರ್,್ ಆನ್ಯಾಯ್ಗ್ರ್,್ 
ಪರಿದ್್ರಿ್ ನ್ಹಯ್,್ ವ್ ಹ್ಯಾ್ ಸುಂಕ್ಗ್ರ್್ ಬರಿಯ�್ ನ್ಹಯ್.್ 
ದೆಕುನ್್ ಹ್ಂವ್್ ತುಕ್್ ಆಗ್ಯಾಂ್ ದಿತ್ಂ.್ 12

್ ಹ್ಂವ್್ 
ಹಪ್್ಯಂತ್್ ದೊ�ನ್್ ಪ್ವಿಟಂ್ ಉಪ್ಸ್್ ಕತ್ಯಾ್ ಆನಿ್ 
ಸಗ್್ಯಾ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಆದ್ಯ್ಂತೊ್್ ಧ್ಂತ್್ ಏಕ್ ವ್ಂಟೊ್ 
ತುಕ್್ ದಿತ್ಂ!’್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

13
್ “ಪುಣ್್ ಸುಂಕ್ಗ್ರ್್ ಥಂಯ್್ ಎಕೊ್ಚ್್ ಪಯ್ಸೆ್ 

ರ್ವುನ್್ ಆಸೊ್.್  ತೊ್ ಆಪ್್್ ದಿ�ಷ್ಟ್ ಸಯ್ತಾ್ ಸಗ್ಯಾಕ್ 
ಉಬ್ರುಂಕ್  ಧೆೈರ್್ ಘನ್ಸ ತ್ಾನ್,್  ದೆವ್್  ಸಮೊರ್್ 
ಆಪ ಣ್್ಕಚ್್  ಖ್ಲೊತಾ್  ಕನ್ಯಾ,್  ‘ದೆವ್,್ ಮ್ಹಜ್  ಕ್ಕುಳ್ತಾ್ 
ಕರ್;್  ಹ್ಂವ್್ ಪ್ತಿಕ್ಂ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್’್ ಮ್ಹಣ್್ ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್ 
ಕರಿಲ್ಗೊ.್್ 14

್ ಹೊ್ ಮನಿಸ್್ ಮ್ಗೆಣ್ಂ್ ಕೆಲ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ದೆವ್ಕ್ ಮ್ನ್ಲೊ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಘರ್್ ಪ್ಟಂ್ ಗೆಲೊ್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ.್ ಪುಣ್್ ಫ್ರಿಜೆವ್್ 
ನಿತಿವಂತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ದೆವ್ಕ್ ಮ್ನ್ಲೊನ್.್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಆಪ ಣ್್ಕಚ್್ ವತೊಯಾ್  ಕತ್ಯಾ್  ತ್ಕ್್  ದೆ�ವ್್  ಖ್ಲೊತಾ್ 
ಕತ್ಯಾಲೊ್ ಆನಿ್ ಆಪ ಣ್್ಕಚ್್ ಖ್ಲೊತಾ್ ಕತ್ಯಾ್ ತ್ಕ್್ 
ದೆ�ವ್್ ವತೊಯಾ್ ಕತಯಾಲೊ.”

ದೆವಾಚಾಕ್ ರಾಜಾಕ್ಕ್ ರೊಣ್ ಪರಿವೆೇಶ್ ಕರುಂಕ್ 
ಸರಾತ್?

(ಮ್ತೆವ್್ 19:13–15;್ ಮ್ಕಯಾ್ 10:13–16)
15

್ ಥೊಡೆ್ ಲೊ�ಕ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಕ್ ಜೆಜು್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಹ್ತ್್ ದವರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಚೆ�್ ಸಶಿಯಾ್ ಹ್ಡೆ್ಂ.್ ಪುಣ್್ 
ಶಿಸ್ಂನಿ್  ಹೆಂ್  ಪಳೆವ್ನಾ,್  “ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಕ್  ಹ್ಡುಂಕ್ 
ನ್ಹಜೊಂ”್ ಮ್ಹಣ್್  ಲೊಕ್ಕ್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.್  16

್ ಪುಣ್್ 
ಜೆಜುನ್್ ಲ್್ಹನ್್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಣ್್ ಸಶಿಯಾನ್್ ಆಪೊವ್ನಾ್ 
ಆಪ್್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂಕ್ ಮ್ಹಳೆಂ,್ “ಲ್್ಹನ್್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಕ್ ಮ್ಹಜೆ�್ 
ಸಶಿಯಾನ್್ ಯೆಂವ್ಕ್್ ಸೊಡ್.್ ತ್ಂಕ್ಂ್ ಆಡ್ಯ್ನಾಕ್ತ್.್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ದೆವ್ಚೆಂ್ ರ್ಜ್ಯಾ್ ಹ್ಯಾ್ ಲ್್ಹನ್್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಂ್ ಬರಿ್ 
ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ಲೊಕ್ಚೆಂಚ್.್ 17

್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸತ್ಚ್್ 
ಸ್ಂಗ್ತಾಂ.್ ಏಕ್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಬರಿ್ ದೆವ್ಚೆಂ್ ರ್ಜ್ಯಾ್ ತುಮಿ್ 
ಸಿ್ಕ್ರ್್ ಕರಿಜಯ್.್ ನ್ಂತರ್,್ ತೊ್ ಕೆದಿಂಚ್್ ತ್ಂತುಂ್ 
ರಿಗೊಚಿನ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ರೆರಿೇಸ್ತಾ ಮನಾಶನ್ ಜೆಜುಕ್ ರೆಲೆಲಿಂ ಸವಾಲ್
(ಮ್ತೆವ್್ 19:16–30;್ ಮ್ಕಯಾ್ 10:17–31)

18
್ ಏಕ್ ಧ್ಮಿಯಾಕ್ ಜುದೆ�ವ್್ ಮುಖೆಲ್ನ್್ ಜೆಜು್ ಕಡೆ,್ 

“ಬಯ್ಯಾ್ ಮೆಸಿತ್,್ ಸ್ಸಿಣ್ಕ್ ಜವಿತ್್ ಜೊಡುಂಕ್ ಹ್ಂವೆಂ್ 
ಕ್ತೆಂ್ ಕರಿಜಯ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.

19
್ ಜೆಜುನ್್  ತ್ಕ್್  ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್,್  “ಮ ್್ಹಕ್್  ಬರೊ್ 

ಮ್ಹಣ್್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಮ್ಹಣ ತ್ಾಯ್?್  ದೆ�ವ್್  ಎಕೊ್್  ಮ್ತ್ರಿ್ 
ಬರೊ.್ 20

್ ದೆವ್ಚೆ್ ಹೆ್ ಉಪದೆಸ್್ ತುಂ್ ಜ್ಣ್ಂಯ್:್ 
‘ತುಂ್  ವಯಾಭಿಚ್ರ್್  ಕರಿನ್ಕ್,್  ಜವೆಶಿ್  ಮ್ರಿನ್ಕ್,್ 
ಚೊರಿನ್ಕ್,್ ಫಟ್್ ಸ್ಕಸೆ್ ಸ್ಂಗ್ನ್ಕ್,್ ತುಜ್ಯಾ್ 
ಆವಯ್್ ಬ್ಪ್ಯ್ಕ್್ ಮ್ನ್್ ದಿ�’”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

21
್ ತ್ಕ್್ ತ್ಣೆಂ,್ “ಹ್ಂವೆಂ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಭುಗೆಯಾಪಣ್ರ್್ 

ಥ್ವ್ನಾಚ್್ ತೆ್ ಉಪದೆಸ್್ ಪ್ಳ್ನಾ್ ಆಯ್್ಂ!”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.
22

್ ತವಳ್್  ಜೆಜುನ್್  ತ್ಕ್,್  “ತುವೆಂ್  ಕರಿಜಯ್್ 
ಜ್ಲೆ್ಂ್ ಆನೆಯಾ�ಕ್ ಕ್ಯೆಯಾಂ್ ಆಸ್.್ ತುಜೆಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಆಸ್್ 
ತೆಂ್ ಸಗೆ್ಂ್ ವಿ�ಕ್ ಆನಿ್ ಮೆಳ್ಲೊ್ ದುಡು್ ದುಬಯಾಳ್ಯಾಂಕ್ 
ವ್ಂಟುನ್್ ದಿ�,್  ಸಗ್ಯಾರ್್ ತುಕ್್ ದಿವೆಯಾಂ್ ಆಸತಾಲೆಂ.್ 
ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಯೆ�್  ಆನಿ್  ಮ್ಹಜೊ್  ಪ್ಟ್್ವ್್  ಕರ್!”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ 23

್ ಜೆಜುಚಿಂ್ ಹಿಂ್ ಉತ್ರಿಂ್ ಆಯಕ್ತಚ್್ ತೊ್ 
ಖಂತಿಷ್ಟ್ ಜ್ಲೊ.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತೊ್ ವಿಶೆ�ಸ್್ 
ಗೆರಿ�ಸ್ತಾ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಸೊ್.

24
್ ತವಳ್್  ಜೆಜುನ್್  ತ್ಕ್್  ಪಳೆವ್ನಾ,್  “ಗೆರಿ�ಸ ತ್ಾಂಕ್ 

ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ರ್ಜ್ಯಾಂತ್್ ಪರಿವೆ�ಸ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಕ್ತೆ್್ ಕಷ್ಟ್ 
ಮ್ತ್ಯಾಲೆ!್ 25

್ ಗೆರಿ�ಸ್ತಾ್ ಮನಿಸ್್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ರ್ಜ್ಯಾಂತ್್ 
ಪರಿವೆ�ಸ್್ ಜ್ವ್ಚಿಯಾಕ್�್ ಏಕ್ ಕರೆಂ್ ತರ್ಯ�್ ಸುವೆಚ್ಯಾ್ 
ಬಿಡ್ಯಾಯಾಂತ್್ಯಾನ್್  ಪ್ಶ್ರ್್  ಜ್ಂವ್ಕ್್  ಸುಲಭ್!”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

ರೊಣ್ಾಕ್ ಬಚಾವಿ ಜಾತಲ್?
26

್ ಲೊ�ಕ್ ಜೆಜುಚಿಂ್ ಹಿಂ್ ಉತ್ರಿಂ್ ಆಯುಕ್ನ್,್ “ತಶೆಂ್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್್  ಬಚ್ವ್್  ಜ್ವೆಚಿಂ್  ಕೊಣೆಂ?”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.

27
್ ಜೆಜುನ್್  ತ್ಂಕ್,್  “ಮನ್ಶೆಕ್  ತೆಂ್  ಆಸ್ಧ್ಯಾ್ 

ಜ್ವೆಚಿಂ್ ಕ್ಯೆಯಾಂ್ ದೆ�ವ್್ ಕರುಂಕ್ ಸಕತಾಲೊ”್ ಮ್ಹಣುನ್್ 
ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

28
್ ಪೆದುರಿನ್,್  “ಪಳೆ,್  ತುಜೊ್  ಪ್ಟ್್ವ್್  ಕಚೆ�ಯಾ್ 

ಖ್ತಿರ್್ ಆಮೆಚಿಂ್ ಘರ್ದ್ರ್್ ಸ್ಂಡುನ್್ ಆಯ್್ಯಾಂವ್!”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

29
್ ಜೆಜು್  ತ್ಕ್,್  “ಸತ್ಚ್್  ಹ್ಂವ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 

ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್  ಕೊಣ್ಯ�್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ರ್ಜ್ಯಾ್ 
ಪ್ಸತ್್  ಆಪೆ್ಂ್  ಘರ್ದ್ರ್,್  ಭ್ವ್ಂಭಯಣ್ಂಕ,್ 
ಬ್ಯ್ೆ�ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಕ,್ ಆವಯ್್ ಬ್ಪ್ಯ್ಕ್್ ಸ್ಂಡಿತ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ಹಯೆಯಾಕೊ್್ ಆಪುಣ್್ ಸ್ಂಡ್್ಯಾಚ್ಯಾಕ್�್ ಚಡ್್ 
ಜೊಡ ತ್ಾಲೊ.್  30

್ ತೊ್  ಹ್ಯಾ್ ಜಣೆಯಾಂತ್್ ತ್ಚೆ�್  ಪ್ರಿಸ್್ 
ಜ್ಯ್್ಯ್ ವ್ಂಟ್ಯಾಂನಿ್ ಚಡ್್ ಜೊಡ್ತಾಲೊ್ ಆನಿ್ ಮುಖ್್ಯಾ್ 
ಕ್ಳ್ಂತ್್ ದೆವ್್ ಸವೆಂ್ ಸದ್ಂಕ್ಳ್್ ಜಯೆತ್ಲೊ”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ಜೆಜು ಆಪಾಲಿಯ ಮನಾತಾ ವಿಶಾಕ್ಂತ್ ಉಲರಾತಾ
(ಮ್ತೆವ್್ 20:17–19;್ ಮ್ಕಯಾ್ 10:32–34)

31
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜೆಜು್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಬ್ರ್್  ಶಿಸ್ಂಕ್ 
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ವ್್ಹರೆವಿಂಗಡ್್ ಆಪೊವ್ನಾ್ ತೊ್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ,್  “ಆಯ್ಕ್!್ 
ಆಮಿ್ ಆತ್ಂ್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್ ವೆತ್ಂವ್.್ ಮನ್ಶೆಪುತ್್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ದೆವ್ನ್್ ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಯಾ್ ಬರಿ್ 
ಘಡತಾಲೆಂ!್  32

್ ತ್ಚೆ�್  ಲೊ�ಕಚ್್  ವಿರೊ�ಧ್್  ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಜುದೆ�ವ್್ ನ್ಹಯ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್ ಧನ್ಯಾ್ ದಿತಲೆ.್ 
ತೆ್  ತ್ಚಿಂ್  ಖೆಳ್ಕ್ಳ್ಂ್  ಕನ್ಯಾ್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ತೊಂಡ್ಕ್ 
ಥಿಂಪ್್ ಉಡಯತಾಲೆ.್  ತ್ಕ್್ ಅಕ್ಮನ್್  ಕತ್ಯಾಲೆ್  ಆನಿ್ 
ಲಜೆಕ್ ಕತ್ಯಾಲೆ.್ 33

್ ತೆ್ ತ್ಕ್್ ಚ್ಟಂನಿ್ ಮ್ತಯಾಲೆ್ 
ಆನಿ್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ತಯಾಲೆ.್ ಪುಣ್್ ತಿಸ್ರಿಯಾ್ ದಿಸ್್ ತೊ್ 
ಜವಂತ್್ ಉಠತಾಲೊ”್  ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್  34

್ ಅಪೊಸತಾಲ್ಂಕ್ 
ಹೆಂ್ ಸಮೊ್ಂವ್ಕ್್ ಪರಿಯತ್ನಾ್ ಕೆಲ್ಯಾರಿ�್ ತ್ಂಕ್್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ 
ಜ್ಂವ್ಕ್್  ನ್,್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ತ್ಚೊ್  ಆರ್ಯಾ್  ಕರುಂಕ್ 
ತ್ಂಚ್ಯಾನ್್ ಜ್ಲೆಂ್ ನ್.

ಜೆಜು ಏಕ್ ಕುಡಾಕ್ತಾಕ್ ದೇಷ್್ ದತಾ
(ಮ್ತೆವ್್ 20:29–34;್ ಮ್ಕಯಾ್ 10:46–52)

35
್ ಜೆಜು್ ಯೆರಿಕೊ್ ಶಹರ್ಚ್ಯಾ್ ಲ್ಗ್ಸೆರ್್ ಪ್ವ ತ್ಾನ್,್ 

ಏಕ್  ಕುಡೊಯಾ್  ಮ್ಗ್ಯಾ್  ದೆಗೆ�ನ್್  ಬಸುನ್್  ಭಿಕ್ 
ಮ್ಗುನ್್ ಆಸ್ಲೊ್.್ 36

್ ಲೊಕ್ಜಮೊ್ ತೆಣೆಂ್ ಪ್ಶ್ರ್್ 
ಜ್ತ್ನ್್ ಜ್ಲೊ್್ ಆವ್ಜ್್ ಆಯುಕ್ನ್್ ತ್ಯಾ್ ಕುಡ್ಯಾಯಾನ್,್ 
“ಕ್ತೆಂ್ ಗಜ್ಲ್್ ಚಲ್ತಾ?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ಲೆಯಾಂ.

37
್ ಲೊ�ಕ್ ತ್ಕ್,್ “ನಜರೆತೊಚಿ್ ಜೆಜು್ ಹೆ�್ ವ್ಟೆ�ನ್್ 

ವೆತ್”್ ಮ್ಹಣುನ್್ ತ್ಕ್್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ.
38

್ ತೊ್ ಕುಡೊಯಾ್ ವ್ಹಡ್್ಯಾನ್,್ “ಜೆಜು,್ ದ್ವಿದ್ಚ್ಯಾ್ 
ಪುತ್,್ ದಯ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಮ್ಹಜ�್ ಕ್ಕುಳ್ತಾ್ ಕರ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಬೊಬ್್ ಮ್ಲ್ಯಾ.

39
್ ಲೊಕ್ಜಮ್ಯಾಚ್ಯಾ್  ಮುಖ್್ಯಾನ್್  ವೆತಲ್ಯಾ್ 

ಲೊಕ್ನ್್ ಭೆಷ್ಟವ್ನಾ,್ ತ್ಕ್್ ಉಲೊಂವ್ಕ್್ ನ್ಹಜೊ್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.್  ಪುಣ್್  ತ್ಯಾ್  ಕುಡ್ಯಾಯಾನ್್  ಆನಿಕಯ�್ 
ವ್ಹಡ್್ಯಾ್  ತ್ಳ್ಯಾನ್,್  “ದ್ವಿದ್ಚ್ಯಾ್  ಪುತ್,್  ಮ್ಹಜ್ 
ಕ್ಕುಳ್ತಾ್ ಕರ್!”್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಬೊಬ್್ ಮ್ರಿಲ್ಗೊ್.

40
್ ತೆದ್ನಾಂ್ ಜೆಜು್ ರ್ವ್್,್ “ತ್ಯಾ್ ಕುಡ್ಯಾಯಾಕ್ ಮ್ಹಜೆ�್ 

ಸಶಿಯಾಂ್ ಹ್ಡ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಕ್ದ್್ ದಿಲ್.್ ತೊ್ ಕುಡೊಯಾ್ 
ಸಶಿಯಾಂ್ ಪ್ವತಾಚ್,್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಚೆ�ಲ್ಗಿಂ್ ವಿಚ್ಲೆಯಾಂ,್ 
41

್ “ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಕ್್ ಕ್ತೆಂ್ ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್್ ತುಂ?”
ಕುಡ್ಯಾಯಾನ್್ “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ದಿ�ಷ್ಟ್ 

ದಿ�”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.
42

್ ಜೆಜುನ್್  ತ್ಕ್,್  “ತುವೆಂ್  ಪ್ತೆಯಾಲ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್ 
ತುಕ್್ ಗೂಣ್್ ಜ್ಲೆಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

43
್ ತವಳ್್ ತ್ಕ್್ ದಿ�ಷ್ಟ್ ಮೆಳಿ್.್ ದೆವ್ಕ್ ಆಗ್ಯಾಂ್ 

ದಿ�ವ್ನಾ್ ತೊ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ಪ್ಟ್್ಯಾನ್್ ಗೆಲೊ.್ ಹೆ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ 
ಸಕಕ್ಡ್್ ಲೊ�ಕ್ ದೆವ್ಕ್ ಹೊಗ್್ಪ್್ ಕರುಂಕ್ ಲ್ಗೊ್.

ಜಾರೆಕಾವ್

19್ ್ 1್ ಏಕ್ ಪ್ವಿಟಂ್ ಜೆಜು್ ಯೆರಿಕೊ್ ಶಹರ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ವೆತ್ಲೊ.್  2

್ ತ್ಯಾ್  ಶಹರ್ಂತ್್  ಜ್ಕೆಕ್ವ್್ 

ನ್ಂವ್ಚೊ್ ಎಕೊ್್ ಮನಿಸ್್ ಆಸೊ್.್ ತೊ್ ಏಕ್ ಗೆರಿ�ಸ್ತಾ್ 
ಆನಿ್ ಸುಂಕ್ಗ್ರ್ಂಚೊ್ ಮುಖೆಲ್್ ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.್ 3್ ತೊ್ 
ಜೆಜುಕ್  ಪಳೆಂವ್ಕ್್  ಭ್ರಿಚ್್  ಆಶೆತ್ಲೊ.್  ಜೆಜುಕ್ 
ಪಳೆಂವ್ಕ್್ ಹೆರ್್ ಸಬ್ರ್್ ಲೊ�ಕ್ ಆಶೆತ್ಲೊ.್ ಜ್ಕೆಕ್ವ್್ 
ಮಟೊ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾನ್್  ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್  ಜಮ್ಯಾಂ್  ವವಿಯಾಂ್ 
ಜೆಜುಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್  ಜ್ಲೆಂನ್.್  4

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತೊ್ 
ದುಸ್ರಿಯಾ್ ಜ್ಗ್ಯಾಕ್ ಧ್ಂವುನ್್ ವಚುನ್್ ಏಕ್ ರುಮಿ್ಚ್ಯಾ್ 
ರುಕ್ರ್್ ಚಡೊ್.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಜೆಜು್ ತೆಣೆಂಚ್ಯಾನ್್ ವೆಚೊ್ 
ಆಸೊ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಕೆಕ್ವ್ಕ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸೆ್ಂ.

5
್ ಜೆಜು್ ತ್ಯಾ್ ಜ್ಗ್ಯಾರ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಪ್ವತಾಚ್,್ ರುಕ್ರ್್ 

ಬಸ್್ಯಾ್  ಜ್ಕ್ಕ್ಯೆಚೆರ್್  ಆಪ್್್  ದಿ�ಷ್ಟ್  ವಯ್ರಿ್  ಲ್ಯ್್ 
ಆನಿ್  ತ್ಕ್್  ಪಳೆವ್ನಾ್  ಮ್ಹಳೆಂ,್  “ಜ್ಕೆಕ್ವ್,್  ವೆಗಿಂ್ 
ಸಕ್್್ ದೆ�ಂವುನ್್ ಯೆ!್ ಆಜ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ತುಮೆಗೆರ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ 
ರ್ವ್ಜಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

6
್ ತವಳ್್ ಜ್ಕೆಕ್ವ್್ ಸರ್ರ್ಂ್ ದೆಂವುನ್್ ಆಯ್ೊ.್ ಆನಿ್ 

ವ್ಹಡ್್  ಸಂತೊಸ್ನ್್  ತ್ಣೆಂ್  ಜೆಜುಕ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಘರ್್ 
ಸ್್ಗತ್್ ಕೆಲೊ.್ 7್ ಸಕ್ಂ್ನಿ್ ಹೆಂ್ ಪಳೆವ್ನಾ,್ “ಪಳೆಯ್್ ಜೆಜು್ 
ಖಂಯ್ಚಿಯಾ್ ಥರ್ಚ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಚ್ಯಾ್ ಘರ್್ ಗೆಲ್.್ ಜ್ಕೆಕ್ವ್್ 
ಏಕ್ ಪ್ತಿಕ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಲೊ�ಕ್ ಘುಣುಗೆಣುಂಕ್ ಲ್ಗೊ.್

8
್ ಜ್ಕೆಕ್ವ್್ ಸವಯಾಸ್ಪರ್್ ಕಡೆ್  (ಜೆಜುಕ),್ “ಹ್ಂವೆಂ್ 

ಲೊಕ್ಕ್  ಕುಮೊಕ್  ಕರಿಜಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಚಿಂತ್್ಂ.್ 
ಸ್ಪಳ ,ೆ್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಆಸಿತಾಂತೊ್್ ಆಧೊಯಾ್ ವ್ಂಟೊ್ ಹ್ಂವ್್ 
ದುಬಯಾಳ್ಯಾಕ್  ವ್ಂಟ ತ್ಾಂ.್  ಆನಿ್  ಕೊಣ್ಕ್  ಕ್ಂಯ್್ 
ಲುಕ್ಸೆಣ್್  ಕೆಲ್ಂ್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ಚ್ರ್್  ವ್ಂಟ್ಯಾಂನಿ್ 
ತ್ಕ್್ ಹ್ಂವ್್ ಪ್ಟಂ್ ದಿತ್ಂ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

9
್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಕ್,್ “ಹೊ್ ಮನಿಸ್್ ಬರೊಚ್್ ಸಯ್.್ 

ಹೊಯ�್  ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಚ್ಯಾ್  ಕುಟ್ಮಕ್  ಸೆವಯಾಲೊ್.್ 
ಆಯ್ಚಿಯಾ್  ದಿಸ್್  ಹ್ಯಾ್  ಘರ್ಕ್  ಬಚ್ವಿ್  ಆಯ್್ಯಾ.್ 
10

್ ಮನ್ಶೆಪೂತ್್ ಸ್ಂಡುನ್್ ಗೆಲೆ್ಂ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಆನಿ್ 
ಬಚ್ವ್್ ಕರುಂಕ್ ಆಯ್್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

ದೆವಾನ್ ದಲ್ಲಿಂ ದೆಣಂ ವಾಪಾರಾ
(ಮ್ತೆವ್್ 25:14–30)

11
್ ಜೆಜು್ ಪಯ್ಣ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಆಸ್ತಾನ್್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್ ಲ್ಗಿಂ್ 

ಪ್ವ್್.್  ಥೊಡೆ್  ಲೊ�ಕ್ ದೆವ್ಚೆಂ್  ರ್ಜ್ಯಾ್  ವೆಗಿಂಚ್್ 
ಯೆತಲೆಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಲ್ಗೆ್.್ 12

್ ಜೆಜು್ ತ್ಂಚಿ್ 
ಚಿಂತ್ನಾಂ್ ಜ್ಣ್್ ಆಸ್ಲೊ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತ್ಣೆಂ್ ಹಿ್ 
ಒಪ್ರ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ:್್ “ಬೊ�ವ್್ ನ್ವ್ಡಿದಾಕ್ ಜ್ಲೊ್್ 
ಎಕೊ್್ ರ್ಜ್ಯಾ್ ಪದಿ್್ ಘವ್ನಾ್ ಯೆಂವೆಚಿ�್ ಖ್ತಿರ್್ ಪಯಶೆಲ್ಯಾ್ 
ಏಕ್  ಗ್ಂವ್ಕ್  ್ a್  ಗೆಲೊ.್  ರ್ಜ್ಯಾ್  ಪದಿ್್  ಮೆಳ್್ಯಾ್ 
ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಪ್ಟಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಚೆರ್್ ರ್ಜ್ಟಕ್್ 
ಚಲಜಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ತ್ಚಿ್  ಆಶ್್  ಜ್ವ್ನಾಸಿ್.್  13

್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್ ತ್ಣೆಂ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಧ್್ ಚ್ಕ್ರಿಂಕ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಆಪೊವ್ನಾ,್ ಎಕೆಕ್್ಯಾಕ್ ಎಕೆ�ಕ್ ಹಜ್ರ್್ ರುಪಯ್್ ದಿ�ವ್ನಾ,್ 

a 19.12 ಪಯ್ಶಲಾಕ್ ಏಕ್ ರಾಂವಾಕ್ ಬಹುಶ:್ ರೊ�ಮ್್ ಶಹರ್.್ 
ರ್ಯ್್ ರೊ�ಮ್ಚ್ಯಾ್ ಅಧಿಪತಿ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ನೆಮ್ಕ್ ಕತ್ಯಾಲೆ.
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‘ಹ್ಂವ್್ ಪ್ಟಂ್ ಯೆ�ಸರ್್ ವ್ಯಾಪ್ರ್್ ಕರ್’್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ 
14

್ ಪುಣ್್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಗ್ಂವೆಚಿ್ ಲೊ�ಕ್ಂನಿ್ ತ್ಚೊ್ ಧೆ್�ಶ್್ 
ಕನ್ಯಾ,್ ತ್ಣಂ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಪ್ಟ್್ಯಾನ್್ ಏಕ್ ಲೊಕ್ಜಮೊ್ 
ದ್ಡೊ್.್ ತ್ಯಾ್ ಪಂಗ್್ಚ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ನ್್ ‘ಹ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆನ್್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ರ್ಜ್ಟ್್ ಚಲೊಂವೆಚಿಂ್ ನ್ಕ್!’್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.

15
್ “ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ತೊ್ ರ್ಯ್್ ಜ್ಲೊ.್ ತೊ್ ಪ್ಟಂ್ 

ಯೆತಚ್,್  ‘ಜ್ಂಕ್್ ಮ್ಹಜೊ್ ದುಡ್್ ದಿಲ್್ಯಾ್ ಚ್ಕ್ರಿಂಕ್ 
ಅಪಯ್.್  ತ್ಣಂ್  ಕ್ತೊ್್  ದುಡು್  ಜೊಡ್್್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಹ್ಂವೆ್ ಪಳೆಜಯ್’್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ 16

್ ಪಯ್್ಯಾ್ ಚ್ಕ್ರಿನ್್ 
ಯೆ�ವ್ನಾ,್  ‘ಧನಿಯ್,್ ತುಜ್ಯಾ್ ಏಕ್ ಹಜ್ರ್್ ರುಪಯ್್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಹ್ಂವೆಂ್ ದ್್ ಹಜ್ರ್್ ರುಪಯ್್ ಜೊಡ್್ಯಾತ್!’್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ 17

್ ರ್ಯ್ನ್್ ತ್ಕ್,್ ‘ಶಹಭ್ಸ್!್ ಬಯ್ಯಾ್ 
ಚ್ಕ್ರಿ.್ ಲ ್್ಹನ್್ ಸಂಗಿತಾಂತ್್ ತುಂ್ ವಿಶ್್ಸಿ್ ಜ್ಲೊಯ್.್ 
ದೆಕುನ್್ ಧ್್ ಶಹರ್ಂಚೆರ್್ ತುಂ್ ಆಧಿಕ್ರ್್ ಚಲಯ್.’

18
್ “ದುಸ್ರಿಯಾ್  ಚ್ಕ್ರಿನ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್  ಧನಿಯ್,್  ಪಳ !ೆ್ 

ತುಜ್ಯಾ್  ಏಕ್  ಹಜ್ರ್್  ರುಪಯ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಹ್ಂವೆಂ್ 
ಪ್ಂಚ್್ ಹಜ್ರ್್ ರುಪಯ್್ ಜೊಡ್್ಯಾತ್.’್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ 
19

್ ರ್ಯ್ನ್್  ತ್ಕ್,್  ಪ್ಂಚ್್  ಶಹರ್ಂಚೆರ್್  ತುಂ್ 
ಆಧಿಕ್ರ್್ ಚಲಯ್.’

20
್ “ತ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಆನೆಯಾಕೊ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ರ್ಯ್ಕ,್ 

‘ಧನಿಯ್,್  ಪಳೆ,್  ತುಜೊ್  ಏಕ್  ಹಜ್ರ್್  ರುಪಯ್್ 
ಹ್ಂಗ್್ ಆಸ್.್ 21

್ ತುಂ್  ಕಠಿಣ್್ ಮನಿಸ್್ ಮ್ಹಣ್ಯ�್ 
ಖುದ್ದಾ್ ಜೊಡಿನ್ತೆ್್ ದುಡು್ ಲುಟೊಚಿ್ ಖುದ್ದಾ್ ಒಂಪ್ನ್ಸ್ಲೆ್್ 
ಭಿಂ್  ತುಂ್  ಲುಂವ್ವ್ನಾ್  ಎಕ್ಟಂಯ್್  ಕತ್ಯಾಲೊಯ್.್ 
ತ್ಯಾದೆಕುನ್್  ಭಿಯ್ನ್್  ಹ್ಂವೆಂ್  ತೆಂ್  ಲೆಸ್ಂತ್್ 
ಭ್ಂಧುನ್್ ತಶೆಂಚ್್ ದವಲಯಾಲೆಂ’್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

22
್ “ತ್ಕ್್ ರ್ಯ್್ ತ್ಯಾ್ ಚ್ಕ್ರಿಕ,್  ‘ತುಂ್ ನಷ್ಟಯಾ್ 

ಚ್ಕ್ರಿ!್  ತುಜ್ಯಾಚ್್  ಉತ್ರಿಂನಿ್  ಹ್ಂವ್್  ತುಕ್್ 
ಗುನ್ಯಾಂವ್ಕ್ರ್್ ಕತ್ಯಾಂ,್ ಹ್ಂವ್್ ಖುದ್ದಾ್ ಜೊಡಿನ್ತೆ್್ 
ದುಡು್  ಲುಟೊಚಿ್  ಖುದ್ದಾ್  ಒಂಪ್ನ್ಸಲೆ್ಂ್  ಲುಂವ್ವ್ನಾ್ 
ಎಕ್ಟಂಯ್್ ಕತ್ಯಾಲೊಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತುವೆಂ್ ಸ್ಂಗೆ್ಂಯ್.್ 
23

್ ತರ್್ ತೆಂ್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ತುವೆಂ್ ಮ್ಹಜೊ್ ದುಡು್ 
ವ್ಡಿಕ್ ದಿ�ಜಯ್್ ಆಸೊ್.್ ಹ್ಂವ್್ ಪ್ಟಂ್ ಯೆತಚ್,್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ಇಲ್್್ ವ್ಡ್್ ಪುನಿ�್ ಮೆಳಿತಾ್ ಆಸ್ಲ್್’್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ 
24

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ರ್ಯ್ನ್್ ಥಂಯ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ಸ್ಂಗೆ್ಂ,್  ‘ಹ್ಯಾ್  ಚ್ಕ್ರಿ್  ಲ್ಗೆಚಿಂ್  ಹಜ್ರ್್  ರುಪಯ್್ 
ಕ್ಡ್್ ಧ್್ ಹಜ್ರ್್ ರುಪಯ್್ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾಕ್ ದಿಯ್’್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

25
್ “ತೆ್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ್  ‘ರ್ಯ್ಕ,್  ತ್ಯಾ್  ಚ್ಕ್ರಿಲ್ಗಿಂ್ 

ಆತ್ಂಚ್್ ಧ್್ ಹಜ್ರ್್ ರುಪಯ್್ ಆಸ್ತ್್ ನ್ಹಯ್್ ಗಿ�!’್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

26
್ “ರ್ಯ್ನ್,್ ಜ್ಚೆ�ಲ್ಗಿಂ್ ಆಸಲ್ೆಂ್ ವ್ಪ್ಚೊಯಾ್ 

ಚಡಿತ್್  ಘತಲೊ.್  ಪುಣ್್  ಆಪ ಣ್್ಲ್ಗಿಂ್  ಆಸ್ಲೆಂ್ 
ವ್ಪ್ರಿನ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್್  ತ್ಚೆ�ಲ್ಗಿಂ್  ಆಸ್ಲೆಂ್ 
ಇಲೆಂ್ಯ�್ ಕ್ಡ್ನಾ್ ವ್ಹತ್ಯಾಲೆ.್ 27

್ ಆತ್ಂ್ ಮ್ಹಜೆ್ ದುಸ್ಮನ್್ 
ಖಂಯ್?್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತ್ಂಚೊ್ ರ್ಯ್್ ಜ್ವ್ಚಿ್ ನ್ಕ್್ 

ಮ್ಹಳೊೆ ್್ ಲೊ�ಕ್ ಖಂಯ್್ ಆಸ್?್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ದುಸ್ಮನ್ಂಕ್ 
ಹ್ಂಗ್್ ಹ್ಡ್್ ಆನಿ್ ಮುಖ್ರ್ಚ್್ ತ್ಂಕ್ಂ್ ಜವೆಶಿಂ್ 
ಮ್ರ್!’್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.”

ಜೆರುಜಲೆಮಾಂತ್ ಜೆಜುಚೆಂ ಪರಿವೆೇಸ್
(ಮ್ತೆವ್್ 21:1–11;್ ಮ್ಕಯಾ್ 11:1–11;್ ಜುವ್ಂವ್್ 12:12–19)
28

್ ಜೆಜುನ್್  ಹೊಯಾ್  ಸಂಗಿತಾಂ್  ಸ್ಂಗುನ್್  ಜ್ತಚ್್ 
ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್  ಪಯ್ಣ್್  ಕರಿಲ್ಗೊ್.್  29

್ ಜೆಜು್ 
ಬೆತ್ಫಾಗೆ್  ಆನಿ್  ಬೆಥ್ನಿಯ್ಕ್  ಲ್ಗಿಂ್  ಪ್ವ್್.್  ಹೆ್ 
ಗ್ಂವ್್ ಒಲ್ವೆತ್್ ರೂಕ್ಂಚ್ಯಾ್  ್ ದೊಂಗೊರ್್ a್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಆಪೊಂವ್ಚಿಯಾ್ ಗುಡ್ಯಾಲ್ಗಿಂ್ ಆಸ್ಲೆ.್  ಜೆಜುನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ದೊ�ಗ್್  ಶಿಸ್ಂಕ್  ಆಪೊವ್ನಾ್  ತ್ಂಕ್,್  30

್ “ಥಂಯ್್ 
ದಿಸ್ಚಿಯಾ್ ಗ್ಂವ್ಕ್ ವಚ್.್ ತುಮಿ್ ತ್ಯಾ್ ಗ್ಂವ್್ ಭಿತರ್್ 
ಸತ್ಯಾನ್ಚ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಏಕ್  ಭ್ಂಧುನ್್  ಘಾಲೆ್ಂ್ 
ಗ್ಡ್ಂವ್್ ಮೆಳತಾಲೆಂ.್ ತ್ಚೆರ್್ ಕೊಣ್ಯ�್ ಎದೊಳ್್ 
ಪಯ್ಯಾನ್್  ಬಸ್ಲೊ್  ನ್.್  ತ್ಕ್್  ಸೊಡಯ್್  ಆನಿ್ 
ಹ್ಂಗ್್ ಹ್ಡ್.್ 31

್ ತುಮಿ್ ತ್ಯಾ್ ಗ್ಡ್ಂವ್್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಸೊಡಯ ತ್ಾತ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಕೊಣ್ಯ�್ ಕ್ಂಯ್್ ಸವ್ಲ್್ 
ಕರಿತ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ‘ಸೊಮಿಯ್ಕ್ ತ್ಚಿ್ ಗಜ್ಯಾ್ ಆಸ್’್ 
ಮ್ಹಣುನ್್ ತ್ಕ್್ ಸ್ಂಗ್.”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

32
್ ತೆ್ ದೊ�ಗ್್ ಶಿಸ್್ ಶಹರ್್ ಭಿತರ್್ ಗೆಲೆ.್ ಜೆಜುನ್್ 

ತ್ಂಕ್್ ಸ್ಂಗ್ಲೆ್�ಬರಿಚ್್ ತ್ಣಂ್ ಗ್ಡ್ಂವ್ಕ್್ ಪಳೆವ್ನಾ್ 
33

್ ತೆಂ್  ಸೊಡಯ್ೆಂ.್  ಪುಣ್್  ಗ್ಡ್್ಚ್್  ವ್ರೆಸ ದ್ಾರ್್ 
ಭ್ಯ್ರಿ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಶಿಸ್ಂಕ,್ “ತ್ಯಾ್ ಗ್ಡ್ಂವ್ಕ್ ತುಮಿ್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಸೊಡಯ್ತಾತ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.

34
್ ಶಿಸ್ಂನಿ,್  “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕ್ ತ್ಚಿ್ ಗಜ್ಯಾ್ ಆಸ್”್ 

ಮ್ಹಣುನ್್ ತ್ಣಂ್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.್ 35
್ ಆಶೆಂ್ ಗ್ಡ್್ಕ್ ತೆ್ 

ಜೆಜು್ ಸಶಿಯಾನ್್ ಹ್ಡ್ನಾ್ ಆಯ್ೆ.್ ಶಿಸ್ಂನಿ್ ಆಪೆ್್ ದಗೆ್್ ಕ್ಡ್ನಾ್ 
ಗ್ಡ್್ಚೆರ್್ ತ್ಂಣಂ್ ಸೊಡೊವ್ನಾ್ ಘಾಲೆ್ ಆನಿ್ ಜೆಜುಕ್ 
ತ್ಚೆರ್್ ಬಸಯ್ೊ.್ 36

್ ಜೆಜು್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್ ಪಯ್ಣ್್ 
ಕರಿಲ್ಗೊ್.್ ಶಿಸ್ಂನಿ್ ಆಪ್್ಂ್ ವಸುತಾರ್ಂ್ ಮ್ಗ್ಯಾರ್್ 
ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ಮುಖ್ರ್್ ಹ್ಂತುಳಿ್ಂ.

37
್ ಜೆಜು್  ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್  ಲ್ಗಿಂ್  ಪ್ವ್ನ್್ 

ಒಲ್ವೆತ್್  ರೂಕ್ಂಚ್್  ದೊಂಗ್ರಿ್  ಲ್ಗಿಂ್  ಆಯೊ್.್ 
ತ್ಚೊ್ ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕಚೊಯಾ್ ಸಗೊ್್ ಶಿಸ್ಂಚೊ್ ಜಮೊ್ 
ಸಂತೊಸ್ನ್್  ಆಪುಣ್್  ಪಳೆಲ್್ಯಾಸವ್ಯಾ್  ವಿಚಿತ್ರಿ್ 
ಕ್ಯ್ಯಾ್ ಪ್ಸತ್್ ವ್ಹಡ್್ಯಾ್ ತ್ಳ್ಯಾನ್್ ದೆವ್ಕ್ ಆಗ್ಯಾಂ್ 
ದಿಲ್ಂ.್ 38

್ ತ್ಣಂ,

“‘ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೆ�್ ನ್ಂವಿಂ್ ಯೆಂವ್ಚಿಯಾ್ ರ್ಯ್ಕ್ 
ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್್ ಜ್ಂವು!’್ ್  ಕ್�ತ್ಯಾನ್್ 118:26

ಸಗ್ಯಾರ್್ ಸಮ್ಧ್ನ್್ ಜ್ಂವು;್ ದೆವ್ಕ್ 
ಮಹಿಮ್್ ಜ್ಂವು”

a 19.29ಒಲ್ವೆತ್ ರೂರಾಂಚಾಕ್ ದೊಂಗೊರ್್  ಜೆರುಜಲೆಮ್್ 
ಶಹರ್ಕ್ ಲ್ಗಿಂ್ ಆಸ್ಲೊ್ ಏಕ್ ಗುಡೊ.
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ಮ್ಹಣ್್ ಬೊ�ಬ್್ ಮ್ರಿಲ್ಗೆ್.
39

್ ಫ್ರಿಜೆವ್ಂ್ ಭಿತಲ್ಯಾಯಾ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ,್ “ಮೆಸಿತ್,್ ಹ್ಯಾ್ 
ರಿತಿನಿಂ್ ಸ್ಂಗೊಂಕ್ ನ್ಹಜೊ್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಜ್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂಕ್ 
ಸ್ಂಗ್!”್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.

40
್ ತ್ಕ್್ ಜೆಜುನ್,್ “ತೆ್ ವ್ಗೆ್ ರ್ವಿತಾತ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ 

ಹೆ್  ಫ್ತರ್ಚ್್ ಬೊಬ್್ ಘಾಲತಾಲೆ್ ಮ್ಹಣುನ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸ್ಂಗ್ತಾಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

ಜೆರುಜಲೆಮಾಚಾಕ್ ವಿಶಾಕ್ಂತ್ ಜೆಜು ರಡೊಲಿ
41

್ ಜೆಜು್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಚ್ಯಾ್ ಲ್ಗ್ಸೆರ್್ ಪ್ವ್ತಾಚ್್ ತ್ಯಾ್ 
ಶಹರ್ಕ್ ಪಳೆವ್ನಾ್  ತೊ್  ರಡೊ್.್  42

್ ಆನಿ್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ,್ 
“ತುಕ್್ ಖಂಯ್ಚಿಯಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಸಮ್ಧ್ನ್್ ಜ್ತ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ 
ತುಂ್ ಆಜ್್ ಪುಣ್ಯ�್ ಜ್ಣ್್ ಜ್ಲೆ್ಂಯ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ 
ಕ್ತೆ್ಂಯ�್ ಬರೆಂ್ ಆಸ್ಲೆಂ!್ ಪುಣ್್ ತುಂ್ ತೆಂ್ ನೆಣ್ಯ್,್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತೆಂ್ ತುಕ್್ ಲ್ಪೊನ್್ ಆಸ್.್ 43

್ ತುಜೆ್ 
ದುಸ್ಮನ್್  ತುಜೆ�್  ಭೊಂವತಾಣಂ್  ಪ್ಗರ್್ ಉಬ್ನ್ಯಾ್ 
ತುಕ್್ ಚ್ರ್ಯ�್ ಕುಶಿಂನಿ್ ವೆಡೊ್ ಘಾಲ್ನಾ,್ 44

್ ತುಕ್್ 
ಆನಿ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ತುಜ್್  ಲೊಕ್ಕ್  ನ್ಸ್್  ಕತ್ಯಾಲೆ.್ 
ತುಜೆ�್  ಥಂಯ್್  ಫ್ತ್ರಿಚೆರ್್  ಫ್ತರ್್  ಉರೊಂಕ್ 
ತೆ್  ಸೊಡೆಚಿನ್ಂತ್.್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ದೆ�ವ್್ ತುಕ್್ ಬಚ್ವ್್ 
ಕರುಂಕ್ ಆಯೊ್್ ತೊ್ ಕ್ಳ್್ ಒಳಕ್ನ್ತ್ಲೆ್್ ವವಿಯಾಂ್ ಹೆಂ್ 
ಸವ್ಯಾ್ ತುಕ್್ ಘಡತಾಲೆಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ದೆವಾಳಾಕ್ ಜೆಜುಚೊ ಪರಿವೆೇಶ್
(ಮ್ತೆವ್್ 21:12–17;್ ಮ್ಕಯಾ್ 11:15–

19;್ ಜುವ್ಂವ್್ 2:13–22)
45

್ ಜೆಜು್  ದೆವ್ಳ್ಚ್ಯಾ್  ಭಿತರ್್  ವಚುನ್,್  ಥಂಯ್್ 
ವ್ಯಾಪ್ರ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಧ್ಂವ್್ವ್ನಾ,್ 
46

್ ತ್ಂಕ್ಂ,್  “‘ಮ್ಹಜೆಂ್  ಘರ್್  ಮ್ಗ ಣ್್ಯಾಚೆಂ್  ಘರ್್ 
ಜ್ತಲೆಂ’್ ಮ್ಹಣ್್ ಪವಿತ್ರಿ್  ಪುಸತಾಕ್ಂ್ ಬರೊವ್ನಾ್  ಆಸ್.್ 
ಪುಣ್್ ತುಮಿ್ ತೆಂ್  ‘ಚೊರ್ಂಚೆಂ್ ಭುಂಯ್ರ್್ ಕೆಲ್ಂ’”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

47
್ ಜೆಜು್  ದಿಸ್ಪಡ ತೆಾಂ್  ದೆವ್ಳ್ಂತ್್  ಶಿಕಯ ತ್ಾಲೊ.್ 

ಪುಣ್್ ಪರಿಧ್ನ್್ ಯ್ಜಕ,್ ನಿತಿಶ್ಸಿತ್್ ಆನಿ್ ಲೊಕ್ಚೆ್ 
ಮುಖೆಲ್್ ಥೊಡೆ್ ಜೆಜುಕ್ ಹೆ್ ಸವ್ಯಾ್ ಮೆಳೊೆವ್ನಾ್ ತ್ಕ್್ 
ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ರುಂಕ್ ಪಳೆತಲೆ.್ 48

್ ಪುಣ್್ ಸಗೊ್್ ಲೊ�ಕ್ 
ಜೆಜುಚಿ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಜ�ವ್್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಆಯಕ್ತ್ಲೊ.್ ಜೆಜುನ್್ 
ಸ್ಂಗೆ್ಲ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂನಿ್ ತೆ್ ಭೊ�ವ್್ ಆಶೆತ್ಲೆ.್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್ ಪರಿಧ್ನ್್ ಯ್ಜಕ,್ ಶ್ಸ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ್ ಲೊಕ್್ 
ಮುಖೆಲ್ಂಕ್  ಜೆಜುಕ್  ಕಶೆಂ್  ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ರಿಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಂಕ್್ ಸಮೊ್ನ್.

ಜುದೆೇವ್ ಮುಖೆಲಾಂನಿ ಜೆಜುಕ್ ರೆಲೆಲಿಂ ಸವಾಲ್
(ಮ್ತೆವ್್ 21:23–27;್ ಮ್ಕಯಾ್ 11:27–33)

20್ ್ 1್ ಏಕ್ ದಿ�ಸ್್ ಜೆಜು್ ದೆವ್ಳ್ಂತ್್ ಆಸೊ.್್ ತೊ್ 
ಲೊಕ್ಕ್  ಶಿಕೊವ್ಣ್್  ಆಸ ತ್ಾನ್್  ಸುವ್ತ್ಯಾ್ 

ಪಗಯಾಟ್್  ಕೆಲ್.್ ಪರಿಧ್ನ್್ ಯ್ಜಕ,್ ನಿತಿಶ್ಸಿತ್್ ಆನಿ್ 
ಜುದೆ�ವ್ಂಚೆ್  ಮುಖೆಲ್್  ಜೆಜು್  ಸಶಿಯಾಂ್  ಯೆ�ವ್ನಾ,್ 
2

್ “ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್!್ ತುಂ್ ಖಂಯ್ಚಿಯಾ್ ಅಧಿಕ್ರ್ನ್್ ಹೆಂ್ 
ಸಕಕ್ಡ್್ ತುಂ್ ಕತ್ಯಾಯ್?್ ಕೊಣೆಂ್ ತುಕ್್ ಹೊ್ ಅಧಿಕ್ರ್್ 
ದಿಲ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.

3
್ ಜೆಜು,್ “ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಏಕ್ ಸವ್ಲ್್ ಕತ್ಯಾಂ.್ 

4
್ ಲೊಕ್ಕ್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಸ್ನಾನ್್  ದಿಂವ್ಚಿ್  ಅಧಿಕ್ರ್್ 

ಜುವ್ಂವ್ಕ್್ ದೆವ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯಲೊ್ಗಿ�್ ವ್್ ಮನ್ಶೆ್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯಲೊ್ಗಿ�?್ ಮ್್ಹಕ್್ ಸ್ಂಗ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ 
ದಿಲ್.

5
್ ತೆ್ ಸಗೆ್್ ಹ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಮೆಳೊೆವ್ನಾ್ 

ಎಕ್ಮೆಕ್್ ತಕಯಾ್ ಕನ್ಯಾ,್ “‘ಪವಿತ್ರಿ್ ಸ್ನಾನ್್ ದಿಂವ್ಚಿ್ 
ಅಧಿಕ್ರ್್ ಜುವ್ಂವ್ಕ್್ ದೆವ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯಲೊ’್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್ಯಾರ್,್ ‘ತರ್್ ತುಮಿ್ ಜುವ್ಂವ್ಕ್್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಸತ್ಮನೊನ್್?’್ ಮ್ಹಣ್್ ತೊ್ ವಿಚ್ತಯಾಲೊ.್ 6್ ‘ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಸ್ನಾನ್್  ದಿಂವ್ಚಿ್  ಅಧಿಕ್ರ್್  ಜುವ್ಂವ್ಕ್್  ಮನ್ಶೆ್ 
ಥ್ವ್ನಾ’್ ಮ್ಹಣ್್ ಮ್ಹಳೆಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ಲೊ�ಕ್ ಸಕಕ್ಡ್್ 
ಮೆಳ್ನ್್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಫ್ತರ್್  ಮ್ನ್ಯಾ್  ಜವೆಶಿಂ್ 
ಮ್ತೆಯಾಲೆ.್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಜುವ್ಂವ್್ ಎಕ್ 
ಪರಿವ್ದಿ್ ಮ್ಹಣ್್ ತೆ್ ಪ್ತೆಯಾಲ್ಯಾತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತುಂಕ್ 
ಲ್ಗೆ್.್ 7

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತ್ಂಣಂ,್  “ಆಮಿ್ ನೆಣ್ಂವ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

8
್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಂಕ್,್ “ತರ್,್ ಹೊಯಾ್ ಸಂಗಿತಾಂ್ ಖಂಯ್ಚಿಯಾ್ 

ಅಧಿಕ್ರ್ನ್್  ಹ್ಂವ್್  ಹೆಂ್  ಕತ್ಯಾಂ್  ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ 
ಹ್ಂವ್ಯ�್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗೊಚಿನ್ಂ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

ದೆವಾನ್ ಆಪಾಲಿಯ ಪುತಾಕ್ ಧಾಡೊಲಿ
(ಮ್ತೆವ್್ 21:33–46;್ ಮ್ಕಯಾ್ 12:1–12)

9
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜೆಜುನ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಹಿ್ ಒಪ್ರ್್ ಸ್ಂಗಿ್:್ 

“ಏಕ್ ಮನ್ಶೆನ್್ ಏಕ್ ದ್ಕ್ಂ್ ಮಳೊೆ್ ಲ್ವ್ನಾ್ ಆನಿ್ 
ಶೆತ್ಕ್ರ್ಂಕ್ ತೊ್ ಗೆಣಕ್ ದಿಲೊ.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತೊ್ 
ಥಂಯ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಪಗ್ಯಾಂವ್ಂತ್್  ವಚುನ್್  ಥಂಯ್್ 
ಜ್ಯೊತಾ್ ಕ್ಳ್್ ರ್ವ್್.್ 10

್ ಥೊಡ್ಯಾ್ ಕ್ಳ್್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ದ್ಕ್ಂ್ ಫೊಳ್್ ಪ್ಕೊಚಿ್ ವೆ�ಳ್್ ಆಯೊ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ 
ತೊ್  ಗೆ�ಣಂ್  ಬ್ಬಿತಾಂ್  ಆಪ ಣ್್ಕ್ ಮೆಳಜಯ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್ 
ಫೊಳ್ಚೊ್  ವ್ಂಟೊ್ ಘಂವ್ಚಿಯಾಕ್ ಆಪ್್ಯಾ್  ಚ್ಕ್ರಿಕ್ 
ತ್ಣೆಂ್ ಒಕ್ಂ್್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಧ್ಡೊ.್್ ಪುಣ್್ ತ್ಂಣಂ್ ತ್ಕ್್ 
ಮ್ನ್ಯಾ್ ಬಡೊವ್ನಾ,್ ಖ್ಲ್್ ಹ್ತ್ಂನಿ್ ಪ್ಟಂ್ ಧ್ಡೊ್.್ 
11

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತ್ಣೆಂ್ ಆನೆಯಾ�ಕ್ ಚ್ಕ್ರಿಕ್ ಧ್ಡೊ್.್ 
ತ್ಕ್ಯ�್ ತ್ಣಂ್ ಮ್ಲೊಯಾ್ ಆನಿ್ ವಿಕ್್ಪ್್ ಕನ್ಯಾ್ 
ಖ್ಲ್್  ಹ್ತ್ಂನಿ್  ಪ್ಟಂ್  ಧ್ಡೊ್.್  12

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ತಿಸ್ರಿಯಾ್ ಎಕ್್ಯಾ್ ಚ್ಕ್ರಿಕ್ ತ್ಣೆ್ ಧ್ಡೊ್;್ ತ್ಕ್ಯ�್ 
ಘಾಯ್್ ಜ್ಯಸೆರ್್ ತ್ಂಣಂ್ ಮ್ಲೊಯಾ್ ಆನಿ್ ಭ್ಯ್ಯಾ್ 
ಧ್ಂವ್್ಯೊ್.

13
್ “ತವಳ್್  ದ್ಕ್ಂಮಳ್ಯಾಚ್ಯಾ್  ಧನಿಯ್ನ್,್ 

‘ಹ್ಂವ್್  ಕ್ತೆಂ್  ಕರುಂ?್  ಮೊಜ್ಯಾ್  ಮೊಗ್ಚ್ಯಾ್ 
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ಪುತ್ಕಚ್್ ಹ್ಂವ್್ ಧ್ಡ್ತಾಂ.್ ತ್ಕ್್ ಪುಣ್ಯ�,್ ತೆ್ 
ಮ್ಯ್ಯಾದ್್ ದಿತಲೆ’್ ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತೆ್ಂ.್ 14

್ ತೆ್ ಒಕ್್ಂಚೆ್ 
ಧನಿಯ್ಚ್ಯಾ್  ಪುತ್ಕ್  ಪಳೆತಚ್,್  ಎಕ್ಮೆಕ್್ 
ಮ್ಹಣಲ್ಗೆ್,್ ‘ಹೊ್ ಧನ್ಯಾಚೊ್ ಪೂತ್.್ ಹೊ್ ದ್ಯ್್ಚೊ್ 
ವ್ರಿಸ ದ್ಾರ್.್  ಹ್ಕ್್  ಆಮಿ್  ಜವೆಶಿಂ್  ಮ್ಲ್ಯಾಯಾರ್,್ 
ತವಳ್್ ತ್ಚೆಂ್ ದ್ಯ್್್ ಆಮೆಚಿಂಚ್್ ಜ್ತಲೆಂ’್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಉಲೊಂವ್ಕ್್  ಲ್ಗೆ್.್  15

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ತ್ಯಾ್  ಪುತ್ಕ್ 
ದ್ಕ್ಂಮಳ್ಯಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ವ್ಡ್ನಾ್ ವ ್ೆಹಲೊ್ ಆನಿ್ 
ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ಲೊಯಾ.
“ತರ್್  ದ್ಕ್ಮಳ್ಯಾಚೊ್  ಧನಿ್  ತ್ಂಕ್ಂ್  ಕ್ತೆಂ್ 
ಕತ್ಯಾಲೊ?್  16

್ ತೊ್  ಯೆ�ವ್ನಾ್  ತ್ಯಾ್  ಒಕ್್ಂಚ್ಯಾಂಕ್ 
ಜವೆಶಿಂ್  ಮ್ತ್ಯಾಲೊ!್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ತೊ್  ಆಪೊ್್ 
ದ್ಕ್ಂಮಳೊೆ್ ದುಸ್ರಿಯಾಒಕ್್ಂಕ್ ದಿತಲೊ.”
ಲೊಕ್ನಿ್  ಹೆಂ್  ಆಯುಕ್ನ್್  ಮ್ಹಳೆಂ;್  “ನ್!್  ತಶೆಂ್ 

ಬಿಲುಕ್ಲ್್  ಜ್ಯ್ನಾ್  ಜ್ಂವ್!”್  17
್ ಪುಣ್್  ಜೆಜುನ್್ 

ತ್ಂಚೆರ್್ ದಿ�ಷ್ಟ್ ಲ್ವ್ನಾ್ ಮ್ಹಳೆಂ,

‘ಬ್ಂಧ್್ಪಯಾಂನಿ್ ಉಪ್ಕ್ನ್ಯಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಡ್ಲೊ್ಚ್
ಫ್ತರ್್ ಮುಲ್ಯಾಫ್ತರ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಪ್ವ್್’್ 

್  ಕ್�ತಯಾನ್್ 118:22

ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ಉತ್ರಿಚೊ್ ಆರ್ಯಾ್ ಕ್ತೆಂ?್ 18
್ ಜೊ್ ಕೊಣ್್ ತ್ಯಾ್ 

ಫ್ತ್ರಿಚೆರ್್ ಪಡ್ತಾ್ ತೊ್ ಭೆಸ್ಂ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ವೆತಲೊ.್ ಆನಿ್ 
ಕೊಣ್ಚೆರ್್ ತೊ್ ಫ್ತರ್್ ಪಡ್ತಾ,್ ತೊ್ ತ್ಚೆ�್ ಪಂದ್್ 
ಚಿಡೊಯಾನ್್ ವೆತಲೊ!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

19
್ ಜೆಜುನ್್  ಸ್ಂಗ್ಲ್್  ಹಿ್  ಒಪ್ರ್್  ಜುದೆ�ವ್್ 

ಮುಖೆಲ್ಂನಿ್ ಆಯಕ್ಲ್.್ ಆಪ ಣ್್್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಹಿ್ ಒಪ್ರ್್ 
ಸ್ಂಗಿ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತೆ್ ಸಮ್ಲೆ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತವಳ್್ ಜೆಜುಕ್ 
ಕೆೈದ್್ ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಸ್ಲೆ.್ ಪುಣ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ತೆ್ 
ಭಿಯೆವ್ನಾ್ ತ್ಕ್್ ಕೆೈದ್್ ಕರುಂಕ್ ನ್.

ಸಾಂಪುಡ್ನ್ ರಾಲುಂಕ್ ಶಾಸಾತ್ಯಂಚೆಂ ಪರಿಯತ್ನ್
(ಮ್ತೆವ್್ 22:15–22;್ ಮ್ಕಯಾ್ 12:13–17)

20
್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್ ನಿತಿಶ್ಸಿತ್್  ಆನಿ್ ಯ್ಜಕ್  ಜೆಜುಕ್ 

ಕೆೈದ್್ ಕರುಂಕ್ ಏಕ್ ಸಂದಭ್ಯಾ್ ಮೆಳೊೆಂಕ್ ರ್ಕೊನ್್ 
ರ್ವೆ್.್  ತ್ಣಂ್  ಥೊಡ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್  ಜೆಜು್  ಸಶಿಯಾಂ್ 
ಧ್ಡೆಂ್.್ ಬಯ್ಯಾ್ ಬರಿ್ ದ್ಕಯಯ್್್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಣಂ್ ತ್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ದಿಲೆ್ಂ.್ ತೆ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ಉತ್ರಿಂನಿ್ 
ಕ್ತೆಂ್ ಪುಣ್ಯ�್ ಚೂಕ್ ಸೊಧುನ್್ ಕ್ಡಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಆಸ್ಲೆ.್  (ತ್ಣಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಪುಣ್ಯ�್ ಚೂಕ್ ಸೊಧುನ್್ 
ಕ್ಡ್್ಯಾರ್,್  ತವಳ್್  ಜೆಜುಚೆರ್್  ಅಧಿಕ್ರ್್  ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ 
ಅಧಿಪತಿಚ್ಯಾ್ ಪದೆ್ಕ್ ದಿವೆಯಾತೆಂ.)್ 21

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತ್ಣಂ್ 
ಜೆಜುಲ್ಗಿಂ,್  “ಮೆಸಿತ್,್  ತುಂ್  ಸತ್ಚ್್ ಉಲಯ ತ್ಾಯ್್ 
ಆನಿ್  ಶಿಕಯ ತ್ಾಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಆಮಿ್  ಜ್ಣ್ಂವ್.್  ತುಂ್ 
ಕೊಣ್ಚಿಯ�್ ಪಕ್್್ ಘನ್ಯ್.್ ದೆವ್ಚಿ್ ವ್ಟ್್ ಸತ್್ 
ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್ ಶಿಕಯ ತ್ಾಯ್!್  22

್ ತರ್್ ಆತ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್,್ 

ಆಮಿ್  ಸಿಸರ್ಕ್ a್  ತಿವ್ಯಾ್  ದಿಂವ್ಚಿ್  ಸಮ್್  ಕ್�?್ 
ಚೂಕಗಿ�?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.

23
್ ಪುಣ್್  ಹೊ್  ಲೊ�ಕ್  ಆಪ ಣ್್ಕ್  ಮೊ�ಸ್್  ಕನ್ಯಾ್ 

ಪ್ಕುಯಾನ್್  ಪಳೆತ್ತ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಜೆಜು್  ಕಳಿತ್್  ಆಸ್ಲೆ.್ 
24

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಜೆಜು್  ತ್ಂಕ್,್  “ಮ ್್ಹಕ್್  ಏಕ್ 
ರುಪ್ಯಾಚೆಂ್ ನ್ಣೆಂ್ ದ್ಖಯ್.್ ತ್ಯಾಚೆರ್್ ಕೊಣ್ಚೆಂ್ 
ಹೆಂ್ ರುಪೆಣ್?್ ಕೊಣ್ಚಿ್ ಹಿ್ ಲ್ಪ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.
ತ್ಣಂ,್ “ಸಿಸರ್ಚಿ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.
25

್ ಜೆಜುನ್್  ತ್ಂಕ್ಂ,್  “ಸಿಸರ್ಚೆಂ್  ಸಿಸರ್ಕ್ 
ದಿಯ್;್ ದೆವ್ಚೆಂ್ ದೆವ್ಕ್ ದಿಯ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

26
್ ತೆ್  ಲೊ�ಕ್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ಜ್ಣ್್ಯೆಚ್ಯಾ್  ಜ್ಪ್ಕ್ 

ಆಜ್ಪ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಸವ್ಲ್್ ಕರುಂಕ್ ಜ್ಯ್ನಾ್ 
ಜ್ಲೆಂ.್ ಲೊಕ್್ ಮುಖ್ರ್್ ತ್ಣಂ್ ಜೆಜುಕ್ ಉತ್ರಿಂನಿ್ 
ಸ್ಂಪ್್ಂವ್ಕ್್ ಜ್ವ್ನಾ.

ಮೇಸ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾದುಸೆವಾಂಚೆಂ ಪರಿಯತ್ನ್
(ಮ್ತೆವ್್ 22:23–33;್ ಮ್ಕಯಾ12:18–27)

27
್ ಥೊಡೆ್  ್ ಸ್ದುಸೆವ್್ b್  ಜೆಜು್  ಸಶಿಯಾಂ್  ಆಯ್ೆ.್ 

(ಮೆಲ್್ಯಾಂಕ್ ಪುನರ್ಜವಂತ್ಪಣ್್ ನ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ದುಸೆವ್್ 
ಪ್ತೆಯಾತ್ಲೆ.)್ ತ್ಣಂ್ ಜೆಜುಕ,್ 28

್ “ಮೆಸಿತ್,್ ಲಗ್ನಾ್ ಜ್ಲೊ್್ 
ಎಕೊ್್ ಭುಗೆಯಾಂ್ ನ್ಸ್ತಾನ್್ ಮೊರತ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ಭ್ವ್ನ್್  ಸರ್ಲ್್ಯಾಚೆ�್  ಸಿತ್ಯೆಲ್ಗಿಂ್  ಲಗ್ನಾ್  ಜ್ವ್ನಾ,್ 
ಮೆಲ್್ಯಾ್ ಭ್ವ್ಕ್ ಸಂತತ್್ ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಮೊಯೆ್ನ್್ 
ಅಮ್ಕ್ಂ್ ಕ್ಯೊದಾ್ ಬರೊವ್ನಾ್ ಘಾಲ್.್ 29

್ ಏಕ್್ ಕ್ಳ್ರ್್ 
ಸ್ತ್್  ಜಣ್್  ಭ್ವ್್  ಆಸ್ಲೆ್.್  ಪಯ್ೊ್  ಭ್ವ್್  ಎಕ್್ 
ಸಿತ್�ಯೆಕಡೆ್ ಲಗ್ನಾ್  ಜ್ಲೊ್ ಆನಿ್ ಭುಗಿಯಾಂ್  ನ್ಸ ತ್ಾನ್್ 
ಮೆಲೊ.್ 30

್ ತವಳ್್ ದುಸೊರಿ್ ಭ್ವ್್ ತ್ಯಾ್ ಸಿತ್ಯೆಲ್ಗಿಂ್ 
ಲಗ್ನಾ್ ಜ್ಲೊ,್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತೊಯ�್ ಮೆಲೊ.್ 31

್ ತವಳ್್ 
ತಿಸೊರಿ್ ತ್ಯಾ್ ಸಿತ್ಯೆಲ್ಗಿಂ್ ಲಗ್ನಾ್ ಜ್ಲೊ,್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ತೊಯ�್ ಮೆಲೊ.್ ಹೆ್ ಉಲಯಾಲ್ಯಾ್ ಭ್ವ್ಂಕ್ ತಶೆಂಚ್್ 
ಜ್ಲೆ.್  ತೆ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಸಂತತ್್  ನ್ಸ ತ್ಾನ್್  ಮೆಲೆ.್ 
32

್ ಆಖೆರಿ�ಕ್  ತಿ್  ಸಿತ್ಯ�್  ಮೆಲ್.್  33
್ ಪುಣ್್  ತೆ್  ಸ್ತ್್ 

ಜಣ್್ ತಿಚೆ�ಲ್ಗಿಂ್ ಲಗ್ನಾ್ ಜ್ಲೆ್.್ ತರ್,್ ಮೆಲ್್ಯಾಂಚೆಂ್ 
ಪುನರ್ಜವಂತ್ಪಣ್್  ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾ್  ದಿಸ್,್  ತ್ಯಾ್  ಸ್ತ್್ 
ಜಣ್ಂ್  ಭಿತಲ್ಯಾಯಾ್  ಕೊಣ್ಚಿ್  ಬ್ಯ್್್  ತಿ್  ಜ್ತಲ್?”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.

34
್ ಜೆಜುನ್್  ಸ್ದುಸೆವ್ಂಕ್  ಜ್ಪ್್  ದಿಲ್,್ 

“ಸಂಸ್ರಿಂ್  ಲೊ�ಕ್  ಎಕ್ಮೆಕ್್  ಲಗ್ನಾ್  ಜ್ತ್ತ್.್ 
35

್ ಪುಣ್್ ಪುನರ್ಜವಂತ್ಪಣ್ಕ್ ಯೊ�ಗ್ಯಾ್ ಜ್ಲೆ್್ ದ್ದೆ್್ 
ಆನಿ್ ಸಿತ್ಯೊ�್ ಲಗ್ನಾ್ ಕನ್ಯಾ್ ಘನ್ತ್್ ದಿನ್ತ್.್ 36

್ ತ್ಯಾ್ 
ಜವನ್ಂತ್್ ತಿಂ್ ದೆ�ವ್್ ದುತ್ಂ್ ಸ್ಕ್ಯಾಂ್ ಜ್ತಲ್ಂ,್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ತಿಂ್  ಮೊರನ್ತ್.್  ತಿಂ್  ದೆವ್ಚಿ್  ಭುಗಿಯಾಂ,್ 

a 20.22ಸ್ಸರ್ ಸರೊಮ್ಚ್ಯಾ್ ಅಧಿಪತಿಕ್ ದಿಲೆ್ಂ್ ನ್ಂವ್.
b 20.27ಸಾದುಸೆವ್ ಜುದೆ�ವ್ಂಚೊ್  ಪರಿಮುಖ್್  ಧ್ಮಿಯಾಕ್ 
ಪಂಗಡ್.್ ತೆ್ ಪನ್ಯಾಯಾ್ ಸೊಲ್್ಯಾಂತೆ್ಂ್ ಪಯ್ೆ್ ಪ್ಂಚ್್ ಪುಸತಾಕ್ 
ಮ್ತ್ರಿ್ ಸಿ್ಕ್ರ್್ ಕತಯಾಲೆ್ (ಪ್ತೆಯಾತ್ಲೆ).
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ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ತಿಂ್  ಪುನರ್ಜವಂತ್ಪಣ್ಂತ್್ 
ವ್ಂಟೆಲ್್ ಜ್ತ್ತ್.್ 37

್ ಮೆಲ್್ಯಾಂಕ್ ಪುನರ್ಜವಂತ್ಪಣ್್ 
ಆಸ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಮೊಯ್ೆಚ್್ ರುಜ್್ತ್್ ದಿತ್.್ ಮೊಯ್ೆನ್್ 
ಪೆಟ್ಚಿಯಾ್  ಬೊಲ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಬರೊವ್ನಾ್  ಆಸ್ಲೆ್�ಕಡೆ,್ 
ತ್ಣೆಂ್ ಸ್ಂಗೆಂ್,್ ‘ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ದೆ�ವ್ಚ್್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಚೊ್ 
ದೆ�ವ್,್ ಇಸ್ಕ್ಚೊ್  ದೆ�ವ್,್  ಜ್ಕೊಬ್ಚೊ್  ದೆ�ವ್’್ 
ಮ್ಹಣ್್  ತೊ್  ಆಪಯ ತ್ಾ.್  38

್ ದೆ�ವ್್  ತ್ಂಕ್್  ಸಕ್್ಂಕ್ 
ದೆ�ವ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾನ್್ ತೆ್ ನಿಜ್ಯಕ್�್ ಮೊರೊಂಕ್ ನ್ಂತ್.್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ದೆ�ವ್್ ಜಯೊಂವ್ಚಿಯಾ್ ಲೊಕ್ಕಚ್್ 
ದೆ�ವ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ದೆವ್ಕ್ ಸೆವಯಾಲೆ್್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಜವಂತ್್ 
ಆಸ್ತ್.”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

39
್ ಶ್ಸ್ತ್ಯಾಂ್ ಮಧ್್ಯಾ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ್ “ಮೆಸಿತ್,್ ತುವೆಂ್ 

ಸ್ಕೆಯಾಂ್  ಜ್ಪ್್  ದಿಲ್ಯಾಯ್”್  ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.್ 
40

್ ದುಸೆರಿಂ್ ಸವ್ಲ್್ ತ್ಕ್್ ಘಾಲುಂಕ್  ಕೊಣ್ಕಚ್್ 
ಧೆೈರ್್ ಪ್ವೆ್ಂನ್.

ಕ್ರಿೇಸ್ತಾ ದಾವಿದಾಚೊ ಪೂತ್ ಗಿೇ?
(ಮ್ತೆವ್್ 22:41–46;್ ಮ್ಕಯಾ12:35–37)

41
್ ತವಳ್್ ಜೆಜುನ್,್ “ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ದ್ವಿದ್ಚೊ್ ಪೂತ್್ ಮ್ಹಣ್್ 

ಲೊ�ಕ್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ ತ್ಾತ್?್  42
್ ದ್ವಿದ್ಚ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ 

ಕ್�ತಯಾನ್ಂಚ್ಯಾ್ ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್ ಆಶೆಂ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ:

‘ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ (ದೆ�ವ್ನ್)್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕ್ 
(ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ)್ ಕ್ತೆಂ್ ಸ್ಂಗ್್ಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,

್ 43್  ಹ್ಂವ್್ ತುಜ್ಯಾ್ ದುಸ್ಮನ್ಕ್ ತುಜ್ಯಾ್ 
ಪ್ಂಯ್ಥಳ್್ ಘಾಲ್ಸರ್

ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಉಜ್ಯಾಕ್ ಕುಶಿನ್್ ಬಸ್.’್ 
್  ಕ್�ತಯಾನ್್ 110:1

44
್ ದ್ವಿದ್ಚ್್ ತ್ಕ್್  ‘ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್’್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಉಲೊ್ 

ಕೆಲ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತೊ್ ತ್ಕ್್ ಪೂತ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಕಸೊ್ 
ಸ್ಧ್ಯಾ?”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ಶಾಸಾತ್ಯಂ ವಿಶಾಕ್ಂತ್ ಚತಾರಿಯ್
(ಮ್ತೆವ್್ 23:1–36;್ ಮ್ಕಯಾ್ 12:38–40,್ ್ 

ಲೂಕ್ 11:37–54)
45

್ ಸಗೊ್್ ಲೊ�ಕ್ ಜೆಜುಚಿಂ್ ಉತ್ರಿಂ್ ಆಯುಕ್ನ್್ ಆಸ್ಲೆ.್್ 
ಜೆಜು್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಶಿಸ್ಂಕ,್  46

್ “ಶ್ಸ್ತ್ಯಾಂ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ತುಮಿ್ ಚತ್ರಿಯ್್ ಕರ್.್ ತೆಂ್ ಪರಿಮುಖ್್ ಮನ್ಶೆಯಾಂಬರಿ್ 
ಬರೆಂ್ ನೆ್ಹಸ್ನ್್ ನೆ್ಹಸೊನ್್ ಗ್ಂವ್್ ಭೊಂವುಂಕ್ ತ್ಂಕ್್ 
ಖುಶಿ.್  ಪೆಂಟೆಜ್ಗ್ಯಾಂನಿ್  ಲೊಕ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಸಲ್ಮ್್ 
ಜೊಡುಂಕ್ ತೆ್ ಆಶೆತ್ತ್.್ ಸಿನ್ಗೊಗ್ಂನಿ್ ಮುಖೊ್ಯಾ್ 
ಬಸ್ಕ್್ ಆನಿ್ ಫೆಸ್ತಾಂ್ ಪಬ್ಯಾಂ್ ವೆಳ್ರ್್ ಪಂಗಿತಾರ್್ ಪಯ್ೆ್ 
ಜ್ಗೆ್  ತ್ಂಕ್್  ಜ್ಯ್.್  47

್ ತೆ್  ವಿಧಿವಿಂಕ್  ಮೊ�ಸ್್ 
ಕತ್ಯಾತ್್  ಆನಿ್  ತ್ಂಚಿ್  ಘರ್ಂ್  ಭಿತರ್್  ಗ್ಲ ತ್ಾತ್.್ 
ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಲ್ಂಬ್್ ಲ್ಂಬ್್ ಮ್ಗಿಣ್ಂ್ ಕನ್ಯಾ್ ಆಪುಣ್್ 

ಬರೆಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ದ್ಖಯ್ತಾತ್.್ ದೆ�ವ್್ ತ್ಂಕ್್ ಕಠಿಣ್್ ಶಿಕ್್್ 
ಲ್ಯ್ತಾಲೊ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ನಿೇಜ್ ಜಾಲ್ಲಿ ರಾಣಕ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 12:41–44)

21್ ್ 1 ್ ಥೊಡೆ್  ಗೆರಿ�ಸ್ತಾ್  ಮನಿಸ್್  ದೆವ್ಳ್ಚ್ಯಾ್ 
ಧಮ್ಯಾ್  ಪೆಟೆಂತ್್  ದೆವ್್  ಖ್ತಿರ್್  ಆಪೊ್ಯಾ್ 

ಕ್ಣಕ್ ಘಾಲ್ಚಿ್  ಜೆಜುನ್್  ಪಳೆಲೆಂ.್  2
್ ತಿತ್್ಯಾರ್್  ಏಕ್ 

ದುಬಯಾಳ �ೆ್ ವಿಧಿವಿನ್್ ತ್ಂಬ್ಯಾಚೆಂ್ ದೊ�ನ್್ ಪೆೈಶೆ್ ಧಮ್ಯಾ್ 
ಪೆಟೆಂತ್್ ್ aಘಾಲ್ತಾನ್್ ಜೆಜುನ್್ ದೆಖೆ್ಂ.್ 3್ ತೆಂ್ ಪಳೆಲೊ್್ 
ಜೆಜು,್  “ಸತ್ಚ್್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ:್ ಹೆ�್ 
ದುಬಯಾಳ ್ೆ ವಿಧಿವಿನ್್ ತ್ಂಬ್ಯಾಚೆಂ್ ದೊ�ನ್್ ಪೆೈಶೆ್ ಮ್ತ್ರಿ್ 
ದಿಲೆ.್ ಪುಣ್್ ತಿಣೆಂ್ ಹೆರ್್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಗೆರಿ�ಸ್ತಾ್ ಮನ್ಶೆಯಾಂಚ್ಯಾಕ್�್ 
ಚಡ್್ ದಿಲೆ.್ 4್ ಗೆರಿ�ಸ್ತಾಂಕ್ ಜ್ಯ್್ ತಿತೆ್ಂ್ ಆಸ್.್ ತ್ಣಂ್ 
ಆಪ್ಣ್ಂಕ್ ಗಜ್ಯಾ್ ನ್ತ್ಲ್ಯಾಂತ್್ ಉಲಯಾಲೆಂ್ ದಿಲೆಂ.್ ಹಿ್ 
ಸಿತ್�್ ಬೊ�ವ್್ ದುಬೊಯಾಳಿ್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ಆಪೆ್ಂ್ ಆಸ್ಲೆಂ್ 
ಸಕಕ್ಡ್್ ತಿಣೆಂ್ ದಿಲೆಂ.್ ತಿಕ್್ ತ್ಯಾ್ ಪೆೈಶ್ಂಚಿ್ ಗಜ್ಯಾ್ ಆಸಿ”್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ದೆವಾಳಾಚಿ ದೆಸಾವಾಟ್
(ಮ್ತೆವ್್ 24:1–14;್ ಮ್ಕಯಾ್ 13:1–13)

5
್ ಥೊಡ್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂ್ ಪೆೈಕ್್ ದೆವ್ಳ್್ ವಿಶಿಂ್ ಉಲೊವ್ನಾ್ 

ಆಸ ತ್ಾನ್,್  “ತೆಂ್  ಸೊಭಿತ್್  ಫ್ತ್ರಿಂನಿ್  ಆನಿ್  ದ್ನ್್ 
ಆಯ್ಲ್್ಯಾ್ ವಸುತಾಂನಿ್ ಸುಂಗ್ಯಾರ್ಯ್್ಂ!”್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆ.

6
್ ಪುಣ್್  ಜೆಜುನ್್  ತ್ಂಕ್ಂ,್  “ತುಮಿ್  ದೆಖ ತ್ಾತ್್ 

ಹೆಂ್  ಸವ್ಯಾ್  ನ್ಸ್್  ಜ್ಂವ್ಚಿ್  ಕ್ಳ್್  ಯೆತ್ಲೊ.್ 
ತ್ಯಾ್  ಬ್ಂಧ್್ಪಚೊ್  ಫ್ತರ್್  ಸಯ್ತಾ್  ಉರ್ಸೊನ್್ 
ಸಕಕ್ಡ್ಯ�್ ಕೊಸ್್ವ್ನಾ್ ಘಾಲತಾಲೆ.್ ಹ್ಂಗ್್ ಫ್ತ್ರಿಚ್ಯಾ್ 
ವಯ್ರಿ್ ಫ್ತರ್್ ರ್ವ್ಚಿ್ ನ್!”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

7
್ ಶಿಸ್ಂ್ ಪೆೈಕ್್ ಥೊಡ್ಯಾನಿ್ ಜೆಜು್ ಕಡೆ,್ “ಮೆಸಿತ್,್ ಹೊಯಾ್ 

ಸಂಗಿತಾಂ್  ಕೆದ್ಳ್್  ಘಡತಾಲೊಯಾ?್  ತೊಯಾ್  ಘಡೊಚಿ್  ವೆ�ಳ್್ 
ಲ್ಗಿಂ್  ಪ್ವ್್್  ಮ್ಹಣ್್  ಗುತ್ಯಾ್  ಕಸಲೊ?”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.

8
್ ಜೆಜು್  ತ್ಂಕ್,್  “ಚತ್ರಿಯ್್  ಕರ್!್  ಕೊಣೆಂಯ�್ 

ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಫಸ್ಯ್ನಾ್ ಜ್ಂವ್.್ ಸಬ್ರ್್ ಜಣ್್ ಮ್ಹಜೆ�್ 
ನ್ಂವಿಂ್  ಯೆತಲೆ.್  ತೆ,್  ‘ಹ್ಂವ್ಚ್್  ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ’್  ಮ್ಹಣ್್ 
‘ನಮಿಯ್ರ್ಲೊ್್  ವೆ�ಳ್್  ಲ್ಗಿಂ್  ಪ್ವ್್’್ ಮ್ಹಣ್ಯ�್ 
ಸ್ಂಗ್ತಾಲೆ.್ ಪುಣ್್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್ ಪ್ಟ್್ಯಾನ್್ ವಚನ್ಕ್ತ್.್ 
9

್ ಝುಜ್ಂ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಆನಿ್ ಅವ್ವಯಾವಸ ತ್ಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಆಯಕ್ತ್ನ್್  ಭಿಯೆನ್ಕ್ತ್.್  ಹೊಯಾ್  ಸಂಗಿತಾಂ್ 
ಘಡಜಯ್ಚ್.್ ಪುಣ್್ ಅಂತ್್ ತಕ್ಷಣ್್ ಯೆವ್ಚಿನ್.”

10
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜೆಜುನ್್  ತ್ಂಕ್,್  “ರ್ಷ್ಟ್ರ್್ 

ರ್ಷ್ಟ್ರಚೆರ್್  ಆನಿ್  ರ್ಜ್ಯಾ್  ರ್ಜ್ಯಾಚೆರ್್  ಝುಜ್ಕ್ 

a 21.2ಧಮ್ತಾ ಪೆಟ್ ಲೊ�ಕ್  ಆಪೊ್ಯಾ್  ಕ್ಣಕೊ್  ದೆವ್ಕ್ 
ಸಮಪುಯಾಂಕ್ ಜುದೆ�ವ್ಂಚ್ಯಾ್ ಆರ್ಧ್ನ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಜ್ಗ್ಯಾರ್್ 
ದವಲೆಯಾಲ್್ ಪೆಟ್.



119 ಲೂಕ್ 21:37

ದೆಂವತಾಲೆಂ.್ 11
್ ಥಂಯ್್ ಭಿರ್ಂಕುಳ್್ ಭುಂಯ್ಕ್ಂಪೊಣ್ಯಾ್ 

ಜ್ತಲೊಯಾ.್ ದುಕಳ್್ ಆನಿ್ ಮ್ರಿಚಿ್ ಪ್ಡ್್ ಪಡತಾಲ್್ ಆನಿ್ 
ಆಕ್ಸ್ರ್್ ಭಿರ್ಂಕುಳ್್ ದೃಶ್ಯಾಂ್ ಆನಿ್ ವಿಚಿತ್ರಿ್ ಖುಣ್್ 
ದಿಷಿಟ್ ಪಡತಾಲೊಯಾ.

12
್ “ಪುಣ್್  ಹೊಯಾ್  ಸವ್ಯಾ್  ಸಂಗಿತಾಂ್  ಘಡೆಚಿ�್  ಪಯ್ೆಂ,್ 

ಲೊ�ಕ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಧತಯಾಲೆ್  ಆನಿ್  ದಗಿದಾತಲೆ.್ 
ತುಮಿಚಿ್  ಝಡಿತಾ್  ಕಚೆ�ಯಾ್  ಖ್ತಿರ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸಿನ್ಗೊಗ್ಚ್ಯಾ್ ಅಧಿಕ್ಯ್ಯಾಂ್ ಹುಜರ್್ ಹ್ಡತಾಲೆ್ 
ಆನಿ್  ಬಂದಿಖ್ನ್ಂನಿ್  ಘಾಲತಾಲೆ.್  ತುಮಿ್  ಮ್ಹಜೊ್ 
ಪ್ಟ್್ವ ದ್ಾರ್್  ದೆಕುನ್,್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ರ್ಯ್ಂ್  ಆನಿ್ 
ಅಧಿಪತಿಂ್ ಹುಜರ್್ ವ್ಡ್ನಾ್ ವ್ಹತಯಾಲೆ.್ 13

್ ಪುಣ್್ ಮ್ಹಜೆ�್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಸ್ಕಸೆ್  ದಿಂವ್ಕ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಹೊ್  ಏಕ್ 
ಸಂದಭ್ಯಾ್ ಜ್ತಲೊ.್ 14

್ ತವಳ್್ ತುಮಿ್ ಕ್ತೆಂ್ ಜ್ಪ್್ 
ದಿಂವಿಚಿ್ ತ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಚಿಂತಿನ್ಕ್ತ್.್ 15

್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಹ್ಂವ್ಚ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಜ್ಣ್್ಯ್್ ದಿತ್ಂ.್ 
ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತುಮೆಚಿ್ ವಿರೊ�ಧಿ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಆಡ್ಂವ್ಕ್್ 
ವ್್ ತುಮೆಚಿ�ರ್್ ಉಪ್ರಿಟೆಂ್ ಸ್ಂಗುಂಕ್ ಸಕೆಚಿನ್ತ್.್ 
16

್ ತುಮಿಚಿಂಚ್್ ಆವಯ್್ ಬ್ಪ್ಯ್,್ ಭ್ವ್್ ಭಯಣ್್ ಆನಿ್ 
ಸಯರಿಂಧ್ಯರಿಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಪರ್ಧಿ�ನ್್ ಕತ್ಯಾಲ್್ ಆನಿ್ 
ತುಮೆಚಿ�್ ಮಧ್್ಯಾ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ರಯತಾಲ್ಂ.್ 
17

್ ತುಮಿ್ ಮ್ಹಜೆ್  ಪ್ಟ್್ವ ದ್ಾರ್್  ದೆಕುನ್್  ಹಯೆಯಾಕೊ್್ 
ಧೆ್�ಶಿತಲೊ.್ 18

್ ಪುಣ್್ ಹೊಯಾ್ ಸಂಗಿತಾಂನಿ್ ತುಮಿ್ ನ್ಸ್್ 
ಜ್ಂವೆಚಿಂ್ ನ್ಂತ್.್ 19

್ ತುಮಿ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಭ್ವ್ಥ್ಯಾನ್್ 
ಥಿರ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್್ ತುಮಿ್ ಬಚ್ವ್್ ಜ್ತಲ್ಯಾತ್.

ಜೆರುಸಲೆಮಾಚೊ ವಿಬಾಡ್
(ಮ್ತೆವ್್ 24:15–21;್ ಮ್ಕಯಾ್ 13:14–19)

20
್ “ಜೆರುಸಲೆಮ್ಚ್ಯಾ್  ಭಂವತಾಣಂ್  ಸೆೈನ್್  ವೆಡೊ್ 

ಘಾಲೊ್್ ತುಮಿ್ ದೆಖ ತ್ಾನ್,್ ತ್ಚೊ್ ವಿಬ್ಡ್್ ಲ್ಗಿಂ್ 
ಪ್ವ್್್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಣ್ಂ್ ಜ್ಯ್.್  21

್ ತ್ಯಾ್  ಕ್ಳ್ರ್್ 
ಜುದೆ�ಯ್ಂತ್್  ಆಸ್ತ್್  ತೆ್  ದೊಂಗ್ರಿಕ್  ಪೊಳ್ನಾ್ 
ಧ್ಂವುಂ.್ ಜೆರುಸಲೆಮ್ಂತ್್ ಆಸ್ಲೆ್ ವೆಗಿಂಚ್್ ಥಂಯ್್ 
ಥ್ವ್ನಾ್  ವಚೊಂದಿ.್  ತುಮಿ್  ಶಹರ್ಂತ್್  ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್್ 
ಭಿತರ್್ ರಿಗನ್್ ಜ್ಂವ್!್ 22

್ ದೆವ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ಶಿಕ್್್  ಲ್ಂವ್ಚಿಯಾ್  ಕ್ಳ್್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಪರಿವ್ದ್ಯಾನಿ್ 
ಬರಯ್ಲೊಯಾ್ ಸಂಗೊ್ಯ್ ತವಳ್್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ ಜ್ತಲೊಯಾ.್ 
23

್ ತ್ಯಾ್  ಕ್ಳ್ರ್್ ಗಭಿಯಾಣ್್ ಸಿತ್�ಯ್ಂಕಯ�್  ಲ ್್ಹನ್್ 
ಭುಗಿಯಾಂ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾಂಕಯ�್ ಭಿರ್ಂಕುಳ್್ ಕಷ್ಟ್ ಆಸತಾಲೆ.್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಹೊ್ ಗ್ಂವ್್ ವ್ಹಡ್್ಯಾ್ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ 
ಒಳಗ್್  ಜ್ತಲೊ.್  ದೆ�ವ್್  ಹ್ಯಾ್  ಲೊಕ್್  ವಿಶಿಂ್ 
(ಜುದೆ�ವ್)್ ರ್ಗ್ನ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ 24

್ ಹ್ಂಚ್್ 
ಪೆೈಕ್್  ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್  ಶಿಪ್ಯ್ಂ್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಜವೆಶಿಂ್ 
ಮ್ತೆಯಾಲೆ.್ ಹೆರ್್ ಥೊಡೆ್ ಬಂದಿ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಪಕ್ಯಾ್ ದೆ�ಶ್ಕ್ 
ವ್ಡ್ನಾ್ ವ್ತ್ಯಾಲೆ.್  ಅನಯಾದೆ�ಶ್ಂಚೆಂ್  ಆಪೊ್್  ಕ್ಳ್್ 
ಕ್ಬ್ರ್್  ಜ್ಯೆಶೆರ್್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಜೆರುಸಲೆಮ್್  ಶಹರ್್ 
ಪ್ಂಯ್ಂಥ್ಳ್್ ಮಸಿತಾತಲೆ.

ಭಿಯೆನಾರಾತ್
(ಮ್ತೆವ್್ 24:29–31;್ ಮ್ಕಯಾ್ 13:24–27)

25
್ “ಸುಯ್ಯಾಚೆರ್,್ ಚಂದ್ರಿಚೆರ್್ ಆನಿ್ ನೆಕೆತ್ರಿಂಚೆರ್್ 

ಖುಣ್್  ದಿಷಿಟ್  ಪಡತಾಲೊಯಾ.್  ಭುಂಯೆಚಿರ್್  ದಯ್ಯಾಚಿ್ 
ಲ್್ಹರ್ಂಚಿ್ ಗ್ಜ್್ ಆನಿ್ ಉಚ್ಂಬಳ್್ ಆಯುಕ್ನ್್ ಲೊ�ಕ್ 
ಭಿಯ್ನ್್ ಕಂಗ್ಲ್್ ಜ್ತಲೊ.್  26

್ ಅಂತ್ರಿಳ್ಚೊಯಾ್ 
ಸಕೊ್ಯಚ್್  ಲಕತಾಲೊಯಾ್  ಜ್ಲ್್ಯಾನ್್  ಸಂಸ್ರ್ರ್್  ಕ್ತೆಂ್ 
ಘಡೊಂಕ್  ಆಸ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಭಿಯ್ನ್್  ಮನಿಸ್್  ಶಿರಿ್ 
ಸುಕತಾಲೆ.್ 27

್ ತವಳ್್ ಮನ್ಶೆಪೂತ್್ ವತೆ�ಯಾ್ ಪದೆ್ನ್್ ಆನಿ್ 
ಮಹಿಮೆನ್್ ಕುಪ್ಂಚೆರ್್ ಯೆಂವ್ಚಿ್ ಲೊ�ಕ್ ಪಳೆತ್ಲೊ.್ 
28

್ ಹೊಯಾ್  ಸಂಗೊ್ಯ್  ಘಡತಾನ್್  ಭಿಯೆನ್ಕ್ತ್.್  ವಯ್ರಿ್ 
ಪಳೆವ್ನಾ್  ಸಂತೊಸ್್  ಪ್ವ್!್  ಸಖಾಂತ್್  ಕರಿನ್ಕ್ತ್.್ 
ಸಂತೊಸ್್ ಪ್ವ್,್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ದೆ�ವ್ನ್್ ತುಮಿಚಿ್ ಸೊಡ್ಣ್್ 
ಕರ್ಚಿಯಾಯಾಕ್ ವೆ�ಳ್್ ಲ್ಗಿಂ್ ಪ್ವ್್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ತಿಂ್ ಖುಣ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.”

ಜೆಜುಚಾಕ್ ಉತಾರಿಂಕ್ ಅಂತ್ ನಾ
(ಮ್ತೆವ್್ 24:32–35;್ ಮ್ಕಯಾ್ 13:28–31)

29
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜೆಜುನ್್ ಹಿ್ ಒಪ್ರ್್ ಸ್ಂಗಿ್:್  “ಹೆರ್್ 

ಖಂಯೊಚಿಯ�್ ರೂಕ್ ಪಳೆಯ್.್ ಅಂಜುರ್ಚೊ್ ರೂಕ್ 
ಏಕ್  ಬರೊ್  ಉದ್ಹರಣ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  30

್ ತೊ್ 
ಆಂಕೊರಿಯಾ್ ಫುಟೊನ್್ ಫ್ನ್ಂ್ ಉಸೊಂಕ್ ಜ್ತ್ನ್್ 
ಗಿ�ಮ್್  ಲ್ಗಿಂ್  ಪ್ವ್್್  ಮ್ಹಣ್್  ತುಮಿ್  ಸಮ್ತ್ತ್.್ 
31

್ ತೆ�ಚ್್ ಪರಿಂ್ ಹೊಯಾ್ ಸವ್ಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಘಡ್ಲೊಯಾ್ ತುಮಿ್ 
ಪಳೆತಚ್,್ ದೆವ್ಚೆಂ್ ರ್ಜ್ಯಾ್ ಲ್ಗಿಂ್ ಪ್ವ್್ಂ್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸಮ್ತಲ್ಯಾತ್.

32
್ “ಸತ್ಚ್್  ಹ್ಂವ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್  ಹ್ಯಾ್ 

ಕ್ಳ್ಚೊ್  ಲೊ�ಕ್  ಜಯೊವ್ನಾ್  ಆಸ ತ್ಾನ್ಂಚ್್  ಹೊಯಾ್ 
ಸಂಗಿತಾ್ ಘಡತಾಲೊಯಾ!್ 33

್ ಪರಿಥಿವಿ್ ಆನಿ್ ಅಂತ್ರಿಳ್್ ಸತಯಾಲ್ಂ,್ 
ಪುಣ್್ ಹ್ಂವೆ್  ಸ್ಂಗೆ್ಲ್ಂ್ ಉತ್ರಿಂ್  ಕೆದಿಂಚ್್ ನ್ಸ್್ 
ಜ್ಂವಿಚಿನ್ಂತ್!

ಸವ್ತಾ ರಾಳಾರ್ಯ್ೇ ತರಾರ್ ರಾವಾ
34

್ “ಚತ್ರಿಯ್!್  ಪೆಸ ತ್ಾಂ್  ಮ್ಚ್ಯಾಯಾಂತ್್  ಅಮಲ್್ 
ಪ್ಯೊಣ್ಯಾಂತ್ಯ�್  ಹೆ�್  ಜಣಯೆಚ್ಯಾ್  ರ್ಟ್ವಳಿಂನಿ್ 
ತುಮಿಚಿಂ್ ಅಂತಸಕ್ನ್ಯಾಂ್ ದ್ಡಿ್ಂ್ ಜ್ತಿತ್.್ ನ್ಂತರ್್ 
ತೊ್  ದಿ�ಸ್್  ವೆಗಿಂಚ್್  ಯೆತ್ಲೊ.್  35

್ ತೊ್  ದಿ�ಸ್್ 
ಸಂಸ್ರ್ರ್್  ಜಯೆತಲ್ಯಾ್  ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್  ಮನ್ಶೆಂಕ್ 
ವಿಜಮತ್್  ಜ್ವ್ನಾಸತಾಲೆಂ.್  36

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಸವ್ಯಾ್ 
ಕ್ಳ್ರ್ಯ�್ ತಯ್ರ್್ ರ್ವ್.್ ದೆಕುನ್್ ಘಡ್ಚಿಯಾ್ ತ್ಯಾ್ 
ಸವ್ಯಾ್ ಘಡಿತ್ಂತೆ್್ ತುಮಿ್ ಶ್ಬಿತ್ಯೆನ್್ ಸುಟೊಂಕ್ 
ಆನಿ್ ಮನ್ಶೆಪುತ್್ ಸಮೊರ್್ ಉಬೆ್ ರ್ವುಂಕ್ ತುಮಿ್ 
ಯೊ�ಗ್ಯಾ್  ಜ್ಯೆಶೆಂ್ ಖಳನ್ಸ ತ್ಾನ್್ ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್  ಕರುನ್್ 
ಜ್ಗುರಿತ್್ ರ್ವ್.”

37
್ ದಿಸ್ಚೆಂ್  ಜೆಜು್  ದೆವ್ಳ್ಂತ್್  ಲೊಕ್ಕ್ 

ಶಿಕೊವ್ನಾ್  ಆಸ ತ್ಾಲೊ.್  ಪುಣ್್  ರ್ತ್್  ಜ್ತಚ್್ ಶಹರ್್ 
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ಭ್ಯ್ರಿ್ ವಚುನ್,್ ರ್ತ್್ ಸಗಿ್್ ಒಲ್ವೆತ್್ ದೊಂಗ್ರಿರ್್ 
ಖಚಿಯಾತ್ಲೊ.್  38

್ ಹಯೆಯಾಕ್  ಫ್ಂತ್ಯಾರ್ಚ್್  ಸಗೊ್್ 
ಲೊ�ಕ್ ವೆಗಿಂಚ್್ ಉಠುನ್್ ಜೆಜುಚಿ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಆಯುಕ್ಂಕ್ 
ದೆವ್ಳ್ಕ್ ಯೆತ್ಲೊ.

ಜೆಜುಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರುಂಕ್ ಜುದೆೇವ್  
ಮುಖೆಲಾಂಚಿ ಗುಟ್ಮಳ್

(ಮ್ತೆವ್್ 26:1–5,್ 14–16;್ ಮ್ಕಯಾ್ 14:1–2,್ 10–11;್ ್ 

ಜುವ್ಂವ್್ 11:45–53)

22್ ್ 1 ್ ಜುದೆ�ವ್ಂಚೆಂ್  ಬೆಖಮಿರ್್  ಉಂಡ್ಯಾಚಿ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಪ್ಸ್ಖಾ್  ಪೆಸ ತ್ಾಚಿ್ ಪರಬ್್ ಲ್ಗಿಂ್ 

ಪ್ವ ತ್ಾಲ್.್  2
್ ಪರಿಧ್ನ್್  ಯ್ಜಕ್  ಆನಿ್  ನಿತಿಶ್ಸಿತ್್ 

ಜೆಜುಕ್ ಕಸೊ್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ರೊಂವ್ಚಿ್ ಮ್ಹಣ್್ ಉಪ್ಯ್್ 
ಸೊಧನ್ಚ್್ ಲೊ�ಕ್ ಕ್ತೆಂ್ ಕತಿಯಾತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಂಕ್ಂ್ 
ತೆ್ ಭಿಯೆತ್ಲೆ.

ಜೆಜು ವಿರೊೇಧ್ ಜುದಾಸಾನ್ ರೆಲ್ಲಿ ಗುಟ್ಮಳ್
(ಮ್ತೆವ್್ 26:14–16;್ ಮ್ಕಯಾ್ 14:10–11)

3
್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್  ಬ್ರ್್  ಶಿಸ್ಂ್  ಪೆೈಕ್್  ಇಸ್ಕ್ರಿಯೊತ್್ 

ಜುದ್ಸ್್ ಎಕೊ.್್ ಸೆೈತ್ನ್್ ಹ್ಚೆ್ ಭಿತರ್್ ಸನ್ಯಾ್ ವ್ಯ್ಟ್ 
ಕ್ಮ್್  ಕರಿಶೆಂ್  ತ್ಕ್್  ತ್ಣೆಂ್  ಸ್್ಧಿ�ನ್್  ಕೆಲೊ.್ 
4

್ ಜುದ್ಸ್್ ಪರಿಧ್ನ್್ ಯ್ಜಕ್ ಆನಿ್ ದೆವ್ಳ್್ ರ್ಕ್ಚಿಯಾ್ 
ಥೊಡ್ಯಾ್ ಶಿಪ್ಯ್ಂ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ವಚುನ್,್ ಜೆಜುಕ್ ಧನ್ಯಾ್ 
ತ್ಂಚೆ�್ ಆಧಿ�ನ್್ ಕಚೆ�ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ತ್ಂಚೆ�ಲ್ಗಿಂ್ 
ಉಲೊಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗೊ.್್ 5

್ ಯ್ಜಕ್ ಬೊ�ವ್್ ಸಂತೊಸ್್ 
ಪ್ವೆ್.್  ಜೆಜುಕ್  ಆಪ ಣ್್ಂಕ್  ಧನ್ಯಾ್  ದಿಲ್ಯಾರ್್  ದುಡು್ 
ದಿತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಜುದ್ಸ್ಕ್ ಉತ್ರ್್ ದಿಲೆಂ.್ 6್ ಜುದ್ಸ್್ 
ತ್ಕ್್ ಒಪ್್ಪಲೊ.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜೆಜುಕ್ ಧನ್ಯಾ್ ತ್ಂಚೆ�್ 
ಆಧಿ�ನ್್ ಕರುಂಕ್ ಬರೊ್ ಏಕ್ ಸಂದಭ್ಯಾ್ ಸೊಧುನ್್ 
ಆಸೊ.್್ ಆಪೆಂ್್ ಹೆಂ್ ಕ್ಮ್್ ಕೊಣ್ಕಚ್್ ಕಳಿತ್್ ನ್ತ್ಲ್್ಯಾ್ 
ವೆಳ್ರ್್ ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಚಿ್ ಇಚ್ಛ್ ಜ್ವ್ನಾಸಿ.್

ಪಾಸಾಖಾ ಜೆವಾಣ್ಕ್ ತರಾರಾಯ್
(ಮ್ತೆವ್್ 26:17–25;್ ಮ್ಕಯಾ್ 14:12–21;್ ್ 

ಜುವ್ಂವ್್ 13:21–30)
7

್ ಬೆಖಮಿರ್್  ಉಂಡ್ಯಾಚೆ�್  ಪಬೆಯಾಸೊ್  ದಿ�ಸ್್  ಆಯ್ೊ.್ 
ಜುದೆ�ವ್್ ಪ್ಸ್ಖಾಚಿ್ ಶೆಳಿಯ್ಂಕ್ ಮ್ರೊಚಿಯಾ್ ದಿ�ಸ್್ ತೊ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೊ.್ 8

್ ಜೆಜುನ್,್ ಪೆದುರಿಕ್ ಆನಿ್ ಜುವ್ಂಕ,್ 
“ವಚ್,್ ಪ್ಸ್ಖಾಚೆಂ್ ಜೆವ್ಣ್್ ಆಮೆಚಿ�್ ಖ್ತಿರ್್ ತಯ್ರ್್ 
ಕರ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

9
್ ಪೆದುರಿ್  ಆನಿ್  ಜುವ್ಂವ್ನಾ,್  “ಜೆವ್ಣ್್  ಖಂಯ್್ 

ತಯ್ರ್್ ಕರಿಜಯ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜೆಜುಕಡೆ್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.
10

್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಂಕ್,್ “ಆಯ್ಕ್!್ ತುಮಿ್ ಶಹರ್್ ಭಿತರ್್ 
ಸತ್ಯಾನ್,್ ಉದ್ಕ್ಚೊ್ ಕೊಳೊೆ ಸೆ್ ಘವ್ನಾ್ ವೆತಲೊ್ ಏಕ್ 
ಮನಿಸ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಮೆಳ ತ್ಾಲೊ.್  ತ್ಚೊ್  ಪ್ಟ್್ವ್್ 
ಕರ್.್ ತೊ್ ಭಿತರ್್ ಸರ್ಚಿಯಾಯಾ್ ಘರ್ಕ್ ತುಮಿಯ�್ ವಚ್.್ 

11
್ ತ್ಯಾ್ ಘಚ್ಯಾಯಾ್ ಯಜ್ಮನ್ಯಾಲ್ಗಿಂ್ ಸ್ಂಗ್:್ ‘ಮೆಸಿತ್ನ್್ 

ಆಪ್್ಯಾ್  ಶಿಸ್ಂ್ ಸವೆಂ್  ಪ್ಸ್ಖಾಚೆಂ್  ಜೆವ್ಣ್್  ಕಚೆಯಾಂ್ 
ಜೆವ ಣ್್ಸ್ಲ್್ ಖಂಯ್್ ಆಸ್್ ತೆಂ್ ಆಮ್ಕ್್ ದ್ಕಜಯ್’್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್.್ 12

್ ತವಳ್್ ತೊ್ ಯಜೊಮನ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸಗೆ್ಂಚ್್ ಮ್ಂಡುನ್್  ಆಯೆತಾಂ್  ಕೆಲೆ್ಂ್  ಮ್ಳಿಯೆಚೆಂ್ 
ಎಕ್ ಸ್ಲ್್ ತೊ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ದ್ಕಯತಾಲೊ.್ ಹೊ್ ಜ್ಗೊ್ 
ತುಮೆ್�್  ಖ್ತಿರ್್  ತಯ್ರ್್  ಆಸತಾಲೊ.್  ಪ್ಸ್ಖಾಚೆಂ್ 
ಜೆವ್ಣ್್ ಥಂಯ್್ ತಯ್ರ್್ ಕರ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

13
್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಪೆದುರಿ್  ಆನಿ್  ಜುವ್ಂವ್್  ಭ್ಯ್ರಿ್ 

ಸಲೆಯಾ.್ ಜೆಜುನ್್ ಸ್ಂಗೆ್ಲೆ�್ ಬರಿಂಚ್್ ಜ್ಲೆಂ.್ ತ್ಣಂ್ 
ಪ್ಸ್ಖಾಚೆಂ್ ಜೆವ್ಣ್್ ತಯ್ರ್್ ಕೆಲೆಂ.

ಸವೆತಾಸ್ಪರಾಚೆಂ ರಾತಿಂಚೆಂ ಜೆವಾಣ್
(ಮ್ತೆವ್್ 26:26–30;್ ಮ್ಕಯಾ್ 14:22–

26;್ 1್ ಕೊರಿಂರ್್ 11:23–25)
14

್ ಪ್ಸ್ಖಾಚೆಂ್ ಜೆವ್ಣ್್ ಕಚೊಯಾ್ ವೆ�ಳ್್ ಆಯೊ್.್ ಜೆಜು್ 
ಆನಿ್ ಅಪೊಸತಾಲ್್ ಮೆಜ್ಚ್ಯಾ್ ಭೊಂವತಾಣಂ್ ಜೆವ್ಣ್ಕ್ ಬಸೆ್.್ 
15

್ ಜೆಜು್  ತ್ಂಕ್ಂ,್  “ಹ್ಂವ್್ ಮೊಚ್ಯಾಯಾ್  ಪಯ್ೆಂಚ್್ 
ತುಮೆಚಿ�್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಹೆಂ್ ಪ್ಸ್ಖಾಚೆಂ್ ಜೆವ್ಣ್್ ಜೆಂವ್ಕ್್ 
ಚಡ್್ ಆಶೆಲೊ್.್ 16

್ ಹ್ಚೊ್ ನಿ�ಜ್್ ಆರ್ಯಾ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ರ್ಜ್ಯಾಂತ್್ ಜ್ಯಾರಿ್ ಜ್ಯಸೆರ್್ ಹೆಂ್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಹ್ಂವ್್ 
ಪ್ಸ್ಖಾಚೆಂ್ ಜೆವ್ಣ್್ ಜೆಂವ್ಚಿನ್.”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

17
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜೆಜುನ್್ ದ್ಕ್ಂ್ ರೊ�ಸ್ಚಿ್ ಕ್ಲ್ಸೆ್ 

ಘವ್ನಾ್ ದೆವ್ಕ್ ಆಗ್ಯಾಂ್ ದಿಲ್ಂ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತ್ಂಣೆಂ,್ 
“ಹ್ಯಾ್ ಕ್ಲ್ಸೆಂತೆ್್ ತುಮಿ್ ವ್ಂಟ್ಂ.್ 18

್ ದೆವ್ಚೆಂ್ ರ್ಜ್ಯಾ್ 
ಯೆತ್್  ಪಯ್ಯಾನ್್  ದ್ಕ್ಂ್  ರೊ�ಸ್್  ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ 
ಹ್ಂವ್್ ಪ್ಯೊಂವ್ಚಿ್ ನ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

19
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ತ್ಣೆಂ್ ಉಂಡೊ್  ಘತೊ್.್  ತ್ಣೆಂ್ 

ಉಂಡ್ಯಾ್  ಖ್ತಿರ್್  ಆಗ್ಯಾಂ್  ದಿ�ವ್ನಾ್  ಮೊಡೊ್್  ಆನಿ್ 
ಶಿಸ್ಂಕ್  ದಿಲೊ.್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜೆಜುನ್,್  “ಹ್ಂವೆಂ್ 
ತುಮೆಚಿ�್ ಪ್ಸತ್್ ದಿಂವಿಚಿ್ ಮ್ಹಜ್ ಕೂಡ್್ ಹಿ.್ ಹೆಂ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ಉಗ್ಸ್್ಕ್ ಕರ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ 20

್ ತ್ಯಾಚ್್ ಬರಿ್ ಜೆವ್ಣ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್,್ ಜೆಜುನ್್ ದ್ಕ್ಂರೊ�ಸ್ಚಿ್ ಕ್ಲ್ಸೆ್ 
ಘವ್ನಾ,್ “ದೆವ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್್ ಸವೆಂ್ ಕೆಲೊ್್ ನವ್್ 
ಕರ್ರ್್ ಹೆಂ್ ದ್ಕಯ ತ್ಾ.್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಮೆಚಿ�್ ಪ್ಸತ್್ 
ವ್ರೊಂವೆಚಿಂ್ ಹ್ಯಾ್ ರಗ ತ್ಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಹೊ್ ನವ್್ ಕರ್ರ್್ 
ಆರಂಭ್್ ಜ್ತ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

ಜೆಜುಕ್ ರೊಣ್ ವಿರೊೇಧ್ ಜಾತಿತ್?
21

್ ಜೆಜುನ್,್  “ಮ ್್ಹಕ್್  ಪರ್ದಿ�ನ್್  ಕಚೊಯಾ್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಹ್ಯಾ್  ಮೆಜ್ರ್್  ಜೆವ ಣ್್ಕ್  ಬಸ್್.್ 
22

್ ಮನ್ಶೆಪೂತ್್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಯೊ�ಜನೆಂ್ ಬರಿ್ ಮೊನ್ಯಾ್ 
ಪ್ವ ತ್ಾಲೊ.್  ಪುಣ್್  ಮನ್ಶೆಪೂತ್ಕ್  ಪರ್ಧಿ�ನ್್ 
ಕತ್ಯಾಲ್ಯಾಚಿ್ ಗತ್್ ಬೊ�ವ್್ ಕಠಿಣ್್ ವ್ಯ್ಟ್ ಜ್ತಲ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

23
್ ತವಳ್್  ಅಪೊಸತಾಲ್ಂನಿ,್  “ಆಶೆಂ್  ಖೊಟೆಂ್ 
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ಕತ್ಯಾಲೊ್ ಆಮೆಚಿ�್ ಮಧೆಂ್ ಕೊಣ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ಎಕ್ಮೆಕ್್ 
ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.

ಸೆವಾರಾ ಬರಿ ಜಾರಾ
24

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಅಪೊಸತಾಲ್್  ಆಪ ಣ್್ಂ್  ಮಧೆಂ್  ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್ 
ಕೊಣ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತಕಯಾ್ ಕರುಂಕ್ ಲ್ಗೆ್.್ 25

್ ತವಳ್್ ಜೆಜುನ್್ 
ತ್ಂಕ್.್ “ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರಿ�್ ರ್ಯ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಪಜ್ಯಾಂ್ 
ವಯ್ರಿ್ ಬಲತ್ಕ್ರ್ನ್್ ಅಧಿಕ್ರ್್ ಚಲಯ್ತಾತ್.್ ಲೊಕ್್ 
ವಯ್ರಿ್  ಅಧಿಕ್ರ್್  ಚಲಯತಾಲ್ಯಾಂಕ್  ‘ಪರೊ�ಪ್ಕ್ರಿ’್ 
ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.್ 26

್ ಪುಣ್್ ತುಮಿ್ ತಶೆಂ್ ಜ್ಯ್ನಾಯೆ.್ ತುಮೆಚಿ�್ 
ಮಧೆಂ್  ಕೊಣ್್  ವ್ಹಡೊ್್  ಆಸ್್  ತೊ್  ಲ ್್ಹನ್್  ಜ್ಂವ್.್ 
ಮುಖೆಲ್್ ಸೆವಕ್್ ಬರಿ್ ಜ್ಂವ್.್ 27

್ ವ್ಹತೊಯಾ್  ಕೊಣ್?್ 
ಜೆವ್ಣ್ಕ್ ಬಸೊ್ಗಿ�?್ ಜೆವ್ಣ್ಕ್ ಬಸ್ತಾ್ ತೊ್ ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್್ 
ತುಮಿ್ ಚಿಂತ್ತ್?್ ಪುಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮೆಚಿ�್ ಮಧೆಂ್ ಸೆವ್್ 
ಕತ್ಯಾ್ ಸ್ಕೊಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್!

28
್ “ತುಮಿ್ ಸಬ್ರ್್ ಕಷ್ಟಂತ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ 

ರ್ವ್ಲೆ.್ 29
್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಬ್ಪ್ನ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ ರ್ಜ್ಟೆಕ್ಚೆಂ್ 

ಹಕಕ್್  ದಿಲ್ಂ.್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ರ್ಜ್ಟ್್ 
ಕರುಂಕ್ ಹ್ಂವ್ಯ�್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಅಧಿಕ್ರ್್ ದಿತ್ಂ.್ 
30

್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ರ್ಜ್ಯಾಂತ್್ ತುಮಿ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಬಸುನ್್  ಖ್ತಲ್ಯಾತ್್  ಆನಿ್  ಪ್ಯೆತಲ್ಯಾತ್.್  ತುಮಿ್ 
ಇಸ್ರಿಯೆಲ್ಚ್ಯಾ್  ಬ್ರ್್  ಕುಳಿಯ್ಂಚೆಂ್  ಪ್ಲನ್್ 
ಕರುಂಕ್ ನಿತಿಯ್ಸನ್ಂಚೆರ್್ ಬಸತಾಲ್ಯಾತ್.

ತುಮಚೊ ಭಾವಾರ್ತಾ ಸಾಂಡ್ನಾರಾತ್!
(ಮ್ತೆವ್್ 26:31–35;್ ಮ್ಕಯಾ14:27–31;್ ್ 

ಜುವ್ಂವ್್ 13:36–38)
31

್ “ಎಕೊ್್ ಶೆತ್ಕ್ರ್್ ಆಪೊ್್ ಗೊ�ಂವ್್ ಚ್ಳಿಣ್ರ್್ ಘಾಲ್ನಾ್ 
ಚ್ಳ್ಲೆ್�ಬರಿ್  ಸೆೈತ್ನ್ನ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಚ್ಳ್ಂಕ್ 
ಅಧಿಕ್ರ್್ ಮ್ಗುನ್್ ಘತ್್.್ ಸಿಮ್ಂವ್,್ ಸಿಮ್ಂವ್್ 
(ಪೆದುರಿ)್  32

್ ತುಜೊ್  ಭ್ವ್ರ್ಯಾ್  ಥಂಡಳ್ನಾ್  ಜ್ಂವ್ಕ್್ 
ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಜೆ�್ ಪ್ಸತ್್ ಮ್ಗೆಣ್್ ಕೆಲ್ಂ!್ ತುಂ್ ಪ್ಟಂ್ 
ಪತ್ಯಾಲ್ಯಾಂ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ತುಜ್ಯಾ್  ಭ್ವ್ಂಕ್  ಥಿರ್್ 
ಕರ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

33
್ ಪೆದುರಿನ್್ ಜೆಜುಕ್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್:್ “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್ ತುಜೆ�್ 

ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಬಂಧೆಂತ್್ ವಚುಂಕ್ ಆನಿ್ ಮೊರುಂಕ್ ಸಯ್ತಾ್ 
ಹ್ಂವ್್ ತಯ್ರ್್ ಆಸ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

34
್ ತ್ಕ್್ ಜೆಜುನ್,್ “ಪೆದುರಿ,್ ಫ್ಲ್ಯಾಂ್ ಸಕ್ಳಿಂ್ ಕೊಂಬೊ್ 

ಸ್ದ್್ ಘಾಲ್ಚಿಯಾ್ ಪಯೆ್ಂ್ ತುಂ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ತಿ�ನ್್ ಪ್ವಿಟಂ್ 
ಒಳಕ್ನ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾಲೊಯ್!”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

ಕಷ್್ ಸೊಸುಂಕ್ ತರಾರ್ ರಾವಜಯ್
35

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜೆಜು್  ಅಪೊಸತಾಲ್ಂಕ,್  “ಲೊಕ್ಕ್ 
ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ದಿಂವ್ಕ್್ ದುಡು್ ನ್ಸ್ತಾನ್,್ ಚಿರಿ್ ಆನಿ್ ವ್್ಹಣೊ�್ 
ನ್ಸ್ತಾನ್್ ಹ್ಂವೆ್ ಧ್ಡ್ಲೆಂ್.್ ಪುಣ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕ್ಂಯ್್ 
ಪುಣ್ಯ�್ ಉಣೆಂ್ ಪಡ್ಲೆ್ಂ?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.

ಅಪೊಸತಾಲ್ಂನಿ,್ ‘್ ‘ನ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.
36

್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಂಕ್,್ “ಪುಣ್್ ಆತ್ಂ್ ಜ್ಚೆ�ಲ್ಗಿಂ್ 
ದುಡು್ ಜ್ಂವ್್ ಚಿರಿ್ ಜ್ಂವ್್ ಆಸ್್ಯಾರ್್ ತೊ್ ತಿ್ ಘಂವ್ನಾ್ 
ವಚ್.್ ಜ್ಚೆ�ಲ್ಗಿಂ್ ತಲ್್ರ್್ ನ್,್ ತೊ್ ಆಪೊ್್ ದಗೊ್್ 
ವಿಕುನ್್ ಪುಣ್ಯ�್ ಏಕ್ ಮೊಲ್ಕ್ ಘಂವ್.

37
್ ‘ತ್ಕ್್ ಖೊಟ್ಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ತ್ಕ್್ ಏಕ್ ಮ್ಹಣ್್ 
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ಮ್ಹಣ್್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಪುಸತಾಕ್ಂ್  ಬರೊವ್ನಾ್  ಆಸ್.್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಬರಯೆ್ಂ್ ಹೆಂ್ ಉತ್ರ್್ ಜ್ಯಾರಿ್ ಜ್ಯ್ಯ್್ 
ಆನಿ್ ಆತ್್ ತೆಂ್ ಖರೆಂ್ ಜ್ತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

38
್ ಶಿಸ್ಂನಿ,್ “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್ ಪಳ ,ೆ್ ಹ್ಂಗ್,್ ದೊ�ನ್್ 

ತಲ್್ರಿ್ ಆಸ್ತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.
ಜೆಜು,್ “ತಿತೆ್ಂ್ ಪುರೊ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

ಅಪೊಸತಾಲಾಂಚಾಕ್ ಮಾರಾಣ್ಯಂಚಿ ಗಜ್ತಾ
(ಮ್ತೆವ್್ 26:36–46;್ ಮ್ಕಯಾ್ 14:32–42)

39
್ ಜೆಜು್  ಶಹರ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  (ಜೆರುಸಲೆಮ್)್  ಒಲ್ವೆತ್್ 

ದೊಂಗ್ರಿಕ್  ಗೆಲೊ.್  40
್ ತ್ಚೆ�್  ಶಿಸ್ಯ�್  ತ್ಚ್ಯಾ್ 

ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಗೆಲೆ.್  (ಜೆಜು್  ತವಳ್್  ತವಳ್್  ಥಂಯ್್ 
ವೆತಲೊ)್ ಜೆಜು್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂಕ,್ “ತುಮಿ್ ತ್ಳ ನೆಾ�ಕ್ 
ಸ್ಂಪಡ್ನಾಶೆಂ್ ಮ್ಗ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

41
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜೆಜು್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಸುಮ್ರ್್ 150್ ಮೆಟ್ಂ್ 

ಪಯ್ಸೆ್ ಗೆಲೊ.್ ತೊ್ ದಿಂಬಿಯೆರ್್ ಪಡುನ್,್ 42
್ “ಬ್ಪ್,್ 

ತುಜ್ ಖುಶಿ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ಹಿ್ ಕ್ಲ್ಸೆ್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಪಯ್ಸೆ್ 
ಕರ್.್ ತರಿಪುಣ್್ ಮ್ಹಜ್ ಖುಶಿ್ ನ್ಹಯ್,್ ತುಜ್ ಖುಶಿ್ ಜ್ಂವ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಮ್ಗೆಣ್ಂ್ ಕರಿಲ್ಗೊ್.್ 43

್ ತವಳ್್ ಸಗಿಯಾಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಏಕ್ ದೆ�ವ್ದೂತ್್ ತ್ಕ್್ ದಿಷಿಟಕ್ ಪಡೊ.್್ ಜೆಜುಕ್ ಧೆೈರ್್ 
ದಿಂವ್ಚಿಯಾ್  ಖ್ತಿರ್್ ಹ್ಯಾ್  ದೆ�ವ್್ ದೂತ್ಕ್ ಧ್ಡ್ಲೆಂ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 44

್ ಜೆಜುಕ್ ಚಡ್್ ಸಂಕಷ್ಟ್ ಆಸ್ಲೆ್.್ ತೊ್ 
ಮ್ಗ ಣ್್ಯಾರ್್  ಚಡ್್  ಲ್ಲೆವ್ನಾ್  ಮ್ಗ ತ್ಾಲೊ.್  ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ಮುಖಮೊಳ್ರ್್  ಘಾಮ್್  ರಗ ತ್ಾಚ್ಯಾ್  ಥೆಂಬ್ಯಾಂಬರಿ್ 
ಧಣಯಾರ್್ ಗಳ್ಂಕ್ ಸುರು್ ಜ್ಲೊ.್ 45

್ ಜೆಜುನ್್ ಮ್ಗೆಣ್್ 
ಮುಗೊದಾನ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಶಿಸ್ಂಲ್ಗಿ್  ಗೆಲೊ.್  ತೆ್  ನಿದುನ್್ 
ಪಡೆ್ಲೆ.್  (ತೆ್ ದುಖೆ�ನ್್ ತಕಲೆ್.)್ 46

್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಂಕ್,್ 
“ತುಮಿ್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ನಿದೊನ್್ ಪಡ್್ಯಾತ್?್ ಉಠ್!್ ತ್ಳ ನೆಾಕ್ 
ಸ್ಂಪಡ್ನಾಶೆಂ್ ಮ್ಗೆಣ್ಂ್ ಕರ್.”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ಜೆಜುಚೆಂ ಬಂಧನ್
(ಮ್ತೆವ್26:47–56;್ ಮ್ಕಯಾ್ 14:43–50;್ ್ 

ಜುವ್ಂವ್್ 18:3–11)
47

್ ಜೆಜು್ ಉಲೊವ್ನಾ್ ಆಸ್ತಾನ್,್ ಲೊಕ್್ ಜಮೊ್ ಥಂಯ್್ 
ಆಯ್ೊ.್  ಬ್ರ್್  ಅಪೊಸತಾಲ್ಂ್  ಪೆೈಕ್್  ಎಕೊ್್  ತ್ಯಾ್ 
ಜಮ್ಯಾಕ್ ವ್ಟ್್ ವ್ಹನ್ಯಾ್ ವೆತ್ಲೊ.್ ತೊಚ್್ ಜುದ್ಸ್.್ 
ತೊ್ ಜೆಜುಕ್ ಉಮೊ್ ದಿಂವ್ಚಿಯಾಕ್ ತ್ಚೆ�್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಆಯೊ.್
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48
್ ಜೆಜುನ್್  ತ್ಕ್,್  “ಜುದ್ಸ್,್  ಉಮೊ್  ಘವ್ನಾ್ 

ಮನ್ಶೆಪೂತ್ಕ್ ತುಂ್ ಪರ್ಧಿ�ನ್್ ಕತ್ಯಾಯ್ಮೂ?”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 49

್ ಜೆಜುಚೆ್ ಶಿಸ್ಯ�್ ಥಂಯ್್ 
ರ್ವ್ನ್್ ಆಸ್ಲೆ್.್ ಥಂಯ್್ ಕ್ತೆಂ್ ಘಡತಾಲೆಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ತೆ್ 
ಪಳೆವ್ನಾ್  ಆಸ್ಲೆ್.್  ಶಿಸ್ಂನಿ್  ಜೆಜುಕಡೆ,್  “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್ 
ಆಮಿ್  ತಲ್್ರ್್  ಕ್ಡೆಯಾತ್ಗಿ�?”್ ಮ್ಹಣ್್  ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.್ 
50

್ ಶಿಸ್ಂ್ ಪೆೈಕ್್ ಎಕ್್ಯಾನ್್ ಆಪ್್್ ತಲ್್ರ್್ ಕ್ಡ್ನಾ್ ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್ 
ಯ್ಜಕ್ಚ್ಯಾ್ ನವಕ್ರ್ಚೊ್ ಉಜೊ್್ ಕ್ನ್್ ಕ್ತಲೊಯಾ.

51
್ ಜೆಜುನ್್  ತ್ಕ್,್  “ರ್ವಯ್”್ ಮ್ಹಣೊನ್,್  ತ್ಯಾ್ 

ನವಕ್ರ್ಚೊ್ ಕ್ನ್್ ಆಪಡ್ನಾ್ ಗೂಣ್್ ಕೆಲೊ.
52

್ ಜೆಜುಕ್ ಬಂಧೆಂತ್್ ಘಾಲುಂಕ್ ಥಂಯ್್ ಪರಿಧ್ನ್್ 
ಯ್ಜಕ,್ ಜುದೆ�ವ್ಂಚೆಂ್ ಮುಖೆಲ್್ ಆನಿ್ ಜುದೆ�ವ್ಂಚೆ್ 
ಶಿಪ್ಯ�್ ಆಯಲೆ್.್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಂಕ್,್ “ಏಕ್ ಚೊರ್ಕ್ 
ಧರುಂಕ್ ಆಯ್ಲೆ್�ಬರಿ್ ತಲ್್ರಿ್ ಆನಿ್ ದ್ಂಡೆತೊಣೆಕ್್ 
ಘವ್ನಾ್ ತುಮಿ್ ಹ್ಂಗ್್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಆಯ್್ಯಾತ್?್ ಹ್ಂವ್್ 
ಅಪ್ರಿಧಿ್ ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತ್ತ್?್  53

್ ಸದ್ಂನಿತ್್ ಹ್ಂವ್್ 
ದೆವ್ಳ್ಂತ್್ ಆಸ ತ್ಾಲೊಂ,್ ತರ್ಯ�್ ತುಮಿ್ ಮ್ಹಜೆರ್್ 
ಹ್ತ್್ ಘಾಲೊನ್?್ ಪುಣ್್ ಹಿ್ ಘಡಿ್ ತುಮಿಚಿ.್ ಹಿ್ ಪದಿ್್ 
ಅಂದ್ಕ್ರ್ಚಿ.”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ಪೆದುರಿಚೊ ವಿಸಾವಾಸ್ ಘಾತ್
(ಮ್ತೆವ್್ 26:57–58,್ 69–75;್ ಮ್ಕಯಾ್ 14:53–54;್ 66–72;್ ್ 

ಜುವ್ಂವ್್ 18:12–18,್ 25–27)
54

್ ತ್ಣಂ್ ಜೆಜುಕ್ ಧನ್ಯಾ್ ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್ ಯ್ಜಕ್ಚ್ಯಾ್ ಘರ್್ 
ಆಪೊವ್ನಾ್ ವ ್ೆಹಲೊ.್ ಪೆದುರಿನ್್ ತ್ಂಚೊ್ ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕೆಲೊ.್ 
ಪುಣ್್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ಲ್ಗಿಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ.್ 55

್ ಶಿಪ್ಯ್ ಆಂಗ್ಣ್ಂತ್್ 
ಮಧೆಂಚ್್ ಉಜ್ಯಾಚೆಂ್ ಆಗೆಟಂ್ ಘಾಲ್ನಾ,್  ಭೊಂವತಾಣ್  ತೆ್ 
ಬಸುನ್್ ಆಸೆ್.್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್ ಮಧೆಗತ್್ ಪೆದುರಿಯ�್ ಬಸೊ.್್ 
56

್ ಪೆದುರಿ್ ಥಂಯ್್ ಬಸುನ್್ ಆಸಲ್ೆಂ್ ಎಕೆ್�್ ಚ್ಕನೆಯಾನ್್ 
ದೆಖೊ.್್ ಉಜ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಉಜ್್ಡ್ನ್್ ತಿಣೆಂ್ ಪೆದುರಿಚಿ್ ವಳಕ್ 
ಮೆಲ್.್್ ತಿ್ ಪೆದುರಿಚೆಂ್ ತೊಂಡ್್ ಬರೆ್ ಕನ್ಯಾ್ ಪಳೆವ್ನಾ,್ “ಹೊ್ 
ಮನಿಸ್ಯ�್ ಜೆಜು್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಸಲ್ೊ”್ ಮ್ಹಣ್ಲ್.

57
್ ಪುಣ್್ ಪೆದುರಿನ್್ ನ್ಕ್ರುನ್:್  “ಹ್ಂವ್್ ತ್ಕ್್ 

ಒಳಕ್ಚ್್  ನ್ಂ.”್  ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್  58
್ ಥೊಡ್ಯಾ್  ವೆಳ್್ 

ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಆನೆಯಾ�ಕ್್ಯಾನ್್ ಪೆದುರಿಕ್ ಪಳೆವ್ನಾ,್ “ತುಯ�್ 
ಜೆಜುಚೊ್ ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕತೆಯಾಲ್ಯಾ್ ಜಣ್ಂ್ ಮಧೊ್್ ಎಕೊ್!”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.
ಪುಣ್್ ಪೆದುರಿನ್,್ “ಹ್ಂವ್್ ತ್ಚೊ್ ಪ್ಟ್ವ್್ದಾರಿ್ ಪೆೈಕ್್ 

ಏಕ್ ನ್ಹಯ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.
59

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಚಡುಣೆಂ್  ಏಕ್ ವ್ರ್್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ಆನೆಯಾ�ಕೊ್್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ,್ “ಖಂಡಿತ್್ ಜ್ವ್ನಾ!್ ಹೊ್ ತ್ಚೆ�್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಆಸ ತ್ಾಲೊ;್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಹೊ್  ಎಕ್ 
ಗ್ಲ್ಲೆಯ್ಗ್ರ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ದೃಡ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ.್

60
್ ಪುಣ್್  ಪೆದುರಿನ್,್  “ತುಂ್  ಕ್ತೆಂ್  ಮ್ಹಣ ತ್ಾಯ್್  ತೆ್ 

ಮ ್್ಹಕ್್ ಸಮ್ನ್!”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.
ಪೆದುರಿ್ ಆನಿಕ್�್ ಉಲೊವ್ನಾ್ ಆಸ್ತಾನ್,್ ತೆ�ಚ್್ ಘಡಿಯೆ�,್ 

ಕೊಂಬ್ಯಾನ್್ ಸ್ದ್್ ಘಾಲೊ.್ 61
್ ತವಳ್್ ಸವಯಾಸ್ಪರ್ನ್್ 

(ಜೆಜುನ್)್ ಪ್ಟಂ್ ಘುಂವ್ನ್್ ಪೆದುರಿಚೆರ್್ ದಿ�ಷ್ಟ್ ಘಾಲ್.್ 
“ಆಜ್್ ಕೊಂಬ್ಯಾನ್್ ಸ್ದ್್ ಘಾಲೆಚಿ�್ ಆದಿಂ್ ತುಂ್ ಮ್್ಹಕ್್ 
ತಿ�ನ್್  ಪ್ವಿಟಂ್  ನ್ಕ್ತಯಾಲೊಯ್”್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚ್ಯಾ್ 
ಉತ್ರಿಂಚೊ್ ಪೆದುರಿಕ್ ಉಗ್್ಸ್್ ಆಯೊ್.್ 62

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ಪೆದುರಿ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ವಚುನ್್ ತೊ್ ಘಳಗೆಳ್ಯಾಂ್ ರಡೊ್.

ಜೆಜುಚಿಂ ಲೊರಾನಿ ರೆಲ್ಲಿಂ ಖೆಳ್ಕಾಳಾಂ
(ಮ್ತೆವ್್ 26:67–68;್ ಮ್ಕಯಾ್ 14:65)

63
್ 
–64

್ ಥೊಡೆ್ ಜಣ್್ ಜೆಜುಕ್ ಧನ್ಯಾ್ ಫ್ರೊ್ ಕನ್ಯಾ್ ಆಸೆ್.್ 
ತ್ಣಂ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್  ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ವಸುತಾರ್್  ಬ್ಂಧುನ್,್ 
ತ್ಕ್್ ಮ್ನ್ಯಾ,್ “ತುಕ್್ ಮ್ಲಯಾಲೊ್ ಕೊಣ್್ ಮ್ಹಣ್?್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಪರಿವ್ದ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಸ್ಂಗ್್ ಪಳೆಯ್ಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ತ್ಚಿಂ್ ಖೆಳ್ಕ್ಳ್ಂ್ ಕೆಲ್ಂ.್ 65

್ ತ್ಣಂ್ ಸಬ್ರ್್ ಥರ್ಣಂ್ 
ತ್ಕ್್ ಖೆಳ್ಕ್ಳ್ಂ್ ಕನ್ಯಾ್ ನಿಂಧ್್ ಕೆಲ್ಂ.

ಜುದೆೇವ್ ಮುಖೆಲಾಂ ಹುಜಿರ್ ಜೆಜು
(ಮ್ತೆವ್್ 26:59–66;್ ಮ್ಕಯಾ್ 14:55–64;್ ್ 

ಜುವ್ಂವ್್ 18:19–24)
66

್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ದಿಸ್್ ಉಜ್್ಡತಾಚ್್ ಜುದೆವ್ಂಚೆ್ ಮುಖೆಲ್,್ 
ಪರಿಧ್ನ್್  ಯ್ಜಕ್  ಆನಿ್  ನಿತಿಶ್ಸಿತ್್  ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಎಕ್ಟಂಯ್್ ಜ್ಲೆ.್ ತ್ಣಂ್ ಜೆಜುಕ್ ನಿತಿಸಭೆಕ್ ಆಪೊವ್ನಾ್ 
ಹ್ಡ್ನಾ,್ 67

್ “ತುಂ್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ವ್ಹಯ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸ್ಂಗ್ಸೆ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.
ಜೆಜುನ್್ ತ್ಂಕ್,್ “ಹ್ಂವ್್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ನ್್ 

ಜ್ಲ್ಯಾರ್್  ತುಮಿ್ ಮ ್್ಹಕ್್  ಸತ್ಮನೆಚಿನ್ತ್.್  68
್ ಆನಿ್ 

ಹ್ಂವ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸವ್ಲ್್  ಕರಿನ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ 
ತುಮಿ್ ಮ ್್ಹಕ್್  ಜ್ಪ್್ ದಿಂವೆಚಿನ್ತ್.್  69

್ ಪುಣ್್  ಹ್ಯಾ್ 
ಫುಡ್ಂ್ ಮನ್ಶೆಪೂತ್,್ ಸವ್ಯಾ್ ಪದೆ್ದ್ರ್್ ದೆವ್ಚೆ�್ 
ಸಿಯ್ಸ್ಣ್ಚೆರ್್ ಉಜೆ್ಶಿಂ್ ಬಸುನ್್ ಆಸತಾಲೊ.”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

70
್ ತ್ಂಣಂ್ ಸಮೆಸ್ತಾಂನಿ್ ತ್ಕ್,್ “ತರ್್ ತುಂ್ ದೆವ್ಚೊ್ 

ಪೂತ್ಗಿ�?”್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಂಕ್ಂ್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್:್ “ಹ್ಂವ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ತುಮಿಚ್್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾತ್”್ 71

್ ತವಳ್್ ತೆ್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ,್ 
“ಆನಿಕ್ ಸ್ಕ್್ಯಾಂಚಿ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಗಜ್ಯಾ್ ಕ್ತೆಂ?್ ಆಮಿಚ್್ 
ತ್ಚ್ಯಾ್ ತೊಂಡ್ಂತೆ್್ ಆಯಕ್ಲೆಂ್ ನ್ಹಯ್!”್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.

ಅಧಿಪತಿ ಪಿಲಾತಾ ಥಾವ್ನ್ ಜೆಜುಚೆಂ ವಿಚಾರಣ್
(ಮ್ತೆವ್್ 27:1–2,್ 11–14;್ ಮ್ಕಯಾ್ 15:1–5;್ ್ 

ಜುವ್ಂವ್್ 18:28–38)

23್ ್ 1್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಥಂಯ್್ ಜಮೊ್  ಜ್ಲೆ್್  ಸವ್ಯಾ್ 
ಉಠೊನ್್ ಜೆಜುಕ್ ಪ್ಲ್ತ್್ ಸಶಿಯಾನ್್ ಆಪೊವ್ನಾ್ 

ವೆಲೆಂ.್ 2್ ತ್ಣಂ್ ಜೆಜುಚೆರ್್ ಗುನ್ಯಾಂವ್್ ಮ್ಂಡುಂಕ್ 
ಲ್ಗೆ.್್ ತೆ್ ಪ್ಲ್ತ್್ ಕಡೆ್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ:್ “ಹೊ್ ಮನಿಸ್್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಚೊಯಾ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ್ ಬದು್ಂವ್ಚಿಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಸ್ಂಗೊನ್್ 
ಆಸ್ಲೊ.್  ಆಮಿ್ ಸಿಸ್ರ್ಕ್ ತಿವ್ಯಾ್ ದಿಂವ್ಕ್್  ನ್ಹಜೊ್ 
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ಮ್ಹಣ ತ್ಾ.್ ತೆ�ಚ್್ ನ್ಹಯ್್ ತೊ್ ಆಪುಣ್ಚ್್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಮ್ಹಳೊೆ ್್ 
ರ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಪ್ಣ್ಕಚ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತ್ಕ್್ 
ಆಮಿ್ ಬಂದೆಂತ್್ ಘಾಲೊ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ.್

3
್ ಪ್ಲ್ತ್ನ್್  ಜೆಜುಕ,್  “ತುಂ್  ಜುದೆವ್ಂಚೊ್ 

ರ್ಯ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ಲೆಯಾಂ.
ಜೆಜುನ್,್ “ತುಂವೆಂಚ್್ ಸ್ಂಗೆ್ಂಯ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ 

ದಿಲ್.
4

್ ಪ್ಲ್ತ್ನ್್ ಪರಿಧ್ನ್್ ಯ್ಜಕ್ಂಕ್ ಆನಿ್ ಲೊಕ್ಕ,್ 
“ಮ್್ಹಕ್್ ಹ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆ್ ಥಂಯ್್ ಕಸಲೊಚ್್ ಗುನ್ಯಾಂವ್್ 
ಮೆಳನ್.”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

5
್ ತ್ಕ್್  ತ್ಣಂ,್  “ಹೊ್  ಜುದೆ�ಯ್ಚ್ಯಾ್  ಸಗ್್ಯಾ್ 

ಲೊಕ್ಕ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಉಚ್ಂಬಳ್್ ಕತ್ಯಾ.್ ಗ್ಲ್ಲೆಯ್ಂತ್್ 
ಸುರು್  ಕನ್ಯಾ್  ಹ್ಂಗ್್  ಪಯ್ಯಾನ್್  ಆಯ್್”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಆನಿಕಯ�್ ದ್ಂಬುನ್್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.

ಹೆರೊದ ಹುಜಿರ್ ಜೆಜು
6

್ ಪ್ಲ್ತ್್ ಹೆ್ ಆಯುಕ್ನ್,್ “ಹೊ್ ಗ್ಲ್ಲೆಯ್ಗ್ರ್ವೆ?”್ 
ಮ್ಹಣ್್  ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.್  7

್ ಜೆಜು್  ಹೆರೊದಿಚ್ಯಾ್ 
ಅಧಿಕ್ರ್ಖ್ಲ್್ ಪಡ ತ್ಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಕ್್ ಕಳಿತ್್ ಜ್ಲೆಂ.್ 
ತ್ಣೆಂ್ ತ್ಕ್್ ಹೆರೊದಿ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ದ್ಡೊ.್್ ಹೆರೊದ್್ ತ್ಯಾ್ 
ದಿಸ್ಂನಿ್ ಜೆರುಸಲೆಮ್ಂತ್ಚ್್ ಆಸೊ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ 
ಪ್ಲ್ತ್ನ್್ ಜೆಜುಕ್ ತ್ಚೆ�್ ಸಶಿಯಾಂ್ ದ್ಡೆ್ಂ.

8
್ ಹೆರೊದಿಕ್ ಜೆಜುಕ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಭೊ�ವ್್ ಚಡ್್ ಸಂತೊಸ್್ 

ಜ್ಲೊ.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತ್ಣೆಂ್ ಜೆಜು್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಜ್ಯೆತಾಂ್ ಆಯಕ್ಲೆಂ್್ ಆನಿ್ ಜ್ಯೊತಾ್ ಕ್ಳ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ತ್ಚೆ�್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಏಕ್ ಆಚಯೆಯಾಂ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್ ಆಶೆತ್ಲೊ.್ ತ್ಣೆಂ್ 
ಕೆಲೆಂ್್ ಏಕ್ ಪುಣ್ಯ�್ ಆಚಯೆಯಾಂ್ ಆಪುಣ್್ ಪಳೆತಲೊಂ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ಭವಯಾಶ್ನ್್ ತೊ್ ಆಸೊ.್್ 9್ ಹೆರೊದಿನ್್ ಜೆಜುಕ್ 
ಸಬ್ರ್್ ಥರ್ಂನಿ್ ಸವ್ಲ್ಂ್ ಕೆಲ್ಂ.್ ಪುಣ್್ ಜೆಜುನ್್ 
ಎಕ್ಕಯ�್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್ನ್.್ 10

್ ಪರಿಧ್ನ್್ ಯ್ಜಕ್ ಆನಿ್ 
ನಿತಿಶ್ಸಿತ್್ ಥಂಯ್್ ಉಬೆ್ ಆಸಲ್ೆ.್ ತೆ್ ಜೆಜುಕ್ ವಿರೊ�ಧ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್  ಬೊ�ಬ್್ ಮ್ತ್ಯಾಲೆ.್  11

್ ತವಳ್್ ಹೆರೊದಿನ್್ 
ಆನಿ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಶಿಪ್ಯ್ಂನಿ್ ಜೆಜುಕ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಖೆಳ್ಕ್ಳ್ಂ್ 
ಕೆಲ್ಂ.್ ತ್ಣಂ್ ಜೆಜುಕ್ ರ್ಯ್ಚೆಂ್ ವಸುತಾರ್್ ನೆ್ಹಸೊವ್ನಾ್ 
ಆಕ್ಮನ್್  ಕೆಲೊ.್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಹೆರೊದಿನ್್  ಜೆಜುಕ್ 
ಪ್ಲ್ತ್್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಪ್ಟಂ್ ಧ್ಡೊ.್್ 12

್ ಪಯ್ೆಂ್ ಪ್ಲ್ತ್್ 
ಆನಿ್ ಹೆರೊದ್್ ದುಸ್ಮನ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಸ್ಲೆ.್ ಪುಣ್್ ತ್ಯಾ್ 
ದಿಸ್್ ಪ್ಲ್ತ್್ ಆನಿ್ ಹೆರೊದ್್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಈಷ್ಟ್ ಜ್ಲೆ.

ಜೆಜುಕ್ ಮನಾತಾಚೆಂ ಫಮಾತಾಣ್
(ಮ್ತೆವ್್ 27:15–26;್ ಮ್ಕಯಾ್ 15:6–15;್ 

ಜುವ್ಂವ್್ 18:39–19:16್ )
13

್ ಪ್ಲ್ತ್ನ್್  ಆತ್ಂ್  ಪರಿಧ್ನ್್  ಯ್ಜಕ್ಂಕ,್ 
ಜುದೆ�ವ್್ ಮುಖೆಲ್ಂಕಯ�್ ಹೆರ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಆಪೊವ್ನಾ,್ 14

್ ತ್ಂಕ್,್ “ತುಮಿ್ ಹ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಕ್ (ಜೆಜುಕ)್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಸಶಿಯಾಂ್ ಆಪೊವ್ನಾ್  ಹ್ಡ್್ಂ.್  ಹೊ್  ಲೊಕ್ಕ್ 

ಉಪ್ರಿಟುಂಕ್ ಲ್ಯ ತ್ಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಮಿ್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ.್ ಪುಣ್್ 
ಹ್ಂವೆ್  ತುಮೆಚಿ�್  ಮುಖ್ರ್ಚ್್  ತ್ಚಿ್  ತನಿಕ್್  ಕೆಲ್.್ 
ತರಿಪುಣ್್ ತುಮಿ್ ತ್ಚೆರ್್ ಮ್ಂಡ್ಲ್ಯಾ್ ಫಿಯ್ಯಾದಿಂ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಕಸಲೊಚ್್ ಗುನ್ಯಾಂವ್್ ಮೆಳೊೆ್ನ್.್ 
15

್ ತಶೆಂಚ್್ ಹೆರೊದಿಕಯ�್ ಹ್ಚೆರ್್ ಖಂಯಚಿಚ್್ ಚೂಕ್ 
ಮೆಳೊೆಂವ್ಕ್್  ನ್.್  ಹೆರೊದಿನ್್  ಜೆಜುಕ್  ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ 
ಆಮೆಚಿ�್ ಸಶಿಯಾಂ್  ಪ್ಟಂ್  ಧ್ಡ್್.್ ಪಳೆಯ್,್  ಜೆಜುನ್್ 
ಖಂಯಚಿಚ್್ ಚೂಕ್ ಕರುಂಕ್ ನ್.್ ತ್ಕ್್ ಮೊನ್ಯಾಂಚೆಂ್ 
ಫಮ್ಯಾಣ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ನ್ಹಜೊ.್ 16

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಹ್ಂವ್್ 
ತ್ಕ್್ ಇಲ್್ಶಿ್ ಶಿಕ್್್ ಲ್ಯ ತ್ಾಂ್ ಆನಿ್ ಸೊಡ ತ್ಾಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್  17

್ (ಹಯೆ�ಯಾಕ್  ವಸ್ಯಾ್  ಪ್ಸ್ಖಾ್ 
ಪಬೆಯಾಚ್ಯಾ್ ವೆಳ್ರ್್ ಪ್ಲ್ತ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಏಕ್ ಖೆೈದಿಕ್ 
ಸೊಡುಂಕ್ ಜ್ಯಜ್ಯ್್ ಆಸ್ಲೆಂ.)

18
್ ಪುಣ್್ ಸಗೊ್್ ಲೊ�ಕ,್ “ಹ್ಕ್್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ರ್!್ 

ಬ್ರ್ಬ್ಬಾಸ್ಸೆಕ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಸೊಡ್ನಾ್ ದಿ�”್ ಮ್ಹಣ್್ ಬೊಬ್್ 
ಮ್ರಿಲ್ಗೆ.್್ 19

್ (ಬ್ರ್ಬ್ಬಾಸ್್ ಶಹರ್ಂತ್್ ಉಠಯ್್ಯಾ್ 
ಕ್ಟ್ಕ್ಯೆಕ್ ಆನಿ್ ಕೆಲೆ್�್ ಖುನಿಯೆಕ್ ಲ್ಗುನ್್ ಹ್ಕ್್ 
ಬಂದೆಂತ್್ ಘಾಲೊ್.)

20
್ ಪ್ಲ್ತ್್ ಜೆಜುಕ್  ಸೊಡಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಸ್ಲೊ.್ 

ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಜೆಜುಕ್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಪ್ಲ್ತ್್ ತ್ಂಕ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 21

್ ಪುಣ್್ ತೆ್ 
ಪತ್ಯಾಯಾನ್,್ “ಖುಸ್ಯಾಯ್್ ತ್ಕ್!್ ತ್ಕ್್ ಖುಸ್ಯಾರ್್ 
ಮ್ರ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಬೊಬ್್ ಮ್ರುಂಕ್ ಲ್ಗೆ್.

22
್ ತಿಸೆರಿ�್ ಪ್ವಿಟ�್ ಪ್ಲ್ತ್್ ಲೊಕ್ಕ,್  “ಕ್ತ್ಯಾಕ?್ 

ತ್ಣೆಂ್  ಕ್ತೆಂ್  ಆನ್ನಾಯಾಯ್್  ಕೆಲ್?್  ತೊ್ ಚೂಕ್ದ್ರ್್ 
ನ್ಹಯ್.್ ಮೊನ್ಯಾಚಿ್ ಶಿಕ್್್ ಫ್ವ್್ ತಸಲೊ್ ಗುನ್ಯಾಂವ್್ 
ತ್ಚೆ�್  ಥಂಯ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಮೆಳನ್.್  ದೆಕುನ್್  ತ್ಕ್್ 
ಇಲ್್ಶಿ್ ಶಿಕ್್್ ಲ್ವ್ನಾ್ ಹ್ಂವ್್ ತ್ಕ್್ ಸುಟ್ಕ್್ ದಿತ್ಂ”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

23
್ ಪುಣ್್  ತೆ್  ಆನಿಕಯ�್  ತ್ಳೊೆ ್  ಪ್ಂಜುನ್್ 

ಜೆಜುಕ್ ಖುಸ್ಯಾರ್್ ಮ್ರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಉಪ್ರಿಟೊಯಾ್ 
ಬೊಬೊ�್ ಘಾಲುಂಕ್ ಲ್ಗೆ್.್ ಆನಿ್ ಕರಿಮೆ�ಣ್್ ತ್ಂಚಿ್ 
ಬೊ�ಬ್್  ಚಡ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾನ್,್  24

್ ತ್ಣಂ್  ಮ್ಗ್ಲ್ಯಾ್ 
ಪಮ್ಯಾಣೆಂಚ್್  ಕರಿಜಯ್್  ಮ್ಹಣುನ್್  ಪ್ಲ್ತ್ನ್್ 
ಹುಕುಮ್್  ದಿಲ್.್  25

್ ಬ್ರ್ಬ್ಬಾಸ್ಕ್  ಸೊಡಿಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್  ಲೊ�ಕ್  ವಿಚ್ರುಂಕ್  ಲ್ಗೆ್.್  ಶಹರ್ಂತ್್ 
ಉಠಯ್್ಯಾ್ ಕ್ಟ್ಕ್ಯೆಕ್ ಆನಿ್ ಕೆಲೆ್�್ ಖುಣ್್ ಕೆಲ್್ಯಾಕ್ 
ಬ್ರ್ಬ್ಬಾಸ್ಕ್  ಬಂದೆಂತ್್  ಘಾಲೊ್.್  ಪ್ಲ್ತ್ನ್್ 
ಬ್ರ್ಬ್ಬಾಸ್ಕ್  ಸೊಡ್ನಾ್  ದಿ�ವ್ನಾ,್  ಜೆಜುಕ್  ಜವೆಶಿಂ್ 
ಮ್ರುಂಕ್  ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್  ಆಧಿ�ನ್್  ಕೆಲೊ.್  ಲೊಕ್ಚಿ್ 
ಆಪೆ�ಕ್್್ ಹಿಚ್್ ಜ್ವ್ನಾಸಿ್.

ಜೆಜುಕ್ ಖುಸಾತಾರ್ ಮಾತಾತಾತ್
(ಮ್ತೆವ್್ 27:32–44;್ ಮ್ಕಯಾ್ 15:21–32;್ ್ 

ಜುವ್ಂವ್್ 19:17–19)
26

್ ಶಿಪ್ಯ್್ ಜೆಜುಕ್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ರುಂಕ್ ಆಪೊವ್ನಾ್ 



124ಲೂಕ್ 23:27

ವ್ಹತ್ಯಾನ್್  ಶೆತ್ಂ್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಶಹರ್್  ಭಿತರ್್  ವೆಚ್ಯಾ್ 
ಸಿರೆನ್್ ಗ್ಂವ್ಚಿ್ ಸಿಮ್ಂವ್ಕ್್ ದೆಖೆಂ್.್ ಸಿರೆನ್್ ಸಿಮ್ಂವ್್ 
ಸಿರೆನ್್ ಶಹರ್ಚೊ.್  ಜೆಜುಚೊ್ ಖುರಿಸ್್ ಖ್ಂದ್ಯಾರ್್ 
ಘವ್ನಾ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ಪ್ಟ್್ಯಾನ್್ ವಚ್ಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಕ್್ 
ಬಳ್ಂತ್್ ಕೆಲೊ.

27
್ ವ್ಹಡ್್ ಏಕ್ ಲೊಕ್ಜಮೊ್ ಜೆಜು್ ಪ್ಟ್್ಯಾನ್್ ವೆತ್ಲೊ.್ 

ವ್ಹಡ್್ ಜಮೊ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಎಕ್ಟಂಯ್್ ಜ್ಲೊ್ಯಾ್ ಸಿತ್�ಯೊ�್ ಜೆಜು್ 
ಖ್ತಿರ್್ ರಡೊನ್್ ಹದೆಯಾಂ್ ಬಡೊನ್್ ವಿಳ್ಪ್್ ಕತ್ಯಾಲೊಯಾ.್ 
28

್ ಪುಣ್್ ಜೆಜುನ್,್ ತ್ಯಾ್ ಸಿತ್�ಯ್ಂಕ,್ “ಜೆರುಜಲೆಮ್ಚ್ಯಾ್ 
ಸಿತ್�ಯ್ಂನೊ�,್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಪ್ಸತ್್ ರಡನ್ಕ್ತ್.್ ತುಮೆಚಿ�್ 
ಪ್ಸತ್್ ಆನಿ್ ತುಮ್್ಯಾ್  ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಬ್ಳ್ಂ್  ಪ್ಸತ್್ 
ರಡ್!್  29

್ ‘ಭುಗಿಯಾಂ್  ನ್ತ್ಲೆ್ಲ್ಂ್  ಭ್ಗಿಂ!್  ಪರಿಸೂತ್್ 
ಜ್ಯ್ನಾಶೆಂ್ ಆನಿ್ ಪ್ನೊ್ ದಿಂವ್ಕ್್ ನ್ಸಲೊ್ಯಾ್ ಸಿತ್ಯೊ�್ 
ಭ್ಗಿಚ್್ ಸಯ್’್ ಲೊ�ಕ್ ಆಶೆಂ್ ಮ್ಹಣೆಚಿ್ ದಿ�ಸ್್ ಯೆತಲೆ.್ 
30

್ ತವಳ್್ ಲೊಕ್ ಪವಯಾತ್ಕ,್ ‘ಆಮೆಚಿ�ರ್್ ಪಡ್!’್ ಆನಿ್ 
ದೊಂಗ್ರಿಕ್  ‘ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಧ್ಂಪುನ್್ ವ್ಹರ್!’್ ಮ್ಹಣ್ಯ�್ 
ಬೊ�ಬ್್ ಮ್ತ್ಯಾಲೆ.್ 31

್ ಜವ್ಂತ್್ ಸುಖ್್ ಆಸ ತ್ಾನ್್ 
ಆಶೆಂ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್,್ ಜವಿತ್ಂತ್್ ಸಂಕಷ್ಟ್ ಯೆತನ್್ ಕ್ತೆಂ್ 
ಕತೆಯಾಲೆ?”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ.್

32
್ ಜೆಜು್ ಸವೆಂ್ ದೊ�ಗ್್ ಆಪ್ರಿಧ್ಯಾಂಕಯ�್ ತ್ಂಣಂ್ 

ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ರುಂಕ್ ವೆಲೆ.್ 33
್ ಜೆಜುಕ್ ಆನಿ್ ದೊ�ಗ್್ 

ಆಪ್ರಿಧ್ಯಾಂಕ್ ತ್ಂಣಂ್ “ಕಟೆಟಂ”್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ಜ್ಗ್ಯಾಕ್ 
ಆಪೊವ್ನಾ್ ವೆಲೆಂ.್ ಥಂಯ್್ ಶಿಪ್ಯ್ನಿ್ ಜೆಜಕಯ�್ ತ್ಯಾ್ 
ಆಪ್ರಿಧ್ಯಾಂಕಯ�್  ಖುಸ್ಯಾರ್್  ಮ್ಲೆಯಾಂ.್  ಎಕ್್ಯಾಕ್ 
ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ಉಜ್್ಯಾಕ,್ ಆನೆಯಾಕ್್ಯಾಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ದ್ವ್ಯಾಕ್ 
ಖುಸ್ಯಾಯೊ್.

34
್ ಜೆಜುನ್,್ “ಬ್ಪ್,್ ತ್ಂಕ್್ ಭೊಗಿಶೆ.್ ತೆ್ ಆಪುಣ್್ 

ಕ್ತೆಂ್ ಕತ್ಯಾತ್್ ತೆ್ ನೆಣ್ತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಮ್ಗೆಣ್ಂ್ ಕರಿಲ್ಗೊ.್
ಶಿಪ್ಯ್ನಿ್  ಜೆಜುಚ್ಯಾ್  ಆಂಗ್ವಸುತಾರ್ಕ್  ಸೊಡಿತಾ್ 

ಘಾಲ್ನಾ್ ಆಪ್ಣ್ಂ್ ಮಧೆಂ್ ವ್ಂಟೆ್ ಕನ್ಯಾ್ ಘತಿಂ್.್ 35
್ ಲೊ�ಕ್ 

ಲ್ಗ್ಸೆರ್್  ಪಳೆತ್್  ಆಸೊ್.್  ಜುದೆ�ವ್್  ಮುಖೆಲ್ಂನಿ್ 
ಜೆಜುಚಿಂ್ ಖೆಳ್ಕ್ಳ್ಂ್ ಕೆಲ್ಂ.್ ತ್ಂಣಂ,್ “ಹೊ್ ದೆವ್್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ವಿಂಚ್ಲೊ್ ವ್ಹಯ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಹೆರ್ಂಕ್ ತ್ಣೆಂ್ 
ಬಚ್ವ್್ ಕೆಲೆಂ;್ ತೊ್ ಆಪ ಣ್್ಕಚ್್ ಬಚ್ವ್್ ಕರುಂದಿ?”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೆ.

36
್ ಶಿಪ್ಯ್ನಿಯ�್  ಜೆಜುಚಿಂ್  ಖೆಳ್ಕ್ಳ್ಂ್  ಕೆಲ್ಂ.್ 

ತ್ಣಂ್ ಜೆಜು್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್ ಇಲೊ್ಸೊ್ ಆಂಬೊಟ್್ 
ದ್ಕ್ಂ್  ರೊ�ಸ್್  ದಿ�ವ್ನಾ,್  37

್ “ತುಂ್  ಜುದೆವ್ಂಚೊ್ 
ರ್ಯ್್ ವ್ಹಯ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ತುಕ್ಚ್್ ತುಂ್  ಬಚ್ವ್್ 
ಕರ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.್ 38

್ (ಖುಸ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ವಯ್ರಿ,್ 
“ಹೊ್ ಜುದೆವ್ಂಚೊ್ ರ್ಯ್”್ ಹಿಂ್ ಉತ್ರಿಂ್ ಬರೊವ್ನಾ್ 
ಘಾಲ್್ಂ.)

39
್ ಉಮ್ಕ್ಳ್ಯ್ಲ್್ಯಾ್ ಆಪ್ರಿಧ್ಯಾಂ್ ಮಧೊ್್ ಎಕೊ್್ 

ಜೆಜುಚಿ್ ನಿಂದ್್ ಕನ್ಯಾ,್ “ತುಂ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ನ್ಹಯ್್ ಗಿ�?್ ತಶೆಂ್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್್  ತುಕ್ಚ್್  ಬಚ್ವ್್  ಕರ್!್  ಆಮ್ಕ್ಂಯ�್ 
ಬಚ್ವ್್ ಕರ್!”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

40
್ ಪುಣ್್ ದುಸೊರಿ್ ಜ್ಪ್್ ದಿ�ವ್ನಾ್ ತ್ಕ್್ ಭೆಷ್ಟಂವ್ಕ್್ 

ಲ್ಗೊ್,್ “ತುವೆಂ್ ದೆವ್ಕ್ ಭಿಯೆಜಯ್!್ ಆಮಿ್ ವೆಗಿಂಚ್್ 
ಮೊತೆಯಾಲ್ಯಾಂವ್!್  41

್ ಹ್ಂವ್್  ಆನಿ್  ತುಂ್  ಆಪ್ರಿಧಿ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ಂವ್.್ ಆಮಿ್ ಚೂಕ್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ಶಿಕ್್್  ಫ್ವ್.್  ಪುಣ್್  ಹ್ಯಾ್  ಮನ್ಶೆನ್್  (ಜೆಜುನ್)್ 
ಕಸಲ್ಚ್್ ಚೂಕ್ ಆಧ್ಲ್ಯಾನ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 
42

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತ್ಯಾ್ ಆಪ್ರಿಧ್ಯಾನ್್ ತ್ಚೆಕಡೆ,್ “ಜೆಜೂ,್ 
ತುಂ್ ರ್ಜ್್ ಪದಿ್್ ಘವ್ನಾ್ ಯೆತ್ಸ್ತಾನ್್ ಮ್ಹಜೊ್ ಉಗ್ಸ್್್ 
ದವರ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

43
್ ತವಳ್್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಕ್,್ “ಆಯ್ಕ್!್ ಹ್ಂವ್್ ತುಕ್್ 

ಸತ್ಚ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ,್ ಆಜ್ಚ್್ ತುಂ್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಪರದೆೈಸ್ಂತ್್ ಆಸತಾಲೊಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ಜೆಜುಚೆಂ ಮನ್ತಾ
(ಮ್ತೆವ್್ 27:45–56;್ ಮ್ಕಯಾ್ 15:33–41;್ ್ 

ಜುವ್ಂವ್್ 19:28–30)
44

್ ಇತ್್ಯಾರ್್ ಸುಮ್ರ್್ ದೊನ್್ಪರ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಪ್ವ್ಲೊ.್ 
ಪುಣ್್ ಸಗ್್ಯಾ್ ಗ್ಂವ್ರ್್ ತಿ�ನ್್ ವ್ರ್ಂ್ ಪಯ್ಯಾನ್್ 
ಕ್ಳೊೆಕ್  ಪಡೊ್.್  45

್ ಸುಯ್ಯಾಚೊ್  ಉಜ್್ಡ್ಚ್್ 
ನ್ತಲೊ್!್  ದೆವ್ಳ್ಚೊ್  ಪಡೊದಾ್  ದೊ�ನ್್  ವ್ಂಟೆಂ್ 
ಭ್ಗ್್  ಜ್ಲೊ.್  46

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜೆಜುನ್,್  “ಬ್ಪ್,್ 
ಮ್ಹಜೊ್ ಆತೊಮ್ ತುಜ್ಯಾ್ ಹ್ತ್ಂತ್್ ಒಪುನ್್ ್ ದಿತ್ಂ”್ a್ 
ಮ್ಹಣ್್  ವ್ಹಡ್್ಯಾ್  ತ್ಳ್ಯಾನ್್  ಬೊಬ್್  ಮ್ನ್ಯಾ್  ಪ್ರಿಣ್್ 
ಸೊಡೊ್.

47
್ ಥಂಯ್್ ಆಸಲ್ೊ್ ಶತಪತಿ್ ಘಡಲ್ೆಂ್ ಪಳೆವ್ನಾ,್ “ಹೊ್ 

ಮನಿಸ್್ ಬರೊ್ ಮ್ಹಣ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಕಳಿತ್್ ಆಸೆ್”್ ಮ್ಹಣುನ್್ 
ದೆವ್ಕ್ ಹೊಗ್್ಪ್್ ಸುತಾತಿ್ ಕೆಲ್.

48
್ ಹಿ್ ಘಡ್ಲ್್ ಸಂಗತ್್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್ ಸಬ್ರ್್ ಲೊ�ಕ್ 

ಶಹರ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಆಯ್ೆ.್ ಲೊ�ಕ್ ಹೆಂ್ ಪಳೆವ್ನಾ,್ 
ಬೊ�ವ್್ ದುಖಿನ್್  ಭ್ಯ್ರಿ್  ಸನ್ಯಾ್  ಗೆಲೆ.್  49

್ ಜೆಜುಚೆ್ 
ಒಳಿಕ್ಚೆಂ್ ಈಷ್ಟ್ ಥಂಯ್್ ಆಸೆ್.್  ಗ್ಲ್ಲೆಯ್್  ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಜೆಜುಕ್  ಪ್ಟ್್ವ್್  ಕೆಲೊ್ಯಾ್  ಥೊಡೊಯಾ್  ಸಿತ್�ಯೊ�ಯ�್ 
ಥಂಯ್್ ಆಸ್ಲೊಯಾ.್ ತಿಂ್ ಪಯ್ಸೆ್ ರ್ವುನ್್ ಹೊಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ 
ಪಳೆವ್ನಾ್ ಆಸೊ್ಯಾ.

ಅರಿಮಾಥೆೇರಾಚೊ ಜುಜೆ
(ಮ್ತೆವ್್ 27:57–61;್ ಮ್ಕಯಾ್ 15:42–47;್ ್ 

ಜುವ್ಂವ್್ 19:38–42)
50

್ 
–51

್ ಅರಿಮ್ಥೆ�ಯ್್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್  ಜುದೆ�ಯ್ಚ್ಯಾ್ 
ಗ್ಂವ್ಚಿ್  ಜುಜೆ್ ಮ್ಹಳೊೆ್್ ಮನಿಸ್್ ಥಂಯ್್ ಆಸ್ಲೊ.್ 
ತೊ್ ಏಕ್ ಧ್ಮಿಯಾಕ್ ಬರೊ್ ಮನಿಸ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಸ್ಲೊ.್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ರ್ಜ್ಯಾಚ್ಯಾ್  ಯೆಣ್ಯಾಚಿ್  ತೊಯ�್  ವ್ಟ್್ 
ಪಳೆವ್ನಾ್  ಆಸ್ಲೊ.್  ಜುಜೆ್  ಜುದೆವ್ಂಚ್ಯಾ್  ಸ್ನ ್ೆಹದಿರಿನ್್ 

a 23.46 ಬಾಪಾ.. ಒಪುನ್ ದತಾಂ ಬರೊವ ಣ್್ಯಾ್  ಪರಿಕ್ರ್,್ 
“ಮ್ಹಜೊ್ ಆತೊಮ್ ತುಜ್್ ಹ್ತ್ಕ್ ಒಪುನ್್ ದಿತ್ಂ.”್ ಉಲೆ್�ಖ್;್ 
ಕ್�ತಯಾನ್್ 31:5.
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ಸಭೆಚೊ್ ಸ್ಂದೊ್ ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.್ ಹೆರ್್ ಜುದೆವ್್ ವ್ಹಡಿಲ್್ 
ಜೆಜುಕ್  ಜವೆಶಿಂ್  ಮ್ರುಂಕ್  ತಿ�ಪ್ಯಾ್  ಕತ್ಯಾನ್್ 
ತ್ಣೆಂ್  ಕಬ್್ತ್್  ದಿಂವ್ಕ್್  ನ್.್  52

್ ಜೆಜುಚಿ್  ಕೂಡ್್ 
ಆಪ್ಣ್ಕ್ ದಿ�ಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಪ್ಲ್ತ್ಕಡೆ್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.್ 
53

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತ್ಣೆಂ್ ಜೆಜುಚಿ್ ಕೂಡ್್ ಖುಸ್ಯಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಸಕ್್್ ದೆಂವ್ನ್್ ವಸುತಾರ್ಂತ್್ ಗುಟ್್ಯ್,್ ಖಡ್್ಪಂತ್್ 
ಪೊಕರ್ಲ್್ಯಾ,್ ಫೊಂಡ್ಂತ್್ ನಿಕೆಪ್ಲ್.್ ಹ್ಯಾ್ ಪೊಂಡ್ಂತ್್ 
ಎದೊಳ್್ ಪಯ್ಯಾನ್್ ಕೊಣ್ಕಚ್್ ದವರುಂಕ್ ನ್ಸೊ್.್ 
54

್ ತೊ್  ತಯ್ರ್ಯೆಚೊ್  ್ ದಿ�ಸ್್ a್  ಸ್ಂಜ್್  ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಆಯಲ್್.್ ಸುಯೊಯಾ್ ಬುಡ ತ್ಾನ್,್ ಸ್ಬ್ಬಾತ್ಚೊ್ ದಿ�ಸ್್ 
ಸುರು್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಥೊಡೊ್ ವೆ�ಳ್್ ಆಸೊ್.

55
್ ಗ್ಲ್ಲೆಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಜೆಜು್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಯ್ಲೊಯಾ್ 

ಸಿತ್�ಯೊ�್ ಜುಜೆಚೊ್ ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕನ್ಯಾಯ�್ ಆಯ್ಲೊ್ಯಾ.್ 
ತ್ಣಂ್  ಸಮ್ಧಿ್  ಆನಿ್  ಜೆಜುಕ್  ನಿಕೆಪ್ಲೊ್್  ಜ್ಗೊ್ 
ಪಳೆಲೊ.್ 56

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತ್ಯಾ್ ಸಿತ್�ಯ್ನಿ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ 
ಕೂಡಿಕ್  ಸುಗಂಧ್್  ದರಿವ್ಯಾಂ್  ಆನಿ್  ಮ್ಖಿಚಿ್  ತೆಲ್ಂ್ 
ತಯ್ರ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಸನ್ಯಾ್ ಗೆಲ್ಂ.
ಸ್ಬ್ಬಾತ್ಚ್ಯಾ್  ದಿಸ್್  ತ್ಣಂ್  ವಿಶೆವ್್  ಘತೊ್.್ 

ಮೊಯೆಚ್್ಯಾ್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್್ ಪರಿಕ್ರ್್ ಸ್ಬ್ಬಾತ್ಚ್ಯಾ್ 
ದಿಸ್್ ಸಗ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ನಿ್ ವಿಶೆವ್್ ಕ್ಣೆಘಜಯ್.

ಜೆಜುಚೆಂ ಪುನರ್ಜಿವಂತ್ಪಣ್
(ಮ್ತೆವ್್ 28:1–10;್ ಮ್ಕಯಾ್ 16:1–8;್ ಜುವ್ಂವ್್ 20:1–10)

24್ ್ 1 ್ ಪುಣ್್  ಆಯ ತ್ಾರ್್  ಫ್ಂತ್ಯಾ್  ಪ್ರ್ರ್್ 
ಸಿತ್�ಯ್ಂನಿ್  ಆಪ ಣೆ್ಂ್  ತಯ್ರ್್  ಕೆಲೊ್ಯಾ್ 

ಪಮಯಾಳಿಕ್ ವಸುತಾ್ ಘವ್ನಾ್  ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ಸಮ್ಧಿ್ ಸಶಿಯಾಂ್ 
ಆಯೊ್ಯಾ.್  2

್ ತವಳ್್  ಸಮ್ಧೆ�್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಫ್ತರ್್ 
ಲೊಳಯ್ಲೊ್ ತ್ಣಂ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಭಿತರ್್ ಗೆಲ್ಂ.್ 3

್ ಪುಣ್್ 
ತಿಂ್ ಭಿತರ್್ ಪಳೆತ್ನ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜೆಜುಚಿ್ ಕೂಡ್್ 
ತ್ಂಕ್ಂ್ ಮೆಳಿ್ನ್.್ 4್ ತ್ಂಕ್ಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ಸಮ್ಲೆಂ್ 
ನ್,್  ಆಶೆಂ್  ತಿಂ್  ಶೆಮೆಯಾವ್ನಾ್  ಆಸ ತ್ಾನ್,್  ಝಳ್ಝಳಿತ್್ 
ಮುಸತಾಯಕ್್ ನೆ್ಹಸಲ್ೆ್ ದೊ�ಗ್್ ಜಣ್್ (ದೆ�ವ್್ ದೂತ್)್ ತ್ಂಚೆ�್ 
ಸಶಿಯಾನ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಉಬೆ್ ಜ್ಲೆ.್ 5

್ ಸಿತ್ಯೊ�್ ಭಿಯ್ನ್್ 
ಆಪ್್ಂ್  ತೊಂಡ್ಂ್  ಧಣಯಾಕ್  ಬ್ಗ್ವ್ನಾ್  ರ್ವಿ್ಂ.್  ತೆ್ 
ಮನಿಸ್್ “ಜವಂತ್್ ಆಸ್ಲ್್ಯಾಕ್ ಮೆಲ್್ಯಾಂ್ ಮಧೆಂ್ ತುಮಿ್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಸೊಧ ತ್ಾತ್?್  ಹೊ್  ಮೆಲ್್ಯಾಂಕ್  ದವಚೊಯಾ್ 
ಜ್ಗೊ!್ 6

್ ಜೆಜು್ ಹ್ಂಗ್್ ನ್.್ ತೊ್ ಜವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಉಠ್್!್  ತೊ್  ಗ್ಲ್ಲೆಯ್ಂತ್್  ಆಸ ತ್ಾನ್ಚ್್  ತ್ಣೆಂ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಸ್ಂಗ್ಲೆ್ಂ್ ತೆಂ್ ಉಗ್್ಸ್್ ನ್ಂಗಿ�?್ 
7

್ ಮನ್ಶೆಪೂತ್್ ಪ್ತ್ಕ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ ಹ್ತ್ಂತ್್ ಪರ್ಧಿ�ನ್್ 
ಕನ್ಯಾ;್ ಖುಸ್ಯಾರ್್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ನ್ಯಾ್ ತಿಸ್ರಿಯಾ್ ದಿಸ್್ 
ಜವಂತ್್ ಉಠೊವ್ನಾ್ ಯೆತ್ಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ಜೆಜುನ್್ ಸ್ಂಗ್್ಂ್ 
ನ್ಹಯ್ವೆ�!”್  ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.್  8

್ ತವಳ್್  ತ್ಯಾ್ 
ಸಿತ್�ಯ್ಂಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ಉತ್ರಿಂಚೊ್ ಉಗ್್ಸ್್ ಆಯೊ್.

a 23.54 ತರಾರಾಯೆಚೊ ದೇಸ್ ಸುಕ್ರಿರ್್  ಸ್ಬ್ಬಾತ್್ 
ದಿಸ್ಚ್ಯಾ್ ಪಯ್್ಯಾ್ ದಿಸ್.

9
್ ತವಳ್್ ತೊಯಾ್ ಸಿತ್�ಯೊ�್ ಸಮ್ಧೆ�್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಪ್ಟಂ್ 

ವಚುನ್್ ಸವ್ಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಇಕ್ರಿ್ ಜಣ್್ ಅಪೊಸತಾಲ್ಂಕ್ ಆನಿ್ 
ಹೆರ್್ ಪ್ಟ್್ವ್ದಾಯ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಗೆಲೊಯಾ.್ 10

್ ತೊಯಾ್ 
ಸಿತ್�ಯೊ�,್ ಮ್ಗ್ದಾಲ್್ ಮರಿ,್ ಜುವ್ನ್,್ ಜ್ಕೊಬ್ಚಿ್ 
ಆವಯ್್ ಮರಿ್ ಆನಿ್ ಹೆರ್್ ಥೊಡೊಯಾ್ ಸಿತ್�ಯೊ�.್ ತ್ಣಂ್ 
ಆಪೊಸತಾಲ್ಂಕ್�್  ಘಡ್ಲ್್  ಸಂಗಿತಾ್  ಸ್ಂಗೊ್ಯಾ.್  11

್ ಪುಣ್್ 
ಅಪೊಸತಾಲ್್  ಪ್ತೆಯಾಲೆನ್ಂತ್.್  ತೆಂ್  ತ್ಂಕ್ಂ್  ಏಕ್ 
ಘಡ್್ಪಂಚೆ್  ಕ್ಣಯೆ�ಬರಿ್  ದಿಸೆ್ಂ.್  12

್ ಪುಣ್್  ಪೆದುರಿ್ 
ಉಠೊನ್್ ಹೆಂ್ ಸತ್ಗಿ�್ ಮ್ಹಣ್್ ಪಳಂವ್ಕ್್ ಸಮ್ದೆ�್ 
ಸಶಿಯಾಂ್  ಧ್ಂವುನ್್  ಗೆಲೊ.್  ತೊ್  ಭಿತರ್್  ಬ್ಗೊನ್್ 
ಪಳೆತ್ನ್್  ಜೆಜುಕ್  ಗುಟ್್ಯೆ್ಂ್  ಲುಗ್ಟಂ್  ಮ್ತ್ರಿ್ 
ದಿಸಿ್ಂ.್ ಕ್ತೆಂ್ ಘಡ್್ಂಗ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಇತ್್ಯಾಕ್ 
ವಿಜಮತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ತೊ್ ಪ್ಟಂ್ ಗೆಲೊ.

ಎಮಾ್ಮವಾಸ್ಚೆೇ ವಾಟೆೇರ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 16:12–13)

13
್ ತ್ಯಾಚ್್ ದಿಸ್್ ಜೆಜುಚೆ�್ ಶಿಸ್ಂ್ ಪೆೈಕ್್ ದೊ�ಗ್್ ಜಣ್್ 

ಎಮ್ಮವ್ಸೆ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ಶಹರ್ಕ್ ಪಯ್ಣ್್ ಕನ್ಯಾ್ ವೆತ್ಲೆ.್ ತೊ್ 
ಜೆರುಜಲೆಮ್ಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಸ್ತ್್ ಮೆೈಲ್ಂ್ ಪಯ್ಸೆ್ ಆಸೊ್.್ 
14

್ ಘಡ್ಲ್್ ಹಯೆ�ಯಾಕ್ ಸಂಗಿತಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ತೆ್ ಉಲೊವ್ನಾ್ 
ಆಸೆ್.್  15

್ ತೆ್  ಉಲೊವ್ನಾ್  ಆಸ ತ್ಾನ್್  ಜೆಜು್  ತ್ಂಚ್್ 
ಲ್ಗಿಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್ ತ್ಂಚ್್ ಬರ್ಬರ್್ ಚಲುಂಕ್ ಲ್ಗೊ್.್ 
16

್ (ಪುಣ್್ ತ್ಂಕ್ಂ್ ತ್ಚಿ್ ಒಳಕ್ ಮೆಳೊೆಂವ್ಕ್್ ನ್.್ )್ 
17

್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಂಕ್ಂ್ ವಿಚ್ಲೆಯಾಂ,್ “ತುಮಿ್ ಖಂಯ್ಚಿಯಾ್ 
ಸಂಗಿತಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಉಲೆೈಯ್ತಾತ್?”
ತೆ್  ದೊ�ಗ್್ ಥಂಯ್ಚಿ್  ರ್ವೆ್.್  ತ್ಂಚೆ್ ಮುಖಮೊಳ್್ 

ಬೊ�ವ್್ ದುಖಿನ್್ ಬ್ವ್ಲ್್ಂ.್ 18
್ ತ್ಂಚೆ�್ ಪೆೈಕ್್ ಎಕೊ್,್ 

ಕೆಯ್ೊಫ್ಸ್್ ನ್ಂವ್ಂಚೊ,್ “ಜೆರುಸಲೆಮ್ಂತ್್ ಘಡಲ್್್ 
ಸಂಗಿತಾಂ್ ಜ್ಣ್್ ನ್ಸ್ಲೊ್್ ಮನಿಸ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತುಂಚ್್ 
ಜ್ಯ್ಯ್”್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

19
್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಂಕ್,್ “ತುಮಿ್ ಖಂಯ್ಚಿ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 

ಉಲೆೈತ್ತ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.
ತ್ಂಣಂ್ ತ್ಂಕ್,್ “ನಜರೆನ್್ ಜೆಜು್ ವಿಶ್ಯಾಂತೊ,್್ ತೊ್ 

ದೆವ್್ ಆನಿ್ ಮನ್ಶೆ್ ಮುಖ್ರ್್ ಏಕ್ ಬಳಿಷ್ಟ್ ಪರಿವ್ದಿ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.್  ತ್ಣೆಂ್  ಸಬ್ರ್್  ಸಂಗಿತಾ್  ಸ್ಂಗೆ್ಲೊಯಾ್ 
ಆನಿ್  ಆಚಯ್ಯಾಂ್  ಕೆಲ್ಂ.್  20

್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಮುಖೆಲ್ಂನಿ್ 
ಆನಿ್ ಪರಿಧ್ನ್್ ಯ್ಜಕ್ಂನಿ್ ಆನಿ್ ಅಧಿಕ್ಯ್ಯಾಂನಿ್ 
ತ್ಕ್್ ಮೊನ್ಯಾಚೆಂ್ ಫಮ್ಯಾಣ್್ ಧನ್ಯಾ್ ದಿಲೊ್ ಆನಿ್ 
ತ್ಕ್್ ಖುಸ್ಯಾಯೊ.್್ 21

್ ಜೆಜುಚ್್ ಇಸ್ರಿಯೆಲ್್ ಲೊಕ್ಕ್ 
(ಜುದೆವ್ಂಕ)್  ಸೊಡಯ ತ್ಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಮಿ್ ಭವಯಾಸುನ್್ 
ಆಸ್್ಯಾಂವ್.್ ಪುಣ್್ ಹೆ್ ಸಗೆ್ಂ್ ಘಡೊನ್್ ಜ್ಲೆಂ.
“ಆತ್ಂ್  ಆನೆಯಾ�ಕ್  ಸಂಗತ್್  ಜ್ಲ್ಯಾ.್  ಆತ್ಂಚ್್ 

ತೊ್ ಮೊರೊನ್್ ತಿ�ನ್್ ದಿ�ಸ್್ ಜ್ಲೆ.್ 22
್ ಆಜ್್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 

ಸಿತ್ಯ್ಂ್  ಪೆೈಕ್್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಆಕ್ಂತುಂಕ್  ಕೆಲೆಂ.್ 
ತೊಯಾ್ ಉಜ್್ಡೆಚಿ�್ ಆದಿಂ್ ಜೆಜುಚಿ್ ಕೂಡ್್ ದವಲೆಯಾಲ್ಯಾ್ 
ಸಮ್ಧೆಂಚ್ಯಾ್ ಲ್ಗಿಂ್ ಗೆಲೊ್ಯಾ.್ 23

್ ಪುಣ್್ ತ್ಚಿ್ ಕೂಡ್್ 
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ತ್ಂಕ್ಂ್ ಥಂಯ್್ ದಿಸೊಂವ್ಕ್್ ನ್.್ ತೊಯಾ್ ಸಿತ್�ಯೊ�್ 
ಪ್ಟಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ದೆ�ವ್್ ದೂತ್್ ದಿಷಿಟ್ ಪಡೆ್್ 
ಆನಿ್ ತ್ಂಣಂ್ ಜೆಜು್ ಜವಂತ್್ ಆಸ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ದೆ�ವ್್ ದುತ್ನಿ್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ್ ಮ್ಹಣ್ಲೊಯಾ.್ 24

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ 
ಆಮೆಚಿ�್ ಪೆೈಕ್್ ಥೊಡೆ್ ಸಮ್ಧೆ�್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಗೆಲೆ.್ ಸಿತ್ಯ್ಂನಿ್ 
ಸ್ಂಗ್ಲೆ�ಬರಿಚ್್  ಸಮ್ಧ್್  ಖ್ಲ್ಚ್್  ಆಸಿ್.್  ಆಮಿ್ 
ಭೊಂವತಾಣಂ್ ಪಳೆಲೆಂ.್ ಪುಣ್್ ಆಮೆಚಿ�ಥಂಯ್್ ತೊ್ (ಜೆಜು)್ 
ತ್ಂಕ್ಂ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್ ಮೆಳೊೆ ್ನ್.”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

25
್ ತವಳ್್ ಜೆಜು್ ತ್ಂಕ್ಂ,್ “ತುಮಿ್ ಕ್ಂಯ್ಚಿ್ ಸಮಣ್್ 

ನ್ತಲ್ೆ್ ಆನಿ್ ಸತ್್ ಸತ್ಮನುಂಕ್ ಪ್ಟಂ!್ ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂನಿ್ 
ಸ್ಂಗ್ಲೆಂ್ ತುಮಿ್ ಹಯೆಯಾಕ್ ಪ್ತೆಯಾಜ್ಯ್.್ 26

್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ 
ಮಹಿಮೆಚ್ಯಾ್  ಪದೆ್ಕ್  ವೆಚ್ಯಾ್  ಪಯ್ೆಂ್  ಹೆಂ್  ಸಗೆ್ಂ್ 
ಸೊಸಿಚಿ್ ಗಜ್ಯಾ್ ಆಸಿ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂನಿ್ ಸ್ಂಗ್್ಂ”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್  27

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜೆಜು್  ಆಪೆ್�್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಪವಿತ್ರಿ್  ಪುಸತಾಕ್ಂ್  ಬರಯ್ೆಂ್  ಹಯೆ�ಯಾಕ್  ವಿವಸುಯಾನ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ ಜೆಜುನ್್ ಮೊಯೆ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಸುರು್ ಕನ್ಯಾ್ 
ಸವ್ಯಾ್ ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂನಿ್ ಆನಿ್ ಸಗ್್ಯಾ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ಂ್ 
ಆಪ ಣ್್್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಬರಯ್್ಂ್ ತೆಂ್ ತ್ಣೆಂ್ ತ್ಂಕ್ಂ್ 
ವಿವರುನ್್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ.

28
್ ತೆ್  ಎಮ್ಮಹು್  ಗ್ಂವ್ಕ್  ಲ್ಗಿಂ್ ಯೆತ್ನ್್ 

ತೊ್ ಆಪುಣ್್ ಥಂಯ್್ ರ್ವ್ಂವ್ಕ್್ ನ್ಕ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾಬರಿ್ 
ಫುಡೆಂ್  ವೆತ್ಶೆಂ್  ಕೆಲೆಂ.್  29

್ ಪುಣ್್  ತ್ಣಂ್  ತ್ಕ್,್ 
“ಆತ್ಂ್ ಸ್ಂಜ್್ ಜ್ಲ್,್ ರ್ತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಯೆತ್.್ ಆಮೆಚಿ�್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್ ರ್ವ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಪರ್ತುಂಕ್ ಲ್ಗೆ್.್ ದೆಕುನ್್ 
ತೊ್  ತ್ಂಚೆ�್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ರ್ವುಂಕ್  ಗ್ಂವ್ಂಕ್ 
ಗೆಲೊ.

30
್ ಜೆಜು್ ತ್ಂಚೆ�್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಜೆವ್ಣ್ರ್್ ಆಸ್ತಾನ್್ 

ತ್ಣೆಂ್ ಉಂಡೊ್ ಘತೊ್.್ ತ್ಣೆಂ್ ಖ್ಣ್್ ಖ್ತಿರ್್ 
ಆಗ್ಯಾಂ್ ದಿ�ವ್ನಾ್ ತೊ್ ಮೊಡೊ್್ ಆನಿ್ ತ್ಂಕ್ಂ್ ದಿಲೊ.್ 
31

್ ತವಳ್್  ತ್ಣಂ್  ಜೆಜಚಿ್ ವಳೊೆಕ್ ದಲ್ಯಾ.್  ಪುಣ್್ 
ತೊಚ್್ ಜೆಜುಚ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಸಮೊ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ ಪಯೆ್ಂಚ್್ ತೊ್ 
ನಪಂಯ್ಚಿ್ ಜ್ಲೊ.್ 32

್ ತೆ್ ದೊ�ಗ್,್ “ಜೆಜು್ ವ್ಟೆ�ರ್್ 
ತೊ್  ಆಮೆಚಿ�ಲ್ಗಿಂ್  ಉಲೊವ್ನಾ್  ಆಸ ತ್ಾನ್್  ಆಮೆಚಿ�್ 
ಥಂಯ್್ ಕ್ಳಿಜ್್ ಭಿತರ್್ ಪೆಟ ತ್ಾಲೆಂ್ ನ್ಹಯ್?್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಪುಸತಾಕ್ಚೊ್ ನಿ�ಜ್್ ಆರ್ಯಾ್ ತೊ್ ಸ್ಂಗ್ತಾನ್,್ ಬೊ�ವ್್ 
ಉತ ತೆಾ�ಜಕ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಆಸ್ಲೆಂ್  ನ್ಹಯ್ವೆ�?”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಉಲೊಂಕ್ ಲ್ಗೆ್.

33
್ ತೆ�ಚ್್  ಘಡಿಯೆ�್  ತೆ್  ದೊ�ಗಿ�್  ಉಠೊನ್್ 

ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್  ಪ್ಟಂ್  ಗೆಲೆ.್  ಜೆರುಜಲೆಮ್ಂತ್್ 
ಜೆಜುಚೆ್  ಶಿಸ್್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಜಮೊ್  ಜ್ಲೆ್.್  ಇಕ್ರಿ್ 
ಅಪೊಸತಾಲ್್ ಆನಿ್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಸ್ಲೆ್ ಲೊ�ಕ,್ 
34

್ “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  (ಜೆಜು)್ ಖರೊಚ್್ ಜವಂತ್್  ಜ್ಲ್!್ 
ತೊ್  ಸಿಮ್ಂವ್ಕ್್  (ಪೆದುರಿಕ)್  ದಿಷಿಟಕ್  ಪಡ್್”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

35
್ ತವಳ್್ ತೆ್ ದೊ�ಗ್್ ವ್ಟೆರ್್ ಆಪ ಣ್್ಕ್ ಘಡ್ಲ್್ಯಾ್ 

ಸಂಗಿತಾಂ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.್  ತೊ್  ಉಂಡೊ್ 

ಮೊಡ ತ್ಾನ್್  ಆಮಿ್  ತ್ಚಿ್  ಒಳಕ್  ಧಲ್ಯಾ್  ಮ್ಹಣ್್  ತೆ್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

ಜೆಜು ಆಪಾಲಿಯ ಶಿಸಾಂಕ್ ದಷ್್ಕ್ ಪಡಾತಾ
(ಮ್ತೆವ್್ 28:16–20;್ ಮ್ಕಯಾ್ 16:14–18;್ 

ಜುವ್ಂವ್್ 20:19–23;್ ಅ.ಕೃ.್ s1:6–8)
36

್ ತೆ್ ದೊ�ಗ್್ ಹೊಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಸ್ಂಗ್ತಾನ್,್ ಜೆಜು್ ತ್ಂಚೆ�್ 
ಮಧೆಗತ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಉಬೆ್ ರ್ವ್್,್ ಆನಿ್ “ಸಮ್ಧ್ನ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

37
್ ತವಳ್್  ಶಿಸ್್  ಸಗೆ್ಚ್್  ಘಾಬಲೆಯಾ್  ಆನಿ್  ಆಪುಣ್್ 

ಮೆಲೆಂ್್ ದೆಖ್ತಾಂವ್್ ಗ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತುನ್್ ತೆ್ ಆಕ್ಂತೆ.್್ 
38

್ ಪುಣ್್  ಜೆಜು,್  “ತುಮಿ್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಘಾಬಲ್ಯಾಯಾತ್?್ 
ತುಮಿ್  ದೊಳ್ಯಾಂನಿ್  ಪಳೆಲೆ್್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ದುಬ್ವ ತ್ಾತ್?್ 
39

್ ಪಳೆಯ್್ ಮ್ಹಜೆ್ ಹ್ತ್್ ಆನಿ್ ಪ್ಂಯ್.್ ಹ್ಂವ್ಚ್್ 
ತೊ!್ ಮ ್್ಹಕ್್  ಹ್ತ್್  ಲ್ವ್ನಾ್  ಪಳೆಯ್.್ ಮ್ಹಜೆ್  ಹೆಂ್ 
ಜವಂತ್್ ಕೂಡಿಕ್ ಪಳೆಯ್.್ ಮೆಲ್್ಯಾಕ್ ಮ್ಸ್್ ಹ್ಡ್್ 
ಆಸನ್ತ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

40
್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಂಕ್ಂ್ ಹೆಂ್  ಸ್ಂಗ್್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್,್ 

ಆಪ್್ಯಾ್ ಹ್ತ್ಂತ್್ ಆನಿ್ ಪ್ಂಯ್್ ದ್ಖಯ್ೆ.್ 41
್ ಶಿಸ್್ 

ವಿಜಮತ್್ ಪ್ವೆ್್ ಆನಿ್ ಜೆಜು್ ಜವಂತ್್ ಉಠ್್್ ಮ್ಹಣ್್ ಮೊಸುತಾ್ 
ಸಂತೊಸ್್ ಪ್ವೆ್.್ ಪುಣ್್ ತೆ್ ಆನಿಕಯ�್ ದುಬ್ವ ತ್ಾಲೆ,್ 
ದೆಕುನ್್  ಜೆಜುನ್್  ತ್ಂಚೆ�ಲ್ಗಿಂ,್  “ತುಮೆಚಿ�ಲ್ಗಿ್ 
ಕ್ಂಯ್್  ಪುಣ್ಯ�್  ಖ್ಂವ್ಕ್್  ಆಸ್?”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.್ 42

್ ತ್ಣಂ್ ಭ್ಜ್ಲೆ್�್ ಮ್ಸೆ್ಚೊ್ ಎಕ್ 
ಕುಡೊಕ್್ ದಿಲೊ.್ 43

್ ಶಿಸ್ಂಚ್ಯಾ್ ಮುಖ್ರ್ಚ್,್ ಜೆಜುನ್್ 
ತೊ್ ಮ್ಸೆ್ಚೊ್ ಕುಡೊಕ್್ ಖೆಲೊ.

44
್ ಜೆಜು್  ತ್ಂಕ್ಂ,್  “ಹ್ಂವ್್  ಪಯ್ೆ್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 

ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್  ವೆಳ್ರ್್ ಸ್ಂಗ್ಲೆ್ ಉಗ್್ಸ್್ 
ಕರ್.್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಮೊಯ್ೆಚ್ಯಾ್  ನಿಯಮ್್ 
ಶ್ಸ್ತ್ಂತ್್  ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್  ಪುಸತಾಕ್ಂನಿ್  ಆನಿ್ 
ಕ್ತಯಾನ್ಂನಿ್  ಬರಯ್ೆಂ್  ಹಯೆಯಾಕ್  ಸಂಗಿತಾ್  ಘಡೊನ್್ 
ಯೆಂವ್ಕ್್ ಜ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಸ್ಂಗ್ಂ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

45
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜೆಜು್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಪುಸತಾಕ್  ಆಪ್್ಯಾ್ 

ಶಿಸ್ಂಕ್  ಸೊಡೊನ್್  ಸ್ಂಗೆ್ಂ.್  ಆಪ್್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಬರಯ್ೊಯಾ್ ಸಂಗಿತಾಂ್ ಆರ್ಯಾ್ ಕರುಂಕ್ ತ್ಂಕ್್ ಕುಮೊಕ್ 
ಕೆಲ್.್  46

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜೆಜು್  ತ್ಂಕ್,್  “ಕ್ರಿ�ಸ ತ್ಾಕ್ 
ಜವೆಶಿಂ್  ಮ್ನ್ಯಾ್  ತಿಸ್ರಿಯಾ್  ದಿ�ಸ್್  ಮೆಲ್್ಯಾಂತೊ್್ 
ಜವಂತ್್ ಯೆತಲೊ್ ಮ್ಹಣ್್  ಬರಯ್್ಂ.್  47

್ 
–48

್ ಹೊಯಾ್ 
ಸಂಗಿತಾ್ ಘಡೊನ್್ ಯೆಂವ್ಚಿಯಾ್ ತುಮಿ್ ಪಳೆಲೆಂ.್ ತುಮಿಂಚ್್ 
ಹ್ಕ್್ ಸ್ಕಸೆ.್ ತುಮಿ್ ಲೊಕ್್ ಸಶಿಯಾಂ್ ವಚುನ್,್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಪ್ತ್ಕ್ಂ್  ಖ್ತಿರ್್  ಪಶ್ಚಿತ್ಪ್್  ಪ್ವ್ನ್್  ದೆವ್್ 
ಥಂಯ್್ ಪತೆಯಾತ್ಲ್ಯಾಂಕ್  ಪ್ತ್ಕ್ಂಚೆಂ್  ಬೊಗಸೆಣೆಂ್ 
ಲ್ಬತಾಲೆಂ್  ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ್.್  ತುಮಿ್  ಹಿ್  ಸುವ್ತ್ಯಾ್ 
ಜೆರುಜಲೆಮ್ಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಸುರು್ ಕನ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್ 
ಸವ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಂಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ನ್ಂವ್ನ್್ ಪರಿಗಟ್್ ಕರುಂಕ್ 
ಜ್ಯ್.್ 49

್ ಆಯ್ಕ್!್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಬ್ಪ್ನ್್ ಭ್ಸ್ಯ್ಲೆ್ಂ್ 
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ತೆಂ್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮೆಚಿ�ರ್್ ಧ್ಡ್ತಾಂ.್ ಪುಣ್್ ತುಮಿ್ ಸಗ್ಯಾ್ 
ಥ್ವ್ನಾ್  ತಿ್  ಸಕತ್್ ಮೆಳ್ಸರ್್  ಜೆರುಸಲೆಮ್ಂತ್ಚ್್ 
ರ್ಕೊನ್್ ರ್ವ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

ಜೆಜುಚೆಂ ಸವಾರಾತಾರೊೇಹಣ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 16:19–20;್ ಅ.ಕೃ.1:9–11)

50
್ ಜೆಜು್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಶಿಸ್ಂಕ್  ಜೆರುಸಲೆಮ್ಂಚ್ಯಾ್ 

ಭ್ಯ್ರಿ್  ಬೆಥ್ನಿಯ್್  ಪಯ್ಯಾನ್್  ಆಪೊವ್ನಾ್  ವ್ಹನ್ಯಾ್ 

ಗೆಲೊ.್ ಜೆಜು್ ಆಪೆ್್ ಹ್ತ್್ ಉಬ್ನ್ಯಾ್ ತ್ಣೆಂ್ ತ್ಂಕ್್ 
ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್್ ದಿಲೊ.್ 51

್ ಜೆಜು್ ತ್ಂಕ್್ ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್್ 
ದಿ�ವ್ನಾ್ ಆಸ್ತಾನ್ಚ್,್ ತೊ್ ತ್ಂಚೆ�್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಮೆಕೊ್್ ಜ್ಲೊ್ 
ಆನಿ್ ತ್ಕ್್ ಸಗ್ಯಾಕ್ ಉಬ್ನ್ಯಾ್ ವೆ್ಹಲೊ.್ 52

್ ಶಿಸ್ಂನಿ್ 
ಥಂಯ್್  ತ್ಕ್್  ಆರ್ಧನ್್  ಕೆಲೆಂ.್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ತೆ್ 
ವತ್ಯಾಯಾ್ ಸಂತೊಸ್ನ್್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್ ಪ್ಟಂ್ ಗೆಲೆ.್ 
53

್ ಥಂಯ್್  ತೆ್  ಸದ್ಂಕ್ಳ್್  ದೆವ್ಳ್ಂತ್್  ವಚುನ್್ 
ದೆವ್ಚಿ್ ಸುತಾತಿ್ ಕತ್ಯಾಲೆ.




