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ಅಪೊಸತಾಲಾಂಚಿ ಕರಿತಾಕ್ಂ

ಲೂರಾನ್ ಬರಯೆಲಿಂ ದುಸೆರಿಂ ಪುಸತಾಕ್

1್ ್ 1್ ಮೊಗ್ಚ್ಯಾ್ ಥಿಯೊಫಿಲ್,
ಜೆಜುನ್್  ಕೆಲ್್ಂ್  ಕ್ಮ್ಂ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಆನಿ್ 

ದಿಲ್್ಯಾ್  ಶಿಕೊವ ಣ್್ಯಾಂ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಹಯೆಯಾಕ್  ಹ್ವೆಂ್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಪಯ್್ಯಾ್  ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್ ಬರಯ್್ಂ.್  2

್ ಹ್ವೆಂ್ 
ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ಸವ್ಯಾ್ ಜವಿತ್ಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತೊ್ 
ಸಗ್ಯಾಕ್ ಉಬನ್ಯಾ್ ವೆಚ್ಯಾ್ ಪಯ್ಯಾನ್್ ಘಡಲ್ೊಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ 
ಬರಯ್್ಯಾತ್.್ ಜೆಜು್ ಸಗ್ಯಾಕ್ ಉಕಲ್ನಾ್ ವ್ಹಚ್ಯಾಯಾ್ ಪಯ್ೆಂ,್ 
ಆಪುಣ್್ ವಿಂಚ್ಲ್ಯಾ್ ಅಪೊಸತಾಲ್ಂ್ ಸವೆಂ್ ್ a್ ಉಲೆೈಲೊ;್ 
ತ್ಣಂ್ ಕರಿಜಯ್್ ಜ್ಲೆ್ಂ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾಚ್ಯಾ್ b್ ಕುಮೆಕ್್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ತ್ಂಕ್್ ಕಳಿತ್್ ಕೆಲೆಂ.್ 3್ ಹಿ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಮೊನ್ಯಾಂ್ 
ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಘಡ್ಲ್್ ಸಂಗತ್.್ ಆಪುಣ್್ ಜವಂತ್್ ಆಸೆಚಿಂ್ 
ತ್ಣೆಂ್  ಅಪೊಸತಾಲ್ಂಕ್  ದ್ಖಯ್ೆಂ್ ಆನಿ್ ಸಕ ತೆಾವಂತ್್ 
ಜ್ಲ್್ಂ್ ಸಬ್ರ್್ ಕ್ಮ್ಂ್ ಕಚ್ಯಾಯಾಂ್ ಮ್ರಿಫ್ತ್್ ತೆಂ್ 
ರುಜ್ತ್್ ಕೆಲೆಂ.್ ಜೆಜು್ ಜವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಉಠೊನ್್ ಆಯ್್ಯಾ್ 
ಉಪ್ರಿಂತ್್ಯಾ್ 40್ ದಿಸ್ಂಚ್ಯಾ್ ವೆಳ್ರ್್ ಅಪೊಸತಾಲ್ಂನಿ್ 
ತ್ಕ್್ ಸಬ್ರ್್ ಪ್ವಿಟಂ್ ಪಳೆಲೆಂ.್ ಜೆಜು್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ರ್ಜ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಅಪೊಸತಾಲ್ಂ್ ಸವೆಂ್ ಉಲೆೈಲೊ.್ 
4

್ ಏಕ್ ಪ್ವಿಟಂ್ ಜೆಜು್ ತ್ಂಚೆ್ ಸವೆಂ್ ಜೆವ್ಣ್ರ್್ ಆಸ್ತಾನ್,್ 
ಜೆರುಜಲೆಮ್್  ಸೊಡ್ನಾ್  ವಚನಯೆ್  ಮ್ಹಣ್್  ತ್ಂಕ್್ 
ಸ್ಂಗೆ್ಂ.್  “ಬ್ಪ್ನ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಏಕ್  ಭ್ಸ್ವ ಣೆ್ಂ್ 
ದಿಲ್ಂ.್ ಹ್ವೆಂ್ ಪಯ್ೆಂಚ್್ ತ್ಚೆ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸ್ಂಗ್್ಂ.್  ಹೆಂ್  ಭ್ಸ್ವ ಣೆ್ಂ್  ಸಿ್�ಕ್ರ್್  ಕರುಂಕ್ 
ಜೆರುಜಲೆಮ್ಂತ್್ ರ್ಕೊವ್ನಾ್ ರ್ವಜಯ್.್ 5್ ಜುವ್ಂವ್ನಾ್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ಉದ್ಕ್ನ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಸ್ನಾನ್್ ದಿಲೊ,್ ಪುಣ್್ ಆನಿ್ 
ಥೊಡ್ಯಾಂಚ್್ ದಿಸ್ಂನಿ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾಂತ್್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ಸ್ನಾನ್್ ಜ್ತಲೆಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಣೆಂ್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ.

ಸರಾತಾರೊೇಹಣ್
6

್ ಅಪೊಸತಾಲ್್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಮೆಳ್ಲ್್ಯಾ್ ವೆಳ್ರ್,್ ತ್ಣಂ್ 
ಜೆಜುಕ,್ “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್ ತುಂ್ ಜುದೆವ್ಂಕ್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ 
ತ್ಂಚೆಂ್ ರ್ಜ್ಯಾ್ ದಿಂವೆಚಿಂ್ ಹ್ಯಾಚ್್ ಕ್ಳ್ರ್ವೆ?”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.

7
್ ಜೆಜುನ್್  ತ್ಂಕ್,್  “ದಿ�ಸ್್  ಆನಿ್  ವೆ�ಳ್್  ಘಡಿ್ 

a 1.2 ಅಪೊಸತಾಲ್ ವಿಶೆ�ಷ್್  ಕುಮೆಕ್ಚೆ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಜೆಜುಥ್ವ್ನಾ್ 
ವಿಂಚ್ಲೆ.
b 1.2 ಪವಿತ್ರಿ ಆತೊ್ಮಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ದೆವ್ಚೊ್ ಆತೊಮ,್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೊ್ 
ಆತೊಮ್  ಅನಿ್  ಭುಜಯತಾಲೊ.್  ದೆವ್್  ಸವೆಂ್  ಆನಿ್  ಕ್ರಿಸತಾಸವೆಂ್ 
ಸೆವ್ಯಾನ್್ ತೊ್ (ದೆವ್ಚ್ಯಾ)್ ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್ ಲೊಕ್್ ಮಧೆಂ್ 
ಕ್ಮ್್ ಕತಯಾಲೊ.

ಸಮೊ್ಂವ್ಚಿ್  ಅಧಿಕ್ರ್್  ಆಸೊಚಿ್  ಬ್ಪ್ಕ್  ಎಕ್್ಯಾಕ್ 
ಮ್ತ್ರಿ.್ ತುಮಿ್ ತೆಂ್ ಸಮು್ನ್್ ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ ಜ್ಯ್ನಾ.್ 
8

್ ಪುಣ್್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಆತೊಮ್  ತುಮೆಚಿ�ರ್್  ಯೆತನ್್ 
ತುಮಿ್  ಬಳ್ಂತ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಜೆರುಜಲೆಮ್ಂತ್ಯ�್ 
ಸಗ್್ಯಾ್  ಜುದೆ�ಯ್ಂತ್ಯ�್  ಸ್ಮ್ರಿಯ್ತ್ಯ�್ 
ಆನಿ್  ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್  ಪೊಂತ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಪೊಂತ್್ 
ಪಯ್ಯಾಂತ್ಯ�್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಸ್ಕಸೆ್  ದಿತಲ್ಯಾತ್”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

9
್ ಜೆಜುನ್್  ಹೊಯಾ್  ಸಂಗಿತಾ್  ಅಪೊಸತಾಲ್ಂಕ್  ಸ್ಂಗ್್ಯಾ್ 

ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಅಪೊಸತಾಲ್್  ಪಳೆವ್ನಾ್  ಆಸ ತ್ಾನ್ಂಚ್್ 
ಆಕ್ಸ್ಕ್ ಉಬ್ನ್ಯಾ್ ವೆ್ಹಲೊ.್ ಮೊ�ಡ್್ ತ್ಕ್್ ವೆ್ಹಡೊ್ 
ಗ್ಲ್್ಯಾ್  ವವಿಯಾಂ್  ತ್ಣಂ್  ತ್ಕ್್  ಪಳೆಂವ್ಕ್್  ಜ್ವ್ನಾ.್ 
10

್ ಜೆಜು್ ಚಡತ್್ ವೆತ್ನ್್ ಅಪೊಸತಾಲ್್ ಆಕ್ಸ್ಕಸ್್ 
ಪಳೆವ್ನಾಂಚ್್  ಆಸೆ್.್  ತವಳ್,್  ಧವೆಂ್  ವಸುತಾರ್್  ನ ್ೆಹಸ್ಲೆ್ 
ದೊ�ಗ್್ ಜಣ್್ (ದೆ�ವ್ದೂತ್)್ ಎಕ್ಚ್ಚಿಣೆಂ್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ಸಶಿಯಾನ್್  ಉಬೆ್  ಜ್ವ್ನಾ,್  11

್ “ಗ್ಲ್ಲೆಯ್ಚ್ನೊ�,್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಆಕ್ಸ್ಕಸ್್  ಪಳೆವ್ನಾ್  ಉಬೆ್  ರ್ವ್್ಯಾತ್?್ 
ಜೆಜು್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ದೊಳ್ಯಾಂ್ ಮುಖ್ರ್ಚ್್ ಸಗ್ಯಾಕ್ ಜಸೊ್ 
ಉಕಲ್ನಾ್  ಗೆಲೊಗಿ�್ ತೆ�ಚ್್ ಪರಿಂ್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಪ್ಟಂ್ 
ಯೆತಲೊ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

ನವಾಕ್ ಎರಾ ಅಪೊಸತಾಲಾಚೆಂ ವಿಂಚೊವೆಣ್ಂ
12

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಅಪೊಸತಾಲ್್ ಒಲ್ವೆತ್್ ದೊಂಗ್ರಿರ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್ ಪ್ಟಂ್ ಗೆಲೆ.್ (ಹ್ಯಾ್ ದೊಂಗ್ರಿಕಯ�್ 
ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕಯ�್ ಚಡ್್ ಉಣೆಂ್ ಅಧೆಯಾಂ್ ಮೆೈಲ್್ 
ಅಂತರ್್  ಆಸ್.)್  13

್ ಅಪೊಸತಾಲ್್  ಶಹರ್ಂತ್್ 
ರಿಗೊನ್್ ಅಪುಣ್್ ರ್ವ್ಚಿಯಾ್ ಥಂಯ್್ ಗೆಲೆ.್ ತೊ್ ಜ್ಗೊ್ 
ಮ್ಳಿಯೆಂತ್್ ಆಸೊ್.್  ತೆ್  ಅಪೊಸತಾಲ್್  ಕೊಣ್್  ಕೊಣ್್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್:್  ಪೆದುರಿ,್  ಜುವ್ಂವ್,್  ಜ್ಕೊಬ್,್  ಆಂದೆರಿ,್ 
ಫಿಲ್ಪ್,್ ತೊಮ್ಸ್,್ ಬ್ಥೊಯಾಲೊಮೆವ್,್ ಮ್ತೆವ್,್ 
ಜ್ಕೊಬ್್ (ಅಲೆಫಾವ್ಚೊ್ ಪೂತ್),್ ದೆ�ಶ್್ ಭಕತಾ್ ಸಿಮ್ಂವ್್ 
ಆನಿ್ ಜೂದ್್ (ಜ್ಕೊಬ್ಚೊ್ ಪೂತ್).

14
್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಅಪೊಸತಾಲ್್ ಎಕ್ಟಯ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಜಮೊ್ ಜ್ಲೆ.್್ 

ತೆ್  ಏಕಚ್್ ಉದ ದೆಾ�ಶ್ಂತ್್  ಖಳನ್ಸ ತ್ಾನ್್  ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್ 
ಕರಿತ್್  ಆಸೆ್.್  ಥೊಡೊಯಾ್  ಸಿತ್�ಯೊ್  ಜೆಜುಚಿ್  ಆವಯ್್ 
ಮರಿಯ�್ ತ್ಚೆ್ ಭ್ವ್ಯ�್ ಅಪೊಸತಾಲ್್ ಸವೆಂ್ ಆಸೆ್.

15
್ ಥೊಡೆ್ ದಿ�ಸ್್ ಜ್ಲ್ಯಾಂ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಭ್ವ್ಥಿಯಾ್ 

ಜಮೊ್ ಜ್ಲೆ್.್ (ಥಂಯ್್ ಸುಮ್ರ್್ ಎಕೆಶೆಂ್ ವಿ�ಸ್್ ಜಣ್್ 
ಆಸೆ್.)್  ಪೆದುರಿ್  ಉಬೆ್  ರ್ವ್ನ್್  ಆಶೆಂ್  ಮ್ಹಣ್ಲೊ:್ 
16

್ -್  17
್ “ಭ್ವ್ಂನೊ�,್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಆತೊಮ್  ದ್ವಿದ್್ 
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ಮ್ರಿಫತ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್ a್ ಪಯ್ೆಂ್ ಸ್ಂಗೆ್ಲ್್ 
ಸಂಗಿತಾ್ ಘಡಜಯ್್ ಆಸ್ಲ್.್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಮಧ್್ಯಾ್ ಎಕ್್ಯಾನ್್ 
ಜುದ್ಸ್್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ದ್ವಿದ್ನ್್  ಸ್ಂಗ್್ಂ.್ 
ಜುದ್ಸ್ನ್್ ಆಮೆಚಿಂ್  ಸವೆಂ್  ಸೆವ್್  ಕೆಲ್ಯಾ.್  ಜೆಜುಕ್ 
ಬಂದೆಂತ್್ ಗ್ಲ್ಚಿಯಾಂಕ್ ಜುದ್ಸ್್ ಮುಖೆಲ್ಪಣ್್ ಜ್ತಲೊ್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾನ್್ ಸ್ಂಗ್ಲೆ್ಂ.”

18
್ (ಹೆಂ್  ಕ್ಮ್್  ಕಚ್ಯಾಯಾಕ್  ಜುದ್ಸ್ಕ್  ದುಡು್ 

ದಿಲೊ್.್ ತ್ಯಾ್ ದುಡ್್ಂತ್್ ಏಕ್ ಶೆತ್್ ತ್ಚೆ�್ ಖ್ತಿರ್್ 
ಮೊಲ್ಕ್ ಘತೆ್ಂ.್ ಪುಣ್್ ಜುದ್ಸ್್ ವ್ಮೊತಾಚ್್ ಪಡೊನ್್ 
ತ್ಚೆಂ್ ಪೊಟ್್ ಫುಟೆ್ಂ.್ ತ್ಚಿ್ ಸಗಿ್್ ಆನಿಕ್ಟ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ 
ಪಡಿ್.್ 19

್ ಹ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಂಚ್ಯಾ್ ಸವ್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ಕಳಿತ್್ ಜ್ಲೆಂ.್  ತೆ�ಚ್್  ಕ್ರಣ್್ ಖ್ತಿರ್್ 
ತ್ಯಾ್ ಶೆತ್ಕ್ ಆಕೆಲ ತ್ಾಮ್್ ಮ್ಹಣ್್ ನ್ಂವ್್ ದವಲೆಯಾಂ.್ 
ತ್ಂಚ್ಯಾ್ ಭ್ಶೆಂತ್್ ಆಕೆಲ್ತಾಮ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ “ರಗ್ತಾಚೆಂ್ 
ಶೆತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಆರ್ಯಾ.)

್ 20್ ‘ತ್ಚೆಂ್ ಘರ್್ ನ್ಸ್್ ಜ್ಂವಿದಾ!
ಥಂಯಚಿರ್್ ಕೊಣ್ಯ�್ ಬಿಡ್ರ್್ ಕರಿನ್್ 

ಜ್ಂವ್!’್ ್  ಕ್�ತಯಾನ್.್ 69:25

ಮ್ಹಣುನ್್  ಕ್�ತಯಾನ್ಂಚ್ಯಾ್  ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್  ಜುದ್ಸ್್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಬರಯ್್ಂ.

ತೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್ ‘ದುಸೊರಿ್ ತ್ಚೆಂ್ ಕ್ಮ್್ ಘಂವಿದಾ’್ 
್  ಕ್�ತಯಾನ್.್ 109:8

ಮ್ಹಣುನ್ಯ�್ ಬರಯ್್ಂ.
21

್ -್  22
್ “ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ದುಸೊರಿ್  ಎಕೊ್್  ಆಮೆಚಿಂ್ 

ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಮೆಳೊೆನ್,್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ಪುನರ್ಜವಂತ್ಪಣ್ಕ್ 
ಸ್ಕಸೆ್ ಜ್ಯ್ಯ್.್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜ್ಲೊ್್ ಜೆಜು್ ಆಮೆಚಿ್ 
ಥಂಯ್್ ವಚುನ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಅಸ್ಚಿಯಾ್ ಕ್ಳ್ರ್್ ಪಯ್ಯಾನ್್ 
ತೊ್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಪಂಗ್್ಚ್ಯಾ್  ಪೆೈಕ್್  ಎಕೊ್್  ಜ್ಯ್ಯ್.್ 
ಜುವ್ಂವ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಸ್ನಾನ್್ ದಿ�ಂವ್ಕ್್ ಆರಂಭ್್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ 
ದಿಸ್್ ಪಯ್ೆಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಜೆಜು್ ಆಮೆಚಿ�್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಸಗ್ಯಾಕ್ 
ಉಕಲ್ನಾ್  ಗೆಲ್್ಯಾ್  ದಿ�ಸ್್  ಪಯ್ಯಾಂತ್್  ತೊ್  ಆಮೆಚಿ್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಸ್ಲೊ್ ಜ್ಯ್ಯ್.”

23
್ ಅಪೊಸತಾಲ್ಂನಿ್  ದೊಗ್ಂಕಯ�್  ಸಭೆಚ್ಯಾ್ 

ಮುಖ್ರ್್ ರ್ವಯೆ್ಂ.್ ಎಕೊ್್ ಬ್ಸ್ಯಾಬ್ಬಾಸ್್ ಮ್ಹಳೊೆ ್್ 
ಜುಜೆ.್ ಹ್ಕ್್ ಜುಸ್ತಾಯ�್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಪಯ್ತಾಲೆ.್ ಆನೆಯಾಕೊ್್ 
ಮ್ಥಿ್�ಯ್ಸ್.್  24

್ 
–25

್ ಅಪೊಸತಾಲ್ಂನಿ್  ಆಶೆಂ್ 
ಮ್ಗೆ್ಂ:್  “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್  ತುಂ್  ಸಗ್್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಚೆಂ್ 
ಮೊನ್ಂ್ ಜ್ಣ್ಂ್ ಆಸ್ಯ್.್ ಹೆಂ್ ಕ್ಮ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾಕ್ 
ಹ್ಯಾ್ ದೊಗ್ಂ್ ಪೆೈಕ್್ ತುವೆಂ್ ಕೊಣ್ಕ್ ವಿಂಚ್್ಂಯ್್ 
ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ದ್ಖಯ್.್ ಜುದ್ಸ್್ ಹ್ಯಾ್ ಕ್ಮ್ಕ್ 
ಪ್ಟ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಆಪುಣ್್ ಸೆವ್ಯಾಂಚ್ಯಾಕಡೆ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಸನ್ಯಾ್ 

a 1.17ಪವಿತ್ರಿ ಪುಸತಾಕ್ “ಪವಿತ್ರಿ್ ಬರೊವಿಣ್ಂ”್ ಪನೊಯಾ್ ಸೊಲೊ್.

ಗೆಲೊ.್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ಜ್ಗ್ಯಾರ್್ ಆಪೊಸತಾಲ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಕೊಣ್ಕ್ ವಿಂಚುನ್್ ಕ್ಡಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ದ್ಖಯ್!”್ 26

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಅಪೊಸತಾಲ್ಂನಿ್ ದೊಗ್ಂ್ 
ಪೆೈಕ್್  ಎಕ್್ಯಾಕ್  ವಿಂಚುನ್್  ಕ್ಡ್ಚಿಯಾಕ್  ಚಿ�ಟ್್ ಘಾಲ್.್ 
ಚಿ�ಟ್್ ಮ್ಥಿ್ಯ್ಸ್ಕ್ ಆಯ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಬ್ರ್್ ಪೆೈಕ್್ 
ತೊಯ�್ ಅಪೊಸತಾಲ್್ ಜ್ಲೊ.

ಪವಿತ್ರಿ ಆತಾಯಾಂಚೆಂ ಪರಿವೆೇಸ್

2್ ್ 1್ ಪೆಂತೆಕೊಸ ತ್ಾಚೆ�್  ್ ಪಬೆಯಾಚೊ್ b್ ದಿ�ಸ್್ ಯೆತನ್್ 
ತೆ್ ಸಗೆ್್ ಏಕ್ ಸುವ್ತೆರ್್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಮೆಳೊೆನ್್ 

ಆಸೆ.್್ 2್ ತವಳ್,್ ಆಕ್ಸ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಏಕ್ ಸಬ್ದಾ್ ಎಕಚ್ಚಿಣೆಂ್ 
ಆಯ್ೊ.್  ತೊ್  ಸಬ್ದಾ್  ಝಡ್್  ವ್ರೆಂ್  ಆಯ್ಲೆ್�್  ಬರಿ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೊ.್  ತೆ್  ಬಸೊನ್್  ಆಸ್ಲ್ಯಾ್  ಘರ್ಂತ್್ 
ತೊ್  ಸಬ್ದಾ್  ಭಲೊಯಾ.್  3

್ ಉಜ್ಯಾ್  ಸ್ಕೊಯಾಯಾ್  ಆಸ್ಲೊಯಾ್ 
ಜಬೊ್ ತ್ಣಂ್ ದೆಖೊ್ಯಾ.್ ಜಬೊ್ ವಿಂಗಡ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಥಂಯ್್ 
ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಂಚೆರ್್ ವಚುನ್್ ರ್ವ್್ಯಾ.್ 
4

್ ತೆ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾನ್್ ಭಲೆಯಾ್ ಆನಿ್ ವಿಭಿನ್ನಾ್ 
ಭ್ಸ್ಂನಿ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗೆ್.್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾನ್ಂಚ್್ 
ತ್ಂಕ್್ ತಿ್ ಸಕತ್್ ದಿಲ್.

5
್ ಭೊ�ವ್್ ಧ್ಮಿಯಾಕ್ ಜ್ಲೆ್್ ಸಬ್ರ್್ ಜುದೆವ್್ ತ್ಯಾ್ 

ವೆಳ್ರ್್  ಜೆರುಜಲೆಮ್ಂತ್್  ಆಸೆ್.್  ಹ್ಂಚೆ್  ಥಂಯ್್ 
ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್ ಹಯೆಯಾಕ್ ಗ್ಂವ್ಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯಲ್ೊ್ 
ಲೊ�ಕ್ ಆಸೊ.್್ 6್ ತೊ್ ಸಬ್ದಾ್ ಆಯುಕ್ನ್್ ಹ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಚೊ್ 
ಏಕ್ ವ್ಹಡೊ್್ ಜಮೊಚ್್ ಥಂಯ್್ ಆಯ್ಲೊ.್ ಅಪೊಸತಾಲ್ಂನಿ್ 
ಉಲೊಂವೆಚಿಂ್ ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಪ್್ಯಾ್ ಸ್ಂತ್್ ಭ್ಶೆನ್್ 
ಆಯೊಕ್ಂವೆಚಿಂ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ತ್ಂಕ್್ ಆಜ್ಪ್್ ಜ್ಲೆಂ.

7
್ ಹೆಂ್ ಪಳೆಲೆ್್ ಜುದೆವ್್ ವಿಜಮತ್್ ಜ್ಲೆ.್ ಆಶೆಂ್ ಕರುಂಕ್ 

ಅಪೊಸತಾಲ್ಂಕ್ ಕಶೆಂ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ಲೆಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಂಕ್್ 
ಆರ್ಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾ.್  ತ್ಣಂ,್  “ಉಲೊಂವೆಚಿಂ್  ಹೆ್  ಲೊ�ಕ್ 
(ಅಪೊಸತಾಲ್)್  ಗ್ಲ್ಲೆಯ್ಚೆ!್ c್  8

್ ಪುಣ್್  ಹೆ್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಸ್ಂತ್್ ಭ್ಶೆಂನಿ್ ಉಲೊಂವೆಚಿ್ ಬರಿ್ ಆಯ್ಕ್ತಲೆಂ.್ ಹೆಂ್ 
ಕಶೆಂ್ ಸ್ಧ್ಯಾ?್ ಆಮಿ್ ವಿವಿಧ್್ ಗ್ಂವೆಚಿಂ.್ 9್ ಆಮೆಚಿ�್ ಥಂಯ್್ 
ಪ್ಥಿಯಾಯ್ಂತೆ್,್  ಮೆ�ದಿಯ್ಂತೆ್,್  ಎಲ್ಮ್ಂತೆ್,್ 
ಮೆಸ್ಪೊತ್ಮಿಯ್ಂತೆ್ , ್  ಜುದೆ�ಯ್ಂತೆ್ ,್ 
ಕ್ಪ್್ಪ ದೊ�ಸಿಯ್ಂತೆ್ , ್  ಪೊಂತು ಸ್ಂ ತೆ್ ,್ 
ಏಸಿಯ್ಂತೆ್,d್ 10

್ ಫಿರಿ�ಜಯ್ಂತೆ್,್ ಪಂಫಿ�ಲ್ಯ್ಂತೆ್,್ 
ಎಜಪ ತ್ಾಂತೆ್್  ಆನಿ್  ಸಿರೆನ್ಚ್ಯಾ್  ಲ್ಗ್ಸೆರ್್  ಆಸ್ಚಿಯಾ್ 
ಲ್�ಬಿಯ್ಂತೆ್,್  ರೊಮ್ಂತೆ್,್  11

್ ಕೆರಿ�ತ್ಂತೆ್್  ಆನಿ್ 
ಅಬಿಯಾಸ್ಥಿನ್ಂತೆ್್ ಆಸ್ತ್.್ ಆಮೆಚಿ�್ ಥಂಯ್್ ಆಸಲ್ೆ್ ಥೊಡೆ್ 
ಲೊ�ಕ್ ಜಲ್ಮ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಜುದೆವ್.್ ಉಲಯಾಲೆ್ ಸಮೊಡಿತಾ್ 
ಬದು್ನ್್ ಆಯ್ೆಲೆ.್ ಆಮಿ್ ವಿಭಿನ್ನಾ್ ಗ್ಂವೆಚಿಂ.್ ಪುಣ್್ ಹೆ್ 

b 2.1ಪೆಂತೆರೊಸಾತಾಚೆಂ ಪರರ್ ಜುದೆವ್ಂಚೆಂ್ ಪರಬ್್ ಹೆಂ.್ ಹೆಂ್ 
ಗೊಂವ್ಚೊ್ ಲುವೆಣ್ಂಚಿ್ ಪರಬ್.
c 2.7ರಾಲ್ಲೆರಾಚೆ ಹೆ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಸ್ಂತ್್  ಭ್ಶೆನ್್  ಮ್ತ್ರಿ್ 
ಉಲೊಂವ್ಕ್್ ಸಕತಾಲೆ್ ಮ್ಹಣ್್ ಲೊಕ್ಚೆ್ ಕಲ್ಪನ್್ ಜ್ವ್ನಾಸಿ್ಂ.
d 2.9 ಏಸ್ರಾಹೆಂ್ ಏಸಿಯ್್ ಮೆೈನ್ರ್ಚ್ಯಾ್ ಪಶಿಚಿಮ್್ ಕೂಸ್.
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ಲೊ�ಕ್ಂನಿ್ ಉಲೊಂವೆಚಿಂ್  ಆಮೆಚಿ�್  ಸ್ಂತ್್  ಭ್ಶೆನ್್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಆಯ್ಕ್ತ್!್ ತ್ಣಂ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಸ್ಂಗೊಚಿಯಾ್ ವ್ಹಡೊ್ಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್ ಆರ್ಯಾ್ 
ಜ್ತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

12
್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಲೊ�ಕ್ ವಿಜಮತ್್ ಜ್ಲೆ್ ಆನಿ್ ಘಡಬಾಡೆ್.್ 

ತ್ಣಂ,್  “ಕ್ತೆಂ್  ಚಲ ತ್ಾ?”್  ಮ್ಹಣ್್  ಎಕ್ಮೆಕ್್ 
ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.್  13

್ ಥೊಡೆ್  ಅಪೊಸತಾಲ್ಂಕ್  ಪಳೆವ್ನಾ್ 
ಹ್ಸೊನ್ಚ್,್  “ಹೆ್  ಭೊ�ವ್್ ಚಡ್್  ದ್ಕ್ಂ್  ರೊ�ಸ್್ 
ಪ್ಯೆವ್ನಾ್ ಅಮಲ್್ ಜ್ಲ್ಯಾತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಖೆಳ್ಕ್ಲ್ಂ್ ಕೆಲ್ಂ.

ಪೆದುರಿಚೊ ಶೆಮಾತಾಂವ್
14

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಪೆದುರಿ್  ಉಲಯಾಲ್ಯಾ್  ಇಕ್ರಿ್  ಜಣ್ಂ್ 
ಅಪೊಸತಾಲ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಉಬೊ್ ರ್ವ್್.್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ 
ಲೊಕ್ಕ್  ಆಯಕ್ಶೆಂ್  ವ್ಹಡ್್ಯಾನ್್  ಆಶೆಂ್  ಉಲೊಂವ್ಕ್್ 
ಲ್ಗೊ್:್ “ಜುದೆವ್ಂನೊ�,್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಂತ್್ ನಿವ್ಸ್್ 
ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಲೊಕ್ನೊ�,್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಕ್ನ್್ ದಿಯ್.್ ತುಮಿ್ 
ಜ್ಣ್ಂ್  ಜ್ಯ್್  ಜ್ಲ್್್  ಸಂಗಿತಾ್  ಹ್ಂವ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್  15

್ ತುಮಿ್  ಚಿಂತ್್ಯಾ್  ಬರಿ್  ಹೊ್  ಲೊ�ಕ್ 
ಪ್ಯೆವ್ನಾ್ ಆಮಲ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ನ್ತ್.್ ಆತ್ಂ್ ಸಕ್ಳಿಂಚಿಂ್ 
ನೊ�ವ್್ ವ್ರ್ಂ್  ಜ್ಲ್ಂ್ ತಿತಿ್ಂಚ್!್  16

್ ಪುಣ್್  ಹ್ಯಾ್ 
ವೆಳ್ರ್್  ಹ್ಂಗ್ಸರ್್  ಚಲೊಚಿಯಾ್  ಸಂಗಿತಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಪರಿವ್ದಿ್ ಯೊವೆಲ್ನ್್ ಆಶೆಂ್ ಬರಯ್್ಂ:

್ 17್ ‘ದೆ�ವ್್ ಆಶೆಂ್ ಸ್ಂಗ್ತಾ:
ನಿಮ್ಣ್ಯಾ್ ದಿಸ್ಂನಿ,್ ಹ್ಂವ್್ ಮ್ಹಜೊ್ ಆತೊಮ್ 

ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಮನ್ಶೆಂಚೆರ್್ ವ್ತ್ತಾಲೊಂ.
ತುಮೆಚಿ್ ಚೆಕೆಯಾ್ ಭುಗಿಯಾಂ,್ ಚೆಡ್್್ ಭುಗಿಯಾಂ್ 

ಪರಿವ್ದ್್ ಕತಯಾಲ್ಂ.
ತುಮೆಚಿ್ ತನ್ಯಾಟೆ್ ದಶಯಾನ್ಂ್ ದೆಖತಾಲ್ಂ.
ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಮ್್ಹತ್ಯ್ಯಾಂಕ್ ವಿಶೆ�ಷ್್ 

ಸೊಪ್ಣ್ಂ್ ಪಡತಾಲ್ಂ.
್ 18್ ತ್ಯಾ್ ವೆಳ್ರ್್ ಹ್ಂವ್್ ಮ್ಹಜೊ್ ಆತೊಮ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 

ಚ್ಕ್ರಿಂ್ ಚ್ಕ್ನಿಯಾಂಚೆರ್್ ವ್ತ್ತಾಲೊಂ.
ತವಳ್್ ತೆ್ ಪರಿವ್ದನ್್ ಕತಯಾಲೆ.

್ 19್ ಹ್ಂವ್್ ಆಕ್ಸ್ಚೆರ್್ ಹ್ಂವ್್ ಅದುಭುತ್ಂ್ 
ದ್ಖಯತಾಲೊ.

ಭುಂಯೆಚಿರ್್ ಖುಣ್್ ಕತ್ಯಾಲೊ.
ರಗತ್,್ ಉಜೊ್ ಆನಿ್ ದ್ಟ್್ ಧುಂವರ್್ ಥಂಯ್್ 

ಆಸತಾಲೊ.
್ 20್ ಸೂಯೊಯಾ್ ಕ್ಳೊೆಕ್ ಜ್ತಲೊ,

ಚಂದಿರಿಮ್್ ರಗ್ತಾಬರಿ್ ತ್ಂಬೊ್್ ಜ್ತಲೊ,
ತವಳ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೊ್ ವ್ಹತೊಯಾ್ ಆನಿ್ ಮಹಿಮೆಚೊ್ 

ದಿ�ಸ್್ ಯೆತಲೊ;
್ 21್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೆಂ್ ನ್ಂವ್್ ಉಲೊ್ ಮ್ತ್ಯಾಲ್ಯಾ್ 

ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾಕ್ ಸೊಡ್ಣ್್ ಲ್ಭತಾಲ್.’್ 
್  ಯೊಯೆಲ್್ 2:28–32

22
್ “ಜುದೆವ್ನೊಂ,್ ಹಿ್ ಉತ್ರಿಂ್ ಆಯ್ಕ್:್ ನಜರೆತೊಚಿ್ 

ಜೆಜು್  ಭೊ�ವ್್  ವಿಶೆ�ಷ್್ ಮನಿಸ್.್  ದೆವ್ನ್್  ಆಪುಣ್್ 
ಜೆಜು್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಕೆಲ್್್ ಸಕೆತಾವಂತ್್ ಆನಿ್ ವಿಚಿತ್ರಿ್ ಖುಣ್್ 
ಕ್ಯ್ಯಾಂ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಹೆಂ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ದ್ಕೊವ್ನಾ್ ದಿತ್.್ 
ಹೊಯಾ್  ಸಂಗೊ್ಯ್  ತುಮಿ್ ಸವ್ಯಾಂನಿ್  ದೆಖ್್ಯಾಂತ್.್  ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್ ಹೆಂ್ ಸತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಮಿ್ ಜ್ಣ್ಂತ್.್ 23

್ ಜೆಜುಕ್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಆಧಿ�ನ್್ ಕೆಲ್ಂ.್ ತುಮಿ್ ಖೊಟ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಂಚಿ್ 
ಕುಮೊಕ್ ಕ್ಣೆಘವ್ನಾ್ ತ್ಕ್್ ಖುಸ್ಯಾಯ್ೆಂ.್ ಪುಣ್್ ಹೆಂ್ 
ಸವ್ಯಾ್  ಘಡ ತ್ಾ್  ಮ್ಹಣ್್  ದೆ�ವ್್  ಜ್ಣ್ಂ್  ಆಸೊ್.್  ಹೆಂ್ 
ದೆವ್ಚೆಂ್ ಯೊ�ಜನ್.್ ದೆವ್ನ್್ ಭೊ�ವ್್ ಕ್ಳ್ಚ್ಯಾ್ 
ಪಯ್ೆಂಚ್್  ಹೆಂ್  ನಿಮೊಯಾಣೆಂ್  ಕೆಲೆಂ.್  24

್ ಜೆಜುನ್್ 
ಮೊನ್ಯಾಚೆಂ್  ಕಷ್ಟ್  ಸೊಸೆ್.್  ಪುಣ್್  ದೆವ್ನ್್  ತ್ಕ್್ 
ಸೊಡಯ್ೊ.್ ದೆವ್ನ್್ ಜೆಜುಕ್ ಮೆಲ್್ಯಾಂತೊ್್ ಜವಂತ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್  ಉಠಯ್ೊ.್  ಮೊನ್ಯಾನ್್  ಜೆಜುಕ್  ಧನ್ಯಾ್ 
ದವರುಂಕ್ ಸಕೆಂ್್ ನ್.್ 25

್ ಜೆಜು್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ದ್ವಿದ್ನ್್ 
ಆಶೆಂ್ ಸ್ಂಗ್್ಂ:

‘ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಸದ್ಂಚ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ದೊಳ್ಯಾ್ ಮುಖ್ರ್್ 
ಆಸೆಚಿಂ್ ಹ್ಂವ್್ ಪಳೆತಲೊಂ;

ಮ ್್ಹಕ್್ ಸುರಕ್ಷಿತ್್ ದವರುಂಕ್ ತೊ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ಉಜ್ಯಾ್ ಕುಶಿನ್್ ಆಸ್.

್ 26್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಮ್ಹಜೆಂ್ ಕ್ಳಿಜ್್ ಸಂತೊಸ್್ಂ.
ಮ್ಹಜೆಂ್ ತೊಂಡ್ಯ�್ ಉಲ್್ಸ್ನ್್ ಉಲೆೈತ್.

ವ್ಹಯ್,್ ಮ್ಹಜ್ ಕೂಡ್ಯ�್ ಭವಯಾಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಜಯೆತಲ್;

್ 27್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತುಂ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಆತ್ಯಾಕ್ 
ಪ್ತ್ಳ್ಂತ್್ ಸ್ಂಡೊಚಿನ್ಯ್.

ತುಜ್ಯಾ್ ಭ್ಗೆವಂತ್ಚಿ್ ಕೂಡ್್ ಸಮ್ಧೆಂತ್್ 
ಕುಸೊಂಕ್ ತುಂ್ ಅವ್ಕ್ಸ್್ ದಿಂವ್ಚಿ್ 
ನ್ಯ್.

್ 28್ ಆಶೆಂ್ ಜಯೆಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತುವೆಂ್ ಮ್್ಹಕ್್ 
ಶಿಕಯ್್ಂಯ್.

ತುಜ್ ಸಮೊರ್್ ಮ್ಹಜೆ್ ಥಂಯ್್ ವ್ಹಡ್್ ಸಂತೊಸ್್ 
ದಿತಲ್.’್ ್  ಕ್�ತಯಾನ್.್ 16:್ 8–11

29
್ “ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಭ್ವ್ಂನೊ�,್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಪುವಯಾಜ್್ 

ದ್ವಿದ್ಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಹ್ಂವ್್  ಖರೆ್  ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಸ್ಂಗೊಂಕ್ ಸಕತಾಲೊಂ.್ ತೊ್ ಮೊನ್ಯಾ್ ಪ್ವ್್್ ಆನಿ್ 
ತ್ಕ್್ ಸಮ್ಧ್್ ಜ್ಲ್.್  ತ್ಚೊ್ ಫೊಂಡ್್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಮಧೆಂಗ್ತ್್  ಅಜೂನಿ�್  ಆಸ್.್  30

್ ದ್ವಿದ್್  ಏಕ್ 
ಪರಿವ್ದಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸೊ್್ ಆನಿ್ ‘ತುಜ್ಯಾ್ ಕುಟ್ಮಚ್ಯಾ್ ಎಕ್್ಯಾಕ್ 
ತುಜೆ್ ಸ್ಕೆಯಾಂಚ್್ ರ್ಯ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕತೊಯಾಲೊಂ’್ ಮ್ಹಣ್್ 
ದೆವ್ನ್್ ತ್ಕ್್ ಸಪತ್್ ಘಾಲ್ನಾ್ ಭ್ಸ್ವಿಣ್್ ಕೆಲ್್್ ತ್ಕ್್ 
ಕಳಿತ್್ ಆಸೆ್ಂ.್ 31

್ ತೆಂ್ ಘಡ್ಚಿಯಾ್ ಪಯ್ೆಂಚ್್ ದ್ವಿದ್ಕ್ 
ಕಳಿತ್್ ಆಸೆಂ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ದ್ವಿದ್್ ಪುನರ್ಜವಂತ್ಪಣ್್ 
ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ ಜೆಜು್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್,
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‘ತ್ಕ್್ ಪ್ತ್ಳ್ಂತ್್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಘಾಲುನ್.
ತ್ಚಿ್ ಕೂಡ್್ ಫೊಂಡ್ಂತ್್ ಕುಸೊಂವ್ಕ್್ ನ್’

ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ್್ಂ.್  32
್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ದೆವ್ನ್್ 

ಮೆಲ್್ಯಾಂತೊ್್ ಜವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಉಠಯ್ೆಂ್ ಜೆಜುಕಚ್್ 
ಶಿವಯ್್ ದ್ವಿದ್ಕ್ ನ್ಹಯ್!್ ಹ್ಕ್್ ಆಮಿಂಚ್್ ಸ್ಕಸೆ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ಂವ್.್  ಆಮಿ್  ತ್ಕ್್  ದೆಖ್್ಂ!್  33

್ ಜೆಜು್ 
ಸಗ್ಯಾಕ್ ಉಬ್ಲಯಾಲೊ.್ ಆತ್ಂ್ ಜೆಜು್ ದೆವ್ಸವೆಂ್ 
ಆಸ್,್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಉಜ್್ಕ್  ಆಸ್.್  ಆತ್ಂ್ 
ಬ್ಪ್ನ್್  (ದೆ�ವ್)್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತೊಮ್  ಜೆಜುಕ್ ದಿಲ್.್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತೊಮ್ ದಿತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ದೆವ್ನ್್ ಭ್ಸ್ಯೆ್ಂ.್ 
ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಜೆಜುನ್್  ಆತ್ಂ್  ತ್ಯಾ್  ಆತ್ಯಾಂಕ್ 
ವ್ತ್್ಂ.್  ತುಮಿ್  ಪಳೆಂವೆಚಿಂ್  ಆನಿ್  ಆಯೊಕ್ಂವೆಚಿಂ್ 
ಹೆಂಚ್.್  34

್ 
–35

್ ಸಗ್ಯಾಕ್  ಚಡುನ್್  ಗೆಲೊ್್  ದ್ವಿದ್್ 
ನ್ಹಯ್,್  ಜೆಜುಚ್ಚಿ.್  ದ್ವಿದ್ನ್ಚ್್  ತ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಸ್ಂಗೊವ್ನಾಚ್,

‘ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ (ದೆವ್ನ್)್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕ,
ಹ್ಂವ್್ ತುಜ್ಯಾ್ ದುಸ್ಮನ್ಂಕ್ ತುಜ್ಯಾ್ 

ಪ್ಂಯ್ಂಥಳ್್ ಘಾಲ್ಸರ್
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಉಜ್್ಯಾಕ್ ಬಸ್್ ಮ್ಹಣ್್ 

ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್’್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಸ್ಂಗ್್ಂ.್ 
್  ಕ್�ತಯಾನ್.110:1

36
್ “ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಸವ್ಯಾ್  ಜುದೆವ್್  ಹೆಂ್  ಖರೆಂ್ 

ಜ್ವ್ನಾಯ�್  ಜ್ಣ್ಂ್  ಜ್ಯ್ಯ್.್  ದೆವ್ನ್್  ಜೆಜುಕ್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಜ್ವ್ನಾಯ�್  ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್  ಜ್ವ್ನಾಯ�್  ಕೆಲ್ಂ.್ 
ತುಮಿ್ ಖುಸ್ಯಾರ್್ ಮ್ರಯೊ್್ ಮನಿಸ್ಚ್್ ತೊ!”

37
್ ಹೆಂ್  ಅಯಕ್ತ್ನ್,್  ತ್ಂಚ್ಯಾ್  ಕ್ಳ್್ಂತ್್ 

ಚುಚುಯಾಲೆ್ಯಾ್  ಬರಿ್  ಜ್ಲೆಂ.್  ತ್ಣಂ್  ಪೆದುರಿಕ್  ಆನಿ್ 
ಉಲಯಾಲ್ಯಾ್  ಅಪೊಸತಾಲ್ಂಕ,್  “ಆತ್ಂ್  ಆಮಿ್  ಕ್ತೆಂ್ 
ಕರಿಜಯ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.

38
್ ಪೆದುರಿನ್್ ತ್ಂಕ್,್ “ತುಮೆಚಿ್ ಥಂಯ್್ ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾನ್್ 

ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ಖ್ತಿರ್್ ಪಶ್ಚಿತ ತ್ಾಪ್್ ಪ್ವ್ನ್್ 
ದೆವ್್  ಥಂಯ್್  ಪತೊಯಾನ್್  ಜೆಜು್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್ 
ನ್ಂವ್ನ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಸ್ನಾನ್್ ಕ್ಣೆಘಯ್.್ ತವಳ್್ ದೆ�ವ್್ 
ತುಮಿಚಿಂ್  ಪ್ತ್ಕ್ಂ್  ಭೊಗಿಸೆತ್ಲೊ.್  ತೆಂಚ್್  ನ್ಹಯ್್ 
ದೆವ್ನ್್  ಭ್ಸ್ಯ್್ಯಾ್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಆತ್ಯಾಕ್  ಪ್ರಿಪ್ತಾ್ 
ಜ್ತಲ್ಯಾತ್.್  39

್ ಹೆಂ್  ಭ್ಸ್ವ ಣೆ್ಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂಯ�್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಕಯ�್ ಭೊ�ವ್್ ಪಯ್ಸೆ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಕಯ�್  ದಿಲ್ಂ.್  ಆಮೊಚಿ್  ದೆ�ವ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಆಪಯ್್ಯಾ್ ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾಕ್�್ 
ಹೆಂ್ ಭ್ಸ್ವೆಣ್ಂ್ ದಿಲ್ಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

40
್ ಪೆದುರಿನ್್ ಆನಿಂಕ್�್ ಸಬ್ರ್್ ಉತ್ರಿಂನಿ್ ತ್ಂಕ್್ 

ಚತ್ರಿಯ್್  ದಿ�ವ್ನಾ,್  “ಹ್ಯಾ್  ದುಷ್ಟ್  ಸಂತತಿ�್  ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಬಚ್ವ್್ ಜ್ಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಮ್ಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 41

್ ಪೆದುರಿನ್್ 

ಸ್ಂಗೆ್ಂಲೆ್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಜಣ್ಂನಿ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಸ್ನಾನ್್ 
ಕ್ಣೆಘಲೊ.್  ತ್ಯಾ್  ದಿಸ್್  ಸುಮ್ರ್್  ತಿ�ನ್್  ಹಜ್ರ್್ 
ಲೊ�ಕ್ ವಿಶ್್ಸ್ಂಚ್ಯಾ್ ಪಂಗ್್ಕ್ ಸೆವ್ಯಾಲೆ.

ವಾಂಟೆಲ್ಂ ಜಿೇವನ್
42

್ ಹೆ ್  ಸಗೆ್ ್  ಅಪೊಸತಾಲ್ಂಚೆಂ್  ಶಿಕೊವ್ಣ್್ 
ಆಯುಕ್ಂಚ್ಯಾಂತ್ಯ�್ ಭ್ವ್ಪಣ್ಚ್ಯಾ್ ಎಕ ತ್ಾರ್ಂತ್ಯ�್ 
ಉಂಡೊ್ ಮೊಡ್ಚಿಯಾಂತ್ಯ�್ ಮ್ಗ್ಣ್ಯಾಂತ್ಯ�್ ತಲ್್�ನ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸೆ್.್  43

್ ಅಪೊಸತಾಲ್್  ಸಬ್ರ್್  ಸಕ ತೆಾವಂತ್್  ಆನಿ್ 
ಖುಣ್ಂ್ ಕ್ಯ್ಯಾಂ್ ಕತ್ಯಾಲೆ;್ ಆನಿ್ ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾಕಯ�್ 
ದೆವ್ಚೆರ್್ ಭೆಂ್ ಭಕತಾ್ ಉಬ್ಲ್.್ 44

್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ವಿಶ್್ಸಿ್ 
ಎಕ್ಟಯ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಜಯೆತ್ಲ್ಂ.್ ತ್ಣಂ್ ಹಯೆಯಾಕಯ�್ 
ವ್ಂಟ್ತಾಲೆ.್ 45

್ ಆಪ್್್ ಆಸ್ತಾ್ ಆನಿ್ ಬದಿಕ್ ವಿಕುನ್,್ ಆಯೊ್್ 
ದುಡು್ ಗಜೆಯಾಂತ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಂಟುನ್್ ಘತ್ಲ್ಂ;್ 
46

್ ಹಯೆಯಾಕ್  ದಿ�ಸ್್  ದೆವ್ಳ್ಂತ್್  ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಮೆಳ ತ್ಾಲ್ಂ.್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್ ಸಗ್್ಯಾಂಚೊ್ ಉದ ದೆಾ�ಶ್್ ಎಕಚ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.್  ತ್ಣಂ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಘರ್ಂನಿ್  ಉಂಡೊ್ 
ಮೊಡುನ್್  ಎಕ್ಟಂಯ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಜೆವ ತ್ಾಲ್ಂ.್  ತ್ಂಚಿ್ 
ಕ್ಳ್್ಂ್  ಸಂತೊಸ್ನ್್  ಬಲ್ಯಾಂ.್  47

್ ತೆ್  ದೆವ್ಕ್ 
ಹೊಗ್್ಪ್್  ಕತಯಾಲೆ್  ಆನಿ್  ಸವ್ಯಾ್  ಲೊ�ಕ್  ತ್ಂಕ್್ 
ಮೆಚ್ತ್ಲೊ.್ ಹಯೆಯಾಕ್ ದಿ�ಸ್ಯ�್ ಚಡ್್ ಚಡ್್ ಲೊ�ಕ್ 
ಬಚ್ವ್್ ಜ್ವ್ನಾಸೆ್;್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ತ್ಂಕ್್ ಸವ್ಯಾಂಕ್ 
ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಯಾಂಚ್ಯಾ್ ಸಭೆಕ್ ಸೆವಯಾಯತಾಲೊ.

ಪೆದುರಿ ಥಾವ್ನ್ ಗೂಣ್ ಜಾಲೊಲಿ ಥೊಂಟೊ

3್ ್ 1್ ಏಕ್ ದಿ�ಸ್್ ಪೆದುರಿ್ ಆನಿ್ ಜುವ್ಂವ್್ ದೆವ್ಳ್ಕ್ 
ಗೆಲೆ.್  ತವಳ್್  ದೊನ್್ಪರ್್  ತಿ�ನ್್ ವ್ರ್ಂಚೊ್ 

ವೆ�ಳ್್ ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.್ ಹ್ಯಾ್ ವೆಳ್ರ್ಚ್್ ಹಯೆಯಾಕ್ ದಿ�ಸ್್ 
ಮ್ಗ ಣ್್ಯಾಂಚಿ್  ಸಭ್್  ಚಲತಾಲ್.್  2

್ ತ್ಣಂ್  ದೆವ್ಳ್ಕ್ 
ವೆತ್ಸ್ತಾನ್್ ಥಂಯ್್ ಏಕ್ ಜಲ್ಮ್ ಥ್ವ್ನಾಚ್್ ಥೊಂಟೊ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸೊ್್  ಮನಿಸ್್  ಆಸ್ಲೊ.್  ತ್ಕ್್  ಚಲೊಂವ್ಕ್್ 
ಜ್ಯ್ನಾತೆ್ಂ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಥೊಡ್ಯಾ್ ಇಷ್ಟಂನಿ್ 
ತ್ಕ್್ ಹಯೆಯಾಕ್ ದಿ�ಸ್್ ದೆವ್ಳ್ಕ್ ಉಕಲ್ನಾ್ ವ್ಹರೊನ್,್ 
ದೆವ್ಳ್ಚ್ಯಾ್  ಭ್ಯ್್ಯಾದ್ವಯಾಟ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್  ಪೆೈಕ್್ 
ಲ್ಗ್ಸೆರ್್ ಆಸ್್ಯಾ್ ಎಕ್್ ದ್ವಯಾಟ್ಯಾ್ ಕುಶಿನ್್ ಬಸಯತಾಲೆ.್ 
ತ್ಯಾ್ ದ್ವ್ಯಾಟ್ಯಾಚೆಂ್ ನ್ಂವ್್ “ಸುಂದರ್್ ದ್ವಯಾಟೊ.”್ 
ತೊ್  ದೆವ್ಳ್ಕ್  ವೆಚ್ಯಾ್  ಲೊಕ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಭಿಕ್ 
ಮ್ಗ್ತಾಲೊ.್ 3್ ತ್ಯಾ್ ದಿ�ಸ್್ ದೆವ್ಳ್ಚ್ಯಾ್ ಭಿತರ್್ ವೆಚ್ಯಾ್ 
ಪೆದುರಿ್ ಆನಿ್ ಜುವ್ಂವ್ಕ್್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಭಿಕ್ ಮ್ಗ್ಲ್ಗೊ್.

4
್ ಪೆದುರಿ್  ಆನಿ್  ಜುವ್ಂವ್ನಾ್  ತ್ಯಾ್  ಥೊಂಟ್ಯಾಕ,್ 

“ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಪಳ !ೆ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.್ 5
್ ತ್ಣೆ್ ತ್ಂಕ್್ ಪಳೆಲೆಂ.್ 

ತೆ್ ಇಲೆ್ಶೆ್ ಪಯೆಶೆ್ ದಿತಲೆ್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಣೆಂ್ ಚಿಂತೆ್ಂ.್ 6್ ಪುಣ್್ 
ಪೆದುರಿನ್,್ “ಮ್ಹಜೆ್ ಥಂಯ್್ ರುಪೆಂ್ ಭ್ಂಗ್ರ್ನ್,್ ಪುಣ್್ 
ಮ್ಹಜೆ್ ಥಂಯ್್ ಆಸ್ಲೆಂ್ ತುಕ್್ ದಿತಲೊಂ.್ ನಜರೆತ್ಚ್ಯಾ್ 
ಜೆಜು್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್  ನ್ಂವ್ನ್್  ಉಠ್ಚಲ್!”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗೊನ್,
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7
್ ತ್ಯಾ್  ಮನ್ಶೆಚೊ್  ಹ್ತ್್  ಧನ್ಯಾ್  ಉಠಯೊ್.್ 

ತಕ್ಷಣ್ಚ್್  ತ್ಚೆ್  ಪ್ಂಯ್್ ಆನಿ್  ಪ್ಂವ್್ಂಕ್  ಬಳ್್ 
ಆಯ್ೆ.್ 8

್ ತೊ್ ಉಡೊನ್,್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಪ್ಂಯ್ನಿ್ ಉಬೆ್ 
ರ್ವ್ನ್್ ಚಲುಂಕ್ ಲ್ಗೊ್.್ ತೊಯ�್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್ ಸವೆಂ್ 
ದೆವ್ಳ್ಕ್ ಗೆಲೊ.್ ತೊ್ ಚಲತ್್ ಆನಿ್ ಉಡಿ್ ಮ್ರಿತ್್ 
ದೆವ್ಕ್ ವನುಯಾಂಕ್ ಲ್ಗೊ್.್ 9

್ -್ 10
್ ಸವ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ನಿ್ 

ತ್ಚಿ್ ಒಳಕ್ ದಲ್ಯಾ.್ ಸುಂದರ್್ ದ್ವ್ಯಾಟ್ಯಾ್ ಲ್ಗಿಂ್ 
ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ ಬಸುನ್್ ಭಿಕ್ ಮ್ಗೊಚಿ್ ಥೊಂಟೊ್ ಹೊಚ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸೆ್ಂ.್ ಆತ್ಂ್ ತೊಚ್್ ಮನಿಸ್್ 
ಚಲುನ್್ ದೆವ್ಕ್ ಆಗ್ಯಾಂ್ ದಿಂವೆಚಿಂ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ತೆ್ ಆಜ್ಪ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ವಿಜಮತ್್ ಜ್ಲೆ.

ಲೊರಾಕ್ ಪೆದುರಿಚೆಂ ವಿವರಣ್
11

್ ತ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆನ್್ ಪೆದುರಿ್ ಆನಿ್ ಜುವ್ಂವ್ಕ್್ ಧನ್ಯಾಂಚ್್ 
ರ್ವ್್.್ ತ್ಕ್್ ಗೂಣ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಸಗೊ್್ ಲೊ�ಕ್ 
ಆಜ್ಪ್್ ಜ್ಲೊ.್ ಸ್ಲ್ಮಂವ್ಚಿಯಾ್ ಮಂಟಪ್ಚ್ಯಾ್ ಲ್ಗಿಂ್ 
ರ್ವ್ನ್್ ಆಸ್್ಯಾ್ ಪೆದುರಿ್ ಆನಿ್ ಜುವ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ ಲ್ಗಿಂ್ ತೆ್ 
ಧ್ಂವುನ್್ ಆಯೆ್.

12
್ ತವಳ್್  ಪೆದುರಿನ್್  ತ್ಂಕ್,್  “ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಜುದೆವ್್ 

ಭ್ವ್ಂನೊ�,್ ಹೆಂ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ತುಮಿ್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಆಜ್ಪ್್ 
ಪ್ವ ತ್ಾತ್?್ ಹ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಕ್ ಚಲ್ಶೆಂ್ ಕೆಲೆ್ಂ್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಸಕೆತಾಂತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಮಿ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಪಳೆತ್ತ್ಗಿ�?್ ಆಮಿ್ 
ಬರೆ್ ಮನಿಸ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಹೆಂ್ ಕ್ಯೆಯಾಂ್ ಜ್ಲೆಂ್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತ್ತ್ಗಿ�?್ 13

್ ಹೆಂ್  ಕ್ಯೆಯಾಂ್ ಕೆಲೆ್ಂ್ ಆಮಿ್ 
ನ್ಹಯ್!್ ದೆವ್ನ್!್ ತೊಚ್್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಚೊ್ ದೆ�ವ್,್ 
ಇಸ್ಕ್ಚೊ್  ದೆ�ವ್್  ಆನಿ್  ್ ಜ್ಕೊಬ್ಚೊ್ a್  ದೆ�ವ್.್ 
ತೊಚ್್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಪುವಯಾಜ್ಂಚೊ್ ದೆ�ವ್.್ ತ್ಣೆಂ್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ವಿಶೆ�ಷ್್ ಸೆವ್ಕ್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಜೆಜುಕ್ ಮಹಿಮೆಂತ್್ ಕೆಲೊ.್ 
ಪುಣ್್ ತುಮಿ್ ಜೆಜುಕ್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ರುಂಕ್ ಪರ್ಧಿ�ನ್್ 
ಕೆಲೊ.್ ಜೆಜುಕ್ ಸುಟ್ಕ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾಕ್ ಪ್ಲ್ತ್ನ್್ ನಿಶಿಚಿತ್್ 
ಕೆಲೊ.್  ಪುಣ್್  ತುಮಿ್  ಪ್ಲ್ತ್ಕ,್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಜೆಜು್ 
ಗಜ್ಯಾ್ ನ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲೆ್ಂ.್ 14

್ ಜೆಜು್ ಭ್ಗೆವಂತ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸೊ್್ ಆನಿ್ ನಿತಿವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.್ ಪುಣ್್ ತುಮಿ್ 
ತ್ಕ್್ ನಕ್ಲೊಯಾ.್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಬದ್್ಕ್ ಖನಿಗ್ರ್ಕ್ b್ 
ಸೊಡಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಪ್ಲ್ತ್್ ಕಡೆ್ ಮ್ಗೆ್ಂ.್ 15

್ ಆಶೆಂ್ 
ತುಮಿ್  ಜವಿತ್್  ದಿತಲ್ಯಾಕಚ್್  ಜವೆಶಿಂ್  ಮ್ಲೊಯಾ!್ 
ಪುಣ್್ ದೆವ್ನ್್ ತ್ಕ್್ ಮೆಲ್್ಯಾಂತೊ್್ ಜವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಉಠಯ್ೊ.್ ಹ್ಕ್್ ಆಮಿಚ್್ ಸ್ಕಸೆ.್ ಹೆಂ್ ಆಮಿ್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 
ದೊಳ್ಯಾಂನಿ್ ಪಳೆಲ್ಂ.

16
್ “ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ದೊಳ್ಯಾಂ್ ಮುಖ್ರ್್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್  ಹ್ಚಿ್ 

ಒಳಕ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸವ್ಯಾಂಕಯ�್ ಆಸ್.್ ಹೊ್ ಗೂಣ್್ 
ಜ್ಂವ್ಕ್್  ಹ್ಣೆಂ್  ಜೆಜುಚ್ಯಾ್  ನ್ಂವ್ಚೆರ್್  ದವಲ್ಯಾ್ 
ಪ್ತೆಯಾಣಂಚ್್ ಕ್ರಣ್.್ ತೆಂ್ ನ್ಂವ್ಚ್್ ಹ್ಕ್್ ಬಳ್ಂತ್್ 

a 3.13ಆಬಾರಿಹಾಮ್, ಇಸಾಕ್, ಜಾರೊರ್ ಪನ್ಯಾಯಾ್ 
ಸೊಲ್್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಕ್ಳ್ರ್್ ಭೊ�ವ್್ ಪರಿಮುಖ್್ ಜುದೆವ್.
b 3.14 ಖುನಿರಾರ್ಬ್ರ್ಬ್ಬಾ್ ಪಳೆಯ್;್ ಲೂಕ23:18.

ಕೆಲೆಂ.್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಜ್ಲ್್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂಚ್್ ಹ್ಕ್್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಸವ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ ಸಮೊರ್್ ಗೂಣ್್ ಕೆಲೆಂ.

17
್ “ಭ್ವ್ಂನೊ�,್  ತುಮಿ್  ಜ್ಣ್ಂ್  ಜ್ಯ್ನಾಶೆಂ್ 

ಜೆಜುಕ್ ಆಶೆಂ್ ಕೆಲ್ಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ 
ತುಮೆಚಿಂ್ ವ್ಹಡಿಲ್ಂನಿ್ ಸಯ್ತಾ್ ಆರ್ಯಾ್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ 
ನ್.್ 18

್ ಆಶೆಂ್ ಘಡತಾಲೆಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ದೆವ್ನ್್ ಪಯ್ೆಂಚ್್ ಕಳಿತ್್ 
ಕೆಲೆ್ಂ.್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾನ್್ ಕಷ್ಟ್ ಸೊಸುನ್್ ಮೊತೊಯಾಲೊ್ ಮ್ಹಣ್್ 
ದೆವ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್  ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಪಯ್ೆಂಚ್್ 
ಕಳಿತ್್  ಕೆಲೆ್ಂ್  ಆಶೆಂ್  ಹೆ�್  ಪರಿ್ ಸಿದಿದಾ್  ಕೆಲೆಂ.್  19

್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್ ತುಮಿ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ಖ್ತಿರ್್ ಪಶಚಿತ್ತಾಪ್್ 
ಪ್ವ್ನ್್  ದೆವ್್  ಥಂಯ್್  ಪ್ಟಂ್  ಪತ್ಯಾ.್  ತವಳ್್ 
ತೊ್ ತುಮಿಚಿಂ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ಭೊಗಿಸೆತ್ಲೊ.್ 20

್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಆತಿಮಕ್ ವಿಶೆವ್್ ದಿತಲೊ.್ ತೊ್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ನೆಮ್ಲೊ್ ಜೆಜು್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ದಿತಲೊ.

21
್ “ಪುಣ್್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಸಮ್  ಕಚೊಯಾ್  ಕ್ಳ್್ ಯೆ�ಸರ್್ 

ಜೆಜುನ್್ ಸಗ್ಯಾರ್ಚ್್ ಆಸ್ಜ್ಯ್.್ ದೆವ್ನ್್ ಭೊ�ವ್್ 
ಆದಿಂ್ ಕ್ಳ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ 
ಉತ್ರಿಂ್  ಮ್ರಿಫತ್್  ಉಲೆೈತ್ನ್,್  ಹ್ಯಾ್  ಕ್ಳ್್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್  22

್ ಮೊಯ್ೆನ್್  ಆಶೆಂ್ 
ಸ್ಂಗ್್ಂ:್  ‘ತುಮೊಚಿ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ದೆ�ವ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಏಕ್  ಪರಿವ್ದಿ್  ದಿತಲೊ.್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಸ್ಂತ್್  ಲೊಕ್್ 
ಮಧೆಂಚ್್ ತೊ್ ಪರಿವ್ದಿ್ ಯೆತಲೊ.್ ತೊ್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಬರಿ್ 
ಆಸತಾಲೊ.್ ತ್ಯಾ್ ಪರಿವ್ದ್ಯಾನ್್ ಸ್ಂಗ್ಚಿಯಾ್ ಹಯೆಯಾಕ್ಕ್ 
ತುಮಿ್  ವಿಧೆ�ಯ್್  ಜ್ಯ್ಯ್.್  23

್ ತ್ಕ್್  ವಿಧೆ�ಯ್್ 
ಜ್ಯ್ನಾತೊ್್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಪಜೆ�ಯಾ್ ಮಧೊ್್ ವಿಂಗಡ್್ ಕನ್ಯಾ್ 
ಮೊನ್ಯಾ್ ಪ್ವತಾಲೊ.’

24
್ “ಸ್ಮುವೆಲ್್ ಆನಿ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಪರಿವ್ದಿ್ 

ಆತ್ಂಚ್ಯಾ್  ಹ್ಯಾ್  ಕ್ಳ್್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಉಲೊಂವ್ಕ್್ 
ಲ್ಗೆ್.್  25

್ ತೊ್  ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂನಿ್  ಸ್ಂಗೊ್ಯಾ್  ಸಂಗಿತಾ್ 
ತುಮಿ್  ಸಿ್�ಕ್ರ್್  ಕರುನ್್  ಆಸ ತ್ಾಲ್ಯಾತ್.್  ದೆವ್ನ್್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಪುವಯಾಜ್ಂ್ ಲ್ಗಿಂ್ ಕೆಲೊ್್ ಸೊಲೊ್್ ತುಮಿ್ 
ಸಿ್�ಕ್ರ್್  ಕರುನ್್  ಆಸತಾಲ್ಯಾತ್.್  ದೆವ್ನ್್  ತುಮೊಚಿ್ 
ಪುವಯಾಜ್್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಕ,್  ‘ತುಜ್ಯಾ್ ಸಂತತೆ�್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಸಂಸ್ರ್ಚೆರ್್ ಆಸೊಚಿ್ ಸವ್ಯಾ್ ಲೊ�ಕ್ ಆಶಿ�ವ್ಯಾದಿತ್್ 
ಜ್ತಲೊ’್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 26

್ ದೆವ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ವಿಶೆ�ಷ್್ ಸೆವಕ್ಕ್ (ಜೆಜುಕ)್ ಸವ್ಯಾಂಚ್ಯಾಕ್�್ ಪಯ್ೆಂ್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಸಶಿಯಾಂ್  ಧ್ಡೊ್.್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್್ 
ಕಚ್ಯಾಯಾಕ್ ದೆವ್ನ್್ ಜೆಜುಕ್ ಧ್ಡೊ್.್ ತೊ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಖೊಟ್ಯಾ್ ಕ್ಮ್ಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಪಯ್ಸೆ್ ಕನ್ಯಾ್ ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್್ 
ಕತಯಾಲೊ.”

ನಿತಿಸಭೆ ಹುಜಿರ್ ಪೆದುರಿ ಆನಿ ಜುವಾಂವ್

4್ ್ 1್ ಪೆದುರಿ್ ಆನಿ್ ಜುವ್ಂವ್್ ಲೊಕ್್ ಸವೆಂ್ ಉಲೊವ್ನಾ್ 
ಆಸ್ತಾನ್,್ ಥೊಡೆ್ ಲೊ�ಕ್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್ ಲ್ಗಿಂ್ ಆಯ್ೆ.್ 

ಥಂಯ್್  ಥೊಡೆ್  ಜುದೆವ್್ ಯ್ಜಕ್ ಆಸ್ಲೆ್.್  ಥೊಡೆ್ 
ಸ್ದುಸೆವ್್ ಆಸೆ್್ ಆನಿ್ ದೆವ್ಳ್್ ರ್ಕ್ಚಿಯಾ್ ಶಿಪ್ಯ್ಂಚೊ್ 
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ಅಧಿಪತಿಯ�್ ಆಸೊ.್್ 2್ ಹೆ್ ದೊ�ಗ್್ ಅಪೊಸತಾಲ್್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ಶಿಕೊಂವ್ಣ್್  ದಿಂವೆಚಿಂ್  ಪಳೆವ್ನಾ್  ತೆ್  ರ್ಗ್ರ್್  ಜ್ಲೆ.್ 
ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ಸಕೆತಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಲೊ�ಕ್ ಪುನರ್ಜವಂತ್ಪಣ್್ 
ಜ್ತ್ತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಪೆದುರಿ್ ಆನಿ್ ಜುವ್ಂವ್್ ಶಿಕಯ ತ್ಾಲೆ.್ 
3

್ ಜುದೆವ್್ ಮುಖೆಲ್ಂನಿ್ ಪೆದುರಿ್ ಆನಿ್ ಜುವ್ಂವ್ಕ್್ ಧನ್ಯಾ್ 
ಬಂದೆಂತ್್ ಘಾಲೆಂ.್ ತವಳ್ಚ್್ ಕ್ಳೊೆಕ್ ಜ್ಲೊ್.್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್ ತ್ಣಂ್ ಪೆದುರಿ್ ಆನಿ್ ಜುವ್ಂವ್ಕ್್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ದಿ�ಸ್್ 
ಪಯ್ಯಾನ್್ ಬಂದೆಂತ್್ ದವಲೊಯಾ.್ 4

್ ಪುಣ್್ ಪೆದುರಿ್ ಆನಿ್ 
ಜುವ್ಂವಿಚಿ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಆಯುಕ್ನ್್ ಸಬ್ರ್್ ಜಣ್್ ಪ್ತೆಯಾಂವ್ಕ್್ 
ಲ್ಗೆ್.್  ತವಳ್್  ತ್ಯಾ್  ಪಂಗ್್ಚ್ಯಾ್  ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಯಾಂಚೊ್ 
ಸಂಖೊ್ ಪ್ಂಚ್್ ಹಜ್ರ್ಕ್ ಚಡೊ್.

5
್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ದಿಸ್್ ಜುದೆವ್್ ಮುಖೆಲ್,್ ಜುದೆವ್ಂಚೆಂ್ 

ಮ್ಲಗೆಡೆ್  ಮುಖೆಲ್್  ಆನಿ್  ಶ್ಸಿತ್್  ಜೆರುಜಲೆಮ್ಂತ್್ 
ಜಮೊ್ ಜ್ಲೆ.್ 6್ ಥಂಯ್್ ಅನ್ನಾಸ್್ (ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್ ಯ್ಜಕ),್ 
ಕ್ಯಫ್ಸ್,್  ಜುವ್ಂವ್್ ಆನಿ್ ಅಲೆಂಕ್ಸೆಡರ್್ ಆಸೆ್.್ 
ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್ ಯ್ಜಕ್ಚ್ಯಾ್ ಘರ್ಣ್ಯಾಕ್ ಸೆವಯಾಲೆ್್ ಹಯೆಯಾಕೊ್್ 
ಥಂಯ್್ ಆಸೆ.್್ 7್ ತ್ಣಂ್ ಪೆದುರಿ್ ಆನಿ್ ಜುವ್ಂವ್ಕ್್ ಥಂಯ್್ 
ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಸಮೆಸ್ತಾ್ ಲೊಕ್್ ಸಮೊರ್್ ಉಬೆ್ ಕೆಲೆ.್ ಜುದೆವ್್ 
ಮುಖೆಲ್ಂನಿ್ ತ್ಂಕ್್ “ತುಮಿ್ ಹ್ಯಾ್ ಥೊಂಟ್ಯಾಕ್ ಕಶೆಂ್ 
ಗೂಣ್್ ಕೆಲೆಂ?್ ತುಮಿ್ ಖಂಯೆಚಿ�್ ಸಕತ್್ ವ್ಪಲ್ಯಾ?್ ಹೆಂ್ 
ಕೊಣ್ಚ್ಯಾ್ ಅಧಿಕ್ರ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಕೆಲೆಂ?”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸಬ್ರ್್ 
ಪ್ವಿಟಂ್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.

8
್ ತವಳ್್  ಪೆದುರಿ್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಆತ್ಯಾನ್್  ಭಲೊಯಾ.್ 

ತ್ಣೆಂ್  ತ್ಂಕ್,್  “ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್  ಮುಖೆಲ್ನೊ�್  ಆನಿ್ 
ಮ್ಲಗೆಡಯಾಮುಖೆಲ್ನೊ�,್ 9

್ ಹ್ಯಾ್  ಥೊಂಟ್ಯಾಕ್ ಜ್ಲೆ್ಂ್ 
ಬರೆಪಣ್ಂ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ತುಮಿ್  ಆಮೆಚಿ�್  ಲ್ಗಿಂ್ 
ವಿಚ್ತ್ಯಾತ್.್  10

್ ನಜರೆತಚ್ಯಾ್  ಜೆಜುಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್ 
ನ್ಂವ್ನ್್  ಹ್ಯಾ್  ಮನ್ಶೆಕ್  ಗೂಣ್್  ಜ್ಲೆಂ್  ಮ್ಹಣ್್ 
ತುಮಿ್ ಆನಿ್ ಸವ್ಯಾ್ ಜುದೆವ್ಂನಿ್ ಜ್ಣ್ಂ್ ಜ್ಯ್ಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ಆಶೆತ್ಂ!್ ತುಮಿ್ ಜೆಜುಕ್ ಖುಸ್ಯಾಯೆ್ಂ.್ 
ದೆವ್ನ್್  ತ್ಕ್್  ಮೆಲ್್ಯಾಂತೊ್್  ಜವಂತ್್  ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಉಠಯೊ್.್  ಹೊ್  ಮನಿಸ್್  ಥೊಂಟೊ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೊ.್ 
ಪುಣ್್ ಆತ್ಂ್ ಹ್ಕ್್ ಗೂಣ್್ ಜ್ಲ್ಂ್ ಆನಿ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ 
ನ್ಂವ್ನ್್ ತುಮೆಚಿ�್ ಮಧೆಂ್ ಉಬೆ್ ರ್ವ್ಂಕ್ ಸಕ್್!

್ 11್ ‘ಬ್ಂಧಿ್ಪ್ ಜ್ಲೆ್್ ತುಮಿಚ್್ ನ್ಕ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಸೊಡ್ಲೊ್್ 
ಫ್ತರ್ಚ್್ (ಜೆಜು)

ಪಯೆ್ಂಚೊ್ ಮುಲ್ಯಾ್ ಫ್ತರ್ಜ್ಲೊ.’್ 
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12
್ ಬಚ್ವಿ್ ಬಗ್ರ್್ ಜೆಜುಥ್ವ್ನಾಂಚ್್ ಶಿವ್ಯ್್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ 

ಕೊಣ್ಯ�್ ವವಿಯಾಂ್ ಮೆಳ್ನ್.್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ನ್ಂವ್ನ್ಚ್್ 
ಶಿವ್ಯ್್ ಆಕ್ಸ್ಚ್ಯಾ್ ಸಕಲ್್ ಮನ್ಶೆಂ್ ಭಿತರ್್ ದಿಲ್್ಯಾ್ 
ಹೆರ್್ ಖಂಯ್ಚಿಚ್್ ನ್ಂವ್ನ್ಯ�್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಬಚ್ವಿ್ 
ಮೆಳ್ನ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

13
್ ಪೆದುರಿ್ ಆನಿ್ ಜುವ್ಂವ್ಕ್್ ವಿಶೆ�ಷ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಖಂಯಚಿಚ್್ 

ತಬೆಯಾತ್್  ಜ್ಂವ್್  ಶಿಕ್ಪ್್  ಜ್ಂವ್್  ನ್್  ಮ್ಹಣುನ್್ 
ಜುದೆವ್್ ಮುಖೆಲ್ಂಕ್  ಕಳಿತ್್ ಆಸೆ್ಂ.್  ತೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್ 
ತ್ಣಂ್  ಭಿಯೆನ್ಶೆಂ್  ಉಲೊಂವೆಚಿಯ�್  ಮುಖೆಲ್ಂನಿ್ 
ಗುಮನ್್  ಕೆಲೆಂ.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತ್ಯಾ್  ಮುಖೆಲ್ಂಕ್ 
ಭೊ�ವ್್  ಆಜ್ಪ್್  ಜ್ಲೆಂ.್  ಪೆದುರಿ್  ಆನಿ್  ಜುವ್ಂವ್್ 
ಜೆಜುಸವೆಂ್ ಆಸ್ಲೆ್ ಮ್ಹಣುನ್್ ತ್ಣಂ್ ತ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ಸಮೊ್ವ್ನಾ್  ಕ್ಣೆಘಲೆಂ.್  14

್ ಹ್ಯಾ್  ದೊ�ಗ್್  ಅಪೊಸತಾಲ್್ 
ಸವೆಂ್ ಲ್ಗಿಂಚ್್ ಉಬೊ್ ರ್ವ್್ಯಾ್ ಥೊಂಟ್ಯಾಕ್ ತ್ಣಂ್ 
ಪಳೆಲೊ.್ ತ್ಕ್್ ಗೂಣ್್ ಜ್ಲೆ್್ ತ್ಣಂ್ ದೆಖೆ್ಂ.್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್ ಅಪೊಸತಾಲ್ಂಚ್ಯಾ್ ಉತ್ರಿಕ್ ವಿರೊ�ಧ್್ ತ್ಣಂ್ 
ಕ್ತೆಂಚ್್ ಸ್ಂಗೊಂವ್ಕ್್ ಜ್ವ್ನಾ.

15
್ ಜುದೆವ್್  ಮುಖೆಲ್್  ಆಪೊಸತಾಲ್ಂಕ್ 

ಸಭೆಸ್ಲ್ಂತೆ್ಂ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಧ್ಡ್ನಾ,್ 16
್ “ಹ್ಂಕ್ಂ್ ಆಮಿ್ 

ಕ್ತೆಂ್ ಕಯ್ಯಾಂ?್ ಹ್ಣಂ್ ವ್ಹಡೆ್ಂ್ ಆಚಯೆಯಾಂ್ ಕೆಲ್ಂ್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಂತ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾಕ್ ಕಳಿತ್್ 
ಆಸ್.್ ಹೆಂ್ ಆಚಯೆಯಾಂ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ತೆಂ್ ಸತ್್ 
ನ್ಹಯ್್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜ್ಯ್ನಾ.್ 17

್ ಪುಣ್್ ಹ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಚ್ಯಾ್ 
(ಜೆಜುಚ್ಯಾ)್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಸ್ಂಗ್ನ್ಶೆಂ್ ಆಮಿ್ 
ತ್ಂಕ್್  ಬೆಷ್ಟಯ್ಯ್.್  ತವಳ್್ ಹಿ್ ಖಬರ್್  ಲೊಕ್್ 
ಮಧೆಂ್ ವಿಸ್ತಾಚಿಯಾ್ ನ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ತೆ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗೆ್.

18
್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಜುದೆವ್್  ಮುಖೆಲ್್  ಪೆದುರಿ್  ಆನಿ್ 

ಜುವ್ಂವ್ಕ್್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಭಿತರ್್ ಆಪೊವ್ನಾ,್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ 
ನ್ಂವ್ನ್್  ಖಂಯೆಚಿಂಚ್್  ಶಿಕೊಂವ್ಕ್್  ನ್ಹಜೊ್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಚತ್ರಿಯ್್  ದಿಲ್.್  19

್ ಪುಣ್್  ಪೆದುರಿ್  ಆನಿ್  ಜುವ್ಂವ್್ 
ತ್ಂಕ್,್ “ಆಮಿ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ಯಯ್್ಗಿ�್ ವ್್ 
ದೆವ್ಕ್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ಯ್ಯ್ಗಿ�?್ ಹ್ಂತು್ ಖಂಯೆಚಿಂ್ 
ದೆವ್ಕ್ ಸಮ್ ಜ್ಲೆ್ಂ?್ ತುಮಿಚ್್ ಮ್ಹಣ್.್  20

್ ಆಮಿ್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್  ಸ್ಂಗ್ನ್ಶೆಂ್  ರ್ವ್ಂವ್ಕ್್  ಜ್ಯ್ನಾ.್ 
ಆಮಿ್ ದೆಖೆ್ಂ್ ಆನಿ್ ಆಯಕ್ಲ್್ಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ವಿಶೆಯಾಂತ್್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ಸ್ಂಗ್ಜ್ಯಚ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

21
್ 
–22

್ ಜುದೆವ್್ ಮುಖೆಲ್ಂಕ್ ಅಪೊಸತಾಲ್ಂಕ್ ಶಿಕ್್್ 
ಲ್ಂವ್ಕ್್  ಖಂಯಚಿಯ�್  ವ್ಟ್ಯ�್  ದಿಸೊಂವ್ಕ್್  ನ್,್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಘಡ್ಲ್ಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಪ್ಸತ್್ ಸಗೊ್್ 
ಲೊ�ಕ್ ದೆವ್ಕ್ ಹೊಗ್ಪ್್ ದಿತಲೊ.್ (ಹ್ಯಾ್ ಆಚಯ್ಯಾಂ್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಗೂಣ್್ ಜ್ಲೊ್್ ಮನಿಸ್್ ಚ್ಳಿ�ಸ್್ ವಸ್ಯಾಂ್ 
ಪ್ರಿಸ್್ ಚಡ್್ ಪ್ರಿಯ್್ ಜ್ಲ್್.)್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಜುದೆವ್್ 
ಮುಖೆಲ್ಂನಿ್  ಅಪೊಸತಾಲ್ಂಕ್  ಪತ್ಯಾಯಾನ್್  ಚತರಿಯ್್ 
ದಿ�ವ್ನಾ್ ಧ್ಡೆ್ಂ.

ಪೆದುರಿ ಆನಿ ಜುವಾಂವ್ ಪಾಟಂ ಪತಾತಾಲೆ
23

್ ಪೆದುರಿ್  ಆನಿ್ ಜುವ್ಂವ್್ ಜುದೆವ್್ ಮುಖೆಲ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ಸಭೆ್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಭ್ಯ್ರಿ್  ಸನ್ಯಾ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಜಮ್ಯಾಶಿಂ್ 
ಪ್ಟಂ್ ಗೆಲೆ.್ ಪರಿಧ್ನ್್ ಯ್ಜಕ್ ಆನಿ್ ಜುದೆವ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ಮ್ಲಗೆಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್  ಮುಖೆಲ್್  ಆಪ ಣ್್ಕ್  ಸ್ಂಗ್ಲೆಂ್ 
ಹಯೆಯಾಕ್ ತ್ಣಂ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಜಮ್ಯಾಂಕ್ ಖಳಯ್ೆಂ.್ 24

್ ಹೆಂ್ 
ಆಯಕ್ತನ್್ ಭ್ವ್ಥಿಯಾ್ ಏಕ್ ಮನ್ಂತ್್ ದೆವ್ಲ್ಗಿಂ್ 
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ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್  ಕರುಂಕ್  ಲ್ಗೆ್:್  ತ್ಂಚೆ್  ಥಂಯ್್  ಏಕ್ 
ಮನ್್ ಆಸೆ್ಂ.್  “ಧನಿಯ್,್ ಅಂತ್ರಿಳ್ಯ�್ ಭುಂಯ�್ 
ದಯ್ಯಾಕಯ�್ ಆನಿ್ ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್ ಆಸ್ಲೆಂ್ ಹಯೆಯಾಕ್ 
ವಸ್ತಾ್ ರಚಲೊ್್ ರಚ್ನಾರ್್ ತುಂಚ್.್ 25

್ ಆಮೊಚಿ್ ಪುವಯಾಜ್್ 
ದ್ವಿದ್್ ತುಜೊ್ ಸೆವ್ಕ್ ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.್ ತ್ಣೆಂ್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಆತ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಆಧ್ರ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಹಿಂ್ ಉತ್ರಿಂ್ ಬರಯ್:

‘ರ್ಷ್ಟ್ರಂ್ ಬೊ�ಬ್್ ಮ್ಚೆಯಾಂ್ ಕ್ತ್ಯಾಕ?
ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಚೊ್ ಲೊ�ಕ್ ದೆವ್ಕ್ ವಿರೊ�ಧ್್ 

ಜ್ವ್ನಾ್ ಚಿಂತೆಚಿಂ್ ಕ್ತ್ಯಾಕ?್ ಹ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ 
ಕ್ಯಂಚ್್ ಉಪಯೊ�ಗ್್ ನ್!

್ 26್ ‘ಭುಂಯೆಚಿಂ್ ರ್ಯ್್ ಝುಜುಂಕ್ ತಯ್ರ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾತ್;

ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕಯ�್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಕಯ�್ 
ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಅಧಿಪತಿ್ ಸಕಕ್ಡ್್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಮೆಳ್್ಯಾತ್.’್ ್  ಕ್�ತಯಾನ್.್ 2:1–2

27
್ ಹೆರೊದ್್ ರ್ಯ್,್ ಪೊನ್ಸೆ್ ಪ್ಲ್ತ್,್ ಹೆರ್್ ಲೊ�ಕ್ 

ಆನಿ್  ಜುದೆವ್್  ಹ್ಯಾ್  ಶಹರ್ಂತ್್  ಎಕ್ಟಯ್್  ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಜೆಜುಕ್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಕತ್ಯಾನ್್ ಹೊಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಖರೆಂ್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಘಡೊ್ಯಾ.್ ಜೆಜು್ ತುಜೊ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಸೆವ್ಕ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 
ತುವೆಂ್ ತ್ಕ್್ ಮ್ಖ್್ಂಯ್.್ 28

್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ವಿರೊ�ಧ್್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಯೊ್್ ಹೊ್ ಲೊ�ಕ್ ತುಜ್ ಮ್ಂಡ್ವಳ್್ 
ಪೂಣ್ಯಾ್  ಜ್ಯೆಶೆಂ್  ಕರಿಲ್ಗೊ್.್  ತುಜ್ಯಾ್  ಸಕ ತೆಾನ್ಯ�್ 
ತುಜ್ಯಾ್ ಜ್ಣ್್ಯೆಂತ್ಯ�್ ಹೆಂ್ ಘಡೆಂ್.್ 29

್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್ 
ಆತ್ಂ್  ತ್ಣಂ್  ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್  ಆಯ್ಕ್.್  ತೆ್  ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ಭಿಯೆಂವ್ಕ್್ ಪರಿಯತ್ನಾ್ ಕತ್ಯಾತ್!್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಆಮಿ್ ತುಜೆ್ 
ಸೆವಕ.್ ತುಜಂ್ ಉತ್ರಿಂ್ ಭಿಯೆನ್ಶೆಂ್ ಸ್ಂಗೊಂವ್ಕ್್ 
ತುಂಚ್್  ಕುಮೊಕ್  ಕರ್.್  30

್ ತುಜೊ್  ಹ್ತ್್  ಲ್ವ್ನಾ್ 
ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ನ್ಂವ್ಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಪ್ಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ಗೂಣ್್ 
ಕರ್;್ ಖುಣ್್ ಯ�್ ಆಚಯ್ಯಾಂ್ ಕರ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್ 
ಕರಿಲ್ಗೆ್.

31
್ ಅಶೆಂ್ ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಯಾಂನಿ್ ಮ್ಗೆಣ್ಂ್ ಕರಿತ್್ ಆಸ್ತಾನ್,್ 

ತೆ್ ಜಮೊ್ ಜ್ಲ್್್ ಸುವ್ತ್್ ಹ್ಲ್್.್ ತೆ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಆತ್ಯಾಂತ್್ ಭಲೆಯಾ್ ಆನಿ್ ದೆವ್ಚೆಂ್ ಉತ್ರ್್ ಧೆೈರ್ನ್್ 
ಪಗಯಾಟುಂಕ್ ಲ್ಗೆ್.

ಭಾವಾಥಾಕ್ತಾಂಚೆಂ ಎರಾವಾಟಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್
32

್ ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಯಾಂಚಿ್  ಕ್ಳ್್ಂಯ�್ ಮನ್ಯ�್ ಏಕಚ್್ 
ಜ್ಲ್್ಂ.್  ಜ್ಮ್ಯಾಂತ್್ ಆಸ್ಲೊ್  ಕೊಣ್ಯ�್ ಜ್ಂವ್್ 
ಆಪ ಣ್್ಂ್  ಥಂಯ್್  ಆಸ್ಲೊಯಾ್  ವಸ್ತಾ್  ಆಪ ಣ್್ಚಿ್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ನ್ತೆ್.್ ಬದ್್ಕ,್ ತ್ಣಂ್ ಹಯೆಯಾಕ್ ವ್ಂಟುನ್್ 
ಘತ್ಲ್ಂ.್  33

್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಜೆಜು್  ಖರೆಂ್  ಜ್ವ್ನಾಯ�್ 
ಮೆಲ್್ಯಾಂತೊ್್ ಜವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಉಠೊನ್್ ಆಯೊ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಅಪೊಸತಾಲ್್ ವ್ಹಡ್್ ಸ್ಮಥೆಯಾನ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾಲೆ.್ 

ದೆವ್ನ್್  ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್  ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಯಾಂಕ್  ಚಡ್್  ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಆಶಿ�ವ್ಯಾದಿತ್್  ಕೆಲೆ.್  34

್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್  ಸವ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ 
ಗಜ್ಯಾಯಾಂಕ್ ಪ್ವತಾಲೆ.್ ಭುಂಯ್ಭ್ಟ್್ ಆನಿ್ ಘರ್ದ್ರ್್ 
ಆಸ್ಲೊ್ ಹಯೆಯಾಕೊ್್  ತೆಂ್ ವಿಕುನ್,್  35

್ ಆಯೊ್್ ದುಡು್ 
ಅಪೊಸತಾಲ್ಂಚ್ಯಾ್  ಪ್ಂಯ್್  ಸಶಿಯಾಂ್  ದವತ್ಯಾಲ್ಂ.್ 
ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತೆಂ್ ಹಯಯಾಕ್್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಗಜೆಯಾ್ ತೆಕ್ದ್್ ವ್ಂಟತಾಲೆ.

36
್ ತ್ಯಾ್ ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಯಾಂ್ ಪೆೈಕ್್ ಜುಜೆ್ ಮ್ಹಳೊೆ ್್ ಆಸೊ್.್ 

ಅಪೊಸತಾಲ್್  ತ್ಕ್್  ಬ್ನಯಾಬ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಆಪಯ ತ್ಾಲೆ.್ 
(ಬ್ನಯಾಬ್್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  “ಧೆೈರ್್  ದಿಂವ್ಚಿ.”)್ 
ಸಿ�ಪ್ರಿಸ್ಂತ್್ ಜಲ್ಮಲೊ್್ ಹೊ್ ಲೆವಿತ್್ ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.a್ 
37

್ ಜುಜೆಚೊ್ ಏಕ್ ಶೆತ್್ ಆಸೆ್ಂ.್ ತ್ಣೆಂ್ ತೆಂ್ ವಿಕುನ್್ 
ಆಯೊ್್ ದುಡು್ ಅಪೊಸತಾಲ್ಂಚ್ಯಾ್ ಪ್ಂಯ್ಂ್ ಲ್ಗಿಂ್ 
ದವಲೊಯಾ.

ಅನಾನಿೇರಾ ಆನಿ ಸಾಫಿೇರಾ

5್ ್ 1್ ಅನ್ನಿ�ಯ್್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್  ನ್ಂವ್ಚೊ್  ಎಕೊ್್ 
ಆಸೊ್.್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ಬ್ಯ್ೆಚೆಂ್  ನ್ಂವ್್  ಸ್ಫಿರ್.್ 

ಅನನಿ�ಯ್ನ್್ ಅಪ ಣ್್ಲ್ಗಿಂ್ ಆಸ್ಲೊ್ ಇಲೊ್್ ಜ್ಗೊ್ 
ವಿಕೊ್.್ 2್ ಪುಣ್,್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ್ ದುಡ್್ಂತ್್ ಏಕ್ ವ್ಂಟೊ್ 
ಮ್ತ್ರಿ್ ತ್ಣೆಂ್ ಅಪೊಸತಾಲ್ಂಚ್ಯಾ್ ಪ್ಂಯ್ಂ್ ಸಶಿಯಾಂ್ 
ದವಲೊಯಾ.್  ತ್ಣೆಂ್  ಥೊಡೊ್ ದುಡು್ ಆಪ್್ಯಾ್  ಖ್ತಿರ್್ 
ಗುಪ್ತ್್ ಲ್ಪಯೊ.್್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಬ್ಯ್ೆಕ್ ಹೆಂ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸೆ್ಂ.್ 
ತಿ್ ತ್ಕ್್ ಮ್ನ್್ಲ್.

3
್ ಪೆದುರಿನ್,್  “ಅನ್ನಿ�ಯ್,್  ತುಜ್ಯಾ್  ಕ್ಳ್್ಂತ್್ 

ರ್ಜ್ಯಾ್ ಕರುಂಕ್ ತುವೆಂ್ ಸೆೈತ್ನ್ಕ್ ಸೊಡ್ನಾ್ ದಿಲೆ್ಂ್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ?್ ತುವೆಂ್ ಫಟ್್ ಮ್ನ್ಯಾ,್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾಕ್ 
ಠಕೊಂವ್ಕ್್  ಪಳೆಲ್ಂಯ್.್  ತುವೆಂ್  ತುಜೊ್  ಜ್ಗೊ್ 
ವಿಕೊ್ಯ್,್ ಪುಣ್್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ್ ದುಡ್್ಂತ್್ ಏಕ್ ವ್ಂಟೊ್ 
ತುಜೆ್  ಖ್ತಿರ್್  ದವನ್ಯಾ್  ಕ್ಣೆಘಲ್ಯ್್  ಕ್ತ್ಯಾಕ?್ 
4

್ ತುವೆಂ್  ಜ್ಗೊ್  ವಿಕ್ಚಿಯಾ್  ಪಯ್ೆಂ್  ತೊ್  ತುಜೊಚ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.್ ತುವೆಂ್ ವಿಕ್್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್ಯ�್ ಆಯ್ಲೊ್ 
ದುಡು್ ತುಜೊಚ್್ ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.್  ಹೆಂ್  ವ್ಯ್ಟ್  ಕ್ಮ್್ 
ಕರುಂಕ್  ತುವೆಂ್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಚಿಂತೆ್ಂಯ್?್  ತುವೆಂ್ 
ಫಟ್್ ಸ್ಂಗ್ಲೆಂ್ ದೆವ್ಕ,್ ಮನ್ಶೆಕ್ ನ್ಹಯ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

5
್ -್ 6್ ಅನ್ನಿಯ್ನ್್ ಹೆಂ್ ಆಯಕ್ಲೆಂ್ಚ್್ ಸಕ್್್ ಪಡುನ್್ 

ಪ್ರಿಣ್್  ಸೊಡೊ್.್  ಥೊಡ್ಯಾ್  ತನ್ಯಾಟ್ಯಾಂನಿ್  ಯೆ�ವ್ನಾ್ 
ತ್ಚಿ್ ಕೂಡ್್ ವಸ್ತ್ಂನಿ್ ಗುಟ್ಯ್್.್ ತ್ಣಂ್ ತಿ್ ವ್ವ್ವ್ನಾ್ 
ವನ್ಯಾ್ ಮ್ತೆಯಾಕ್ ಪ್ಯ್.್ ಹ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಆಯಕ್ಲೆ್್ 
ಹಯೆಯಾಕೊ್್ ಭೆಂ್ ಭಿರ್ಂತಿನ್್ ಭಲೆಯಾ.

7
್ ಸುಮ್ರ್್ ತಿ�ನ್್ ವ್ರ್ಂ್  ಜ್ಲ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 

ತ್ಚಿ್ ಬ್ಯ್್್ ಸ್ಫಿರ್್ ಭಿತರ್್ ಆಯ್.್ ಘಡ್ಲ್ಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಸ್ಫಿ�ರ್ಕ್  ಕಳಿತ್್  ನ್ತೆ್ಂ.್  8

್ ಪೆದುರಿನ್್ 
ತಿಕ್,್  “ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಜ್ಗ್ಯಾ್  ಥ್ವ್ನಾ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಕ್ತೊ್್ 

a 4.36 ಲೆವಿತ್ ಲೆವಿ್  ಕುಳಿಯೆಚೊ.್  ಹ್ಯಾ್  ಕುಳಿಯೆಚೆ್ 
ದೆವ್ಳ್ಂತ್್ ಯ್ಜಕ್ಕ್ ಸಹ್ಯಕ್ ಜ್ವ್ನಾಸೆ್.
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ದುಡು್  ಆಯ್ಲೊ್ ಮ್ಹಣ್್ ಮ ್್ಹಕ್್  ಸ್ಂಗ್.್  ಇತೊ್ಚ್್ 
ದುಡುಗಿ�?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.
ಸ್ಫಿ�ರ್ನ್,್  “ವ್ಹಯ್,್  ತಿತೊ್ಚ್!್  ಮ್ಹಣ್್ 

ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗಿ್.
9

್ ಪೆದುರಿನ್್ ತಿಕ್,್ “ತುವೆಂ್ ಆನಿ್ ತುಜ್ಯಾ್ ದ್ದ್್ಯಾನ್್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚ್ಯಾ್  ಆತ್ಯಾಕ್  ಪರಿ�ಕ್್್  ಪಳೆಂವ್ಕ್್ 
ಮ್ನ್ಲ್ಯಾತ್್  ಕ್ತ್ಯಾಕ?್  ಪಳ ,ೆ್  ತುಜ್ಯಾ್  ದ್ದ್್ಯಾಕ್ 
ಮ್ತಿಯೆಕ್ ಪ್ಯ್ೆ್ ಜಣ್್ ಬ್ಗ್್ಕಡೆ್ ಆಯ್್ಯಾತ್!್ ತೆ್ 
ತುಕ್ಯ�್ ತೆ�ಚ್್ ಪರಿಂ್ ವ್ವ್ವ್ನಾ್ ವ್ಹತ್ಯಾಲೆ”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 10

್ ತಕ್ಷಣ್ಚ್್ ಸ್ಫಿ�ರ್ನ್್ ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ಪ್ಂಯ್್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಪಡುನ್್ ಪ್ರಿಣ್್ ಸೊಡೊ.್್ ತೆ್ ತನ್ಯಾಟೆ್ 
ಭಿತರ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಪಳೆತನ್್ ತಿ್ ಮೊನ್ಯಾ್ ಪ್ವ್ಲ್.್್ ತ್ಣಂ್ 
ತಿಕ್್ ವ್ವ್ನ್್ ವ್ಹನ್ಯಾ,್ ತಿಚ್ಯಾ್ ದ್ದ್್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಬಗೆ್ನ್್ 
ಮ್ತಿಯೆಕ್ ಪ್ಯ್.್ 11

್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಆಯಕ್ಲೆ್್ 
ಸಮೆಸ್ತಾ್ ಭ್ವ್ಥಿಯಾ್ ಆನಿ್ ಸವ್ಯಾ್ ಲೊ�ಕ್ ಭಿರ್ಂತಿನ್್ 
ಭಲೆಯಾ.

ದೆವಾಚಿಂ ಖುಣ್ಾ ಆನಿ ಆಚರಾತಾಂ
12

್ ಅಪೊಸತಾಲ್ಂನಿ್ ಸಬ್ರ್್ ಖುಣ್್ ಆನಿ್ ಅಚಯ್ಯಾಂ್ 
ಕೆಲ್.್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಲೊಕ್ನಿ್ ತಿಂ್ ಕ್ಮ್ಂ್ ಪಳೆಲ್ಯಾಂತ್.್ 
ಅಪೊಸತಾಲ್್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಸ್ಲ್ಮಂವ್ಚಿಯಾ್ ಮಂಟಪ್ಂತ್್ 
ಮೆಳ ತ್ಾಲೆ.್  ತ್ಯಾ್  ಸಮೆ�ಸ ತ್ಾಂಚೊ್  ಉದ ದೆಾ�ಶ್್  ಏಕಚ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೊ.್  13

್ ತ್ಂಚೆ್  ಸವೆಂ್ ಉಬೆ್  ರ್ವ್ಂಕ್ 
ಆಪ್ಣ್ಕಯ�್ ಆಹಯಾತ್್ ಆಸ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಹೆರ್ಂ್ ಕೊಣ್ಕಚ್್ 
ಬೊಗುಂಕ್  ನ್.್  ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್  ಲೊ�ಕ್  ಅಪೊಸತಾಲ್ಂ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಬರಿ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾಲೆ.್ 14

್ ಆನಿ್ ಚಡ್್ ಆನಿ್ 
ಚಡ್್  ಲೊ�ಕ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕ್  ಪ್ತೆಯಾಲೆ.್  ಸಬ್ರ್್ 
ಸಿತ್�ಯೊ�್ ಆನಿ್ ದ್ದೆ್್ ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಯಾಂಚ್ಯಾ್ ಜಮ್ಯಾಂಕ್ 
ಸೆವಯಾತ್ಲೆ.್ 15

್ ಆಶೆಂ್ ಆಸ್ತಾನ್,್ ಪೆದುರಿ್ ವ್ಟೆರ್್ ವೆತ್್ 
ಮ್ಹಳಿ್್ ಖಬರ್್ ಆಯಕ್ಲೆ್್ ಲೊ�ಕ್ ಪ್ಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ರಸ್್ಯಂಕ್ 
ವ ್್ಹವ್ವ್ನಾ್  ಹ್ಡ್ನಾ್  ಹ್ಂತುಳ್ನಾ್  ಆನಿ್  ಖಟ್್ಯಾಂಚೆರ್್ 
ನಿದ್ಯ ತ್ಾಲೊ.್  ಪೆದುರಿಚಿ್  ಸ್ವಿ್್  ಪಡ್್ಯಾರ್್  ಪುರೊ,್ 
ಪ್ಡೆಸ್ತಾ್  ಗೂಣ್್  ಜ್ತಲೆ್  ಮ್ಹಣ್್  ಲೊ�ಕ್  ಚಿಂತಲೊ.್ 
16

್ ಜೆರುಜಲೆಮ್್ ಭೊಂವ್ಂರಿಂಚ್ಯಾ್ ಸಗ್್ಯಾ್ ಗ್ಂವ್ಂ್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಲೊ�ಕ್ ಯೆತಲೊ.್ ತ್ಣಂ್ ಪ್ಡೆಸ ತ್ಾಂಕಯ�್ 
ದೆಂವ್ಚಿರ್ಲ್ಗ್ಲ್್ಯಾಂಕಯ�್ ವ್್ಹವ್ವ್ನಾ್ ಹ್ಡತಾಲೆ.್ ಹ್ಯಾ್ 
ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಲೊಕ್ಂಕ್ ಗೂಣ್್ ಜ್ಲೆಂ.

ಅಪೊಸತಾಲಾಂಕ್ ಆಡಕಾಳ್ ಕರಂಕ್  
ಜುದೆವಾಂಚಿಂ ಪರಿಯತ್ನ್

17
್ ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್  ಯ್ಜಕ್  ಆನಿ್  ತ್ಚೆ�್  ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್  ಈಷ್ಟ್ 

(ಸ್ದುಸೆವ್)್  ಚಡ್್  ಮಸ್ರಿನ್್  ಭಲೆಯಾ.್  18
್ ತ್ಣಂ್ 

ಅಪೊಸತಾಲ್ಂಕ್ ಧನ್ಯಾ್  ರ್ಜ್ಯಾ್ ಹಂತಚ್್ ಬಂದೆಂತ್್ 
ಘಾಲೆಂ.್ 19

್ ಪುಣ್್ ರ್ತಿಂ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚ್ಯಾ್ ದುತ್ನ್್ 
ಯೆ�ವ್ನಾ್  ಬಂದೆ�ಸ್ಳೆಚಿಂ್  ದ್ರ್ಂ್  ಉಘಡಿ್ಂ.್ 
ದೆ�ವ್ದುತ್ನ್್  ಅಪೊಸತಾಲ್ಂಕ್  ಆಪವ್ನಾ್  ವ್ಹನ್ಯಾ್ 

ಭ್ಯ್ರಿ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ತ್ಂಕ್,್ 20
್ “ವಚುನ್್ ದೆವ್ಳ್ಂತ್್ 

ಉಬೆ್ ರ್ವ್.್ ಜೆಜು್ ಥಂಯ್್ ಆಸಲ್್ಯಾ್ ಹ್ಯಾ್ ಜವಿತ್ಚ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಹಯೆಯಾಕಯ�್  ಲೊಕ್ಕ್  ಸ್ಂಗ್”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ 21

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತ್ಣಂ್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ಸಕ್ಳಿಂ್ 
ದೆವ್ಳ್ಕ್ ವಚುನ್್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ದಿಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗೆ್.
ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್ ಯ್ಜಕ್ ಆನಿ್ ತ್ಚೆ್ ಈಷ್ಟ್ ದೆವ್ಳ್ಕ್ ಆಯ್ೆ.್ 

ತ್ಣಂ್ ಜುದೆವ್್ ಮುಖೆಲ್ಂಚ್ಯಾ್ ಆನಿ್ ಇಸ್ರಿಯೆಲ್ಂತ್್ 
ಪರಿಮುಖ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಜಮ್ಯಾಂಕ್ ಸೆವಯಾಲೆ.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ಅಪೊಸತಾಲ್ಂಕ್  ಆಪ ಣ್್್  ಲ್ಗಿಂ್  ಆಪವ್ನಾ್  ಹ್ಡುಂಕ್ 
ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದೆ್ ಸ್ಳೆಕ್ ಧ್ಡೆ್ಂ.್ 22

್ ದೆವ್ಳ್ಚ್ಯಾ್ 
ಶಿಪ್ಯ್ಂನಿ್  ಬಂದೆಸ್ಳೆಕ್  ವೆತನ್್  ಥಂಯ್್ 
ಅಪೊಸತಾಲ್್ ನ್ತೆ್ಂ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತೆ್ ಪ್ಟಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ 
ಜುದೆವ್್ ಪರಿಮುಖ್ಂಕ,್ 23

್ “ಬಂದೆಸ್ಳ್್ ಧ್ಂಪುಣ್್ 
ಆಸೆಂ್್ ಆನಿ್ ಬಿ�ಗ್್ ಘಾಲೆಂ್.್ ರ್ಕ್ಲ್್ ದ್ರ್್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಉಬೆ್ 
ಆಸ್ಲೆ.್ ಪುಣ್್ ಆಮಿ್ ದ್ರ್ಂ್ ಉಘಡ್ತಾನ್್ ಬಂದೆಸ್ಳ್್ 
ಖ್ಲ್್ ಆಸೆ್ಂ!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.್ 24

್ ದೆವ್ಳ್ಚ್ಯಾ್ 
ರ್ಕ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ ಪರಿಮುಖ್್ ಆನಿ್ ಪರಿಧ್ನ್್ ಯ್ಜಕ್ ಹೆಂ್ 
ಆಯುಕ್ನ್್ ಘಡಬಾಡೆ.್್ ಹ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಜ್ಯ್ತಾಗಿ�್ ಮ್ಹಣ್್ 
ತೆ್ ಭಿಯೆಲೆ.

25
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ದುಸೊರಿ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ತ್ಂಕ್,್ “ಆಯ್ಕ್!್ 

ತುಮಿ್ ಬಂದೆ್ ಸ್ಳೆಂತ್್ ಘಾಲೊ್್ ಲೊ�ಕ್ ದೆವ್ಳ್ಂತ್್ 
ಉಬೆ್ ಆಸ್ತ್.್ ತೆ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ದಿತ್ತ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್  26

್ ತವಳ್್  ನ್ಯಕ್  ಆನಿ್  ತ್ಚೆ್ 
ಲೊ�ಕ್ ವಚುನ್್ ಅಪೊಸತಾಲ್ಂಕ್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಆಪವ್ನಾ್ 
ಹ್ಡೆ್ಂ.್ ಪುಣ್್ ಶಿಪ್ಯ್ಂನಿ್ ಬಳ್ಂತ್್ ಕರುಂಕ್ ನ್.್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತೆ್  ಲೊಕ್ಕ್ ಭಿಯೆಲೆ್.್  ಲೊ�ಕ್ 
ರ್ಗ್ನ್್ ಫ್ತರ್್ ಉಡವ್ನಾ್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ತಿಯಾತ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಭಿಯೆಲೆ.

27
್ ಶಿಪ್ಯ್ಂನಿ್  ಅಪೊಸತಾಲ್ಂಕ್  ಸಭೆಕ್  ಆಪವ್ನಾ್ 

ಹ್ಡ್ನಾ್ ಜುದೆವ್್ ಮುಖೆಲ್್ ಮುಖ್ರ್್ ಉಬೆ್ ಕೆಲೆ.್ ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್ 
ಯ್ಜಕ್ನ್್ ಅಪೊಸತಾಲ್ಂಕ,್ 28

್ “ತ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಚ್ಯಾ್ 
(ಜೆಜುಚ್ಯಾ)್ ನ್ಂವ್ನ್್ ತುಮಿ್ ಶಿಕೊಂವ್ಕ್್ ನ್ಹಜೊ್ ಮ್ಹಣ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ತ್ಕ್ದ್್ ದಿಲ್್.್ ಪುಣ್್ ತುಮಿ್ ಕ್ತೆಂ್ ಕೆಲ್ಂ?್ 
ತುಮಿ್  ಜೆರುಜಲೆಮ್್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಶಿಕೊವ ಣೆ್ಂತ್್  ಭನ್ಯಾ್ 
ಸೊಡ್್ಂ,್  ತ್ಯಾ್  ಮನ್ಶೆಚ್ಯಾ್  (ಜೆಜುಚ್ಯಾ)್  ರಗ ತ್ಾಕ್ 
ಆಮಿಚ್್ ಜವ್ಬ್ದಾರ್್ ಜ್ಂವ್ನಾ್ ಕರುಂಕ್ ತುಮಿ್ ಪರಿಯತ್ನಾ್ 
ಕತ್ಯಾತ್ಗಿ�”್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.

29
್ ಪೆದುರಿ್ ಆನಿ್ ಉಲೆಯಾಲೆ್ ಅಪೊಸತಾಲ್,್ “ಆಮಿ್ ವಿಧೆ�ಯ್್ 

ಜ್ಯ್ಯ್್ ಜ್ಲೆ್ಂ್ ದೆವ್ಕಚ್್ ಶಿವ್ಯ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ನ್ಹಯ್!್  30

್ ತುಮಿ್  ಜೆಜುಕ್  ಜವೆಶಿಂ್  ಮ್ಲೊಯಾ.್ 
ತುಮಿ್  ತ್ಕ್್  ಖುಸ್ಯಾರ್್  ಉಮ್ಕ್ಳ್ಯ್ೆಂ.್  ಪುಣ್್ 
ದೆವ್ನ್,್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಪುವ್ಯಾಂಜ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ದೆವ್ನ್ಚ್್  ಜೆಜುಕ್  ಮೆಲ್್ಯಾ್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಜವಂತ್್ 
ಉಠಯ್ೊ!್ 31

್ ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಉಜ್್ಕ್ ಉಕಲ್ನಾ್ 
ವೆಲೊ್್  ತೊಚ್್  ಜೆಜು.್  ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್  ಜುದೆವ್್  ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ಖ್ತಿರ್್ ಪಶಚಿತ ತ್ಾಪ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ದೆವ್್ ಥಂಯ್್ 
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ಪತೊಯಾಂವ್ಚಿಯಾ್  ಮ್ರಿಫತ್್  ಪ್ತ್ಕ್ಂಚೆಂ್  ಭೊಗಸೆಣೆಂ್ 
ಜೊಡುಂಕ್  ದೆವ್ನ್್  ಜೆಜುಕ್  ಆಮೊಚಿ್  ಮುಖೆ�ಲ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ಸೊಡ್ಂಣ್ದಾರ್್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ಕೆಲ್ಂ.್ 32

್ ಹ್ಯಾ್ 
ಘಡ್ಚಿಯಾ್ ಸಂಗಿತಾಂಕ್ ಆಮಿಚ್್ ಸ್ಕಸೆ.್ ಆಮಿ್ ಮ್ತ್ರಿ್ ನ್ಹಯ್್ 
ವಿಧೆ�ಯ್್  ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾ್  ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್  ಲೊಕ್ಕ್  ದೆವ್ನ್್ 
ದಿಂವ್ಚಿ್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಆತೊಮಚ್್  ಸ್ಕಸೆ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಆಸ್”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

33
್ ಜುದೆವ್್  ಮುಖೆ�ಲ್್  ಹಿಂ್  ಉತ್ರಿಂ್  ಆಯುಕ್ನ್್ 

ಭೊ�ವ್್ ರ್ಗ್ರ್್ ಜ್ವ್ನಾ,್ ಅಪೊಸತಾಲ್ಂಕ್ ಜವೆಶಿಂ್ 
ಮ್ರಿಜಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಆಸೆ್.್  34

್ ತವಳ್್  ಫ್ರಿಜೆವ್ಂ್ 
ಪೆೈಕ್್ ಎಕೊ್್ ಸಭೆಂತ್್ ಉಠೊನ್್ ಉಬೆ್ ರ್ವ್್.್ ತ್ಚೆ್ 
ನ್ಂವ್್ ಗ್ಮ್ಲ್ಯೆಲ್.್ ತೊ್ ನಿಯಮ್ಶ್ಸಿತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಆಸ್ಲೊ್ ಆನಿ್ ಸಗೊ್್ ಲೊ�ಕ್ ತ್ಕ್್ ಮ್ನ್್ ದಿತಲೆ.್ 
ಥೊಡೊ್ ವೆ�ಳ್್ ಅಪೊಸತಾಲ್ಂಕ್ ಸಭೆ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ 
ದ್ಡಿಜಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ತ್ಣೆಂ್  ಲೊಕ್ಕ್  ಸ್ಂಗೆ್ಂ.್ 
35

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತ್ಣೆಂ್ ತ್ಂಕ್,್  “ಇಸ್ರಿಯೆಲ್ಚ್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ನೊ�,್ ತುಮಿ್ ಹ್ಂಕ್್ ಕ್ತೆಂ್ ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಚತ್ರಿಯ್್  ಘಯ್!್  36

್ ಥೊಡ್ಯಾ್  ಕ್ಳ್್ 
ಆದಿಂ,್ ಥೆಯೊ್ ಮ್ಹಳೊೆ ್್ ಆಯಲ್ೊ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಉಗ್ಸ್್ಕ್ 
ಆಸ್ಗಿ�?್ ತ್ಣೆಂ್ ಆಪ್ಣ್ಕಚ್್ ವ್ಹಡ್್ ಮನಿಸ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತೊ್ 
ಸ್ಂಗುನ್್ ಆಸ್ಲೊ.್್ ಸುಮ್ರ್್ ಚ್ಶಿಯಾಂ್ ಜಣ್್ ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಸೆವಯಾಲೆ್.್ ಪುಣ್್ ತ್ಕ್್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ಲೊಯಾ.್ 
ತ್ಚೆ್ ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕಚೆಯಾ್ ಸಗೆ್್ ಶಿಂಪಡ್ನಾ್ ದ್ವೆ್.್ ತ್ಂಚೆ�್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಕ್ಯಂಚ್್ ಕರುಂಕ್ ಜ್ವ್ನಾ.್ 37

್ ಉಪ್ರಿಂತ್,್ 
ಜುದ್ಸ್್ ಮ್ಹಳೊೆ್್ ಗ್ಲ್ಲೆಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯೊ್.್ ತೊ್ 
ಜಣ್ಗಣನ್ಚೊ್  ದಿ�ಸ್್  ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.್  ತ್ಣೆಂಯ�್ 
ಆಪೆ್್  ಜಣ್ಂಚೊ್  ಏಕ್ ಪಂಗಡ್್  ಕೆಲೊ್.್  ತ್ಕ್ಯ�್ 
ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ಲೊಯಾ.್ ತ್ಚೆ್ ಪ್ಟ್ವ್್ದಾರಿ್ ಶಿಂಪಡ್ನಾ್ ಧ್ವೆ.್್ 
38

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಆತ್ಂ್ ಹ್ವೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ 
ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ ಹ್ಯಾ್ ಲೊಕ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಪಯ್ಸೆ್ ರ್ವ್.್ 
ತ್ಂಕ್್ ತ್ಂಚೆ್ ಇತ್್ಯಾಕಚ್್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಸೊಡ್.್ ತ್ಂಚೆಂ್ 
ಯೊ�ಜನ್್ ಮನ್ಶೆ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯ್್ಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ತೆಂ್ 
ನ್ಸ್್ ಜ್ತಲೆಂ.್ 39

್ ಪುಣ್್ ತೆಂ್ ದೆವ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯ್ೆಲೆಂ್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ತುಮಿ್  ತ್ಂಕ್್  ಆಡ್ಂವ್ಕ್್  ಸ್ಧ್ಯಾ್ 
ಜ್ಂವೆಚಿಂ್ ನ್.್ ತುಮಿ್ ದೆವ್ಕಚ್್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಝುಜ್ಲೆ�ಬರಿ್ ಜ್ಯ್ತಾ!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.
ಗ್ಮ್ಲ್ಯೆಲ್ನ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಯಾಕ್ ಜುದೆವ್್ ಮುಖೆಲ್್ 

ಒಪೆ್.್  40
್ ತ್ಣಂ್  ಅಪೊಸತಾಲ್ಂಕ್  ಭಿತರ್್  ಆಪವ್ನಾ,್ 

ಮ್ನ್ಯಾ,್ ಜೆಜು್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಸ್ಂಗೊ್ ನ್ಹಜೊ್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಚತ್ರಿಯ್್ ದಿ�ವ್ನಾ್ ಧ್ಡ್ನಾ್ ಸೊಡೆ್ಂ.್ 41

್ ಅಪೊಸತಾಲ್್ 
ಸಭೆ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಸನ್ಯಾ್ ಗೆಲೆ.್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ನ್ಂವ್ಂ್ 
ಖ್ತಿರ್್ ಆವಮಯ್ಯಾದ್್ ಭೊಗೆಚಿಂ್ ಭ್ಗ್್ ಮೆಳೆ್ಂ್ ಮ್ಹಣ್್ 
ತೆ್ ಸಂತೊಸ್್ ಪ್ವೆ್.್ 42

್ ತ್ಣಂ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಶಿಕೊಂವೆಚಿಂ್ 
ರ್ವ್ಂಕ್ ನ್.್ ಜೆಜುಚ್್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ಬರಿ್ ಖಬರ್್ 
ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ ಮುಂದಸಿಯಾಲೆಂ.್  ತ್ಣಂ್  ಹಯೆಯಾಕ್ ದಿ�ಸ್್ 
ದೆವ್ಳ್ಂತ್ಯ�್ ಲೊಕ್ಕ್ ಘರ್ಂನಿ್ ಶಿಕಯ್ತಾಲೆ.

ವಿಶೆೇಸ್ ರಾಮಾಂ ಖಾತಿರ್ ಸಾತ್  
ಜಣ್ಾಂಚೆಂ ನೆೇಮಕ್ಪಣ್

6್ ್ 1 ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್  ಶಿಸ್ಂಚೊ್  ಸಂಖೊ್  ಚಡ್್  ಆನಿ್ 
ಚಡ್ತ್ತಾ್ ವೆತ್ಲೊ.್ ಪುಣ್್ ಹ್ಯಾ್ ವೆಳ್ರ್್ ಗಿರಿ�ಕ್ 

ಉಲೊಂವ್ಚಿಯಾ್ ಶಿಸ್ಂನಿ್ ಜುದೆವ್್ ಶಿಸ್ಂ್ ಲ್ಗಿಂ್ ದೂರ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.್ ಹಯೆಯಾಕ್ ದಿ�ಸ್್ ಶಿಸ್ಂಕ್ ದಿಂವ್ಚಿಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ವಿಧ್್ಂಕ್  ತ್ಂಚೊ್  ವ್ಂಟೊ್ 
ಮೆಳನ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಣಂ್ ಚೂಕ್ ಮ್ಂಡಿ್ಂ.

2
್ ತವಳ್್ ಬ್ರ್್ ಜಣ್್ ಅಪೊಸತಾಲ್್ ಸಗ್್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂಚಿ್ 

ಜಮ್ತ್್  ಆಪೊವ್ನಾ್  ತ್ಂಕ್,್  “ದೆವ್ಚೆಂ್ ಉತ್ರ್್ 
ಶಿಕೊಂವೆಚಿಂ್  ಆಮೆಚಿಂ್  ಕ್ಮ್.್  ಪುಣ್್  ತೆಂ್  ರ್ವೆಚಿಂ್ 
ಸಮನ್ಹಯ್!್ ಆಮಿ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಜೆವ್ಣ್್ ದಿ�ಂವ್ಕ್್ ಕುಮೊಕ್ 
ಕಚ್ಯಾಯಾಕಯ�್ ದೆವ್ಚಿ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಮುಕ್ರ್್ ಸರುಂಚಿ್ 
ಬರೆಂ.್ 3್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್,್ ಭ್ವ್ಂನೊ�,್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಲೊಕ್್ 
ಮ್ಹಧೆ್್  ಸ್ತ್್  ಜಣ್ಂಕ್  ವಿಂಚುನ್್  ಕ್ಡ್.್  ತ್ಣಂ್ 
ಲೊಕ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಬರೆ್ ಮ್ಹಣ್್ ಮ್ನ್ಜ್ಯ್;್ ಜ್ಣ್್ಯೆನ್್ 
ಭಲೆಯಾಲೆ್ ಜ್ಯ್ಯ್್ ಆನಿ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಅತ್ಯಾನ್್ ಭಲಯಾಲೆ್ 
ಜ್ಯ್ಯ್.್  ಆಮಿ್  ತ್ಂಕ್್  ಹೆಂ್  ಕ್ಮ್್  ಅಧಿ�ನ್್ 
ಕತ್ಯಾಂವ್.್  4

್ ತವಳ್್  ಆಮಿ್  ಅಮೊಚಿ್  ಸಗೊ್್  ವೆ�ಳ್್ 
ಮ್ಗ ಣ್್ಯಾಂತ್್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಉತ್ರ್್ ಪಗಯಾಟ್್ ಕರುಂಕ್ 
ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

5
್ ಸಗ್್ಯಾ್ ಜಮ್ತೆಕ್ ಹಿ್ ಅಲೊ�ಚನ್್ ಪಸಂದ್್ ಜ್ಲ್.್ 

ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತ್ಣಂ್ ಹ್ಯಾ್ ಸ್ತ್್ ಜಣ್ಂಕ್ ವಿಂಚೆ್ಂ:್ 
ಸೆತಾಫ್ನ್ಕ್ (ವ್ಹಡ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂನ್್ ಆನಿ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾನ್್ 
ಭಲಯಾಲೊ್  ಮನಿಸ್),್  ಫಿಲ್ಪ್ಕ,a್  ಪೊರಿಖೊರ್ಕ,್ 
ನಿಕ್ನೊರ್ಕ,ತಿಮೊನ್ಕ,್  ಪ್ಮೆಯಾನ್ಕ್  ಆನಿ್ 
ನಿಕ್್ಲ್ಂವ್ಕ್್ (ಮತ್ಂತರ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಜುದೆವ್್ ಜ್ಲೊ್್ 
ಹೊ್ ಅಂತಿಯೊಕ್ಚೊ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೊ.)್ 6

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ತ್ಣಂ್ ಹ್ಯಾ್ ಸ್ತ್್ ಜಣ್ಂಕ್ ಅಪೊಸತಾಲ್್ ಮುಖ್ರ್್ 
ಉಬೆ್ ಕೆಲೆಂ.್ ಅಪೊಸತಾಲ್ಂನಿ್ ಮ್ಗೊನ್,್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ಮ್ತ್ಯಾರ್್ ಆಪೆ್್ ಹ್ತ್್ ದವಲೆಯಾ.

7
್ ದೆವ್ಚೆಂ್ ಉತ್ರ್್  ಚಡ್್  ಆನಿ್  ಚಡ್್  ಲೊಕ್ಕ್ 

ವಿಸ್ತಾರಿತ್್ ಗೆಲೆಂ.್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಂಚ್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂಜಮ್ಂತ್್ 
ಚಡ್್ ಆನಿ್ ಚಡ್್ ವ್ಹಡ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗಿ್.್ ಸಬ್ರ್್ ಜುದೆವ್್ 
ಯ್ಜಕ್ ಪ್ತೆಯಾಲೆ್ ಆನಿ್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ಲೆ.

ಜುದೆವ್ ಸೆತಾಫಾನಾಕ್ ವಿರೊೇಧ್ ಜಾಲೆ
8

್ ಸ ತೆಾಫ್ನ್್  (ಸ್ತ್್ ಜಣ್ಂ್  ಪೆೈಕ್್ ಎಕೊ್)್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ಕುಪೆಯಾನ್ಯ�್  ಸಕ ತೆಾನ್ಯ�್  ಭರೊನ್್  ಅಚಯ್ಯಾಂ್ 
ಆನಿ್  ಖುಣ್್  ದ್ಖೊಂವ್ಕ್್  ಲ್ಗೊ್.್  9

್ ಪುಣ್್  ಥೊಡೆ್ 
ಜುದೆವ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್  ತ್ಚೆಲ್ಗಿಂ್ ತಕ್ಯಾಕ್  ರ್ವೆ್.್  ಹೆ್ 
ಜುದೆವ್್  ಸಿನ್ಗೊಗ್ಚೆ್  ಜ್ವ್ನಾಸೆ್.್  ತ್ಕ್್  “ಮುಕತಾ್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾಂಚೆಂ್  ್ b್  ಸಿನ್ಗೊಗ್”್  ಮ್ಹಣ್್  ಅಪಯತಾಲೆ.್ 

a 6.5 ಫಿಲ್ರ್ಹೊ್ ಜೆಜುಚೊ್ ಅಪೊಸತಾಲ್್ ನ್ಹಯ್.
b 6.9 ಮುಕ್ತಾ ಜಾಲಾಲಿಯಂಚೆಂಏಕ್ ಪ್ವಿಟಂ್ ಗುಲ್ಮ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಮುಕತಾ್ ಜ್ಲೆ್್ ಜುದೆವ್.
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(ಸಿರೆ�ನ್್ ಆನಿ್ ಅಲೆಕ್ಸೆಂದಿರಿಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯ್ೆ್ ಜುದೆವ್ಂ್ 
ಖ್ತಿರ್ಯ�್ ಹಿ್ ಸಿನ್ಗೊಗ್್ ಜ್ವ್ನಾಸಿ.್)್ ಸಿಲ್ಸಿಯ್ ಆನಿ್ 
ಆಸಿಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯ್ೆ್ ಜುದೆವ್ಯ�್ ತ್ಂಚೆ್ ಸವೆಂ್ ಆಸೆ.್್ 
ತೆ್ ಸಗೆ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ತ್ಚೆಲ್ಗಿಂ್ ತಕಯಾ್ ಕರುಂಕ್ ಲ್ಗೆ್.್ 
10

್ ಪುಣ್್ ಜ್ಣ್್ಯೆನ್್ ಉಲೊಂವ್ಕ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾನ್್ 
ತ್ಕ್್ ಕುಮೊಕ್ ಕೆಲ್.್ ಸೆತಾಫ್ನ್ಂಚಿ್ ಉತ್ರಿಂ್ ಭೊ�ವ್್ 
ಸಕೆತಾನ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ತ್ಚೆ್ ಸವೆಂ್ ತಕಯಾ್ ಕರುಂಕ್ 
ತ್ಂಕ್್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ಯ್ನಾಶೆಂ,

11
್ “ಸೆತಾಫ್ನ್್ ಮೊಯೆ್ಕಯ�್ ದೆವ್ಕಯ�್ ವಿರೊ�ಧ್್ 

ಜ್ವ್ನಾ್  ಖೊಟ್  ಸಂಗಿತಾ್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾ;್  ತ್ಕ್್  ಆಮಿಂಚ್್ 
ಆಯಕ್ಲ್ಂ!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಶೆಂ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ದುಡು್ 
ದಿಲೊ.್ 12

್ ಆಶೆಂ್ ಹೆ್ ಜುದೆವ್್ ಜುದೆವ್ಂಚ್ಯಾ್ ವ್ಹಡಿಲ್್ 
ಮುಖೆಲ್ಂಕಯ�್ ನಿತಿಶ್ಸ್ತ್ಯಾಂಕಯ�್ ಘಡಬಾಡ್್ ಕೆಲ್.್ 
ತ್ಣಂ್ ಚಡ್್ ರ್ಗ್ನ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್  ಸ ತೆಾಫ್ನ್ಕ್ ಧನ್ಯಾ್ 
ಜುದೆವ್್ ಮುಖೆಲ್ಂಚೆಂ್ ಸಭೆಕ್ ಅಪೊವ್ನಾ್ ವೆ್ಹಲೊ.

13
್ ಹ್ಯಾ್ ಜುದೆವ್ಂನಿ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಫಟ್್ ಸ್ಕ್್ಯಾಂಕ್ 

ಆಪೊವ್ನಾ್  ಹ್ಡ್ನಾ,್  “ಹೊ್  ಮನಿಸ್್  ಹ್ಯಾ್  ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಜ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ್  (ದೆವ್ಳ್ಚ್ಯಾ)್  ವಿರೊ�ಧ್್  ಜ್ವ್ನಾಯ�್ 
ಮೆಯ್ೆಚೆಂ್  ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ಚ್ಯಾ್  ವಿರೊ�ಧ್ಯ�್ 
ಖೊಟೊಯಾ್ ಸಂಗೊ್ಯ್ ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ ಸ್ಂಗ್ತಾ.್ 14

್ ನಜರೆತೊಚಿ್ 
ಜೆಜು್ ಹೆಂ್ ದೆವ್ಳ್್ ಮೊಡ್ನಾ್ ಮೊಯೆ್ಚ್ಯಾ್ ರಿತಿರಿವ್ಜೊಯಾ್ 
ಬದಲತಾಲೊ್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಣೆಂ್ ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ ಆಮಿ್ ಆಯ್ಕ್ಲ್ಂ”್ 
ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ್ಯ್ೆಂ.್  15

್ ಸಭೆಂತ್್  ಬಸ್ಲೆ್  ಸಕ್್ಂನಿ್ 
ಸ ತೆಾಫ್ನ್ಚೆಂ್ ಮುಖಮಳ್್ ಸಮ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಪಳೆತ್ನ್್ 
ಏಕ್ ದೆ�ವ್ದುತ್ಚ್ಯಾ್ ಬರಿ್ ಪಜಯಾಳತಾಲೆಂ.

ಸೆತಾಫಾನಾಂಚೊ ಶೆಮಾತಾಂವ್

7್ ್ 1 ್ ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್  ಯ್ಜಕ್ನ್್  ಸ ತೆಾಫ್ನ್ಕ,್  “ಹೊಯಾ್ 
ಸಂಗೊ್ಯ್  ನಿ�ಜ್ವೆ�?”್  ಮ್ಹಣ್್  ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.್ 

2
್ ಜ್ಪ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ತೊ್  ಆಶೆಂ್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್:್ 

“ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಜುದೆವ್್  ಬ್ಪ್ನೊ�,್  ಭ್ವ್ಂನೊ�,್ 
ಮ ್್ಹಕ್್  ಕ್ನ್್  ದಿಯ್.್  ಅಮೊಚಿ್  ಪುವಯಾಜ್್  ಜ್ಲೊ್್ 
ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಕ್  ಆಮೊಚಿ್  ಮಹಿಮೆಚೊ್  ದೆ�ವ್್ 
ದಿ�ಷಿಟಕ್  ಪಡೊ್.್  ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್್  ಹ್ರ್ನ್ಂತ್್ 
ರ್ವ್ಚಿಯಾ್  ಪಯ್ೆಂ್  ಮೆಸ್ಪೊತ್ಮಿಯ್ಂತ್್  ಆಸೊ್.್ 
3

್ ದೆವ್ನ್್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಕ,್ ‘ತುಜೊ್ ಗ್ಂವ್್ ತುಜ್ಯಾ್ 
ಸೆೈಯ್ಯಾಂಕಯ�್  ಸೊಡ್ನಾ್  ಹ್ವೆಂ್  ದ್ಖಯ್್ಯಾ್ 
ಗ್ಂವ್ಕ್ ವಚ್’್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

4
್ “ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ನ್್  ್ ಖ್ಲ ದೆಾ�ಯ್್ a್ 

ಗ್ಂವ್್  ಸೊಡ್ನಾ್  ಹ್ರ್ನ್ಂತ್್  ರ್ವ್ಂಕ್  ಗೆಲೊ.್ 
ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಚೊ್ ಬ್ಪ್್ ಮೆಲ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ದೆವ್ನ್್ 
ತ್ಕ್್  ಆತ್ಂ್  ತುಮಿ್  ರ್ವ್ಚಿಯಾ್  ಹ್ಯಾ್  ಜ್ಗ್ಯಾಕ್ 
ಧ್ಡೆ್ಂ.್ 5

್ ಪುಣ್್ ದೆವ್ನ್್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಕ್ ಹ್ಂಗ್್ 
ಖಂಯಚಿಚ್್ ಭುಂಯ್್ ದಿಲ್್ ನ್.್ ದೆವ್ನ್್ ತ್ಕ್್ ಗೆ�ಣ್್ 
ಜ್ಗೊಯ�್ ದಿಂವ್ಕ್್ ನ್.್ ಪುಣ್್ ಮುಖ್್ಯಾ್ ಕ್ಳ್ಂತ್್ 

a 7.4 ಖಾಲೆ್ದೇಯ್ವ್್ ಬ್ಬಿಲೊ�ನಿಯ್.

ಹೊ್  ಗ್ಂವ್್  ತ್ಕ್ಯ�್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಕ್�್ 
ದಿತಲೊಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ದೆವ್ನ್್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಕ್ ಭ್ಸ್ವಿಣ್್ 
ದಿಲ್.್ (ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಕ್ ಭುಗಿಯಾಂಚ್್ ನ್ತ್ಲ್ಯಾ್ ವೆಳ್ರ್್ 
ಹೆಂ್ ಘಡೆ್ಂ.)

6
್ “ದೆವ್ನ್್  ತ್ಕ್,್  ‘ತುಜ್  ಸಂತತ್್  ದುಸ್ರಿಯಾ್ 

ಗ್ಂವ್ತ್್  ಜಯೆತ್ಲೆ.್  ತೆ್  ಅಪರಿಚಿತ್್  ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಜಯೆತ್ಲೆ.್ ಥಂಯ್ಚಿಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ತ್ಂಕ್ಂ್ ಗುಲ್ಮ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘವ್ನಾ್ ಚ್ಶಿಯಾಂ್ ವಸ್ಯಾಂ್ ಪಯ್ಯಾಂತ್್ 
ತ್ಂಕ್್ ವ್ಯ್ಟ್ ಕತ್ಯಾಲೆ.್ 7್ ಪುಣ್್ ತ್ಂಕ್್ ಗುಲ್ಮ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಲ್್ಯಾ್ ರ್ಷ್ಟ್ರಂಕ್ ಹ್ಂವ್್ ಶಿಕ್್್ 
ದಿತ್ಲೊಂ’್  ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್  ತೆಂಚ್್  ನ್ಹಯ್್ 
ದೆವ್ನ್್ ತ್ಕ್,್  ‘ತ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತುಜೊ್ ಲೊ�ಕ್ 
ತ್ಯಾ್ ಗ್ಂವ್ಂತ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಹ್ಯಾ್ 
ಜ್ಗ್ಯಾರ್್ ಆರ್ಧ್ನ್್ ಕತಯಾಲೆ’್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

8
್ “ದೆವ್ನ್್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್್ ಸವೆಂ್ ಏಕ್ ಸೊಲೊ್್ ಕನ್ಯಾ್ 

ಕ್ಣೆಘಲೊ.್ ತೊ್ ಸೊಲ್್ಯಾಚೊ್ ಗುತ್ಯಾಚ್್ ಸುನತ್.್ ಆಶೆಂ್ 
ಆಸ ತ್ಾನ್್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ನ್್ ಎಕೊ್್ ಪೂತ್್ ಜ್ತ್ನ್,್ 
ತ್ಯಾ್ ಪುತ್ಕ್ ಆಟ್್ಯಾ್ ದಿಸ್್ ಸುನತ್್ ಕೆಲ್.್ ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ಪುತ್ಚೆಂ್  ನ್ಂವ್್  ಇಸ್ಕ.್  ಇಸ್ಕಯ�್  ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಪುತ್ಕ್ ಜ್ಕೊಬ್ಕ್ ಸುನತ್್ ಕೆಲ್.್ ಆನಿ್ ಜ್ಕೊಬ್ನ್್ 
ಆಪ್್ಯಾ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಚೆಕ್ಯಾಯಾ್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಕ್ ಸುನತ್್ ಕೆಲ್.್ ಹೆ್ 
ಚೆಕೆಯಾ್ ಭುಗೆಯಾಚ್್ ಮುಖ್್ಯಾ್ ಬ್ರ್್ ಜಣ್್ ಪುವಯಾಜ್್ ಜ್ಲೆ.

9
್ “ಹೆ್  ಪುವಯಾಜ್್  ಜುಜೆಚೆ್  (ತ್ಚೆ್  ಭ್ವ್)್  ವಯ್ರಿ್ 

ಮಸ್ರಿನ್್ ಭಲೆಯಾ.್ ತ್ಣಂ್ ಜುಜೆಕ್ ಎಜಪ್ತಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ಗುಲ್ಮ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ವಿಕೊ್.್ ಪುಣ್್ ದೆ�ವ್್ ಜುಜೆ್ ಸವೆಂ್ 
ಆಸೊ್.್  10

್ ಜುಜೆಕ್  ಥಂಯ್್  ಸಬ್ರ್್  ಕಷ್ಟ್  ಆಯ್ೆ.್ 
ಪುಣ್್ ದೆವ್ನ್್ ತ್ಯಾ್ ಸವ್ಯಾ್ ಕಷ್ಟಂ್  ಥ್ವ್ನಾ್  ತ್ಕ್್ 
ರ್ಕೆ್ಂ.್  ತವಳ್್  ಫ್ರೊವ್್  ಎಜಪ ತ್ಾಚೊ್  ರ್ಯ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.್  ದೆವ್ನ್್ ಜುಜೆಕ್ ದಿಲ್್ಯಾ್  ಜ್ಣ್್ಯ್್ 
ವವಿಯಾಂ್  ಫ್ರ್ವ್್  ಜುಜೆಚೆರ್್  ಮ್ನ್ಲೊ್  ಆನಿ್ 
ಸನ್ಮನ್್ ಕೆಲೊ.್ ಫ್ರ್ವ್ಯಾನ್್ ಜುಜೆಕ್ ಎಜಪ ತ್ಾಚೊ್ 
ಕ್ಭ್ಯಾರಿ್  ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಘರಣ್ಯಾಂತ್್ ಆಸ್್ಯಾ್ 
ಸವ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಚೆರ್್ ಅಧಿಕ್ರಿ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ನೆಮೊ್.್ 11

್ ಪುಣ್್ 
ಎಜಪ ತ್ಾಂತ್್  ಆನಿ್  ಖ್ನ್ಆನ್ಂತ್್  ದುಕಳ್್  ಪಡೊ್.್ 
ಖ್ಂವ್ಕ್್ ನ್ಸ ತ್ಾನ್್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಪುವಯಾಜ್ಂಕ್ ಭೊ�ವ್್ 
ಕಷ್ಟ್ ಜ್ಲೆ.

12
್ “ಪುಣ್್ ಎಜಪ್ತಾಂತ್್ ಖ್ಣ್್ ಎಕ್ಟಂಯ್್ ಕೆಲ್ಂ್ ಮ್ಹಳಿ್್ 

ಖಬರ್್ ಜ್ಕೊಬ್್ ಆಯುಕ್ನ್,್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಪುವಯಾಜ್ಂಕ್ 
ಥಂಯ್್ ಧ್ಡೆ್ಂ.್  (ಹೆಂ್ ಎಜಪ ತ್ಾಕ್ ತ್ಂಚೆಂ್ ಪಯ್ೆಂ್ 
ಪಯ್ಣ್.)್ 13

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತೆ್ ಥಂಯ್್ ದುಸೆರಿ್ ಪ್ವಿಟಂ್ ಗೆಲೆ.್ 
ಹ್ಯಾ್ ಪ್ವಿಟಂ,್ ಆಪುಣ್್ ಕೊಣ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಜುಜೆನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಭ್ವ್ಂಕ್  ಸ್ಂಗೆ್ಂ್  ಆನಿ್  ಜುಜೆಚ್ಯಾ್  ಕುಟ್ಮಂಚ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಫ್ರ್ವ್ಯಾಕ್ ಕಳಿತ್್ ಜ್ಲೆಂ.್ 14

್ ಉಪ್ರಿಂತ್,್ 
ಜುಜೆಕ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಬ್ಪ್ಯ್್ ಜ್ಲೊ್್ ಜ್ಕೊಬ್ಕ್ ಆನಿ್ 
ಕುಟ್ಮಂಚ್ಂಕ್ (ತೆ್ ಸಗೆ್್ ಮೆಳ್ನ್್ ಪ್ವುಣೆಶೆಂ್ ಜಣ್)್ 
ಎಜಪ ತ್ಾಕ್  ಆಪೊಂವ್ಕ್್  ಥೊಡ್ಯಾ್  ಜಣ್ಂಕ್  ಧ್ಡೆ್ಂ.್ 
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15
್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಜ್ಕೊಬ್್ ಎಜಪ್ತಾಕ್ ಗೆಲೊ.್ ಜ್ಕೊಬ್್ 

ಆನಿ್ ಆಮೆಚಿ್ ಪುವಯಾಜ್್ ಆಪುಣ್್ ಮೊರ್ಸರ್್ ಥಂಯ್ಚಿ್ ಆಸೆ್.್ 
16

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತ್ಂಚಿ್ ಕುಡಿಯೊ್ ಶೆಖೆಮ್ಕ್ ಧ್ಡೊ್ಯಾ.್ 
ಥಂಯ್ಚಿಯಾ್  ಏಕ್  ಫೊಂಡ್ಂತ್್  ತ್ಂಕ್್  ಮ್ತೆಯಾಕ್ 
ಪ್ಯ್ಂ.್  (ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ನ್್ ಹೆಮೊರಿತ್ಚ್ಯಾ್ ಚೆಕ್ಯಾಯಾ್ 
ಭುಗ್ಯಾಯಾಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಮೊಲ್ಕ್ ಘತ್ಲೊ್ ಫೊಂಡ್್ ಹೊಚ್.್ 
ತ್ಣೆಂ್ ತ್ಂಕ್ಂ್ ರುಪೆಂ್ ಮೊಲ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ದಿಲೆಂ.)

17
್ “ಎಜಪ್ತಾಂತ್್ ಅಮ್ಚಿಯಾ್ ಲೊಕ್ಚೊ್ ಜುದೆವ್ಂಚೊ್ 

ಸಂಖೊ್  ಚಡ್್  ಜ್ಲೊ.್  (ದೆವ್ನ್್  ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಕ್ 
ಭ್ಸ್ಯ್ೊ್ ವೆ�ಳ್್ ಚಡ್್ ವೆಗಿಂಚ್್ ಯೆಂವ್ಚಿ್ ಆಸೊ್.)್ 
18

್ ಉಪ್ರಿಂತ್,್ ದುಸೊರಿ್ ರ್ಯ್್ ಎಜಪ್ತಾಂತ್್ ರ್ಜ್ಟ್್ 
ಕರುಂಕ್ ಲ್ಗೊ್.್ ತ್ಕ್್ ಜುಜೆ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಕ್ಯಂಚ್್ 
ನೆಣ್ಂ್ ಆಸೊ್.್ 19

್ ಹ್ಯಾ್ ರ್ಯ್ನ್್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ಘಾತ್್ ಕೆಲೊ.್ ತ್ಣೆಂ್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಪುವಯಾಜ್ಂಕ್ ವ್ಯ್ಟ್ 
ಕೆಲೆಂ.್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಕ್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ರಿಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಘಾಲಯ್ೆಂ.

20
್ “ಮೊಯ್ೆ್  ಜಲಮಲೊ್್  ಹ್ಯಾ್  ಕ್ಳ್ರ್ಚ್.್  ತೊ್ 

ಭೊ�ವ್್  ಸೊಭಿತ್್  ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.್ ಮೊಯ್ೆಕ್  ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ಬ್ಪ್ಯ್ಚಿಯಾ್  ಘಾರ್್  ತಿ�ನ್್  ಮಹಿನೊ್  ಪಯ್ಯಾನ್್ 
ವ್ಗಯ್ೊ.್ 21

್ ತ್ಣಂ್ ಮೊಯ್ೆಕ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಘಾಲ ತ್ಾನ್್ 
ಫ್ರ್ವ್ಯಾಚೆ�್ ಧುವೆನ್್ ತ್ಕ್್ ಪೊಸೊಕ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಘತೊ್.್ 
ತಿಣೆಂ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಸ್ಂತ್್ ಪುತ್್ ಬರಿ್ ವ್ಗಯ್ೊ.್ 22

್ ಎಜಪ್ತಾ್ 
ಗ್ರ್ಂನಿ್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ ಜ್ಣ್ಂ್ ಜ್ಲ್್್ ಸವ್ಯಾ್ ಶ್ಸ್ತ್ಂನಿ್ 
ಮೊಯ್ೆಕ್  ಶಿಕಯ್ೆಂ.್  ತೊ್ ಉತ್ರಿನ್್  ಆನಿ್  ಕನೆಯಾನ್್ 
ಭೊ�ವ್್ ಶ್ತಿವಂತ್್ ಜ್ಲೊ.

23
್ “ಮೊಯ್ೆಕ್  ಚ್ಳಿ�ಸ್್  ವಸ್ಯಾಂಚೊ್  ಆಸ ತ್ಾನ್,್ 

ಆಪ್್ಯಾ್  ಭ್ವ್ಂಕ್ ಜುದೆವ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಭೆಟ್್ ದಿಂವಿಚಿ್ 
ಬರೆಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಲ್ಗೊ.್್ 24

್ ಎಜಪ್ತಾಂತ್್ ಎಕೊ್್ 
ಜುದೆವ್್ ಎಕ್್ಯಾಕ್ ಆನ್ಯಾಯ್್ ಕನ್ಯಾ್ ದಗುದಾಂಚೆಂ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ 
ಮೊಯ್ೆನ್್  ತ್ಯಾ್  ಎಜಪ್ತಾ್  ಗ್ರ್ಕ್  ಬಳ್ಂತ್್  ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಮ್ನ್ಯಾ್  ಜವೆಶಿ್  ಮ್ಲೊಯಾ.್  25

್ ಆಪ ಣ್್ಂಕ್  ಬಚ್ವ್್ 
ಕಚ್ಯಾಯಾಕ್  ದೆ�ವ್್  ಮೊಯ್ೆಕ್  ಉಪಯೊ�ಗ್್  ಕತ್ಯಾ್ 
ಮ್ಹಣುನ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಜುದೆವ್್  ಭ್ವ್್  ಸಮ್ತಲೆ್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಮೊಯೆ್ನ್್ ಚಿಂತೆ್ಂ.್ ಪುಣ್್ ತ್ಣಂ್ ಸಮು್ನ್್ ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ 
ನ್.

26
್ “ದುಸ್ರಿಯಾ್  ದಿಸ್,್  ದೊ�ಗ್್  ಜುದೆವ್್  ಝಗಡ್ನಾ್ 

ಪಡ ತ್ಾಲೆ್ ಮೊಯ್ೆನ್್ ದೆಖೆ್ಂ.್ ತ್ಂಕ್ಂ್ ರ್ಜ್ ಕರುಂಕ್ 
ತ್ಣೆಂ್  ಪರಿಯತ್ನಾ್  ಕನ್ಯಾ್  ‘ಇಷ್ಟಂನೊ�,್  ತುಮಿ್ 
ಭ್ವ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್!್ ತುಮಿ್ ಎಕ್ಮೆಕ್್ ಅನ್ಯಾಯ್್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಕತ್ಯಾತ್?’್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಂಕ್ಂ್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.್ 
27

್ ದುಸ್ರಿಯಾಂಕ್  ಅನ್ಯಾಯ್್  ಕತ್ಯಾಲೊ್  ಮೊಯ್ೆಕ್ 
ಪ್ಟಂ್ ಲೊಟುನ್,್  ‘ತುಕ್್ ಆಮೆಚಿ�್ ವಯ್ರಿ್ ಅಧಿಕ್ರಿ್ 
ಮ್ಹಣುನಿ�್ ನಿತಿಕತ್ಯಾ್ ಮ್ಹಣುಯ�್  ಕೊಣೆಂ್  ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ 
ಸ್ಂಗ್ವ್ೆ?್ ನ್!್ 28

್ ಕ್ಲ್್ ತ್ಯಾ್ ಎಜಪ್ತಾಚ್ಯಾಕ್ ಜವೆಶಿಂ್ 
ಮ್ಲಯಾಲೆ್ ಬರಿ್ ಮ ್್ಹಕ್ಯ�್ ಮ್ತ್ಯಾಯ್ವೆ?’್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 29

್ ಹೆಂ್ ಆಯಕ್ತಚ್್ ಮೊಯೆ್ನ್್ ಎಜಪ್ತಾ್ 

ಸೊಡ್ನಾ್ ಮಿದಿಯ್ನ್್ ಗ್ಂವ್ಕ್ ವಚುನ್್ ಪದೆಯಾಶಿ್ ಬರಿ್ 
ರ್ವ್ಂಕ್ ಲ್ಗೊ್.್ ಥಂಯ್್ ತ್ಕ್್ ದೊ�ಗ್್ ಚೆಕೆಯಾ್ 
ಭುಗೆಯಾ್ ಜಲಮಲೆ.

30
್ “ಚ್ಳಿ�ಸ್್  ವಸ್ಯಾಂ್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಮೊಯ್ೆ್ 

ಸಿನ್ಯ್್ ಪವಯಾತ್್  ಸಶಿಯಾಂ್  ಆರಣ್ಯಾಂತ್್ ಆಸ ತ್ಾನ್್ 
ಜಳ್್ಯ್ ಬೊಲ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಉಜ್ಯಾಂತ್್ ಏಕ್ ದೆ�ವ್ದೂತ್್ ದಿಷಿಟ್ 
ಪಡೊ್.್ 31

್ ಮೊಯ್ೆ್ ವಿಜಮತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್ ಸಶಿಯಾಂ್ 
ಗೆಲೊ.್ ತವಳ್್ ಮೊಯ್ೆಕ್ ಏಕ್ ತ್ಳೊೆ್ ಆಯಕ್ಲೊ.್ 
ತೊ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೊ್  ತ್ಳೊೆ ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೊ.್ 
32

್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್್  ತ್ಕ್,್  ‘ಹ್ಂವ್ಚ್್  ತುಜ್ಯಾ್ 
ಪುವಯಾಜ್ಂಚೊ್ ದೆ�ವ್.್ ಹ್ಂವ್ಚ್್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಚೊ್ 
ದೆ�ವ್,್ ಇಸ್ಕ್ಚೊ್ ದೆ�ವ್್ ಆನಿ್ ಜ್ಕೊಬ್ಚೊ್ ದೆ�ವ್’್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ ಮೊಯೆ್್ ಭಿಯ್ನ್್ ಥಥಯಾಲೊಯಾ;್ 
ಬೊಲ್ಯಾಕ್ ಪಳೆತನ್್ ಭಿಯ್ಲೊ.

33
್ “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್್ ತ್ಕ್,್ ‘ತುಜ್ಯಾ್ ಪ್ಂಯ್ಚೊಯಾ್ 

ವ್್ಹಣೊ�್ ನಿಕ್್ಯ್,್ ಆತ್ಂ್ ತುಂ್ ಉಬೆ್ ರ್ಂವ್ಚಿ್ ಜ್ಗೊ್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 34

್ ಲೊ�ಕ್ ಎಜಪ ತ್ಾಂತ್್ ಭೊ�ವ್್ 
ವ್ಳ್ಳ ಚೆಿಂ್  ಹ್ವೆಂ್  ಪಳೆಲ್ಂ;್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಚೆಂ್ 
ರುದ್ನ್್  ಹ್ಂವೆಂ್  ಆಯಕ್ಲ್ಂ.್  ಹ್ಂವ್್  ತ್ಂಕ್್ 
ಬಚ್ವ್್  ಕಚ್ಯಾಯಾಕ್  ದೆಂವುನ್್  ಆಯ್್ಂ.್  ಮೊಯ್ೆ,್ 
ಆತ್ಂ್ ಹ್ಂವ್್ ತುಕ್್ ಎಜಪ ತ್ಾಕ್ ಧ್ಡತಾಲೊಂ’್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

35
್ “ತ್ಯಾ್  ಜುದೆವ್ಂ್  ಥ್ವ್ನಾ್  ತಿರಸ್ಕ್ರ್್  ಜ್ಲೊ್್ 

ಹೊಚ್್  ಮೊಯ್ೆ.್  ತ್ಣಂ್  ತ್ಕ್,್  ‘ತುಕ್್  ಆಮೊಚಿ್ 
ಅಧಿಪತಿ್  ಮ್ಹಣುನಿ�್  ನಿತಿಕತ್ಯಾ್  ಮ್ಹಣುನಿ�್  ತುಕ್್ 
ಕೊಣೆಂ್  ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್  ಸ್ಂಗ್್ಯ್?’್  ಮ್ಹಣ್್  ಸವ್ಲ್್ 
ಕರಿಲ್ಗೆ್.್  ಪುಣ್್  ದೆವ್ನ್್  ಅಧಿಪತಿಜ್ವ್ನಾಯ�್ 
ಸೊಡ್ಂಣ ದ್ಾರ್್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ಧ್ಡೆ್ಂ್ ತ್ಯಾ್ ಮೊಯ್ೆಕಚ್.್ 
ದೆವ್ನ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ದುತ್್  ಮ್ರಿಫ್ತ್್  ಮೊಯ್ೆಕ್ 
ಧ್ಡೆ್ಂ.್  ಜಳ್ಚಿಯಾ್  ಬೊಲ್ಯಾಂತ್್ ಮೊಯ್ೆನ್್  ದೆಖ್ಲೆ್ಂ್ 
ಹ್ಯಾ್  ದೆ�ವ್ದುತ್ಕಚ್.್  36

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್ ಮೊಯ್ೆನ್್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ಎಜಪ ತ್ಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಪೊವ್ನಾ್ ಹ್ಡೆ್ಂ.್ ತ್ಣೆಂ್ 
ಆಚಯ್ಯಾಂಯ�್ ಖುಣ್ಂಯ�್ ಎಜಪ ತ್ಾಂತ್್ ತ್ಂಬ್್ಯಾ್ 
ದಯ್ಯಾಂತ್್  ಆನಿ್  ಚ್ಳಿ�ಸ್್  ವಸ್ಯಾಂ್  ಪಯ್ಯಾನ್್ 
ಅರಣ್ಯಾಂತ್ಯ�್ ಕೆಲ್ಂ.

37
್ “ಹೊ್  ಮೊಯ್ೆಚ್್  ಜುದೆವ್್  ಲೊಕ್ಕ,್  ‘ದೆ�ವ್್ 

ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಏಕ್  ಪರಿವ್ದಿ್  ದಿತಲೊ.್  ತೊ್  ಪರಿವ್ದಿ್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಮಧ್್ಯಾ್  ಥ್ವ್ನಾಚ್್ ಯೆತಲೊ.್ ತೊ್ ಮ್ಹಜೆ�್ 
ಸ್ಕೊಯಾ್  ಆಸ ತ್ಾಲೊ ’್  ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 
38

್ ಅರಣ್ಯಾಂತ್್ ಜುದೆವ್ಂ್  ಜಮ್ಯಾ್  ಸವೆಂ್  ಆಸ್ಲೊ್ 
ಹೊ್  ಮೊಯ್ೆಚ್.್  ಸಿನ್ಯ್್  ಪವಯಾತ್ಚ್ಯಾ್  ಸಶಿಯಾಂ್ 
ಆಪ ಣ್್ಲ್ಗಿಂ್  ಉಲೆೈಲ್ಯಾ್  ದೆ�ವ್ದುತ್್  ಸವೆಂ್  ಹೊ್ 
ಆಸ್ಲೊ.್  ತೆ�ಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್ ತೊ್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಪುವಯಾಜ್ಂ್ 
ಸವೆಂ್ ಆಸೊ್.್ ಜವಿತ್ಚೊ್ ಸಂದೆ�ಶ್್ ಮೊಯ್ೆ್ ದೆವ್್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಘವ್ನಾ್ ತೊ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ದಿಲೊ.

39
್ “ಪುಣ್್ ಮೊಯ್ೆಕ್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 
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ಪುವಯಾಜ್ಂಕ್ ಮನ್್ ನ್ತೆಂ್.್ ತ್ಣಂ್ ತ್ಕ್್ ತಿರಸ್ಕ್ರ್್ 
ಕನ್ಯಾ,್  ಎಜಪ ತ್ಾಕ್  ಪ್ಟಂ್  ವಚುಂಕ್  ಪಳೆಲೆ್ಂ.್ 
40

್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಪುವಯಾಜ್ಂನಿ್  ಆರೊನ್ಕ,್  ‘ಮೊಯ್ೆನ್್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಎಜಪ ತ್ಾ್  ದೆ�ಶ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಪೊವ್ನಾ್ ಹ್ಡೆ್ಂ.್ 
ಪುಣ್್ ತ್ಕ್್ ಕ್ತೆಂ್ ಜ್ಲ್ಂಗಿ�್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಕಳಿತ್್ 
ನ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಮುಖ್ರ್್ ವಚುಂಕ್ ಆನಿ್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಚಲೊಂವ್ಕ್್ ಥೊಡ್ಯಾ್ ದೆವ್ಂಕ್ ಕರ್’್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.್ 
41

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ನ್್ ವ್ಸ್ರಿಚ್ಯಾ್ ರುಪ್ನ್್ 
ಏಕ್ ಬೊಂಬ್ಯಾಕ್ ಕನ್ಯಾ,್ ತ್ಕ್್ ಬಲ್ದ್ನ್್ ಭೆಟಯ್ೆಂ.್ 
ತೊ್ ಲೊ�ಕ್ ಆಪ್್ಯಾಹ್ತ್ಂನಿಚ್್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಬೊಂಬ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಭೊ�ವ್್  ಸಂತೊಸ್್  ಪ್ವೆ್!್  42

್ ಪುಣ್್ 
ದೆವ್ನ್್ ತ್ಂಕ್್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ವ್ನಾ,್ ಅಂತರಿಳ್ಚ್ಯಾ್ 
ಫಟಕ್ಯ್ಯಾ್ ದೆವ್ಂಕ್ ಆರ್ಧನ್್ ಕರುಂಕ್ ತ್ಂಕ್್ 
ಸೊಡ್ನಾ್  ಸೊಡೆ್ಂ.್  ಹ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಪರಿವ್ದ್ಯಾಚ್ಯಾ್ 
ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್ ಆಶೆಂ್ ಬರಯ್ಂ್:್ ದೆ�ವ್್ ಆಶೆಂ್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ,

‘ಜುದೆವ್್ ಲೊ�ಕ್ ಜ್ಲೊ್್ ತುಮಿ್ ಚ್ಳಿ�ಸ್್ 
ವಸ್ಯಾಂ್ ಕ್ಳ್್ ಅರಣ್ಯಾಂತ್್ ಆಸ್ತಾನ್

ಮ್್ಹಕ್್ ಬಲ್ದ್ನ್ಂ್ ಭೆಟೊಂವ್ಕ್್ ನ್;್ ಕ್ಣಕೊ್ 
ಹ್ಡುಂಕ್ ನ್ಂತ್.

್ 43್ ತುಮಿ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಸವೆಂ್ ಮೊಲೊಖ್ಚೊ್ (ಫಟಕ್ರೊ್ 
ದೆ�ವ್ಚ್ಯಾ)್ ತಂಬು

ಆನಿ್ ರೆಫ್ನ್್ ದೆವ್ಚೆಂ್ ನೆಕತ್ರಿಚೆಂ್ ರುಪೆಣ್ಂ್ 
ವ್ವ್ವ್ನಾ್ ವೆ್ಹಲೆಂ.

ಆರ್ಧನ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ತುಮಿ್ ಕೆಲ್್ಂ್ 
ಬೊಂಬಿಚ್್ ಹಿಂಚ್.

ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಬ್ಬಿಲೊನ್ಚ್ಯಾ್ ಪಲತಾಡಿ್ ಧ್ಡುನ್್ 
ಸೊಡತಾಲೊಂ.’್ ್  ಅಮೊ�ಸ್್ 5:25–27

44
್ “ದೆವ್ನ್್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಪುವಯಾಜ್ಂ್ ಸಗಿಂ್ ಖಂಯ್ಚಿಯಾ್ 

ತಂಬ್ಂತ್್ ಉಲೆೈಲೊಗಿ�್ ತೊ್ ್ ತಂಬು್ a್ ಹ್ಯಾ್ ಜುದೆವ್ಂ್ 
ಸವೆಂ್ ಅರಣ್ಯಾಂತ್್ ಆಸ್ಲೊ್.್ ಹೊ್ ತಂಬು್ ತಯ್ರ್್ 
ಕಚಿಯಾ್ ರಿ�ತ್್ ದೆವ್ನ್್ ಮೊಯ್ೆಕ್ ಶಿಕಯ್ಲ್್.್ ದೆವ್ನ್್ 
ದ್ಖಯ್್ಯಾ್ ಆಕ್ರ್ಬರಿಂಚ್್ ಮೊಯೆ್ನ್್ ತೆಂ್ ತಯ್ರ್್ 
ಕೆಲೆಂ.್  45

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಹೆರ್್  ಪಜ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್  ಗ್ಂವ್್ 
ಆಪ ಣ್್ಂವ್ಕ್್  ಯೊಸುವ್ನ್್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಪುವಯಾಜ್ಂನಿ್ 
ಮುಖ್ರ್್ ಚಲಯೆ್ಂ.್ ಆಮೊಚಿ್ ಲೊ�ಕ್ ತ್ಯಾ್ ದೆ�ಶ್ಚ್ಯಾ್ 
ಭಿತರ್್ ಸತಯಾನ್,್ ದೆ�ವ್ನ್್ ಹೆರ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಥಂಯ್್ 
ಥ್ವ್ನಾ್  ಭ್ಯ್ರಿ್  ಧ್ಂವ್್ಯೊ್.್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಲೊಕ್ನಿ್ 
ತ್ಯಾ್ ನವ್ಯಾ್ ಜ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಭಿತರ್್ ವೆತನ್್ ತೊ್ ತಂಬು್ 

a 7.44ತಂಬುಬಲ್ದ್ನ್್  ಭೆಟೊಂವ್ಚಿಯಾ್  ದೆವ್ಳ್್  ಬರಿಂಚ್್ 
ಆಸ್ಲೊ್  ಹೊ್  ತಂಬು್  ಆರ್ಧನ್್  ಕಚೊಯಾ್  ಜ್ಗೊ್  ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಉಪಯೊ�ಗ್್ ಕತ್ಯಾಲೆ.್ ಹೆಂ್ ಎಕ್್ ಜ್ಗ್ಯಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ 
ಜ್ಗ್ಯಾಕ್ ಉಕಲ್ನಾ್ ವರುಂಕ್ ಜ್ತ್ಲೆಂ.

ಆಪ್ಣ್್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ವ್ಹನ್ಯಾ್ ಗೆಲೆ.್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಲೊಕ್ನ್್ ತೊ್ 
ತಂಬು್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಪುವಯಾಜ್ಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಘವ್ನಾ್ ದ್ವಿದ್ಚ್ಯಾ್ 
ಕ್ಳ್್ ಪಯ್ಯಾನ್್ ತೊ್ ದವನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಲೊ್.್ 46

್ ದೆ�ವ್್ 
ದ್ವಿದ್ಕ್  ಭೊ�ವ್್  ಮ್ನ್ಲೊ.್  ‘ಜ್ಕೊಬ್ಚೊ್ 
ದೆ�ವ್್  ಜ್ಲೊ್್  ತುಜೆ�್  ಖ್ತಿರ್್  ಏಕ್  ದೆವ್ಳ್್ 
ಬ್ಂದುಂಕ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಅವಕ್ಸ್್ ದಿ�’್ ಮ್ಹಣ್್ ದ್ವಿದ್್ ದೆವ್್ 
ಕಡೆ್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.್ 47

್ ಪುಣ್್ ದೆವ್ಳ್್ ಬ್ಂಧ್ಲೆ್ಂ್ 
(ದ್ವಿದ್ಚೊ್ ಪೂತ್)್ ಸ್ಲ್ಮಂವ್ನಾಚ್.

48
್ “ಪುಣ್್  ಮನ್ಶೆಂನಿ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಖುದ್ದಾ್  ಹ್ತ್ಂನಿ್ 

ಬ್ಂಧ್್ಯಾ್ ಘರ್ಂನಿ್ ಪರಮೊ�ನ್ನಾತ್್ (ದೆ�ವ್)್ ಜಯೆನ್.್ 
ಪರಿವ್ದಿನ್್ ಆಶೆಂ್ ಬರಯ್್ಂ:

್ 49್ ‘ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಆಶೆಂ್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ,
ಸಗ್ಯಾ್ ಮ್ಹಜೆ್ ಶಿಯ್ಸಣ್.

ಪರಿಥಿವಿ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಪ್ಂಯ್ಂಚಿ್ ಮಣಯ್.
ತುಮಿ್ ಮ್ಹಜೆ್ ಖ್ತಿರ್್ ಖಂಯ್ಚಿಯಾ್ ರಿತಿಚೆಂ್ ಘರ್್ 

ಬ್ಂಧತಾಲ್ಯಾತ್?
ಹ್ಂವೆಂ್ ವಿಶೆವ್್ ಘವೆಯಾತ್್ ತಸಲೊ್ ಜ್ಗೊಚ್್ 

ನ್!
್ 50್ ಉಗ್್ಸ್್ ಆಸೊಂದಿ,್ ಹಿ್ ಸಗಿ್್ ವಸುತಾ್ ಕೆಲ್್್ 

ಹ್ಂವೆಚ್!’”್ ್  ಇಸ್ಯಯ್್ 66:1–2

51
್ ಸ ತೆಾಫ್ನ್ನ್್  ಉತ್ರ್್  ಮುಂದಸಿಯಾಲೆಂ:್  “ಹಠಿಠ್್ 

ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಜುದೆವ್್ ಮುಖೆಲ್ನೊ�!್ ತುಮಿ್ ತುಮಿಚಿಂ್ ಕ್ಳ್ಂ್್ 
ದೆವ್ಕ್ ದಿ�ಂವ್ಕ್್ ನ್.್ ತುಮಿ್ ತ್ಕ್್ ಕ್ನ್್ ದಿ�ನ್ಂತ್.್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾನ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗೊಂವ್ಕ್್ ಪರಿಯತ್ನಾ್ 
ಕಚ್ಯಾಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ತುಮಿ್  ಕೆದ್ಳ್ಯ�್  ವಿರೊ�ಧ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಪುವಯಾಜ್ಂನಿ್ ಆಶೆಂಚ್್ ಕೆಲೆ್ಂ್ 
ಆನಿ್ ತುಮಿ�್ ತ್ಂಚೆ್ ಬರಿಂಚ್್ ಆಸ್ತ್!್ 52

್ ಜವಂತ್್ 
ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್ ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂ್ ಪೆೈಕ್್ ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾಕ್�್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಪುವಯಾಜ್ಂನಿ್  ದಗಿಧ್ಲೆಂ.್  ಎಕೊ್್  ನಿತಿವಂತ್್  (ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ)್ 
ಯೆತಲೊ್ ಮ್ಹಣ್್ ಭೊ�ವ್್ ಕ್ಳ್ಚ್ಯಾ್ ಪಯ್ೆಂಚ್್ ತ್ಯಾ್ 
ಪರಿವ್ದಿನಿ್ ಸ್ಂಗ್ಲೆ್ಂ.್ ಪುಣ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಪುವಯಾಜ್ಂನಿ್ 
ತ್ಯಾ್ ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂಕ್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ಲೆಯಾಂ.್ ಆತ್ಂ್ ತುಮಿ್ 
ನಿತಿವಂತ್ಕ್ ವಿರೊ�ಧ್್  ಜ್ವ್ನಾ್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್  ತ್ಕ್್ 
ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ಲೆಯಾಂ.್ 53

್ ದೆವ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ದುತ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ಮ್ರಿಫತ್್  ದಿಲೊ್್  ಮೊಯ್ೆಚೊ್  ನಿತಿಶ್ಸ್ತ್ರ್್  ಘತೆ್ಲೆ್ 
ತುಮಿಚ್್ ತ್ಕ್್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ಯ್ನಾಂತ್!”

ಸೆತಾಫಾನಾಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾಲೆತಾಂ
54

್ ಸ ತೆಾಫ್ನ್ಂಚಿ್ ಹಿಂ್ ಉತ್ರಿಂ್ ಆಯುಕ್ನ್್ ತೆ್ ಜುದೆವ್್ 
ಮುಖೆಲ್್ ಭೊ�ವ್್ ರ್ಗ್ರ್್ ಜ್ಲೆ.್ ತ್ಣಂ್ ಮತ್್ ಪ್ಡ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಸೆತಾಫ್ಂಚೆರ್್ ದ್ಂತ್್ ಖಿಲ್ಯಾಲೆ.್ 55

್ ಪುಣ್್ ಸೆತಾಫ್ನ್್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾಂತ್್ ಭಲೊಯಾಲೊ.್ ತ್ಣೆಂ್ ಆಕ್ಸ್ಕ್ 
ದಿ�ಷ್ಟ್ ಲ್ವ್ನಾ,್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಮಹಿಮೆಂತ್್ ಜೆಜು್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ಉಜ್್ಯಾಕ್ ಉಬೊ್ ಆಸ್ಲೊ್ ಪಳೆವ್ನಾ,್ 56

್ “ಪಳೆಯ್,್ 
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ಸಗ್ಯಾ್ ಉಗೆತಾಂ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಮನ್ಶೆಪೂತ್್ (ಜೆಜು)್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ಉಜ್್ಯಾಕ್ ಉಬೊ್ ಆಸ್ಲೊ್ ಹ್ಂವ್್ ಪಳೆತ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

57
್ ತವಳ್್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಜುದೆವ್್  ಪರಿಮುಖ್್  ವ್ಹಡ್್ಯಾನ್್ 

ಬೊ�ಬ್್ ಮ್ನ್ಯಾ,್ ಆಪೆ್್  ಕ್ನ್್  ಹ್ತ್ಂನಿ್  ಧ್ಂಪೆ್.್ 
ತೆ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಸ ತೆಾಫ್ನ್ಚ್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಎಕ್ಟಯ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ದ್ಂವುನ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್  58

್ ತ್ಕ್್ ಶಹರ್ಚ್ಯಾ್  ಭ್ಯ್ರಿ್ 
ವ್ಡ್ನಾ,್  ತೊ್  ಮೊರ್ಸೆರ್್  ತ್ಚೆ್  ವಯ್ರಿ್  ಫ್ತರ್್ 
ಉಡಯೆ್ಂ.್  ಸ ತೆಾಫ್ನ್ಚ್ಯಾ್  ವಿರೊ�ಧ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಫಟ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲೆ್ ಲೊ�ಕ್ ಆಪೆ್್ ಆಂಗ್್ ವಸುತಾರ್್ ಕ್ಡ್ನಾ್ ಸ್ವ್್್ 
ನ್ಂವ್ಚ್ಯಾ್  ತನ್ಯಾಟ್ಯಾಕ್  ದಿ�ವ್ನಾ,್  59

್ ಸ ತೆಾಫ್ನ್ಕ್ 
ಫ್ತರ್್ ಉಡಯ್ೆ.್  ಪುಣ್್  ಸ ತೆಾಫ್ನ್್ ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್  ಕರಿತ್,್ 
“ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಜೆಜು,್ ಮ್ಹಜೊ್ ಆತೊಮ್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ 
ಕರ್!”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ 60

್ ತ್ಣೆಂ್ ದಿಂಬಿಯ್ಂನಿ್ ಪಡುನ್,್ 
“ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್ ಹೆಂ್ ಪ್ತ್ಕ್ ತ್ಂಚೆರ್್ ಮ್ಂಡಿನ್ಕ್!”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ವ್ಹಡ್್ಯಾ್ ತ್ಳ್ಯಾನ್್ ಸ್ಂಗುನ್ಚ್್ ಪ್ರಿಣ್್ ಸೊಡೊ್.

8್ ್ 1್ -್  3
್ ಸ ತೆಾಫ್ನ್ಚಿ್  ಖುಣ್್  ಕಚ್ಯಾಯಾಕ್  ಸ್ವ್್ಚಿ್ 

ಕಬ್್ತ್್ ಆಸಿ್.್ ಥೊಡೆ್ ಭ್ವ್ಡ್್ಯಂನಿ್ ಸೆತಾಫ್ನ್ಕ್ 
ಮ್ತಿಯೆಕ್ ಪ್ಯೆ್ಂ.್ ತ್ಣಂ್ ತ್ಚೆ್ ಖ್ತಿರ್್ ಭೊ�ವ್್ 
ರುದ್ನ್್ ಕೆಲೆಂ.

ಭಾವಾಥಾಕ್ತಾಂಚಿಂ ದರೊ್ದಣಂ
ಜೆರುಜಲೆಮ್ಂತ್್  ಆಸ್ಲ್ಯಾ್  ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಯಾಂಚ್ಯಾ್ 
ಜಮ್ಯಾಕ್ ದಗೊದಾಣಂ್ ಕರುಂಕ್ ಜುದೆವ್್ ತ್ಯಾಚ್್ ದಿ�ಸ್್ 
ಸುರು್ ಕನ್ಯಾ್ ತ್ಂಕ್್ ಭೊ�ವ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ದೂಖ್್ ದಿಲೆಂ.್ 
ತ್ಯಾ್  ಸಭೆಚಿ್  ದೆಸ್್ಟ್್  ಕರುಂಕ್  ಸ್ವ್್್  ಘರ್ಂಕ್ 
ರಿಗೊನ್್  ದ್ದ್್ಯಾಕಯ�್  ಸಿತ್�ಯ್ಂಕಯ�್  ವ್ಡ್ನಾ್ 
ವ್ನ್ಯಾ್  ಬಂದೆಂತ್್  ಘಾಲ ತ್ಾಲೊ.್  ಭ್ವ್ಡಿತಾ್  ಸಕಕ್ಡ್್ 
ಜೆರುಜಲೆಮ್್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಗೆಲೆ.್ ಅಪೊಸತಾಲ್್ ಮ್ತ್ರಿ್ ಥಂಯ್ಚಿ್ 
ಆಸೆ್.್ ಭ್ವ್ಡಿತಾ್ ಜುದೆ�ಯ್್ ಆನಿ್ ಸ್ಮ್ರಿಯ್ಚ್ಯಾ್ 
ದುಸ್ರಿಯಾ್  ದುಸ್ರಿಯಾ್  ಜ್ಗ್ಯಾಂಕ್  ಭ್ಯ್ರಿ್  ಸನ್ಯಾ್  ಗೆಲೆ.್ 
4

್ ಭ್ವ್ಥಿಯಾ್ ಸಗ್್ಯಾನ್ಯ�್ ಶಿಂಪಡೆ.್್ ಭ್ವ್ಥಿಯಾ್ ಅಪುಣ್್ 
ಗೆಲ್್ಯಾ್ ಹಯೆಯಾಕ್ ಜ್ಗ್ಯಾರ್ಯ�್ ಲೊಕ್ಕ್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ 
ಪಗಯಾಟ್್ ಕೆಲ್.

ಸಾಮಾರಿರಾಂತ್ ಫಿಲ್ಪಾಚಿ ಶಿರೊವ್ಣ್
5

್ ಫಿಲ್ಪ್ನ್್ ಸ್ಮ್ರಿಯ್್ ಶಹರ್ಕ್ ವಚುನ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಶಿಕಯ್ೆಂ.್ 6್ ಫಿಲ್ಪ್ನ್್ ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ ಥಂಯ್ಚಿಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಂನಿ್ ಆಯಕ್ಲೆ.್ ತ್ಣೆಂ್ ಕೆಲ್ಂ್್ ಆಚಯ್ಯಾಂ್ ಪಳೆಲ್ಂ.್ 
ತ್ಣೆಂ್ ಸ್ಂಗೊ್ಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಜ್ಗುರಿತ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಆಯಕ್ತಲೆ.್ 
7

್ ಹ್ಯಾ್  ಲೊಕ್್  ಪೆೈಕ್್  ಸಬ್ರ್್  ದೆಂವ್ಚಿರ್ಂ್  ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಕಷಟತಲೆ.್ ಫಿಲ್ಪ್ನ್್ ತ್ಯಾ್ ದೆಂವಚಿರ್ಂಕ್ ತ್ಂಚೆ್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಸೊಡಯ ತ್ಾನ್್ ತೆ್ ಕ್ಂಕ್ರಿಟ್್ ಮ್ನ್ಯಾ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಆಯ್ೆ.್ 
ಥಂಯ್್  ಆಸ್ಲೆ್  ಸಬ್ರ್್  ಆಸಕ್ತ್,್  ಥೊಂಟ್ಯಾಕ್ ಯ�್ 
ಫಿಲ್ಪ್ನ್್ ಗೂಣ್್ ಕೆಲೆಂ.್ 8್ ಹ್ಯಾ್ ಪ್ಸತ್್ ತ್ಯಾ್ ಶಹರ್ಚೊ್ 
ಲೊ�ಕ್ ಭೊ�ವ್್ ಸಂತೊಸ್್ ಪ್ವ್.್

9
್ ಪುಣ್್ ತ್ಯಾ್ ಶಹರ್ಂತ್್ ಸಿಮ್ಂವ್್ ಮ್ಹಳೊೆ ್್ ಎಕೊ್್ 

ಆಸೊ.್್ ಫಿಲ್ಪ್್ ಥಂಯ್್ ಯೆಂವ್ಚಿಯಾ್ ಪಯ್ೆಂಚ್್ ಸಿಮ್ಂವ್್ 
ಮ್ಟ್್  ಮಂತ್ರಿಂ್  ಕತ್ಯಾಲೊ.್  ತ್ಣೆಂ್  ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಮಂತ್ರಿಂನಿ್ ಸ್ಮ್ರಿಯ್ಚ್ಯಾ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ವಿಜಮತ್್ ಕತ್ಯಾಲೊ.್ ಸಿಮ್ಂವ್್ ಆಪುಣ್್ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್್ 
ಮನಿಸ್್  ಮ್ಹಣ್್  ದ್ಖಯ ತ್ಾಲೊ.್  10

್ ಸಕಕ್ಡ್್  ಲೊ�ಕ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ಲ ್್ಹನ್್  ಆನಿ್  ವ್ಹಡ್್  ಮನಿಸ್್  ಸಿಮ್ಂವ್ನಾ್ 
ಸ್ಂಗೊಚಿಯಾ್  ಸಂಗಿತಾ್  ಪ್ತೆಯಾಲೆ್.್  “ಹ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆ್  ಥಂಯ್್ 
‘ವ್ಹಡ್್  ಸಕತ್’್ ಮ್ಹಳಿ್್  ದೆವ್ಚಿ್ ಸಕತ್್ ಆಸ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಲೊ�ಕ್  ತ್ಚೆ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಮ್ಹಣ ತ್ಾಲೆ.್  11

್ ಸಿಮ್ಂವ್್ 
ಆಪ್್ಯಾ್ ಮ್ಟ್್ ಮಂತ್ರಿಂನಿ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಸಬ್ರ್್ ಕ್ಳ್್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ವಿಜಮತ್್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಲೊ�ಕ್ ತ್ಚೆ್ ಪ್ಟ್ವ್್್ 
ಕತ್ಯಾಲೆ.್  12

್ ಪುಣ್್  ಫಿಲ್ಪ್ನ್್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ರ್ಜ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಆನಿ್  ಜೆಜು್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್  ಸಕ ತೆಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಲೊಕ್ಕ್  ಸುವ್ತ್ಯಾ್  ಪಗಯಾಟ್್  ಕೆಲ್.್  ದ್ದೆ್್  ಆನಿ್ 
ಸಿತ್ಯ್ಂನಿ್  ಫಿಲ್ಪ್ನ್್  ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್  ಪ್ತೆಯಾವ್ನಾ್  ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಸ್ನಾನ್್ ಘತೆ್ಂ.್ 13

್ ಸಿಮ್ಂವ್ನಾಯ�್ ಪ್ತೆಯಾವ್ನಾ್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಸ್ನಾನ್್ ಘತೊ್.್  ಸಿಮ್ಂವ್್ ಫಿಲ್ಪ್ಚ್ಯಾ್  ಸಶಿಯಾನ್ಚ್್ 
ಆಸ್ಲೊ.್ ಫಿಲ್ಪ್ನ್್ ಕಚಿಯಾಂ್ ಆಚಯ್ಯಾಂ್ ಆನಿ್ ಖುಣ್ಂ್ 
ಸಿಮ್ಂವ್್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ವಿಜಮತ್್ ಜ್ಲೊ.

14
್ ಅಪೊಸತಾಲ್್  ಆನಿಂಕ್�್  ಜೆರುಜಲೆಮ್ಂತ್್  ಆಸೆ್.್ 

ಸ್ಮ್ರಿಯ್ಚೊ್  ಲೊ�ಕ್  ದೆವ್ಚೆಂ್  ಉತ್ರ್್ 
ಸಿ್�ಕ್ರ್್  ಕೆಲ್ಂ್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್  ತ್ಂಕ್್  ಕಳಿತ್್  ಜ್ಲೆಂ.್ 
ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಅಪೊಸತಾಲ್ಂನಿ್ ಪೆದುರಿ್ ಆನಿ್ ಜುವ್ಂವ್ಕ್್ 
ಸ್ಮ್ರಿಯ್ಚ್ಯಾ್ ಲೊಕ್್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಧ್ಡೆ್ಂ.್ 15

್ ಪೆದುರಿ್ 
ಆನಿ್ ಜುವ್ಂವ್್ ಥಂಯ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಸ್ಮ್ರಿಯ್ಚ್ಯಾ್ 
ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಯಾಂಕಯ�್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಆತೊಮ್  ಮೆಳಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಮ್ಗ್ಲ್ಗೆ್.್  16

್ ಹೆ್  ಲೊ�ಕ್ಂನಿ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ನ್ಂವ್ನ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಸ್ನಾನ್್ ಘತೊ್.್ 
ಪುಣ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತೊಮ್ ತ್ಂಚೆ್ ಪೆೈಕ್್ ಕೊಣ್ಂಚೆರ್ಯ�್ 
ಆನಿಂಕ್�್ ದೆಂವುನ್್ ಯೆಂವ್ಕ್್ ನ್ತ್ಲೊ.್ ಹ್ಯಾ್ ಕ್ರಣ್್ 
ಖ್ತಿರ್ಚ್್ ಪೆದುರಿ್  ಆನಿ್ ಜುವ್ಂವ್ನಾ್ ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್  ಕೆಲೆಂ.್ 
17

್ ಹ್ಯಾ್ ದೊ�ಗ್್ ಅಪೊಸತಾಲ್ಂನಿ್ ತ್ಂಚೆರ್್ ಅಪೆ್್ ಹ್ತ್್ 
ದವತ್ಯಾನ್್ ತ್ಣಂ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತೊಮ್ ಘತೊ್.

18
್ ಅಪೊಸತಾಲ್್ ಲೊಕ್ಚೆರ್್ ಆಪೆ್್ ಹ್ತ್್ ದವತ್ಯಾನ್್ 

ಲೊಕ್ಕ್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಆತೊಮ್  ಮೆಳೆ್ಲೊ್  ಸಿಮ್ಂವ್ನಾ್ 
ದೆಖೆ್ಂ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಅಪೊಸತಾಲ್ಂಕ್ ಪಯೆಶೆ್ ದಿ�ವ್ನಾ,್ 
19

್ “ಹ್ಂವ್್  ಕೊಣ್ಂಚೆರ್ಯ�್  ಹ್ತ್್  ದವಲ್ಯಾಯಾರಿ�್ 
ತ್ಂಕ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತೊಮ್ ಮೆಳಿಚಿ್ ಸಕತ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ದಿಯ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

20
್ ಪೆದುರಿನ್್ ಸಿಮ್ಂವ್ಕ್,್ “ತುಂಯ�್ ನ್ಸ್್ ಜ್!್ ತುಜೊ್ 

ದುಡ್ಯ�್ ನ್ಸ್್ ಜ್ಂವ್!್ ದೆವ್ಚೆಂ್ ದೆಣೆಂ್ ದುಡ್್ನ್್ 
ಮೊಲ್ಕ್ ಘವೆಯಾತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತುವೆಂ್ ಚಿಂತ್ಂ್ಯ್.್ 21

್ ಹ್ಯಾ್ 
ಕ್ಮ್ಂತ್್ ತುಕ್್ ಆಮೆಚಿ್ ಸಗಿಂ್ ವ್ಂಟೆಲ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ 
ಸ್ಧ್ಯಾ್ ನ್.್ ತುಜೆಂ್ ಕ್ಳಿಜ್್ ದೆವ್್ ಮುಖ್ರ್್ ಸಮ್ 
ನ್.್ 22

್ ತುಜೆಂ್ ಕ್ಳಿಜ್್ ಬದ್ವ್ಣ್್ ಕರ್!್ ತುವೆಂ್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ 
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ಖೊಟ್ಯಾ್ ಕ್ಮ್ಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಪತೊಯಾನ್್ ಕ್ಣೆಘ.್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ 
ಕಡೆ್ ಮ್ಗೆಣ್ಂ್ ಕರ್.್ ತುವೆಂ್ ಆಶೆಂ್ ಚಿಂತ್್ಂಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ತೊ್ ಭೊಗಿಸೆತ್ಲೊ.್ 23

್ ತುಂ್ ಚಡ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಮೊಸ್ರಿನ್್ 
ಭಲಯಾಲೊಯ�್  ಪ್ತ್ಕ್ಚ್ಯಾ್  ಗುಲ್ಮ್ಕ್  ಒಳಗ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

24
್ ಸಿಮ್ಂವ್ನಾ,್  “ತುಮಿ್  ದೊ�ಗಿ�್  ಮ್ಹಜೆ್  ಖ್ತಿರ್್ 

ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಕಡೆ್ ಮ್ಗ್.್ ತುಮಿ್ ಸ್ಂಗೆ್ಲೊಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ಘಡನ್ಶೆಂ್ ಮ್ಗ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.

25
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ತೆ್  ದೊ�ಗ್್  ಅಪೊಸತಾಲ್್  ಆಪುಣ್್ 

ದೆಖಿ್ಂ್  ಜೆಜುಚಿ್  ಕ್ಮ್್  ಲೊಕ್ಕ್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.್ 
ಅಪೊಸತಾಲ್ಂನಿ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೊ್ ಸಂದೆ�ಶ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತೆ್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್ ಪ್ಟಂ್ 
ಗೆಲೆ.್  ವ್ಟೆರ್್  ತ್ಣಂ್  ಸ್ಮ್ರಿಯ್ಚ್ಯಾ್ ಸಬ್ರ್್ 
ಗ್ಂವ್ಂಕ್ ವಚುನ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಪಗಯಾಟ್್ 
ಕರಿಲ್ಗೆ್.

ಎಥಿಯ್ೇಪಿರಾಚಾಕ್ಕ್ ಶಿರೊವ್ಣ್
26

್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚ್ಯಾ್ ಎಕ್್ ದುತ್ನ್್ ಫಿಲ್ಪ್ಕ,್ “ತುಂ್ 
ತಯ್ರ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ತೆಣ್ಕ್ಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಂ್ 
ಥ್ವ್ನಾ್  ಗ್ಜ್ಕ್  ವೆಚ್ಯಾ್  ಅರಣ್ಯಾಚೆ್  ವ್ಟೆಕ್ ವಚ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

27
್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಫಿಲ್ಪ್್ ತಯ್ರ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ 

ಸಲೊಯಾ.್  ಎಥಿಯೊ�ಪ್ಯ್ಚ್ಯಾ್  ಎಕ್್ಯಾಕ್  ತ್ಣೆಂ್ 
ವ್ಟೆರ್್  ದೆಖೆ್ಂ.್  ಹೊ್ ಮನಿಸ್್  ಹಿಜೊ್್  ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.್ 
ಎಥಿಯೊ�ಪ್ಯ್ಚಿ್  ರ್ಣಂ್  ಜ್ಲ್್್  ಕಂದ್ಕೆ�ಚ್ಯಾ್ 
ದಪ ತ್ಾರ್ಂತ್್  ಪರಿಮುಖ್್  ಅಧಿಕ್ರಿ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೊ.್ 
ಸಕಕ್ಡ್್ ದುಡು್ ಖಜ್ನ್ದಾರ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಪಳೆಂವಿಚಿ್ ಜವ್ಬ್ದಾರ್್ 
ಹ್ಚಿಸ್್ ಜ್ವ್ನಾಸಲ್್.್ ಹೊ್ ಮನಿಸ್್ ಆರ್ಧನ್್ ಖ್ತಿರ್್ 
ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್ ಗೆಲೊ.್್ 28

್ ಅತ್ಂ್ ತೊ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಘರ್ಕ್ 
ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಪ್ಟಂ್ ವೆತ್ಲೊ.್ ತೊ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಗ್ಡಿಯೆಚೆರ್್ 
ಬಸುನ್್ ಇಸ್ಯಯ್್ ಪುಸತಾಕ್ ವ್ಚುನ್್ ಆಸೊ್.

29
್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾನ್್ ಫಿಲ್ಪ್ಕ್ “ಗ್ಡಿಯೆ್ ಸಶಿಯಾಂ್ 

ವಚುನ್್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ಲ್ಗ್ಶೆರ್್  ಉಬೆ್  ರ್ವ್”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 30

್ ತಶೆಂಚ್್ ಫಿಲ್ಪ್್ ಗ್ಡಿಯೆ್ ಸಶಿಯಾಂ್ 
ಗೆಲೊ.್  ತ್ಯಾ್  ಮನ್ಶೆನ್್  ವ್ಚುನ್್  ಆಸೆಚಿಂ್  ತ್ಕ್್ 
ಆಯಕ್ಲೆಂ.್ ತೊ್ ಇಸ್ಯಯ್್ ಪರಿವ್ದ್ಯಾಚೊ್ ಪುಸತಾಕ್ 
ವ್ಚುನ್್  ಆಸ್ಲೊ.್  ಫಿಲ್ಪ್ನ್್  ತ್ಕ್,್  “ತುವೆಂ್ 
ವ್ಸೆಚಿಂ್ ತುಕ್್ ಸಮ್್ತ್ಗಿ�?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.

31
್ ತ್ಯಾ್  ಅಧಿಕ್ರಿನ್್  “ಹ್ಂವೆಂ್  ಕಶೆಂ್  ಸಮು್ನ್್ 

ಕ್ಣೆಘಂವೆಚಿಂ?್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ಕೊಣೆಯ�್ ಮ್್ಹಕ್್ ತೆಂ್ ಸೊಡೊವ್ನಾ್ 
ಸ್ಂಗ್ಜಯ್!”್  ಮ್ಹಣನ್್  ಜ್ಪ್್  ದಿಲ್.್  ಉಪ್ರಿಂತ್,್ 
ಗ್ಡಿಯೆರ್್  ಚಡುನ್್  ಆಪ ಣ್್್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಬಸ್ಚಿಯಾಕ್ 
ತ್ಣೆಂ್ ಫಿಲ್ಪ್ಕ್ ಆಪಯ್ೊ.್ 32

್ ತ್ಣೆಂ್ ವ್ಚುನ್್ ಆಸಲ್ೆ್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ಚೊ್ ಭ್ಗ್್ ಆಶೆಂ್ ಆಸೊ:್

“ಮ್ರುಂಕ್ ವ್ಹಚ್ಯಾಯಾ್ ಬಕ್ರಿಯಾಬರಿ್ ತೊ್ ಆಸ್ಲೊ.

ಲಂವ್್ ಕ್ತತಯಾಲ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಮುಖ್್ಯಾನ್್ ಮೌನ್್ 
ರ್ವ್ಲೆ�್ ಶೆಳಿಯೆ್ ಬರಿ್ ತೊ್ ಆಸ್ಲೊ.

ತ್ಣೆಂ್ ತೊಂಡ್್ ಉಘಡೆ್ಂನ್.
್ 33್ ತ್ಕ್್ ಅಕ್ಮನ್್ ಕೆಲೊ.್ ತ್ಕ್್ ನಿ�ತ್್ ಮೆಳೊೆಂವ್ಕ್್ 

ನ್.
ತ್ಚೊ್ ಜ�ವ್್ ಭುಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಕ್ಡ್ನಾ್ ಸೊಡ್್್ 

ನ್ಹಯ್ಗಿ�!
ತ್ಚೆ್ ಸಂತತೆಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಕೊಣ್್ 

ಉಲೊಂವ್ಕ್್ ಸಕತ್?”್ ್ ಇಸ್ಯಯ್್ 53:7–8

34
್ ತ್ಣೆಂ್  ಫಿಲ್ಪ್ಕ,್  “ದಯ್್  ಕನ್ಯಾ್  ಮ ್್ಹಕ್್ 

ಸ್ಂಗ್,್ ಖಂಯ್ಚಿಯಾ್ ಪರಿವ್ದ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಹ್ಂಗ್್ 
ಮ್ಹಣ್ತಾ?್ ತೊ್ ಆಪ್ಣ್್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಮ್ಹಣ್ತಾಗಿ�್ ವ್್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಮ್ಹಣ ತ್ಾಗಿ�?”್  ಮ್ಹಣ್್  ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.್ 
35

್ ಫಿಲ್ಪ್್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಪುಸ ತ್ಾಕ್ಚ್ಯಾ್  ಹ್ಯಾ್  ಉತ್ರಿಂ್ 
ಥ್ವ್ನಾಂಚ್್  ಸುರು್  ಕನ್ಯಾ್  ಜೆಜುಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತಿ್್ 
ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ತ್ಕ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

36
್ ತೆ್  ಪಯ್ಣ್್  ಕರಿತ್್  ಆಸ ತ್ಾನ್್ ಉದಕ್  ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ 

ಎಕ್್  ಜ್ಗ್ಯಾಕ್  ಪ್ವ ತ್ಾನ್್  ಆಧಿಕ್ರಿನ್,್  “ಪಳೆ!್ 
ಹ್ಂಗ್್ ಉದಕ್  ಆಸ್!್  ಹ್ಂವೆಂ್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಸ್ನಾನ್್ 
ಘಂವ್ಕ್್ ಕಸಲ್ಚ್್ ಆಡಕ್ಳ್್ ಆಸ್ವೆ�?”್ ಮ್ಹಣ್್ ಫಿಲ್ಪ್್ 
ಲ್ಗಿಂ್  ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.್  37

್ “ಫಿಲ್ಪ್ನ್,್  ‘ತುಜ್ಯಾ್ 
ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ ಕ್ಳ್್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಪ್ತೆಯಾತ್ಯ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ 
ಆಡಕ್ಳ್್ ನ್’್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.್ ತ್ಕ್್ ಅಧಿಕ್ರಿನ್,್ 
“ಜೆಜುಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್್  ದೆವ್ಚೊ್  ಪೂತ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಹ್ಂವ್್ 
ಪ್ತೆಯಾತ್ಂ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ 38

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತ್ಣೆಂ್ ಗ್ಡಿ್ 
ರ್ವಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಕ್ದ್್ ದಿಲ್.್ ತೆ್ ದೊ�ಗಿ�್ ಉದ್ಕ್್ 
ಭಿತರ್್ ದೆವೆ್.್ ಫಿಲ್ಪ್ನ್್ ತ್ಕ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಸ್ನಾನ್್ ದಿಲೊ.್ 
39

್ ತೆ್ ಉದ್ಕ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ವಯ್ರಿ್ ಯೆತನ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚ್ಯಾ್ 
ಆತ್ಯಾ್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಫಿಲ್ಪ್ಕ್  ಉಬ್ನ್ಯಾ್  ವೆಲೊ.್ 
ತ್ಣೆಂ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಫಿಲ್ಪ್ಕ್  ಕೆದಿಂಚ್್  ದೆಖೊ್ನ್.್ 
ತೊ್  ವ್ಹಡ್್  ಸಂತೊಸ್ನ್್  ಭರೊನ್್  ಆಪೆ್ಂ್  ಪಯ್ಣ್್ 
ಮುಂದ್ವಸಿಯಾಲೆಂ.್ 40

್ ಪುಣ್್ ಫಿಲ್ಪ್್ ಅಜೊ�ತ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ 
ಶಹರ್ಂತ್್ ದಿಸೊನ್್ ಸೆಜ್ರೆ�ಯ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ಶಹರ್ಕ್ 
ಗೆಲೊ.್ ಥಂಯ್್ ವೆತನ್್ ವ್ಟೆರ್್ ಮೆಳ್ಲ್್ಯಾ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ 
ಗ್ಂವ್ಂನಿ್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಪಗಯಾಟ್್ ಕೆಲ್.

ಸಾವಾಲಿಚೆಂ ಪರಿವತತಾನ್

9್ ್ 1್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚ್ಯಾ್  ಶಿಸ್ಂಕ್  ಭಿಯೆವ್ನಾ್  ಜವೆಶಿಂ್ 
ಮ್ರುಂಕ್ ಸ್ವ್್್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಂತ್್ ಆನಿಂಕ್�್ 

ಪರಿಯತ್ನಾ್  ಕತ್ಯಾಲೊ.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತೊ್  ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್ 
ಯ್ಜಕ್್ ಸಶಿಯಾಂ್ ವಚುನ್,್ 2

್ ದ್ಮಸ್ಕ್ಂತ್್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚಿ್ 
ವ್ಟ್್  ದನ್ಯಾ್  ಪ್ಟ್್ವ್್  ಕತಯಾಲ್ಯಾಂಕ್  ಸೊದುನ್್ 
ಕ್ಡ್ನಾ,್ ಸಿತ್�ಯೊ,್ ದ್ದೆ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಲೆಖಿನ್ಶೆಂ್ ತ್ಂಕ್್ 
ಬಂದೆಂತ್್ ಘಾಲ್ನಾ್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್ ವ್ಡ್ನಾ್ ಹ್ಡುಂವ್ಕ್್ 
ಆಪ ಣ್್ಕ್  ಅಧಿಕ್ರ್್  ದಿಲ್್  ಮ್ಹಣ್್  ದ್ಮ್ಸಕ್ಚ್ಯಾ್ 
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ಶಹರ್ಚ್ಯಾ್ ಸಿನ್ಗೊಗ್ಂಕ್ ಪತ್ರಿ್ ಬರಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.

3
್ ತೆ�ಚ್್ ಬರಿ್ ಸ್ವ್್್ ದ್ಮ್ಸ್ಕ್ಕ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಸಲೊಯಾ.್ 

ತೊ್ ಶಹರ್ಚ್ಯಾ್ ಲ್ಗಿಂ್ ಯೆತನ್,್ ಭೊ�ವ್್ ಪರಿಕ್ಸ್್ 
ಜ್ಲೊ್್  ಉಜ್್ಡ್್  ಆಕ್ಸ್ಥ್ವ್ನಾ್  ಎಕ್ಚ್ಚಿಣೆಂ್ 
ತ್ಚೆ�್ ಭೊಂವಿತಾಂ್ ಫ್ಂಕೊ್.್ 4್ ಸ್ವ್್್ ಧಣಯಾಕ್ ಶೆವಟಲೊ.್ 
“ಸ್ವ್್,್ ಸ್ವ್್,್ ತುಂ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ದಗಿದಾತ್ಯ್?”್ 
ಮ್ಹಳೊೆ ್್ ಏಕ್ ತ್ಳೊೆ್ ತ್ಕ್್ ಆಯಕ್ಲೊ.

5
್ ಸ್ವ್ನ್್,್ “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್ ತುಂ್ ಕೊಣ್?”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

ತ್ಯಾ್  ತ್ಳ್ಯಾನ್,್  “ತುವೆಂ್  ದಗುದಾಂಚೊ್  ಜೆಜುಚ್್ 
ಹ್ಂವ್!್  6

್ ಆತ್ಂ್  ಉಠೊನ್್  ಶಹರ್ಕ್  ವಚ್.್ 
ತುವೆಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಥಂಯೊಚಿ್ ಎಕೊ್್ ತುಕ್್ 
ಸ್ಂಗ್ತಾಲೊ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

7
್ ಸ್ವ್್್ ಸವೆಂ್ ಪಯ್ಣ್್ ಕತ್ಯಾಲೆ್ ಥಂಯ್ಚಿ್ ಉಬೆ್ ಆಸೆ್.್ 

ತ್ಣಂ್ ಕ್ಂಯ್ಚ್್ ಉಲೊವ್ಕ್್ ನ್.್ ತ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಂನಿ್ 
ತ್ಳೊೆ್ ಆಯಕ್ಲೊ.್ ಪುಣ್್ ತ್ಣಂ್ ಕೊಣ್ಕಚ್್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್ 
ನ್.್ 8್ ಸ್ವ್್ನ್್ ಧಣಯಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಉಠೊನ್್ ದೊಳ ್ೆ ಉಗೆತಾ್ 
ಕೆಲೆ.್ ಪುಣ್್ ತ್ಕ್್ ಕ್ಯಂಚ್್ ದಿಸೊಂವ್ಕ್್ ನ್.್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್  ಸ್ವ್್್  ಸವೆಂ್  ಆಸ್ಲ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ನ್್  ತ್ಚೆ್ 
ಹ್ತ್್ ಧನ್ಯಾ್ ದ್ಮ್ಸ್ಕ್ಕ್ ಆಪವ್ನಾ್ ವೆ್ಹಲೊ.್ 9್ ತಿ�ನ್್ 
ದಿ�ಸ್್ ಪಯ್ಯಾನ್್ ಸ್ವ್್ಕ್ ಕ್ಂಯ್ಚಿ್ ದಿಸನ್್ ಜ್ಲೆಂ.್ 
ತ್ಣೆಂ್  ಜೆವ್ಣ್ಯ�್  ಕರುಂಕ್  ನ್್  ಉದ್ಕಯ�್ 
ಪ್ಯೆಂವ್ಕ್್ ನ್.

10
್ ದ್ಮ್ಸ್ಕ್ಂತ್್  ಜೆಜುಚೊ್ ಎಕೊ್್  ಶಿಸ್್ ಆಸೊ್.್ 

ತ್ಚೆ್  ನ್ಂವ್್  ಆನ್ನಿ�ಯ್.್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್್ 
ಆನ್ನಿ�ಯ್ಕ್  ದಶಯಾನ್ಂತ್್  “ಆನ್ನಿ�ಯ್”್ 
ಮ್ಹಣುನ್್ ಉಲೊ್ ಕೆಲೊ.
ಆನ್ನಿ�ಯ್ನ್,್  “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್  ಹ್ಂಗ್್  ಆಸ್”್ 

ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.
11

್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್್ ಆನ್ನಿ�ಯ್ಕ,್ “ಉಠೊನ್,‘ನಿ�ಟ್್ 
ರಸೊತಾ’್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರಸ್್ಯಕ್  ವಚ್.್  ಥಂಯ್್  ಆಸ್ಚಿಯಾ್ 
ಜುದ್ಸ್ಚೆಂ್ a್  ಘರ್್  ಪಳೆವ್ನಾ್  ಕ್ಣೆಘವ್ನಾ್  ತ್ಸ್ಯಾ್ 
ಶಹರ್ಚ್ಯಾ್ ಸ್ವ್್ಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ವಿಚ್ರ್.್ ಆತ್ಂ್ 
ತೊ್ ಥಂಯ್್ ಮ್ಗೆಣ್ಂ್ ಕರಿತ್್ ಆಸ್.್ 12

್ ಸ್ವ್್ನ್್ ಏಕ್ 
ದಶಯಾನ್್ ಪಳೆಲ್ಂ.್ ಆನ್ನಿ�ಯ್್ ಮ್ಹಳೊೆ ್್ ಎಕೊ್್ ತ್ಚೆ್ 
ಲ್ಗಿಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಆಪೆ್್  ಹ್ತ್್ ತ್ಚೆರ್್ ದವತ್ಯಾಲೊ.್ 
ತವಳ್್ ತ್ಕ್್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ದಿ�ಷ್ಟ್ ಮೆಳ್ತಾಲ್.್ ಹೆಂಚ್್ ತೆಂ್ 
ದಶಯಾನ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

13
್ ಪುಣ್್  ಆನ್ನಿ�ಯ್ನ್,್  “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್ 

ಜೆರುಜಲೆಮ್ಂತ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ತುಜ್ಯಾ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ಹ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆನ್್ ಕೆಲ್್ಂ್ ಸಬ್ರ್್ ಖೊಟಂ್ ಕ್ಮ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಲೊಕ್ನ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಸ್ಂಗ್್ಂ.್ 14

್ ಆತ್ಂ್ 
ತೊ್ ದ್ಮ್ಸ್ಕ್ಕಯ�್ ್ ಆಯ್್.್ ತುಜೆರ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ 

a 9.11ಜುದಾಸ್ಹೊ್ ಅಪೊಸತಾಲ್್ ಜುದ್ಸ್್ ನ್ಹಯ್.

್ ದವಚ್ಯಾಯಾ್ b್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಬಂದೆಂತ್್ ಘಾಲೊಚಿ್ 
ಆಧಿಕ್ರ್್ ಪರಿಧ್ನ್್ ಯ್ಜಕ್ಂನಿ್ ತ್ಕ್್ ದಿಲ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

15
್ ಪುಣ್್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್್  ಆನ್ನಿಯ್ಕ,್  “ವಚ್!್ 

ಪರಿಮುಖ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ಕ್ಮ್್  ಖ್ತಿರ್್  ಹ್ಂವೆಂ್ 
ಸ್ವ್್ಕ್  ವಿಂಚುನ್್  ಕ್ಡ್್ಂ.್  ತ್ಣೆಂ್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ರ್ಯ್ಂಕಯ�್  ಜುದೆವ್ಂಕಯ�್ 
ಆನಿ್ ಹೆರ್್ ಜ್ತಿಂಚ್ಯಾಕಯ�್ ಸ್ಂಗ್ಜಯ್.್ 16

್ ತೊ್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ನ್ಂವ್ಂ್ ಖ್ತಿರ್್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜ್ಯ್್ ಜ್ಲ್್್ 
ಧಗೊದಾಣಂ್  ತ್ಕ್್  ದ್ಖೊವ್ನಾ್  ದಿತ್ಲೊಂ”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

17
್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಆನ್ನಿ�ಯ್್  ಥಂಯ್್  ಥ್ವ್ನಾ್ 

ಭ್ಯ್ರಿ್ ಸನ್ಯಾ್ ಜುದ್ಸ್ಚ್ಯಾ್ ಘರ್್ ಗೆಲೊ.್ ತ್ಣೆಂ್ 
ಸ್ವ್್ಚೆರ್್ ಆಪೆ್್ ಹ್ತ್್ ದವನ್ಯಾ,್ “ಸ್ವ್್,್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ಭ್ವ್,್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಜೆಜುನ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಧ್ಡ್್.್ 
ತುವೆಂ್  ಹ್ಂಗ್ಚರ್್  ಯೆತನ್್  ವ್ಟೆರ್್  ಪಳೆಲೆ್ಂ್ 
ತ್ಕ್ಚ್.್ ತುವೆಂ್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ದಿ�ಷ್ಟ್ ಮೆಳಜ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಆನಿ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾಂತ್್ ಭರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಜೆಜುನ್್ 
ಮ್್ಹಕ್್ ಧ್ಡ್ಂ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ.್್ 18

್ ತಕ್ಷಣ್ಚ್,್ 
ಮ್ಸೆ್ಚ್ಯಾ್  ಖೊವ್್ಂಬರಿ್  ಆಸ್ಲೆಂ್  ಕಸಲೆಂಯ�್ 
ಏಕ್ ಸ್ವ್್ಚ್ಯಾ್ ದೊಳ್ಯಾಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ನಿಕೊಳ್ನಾ್ ಪಡೆ್ಂ.್ 
ಸ್ವ್್ಕ್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ದೊಳ ್ೆ ದಿಸೊಂಕ್ ಲ್ಗೆ್!್ ಸ್ವ್್್ 
ವ್ಹಯ್ರಿ್ ಉಠೊನ್,್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಸ್ನಾನ್್ ಘತೆಂ್.್ 19

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ತೊ್ ಜೆವ್ಣ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಘಟ್್ ಮುಟ್್ ಜ್ಲೊ.

ದಾಮಾಸಾಕಾಂತ್ ಸಾವಾಲಿಚಿ ಶಿರೊವ್ಣ್
ಸ್ವ್್್ ದ್ಮಸ್ಕ್ಂತ್್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂ್ ಸವೆಂ್ ಥೊಡೆ್ 
ದಿ�ಸ್್  ಪಯ್ಯಾನ್್  ಆಸೊ್.್  20

್ ತ್ಣೆಂ್  ಘಳ್ಯ್್ 
ಕರಿನ್ಶೆಂ್ ಸಿನ್ಗೊಗ್ಕ್ ವಚುನ್್ “ಜೆಜುಚ್್ ದೆವ್ಚೊ್ 
ಪೂತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಶಿಕೊಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗೊ್.

21
್ ಸ್ವ್್ಚಿ್ ಉತ್ರಿಂ್  ಆಯುಕ್ನ್್  ಸಗೊ್್  ಲೊ�ಕ್ 

ವಿಜಮತ್್ ಜ್ವ್ನಾ,್ “ಜೆರುಜಲೆಮ್ಂತ್್ ಆಸ್ಲೊ್ ಮನಿಸ್್ 
ಹೊಚ್.್  ಹ್ಯಾ್  ನ್ಂವ್ನ್್  (ಜೆಜುಚ್ಯಾ)್  ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ 
ದವತಯಾಲ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್  ನ್ಸ್್  ಕರುಂಕ್  ಪರಿಯತ್ನಾ್ 
ಕತ್ಯಾಲೊ!್  ಜೆಜುಚ್ಯಾ್  ಶಿಸ್ಂಕ್  ಬಂದ್್  ಕನ್ಯಾ್ 
ಜೆರಜಲೆಮ್ಂತ್್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ಪರಿಧ್ನ್್ ಯ್ಜಕ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ಸಶಿಯಾಂ್ ಆಪೊವ್ನಾ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಹೊ್ ಹ್ಂಗ್ಸರ್್ ಆಯ್್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

22
್ ಪುಣ್್ ಸ್ವ್್ನ್್ ಚಡ್್ ಆನಿ್ ಚಡ್್ ಸ್ಮ್ಥೆಯಾನ್್ 

ಜೆಜುಚ್್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ರುಜು್ ಕರುಂಕ್ ಲ್ಗೊ್.್ ತ್ಚೆಂ್ 
ದ್ಖೆ್್ ಭೊ�ವ್್ ಬಳ್ಂತ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾನ್್ ದ್ಮ್ಸ್ಕ್ಚ್ಯಾ್ 
ಜುದೆವ್ಂನಿ್ ತ್ಚೆ್ ಸಂಗಿ್ ತಕಯಾ್ ಕರುಂಕ್ ನ್.

b 9.14 ತುಜೆರ್ ಪಾತೆಕ್ಣಂ ದವಚಾಕ್ತಾಬರೊವ ಣ್್್  ಪರಿಕ್ರ್:,್ 
“ತುಜೆಂ್ ನ್ಂವ್್ ಉಲೊ್ ಮ್ತ್ಯಾಲೆ.”
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ಜುದೆವಾಂಚಾಕ್ ಗುಟೊ್ಮಳಾಕ್ ಥಾವ್ನ್ ಚುರೊಲಿ ಸಾವ್ಲಿ
23

್ ಸಬ್ರ್್  ದಿ�ಸ್್  ಜ್ಲ್ಯಾ್  ಉಪ್ರಿಂತ್,್  ಜುದೆವ್್ 
ಸ್ವ್್ಕ್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ಚ್ಯಾಯಾಕ್ ಗುಟೊಮಳ್್ ಕರುಂಕ್ 
ಲ್ಗೆ್.್ 24

್ ಜುದೆವ್್ ಸ್ವ್್್ ಖ್ತಿರ್್ ವ್ಟ್್ ಪಳೆವ್ನಾಚ್್ 
ಶಹರ್ಚ್ಯಾ್ ದ್ವಯಾಟ್ಯಾಂಕ್ ದಿ�ಸ್್ ರ್ತ್್ ಪ್ರೆ್ ಕನ್ಯಾ್ 
ರ್ಕೊನ್್ ಆಸೆ್.್ ಪುಣ್್ ತ್ಂಚಿ್ ಗುಟೊಮಳ್್ ಸ್ವ್್ಕ್ 
ಕಳಿತ್್ ಜ್ಲ್.್ 25

್ ಎಕ್್ ರ್ತಿಂ,್ ಸ್ವ್್ಕ್ ಥೊಡ್ಯಾ್ 
ಶಿಸ್ಂನಿ್ ತ್ಕ್್ ಶಹರ್ಚ್ಯಾ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಧ್ಡ್ಚಿಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ 
ತ್ಕ್್ ಎಕ್್ ಪೆಟ್ಯ್ಯಾಂತ್್ ಬಸೊವ್ನಾ,್ ಶಹರ್ಚ್ಯಾ್ 
ಪ್ಗೊರ್ಚ್ಯಾ್  ಇಡ್ಯಾ್  ಮ್ರಿಫ್ತ್್  ತ್ಕ್್  ಸಕ್್್ 
ದೆಂವಯೊ್.

ಜೆರುಜಲೆಮಾಂತ್ ಸಾವ್ಲಿ
26

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಸ್ವ್್್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್ ಗೆಲೊ.್ ತೊ್ 
ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಯಾಂಚೆ್ ಜಮೊತ್್ ಎಕ್ಟಯ್್ ಕರುಂಕ್ ಪರಿಯತ್ನಾ್ 
ಕರುಂಕ್ ಲ್ಗೊ್.್ ಪುಣ್್ ತೆ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ತ್ಕ್್ ಭಿಯೆಲೆ.್ 
ಸ್ವ್್್ ಖರೆಂ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಜೆಜುಚೊ್ ಶಿಸ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತೆ್ ಪ್ತೆಯಾಂವ್ಕ್್ 
ನ್ಂತ್.್ 27

್ ಪುಣ್್ ಬ್ನಯಾಬ್ಸ್ನ್್ ಸ್ವ್ಕ್್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ 
ಕನ್ಯಾ್ ಅಪೊಸತಾಲ್ಂ್ ಸಶಿಯಾನ್್ ಆಪೊವ್ನಾ್ ಹ್ಡ್ನಾ್ ಆಯೊ್.್ 
ಸ್ವ್್ನ್್  ದ್ಮ್ಸ್ಕ್ಂತ್್  ವ್ಟೆರ್್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕ್ 
ಪಳೆಲೆ್ಂ್ ಆನಿ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಸ್ವ್್್ ಸವೆಂ್ ಉಲೆೈಲೆ್ಂ್ 
ಬ್ನಯಾಬ್ಸ್ನ್್  ತ್ಂಕ್್  ವಿವಸುಯಾನ್್  ಸ್ಂಗೆ್ಂ.್ 
ತೆಂಚ್್  ನ್ಹಯ್್  ಸ್ವ್್್  ದ್ಮ್ಸ್ಕ್ಂತ್್  ಲೊಕ್ಕ್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಧೆೈರ್ನ್್ ಶಿಕಯ್ೆಂಯ�್ ತ್ಂಕ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

28
್ ತ್ಯಾ್  ದಿ�ಸ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಸ್ವ್್್  ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಯಾಂ್ 

ಸವೆಂ್ ಆಸ್ಲೊ.್ ತ್ಣೆಂ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಜೆರುಜಲೆಮ್ಂತ್್  ದೆೈರ್ನ್್  ಶಿಕಯ್ೆಂ.್  29

್ ಗಿರಿ�ಕ್ 
ಭ್ಸ್್ ಉಲೊಂವ್ಚಿಯಾ್ ಜುದೆವ್ಂ್ ಸಂಗಿ್ ಸ್ವ್್್ ತವಳ್್ 
ತವಳ್್ ತಕಯಾ್ ಕರುಂಕ್ ಲ್ಗೊ್.್ ಪುಣ್್ ತ್ಣಂ್ ತ್ಕ್್ 
ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ರುಂಕ್ ಪರಿಯತ್ನಾ್ ಕರುಂಕ್ ಲ್ಗೆ್.್ 30

್ ಹ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಭ್ವ್ಂಕ್  ಕಳಿತ್್  ಜ್ತಚ್್  ತ್ಣಂ್ 
ಸ್ವ್್ಕ್ ಸೆಜ್ರೆ�ಯ್್ ಶಹರ್ಕ್ ಆಪೊವ್ನಾ್ ವನ್ಯಾ್ 
ಥಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ತ್ಸ್ಯಾಸ್್ ಶಹರ್ಕ್ ಧ್ಡೊ್.

31
್ ಆಶೆಂ್ ಆಸ್ತಾನ್,್ ಜುದೆ�ಯ್,್ ಗ್ಲ್ಲೆಯ್್ ಆನಿ್ 

ಸ್ಮ್ರಿಯ್್ ಪರಿದೆ�ಶ್ಂನಿ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಸಭೆನಿಂ್ ಶ್ಂತಿ್ 
ಮೆಳ್ಲ್.್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಮಜತೆನ್್ ಸಭ್್ ಬಳ್ಂತ್್ 
ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗೊ್ಯಾ.್ ಭ್ವ್ಥಿಯಾ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕ್ 
ಮ್ನ್್ ದಿಂವ್ಚಿಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಜವಿತ್ಂ್ ಮ್ರಿಫತ್್ 
ದ್ಖೊವ್ನಾ್ ದಿಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗೆ.್್ ಹ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಯಾಂಚಿ್ 
ಸಭ್್ ಚಡ್್ ಆನಿ್ ಚಡ್್ ವ್ಡೊಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗಿ್.

ಲುದಾ್ದ ಆನಿ ಜೊಪಾ್ಪಂತ್ ಪೆದುರಿ
32

್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಂತ್್  ಭೊಂವತಾಣಂ್  ಆಸ್ಲ್ಯಾ್  ಸಗ್್ಯಾ್ 
ಗ್ಂವ್ಂನಿ್  ಪೆದುರಿ್  ಪಯ್ಣ್್  ಕನ್ಯಾ್  ಆಸ ತ್ಾನ್್  ಲುದ ದ್ಾ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ಗ್ಂವ್ತ್್ ವಸಿತಾ್ ಕನ್ಯಾ್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಯಾಂಕ್ 

ಭೆಟ್್  ಕರುಂಕ್ ಥಂಯ್್  ಗೆಲೊ.್  33
್ ತೊ್  ಲುದ ದ್ಾಂತ್್ 

ಎನೆ�ಯ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾಕ್ ದೆಖೊ್.್ ಆರಿಯೆಚಿ್ ಪ್ಡ್್ ಆಸ್ಲೊ್ 
ತೊ್  ಆಟ್್  ವಸ್ಯಾಂ್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಮ್ಂದೆರಿರ್್  ಆಸೊ್.್ 
34

್ ಪೆದುರಿನ್್ ತ್ಕ್,್ “ಎನೆ�ಯ್,್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ತುಕ್್ 
ಗೂಣ್್ ಕತ್ಯಾಲೊ.ಊಠ್್ ತುಜೆಂ್ ಹ್ಂತುಳ್ನಾ್ ಸ್ಕೆಯಾಂ್ 
ಕರ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ ತಕ್ಷಣ್ಚ್್ ಎನೆ�ಯ್್ 
ಉಠೊನ್್ ರ್ವ್.್್ 35

್ ಲುದ್ದಾಂತ್್ ಆನಿ್ ಶ್ರೊನ್ಂತ್್ಯಾ್ 
ಗ್ಂವ್ಂನಿ್ ವಸಿತಾ್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಲೊಕ್ಂನಿ್ ತ್ಕ್್ 
ಪಳೆವ್ನಾ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ ಜೆಜುಚೆರ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವಲ್ಯಾ.

36
್ ಜೊಪ್್ಪ್  ಶಹರ್ಂತ್್  ತಬಿ�ಥ್್  ಮ್ಹಳಿ್್  ಜೆಜುಚಿ್ 

ಶಿಸ್್ ಆಸಿ್.್ ಗೆರಿ�ಕ್ ಭ್ಶೆಂತ್್ ತಿಚೆ್ ನ್ಂವ್್ ದೊಕ್ಯಾಸ್್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ “ಚಿತಳ್.”್ ತಿ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ ಬರಿಂ್ 
ಕ್ಮ್ಂ್ ಕತ್ಯಾಲ್.್ ತಿ್ ಗಜೆಯಾಂತ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ಕೆದ್ಳ್ಯ�್  ಪಯೆಶೆ್  ದಿತ್ಲ್.್  37

್ ಪೆದುರಿ್  ಲುದ ದ್ಾಂತ್್ 
ಆಸ ತ್ಾನ್್  ತಿ್  ಪ್ಡೆಂತ್್  ಪಡುನ್್  ಮೊನ್ಯಾ್  ಪ್ವಿ್.್ 
ಲೊಕ್ನಿ್  ತಿಚಿ್  ಕೂಡ್್  ದುವ್ನಾ್  ಮ್ಳಿಯೆಚ್ಯಾ್  ಎಕ್್ 
ಕುಡ್ಂತ್್ ದವಲ್ಯಾ.್ 38

್ ಪೆದುರಿ್ ಲುದ್ದಾಂತ್್ ಆಸ್್ ಮ್ಹಳಿ್್ 
ಖಬರ್್ ಜೊಪ್್ಪಂತ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಯಾಂಕ್ ಕಳಿತ್್ 
ಜ್ಲ್.್ (ಲುದ್ದಾ್ ಜೊಪ್್ಪಚ್ಯಾ್ ಲ್ಗ್ಶೆರ್ಚ್್ ಆಸ್.)್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್ ತ್ಣಂ್ ದೊ�ಗ್ಂಕ್ ಪೆದುರಿಚ್ಯಾ್ ಲ್ಗಿಂ್ ಧ್ಡೆಂ್.್ 
ತ್ಣಂ,್ “ದವಯಾಡ್್ ಕರ್,್ ದಯ್ಕನ್ಯಾ್ ವೆಗಿಂಚ್್ ಯೆ�!”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಚೆ್ ಲ್ಗಿಂ್ ಮ್ಗ್ಲ್ಗೆ್.

39
್ ಪೆದುರಿ್ ತಯ್ರ್್ ಜ್ವ್ನಾ್  ತ್ಂಚೆ್ ಸಂಗಿ್  ಗೆಲೊ.್ 

ತೊ್ ಥಂಯ್್ ಪ್ವತಾಚ್,್ ತ್ಣಂ್ ತ್ಕ್್ ಮ್ಳಿಯೆಚ್ಯಾ್ 
ಕುಡ್ಕ್  ಆಪೊವ್ನಾ್  ವನ್ಯಾ್  ಗೆಲೆ.್  ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್  ವಿಧಿವಿ್ 
ರಡುನ್ಚ್್  ಪೆದುರಿಕ್  ಭೊಂವತಾಣಂ್  ವೆಡೊ್  ಘಾಲೊ.್ 
ದೊಕ್ಯಾಸ್್ ಜವಂತ್್ ಆಸ್ತಾನ್್ ಆಪ್ಣ್ಂಕ್ ಶಿಂವುನ್್ ದಿಲೆ್್ 
ಆಂಗ್ವಸುತಾರ್ಂ್ ಆನಿ್ ದಗೆ್್ ತ್ಣಂ್ ಪೆದುರಿಕ್ ದ್ಖಯ್ೆ.್ 
40

್ ಪೆದುರಿನ್್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಕುಡ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ 
ಧ್ಡ್ನಾ್  ದಿಂಬಿಯೆನ್್  ಪಡುನ್್  ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್  ಕರಿಲ್ಗೊ್.್ 
ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತಬಿ�ಥ್ಚ್ಯಾ್  ಕುಡಿ್  ಸಶಿಯಾಂ್ ಘುಂವ್ನ್,್ 
“ತಬಿ�ಥ್,್ ಉಠೊನ್್ ರ್ವ್!”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ ತಿಣೆಂ್ ಆಪೆ್್ 
ದೊಳ ್ೆ ಉಗೆತಾ್ ಕೆಲೆ.್ ತಿ್ ಪೆದುರಿಕ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಉಠೊನ್್ ಬಸಿ್.್ 
41

್ ತ್ಣೆಂ್ ಹ್ತ್್ ಲ್ವ್ನಾ,್ ಉಠೊನ್್ ರ್ವ್ಂಕ್ ತಿಕ್್ 
ಕುಮೊಕ್ ಕೆಲೆಂ.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತ್ಣೆಂ್ ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಯಾಂಕ್ 
ಕುಡ್ಚ್ಯಾ್  ಭಿತರ್್  ಆಪೊವ್ನಾ್  ತ್ಂಕ್್  ತಬಿ�ಥ್ಕ್ 
ದ್ಖಯ್ೆಂ.್ ತಿ್ ಜವಂತ್್ ಆಸಿ್.

42
್ ಜೊಪ್್ಪಂತ್್  ಸಗ್್ಯಾನ್್  ಆಸ್ಲ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್  ಹಿ್ 

ಖಬರ್್  ಕಳಿತ್್  ಜ್ಲ್.್  ಹ್ಯಾ್  ಲೊಕ್್  ಪೆೈಕ್್  ಸಬ್ರ್್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೆರ್್ ಪ್ತೆಯಾಲೆ.್ 43

್ ಪೆದುರಿ್ ಸಬ್ರ್್ ದಿ�ಸ್ಂ್ 
ಪಯ್ಯಾನ್್  ಜೊಪ್್ಪಂತ್್  ಆಸೊ್.್  ಚ್ಮ್ರ್ಚೊ್ 
ಸಿಮ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ ಘರ್್ ತೊ್ ವಸಿತಾ್ ಕತ್ಯಾಲೊ.

ಪೆದುರಿ ಆನಿ ಕನೆತಾಲ್

10್ ್ 1 ್ ಸೆಜ್ರೆ�ಯ್ಚ್ಯಾ್  ಶಹರ್ಂತ್್  ಕನೆಯಾಲ್್ 
ಮ್ಹಳೊೆ್್ ಏಕ್ ಮನಿಸ್್ ಆಸೊ್.್  ರೊಮ್ಚ್ಯಾ್ 



180ಅಪೊಸತಾಲಾಂಚಿ ಕರಿತಾಕ್ಂ 10:2

ಸಯನ್ಯಾಕ್  ಸೆವಯಾಲೊ್್  “ಇತ್ಲ್ಯ್ನ್್  ಫೊವ್”್ 
ಜ್ಂತ್್  ತೊ್  ಅಧಿಕ್ರಿ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೊ.್  2

್ ಕನೆಯಾಲ್್ 
ದೆ�ವ್್ ಭಿರ್ಂತೆಚೊ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೊ.್ ತೊ್ ಆನಿ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ಕುಟ್ಮಂತ್್ ವಸಿತಾಕನ್ಯಾ್ ಹೆರ್್ ಸಮೆಸ್ತಾ್ ಲೊ�ಕ್ ನಿ�ಜ್್ 
ದೆವ್ಕ್ ಆರ್ಧನ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಆಸೆ್.್ ತೊ್ ದುಬೊಯಾಳ್ಯಾಂಕ್ 
ಜ್ಯೆತಾಂ್  ದುಡು್  ದಿತಲೊ.್  ಕೆದ್ಳ್ಯ�್  ಮ್ಗ ಣೆ್್ 
ಕತ್ಯಾಲೊ.್ 3್ ಏಕ್ ದಿ�ಸ್್ ದೊನ್್ಪರ್ಂಚ್ಯಾ್ ಸುಮ್ರ್್ 
ತಿ�ನ್್ ವ್ರ್ರ್್ ಕನೆಯಾಲ್ಕ್ ಏಕ್ ದಶಯಾನ್್ ಜ್ಲೆಂ.್ 
ತೆಂ್ ತ್ಣೆಂ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಪಳೆಲೆಂ.್ ತ್ಯಾ್ ದಶಯಾನ್ಂತ್್ 
ಏಕ್ ದೆ�ವ್ದೂತ್್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್ “ಕನೆಯಾಲ್”್ 
ಮ್ಹಣುನ್್ ತ್ಕ್್ ಆಪಯೆ್ಂ.

4
್ ಕನೆಯಾಲ್ನ್್  ದೆ�ವ್ದೂತ್ಕ್  ಪಳೆವ್ನಾ್  ಭಿಯ್ನ್್ 

“ಸೊಮಿಯ್,್  ತುಕ್್  ಕ್ತೆಂ್  ಜ್ಯ್ಯ್?”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.
ತ್ಯಾ್  ದೆ�ವ್ದೂತ್ನ್್  ತ್ಕ್,್  “ದೆವ್ನ್್  ತುಜೆಂ್ 

ಮ್ಗೆಣ್ಂ್ ಆಯಕ್ಲ್ಂ.್ ತುವೆಂ್ ದುಬೊಯಾಳ್ಯಾಂಕ್ ದಿಂವೆಚಿಂ್ 
ತ್ಣೆಂ್ ದೆಖ್ಂ್.್ ದೆ�ವ್್ ತುಕ್್ ಮ್ನ್್ಲ್.್ 5್ ಆತ್ಂ್ 
ಸಿಮ್ಂವ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಕ್ ಆಪವ್ನಾ್ ಹ್ಡ್ಚಿಯಾಕ್ ತುಂ್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ಜೊಪ್್ಪ್ ಶಹರ್ಕ್ ಧ್ಡ್.್ ಸಿಮ್ಂವ್ಕ್್ ‘ಪೆದುರಿ’್ 
ಮ್ಹಣುಯ�್ ಆಪಯ ತ್ಾತ್.್ 6್ ಸಿಮ್ಂವ್್ ಚ್ಮ್ರ್ಚ್ಯಾ್ 
ಘರ್ಂತ್್ ಬಿಡ್ರ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಆಸ್.್ ತ್ಚೆ್ ಘರ್್ ದಯ್ಯಾ್ 
ತಡಿರ್್ ಆಸ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ.್್ 7್ ಕನೆಯಾಲ್್ ಲ್ಗಿಂ್ 
ಉಲೆೈಲೊ್್  ದೆ�ವ್ದೂತ್್ ಪ್ಟಂ್ ಗೆಲೊ.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ಕನೆಯಾಲ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್  ಚ್ಕ್ರಿಂ್  ಪೆೈಕ್್  ದೊಗ್ಂಕಯ�್ 
ಎಕ್್ಯಾ್  ಶಿಪ್ಯ್ಕಯ�್  ಆಪಯ್ೆಂ.್  ಹೊ್  ಶಿಪ್ಯ್್ 
ದೆ�ವ್್ ಭಿರ್ಂತಿಚೊ್ ಜ್ವ್ನಾಸೊ.್್ ಕನೆಯಾಲ್ಚ್ಯಾ್ ಸ್ಂತ್್ 
ಸೆವ್್  ಕತಯಾಲ್ಯಾ್  ಪೆೈಕ್್  ಹೊಯ�್ ಎಕೊ್್  ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.್ 
8

್ ಕನೆಯಾಲ್ನ್್ ಹ್ಯಾ್ ತೆಗ್ಂಕ್ ಹಯೆಯಾಕಯ�್ ಸೊಡೊವ್ನಾ್ 
ಸ್ಂಗೆಂ್.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತ್ಂಕ್್ ಜೊಪ್್ಪಕ್ ಧ್ಡೆ.್

9
್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ದಿಸ್್ ಹೊ್ ಲೊ�ಕ್ ಜೊಪ್್ಪಕ್ ಪ್ವ್ತಾನ್್ 

ದೊನ್ಪರ್ಚೊ್  ವೆ�ಳ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೊ.್  ತ್ಯಾ್  ವೆಳ್ರ್್ 
ಪೆದುರಿ್  ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್  ಕಚ್ಯಾಯಾಕ್  ಮ್ಳಿಯೆರ್್  ಚಡೊ್.್ 
10

್ ಪೆದುರಿಕ್  ಭುಕ್  ಲ್ಗೊನ್್  ಜೆಂವ್ಕ್್  ಸೊಧ ತ್ಾಲೊ.್ 
ಥಂಯ್್  ತ್ಚೆ್  ಖ್ತಿರ್್  ಜೆವ ಣ್್ಚಿ್  ತಯ್ರ್ಯ್್ 
ಕತ್ಯಾಲೆ.್ ಹ್ಂಗ್,್ ಪೆದುರಿಕ್ ಏಕ್ ದಶಯಾನ್್ ಜ್ಲೆಂ.್ 
11

್ ಉಗ್್ಯ್ ಅಂತ್ರಿಳ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಖಂಯಚಿಯ�್ ಏಕ್ ವಸ್ತಾ್ 
ದೆಂವುನ್್ ಯೆಂವಿಚಿ್ ಪಳೆಲ್.್ ತಿ್ ವ್ಹಡಿ್್  ಪ್ಳಿ್ ಬರಿ್ ಆಸಿ್.್ 
ತ್ಚ್ಯಾ್ ಚ್ರ್್ ಕೊನ್ಶೆಂನಿ್ ದೊಯ್ಯಾಂನಿ್ ಬ್ಂಧುನ್್ 
ಭುಂಯೆಚಿರ್್ ಉಮೊಕ್ಳೊೆನ್್ ಆಸಿ್.್ 12

್ ತ್ಂತುಂ್ ಸಕಕ್ಡ್್ 
ಜ್ತಿಂಚಿ್  ಮೊನ್್ತೊಯಾಆಸೊ್ಯಾ.್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ಚಲೊಚಿಯಾ್ 
ಮೊನ್್ತಿ,್ ಜವ ದ್ಾಳೊೆಯಾ್ ಆನಿ್ ಉಬೊಚಿಯಾ್ ಸುಕ್ಣ್ಂ್ ಆಸೊ್ಯಾ.್ 
13

್ ತವಳ್್ ಏಕ್ ತ್ಳೊೆ,್ “ಪೆದುರಿ,್ ಊಠ್!್ ಮ್ನ್ಯಾ್ ಖ್”್ 
ಮ್ಹಣುನ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

14
್ ಪುಣ್್  ಪೆದುರಿನ್,್  “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್  ಹ್ಂವ್್  ತಶೆಂ್ 

ಕರಿಸೊನ್!್  ಭಷ್ಟ್  ಆನಿ್  ಅಶುದ್ದಾ್  ಜ್ಲೆ್ಂ್  ಹ್ಂವೆಂ್ 
ಕೆದಿಂಚ್್ ಖ್ಂವ್ಕ್್ ನ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

15
್ ಪುಣ್್ ತ್ಯಾ್ ತ್ಳ್ಯಾನ್್ ತ್ಕ್,್ “ದೆವ್ನ್್ ಹೆಂ್ ಶುದ್ದಾ್ 

ಕೆಲ್ಂ.್ ಹೆಂ್  ‘ಅಶುದ್ದಾ್ ಮ್ಹಣ್’್ ಸ್ಂಗ್ನ್ಕ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ.್ 16

್ ಆಶೆಂ್ ತಿ�ನ್್ ಪ್ವಿಟಂ್ ಜ್ಲೆಂ.್ 
ಉಪ್ರಿಂತ್್  ತಿ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಅಂತ್ರಿಳ್ಕ್  ಪ್ಟಂ್  ಗೆಲ್.್ 
17

್ ಪೆದುರಿನ್್ ಆಪುಣ್್ ಪಳೆಲೆ್ಂ್ ಹೆಂ್ ದಶಯಾನ್ಚೆಯಾ್ ಆರ್ಯಾ್ 
ಕ್ತೆಂ್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಪುರೊ್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಜ್ಪ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಪ್ವ್.್
ತಿತ್್ಯಾರ್ಚ್,್  ಕನೆಯಾಲ್ನ್್  ಧ್ಡ್ಲೆ್  ಲೊ�ಕ್ಂನಿ್ 

ಸಿಮ್ಂವೆಚಿಂ್  ಘರ್್  ಸೊಧುನ್್  ಕ್ಡ್ಲೆ್ಂ.್  ತ್ಣಂ್ 
ದ್ವ್ಯಾಟ್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಉಬೆ್ ರ್ವ್ನ್,್ 18

್ “ಸಿಮ್ಂವ್್ 
ಪೆದುರಿ್ ಹ್ಂಗ್್ ವಸಿತಾ್ ಕತ್ಯಾಗಿ�?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.

19
್ ಹ್ಯಾ್  ದಶಯಾನ್ಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಪೆದುರಿ್  ಆನಿಂಕ್�್ 

ಚಿಂತುನ್್ ಆಸೊ್.್  ಪುಣ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾನ್್ ತ್ಕ್,್ 
“ಆಳೆ,್  ತುಕ್್  ತೆ�ಗ್್  ಜಣ್್  ಸೊಧುನ್್  ಆಯ್್ಯಾತ್.್ 
20

್ ತುಂ್ ಉಠೊನ್್ ಸಕಲ್್ ದೆಂವುನ್್ ತ್ಂಚೆ್ ಸವೆಂ್ 
ವಚ್.್ ಖಂಯಚಿಚ್್ ಸವಲ್ಂ್ ವಿಚ್ರಿನ್ಕ್.್ ಹ್ಂವೆಂಚ್್ 
ತ್ಂಕ್್ ತುಜೆ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಧ್ಡ್ಂ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ.್್ 
21

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಪೆದುರಿ್ ಸಕಲ್್ ದೆಂವುನ್್ ತ್ಯಾ್ ಲೊಕ್್ 
ಸಶಿಯಾಂ್ ವಚುನ್,್ “ತುಮಿ್ ಸೊದೊಚಿ್ ಮನಿಸ್್ ಹ್ಂವ್ಚ್,್ 
ತುಮಿ್  ಹ್ಂಗ್ಸರ್್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಆಯ್್ಯಾತ್?”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.

22
್ ತ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ನ್,್ “ಕನೆಯಾಲ್್ ಮ್ಹಳೊೆ ್್ ಏಕ್ ಶತಪತಿ್ 

ಹ್ಂಗ್ಸರ್್ ಆಸ್.್ ತೊ್ ಧ್ಮಿಯಾಕ್ ಮನಿಸ್.್ ತೊ್ 
ದೆವ್ಕ್ ಆರ್ಧನ್್ ಕತ್ಯಾ.್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಜುದೆವ್್ ಲೊ�ಕ್ 
ತ್ಕ್್ ಮಯ್ಯಾದ್್ ದಿತ್ತ್.್ ತುಕ್್ ಆಪ್ಣ್ಚ್್ ಘರ್ಕ್ 
ಆಪೊವ್ನಾ್ ತುಕ್್ ಸ್ಂಗೊಚಿಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ವಿಚ್ರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಎಕ್್ ದೆ�ವ್ದುತ್ನ್್ ಕನೆಯಾಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಂಗ್್ಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.್ 23

್ ಪೆದುರಿನ್್ ತ್ಂಕ್್ ಭಿತರ್್ ಆಪೊವ್ನಾ,್ 
ತ್ಯಾ್ ರ್ತಿಂ್ ಥಂಯ್ಚಿ್ ಆಸ್ಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ.್
ದುಸ್ರಿಯಾ್  ದಿಸ್್  ಪೆದುರಿ್  ತಯ್ರ್್  ಜ್ವ್ನಾ,್  ತ್ಯಾ್ 

ತೆಗ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಸಲೊಯಾ.್ ಜೊಪ್್ಪಚ್ಯಾ್ 
ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಯಾಂ್ ಪೆೈಕ್್ ಥೊಡೆ್ ತ್ಚೆ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಗೆಲೆ.್ 
24

್ ದುಸ್ರಿಯಾ್  ದಿಸ್್  ತೆ್  ಸೆಜ್ರೆ�ಯ್ಚ್ಯಾ್  ಶಹರ್ಕ್ 
ಪ್ವೆ್.್  ಕನೆಯಾಲ್್ ತ್ಂಚೆ್ ಖ್ತಿರ್್ ರ್ಕೊನ್್ ಆಸೊ್.್ 
ತ್ಣೆಂ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಸೆೈಯ್ಯಾಂಕ್ ತವಳ್ಚ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಘರ್ಕ್ 
ಆಪಯ್ಲೆ್ಂ.

25
್ ಪೆದುರಿ್  ತ್ಯಾ್  ಘರ್ಕ್  ರಿಗ ತ್ಾನ್್  ಕನೆಯಾಲ್್ 

ತ್ಕ್್ ಮುಖ್ರ್್ ಮೆಳೊೆ್.್  ಕನೆಯಾಲ್ನ್್  ಪೆದುರಿಚ್ಯಾ್ 
ಪ್ಂಯ್ಂಕ್ ಆಡ್್ ಪಡೊನ್್ ನಮ್ನ್್ ಕೆಲೊ.್ 26

್ ಪುಣ್್ 
ಪೆದುರಿನ್್  ತ್ಕ್್  ವಯ್ರಿ್  ಉಠವ್ನಾ,್  “ಉಬೆರ್ವ್!್ 
ಹ್ಂವ್ಯ�್ ತುಜ್ಯಾ್ ಬರಿಂಚ್್ ಏಕ್ ಮನಿಸ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್  27

್ ಪೆದುರಿನ್್  ಕನೆಯಾಲ್್  ಸವೆಂ್ 
ಉಲೊಂವೆಚಿಂ್ ಮುಂದ್ವಸಿಯಾಲೆಂ.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಪೆದುರಿ್ 
ಭಿತರ್್ ವೆತನ್,್ ಥಂಯ್್ ಜಮೊ್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್ 
ವ್ಹಡ್್ಯಾ್ ಜಮ್ಯಾಂಕ್ ದೆಖೊ್.

28
್ ಪೆದುರಿನ್್  ತ್ಂಕ್,್  “ಎಕೊ್್  ಜುದೆವ್್  ಹೆರ್್ 

ಜ್ತಿಂಚ್ಯಾ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಭಸೊಯಾಂಚೆಂ್  ಜ್ಂವಿದಾ್ 
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ತ್ಂಕ್್  ಭೆಟ್್  ಕಚೆಯಾಂ್  ಜ್ಂವಿದಾ್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಜುದೆವ್್ 
ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ಕ್  ವಿರೊ�ಧ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್್  ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ ಪುಣ್್ ಖಂಯ್ಚಿಯಾ್ ಮನ್ಶೆಕ್ 
ಭಷ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಂವ್್ ಅಶುದ್ದಾ್ ಮ್ಹಣ್ಯ�್ ಆಪೊಂವ್ಕ್್ 
ನ್ಹಜೊ್ ಮ್ಹಣುನ್್ ದೆವ್ನ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ದ್ಖಯ್ಂ್.್ 29

್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್,್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಹ್ಂಗ್ಸರ್್  ಯೆಜ್ಯ್್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಆಪಯ್್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಸವೆಂ್  ಹ್ಂವೆಂ್  ತಕಯಾ್  ಕರುಂಕ್ 
ನ್.್ ಪುಣ್್ ತುಮಿ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಆಪಯ್್ಂ್ ಮ್ಹಣ್್ 
ದಯ್ಕನ್ಯಾ್ ಆತ್್ ಸ್ಂಗ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

30
್ ತವಳ್್  ಕನೆಯಾಲ್ನ್,್  “ಚ್ರ್್  ದಿಸ್ಂ್  ಪಯ್ೆಂ,್ 

ಹ್ಂವ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಘರ್್ ಮ್ಗೆಣ್ಂ್ ಕನ್ಯಾ್ ಆಸೊ್.್ ತವಳ್್ 
ದೊನ್ಪರ್ಂ್  ಸುಮ್ರ್್  ತಿ�ನ್್  ವ್ರ್ಂಚೊ್  ವೆ�ಳ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.್ ಎಕ್ಚ್ಚಿಣೆಂ್ ಎಕೊ್್ ಮನಿಸ್್ ಮುಖ್ರ್್ 
ರ್ವ್್.್ ತ್ಣೆಂ್ ನ ್ೆಹಸ್ಲೆಂ್ ವಸುತಾರ್್ ಝಳ್ಝಳಿತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಪಜಯಾಳತಾಲೆಂ.್ 31

್ ತ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆನ್,್  ‘ಕನೆಯಾಲ್!್ ದೆವ್ನ್್ 
ತುಜೆಂ್  ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್  ಆಯಕ್ಲ್ಂ.್  ತುವೆಂ್  ದುಬೊಯಾಳ್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ದಿಂವೆಚಿಂ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಪಳೆಲ್ಂ.್ ದೆ�ವ್್ ತುಕ್್ 
ಮ್ನ್್ಲ್.್  32

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಥೊಡ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್ 
ಜೊಪ್್ಪ್  ಶಹರ್ಕ್  ಧ್ಡ್ನಾ್  ಸಿಮ್ಂವ್್  ಪೆದುರಿನ್್ 
ಯೆ�ಜಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ವಿಚ್ರ್.್  ಪೆದುರಿ್  ಚ್ಮ್ಗ್ರ್್ 
ಸಿಮ್ಂವ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಘರ್್ ವಸಿತಾ್ ಕನ್ಯಾ್ ಆಸ್.್ ತ್ಚೆ್ 
ಘರ್್ ದಯ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ತಡಿರ್್ ಆಸ್’್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ 33

್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್,್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತಕ್ಷಣ್್ ತುಕ್್ ಸ್ಂಗೊನ್್ ಧ್ಡೆ್ಂ.್ 
ತುಂ್  ಹ್ಂಗ್ಸರ್್  ಆಯ್ಲೊ್  ಉಪ್ಕ್ರ್್  ಜ್ಲೊ.್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್ಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್್ ತುಕ್್ 
ತ್ಕ್ದ್್ ದಿಲ್್್ ಹಯೆಯಾಕ್ ಆಯುಕ್ಂವ್ಕ್್ ಆಮಿ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಸಮೊರ್್ ಜಮ್ಂ್ವ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ.್

ಕನೆತಾಲಾಚಾಕ್ ಘರಾ ಪೆದುರಿಚೊ ಶೆಮಾತಾಂವ್
34

್ ಪೆದುರಿ್  ಉಲೊಂವ್ಕ್್  ಸುರುಕನ್ಯಾ್  ಆಶೆಂ್ 
ಮ್ಹಣ್ಲ್ಗೊ್:್  “ದೆವ್ಕ್  ಸಮೆಸ್ತಾ್  ಏಕಚ್್  ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ 
ಮ ್್ಹಕ್್  ಆತ್ಂ್  ಸಮ್್ಲೆಂ.್  35

್ ಆಪ ಣ್್ಕ್  ಆರ್ಧನ್್ 
ಕಚೆಯಾ್  ನಿತಿವಂತ್್  ಕೊಣ್ಯ�್  ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್  ತ್ಂಕ್್ 
ದೆ�ವ್್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ ಕತ್ಯಾಲೊ.್ ತೊ್ ಖಂಯ್ಚಿಯಾಗ್ಂವ್ಚೊ್ 
ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಪರಿಮುಖ್್ ನ್ಹಯ್.್ 36

್ ದೆ�ವ್್ ಜುದೆವ್ಂ್ ಸಂಗಿ್ 
ಉಲೆೈಲ್.್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಶ್ಂತಿ್ ಆಯ್್ಯಾ್ 
ಮ್ಹಳಿ್್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ದೆವ್ನ್್ ತ್ಂಕ್್ ಧ್ಡ್್ಯಾ.್ ಜೆಜು್ 
ಸಮೆ�ಸ್ತಾಂಕ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್!

37
್ “ಸಗ್್ಯಾ್ ಜುದೆ�ಯ್ಂತ್್ ಕ್ತೆಂ್ ಘಡೆಂ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಮಿ್ 

ಜ್ಣ್ಂತ್.್ ಗ್ಲ್ಲೆಯ್ಂತ್್ -್ ಜುವ್ಂವ್ನಾ್ a್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಸ್ನಾನ್ಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಶಿಕಯ್್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ತೆಂ್  ಸುರು್  ಜ್ಲೆಂ.್  38

್ ನಜರೆತ್ಚಿಯಾ್  ಜೆಜುವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಕಳಿತ್್  ಆಸ್.್  ದೆವ್ನ್್  ತ್ಕ್್  ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಆತ್ಯಾಕಯ�್ ಆನಿ್ ಸಕತ್ಯ�್ ದಿಂವ್ಚಿಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ 
ತ್ಕ್್ ಮ್ಖೊ್.್ ತೊ್ ಸಗ್್ಯಾನ್ಯ�್ ಲೊಕ್ಕ್ ಬರೆಂ್ 

a 10.37ಜುವಾಂವ್ಸ್ನಾನಿಕ್ ಜುವ್ಂವ್.

ಕರಿತ್್ ಗೆಲೊ.್ ದೆಂವ್ಚಿರ್ಚ್ಯಾ್ ಪದೆ್ಖ್ಲ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾಂಕ್ 
ಜೆಜುನ್್  ಗೂಣ್್  ಕೆಲೆಂ.್  ದೆ�ವ್್  ಜೆಜು್  ಸವೆಂ್  ಆಸ್್ 
ಮ್ಹಣುನ್್ ಹೆಂ್ ದ್ಖೊವ್ನಾ್ ದಿಲೆಂ.

39
್ “ಜುದೆ�ಯ್ಂತ್್ ಆನಿ್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಂತ್್ ಜೆಜುನ್್ 

ಕೆಲ್್ಂ್  ಸವ್ಯಾ್  ಕ್ಮ್್  ಆಮಿ್  ಪಳೆಲ್ಯಾಂತ್.್  ತ್ಯಾ್ 
ಕ್ಮ್ಂಕ್ ಆಮಿಚ್್  ಸ್ಕಸೆ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ಂವ್.್  ಪುಣ್್ 
ಜೆಜುಕ್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ಲೊಯಾ.್ ತ್ಣಂ್ ತ್ಕ್್ ಖುಸ್ಯಾರ್್ 
ಮ್ಲೊಯಾ.್ 40

್ ಪುಣ್,್ ದೆವ್ನ್್ ತ್ಕ್್ ತಿಸ್ರಿಯಾ್ ದಿಸ್್ 
ಜವಂತ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಉಠಯೊ್!್  ಜೆಜುಕ್  ಸ್ಪಷ್ಟ್  ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಪಳೆಂವ್ಚಿ್ ಆವಕ್ಸ್್ ದೆವ್ನ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಕನ್ಯಾ್ ದಿಲೊ.್ 
41

್ ಪುಣ್್ ಜೆಜು್ ಸಕ್ಂ್ಕ್ ದಿಷಿಟ್ ಪಡೊಂವ್ಕ್್ ನ್.್ ದೆವ್ನ್್ 
ಪಯ್ೆಂಚ್್  ಸ್ಕಸೆ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ವಿಂಚ್ಲ್ಯಾಂಕ್  ಮ್ತ್ರಿ್ 
ತ್ಕ್್ ದೆಖೊ್!್ ಆಮಿಂಚ್್ ತಿ್ ಸ್ಕಸೆ!್ ಜೆಜು್ ಜವಂತ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಉಠೊನ್್ ಆಯ್್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಆಮಿ್ ತ್ಚೆ�್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಜೆವ್್ಯಾಂವ್್ ಆನಿ್ ಪ್ಯೆಲ್ಯಾಂವ್.

42
್ “ಲೊಕ್ಕ್ ಶಿಕಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಜೆಜುನ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ 

ಸ್ಂಗೆ್ಂ.್  ಜವಂತ್್  ಆಸ್ಲ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕಯ�್  ಆನಿ್ 
ಮೊನ್ಯಾ್  ಪ್ವೆ್ಲ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕಯ�್  ದೆವ್್  ಥ್ವ್ನಾ್ 
ನಿತಿ್  ಕತ್ಯಾ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ವಿಂಚುನ್್  ಕ್ಡ್ಲೊ್  ಮನಿಸ್್ 
ಆಪುಣ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್  ಲೊಕ್ಕ್  ಕಳಿತ್್  ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ತ್ಣೆಂ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ.್ 43

್ ಜೆಜುಚೆರ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ 
ದವಲಯಾಲ್ಯಾ್  ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾಚಿ್  ಪ್ತ್ಕ್ಂ್  ದೆ�ವ್್  ಜೆಜು್ 
ಮ್ರಿಫತ್್  ಬೊಗಿಸೆತ್ಲೊ.್  ಹೆಂ್  ಸತ್ಚ್್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಪರಿವ್ದಿನಿ್ ಸ್ಂಗ್್ಂ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

ಜುದೆವ್ ನಹಾಯ್ ಆಸಲಿಲಾಕ್ಂಕ್ ಪವಿತ್ರಿ ಆತಾಯಾಚೆಂ ವಾಹಾಳ್
44

್ ಪೆದುರಿನ್್ ಆನಿಂಕ್�್ ಆಶೆಂ್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾನ್ಂಚ್,್ ತ್ಚಿ್ 
ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಆಯ್ಕ್ತಲ್ಯಾಂಚೆರ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತೊಮ್ ದೆಂವುನ್್ 
ಆಯ್ೊ.್  45

್ ಪೆದುರಿ್  ಸವೆಂ್  ಆಯ್ೆಲೆ್  ಜುದೆವ್್  ವಿಜಮತ್್ 
ಜ್ಲೆ.್ ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕಯ�್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಆತ್ಯಾಚೆಂ್ ವ ್್ಹಳ್್ ಜ್ಲೆ್್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ತೆ್ ಆಜ್ಪ್್ ಜ್ಲೆ.್ 
46

್ ತ್ಣಂ್ ವಿಭಿನ್ನಾ್ ಭ್ಸ್ಂನಿ್ ಉಲವ್ನಾ್ ದೆವ್ಕ್ ಆಗ್ಯಾ್ 
ದಿಂವಿಚಿ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ತ್ಯಾ್ ಜುದೆವ್್ ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಯಾಂನಿ್ ಆಯಕ್ಲೆ.್ 
ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಪೆದುರಿನ್,್ 47

್ “ಉದ್ಕ್ನ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಸ್ನಾನ್್ 
ಕ್ಣೆಘನ್ಶೆಂ್ ಆಮಿ್ ಹ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಆಡಕ್ಳ್್ ಕರುಂಕ್ 
ಜ್ಯ್ನಾ.್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಪ್ರಿಪ್ತಾ್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಬರಿ್ ಹ್ಂಕ್್ ಯ�್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತೊಮ್ ಪ್ರಿಪ್ತಾ್ ಜ್ಲೊ!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೊನ್,್ 
48

್ ಜೆಜು್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್  ನ್ಂವ್ನ್್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಸ್ನಾನ್್ 
ಘಂವ್ಕ್್ ತ್ಂಕ್್ ತ್ಕ್ದ್್ ದಿಲ್.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತೆ್ ಆಪ್ಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಥೊಡೆ್  ದಿ�ಸ್್  ಪಯ್ಯಾನ್್  ರ್ವಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣುನ್್ ಪೆದುರಿಕ್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.

ಜೆರುಜಲೆಮಾಕ್ ಪಾಟಂ ಆಯಲಿಲೊ ಪೆದುರಿ

11್ ್ 1 ್ ಜುದೆವ್್  ನ್ಹಯ್್  ಜ್ಲೆ್�ಯ�್  ದೆವ್ಚೆಂ್ 
ಉತ್ರ್್  ಸಿ್�ಕ್ರ್್  ಕೆಲ್ಂ್  ಮ್ಹಣುನ್್ 

ಅಪೊಸತಾಲ್ಂಕಯ�್ ಜುದೆ�ಯ್ಚ್ಯಾ್ ಭ್ವ್ಂಕಯ�್ 
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ಕಳಿತ್್ ಜ್ಲೆಂ.್ 2್ ಪುಣ್್ ಪೆದುರಿ್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್ ಯೆತನ್್ 
ಥೊಡೆ್ ಜುದೆವ್್ ್ ಭ್ವ್ಥಿಯಾ್ aತ್ಚೆ್ ಸವೆಂ್ ತಕಯಾ್ ಕರುಂಕ್ 
ಲ್ಗೆ.್್ 3್ ತೆ,್ “ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ ಆನಿ್ ಸುನತ್್ 
ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘನ್ತಲ್್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ ಘರ್ಂಕ್ ತುಂ್ ಗೆಲೊಯ್!್ 
ತುವೆಂ್ ತ್ಂಚೆ್ ಸಂಗಿ್ ಜೆವ್ಣ್ಯ�್ ಕೆಲೆಂಯ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

4
್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಪೆದುರಿನ್್  ಘಡ್ಲೊಯಾ್  ಸವ್ಯಾ್  ಸಂಗಿತಾ್ 

ತ್ಂಕ್್  ಸೊಡೊವ್ನಾ್  ಸ್ಂಗೆ್ಂ.್  5
್ ಪೆದುರಿನ್್  ತ್ಂಕ್,್ 

“ಹ್ಂವ್್  ಜೊಪ್್ಪ್  ಶಹರ್ಂತ್್  ಆಸ್ಲೊ್.್  ಹ್ಂವ್್ 
ಮ್ಗೆಣ್್ ಕತ್ಯಾನ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಏಕ್ ದಶಯಾನ್್ ಜ್ಲೆಂ.್ ತ್ಯಾ್ 
ದಶಯಾನ್ಂತ್,್ ಅಂತರಿಳ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ದೆಂವುನ್್ ಯೆಂವ್ಚಿಯಾ್ 
ಎಕ್್ ವಸುತಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ.್ ತಿ್ ವ್ಹಡ್್ ಪ್ಳಿ್ ಬರಿ್ ಆಸೆ್ಂ.್ 
ತ್ಚ್ಯಾ್ ಚ್ರ್್ ಕೊನ್ಶೆಂನಿ�್ ದೊರಿ್ ಬ್ಂಧುನ್್ ಭುಂಯ್ಕ್್ 
ದೆಂವಯ್.್ ತಿ್ ದೆಂವುನ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಮ್ಹಜೆ್ ಸಶಿಯಾನ್ಚ್್ ಉಬೆ್ 
ಜ್ಲ್.್  6

್ ಹ್ಂವೆಂ್  ತಿಚೆ್  ಭಿತರ್್  ಪಳೆಲೆಂ.್  ತ್ಂತು್ 
ಮೊನ್ತಿ್  ರ್ನ್ಟ್್  ಮರಿಗ್ಂ್  ಜವ ದ್ಾಳಿಂ್  ಆಕ್ಸರ್್ 
ಉಬಿಚಿಂ್  ಸುಕ್ಣ್ಂ್  ಆಸಿ್.್  7

್ ತವಳ್,್  ‘ಪೆದುರಿ,್  ಊಠ್!್ 
ಹ್ಂತು್ ಖಂಯೆಚಿಂ್ ಜ್ಯಯ್್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಮ್ನ್ಯಾ್ ಖ್!’್ 
ಮ್ಹಣುನ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಸ್ಂಗೊಚಿ್ ತ್ಳೊೆ್ ಆಯಕ್ಲೊ.

8
್ “ಪುಣ್್  ಹ್ಂವ್,್  ‘ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್  ಹ್ಂವ್್  ತಶೆಂ್ 

ಕರಿಸೊನ್!್  ಭಷ್ಟ್  ಜ್ಲೆ್ಂ್  ಆನಿ್  ಅಶುದ್ದಾ್  ಜ್ಲೆ್ಂ್ 
ಖಂಯೆಚಿಂಚ್್  ಹ್ಂವೆ್  ಕೆದಿಂಚ್್  ಖ್ಂವ್ಕ್್  ನ್’್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗೆ್ಂ.

9
್ “ಪುಣ್,್ ‘ಹೆಂ್ ದೆವ್ನ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಕೆಲ್ಂ.್ ಹೆಂ್ ಅಶುದ್ದಾ್ 

ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ನ್ಕ್!’್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಯಾ್ ತ್ಳ್ಯಾನ್್ ಮ್್ಹಕ್್ 
ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

10
್ “ಆಶೆಂ್ ತಿ�ನ್್ ಪ್ವಿಟಂ್ ಜ್ಲೆಂ.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತಿ್ 

ಸಗಿ್್  ವಸ್ತಾ್  ಅಂತರಿಳ್ಕ್  ಪ್ಟಂ್  ಗೆಲ್.್  11
್ ತ್ಯಾಚ್್ 

ವೆಳ್ರ್್  ಹ್ಂವ್್  ಆಸ್ಲ್ಯಾ್  ಘರ್ಕ್  ತೆ�ಗ್್  ಜಣ್್ 
ಆಯ್ೆ.್  ಹ್ಯಾ್  ತೆಗ್ಂಕ್  ಸೆಜ್ರೆ�ಯ್್  ಶಹರ್ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಧ್ಡ್ಲೆಂ.್  12

್ ದುಬ್ವ್ನಾಶೆಂ್  ತ್ಂಚ್ಯಾ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ವಚಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾನ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ.್ 
ಹ್ಂಗ್ಸರ್್ ಆಸೆಚಿಂ್ ಹೆ್ ಸ್ ಜಣ್್ ಭ್ವ್್ ಮ್ಹಜೆ್ ಸವೆಂ್ 
ಆಯ್ೆ.್  ಆಮಿ್  ಕನೆಯಾಲ್ಚ್ಯಾ್  ಘರ್ಕ್  ಗೆಲ್ಯಾಂವ್.್ 
13

್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಘರ್ಂತ್್ ಏಕ್ ದೆ�ವ್ದೂತ್್ ಉಬೆ್ ಆಸ್ಲೆಂ್ 
ಆಪುಣ್್  ಪಳೆಲ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಕನೆಯಾಲ್ನ್್  ಮ ್್ಹಕ್್ 
ಸ್ಂಗೆ್ಂ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆ�ವ್ದೂತ್ನ್್ ಕನೆಯಾಲ್ಕ,್ ‘ಥೊಡ್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಕ್  ಜೊಪ್್ಪಕ್  ಧ್ಡ್.್  ಸಿಮ್ಂವ್್  ಪೆದುರಿಕ್ 
ಆಹ್್ನ್್ ಕನ್ಯಾ್ ತುಮೆಚಿ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಆಪೊವ್ನಾ್ ಹ್ಡ್.್ 14

್ ತೊ್ 
ತುಮೆಚಿ್ ಸವೆಂ್ ಉಲೆೈತ್ಲೊ.್ ತ್ಣೆಂ್ ಸ್ಂಗೊಚಿಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ 

a 11.2ಜುದೆವ್ ಭಾವಾಥಿತಾ ಬರೊವ ಣ್್ಯಾ್  ಪರಿಕ್ರ್ಃ,್  “ಸುನತ್್ 
ಜ್ಲೆ್.”್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾಂವ್ಂನಿ್ ಸುನತ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಜಯ್್ 
ಆನಿ್ ಮೊಯ್ೆಚ್ಯಾ್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ಕ್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ಯ್ಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೊನ್್ ಆಸ್ಲೆ್ ಜುದೆವ್್ ಮ್ಹಳೆ್್ ಆರ್ಯಾ್ ಹೆಂ್ ದಿಂವ್ಕ್್ 
ಪುರೊ

ತುಕ್ಯ�್ ತುಜ್ಯಾ್ ಕುಟ್ಮಂಚ್ಂಕ್�್ ಬಚ್ವ್್ ಕತ್ಯಾತ್’್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

15
್ “ಹ್ಂವೆಂ್ ಮ್ಹಜ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಸುರು್ ಕೆಲ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್,್ 

್ ಸುವೆಯಾರ್್ b್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತೊಮ್ ಆಮೆಚಿರ್್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ್ ಬರಿಂಚ್್ 
ತ್ಂಚೆರ್ಯ�್ ಆಯ್ೊ.್ 16

್ ತವಳ್್ ಹ್ಂವೆ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚಿ್ 
ಉತ್ರಿಂ್ ಉಗ್್ಸ್ಕ್ ಹ್ಡಿ್ಂ.್ ‘ಜುವ್ಂವ್ನಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ಉದ್ಕ್ನ್್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಸ್ನಾನ್್  ದಿಲೊ,್  ಪುಣ್್  ತುಮಿ್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾನ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಸ್ನಾನ್್ ಘತಲ್ಯಾತ್!’್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್್  ಸ್ಂಗ್ಲೆಂ.್  17

್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಜ್ಲೊ್್ 
ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ಥಂಯ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವಲಯಾಲ್ಯಾ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ದಿಲೆ್ಂ್ ದೆಣೆಂಚ್್ ದೆವ್ನ್್ ಹ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ದಿಲೆಂ.್ ಆಶೆಂ್ 
ಆಸ ತ್ಾನ್್  ಹ್ಂವೆಂ್  ದೆವ್ಚೆಂ್  ಕ್ಮ್್  ರ್ವ್ಂಕ್ 
ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

18
್ ಜುದೆವ್್  ಭ್ವ್ಥಿಯಾ್  ಹ್ಯಾ್  ಸಂಗಿತಾ್  ಆಯಕ್ತ್ನ್್ 

ತಕಯಾ್ ರ್ವ್ನ್,್ ದೆವ್ಕ್ ಆಗ್ಯಾ್ ದಿ�ವ್ನಾಚ್,್ “ತಶೆಂ್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್್  ಆಮೆಚಿಂ್  ಬರಿಂಚ್್ ಆಪ್್್  ಕ್ಳ್್ಂ್  ಬದು್ನ್್ 
ಜ�ವ್್  ಮೆಳ್ಚಿಯಾ್  ಖ್ತಿರ್್  ದೆವ್ನ್್  ಜುದೆವ್್  ನ್ಹಯ್್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾಂಕಯ�್ ಆವಕ್ಸ್್ ದಿಲ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

ಅಂತಿಯ್ರಾಂಕ್ ಸುವಾತಾತಾ
19

್ ಸ ತೆಾಫ್ನ್ಕ್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ಲ್ಯಾಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜ್ಲ್್್ 
ದಗದಾಣ್ಯಾಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಭ್ವ್ಥಿಯಾ್ ಶಿಂಪಡೆ್.್ ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಯಾಂ್ 
ಪೆೈಕ್್ ಥೊಡೆ್ ಭೊ�ವ್್ ಪಯಶೆಲ್ಯಾ್ ಫೆನಿ�ಸಿಯ್,್ ಸಿ�ಪ್ರಿಸ್್ 
ಆನಿ್ ಅಂತಿಯೊಕ್ಕ್ ಜ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಗೆಲೆ.್ ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಯಾಂನಿ್ 
ಹ್ಯಾ್  ಜ್ಗ್ಯಾಂನಿ್  ಸುವ್ತ್ಯಾ್  ಪಗಯಾಟ್್  ಕೆಲ್.್  ಪುಣ್್ 
ತ್ಣಂ್ ಜುದೆವ್ಂಕ್ ಮ್ತ್ರಿ್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.್ 20

್ ಹ್ಯಾ್ 
ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಯಾ್  ಪೆೈಕ್್  ಥೊಡೆ್  ಸಿ�ಪ್ರಿಸ್್ ಆನಿ್ ಸಿರೆ�ನ್್ 
ಜ್ಗ್ಯಾಚೆ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೆ.್  ಹೆ್  ಲೊ�ಕ್ ಅಂತಿಯೊಕ್ಕ್ 
ಪ್ವತಾಚ್್  ತೆ,್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಜ್ಲೊ್್  ಜೆಜು್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಥಂಯ್ಚಿಯಾ್ ಗೆರಿ�ಕ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.್ 
21

್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಯಾಂಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕತ್ಯಾಲೊ.್ 
ಲೊ�ಕ್ ಭೊ�ವ್್ ಸಂಖ್ಯಾಂನಿ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೆರ್್ ಪ್ತೆಯಾವ್ನಾ್ 
ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕರುಂಕ್ ಲ್ಗೆ್.

22
್ ಅಂತಿಯೊಕ್ಂತ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್  ಹ್ಯಾ್  ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಂ್ 

ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಜೆರುಜಲೆಮ್ಂಚ್ಯಾ್  ಸಭೆಚ್ಯಾಂಕ್ 
ಕಳಿತ್್  ಜ್ಲೆಂ.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಜೆರುಜಲೆಮ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಯಾಂನಿ್  ಬ್ನಯಾಬ್ಸ್ಕ್  ಅಂತಿಯೊಕ್ಕ್ 
ಧ್ಡೆ್ಂ.್  23

್ -್  24
್ ಬ್ನ್ಯಾಬ್ಸ್್  ಬರೊ್  ಮನಿಸ್್ 

ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೊ.್ ತೊ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾನ್್ ಭಲಯಾಲೊ್ ಆನಿ್ 
ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಯೆಚೊ್ ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.್ ಬ್ನ್ಯಾಬ್್ 
ಅಂತಿಯೊಕ್ಕ್ ವೆತ್ನ್,್  ದೆವ್ನ್್ ತ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್ 
ಚಡ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್್  ಕೆಲೆ್ಂ್  ಪಳೆಲೆಂ.್  ಹ್ಯಾ್ 
ವವಿಯಾಂ್  ಬ್ನ್ಯಾಬ್ಕ್ ಮೊಸುತಾ್  ಸಂತೊಸ್್  ಜ್ಲೊ.್ 
ಅಂತಿಯೊಕ್ಂತ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್  ಸಗ್್ಯಾ್  ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಯಾಂಕ್ 
ತ್ಣೆಂ್  ಉಮೆದ್್  ದಿಲ್.್  ತ್ಣೆಂ್  ತ್ಂಕ್,್  “ತುಮಿಚಿ್ 

b 11.15ಸುವೆತಾರ್ಪೆಂತೆಕೊಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ ದಿಸ್್ ಸುರು್ ಜ್ಲ್್್ ಸಭ್.
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ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ಸ್ಂಡಿನ್ಕ್ತ್.್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ ಕ್ಳ್್ಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ ವಿಧೆ�ಯ್್ 
ಜ್ಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್  ಸಬ್ರ್್  ಲೊ�ಕ್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜೆಜುಚೆ್ ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕರುಂಕ್ ಲ್ಗೆ್.

25
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಬ್ನಯಾಬ್ಸ್್ ಸ್ವ್್ಕ್ ಸೊಧುನ್್ 

ತ್ಸ್ಯಾಕ್ ಶಹರ್ಕ್  ಗೆಲೊ.್  26
್ ಬ್ನಯಾಬ್್ ಥಂಯ್್ 

ಸ್ವ್್ಕ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ತ್ಕ್್ ಅಂತಿಯೊಕ್ಕ್ ಆಪೊವ್ನಾ್ 
ಆಯೊ್.್ ಸ್ವ್್್ ಆನಿ್ ಬ್ನಯಾಬ್್ ಅಂತಿಯೊಕ್ಂತ್್ ಏಕ್ 
ವರಸ್್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ್ ಎಕ್್ಟ್ಂತ್್ ಆಸೊನ್್ 
ಸಬ್ರ್್  ಲೊಕ್ಕ್  ಶಿಕೊಂವ್ಕ್್  ಲ್ಗೆ್.್  ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ 
ಪ್ಟ್ವ್್ದಾರ್ಂಕ್ “ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್”್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ನ್ಂವ್್ ಆಯ್ೆಂ್ 
ಅಂತಿಯೊಕ್ಂತ್ಚ್.

27
್ ತ್ಯಾ್  ವೆಳ್ರ್್  ಥೊಡೆ್  ಪರಿವ್ದಿ್  ಜೆರುಜಲೆಮ್್ 

ಥ್ವ್ನಾ್  ಅಂತಿಯೊಕ್ಕ್  ಗೆಲೆ.್  28
್ ಹ್ಯಾ್  ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂ್ 

ಪೆೈಕ್್  “ಅಗ್ಬ್”್  ಮ್ಹಳೊೆ್್  ಎಕೊ್್  ಆಸೊ್.್  ಅಗ್ಬ್್ 
ಅಂತಿಯೊಕ್ಂತ್್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಆತ್ಯಾಚ್ಯಾ್  ಪೆರಿ�ರಣ್್ 
ಮುಖ್ಂತ್ರಿ,್ “ಸಗ್್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಕ್ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್್ ದುಕಳ್್ 
ಪಡತಾಲೊ”್  ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್  (ಹೊ್  ದುಕಳ್್ 
ಕ್್ವಿದಾಯಸ್್  ಚಕರಿವತಿಯಾಚ್ಯಾ್  ರ್ಜ್ಟೆಕ್ಂತ್್  ಆಯ್ೊ.)್ 
29

್ ಜುದೆ�ವ್ಂತ್್  ಆಸ್ಲ್ಯಾ್  ಭ್ವ್ಂ್  ಭಯಣ್ಕ್ 
ಕುಮೊಕ್ ಕರುಂಕ್ ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಯಾಂನಿ್ ನಿಧ್ಯಾರ್್ ಕೆಲೊ.್ 
ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಯಾ್  ಪೆೈಕ್್  ಹಯೆಯಾಕ್�್  ಆಪ್ಪ್್ಯಾ್  ತ್ಂಕ್್ 
ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್  ತ್ಂಕ್್  ಧ್ಡುಂಕ್ ಯೊ�ಜನ್ಂ್  ಕೆಲ್.್ 
30

್ ತ್ಣಂ್ ದುಡು್ ಕುಡುಸೆನ್್ ಬ್ನಯಾಬ್್ ಆನಿ್ ಸ್ವ್್ಕ್ 
ದಿಲೊ.್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಬ್ನಯಾಬ್್  ಆನಿ್  ಸ್ವ್್ನ್್ 
ತೊ್  ಹ್ಡ್ನಾ್  ಜುದೆ�ಯ್ಂತ್್  ಆಸ್ಲ್ಯಾ್  ಸಭೆಚ್ಯಾ್ 
ಮ್ಲಗೆಡ್ಯಾಂಕ್ ದಿಲೊ.

ಹೆರೊದ್ ಅಗಿರಿಪಾ್ಪಥಾವ್ನ್ ಸಭೆಕ್ ದಗ್ದಣ

12್ ್ 1್ ತ್ಯಾ್  ವೆಳ್ರ್್  ರ್ಯ್್  ಹೆರೊದಿನ್್  ಸಭೆ್ 
ಪೆೈಕ್್  ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್  ದಗುದಾಂಕ್  ಸುರ್್  ಕನ್ಯಾ,್ 

2
್ ಜ್ಕೊಬ್ಕ್  ತಲ್್ರಿಂತ್್  ಜವೆಶಿಂ್  ಮ್ಲೆಯಾಂ.್ 

ಜ್ಕೊಬ್್ ಜುವ್ಂವ್ಚಿ್ ವ್ಹಡ್್ ಭ್ವ್.್ 3
್ ಜುದೆವ್್ ಹೆಂ್ 

ಮ್ನ್ಲ್ಯಾತ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಚಿಂತುನ್್  ಹೆರೊದಿಕ್  ಕಳಿತ್್ 
ಜ್ಲೆಂ.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತ್ಣೆಂ್  ಪೆದುರಿಕ್  ಧನ್ಯಾ್ 
ಬಂದೆಂತ್್  (ಹೆಂ್  ಘಡೆ್ಂ್  ಜುದೆವ್ಂಚ್ಯಾ್  ಪ್ಸ್ಖಾ್ 
ಪಬೆಯಾಚ್ಯಾ್  ಕ್ಳ್ರ್)್  ಘಾಲ್ಯೊ್.್  4

್ ಸೊಳ್್  ಜಣ್್ 
ಶಿಪ್ಯ್್ ಪೆದುರಿಕ್ ರ್ಕೊನ್್ ಆಸೆ್.್ ಪ್ಸ್ಖಾ್ ಪಬೆಯಾಚೊ್ 
ಕ್ಳ್್ ಮುಗದಾಲ್ಯಾ್ ತಕ್ಷಣ್್ ಪೆದುರಿಕ್ ಲೊಕ್್ ಮುಖ್ರ್್ 
ರ್ವ್ಂಕ್ ಆಸಲ್ೊ.್ 5್ ಆಶೆಂ್ ಪೆದುರಿ್ ಬಂದೆಂತ್್ ಆಸ್ತಾನ್್ 
ಸಭೆಚೆ್ ಲೊ�ಕ್ ತ್ಂಚೆ್ ಖ್ತಿರ್್ ಖಳನ್ಸ್ತಾನ್್ ದೆವ್್ 
ಲ್ಗಿಂ್ ಮ್ಗೆಣ್್ ಕತ್ಯಾಲೊ.

ಪೆದುರಿಕ್ ಬಂದೆಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟಾಕಾ
6

್ ಪೆದುರಿ್ ದೊಗ್ಂ್ ಶಿಪ್ಯ್ಂ್ ಮಧೆಂ್ ನಿದುನ್್ ಆಸೊ.್್ 
ತ್ಕ್್ ದೊ�ನ್್ ಸ್ಂಕ್್ನಿ್ ಭ್ಂಧುನ್್ ಘಾಲೆಂ್.್ ಸಬ್ರ್್ 

ಶಿಪ್ಯ್್  ಬಂದೆಚ್ಯಾ್  ದ್ವಯಾಟ್್  ರ್ಕೊನ್್  ಆಸೆ್.್ 
ತವಳ್್ ರ್ತ್್ ಜ್ಲ್.್್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ದಿ�ಸ್್ ಪೆದುರಿಕ್ ಲೊಕ್್ 
ಮುಖ್ರ್್  ಹ್ಡಿಜಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಹೆರೊದ್್  ಚಿಂತುನ್್ 
ಆಸೊ್.್ 7

್ ಎಕ್ಚ್ಚಿಣೆಂ,್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೊ್ ಏಕ್ ದೂತ್್ 
ಥಂಯ್್ ಉಬೆ್ ರ್ವ್.್್ ಉಜ್್ಡ್್ ಕುಡ್ಂತ್್ ಫ್ಂಕೊ್.್ 
ದೆ�ವ್ದೂತ್ನ್್ ಪೆದುರಿಚ್ಯಾ್ ಕುಶಿಕ್ ಆಪೊಡ್ನಾ್ ತ್ಕ್್ 
ಉಠೊವ್ನಾ,್ “ವೆಗಿಂಚ್್ ಊಠ್!”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ ತಿತ್್ಯಾರ್್ 
ತ್ಚ್ಯಾ್  ಹ್ತ್ಚೊಯಾ್  ಸ್ಂಕ್್್  ನಿಕೊ್ನ್್  ಪಡೊ್ಯಾ.್ 
8

್ ದೆ�ವ್ದೂತ್ನ್್ ಪೆದುರಿಕ,್ “ವಸುತಾರ್್ ನೆ್ಹಸ್,್ ವ್್ಹಣೊ�್ 
ಘಾಲ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ.್್ ತಶೆಂಚ್್ ಪೆದುರಿನ್್ ಕೆಲೆಂ.್ 
ಉಪ್ರಿಂತ್್ ದೆ�ವ್ದೂತ್ನ್,್ “ತುಜೆಂ್ ಆಂಗ್ವಸುತಾರ್್ 
ನೆ್ಹಸುನ್್ ಮ್ಹಜೊ್ ಪ್ಟ್ವ್್್ ಕರ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

9
್ ದೆ�ವ್ದೂತ್್ ಭ್ಯ್ರಿ್  ಗೆಲೊ.್  ಪೆದುರಿನ್್ ತ್ಚೊ್ 

ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕೆಲೊ.್ ದೆ�ವ್ದುತ್ನ್್ ಖರೆಂ್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ 
ಆಶೆಂ್ ಕತ್ಯಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ಪೆದುರಿಕ್ ಕಳಿತ್್ ನ್ತೆ್ಂ.್ ಆಪುಣ್್ 
ಸೊಪ್ಣ್್ ಪಳೆತ್್  ಜ್ಂವ್ಕ್್  ಪುರೊ್ ಮ್ಹಣ್್  ತ್ಣೆಂ್ 
ಚಿಂತೆ್ಂ.್  10

್ ಪೆದುರಿ್  ಆನಿ್  ದೆ�ವ್ದುತ್್  ಪಯ್ೊ್  ಆನಿ್ 
ದುಸೊರಿ್ ಪ್ರೊ್ ಉತನ್ಯಾ್ ಗೆಲೆ.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತೆ್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ 
ಶಹರ್ಕ್  ಪ್ವಯತಾಲ್ಯಾ್  ಲೊಂಕ್್ಚ್ಯಾ್  ದ್ವಯಾಟ್ಯಾ್ 
ಸಶಿಯಾಂ್  ಆಯ್ೆ.್  ತೊ್  ದ್ವ್ಯಾಟೊ್  ಆಪ್ಪ್ಂಚ್್ 
ತ್ಂಕ್ಂ್ ಉಗೊತಾ್  ಜ್ಲೊ.್  ಪೆದುರಿ್ ಆನಿ್ ದೆ�ವ್ದುತ್್ 
ದ್ವ್ಯಾಟ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫ್ತ್್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಏಕ್ 
ಗಲೆ್ಂತ್್ಯಾನ್್ ತೆ್ ಉತಲೆಯಾ.್ ತವಳ್್ ಎಕ್ಚಚಿಣೆಂ್ ತೊ್ 
ದೆ�ವ್ದುತ್್ ತ್ಕ್್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಗೆಲೊ.

11
್ ಘಡ್ಲೊಯಾ್  ಸಂಗಿತಾ್  ಜ್ಣ್್  ಜ್ಲೊ್್  ಪೆದುರಿ,್ 

“ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ದೆ�ವ್ದುತ್ನ್್ 
ಖರೆಂ್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ಧ್ಡ್್ಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ಆತ್ಂ್ ಮ ್್ಹಕ್್ 
ಕಳಿತ್್ ಜ್ಲೆಂ.್ ತ್ಣೆಂ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಹೆರೊದ್ಚ್ಯಾ್ ಹ್ತ್್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಸೊಡಯೊ್.್ ಮ ್್ಹಕ್್ ವ್ಯ್ಟ್ ಘಡತಾಲೆಂ್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಜುದೆವ್ಂನಿ್ ಚಿಂತೆ್ಂ.್ ಪುಣ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ 
ತ್ಯಾ್ ವ್ಯ್ಟ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಬಚ್ವ್್ ಕೆಲೆಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತುಕ್ 
ಲ್ಗೊ್.

12
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಪೆದುರಿ್  ಮರಿಯೆಚ್ಯಾ್  ಘರ್್  ಗೆಲೊ.್ 

ತಿ್ ಜುವ್ಂವಿಚಿ್ ಆವಯ್.್ (ಜುವ್ಂವ್ಕ್್ ಮ್ಕಯಾ್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಅಪಯತಾಲೆ.)್ ಸಬ್ರ್್ ಲೊ�ಕ್ ಥಂಯ್್ ಜಮೊ್ ಜ್ಲೆ್.್ 
ತೆ್ ಸಮೆಸ್ತಾ್ ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್ ಕತ್ಯಾಲೆ.್ 13

್ ಪೆದುರಿನ್್ ಭ್ಯ್ೆಂ್ 
ದ್ವ್ಯಾಟ್್  ಬಡಯ್ೆ.್  ಕೊಣ್್  ಮ್ಹಣ್್  ವಿಚ್ಚ್ಯಾಯಾಕ್ 
ರೊಧ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಚ್ಕನ್ಯಾ್ ಆಯ್ೆಂ.್ 14

್ ರೊಧ್ನ್್ ಪೆದುರಿಚೊ್ 
ತ್ಳೊೆ್ ಪ್ಕ್ಯಾಲೊ.್ ತಿಕ್್ ಚಡ್್ ಸಂತೊಸ್್ ಜ್ಲೊ.್ 
ದ್ರ್್ ಕ್ಡುಂಕ್ ತಿ್ ವಿಸನ್ಯಾ,್ ಜಮೊ್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್್ 
ಸಶಿಯಾಂ್  ದ್ಂವುನ್್  ವಚುನ್,್  “ಪೆದುರಿ್  ದ್ವ್ಯಾಟ್ಯಾ್ 
ಸಶಿಯಾಂ್ ಉಬೊ್ ಆಸ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗಿ್.್ 15

್ ತ್ಯಾ್ 
ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಯಾಂನಿ್  ತಿಕ್,್  “ತುಕ್್  ಪ್ಶೆಂ್  ಲ್ಗ್್ಂ!”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೆ.್  ಪುಣ್್  ತಿ್  ಆಪುಣ್್  ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್  ತೆಂ್  ನಿ�ಜ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ದ್ಂಬುನ್್ ಸ್ಂಗೆಂ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತ್ಣಂ್ “ತೊ್ 
ಪೆದುರಿಚೊ್ ದೂತ್್ ಜ್ಯ್ಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.
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16
್ ಪುಣ್್  ಪೆದುರಿ್  ದ್ರ್್  ಬಡವ್ನಾಂಚ್್  ಆಸೊ್.್  ತೆ್ 

ಭ್ವ್ಥಿಯಾ್  ದ್ವ್ಯಾಟ್್  ಉಗ ತೆಾಂ್  ಕತ್ಯಾನ್್  ತ್ಣಂ್ 
ಪೆದುರಿಕ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ವಿಜಮತ್್ ಜ್ಲೆ.್ 17

್ ಪೆದುರಿನ್್ ತ್ಂಕ್್ 
ವ್ಗೆ್  ರ್ವಜಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಹ್ತ್್  ಭ್ಸ್್  ಕರುಂಕ್ 
ಲ್ಗೊ್.್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ ಬಂದೆಂತೊ್್ ಸೊಡಯ್್ 
ರಿ�ತ್್  ತ್ಂಕ್್  ವಿವಸುಯಾನ್,್  “ಜ್ಕೊಬ್ಕಯ�್ 
ಆನಿ್  ಭ್ವ್ಂಕಯ�್  ಹಿ್  ಸಂಗಿತಾ್  ಕಳ್ಯ್”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಪೆದುರಿ್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ಜ್ಗ್ಯಾಕ್ 
ಥಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಸನ್ಯಾ್ ಗೆಲೊ.

18
್ ದುಸ್ರಿಯಾ್  ದಿಸ್,್  ಪೆದುರಿ್  ಕ್ತೆಂ್  ಜ್ಲೊ್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ 

ಶಿಪ್ಯ್ಂಚ್ಯಾ್  ಮಧೆಂ್  ವ್ಹಡಿ್್  ಘಡಬಾಡ್್  ಜ್ಲ್.್ 
19

್ ಹೆರೊದಿಕ್ ಸಗ್್ಯಾನ್್ ಸೊದ್್ಯಾರಿ�್ ಪೆದುರಿಕ್ ಸೊಧುನ್್ 
ಕ್ಡುಂಕ್ ಜ್ವ್ನಾ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಹೆರೊದಿನ್್ ರ್ಕ್್ಲ್ಯಾ್ 
ಸಂಗಿ್ ತನಿಕ್್ ಕನ್ಯಾ್ ತ್ಂಕ್್ ಮೊನ್ಯಾಚೆಂ್ ಪಮ್ಯಾಣ್್ 
ದಿಲೆಂ.

ಹೆರೊದ್ ಆಗಿರಿಪಾ್ಪಚೆಂ ಮರಣ್
ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಹೆರೊದ್್  ಜುದೆ�ಯ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಭ್ಯ್ರಿ್ 
ಸನ್ಯಾ್ ಸೆಜ್ರೆ�ಯ್್ ಶಹರ್ಕ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಥಂಯ್ಚಿ್ ಥೊಡ್್ 
ತೆ�ಂಪ್್ ರ್ವ್್.್ 20

್ ತಿ�ರ್್ ಆನಿ್ ಸಿದೊನ್್ ಶಹರ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಚೆರ್್ ಹೆರೊದ್್ ಭೊ�ವ್್ ರ್ಗ್ರ್್ ಜ್ಲೊ.್ ತೆ್ 
ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಲೊ�ಕ್ ಹೆರೊದಿಕ್ ಭೆಟ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾಕ್ ಎಕ್ಟಯ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಗೆಲೆ.್ ತ್ಣಂ್ ಬ್್ಸ್ತಾಕ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಭಿತರ್್ ಘತೊ್.್ 
ಬ್್ಸ್ತಾ್  ರ್ಯ್ಚೊ್ ವಯಾಕ್ತಾಗತ್್  ಸೆವ್ಕ್  ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.್ 
ತ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಆಪ ಣ್್್ ಸವೆಂ್ ಶ್ಂತಿ್ ರ್ಜ್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ 
ಕನ್ಯಾ್  ಕ್ಣೆಘಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್  ಹೆರೊದಿಕ್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್ ಗ್ಂವ್ಂಕ್ ಹೆರೊದಿಚ್ಯಾ್ 
ಗ್ಂವ್ಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಖ್ಣ್್ ಹ್ಡಯ್ತಾಲೆ.

21
್ ತ್ಂಕ್್ ಭೆಟ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ಹೆರೊದಿನ್್ ಏಕ್ 

ದಿ�ಸ್್ ನಿಶಿಚಿತ್್ ಕೆಲೊ.್ ತ್ಯಾ್ ದಿ�ಸ್್ ಹೆರೊದಿನ್್ ಸೊಭಿತ್್ 
ರ್ಯ್ಳ್್  ಮುಸ ತ್ಾಯಕ್್  ನ ್ೆಹಸುನ್್  ಆಸೊ್.್  ತ್ಣೆಂ್ 
ಆಪ್್ಯಾ್  ಶಿಯ್ಸಣ್ಚೆರ್್  ಬಸುನ್್  ಭ್ಷಣ್್  ಕೆಲೆಂ.್ 
22

್ ತ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ನ್,್ “ಹೊ್ ತ್ಳೊೆ್ ಮನ್ಶೆಚೊ್ ನ್ಹಯ್,್ 
ದೆವ್ಚೊಚ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಬೊ�ಬ್್ ಮ್ರಿಲ್ಗೆ.್್ 23

್ ಹೆರೊದ್್ 
ತಿ್ ಹೊಗ್್ಪ್್ ಆಪ ಣ್್ಕಚ್್ ಸಿ್ಕ್ರ್್ ಕರುಂಕ್ ಲ್ಗೊ್.್ 
ದೆವ್ಕ್  ಮಹಿಮ್್  ಕೆಲ್ನ್.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತ್ಯಾಚ್್ 
ಘಡಿಯೆ,್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೊ್  ಏಕ್  ದೂತ್ನ್್  ತ್ಕ್್ 
ಪ್ಡ್್ ಯೆ�ಶೆಂ್ ಕೆಲೆಂ.್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಕುಡಿಚ್ಯಾ್ ಭಿತಲ್ಯಾಯಾ್ 
ಕುಶಿನ್್ ಕ್ಡ್ಯಾಂನಿ್ ಖ್ವ್ನಾ್ ಘಾಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ತೊ್ ಮೊನ್ಯಾ್ 
ಪ್ವ್್.

24
್ ದೆವ್ಚೆಂ್ ಉತ್ರ್್ ವ್ಡತ್್ ಆಸೆ್ಂ್ ಆನಿ್ ಚಡ್್ 

ಆನಿ್  ಚಡ್್  ಲೊಕ್ಚೆರ್್  ಪರಿಭ್ವ್್  ಪಡ ತ್ಾಲೊ.್  ಹ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್  ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಯಾಂಚೊ್  ಜಮೊ್  ವ್ಹಡ್್  ಜ್ಂವ್ಕ್್ 
ಲ್ಗೊ್.

25
್ ಬ್ನಯಾಬ್್  ಆನಿ್  ಸ್ವ್್್  ಜೆರುಜಲೆಮ್ಂತ್್ 

ಆಪ್್ಂ್  ಕ್ಮ್ಂ್  ಮುಗ ದ್ಾಲ್ಯಾ್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ವಯ್ರಿ್ 

ಅಂತಿಯೊಕ್ಕ್  ಪ್ಟಂ್  ಗೆಲೆ.್  ಮ್ಕಯಾ್  ಮ್ಹಳೊೆ್್ 
ಜುವ್ಂವ್್ ತ್ಂಚೆಂ್ ಸವೆಂ್ ಆಸೊ್.

ಬಾನಾತಾರ್ ಸಾವಾಲಿಕ್ ಒಪಿಸ್ಲೆಲಿಂ ವಿಶೆೇಷ್ ರಾಮ್

13್ ್ 1್ ಅಂತಿಯೊಕ್ಚ್ಯಾ್ ಸಭೆಂತ್್ ಥೊಡೆ್ ಪರಿವ್ದಿ್ 
ಆನಿ್  ಶಿಕೊಣ ದ್ಾರ್್  ಆಸೆ್.್  ತೆ್  ಕೊಣ್್  ಕೊಣ್್ 

ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್:್ ಬ್ನಯಾಬ್,್ ಸಿಮೆಯೊನ್್ (ಹ್ಕ್್ ನಿ�ಗರ್್ 
ಮ್ಹಣುನಿ�್  ಆಪಯ ತ್ಾಲೆ.)್  ಲೂಸಿಯಸ್್  (ಸಿರೆನ್್ 
ಶಹರ್ಚೊ)್ ಮೆನಹೆ�ನ್್ (ಹೆರೊದಿ್ ರ್ಯ್್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ವ್ಡ್ಲೊ)್ ಆನಿ್ ಸ್ವ್್.್ 2್ ಹೆ್ ಸಗೆ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚಿ್ ಸೆವ್್ 
ಕತ್ಯಾಲೆ್ ಆನಿ್ ಉಪ್ಸ್್ ಕತ್ಯಾಲೆ.್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತೊಮ್ 
ತ್ಂಕ್,್ “ಹ್ಂವೆಂ್ ವಿಶೆ�ಷ್್ ಜ್ಲೆ್ಂ್ ಕ್ಮ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ 
ಖ್ತಿರ್್ ಬ್ನಯಾಬ್ಸ್ಕ್ ಆನಿ್  ಸ್ವ್್ಕ್ ವಿಂಚ್್ಂ.್ 
ತ್ಯಾ್ ಕ್ಮ್್ ಖ್ತಿರ್್ ತ್ಂಕ್್ ವಿಗಂಡ್್ ಕರ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

3
್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಸಭೆಚೆ್ ಉಪ್ಸ್್  ಕನ್ಯಾ್ ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್ 

ಕೆಲೆಂ.್  ತ್ಣಂ್  ಬ್ನಯಾಬ್ಸ್್  ಸ್ವ್್ಚೆರ್್  ಹ್ತ್್ 
ದವನ್ಯಾ್ ತ್ಂಕ್್ ಧ್ಡೆ್ಂ.

ಸ್ೇಪಾರಿಸಾಂತ್ ಬಾನತಾರ್ ಸಾವ್ಲಿ
4

್ ಬ್ನಯಾಬ್್  ಆನಿ್  ಸ್ವ್್ಕ್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಆತ್ಯಾನ್ಚ್್ 
ಧ್ಡ್ನಾ್  ದಿಲೆಂ.್  ತೆ್  ಸೆಲೆಯೂಸಿ್  ಶಹರ್ಕ್  ಗೆಲೆ.್ 
ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತ್ಣಂ್ ಸೆಲೆಯೂಸಿಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಸಿ�ಪ್ರಿಸ್್ 
ದಿ್�ಪ್ಕ್ ತ್ವ್ಯಾರ್್ ಪಯ್ಣ್್ ಕರಿಲ್ಗೆ್.್ 5

್ ಬ್ನಯಾಬ್್ 
ಸ್ವ್್್  ಸಲ್ಮಿಸ್್  ಶಹರ್ಕ್  ಪ್ವತಾನ್್  ಜುದೆವ್್ 
ಸಿನ್ಗೊಗ್ಂತ್್ ದೆವ್ಚಿ್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಪಗಯಾಟ್್ ಕೆಲ್.್ 
(ಮ್ಕಯಾ್  ಮ್ಹಳೊೆ್್  ಜುವ್ಂವ್್  ಕುಮೊಕ್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್ 
ಖ್ತಿರ್್ ತ್ಂಚೆ್ ಸವೆಂ್ ಆಸೊ್.)

6
್ ತೆ್ ತ್ಯಾ್ ದಿ್�ಪ್ಂತ್್ ಪಯ್ಣ್್ ಕನ್ಯಾಂಚ್್ ಪ್ಪೊಸ್್ 

ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್  ಗ್ಂವ್ಂಕ್ ಗೆಲೆ.್ ಮ್ಟ್್ ಜ್ದು್ ಕಚೊಯಾ್ 
ಎಕೊ್್  ಜುದೆವ್ಕ್  ತ್ಣಂ್  ಪ್ಪೊಸ್ಂತ್್  ದೆಖೆ್ಂ.್ 
ತ್ಚೆಂ್ ನ್ಂವ್್ “ಬ್ರ್್ ಜೆಜು”.್ ತೊ್ ಏಕ್ ಫಟಕ್ರೊ್ 
ಪರಿವ್ದಿ.್ 7

್ ಸೆಜಯಾಯೊ್ ಪ್ವ್್್ ಮ್ಹಳೊೆ ್್ ಚಕರಿವತಿಯಾಚ್ಯಾ್ 
ಸಶಿಯಾಂನ್ಚ್್ ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ ಆಸ್ತಾಲೊ.್ ಸೆಜಯಾಯೊ್ ಪ್ವ್್್ 
ಜ್ಣ್್ಯೆಚೊ್  ಜ್ವ್ನಾಸೊ್ಲೊ.್  ತ್ಣೆಂ್  ದೆವ್ಚೆಂ್ 
ಉತ್ರ್್  ಆಯೊಕ್ಂವ್ಕ್್  ಬ್ನಯಾಬ್್  ಆನಿ್  ಸ್ವ್್ಕ್ 
ಆಪಯ್ೆಂ.್  8

್ ಪುಣ್್  ಜ್ದುಗ್ರ್್  ಜ್ಲೊ್್  ಎಲ್ಮ್್ 
ಬ್ನಯಾಬ್್ ಸ್ವ್್ಕ್ ವಿರೊ�ಧ್್  ಕತ್ಯಾಲೊ.್  (ಬ್ರ್್ 
ಜೆಜುಕ್ ಗೆರಿ�ಕ್ ಭ್ಶೆಂತ್್ ಎಲ್ಮ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಪಯತಾಲೆ.)್ 
ಆಧಿಪತಿ್ ಜೆಜಚೆರ್್ ಪ್ತೆಯಾಣ್ ದವರಿನ್ಶೆಂ್ ಎಲ್ಮ್್ 
ಪರಿಯತನ್್  ಕತ್ಯಾಲೊ.್  9

್ ಪುಣ್್  ಸ್ವ್್್  (ಸ್ವ್್ಚೆಂ್ 
ದುಸೆರಿಂ್ ನ್ಂವ್್ ಪ್ವ್್.)್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾಂತ್್ ಭಲೊಯಾ.್ 
ಪ್ವ್್್ ಎಲ್ಮ್ಕ್ ದಿ�ಷ್ಟ್ ಮ್ನ್ಯಾ,್ 10

್ ತ್ಕ್,್ “ತುಂ್ 
ಸೆೈತ್ನ್ಚೊ್ ಪೂತ್!್ ಹಯೆಯಾಕ್ ಬಯ್ಯಾ್ ಕ್ಮ್ಕ್ 
ತುಂ್  ದುಸ್ಮನ್!್  ತುಂ್  ಖೊಟ್ಯಾ್  ಕುಯುಕ ತೆಾಂತ್ಯ�್ 
ಫಟಕ್ಯ್ಯಾಂನಿಯ�್  ಭಲಯಾಲೊ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ಯ್.್ 
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ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚಿ್  ಸತ್ಂ್  ಫಟಕ್ರಿಂ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಬದು್ಂಕ್ 
ತುಂ್  ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ ಪರಿಯತನ್್  ಕತ್ಯಾಯ್!್  11

್ ಆಳ ,ೆ್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್್ ಹ್ತ್್ ಉಕಲ್್.್ ತುಂ್ ಕುಡೊಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಥೊಡೊ್ ತೆ�ಂಪ್್ ಕ್ಂಯಚ್್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್ ಸಕೊಚಿನ್ಯ್;್ 
ಸುಯ್ಯಾಚೊ್  ಉಜ್್ಡ್ಯ�್  ಪಳೊೆಂವ್ಚಿ್  ನ್ಯ್”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.
ತವಳ್್ ಎಲ್ಮ್ಕ್ ಸಗೆ್ಂಯ�್ ಕ್ಳೊೆಕ್ ಜ್ಲೆಂ.್ 

ಆಪ ಣ್್ಕ್  ಕೊಣ್್ ಪುಣ್ಯ�್ ಹ್ತ್್ ಧನ್ಯಾ್ ಚಲಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್  ತೊ್  ಸ್ಸು್ಪನ್ಂಚ್್  ಭೊವತಾಂಣ್  ಚಲೊಂವ್ಕ್್ 
ಲ್ಗೊ್.್ 12

್ ಹೆಂ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಚಕರಿವತಿಯಾ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೆರ್್ 
ಪ್ತೆಯಾಲೊ.್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಶಿಕೊವ್ಣ್್ 
ಆಯುಕ್ನ್್ ವಿಜಮತ್್ ಜ್ಲೊ.

ಪಾವ್ಲಿ ಬಾನತಾರ್ ಸ್ಪಾರಿಸಾಥಾವ್ನ್ ವೆತಾಲೆ
13

್ ಪ್ವ್್್ ಆನಿ್ ತ್ಚೆ್ ಸ್ಂಗ್ತಿ್ ಪ್ಂಫಿ�ಲ್ಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ತ್ವ್ಯಾರ್್ ಪಯ್ಣ್್  ಕರುಂಕ್  ಲ್ಗೆ್.್  ಪ್ಂಫಿ�ಲ್ಯ್್ 
ಪ್ರಿಂತ್ಂತ್್ ಆಸ್್ಯಾ್ ಪೆಗಯಾ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ಶಹರ್ಕ್ ತೆ್ ಆಯ್ೆ.್ 
ಪುಣ್್ ಮ್ಕಯಾ್ ಮ್ಹಳೊೆ್್ ಜುವ್ಂವ್್ ತ್ಂಕ್್ ಸೊಡ್ನಾ್ 
ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್ ಪ್ಟಂ್ ಗೆಲೊ.್ 14

್ ತ್ಣಂ್ ಆಪೆ್್ ಪಯ್ಣ್್ 
ಪೆಗಯಾಥ್ವ್ನಾ್ ಮುಂದರುನ್,್ ಪ್ಸಿದಿಯ್್ ಗ್ಂವ್ಂಕ್ 
ಸೆವಯಾಲ್್ಯಾ್ ಅಂತಿಯೊಕ್ಕ್ ಗೆಲೆ.
ತೆ್  ಅಂತಿಯೊಕ್ಕ್  ಸ್ಬ್ಬಾತ್ಚ್ಯಾ್  ದಿಸ್್ 

ಜುದೆವ್ಂಚ್ಯಾ್  ಸಿನ್ಗೊಗ್ಕ್  ವಚುನ್್  ಬಸೆ್.್ 
15

್ ಮೊಯ್ೆಚೆಂ್ ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ಆನಿ್ ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂಚೆಂ್ 
ಪುಸತಾಕ್  ವ್ಚೆ್.್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಸಿನ್ಗೊಗ್ಚ್ಯಾ್ 
ಮುಖೆಲ್ಂನಿ್  ಪ್ವ್್್  ಬ್ನಯಾಬ್ಕ,್  “ಭ್ವ್ಂನೊ�,್ 
ಹ್ಂಗ್ಸರ್್ ಆಸ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ 
ಖ್ತಿರ್್ ಕ್ತೆಂ್ ಪುಣ್ಯ�್ ತುಮಿ್ ಸ್ಂಗ್ಜ್ಯ್ಯ್್ 
ಆಸ್್ಯಾರ್,್ ದಯ್ಕನ್ಯಾ್ ಸ್ಂಗ್!”್ ಮ್ಹಳೊೆ ್್ ಸಂದೆ�ಶ್್ 
ಧ್ಡೊ್.

16
್ ಪ್ವ್್್  ಉಬೆ್  ರ್ವ್ನ್್  ಆಪ್್ಂ್  ಉತ್ರಿಂ್ 

ಆಯಕ್ಜಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಲೊಕ್ಕ್  ಹ್ತ್ಂತ್್  ಗುತ್ಯಾ್ 
ಕನ್ಯಾ್  ಆಶೆಂ್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್:್  “ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಜುದೆವ್್ 
ಭ್ವ್ಂನೊ�,್ ನಿ�ಜ್್ ದೆವ್ಕ್ ಆರ್ಧನ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಹೆರ್್ 
ಲೊಕ್ನೊ�,್  ದಯ್ಕನ್ಯಾ್ ಮ ್್ಹಕ್್  ಕ್ನ್್ ದಿಯ್!್ 
17

್ ಇಸ್ರಿಯೆಲ್ಚ್ಯಾ್ ದೆವ್ನ್್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಪುವಯಾಜ್ಂಕ್ 
ವಿಂಚುನ್್ ಕ್ಡೆ್ಂ.್ ಎಜಪ್ತಾಂತ್್ ಪಯ್ಣ್ರಿ್ ವಸಿತಾ್ ಕರುನ್್ 
ಆಸ್್ಯಾ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್  ದೆವ್ನ್್  ಕುಮೊಕ್  ಕನ್ಯಾ್ 
ವತೆಯಾಂ್ ಕೆಲೆಂ.್ ದೆವ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ವ್ಹಡ್್ ಸಕೆತಾನ್್ ತ್ಂಕ್್ 
ತ್ಯಾ್ ಗ್ಂವ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಪವ್ನಾ್ ಹ್ಡೆ್ಂ.್ 18

್ ಅರಣ್ಯಾಂತ್್ 
ಚ್ಳಿ�ಸ್್  ವಸ್ಯಾಂ್  ಪಯ್ಯಾನ್್  ತ್ಂಕ್್  ಸೊಸೆ್ಂ.್ 
19

್ ಖ್ನ್ನ್್ ಗ್ಂವ್ಂತ್್ಯಾ್ ಸ್ತ್್ ರ್ಷ್ಟ್ರಂ್ ನ್ಸ್್ 
ಕನ್ಯಾ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ತೊ್ ಗ್ಂವ್್ ದ್ಯ್್್ ಕನ್ಯಾ್ 
ದಿಲೊ.್ 20

್ ಹೆಂ್ ಸುಮ್ರ್್ ಸ್ಡೆಚ್ಶಿಯಾಂ್ ವಸ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ 
ಕ್ಳ್ರ್್ ಘಡೆ್ಂ.
“ಹೆಂ್  ಜ್ಲ್ಯಾಂ್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಪರಿವ್ದ್್  ಜ್ಲೊ್್ 

ಸ್ಮುಯೆಲ್ಚ್ಯಾ್ ಕ್ಳ್್ ಪಯ್ಯಾಂತ್್ ದೆವ್ನ್್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ನಿತಿಕತ್ಯಾ್ ದಿಲೆಂ.್ 21

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಲೊಕ್ನ್್ 
ಆಪ ಣ್್ಂಕ್  ರ್ಯ್್  ಜ್ಯ್ಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.್ 
ದೆವ್ನ್್ ತ್ಂಕ್್ ಕ್�ಶ್ಚೊ್ ಪೂತ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಸ್ವ್್ಕ್ 
ದಿಲೆಂ.್ ಸ್ವ್್್ ಬೆಜಮಚ್ಯಾ್ ಕುಳಿಯೆಚೊ.್ ತೊ್ ಚ್ಳಿ�ಸ್್ 
ವಸ್ಯಾಂ್ ಪಯ್ಯಾನ್್ ರ್ಯ್್ ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.್ 22

್ ದೆವ್ನ್್ 
ಸ್ವ್್ಕ್  ಕ್ಡ್ನಾ್ ಘಾಲ್ಯಾಂ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ದ್ವಿದ್ಕ್ 
ರ್ಯ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ನೆಮೊ್.್  ‘ಇಸ್ಯಯ್ಚೊ್  ಪೂತ್್ 
ಜ್ಲೊ್್ ದ್ವಿದ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಮ್ನ್ಲೊ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಪ್ವ್್.್ 
ತ್ಣೆಂ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಆಪೆ�ಕ್ೆ್ ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್ ಕ್ಮ್್ ಕತ್ಯಾ’್ 
ಮ್ಹಣ್್ ದೆವ್ನ್್ ದ್ವಿದ್್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಸ್ಂಗ್್ಂ.

23
್ “ದೆವ್ನ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಭ್ಸ್ವ ಣ್್ಯಾಂ್  ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್ 

ದ್ವಿದ್ಚ್ಯಾ್ ಸಂತತೆ್ ಪೆೈಕ್್ ಎಕ್್ಯಾಕ್ ಇಸ್ರಿಯೆಲ್ಚೊ್ 
ಸೊಡ್್ಂಣ ದ್ಾರ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಧ್ಡುನ್್  ದಿಲ್ಂ.್  ತೊಚ್್ 
ಜೆಜು.್ 24

್ ಜೆಜು್ ಯೆಂವ್ಚಿಯಾ್ ಪಯ್ೆಂ್ (ಸ್ನಾನಿಕ)್ ಜುವ್ಂವ್್ 
ಸಗ್್ಯಾ್ ಜುದೆವ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ‘ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ಖ್ತಿರ್್ 
ಪಶಚಿತ ತ್ಾಪ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ದೆವ್್ ಥಂಯ್್ ಪತೊಯಾನ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಸ್ನಾನ್್  ಕನ್ಯಾ್  ಘಯ್’್  ಮ್ಹಣ್್  ಶಿಕೊಂವ್ಕ್್  ಲ್ಗೊ್.್ 
25

್ ‘ಹ್ಂವ್್ ಕೊಣ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಮಿ್ ಚಿಂತ್ತ್?್ ಹ್ಂವ್್ 
ಕ್ರಿಸ್ತಾ್  ನ್ಹಯ್.್  ತೊ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಯೆತ್ಲೊ.್ 
ತ್ಚೊಯಾ್ ವ್್ಹಣೊಂ್ ಸಮೆ�ತ್್ ಸೊಡೊಂವ್ಕ್ಯ�್ ಹ್ಂವ್್ 
ಯೊ�ಗ್ಯಾ್ ನ್ಹಯ್’್ ಮ್ಹಣ್್ ಜುವ್ಂವ್ನಾ್ ಆಪೆಂ್್ ಕ್ಮ್್ ಕನ್ಯಾ್ 
ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ ಕತ್ಯಾನ್್ ಸ್ಂಗ್್ಂ.

26
್ “ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಭ್ವ್ಂನೊ�,್  ಅಬ್ರಿಹ್ಮ್ಚ್ಯಾ್ 

ಕುಟ್ಮಚ್ಯಾ್  ಪುತ್ನೊ�,್  ನಿಜ್್  ದೆವ್ಕ್ ಆರ್ಧನ್್ 
ಕಚೊಯಾ್ ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾಂನೊ�,್ ಆಯ್ಕ್!್ ಹೊ್ 
ಬಚ್ವೆಚೊ್ ಸಂದೆ�ಶ್್ ಧ್ಡ್ಲೊ್ ಆಮೆಚಿ್ ಖ್ತಿರ್ಚ್.್ 
27

್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಂತ್್ ವಸಿತಾ್ ಕನ್ಯಾ್ ಆಸ್್ಯಾ್ ಜುದೆವ್್ ಆನಿ್ 
ಜುದೆವ್್ ಮುಖೆಲ್ಂನಿ್ ಜೆಜುಚ್್ ಸೊಡ್್ಂಣ ದ್ಾರ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಆರ್ಯಾ್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಗೆಂವ್ಕ್್ ನ್.್ ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂನಿ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಬರಯಂ್್ ಉತ್ರಿಂ್ ಹಯೆಯಾಕ್ ಸ್ಬ್ಬಾತ್ಚ್ಯಾ್ 
ದಿಸ್್ ವ್ಚ್ತಾಲೆ.್ ಪುಣ್್ ತ್ಣಂ್ ಆರ್ಯಾ್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ 
ನ್.್ ತ್ಯಾ್ ಜುದೆವ್ಂನಿ್ ಜೆಜುಕ್ ಅಪ್ರಿಧಿ್ ಮ್ಹಣ್್ ತಿ�ಪುಯಾ್ 
ಕರುಂಕ್  ಲ್ಗೆ್.್  ಆಶೆಂ್  ಕೆಲ್್ಯಾ್  ಮ್ರಿಫತ್್  ತ್ಣಂ್ 
ಪ್ರಿವ್ದ್ಯಾಂಚಿ್ ಉತ್ರಿಂ್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ ಕೆಲ್ಂ!್ 28

್ ಜೆಜು್ 
ಮೊರಜ್ಯಚ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾಕ್  ಸಮ್್  ಜ್ಲೆ್ಂ್  ಕ್ರಣ್್ 
ಸೊಧುನ್್  ಕ್ಡುಂಕ್  ಜ್ಯ್ನಾ್  ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್  ಜೆಜುಕ್ 
ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ರಿಜ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಪ್ಲ್ತ್ಕ್ ವಿಚ್ರುಂಕ್ 
ಲ್ಗೆ್.

29
್ “ಪವಿತ್ರಿ್  ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್  ಬರಯ್್ಯಾ್  ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್ 

ಜೆಜುಕ್ ಘಡಜಯ್್ ಆಸ್ಲೆಂ್ ವ್ಯ್ಟಚ್್ ಜುದೆವ್ಂನಿ್ 
ತ್ಕ್್ ಕೆಲೆಂ.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತ್ಣಂ್ ಜೆಜುಕ್ ಖುಸ್ಯಾ್ 
ಥ್ವ್ನಾ್  ಸಕ್್್  ದೆಂವುನ್್  ಸಮ್ಧೆಂತ್್  ದವಲೊಯಾ.್ 
30

್ ಪುಣ್್  ದೆವ್ನ್್  ತ್ಕ್್  ಮೆಲ್್ಯಾಂತೊ್್  ಜವಂತ್್ 
ಉಠಯ್ೊ!್ 31

್ ಹೆಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಗ್ಲ್ಲೆಯ್್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಜೆಜುಸವೆಂ್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್ ಆಯ್ೆಲೆ,್ ಸಬ್ರ್್ 
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ದಿ�ಸ್್ ಪಯ್ಯಾಂತ್್ ತ್ಕ್್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗೆ್.್ ಆತ್ಂ್ 
ತೆಚ್ಚಿ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಸ್ಕಸೆ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.

32
್ “ದೆವ್ನ್್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಪುವ್ಯಾಜ್ಂಕ್  ಕೆಲ್್ಯಾ್ 

ಭ್ಸ್ವೆಣ್ಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಆಮಿ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಪಗಯಾಟ್್ ಕತ್ಯಾಂವ್.್ 33

್ ಆಮಿ್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್ ಸಂತೆತೆಚೆ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ಂವ್.್  ದೆವ್ನ್್  ಜೆಜುಕ್  ಮೆಲ್್ಯಾಂತೊ್್ 
ಜವಂತ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಉಠೊಂವ್ಚಿಯಾ್  ಮ್ರಿಫತ್್  ತೆಂ್ 
ಭ್ಸ್ವ ಣೆ್ಂ್  ಆಮೆಚಿ್  ಖ್ತಿರ್್  ಪೂಣ್ಯಾ್  ಕೆಲ್ಂ.್  ಹ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ಕ್�ತಯಾನ್ಂತ್್ ಆಶೆಂ್ ಬರಯ್್ಂ:

‘ತುಂಚ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಪೂತ್
ಆಜ್ಚ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಕ್್ ಘತೊ್.’
್  ಕ್�ತಯಾನ್.್ 2:7

34
್ ದೆವ್ನ್್  ಜೆಜುಕ್ ಮೆಲ್್ಯಾಂತೊ್್  ಜವಂತ್್  ಜ್ವ್ನಾ್ 

ಉಠಯ್್ಯಾ್  ವವಿಯಾಂ್  ತ್ಕ್್  ಕೆದಿಂಚ್್  ಸಮ್ಧೆಂತ್್ 
ಕುಸೊಂಕ್ ಸೊಡೊಚಿ್ ನ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ದೆವ್ನ್್ 
ಆಶೆಂ್ ಸ್ಂಗ್್ಂ:

‘ಹ್ಂವೆಂ್ ದ್ವಿದ್ಕ್ ಕೆಲ್್್ ಸತ್ಯ�್ ಪವಿತ್ರಿಯ�
ಜ್ಲ್್್ ಭ್ಸ್ವಿಣ್ಂ್ ತುಕ್್ ದಿತ್ಂ’್ 

್  ಇಸ್ಯಯ್್ 55:3

35
್ ಪುಣ್್ ಆನೆಯಾ�ಕ್ ಜ್ಗ್ಯಾಂತ್್ ದೆ�ವ್್ ಆಶೆಂ್ ಸ್ಂಗ್ತಾ:

‘ತುವೆಂ್ ತುಜ್ಯಾ್ ಭ್ಗೆವಂತ್ಕ್ ಸಮ್ಧೆಂತ್್ 
ಕುಸೊಂಕ್ ಸೊಡೊಚಿನ್.’್ ್  ಕ್�ತಯಾನ್.್ 16:10

36
್ “ದ್ವಿದ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಜ�ವನ್್ ಪಯ್ಯಾಂತ್್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 

ಖುಶೆಪಮ್ಯಾಣೆಂ್ ಜಯೊಲೊ.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತೊ್ ಮೊನ್ಯಾ್ 
ಪ್ವ್್.್  ದ್ವಿದ್ಕ್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ಪುವಯಾಜ್ಂ್  ಸವೆಂ್ 
ಸಮ್ಧ್್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ವ್್.್ ತ್ಚಿ್ ಕೂಡ್್ ಸಮ್ಧೆಂತ್್ 
ಕುಸೊನ್್ ಗೆಲ್!್ 37

್ ಪುಣ್್ ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಜವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಉಠಯ್್ಯಾ್  ಜೆಜುಚಿ್  ಕೂಡ್್  ಕುಸೊಂಕ್  ನ್.್  38

್ -್ 
39

್ ಭ್ಂವ್ನೊ�,್ ಹೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಜ್ಣ್ಂ್ ಆಸೊಂದಿ:್ 
ತ್ಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂಕ್ ಭೊಗಸೆಣೆಂ್ 
ಮೆಳ ತ್ಾ.್ ಮೊಯ್ೆಚ್ಯಾ್  ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ಕ,್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಸೊಡೊಂವ್ಕ್್ ಜ್ವ್ನಾ.್ ಪುಣ್್ 
ಜೆಜುಚೆರ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವಲ್ಯಾಯಾ್ ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾಕ್ ತ್ಚೆ್ 
ಮ್ರಿಫತ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಸುಟ್ಕ್್ 
ದಿತಲೊ.್ 40

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಪರಿವ್ದಿನಿ್ ಸ್ಂಗೊ್ಯಾ್ ಹ್ಯಾ್ 
ಥೊಡೊಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ತುಮೆಚಿ್ ಥಂಯ್್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ಯ್ನಾಶೆಂ್ 
ಚತ್ರಿಯ್್ ಕರ್:

್ 41್ ‘ದುಬ್ವ್್ ಕತ್ಯಾಲ್ಯಾಂನೊ�,
ವಿಜಮತ್್ ಜ್ವ್ನಾಂಚ್್ ನ್ಸ್್ ಜ್ಯ್.

ತುಮಿ್ ಪ್ತೆಯಾಣ್ಯಾತೆ್್ ಏಕ್ ಕ್ಮ್
ಹ್ಂವ್್ ಕತ್ಯಾಲೊಂ.

ದುಸೊರಿ್ ಎಕೊ್್ ತುಮ್ಕ್್ ತೆಂ್ ಸೊಡವ್ನಾ್ 
ಸ್ಂಗ್್ಯಾರಿ�

ತುಮಿ್ ಪ್ತೆಯಾ್ ನ್ಂತ್!’”್ ್  ಹಬಕೂಕ್ಕ್ 1:5

42
್ ಪ್ವ್್್ ಬ್ನಯಾಬ್್ ಸಿನ್ಗೊಗ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ವೆತನ್,್ 

ಹ್ಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಅನಿಂಕ್�್ ಚಡಿತ್್ ಸ್ಂಗೆಚಿ್ ಖ್ತಿರ್್ ಮುಖ್್ಯಾ್ 
ಸ್ಬ್ಬಾತ್್  ದಿ�ಸ್್  ಪತ್ಯಾಯಾನ್್  ಯೆ�ಜಯ್್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಲೊಕ್ನ್್  ತ್ಂಕ್್  ವಿಚ್ರುಂಕ್  ಲ್ಗೆ್.್  43

್ ಸಭ್್ 
ಮುಗದಾಲ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಸಬ್ರ್್ ಜುದೆವ್್ ಪ್ವ್್್ ಆನಿ್ 
ಬ್ನಯಾಬ್್ ತ್ಯಾ್  ಜ್ಗ್ಯಾ್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕರುಂಕ್ 
ಲ್ಗೆ್.್  ಜುದೆವ್ಂಚ್ಯಾ್  ಧಮ್ಯಾಂಕ್  ಸೆವ್ಯಾಲ್್ಯಾ್ 
ಸಬ್ರ್ಂಕ್ ಹೆರ್್ ಜ್ತಿಚೆಯ�್ ತ್ಯಾ್ ಜುದೆವ್್ ಸವೆಂ್ 
ಆಸ್ಲೆಂ್.್ ಜ್ತಿಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಪತ್ಯಾಲೆಯ್�್ ನಿ�ಜ್್ ದೆವ್ಕ್ 
ಆರ್ಧನ್್  ಕತ್ಯಾಲೆ.್  ಪ್ವ್್್  ಬ್ನಯಾಬ್ಸ್್  ತ್ಂಚೆ್ 
ಸವೆಂ್ ಉಲೊವ್ನಾ,್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಕುಪೆಯಾಚೆರ್ಚ್್ ಭವಯಾಸೊ್ 
ದವನ್ಯಾ್ ಮುಂದವರುನ್್ ವಚಜ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಉಮೆದ್್ 
ಕರುಂಕ್ ಲ್ಗೆ್.

44
್ ಮುಖ್್ಯಾ್ ಸ್ಬ್ಬಾತ್ಚ್ಯಾ್ ದಿಸ್,್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೆಂ್ 

ಉತ್ರ್್ ಆಯೊಕ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ಚಡ್್ ಉಣೆಂ್ ಶಹರ್ಚೊ್ 
ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್  ಲೊ�ಕ್  ಜಮೊ್  ಜ್ಲೆ.್  45

್ ಹೆಂ್  ಪಳೆಲೆ್ಂ್ 
ಜುದೆವ್್ ಭೊ�ವ್್ ಮಸ್ರಿನ್್ ಭಲೆಯಾ.್ ತ್ಂಕ್್ ಪ್ವ್ಚ್ಿಂ್ 
ಉತ್ರಿಂ್  ಕಠಿಣ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ನಿಂದ್್  ಕನ್ಯಾ್  ತ್ಕ್್ 
ವಿರೊ�ಧ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ತಕಯಾ್  ಕರುಂಕ್  ಲ್ಗೆ್.್  46

್ ಪುಣ್್ 
ಪ್ವ್್್  ಬ್ನಯಾಬ್ಸ್್  ಭೊ�ವ್್  ಧೆೈರ್ನ್್ ಉಲೊವ್ನಾ,್ 
“ಆಮಿ್ ದೆವ್ಚೊ್ ಸಂದೆ�ಶ್್ ಜುದೆವ್್ ಜ್ಲೆ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಪಯೆಂ್್ ಸ್ಂಗ್ಜಯ್.್ ಪುಣ್್ ತುಮಿ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಸಿಣ್ಕ್ 
ಜವಿತ್ಕ್ ಫ್ವ್್ ನ್ಹಯ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಇನ್ಕ್ರ್್ ಕತ್ಯಾತ್.್ 
ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಆಮಿ್ ಹೆರ್್ ಜ್ತಿಂಚ್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ವೆತ್ಂವ್!್ 
47

್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ದಿಲ್್್ 
ತ್ಕ್ದ್್ ಆಶೆಂ್ ಆಸ್:

‘ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್ ಪೊಂತ್್ ಪಯ್ಯಾನ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ 
ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ತುಂ್ ಸೊಡ್ಂಣ್ದಾರ್್ 
ಜ್ಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್

ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಹೆರ್್ ರ್ಷ್ಟ್ರಂಕ್ 
ಉಜ್್ಡ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ನೆಮ್್.’”್ 
್  ಇಸ್ಯಯ್್ 49:6

48
್ ಪ್ವ್್ಚಿ್ ಹಿಂ್ ಉತ್ರಿಂ್ ಆಯಕ್ಲೆ್್ ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ 

ಜ್ಲೆ್್ ಭೊ�ವ್್ ಸಂತೊಸ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಸವೆಯಾಸ್್ಪರ್ಚ್ಯಾ್ 
ಸಂದೆ�ಶ್್ ಖ್ತಿರ್್ ಹೊಗ್ಪ್್ ಕೆಲ್.್ ಸ್ಸಿಣ್ಕ್ ಜವಿತ್್ 
ಮೆಳೊೆಂವ್ಕ್್ ನೆಮ್ಲೆ್ ಸಮಸ್ತಾ್ ಪ್ತೆಯಾಲೆ್.

49
್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೊ್  ಸಂದೆ�ಶ್್  ತ್ಯಾ್  ಗ್ಂವ್ಚ್ಯಾ್ 

ಸಗ್್ಯಾನ್್ ಸ್ರುಂಕ್ ಲ್ಗೆ್.್ 50
್ ಪುಣ್್ ಜುದೆವ್್ ಥೊಡೆ್ 
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ಧ್ಮಿಯಾಕ್  ಸಿತ್�ಯೊಯ�್  ಶಹರ್ಚ್ಯಾ್  ಮುಖೆಲ್ಂಕ್ 
ಪರಿಚೊ�ದನ್್ ಕನ್ಯಾ,್ ಪ್ವ್್್ ಬ್ನಯಾಬ್ಚೆರ್್ ತೆ್ ರ್ಗ್ರ್್ 
ಜ್ಯೆಶೆಂ್ ಯ�್  ತ್ಂಕ್್  ವಿರೊ�ಧ್್  ಜ್ಯೆಶೆಂ್ ಯ�್ 
ಕನ್ಯಾ್ ಪ್ವ್್್ ಬ್ನಯಾಬ್ಕ್ ಶಹರ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ 
ದ್ಂವ್್ಯ್ೆಂ.್  51

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಪ್ವ್್್  ಬ್ನಯಾಬ್್ 
ತ್ಂಚ್ಯಾ್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಪ್ಂಯ್ಂಚಿ್ ಧುಳ್್ 
ಪ್ಪುಡ್ನಾ,a್  ಇಕೊನಿಯ್್  ಶಹರ್ಕ್  ಗೆಲೆ.್  52

್ ಪುಣ್್ 
ಜೆಜುಚೆ್  ಶಿಸ್್  ಸಂತೊಸ್ಂತ್್  ಆಸೆ್್  ಆನಿ್  ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಆತ್ಯಾಂತ್್ ಭಲೆಯಾ.

ಇರೊೇನಿರಾಂತ್ ಪಾವ್ಲಿ ಆನಿ ಬಾನತಾಬಾಸ್

14್ ್ 1್ ಪ್ವ್್್ ಬ್ನಯಾಬ್ಸ್್ ಇಕೊ�ನಿಯ್್ ಶಹರ್ಕ್ 
ಗೆಲೆ.್ (ಹಯೆಯಾಕ್ ಶಹರ್ಂತ್ಯ�್ ತ್ಣಂ್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ 

ಬರಿಂಚ್)್ ಹ್ಂಗ್ಯ�್ ಜುದೆವ್ಂಚ್ಯಾ್ ಸಿನಗೊಗ್ಚ್ಯಾ್ 
ಭಿತರ್್  ಲೊಕ್ಕ್  ಶಿಕಯ್ೆ.್  ಪ್ವ್್್  ಬ್ನಯಾಬ್ಚೆಂ್ 
ವತಿಯಾ್  ಶಿಕೊವ್ಣ್್  ಆಯುಕ್ನ್್  ಸಬ್ರ್್  ಜುದೆವ್್  ಆನಿ್ 
ಗಿರಿ�ಕ್ ಪ್ತೆಯಾಲೆ.್ 2್ ಪುಣ್್ ಜುದೆವ್ಂ್ ಪೆೈಕ್್ ಪ್ತೆಯಾನ್ತೆ್್ 
ಥೊಡೆ್ ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾಂಕ್ ಮನ್್ ಪ್ಡ್್ ಕನ್ಯಾ್ 
ಭ್ವ್ಂ್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಉಠಯೆ್ಂ.

3
್ ಪುಣ್್  ಪ್ವ್್್  ಬ್ನಯಾಬ್ಸ್್  ಇಕೊ�ನಿಯ್ಂತ್್ 

ಸಬ್ರ್್ ತೆ�ಂಪ್್ ಆಸೊನ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಧೆೈರ್ನ್್ ಉಲಯ್ೆ.್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ತ್ಂಚೆ್ ಮ್ರಿಫತ್್ 
ಆಚಯ್ಯಾಂ್  ಆನಿ್  ಖುಣ್್  ಕನ್ಯಾ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಕುಪೆಯಾಚೊ್ 
ಸಂದೆ�ಶ್್ ರುಜು್ ಕೆಲೊ.್ 4

್ ಪುಣ್್ ಶಹರ್ಚ್ಯಾ್ ಲೊಕ್್ 
ಪೆೈಕ್್ ಥೊಡೆ್ ಜುದೆವ್ಂಚಿಂ್ ಉತ್ರಿಂಯ�್ ಆನಿ್ ಥೊಡೆ್ 
ಪ್ವ್್್  ಬ್ನಯಾಬ್ಸ್ಂಚಿಂ್  ಉತ್ರಿಂ್  ಪ್ತೆಯಾಯ್್ಯಾ್ 
ವವಿಯಾಂ್ ತ್ಂಚೆ್ ಥಂಯ್್ ದೊ�ನ್್ ಪಂಗಡ್್ ಜ್ಲೆ.

5
್ ಜುದೆವ್್  ನ್ಹಯ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ಪೆೈಕ್್  ಆನಿ್  ಜುದೆವ್ಂ್ 

ಪೆೈಕ್್  ಥೊಡೆ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಮುಖೆಲ್ಂ್  ಸವೆಂ್  ಮೆಳೊೆನ್್ 
ಪ್ವ್್್ ಬ್ನಯಾಬ್ಸ್ಕ್ ಫ್ತರ್್ ಉಡೊವ್ನಾ್ ಜವೆಶಿಂ್ 
ಮ್ರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಸ್ಲೆ.್ 6್ ಹೆಂ್ ಸಮ್ಲೆ್್ ಪ್ವ್್್ ಆನಿ್ 
ಬ್ನಯಾಬ್ಸ್್ ತೆಂ್ ಶಹರ್್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಲ್ಕ್ಒನಿಯ್ಚ್ಯಾ್ 
ಶಹರ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ಲ್ಸ್ತ್್  ಆನಿ್  ದೆಬೆಯಾಕಯ�್ ತಶೆಂಚ್್ 
ತ್ಯಾ್ ಶಹರ್ಂಚ್ಯಾ್ ಭೊವತಾಂಣಂ್ ಆಸ್್ಯಾ್ ಸುವ್ತೆಕ್ ಗೆಲೆ.್ 
7

್ ತ್ಣಂ್ ಥಂಯ�್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಪಗಯಾಟ್್ ಕೆಲ್.

ಲ್ಸಾತ್ ಆನಿ ದೆಬೆತಾಂತ್ ಪಾವ್ಲಿ
8

್ ಲ್ಸ್ತ್ಂತ್್  ಏಕ್  ಮನಿಸ್್  ಆಸ್ಲೊ.್  ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ಪ್ಂಯ್ಂಕ್  ಬಳ್್  ನ್ತ್ಲೆಂ.್  ಜಲ್ಮ್  ಥ್ವ್ನಾಚ್್ 
ಥೊಂಟೊ್  ಜ್ಲೆ್�್  ನಿಮಿತಾಂ್  ತೊ್  ಕೆದಿಂಚ್್  ಚಲುಂಕ್ 
ನ್ಸ್ಲೊ.್  9

್ ತೊ್ ಮನಿಸ್್  ಆಪುಣ್್  ಬಸ್ಲೆ್  ಥಂಯ್ಚಿ್ 
ಪ್ವ್್ಚಿ್  ಉತ್ರಿಂ್  ಆಯುಕ್ನ್್  ಆಸೊ್.್  ಪ್ವ್್ನ್್ 
ತ್ಕ್್ ದಿ�ಷ್ಟ್ ಲ್ವ್ನಾ್ ಪಳೆಲೆಂ.್ ದೆ�ವ್್ ಗೂಣ್್ ಕರುಂಕ್ 

a 13.51 ಪಾಂರಾಂಚಿ ಧುಳ್ ಫಾಪುಡ್ನ್ ಹಿ್ ಏಕ್ ಚತ್ರಿಯ್.್ 
ತೆ್ ಹ್ಯಾ್ ಲೊಕ್್ ಸವೆಂ್ ಆನಿಂಕ್�್ ಉಲೊಂವೆಚಿ್ ಗಜ್ಯಾ್ ನ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ದ್ಖಯ್ತಾ.

ಸಕತಾಲೊ್ ಮ್ಹಳಿ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ತ್ಚೆ್ ಥಂಯ್್ ಆಸ್ಲ್್ ಪ್ವ್್್ 
ಪಳೆವ್ನಾ,್  10

್ ತ್ಕ್,್  “ಊಠ್,್  ಪ್ಂಯ್್  ತೆಂಕುನ್್ 
ಉಠೊನ್್ ರ್ವ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ವ್ಹಡ್್ಯಾನ್್ ಬೊ�ಬ್್ ಮ್ನ್ಯಾ್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್  ತಕ್ಷಣ್ಚ್್ ತೊ್ ಮನಿಸ್್ ಉಡೊನ್್ 
ಉಬೆ್ ರ್ವ್ನ್್ ಚಲುಂಕ್ ಲ್ಗೊ್.

11
್ ಪ್ವ್್ನ್್  ಕೆಲೆ್ಂ್  ಹೆಂ್  ಕ್ಮ್್  ಪಳೆಲೆ್್  ಲೊ�ಕ್ 

ಆಪ್್ಯಾ್  ಸ್ಂತ್್  ಲ್ಕಒನಿಯ್್  ಭ್ಶೆನ್್  “ದೆ�ವ್ಚ್್ 
ಮನ್ಶೆಂಚ್ಯಾ್  ರುಪ್ರ್್  ಆಮೆಚಿ�್  ಮಧೆಂ್  ದೆಂವುನ್್ 
ಆಯ್್ಯಾತ್!”್  ಮ್ಹಣುನ್್  ಬೊ�ಬ್್  ಮ್ರಿಲ್ಗೆ್.್ 
12

್ ಲೊಕ್ಂನಿ್  ಬ್ನಯಾಬ್ಸ್ಕ್  ್ “ಜೆವುಸ್”್ b್  ದೆ�ವ್್ 
ಮ್ಹಣುನಿ�್ ಪರಿಮುಖ್್ ಶಿಕೊವ್ಣ್ದಂರ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಪ್ವ್್ಕ್ 
-್  “ಹೆಮೆಯಾಸ್”್ c್  ದೆ�ವ್್ ಮ್ಹಣುನಿ�್  ಆಪೊಂವ್ಕ್್  ಲ್ಗೆ್.್ 
13

್ ಜೆವುಸ್ಚೆಂ್  ದೆವ್ಳ್್  ಶಹರ್ಚ್ಯಾ್  ಲ್ಗ್ಶೆರ್್ 
ಆಸೆ್ಂ.್ ಹ್ಯಾ್ ದೆವ್ಳ್ಚ್ಯಾ್ ಪುಜ್ರಿನ್್ ಥೊಡೆ್ ಪ್ಡೆ್ 
ಆನಿ್ ಫುಲ್ಂ್  ಶಹರ್ಚ್ಯಾ್  ದ್ವ್ಯಾಟ್ಯಾಚ್ಯಾ್  ಸಶಿಯಾಂ್ 
ಹ್ಡ್ನಾ್ ಆಯ್ೊ.್ ತೊ್ ಪುಜ್ರಿ್ ಆನಿ್ ಲೊ�ಕ್ ಪ್ವ್್್ ಆನಿ್ 
ಬ್ನಯಾಬ್ಕ್ ಬಲ್ದ್ನ್್ ದಿ�ವ್ನಾ್ ತ್ಂಕ್್ ಆರ್ದನ್್ 
ಕಚ್ಯಾಯಾರ್್ ಆಸ್ಲೆ್.

14
್ ಹೆಂ್  ಆಯಕ್ಲೆ್್  ಪ್ವ್್್  ಬ್ನಯಾಬ್ಸ್್  ಆಪ್್ಂ್ 

ಆಂಗ್ವಸತಾರ್ಂ್  ್ ಪ್ಂಜುನ್್ d್  ಲೊಕ್್  ಜಮ್ಯಾ್ ಮಧೆಂ್ 
ದ್ಂವುನ್್ ವಚುನ್್ ಆಶೆಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ಬೊ�ಬ್್ ಮ್ರಿಲ್ಗೆ್:್ 
15

್ “ಲೊಕ್ನೊ�,್  ತುಮಿ್  ಹೆಂ್  ಕ್ಮ್್  ಕಚೆಯಾಂ್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ?್ ಆಮಿ್ ದೆ�ವ್್ ನ್ಹಯ್.್ ಆಮಿ್ ತುಮೆಚಿ�ಬರಿಂಚ್್ 
ಮನಿಸ್.್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸುವ್ತ್ಯಾ್  ಸ್ಂಗೆಚಿ್  ಖ್ತಿರ್್ 
ಆಮಿ್ ಆಯ್್ಂವ್.್ ವಯಾರ್ಯಾ್ ಜ್ಲ್್ಂ್  ಕ್ಮ್ಂ್ ತುಮಿ್ 
ಸೊಡ್ನಾ್  ಸೊಡ್;್  ಜವಂತ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ದೆವ್್  ಥಂಯ್್ 
ಪತ್ಯಾಜ್ಯ್.್ ಅಂತರಿಳ್ಯ�್ ಭುಂಯ�್ ದಯೊ�ಯಾಯ�್ 
ಆನಿ್  ತ್ಂತುಂ್  ಆಸ್್  ತೆಂ್  ಹಯೆಯಾಕಯ�್  ರಚ್ಲೊ್ 
ತೊಚ್.

16
್ “ಪ್ಟ್್ಯಾ್ ಕ್ಳ್ರ್್ ದೆವ್ನ್್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಪಜ್ಯಾಂಕ್ 

ತ್ಂಚ್ಯಾ್  ಖುಶೆ್  ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್  ಚಲುಂಕ್  ಸೊಡೆ್ಂ.್ 
17

್ ಪುಣ್್ ಆಪುಣ್ಚ್್ ನಿ�ಜ್್ ದೆ�ವ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಣೆಂ್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಬಯ್ಯಾ್ ಕ್ಮ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ರುಜ್್ ಕನ್ಯಾ್ ದ್ಖಯ್ಂ್.್ ತೊ್ 
ಅಂತರಿಳ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಪ್ವ್ಸೆಯ�್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಖ್ಣ್್ ಖ್ತಿರ್್ 
ಸ್ಕ್ಯಾಯಾ್ ಕ್ಳ್ರ್್ ಬೆಳೆಂಯ�್ ದಿ�ವ್ನಾ್ ತುಮಿಚಿಂ್ ಕ್ಳ್್ಂ್ 
ಸಂತೊಸ್ನ್್ ಭತ್ಯಾ.”

18
್ ಪ್ವ್್್ ಬ್ನಯಾಬ್ಸ್ಂಕ್ ಹೆಂ್ ಸಗೆ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್್ಯಾರಿ�್ 

ಬಲ್ದ್ನ್್ ಚಡೊವ್ನಾ್ ಆರ್ಧನ್್ ಕರಿನ್ಶೆಂ್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ಆಡ್ಂವ್ಕ್್ ಚಡ್್ ಕಷ್ಟ್ ಜ್ಲೆ.

19
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಥೊಡೆ್ ಜುದೆವ್್ ಅಂತಿಯೊಕ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ 

ಆನಿ್ ಇಕೊನಿ�ಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಪ್ವ್ಕ್್ ವಿರೊ�ಧ್್ 

b 14.12ಜೆವುಸ್ಸಬ್ರ್್  ಗೆರಿ�ಕ್  ದೆವ್ಂ್  ಪೆೈಕ್್  ಭೊ�ವ್್ 
ಪರಿಮುಖ್್ ಜ್ಲೊ್್ ದೆ�ವ್.
c 14.12 ಹೆಮೆತಾಸ್ ಆನೆಯಾ�ಕ್ ಗೆರಿ�ಕ್ ದೆ�ವ್.್ ಹೆರ್್ ದೆವ್ಂಕ್ ತೊ್ 
ಸಂದೆ�ಶಕ್ ಮ್ಹಣ್್ ಗೆರಿ�ಕ್ ಪ್ತೆಯಾಲೆ್.
d 14.14 ವಸುತಾರಾಂ ಪಿಂಜುನ್ಹೆಂ್ ತ್ಂಚೊ್ ರ್ಗ್್ ದ್ಖಯ್ತಾ.
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ಜ್ವ್ನಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಮನ್್ ಬದು್ನ್್ ಪ್ವ್್ಕ್ ಫ್ತರ್್ 
ಮ್ನ್ಯಾ,್ ತೊ್ ಮೆಲ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತುನ್್ ಶಹರ್ಚ್ಯಾ್ 
ಭ್ಯ್ರಿ್ ವ್ಡ್ನಾ್ ಘಾಲೆಂ.್ 20

್ ಪುಣ್,್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂನಿ್ 
ತ್ಚೆ�್ ಭೊಂವತಾಣಂ್ ಎಕ್ಟಯ್್ ಜ್ತ್ನ್್ ತೊ್ ಉಠೊನ್್ 
ಶಹರ್ಚ್ಯಾ್ ಭಿತರ್್ ಗೆಲೊ.್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ದಿಸ್್ ತೊ್ ಆನಿ್ 
ಬ್ನಯಾಬ್ಸ್್ ದೆಬೆಯಾ್ ಶಹರ್ಕ್ ಗೆಲೆ.

ಸ್ರಿರಾಚಾಕ್ ಅಂತಿಯ್ರಾಕ್ ಪತಾಕ್ತಾನ್ ಪಯ್ಣ್
21

್ ಪ್ವ್್್  ಬ್ನಯಾಬ್ಸ್ಂನಿ್  ದೆಬೆಯಾ್  ಶಹರ್ಂತ್ಯ�್ 
ಸುವ್ತ್ಯಾ್  ಪಗಯಾಟ್್  ಕೆಲ್.್  ಸಬ್ರ್್  ಲೊ�ಕ್ 
ಜೆಜುಚೆ್  ಶಿಸ್್  ಜ್ಲೆ.್  ಪ್ವ್್್  ಬ್ನಯಾಬ್ಸ್್  ಲ್ಸ್ತ್,್ 
ಇಕೊನಿ�ಯ್್ ಆನಿ್ ಅಂತಿಯೊಕ್ ಶಹರ್ಂಕ್ ಪ್ಟಂ್ 
ಪತೊಯಾನ್,್ 22

್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂಕ್ ಮಜುಬಾತ್್ ಕನ್ಯಾ,್ 
ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಂತ್್ ಥಿರ್್ ರ್ಂವುಕ್ ಉತ ತೆಾ�ಜನ್್ ದಿಲೆಂ,್ 
“ಆಮಿ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ರ್ಜ್ಯಾ್  ಖ್ತಿರ್್ ಸಬ್ರ್್ ಕಷ್ಟಂ್ 
ಮ್ರಿಫತ್್ ಉತರಿಜಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಶಿಕಯ್ೆಂ.್ 23

್ ಪ್ವ್್್ 
ಬ್ನ್ಯಾಬ್ಸ್ಂನಿ್ ಹಯೆಯಾಕ್ ಸಭೆಕ್ ಮ್ಲಗೆಡ್ಯಾಂಕ್ 
ನೆಮೆ.್್ ತ್ಣಂ್ ಮ್ಲಗೆಡ್ಯಾಂ್ ಖ್ತಿರ್್ ಉಪ್ಸ್್ ಮ್ಗೆಣ್ಂ್ 
ಕನ್ಯಾ್ ತ್ಂಕ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚ್ಯಾ್ ಆಧಿ�ನ್್ ಕೆಲೆಂ.

24
್ ಪ್ವ್್್ ಬ್ನಯಾಬ್ಸ್್ ಪ್ಸಿ�ದಿಯ್್ ಪ್ರಿಂತ್ಯಾಚ್ಯಾ್ 

ಮ್ರಿಫತ್್  ಪ್ಂಫಿ�ಲ್ಯ್್  ಪ್ರಿಂತ್ಕ್  ಆಯ್ೆ.್ 
25

್ ತ್ಣಂ್  ದೆವ್ಚೊ್  ಸಂದೆ�ಶ್್  ಪೆಗೆಯಾ್  ಶಹರ್ಂತ್್ 
ಪಗಯಾಟ್್  ಕನ್ಯಾ,್  ಥಂಯ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಅತ ತ್ಾಲ್ಯ್್ 
ಶಹರ್ಕ್ ಆಯೆ್.್ 26

್ ಥಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ತೆ್ ಸಿರಿಯ್ಚ್ಯಾ್ 
ಅಂತಿಯೊಕ್ಕ್  ತ್ವ್ಯಾಚೆರ್್  ಪಯ್ಣ್್  ಕರಿಲ್ಗೆ್.್ 
ಎದೊಳ್್  ಪಯ್ಯಾಂತ್್  ಕನ್ಯಾ್  ಮುಗದಾಲ್್ಯಾ್  ಸೆವೆಚ್ಯಾ್ 
ಕ್ಮ್್  ಖ್ತಿರ್್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಹ್ತ್ಕ್  ಸಮಪ್ಯಾತ್್ 
ಕನ್ಯಾ್ ಧ್ಡ್ನಾ್ ದಿಲೆ್್ ಹ್ಯಾ್ ಶಹರ್ಚೆ್ ಬ್ವ್ಥಿಯಾಚ್.

27
್ ಪ್ವ್್್  ಬ್ನಯಾಬ್ಸ್್  ಹ್ಂಗ್ಸರ್್  ಪ್ವ ತ್ಾನ್,್ 

ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಸಭೆಚ್ಯಾನಿ್ ಎಕ್ಟಯ್್ ಕನ್ಯಾ,್ ದೆವ್ನ್್ ಆಪ್ಣ್್ 
ಸವೆಂ್  ಆಸೊನ್್  ಕೆಲ್್ಯಾಸಕಕ್ಡ್್  ಕ್ಮ್್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ತ್ಂಕ್್  ಕಳಿತ್್  ಕೆಲೆಂ.್  ಆನಿ್  “ಹೆರ್್  ಜ್ತಿಚೆ�ಯ�್ 
ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವರಿಶೆಂ್  ದೆವ್ನ್್ ದ್ರ್್ ಉಗ್ಡ್್ಂ!”್ 
ಮ್ಹಣುನ್್  ವಿವರುನ್್  ಸ್ಂಗೆ್ಂ.್  28

್ ಥಂಯ್್  ಪ್ವ್್್ 
ಬ್ನಯಾಬ್ಸ್್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಸಬ್ರ್್ 
ತೆ�ಂಪ್್ ಆಸೆ್.

ಜೆರುಜಲೆಮಾಂತ್ ಸಭಾ

15್ ್ 1 ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಥೊಡೆ್  ಲೊ�ಕ್  ಜುದೆಯ್್ 
ಥ್ವ್ನಾ್  ಅಂತಿಯೊಕ್ಕ್  ಆಯ್ೆ.್  “ತುಮಿ್ 

ಸುನತ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘನ್ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಬಚ್ವಿ್ 
ಜ್ಂವಿಚಿಂ್  ನ್.್  ಸುನತ್್  ಕನ್ಯಾ್  ಕ್ಣೆಘಜ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಮೊಯೆ್ನ್ಚ್್ ಸ್ಂಗ್್ಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಣಂ್ ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಯಾಂಕ್ ಶಿಕೊಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗೆ್.್ 2

್ ಪ್ವ್್್ 
ಬ್ನಯಾಬ್ಸ್್ ಹ್ಯಾ್ ಶಿಕೊವ ಣೆ್ಕ್ ಆಪೆ್ಂ್ ವಿರೊ�ಧ್ಪಣ್್ 
ದ್ಖೊವ್ನಾ್  ತ್ಂಚೆ್  ಸವೆಂ್  ತಕಯಾ್  ಕರುಂಕ್  ಲ್ಗೆ್.್ 

ಹ್ಯಾ್  ಆಡಚಿಣೆಂ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಅಪೊಸತಾಲ್ಂ್ ಸವೆಂ್ ಆನಿ್ 
ಮ್ಲ್ಗೆಡ್ಯಾ್ ಸವೆಂ್ ತಕಯಾ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ವ್್್ ಬ್ನಯಾಬ್ಸ್್ 
ಆನಿ್ ಹೆರ್್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಂಕ್ ಧ್ಡುಂಕ್ 
ಸಭೆಂತ್್ ನಿಣಯಾಯ್್ ಕೆಲೊ.

3
್ ತಶೆಂಚ್್ ಸಭೆನ್್ ತ್ಂಕ್್ ಧ್ಡೆ್ಂ.್ ಹೆ್ ಪೆನಿಸಿಯ್್ 

ಆನಿ್ ಸ್ಮ್ರಿಯ್ಚಿ್ ವ್ಟ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಪಯ್ಣ್್ ಕರಿಲ್ಗೆ್.್ 
ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲೆ್್ ಲೊ�ಕ್ ನಿಜ್್ ದೆವ್್ ಥಂಯ್್ 
ಪತಯಾಲ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಹ್ಯಾ್ ಪ್ರಿಂತ್ಂನಿ್ ಸೊಡವ್ನಾ್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.್ ಹೆಂ್ ಆಯಕ್ಲೆ್್ ಭ್ವ್ಂಕಯ�್ ಚಡ್್ 
ಸಂತೊಸ್್ ಜ್ಲೊ.್ 4

್ ಪ್ವ್್್ ಬ್ನಯಾಬ್್ ಆನಿ್ ಹೆರ್್ 
ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್  ಪ್ವೆ್.್  ಅಪೊಸತಾಲ್,್  ಮ್ಲಗೆಡೆ್ 
ಆನಿ್ ಸಭೆಚ್ಯಾಂನಿ್ ತ್ಂಕ್್ ಸ್್ಗತ್್ ಕೆಲೆಂ.್ ದೆ�ವ್್ 
ಆಪ ಣ್್ಂ್  ಸಗಿಂ್  ಆಸೊನ್್  ಕೆಲೆ್ಂ್  ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್  ಕ್ಮ್್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಪ್ವ್್್  ಬ್ನಯಾಬ್ಸ್್  ಆನಿ್  ಹೆರ್ಂನಿ್ 
ಸೊಡವ್ನಾ್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.್  5

್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಂತ್್ 
ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಯಾಂ್ ಪೆೈಕ್್ ಥೊಡೆ್ ಫ್ರಿಜೆವ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ಪಂಗ್್ಕ್  ಸೆವಯಾಲೆ್್  ಜ್ವ್ನಾಸೆ್.್  ತ್ಣಂ್ ಉಠೊನ್,್ 
“ಜುದೆವ್್  ನ್ಹಯ್್ ಆಸ್ಲೆ್  ಭ್ವ್ಥಿಯಾ್  ಸುನತ್್  ಕನ್ಯಾ್ 
ಕ್ಣೆಘಜ್ಯ್.್  ಮೊಯ್ೆಚ್ಯಾ್  ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ಕ್ 
ವಿಧೆ�ಯ್್  ಜ್ಯ್ಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಆಮಿ್  ತ್ಂಕ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಜಯ್!”್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.

6
್ ಉಪ್ರಿಂತ್,್  ಅಪೊಸತಾಲ್್  ಆನಿ್  ಮ್ಲಗೆಡೆ್  ಹೆಂ್ 

ಸವ್ಲ್್ ಪರಿ�ಕ್್್ ಕರುಂಕ್ ಜಮೊ್ ಜ್ಲೆ.್ 7
್ ಜ್ಯೆತಾಂ್ 

ಲ್ಂಬ್್  ತಕಯಾ್  ಜ್ಲೆಂ.್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಪೆದುರಿ್  ಉಬೆ್ 
ರ್ವ್ನ್್ ತ್ಂಕ್,್ “ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಭ್ವ್ಂನೊ�,್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಜ್ಣ್ಂ್  ಆಸ್ಲ್ಯಾ್  ಬರಿ,್  ಜುದೆವ್್  ನ್ಹಯ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಶಿಕೊಂವ್ಕ್್ ತುಮೆಚಿ್ ಮಧೆಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ದೆವ್ನ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಸುವಿಯಾಲ್ಯಾ್ ದಿಸ್ಂ್ ಪಯ್ೆಂ್ ವಿಂಚುನ್್ 
ಕ್ಡೆ್ಂ.್ ತ್ಣಂ್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಆಯುಕ್ನ್್ 
ಪ್ತೆಯಾಲೆ.್  8

್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್  ಲೊಕ್ಂಚಿ್  ಚಿತ್ನಾಂ್  ಜ್ಣ್ಂ್ 
ಜ್ಲೊ್್ ದೆ�ವ್್ ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕಯ�್ 
ಸಿ್�ಕ್ರ್್  ಕರಿಲ್ಗೊ್.್  ದೆವ್ನ್್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಆತೊಮ್ ದಿಲ್್ಯಾ್ ಬರಿಂಚ್್ ತ್ಂಕ್ಯ�್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತೊಮ್ 
ದಿ�ವ್ನಾ್ ಹೆಂ್ ದ್ಖೊವ್ನಾ್ ದಿಲೆಂ.್ 9

್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಸಮೊರ್್ 
ತ್ಂಕ್ಯ�್  ಆಮ್ಕ್ಂಯ�್  ಕಸಲೆಂಚ್್  ಬದ್್ವಣ್್ 
ನ್.್ ತ್ಣಂ್ ಪ್ತೆಯಾತ್ನ್,್ ದೆವ್ನ್್ ತ್ಂಚಿ್ ಕ್ಳ್್ಂ್ 
ನಿತಳ್್ ಕೆಲ್ಂ.್ 10

್ ಆಶೆಂ್ ಆಸ್ತಾನ್,್ ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲೆ್್ 
ಭ್ವ್ಂಚ್ಯಾ್  ಖ್ಂದ್ಯಾರ್್  ಜಡ್್  ಜ್ಲೆ್ಂ್  ್ ಜೂಂವ್್ a್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಘಾಲ್ತಾತ್?್ ತುಮಿ್ ದೆವ್ಕ್ ರ್ಗ್್ ಹ್ಡುಂಕ್ 
ಪರಿಯತನ್್ ಕತ್ಯಾತ್ಗಿ�?್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಜ್ಂವ್್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಪುವಯಾಜ್ಂಕ್ ಜ್ಂವ್್ ಹೆಂ್ ಜೂಂವ್್ ವ್್ಹವ್ಂಕ್ ಜ್ಯ್ 
ತಿತಿ್್ ಸಕತ್್ ನ್ಸ್ಲ್!್ 11

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಆಮಿ್ ಜ್ಂವ್್ 
ಹ್ಣಂ್ ಜ್ಂವ್್ ಬಚ್ವ್್ ಜ್ಂವೆಚಿಂ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜ್ಲೊ್್ 
ಜೆಜುಚ್ಯಾ್  ಕುಪೆಯಾ್  ಥ್ವ್ನಾಚ್್  ಆಮಿ್  ಪ್ತೆಯಾತ್ಂವ್!”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

a 15.10 ಜೂಂವ್ ಜುದೆವ್ಂಚೆಂ್ ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ರ್.
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12
್ ತವಳ್್ ಸಗಿ್್ ಸಭ್್ ಥಂಡ್್ ಜ್ಲ್.್ ತ್ಣಂ್ ಪ್ವ್್್ 

ಬ್ನಯಾಬ್ಕ್  ಕ್ನ್್ ದಿಲೆ.್  ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್್ ಮಧೆಂ್  ದೆವ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್  ಕೆಲ್್ಯಾ್ 
ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಆಚಯ್ಯಾಂ್ ಆನಿ್ ಖುಣ್್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಪ್ವ್್್ 
ಬ್ನಯಾಬ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.್  13

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜ್ಕೊಬ್,್ 
“ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಭ್ವ್ಂನೊ�,್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಕ್ನ್್  ದಿ�ಯ್.್ 
14

್ ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ದೆವ್ನ್್ ಆಪೊ್್ 
ಮೊ�ಗ್್ ಕಶೆಂ್ ದ್ಖಯ್್್ ಮ್ಹಣ್್ ಸಿಮ್ಂವ್ನಾ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸ್ಂಗ್್ಂ.್ ಪಯೆ್�್ ಪ್ವಿಟಂ,್ ದೆವ್ನ್್ ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ ಕೆಲೆಂ.್ ತ್ಂಕ್್ ಆಪ್ಣ್ಚೊ್ 
ಲೊ�ಕ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಕರಿಲ್ಗೊ್.್  15

್ ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂಚಿಂ್ 
ಉತ್ರಿಂಯ�್ ಹ್ಕ್್ ತ್ಳ್್ ಪಡ್ತಾ:

್ 16್ ‘ಹೆಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾಂ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಹ್ಂವ್್ ಪ್ಟಂ್ 
ಯೆತಲೊಂ.

ಹ್ಂವ್್ ದ್ವಿದ್ಚೆಂ್ ಘರ್್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ 
ಭ್ಂಧತಾಲೊಂ.

ತೆಂ್ ಪಡೊನ್್ ಗೆಲ್ಂ.
ಪುಣ್್ ಕೊಸೊ್ನ್್ ಪಡ್ಲೆಂ್ ತ್ಚೆ್ ಘರ್್ ಹ್ಂವ್್ 

ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಎಕ್ಟಂಯ್್ ಕತ್ಯಾಲೊಂ.
ಹ್ಂವ್್ ತ್ಚೆ್ ಘರ್್ ನವೆಂ್ ಕತ್ಯಾಲೊಂ.

್ 17್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಹೆರ್್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಲೊ�ಕ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕ್ 
ಸೊಧ್ತಾಲೆ.

ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲೆ್್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಲೊ�ಕಯ�್ 
ಮ್ಹಜೆಚ್್ ಲೊ�ಕ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.

ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್್ ಹೆಂ್ ಸ್ಂಗ್್ಂ.
ಹೆಂ್ ಸವ್ಯಾ್ ಕ್ಮ್್ ಕಚೊಯಾ್ ತೊಚ್.’್ 

್  ಆಮೊಸ್್ 9:11–12

್ 18್ ‘ಆದಿಂ್ ಥ್ವ್ನಾಚ್್ ಹಿಂ್ ಕ್ಮ್್ ಕಳಿತ್್ ಕೆಲ್ಯಾತ್.’

19
್ “ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್,್ ದೆವ್್ ಥಂಯ್್ ಪತಯಾಲ್್ಯಾ್ ಜುದೆವ್್ 

ನ್ಹಯ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ಭ್ವ್ಂಕ್  ಆಮಿ್ ಉಪದ್ರಿ್  ದಿಂವ್ಕ್್ 
ನ್ಹಜೊ.್ 20

್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಬದ್್ಕ್ ಆಮಿ್ ತ್ಂಕ್್ ಏಕ್ ಪತ್ರಿ್ 
ಬರೊವ್ಣ್್ ಹೊಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಸ್ಂಗ್ಯಾ:

ಬೊಂಬ್ಯಾಂಕ್ ಭೆಟಯ್ೆಂ್ ಖ್ಣ್್ ಖ್ಯ್ನಾಕ್ತ್.್ 
(ಹೆಂ್ ಖ್ಣ್್ ಆಶುದ್ದಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.)

ಖಂಯೆಚಿಯ�್ ವಯಾಭಿಚ್ರ್್ ಪ್ತ್ಕ್ 
ಆದ್ರಿನ್ಕ್ತ್.್ ರಗ್ತ್್ ಖ್ಯ್ನಾನ್ಕ್ತ್.

ಗೊಮಿಟಂ್ ಚಿಡುಯಾನ್್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ಲ್ಯಾಲ್ಯಾಚೆಂ್ 
ಮ್ಸ್್ ಖ್ಯ್ನಾಕ್ತ್.

21
್ ತ್ಣಂ್ ಹೆಂ್ ಕರುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ 

ಮೊಯೆ್ಚೆಂ್ ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ಶಿಕೊಂವೆಚಿಂ್ ಜಣ್್ ಹಯೆಯಾಕ್ 
ಶಹರ್ಂತ್್ ಆನಿಂಕ್�್ ಆಸ್ತ್.್ ಸಬ್ರ್್ ವಸ್ಯಾಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ 

ಹಯೆಯಾಕ್ ಸ್ಬ್ಬಾತ್ಚ್ಯಾ್ ದಿಸ್್ ಮೊಯೆ್ಚಿಂ್ ಉತ್ರಿಂ್ 
ವ್ಚ್ತಾತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ಜುದೆವ್ ನಹಾಯ್ ಜಾಲಾಲಿಯ ಭಾಥಾಕ್ತಾಂಕ್ ಪತ್ರಿ
22

್ ಅಪೊಸತಾಲ್,್  ಮ್ಲಗೆಡೆ್  ಆನಿ್  ಸಗೆ್್  ಸಭೆಚೆ್  ಪ್ವ್್್ 
ಬ್ನಯಾಬ್ಸ್ಂ್ ಸವೆಂ್ ಥೊಡೆ್ ಲೊ�ಕ್ ಅಂತಿಯೊಕ್ಕ್ 
ಧ್ಡುಂಕ್  ಆಶೆಲೆ.್  ಆಪ ಣ್್ಚೆಚ್್  ಜ್ಲೆ್್  ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ 
ವಿಂಚುನ್್ ಕ್ಡುಂಕ್ ಸಭೆನ್್ ನಿಣಯಾಯ್್ ಕೆಲೊ.್ ತ್ಣಂ್ 
ಜುದ್ಸ್ಕ್ (ಬ್ಸಯಾಬ್ಸ್್ ಮ್ಹಣೊನಿ�್ ಆಪಯತಾಲೆ)್ ಆನಿ್ 
ಸಿಲ್ಸ್ಕ್  ವಿಂಚುನ್್  ಕ್ಡೆ್ಂ.್  ಹೆ್  ಜೆರುಜಲೆಮ್ಚ್ಯಾ್ 
ಸಭೆಂ್ ಪೆೈಕ್್ ಪರಿಮುಖ್್ ಜ್ವ್ನಾಸೆ್.್ 23

್ ಸಭೆನ್್ ಹ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ಹ್ತ್ಂತ್್ ಪತ್ರಿ್ ದ್ಡ್ನಾ್ ದಿಲೆಂ.್ ತ್ಯಾ್ ಪತ್ರಿಂತ್್ ಆಶೆಂ್ 
ಬರವ್ನಾ್ ಆಸೆ್:

ಅಂತಿಯೊಕ್ ಶಹರ್ಂತ್ಯ�್ ಸಿ�ರಿಯ್್ ಆನಿ್ 
ಸಿಲ್�ಸಿಯ್್ ಪ್ರಿಂತ್ಯಾಂತ್ಯ�್ ಆಸ್ಲೆ್ ಜುದೆವ್್ 
ನ್ಹಯ್್ ಆಸ್ಲೆ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಭ್ವ್ಂಕ,್ ತುಮೆಚಿ್ 
ಭ್ವ್್ ಆಪೊಸತಾಲ್ಯ�್ ಮ್ಲಗೆಡ್ಯಾಂನಿಯ�್ 
ಬರೊಂವೆಚಿಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್:

ಮೊಗ್ಚ್ಯಾ್ ಭ್ವ್ಂನೊ�,
24

್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಜಮ್ತೆ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ತುಮೆಚಿ್ ಸಶಿಯಾಂ್ 
ಆಯೆ್್ ಥೊಡೆ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಥೊಡೊಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ 
ಸ್ಂಗ್ಚಿಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಉಪದ್ರಿ್ 
ಕನ್ಯಾ್ ತುಮೆಚಿ್ ಮಧೆಂ್ ಘಡಬಾಡ್್ ಕೆಲ್ಯಾ್ ಮ್ಹಳಿ್್ 
ಖಬರ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಕಳಿತ್್ ಜ್ಲ್.್ ಪುಣ್್ ಆಶೆಂ್ 
ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಮಿ್ ತ್ಂಕ್್ ಸ್ಂಗೊಂವ್ಕ್್ 
ನ್ತೆ್ಂ!್ 25

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಆಮಿ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾಂನಿ್ 
ಮ್ನುನ್್ ಘವ್ನಾ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ವಿಂಚುನ್್ ತುಮೆಚಿ್ 
ಸಶಿಯಾಂ್ ಧ್ಡುಂಕ್ ನಿಣಯಾಯ್್ ಕೆಲೊ.್ ಆಮೆಚಿ್ 
ಮೊಗ್ಚೆ್ ಭ್ವ್್ ಬ್ನಯಾಬ್ಸ್್ ಆನಿ್ ಪ್ವ್್್ 
ಸವೆಂ್ ತೆ್ ಯೆತ್ತ್.್ 26

್ ಬ್ನಯಾಬ್ಸ್್ ಆನಿ್ 
ಪ್ವ್್ನ್್ ಆಮೊಚಿ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ 
ಸೆವೆಕ್ ಆಪೆ್ಂ್ ಜವಿತ್ಚ್್ ದಿಲ್ಂ.್ 27

್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್ ಆಮಿ್ ಜುದ್ಸ್್ ಆನಿ್ ಸಿಲ್ಸ್ಕ್ 
ತ್ಂಚೆ್ ಸವೆಂ್ ಧ್ಡ್್ಂ.್ ಹೊಯಾ್ ಸವ್ಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ 
ತೆ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್ತಾಲೆ.್ 28

್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಆನಿ�ಂಕ್�್ ಚಡ್್ ವ್ಜೆಂ್ ಆಸೊಂಕ್ ನಜೊ್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾಚೊ್ ನಿಧ್ಯಾರ್.್ ತ್ಕ್್ ಆಮಿ್ 
ಮ್ನ್್ಲ್ಯಾಂವು.್ ತುಮಿ್ ಹಿಂ್ ನಿಯಮ್್ 
ಮ್ತ್ರಿ್ ಅನುಸರಣ್್ ಕರಿಜಯ್್ ಪಡ್ತಾಲೆ:

್ 29್ ಬೊಂಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಲ್್ ಕೆಲೆ್ಂ್ ಖ್ಣ್್ ಖ್ಯ್ನಾಕ್ತ್.
ರಗ್ತ್್ ಖ್ಯ್ನಾಕ್ತ್.್ ಗೊಮಿಟ್ ಚಿಡುಯಾನ್್ 

ಮ್ಲಯಾಲ್ಯಾ್ ಮನ್್ತಿಚೆ್ ಮ್ಸ್್ 
ಖ್ಯ್ನಾಕ್ತ್.
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ಖಂಯೆಚಿಂಚ್್ ವಯಾಭಿಚ್ರ್ಚೆಂ್ ಪ್ತ್ಕ್ 
ಕರಿನ್ಕ್ತ್.

ತುಮಿ್ ಹ್ಯಾ್ ಸಗ್್ಯಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಪಯ್ಸೆ್ ಆಸ್್ಯಾರ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಬರೆಂ್ ಜ್ತಲೆಂ.

ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಬರೆಂ್ ಜ್ಂವ್!

30
್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಪ್ವ್್್ ಬ್ನ್ಯಾಬ್ಸ್್ ಆನಿ್ ಜುದ್ಸ್್ 

ಸಿಲ್ಸ್್ ಜೆರುಲೆಮ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಸಲೆಯಾ.್ ತ್ಣಂ್ 
ಅಂತಿಯೊಕ್ಕ್  ವಚುನ್,್  ಥಂಯ್್  ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಯಾಂಚಿ್ 
ಸಭ್್ ಸೆವ್ಯಾನ್್ ತ್ಂಕ್್ ಪತ್ರಿ್ ದಿಲೆಂ.್ 31

್ ಭ್ವ್ಥಿಯಾ್ 
ತೆ್ ವ್ಚುನ್್ ಚಡ್್ ಸಂತೊಸ್್ ಪ್ವೆ್.್ ತ್ಯಾ್ ಪತ್ರಿನ್್ 
ತ್ಂಕ್್  ಭುಜಯ್ೆಂ.್  32

್ ಜೂದ್ಸ್್  ಸಿಲ್ಸ್ಯ�್ 
ಪರಿವ್ದಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸೆ್.್ ತ್ಣಂ್ ಸಬ್ರ್್ ಸಂಗಿತಾ್ ಭ್ವ್ಂಕ್ 
ಸ್ಂಗೊವ್ನಾ್  ತ್ಂಕ್್  ಥಿರ್್  ಕೆಲೆಂ.್  33

್ ಜುದ್ಸ್್ 
ಸಿಲ್ಸ್್ ಥೊಡೊ್ ತೆ�ಂಪ್್ ಥಂಯ್್ ಆಸೊನ್್ ಭ್ವ್ಂ್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಸಮ್ಧ್ನ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ 
ಕೆಲೆ.್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ತ್ಣಂ್  ಆಪ ಣ್್ಂಕ್  ಧ್ಡ್ಲ್ಯಾ್ 
ಜೆರುಜಲೆಮ್ಚ್ಯಾ್  ಭ್ವ್ಂ್  ಸಶಿಯಾಂ್  ಪ್ಟಂ್  ಗೆಲೆ.್ 
34

್ ಪುಣ್್ ಸಿಲ್ಸ್ನ್್ ಥಂಯ್ಚಿ್ ರ್ವ್ಂಕ್ ನಿಧ್ಯಾರ್್ 
ಕೆಲೊ.

35
್ ಪುಣ್್ ಪ್ವ್್್ ಬ್ನಯಾಬ್ಸ್್ ಅಂತಿಯೊಕ್ಂತ್್ ವಸಿತಾ್ 

ಕನ್ಯಾ್ ಹೆರ್್ ಸಬ್ರ್ಂ್ ಸವೆಂ್ ಮೆಳೊೆವ್ನಾ್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ 
ಪಗಯಾಟ್್ ಕೆಲ್್ ಆನಿ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೊ್ ಸಂದೆ�ಶ್್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ಶಿಕೊಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗೆ್.

ವೆರಾಳಾಚಾರ್ ಜಾಲೆಲಿ ಪಾವ್ಲಿ ಬಾನತಾಬಾಸ್
36

್ ಥೊಡೆ್  ದಿ�ಸ್್  ಜ್ಲ್ಯಾ್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಪ್ವ್್್ 
ಬ್ನಯಾಬ್ಸ್ಕ,್  “ಆಮಿ್  ಸಬ್ರ್್  ಶಹರ್ಂನಿ್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೊ್  ಸಂದೆ�ಶ್್  ಪಗಯಾಟ್್  ಕೆಲೊ.್  ತ್ಯಾ್ 
ಶಹರ್ಂತ್್ ಆಸಲ್್ಯಾ್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಭ್ವ್್ ಭಯ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ಭೆಟ್್ 
ಕನ್ಯಾ್ ತಿಂ್ ಕಶಿಂ್ ಆಸ್ತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಯೆವ್ಯಾಂ”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

37
್ ಮ್ಕಯಾ್  ಮ್ಹಳೊೆ್್  ಜುವ್ಂವ್ಕ್ಯ�್  ಆಪ ಣ್್್ 

ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಪವ್ನಾ್ ವ್ಹರಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಬ್ನಯಾಬ್ಸ್ಚಿ್ 
ಖುಶಿ್  ಜ್ಲ್್.್  38

್ ಪುಣ್್  ತ್ಂಚ್ಯಾ್  ಪಯ್ೆಂಚ್ಯಾ್ 
ಪಯ ಣ್್ರ್್  ಮ್ಕಯಾ್  ಮ್ಹಳೊೆ್್  ಜುವ್ಂವ್್  ತ್ಂಕ್್ 
ಪ್ಂಫಿ�ಲ್ಯ್ಂತ್್  ಸೊಡ್ನಾ್  ಗೆಲೊ.್  ತೊ್  ತ್ಂಚೆ್ 
ಸವೆಂ್ ಸೆವೆಂತ್್ ಫುಡೆಂ್ ಸರುಂಕ್ ನ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ 
ತ್ಕ್್  ಆಪವ್ನಾ್  ವ್ಚೆಯಾಂ್  ಬರಿ್  ಅಲೊ�ಚನ್್  ನ್ಹಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಪ್ವ್್ನ್್ ಚಿಂತೆ್ಂ.್ 39

್ ಹ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಪ್ವ್್್ 
ಆನಿ್ ಬ್ನ್ಯಾಬ್ಸ್್ ಮಧೆಂ್ ವ್ಹಡ್್ ತಕಯಾಚ್್ ಘಡೆ್ಂ.್ ತೆ್ 
ದೊ�ಗ್ಯ�್ ವೆಗೆ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ವ್ಟ್ಯಾಂನಿ್ ಗೆಲೆ.್ 
ಬ್ನಯಾಬ್ಸ್್ ಮ್ಕ್ಯಾ್ ಸವೆಂ್ ಸಿ�ಪ್ರಿಸ್ಕ್ ತ್ವ್ಯಾರ್್ 
ಪಯ್ಣ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಗೆಲೊ.

40
್ ಪ್ವ್್್ ಆಪ ಣ್್್  ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಸಿಲ್ಸ್ಕ್ ಆಪವ್ನಾ್ 

ವ್ಹನ್ಯಾ್ ಗೆಲೊ.್ ಅಂತಿಯೊಕ್ಚ್ಯಾ್ ಭ್ವ್ಂನಿ್ ಪ್ವ್್ಕ್ 
ಸವಯಾಸ್ಪರ್ಚ್ಯಾ್  ಆಧಿ�ನ್್ ದಿ�ವ್ನಾ್  ಧ್ಡೆ್ಂ.್  41

್ ಪ್ವ್್್ 
ಸಿಲ್ಸ್್  ಸಿ�ರಿಯ್್  ಆನಿ್  ಸಿಲ್ಸಿಯ್್  ಪ್ರಿಂತ್ಂನಿ್ 
ಉತೊರಿನ್್ ವೆತ್ನ್್ ಥಂಯ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಸಭ್ಂಕ್ ಥಿರ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ವ್ಡೊಂಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕೆಲ್.

ಪಾವ್ಲಿ ಸ್ಲಾಸಾ ಸಾಂರಾತಾ ತಿಮಥಿಚೆಂ ಪಯ್ಣ್

16್ ್ 1್ ಪ್ವ್್್ ದೆಬೆಯಾ್ ಆನಿ್ ಲ್ಸ್ತ್್ ಶಹರ್ಂಕ್ ಗೆಲೊ.್ 
ತಿಮೊಥಿ್ ಮ್ಹಳೊೆ ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೊ್ ಏಕ್ ಶಿಸ್್ ಥಂಯ್್ 

ಆಸೊ್.್  ತಿಮೊಥಿಚಿ್  ಆವಯ್್  ಜುದೆವ್್  ಭ್ವ್ಥಿಯಾ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸಿ.್್ ತ್ಚೊ್ ಬ್ಪ್ಯ್್ ಏಕ್ ಗೆರಿ�ಕ್ ಜ್ವ್ನಾಸೊ.್್ 
2

್ ಲ್ಸ್ತ್್  ಆನಿ್  ಇಕೊ�ನಿಯ್್  ಶಹರ್ಚೆ್  ಭ್ವ್ಥಿಯಾ್ 
ತಿಮೊಥಿಕ್ ಮ್ನ್್ ದಿತ್ಲೆ;್ ಆನಿ್ ತ್ಚೆ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಬರೆಂಚ್್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾಲೆ.್ 3

್ ಪ್ವ್್ನ್್ ತಿಮೊಥಿಕ್ ಆಪ ಣ್್್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಪವ್ನಾ್ ವ್ಹರೊಂವ್ಕ್್ ಮನ್್ ಜ್ಲೆಂ.್ ಪುಣ್್ 
ತ್ಯಾ್  ಪ್ರಿಂತ್ಂತ್್ ವಸಿತಾ್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಸಮೆಸ್ತಾ್  ಲೊಕ್ಕ್ 
ತಿಮೊಥಿಚೊ್ ಬ್ಪ್ಯ್್ ಗೆರಿ�ಕ್ ಮ್ಹಣ್್ ಕಳಿತ್್ ಆಸೆ್ಂ.್ 
ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಪ್ವ್್ನ್್ ಜುದೆವ್ಂಕ್ ಖುಶಿ್ ಕಚ್ಯಾಯಾಕ್ 
ತಿಮೊಥಿಕ್ ಸುನತ್್ ಕೆಲ್.

4
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಪ್ವ್್್  ಆನಿ್  ತ್ಚೆ್  ಸ್ಂಗ್ತಿ್ 

ದುಸ್ರಿಯಾ್  ಶಹರ್ಂಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಪಯ್ಣ್್  ಕರಿಲ್ಗೆ್.್ 
ಜೆರುಜಲೆಮ್ಂತ್್  ಆಸ್ಲ್ಯಾ್  ಅಪೊಸತಾಲ್ಂಚಿ್  ಆನಿ್ 
ಮ್ಲಗೆಡ್ಯಾಂಚಿ್ ನಿಯಮ್ಯ�್ ನಿಧ್ಯಾರ್ಯ�್ ತ್ಣಂ್ 
ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಯಾಂಕ್ ದಿ�ವ್ನಾ್ ತ್ಂಕ್್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ಯ್ಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ.್್ 5್ ಹ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಸಭ್್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಂತ್್ 
ಬಳ್ಂತ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗೊ್ಯಾ್ ಆನಿ್ ಸಂಖ್ಯಾನ್್ ದಿಸ್ನ್್ 
ದಿ�ಸ್್ ಚಡತ್್ ಆಯ್ೊಯಾ.

ಆಸ್ೇರಾಚಾಕ್ ಭಾಯ್ರಿ ಯೆಂವ್ಕಾ ಪಾವಾಲಿಕ್ ಆಪೊವೆಣ್
6

್ ಪ್ವ್್್ ಆನಿ್ ತ್ಚೆ್ ಸ್ಂಗ್ತಿ್ ಫಿರಿ�ಜಯ್ ಆನಿ್ ಗಲ್ತ್ಯಾ್ 
ಪ್ರಿಂತ್ಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಉತೊರಿನ್್ ಗೆಲೆ.್ ್ ಆಸಿಯ್್ a್ 
ಪ್ರಿಂತ್ಂತ್್  ಸುವ್ತ್ಯಾ್  ಪಗಯಾಟ್್  ಕರಿನ್ಶೆಂ್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾನ್್ ತ್ಂಕ್್ ಆಡ್್ಲಯಾಲೆಂ.್  7

್ ಪ್ವ್್್ 
ತಿಮೊಥಿ್  ಮಿ�ಸಿಯ್್  ಪ್ರಿಂತ್ಚ್ಯಾ್  ಲ್ಗಿಂ್  ಗೆಲೆ.್ 
ತ್ಣಂ್ ಬಿಥಿ�ನಿಯ್್ ಪ್ರಿಂತ್ಕ್ ವಚಜಯ್್ ಆಸ್ಲೆ.್ 
ಪುಣ್್ ಜೆಜಚೊ್ ಆತೊಮ್ ಥಂಯ್್ ವಚನ್ಶೆಂ್ ತ್ಂಕ್್ 
ಆಡ್್ಲೆಯಾಂ.್ 8್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತ್ಣಂ್ ಮಿಸಿ�ಯ್್ ಪ್ರಿಂತ್್ 
ಉತೊರಿನ್್ ನಿ�ಟ್್ ತೊರಿ�ಆಸ್್ ಶಹರ್ಕ್ ಆಯ್ೆ.

9
್ ತ್ಯಾ್  ರ್ತಿಂ್  ಪ್ವ್್ಕ್  ಏಕ್  ದಶಯಾನ್್  ಜ್ಲೆಂ.್ 

ಹ್ಯಾ್ ದಶಯಾನ್ಂತ್್ ಮ್ಸೆದೊ�ನಿಯ್ಚ್ಯಾ್ ಪ್ರಿಂತ್್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯ್ೊ್ ಏಕ್ ಮನಿಸ್್ ಥಂಯ್್ ಉಬೆರ್ವ್ನ್,್ 
“ಮ್ಸೆದೊ�ನಿಯಕ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಮ್ಗ್ಲ್ಗೊ.್್ 10

್ ಪ್ವ್್್ ತೆಂ್ ದಶಯಾನ್್ ಪಳೆಲ್್ಯಾ್ 
ತಕ್ಷಣ್ಚ್,್ ಥಂಯ್ಚಿ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ಚಿಯಾ್ 

a 16.6 ಆಸ್ರಾಹೊ್ ಆಸಿಯ್ಚ್ಯಾ್ ಪಶಿಚಿಮ್ಚೊ್ ಭ್ಗ್.
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ಖ್ತಿರ್್ ದೆವ್ನ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಆಪಯ್್ಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ಆರ್ಯಾ್ 
ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘವ್ನಾ್ ಮ್ಸೆದೊ�ನಿಯ್ಕ್ ವಚುಂಕ್ ಆಮಿ್ 
ತಯ್ರ್್ ಜ್ಲ್ಯಾಂವ್.

ಲ್ೇಡ್ರಾಚೆಂ ಪರಿವತತಾನ್
11

್ ಆಮಿ್  ತೊರಿ�ವ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ತ್ವ್ಯಾರ್್  ಭ್ಯ್ರಿ್ 
ಸನ್ಯಾ್ ಸ್ಮೊ�ಥ್ರಿ್ ದಿ್ಪ್ಕ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ದಿಸ್್ 
ನೆಯ್ಪೊಲ್ಕ್ ಶಹರ್ಕ್ ಪ್ವ್ನ್,್ 12

್ ಥಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಫಿಲ್ಪ್್ಪಯ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್.್ ತೆಂ್ ಮ್ಸೆದೊ�ನಿಯ್ಚ್ಯಾ್ 
ಜಲ್್ಯಾಂತ್್  ಆನಿ್  ರೊ�ಮಿಯೊ�್  ವಸ್ಹತ್ಂತ್್ a್ 
ಪರಿಮುಖ್್ ಜ್ಲೆ್ಂ್ ಶಹರ್್ ಜ್ವ್ನಾಸೆ್ಂ.್ ಆಮಿ್ ಥಂಯ್್ 
ಥೊಡೆ್ ದಿ�ಸ್್ ಪಯ್ಯಾನ್್ ರ್ವ್್ಯಾಂವ್.

13
್ ನ್ಹಯ್ಚಿಯಾ್ ಲ್ಗ್ಶೆರ್್ ವಿಶೆ�ಷ್್ ಜ್ಲೆ್್ ಮ್ಗ್ಣ್ಯಾಚೊ್ 

ಜ್ಗೊ್  ಆಮಿ್  ಪಳೆಯೆತ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಚಿಂತುನ್್ 
ಸ್ಬ್ಬಾತ್ಚ್ಯಾ್  ದಿಸ್್  ನ್ಹಂಯೆಚಿ್  ಸಶಿಯಾಂ್  ವಚುಂಕ್ 
ಶಹರ್ಚ್ಯಾ್ ದ್ವ್ಯಾಟ್ಯಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್.್ 
ಥೊಡೊಯಾ್  ಸಿತ್ಯೊ್  ಥಂಯ್್  ಜಮೊ್  ಜ್ಲೊ್ಯಾ.್  ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್ ಆಮಿ್ ಬಸೊನ್್ ತ್ಂಚೆ್ ಸವೆಂ್ ಉಲೆೈಲ್ಯಾಂವ್.್ 
14

್ ಥಂಯ್್ ಲ್ಡಿಯ್್ ಮ್ಹಳಿ್್ ಏಕ್ ಬ್ಯ್್್ ಮನಿಸ್್ ಆಸಿ್.್ 
ತಿ್ ಥುವತೆೈರ್್ ಶಹರ್ಚಿ.್ ಜ್ಂಬ್್ಯಾ್ ರಂಗ್ಚಿ್ ಲುಗ್ಟಂ್ 
ವಿಕೆಚಿಂ್  ತಿಚೆಂ್  ಕ್ಮ್್  ಜ್ವ್ನಾಸೆ್.್  ತಿ್  ನಿಜ್್  ದೆವ್ಕ್ 
ಆರ್ಧನ್್ ಕತ್ಯಾಲ್.್ ಪ್ವ್್ಚೆಂ್ ಉತ್ರ್್ ಲ್ಡಿಯ್್ 
ಆಯೊಕ್ನ್್  ಆಸ್ಲ್್.್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್್  ತಿಚೆಂ್  ಕ್ಳಿಜ್್ 
ಉಘಡೆ್ಂ.್  ಪ್ವ್್ನ್್  ಸ್ಂಗೊ್ಯಾ್  ಸಂಗಿತಾ್  ತಿ್  ಪ್ತೆಯಾಲ್.್ 
15

್ ತಿ್ ಆನಿ್ ತಿಚ್ಯಾ್ ಘರ್ಂತ್್ ವಸಿತಾ್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ 
ಲೊ�ಕ್ಂನಿ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಸ್ನಾನ್್ ಘತೊ್.್ ತಿಣೆಂ,್ “ಹ್ಂವ್್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜೆಜು್ ಥಂಯ್್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಭ್ವ್ಥಿಯಾ್ 
ಮ್ಹಣ್್  ತುಮಿ್  ಚಿಂತ್ತ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಘರ್್ 
ಯೆ�ವ್ನಾ್  ರ್ವ್”್ ಮ್ಹಣ್್  ವಿಚ್ರುನ್್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಬಳ್್ 
ಕೆಲೆಂ.

ಬಂದೆಂತ್ ಪಾವ್ಲಿ ಸ್ಲಾಸ್
16

್ ಏಕ್  ಪ್ವಿಟಂ,್  ಆಮಿ್  ಮ್ಗ ಣ್್ಯಾಚ್ಯಾ್  ಜ್ಗ್ಯಾಕ್ 
ವೆತ್ನ್್ ಏಕ್ ಸಂಗತ್್ ಘಡಿ್.್ ಏಕ್ ಗುಲ್ಮ್್ ಚೆಡುಂ್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಮುಖ್ರ್್ ಮೆಳೆ್ಂ.್  ತಿಚೆಥಂಯ್್ ವಿಶೆ�ಷ್್ 
ಜ್ಲೊ್್ ಆತೊಮ್ ಆಸೊ್.್ ತ್ಯಾ್ ಆತ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಸಕ ತೆಾನ್್ ತಿ್ 
ಮುಖ್ರ್್  ಘಡ್ಚಿಯಾ್  ಸಂಗಿತಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾಲೆಂ.್ 
ಹ್ಚೆ�್ ಮ್ರಿಫತ್್ ತಿ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಯಜೊಮನ್ಯಾಕ್ ಚಡ್್ 
ದುಡು್ ಜೊಡ್ನಾ್ ದಿತ್ಲ್.್ 17

್ ತಿ್ ಪ್ವ್್ಕ್ ಆನಿ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ಪ್ಟ್್ವ್್  ಕನ್ಯಾಚ್,್  “ಹೆ್  ಲೊ�ಕ್  ಪರಮೊ�ನನಾತ್್ 
ದೆವ್ಚೆ್  ಸೆವ್ಕ!್  ತುಮಿ್  ಕಶೆಂ್  ಬಚ್ವ್್  ಜ್ವೆಯಾತ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ತೆ್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾತ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಬೊ�ಬ್್ ಮ್ತ್ಯಾಲೆಂ.್ 
18

್ ಆಶೆಂ್ ತಿಣೆಂ್ ಸಬ್ರ್್ ದಿ�ಸ್್ ಕೆಲೆಂ.್ ಹ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ 
ಬೆಜ್ರ್್ ಜ್ಲೆ್್ ಪ್ವ್್ನ್್ ಪ್ಟಂ್ ಪತೊಯಾನ್,್ ತ್ಯಾ್ 

a 16.12ವಸಾಹತ್ ದೆ�ಶ್ಂತರ್್  ಭ್ಯ್ರಿ್  ಸಲ್ಯಾಯಾಂನಿ್ 
ನಿಮಿಯಾಲೆ್್ ಸ್ತಂತ್ರಿ್ ಶಹರ್.

ಆತ್ಯಾಕ,್  “ತ್ಕ್್ ಸೊಡ್ನಾ್ ವಚಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಜೆಜು್ 
ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್  ನ್ಂವ್ನ್್ ತುಕ್್ ಪಮ್ಯಾಯ ತ್ಾ!”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ.್್ ತಕ್ಷಣ್ಚ್್ ತೊ್ ಆತೊಮ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಆಯ್ೊ.

19
್ ಹೆಂ್  ಪಳೆಯ್ೆಂ್  ತಿಚ್ಯಾ್ ಯಜೊಮನ್ಯಾನ್್  ಆತ್ಂ್ 

ತಿಚೆ�್ ಥ್ವ್ನಾ್ ದುಡು್ ಜೊಡುಂಕ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ನ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ 
ಸಮು್ನ್್  ಕ್ಣೆಘಲೊ.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತ್ಣಂ್  ಪ್ವ್್್ 
ಸಿಲ್ಸ್್ ಧನ್ಯಾ್ ಶಹರ್ಚ್ಯಾ್ ನಿತಿಸಭೆಕ್ ವ್ಡ್ನಾ್ ಗೆಲೆ.್ 
ಶಹರ್ಚೆಂ್ ಆಧಿಕ್ರಿ್ ಥಂಯ್್ ಆಸೆ್.್ 20

್ ತ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ನ್್ 
ಪ್ವ್್್ ಸಿಲ್ಕ್ ನಿತಿಕತ್ಯಾ್ ಆಧಿಕ್ರಿ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಆಪವ್ನಾ್ 
ಹ್ಡ್ನಾ,್  “ಹೆ್  ಲೊ�ಕ್  ಜುದೆವ್.್  ಹ್ಣಂ್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಶಹರ್ಂತ್್ ಧೊಸ್್ ಉಬ್ಯ ತ್ಾತ್.್ 21

್ ನ್ಹಜೊ್ ಜ್ಲೊ್ಯಾ್ 
ಕ್ಮ್್ ಕರುಂಕ್ ಹೆ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಸ್ಂಗ್ತಾತ್.್ ರೊ�ಮಿ�್ 
ನ್ಗರಿಕ್  ಜ್ಲೆ್್  ಆಮಿ್  ತಶಲ್ಂ್  ಕ್ಮ್್  ಕರುಂಕ್ 
ಸ್ಧ್ಯಾ್ ನ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

22
್ ಲೊ�ಕ್ ಪ್ವ್್್ ಸಿಲ್ಸ್ಕ್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ವ್ನಾಸೆ್.್ 

ತವಳ್್  ಮುಖೆಲ್್  ಪ್ವ್್್  ಸಿಲ್ಸ್ಚಿಂ್  ವಸುತಾರ್ಂ್ 
ಪ್ಂಜುನ್್  ಕ್ಡವ್ನಾ್  ತೆ್  ದೊ�ಗ್ಂಕ್�್  ತೊನ್ಕ್ಯಾಂನಿ್ 
ಬಳ್್ಂತ್ಂತ್್  ಮ್ರವ್ನಾ,್  ಬಂದೆಂತ್್  ಘಾಲೆೈಲೆಂ.್ 
23

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಬಂದೆಂಚ್ಯಾ್  ಆಧಿಕ್ರಿಕ,್  “ತ್ಂಕ್್ 
ಭೊ�ವ್್ ಚತ್ರಿಯನ್್ ರ್ಕ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಕ್ದ್್ ದಿಲ್.್ 
24

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಬಂದೆಚ್ಯಾ್  ಆಧಿಕ್ರಿನ್್  ತ್ಂಕ್್ 
ಬಂದೆಚ್ಯಾ್ ಭಿತಲ್ಯಾಯಾ್ ಕೂಡ್ಂತ್್ ಘಾಲೊನ್,್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ಪ್ಂಯ್ಂಕ್  ರುಕ್ಚ್ಯಾ್  ವ್ಹಡ್್ಯಾ್  ಕುಡ್ಕ್ಯಾಂಕ್ 
ಭ್ಂಧ್ಯೆ್ಂ.

25
್ ಸುಮ್ರ್್ ಮಧ್ಯಾನ್್  ರ್ತಿಂ್  ಪ್ವ್್್  ಸಿಲ್ಸ್್ 

ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್  ಕನ್ಯಾಚ್್  ದೆವ್ಕ್  ಸುತಾತಿ್  ಕಂತ್ರ್್  ಗ್ವ್ನಾ್ 
ಆಸೆ್.್  ಹೆರ್್  ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್  ಬಂಧಿವ್ನ್್ ಪಳೆವ್ನಾಚ್್  ಆಸೆ್.್ 
26

್ ಎಕ್ಚ್ಚಿಣೆಂ್ ಏಕ್ ವ್ಹಡೊ್್ ಭುಂಯ್್ ಕ್ಂಪ್ಣ್್ ಜ್ಲ್.್ 
ಭಯಂಕರ್್ ಜ್ಲೊ್್ ತೊ್ ಬಂದೆ�ಸ್ಳೆಚೊ್ ಬುನ್ಯಾದ್ಚ್್ 
ಹ್ಲೊಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗೊ.್್ ತವಳ್್ ಬಂದೆಸ್ಳೆಚಿಂ್ ಸಕಕ್ಡ್್ 
ದ್ವಯಾಟೆ್ ಉಗ ತೆಾ್ ಜ್ಲೆ.್ ಸಮೆಸ್ತಾ್ ಬಂದಿವ್ನ್ಂಚೊಯಾ್ 
ಸ್ಂಕ್್್  ತುಟೊನ್್  ಪಡೊ್ಯಾ.್  27

್ ತವಳ್್  ಬಂದೆಚ್ಯಾ್ 
ಆಧಿಕ್ರಿಕ್ ಜ್ಗ್್ ಜ್ಲ್.್ ಬಂದೆ�ಸ್ಳೆಚೆ್ ದ್ವ್ಯಾಟೆ್ 
ಉಗೆತಾ್ ಆಸಲ್ೆ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಯೆದೊಳ್ಚ್್ ಬಂದಿವ್ನ್್ ಚುಕೊವ್ನಾ್ 
ಧ್ಂವ್್ಯಾತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತುಕ್ ಲ್ಗೊ್.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್ 
ತೊ್  ತಲ್್ರ್್  ಭ್ಯ್ರಿ್  ಕ್ಡ್ನಾ್  ಜವ್ಘತ್್  ಕಚ್ಯಾಯಾರ್್ 
ಆಸ ತ್ಾನ್ಂಚ್್ 28

್ ಪ್ವ್್ನ್್ ತ್ಕ್,್ “ವ್ಯ್ಟ್ ಕನ್ಯಾ್ 
ಕ್ಣೆಘನ್ಕ್!್ ಆಮಿ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಹ್ಂಗ್ಚ್್ ಆಸ್ಂವ್!”್ 
ಮ್ಹಣುನ್್ ಬೊ�ಬ್್ ಮ್ನ್ಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ.್

29
್ ಬಂದೆಸ್ಳೆಚ್ಯಾ್ ಆಧಿಕ್ರಿನ್್ ಎಕ್್ಯಾಕ್ ಉಜ್್ಡ್್ 

ಹ್ಡಿಜಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್  ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ತೊ್  ಭಿತರ್್  ಧ್ಂವುನ್್  ಗೆಲೊ.್  ತೊ್  ಥಥಯಾರೊನ್್ 
ಪ್ವ್್್  ಸಿಲ್ಚ್ಯಾ್  ಮುಖ್ರ್್  ಕೊಸೊ್ನ್್  ಪಡೊ್.್ 
30

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತೊ್ ತ್ಂಕ್್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಆಪವ್ನಾ್ ಹ್ಡ್ನಾ,್ 
“ಮ್ನೆಸ ತ್ಾಂನೊ�,್  ಹ್ಂವೆಂ್  ಬಚ್ವ್್  ಜ್ಯ್ಯ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಕ್ತೆಂ್ ಕರಿಜಯ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.
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31
್ ತ್ಣಂ್ ತ್ಕ್,್ “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜೆಜುಚೆರ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ 

ದವರ್.್  ತವಳ್್  ತುಂ್  ಬಚ್ವ್್  ಜ್ತಲೊಯ್್ 
ಆನಿ್  ತುಜೆಂ್  ಘಚೆಯಾ್  ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್  ಬಚ್ಚ್್  ಜ್ತಲೆಂ”್ 
ಮ್ಹಣುನ್್  ಸ್ಂಗೊನ್,್  32

್ ತ್ಕ್ಯ�್  ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ಘಚ್ಯಾಯಾ್  ಸಮೆ�ಸ ತ್ಾಂಕ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೊ್  ಸಂದೆ�ಶ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 33

್ ತವಳ್್ ಮಧ್ನ್್ ರ್ತ್್ ಉತಲ್ಯಾ.್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್  ತ್ಣೆಂ್  ಪ್ವ್್್  ಸಿಲ್ಕ್  ಆಪವ್ನಾ್  ವ್ಹನ್ಯಾ್ 
ತ್ಂಚೆ್ ಘಾಯ್್ ಧುಲೆ.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತೊ್ ಆನಿ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ಸಗ್್ಯಾ್ ಘಚ್ಯಾಯಾಂನಿ್ ಪವಿತ್ರಿ್  ಸ್ನಾನ್್ ಘತೆ್ಂ.್  34

್ ಹೆಂ್ 
ಜ್ಲ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತ್ಣೆಂ್ ಪ್ವ್್್ ಸಿಲ್ಕ್ ಘರ್್ 
ಆಪೊವ್ನಾ್ ವನ್ಯಾ್ ತ್ಂಕ್್ ಜೆವಣ್್ ವ್ಡೆ್ಂ.್ ತೊ್ ಸಗೊ್್ 
ಲೊ�ಕ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೆರ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವಲ್ಯಾಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ 
ಚಡ್್ ಸಂತೊಸ್್ ಭರಿತ್್ ಜ್ಲೆ.

35
್ ದುಸ್ರಿಯಾ್  ದಿ�ಸ್್  ಉಜ್್ಡತಾಚ್್  ಮಖೆಲ್ಂನಿ್ 

ಬಂದೆಸ್ಳೆಚ್ಯಾ್ ಆಧಿಕ್ರಿಕ,್ “ಹ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಸೊಡ್ನಾ್ 
ಸೊಡ್!”್  ಮ್ಹಣ್್  ಥೊಡೆ್  ಶಿಪಯ್ಂನಿ್  ಮ್ರಿಫತ್್ 
ಸ್ಂಗೊನ್್ ಧ್ಡೆ್ಂ.

36
್ ಬಂದೆಸ್ಳೆಚ್ಯಾ್  ಆಧಿಕ್ರಿನ್್  ಪ್ವ್್ಕ,್ 

“ಆಮೊಚಿ್  ಮುಖೆಲ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸುಟ್ಕ್್  ದಿ�ಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್  ಶಿಪ್ಯ್ಂಚ್ಯಾ್  ಮ್ರಿಫತ್್  ಸ್ಂಗೊನ್್ 
ಧ್ಡ್್ಂ.್ ಆತ್್ ತುಮಿ್ ಸಮ್ಧ್ನೆನ್್ ವಚ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

37
್ ಪುಣ್್ ಪ್ವ್ನ್್,್ “ಆಮಿ್ ಕ್ತೆಂ್ ಚೂಕ್ ಕೆಲ್ಯಾ್ ಮ್ಹಣ್್ 

ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಮುಖೆಲ್ಂನಿ್  ರುಜು್  ಕರಿನ್ಶೆಂ್  ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ಲೊಕ್್  ಸಮೊರ್್  ಮ್ರೊವ್ನಾ್  ಬಂದೆ್  ಸ್ಳೆಂತ್್ 
ಘಾಲೆೈಲೆಂ.್ ಆಮಿ್ ರೊಮ್ಚೆ್ ನ್ಗರಿಕ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ 
ಆಮ್ಕ್ಂಯ�್  ಹಕಕ್್  ಆಸ್.್  ಆತ್ಂ್  ತ್ಣಂ್  ಗುಪ್ತಾ್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಸುಡ್ಕ್್ ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಸ್ತ್ವೆ�?್ ನ್!್ 
ಮುಖೆಲ್ಂನಿಚ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಆಪವ್ನಾ್ ವ್ಹರಜಯ್!”್ 
ಮಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

38
್ ತ್ಯಾ್ ಶಿಪ್ಯ್ಂನಿ್ ಮುಖೆಲ್ಂ್ ಸಶಿಯಾನ್್ ವಚೊವ್ನಾ್ 

ಪ್ವ್್ನ್್ ಸ್ಂಗ್ಲೆಂ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.್ ಪ್ವ್್್ 
ಸಿಲ್ಸ್್  ರೊ�ಮಿ�್  ನ್ಗರಿಕ್  ಮ್ಹಳೆ್ಂ್  ಆಯಕ್ತಚ್್ 
ಮುಖೆಲ್ಂಕ್ ಭೆಂ್ ಜ್ಲೆಂ.್ 39

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತ್ಣಂ್ ಪ್ವ್್್ 
ಸಿಲ್ಸ್್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಚೂಕ್ ಮ್ಗ್ಲ್ಗೆ್.್ ತೆಂಚ್್ 
ನ್ಹಯ್್ ತ್ಂಕ್್ ಬಂದೆಸ್ಳೆಥ್ವ್ನಾ್  ಭ್ಯ್ರಿ್ ಆಪವ್ನಾ್ 
ವನ್ಯಾ್ ಗೆಲೆ್ ಆನಿ್ ಆಪೆ್ಂ್ ಶಹರ್್ ಸೊಡ್ನಾ್ ವಚಜ್ಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್  ಮ್ಗ್ಲ್ಗೆ್.್  40

್ ಪುಣ್್  ಪ್ವ್್್  ಸಿಲ್ಸ್್ 
ಬಂದೆಸ್ಳೆಥ್ವ್ನಾ್  ಭ್ಯ್ರಿ್  ಸನ್ಯಾ್  ಲ್ಡಿಯ್ಚ್ಯಾ್ 
ಘರ್ಕ್ ಗೆಲೆ.್ ಥಂಯ್್ ತೆ್ ಥೊಡ್ಯಾ್ ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಯಾಂಕ್ 
ಪಳೆವ್ನಾ್  ತ್ಂಕ್್  ಭುಜಯ್ೆಂ.್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಪ್ವ್್್ 
ಸಿಲ್ಸ್್ ಥಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಸನ್ಯಾ್ ಗೆಲೆ.

ಥೆಸಾಸ್ಲೊೇನಿರಾಂತ್ ಪಾವ್ಲಿ ಸ್ಲಾಸ್

17್ ್ 1 ್ ಪ್ವ್್್  ಸಿಲ್ಸ್್  ಅಂಫಿ�ಪೊಲ್್  ಆನಿ್ 
ಅಪೊಲೊನಿಯ್ ವ್ಟೆಯಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಪಯ್ಣ್್ ಕನ್ಯಾ್ 

ಥೆಸಸೆಲೊ�ನಿಕ್್ ಶಹರ್ಕ್ ಆಯ್ೆಂ.್ ತ್ಯಾ್ ಶಹರ್ಂತ್್ 
ಜುದೆವ್ಂಚೆಂ್  ಏಕ್  ಸಿನ್ಗೊಗ್್  ಆಸೆ್ಂ.್  2

್ ಪ್ವ್್್ 
ಸದ್ಂಚೆ್  ಬರಿಂ್ ಜುದೆವ್ಂಕ್  ಭೆಟ್್  ಕರುಂಕ್  ಹ್ಯಾ್ 
ಸಿನ್ಗೊಗ್ಕ್ ಗೆಲೊ.್ ತೊ್ ತಿ�ನ್್ ಹಪೊತಾ್ ಪಯ್ಯಾನ್್ 
ಹಯೆಯಾಕ್  ಸ್ಬ್ಬಾತ್ಚ್ಯಾ್  ದಿಸ್್  ಜುದೆವ್ಂ್  ಸವೆಂ್ 
ಪವಿತ್ರಿ್  ಪುಸತಾಕ್ಚ್ಯಾ್  ಆಧ್ರ್ರ್್  ತಕಯಾ್  ಕನ್ಯಾ್ 
ಸೊಡೊವ್ನಾ್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್  3

್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್  ಮೊರೊನ್್ 
ಸಮ್ಧೆ್ ಭಿತಲೊಯಾ್ ಉಠೊನ್್ ಯೆಜ್ಯ್ಚ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ 
ದ್ಖೊವ್ನಾ್  ದಿಂವ್ಕ್್  ಲ್ಗೊ್.್  “ಹ್ಂವೆಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸ್ಂಗೊಚಿ್ ಹೊ್ ಜೆಜುಚ್್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಪ್ವ್್ನ್್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ 
ಕೆಲೆಂ.್ 4್ ನಿಜ್್ ದೆವ್ಕ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕತ್ಯಾಲೆ್ ಥೊಡೆ್ ಗೆರಿ�ಕ್ 
ಆನಿ್  ಥೊಡೆ್  ಜಣ್್  ಪರಿಮುಖ್್  ಸಿತ್�ಯೊ�ಯ್್  ಥಂಯ್್ 
ಆಸೊ್ಯಾ.್  ತ್ಂಚೆಂ್ ಥಂಯ್್ ಸಬ್ರ್ಂಕ್ ಮನ್ಂತ್್ 
ಸಮು್ನ್್ ಪ್ವ್್್ ಸಿಲ್ಸ್್ ಥಂಯ್್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಮೆಳೆ್.

5
್ ಪುಣ್್  ಪ್ತೆಯಾನ್ತ್ಲೆ್  ಜುದೆವ್್ ಮಸ್ರಿನ್್  ಭಲೆಯಾ.್ 

ತ್ಣಂ್  ಶಹರ್ಂತ್್  ಆಸ್ಲ್ಯಾ್  ಥೊಡಯಾ್  ಖೊಟ್ಯಾಂಕ್ 
ದುಡು್ ದಿ�ವ್ನಾ್ ಆಪವ್ನಾ್ ಹ್ಡ್ನಾ್ ಆಯ್ೆ.್ ಹ್ಯಾ್ ಖೊಟ್ಯಾಂನಿ್ 
ಸಬ್ರ್್  ಲೊಕ್ಂಕ್  ಎಕ್ಟಯ್್  ಕನ್ಯಾ,್  ಶಹರ್ಂತ್್ 
ಉಚ್ಂಬಳ್್  ಕೆಲೆಂ.್  ಲೊ�ಕ್  ಪ್ವ್್್  ಸಿಲ್ಕ್ 
ಸೊಧುನ್ಚ್್ ಜೆ�ಸನ್ಚ್ಯಾ್ ಘರ್್ ಗೆಲೆ.್ ತ್ಣಂ್ ಪ್ವ್್್ 
ಸಿಲ್ಸ್ಕ್ ಲೊಕ್್ ಮಧೆಂ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ವ್ಡ್ನಾ್ ಹ್ಡಿಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಆಸ್ಲೆ.್ 6್ ಪುಣ್್ ತ್ಣಂ್ ಪ್ವ್್್ ಸಿಲ್ಕ್ ಥಂಯ್್ 
ದೆಖೊಂಕ್ ನ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತ್ಣಂ್ ಜೆ�ಸನ್ಕಯ�್ 
ಥೊಡ್ಯಾ್  ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಯಾಂಕಯ�್  ಶಹರ್ಚ್ಯಾ್ 
ಆಧಿಕ್ರಿಂಚ್ಯಾ್  ಮುಖ್ರ್್  ವ್ಡ್ನಾ್  ಹ್ಡ್ನಾ್  ಯೆ�ವ್ನಾ,್ 
“ಹೆ್ ಜಣ್್ (ಪ್ವ್್್ ಸಿಲ್ಸ್)್ ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್ ಸಗ್್ಯಾಂನಿ್ 
ಉಚ್ಂಬಳ್್  ಕನ್ಯಾ್  ಆತ್ಂ್  ಹ್ಂಗ್ಸರ್ಯ�್ 
ಆಯ್್ಯಾತ್!್  7

್ ಜೆ�ಸ್ನ್ನ್್  ಹ್ಂಕ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಘರ್್ 
ದವನ್ಯಾ್  ಕ್ಣೆಘಲ್ಂ.್  ಹೆ್  ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್  ಸಿಜ್ರ್ಚೊಯಾ್ 
ಕ್ಯ್ದಾಯಾಂಕ್ ವಿರೊ�ಧ್್ ವೆತ್ತ್್ ಆನಿ್ ‘ಜೆಜು’್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ 
ಆನೆಯಾ�ಕ್  ರ್ಯ್್  ಆಸ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾತ್”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಬೊ�ಬ್್ ಮ್ನ್ಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

8
್ ಹೊ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಆಯಕ್ಲೆ್್ ಶಹರ್ಚೆ್ ಆಧಿಕ್ರಿ್ ಆನಿ್ ಹೆರ್್ 

ಚಡ್್ ಘಡಬಾಡೆ್.್  9
್ ತ್ಣಂ್  ಜೆ�ಸನ್್  ಥ್ವ್ನಾಯ�್  ಹೆರ್್ 

ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಯಾಂ್ ಥ್ವ್ನಾಯ�್ ಜ್ಮಿನ್್ ಘವ್ನಾ್ ತ್ಂಕ್್ 
ಸುಟ್ಕ್್ ದಿಲ್.

ಪಾವ್ಲಿ ಸ್ಲಾಚೆಂ ಪಯ್ಣ್
10

್ ತೆ�ಚ್್ ರ್ತಿಂ್ ಭ್ವ್ಥಿಯಾ್ ಪ್ವ್್್ ಸಿಲ್ಸ್ಕ್ ಬೆರಿಯ್್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ಏಕ್ ಶಹರ್ಕ್ ಧ್ಡೆ್ಂ.್ ಬೆರಿಯ್ಂತ್್ 
ಪ್ವ್್್ ಸಿಲ್ಸ್್ ಜುದೆವ್ಂಚ್ಯಾ್ ಸಿನ್ಗೊಗ್ಕ್ ಗೆಲೆ.್ 
11

್ ಹೆ್ ಜುದೆವ್್ ಥೆಸ್ಸೆಲೊ�ನಿಕ್ಚ್ಯಾ್ ಜುದೆವ್ಂಚ್ಯಾಕ್�್ 
ಬರೆ್ ಮನಿಸ್್ ಜ್ವ್ನಾಸೆ್.್ ಪ್ವ್್್ ಸಿಲ್ಸ್ನ್್ ಸ್ಂಗೊ್ಯಾ್ 
ಸಂಗಿತಾ್ ಹೆ್ ಚಡ್್ ಸಂತೊಸ್ನ್್ ಆಯುಕ್ನ್್ ಆಸೆ.್್ ಆನಿ್ ಹೊಯಾ್ 
ಸಂಗಿತಾ್  ನಿ�ಜ್ಗಿ�್ ಮ್ಹಣ್್  ಜ್ಣ್್  ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾಕ್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್ ಹಯೆಯಾಕ್ ದಿ�ಸ್್ ತಪ್ಸಿಣ್್ ಕತ್ಯಾಲೆ.್ 12

್ ಹ್ಯಾ್ 
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ಜುದೆವ್ಂ್ ಪೆೈಕ್್ ಸಬ್ರ್್ ಪ್ತೆಯಾಲೆ.್ ಚಡ್್ ಪರಿಮುಖ್್ 
ಜ್ಲೆ್್ ಗೆರಿ�ಕ್ ಸಿತ್ಯೊ್ ಆನಿ್ ದ್ದೆ್್ ಪ್ತೆಯಾಲೆ.

13
್ ಪುಣ್್  ಪ್ವ್್್  ಬೆರಿಯ್ಂತ್್  ದೆವ್ಚೆಂ್ 

ಉತ್ರ್್ ಸ್ಂಗೊನ್್ ಆಸ್್ ಮ್ಹಳಿ್್ ಖಬರ್್ ಆಯಕ್ಲೆ್್ 
ಥೆಸ್ಸೆಲೊ�ನಿಕ್ಚೆ್ ಜುದೆವ್್ ಬೆರಿಯ್ಕಯ�್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ 
ಥಂಯ್ಚಿಯಾ್  ಲೊಕ್ಕಯ�್  ಘಡಬಾಡ್್  ಕನ್ಯಾ್  ಆಡಚಿಣ್್ 
ಕರಿಲ್ಗೆ್.್ 14

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಯಾಂನಿ್ ಪ್ವ್್ಕ್ 
ದಯ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ತಡಿಕ್ ತಕ್ಷಣ್ಚ್್ ಧ್ಡೆ್ಂ.್ ಪುಣ್್ ಸಿಲ್ಸ್್ 
ತಿಮೊಥಿ್  ಬೆರಿಯ್ಂತ್್  ಉಲೆಯಾ.್  15

್ ಪ್ವ್್್  ಸವೆಂ್ 
ಗೆಲೆ್್  ಭ್ವ್ಥಿಯಾ್ ತ್ಕ್್ ಅಥೆ�ನ್್ ಶಹರ್ಕ್ ಆಪವ್ನಾ್ 
ವ್ಹನ್ಯಾ್  ಗೆಲೆ.್  ಹೆ್  ಭ್ವ್್  ಪ್ವ್್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಸಿಲ್ಸ್್ 
ತಿಮೊಥಿ್ ಹ್ಂಕ್್ ಏಕ್ ಸಂದೆ�ಶ್್  ಕ್ಣೆಘವ್ನಾ್  ಪ್ಟಂ್ 
ಆಯ್ೆ.್ “ಜ್ತತಿತೆ್್ ವೆಗಿಂಚ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆಯ್”್ 
ಮ್ಹಳೊೆ ್ಚ್್ ತೊ್ ಸಂದೆ�ಶ್.

ಅಥೆೇನಾಂತ್ ಪಾವ್ಲಿ
16

್ ಪ್ವ್್್  ಅಥೆ�ನ್ಂತ್್  ಸಿಲ್ಸ್್  ತಿಮೊಥಿ್  ಖ್ತಿರ್್ 
ವ್ಟ್್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಆಸೊ್.್ ತ್ಯಾ್ ಶಹರ್ಂತ್್ ಸಗ್್ಯಾಂನಿ�್ 
ಬೊಂಬ್ಯಾಂನಿ್ ಭರೊನ್್ ಆಸ್ಲೆ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ತ್ಚೆ್ ಮನ್್ 
ದುಖಿತ್್ ಜ್ಲೆಂ.್ 17

್ ಸಿನ್ಗೊಗ್ಂನಿ್ ಪ್ವ್್್ ಜುದೆವ್ಂ್ 
ಸವೆಂ್ ಆನಿ್ ಜುದೆವ್್ ಜ್ಲೆ್್ ಗೆರಿ�ಕ್್ ಸವೆಂಯ�್ ತಕಯಾ್ 
ಕರಿಲ್ಗೊ್.್  ಶಹರ್ಚ್ಯಾ್  ಸ್ಂತೆ�ಕ್ಟ್ಯಾಂನಿ್  ಪ್ವ್್್ 
ಥೊಡ್ಯಾ್ ಲೊಕ್್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಹಯೆಯಾಕ್ ದಿ�ಸ್್ ತಕಯಾ್ 
ಕತ್ಯಾಲೊ.್  18

್ ಎಪ್ಕುರಿಯ್್ ಆನಿ್ ಸೊತಾಯಕ್್ ತತ್್್ 
ಜ್್ನಿಯ್ಂ್ ಪೆೈಕ್್ ಥೊಡೆ್ ತ್ಚೆ್ ಸವೆಂ್ ತಕಯಾ್ ಕರುಂಕ್ 
ಲ್ಗೆ್.
ತ್ಂಚೆ್  ಪೆೈಕ್್  ಥೊಡೆ,್  “ಹ್ಯಾ್  ಮನ್ಶೆಕ್  ಆಪುಣ್್ 

ಖಂಯ್ಚಿ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಉಲೆೈತ್್  ಮ್ಹಳೆ್ಂಚ್್  ನಿ�ಜ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಕಳಿತ್್ ನ್.್ ತೊ್ ಕ್ತೆಂ್ ಸ್ಂಗೊಂಕ್ ಪರಿಯತನ್್ 
ಕತ್ಯಾ?”್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.್ ಜೆಜು್ ಮೆಲ್್ಯಾಂತೊ್್ ಜವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಉಠೊನ್್ ಆಯ್್್ ಮ್ಹಳಿ್್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಪ್ವ್್್ ತ್ಂಕ್್ 
ಸ್ಂಗೊನ್್ ಆಸ್ಲೊ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತ್ಣಂ,್ “ಥೊಡೆ್ 
ದುಸೆರಿ್ ದೆವ್ಂಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ತೊ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ 
ಬರಿ್ ದಿಸ್ತಾ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.

19
್ ತ್ಣಂ್ ಪ್ವ್್ಕ್ ಅರೆಯೊ�ಪಗಚೆ�್ ನಿತಿ್ ಸಭೆಕ್ 

ಆಪವ್ನಾ್  ವ್ಹನ್ಯಾ್  ಗೆಲೆ.್  ತ್ಣಂ್  ತ್ಕ್,್  “ತುವೆಂ್ 
ಶಿಕೊಂವೆಚಿಂ್  ನವಿಂ್  ಶಿಕೊವ್ಣ್್  ದಯ್ಕನ್ಯಾ್  ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ವಿವರುನ್್ ಸ್ಂಗ್.್ 20

್ ತುಮಿ್ ಸ್ಂಗೊಚಿಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ನವ್ಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ ಆಮಿ್ ಎದೊಳ್್ ಪಯ್ಯಾನ್್ ಹೊಯಾ್ 
ಸಂಗಿತಾ್  ಆಯೊಕ್ಂವ್ಕ್್  ನ್.್  ಹ್ಯಾ್  ಶಿಕೊವ ಣೆ್ಚೊ್  ಆರ್ಯಾ್ 
ಆಮಿ್ ಸಮ್ೊಂವ್ಕ್್ ಆಶೆತ್ಂವ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.್ 
21

್ (ಅಥೆನ್ಚೊ್  ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್  ಲೊ�ಕ್  ಆನಿ್  ಥಂಯ್್ 
ವಸಿತಾ್ ಕಚೆಯಾ್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ಗ್ಂವೆಚಿಂ್ ನವ್ಯಾ್ ಚಿಂತ್ಪ್ಚ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಉಲೊಂವ್ಕ್ಯ�್  ಆಯೊಕ್ಂವಿಕ್�್  ಚಡ್್ 
ಆಶೆತ್ಲೆ.)

22
್ ತವಳ್್  ಪ್ವ್್್  ಅರೆಯೊ�ಪ್ಗಚ್ಯಾ್  ನಿತಿಸಭೆ್ 

ಮುಖ್ರ್್ ಉಬೆರ್ವ್ವ್ನಾ್  ಆಶೆಂ್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್:್ 
“ಅಥೆ�ನ್ಚ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ನೊ�,್ ತುಮಿ್ ಸವ್ಯಾ್ ಸಂಗಿತಾನಿ್ ಚಡ್್ 
ಧ್ಮಿಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ದಿಸ್ತಾ.್ 23

್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಶಹರ್ಂತ್್ ಚಲೊವ್ನಾ್ ವೆತನ್್ ತುಮಿ್ ಆರ್ಧನ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ 
ದೆವ್ಚಿಂ್ ಮೂತೊಯಾಯಾ್ ದೆಖೊ್ಯಾ.್ ಏಕ್ ಬಲ್್ ಭೆಟೊಂವಿಚಿ್ 
ವೆ�ದಿಚೆರ್,್ ‘ಜ್ಣ್್ ನ್ತ್್ಯಾ್ ದೆವ್ಕ’್ ಮ್ಹಣ್್ ಬರೊವ್ಣ್್ 
ಆಸೆ್ಂ.್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕಳಿತ್್ ನ್ತ್ಲ್ಯಾ್ ದೆವ್ಕ್ ತುಮಿ್ 
ಆರ್ಧನ್್ ಕತ್ಯಾತ್.

24
್ “ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಚ್್  ಹ್ಂವ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 

ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ!್ ಸಗೊ್್ ಸಂಸ್ರ್್ ಆನಿ್ ತ್ಂತು್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ 
ಹಯೆಯಾಕಯ�್ ರಚ್ಲೊ್  ತೊಚ್್ ತೊ್  ದೆ�ವ್.್  ತೊಚ್್ 
ಸಗ್ಯಾಸಂಸ್ರ್ಚೊ್  ಧನಿ.್  ಮನ್ಶೆನ್್  ಬ್ಂಧ್ಲಲ್ಯಾ್ 
ದೆವ್ಳ್ಂನಿ್ ತೊ್ ಜಯೊಂವ್ಚಿ್ ನ್ಹಯ್.್ 25

್ ಮನ್ಶೆಕ್ 
ಜ�ವ್ಯ�್ ಸ್್ಸ್ಯ�್ ಹಯೆಯಾಕಯ�್ ದಿಂವ್ಚಿ್ ತೊಚ್್ 
ದೆ�ವ್.್  ತ್ಕ್್  ಲೊಕ್ಚಿ್  ಸೆವ್ಚ್ಕೆರಿಚಿ್  ಗಜ್ಯಾ್  ನ್.್ 
ತ್ಕ್್ ಕ್ಂಯಚ್್ ಉಣೆಂ್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ನ್.್ 26

್ ದೆವ್ನ್್ 
ಏಕ್  ಮನ್ಶೆಕ್  ರಸ್ಚಿಯಾ್  ಮ್ರಿಫತ್್  ಮನ್ಶೆಕುಳ್್ 
ಆರಂಭ್್ ಕೆಲೆಂ.್ ತ್ಚೆ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ದುಸೆರಿ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ರಚುನ್,್ ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್ ಸಗ್್ಯಾಂನಿ್ ತ್ಣಂ್ ಜಯೆಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಕೆಲ್ಂ;್ ತ್ಣಂ್ ಕೆದ್ಳ್್ ಆನಿ್ ಖಂಯ್್ ವಸಿತಾ್ 
ಕರಿಜಯ್್ ಸಮ್್ ನಿಧ್ಯಾರ್್ ಕೆಲ್.

27
್ “ಲೊ�ಕ್ಂನಿ್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ ಸೊಧಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ದೆವ್ಚೊ್ 

ಉದ ದೆಾ�ಶ್್ ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.್ ಆಪ ಣ್್ಕ್ ಭೊವತಾಂಣ್ ಸೊಧುನ್್ 
ಕ್ಡ್ನಾ್  ಮೆಳಜ್ಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ದೆವ್ನ್್  ತಶೆಂ್  ಕೆಲೆಂ.್ 
ಪುಣ್್  ತೊ್ ಆಮೆಚಿ್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಕೊಣ್ಕಚ್್ ಚಡ್್ ಪಯ್ಸೆ್ 
ನ್.್ 28

್ ಆಮಿ್ ತ್ಚೆ�್ ಸವೆಂ್ ಜಯೆತ್ಂವ್,್ ಚಲ್ತಾಂವ್,್ 
ಆಸ್ಂವ್.್ ತುಮ್ಚಿಯಾಂನಿಚ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಥೊಡ್ಯಾ್ ಕವಿಂನಿ,್ 
‘ಆಮಿ್ ತ್ಚೆ�್ ಸಂತೆತೆಚೆಚ್’್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಸ್ಂಗ್್ಂ.

29
್ “ಆಮಿ್ ದೆವ್ಚಿ್ ಭುಗಿಯಾಂ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಂವ್.್ ತ್ಯಾ್ 

ದೆಕುನ್್ ಲೊ�ಕ್ ಚಿಂತುನ್್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ಪರಿಕ್ರ್್ ಜ್ಂವ್್ 
ನಿಮ್ಯಾಣ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ರಿತಿನ್್ ದೆ�ವ್್ ಆಸ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಮಿ್ 
ಚಿಂತುಂಕ್  ನ್ಹಜೊ.್  ತೊ್  ರುಪ್ಯಾ್  ಬಂಗ್ರ್್  ಆನಿ್ 
ಫ್ತ್ರಿಂಚ್ಯಾ್ ರುಪ್ನ್ನ್.್ 30

್ ಪಯ್ೆಂಚ್ಯಾ್ ಕ್ಳ್ರ್್ 
ಲೊ�ಕ್ಂನಿ್  ದೆವ್ಕ್  ಆರ್ಯಾ್  ಕನ್ಯಾ್  ಕರುಂಕ್  ನ್.್ 
ಪುಣ್್  ದೆವ್ನ್್  ತ್ಕ್್  ಗುಮನ್್  ಕರುಂಕ್  ನ್.್ 
ಆತ್ಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ಸಗ್್ಯಾಂನಿ್ 
ಪಶಚಿತ ತ್ಾಪ್್  ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್  ತೊ್  ತ್ಕ್ದ್್  ದಿತ್ಂ.್ 
31

್ ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಝಡಿತಾ್ ಕಚ್ಯಾಯಾಕ್ 
ದೆ�ವ್ನ್್ ಏಕ್ ದಿ�ಸ್್ ನಿಶಿಚಿತ್್ ಕೆಲ್.್ ತವಳ್್ ಝಡಿತಾ್ 
ಕಚ್ಯಾಯಾಕ್  ತ್ಣೆಂ್  ಏಕ್ ಮನ್ಶೆಕ್  ಭೊ�ವ್್  ಆದಿಂ್ 
ಕ್ಳ್ಚ್ಯಾ್  ಪಯ್ೆಂಚ್್  ವಿಂಚುನ್್  ಕ್ಡ್್ಂ.್  ಹೆಂ್ 
ಸಕ್ಂ್ಕ್ ರುಜು್ ಕಚ್ಯಾಯಾಕ್ ತ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಕ್ ಮೆಲ್್ಯಾಂತೊ್್ 
ಉಠಯ್್.”

32
್ ಜೆಜು್ ಮೆಲ್್ಯಾಂತೊ್್ ಜವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಉಠೊನ್್ 

ಆಯ್್್ ಮ್ಹಳಿ್್ ಸಂಗತ್್ ಆಯಕ್ಲೆ್್  ತ್ಯಾ್  ಲೊಕ್್  ಪೆೈಕ್್ 
ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ್  ಖೆಳಕ್ಲ್ಂ್  ಕೆಲ್ಂ.್  ಹೆರ್ಂನಿ,್  “ಹ್ಯಾ್ 
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ಸಂಗಿತಾಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ತುವೆಂ್  ಆನೆಯಾ�ಕ್  ಪ್ವಿಟಂ್ 
ಸ್ಂಗೆಯಾತ್,್ ತವಳ್್ ಆಯಕ್ತ್ಂವ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ.್್ 
33

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಪ್ವ್್್  ತ್ಂಚೆ�್  ಮಧೊ್್  ಭ್ಯ್ರಿ್ 
ಗೆಲೊ.್ 34

್ ಪುಣ್್ ತ್ಯಾ್ ಲೊಕ್್ ಪೆೈಕ್್ ಥೊಡೆ್ ಪ್ವ್್ಕ್ 
ಪ್ತೆಯಾವ್ನಾ್ ತ್ಚೆ್ ಪ್ಟ್್ಯಾನ್್ ಗೆಲೆ.್ ಪ್ತೆಯಾಲ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್್ 
ಪೆೈಕ್್ ಅರೆಯೊ�ಪಗ್ ನಿತಿಸಭೆಚ್ಯಾ್ ಸ್ಂದೊ್ ಜ್ಲೊ್್ 
ದಿಯೊನಿಸ್ಯ�್  ದ್ಮ್ರಸ್್  ಮ್ಹಳಿ್್  ಸಿತ್�ಯ�್  ಹೆರ್್ 
ದುಸೆರಿಯ�್ ಆಸೆ್.

ರೊರಿಂಥಾಂತ್ ಪಾವ್ಲಿ

18್ ್ 1್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಪ್ವ್್್ ಅಥೆ�ನ್್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಕೊರಿಂರ್್ 
ಶಹರ್ಕ್  ಗೆಲೊ.್  2

್ ಕೊರಿಂಥ್ಯಾಂತ್್  ಪ್ವ್್್ 
ಅಕ್್ಲ್್ ಮ್ಹಳೊೆ ್್ ಜುದೆವ್ಕ್ ದೆಖೊ್.್ ಅಕ್್ಲ್್ ಪೊಂತ್್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ಪ್ರಿಂತ್ಚೊ.್ ಪುಣ್್ ಅಕ್್ಲ್್ ಆನಿ್ ತ್ಚಿ್ ಪತಿಣ್ 
ಪ್ರಿಸಿಕ್ಲ್್ ಇಟೆಲ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಕೊರಿಂಥ್ಕ್ ಆಯ್ೆಲ್ಂ್ ತಿತಿಂ್ಚ್.್ 
ಸಕಕ್ಡ್್ ಜದೆವ್ಂನಿ್ ರೊ�ಮ್್ ಶಹರ್್ ಸೊಡ್ನಾ್ ವಚಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣುನ್್  ಕೊ್ಡಿಯಸ್ನ್್ aತ್ಕ್ದ್್  ದಿಲ್್ಯಾ್  ವವಿಯಾಂ್ 
ತ್ಣಂ್  ಇಟೆಲ್್  ಸೊಡ್ನಾ್  ಸೊಡಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಸ್ಲೆ್.್ 
ಪ್ವ್್್ ಅಕ್್ಲ್್ ಆನಿ್ ಪ್ರಿಸಿಲ್್ಕ್ ಭೆಟ್್ ಕರುಂಕ್ ಗೆಲೊ.್ 
3

್ ತೆ್ ಪ್ವ್್್ ಬರಿ್ ತಂಬು್ ತಯ್ರ್್ ಕಚೆಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೆ.್ 
ಪ್ವ್್್ ಥಂಯ್ಚಿ್ ರ್ವ್ನ್,್ ತ್ಂಚೆ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಕ್ಮ್್ 
ಕತ್ಯಾಲೊ.

4
್ ಹಯೆಯಾಕ್  ಸ್ಬ್ಬಾತ್ಚ್ಯಾ್  ದಿಸ್್  ಪ್ವ್್್ 

ಸಿನ್ಗೊಗ್ಂತ್್  ಜುದೆವ್್  ಸವೆಂಯ�್  ಗೆರಿ�ಕ್ಂ್ 
ಸವೆಂಯ�್  ತಕಯಾ್  ಕನ್ಯಾಂಚ್್  ಜೆಜುಚೆರ್್  ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ 
ದವರುಂಕ್  ತ್ಂಕ್್  ಉತ ತೆಾ�ಜನ್್  ದಿತ್ಲೊ.್ 
5

್ ಕೊರಿಂಥ್ಂತ್್  ಆಸ್ಲ್ಯಾ್  ಪ್ವ್್್  ಸಶಿಯಾಂ್  ಸಿಲ್ಸ್್ 
ಆನಿ್  ತಿಮೊಥಿ್  ಮ್ಸೆದೊ�ನಿಯ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಆಯಲೆ್.್ 
ಉಪ್ರಿಂತ್,್  ಲೊಕ್ಕ್  ಸುವ್ತ್ಯಾ್  ಪಗಯಾಟ್್ 
ಕಚ್ಯಾಯಾಂತ್ಚ್್  ಪ್ವ್್್  ಆಪೊ್್  ವೆ�ಳ್್  ಖಚಿಯಾತ್ಲೊ.್ 
ಜೆಜುಚ್್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಣೆಂ್ ಜುದೆವ್ಂಕ್ ದ್ಖೊವ್ನಾ್ 
ದಿಲೆಂ.್  6

್ ಪುಣ್್  ಜುದೆವ್ಂನಿ್  ಪ್ವ್್ಚ್ಯಾ್  ಶಿಕೊವ ಣೆ್ಕ್ 
ನಿಂದ್್  ಕನ್ಯಾ್  ಅಕ್ಮನ್್  ಕರಿಲ್ಗೆ್.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್ 
ಪ್ವ್್ನ್್  ಅಪ್್್  ಆಂಗ್ವಸುತಾರ್ಂಚಿ್  ಧುಳ್್  ಫ್ಪುಡ್ನಾ್ 
ಜುದೆವ್ಂಕ,್ “ತುಮಿ್ ಬಚ್ವ್್ ಜ್ಯ್ನಾ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ 
ತಿ್ ತುಮಿಚಿ್ ಸ್ಂತ್್ ಚೂಕ.್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ಲೆಂ್್ 
ಸಕಕ್ಡ್್  ಹ್ಂವೆಂ್  ಕೆಲ್ಂ.್  ಹ್ಯಾ್  ಫುಡ್ಂ್  ಹ್ಂವ್್ 
ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್್ ಸಶಿಯಾಂ್ ವೆತ್ಲೊಂ!”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

7
್ ಪ್ವ್್್ ಸಿನ್ಗೊಗ್್ ಸೊಡ್ನಾ್ ತಿ�ಸಿಜುಸ್ತಾ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾಚ್ಯಾ್ 

ಘರ್್ ಗೆಲೊ.್ ತೊ್ ಮನಿಸ್್ ನಿಜ್್ ದೆವ್ಕ್ ಆರ್ಧನ್್ 
ಕತ್ಯಾಲೊ.್ ಹ್ಚೆಂ್ ಘರ್್ ಸಿನ್ಗೊಗ್ಚ್ಯಾ್ ಲ್ಗಿಂಚ್್ 
ಆಸೆಂ್.್ 8್ ಕ್ರಿ�ಸ್್ಪ್ ಸಿನ್ಗೊಗ್ಚೊ್ ಮುಖೆಸ್ತಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸೊ.್್ 
ಕ್ರಿಸ್್ಪ್ ಆನಿ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಸಗ್್ಯಾಘರ್ಣ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಲೊ�ಕ್ನ್್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೆರ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವಲ್ಯಾ.್ ಕೊರಿಂಥ್ಂತ್್ 

a 18.2 ರೊಲಿಡ್ಯಸ್ರೊ�ಮ್ಚೊ್ ಚಕರಿವತಿಯಾ

ಹೆರ್್ ಸಬ್ರ್್ ಲೊ�ಕ್ ಪ್ವ್್ಕ್ ಕ್ನ್್ ದಿತ್ಲೆ್ ಆನಿ್ 
ಪ್ತೆಯಾವ್ನಾ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಸ್ನಾನ್್ ಘತ್ಲೆ.

9
್ ಏಕ್  ರ್ತಿಂ್  ಪ್ವ್್ಕ್  ದಶಯಾನ್್  ಜ್ಲೆಂ.್ 

ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್್  ತ್ಕ್,್  “ಭಿಯೆನ್ಕ್!್  ಲೊಕ್ಕ್ 
ಶಿಕೊವ್ಣ್ಚ್್  ಆಸ್,್  ರ್ವಯ್್  ನ್ಕ್!್  10

್ ಹ್ಂವ್್ 
ತುಜ್ಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಸ್.್ ತುಕ್್ ಬ್ಧಕ್ ಕರುಂಕ್ 
ಕೊಣ್ಚ್ನ್ಚ್್  ಸ್ಧ್ಯಾ್  ಜ್ಂವೆಚಿಂ್  ನ್.್  ಮ ್್ಹಕ್್ 
ಸಬ್ರ್್ ಲೊ�ಕ್ ಹ್ಯಾ್ ಶಹರ್ಂತ್್ ಆಸ್ತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 11

್ ಪ್ವ್್್ ದೆವ್ಚೆಂ್ ಸತ್್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ಶಿಕೊವ್ಣ್ಂಚ್್ ಥಂಯ್್ ದೆ�ಡ್್ ವಸ್ಯಾ್ ಭರ್್ ರ್ವ್್.

ರಾಲ್ಲಿಯ್ನಾಚಾಕ್ ಮುಖಾರ್ ಪಾವ್ಲಿ
12

್ ಅಖ್ಯಯ್್  ಪ್ರಿಂತ್ಕ್  ಗ್ಲ್್ಯೊ್  ಚಕರಿವತಿಯಾ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ ತ್ಾನ್್ ಥೊಡೆ್ ಜುದೆವ್್ ಪ್ವ್್ಕ್ ವಿರೊ�ಧ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಮೆಳೆ್ .್  ತ್ಣಂ್  ಪ್ವ್್ಕ್ 
ನಿತಿಸಭೆಕ್ ಆಪವ್ನಾ್ ವ್ಹನ್ಯಾ,್ 13

್ ಚಕರಿವತಿಯಾಕ,್ “ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 
ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ಕ್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ಲೆ್್ ರಿತಿನ್್ ದೆವ್ಕ್ 
ಆರ್ಧನ್್ ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಶಿಕಯ್ತಾ!”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

14
್ ಪ್ವ್್್ ಉಲೊಂವ್ಚಿಯಾಕ್ ತಯರ್್ ಜ್ಲೊ್.್ ಪುಣ್್ 

ಗ್ಲ್್ಯೊ್ ಜುದೆವ್ಂಕ,್ “ಜುದೆವ್ಂನೊ�,್ ಅಪ್ರಿಧ್್ 
ಜ್ಂವ್್ ಅಕರಿಮ್್ ಜ್ಂವ್್ ಘಡ್ಲೊ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಹ್ಂವ್್ 
ತುಮಿಚಿ್ ಫಿಯ್ಯಾದ್್ ಆಯೊಕ್ತೊಂ್ ಆಸೊ್.್  15

್ ತುಮೊಚಿ್ 
ವಿವ್ದ್್  ಉತ್ರಿಂನಿ್  ಅನಿ್  ನ್ಂವ್ನ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾನ್್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಸ್ಂತ್್ ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ಕ್ ಸಂಬಂಧ್್ ಜ್ಲೆಂ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್ ತುಮಿಚ್್ ತೆಂ್ ಇತ್ಯಾರ್ಯಾ್ 
ಕನ್ಯಾ್  ಘಜಯ್.್  ಹ್ಯಾ್  ಸಂಗಿತಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ನಿತಿಕತ್ಯಾ್ 
ಜ್ಂವ್ಕ್್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಮನ್್  ನ್!”್  ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗೊನ್,್ 
16

್ ತ್ಂಕ್್ ನಿತಿಸ್ಲ್ಂತೆ್್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಕೆಲೆ.
17

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತೆ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಮೆಳೊೆವ್ನಾ್ ಸೊಸೆಥಿನ್ಕ್ 
ಧನ್ಯಾ್  ನಿತಿಸ್ಲ್ಚ್ಯಾ್  ಮುಖ್ರ್ಚ್್  ಮ್ಲೆಯಾಂ.್ 
(ಸೊ�ಸ ಥೆಿನ್್  ತವಳ್್  ಸಿನ್ಗೊಗ್ಚೊ್  ಮುಕೆಲ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.)್ ಪುಣ್್ ಗ್ಲ್್ಯೊನ್್ ತೆಂ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಲಕ್ೆಕ್ 
ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ ನ್.

ಅಂತಿಯ್ರಾಕ್ ಪಾವಾಲಿಚೆಂ ಪತಾಕ್ತಾನ್ ಪಯ್ಣ್
18

್ ಪ್ವ್್್  ಸಬ್ರ್್  ದಿ�ಸ್್  ಪಯ್ಯಾನ್್  ಭ್ವ್ಂ್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಸೊ್.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತೊ್ ಥಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಸಿರಿಯ್ಕ್ ತ್ವ್ಯಾರ್್ ಪಯ್ಣ್್ ಕರಿಲ್ಗೊ್.್ ಪ್ರಿಸಿಲ್್್ 
ಆನಿ್ ಅಕ್್ಲ್ಯ�್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಸಿ್ಂ.್ ಕೆ�ಂಖೆರಿ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ಜ್ಗ್ಯಾರ್್ ಪ್ವ್್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಮ್ತ್ಯಾಚೆ್ ಕೆಸ್್ 
ತ್ಸಯ್ೆ.್ ತ್ಣೆಂ್ ದೆವ್ಕ್ ಆಂಗೊವ್ಣ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಲ್ಯಾ್ 
ಮ್ಹಣ್್ ತೆಂ್ ದ್ಖಯತಾಲೆಂ.್ 19

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತೆ್ ಎಫೆಸ್್ 
ಶಹರ್ಕ್ ಗೆಲೆ.್ ಪ್ರಿಸಿಲ್್್ ಆನಿ್ ಅಕ್್ಲ್ಂಕ್ ಪ್ವ್್ನ್್ 
ಹ್ಂಗ್ಸರ್ಚ್್ ಸೊಡ್ನಾ್  ಗೆಲೊ್.್  ಪ್ವ್್್ ಎಫೆಸ್ಂತ್್ 
ಆಸ ತ್ಾನ್್ ಸಿನ್ಗೊಗ್ಂನಿ್ ವಚುನ್್ ಜುದೆವ್ಂ್ ಸಗಿಂ್ 
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ತಕಯಾ್ ಕೆಲೆಂ.್ 20
್ ತ್ಯಾ್ ಜುದೆವ್ಂನಿ್ ಆನಿಂಕ್�್ ತೊಡೊ್ 

ತೆ�ಂಪ್್ ರ್ವಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಪ್ವ್್ಕಡೆ್ ಮ್ಗ್ಲ್ಗೆ್.್ 
ಪುಣ್್  ತೊ್  ಕಬೂಲ್್  ಜ್ಲೊ್  ನ್.್  21

್ ಪ್ವ್್ನ್್ 
ತ್ಂಕ್್ “ದೆವ್ಚಿ್ ಖುಶಿ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಸಶಿಯಾಂ್  ಪತ್ಯಾನ್್  ಯೆತಲೊಂ”್  ಮ್ಹಣುನ್್  ಥಂಯ್್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಸಲೊಯಾ.್ ಆಶೆಂ್ ಪ್ವ್್್ ಎಫೆಸ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ತ್ವ್ಯಾರ್್ ಪಯ್ಣ್್ ಕರಿಲ್ಗೊ್.

22
್ ಪ್ವ್್್ ಸೆಜ್ರೆ�ಯ್್ ಶಹರ್ಕ್ ಗೆಲೊ.್ ಥಂಯ್್ 

ಥ್ವ್ನಾ್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್ ವಚುನ್್ ಸಭೆಚ್ಯಾಂಕ್ ನಮ್ನ್್ 
ಕೆಲೊ.್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಪ್ವ್್್  ಅಂತಿಯೊಕ್  ಶಹರ್ಕ್ 
ಗೆಲೊ.್  23

್ ಥಂಯ್್  ತೊ್  ತೊಡೊ್  ಕ್ಳ್್  ರ್ವ್್.್ 
ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಥಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಸನ್ಯಾ್ ಗಲ್ತ್ಯಾ್ 
ಆನಿ್  ಫಿರಿ�ಜಯ್್  ಪ್ರಿಂತ್ಯಾಂತ್್  ಪಯ್ಣ್್  ಕನ್ಯಾಚ್್ 
ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಶಿಸ್ಂಕ್ ಥಿರ್್ ಕೆಲೆಂ.

ಎಫೆಸಾಂತ್ ಆನಿ ಆಖಾರಾಂತ್ ಅಪೊಲೊಲಿಸ್
24

್ ಅಲೆಕ್ಸೆಂದಿರಿಯ್್ ಶಹರ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಅಪೊಲೊ್್ ಮ್ಹಳೊೆ ್್ 
ಜುದೆವ್್ ಎಫೆಸ್ಕ್ ಆಯೊ್.್ ತೊ್ ಶಿಕ್್ಪಜ್ವ್ನಾಸೊ್್ ಆನಿ್ 
ಪವಿತ್ರಿ್  ಪುಸ ತ್ಾಕ್ಚ್ಯಾ್  ಸಮ್ಣೆಂತ್್  ಪರಿವಿ�ಣ್್  ಆಸೊ್.್ 
25

್ ಅಪೊಲೊಸ್್್ ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ ಚಡ್್ ಉಬೆಯಾನ್್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಶಿಕಯ್ತಾಲೊ.್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ಅಪೊಲೊ್ಸ್ನ್್ ಸ್ಂಗ್ಲೊಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಸಮ್್ 
ಆಸೊ್ಯಾ.್ ಪುಣ್್ ಸ್ನಾನಿಕ್ ಜುವ್ಂವ್ಚಿ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಸ್ನಾನ್್ 
ಎಕಚ್್  ಹ್ಕ್್  ಜ್ಣ್್  ಆಸೊ್.್  26

್ ಅಪೊಲೊ್ಸ್ನ್್ 
ಸಿನ್ಗೊಗ್ಂತ್್ ಚಡ್್ ಧೆೈರ್ನ್್ ಕೆಲ್್್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಆಯಕ್ಲೆ್್ 
ಪ್ರಿಸಿಲ್್್ ಆನಿ್ ಅಕ್್ಲ್್ ತ್ಕ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಘರ್್ ಅಪೊವ್ನಾ್ 
ವಚುನ್,್  ದೆವ್ಚಿ್ ವ್ಟ್್ ಗುಂಡ್ಯೆನ್್ ಸಮೊ್ಂವ್ಕ್್ 
ಕುಮೊಕ್ ಕೆಲ್.

27
್ ಅಪೊಲೊ್ಸ್್ ಅಖ್ಯ್್ ಪ್ರಿಂತ್ಯಾಕ್ ವಚುಂಕ್ 

ಆಶೆತ್ನ್್ ಎಫೆಸ್ಚ್ಯಾ್ ಭ್ವ್ಂನಿ್ ತ್ಕ್್ ಉತೆತಾ�ಜನ್್ 
ದಿಲೆಂ.್ ತೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್ ಅಖ್ಯ್ಂತ್್ ಆಸಲ್್ಯಾ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ 
ಶಿಸ್ಂಕ್  ತ್ಣಂ್  ಪತ್ರಿ್  ಬರೊವ್ನಾ,್  ಅಪೊಲೊ್ಸ್ಕ್ 
ಸಿ್ಕ್ರ್್  ಕರಿಜಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ತ್ಂಕ್್  ಮ್ಗ್ಲ್ಗೆ್.್ 
ಅಖ್ಯ್ಂತ್್  ಹೆ್  ಶಿಸ್್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಕುಪೆಯಾನ್್  ಜೆಜು್ 
ಥಂಯ್್  ಪ್ತೆಯಾಣಂ್  ದವಲ್ಯಾ.್  ಅಪೊಲೊ್ಸ್್  ಥಂಯ್್ 
ವಚುನ್್ ತ್ಂಕ್್ ಚಡ್್ ಕುಮೊಕ್ ಕೆಲ್.್ 28

್ ತೊ್ ಸಗ್್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್  ಮುಖ್ರ್್  ಜುದೆವ್ಂ್  ವಿರೊ�ಧ್್  ಚಡ್್ 
ಬಳ್್ಂತ್ನ್್  ತಕಯಾ್  ಕನ್ಯಾ,್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಪುಸತಾಕ್ಚ್ಯಾ್ 
ದರಿಷ್ಟಂತ್್ ಘವ್ನಾ್ ಜೆಜುಚ್್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ರುಜು್ ಕೆಲೆಂ.

ಪಾವ್ಲಿ ಎಫೆಸಾಂತ್

19್ ್ 1್ ಆಪೊಲೊಸ್್್ ಕೊರಿಂರ್್ ಶಹರ್ಂತ್್ ಆಸ್ತಾನ್್ 
ಪ್ವ್ನ್್್ ಎಫೆಸ್್ ಶಹರ್ಕ್ ಪಯ್ಣ್್ ಕತ್ಯಾನ್್ 

ವ್ಟೆರ್್ ಮೆಳ್್ಯಾ್ ಥೊಡ್ಯಾ್ ಗ್ಂವ್ಂಚಿ್ ಭೆಟ್್ ಕೆಲ್.್ ತೊ್ 
ಎಫೆಸ್್ ಶಹರ್ಕ್ ಪ್ವ ತ್ಾನ್,್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ್ ಶಿಸ್ಂಕ್ 

ದೆಖೊನ್,್  2
್ “ತುಮಿ್  ಪ್ತೆಯಾತ್ನ್್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಆತೊಮ್ 

ಘತ್್ವೆ�?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.
ತ್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂನಿ್ ತ್ಕ್,್ “ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತೊಮ್ ಆಸ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ 

ಆಮಿ್ ಎದೊಳ್್ ಪಯ್ಯಾನ್್ ಆಯಕ್ಲೆಂ್್ ನ್!”್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.
3

್ ಪ್ವ್್ನ್್  ತ್ಂಕ್,್  “ತುಮಿ್ ಖಂಯ್ಚಿ್  ರಿತಿಚೊ್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ಸ್ನಾನ್್ ಘತೊ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.
ತ್ಣಂ,್ “ಜುವ್ಂವ್ನಾ್ ಶಿಕಯೊ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಸ್ನಾನ್್ ಆಮಿ್ 

ಘತೊ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.
4

್ ತ್ಕ್್  ಪ್ವ್್ನ್,್  “ಆಪ್್ಯಾ್  ಪ್ತ್ಕ್ಂ್  ಖ್ತಿರ್್ 
ಪಶಚಿತ ತ್ಾಪ್್  ಪ್ವ್ನ್್ ದೆವ್್ ಥಂಯ್್ ಪತಯಾಲ್ಯಾಂಕ್ 
ಜುವ್ವ್ನಾ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಸ್ನಾನ್್ ದಿಲೊ.್ ತೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಯೆತಲ್ಯಾಚೆರ್್  ಪ್ತೆಯಾಣಂ್  ದವರಿಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಂಕ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ ತೊ್ ಮನಿಸ್ಚ್್ ಜೆಜು”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

5
್ ಹೆಂ್ ಆಯಕ್ಲೆ್್ ತೆ್ ಶಿಸ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ 

ನ್ಂವ್ನ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಸ್ನಾನ್್ ಘಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗೆ.್್ 6್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ಪ್ವ್್್  ತ್ಂಚ್ಯಾ್  ವಯ್ರಿ್  ಆಪೆ್್  ಹ್ತ್್  ದವತ್ಯಾನ್್ 
ತೆ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾಂತ್್ ಭಲೆಯಾ.್ ತೆ್ ವಿಭಿನ್ನಾ್ ಭ್ಶೆನ್್ 
ಉಲೊಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗೆ್್ ಆನಿ್ ಪರಿವ್ದ್ನ್್ ಕರುಂಕ್ ಲ್ಗೆ್.್ 
7

್ ತ್ಯಾ್ ಪಂಗ್್ಂತ್್ ಸುಮ್ರ್್ ಬ್ರ್್ ಜಣ್್ ಆಸೆ್.
8

್ ತ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತಿ�ನ್್ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಕ್ಳ್ಚೆರ್್ 
ಪ್ವ್್್  ಸಿನ್ಗೊಗ್ಕ್  ವಚುನ್್  ಚಡ್್  ಧೆೈರ್ನ್್ 
ಉಲೆೈಲೊ.್  ತೊ್ ಜುದೆವ್ಂಕ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ರ್ಜ್ಯಾಚಿ್ 
ಸಂಗಿತಾ್ ಸ್ಂಗೊನ್್ ತ್ಂಕ್್ ಮೆಚೊ್ಂವ್ಕ್್ ಪರಿಯತನ್್ 
ಕರಿಲ್ಗೊ್.್  9

್ ಪುಣ್್  ತ್ಯಾ್  ಜುದೆವ್್  ಪೆೈಕ್್  ಥೊಡೆ್ 
ಧ್ರುಣ್್ ಜ್ಲೆ.್ ತೆ್ ಪ್ತೆಯಾನ್ಶೆಂ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ವ್ಟೆಕ್ 
ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್  ಲೊಕ್್  ಮುಖ್ರ್್  ವ್ಯ್ಟ್  ಉಲೊಂವ್ಕ್್ 
ಲ್ಗೆ.್್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಪ್ವ್್್ ಆಸಿಯ್್ ಪ್ರಿಂತ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ತ್ಯಾ್ 
ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಜುದೆವ್ಂಕ್ ಸೊಡ್ನಾ,್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂಕ್ 
ಆಪ ಣ್್ಂ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಪೊವ್ನಾ್ ವನ್ಯಾ,್ ತಿರ್ನ್ನಾಚ್ಯಾ್ 
ಭ್ಷಣ್್ ಸ್ಲ್ಂತ್್ ಹಯೆಯಾಕ್ ದಿ�ಸ್್ ತಕಯಾ್  ಕೆಲೆಂ.್ 
10

್ ಆಶೆಂ್ ದೊ�ನ್್ ವಸ್ಯಾಂ್ ಉತಲ್ಯಾ.್ ಹ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ,್ 
ಆಸಿಯ್ಂತ್್  ವಸಿತಾ್  ಕಚೊಯಾ್  ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್  ಜುದೆವ್್  ಆನಿ್ 
ಗೆರಿ�ಕ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚಿಂ್ ಉತ್ರಿಂ್ ಆಯಕ್ಲೆ.

ಸೆಕಾೇವಾಚೆ ಚೆರೆತಾ ಭುರೆತಾ
11

್ ದೆ�ವ್್  ಪ್ವ್್ಚ್ಯಾ್  ಹ್ತ್್  ಥ್ವ್ನಾ್ ಚಡ್್ ವಿಶೆ�ಷ್್ 
ಥರ್ಚಿ್  ಆಚ್ಯ್ಯಾಂ್  ಕರಯ ತ್ಾಲೊ.್  12

್ ಪ್ವ್್ಚೆ್ 
ತುವ್ಲೆ್  ಆನಿ್  ವಸ್ತ್ಂ್  ಥೊಡೆ್  ವ್ಹನ್ಯಾ್  ವಚುನ್್ 
ಪ್ಡ್ಸ ತ್ಾಂಚ್ಯಾ್  ವಯ್ರಿ್  ಘಾಲತಾಲೆ.್  ತಕ್ಷಣ್ಚ್್  ಪ್ಡೆಸ್ತಾ್ 
ಗೂಣ್್ ಜ್ತ್ಲೆ.್  ದೆಂವ್ಚಿರ್್ ಲ್ಗ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಶುದ್ದಾ್ 
ಆತೆಮ್ ಸೊಡ್ನಾ್ ವೆತ್ಲೆ.

13
್ -್ 14

್ ಥೊಡೆ್ ಜುದೆವ್್ ಸಯ್ತಾ್ ಗ್ಂವ್ನ್್ ಗ್ಂವ್್ 
ಭೊಂವುನ್್  ದೆಂವ್ಚಿರ್್  ಲ್ಗ್ಲ್್ಯಾಂಕ್  ಲೊಕ್್ 
ಥ್ವ್ನಾ್  ಆಶುದ್ದಾ್  ಆತ್ಯಾಂಕ್  ಜೆಜುಚ್ಯಾ್  ನ್ಂವ್ನ್್ 
ಸೊಡಯ ತ್ಾಲೆ.್ ಸೆಕ್�ವ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾಚೆ್ ಸ್ತ್್ ಜಣ್್ ಚೆಕೆಯಾ್ 
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ಭುಗೆಯಾ್ ಆಶೆಂಚ್್ ಕತ್ಯಾಲೆ.್  (ಸೆಕ್�ವ್್ ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್ ಯ್ಜಕ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.)್ ತೆ್ ಸಗೆ್,್  “ಪ್ವ್್್ ಖಂಯ್ಚಿಯಾ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾಯ್್  ತ್ಯಾ್  ಜೆಜುಚ್ಯಾ್  ನ್ಂವ್್ 
ಥ್ವ್ನಾಚ್್  ತುಂ್  ಭ್ಯ್ರಿ್ ಯೆ�ಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್  ತ್ಕ್ದ್್ 
ದಿತ್ಂವ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾಲೆ.

15
್ ಪುಣ್್  ಏಕ್  ಪ್ವಿಟಂ್  ಏಕ್  ದೆಂವ್ಚಿರ್್  ತ್ಂಕ್,್ 

“ಮ ್್ಹಕ್್ ಜೆಜುಯ�್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್್ ಪ್ವ್್ಯ�್ ಕಳಿತ್್ 
ಆಸ್.್  ಪುಣ್್  ತುಮಿ್  ಕೊಣ್?”್ ಮ್ಹಣುನ್್  ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ 
ಜ್ಪ್್ ದಿಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗೊ್.

16
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ದೆಂವ್ಚಿರ್್  ಲ್ಗೊ್್  ತೊ್  ಮನಿಸ್್ 

ತ್ಯಾ್ ಜುದೆವ್ಂಚ್ಯಾ್ ವಯ್ರಿ್ ಉಡೊ್.್ ತೊ್ ತ್ಂಚ್ಯಾಕ್�್ 
ಬಳ್ಂತ್್  ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.್  ತ್ಣೆಂ್  ತ್ಂಕ್್  ಮ್ನ್ಯಾ್ 
ತ್ಂಚೆ್ ವಸುತಾರ್್ ಪ್ಂಜುನ್್ ಘಾಲುಂಕ್ ಲ್ಗೆ್.್ ತೆ್ ತ್ಯಾ್ 
ಘರ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಧ್ಂವೆ್.

17
್ ಎಫೆಸ್ಂತ್್  ಆಸ್ಲೆ್  ಜುದೆವ್್  ಆನಿ್  ಗೆರಿ�ಕ್  ಹೆಂ್ 

ಆಯುಕ್ನ್್ ಭಿರ್ಂತೆನ್್ ಭಲೆಯಾ್ ಆನಿ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ 
ನ್ಂವ್ಕ್ ಮ್ನ್್ ದಿಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗೆ್.್ 18

್ ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಯಾಂ್ 
ಪೆೈಕ್್  ಸಬ್ರ್್  ಆಪುನ್್  ಕೆಲ್್ಂ್  ಪ್ತ್ಕ್ಂ್  ಒಳ್ಕ್ನ್್ 
ಉಚ್ರುಂಕ್ ಲ್ಗೆ್.್ 19

್ ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಯಾಂ್ ಪೆೈಕ್್ ಥೊಡೆ್ 
ಜ್ದು್ ಕತ್ಯಾಲೆ.್ ಹ್ಯಾ್ ಭ್ವ್ಥಿಯಾ್ ಆಪ್್ಂ್ ಜ್ದುಗಿರಿಚಿ್ 
ಪುಸತಾಕ್ಂ್ ಕ್ಣೆಘವ್ನಾ್ ವನ್ಯಾ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಲೊಕ್್ 
ಮುಖ್ರ್್ ತೆ್ ಹುಲ್್ಪಯ್ೆ.್ ಹ್ಯಾ್ ಪುಸ್ತಾಕ್ಂಚೆಂ್ ಮೊಲ್್ 
ಸುಮ್ರ್್ ಪನ್ನಾಸ್್ ಹಜ್ರ್್ ರುಪ್ಯಾಚೆಂ್  ನ್ಣ್ಯಾಂ.್ 
20

್ ಆಶೆಂ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೆಂ್ ಉತ್ರ್್ ಸ್ಮರ್ಯಾ್ ರಿತಿಂತ್್ 
ಚಡ್್ ಆನಿ್ ಚಡ್್ ಲೊಕ್ಚೆರ್್ ಪರಿಣ್ಮ್್ ಪಡತಾಲೆಂ.್ ಹ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್ ಚಡ್್ ಆನಿ್ ಚಡ್್ ಲೊ�ಕ್ ಪ್ತೆಯಾಲೆ.

ಪರಾಣ್ಕ್ ಸಾವಾಲಿಚೆಂ ಯ್ೇಜನ್
21

್ ಹ್ಯಾ್ ಘಡಿತ್ಂ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಪ್ವ್್್ ಮ್ಸೆದೊ�ನಿಯ್್ 
ಆನಿ್ ಆಖ್ಯ್್ ಗ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಜೆರುಲೆಮ್ಕ್ 
ವಚುಂಕ್ ಯೊ�ಜನ್್ ಕೆಲೆಂ.್ “ಹ್ಂವೆಂ್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್ 
ಭೆಟ್್ ದಿಲ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ರೊ�ಮಿಯ್್ ಶಹರ್ಕಯ�್ 
ಭೆಟ್್  ಕರಿಜಯ್”್  ಮ್ಹಣ್್  ಪ್ವ್್್  ಚಿಂತುಕ್  ಲ್ಗೊ್.್ 
22

್ ತಿಮೊಥಿ್ ಆನಿ್ ಎರ್ಸ ತ್ಾ್ ಮ್ಹಳೆ್್ ಪ್ವ್್ಕ್ ಮಜತ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸೆ್.್  ಪ್ವ್್ನ್್  ತ್ಂಕ್್  ಮ್ಸೆದೊ�ನಿಯ್್ 
ಗ್ಂವ್ಕ್ ಪಯ್ೆಂಚ್್ ಧ್ಡೆಂ್.್ ಪ್ವ್್್ ಆನಿಂಕ್�್ ಥೊಡೊ್ 
ಕ್ಳ್್ ಆಸಿಯ್ಂತ್್ ರ್ವ್್.

ಎಫೆಸಾಂತ್ ಆಡಚೊಣ್
23

್ ಪುಣ್್ ತ್ಯಾ್ ವೆಳ್ರ್್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ವ್ಟೆ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಭಯಂಕರ್್ ಆಡಚಿಣ್್ ಎಫೆಸ್ಂತ್್ ಉಠ್ಿ.್ ತಿ್ ಘಡಲ್್್ ರಿ�ತ್್ 
ಆಶೆಂ್ ಆಸ್:್ 24

್ ಥಂಯ್್ ದೆಮೆತಿರಿಯೊ್ ಮ್ಹಳೊೆ್್ ಏಕ್ 
ಮನಿಸ್್ ಆಸೊ್.್ ತೊ್ ರುಪ್ಯಾಚೆಂ್ ಕ್ಮ್್ ಕತ್ಯಾಲೊ.್ 
-್  ್ ಆತೆಯಾಮಿ್ a್  ದೆ�ವಿಚ್ಯಾ್  ದೆವ್ಳ್ಚ್ಯಾ್  ನಮುನ್ಯಾಚೆ್ 

a 19.24 ಆತೆತಾಮಿ ಗೆರಿ�ಕ್ಚೆಂ್ ದೆ�ವಿ.್ ಆಸಿಯ್್ ಮೆೈನ್ರ್ಚೆ್ 
ಲೊ�ಕ್ ಹಿಕ್್ ಆರ್ಧನ್್ ಕತ್ಯಾಲೆ.

ರುಪ್ಯಾಚೆ್ ಲ್್ಹನ್್ ಲ್್ಹನ್್ ದೆವ್ರೆ್ ತೊ್ ಕತ್ಯಾಲೊ.್ ಹೆಂ್ 
ಕ್ಮ್್ ಕತ್ಯಾಲೆ್ ಲೊ�ಕ್ ಚಡ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ದುಡು್ ಜೊಡ್ನಾ್ 
ದಿತ್ಲೆ.

25
್ ದೆಮೆತಿರಿ್ ಹ್ಯಾಲೊಕ್ಕ್ ಆನಿ್ ಹೆಚ್್ ರಿತಿಚೆಂ್ ಕ್ಮ್್ 

ಕತ್ಯಾಲ್ಯಾ್ ಹೆರ್್ ಲೊ�ಕ್ಕ್ ಸಭ್್ ಜಮೊವ್ನಾ್ ತ್ಂಕ್,್ 
“ಲೊಕ್ನೊ�,್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಹ್ಯಾ್  ದಂದ್ಯಾ್  ಮ್ರಿಫತ್್ 
ಆಮಿ್  ಚಡ್್  ದುಡು್  ಜೊಡ ತ್ಾಂವ್್  ಮ್ಹಳೆ್ಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ 26

್ ಪುಣ್್ ಪ್ವ್್್ ಮ್ಹಳೊೆ ್್ ಕ್ತೆಂ್ ಕತ್ಯಾ್ 
ಪಳೆಯ್!್ ತೊ್ ಕ್ತೆಂ್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಆಯ್ಕ್ಯ್!್ 
ಪ್ವ್ನ್್್ ಸಬ್ರ್್ ಲೊಕ್ಚೆರ್್ ಖ್ತಿರಿ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ತ್ಂಕ್್ 
ರುಪ್ಂತರ್್ ಕೆಲ್ಂ.್ ತೊ್ ಎಫೆಸ್ಂತ್ಯ�್ ಆಸಿಯ್್ 
ಗ್ಂವ್ಚಿಯಾ್  ಸಗ್್ಯಾನಿ�್  ಆಶೆಂಚ್್  ಕೆಲ್ಂ.್  ಮನ್ಶೆನ್್ 
ನಿಮಿಯಾಲೆ್್ ದೆ�ವ್್ ನಿ�ಜ್್ ದೆ�ವ್್ ನ್ಹಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾ.್ 
27

್ ಹ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಲೊ�ಕ್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಕ್ಮ್ಚ್ಯಾ್ ವಿರೊ�ಧ್್ 
ಉಚ್ಂಬಳ್್  ಜ್ತಿತ್.್  ತೆ�ಂಚ್್  ನ್ಹಯ್,್  ಮಹ್ನ್್ 
ದೆ�ವಿ್ ಜ್ಲ್್್ ಅಥೆ�ಯಾಮಿಚೆಂ್ ದೆವ್ಳ್್ ಲೊ�ಕ್ ವಯಾರ್ಯಾ್ 
ಜ್ಯೆಶೆಂ್ ಕಚೆಯಾಂ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ಂವ್ಕ್ಯ�್ ಆಸ್.್ ತವಳ್,್ 
ಆಸಿಯ್ಂತ್್ ಆನಿ್ ಸಗ್್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್ ಆರ್ಧನ್್ 
ಕಚಿಯಾ್  ಅಥೆ�ಯಾಮಿಚ್ಯಾ್  ದೆ�ವಿಚೊ್  ಮಹತ್್್  ಆಳೊೆ್ನ್್ 
ವೆತಲೆಂ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

28
್ ಹಿಂ್ ಉತ್ರಿಂ್ ಆಯಕ್ಲೆ್್ ಲೊ�ಕ್ ಚಡ್್ ರ್ಗ್ರ್್ 

ಜ್ವ್ನಾ,್  “ಎಫೆಸ್ಚ್ಯಾ್ ಅಥೆ�ಯಾಮಿ್ ದೆ�ವಿಚ್್ ಮಹ್ನ್್ 
ದೆ�ವಿ!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಬೊ�ಬ್್ ಮ್ರಿಲ್ಗೆ್.್ 29

್ ಶಹರ್ಂತ್್ 
ಆಸ್ಲೆ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಲೊ�ಕ್ ಗುಸ್ಪಡೊ್.್ ಲೊ�ಕ್ ಗ್ಯ್್ 
ಆನಿ್ ಆರಿಸ ತ್ಾಖ್ಯಾ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾಂಕ್ ಧಲೆಯಾಂ.್  (ಹೆ್ ದೊ�ಗ್್ 
ಮ್ಸೆದೊ�ನಿಯ್ಚೆ�್  ಆನಿ್  ಪ್ವ್್್  ಸವೆಂ್  ಪಯ್ಣ್್ 
ಕತ್ಯಾಲೆ.)್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಲೊ�ಕ್ ಖೆಳ್ಚ್ಯಾ್ 
ಆಂಗ ಣ್್ಕ್ ಧ್ಂವುನ್್ ಗೆಲೆ.್ 30

್ ಹೆಂ್ ಸಮ್ಲೊ್್ ಪ್ವ್್್ 
ಭಿತರ್್  ವಚುನ್್  ಲೊಕ್್  ಸವೆಂ್ ಉಲೆೈಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಆಸ್ಲೊ.್ ಪುಣ್್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂನಿ್ ತ್ಕ್್ ವಚುಂಕ್ 
ಸೊಡೆ್ಂ್ ನ್.್ 31

್ ತೆ�ಂಚ್್ ನ್ಹಯ್,್ ಪ್ವ್್ಚೊ್ ಈಷ್ಟ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲ್ಯಾ್ ಹ್ಯಾ್ ಗ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ ಮುಖೆಲ್ಂ್ ಪೆೈಕ್್ ಥೊಡೆ್ 
ತ್ಕ್್ ಏಕ್ ಮ್ಹೆತ್್ ಧ್ಡ್ನಾ್  ಖೆಳ್ಚ್ಯಾ್  ಸ್ಲ್ಕ್ 
ಭಿತರ್್ ವಚುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

32
್ ಥೊಡೆ್  ಲೊ�ಕ್  ಏಕ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಬೊ�ಬ್್ 

ಮ್ರುನ್್  ಆಸ್್ಯಾರ್,್  ಉಲಯಾಲೆ್  ಲೊ�ಕ್  ದುಸ್ರಿಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಬೊ�ಬ್್ ಮ್ತ್ಯಾಲೆ.್ ಸಭ್್ ಚಡ್್ ಗುಸ್ಪಡಿ್.್ 
ಆಪುಣ್್ ಥಂಯ್್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಆಯ್್ಯಾತ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಸಬ್ರ್್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ಕಳಿತ್್ ನ್.್ 33

್ ಜುದೆವ್ಂನಿ್ ಅಲೆಕ್ಸೆಂದರ್್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾಕ್  ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್  ಮುಖ್ರ್್  ಲೊಟುನ್್ 
ಉಲೊಂವ್ಕ್್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ.್ ತೊ್ ಲೊಕ್ಕ್ ವ್ಗೆ್ ರ್ವ್್ 
ಮ್ಹಣ್್  ಹ್ತ್ನ್್ ಗುತ್ಯಾ್  ಕನ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್  ನಿಮಿತಾಂ್ 
ತಕಯಾ್  ಕಚ್ಯಾಯಾರ್್  ಆಸ್ಲೊ.್  34

್ ಪುಣ್್  ಅಲೆಕ್ಸೆಂದರ್್ 
ಜುದೆವ್್  ಮ್ಹಳೆ್ಂ್  ಸಮ್್ತ್ನ್್  ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್  ಲೊ�ಕ,್ 
“ಎಫೆಸ್ಚ್ಯಾ್  ಆಥೆ�ಯಾಮಿ್  ಮಹ್ದೆ�ವಿ!್  ಎಫೆಸ್ಚಿ್ 
ಆಥೆ�ಯಾಮಿ್ ಮಹ್ದೆ�ವಿ!್ ಆಥೆ�ಯಾಮಿ್ ಮಹ್ದೆ�ವಿ….!”್ 
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ಮ್ಹಣ್್ ಏಕ್್ ತ್ಳ್ಯಾನ್್ ದೊ�ನ್್ ವ್ರ್ಂಚೊ್ ವೆ�ಳ್್ 
ಪಯ್ಯಾನ್್ ಬೊ�ಬ್್ ಮ್ರಿತ್್ ರ್ವೆ್.

35
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಶಹರ್ಚ್ಯಾ್  ಅಧಿಕ್ರಿನ್್  ಲೊಕ್್ 

ಜಮ್ಯಾಕ್  ಥಂಡ್್  ಕನ್ಯಾ್  ತ್ಂಕ್,್  “ಎಫೆಸ್ಚ್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ನೊ�,್ ಮಹ್ದೆ�ವಿ್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಆಥೆ�ಯಾಮಿ್ ದೆ�ವಿಚೆಂ್ 
ದೆವ್ಳ್್ ಎಫೆಸ್್ ಶಹರ್ಕ್ ರ್ಕೊವ್ನಾ್ ಆಯಲ್ೆಂ್ ಸಕಕ್ಡ್್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ ತಿಚ್ಯಾ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ್ ಫ್ತರ್್ a್ ಸೆೈತ್್ 
ಆಮಿ್  ರ್ಕೊನ್್  ಆಯ್ಲೆಂ್  ಲೊಕ್ಕ್  ಕಳಿತ್್  ಆಸ್.್ 
36

್ ಹೆಂ್ ಸತ್್ ನ್ಹಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಕೊಣ್ಚ್್ ಮ್ಹಣುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ.್ 
ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್ ಥಂಡ್್  ರ್ವಜಯ್.್ ತುಮಿ್ ಕ್ತೆಂಯ�್ 
ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಪಯೆ್ಂ್ ಸಮ್ಧ್ನ್ನ್್ ಚಿಂತಿಜಯ್.

37
್ “ತುಮಿ್ ಹ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಧನ್ಯಾ್ ಆಯ್್ಯಾತ್.್ ಪುಣ್್ ಹೆ್ 

ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ದೆ�ವಿಕ್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕ್ಯಂಚ್್ ವ್ಯ್ಟ್ 
ಸ್ಂಗೊಂವ್ಕ್್ ನ್.್ ತ್ಣಂ್ ತಿಚ್ಯಾ್ ದೆವ್ಳ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಕ್ತೆಂಚ್್ ಚೊರುಂಕ್ ನ್.್ 38

್ ಆಮೆಚಿ�್ ಥಂಯ್್ ನಿತಿಸ್ಲ್್ 
ಆಸ್ತ್್  ಆನಿ್  ನಿತಿಕತ್ಯಾ್  ಆಸ್ತ್.್  ದೆಮೆತಿರಿಯೊಕ್ 
ಜ್ಂವ್್ ಆನಿ್ ತ್ಚೆಸವೆಂ್ ಕ್ಮ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ಜ್ಂವ್್  ಕೊಣ್ಚೆರ್ಯ�್  ಆರೊ�ಪ್್  ಆಸ್ತ್ವೆ?್ 
ಆರೊ�ಪ್್  ಆಸ್್ಯಾರ್,್  ತೆ್  ನಿತಿಸ್ಲ್ಕ್  ವಚಜಯ್!್ 
ತೆ್ ಎಕ್ಮೆಕ್್ ವ್ಯಾಜ್್ ಕರುಂಕ್ ತೊಚ್್ ಫ್ವ್ತೊ್ 
ಜ್ಗೊ!

39
್ “ತುಮಿ್ ಹೆರ್್ ಕ್ಂಯ್್ ಪುಣ�್ ಉಲೆೈಜ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ 

ಆಸ್ತ್ವೆ�?್ ಉಲೆೈಜ್ಯ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ನಿಯಮಿತ್್ 
ಸಭೆ್ ಮುಖ್ರ್್ ಯೆಯ್.್ ಥಂಯ್್ ತೆಂ್ ತಿ�ಮ್ಯಾನ್್ 
ಕಯೆಯಾತ್.್ 40

್ ಹ್ಂವ್್ ಹೆಂ್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ 
ಆಯೊಚಿ್ ಗಲ್ಟೊ್ ಪಳೆಲೊ್್ ಥೊಡೊ್ ಲೊ�ಕ್ ಆಮಿ್ ದಂಗೊ್ 
ಉಠ್ತಾಂವ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೊಂವ್ಕ್್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಆಸ್.್ ಆಮಿ್ 
ಹ್ಯಾ್ ಗಲ್ಟ್ಯಾಕ್ ಕಸಲೆಂಚ್್ ಕ್ರಣ್್ ದಿಂವ್ಕ್್ ಜ್ಯ್ನಾ.್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಹ್ಯಾ್ ಸಭೆಕ್ ಸಮ್್ ಕ್ರಣ್ಚ್್ ನ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್  41

್ ಶಹರ್ಚ್ಯಾ್  ಅಧಿಕ್ರಿನ್್ 
ಹೊಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಸ್ಂಗ್್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಘರ್ಕ್ ವಚಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ.್ ತವಳ್್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ 
ಸನ್ಯಾ್ ಗೆಲೆ.

ಮಾಸೆದೊೇನಿರಾಕ್ ಆನಿ ಗಿರಿೇಸಾಕ್ ಪಾವಾಲಿಚೆಂ ಪಯ್ಣ್

20್ ್ 1್ ಗಲ್ಟೊ್ ರ್ವ್್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್,್ ಪ್ವ್್ನ್್ 
ಜೆಜುಚ್ಯಾ್  ಶಿಸ್ಂಕ್  ಆಪೊಂವ್ನಾ್  ತ್ಂಕ್್ 

ಧೆೈರ್್  ದಿಲೆಂ.್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಪ್ವ್್್  ಥಂಯ್್  ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಭ್ಯ್ರಿ್ ಸನ್ಯಾ್ ಮ್ಸೆದೊ�ನಿಯ್ಕ್ ಗೆಲೊ.್ 2್ ತೊ್ ತ್ಯಾ್ 
ಪ್ರಿಂತ್ಂತ್್ ಪಯ್ಣ್್ ಕರಿತ್್ ಸಬ್ರ್್ ಗ್ಂವ್ಂಕ್ ಭೆಟ್್ 
ದಿ�ವ್ನಾ,್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂಕ್ ಸಬ್ರ್್ ಸಂಗಿತಾ್ ಸ್ಂಗೊನ್್ 
ಥಿರ್್ ಕೆಲೆಂ.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಪ್ವ್್್ ಗಿರಿ�ಸ್ಕ್ (ಅಖ್ಯ್)್ 
ಗೆಲೊ.್  3

್ ಥಂಯ್್ ತೊ್ ತಿ�ನ್್ ಮಹಿನ್ಯಾ್ ಪಯ್ಯಾನ್್ 

a 19.35 ಪವಿತ್ರಿ ಫಾತರ್ಆಥೆ�ಯಾಮಿ್  ದೆ�ವಿ್  ಮ್ಹಣ್್  ಲೊ�ಕ್ 
ಆರ್ಧನ್್ ಕಚೊಯಾ್ ಫ್ತ್ರಿಚಿ್ ಮೂತಿಯಾ.

ಆಸೊ್.್ ತೊ್ ಸಿರಿಯ್ಕ್ ತ್ವ್ಯಾರ್್ ಪಯ್ಣ್್ ಕರುಂಕ್ 
ತಯ್ರ್್ ಆಸೊ್.
ಪುಣ್್ ಥೊಡ್ಯಾ್ ಜುದೆವ್ಂನಿ್ ತ್ಕ್್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 

ಯೊ�ಜನ್್  ಕೆಲೆಂ.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಪ್ವ್್್  ಸಿರಿಯ್ಕ್ 
ಮ್ಸೆದೊ�ನಿಯ್ಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಪ್ಟಂ್ ವಚುಂಕ್ 
ನಿಶಿಚಿತ್್ ಕೆಲೆಂ.್ 4್ ಥೊಡೆ್ ಲೊ�ಕ್ ತ್ಚೆ್ ಸವೆಂ್ ಆಸೆ್.್ ತೆ್ 
ಕೊಣ್್ ಕೊಣ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್:್ ಬೆರೆ�ಯ್್ ಶಹರ್ಚೊ್ ಪ್ರ್ರಿಚೊ್ 
ಪೂತ್್  ಸೊ�ಪ್ತೆರ್,್  ಥೆಸ್ಸೆಲೊ�ನಿಕ್್  ಶಹರ್ಚೆ್ 
ಆರಿಸ್ತಾಖ್ಯಾ್ ಆನಿ್ ಸೆಕುಂದ್,್ ದೆಬೆಯಾ್ ಶಹರ್ಚೊ್ ಗ್ಯೊ್ 
ಆನಿ್ ತಿಮೊಥಿ,್ ತೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್ ಆಸಿಯ್ಚ್ಯಾ್ ತಿಖಿಕ್ ಆನಿ್ 
ತೊರಿ�ಫಿ�ಮ್.್ 5

್ ಹೆ್ ಪ್ವ್್ಚ್ಯಾಕ್�್ ಪಯ್ೆಂಚ್್ ಗೆಲೆ.್ ತೆ್ 
ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ತೊರಿ�ವ್್ ಶಹರ್ಂತ್್ ರ್ಕೊನ್್ ಆಸೆ್.್ 
6

್ ಜುದೆವ್ಂಚ್ಯಾ್ ಬೆಖಮಿರ್್ ಪಬೆಯಾಚ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಆಮಿ್ 
ಫಿಲ್ಪ್್ಪ್ ಶಹರ್ಚ್ಯಾ್ ತ್ವ್ಯಾರ್್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್.್ ಪ್ಂಚ್್ 
ದಿ�ಸ್್ ಜ್ಲ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಆಮಿ್ ಹ್ಂಕ್್ ತೊರಿ�ವ್ಂತ್್ 
ಭೆಟ್್ಯಾಂವ್.್ ಥಂಯ್್ ಆಮಿ್ ಸ್ತ್್ ದಿ�ಸ್್ ರ್ವ್್ಯಾಂವ್.

ತೊರಿೇವಾಕ್ ಪಾವಾಲಿಚಿ ಆಖೆರಿೇಚಿ ಭೆಟ್
7

್ ಆಯ ತ್ಾರ್್  ದಿ�ಸ್,್  ಆಮಿ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚ್ಯಾ್ 
ರ್ತಿಂಚ್ಯಾ್  ಜೆವ ಣ್್ಕ್  ಎಕ್ಟಯ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಜಮೊ್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾಂವ್.್ ಸಭ್್ ಜಮೊ್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್್ ಸಂಗಿ್ ಪ್ವ್್್ 
ಉಲೆೈಲೊ.್ ತೊ್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ದಿ�ಸ್್ ಥಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ 
ಸರಜ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತುಂನ್್ ಆಸೊ.್್ ಪ್ವ್್್ ಮಧ್ಯಾನ್್ 
ರ್ತ್್ ಪಯ್ಯಾನ್್ ಉಲೊವ್ನಾಚ್್ ಆಸೊ್.್ 8್ ಆಮಿ್ ಸಕಕ್ಡ್್ 
ವ್ಹಯ್್ಯಾ್ ಮ್ಳಿಯೆಚ್ಯಾ್ ಎಕ್್ ಕೂಡ್ಂತ್್ ಮೆಳೊೆನ್್ 
ಆಯ್್ಯಾಂವ್.್ ತ್ಯಾ್ ಮ್ಳಿಯೆ�್ ಸ್ಲ್ಂತ್್ ಜ್ಯೆತಾ್ ದಿವೆ್ 
ಜಳತಾಲೆ.್ 9್ ಎವಿತಾಖ್್ ಮ್ಹಳೊೆ ್್ ಯುವಕ್ ಜನೆಲ್ಯಾರ್್ ಬಸುನ್್ 
ಆಸೊ್.್ ಪ್ವ್್್ ಉಲೊವ್ನಾಚ್್ ಆಸೊ್.್ ಹ್ಂಗ್್ ಯುವಕ್ 
ಭೊ�ವ್್ ಚಡ್್ ನಿಧೊನ್ಚ್್ ತಿಸ್ರಿಯಾ್ ಮ್ಳಿಯೆರ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಸಕ್್್ ಪಡೊ್.್ ಲೊ�ಕ್ ಸಕ್್್ ದೆಂವುನ್್ ವಚುನ್್ ತ್ಕ್್ 
ಉಕಲ್ನಾ್ ಪಳೆತ್ನ್್ ತೊ್ ಮೊನ್ಯಾ್ ಪ್ವ್್.

10
್ ಪ್ವ್್್ ಸಕ್್್ ದೆಂವುನ್್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಲ್ಗಿಂ್ ವಚುನ್,್ 

ದಿಂಬಿಯೆಂತ್್ ಸಪೊಯಾಡುನ್್ ತ್ಕ್್ ಪೊಟು್ನ್್ ಧನ್ಯಾ,್ 
ಥಂಯ್್ ಆಸಲ್್ಯಾ್ ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಯಾಂಕ,್ “ಚಿಂತಿನ್ಕ್ತ್.್ ಹೊ್ 
ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಜವಂತ್್ ಜ್ಲೊ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 
11

್ ಪ್ವ್್್ ಪತ್ರಿಯಾಯಾನ್್ ಮ್ಳಿಯೆಕ್ ವಚುನ್್ ಉಂಡೊ್ 
ಮೊಡ್ನಾ್ ಜೆವ್್.್ ಪ್ವ್್್ ತ್ಂಚೆ�್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ದಿ�ರ್ಯಾ್ 
ವೆ�ಳ್್  ಉಲೆೈಲೊ.್  ತಿತ್್ಯಾರ್ಚ್್  ದಿ�ಸ್್  ಉದೆಲೊ.್ 
ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಪ್ವ್್್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಸನ್ಯಾ್ ಗೆಲೊ.್ 12

್ ಲೊ�ಕ್ 
ಜವಂತ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ತ್ಯಾ್ ಯುವಕ್ಕ್ ಘರ್್ ಆಪೊವ್ನಾ್ 
ವ್ಹನ್ಯಾ್  ಗೆಲೆ.್  ಹ್ಯಾ್  ವವಿಯಾಂ್  ಲೊಕ್ಕ್  ವತೆಯಾಂ್ 
ಸಮ್ಧ್ನ್್ ಲ್ಭೆ್ಂ.

ತೊರಿೇವಾ ಥಾವ್ನ್ ಮಿಲೆೇತಾಕ್ ಪಯ್ಣ್
13

್ ಆಮಿ್ ಪ್ವ್್ಚ್ಕ್�್ ಪಯ್ೆಂಚ್್ ಆಸೊಸೆಸ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ 
ಶಹರ್ಕ್ ತ್ವ್ಯಾರ್್ ಪಯ್ಣ್್ ಕೆಲೆಂ.್ ಆಪುಣ್್ ಪ್ಂಯ್್ 
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ವ್ಟೆನ್್  ಯೆತಲೊಂ್  ಮ್ಹಣ್್  ಆಸೊಸೆ�ಸ್ಂತ್್  ಆಮಿಚಿ್ 
ಭೆಟ್್  ಕನ್ಯಾ್  ಥಂಯ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ತ್ವ್ಯಾರ್್  ಪಯ್ಣ್್  ಕತ್ಯಾಲೊಂ್  ಮ್ಹಣ್್  ಪ್ವ್್ನ್್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಸ್ಂಗ್ಲೆ್ಂ.್  14

್ ತಶೆಂಚ್್  ಆಮಿ್  ಪ್ವ್್ಚಿ್ 
ಆಸೊಸೆ�ಸ್ಂತ್್ ಭೆಟ್್ ಕೆಲ್.್ ಥಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ತ್ಣೆಂ್ 
ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ತ್ವ್ಯಾರ್್ ಪಯ್ಣ್್ ಕೆಲೆಂ.್ ಆಮಿ್ 
ಸಕಕ್ಡ್್ ಮಿಥಿಲೆ�ನ್್ ಶಹರ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್.್ 15

್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ 
ದಿಸ್್ ಆಮಿ್ ಥಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ತ್ವ್ಯಾರ್್ ಪಯ್ಣ್್ ಕನ್ಯಾ್ 
ಖಿ�ಯೊಸ್್  ದಿ್�ಪ್ಕ್  ತ್ವ್ಯಾರ್್  ಪಯ್ಣ್್  ಕೆಲೆಂ.್ 
ದುಸ್ರಿಯಾ್ ದಿಸ್್ ಸ್ಮೊಸ್್ ದಿ್�ಪ್ಕ್ ತ್ವ್ಯಾರ್್ ಪಯ್ಣ್್ 
ಕೆಲೆಂ.್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ತಿಸ್ರಿಯಾ್  ದಿಸ್್  ಆಮಿ್  ಮಿಲೆ�ತ್ಸ್್ 
ಶಹರ್ಕ್  ಗೆಲ್ಯಾಂವ್.್  16

್ ಎಫೆಸ್ಂತ್್  ರ್ವ್ಂವ್ಕ್್ 
ನ್ಹಜೊ್ ಮ್ಹಣ್್ ಪ್ವ್್ನ್್ ತವಳ್ಚ್್ ನಿಧ್ಯಾರ್್ ಕೆಲೊ್.್ 
ಆಸಿಯ್ಂತ್್ ಚಡ್್ ತೆ�ಂಪ್್ ರ್ವ್ಂಕ್ ತ್ಕ್್ ಮನ್್ 
ನ್ತೆ್.್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಪೆಂತೆಕೊಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್ ಪಬೆಯಾಕ್ 
ಜೆರುಜಲೆಮ್ಂತ್್  ಆಸಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್  ತ್ಣೆಂ್  ಆಪೆ್ಂ್ 
ಪಯ್ಣ್್ ತುತ್ಯಾನ್್ ಕೆಲೆಂ.

ಎಫೆಸಾಚಾಕ್ ಮಾಲಾಗಾಡಾಕ್ಂಕ್ ಪಾವಾಲಿಚಿ  
ಜಾಣ್ಾವಾಯೆಚಿ ಉತಾರಿಂ

17
್ ಪ್ವ್್ನ್್  ಮಿಲೆ�ತ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಏಕ್  ಸಂದೆ�ಶ್್ 

ಎಫೆಸ್ಕ್ ಧ್ಡ್ನಾ್ ಥಂಯ್ಚಿ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ್ ಮ್ಲ್ಗೆಡ್ಯಾಂಕ್ 
ಆಪ್ಣ್್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಆಪಯ್ೆಂ.

18
್ ತೆ್  ಮ್ಲ ಗ್ೆಡೆ್  ಯೆತನ್್  ಪ್ವ್್ನ್್  ತ್ಂಕ್,್ 

“ಹ್ಂವ್್ ಆಸಿಯ್್ ಪ್ರಿಂತ್ಕ್ ಆಯ್್ಯಾ್ ಪಯ್್ಯಾ್ ದಿಸ್್ 
ಥ್ವ್ನಾಯ�್  ತುಮಿ್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಜವತ್ಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಜ್ಣ್ಂತ್.್  ಹ್ಂವ್್  ತುಮೆಚಿ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ 
ಕ್ಳ್್ ಪಯ್ಯಾಂತ್್ ಹ್ಂವ್್ ಖಂಯ್ಚಿ್ ರಿತಿನ್್ ಜಯೆಲೊಂ್ 
ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ತುಮ್ಕ್್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ 19

್ ಜುದೆವ್ಂನಿ್ ಮ್್ಹಕ್್ 
ವಿರೊ�ಧ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಕೆಲ್್ಯಾ್  ಗುಟೊಮಳ್ಯಾಂನಿ್  ಹ್ಂವೆಂ್ 
ಚಡ್್ ಕಷ್ಟಜಯ್್ ಜ್ಲೆಂ.್ ಸಬ್ರ್್ ಪ್ವಿಟಂ್ ದುಖ್್ 
ಗಳ್ಜಯ್್  ಪಡೆ್ಂ.್  ಪುಣ್್  ಹ್ಂವ್್  ಕೆದ್ಳ್ಯ್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚಿ್  ಸೆವ್್  ಕೆಲ್ಯಾ್  ಮ್ಹಣುನ್್  ತುಮಿ್ 
ಜ್ಣ್ಂತ್.್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಚಿಂತಿನ್ಶೆಂ,್ 
20

್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕೆದ್ಳ್ಯ್್ ಬರೆಂಚ್್ ಕೆಲೆಂ.್ ಹ್ಂವೆಂ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಉಗ್್ಯನ್್ 
ಲೊಕ್್ ಸಮೊರ್್ ಪಗಯಾಟ್್ ಕೆಲ್್ ಆನಿ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಘರ್ಂನಿ�್ 
ಶಿಕಯ್ೆಂ.್ 21

್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಕ್ಳ್್ಂ್ ಬದು್ನ್್ ದೆವ್್ ಥಂಯ್್ 
ಪತಯಾಜ್ಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಹ್ಂವೆ್  ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್  ರ್ಷ್ಟ್ರಂಕ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ಜುದೆವ್ಂಕಯ�್  ಆನಿ್  ಗೆರಿ�ಕ್ಂಕಯ�್ 
ಶಿಕಯ್ೆಂ.್ ಆಮೊಚಿ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆರ್್ 
ಪ್ತೆಯಾಣಂ್  ದವರಿಜಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಹ್ಂವೆಂ್  ತ್ಂಕ್್ 
ಸಮಸ್ತಾಂಕಯ�್ ಶಿಕಯೆ್ಂ.

22
್ “ಪುಣ್್  ಆತ್ಂ್  ಹ್ಂವೆಂ್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಆತ್ಯಾಂಕ್ 

ವಿಧೆ�ಯ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಜೆರುಜಲೆಮ್ಂಕ್  ವಚಜಯ್.್ 
ಥಂಯ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಕ್ತೆಂ್ ಘಡ ತ್ಾಲೆಂ್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಸಮ್ನ್.್ 

23
್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಂತ್್ ಕಷ್ಟ್ ಆನಿ್ ಬಂದೆಂತ್್  ರ್ವೆಚಿಂ್ 

ಮ ್್ಹಕ್್ ರ್ಕೊನ್್ ಆಸ್ಂ್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾನ್್ 
ಹಯೆಯಾಕ್  ಶಹರ್ಂನಿ್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್  ಮ ್್ಹಕ್್ 
ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜ್ಲ್ಂ.್ 24

್ ಹ್ಂವ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಸ್ಂತ್್ ಜವ್ಚ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಖಂತ್್ ಕರಿನ್.್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜೆಜುನ್್ ಮ್್ಹಕ್್ 
ದಿಲೆ್ಂ್  ಕ್ಮ್್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್  ಕಚೆಯಾಂಚ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಚಡ್್ 
ಪರಿಮುಖ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಕುಪೆಯಾಚ್ಯಾ್ ವಿಶೆಯಾಚ್ಯಾ್ 
ಸುವ್ತೆಯಾಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಸ್ಕಸೆ್  ದಿಂವಿಚಿಚ್್ ಮ್ಹಜೆಂ್ 
ಕ್ಮ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ತೆಂ್ ಕ್ಮ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಮುಗೊದಾಂವೆಚಿಂಚ್್ 
ಮ್ಹಜ್ ಆಶ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.

25
್ “ಮ್್ಹಕ್್ ಕ್ನ್್ ದಿಯ್.್ ತುಮೆಚಿ್ ಥಂಯ್್ ಎಕೊಯ್�್ 

ಮ ್್ಹಕ್್ ಮುಖ್ರ್್ ಕೆದಿಂಚ್್ ಪಳೆಂವೆಚಿಂ್ ನ್ತ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ 
ಮ ್್ಹಕ್್  ಕಳಿತ್್  ಆಸ್.್  ತುಮೆಚಿ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಅಸ್್ಯಾ್ 
ವೆಳ್ರ್್ ಸಕಕ್ಡ್್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ರ್ಜ್ಯಾಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಮ್ಕ್್ ಶಿಕಯ್.್ 26

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ 
ಆಜ್್  ಹ್ಂವೆಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಧೆೈರ್ನ್್  ಸ್ಂಗ್ಜಯ್್ 
ಆಸ್ಲ್್ ಏಕ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ ತುಮೆಚಿ�್ ಥಂಯ್್ 
ಕೊಣ್ಯ�್ ಬಚ್ವ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ತ್ಕ್್ ಹ್ಂವ್್ 
ಜವ್ಬ್ದಾರ್್ ನ್ಹಯ್.್ 27

್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ಖುಶೆ್ ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್ ತುಮಿ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಕ್ಣೆಘಜಯ್್ ಆಸ್ಲ್್ 
ಹಯೆಯಾಕ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ನಿಶಿಚಿತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಶಿಕಯ್್ಂ.್ 28

್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಯ�್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾನ್್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಹ್ತ್್ ಖ್ಲ್್ ವಹಿಸುನ್್ ದಿಲ್್ಯಾ್ ಹಿಂಡ್ಚ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಯ�್ ಚತ್ರಿಯ್್ ಘಯ್.್ ದೆವ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಸ್ಂತ್್  ರಗ ತ್ಾನ್್  ಮೊಲ್ಕ್  ಘತ್್ಯಾ್  ಸಭೆಕ್  ತುಮಿ್ 
ಗೊವಿ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್  29

್ ಹ್ಂವ್್  ಭ್ಯ್ರಿ್  ಸನ್ಯಾ್ 
ಗೆಲ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ದುಸೆರಿ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಸಭೆಕ್ ಯೆತಲೆ್ 
ಮ್ಹಣ್್  ಹ್ಂವ್್  ಜ್ಣ್ಂ.್  ನಿದಯಾಯ್್  ಆನಿ್  ನಿಷುಟರ್್ 
ಸುಣಂವ್ಗ್ಟಂ್  ಬರಿ್  ಆಸ್ಲೆ್  ತೆ್  ಹಿಂಡ್ಕ್  ನ್ಸ್್ 
ಕರುಂಕ್  ಪರಿಯತನ್್  ಕತ್ಯಾಲೆ.್  30

್ ತೆಂಚ್್  ನ್ಹಯ್,್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಸಭೆಚೆ್ ಥೊಡೆ್ ಜಣ್ಚ್್ ಫಟಕ್ರೆ್ ಶಿಕೊಂಣ್ದಾರ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್  ಜೆಜುಚ್ಯಾ್  ಶಿಸ್ಂ್  ಪೆೈಕ್್  ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಸತ್್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಪಯ್ಸೆ್ ಚಲೆೈತ್ಲೆ.್ 31

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಚತ್ರಿಯೆನ್್ 
ರ್ವ್!್ ಹ್ಂವ್್ ತಿ�ನ್್ ವಸ್ಯಾಂ್ ಪಯ್ಯಾನ್್ ತುಮೆಚಿ್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಸೊ.್್ ಹ್ಯಾ್ ಕ್ಳ್ಚೆರ್್ ಹ್ಂವೆ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ದಿ�ಸ್್  ರ್ತ್್  ತುಮೆಚಿ�್  ಖ್ತಿರ್್  ದುಖ್್  ಕ್ಡುನ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಚತ್ರಿಯೆ್ಂ್ ವಿಸನ್ಯಾಕ್ತ್.

32
್ “ಆತ್ಂ್  ಹ್ಂವ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ದೆವ್ಕಯ�್ 

ತ್ಚ್ಯಾ್ ಕುಪೆಯಾಚ್ಯಾ್ ಉತ್ರಿಂಕಯ�್ ಆಧಿ�ನ್್ ದಿತ್ಂ.್ 
ತ್ಚೆ್ ಕುಪೆಯಾವಂತ್್ ಉತ್ರ್್ ತುಮಿಚಿ್ ಭಕತಾ್ ವ್ಡೊನ್್ 
ಬ್ಗೆವಂತ್ಂಚ್ಯಾ್  ದ್ಯ್್ಚೆ್  ವ್ಂಟೆಲ್್  ಜ್ಯೆಶೆ್ 
ಕತ್ಯಾಲೆಂ.್ 33

್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮೆಚಿ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಸ ತ್ಾನ್,್ 
ಕೊಣ್ಚ್ಯಾ್ ದುಡ್್ಕ್ ಜ್ಂವ್್ ಬಯ್ಯಾ್ ವಸುತಾರ್ಂಕ್ 
ಜ್ಂವ್್  ಕೆದಿಂಚ್್  ಆಶೆಂವ್ಕ್್  ನ್.್  34

್ ಹ್ಂವ್್ 
ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಗಜೆಯಾಚೆ್  ಆನಿ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಸವೆಂ್ 
ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಗಜೆಯಾಕ್ ಜ್ಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ಖ್ತಿರ್್ ವ್ವ್ರಿ್ 
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ಕತ್ಯಾಲೊಂ್  ಮ್ಹಳೆ್ಂ್  ತುಮಿ್  ಜ್ಣ್ಂತ್.್  35
್ ಕಷ್ಟ್ 

ವ್ಂವ್ಟ್ ಕ್ಡ್ನಾ್ ಅಸಕ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಹ್ಂವೆಂಚ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್  ದ್ಖೊವ್ನಾ್  ದಿಲ್ಂ.್  ‘ಘವೆಚಿ�್ 
ಪ್ರಿಸ್್ ದಿವ್ಚಿಯಾಂತ್ಚ್್ ಚಡ್್ ಸಂತೊಸ್’್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಜೆಜುಚಿ್ 
ಉತ್ರಿಂ್  ಆಮಿ್  ವಿಸೊರಿಂಕ್  ನ್ಹಜೊ್  ಮ್ಹಣ್್  ತುಮ್ಕ್್ 
ಶಿಕಯ್ೆಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

36
್ ಪ್ವ್್್  ಹೊಯಾ್  ಸಂಗಿತಾ್  ಸ್ಂಗೊನ್್  ಮುಗದಾಲ್ಯಾ್ 

ಉಪ್ರಿಂತ್್  ದಿಂಬಿಯೆನ್್  ಸಪುಯಾಡುನ್್  ತ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ಸಮೆಸ್ತಾಂ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಮ್ಗೆಣ್ಂ್ ಕರಿಲ್ಗೊ.್್ 37

್ -್ 38
್ ತೆ್ 

ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್  ಚಡ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ರಡೆ್.್  “ತುಮಿ್ ಮ ್್ಹಕ್್  ಆನಿ್ 
ಮುಖ್ರ್್ ಕೆದಿಂಚ್್ ಪಳೆಂವೆಚಿಂ್ ನ್ತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಪ್ವ್್ನ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ತೆ್ ಚಡ್್ ದುಖೆನ್್ ಭಲೆಯಾ.್ ತ್ಣಂ್ 
ಪ್ವ್್ಕ್ ಪೊಟು್ನ್್ ಧನ್ಯಾ್ ಉಮೊ್ ದಿಲೊ.್  ತ್ಣಂ್ 
ತ್ವ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ವಚುನ್್ ತ್ಕ್್ ಪ್ಂವ್ಕ್್ ಗೆಲೆ.

ಜೆರುಜಲೆಮಾಕ್ ಪಾವಾಲಿಚೆಂ ಪಯ್ಣ್

21್ ್ 1್ ಆಮಿ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಮ್ಲಗೆಡ್ಯಾಂಕ್  ಸ್ಂಡುನ್್ 
ದಿಲ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತ್ವ್ಯಾರ್್ ಪಯ್ಣ್್ ಕನ್ಯಾ್ 

ಶಿ�ದ್್ ಕೊ�ಸ್್ ದಿ್�ಪ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್.್ ದುಸೆರಿ್ ದಿ�ಸ್್ 
ರೊ�ದ್್  ದಿ್�ಪ್ಕ್  ಗೆಲ್ಯಾಂವ್್  ಆನಿ್  ಪ್ತರ್ಕ್ 
ಗೆಲ್ಯಾಂವ್.್ 2

್ ಫೆನಿಸಿಯ್ಕ್ ವೆಚ್ಯಾ್ ತ್ವ್ಯಾಕ್ ಆಮಿ್ 
ಥಂಯ್್ ಪಳೆಲೆಂ.್ ಆಮಿ್ ತೆಂ್ ತ್ರುಂ್ ಚಡುನ್್ ಪಯ್ಣ್್ 
ಕೆಲೆ.

3
್ ಆಮಿ್ ಸಿ�ಪ್ರಿ್ ದಿ್�ಪ್ಚ್ಯಾ್ ಲ್ಗ್ಶೆರ್್ ತ್ವ್ಯಾರ್್ 

ಪಯ್ಣ್್  ಕೆಲೆಂ.್  ತೆಂ್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಬಡ ಗ್ೆ್  ಕುಶಿಕ್ ದಿಸ ತ್ಾಲೆ.್ 
ಪುಣ್್  ಆಮಿ್  ತ್ರುಂ್  ಥಂಯ್್  ರ್ವಯ್್  ನ್ಶೆಂ್ 
ಸಿರಿಯ್್  ದೆಶ್ಕ್ ಪಯ್ಣ್್  ಕನ್ಯಾ್ ತಿ�ರ್್ ಶಹರ್ಂತ್್ 
ತ್ರುಂ್ ರ್ವಯ್ೆಂ.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತ್ವ್ಯಾಂತೊ್್ 
ಮ ್್ಹಲ್್  ದೆಂವ್ಂವ್ಚಿ್  ಆಸೊ್.್  4

್ ಆಮಿ್  ತಿ�ರ್ಂತ್್ 
ಜೆಜುಚ್ಯಾ್  ಥೊಡ್ಯಾ್  ಶಿಸ್ಂಕ್  ದೆಖೆ್ಂ.್  ತ್ಂಚೆ್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಸ್ತ್್ ದಿ�ಸ್್ ರ್ವ್್ಂವ್.್ ತ್ಣಂ್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಆತ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಸೂಚನೆ�್ ಮುಖ್ಂತ್ರಿ್ ಪ್ವ್್ಕ,್ “ತುವೆಂ್ 
ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್ ವಚನಯೆ”್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಕ್ದ್್ ದಿ�ಂವ್ಕ್್ 
ಲ್ಗೆ್.್ 5್ ಪುಣ್್ ಆಮಿಚಿ್ ಭೆಟ್್ ಜ್ಲ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಆಮಿ್ 
ಥಂಯ್್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಸನ್ಯಾ್ ಪಯ್ಣ್್ ಮುಂದುರುನ್್ ವ ್ೆಹಲೆ.್ 
ಜೆಜುಚೆ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಶಿಸ್,್ ಸಿತ್ಯ್ಂಕ್ ಆನಿ್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಂನಿ�್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಆದೆ�ವ್ಸೆ್  ಮ್ಗ್ಚಿಯಾ್  ಖ್ತಿರ್್  ಆಮೆಚಿಂ್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಶಹರ್ಚ್ಯಾ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಆಯ್ೆ.್ ಆಮಿ್ ಸಮೆಸ್ತಾ್ 
ದಯ್ಯಾಚ್ಯಾ್  ತಡಿರ್್ ದಿಂಬಿ್ ಘಾಲ್ನಾ್ ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್  ಕೆಲೆಂ.್ 
6

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಆಮಿ್ ಎಕ್ಮೆಕ್್ ಆಖೆರಿ�ಚೆಂ್ ವಿದ್ಯ್್ 
ದಿ�ವ್ನಾ್ ತ್ವ್ಯಾಕ್ ಚಡ್್ಯಾಂವ್.್ ಶಿಸ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಘರ್ಂಕ್ 
ಪ್ಟಂ್ ಗೆಲೆ.

7
್ ಆಮಿ್ ತಿ�ರ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಮೆಚಿಂ್ ಪಯ್ಣ್್ ಮುಂದರುನ್್ 

ಪೊತಾಲ್ಮ್ಯಸ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ಥಂಯ್್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್.್ ಥಂಯ್ಚಿ್ 
ಭ್ವ್ಂಕ್  (ಭ್ವ್ಥಿಯಾ)್  ನಮ್ನ್್  ಕನ್ಯಾ್  ತ್ಂಚೆ್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಏಕ್ ದಿ�ಸ್್ ಆಸ್್ಯಾಂವ್.್ 8್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ದಿ�ಸ್್ 

ಪೊತಾಲ್ಮ್ಯಸ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಸನ್ಯಾ್ ಸೆಜ್ರೆ�ಯ್್ 
ಶಹರ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್.್ ಥಂಯ್್ ಆಮಿ್ ಫಿಲ್ಪ್ಚ್ಯಾ್ ಘರ್್ 
ವಚುನ್್ ತ್ಂಚೆ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ರ್ವ್್ಯಾಂವ್.್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ 
ಪಗಯಾಟ್್  ಕಚೆಯಾಂಚ್್  ಫಿಲ್ಪ್ಚೆಂ್  ಕ್ಮ್್  ಜ್ವ್ನಾಸೆ್.್ 
ಸ್ತ್್ ಜಣ್ಂ್ ಸಹ್ಯಕ್ಂಮಧೊ್್ a್ ತೊಯ�್ ಎಕೊ್.್ 
9

್ ಕ್ಜ್ರ್್ ಜ್ಯ್ನಾತಿಂ್್ ಚ್ರ್್ ಚೆಡ್್ಂ್ ಭುಗಿಯಾಂ್ ತ್ಕ್್ 
ಆಸಿ್.್ ತ್ಂಕ್್ ಸಕ್್ಂಕ್ ಪರಿವ್ದ್್ ಕಚೆಯಾಂ್ ದೆಣೆಂ್ ಆಸೆ್ಂ.

10
್ ಆಮಿ್ ಥಂಯ್್ ವಚುನ್್ ಸಬ್ರ್್ ದಿ�ಸ್್ ಜ್ಲ್ಯಾಂ್ 

ಉಪ್ರಿಂತ್,್  ಆಗ್ಬ್್ ಮ್ಹಳೊೆ್್  ಪರಿವ್ದಿ್  ಜುದೆ�ಯ್್ 
ಥ್ವ್ನಾ್  ಆಯೊ್.್  11

್ ತೊ್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಸಶಿಯಾಂ್  ಯೆ�ವ್ನಾ್ 
ಪ್ವ್್ಚೊ್ ಕಮರ್್ ಬ್ಂಧ್್ ಘವ್ನಾ್ ತ್ಂತು್ ಆಪೆ್್ ಹ್ತ್್ 
ಪ್ಂಯ್್ ಬ್ಂಧುನ್,್  “ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾನ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ 
ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್  ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್  ‘ಹೊ್  ಕಮರ್್  ಬ್ಂಧ್್ 
ಬ್ಂಧೊಚಿ್ ಮನ್ಶೆಕ್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಚೆ್ ಜುದೆವ್ಚ್್ ಹ್ಯಾ್ 
ರಿತಿರ್್ ಬ್ಂಧುನ್್ ಘಾಲತಾಲೆ.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತೆ್ ಜುದೆವ್್ 
ನ್ಹಯ್್ ಆಸ್ಲೆ್  ಲೊಕ್ಕ್ ಅಧಿ�ನ್್ ಕತ್ಯಾಲೆ’”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

12
್ ಆಮಿ್ ಸಮೆ�ಸ ತ್ಾಂನಿ್ ಹಿ್ ಉತ್ರಿಂ್ ಆಯಕ್ಲ್ಯಾಂತ್.್ 

ತ್ಯಾದೆಕುನ್್  ಆಮಿ್  ಆನಿ್  ಜೆಜುಚೆಂ್  ಹೆರ್್  ಶಿಸ್್ 
ಪ್ವ್್ಕ,್ “ತುಂ್ ಜೆರುಜೆಮ್ಕ್ ವಚನಯೆ”್ ಮ್ಹಣುನ್್ 
ಮ್ಗ್ಲ್ಗೆ್.್ 13

್ ಪುಣ್್ ಪ್ವ್್ನ್,್ “ತುಮಿ್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ರಡ್ತಾತ್?್ ತುಮಿ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಚಡ್್ ದೂಖ್್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಕನ್ಯಾ್ 
ಘತ್ತ್?್  ಹ್ಂವ್್  ಜೆರುಜಲೆಮ್ಂತ್್  ಬಂದೆಂತ್್ 
ಘಾಲೆಚಿಂ್ ಮ್ತ್ರಿ್ ನ್ಹಯ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ನ್ಂವ್್ 
ಖ್ತಿರ್್ ಮೊರೊಂಕಯ�್  ತಯ್ರ್್ ಆಸ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

14
್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್ ವಚನ್ಶೆಂ್ ಆಮಿ್ ತ್ಕ್್ ಆಧಿ�ನ್್ 

ಕರುಂಕ್ ಜ್ವ್ನಾ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಮ್ಗೆಚಿಂ್ ರ್ವ್ನ್,್ 
“ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚಿ್ ಖುಶಿ್ ಜ್ಂವ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಮ್ಗ ತ್ಾಂವ್”್ 
ಮ್ಹಳೆಂ.

15
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಆಮಿ್  ತಯ್ರ್್  ಜ್ವ್ನಾ್ 

ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಸಲ್ಯಾಯಾಂವ್.್ 16
್ ಸೆಜ್ರೆ�ಯ್್ 

ಶಹರ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂ್ ಪೆೈಕ್್ ಥೊಡೆ್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಯ್ೆ.್ ಹೆ್ ಶಿಸ್್ ಆಮಿ್ ರ್ವಜಯ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ 
ಸಿ�ಪ್ರಿಚ್ಯಾ್ ಮ್ನಾಸೊ�ನ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಘರ್ಕ್ ಆಪೊವ್ನಾ್ 
ಹ್ಡೆ್ಂ.್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ಪಯ್್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂ್ ಪೆೈಕ್್ ಮ್ನಾಸೊ�ನ್್ 
ಎಕೊ್್ ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.

ಜಾರೊಬಾಕ್ ಭೆಟ್ ಜಾಲೊಲಿ ಪಾವ್ಲಿ
17

್ ಆಮಿ್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್ ಪ್ವತಾನ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ 
ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಯಾಂಕ್ ಸಂತೊಸ್್ ಜ್ಲೊ.್ 18

್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ದಿಸ್್ 
ಜ್ಕೊಬ್ಕ್ ಭೆಟ್್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ವ್್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಆಪೊವ್ನಾ್ 
ವ್ಹನ್ಯಾ್ ಗೆಲೊ.್ ಮ್ಲ್ಗೆಡೆ್ ಥಂಯ್್ ಆಸ್ಲೆ.್ 19

್ ಪ್ವ್್ನ್್ 
ತ್ಂಕ್್  ಸಮೆ�ಸ ತ್ಾಂಕ್  ನಮ್ನ್್  ಕೆಲೊ.್  ಜುದೆವ್್ 

a 21.8 ಸಹಾರಾಕ್ವಿಶೆ�ಷ್್  ಕ್ಮ್್  ಖ್ತಿರ್್  ವಿಂಚ್ಲೆ.್ 
ಪಳೆಯ್:್ ಅಪೊಸತಾಲ್ಂಚಿ್ ಕರಿತ್ಯಾಂ್ 6:1–6.
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ನ್ಹಯ್್  ಆಸ್ಲ್ಯಾ್  ಲೊಕ್್  ಮಧೆಂ್  ಸಬ್ರ್್  ಕ್ಮ್್ 
ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ದೆವ್ನ್್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ ಉಪಯೊ�ಗ್್ ಕೆಲ್್್ 
ರಿ�ತ್ಯ�್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ದೆವ್ನ್್ ಕೆಲೆ್ಂ್ ಸಕಕ್ಡ್್ 
ಕ್ಮ್್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಯ�್ ತ್ಣೆಂ್ ತ್ಂಕ್್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ.

20
್ ಹಿ್  ಸಂಗಿತಾ್  ಆಯಕ್ಲೆ್್  ಮ್ಲಗೆಡ್ಯಾಂನಿ್  ದೆವ್ಕ್ 

ಆಗ್ಯಾಂ್ ದಿಲ್.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತ್ಣಂ್ ಪ್ವ್್ಕ,್ “ಭ್ವ್,್ 
ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಯಾಂ್ ಖ್ತಿರ್್ ಬದ್್ವ್ಣ್್ ಜ್ಲೆ್್ ಹಜ್ರ್್ 
ಜಣ್್ ಜುದೆವ್ಂಕ್ ತುಂ್ ಹ್ಂಗ್್ ಪಳೆತ್ಯ್.್ ಪುಣ್್ 
ಮೊಯ್ೆಚೆಂ್ ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ಕ್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ಂವೆಚಿಂ್ 
ಚಡ್್ ಪರಿಮುಖ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂಚೆಂ್ ಚಿಂತ್ಪ್.್ 21

್ ಹ್ಯಾ್ 
ಜುದೆವ್ಂನಿ್ ತುಜ್ಯಾ್ ಶಿಕೊವ ಣೆ್್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಆಯಕ್ಲ್ಂ.್ 
ದುಸ್ರಿಯಾ್ ಗ್ಂವ್ಂನಿ್ ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್್ 
ಮಧೆಂ್ ಜಯೊಂವ್ಚಿಯಾ್ ಜುದೆವ್ಂಕ,್ “ತುಮಿ್ ಮೊಯೆ್ಚೆಂ್ 
ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ರ್್  ಸ್ಂಡ್;್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಕ್ 
ಸುನತ್್ ಕರಿನ್ಕ್ತ್್ ಜುದೆವ್ಂಚ್ಯಾ್ ಸಂಪರಿದ್ಯ್ಂಕ್ 
ವಿಧೆ�ಯ್್  ಜ್ವ್ನಾನ್ಕ್ತ್್  ಮ್ಹಣುನ್್  ಸ್ಂಗೊನ್್ 
ಆಸ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಣಂ್ ಆಯಕ್ಲ್ಯಾತ್.

22
್ “ಆತ್ಂ್ ಆಮಿ್ ಕ್ತೆಂ್ ಕಯ್ಯಾಂ?್ ತುಂ್ ಆಯ್ಲ್್ 

ಖಬರ್್ ಹ್ಂಗ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಜುದೆವ್್ ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಯಾಂಕ್ 
ಮೆಳತಾಲ್.್  23

್ ಪುಣ್್  ಆತ್ಂ್  ತುವೆಂ್  ಕ್ತೆಂ್  ಕರಿಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್  ಆಮಿ್ ತುಕ್್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂವ್:್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಲೊಕ್್ 
ಮಧೆಂ್  ಚ್ರ್್  ಜಣ್್  ದೆವ್ಕ್  ಆಂಗೊವ್ಣ್್  ಕೆಲ್ಯಾ.್ 
24

್ ತುಂ್ ತ್ಂಕ್್ ತುಜ್ಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಪೊವ್ನಾ್ ವ್ಹನ್ಯಾ್ 
ವಚುನ್್  ತ್ಂಚ್ಯಾ್  ಶುದ ದ್ಾಚ್ರ್ಚಿ್  ರಿ�ತ್್  ಪ್ಳ್.್ 
ತ್ಂಚೊ್ ಖಚ್ಯಾ್ ತುಂಚ್್ ಪಳ .ೆ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತ್ಣಂ್ ಆಪೆ್್ 
ಕೆಸ್್ ತ್ಸೊಂವಿದಾಂ.್ ತುವೆಂ್ ಆಶೆಂ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್,್ ತುಜ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ತ್ಣಂ್ ಆಯಕ್ಲೊ್ಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಸತ್್ ನ್ಹಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ತ್ಂಕ್್ ಖ್ತಿರಿ್ ಜ್ತಲೆಂ.್ ಖುದ್ದಾ್ ತುಂಚ್್ ಮೊಯೆ್ಚ್ಯಾ್ 
ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ಕ್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ಂವೆಚಿಂ್ ತೆ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ 
ಪಳೆತಲೆ.

25
್ “ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಯಾಂಕ್ ಆಮಿ್ 

ಏಕ್ ಪತ್ರಿ್ ಎದೊಳ್ಚ್್ ಧ್ಡ್ನಾ್ ದಿಲ್ಂ.

‘ಬೊಂಬ್ಯಾಕ್ ಭೆಟಯ್ೆಂ್ ಖ್ಣ್್ ಜೆವ್ಣ್್ 
ಖ್ಯ್ನಾಕ್ತ್.

ರಗ್ತ್್ ಖ್ಯ್ನಾಕ್ತ್.್ ಗೊಮಿಟ್ ಚಿಡುಯಾನ್್ 
ಮ್ಲಯಾಲ್ಯಾ್ ಮೊನ್ತಿಚೆ್ ಮ್ಸ್್ 
ಖ್ಯ್ನಾಕ್ತ್.

ಖಂಯ್ಚಿಯ�್ ರಿತಿಚೆಂ್ ವಯಾಭಿಚ್ರ್್ ಪ್ತ್ಕ್ 
ಕರಿನ್ಕ್ತ್’

ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಯಾ್ ಪತ್ರಿಂತ್್ ಬರಯ್್ಂ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.

ಪಾವಾಲಿಚೆಂ ಬಂಧನ್
26

್ ತವಳ್್  ಪ್ವ್್್  ತ್ಯಾ್  ಚ್ರ್್  ಜಣ್ಂಕ್  ಅಪ ಣ್್್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಪೊವ್ನಾ್ ಗೆಲೊ.್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ದಿ�ಸ್್ ಪ್ವ್ನ್್,್ 
ಶುದ ದ್ಾಚ್ರ್ಚಿ್ ರಿ�ತಿಂತ್್ ಭ್ಗ್್ ಘತೊ್.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 

ತೊ್ ದೆವ್ಳ್ಕ್ ವಚುನ್್ ಶುದದಾಚ್ರ್ಚಿ್ ರಿ�ತ್್ ಆಖೆ�ರ್್ 
ಜ್ಂವ್ಚಿ್ ದಿ�ಸ್್ ಪಗಯಾಟ್್ ಕೆಲೊ.್ ನಿಮ್ಣ್ಯಾ್ ದಿಸ್್ 
ಹಯೆಯಾಕ್ ಮನ್ಶೆ್ ಖ್ತಿರ್್ ಕ್ಣಕ್ ಭೆಟಜಯ್್ ಆಸಿ್.

27
್ ತ್ಯಾ್  ಸ್ತ್್  ದಿ�ಸ್ಂಚಿ್  ಘಡ್್  ಕ್ಬ್ರ್್ 

ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾರ್್ ಆಸ್ಲ್.್ ಪುಣ್್ ಆಸಿಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯ್ಲೆ್ 
ಥೊಡೆ್ ಜುದೆವ್್ ಪ್ವ್್ಕ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಲೊಕ್್ ಜಮ್ಯಾಕ್ 
ಉಲೊ್ ಕನ್ಯಾ,್ 28

್ “ಜುದೆವ್್ ಲೊಕ್ನೊ�,್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ಕುಮೊಕ್ ಕರ್!್ ಮೊಯ್ೆಚ್ಯಾ್ ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ಕಯ�್ 
ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಲೊಕ್ಕಯ�್  ಆನಿ್  ಹ್ಯಾ್  ಜ್ಗ್ಯಾಕಯ�್ 
(ದೆವ್ಳ್)್  ವಿರೊ�ಧ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಸಗ್್ಯಾಂನಿ್  ಲೊಕ್ಕ್ 
ಶಿಕೊಂವ್ಚಿ್ ತೊ್ ಹೊಚ್.್ ಆತ್ಂ್ ಥೊಡ್ಯಾ್ ಗೆರಿಕ್ಂಕ್ 
ದೆವ್ಳ್ಚ್ಯಾ್ ಭಿತರ್್ ಆಪೊವ್ನಾ್ ಹ್ಡ್ನಾ್ ಆಯ್್!್ ಹ್ಯಾ್ 
ಪವಿತ್ರಿ್  ಜ್ಗ್ಯಾಕ್  ಹ್ಣೆಂ್  ಆಶುದ್ದಾ್  ಕೆಲ್!”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಬೊ�ಬ್್  ಮ್ನ್ಯಾ್  ಗುಸ್ಪಡ್್  ಗೊಂದಳ್್  ಕರಿಲ್ಗೆ್.್ 
29

್ (ಜೆರುಜಲೆಮ್ಂತ್್ ಪ್ವ್್್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಸ್ಲೊ್ 
ತೊರಿ�ಪ್�ಮ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾಕ್ ತ್ಯಾ್ ಜುದೆವ್ಂನಿ್ ದೆಖ್ಲೊ್.್ 
ಎಫೆಸ್ಚೊ್  ತೊರಿ�ಪ್ಮ್್  ಗೆರಿ�ಕ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೊ.್ 
ಪ್ವ್್ನ್್ ಹ್ಕ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಜ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಭಿತರ್್ ಆಪೊವ್ನಾ್ 
ಹ್ಡ್ನಾ್ ಗೆಲ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತೆ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಲ್ಗೆ್.)

30
್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಚೊ್  ಲೊ�ಕ್  ಚಡ್್  ರ್ಗ್ರ್್ 

ಜ್ಲೆ.್  ತೆ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಧ್ಂವುನ್್  ವಚುನ್್  ಪ್ವ್್ಕ್ 
ಧನ್ಯಾ್ ದೆವ್ಳ್ಚ್ಯಾ್ ಭಿತಲೆಯಾಂ್ ವ್ಡ್ನಾ್ ವ್ಹನ್ಯಾ್ ಆಯ್ೆ.್ 
ತಕ್ಷಣ್ಚ್್ ದೆವ್ಳ್ಚಿಂ್ ದ್ವ್ಯಾಟೆ್ ಧ್ಂಪೆ್.್ 31

್ ತ್ಣಂ್ 
ಪ್ವ್್ಕ್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ರುಂಕ್ ಪರಿಯತನ್್ ಕತ್ಯಾನ್್ 
ಸಗ್್ಯಾ್ ಶಹರ್ಂತ್್ ಗಲ್ಟೊ್ ಉಬ್ಲ್್ ಮ್ಹಳಿ್್ ಖಬರ್್ 
ಜೆರುಜಲೆಮ್ಚ್ಯಾ್  ರೊ�ಮಿಯೊ�್  ಆಧಿಪತಿಕ್  ಕಳಿತ್್ 
ಜ್ಲ್.್  32

್ ತಕ್ಷಣ್ಚ್್  ತೊ್  ಥೊಡ್ಯಾ್  ಶತಪತಿ್  ಆನಿ್ 
ಶಿಪಯ್ಂಕ್ ಆಪ್ಣ್್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಪೊವ್ನಾ್ ಘವ್ನಾ್ ಲೊಕ್್ 
ಜಮ್ಯಾ್  ಥಂಯ್್  ಗೆಲೊ.್  ಆಧಿಪತಿಕ್  ಆನಿ್  ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ಶಿಪಯ್ಂಕ್  ಪಳೆಲೆ್್  ಲೊ�ಕ್  ಪ್ವ್್ಕ್  ಮ್ಚೆಯಾಂ್ 
ರ್ವಯ್ೆಂ.

33
್ ಆಧಿಪತಿನ್್  ವಚುನ್್  ಪ್ವ್್ಕ್  ಕೆೈದಿ್  ಕರವ್ನಾ್ 

ದೊ�ನ್್ ಸ್ಂಕ್್ಂನಿ್ ತ್ಕ್್ ಬ್ಂಧುಂಕ್ ಶಿಪಯ್ಂಕ್ 
ಸ್ಂಗೆ್ಂ.್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಆಧಿಪತಿನ್,್  “ಹೊ್  ಮನಿಸ್್ 
ಕೊಣ್?್  ಹ್ಣೆಂ್  ಕ್ತೆಂ್  ಚೂಕ್  ಕೆಲ್ಯಾ?”್  ಮ್ಹಣುನ್್ 
ವಿಚ್ರ್್ ಕೆಲೊ.್ 34

್ ಥಂಯ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಂ್ ಮಧೆಂ್ 
ಥೊಡೆ್ ಏಕ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಬೊ�ಬ್್ ಮತ್ಯಾಲೆ,್ ಉಲಯಾಲೆ್ 
ಹೆರ್್ ಸಂಗಿತಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಬೊ�ಬ್್ ಮ್ತ್ಯಾಲೆ.್  ಹ್ಯಾ್ 
ಘಡಬಾಡೆಂತ್ಯ�್  ಬೊ�ಬ್್  ಮ್ಲಯಾಲ್ಯಾ್  ವವಿಯಾಂ್ ಯ�್ 
ಕ್ತೆಂ್  ಘಡ್್ಂ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಸತ್್  ಸಮು್ನ್್ 
ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ ಜ್ವ್ನಾ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಆಧಿಪತಿನ್್ ಪ್ವ್ಕ್್ 
ಶಿಪಯ್ಂಚ್ಯಾ್ ಕೊಟ್ಯಾ್ ಭಿತರ್್ ವಚುಂಕ್ ಶಿಪ್ಯ್ಂಕ್ 
ಸ್ಂಗೆ್ಂ.್  35

್ -್  36
್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್  ಲೊಕ್ಂನಿ್  ತ್ಚೊ್ 

ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕೆಲೊ.್ ಶಿಪ್ಯ್ಂನಿ್ ಮೆಟ್ಂಚ್ಯಾ್ ಲ್ಗಿ್ 
ಪ್ವ ತ್ಾನ್್  ಪ್ವ್್ಕ್  ಬಚ್ವ್್  ಕರುಂಕ್  ವ್ವ್ನ್್ 
ವ್ಹನ್ಯಾ್  ಗೆಲೆ.್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ತ್ಕ್್  ವ್ಯ್ಟ್ 
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ಕರುಂಕ್ ತಯ್ರ್್ ಜ್ಲೊ್್ ಲೊ�ಕ,್ “ತ್ಕ್್ ಜವೆಶಿಂ್ 
ಮ್ರ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಬೊ�ಬ್್ ಮ್ತ್ಯಾಲೆ.

37
್ ಶಿಪ್ಯ್್  ಪ್ವ್್ಕ್  ಸೆೈನಿಕ್ಂಚ್ಯಾ್  ಕೊಟ್ಯಾ್ 

ಭಿತರ್್ ವ್ಹತ್ಯಾನ್,್ ಪ್ವ್್ನ್್ ಆಧಿಪತಿಕ,್ “ಹ್ಂವೆಂ್ 
ತುಜ್ಯಾ್  ಸವೆಂ್  ಇಲೆ್ಶೆ್  ಉಲೊವೆಯಾತ್ವೆ?”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ವಿಚ್ಲೆಯಾಂ.
ಆಧಿಪತಿನ್,್ “ಹೊ,್ ತುಕ್್ ಗೆರಿ�ಕ್ ಭ್ಸ್್ ಯೆತ್ಗಿ�?್ 

38
್ ತಶೆಂ್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ಹ್ಂವೆಂ್  ಚಿಂತ್ಲೊ್  ಮನಿಸ್್ 

ತುಂ್  ನ್ಹಯ್.್  ಇಲೊ್್  ವೆ�ಳ್ಚ್ಯಾ್  ಪಯ್ೆಂ್  ಗಲ್ಟೊ್ 
ಸುರು್ ಕೆಲೊ್್ ಎಜಪ ತ್ಾಚೊಚ್್ ತುಂಚ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ 
ಚಿಂತ್ಲೆ್ಂ.್ ತ್ಯಾ್ ಎಜಪ್ತಾಗ್ರ್ನ್್ ಚ್ರ್್ ಹಜ್ರ್್ ಜಣ್್ 
ಖುಣಂ್ ಗ್ರ್ಂಕ್ ಆರಣ್ಯಾಂಕ್ ಆಪೊವ್ನಾ್ ವ್ಹನ್ಯಾ್ ಗೆಲೊ”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

39
್ ಪ್ವ್ನ್್,್ “ನ್,್ ಹ್ಂವ್್ ತ್ಸ್ಯಾಂತೊ್್ ಜುದೆವ್.್ 

ತ್ಸ್ಯಾ್ ಸಿಲ್�ಸಿಯ್್ ದೆ�ಶ್ಂತ್್ ಆಸ್.್ ಹ್ಂವ್್ ತ್ಯಾ್ 
ಪರಿಮುಖ್್ ಶಹರ್ಚೊ್ ನ್ಗರಿಕ.್ ದಯ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಲೊಕ್್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಉಲೊಂವ್ಕ್್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಸೊಡ್”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.

40
್ ಲೊಕ್್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಉಲೊಂವ್ಕ್್  ಆಧಿಪತಿನ್್ 

ಪ್ವ್್ಕ್  ತ್ಕ್ದ್್  ದಿಲ್,್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಪ್ವ್್್ 
ಮೆಟ್ಂಚ್ಯಾ್  ವ್ಹಯ್ರಿ್  ರ್ವ್್.್  ಉಪ್ರಿಂತ್,್  ಥಂಡ್್ 
ರ್ವ್ಂಕ್  ಹ್ತ್್  ಉಬ್ಲೊಯಾ.್  ಲೊ�ಕ್  ಮೌನ್್ 
ಜ್ಲೆ.್ ತವಳ್್ ತ್ಂಚೆ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಜುದೆವ್್ ಭ್ಸೆನ್್ 
ಉಲೊಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗೊ್.

ಲೊರಾ ಸಾಂರಾತಾ ಪಾವಾಲಿಚೆಂ ಸಂಭಾಷಣ್

22್ ್ 1 ್ ಪ್ವ್್ನ್,್  “ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಭ್ವ್ಂನೊ�,್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಬ್ಪ್ಂನೊ�,್ ಮ್ಹಜೊ್ ಪರಿತಿವ್ದ್್ 

ಆಯ್ಕ್ಯ್!”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.
2

್ ಪ್ವ್್್  ಜುದೆವ್ಂಚ್ಯಾ್  ಭ್ಶೆನ್್  ಉಲೊಂವೆಚಿಂ್ 
ಪಳೆವ್ನಾ್ ಆಯುಕ್ನ್್ ಜುದೆವ್್ ಆನಿಂಕ್�್ ಚಡ್್ ಥಂಡ್್ ಜ್ಲೆ.

3
್ ತವಳ್್ ಪ್ವ್್್ ಆಶೆಂ್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್:್  “ಹ್ಂವ್್ 

ಜುದೆವ್.್ ಹ್ಂವ್್ ಜಲಮಲೊ್್ ಸಿಲ್�ಸಿಯ್್ ದೆ�ಶ್ಚ್ಯಾ್ 
ತ್ಸ್ಯಾ್ ಶಹರ್ಂತ್.್ ಪುಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ವ್ಹಡ್್ ಜ್ಲೊ್್ ಹ್ಯಾ್ 
ಶಹರ್ಂತ್.್ ಹ್ಂವ್್ ಗಮ್ಲ್ಯ್ಚೊ್ ಶಿಕ್ಷಿತ್್ ಜ್ಲೊ್್ 
ಶಿಸ್.್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಪುವಯಾಜ್ಂಚ್ಯಾ್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಹಯೆಯಾಕಯ�್  ತ್ಣೆಂ್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಚಡ್್ 
ಬ್ರಿಕ್ಸೆಣೆನ್್ ಶಿಕಯ್್.್ ಆಜ್್ ಹ್ಂಗ್ಸರ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ 
ತುಮೆಚಿ್  ಬರಿಂಚ್್  ಹ್ಂವ್ಯ�್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಸೆವೆಚ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಚಡ್್  ಉಬೆಯಾಸ್ತಾ್  ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.್  4

್ ಜೆಜುಚಿ್ 
ವ್ಟ್್ ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕತ್ಯಾಲ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಂವ್್ ದಗಿದಾತಲೊಂ.್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ತ್ಂಚೆ�್ ಪೆೈಕ್್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಜವೆಶಿಂ್ 
ಮ್ಲೆಯಾಂ.್ ಹ್ಂವೆಂ್ ದ್ದ್್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ್ ಸಿತ್�ಯ್ಂಕ್ 
ಧನ್ಯಾ್ ಬಂದೆಂತ್್ ಘಾಲೆಂ.

5
್ “ಹೆಂ್  ಸತ್್  ಮ್ಹಣ್ಚಿಯಾಕ್  ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್  ಯ್ಜಕ್  ಆನಿ್ 

ಜುದೆವ್್ ಮ್ಲಗೆಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಸಭೆಚೆಂ್ ಸ್ಕಸೆ್ 

ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್  ಏಕ್  ಪ್ವಿಟಂ,್  ಹ್ಯಾ್  ಮುಖೆಲ್ಂನಿ್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ಥೊಡಿಂ್ ಪತ್ರಿಂ್ ದಿಲ್.್ ದ್ಮ್ಸಕ್್ ಶಹರ್ಚ್ಯಾ್ 
ಜುದೆವ್್  ಭ್ವ್ಂಕ್  ತಿಂ್  ಪತ್ರಿಂ್  ಬರಯ್ೆಲ್ಂ.್ 
(ಜೆಜುಚ್ಯಾ)್ ಶಿಸ್ಂಕ್ ಧನ್ಯಾ್ ಶಿಕ್್್ ಲ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ 
ತ್ಂಕ್್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್ ವ್ಡ್ನಾ್ ಹ್ಡುಂಕ್ ಹ್ಂವ್್ 
ಥಂಯ್್ ವೆತ್ಲೊಂ.

ಆಪಾಲಿಯ ಮನ್ ಪರಿವತತಾನಾಚಾಕ್ ವಿಶಾಕ್ಂತ್  
ಪಾವಾಲಿಚಿ ಸಾಕ್ಸ್

6
್ “ಹ್ಂವ್್ ಪಯ್ಣ್್ ಕನ್ಯಾಂಚ್್ ದ್ಮ್ಸ್ಕ್ಕ್ ಲ್ಗಿಂಚ್್ 

ಯೆತನ್್  ಏಕ್  ಘಡಿತ್್  ಘಡೆ್ಂ.್  ತವಳ್್  ಸುಮ್ರ್್ 
ದೊನ್್ಪರ್ಚೊ್  ವೆ�ಳ್್  ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.್  ಎಕ್ಚ್ಚಿಣೆಂ್ 
ಪರಿಕ್ಸ್್ ಜ್ಲೊ್್ ಉಜ್್ಡ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಭೊಂವಿತಾಂ್ ಫ್ಂಕೊ.್್ 
7

್ ಹ್ಂವ್್ ಧಣಯಾಕ್ ಪಡೊ.್್ ತವಳ್್ ಏಕ್ ತ್ಳೊೆ್ ಮ್್ಹಕ್,್ 
‘ಸ್ವ್್,್ ಸ್ವ್್,್ ತುಂ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ದಗಿದಾತ್ಯ್?’್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

8
್ “ಹ್ಂವೆಂ,್  ‘ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್  ತುಂ್  ಕೊಣ್?’್  ಮ್ಹಣ್್ 

ವಿಚ್ಲೆಯಾಂ.್ ತ್ಯಾ್ ತ್ಳ್ಯಾನ್,್ ‘ಹ್ಂವ್್ ನಜರೆತೊಚಿ್ ಜೆಜು.್ 
ತುವೆಂ್ ದಗುದಾಂಚೆ್ ಮ ್್ಹಕ್ಚ್’್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 
9

್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಆಸ್ಲೊ್  ಲೊ�ಕ್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಉಲೊಂವ್ಚಿ್  ಮನ್ಶೆಚೊ್  ತ್ಳೊೆ್ 
ಆಯೊಕ್ಂವ್ಕ್್ ನ್.್ ಪುಣ್್ ತ್ಣಂ್ ಪರಿಕ್ಸ್್ ಪಳೆಲೊ.

10
್ “ಹ್ಂವ್,್ ‘ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಕರಿಜಯ್’್ 

ಮ್ಹಳೆಂ.್ ಸವೆಸ್ಪರ್ನ್್ ‘ಊಠ್್ ದ್ಮ್ಸಕ್್ ಭಿತರ್್ ವಚ್.್ 
ಹ್ಂವೆ್ ತುಕ್್ ನೆಮಿಯ್ಲೆಯಾಲೆಂ್ ಸಗೆ್ಂ್ ಕ್ಮ್್ ಥಂಯ್್ 
ತುಕ್್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾಲೆಂ’್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.್ 11

್ ಝಳ್ಝಳಿತ್್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ತ್ಯಾ್ ಉಜ್್ಡ್್ ವವಿಯಾಂ್ ಮ ್್ಹಕ್್  ಕುಡೊಯಾ್ 
ಕೆಲ್್ಯಾ್  ವವಿಯಾಂ್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಕ್ಯಂಚ್್  ದಿಸೆ್ನ್.್  ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್ ತ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಂನಿ್ ಮ್್ಹಕ್್ ದ್ಮ್ಸ್ಕ್ಕ್ ಹ್ತ್್ 
ಧನ್ಯಾ್ ಚಲೊಂವ್ನಾ್ ಗೆಲೆ.

12
್ “ದ್ಮ್ಸ್ಕ್ಂತ್್ ಅನ್ನಿ�ಯ್್ ಮ್ಹಳೊೆ ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 

ಸಶಿಯಾಂ್ ಆಯೊ್.್ ಅನ್ನಿ�ಯ್್ ಏಕ್ ಭಕ್ತಾವಂತ್್ ಮನಿಸ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.್  ತೊ್  ಮೊಯ್ೆಚ್ಯಾ್  ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ಕ್ 
ವಿಧೆ�ಯ್್  ಜ್ತ್ಲೊ.್  ಥಂಯ್್  ಜಯೆತ್ಲೆ್ 
ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್  ಜುದೆವ್್  ತ್ಕ್್  ಮ್ನ್ನ್್  ಲೆಖ ತ್ಾಲೆ.್ 
13

್ ಅನ್ನಿ�ಯ್ನ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್  ‘ಭ್ವ್್ 
ಸೌಲ್,್ ತುಕ್್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ದಿ�ಷ್ಟ್ ಯೆ�ಂವಿದಾ!’್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ 
ತೆ�ಚ್್ ಘಡಿಯೆ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ದಿ�ಷ್ಟ್ ಮೆಳಿ್್ ಆನಿ್ ಹ್ಂವೆಂ್ 
ತ್ಕ್್ ಪಳೆಲೆಂ.

14
್ “ಅನ್ನಿ�ಯ್ನ್್  ಮ ್್ಹಕ್, ್  ‘ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 

ಪುವಯಾಜ್ಂಚ್ಯಾ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಚಡ್್ ಕ್ಳ್ಚ್ಯಾ್ ಪಯೆ್ಂಚ್್ 
ತುಕ್್  ವಿಂಚುನ್್  ಕ್ಡ್್.್  ತುವೆಂ್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಖುಶಿ್ 
ಜ್ಣ್್ ಜ್ಯಯ್್್ ಮ್ಹಣ್್ ನಿತಿವಂತ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾಕ್ (ಜೆಜು)್ 
ಪಳೆಜಯ್್ ಮ್ಹಣುನಿ�್  ತ್ಚಿಂ್ ಉತ್ರಿಂ್  ಆಯಕ್ಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣುನಿ�್ ದೆವ್ನ್್ ತುಕ್್ ವಿಂಚುನ್್ ಕ್ಡ್್.್ 15

್ ತುವೆಂ್ 
ಪಳೆಲೆ್ಂ್  ಆನಿ್  ಆಯಕ್ಲ್್ಯಾ್  ಸಂಗಿತಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಸಗ್್ಯಾ್ 
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ಲೊಕ್ಕ್  ಸ್ಕಸೆ್  ಜ್ತಲೊಯ್.್  16
್ ಆತ್ಂ್ ತುವೆಂ್ 

ಘಳ್ಯ್್  ಕಚಿಯಾ್  ಕ್ತ್ಯಾಕ?್ ಊಠ್!್  ತ್ಚೆ್  ಥಂಯ್್ 
ಪ್ತೆಯಾಣಂ್  ದವನ್ಯಾ್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಸ್ನಾನ್್  ಘವ್ನಾ್  ತುಜಂ್ 
ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ಧುವ್ನಾ್ ಕ್ಡ್’್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

17
್ “ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಹ್ಂವ್್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್ ಪ್ಟಂ್ 

ಗೆಲೊಂ.್  ಹ್ಂವ್್  ದೆವ್ಳ್ಚ್ಯಾ್  ಅಂಗ ಣ್್ಂತ್್ 
ಮ್ಗ ಣೆ್್  ಕತ್ಯಾನ್್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಏಕ್  ದಶಯಾನ್್  ಜ್ಲೆಂ.್ 
18

್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಜೆಜುಕ್ ದೆಖೆ್ಂ.್ ತ್ಣೆಂ್ ಮ್್ಹಕ್,್ ‘ವೆಗಿಂಚ್್ 
ಜೆರಜಲೆಮ್ಂ್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಭ್ಯ್ರಿ್  ಸರ್!್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಸ್ಕಸೆ್ ಹೊ್ ಲೊ�ಕ್ ಸಿ್ಕ್ಸಿಯಾನ್ಂತ್’್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

19
್ “ಹ್ಂವೆಂ,್  ‘ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್  ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಯಾಂಕ್ 

ಬಂದೆಂತ್್ ಘಾಲೊವ್ನಾ್ ಮ್ರೆೈತ್ಲೊ್ ಹ್ಂವ್ಚ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ ತುಜೆರ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವಚ್ಯಾಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ಸೊಧುನ್್ ಕ್ಡ್ನಾ್ ಬಂದೆಂತ್್ ಘಾಲ್ಚಿಯಾಖ್ತಿರ್್ 
ಹ್ಂವ್್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಸಿನ್ಗೊಗ್ಂಕ್ ಗೆಲ್.್ 20

್ ತುಜ್ ಸ್ಕಸೆ್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಸ ತೆಾಫ್ನ್ಕ್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ತ್ಯಾನ್್ ಹ್ಂವ್್ 
ಥಂಯ್್  ಆಸ್ಲೊ್  ಮ್ಹಣ್್  ಲೊಕ್ಕ್  ಕಳಿತ್್  ಆಸ್.್ 
ಸ ತೆಾಫ್ನ್ಕ್  ಜವೆಶಿಂ್  ಮ್ರುಂಕ್  ತ್ಣಂ್  ನಿಶಿಚಿತ್್ 
ಕತ್ಯಾನ್್ ಹ್ಂವೆಂಯ�್ ತ್ಕ್್ ಕಬ್ತ್್್ ದಿ�ವ್ನಾ್ ಥಂಯ್ಚಿ್ 
ಉಬೆರ್ವ್ನ್್ ಆಸೊ್ಂ.್ ತೆ�ಚ್್ ನ್ಹಯ್್ ತ್ಕ್್ ಜವೆಶಿಂ್ 
ಮ್ತಯಾಲ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಂಚಿ್ ಆಂಗ್ವಸುತಾರ್ಂಯ�್ ಹ್ಂವ್್ 
ಧನ್ಯಾ್ ರ್ಕ್ತಾಲೊಂ!’್ ಮ್ಹಣೆ್ಂ.

21
್ “ಪುಣ್್  ಜೆಜುನ್್  ಮ ್್ಹಕ್,್  ‘ಆತ್ಂ್  ಭ್ಯ್ರಿ್ 

ಸರ್,್ ಚಡ್್ ಪಯ್ಸೆ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಹ್ಂವ್್ ತುಕ್್ ಧ್ಡತಾಲೊಂ’್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗೆ್.”

22
್ ಪ್ವ್್ನ್್  ಹ್ಯಾ್  ನಿಮ್ಣ್ಯಾ್  ಸಂಗಿತಾ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ 

ಜುದೆವ್್  ನ್ಹಯ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾಂಚ್ಯಾ್  ಸಶಿಯಾಂ್  ವೆಚ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾನ್್  ತ್ಣಂ್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ಉತ್ರಿಕ್ 
ಕ್ನ್್ ದಿಂವೆಚಿ್  ರ್ವ್ನ್,್ “ತ್ಕ್್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ರ್!್ 
ತ್ಕ್್ ಸಂಸ್ರ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಕ್ಡ್!್ ಆಸಲ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಕ್ 
ಜಯೊಂವ್ಕ್್ ಅವ್ಕ್ಸ್ಚ್್ ದಿಂವ್ಕ್್ ನ್ಹಜೊ!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಬೊ�ಬ್್ 
ಮ್ರಿಲ್ಗೆ್.್ 23

್ ತ್ಣಂ್ ಕ್ಂಕ್ರಿಟೊ್ ಮ್ಲೊಯಾಯಾ;್ ಆಪ್್ಂ್ 
ಆಂಗ್ವಸುತಾರ್ಂ್  ಕ್ಡ್ನಾ್  ಹ್ಲ್ಯ್ಂ’್  ಧುಳ್್  ವ್ಹಯ್ರಿ್ 
ಉಠಯ್.್ 24

್ ತವಳ್್ ಅಧಿಪತಿನ್್ ಪ್ವ್ಕ್್ ಕೊಟ್ಯಾಚ್ಯಾ್ 
ಭಿತರ್್  ಆಪೊವ್ನಾ್  ವ್ಹನ್ಯಾ್  ವಚುನ್್  ಮ್ರುಂಕ್ 
ಶಿಪ್ಯ್ಂಕ್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ ಲೊ�ಕ್ ಪ್ವ್್ಚ್ಯಾ್ 
ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ವ್ನಾ್  ಹ್ಯಾ್  ರಿತಿನ್್ ಬೊ�ಬ್್ ಮ್ರುಂಕ್ 
ಕ್ರಣ್್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಪ್ವ್್್  ಥ್ವ್ನಾಚ್್ ತೊಂಡ್್ 
ಸೊಡಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಅಧಿಪತಿಚಿ್ ಅಪೆ�ಕ್್್  ಜ್ವ್ನಾಸಿ್.್ 
25

್ ಶಿಪ್ಯ್ಂನಿ್  ಮ್ಚ್ಯಾಯಾ್  ಖ್ತಿರ್್  ಪ್ವ್್ಕ್ 
ಬ್ಂಧ ತ್ಾನ್್ ಥಂಯ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ರೊ�ಮ್್ ಅಧಿಕ್ರಿಕ್ 
ಪ್ವ್್ನ್,್  “ಅಪ್ರಿಧಿ್  ಮ್ಹಣ್್  ತಿ�ಪ್ಯಾ್  ಜ್ಯ್ನಾಶೆಂ್ 
ರೊ�ಮ್್ ನ್ಗರಿಕ್ಕ್ ಮ್ರುಂಕ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಹಕಕ್್ 
ಆಸ್ವೆ�?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.

26
್ ತ್ಯಾ್ ಅಧಿಕ್ರಿನ್್ ಹೆಂ್ ಆಯಕ್ತಚ್್ ಅಧಿಪತಿಚ್ಯಾ್ 

ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್ “ತುಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಕತಯಾಯ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ತುಕ್್ 
ಕಳಿತ್್ ಆಸ್ಗಿ�?್ ಹೊ್ ಮನಿಸ್್ ರೊ�ಮಿ�್ ನ್ಗರಿಕ!”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

27
್ ಆಧಿಪತಿನ್್ ಪ್ವ್್್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್  “ಸ್ಂಗ್,್ 

ತುಂ್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾ್  ರೊ�ಮಿ್ ನ್ಗರಿ�ಕವೆ?”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.
ಪ್ವ್್ನ್,್ “ವ್ಹಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.
28

್ ಅಧಿಪತಿನ್,್  “ಹ್ಂವ್್ ರೊ�ಮಿ�ಚೊ್  ನ್ಗರಿಕ್ 
ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಚಡ್್ ದುಡು್ ದಿಲ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.
ತ್ಕ್್  ಪ್ವ್್ನ್,್  “ಹ್ಂವ್್  ಜಲ್ಮ್  ಥ್ವ್ನಾಚ್್ 

ರೊ�ಮಿ�್ ನ್ಗರಿಕ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.
29

್ ಪ್ವ್್ಕ್  ಸವ್ಲ್ಂ್  ಕರುಂಕ್  ತಯ್ರ್್ 
ಜ್ತ್ನ್್ ಲೊ�ಕ್ ತಕ್ಷಣ್ಚ್್ ಪ್ವ್್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಪ್ಟಂ್ 
ಗೆಲೆ.್ ಪ್ವ್್ಕ್ ತವಳ್ಚ್್ ಬ್ಂಧುನ್್ ಘಾಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ 
ಆನಿ್  ಪ್ವ್್್  ರೊ�ಮಿ�ಚೊ್  ನ್ಗರಿಕ್  ಜ್ಲ್್ಯಾನ್್ 
ಅಧಿಪತಿಕ್ ಭೆಂ್ ಜ್ಲೆಂ.

ಜುದೆವ್ ಮುಖೆಲಾಂ ಸವೆಂ ಪಾವಾಲಿಚೆಂ ಉಲೊವೆಣ್
30

್ ದುಸ್ರಿಯಾ್  ದಿಸ್,್  ಪ್ವ್್ಕ್  ವಿರೊ�ಧ್್  ಜ್ಲೆ್್ 
ಜುದೆವ್ಂನಿ್ ಹ್ಡ್ಲ್್್ ಅಪ್ರಿದ್್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ಸಮು್ನ್್ 
ಘಂವ್ಚಿಯಾ್  ಖ್ತಿರ್್  ಅಧಿಪತಿನ್್  ನಿಧ್ಯಾರ್್  ಕೆಲೊ.್ 
ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತೊ್  ಪರಿಧ್ನ್್  ಯ್ಜಕ್ಂಕಯ�್ 
ಜುದೆವ್ಂಚ್ಯಾ್  ನಿತಿಸಭಚ್ಯಾಂಕ್�್  ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಮೆಳೊೆಂವ್ಕ್್  ತ್ಕ್ದ್್  ದಿಲ್.್  ಅಧಿಪತಿನ್್  ಪ್ವ್್ಚಿ್ 
ಸ್ಂಕೊ್ಯಾ್  ಕ್ಡ್ನಾ್  ತ್ಕ್್  ಭ್ಯ್ರಿ್  ಆಪೊವ್ನಾ್  ಹ್ಡ್ನಾ್ 
ಸಭೆಚ್ಯಾ್ ಮುಖ್ರ್್ ರ್ವಯೆ್ಂ.

23್ ್ 1್ ಪ್ವ್್ನ್್ ಜುದೆವ್ಂಚ್ಯಾ್ ನಿತಿಸಭೆಕ್ ದಿ�ಷ್ಟ್ 
ಲ್ವ್ನಾ.್ “ಭ್ವ್ಂನೊ�,್ ಹ್ಂವ್್ ಹ್ಯಾ್ ದಿ�ಸ್್ 

ಪಯ್ಯಾನ್್  ಬಯ್ಯಾ್  ಅಂತಸಕ್ನ್ಯಾನ್್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ಮುಖ್ರ್್  ಜಯೆಲ್ಂ”್  ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 
2

್ ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್  ಯ್ಜಕ್  ಜ್ಲೊ್್  ಅನ್ನಿ�ಯ್್  ಥಂಯ್್ 
ಆಸೊ್.್ ಪ್ವ್್ನ್್ ಸ್ಂಗ್ಲೆಂ್ ಆಯಕ್ಲೊ್್ ಅನ್ನಿ�ಯ್್ 
ಪ್ವ್್ಚ್ಯಾ್ ಲ್ಗ್ಶೆರ್್ ಉಬೆರ್ವ್್ಯಾಂಕ್ ಪ್ವ್್ಚ್ಯಾ್ 
ತೊಂಡ್ಕ್  ಮ್ರುಂಕ್  ಸ್ಂಗೆ್ಂ.್  3

್ ಪ್ವ್್ನ್್ 
ಅನ್ನಿ�ಯ್ಕ,್  “ದೆ�ವ್್ ತುಕ್ಯ�್ ಮ್ತ್ಯಾಲೊ!್ 
ಚುನೊ್  ಕ್ಡ್ಲ್ಯಾ್  ವ್ಣದ್್  ತುಂ!್  ಮೊಯ್ೆಚ್ಯಾ್ 
ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್್ ಪರಿಕ್ರ್್ ನಿ�ತ್್ ಕರುಂಕ್ ತುಂ್ ಥಂಯ್್ 
ಬಸೊನ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಮ್ರುಂಕ್ ತ್ಂಕ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾಯ್ಗಿ�!್ 
ಮೊಯ್ೆಚ್ಯಾ್  ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ಕ್  ಹೆಂ್  ವಿರೊ�ಧ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

4
್ ಪ್ವ್್ಚ್ಯಾ್  ಬಗೆ್ನ್್  ಉಬೆ್  ಆಸ್ಲ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ನಿ್ 

ತ್ಕ್,್  “ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಶೆರಿಷ್ಟಯ್ಜ್ಕ್ಕ್ ತುಂ್  ಹ್ಯಾ್ 
ರಿತಿನ್್  ಉಲೊಂವ್ಕ್್  ನ್ಹಜೊ!್  ತುಂ್  ತ್ಕ್್  ನಿಂದ್್ 
ಕತ್ಯಾಯ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

5
್ ಪ್ವ್್ನ್,್ “ಭ್ವ್ನೊ�,್ ಹೊ್ ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್ ಯ್ಜಕ್ 
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ಮ್ಹಣುನ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಕಳಿತ್್ ನ್ತೆ್ಂ.್ ‘ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಪಜೆಯಾಚ್ಯಾ್ 
ಮುಖೆಲ್ಂ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ವ್ಯ್ಟ್ ಉತ್ರಿಂ್ ಉಲೆೈನ್ಯೆ’್ 
ಮ್ಹಣ್್  ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ಂತ್್  ಬರಯ್್ಂ”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

6
್ ಸಭೆಚ್ಯಾ್ ಲೊಕ್್ ಮಧೆಂ್ ಥೊಡೆ್ ಸ್ದುಸೆವ್್ ಜ್ಲೆ್;್ 

ಆನಿ್  ಥೊಡೆ್  ಫ್ರಿಜೆವ್್  ಜ್ಲೆ್್  ಆಸೆ್.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್ 
ಪ್ವ್ನ್್,್ “ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಭ್ವ್ಂನೊ�,್ ಹ್ಂವ್್ ಫ್ರಿಜೆವ್!್ 
ಮ್ಹಜೊ್  ಬ್ಪ್ಯ್್  ಫ್ರಿಜೆವ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೊ!್ 
ಮೆಲ್್ಯಾಂತೆ್ಂ್  ಪುನರ್ಜವಂತ್ಪಣ್್  ಜ್ತ್ತ್್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಹ್ಂವ್್ ಪ್ತೆಯಾಯೆಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಹ್ಂಗ್್ ನಿತಿಸಭೆಕ್ 
ಹ್ಡ್ಯ್ಂ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ವ್ಹಡ್್ಯಾ್ ತ್ಳ್ಯಾನ್್ ಸ್ಂಗೊಂವ್ಕ್್ 
ಲ್ಗೊ್.

7
್ ಪ್ವ್ನ್್್ ಆಶೆಂ್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂನ್,್ ಫ್ರಿಜೆವ್ಂವ್ಕ್ಯ�್ 

ಸ್ದುಸೆವ್ಂಕಯ�್ ವ್ಹಡೊ್್ ವ್ದ್್ ವಿವ್ದ್್ ಉಠೊ್.್ 
ಸಭೆಂತ್್ ಭೆ�ದ್್ ಜ್ಲೊ.್ 8್ (ಮೆಲ್್ಯಾಂಕ್ ಜವಂತ್ಪಣ್್ ನ್;್ 
ದೆ�ವ್ದೂತ್್ ಜ್ಂವ್್ ಆತೆಮಂ್ ಜ್ಂವ್್ ನ್ಂತ್ಚ್್ ನ್್ 
ಮ್ಹಣುನ್್ ಸ್ದುಸೆವ್ಂಚಿ್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ.್ ಫ್ರಿಜೆವ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಕ್ ಹೆಂ್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.)್ 9್ ಹೆ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ 
ಜುದೆವ್್  ಚಡ್್  ಆನಿ್  ಚಡ್್  ವ್ಹಡ್್ಯಾನ್್  ಬೊಬ್ಟ್್ 
ಮ್ರುಂಕ್  ಲ್ಗೆ್.್  ಫ್ರಿಜೆವ್ಂಚ್ಯಾ್  ಜಮ್ಯಾಂಕ್ 
ಸೆವಯಾಲೆ್್ ಥೊಡೆ್ ಜಣ್್ ಶ್ಸಿತ್್ ಉಬೆ್ ರ್ವ್ನ್,್ “ಹ್ಯಾ್ 
ಮನ್ಶೆ್ ಥಂಯ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಕ್ಂಯಚ್್ ಚೂಕ್ ದಿಸನ್!್ 
ದ್ಮ್ಸ್ಕ್ಕ್ ವೆಚ್ಯಾ್ ವ್ಟೆರ್್ ದೆ�ವ್ದೂತ್್ ಜ್ಂವ್್ 
ಆತೊಮ್  ಜ್ಂವ್್  ತ್ಚೆ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಉಲೆೈಲ್್ 
ಜ್ವೆಯಾತ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ತಕಯಾ್ ಕರುಂಕ್ ಲ್ಗೆ.್

10
್ ಹೊ್ ವಿವ್ದ್್ ಝಗ್್ಯಾಕ್ ಕ್ರಣ್್ ಜ್ಲೊ.್ ಜುದೆವ್್ 

ಪ್ವ್್ಕ್  ಕುಡೆಕ್್  ಕುಡೆಕ್್  ಕತಿಯಾತ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್  ಭಿಯ್ನ್್ 
ಅಧಿಪತಿನ್್ ಶಿಪಯ್ಂಕ,್ “ಸಕಲ್್ ದೆಂವುನ್್ ವಚುನ್್ 
ಪ್ವ್್ಕ್  ಜುದೆವ್ಂಚ್ಯಾ್  ಸಶಿಯಾಂ್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಆಪೊವ್ನಾ್ 
ವ್ಹನ್ಯಾ್ ಸೆೈನಿಕ್ಂಚ್ಯಾ್ ಕೊಟ್ಯಾ್ ಭಿತರ್್ ದವರ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ತ್ಕ್ದ್್ ದಿಲ್.

11
್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ರ್ತಿಂ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜೆಜು್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಪ್ವ್್್ 

ಸಶಿಯಾಂ್ ಉಬೆಂ್  ರ್ವುನ್,್  “ದೆೈರ್ನ್್ ಆಸ್!್ ತುವೆಂ್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಜೆರುಜಲೆಮ್ಚ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್ 
ಸ್ಂಗ್್ಂಯ್.್  ತುವೆಂ್  ರೊಮ್ಂತ್ಯ�್  ವಚುನ್್ 
ಥಂಯ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಸ್ಂಗ್ಜ್ಯ್!”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ಪಾವಾಲಿಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರುಂಕ್ ಜುದೆವಾಂಚಿ ಗುಟೊ್ಮಳ್
12

್ ದುಸ್ರಿಯಾ್  ದಿಸ್್  ಉಜ್್ಡ ತ್ಾಚ್,್  ಜುದೆವ್ಂ್  ಪೆೈಕ್್ 
ಥೊಡೆ,್  ಆಪುಣ್್  ಪ್ವ್್ಕ್  ಜವೆಶಿಂ್  ಮ್ರಿನ್ಶೆಂ್ 
ಕ್ತೆಂಚ್್  ಖ್ಯ್ನಾ್  ಆನಿ್  ಕ್ತೆಂಚ್್  ಪ್ಯೆನ್ಂವ್್ 
ಮ್ಹಣುನ್್  ಸಪುತ್್  ಕರಿಲ್ಗೆ್.್  13

್ ಆಶೆಂ್  ಸುಮ್ರ್್ 
ಚ್ಳಿಸ್ಂಚ್ಕ್�್ ಚಡ್್ ಜಣ್್ ಸಪುತ್್ ಕರುಂಕ್ ಲ್ಗೆ್.್ 
14

್ ಹೆ್ ಜುದೆವ್್ ಪರಿಧ್ನ್್ ಯ್ಜಕ್ ಆನಿ್ ಜುದೆವ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ಮ್ಲಗೆಡ್ಯಾಂ್  ಮುಖೆಲ್್  ಸಶಿಯಾಂ್  ವಚುನ್.್  “ಆಮಿ್ 

ಪ್ವ್್ಕ್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ಲ್ಯಾಯಾ್ ಶಿವ್ಯ್್ ಖ್ಯ್ನಾಂವು್ 
ಪ್ಯೆನ್ಂವ್್ ಮ್ಹಳಿ್್ ಕಠಿಣ್್ ಸಪುತ್್ ಘಾಲ್ಯಾ!್ 15

್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್ ಆತ್ಂ್ ತುಮಿ್ ಕ್ತೆಂ್ ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ 
ಆಧಿಪತಿಕಯ�್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಜುದೆವ್ಂಕ್ ಏಕ್ ಸಂದೆ�ಶ್್ 
ಧ್ಡ್ನಾ್ ದಿಯ್.್ ಪ್ವ್್ಕ್ ಆನಿಂಕ್�್ ಚಡ್್ ಸವ್ಲ್ಂ್ 
ವಿಚ್ರಿಜ್ಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾನ್್ ಪ್ವ್್ಕ್ ಆಮೆಚಿ�್ ಸಶಿಯಾಂ್ 
ಆಪೊವ್ನಾ್  ಹ್ಡಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್  ಆಧಿಪತಿಕ್  ಸಮ್ಯ್.್ 
ಪ್ವ್್್ ಹ್ಂಗ್ಸರ್್ ಯೆತ್ಸ್ತಾನ್ಂಚ್್ ಆಮಿ್ ವ್ಟೆರ್್ 
ರ್ಕೊನ್್ ರ್ವ್ನ್್ ತ್ಕ್್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ತ್ಯಾಂವ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

16
್ ಪುಣ್್  ಹ್ಯಾ್  ಫಿತೂರಿಚಿ್  ಖಬರ್್  ಪ್ವ್್ಚ್ಯಾ್ 

ಭಯಣ್ಚ್ಯಾ್ ಪುತ್ಕ್ ಕಳಿತ್್ ಜ್ಲೆಂ.್ ತೊ್ ಸೆೈನ್ಚ್ಯಾ್ 
ಕೊಟ್ಯಾ್  ಭಿತರ್್  ವಚುನ್್  ಹ್ಯಾ್  ಫಿತೂರಿ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಪ್ವ್್ಕ್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್  17

್ ತವಳ್್  ಪ್ವ್್ನ್್ 
ಆಧಿಪತಿಂಚ್ಯಾ್  ಪೆೈಕ್್  ಎಕ್್ಯಾಕ್  ಆಪೊವ್ನಾ,್  “ಹ್ಯಾ್ 
ತನ್ಯಾಯಾಟ್ಯಾಕ್  ಶಿಪ್ಯ್ಂಚ್ಯಾ್  ಅಧಿಪತಿ್  ಸಶಿಯಾಂ್ 
ಆಪೊವ್ನಾ್ ವ್ಹನ್ಯಾ್ ವಚ್.್ ಹ್ಣೆಂ್ ಏಕ್ ಖಬರ್್ ದಿಂವಿಚಿ್ 
ಆಸ್”್  ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್  18

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್ 
ಆಧಿಕ್ರಿನ್್ ಪ್ವ್್ಚ್ಯಾ್ ಭಯಣ್ಚ್ಯಾ್ ಪುತ್ಕ್ ಆಧಿಪತಿ್ 
ಸಶಿಯಾಂ್ ಆಪೊವ್ನಾ್ ವೆಲೆಂ.್ ತ್ಯಾ್ ಅಧಿಕ್ರಿನ್್ ಅಧಿಪತಿಕ,್ 
“ಹ್ಯಾ್ ತನ್ಯಾಟ್ಯಾಕ್ ತುಜ್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಆಪೊವ್ನಾ್ ವ್ಹರಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಬಂದೆಂತ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್  ಪ್ವ್್ನ್್ ಮ್ಹಜೆ್  ಲ್ಗಿಂ್ 
ವಿನಂತಿ್ ಕೆಲ್್ ಹ್ಣೆಂ್ ತುಕ್್ ಏಕ್ ಖಬರ್್ ಸ್ಂಗೊಂಕ್ 
ಆಸ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

19
್ ಆಧಿಕ್ರಿಂನ್್ ತ್ಯಾ್ ತನ್ಯಾಯಾಟ್ಚೊ್ ಹ್ತ್್ ಧನ್ಯಾ್ 

ಎಕುಸೆಯ್ಯಾ್ ಜ್ಗ್ಯಾಕ್ ಆಪೊವ್ನಾ್ ವ್ಹನ್ಯಾ,್ “ತುವೆಂ್ ಕ್ತೆಂ್ 
ಸ್ಂಗುಂಕ್ ಆಸ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ಲೆಯಾಂ.

20
್ ತ್ಯಾ್ ತನ್ಯಾಟ್ಯಾನ್,್ “ಆನಿಂಕ್�್ ಚಡ್್ ಸವ್ಲ್ಂ್ 

ಪ್ವ್್ಕ್ ವಿಚ್ರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ನಿ�ಬ್್ ಸ್ಂಗುಂನ್್ 
ಫ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್  ಕ್ಯ್ಯಾಕ್ರಿ್ ಮಂಡಳಿಕ್  ಪ್ವ್್ಕ್ 
ಆಪೊವ್ನಾ್ ಹ್ಡಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಜುದೆವ್ಂನಿ್ ತುಜೆ್ ಲ್ಗಿಂ್ 
ವಿಚರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ನಿಧ್ಯಾರ್್ ಕೆಲ್.್ 21

್ ಪುಣ್್ ತ್ಂಕ್್ 
ಪ್ತೆಯಾನ್ಕ್!್ ಪ್ವ್್ಕ್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ಚ್ಯಾಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ 
ಚ್ಳಿಸ್ಂಚ್ಯಾಕ್�್  ಚಡ್್  ಜಣ್್  ಜುದೆವ್್  ಲ್ಪೊನ್್ 
ರ್ವ್ನ್್  ರ್ಕ ತ್ಾತ್.್  ಪ್ವ್್ಕ್  ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ಲ್ಯಾಯಾ್ 
ಶಿವ್ಯ್್  ಖ್ಯ್ನಾಂವು್  ಪ್ಯೆನ್ಂವ್್ ಮ್ಹಳಿ್್  ಕಠಿಣ್್ 
ಸಪುತ್್ ಘಾಲ್ಯಾ!್  ಆತ್ಂ್  ತ್ಣಂ್  ತುಜ್ಯಾ್  ಕಬ್ತೆಕ್ 
ರ್ಕ ತ್ಾತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

22
್ ಅಧಿಪತಿನ್್  ತನ್ಯಾಟ್ಯಾಕ,್  “ತ್ಂಚ್ಯಾ್  ಹ್ಯಾ್ 

ಯೊ�ಜ್ನ್್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ತುವೆಂ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಸ್ಂಗ್್ಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಕೊಣ್ಕಚ್್ ಸ್ಂಗ್ನ್ಕ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೊನ್್ 
ತ್ಕ್್ ಧ್ಡೊ್.

ಸೆಜಾರೆರಾಕ್ ಧಾಡಲಿಲೊ ಪಾವ್ಲಿ
23

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಆಧಿಪತಿನ್್  ದೊ�ಗ್ಂ್  ಆಧಿಕ್ರಿಂಕ್ 
ಆಪೊವ್ನಾ,್  “ಸೆಜ್ರೆಯ್ಕ್  ಧ್ಡ್ನಾ್  ದಿ�ಂವ್ಕ್್ 
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ದೊನಿಶೆಂ್  ಜಣ್್  ಸೆೈನಿಕ್ಕ್  ತಯ್ರ್್  ಕರ್.್  ತೆಂಚ್್ 
ನ್ಹಯ್್  ಸತತಾರ್್  ಘೂಡ್ಯಾ್  ಸವ್ರ್್  ಆನಿಂ್  ದೊನಿಶೆಂ್ 
ಭ್ಲ್ಯಾಗ್ರ್ಂಕಯ�್ ತಯ್ರ್್ ಕರ್.್ ಹ್ಯಾ್ ರ್ತಿಂ್ 
ನೊ�ವ್್ ಘಂಟ್ಯಾಕ್ ಹ್ಂಗ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಸರುಂಕ್ 
ತುಮಿ್ ತಯ್ರ್್ ಜ್ಯ್ಯ್.್ 24

್ ಪ್ವ್್ಚ್ಯಾ್ ಪಯ ಣ್್್ 
ಖ್ತಿರ್್ ಥೊಡೆ್ ಘೂಡೆ್ ಕ್ಣೆಘ.್ ಅಧಿಪತಿ್ ಫೆಲ್ಕ್ಸೆ್ ಸಶಿಯಾಂ್ 
ತ್ಕ್್ ಶ್ಬಿತ್ಯೆನ್್ ವ್ಹನ್ಯಾ್ ಪ್ವಯ್್ ಜ್ಯ್್ಚ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್  25

್ ಆಧಿಪತಿನ್್  ಏಕ್  ಪತ್ರಿ್ 
ಬರಯೆ್ಂ.್ ತ್ಂತುಂ್ ಆಶೆಂ್ ಸಮ್ಯೆ್ಂ:

26
್ ಕ್್ವ್ದಾ್ ಲ್ಸಿಯ್ಸ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಘನೆಸ್ತಾ್ ಅಧಿಪತಿ್ 

ಫೆಲ್ಕ್ಸೆಕ,

ನಮ್ನ್.
27

್ ಜುದೆವ್್ ಹ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಕ್ ಧನ್ಯಾ್ ಜವೆಶಿಂ್ 
ಮ್ಚ್ಯಾಯಾರ್್ ಆಸ್ಲೆ.್ ಪುಣ್್ ಹೊ್ ರೊ�ಮ್ಚೊ್ 
ನ್ಗರಿಕ್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಕಳಿತ್್ ಜ್ಲೆಂ.್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಶಿಪ್ಯ್ಂ್ ಸವೆಂ್ ವಚುನ್್ 
ಹ್ಕ್್ ಬಚ್ವ್್ ಕೆಲೆಂ.್ 28

್ ತ್ಣಂ್ ಹ್ಚೆ್ ವಯ್ರಿ್ 
ಗುನ್ಯಾಂವ್್ ಮ್ಂಡೆಚಿಂ್ ಕ್ರಣ್್ ಸಮೊ್ಂವ್ಕ್್ 
ಹ್ಂವೆಂ್ ನಿತಿಸಭೆಚ್ಯಾ್ ಮುಖ್ರ್್ ರ್ವಯ್ೆಂ.್ 
29

್ ಥಂಯ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಸಮ್ಲೆಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ 
ಪ್ವ್್ನ್್ ವ್ಯ್ಟ್ ಕ್ಮ್್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಜುದೆವ್್ ಸ್ಂಗ್್ಯಾರಿ�್ ತ್ಂಚಿ್ ಫಿಯ್ಯಾಧ್್ 
ತ್ಂಚ್ಯಾ್ ಸ್ಂತ್್ ಜುದೆವ್್ ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ಕ್ 
ಸಂಗಿತಾ್ ಸಂಬಂಧಿ್ ಜ್ಲೊ್ಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ ತೆಂಚ್್ 
ನ್ಹಯ್್ ಹ್ಕ್್ ಬಂದೆಂತ್್ ಘಾಲುಂಕ್ ಜ್ಂವ್್ 
ಮೊನ್ಯಾಚಿ್ ಶಿಕ್್್ ಜ್ಂವ್ಚಿ್ ಕಸಲೊಯ�್ 
ಅಪ್ರಿಧ್್ ಮೆಳೊೆಂವ್ಕ್್ ನ್.್ 30

್ ಪುಣ್್ ಜುದೆವ್ಂ್ 
ಪೆೈಕ್್ ಥೊಡೆ್ ಪ್ವ್್ಕ್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ರುಂಕ್ 
ಗುಟಮಳ್್ ಕಚಿಯಾ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಕಳಿತ್್ ಜ್ಲ್.್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತ್ಕ್್ ತುಜ್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ 
ಧ್ಡ್್ಂ.್ ತೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್ ತ್ಚೆ್ ವ್ಹಯ್ರಿ್ 
ಫಿಯ್ಯಾದ್್ ಹ್ಡ್ಲ್್ ತುಕ್ಯ�್ ಸಮ್ಯ್ಂ್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಅಪ್ಧನ್್ ಕತ್ಯಾಲ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಂಗ್್ಂ.

31
್ ಅಧಿಪತಿಚ್ಯಾ್ ಹುಕೆಮಕ್ ಸರಿ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಶಿಪ್ಯ್ಂನಿ್ 

ಕ್ಮ್್  ಕೆಲೆಂ.್  ತ್ಯಾ್  ರ್ತಿಂ್  ಸೆೈನಿಕ್  ಪ್ವ್್ಕ್ 
ಅಂತಿ�ಪ್ತಿರಿಸ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ಶಹರ್ಕ್ ಆಪೊವ್ನಾ್ ವನ್ಯಾ್ 
ಗೆಲೆ.್ 32

್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ದಿಸ್್ ಘೂಡ್ಯಾ್ ಸವ್ರ್ಂಕ್ ಪ್ವ್್್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಸೆಜ್ರೆ�ಯ್್  ಶಹರ್ಕ್  ಗೆಲೆ.್  ಪುಣ್್ 
ಉಲಯಾಲ್ಯಾ್  ಶಿಪ್ಯ್ಂನಿ್  ಆನಿ್  ಭಲ್ಯಾಗ್ರ್ಂಕ್ 
ಜೆರುಜಲೆಮ್ಚ್ಯಾ್ ಸೆೈನ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಕೊಟ್ಯಾಕ್ ಪ್ಟಂ್ ಗೆಲೆ.್ 
33

್ ಘೂಡ್ಯಾ್ ಸವ್ರಿ್ ಸೆಜ್ರೆ�ಯ್್ ಶಹರ್ಕ್ ಪ್ವತಾಚ್,್ 
ಅಧಿಪತಿ್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಫೆಲ್ಕ್ಸೆಕ್ ಪತ್ರಿ್ ದಿಲೆಂ.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ತ್ಣಂ್ ಪ್ವ್್ಕ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಹುಜರ್್ ಉಬೊ್ ಕೆಲೊ.

34
್ ಅಧಿಪತಿನ್್ ಪತ್ರಿ್ ವ್ಚೆ್ಂ.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತ್ಣೆಂ್ 

ಪ್ವ್್ಕ,್ “ತುಂ್ ಖಂಯ್ಚಿಯಾ್ ಪ್ರಿಂತ್ಚೊ?”್ ಮ್ಹಣುನ್್ 
ವಿಚ್ತ್ಯಾನ್,್ ಸಿಲ್�ಸಿಯ್ಚೊ್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಸಮ್ಲೆಂ.್ 
35

್ ಅಧಿಪತಿನ್,್  “ತುಕ್್  ವಿರೊ�ಧ್್  ಜ್ಲೆ್್  ಜುದೆವ್್ 
ಹ್ಂಗ್ಸರ್್  ಯೆತನ್,್  ಹ್ಂವ್್  ತುಜ್  ವಿಚ್ರಣ್್ 
ಕತ್ಯಾ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ.್್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಅಧಿಪತಿನ್್ 
ಪ್ವ್್ಕ್ ರ್ವೆ್ರ್ಂತ್್ ದವರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಕ್ದ್್ 
ದಿಲ್.್ (ಹೆಂ್ ರ್ವೆ್ರ್್ ಹೆರೊದಿನ್್ ಬ್ಂಧ್ಯ್ಲೆ್ಂ.)

ಪಾವಾಲಿಚೆರ್ ಜುದೆವಾಂಚೆ ಫಿರಾತಾದ್

24್ ್ 1್ ಪ್ಂಚ್್ ದಿಸ್್ ಉಪ್ರಿಂತ್,್ ಶೆರಿ�ಷ್ಠ್್ ಯ್ಜಕ್ 
ಆನ್ನಿ�ಯ್್  ಜುದೆವ್ಂಚ್ಯಾ್  ಮ್ಲಗೆಡ್ಯಾ್ 

ಮುಖೆಲ್ಂ್ ಪೆೈಕ್್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ್ ತೆತುಯಾಲ್್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ 
ವಕ್�ಲ್ಕ್ ಆಪೊವ್ನಾ್ ಹ್ಡ್ನಾ್ ಅಧಿಪತಿಚ್ಯಾ್ ಮಖ್ರ್್ 
ಪ್ವ್್ಚೆರ್್ ಫಿಯ್ಯಾದ್್ ಮ್ಂಡುಂಕ್ ಸೆಜ್ರೆ�ಯ್್ 
ಶಹರ್ಕ್  ಗೆಲೊ.್  2

್ ಪ್ವ್್ಕ್  ಸಭೆಕ್  ಹ್ಡ್ಯ್ೆಂ.್ 
ತವಳ್್ ತೆತುಯಾಲ್್ನ್್ ಆಪೊ್ಯಾ್ ಗುನ್ಯಾಂವ್್ ಮ್ಂಡುಂಕ್ 
ಲ್ಗೊ್:
“ಬೊ�ವ್್  ಮ್ನೆಸ್ತಾ್  ಅಧಿಪತಿ್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ಫೆಲ್ಕ್ಸೆ,್ 
ತುಜ್ಯಾ್ ಕ್ಭ್ಯಾಪಯಾಣ್್ ವವಿಯಾಂ್ ಆಮಿ್ ಸಮ್ಧ್ನೆನ್್ 
ಜಯೆತ್ತ್.್ ತುಜ್ಯಾ್ ಜ್ಣ್್ಯೆಚ್ಯಾ್ ಕುಮೆಕ್ನ್್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಪ್ರಿಂತ್ಂಚ್ಯಾ್ ಸಬ್ರ್್ ವ್ಯ್ಟ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಸಮ್ ಕನ್ಯಾ್ 
ಸುಧ್ರಣ್್ ಕೆಲ್ಂ.್ 3್ ಆಮಿ್ ಹೆಂ್ ಸವ್ಯಾ್ ಚಡ್್ ಉಪ್ಕ್ರಿಂ್ 
ಮನ್ನ್್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಜ್ಗ್ಯಾಂನಿ್ ಕೆದ್ಳ್ಯ್ ಮ್ನ್ತಾಂವ್.್ 
4

್ ಪುಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ತುಜೊ್ ಚಡ್್ ವೆ�ಳ್್ ಪ್ಡ್್ ಕರಿನ್ಶೆಂ,್ 
ಥೊಡ್ಯಾಚ್್ ಉತ್ರಿಂನಿ್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾಲೊಂ.್ ದಯ್ಕನ್ಯಾ್ 
ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯೆನ್್  ರ್ವ್.್  5

್ ಹೊ್  ಮನಿಸ್್  (ಪ್ವ್್)್ 
ಗಲ್ಟೊ್  ಕತ್ಯಾ.್  ಜುದೆವ್್  ಖಂಯ್್  ಆಸ್್ಯಾರಿ�್ 
ಹೊ್ ಗಲ್ಟೊ್ ಉಠ್ಯ್ತಾ.್ ಹೊ್ ‘ನಜರೆತ್ಚಿ’್ ಪಂಗ್ಚ್ೊ್ 
ಮುಖೆಲ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 6್ ತೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್ ಹ್ಣೆಂ್ ದೆವ್ಳ್್ 
ಅಶುದ್ದಾ್ ಕರುಂಕ್ ಪರಿಯತನ್್ ಕೆಲೆಂ,್ ಪುಣ್್ ಆಮಿ್ ಹ್ಕ್್ 
ಅಡಯ್ೆಂ.್  7

್ ಪುಣ್್ ಅಧಿಕ್ರಿ್ ಲೂಸಿ�ಯ್ನ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ 
ಚಡ್್ ಬಳ್ಂತ್್ ಸಕತ್್ ವ್ಪ್ನ್ಯಾ್ ತ್ಕ್್ ಆಮೆಚಿ�್ ಸಶಿಯಾಂ್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಅಪೊವ್ನಾ್ ವೆಲೆಂ,್ ಆನಿ್ ತುಜೆ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ 
ಆಮೆಚಿರ್್ ಫಿಯ್ಯಾದ್್ ಮ್ಂಡಿಶೆಂ್ ಲುಸಿ�ಯ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಕ್  ತ್ಕ್ದ್್ ದಿಲ್ಯಾ.್  8

್ ಖುದ್ದಾ್  ತುಂಚ್್  ಹ್ಕ್್ 
ಥೊಡಿಂ್ ಸವ್ಲ್ಂ್ ವಿಚ್ರ್.್ ಆತ್ಂ್ ಹೊಯಾ್ ಸವ್ಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ 
ಸತ್ಗಿ�್ ನ್್ ಮ್ಹಣ್್ ನಿಣಯಾಯ್್ ಕರುಂಕ್ ತುಕ್್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ 
ಜ್ತಲೆಂ.”್ 9

್ ಉಲೆಯಾಲ್ಯಾ್ ಜುದೆವ್ಂನಿ,್ “ಹೊಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ 
ಖರೆ್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ಸತ್ಚ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್!”್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.

ಫೆಲ್ರಾಸ್ ಸಮರ್ ಪಾವಾಲಿಚೆಂ ಪರಿತಿವಾದ್
10

್ ಅಧಿಪತಿನ್್ ಪ್ವ್್ಕ್ ಗುತ್ಯಾ್ ಕನ್ಯಾ,್ ಉಲೊಂವ್ಕ್್ 
ಸ್ಂಗೆ್ಂ.್  ತವಳ್್  ಪ್ವ್್್  ಆಶೆಂ್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್;್ 
“ಅಧಿಪತಿ್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ಫೆಲ್ಕ್ಸೆ,್ ತುಂ್ ಸಬ್ರ್್ ವಸ್ಯಾಂ್ 
ಥ್ವ್ನಾ್  ಹ್ಯಾ್  ಪ್ರಿಂತ್ಕ್ ನಿತಿಕತ್ಯಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ 
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ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್ ಸಂತೊಸ್ನ್್ ತುಜ್ಯಾ್ 
ಸಮೊರ್್  ಪರಿತಿವ್ದ್್  ಕತ್ಯಾಲೊಂ.್  11

್ ಹ್ಂವ್್ 
ಆರ್ಧನ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್ ವಚುನ್್ 
ಬ್ರ್್ ದಿ�ಸ್್ ಜ್ಲೆ್ ತಿತೆ್ಚ್.್ ತೆಂ್ ಸತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಂಚ್್ 
ಜ್ಣ್್  ಜ್ತ್ಲೊಯ್.್  12

್ ಹ್ಂವ್್  ದೆವ್ಳ್ಂತ್್ 
ಜ್ಂವ್್  ಸಿನ್ಗೊಗ್ಂತ್್  ಜ್ಂವ್್  ಶಹರ್ಂತ್್ 
ಜ್ಂವ್್ ಕೊಣ್್ ಸಂಗಿ್ ತಕಯಾ್ ಕೆಲೆ್ಂ,್ ವ್್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ಜಮೊ್ ಕಚೆಯಾಂ್ ಹ್ಣಂ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್ ನ್.್ 13

್ ಆತ್ಂ್ ಮ್ಹಜೆ್ 
ವಿರೊ�ಧ್್ ಸ್ಂಗೊಚಿಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಜುದೆವ್್ ರುಜು್ ಕರುಂಕ್ 
ಜ್ಂವೆಚಿಂ್ ನ್.

14
್ “ಪುಣ್್  ಹ್ಂವೆಂ್  ತುಕ್್  ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್  ಕ್ತೆಂ್ 

ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ವ್ಟೆಚೊ್ ಪ್ಟ್್ವ್ದಾರಿ್ ಜ್ಲೊ್್ 
ಹ್ಂವ್್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಪುವಯಾಜ್ಂಚ್ಯಾ್ ದೆವ್ಕ್ ಆರ್ಧನ್್ 
ಕತ್ಯಾಂ.್ ಜೆಜುಚಿ್ ವ್ಟ್್ ಸಮ್ ನ್ಹಯ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಜುದೆವ್್ 
ಸ್ಂಗ್ತಾತ್.್ ಪುಣ್್ ಮೊಯ್ೆಚ್ಯಾ್ ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ಂತ್ಯ�್ 
ಪ್ರಿವ್ದ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್  ಪುಸ ತ್ಾಕ್ಂನಿ್  ಬರಯ್ೆಂ್  ಹಯೆಯಾಕ್ 
ಹ್ಂವ್್  ಪ್ತೆಯಾತ್ಂ.್  15

್ ಹ್ಯಾ್  ಜುದೆವ್ಂಕ್  ದೆವ್್ 
ಥಂಯ್್ ಖಂಯೊಚಿ್ ಭವ್ಯಾಸೊ್ ಆಸ್ಗಿ�್ ತೊಚ್್ ಭವಯಾಸೊ್ 
ಮ ್್ಹಕ್ಯ�್ ಆಸ್.್ ಜವಂತ್ಕಯ�್ ಖೊಟ್ಯಾಂಕಯ�್ 
ಪುನರ್ಜವಂತ್ಪಣ್್  ಆಸ್್  ಮ್ಹಣುನ್್  ಮ್ಹಣೊಚಿ್  ತೊ್ 
ಭವಯಾಸೊ.್ 16

್ ತ್ಯಾ್ ಪ್ಸತ್,್ ಹ್ಂವ್್ ಖಂಯೆಚಿಂ್ ಸಮ್ 
ಜ್ಲೆಂ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಪ್ತೆಯಾಲ್ಂಗಿ�್ ತೆಂ್ ದೆವ್್ ಮುಖ್ರ್ಯ�್ 
ಮನ್ಶೆ್ ಮುಖ್ರ್ಯ�್ ಕರುಂಕ್ ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ ಪರಿಯತ್ನಾ್ 
ಕತ್ಯಾಂ.

17
್ “ಹ್ಂವ್್  ಸಬ್ರ್್  ವಸ್ಯಾಂ್  ಥ್ವ್ನಾ್ 

ಜೆರುಜಲೆಮ್ಂತ್್ ನ್ತ್ಲೊಂ.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಹ್ಂವ್್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಲೊಕ್್  ಖ್ತಿರ್್  ದುಡು್  ಹ್ಡುಂಕಯ�್ 
ಮ್ಹಜೊಯಾ್ ಕ್ಣಕೊ್ ಭೆಟೊಂವೆಚಿ್ ಖ್ತಿರ್್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್ 
ಪತ್ಯಾಯಾನ್್  ಗೆಲೊಂ.್  18

್ ಹ್ಂವ್್  ಹ್ಯಾ್  ಕ್ಮ್ಂತ್್ 
ತಲ್್�ನ್್  ಆಸ ತ್ಾನ್್  ಥೊಡ್ಯಾ್  ಜುದೆವ್ಂನಿ್  ಮ ್್ಹಕ್್ 
ದೆವ್ಳ್ಂತ್್ ದೆಖೊ್.್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಶುದ್ದಾಚ್ರ್ಚಿ್ ಕ್ಮ್್ 
ಸಂಪಯ್ೆಂ.್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಕಸಲೊಚ್್ ಗಲ್ಟೊ್ ಕರುಂಕ್ 
ನ್.್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಭೊಂವತಾಣಂ್  ಕೊಣ್ಯ�್  ಲೊ�ಕಯ�್ 
ನ್.್ 19

್ ಪುಣ್್ ಆಸಿಯ್ಚೆಂ್ ಥೊಡೆ್ ಜುದೆವ್್ ಥಂಯ್್ 
ಆಸ್ಲೆ.್  ತೆ್  ಆತ್ಂ್  ತುಜೆ್  ಸಮೊರ್್  ಆಸಜ್ಯ್್ 
ಆಸೆ್ಂ.್  ಹ್ಂವೆ್  ಕಸಲ್ಯ�್  ಚೂಕ್  ಕೆಲ್್್  ಜ್ಲ್್ಯಾರ್್ 
ಆಸಿಯ್ಚ್ಯಾ್ ಜುದೆವ್ಂನಿ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ವಯ್ರಿ್ ಫಿಯ್ಯಾದ್್ 
ಮ್ಂಡಿಜಯ್್ ಆಸ್ಲ್.್ 20

್ ಹ್ಂವ್್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಂತ್್ 
ಜುದೆವ್ಂಚ್ಯಾ್ ನಿತಿಸಭೆಂತ್್ ಮುಖ್ರ್್ ಉಬೆ್ ಆಸ್ತಾನ್,್ 
ಮ್ಹಜೆರ್್ ತ್ಂಕ್್ ಕಸಲೊಚ್್ ಅಪ್ರಿಧ್್ ದಿಸ್್ಗಿ�್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಹ್ಂಗ್ಸರ್ಚ್್  ಆಸ್್ಲ್ಯಾ್  ಹ್ಯಾ್  ಜುದೆವ್ಂ್  ಸವೆಂ್ 
ವಿಚ್ರ್.್  21

್ ಹ್ಂವ್್ ತ್ಂಚೆ್ ಮುಖ್ರ್್  ರ್ವ ತ್ಾನ್,್ 
‘ಮೆಲ್್ಯಾಂತೆ್ಂ್ ಪುನರ್ಜವಂತ್್ ಜ್ತ್ತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್್ 
ಪ್ತೆಯಾಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಹ್ಂಗ್್ ನಿತಿಸಭೆಕ್ ಬಲ್್ ಜ್ಲ್ಂ!’್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ಏಕಚ್್ ಏಕ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಬೊ�ಬ್್ ಮ್ನ್ಯಾ್ 
ಸ್ಂಗೆ್ಂ.”

22
್ ಫೆಲ್ಕ್ಸೆನ್್  ಜೆಜುಚ್ಯಾ್  ಮ್ಗ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 

ಪಯ್ೆಂಚ್್ ಆರ್ಯಾ್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘವ್ನಾ್ ಆಸ್ಲೊ.್ ತ್ಣೆಂ್ 
ತನಿಕ್್ ರ್ವ್ನ್,್ “ಅಧಿಕ್ರಿ್ ಜ್ಲೊ್್ ಲ್ಸಿ�ಯ್್ ಹ್ಂಗ್್ 
ಯೆತನ್,್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಹ್ಂವ್್ ತಿ�ಮ್ಯಾನ್್ 
ಕತ್ಯಾ”್  ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್  23

್ ಪ್ವ್್ಕ್ 
ಪ್ಯ್ಯಾಖ್ಲ್್  ದವಿರಿಜ್ಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಫೆಲ್ಕ್ಸೆನ್್ 
ಅಧಿಕ್ರಿಕ್  ತ್ಕ್ದ್್  ದಿಲ್.್  ಪುಣ್್  ಪ್ವ್್ಕ್  ಥೊಡಿ್ 
ಸುಟ್ಕ್್ ದಿ�ಜಯ್್ ಮ್ಹಣುನ್ಯ�್ ತ್ಚೆ್ ಇಷ್ಟ್ ತ್ಕ್್ 
ಜ್ಯ್್ ಜ್ಲೊ್ಯಾ್ ವಸ್ತಾ್ ಹ್ಡ್ನಾ್ ದಿ�ಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಣೆಂ್ 
ಅಧಿಕ್ರಿಕ್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ.

ಫೆಲ್ಕ್ಸ್ ಆನಿ ತಾಚಾಕ್ ಪತಿಣ್ೆಚಾಕ್ ಸಮರ್ ಪಾವ್ಲಿ
24

್ ಥೊಡೆ್ ದಿ�ಸ್್ ಜ್ಲ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಫೆಲ್ಕಸೆ್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಬ್ಯೆ್ಕ್ ದುರಿಸಲ್್ಕ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಘವ್ನಾ್ ಆಯೊ್.್ ತಿ್ 
ಜುದೆವ್.್  ಫೆಲ್ಕ್ಸೆನ್್  ಪ್ವ್್ಕ್  ಆಪಯ್ೆಂ.್  ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಜೆಜುಚೆರ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವಚ್ಯಾಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಪ್ವ್್ನ್್  ಸ್ಂಗ್ಲೆಂ್  ತ್ಣೆಂ್  ಆಯಕ್ಲೆಂ.್  25

್ ಪುಣ್್ 
ನೆೈತಿಕಪಣ್,್ ಸ್ನಿಯಂತರಿಣ್್ ಆನಿ್ ಯೆಂವಿಚಿ್ ಆಸ್್ ತೆ�್ 
ಝಡ ತೆಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಆಯುಕ್ನ್್ ತೊ್ ಭಿಯೆವ್ನಾ,್ “ಆತ್ಂ್ 
ತುಂ್ ವಚ್!್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಚಡ್್ ಸಂದ್ರಿಪ್್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ತುಕ್್ 
ಆಪೊಂವ್ಕ್್ ಧ್ಡ್ತಾಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 26

್ ಪುಣ್್ 
ಪ್ವ್್್  ಲೊಂಚ್್  ದಿತಲೊ್  ಮ್ಹಣ್್  ತೊ್  ಭವಯಾಸ್ಯಾರ್್ 
ಆಸ್ಲ್ಯಾ್  ವವಿಯಾಂ್  ತೊ್  ಸಬ್ರ್್  ಪ್ವಿಟಂ್  ಪ್ವ್್ಕ್ 
ಆಪೊಂವ್ಕ್್ ಧ್ಡ್ನಾ್ ತ್ಚೆ್ ಲ್ಗಿಂ್ ಉಲೆೈತ್ಲೊ.

27
್ ಪುಣ್್ ದೊ�ನ್್ ವಸ್ಯಾಂ್ ಉತಲ್ಯಾಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 

ಫೆಲ್ಕ್ಸೆಚ್ಯಾ್ ಬದ್್ಕ್ ಪೊಸಿಯಾಯ್್ ಫೆಸುತಾಸ್್ ಅಧಿಪತಿ್ 
ಜ್ಲೊ.್ ಪುಣ್್ ಫೆಲ್ಕ್ಸೆನ್್ ಜುದೆವ್ಂಕ್ ಮ್ನೊ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ 
ಖ್ತಿರ್್ ಪ್ವ್್ಕ್ ಬಂದೆಂತ್ಚ್್ ಸೊಡೊ್.

ಸ್ಸಾರಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕಾ ಪಾವಾಲಿನ್ ರೆಲ್ಲಿ ಮಜತ್

25್ ್ 1್ ಫೆಸುತಾಸ್್  ಅಧಿಪತಿ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ತಿ�ನ್್  ದಿ�ಸ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾ್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಸೆಜ್ರೆ�ಯ್್  ಥ್ವ್ನಾ್ 

ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್  ಗೆಲೊ.್  2
್ ಪರಿಧ್ನ್್ ಯ್ಜಕ್ ಆನಿ್ 

ಪರಿಮುಖ್್ ಜುದೆವ್್ ಮುಖೆಲ್್  ಫೆಸುತಾಸ್ಚ್ಯಾ್  ಸಮೊರ್್ 
ಪ್ವ್್ಕ್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಫಿಯ್ಯಾದ್್ ವ್ಹನ್ಯಾ್ ಗೆಲೆ.್ 
3

್ ತೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್ ಪ್ವ್್ಕ್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ 
ಧ್ಡಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಫೆಸುತಾಸ್ಕ್ ಮ್ಗ್ಲ್ಗೆ್.್ ತ್ಣಂ್ 
ಪ್ವ್್ಕ್  ವ್ಟೆರ್ಚ್್  ಜವೆಶಿಂ್  ಮ್ರಿಜಯ್್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಆಲೊಚನ್್  ಕೆಲ್್.್  4

್ ಪುಣ್್  ಫೆಸುತಾಸ್,್  “ನ್!್  ಪ್ವ್್ಕ್ 
ಸೆಜ್ರೆ�ಯ್ಂತ್ಚ್್ ದವರಿಜಯ್.್ ಹ್ಂವ್್ ಥಂಯ್್ 
ವೆಗಿಂಚ್್  ವೆಚ್ರ್್  ಆಸ್ಂ.್  5

್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂ್ 
ಫೆೈಕ್್ ಥೊಡೆ್ ಮ್ಹಜೆ್ ಸಂಗಿ್ ಯೆ�ಂವಿದಾ.್ ತೊ್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಅಪ್ರಿಧ್್ ಕೆಲ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ತ್ಚೆರ್್ ಸೆಜ್ರೆ�ಯ್ಂತ್ಚ್್ 
ತ್ಣಂ್ ಫಿಯ್ಯಾದ್್ ಕರುಂದಿ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

6
್ ಫೆಸುತಾಸ್್  ಆನಿಂಕ್�್  ಆಟ್-ಧ್್  ದಿ�ಸ್್ ಪಯ್ಯಾನ್್ 

ಜೆರುಜಲೆಮ್ಂತ್್  ರ್ವ್್.್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ತೊ್ 
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ಸೆಜ್ರೆ�ಯ್ಕ್  ಪ್ಟಂ್  ಗೆಲೊ.್  ದುಸ್ರಿಯಾ್  ದಿಸ್್ 
ತೊ್  ಶಿಪ್ಯ್ಂಕ್  ಪ್ವ್್ಕ್  ಆಪ ಣ್್್  ಸಮೊರ್್ 
ಆಪೊವ್ನಾ್ ಹ್ಡಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಪಮ್ಯಾಯೆ್ಂ.್ ಫೆಸುತಾಸ್್ 
ಶಿಯ್ಸಣ್ರ್್  ಬಸೊ್.್  7

್ ಪ್ವ್್್  ನಿತಿಸ್ಲ್ಚ್ಯಾ್ 
ಭಿತರ್್ ಆಯೊ್.್ ಜೆರುಜಲೆಮ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯ್ಲೆ್ ಜುದೆವ್್ 
ತ್ಚೆ್ ಭೊಂವತಾಣಂ್ ಉಬೆ್ ರ್ವ್ನ್್ ತ್ಚೆರ್್ ಸಬ್ರ್್ 
ಆರೊ�ಪ್್ ಮುಖ್ರ್್ ಹ್ಡೆ್.್ ಪುಣ್್ ತೆ್ ರುಜು್ ಕನ್ಯಾ್ 
ದಿಂವ್ಕ್್  ಜ್ವ್ನಾ.್  8

್ ಪ್ವ್್್  ಪರಿತಿವ್ದ್್  ಕನ್ಯಾಚ್,್ 
“ಹ್ಂವ್್ ಜುದೆವ್ಂಚ್ಯಾ್ ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ಕ್ ವಿರೊ�ಧ್್ 
ಜ್ಂವ್್ ದೆವ್ಳ್ಚ್ಯಾ್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ಂವ್್ ಸಿ�ಜ್ರ್ಕ್ 
ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ಂವ್್ ಕಸಲ್ಂಚ್್ ಚೂಕ್ ಕರುಂಕ್ ನ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

9
್ ಪುಣ್್ ಫೆಸುತಾಸ್್ ಜುದೆವ್ಂಚಿ್ ಮೆಚ್್ನಿ್ ಜೊಡ್ಚಿರ್್ 

ಆಸ್ಲೊ.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತ್ಣೆಂ್  ಪ್ವ್್ಕ,್  “ತುಂ್ 
ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್ ವಚುಂಕ್ ಖುಶಿ್ ವ್ಹತ್ಯಾಯ್ಗಿ�?್ ಹ್ಯಾ್ 
ಫಿಯ್ಯಾದಿಂಚೊ್ ನ್ಯಾಯ್್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಹ್ಂವ್್ ಥಂಯ್ಚಿ್ 
ತುಕ್್ ತಿ�ಪ್ಯಾ್ ದಿ�ಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಖುಶಿ್ ವ್ಹತ್ಯಾಯ್ಗಿ�?”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.

10
್ -್ 11

್ ಪ್ವ್್ನ್,್ “ಆತ್ಂ್ ಹ್ಂವ್್ ಸಿ�ಜ್ರ್ಚ್ಯಾ್ 
ನಿತಿಸ್ಲ್ಚ್ಯಾ್ ಮುಖ್ರ್್ ಉಬೊ್ ರ್ವ್್.್ ಮ ್್ಹಕ್್ 
ತಿ�ಪ್ಯಾ್  ಜ್ಯ್ಯ್್  ಜ್ಲೆ್ಂ್  ಹ್ಂಗ್ಚ್!್  ಹ್ಂವೆಂ್ 
ಜುದೆವ್ಂಕ್ ಖಂಯೊಚಿಚ್್ ಅಪ್ರಿಧ್್ ಕರುಂಕ್ ನ್.್ ಹೆಂ್ 
ಸತ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ ತುಕ್್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ ಹ್ಂವ್್ ಅಪ್ರಿಧಿ್ 
ಜ್ಲೊ್್ ಮ್ಹಣ್್ ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಮೊನ್ಯಾಚೆಂ್ 
ಪಮ್ಯಾಣ್್ ದಿಲ್ಯಾರ್್ ಹ್ಂವ್್ ತೆಂ್ ತಿ�ಪ್ಯಾ್ ಮ್ನ್ತ್.್ 
ಪುಣ್್  ಹ್ಂಚಿ್  ಫಿಯ್ಯಾದ್್  ಸತ್್  ನ್ಹಯ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ 
ಮ ್್ಹಕ್್  ಹ್ಂಚ್ಯಾ್  ಹ್ತ್ಕ್ ದಿಂವ್ಕ್್  ಕೊಣ್ಚ್ನಿ�್ 
ಸ್ಧ್ಯಾ್  ನ್!್  ಮ್ಹಜ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಸಿಜ್ರ್ಚ್್  ತನಿಕ್್ 
ಕರುಂದಿ!”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

12
್ ಫೆಸುತಾಸ್್  ಆಪ ಣ್್ಕ್  ಮ್ಹೆತ್್  ದಿತ್ಲ್ಯಾ್  ಸಂಗಿ್ 

ಹ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಉಲೆೈಲೊ.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತೊ,್ “ಮ್ಹಜ್ 
ವಿಷಯ್್ ಸಿ�ಜ್ರ್ಚ್್  ತನಿಕ್್  ಕರುಂದಿ್ ಮ್ಹಣ್್  ತುವೆಂ್ 
ವಿಚ್ಲ್ಯಾಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ತುಕ್್ ಸಿ�ಜ್ರ್್ ಸಶಿಯಾನ್ಚ್್ ಧ್ಡ್ನಾ್ 
ದಿತ್ಂ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

ಹೆರೊದ್ ಆಗಿರಿಪಾ್ಪಚಾಕ್ ಸಮರ್ ಪಾವ್ಲಿ
13

್ ಥೊಡೆ್ ದಿ�ಸ್್ ಜ್ಲ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಅಗಿರಿಪ್್ಪ್ ಆನಿ್ 
ಬೆನಿಯಾಸ್್ ರ್ಣ್ ಫೆಸುತಾಸ್ಕ್ ಮೆಳ್ಂವ್ಕ್್ ಸೆಜ್ರೆ�ಯ್ಕ್ 
ಆಯೆ್.್ 14

್ ತೆ್ ಥಂಯ್್ ಸಬ್ರ್್ ದಿ�ಸ್್ ಪಯ್ಯಾನ್್ ಆಸೆ್.್ 
ಫೆಸುತಾಸ್್ ಪ್ವ್್ಚ್ಯಾ್ ಪರಿಕರಣ್್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ರ್ಯ್ಕ್ 
ಹ್ಯಾ್  ರಿತಿನ್್  ಸ್ಂಗೆ್ಂ:್  “ಫೆಲ್ಕ್ಸೆನ್್  ಬಂದೆಂತ್ಚ್್ 
ಸೊಡ್ನಾ್  ಗೆಲೊ್್  ಏಕ್  ಮನಿಸ್್  ಆಸ್.್  15

್ ಹ್ಂವ್್ 
ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್ ಗೆಲ್್ಯಾ್ ವೆಳ್ರ್್ ಪರಿಧ್ನ್್ ಯ್ಜಕ್ 
ಆನಿ್ ಜುದೆವ್್ ಮ್ಲಗೆಡ್ಯಾ್ ಮುಖೆಲ್್ ತ್ಕ್್ ವಿರೊ�ಧ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಫಿಯ್ಯಾದ್್ ಕೆಲ್.್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತ್ಕ್್ ಮೊನ್ಯಾಚೆಂ್ 
ಫಮ್ಯಾಣ್್ ದಿ�ಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಯಾ್ ಜುದೆವ್ಂಚಿ್ ಖುಶಿ್ 

ಜ್ವ್ನಾಸಿ್.್  16
್ ಪುಣ್್  ಹ್ಂವ್,್  ‘ಆರೊ�ಪ್್  ಕೆಲ್್ಯಾ್ 

ಮನ್ಶೆಕ್ ತಿ�ಪ್ಯಾ್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ದುಸ್ರಿಂಕ್ ಸೊಡ್ನಾ್ 
ದಿಂವಿಚಿ್  ರೊಮ್ಚಿ್  ಪದಧ್ತ್್  ನ್ಹಯ್.್  ಪಯ್ೆಂ್  ಜ್ವ್ನಾ,್ 
ತೊ್  ಆಪ ಣ್್್  ವಯ್ರಿ್  ಆರೊ�ಪ್್  ಕಚ್ಯಾಯಾಂಕ್  ತ್ಂಕ್್ 
ಮುಖ್ಮುಖಿ್  ಮೆಳೊೆನ್್  ತ್ಂಚ್ಯಾ್  ಆರೊ�ಪ್ಂಕ್ 
ವಿರೊ�ಧ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಆಪ ಣ್್ಕ್  ಪರಿತಿವ್ದ್್  ಕರುಂಕ್ 
ಅವ್ಕ್ಸ್್ ದಿ�ಜಯ್ಚ್’್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ.

17
್ “ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತ್ಣಂ್ ಹ್ಂಗ್್ ಯೆತನ್,್ ಹ್ಂವೆ್ 

ಕ್ಂಯ್್  ಘಳ್ಯ್್  ಕರಿನ್ಶೆಂ್  ದುಸ್ರಿಯಾ್  ದಿ�ಸ್ಚ್್ 
ನಿತಿಸಭೆಂತ್್  ಬಸುನ್್  ತ್ಯಾ್  ಮನ್ಶೆಕ್  (ಪ್ವ್್ಕ)್ 
ಭಿತರ್್  ಆಪೊವ್ನಾ್  ಹ್ಡಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್  ತ್ಕ್ದ್್  ದಿಲ್.್ 
18

್ ಜುದೆವ್ಂನಿ್ ಉಬೆ್  ರ್ವ್ನ್್  ತ್ಚೆರ್್  ಅಪ್ರಿಧ್್ 
ಮ್ಂಡೆ್ಂ.್  ಪುಣ್್  ಹ್ಂವೆಂ್  ಚಿಂತ್್ಯಾ್  ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್ 
ಜುದೆವ್ಂನಿ್  ತ್ಚೆರ್್  ಕ್ಂಯ್ಚಿ್  ವ್ಯ್ಟ್  ಅಪ್ರಿಧ್್ 
ಮ್ಂಡುನ್.್ 19

್ ತ್ಣಂ್ ಸ್ಂಗ್ಲ್್ ಸಂಗಿತಾ್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ಸ್ಂತ್್ ಸಮಡಿತಾಕ್ ಸಂಬಂದ್್ ಜ್ಲೊ್ಯಾ್ ಆನಿ್ ಜೆಜು್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ 
ಮನ್ಶೆಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾಸೊ್ಯಾ.್ ಮೊನ್ಯಾ್ ಪ್ವ್್್ 
ಜೆಜು್ ಜವಂತ್್ ಆಸ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಪ್ವ್ನ್್್ ಸ್ಂಗೆಂ್.್ 20

್ ಹ್ಯಾ್ 
ಸಂಗಿತಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಚಡ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಮ್ಹೆತ್್ ನ್.್ 
ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಸವ್ಲ್ಂ್ ಕರುಂಕ್ ನ್ಂತ್.್ 
ಪುಣ್್  ಹ್ಂವೆಂ್  ಪ್ವ್್ಕ,್  ‘ತುಂ್  ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್ 
ವಚುನ್್  ಥಂಯ್ಚಿ್  ನ್ಯಾಯ್್  ತಿ�ಪ್ಯಾ್  ಕರುಂಕ್  ಖುಶಿ್ 
ವ್ಹತ್ಯಾಯ್ಗಿ�?’್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ಲೆಯಾಂ.್ 21

್ ತ್ಕ್್ ತ್ಣೆಂ,್ 
‘ಅಧಿಪತಿಚ್್  (ಸಿಜ್ರ್)್  ಮ್ಹಜೊ್  ನ್ಯಾಯ್್  ಕರುಂದಿ.್ 
ಥಂಯಚಿರ್್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಪ್ಯ್ಯಾಖ್ಲ್್  ದವರಿಜಯ್’್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಮ್ಗ್ಲ್ಗೊ.್್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ರೊಮ್ಂತ್್ ಆಸೊ್್ 
ಅಧಿಪತಿ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಧ್ಡಿಸರ್್ ತ್ಕ್್ ಪ್ಯ್ಯಾಖ್ಲ್್ 
ದವರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಕ್ದ್್ ದಿಲ್.”

22
್ ಅಗಿರಿಪ್್ಪನ್್  ಫೆಸುತಾಸ್ಕ್  “ಹ್ಯಾ್  ಮನ್ಶೆನ್್ 

ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ ಆಯೊಕ್ಂವ್ಕ್್ ಮ್್ಹಕ್ಯ�್ ಖುಶಿ್ ಆಸ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.
ಫೆಸುತಾಸ್ನ್,್ “ತ್ಣೆಂ್ ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ ತುವೆಂ್ ಫ್ಲ್ಯಾಂ್ 

ಆಯಕ್ವೆಯಾತ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.
23

್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ದಿಸ್್ ಅಗಿರಿಪ್್ಪ್  ರ್ಯ್್ ಆನಿ್ ಬೆನಿಯಾಕೆ್ 
ರ್ಣಂ್ ದಬ್ಜ್ನ್್ ವಸುತಾರ್ಂ್ ನೆ್ಹಸುನ್್ ಆಧಿಕ್ರಿ್ ಸವೆಂ್ 
ತಶೆಂಚ್್ ಸಿಜ್ರೆ�ಯ್ಚ್ಯಾ್  ಪರಿಮುಖ್್  ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ನಿತಿಸ್ಲ್ಕ್  ಆಯ್ಂ.್  ಪ್ವ್್ಕ್  ಭಿತರ್್  ಆಪೊವ್ನಾ್ 
ಹ್ಡಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಫೆಸುತಾಸ್ನ್್ ಶಿಪ್ಯ್ಂಕ್ ತ್ಕ್ದ್್ 
ದಿಲ್.

24
್ ಫೆಸುತಾಸ್ನ್್ ಆಶೆಂ್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ:್ “ರ್ಯ್್ ಅಗಿರಿಪ್್ಪ,್ 

ಆಮೆಚಿ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಹ್ಂಗ್್ ಜಮೊ್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ 
ಲೊಕ್ನೊ�,್  ತುಮಿ್  ಪಳೆಂವ್ಚಿಯಾ್  ಹ್ಯಾ್  ಮನ್ಶೆಕ್ 
(ಪ್ವ್್ಕ)್  ಹ್ಂಗ್ಸರ್್  ಆನಿ್  ಜೆರುಜಲೆಮ್ಂತ್್ 
ಆಸ್ಲ್ಯಾ್  ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್  ಜುದೆವ್ಂನಿ್  ಮ ್್ಹಕ್್  ದೂರ್ಂ್ 
ಸ್ಂಗೊನ್,್  ಹ್ಕ್್  ಮೊನ್ಯಾಚಿ್  ಶಿಕ್್್  ಜ್ಯ್ಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಬೊಬ್ಟ್್ ಮ್ರಿಲ್ಗೆ.್್ 25

್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಹ್ಚಿ್ ತನಿಕ್್ 



207 ಅಪೊಸತಾಲಾಂಚಿ ಕರಿತಾಕ್ಂ 26:17

ಕತ್ಯಾನ್್ ಹ್ಚೆ�್ ಥಂಯ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಕಸಲೆಂಚ್್ ಚೂಕ್ 
ದಿಸೊಂವ್ಕ್್ ನ್.್ ಪುಣ್್ ಸಿ�ಜ್ರ್್ ಥ್ವ್ನಾಚ್್ ನ್ಯಾಯ್್ 
ತಿ�ಪ್ಯಾ್ ಜ್ಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಣೆಂ್ ವಿಚ್ಲ್ಯಾಂ.್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್  ಹ್ಕ್್  ರೊಮ್ಂಕ್  ಧ್ಡುಂಕ್  ಹ್ಂವೆಂ್ 
ನಿಧ್ಯಾರ್್  ಕೆಲ್.್  26

್ ಪುಣ್್  ಹ್ಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಸಿಜ್ರ್ಕ್  ಬರೊಂವ್ಕ್್  ನಿದಿಯಾಷ್ಟ್  ಜ್ಲೊ್್  ಅಪ್ರಿಧ್್ 
ಕ್ಂಯ್್ ಮ ್್ಹಕ್್  ದಿಸ್ನ್.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಹ್ಂವ್್ 
ಹ್ಕ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಸಮೆ�ಸ ತ್ಾಂ್  ಸಮೊರ್ಯ�್  ಭೊ�ವ್್ 
ಕನ್ಯಾ್  ರ್ಯ್್ ಅಗಿರಿಪ್್ಪಚ್ಯಾ್ ಸಮೊರ್ಯ�್ ಹ್ಡ್್ಂ.್ 
ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತುಮಿ್ ಹ್ಕ್್ ಸವ್ಲ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಹ್ಚ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಕ್ತೆಂ್  ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್  ಸಂಗತ್್  ದಿತಲ್ಯಾತ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಅಪೆ�ಕ್ಷಿಸಿತ್.್ 27

್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಚಿಂತ್್ಯಾ್ ಬರಿಂಚ್,್ 
ಎಕ್್ ಕೆೈದಿಚ್ಯಾ್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಆಸೊಚಿ್ ಅಪ್ರಿಧ್್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಣ್್ 
ದ್ಖಯ್ನಾಸ್ತಾನ್್ ತ್ಕ್್ ಸಿಜ್ರ್ಚ್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಧ್ಡೆಚಿಂ್ 
ಪ್ಶೆಂಪಣ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.”

ರಾಯ್ ಅಗಿರಿಪಾ್ಪಚಾಕ್ ಸಮರ್ ಪಾವ್ಲಿ

26್ ್ 1್ ಅಗಿರಿಪ್್ಪನ್್  ಪ್ವ್್ಕ,್  “ಆತ್ಂ್  ತುವೆಂ್ 
ತುಜ್ಯಾ್  ತಫೆಯಾನ್್  ಉಲೊವೆಯಾತ್”್  ಮ್ಹಣ್್ 

ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ.್್ ತವಳ್್ ಪ್ವ್ನ್್್ ಆಪೊ್್ ಹ್ತ್್ ಉಕಲ್ನಾ್ 
ಉಲೊಂವ್ಕ್್  ಸುರು್  ಕನ್ಯಾ್  ಆಶೆಂ್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್:್ 
2

್ “ಆಗಿರಿಪ್್ಪ್ ರ್ಯ್,್ ಜುದೆವ್ಂನಿ್ ಮ್ಹಜೆರ್್ ಮ್ಂಡಲ್್ಯಾ್ 
ಸಕಕ್ಡ್್ ಅಪ್ರಿಂಧ್ಂಕ್ ಹ್ಂವ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿತಲೊಂ.್ ಆಜ್್ 
ತುಜೆ್ ಸಮೊರ್್ ಉಬೆ್ ರ್ವ್ನ್್ ಪರಿತಿವ್ದ್್ ಕರುಂಕ್ 
ಅವ್ಕ್ಸ್್ ಮೆಳೊೆ್್  ಮ್ಹಜೆಂ್  ಭ್ಗ್ಚ್್ ಮ್ಹಣ್್  ಚಿಂತ್.್ 
3

್ ಹ್ಂವ್್ ತುಜೆ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್್ ಚಡ್್ ಸಂತೊಸ್್ 
ಪ್ವ ತ್ಾಂ.್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್  ಜುದೆವ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್  ರಿತಿರಿವ್ಜ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಆನಿ್ ಜುದೆವ್ಂನಿ್ 
ವ್ದ್್ ವಿವ್ದ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ತುಕ್್ ಬರೆಂ್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ದಯ್ಕನ್ಯಾ್ ಮ್ಹಜ್ 
ಉತ್ರಿಂ್ ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯೆನ್್ ಕ್ನ್್ ದಿ�.

4
್ “ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಸವ್ಯಾ್ ಜವಿತ್ಂ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಜುದೆವ್ಂಕ್ 

ಕಳಿತ್್  ಆಸ್.್  ಹ್ಂವ್್  ಸುವೆಯಾರ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ಸ್ಂತ್್  ಗ್ಂವ್ಂತ್ಯ�್  ತ್ಯಾ್  ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ಜೆರುಜಲೆಮ್ಂತ್ಯ�್ ಜಯೆಲ್್್ ರಿ�ತ್್ ತೆ್ ಜ್ಣ್ಂತ್.್ 
5

್ ಹೆ್  ಜುದೆವ್್  ಜ್ಯ್ತಾ್  ಕ್ಳ್್  ಥ್ವ್ನಾಯ�್  ಮ ್್ಹಕ್್ 
ಒಳಕ್ತ್ತ್.್ ತುಂ್ ತ್ಂಚೆ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ವಿಚ್ಶಿಯಾ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ 
ಹ್ಂವ್್ ಬರೊ್ ಫ್ರಿಜೆವ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತೆ್ ತುಕ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾಲೆಂ.್ 
ಜುದೆವ್ಂಚ್ಯಾ್  ಹೆರ್್  ಖಂಯ್ಚಿಯ�್  ಪಂಗ್್ಂಚ್ಯಾಕ್�್ 
ಚಡ್್ ಚತ್ರಿಯೆನ್್ ಫ್ರಿಜೆವ್್ ಜುದೆವ್್ ಧಮ್ಯಾಚ್ಯಾ್ 
ರಿತಿರಿವ್ಜೆಕ್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ತ್ತ್.್ 6್ ದೆವ್ಕ್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಪುವಯಾಜ್ಂನಿ್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಭ್ಸ್ವೆಣ್ಚೆರ್್ ಭವಯಾಸ್ತಾಂ್ ದೆಕುನ್್ 
ಹ್ಂವ್್  ಆತ್ಂ್  ತನೆಕ್ಕ್  ಉಬೊ್  ಆಸ್ಂ.್  7

್ ಹೆಂ್ 
ಭ್ಸ್ವೆಣ್ಂ್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಪೂಣ್ಯಾ್ ಜ್ತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಬ್ರ್್ 
ಕುಳಿಯ್ಂಚೊ್ ಆಮೊಚಿ್ ಲೊ�ಕ್ ಭವಯಾಸುನ್್ ಆಸ್ತ್.್ 
ಜುದೆವ್ಂನಿ್ ದಿ�ಸ್್ ರ್ತ್್ ದೆವ್ಚಿ್ ಸೆವ್್ ಕಚಿಯಾ್ ಹ್ಯಾ್ 

ಭವಯಾಸ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂಚ್.್ ಹ್ಂವ್ಯ�್ ಹ್ಯಾಚ್್ ಭವಯಾಸ್ಯಾಕ್ 
ಲ್ಗುನ್್  ಹ್ಣಂ್  ಮ್ಹಜೆರ್್  ಫಿಯ್ಯಾದ್್  ಮ್ಂಡ್್ಯಾ!್ 
8

್ ಮೆಲ್್ಯಾಂಕ್  ದೆವ್ನ್್  ಜವಂತ್್  ಜ್ವ್ನಾ್ ಉಠಯ ತ್ಾ್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಪ್ತೆಯಾಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತ್ತ್್ ಕ್ತ್ಯಾಕ?

9
್ “ಹ್ಂವ್್ ಫ್ರಿಜೆವ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಸ್ತಾನ್್ ನಜರೆತ್ಚಿಯಾ್ 

ಜೆಜುಚ್ಯಾ್  ನ್ಂವ್ಕ್  ವಿರೊ�ಧ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಸಬ್ರ್್ 
ಕ್ಮ್್  ಕರಿಜ್ಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಚಿಂತುನ್್  ಆಸೊ್.್ 
10

್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಂತ್್ ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಯಾಂಕ್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಸಬ್ರ್್  ಕ್ಮ್್  ಕೆಲ್ಯಾಂತ್.್  ಹ್ಯಾ್  ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಯಾಂಕ್ 
ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಸಬ್ರ್ಂಕ್ ಬಂದೆಂತ್್ ಘಾಲುಂಕ್ 
ಪರಿಧ್ನ್್  ಯ್ಜಕ್ಂನಿ್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಆಧಿಕ್ರ್್  ದಿಲೊ್.್ 
ಜೆಜುಚ್ಯಾ್  ಶಿಸ್ಂಕ್  ಜವೆಶಿಂ್  ಮ್ತ್ಯಾನ್್  ತ್ಕ್್ 
ಹ್ಂವೆಂಯ�್  ಮ್ಹಜ್  ಕಬ್್ತ್್  ದಿಲ್್.್  11

್ ಹಯೆಯಾಕ್ 
ಸಿನ್ಗೊಗ್ಂತ್ಯ�್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತ್ಂಕ್್ ಶಿಕ್್್ ಲ್ಯ್.್ 
ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಇನ್ಕ್ರ್್ ಕಚಿಯಾ್ ಉತ್ರಿಂ್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ತೊಂಡ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಸ್ಂಗ್ಶೆಂ್  ಹ್ಂವೆಂ್ ಪರಿಯತನ್್ 
ಕೆಲೆ್ಂ.್ ತ್ಯಾ್ ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಯಾಂಚೆರ್್ ಚಡ್್ ರ್ಗ್ರ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ತ್ಂಕ್್  ದಗುದಾಂಚ್ಯಾಕ್  ಸೊಧುನ್್  ಪ್ಟ್್  ಧರಿತ್್ 
ಭ್ಯ್್ಯಾ್ ಶಹರ್ಂಕಯ�್ ಗೆಲೊ.

ಆಪಾಣ್ಕ್ ಜಾಲಾಲಿಯ ದರತಾನಾಚಾಕ್ ವಿಶಾಕ್ಂತ್  
ಪಾವಾಲಿಚಿ ಸಾಕ್ಸ್

12
್ “ಏಕ್  ಪ್ವಿಟಂ,್  ದ್ಮ್ಸ್ಕ್್  ಶಹರ್ಕ್  ವಚುಂಕ್ 

ಪರಿಧ್ನ್್  ಯ್ಜಕ್ಂನಿ್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಪವಯಾಣಗೆ್ ಯ�್ 
ಅಧಿಕ್ರ್ಯ�್ ದಿಲೊ.್  13

್ ಹ್ಂವ್್  ದ್ಮ್ಸ್ಕ್ಚ್ಯಾ್ 
ವ್ಟೆರ್್ ವಚುನ್್ ಆಸೊ್ಂ.್ ತವಳ್್ ದೊನ್ಪರ್್ ಜ್ಲೊ್.್ 
ಎಕ್ಚ್ಚಿಣೆಂ್ ತವಳ್್ ಮೊಳ್ಬಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಸುಯ್ಯಾಚ್ಕ್�್ 
ಚಡ್್ ಪಜಯಾಳಿತ್್ ಜ್ಲೊ್್ ಏಕ್ ಉಜ್್ಡ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ಭೊಂವತಾಣಂ್ ಆನಿ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಸವೆಂ್ ಪಯ್ಣ್್ ಕತ್ಯಾಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ 
ಭೊವತಾಂಣಂ್  ಪಜಯಾಳೊೆ್.್  14

್ ಆಮಿ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಧಣಯಾಕ್ 
ಆಪ್ಟಲ್ಯಾಂವ್.್ ತವಳ್್ ಏಕ್ ತ್ಳೊೆ್ ಜುದೆವ್ಂಚ್ಯಾ್ 
್ ಭ್ಶೆನ್್ a್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಸಂಗಿಂ್ ಉಲೊಂವೆಚಿ್ ಆಯಕ್ಲೆಂ.್ ತೊ್ 
ತ್ಳೊೆ,್  ‘ಸ್ವ್್,್  ಸ್ವ್್,್  ತುಂ್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ದಗಿಧ್ತ್ಯ್?್ ಕ್ಂಟ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಗುಳ್ಯಾಕ್ ಗುಡ್್ಯ್್ಯಾರ್್ 
ತುಕ್್ ಕಷ್ಟ’್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ.

15
್ “ಹ್ಂವೆಂ,್ ‘ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್ ತುಂ್ ಕೊಣ್?’್ ಮ್ಹಳೆಂ.

“ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್,್ ‘ತುವೆಂ್ ದಗುದಾಂಚೊ್ ಜೆಜುಚ್್ ಹ್ಂವ್.್ 
16

್ ಊಠ್!್ ತುಕ್್ ಮ್ಹಜೊ್  ಚ್ಕರ್್ ಮ್ಹಣುನಿ�್  ಸ್ಕಸೆ್ 
ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾಕಯ�್ ವಿಂಚುನ್್ ಕ್ಡ್್ಂ.್ ಹ್ಯಾ್ ಘಡಿಯೆರ್್ 
ಹ್ಂವ್್ ತುಕ್್ ದಿಷಿಟಕ್ ಪಡ್್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಯ�್ ಹ್ಂವೆಂ್ 
ತುಕ್್  ದಿಂವ್ಚಿಯಾದಶಯಾನ್ಂ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಯ�್  ತುಂ್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ಸ್ಕಸೆ್ ಜ್ತಲೊಯ್.್ ಹ್ಯಾ್ ಖ್ತಿರ್ಚ್್ ಹ್ಯಾ್ 
ವೆಳ್ರ್್ ಹ್ಂವ್್ ತುಕ್್ ದಿಷಿಟ್ ಪಡ್ಂ್.್ 17

್ ತುಜ್ಯಾ್ ಸ್ಂತ್್ 
ಲೊಕ್್ ಥ್ವ್ನಾಯ�್ ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್್ 
ಥ್ವ್ನಾಯ�್ ತುಕ್್ ವ್ಯ್ಟ್ ಜ್ಯ್ನಾಶೆಂ್ ರ್ಕ್ತಾಲೊಂ.್ 

a 26.14ಜುದೆವಾಂಚಿ ಭಾಸ್ ಅರಮೆ�ಯ್ ವ್್ ಭ್ಸ್.
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ಹ್ಂವ್್ ತುಕ್್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾನ್್ ಧ್ಡ್ತಾಂ.್ 18
್ ತುವೆಂ್ 

ತ್ಂಕ್್ ಸತ್್ ಸ್ಂಗೊಂವ್ನಾ್ ತ್ಂಕ್್ ಕ್ಳೊೆಕ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಉಜ್್ಡ್ಕ್ ಯೆ�ಶೆಂ್ ಸೆೈತ್ನ್ಚ್ಯಾ್ ಅಧಿಕ್ರ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಸುಟ್ಕ್್ ಪ್ವ್ನ್್ ದೆವ್್ ಥಂಯ್್ ಪತಿಯಾಶೆಂ್ ಕರಿಜಯ್.್ 
ತವಳ್್  ತ್ಂಚಿ್  ಪ್ತ್ಕ್ಂ್  ಭೊಗಸೆತ್ಲ್ಂ.್  ಮ್ಹಜೆರ್್ 
ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವಚ್ಯಾಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ತೆ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ 
ಪಜೆಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ದ್ಯ್್್ ಜೊಡ್ತಾಲೆ’್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.”

ಆಪಾಲಿಯ ಸೆವೆ ವಿಶಾಕ್ಂತ್ ಪಾವಾಲಿಚೆಂ ವಿವರಣ್
19

್ ಪ್ವ್್ನ್್ ಉತ್ರ್್ ಮುಂದರುನ್್ ಆಶೆಂ್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ:್ 
“ಆಗಿರಿಪ್್ಪ್ ರ್ಯ್,್ ಹ್ಂವೆ್ ಸಗ್ಯಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಹೆಂ್ ದಶಯಾನ್್ 
ಪಳೆಲ್ಯಾ್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ತ್ಕ್್  ವಿಧೆ�ಯ್್  ಜ್ಲೊ.್ 
20

್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಲೊಕ್ಕ,್  ‘ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ಖ್ತಿರ್್ 
ಪಶಚಿತ್ತಾಪ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ದೆವ್್ ಥಂಯ್್ ಪತಯಾಜಯ್’್ ಮ್ಹಣುನಿ�್ 
ತ್ಂಕ್್  ಜ್ಂವೆಚಿಂ್  ಪಶಚಿತ ತ್ಾಪ್್  ಕನ್ಯಾಯಾ್  ಮ್ರಿಫತ್್ 
ದ್ಖಯ್ಯ್್  ಮ್ಹಣುನಿ�್  ಸ್ಂಗೆ್ಂ.್  ಪಯ್ೆಂ್  ಜ್ವ್ನಾ್ 
ದ್ಮ್ಸ್ಕ್ಯ�್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕಯ�್ 
ಜುದೆ�ಯ್ಚ್ಯಾ್ ಹಯೆಯಾಕ್ ಜ್ಗ್ಯಾಕ್ ವಚುನ್್ ಥಂಯ್್ 
ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಹಿ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಸ್ಂಗೊ್ಯಾ.್ ತೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್ 
ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಯ�್ ಗೆಲೊ.

21
್ “ಹ್ಯಾ್  ಕ್ರಣ್್ ಖ್ತಿರ್್ ಜುದೆವ್ಂನಿ್ ಮ ್್ಹಕ್್ 

ದೆವ್ಳ್ಂತ್್ ಧನ್ಯಾ್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ರುಂಕ್ ಪರಿಯತನ್್ 
ಕೆಲೆಂ.್  22

್ ಪುಣ್್  ದೆವ್ನ್್ ಮ ್್ಹಕ್್  ಆಧ್ರ್್  ದಿಲೊ.್ 
ತೊ್  ಆಜ್್  ಪಯ್ಯಾನ್್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಆಧ್ರ್್  ದಿ�ವ್ನಾಚ್್ 
ಆಸ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್ಚ್್ ಆಜ್್ ಹ್ಂಗ್್ ಉಬೊ್ ರ್ವ್್್ 
ಆನಿ್  ಹ್ಂವೆಂ್  ದೆಖ್್ಯಾ್  ಸಂಗಿತಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ಸ್ಕಸೆ್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್ ಪುಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ಕ್ಂಯ್್ 
ನವೆಂ್  ಸ್ಂಗ್ನ್ಶೆಂ್ ಮೊಯ್ೆ್ ಆನಿ್ ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂನಿ್ 
ಮುಖ್ರ್್ ಘಡ್ತಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೊ್ಯಾ್ ಸಂಗಿತಾಚ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ.್ 
23

್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾನ್್ ಕಷ್ಟ್ ಸೊಸುನ್್ ಮೊರೊನ್,್ ಮೆಲ್್ಯಾಂತೊ್್ 
ಪರಿಥಮ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಜವಂತ್್  ಉಠೊನ್್  ಯೆ�ವ್ನಾ,್ 
ಜುದೆವ್ಂಕಯ�್  ಜುದೆವ್್  ನ್ಹಯ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾಂಕಯ�್ 
ಉಜ್್ಡ್್ ಹ್ಡ ತ್ಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ಮೊಯ್ೆ್ ಆನಿ್ ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂನಿ್ 
ಸ್ಂಗ್್ಂ.”

ಅಗಿರಿಪಾ್ಪಕ್ ಮೆಚೊವಾಂವ್ಕಾ ಪಾವಾಲಿಚೆಂ ಪರಿಯತನ್
24

್ ಪ್ವ್್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ಹಿ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾನ್್ 
ಫೆಸ ತ್ಾಸ್ನ್,್  “ಪ್ವ್್,್  ತುಂ್  ಪ್ಸೊ್  ಜ್ಲ್ಯ್!್ 
ವಿಶೆ�ಸ್್ ಶಿಕ್್ಪ್ ವವಿಯಾಂ್ ತುಕ್್ ಪ್ಸೊ್ ಜ್ಯೆಶೆಂ್ ಕೆಲ್ಂ!”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ವ್ಹಡ್್ಯಾ್ ತ್ಳ್ಯಾನ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

25
್ ಪ್ವ್್ನ್,್  “ಭೊ�ವ್್  ಮ್ನೆಸ್ತಾ್  ಫೆಸುತಾಸ್,್ 

ಹ್ಂವ್್  ಪ್ಸೊ್  ನ್ಹಯ್.್  ಹ್ಂವೆಂ್  ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್  ಸತ್್ 
ಸಂಗಿತಾ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್  ಮ್ಹಜ್  ಉತ್ರಿಂ್  ಬೆಕುಫ್ಚಿ್ 
ಉತ್ರಿಂ್ ನ್ಹಯ್.್ ಹ್ಂವ್್ ಅಕಕ್ಲ್್ ಆಸ್ಲೊ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 
26

್ ಅಗಿರಿಪ್್ಪ್  ರ್ಯ್ಕ್  ಹಿ್  ಸಂಗಿತಾ್  ಕಳಿತ್್  ಆಸ್ತ್.್ 
ಹ್ಂವ್್  ತ್ಚೆ್  ಸಮೊರ್್  ಧೆೈರ್ನ್್  ಉಲೊಂವ್ಕ್್ 

ಸಕ ತ್ಾಲೊಂ.್  ಹಿ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಸಂಗಿತಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ತ್ಣೆಂ್ 
ಆಯಕ್ಲ್ಯಾತ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಹ್ಂವ್್  ಜ್ಣ್.್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಲೊ�ಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿಯಾ್ ಜ್ಗ್ಯಾರ್್ ಹಿ್ 
ಸಂಗಿತಾ್ ಘಡೊ್ಯಾ.್ 27

್ ಆಗಿರಿಪ್್ಪ್  ರ್ಯ್,್ ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂನಿ್ 
ಬರಯೊ್ಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ತುಂ್ ಪ್ತೆಯಾತ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್್ 
ಜ್ಣ್!”್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

28
್ ಆಗಿರಿಪ್್ಪ್  ರ್ಯ್ನ್್  ಪ್ವ್್ಕ,್  “ಚಡ್್ 

ಸುಲ್ಭ್ಯೆನ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಮೆಚೊ್ನ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್್ ಕಯೆಯಾತ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತುನ್್ ಆಸ್ಯ್ಗಿ�?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.

29
್ ಪ್ವ್್ನ್,್  “ಸುಲಭ್ಗಿ�್  ಕಷ್ಟಗಿ�್  ತೆಂ್ ಮ ್್ಹಕ್್ 

ಪರಿಮುಖ್್ ನ್ಹಯ್.್ ತುಂ್ ಮ್ತ್ರಿ್ ನ್ಹಯ್,್ ಆಜ್್ ಮ್್ಹಕ್್ 
ಆಯೊಕ್ಂವ್ಚಿ್ ಹಯೆಯಾಕೊ್ಯ�್ ಬಚ್ವ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಮ್ಹಜೆ್ 
ಬರಿಂಚ್್  ಜ್ಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್  ಹ್ಂವ್್  ದೆವ್್  ಥಂಯ್್ 
ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್  ಕತ್ಯಾಂ.್  ಪುಣ್್  ಹೊಯಾ್  ಸ್ಂಕ್್್  ಮ್ತ್ರಿ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ನ್ಕ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

30
್ ಆಗಿರಿಪ್್ಪ್ ರ್ಯ್ನ್,್ ಅಧಿಪತಿ್ ಫೆಸುತಾಸ್,್ ಬೆನಿಯಾಸ್್ 

ರ್ಣಂ್  ಆನಿ್  ತ್ಂಚೆ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಬಸ್ಲೆ್  ಸಕಕ್ಡ್್ 
ಲೊ�ಕ್ ಉಬೆ್ ರ್ವ್ನ್್ 31

್ ಥಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಗೆಲೆ.್ ತೆ್ 
ಎಕ್ಮೆಕ್,್ “ಹ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಕ್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ರುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ್ 
ವ್್ ಬಂದೆಂತ್್ ಘಾಲುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ.್ ಹ್ಣೆಂ್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಕಸಲೆಂಚ್್ ವ್ಯ್ಟ್ ಕರುಂಕ್ ನ್!”್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಉಲೊಂವ್ಕ್್ 
ಲ್ಗೆ.್್ 32

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಆಗಿರಿಪ್್ಪನ್್ ಫೆಸುತಾಸ್ಕ,್ “ಹ್ಣೆಂ್ 
ಸಿಸ್ರ್ಕ್ ವಿನಂತಿ್ ಕರಿನ್ತ್್ಯಾರ್,್ ಹ್ಕ್್ ಸುಟ್ಕ್್ 
ದಿವೆಯಾತಿ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ರೊಮಾಕ್ ಪಾವಾಲಿಚೆಂ ತಾವಾತಾರ್ ಪಯ್ಣ್

27್ ್ 1್ ಆಮಿ್ ಇಟಲ್ಕ್ ತ್ವ್ಯಾರ್್ ಪಯ್ಣ್್ ಕರಿಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ನಿಶಚಿಯ್್ ಜ್ಲ್.್ ಪ್ವ್ಕ್್ ಹೆರ್್ ಥೊಡ್ಯಾ್ 

ಬಂಧಿವ್ನ್ಂಕ್  ಜೂಲ್ಯ್ಸ್್  ಮ್ಹಳೊೆ್್  ಅಧಿಕ್ರಿ್ 
ರ್ಕ್ಲ್್  ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.್  ಜೂಲ್ಯ್ಸ್್  ಅಧಿಪತಿಚ್ಯಾ್ 
ಸೆೈನ್ಯಾಂತ್್ ಸೆವ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಆಸೊ್.್ 2

್ ಆಮಿ್ ತ್ವ್ಯಾರ್್ 
ಚಡುನ್್ ಥಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಸಲ್ಯಾಯಾಂವ್.್ ತೆಂ್ 
ತ್ರುಂ್  ಅದುರಿಮೆತಿ್  ಶಹರ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಆಯ್ೆಂ್  ಆನಿ್ 
ಆಸಿಯ್ಚ್ಯಾ್ ಸಬ್ರ್್ ಜ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ವಚುಂಕ್ ತಯ್ರ್್ 
ಜ್ಲೆ್ಂ.್ ಆರಿಸ್ತಾಖ್ಯಾ್ ಆಮೆಚಿ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಯೊ್.್ ತೊ್ 
ಮ್ಸೆದೊ�ನಿಯ್ಕ್  ಸೆವ್ಯಾಲ್್ಯಾ್  ಥೆಸ್ಸೆಲೊ�ನಿಕ್್ 
ಶಹರ್ಚೊ.

3
್ ದುಸ್ರಿಯಾ್  ದಿ�ಸ್್  ಆಮಿ್  ಸಿದೊನ್್  ಶಹರ್ಕ್ 

ಆಯ್್ಯಾಂವ್.್ ಜೂಲ್ಯಸ್್ ಪ್ವ್್ಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಚಡ್್ 
ದಯ್್ ದ್ಖೊಂವ್ಚಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೊ.್ ಇಷ್ಟಂ್ ಸಶಿಯಾಂ್ 
ವಚುನ್್ ಭೆಟ್್ ಕರುಂಕ್ ತ್ಣೆಂ್ ಪ್ವ್್ಕ್ ರಜ್್ ದಿಲ್.್ 
ಇಷ್ಟ್ ಪ್ವ್ಚ್್ಯಾ್ ಗಜ್ಯಾಯಾಂಕ್ ಪ್ವತಾಲೆ.್ 4್ ಆಮಿ್ ಸಿದೊನ್್ 
ಶಹರ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಸಲ್ಯಾಯಾಂವ್.್ ಮುಖ್ರ್್ ವ್ರೆಂ್ 
ವ ್್ಹಳೊೆನ್್ ಆಸ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಆಮಿ್ ಸಿ�ಪ್ರಿ್ ದಿ್�ಪ್ಚ್ಯಾ್ 
ಲ್ಗ್ಶೆರ್್ ತ್ವ್ಯಾರ್್ ಪಯ್ಣ್್ ಕೆಲೆಂ.್ 5

್ ಸಿಲ್ಸಿಯ್ಕ್ 
ಪ್ಂಫಿ�ಲ್ಯ್ಕ್  ಸಮೊರ್್  ಆಸೊ್್  ದಯೊಯಾ್  ಆಮಿ್ 
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ಉತ್ಲೊಯಾ.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಆಮಿ್ ಲುಸಿಯ್್ ಪ್ರಿಂತ್ಂತ್್ 
ಆಸ್ಚಿಯಾ್  “ಮಿ�ರ್”್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್  ಗ್ಂವ್ಕ್ ಆಯ್್ಯಾಂವ್.್ 
6

್ ಅಲೆಕ್ಸೆಂದಿರಿಯ್ಥ್ವ್ನಾ್  ಆಯ್ೆಲೆಂ್  ಏಕ್  ತ್ರುಂ್ 
“ಮಿ�ರ್”್ ಥಂಯ್್ ಆಸ್ಲೆಂ್ ಅಧಿಕ್ರಿನ್್ ದೆಖೆ್ಂ.್ ಹೆಂ್ 
ತ್ರುಂ್  ಇಟಲ್ಯ್ಕ್  ವೆಚೆಂ್  ಆಸೆ್ಂ.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್ 
ತ್ಣೆಂ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ತ್ಯಾ್ ತ್ವ್ಯಾಕ್ ಚಡಯ್ೆಂ.

7
್ ಆಮಿ್  ಸಬ್ರ್್  ದಿ�ಸ್ಂ್  ಪಯ್ಯಾನ್್  ಸವ್ಕ್ಸ್್ 

ತ್ವ್ಯಾರ್್  ಪಯ್ಣ್್  ಕೆಲೆಂ.್  ಮುಖ್ರ್್  ವಚುಂಕ್ 
ವ್ಯ್ಯಾ್ ನಿಮಿತಾಂ್ ಆಮಿ್ ಸಿನಾ�ಡ್್ ಶಹರ್ಕ್ ಪ್ಂವ್ಚಿಯಾಕ್ 
ಚಡ್್ ಕಷ್ಟ್ ಜ್ಲೆಂ.್ ತ್ಯಾ್ ವ್ಟೆರ್್ ಆನಿಂಕ್�್ ಮುಖ್ರ್್ 
ಪಯ್ಣ್್ ಕರುಂಕ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ನ್.್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್  ಆಮಿ್  ಸ್ಲೊಮನ್್  ಸ್ಮ್ಖಾಚ್ಯಾನ್್  ಕೆರಿ�ತ್್ 
ದಿ್ಪ್ಚ್ಯಾ್ ದಕ್ಷಿಣೆಯಾಕ್ ತ್ವ್ಯಾರ್್ ಪಯ್ಣ್್ ಕೆಲೆಂ.್ 8್ ಆಮಿ್ 
ಭೊ�ವ್್ ಕಷ್ಟಂನಿ್ ಕರ್ವಳ �ೆ್ ಸಶಿಯಾನ್್ ಆಮಿ್ “ಸುರಕ್ಷಿತ್್ 
ಬಂದರ್”್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ಜ್ಗ್ಯಾಕ್ ಆಯ್್ಯಾಂವ್.್ ಲ್ಸೆ�ಯ್್ 
ಶಹರ್್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಆಸೆ್ಂ.

9
್ ಪುಣ್್  ಆಮಿ್  ಚಡ್್  ವೆ�ಳ್್  ವಿಬ್ಡ್ಲೊ.್  ಆತ್ಂ್ 

ತ್ವ್ಯಾರ್್ ಪಯ್ಣ್್ ಕಚೆಯಾಂ್ ಅಪಯ್ಚೆಂ್ ಜ್ವ್ನಾಸೆ್ಂ.್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ಜುದೆವ್ಂಚೆಂ್  ಉಪ್ಸ್ಚೊ್ 
್ ದಿ�ಸ್್ a್  ತವಳ್ಚ್್ ಉತಲೊಯಾಲೊ.್  10

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್ 
ಪ್ವ್್ನ್್ ತ್ಂಕ್,್ “ಲೊಕ್ನೊ�,್ ಹ್ಯಾ್ ಪಯ ಣ್್ಂತ್್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಚಡ್್ ಅಪ್ಯ್್ ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾರ್್ ಆಸ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ಭೊಗ ತ್ಾ.್ ತ್ರುಂ್ ಆನಿ್ ತ್ವ್ಯಾರ್್ ಆಸ್ಲೊಯಾ್ 
ವಸುತಾ್  ನ್ಸ್್  ಜ್ತೆಲೊಯಾ.್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಜವ್ಕಯ�್ 
ಅಪ್ಯ್್ ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾರ್್ ಆಸ್!”ಮ್ಹಣ್್ ಚತ್ರಿಯ್್ ಸ್ಂಗಿ.್್ 
11

್ ಪುಣ್್ ತ್ವ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಮುಖೆಲ್್ ಆನಿ್ ಯೆಜೊಮನ್ನ್್ 
ಪ್ವ್್ಚಿ್  ಉತ್ರಿಂ್  ಆಯಕ್ಲೆಂ್  ನ್.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್ 
ಅಧಿಪತಿನ್್ ಪ್ವ್್ಚೆಂ್ ಉತ್ರಿಕ್ ಗುಮನ್್ ದಿ�ನ್ಶೆಂ,್ 
ತ್ವ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಮುಖೆಲ್್ ಆನಿ್ ಯಜೊಮನ್ಯಾನ್್ ಸ್ಂಗಲ್್ಂ್ 
ಉತ್ರಿಂ್  ಪ್ತೆಯಾಲೊ.್  12

್ ತ್ಯಾ್  ಬಂದರ್್  (್  ಸುರಕ್ಷಿತ್್ 
ಬಂದರ್)್ ಹಿಂವ್ಳ್ಚೆಂ್ ಕ್ಳ್ರ್್ ತ್ರುಂ್ ರ್ವ್ಚಿಯಾಕ್ 
ಬರೊ್ ಜ್ಗೊ್ ನ್ಹಯ್್ ಆಸೊ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತ್ರುಂ್ 
ಥಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಸರಜ್ಯ್ಚ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಚಡ್್ 
ಜಣ್ಂನಿ್ ಠರ್ಯ್ೆಂ.್ ಆಮಿ್ ಫೆನಿಕ್ಸೆಕ್ ಪ್ವ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್್ 
ಮ್ಹಣ್್  ಚಿಂತೆ್ಂ.್  ಹಿಂವ್ಳೆಚ್ಯಾ್  ಕ್ಳ್ರ್್  ತ್ರುಂ್ 
ಥಂಯ್್ ರ್ವಯೆತೆ.್ ಫೆನಿಕಸೆ್ ಕೆರಿ�ತ್್ ದಿ್�ಪ್ಚೆಂ್ ಏಕ್ 
ಶಹರ್.್ ನೆೈಋತಯಾ್ ಆನಿ್ ವ್ಯುವ್ಯಾ್ ಕುಶಿಕ್ ತೊಂಡ್್ 
ಕನ್ಯಾ್ ಆಸೆ್ಂ.

ವಾದಳ್
13

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಬರೆಂ್ ವ್ರೆಂ್ ದಕ್ಷಿಣೆ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ವ್್ಹಳ್ಂಕ್ 
ಲ್ಗೆ್ಂ.್  ತ್ವ್ಯಾರ್್  ಆಸ್ಲೆ್  ಲೊ�ಕ,್  “ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ಜ್ಯ್ಲೆ್ಂ್  ಹೆಂ್  ವ್ರೆಂಚ್,್  ಆತ್ಂ್  ತೆಂ್  ಆಮ್ಕ್ಂ್ 

a 27.9ಉಪಸಾಚೊ ದೇಸ್ಜುದೆವ್ಂಚ್ಯಾ್ ಹ್ಯಾ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ದಿ�ಸ್್ 
ಆಯ್್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಯುವ್ಂಚೊ್  ಕ್ಳ್್  ಸುರು್  ಜ್ತ್.್ 
ದಯ್ಯಾಚೆರ್್ ಸುಳಿ್ ವ್್ಹರೆಂ್ ಯೆಂವ್ಚಿ್ ವೆ�ಳ್್ ತೊ.

ಮೆಳೆ್ಂ!”್  ಮ್ಹಣ್್  ಚಿಂತುಂಕ್  ಲ್ಗೆ್.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್ 
ತ್ಣಂ್ ತ್ವ್ಯಾಚ್ಯಾ-ನ್ಂಗರ್್ b್ ವಯ್ರಿ್ ವ್ಡೆ್.್ ಆಮಿ್ 
ಕೆರಿ�ತ್್ ದಿ್�ಪ್ಚ್ಯಾ್ ಕರ್ವಳಿಂತ್ಚ್್ ತ್ವ್ಯಾರ್್ ಪಯ್ಣ್್ 
ಕೆಲೆಂ.್ 14

್ ಪುಣ್್ “ಈಶ್ನಯಾ್ ಝಡ್್ ್ ವ್ರೆಂ”್ c್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ 
ಝಡ್್ ವ್ರೆಂ್ ದಿ್�ಪ್ಂತ್್ ವ್್ಹಳೊೆಂವ್ಕ್್ ಸುರು್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
15

್ ತ್ವ್ಯಾಕ್  ಮ್ನ್ಯಾ್  ಗೆಲೆಂ.್  ತ್ವ್ಯಾಕ್  ತ್ಯಾ್ 
ವ್ಯ್ಯಾ್ ಮುಖ್ರ್್ ಚಲುಂಕ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾ.್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್ ವ್ರೆಂ್ ವ್್ಹಳ್ಚಿಯಾ್ ಕುಶಿಕ್ ವಚುಂಕ್ ಲ್ಗೊ್ಯಾ.

16
್ ಆಮಿ್  “ಕ್ವ ದ್ಾ”್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್  ಲ ್್ಹನ್್  ದಿ್�ಪ್ಚ್ಯಾ್ 

ಆಡೊಸ್ಕ್  ಉತೊರಿನ್್  ಗೆಲ್ಯಾಂವ್.್  ತವಳ್್  ಆಮಿ್ 
ತ್ವ್ಯಾರ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಲ್್ಹನ್್ ದೊಣ್ ಭಿತರ್್ ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ 
ಜ್ಲೆಂ.್ ಪುಣ್್ ತೆಂ್ ಕ್ಮ್್ ಚಡ್್ ಕಷ್ಟಂಚೆಂ್ ಜ್ವ್ನಾಸೆಂ್.್ 
17

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ತ್ರುಂ್  ಫುಟೊನ್್  ವಸನ್ಶೆಂ್ 
ತ್ವ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಭೊಂವತಾಣಂ್ ದೊಯ್ಯಾಂನಿ್ ಬ್ಂಧೆಂ್.್ ತ್ಯಾ್ 
ಉಪ್ರಿಂತ್್ “ಸತಿಯಾಸ್”್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ವೆಳೆಚ್ಯಾ್ ರೆಂವೆಂತ್್ 
ತ್ರುಂ್ ರೊಂಬತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಂಕ್್ ಭೆಂ್ ಜ್ಲೆಂ.್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್  ತ್ಣಂ್  ್ ಹ್ಯೆಯಾಕ್ d್  ದೆಂವುನ್್  ತ್ವ್ಯಾಕ್ 
ಬಡೊನ್್  ವಚುಂಕ್  ವ್ಯ್ಯಾಯಾಕ್  ಅವ್ಕ್ಸ್್  ಕನ್ಯಾ್ 
ದಿಲೊ.

18
್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ದಿ�ಸ್,್ ಝಡ್್ ವ್ರೆಂ್ ಬಳ್ನ್್ ವ್್ಹಳ್ಚಿಯಾ್ 

ವವಿಯಾಂ್ ಲೊಕ್ನ್್ ತ್ವ್ಯಾರ್್ ಆಸ್ಲೊ್ ಥೊಡೊ್ ಸರಕ್ 
ದಯ್ಯಾಂತ್್  ಉಡಯ್ೊ.್  19

್ ಏಕ್  ದಿ�ಸ್್  ಜ್ಲ್ಯಾ್ 
ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತ್ವ್ಯಾಚಿಂ್ ಸ್ಹೆತ್್ ಆಪ್್ಯಾಚ್್ ಹ್ತ್ಂನಿ್ 
ಕ್ಡ್ನಾ್ ಉಡಯೊ್.್ 20

್ ಸಬ್ರ್್ ದಿ�ಸ್್ ಪಯ್ಯಾನ್್ ಆಮಿ್ 
ಸುಯೊಯಾ್ ಜ್ಂವ್್ ನೆಕೆತ್ರಿಂ್ ಜ್ಂವ್್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್ ನ್.್ 
ಝಡ್್ ವ್ರೆಂ್ ಭಿರ್ಂಕುಳ್್ ಜ್ಲೆ್ಂ.್ ಆಮಿ್ ಜವ್ಂತ್್ 
ಉತ್ಯಾಂವ್್ ಮ್ಹಳೊೆ್್ ಭವ್ಯಾಸೊ್ ಸ್ಂಡುನ್್ ಗೆಲೊ.್ 
ಆಮಿ್ ಮೊತ್ಯಾಂವ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಲ್ಗ್್ಯಾಂವ್.

21
್ ತ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಂನಿ್ ಚಡ್್ ದಿ�ಸ್್ ಜೆವ್ಣ್್ ಕರುಂಕ್ 

ನ್ತೆ್ಂ.್ ತವಳ್್ ಏಕ್ ದಿ�ಸ್್ ಪ್ವ್್್ ಉಬೆ್ ರ್ವ್ನ್್ 
ತ್ಂಕ್,್ “ಲೊಕ್ನೊ�,್ ಕೆರಿ�ತ್್ ದಿ್ಪ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ 
ಸರನ್ಯೆ್ ಮ್ಹಣ್್  ಹ್ಂವೆಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸ್ಂಗ್ಲೆ್ಂ.್ 
ತುಮಿ್ ಮ್ಹಜ್ ಉತ್ರಿಂ್  ಆಯಕ್ಜಯ್್  ಆಸಿ್ಂ.್  ತವಳ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಇತೆ್ಂ್ ಕಷ್ಟ್ ಜ್ಂವ್್ ನಷ್ಟ್ ಜ್ಂವ್್ ಜ್ತೊ್ 
ನ್ತೊ್.್ 22

್ ಆತ್ಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ತುಮಿ್ ಸಂತೊಸ್ನ್್ 
ಆಸಜ್ಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಹ್ಂವ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್ 
ತುಮೆಚಿ್  ಮಧೆಂ್  ಎಕೊ್ಯ್ ಮೊಚೆಯಾಂ್  ನ್ಂತ್!್  ಪುಣ್್ 
ತ್ರುಂ್  ನ್ಸ್್  ಜ್ತಲೆಂ.್  23

್ ಕ್ಲೆಚಿಂ್  ರ್ತಿಂ್ 
ದೆವ್ಚೊ್  ಏಕ್ ದೂತ್,್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಬಗೆ್ಕ್  ಆಯ್ಲೊ್.್ 
ತ್ಯಾ್ ದೆವ್ಕಚ್್ ಹ್ಂವ್್ ಆರ್ಧನ್್ ಕತ್ಯಾಂ.್ ಹ್ಂವ್್ 
ತ್ಚೊ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 24

್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ದೂತ್ನ್,್ ‘ಪ್ವ್್,್ 

b 27.13 ನಾಂಗರ್ ತ್ವ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಲ್ಗ್ಶೆರ್್ ದೆಂವ್ವೆಚಿಂ್ ಜಡ್್ 
ಜ್ಲೆ್ಂ್ ಲೊಂಕ್್ಚೆಂ್ ಆಯುಧ್.
c 27.14ಈಶಾನಕ್ ಝಡ್ ವಾರೆಂಉತತಾರ್್ ಆನಿ್ ಪೂವ್ಯಾ್ ಕುಶಿಚೊ್ 
ಮಧೊ್್ ಭ್ಗ್.
d 27.17ಹಾಯ್ತ್ವ್ಯಾಕ್ ಬ್ಂಧೆಚಿಂ್ ವಸುತಾರ್.
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ಭಿಯೆನ್ಕ್!್ ತುಜೆ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಪಯ್ಣ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ 
ಲೊ�ಕ್ಚೊ್ ಜ�ವ್್ ಉರೆೈತ್ಲೊಂ್ ಮ್ಹಣ್್  ದೆವ್ನ್್ 
ತುಕ್್  ಭ್ಸ್ವ ಣೆ್ಂ್  ದಿಲ್ಂ’್  ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 
25

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಲೊಕ್ನೊ�,್ ಸಂತೊಸ್ಂತ್್ ಆಸ್!್ 
ಹ್ಂವೆಂ್  ದೆವ್ಚೆರ್್  ಭವಯಾಸೊ್  ದವಲ್ಯಾ.್  ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ದೂತ್ನ್್ ಸ್ಂಗಲ್್ಯಾ್ ಬರಿ್ ಹಯೆಯಾಕ್ ಘಡತಾಲೆಂ.್ 26

್ ಪುಣ್್ 
ಆಮಿ್ ಏಕ್ ದಿ್�ಪ್ಚ್ಯಾ್ ತಡಿಕ್ ಪ್ವ್ಜ್ಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

27
್ ಚೊವ್ದಾವಿ್ ರ್ತಿ್ ಆಮಿ್ ಆದಿರಿಯ್ತಿಕ್ ದಯ್ಯಾಂತ್್ 

ಆಸ್್ ಪ್ಸ್್ ಲೊಟುನ್ಚ್್ ಪಯ್ಣ್್ ಮುಂದಸಿಯಾಲೆಂ.್ ಆಮಿ್ 
ಭುಂಯ್ಕ್್ ಲ್ಗ್ಶೆರ್್ ಆಸ್ಂವ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ವ್ಯಾಟ್ಯಾಂಕ್ 
ಭೊಗೆ್ಂ.್ 28

್ ತ್ಣಂ್ ಮ್ಪ್ಚೊ್ ಗುಳೊೆ್ ದಯೆಯಾಚ್ಯಾ್ 
ತಕೆ್ಕ್  ಬ್ಂಧುನ್್  ಉದ್ಕ್ಕ್  ಸಕ್್್  ದೆಂವಯ್ೆಂ.್ 
ಉದ್ಕ್ ಶೆಂಭರ್್ ಆನಿ್ ವಿ�ಸ್್ ಮ್ಪ್್ ಗುಂಡ್್ ಆಸೆ್ಂ.್ 
ತ್ಣಂ್  ಚಿಕೆಕ್ಶೆ್  ಫುಡೆಂ್  ವೆತಚ್್  ದೊರಿ್  ಉದ್ಕ್ಕ್ 
ದೆಂವಯ್.್  ಥಂಯ್್ ಉದ್ಕ್ಚಿ್  ಗೂಂಡ್್  90್  ಮ್ಪ್್ 
ಆಸಲೆ್ಂ.್ 29

್ ತ್ರುಂ್ ಖಡ್್ಪಕ್ ಅದ್ತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ವಯಾಟೆ್ 
ಭಿಯೆಲೆ.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತ್ಣಂ್  ಚ್ರ್್  ನ್ಂಗರ್್ 
ಉದ್ಕ್ಕ್ ದೆಂವಯ್ೆ.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತ್ಣಂ್ ಉಜ್್ಡೊಂವಿದಾ್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಮ್ಗೆಣ್ಂ್ ಕರಿಲ್ಗೆ್.್ 30

್ ತ್ವಯಾಟ್ಯಾ್ ಪೆೈಕ್್ ಥೊಡೆ್ 
ತ್ರುಂ್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಸೊಡಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಸ್ಲೆ.್ ತ್ಣಂ್ 
ದೊಣಕ್ ಉದ್ಕ್ಕ್ ದೆಂವುನ್,್ ತ್ವ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಮುಖ್್ಯಾ್ 
ಕುಶಿನ್್ ಆನಿಂಕ್�್ ಥೊಡೆ್ ನ್ಂಗರ್್ ದೆಂವ್ವೆಚಿಂ್ ಬರಿ್ 
ದ್ಖಯ್ೆಂ.್ 31

್ ಪುಣ್್ ಪ್ವ್್ನ್್ ಅಧಿಕ್ರಿಕ್ ಆನಿ್ ಹೆರ್್ 
ಶಿಪ್ಯ್ಂಕ,್ “ಹ್ಯಾ್ ತ್ವ್ಯಾಟೆ್ ತ್ವ್ಯಾರ್್ ಆಸ್ನ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ತುಮೊಚಿ್ ಜ�ವ್್ ಉರೊಂವ್ಕ್್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ನ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 32

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಶಿಪಯ್ಂನಿ್ 
ದೊರಿಯೊ್ ಕುಡೆಕ್್ ಕನ್ಯಾ್ ದೊಣ್ ಉದ್ಕ್ಕ್ ಪಡೊಂವ್ಕ್್ 
ಸೊಡಿ್.

33
್ ಆನಿಂಕ್�್  ಉಜ್್ಡತಾಚ್್  ಕ್ತೆಂ್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ 

ಖ್ಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್  ಪ್ವ್್ನ್್  ತ್ಂಕ್್  ಬೊಳ್ನ್ಚ್,್ 
“ಗೆಲ್್ಯಾ್  ಚೊವ ದ್ಾ್  ದಿ�ಸ್್  ತುಮಿ್  ಜೆಂವ್ಕ್್  ನ್ಂತ್.್ 
34

್ ಆತ್ಂ್ ತುಮಿ್ ಇಲೆ್ಶೆಂ್ ಪುಣ್ಯ�್ ಜೆವಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ವಿನಂತಿ್ ಕತ್ಯಾ.್ ತುಮಿ್ ಜವಂತ್್ 
ಉರಜಯ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಜೆವ್ಣ್ಚಿ್ ಗಜ್ಯಾ್ ಆಸ್.್ 
ತುಮೆಚಿ್ ಥಂಯ್್ ಕೊಣ್ಯ�್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಕೆಸ್ಂನಿ್ ಏಕ್ 
ಪುಣ್ಯ�್ ಹೊಗ್್ಂವೆಚಿ್ ನ್ಂತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 
35

್ ಆಶೆಂ್ ಸ್ಂಗ್್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್,್ ಪ್ವ್್ನ್್ ಇಲೆ್ಸೊ್ 
ಉಂಡೊ್  ಘವ್ನಾ್  ತ್ಕ್್  ತ್ಂಚ್ಯಾ್  ಸಮೆ�ಸ ತ್ಾಂ್ 
ಮುಖ್ರ್್  ದೆವ್ಕ್  ಆಗ್ಯಾಂ್  ದಿಲ್.್  ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ತ್ಣೆಂ್ ಏಕ್ ಕುಡೊಕ್್ ಮೊಡ್ನಾ್ ಖ್ಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗೊ್.್ 36

್ -್ 
37

್ ತವಳ್್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಲೊಕ್ ಉತೆತಾ�ಜನ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಖ್ಂವ್ಕ್್ 
ಲ್ಗೆ್.್ ತ್ಯಾ್ ತ್ವ್ಯಾರ್್ ದೊನಿಶೆ್ ಸತತಾರ್್ ಆನಿ್ ಸ್ ಜಣ್್ 
ಆಸ್ಲ್್ಯಾಂವ್.್  38

್ ಆಮಿ್  ದ್ಧೊಶಿ್  ಜ್ಯೆಶೆಂ್  ಕೆಲೆಂ.್ 
ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಗೊ�ಂವ್್ ದಯ್ಯಾಂತ್್ ಉಡೊವ್ನಾ್ ತ್ರುಂ್ 
ಹಳ್್ ಕೆಲೆಂ.

ತಾವಾತಾಚಿ ನಾಸ್
39

್ ಉಜ್್ಡ್ತಾಚ್್ ತ್ವಯಾಟ್ಯಾಂನಿ್ ಭುಂಯ್್ ಪಳೆಲ್.್ ಪುಣ್್ 
ತಿ್ ಕಸಲ್್ ಭುಂಯ್್ ಮ್ಹಳಿ್್ ಕಳಿತ್್ ಜ್ವ್ನಾ.್ ತ್ಣಂ್ ಪಳೆಲ್್್ 
ರೆವ್ಳ್್ ದಯ್ಯಾಚಿ್ ತಡ್.್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ತ್ವ್ಯಾಕ್ 
ತ್ಯಾ್ ತಡಿಕ್ ಚಲಯೆತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ವ್ಯಾಯಾಟ್ಯಾಂನಿ್ ಚಿಂತೆಂ್.್ 
40

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತ್ಣಂ್ ಸುಂಕ್ಣ್ಯಾಕ್ a್ ಘಟ್ಟ್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಧನ್ಯಾ್  ಆಸ್ಲ್ಯಾ್  ದೊರಿಯ್ಂಕ್  ಕ್ತನ್ಯಾ್ ಘಾಲೆಂ.್ 
ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಮುಖ್್ಯಾ್  ಕುಶಿಚ್ಯಾ್  ಹ್ಯ್್ ವ್ಯ್ಯಾಕ್ 
ಉಕಲ್ನಾ್ ಬ್ಂಧುನ್್ ತಡಿಕ್ ಚಲಯ್.್ 41

್ ಪುಣ್್ ತ್ರುಂ್ 
ರೆವೆಚ್ಯಾ್ ರ್ಶಿಕ್ ದ್ಡಯ್ೆಂ.್ ತ್ವ್ಯಾಚೊ್ ಮುಖೊ್್ 
ಭ್ಗ್್  ತ್ಂತು್  ಸ್ಂಪ್ಡೊ್.್  ತ್ರುಂ್  ಚಲೊಂವ್ಕ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ.್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ವ್ಹಡಿ್್  ಲ ್್ಹರ್ಂ್  ತ್ವ್ಯಾಚ್ಯಾ್ 
ಪ್ಟ್್ಯಾನ್್ ಮ್ನ್ಯಾ್ ಫುಟೊನ್್ ಭೆಸ್ಂ್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಸುರು್ 
ಜ್ಲ್.

42
್ ಬಂಧಿವ್ನ್ಂ್  ಭಿತಲೊಯಾ್  ಕೊಣ್ಯ�್  ವಚುನ್್ 

ಚುಕೊಂಕ್ ನ್ಹಜೊ್ ಮ್ಹಣ್್ ಶಿಪಯ್ಂನಿ್ ಬಂಧಿವ್ನ್ಂಕ್ 
ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ಚಿಯಾ್ ಅಲೊ�ಚನ್್ ಕೆಲ್್.್ 43

್ ಪುಣ್್ ಅಧಿಕ್ರಿ್ 
ಜ್ಲೊ್್  ಜೂಲ್ಯಸ್್  ಪ್ವ್್ಕ್  ಬಚ್ವ್್  ಕರಿಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್  ಬಂಧಿವ್ನ್ಂಕ್  ಜವಶಿಂ್  ಮ್ರುಂಕ್ 
ಶಿಪಯ್ಂಕ್ ತ್ಕ್ದ್್ ದಿಂವ್ಕ್್ ನ್.್ ಉಪೆಂವ್ಕ್್ ಕಳ ತ್ಾ್ 
ತ್ಂಣಂ್ ಉದ್ಕ್ಕ್ ಉಡೊನ್್ ತಡಿಕ್ ವಚಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಜೂಲ್ಯಸನ್್  ಸ್ಂಗೆ್ಂ.್  44

್ ಉಲಯಾಲ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್ 
ಫೊಳ್ಯಾಂಚೆರ್್ ವ್್ ತ್ವ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಕುಡ್ಕ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ ಕುಮೆಕ್ನ್್ 
ವಚಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ.್ ಆಶೆಂ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಜಣ್್ ತಡಿಕ್ 
ಪ್ವೆ್.್ ತ್ಂಚೆ್ ಥಂಯ್್ ಎಕೊ್ಯ�್ ಮೊರೊಂಕ್ ನ್.

ಮಾಲಾ್ ದವಾೇಪಾಂತ್ ಪಾವ್ಲಿ

28್ ್ 1್ ಆಮಿ್  ಸುರಕ್ಷಿತ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ತಡಿಕ್  ಪ್ವ್್ಯಾ್ 
ಉಪ್ರಿಂತ್್  ತೆಂ್  ಮ್ಲ್ಟ್  ದಿ್�ಪ್್  ಮ್ಹಣ್್ 

ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಕಳಿತ್್ ಜ್ಲೆಂ.್ 2್ ತವಳ್್ ಪ್ವ್ಸೆ್ ಯೆತ್ಲೊ್ 
ಆನಿ್ ಚಡ್್ ಹಿಂವ್್ ಆಸ್ಲೆಂ.್ ಪುಣ್್ ಥಂಯ್ಚಿಯಾ್ ಲೊಕ್ಂನಿ್ 
ಆಮೆಚಿರ್್  ದಯ್್  ಕನ್ಯಾ್  ಆಮೆಚಿ�್  ಖ್ತಿರ್್  ಉಜೊ್ 
ಪೆಟೊವ್ನಾ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್್ಗತ್್ ಕೆಲೊ.್ 3್ ಪ್ವ್್ನ್್ ಏಕ್ 
ಭರೊ್ ಆಡ್ರ್ಂ್ ಎಕ್ಟಂಯ್್ ಕನ್ಯಾ್ ತೆಂ್ ಉಜ್ಯಾಂತ್್ 
ಘಾಲ್ನಾ್  ಆಸ ತ್ಾನ್್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ಧಗಿಕ್  ಏಕ್  ವಿಕ್ಳ್್ 
ಜವ ದ್ಾಳ್್  ಭ್ಯ್ರಿ್  ಯೆ�ವ್ನಾ್  ಪ್ವ್್ಚ್ಯಾ್  ಹ್ತ್ಕ್ 
ರೆವ್ಡ್್ ಘಾಲೊ.್  4

್ ಪ್ವ್್ಚ್ಯಾ್  ಹ್ತ್ಕ್  ರೆವ್ಡ್್ 
ಘಾಲ್್ಯಾ್ ತ್ಯಾ್ ಜವ್ದಾಳಿಕ್ ತ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಂನಿ್ ಪಳೆವ್ನಾ,್ “ಹೊ್ 
ಖುನಿಗ್ರ್ಚ್್ ಸಯ್!್ ಹೊ್ ದಯ್ಯಾಂತ್್ ಮೊರ್ನ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ಹೊ್ ವ್ಂಚುಂಕ್ ್ ನ್ಯಾಯ್ಕ್ b್ ಮನ್್ ನ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

5
್ ಪುಣ್್ ಪ್ವ್ನ್್್ ತ್ಯಾ್ ಜವ್ದಾಳಿಕ್ ಉಜ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಭಿತರ್್ 

a 27.40ಸುಂರಾಣ್ತ್ವ್ಯಾಚಿ್  ವ್ಟ್್  ಬದು್ಂಕ್  ಕುಮೊಕ್ 
ಕಚೆಯಾಂ್ ಏಕ್ ಸ್ಧನ್.
b 28.4ನಾಕ್ರಾಕ್“ನ್ಯಾಯ್್ ಮ್ಹಳೊೆ ್್ ದೆ�ವ್್ ಖೊಟ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕ್್್ 
ಲ್ಯ್ತಾ”್ ಮ್ಹಣುನ್್ ತ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಚಿ್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ಜ್ವ್ನಾಸಿ್.
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ಫ್ಪುಡಿ್.್  ಪ್ವ್್ಕ್  ಕಸಲೆಂಚ್್  ಬ್ಧಕ್  ಜ್ವ್ನಾ.್ 
6

್ ಪ್ವ್್ಚೆಂ್  ಆಂಗ್್  ಸುಜೊನ್್  ಆಸ್ಲ್ಯಾ್  ಬರಿಂಚ್್ 
ಪಡುನ್್  ಮೊತ್ಯಾಲೊ್  ಮ್ಹಣ್್  ತ್ಣಂ್  ಚಿಂತ್ಲೆ್ಂ.್ 
ತ್ಣಂ್ ಪ್ವ್್ಕಚ್್ ಚಡ್್ ವೆ�ಳ್್ ಪಯ್ಯಾನ್್ ಪಳೆವ್ನಾ್ 
ಆಸಲ್್ಯಾರಿ�್ ಕ್ಂಯ್ಚಿ್ ಜ್ಲೆಂ್ ನ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತ್ಣಂ್ 
ಅಪೊ್್ ಅಭಿಪ್ರಿಯ್್ ಬದು್ನ್್ “ಹೊ್ ಎಕೊ್್ ದೆ�ವ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

7
್ ತ್ಯಾ್  ಜ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ್  ಭೊಂವತಾಣಂ್  ಥೊಡೆ್  ಶೆತ್ಂ್ 

ಆಸ್ಲ್ಂ್.್ ತ್ಯಾ್ ದಿ್�ಪ್ಚ್ಯಾ್ ಮುಖೆಸ ತ್ಾಕ್ ತಿಂ್ ಶೆತ್ಂ್ 
ಸೆವಯಾಲ್್ಂ.್  ತ್ಚೆಂ್  ನ್ಂವ್್  ಪುಬಿ್ಯಸ್.್  ತ್ಣೆಂ್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಘರ್ಕ್ ಸ್್ಗತ್್ ಕೆಲೊ.್ ಪೊಪ್ಯ್್ನ್್ 
ದಯ್್ ದ್ಖಯ್.್ ಆಮಿ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಘರ್್ ತಿ�ನ್್ ದಿ�ಸ್್ 
ಪಯ್ಯಾನ್್ ಆಸಲ್್ಯಾಂವ್.್ 8್ ಪೊಪ್ಯ್್ಚೊ್ ಬ್ಪ್ಯ್್ 
ಚಡ್್ ಪ್ಡೆಂತ್್ ಆಸೊ.್್ ತ್ಕ್್ ತ್ಪ್್ ಆನಿ್ ರಗತ್್ ವ್್ಹಳಿಚಿ್ 
ಪ್ಡ್್ ಆಸಿ.್್ ಪ್ವ್್್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾನ್್ ವಚುನ್್ ತ್ಚೆ�್ 
ಖ್ತಿರ್್ ಹ್ತ್್ ದವನ್ಯಾ್ ಗೂಣ್್ ಕೆಲೆಂ.್ 9್ ಹೆಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾಂ್ 
ಉಪ್ರಿಂತ್್ ದಿ್�ಪ್ಂತ್್ ಆಸಲ್ೆ್ ಹೆರ್್ ಪ್ಡೆಸ್ತಾ್ ಪ್ವ್್್ 
ಸಶಿಯಾನ್್ ಆಯ್ೆ.್ ಪ್ವ್ನ್್್ ತ್ಂಕ್ಯ�್ ಗೂಣ್್ ಕೆಲೆಂ.

10
್ -್ 11

್ ತ್ಯಾ್ ದಿ್�ಪ್ಂತ್್ ವಸಿತಾ್ ಕಚ್ಯಾಯಾನಿ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ಚಡ್್ ಥರ್ನ್್ ಸನ್ಮನ್್ ಕೆಲೊ.್ ಆಮಿ್ ಥಂಯ್್ ತಿ�ನ್್ 
ಮಹಿನೆಂ್ ಆಸ್್ಯಾಂವ್.್ ಆಮಿ್ ಥಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ 
ಸರುಂಕ್ ತಯ್ರ್್ ಜ್ತ್ನ್್ ತ್ಣಂ್ ಪಯ ಣ್್ಚೊಯಾ್ 
ಗಜೆಯಾಕ್ ಪಡೊಚಿಯಾ್ ಸವ್ಯಾ್ ವಸುತಾ್ ದಿಲೊಯಾ.

ರೊಮಾಕ್ ಪಾವಾಲಿಚೆಂ ಪಯ್ಣ್
ಅಲೆಕ್ಸೆಂದಿರಿಯ್್  ಶಹರ್ಥ್ವ್ನಾ್  ಆಯ್ೆಲೆಂ್  ಏಕ್ 
ತ್ವ್ಯಾಕ್  ಆಮಿ್  ಚಡ್್ಯಾಂವ್.್  ತೆಂ್  ತ್ರುಂ್ 
ಹಿಂವ್ಳೆಚ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಮ್ಲ್ಟ್ ದಿ್�ಪ್ಂತ್ಚ್್ ರ್ವೆ್ಂ.್ 
ತ್ಯಾ್ ತ್ವ್ಯಾಯಾಚ್ಯಾ್ ಮುಖ್ರ್್ ದೊ�ನ್್ ಗೆರಿ�ಕ್ ದೆವ್ಂಚಿ್ 
ನಿಶ್ನಿ್ ಆಸಲ್ೆಂ.್ 12

್ ಆಮಿ್ ಸಿರ್ಕುಸ್್ ಶಹರ್ಕ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ 
ತಿ�ನ್್  ದಿ�ಸ್್  ಥಂಯ್್  ರ್ಂವ್್ಯಾವ್.್  ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ಥಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಸನ್ಯಾ್ 13

್ ರೆ�ಜಯ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ 
ಶಹರ್ಕ್ ಆಯ್್ಯಾಂವ್.್  ದುಸ್ರಿಯಾ್  ದಿ�ಸ್್  ್ ನೆೈರುತಯಾ್ a್ 
ವ್ರೆಂ್ ವ ್್ಹಳೊೆಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗೆ್ಂ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಥಂಯ್್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಸರುಂಕ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ಲೆಂ.್ ಏಕ್ ದಿ�ಸ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾ್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಪುತೆ�ಓಲ್್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್  ಶಹರ್ಕ್ 
ಆಯ್್ಯಾಂವ್.್  14

್ ಥಂಯ್್  ಥೊಡೆ್  ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಯಾಂಕ್ 
ದೆಖೆ್ಂ.್ ಆಪ್ಣ್್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಏಕ್ ಹಪೊತಾಭರ್್ ರ್ವಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣುನ್್ ತ್ಣಂ್ ಆಮೆಚಿ�ಲ್ಗಿಂ್ ಪರ್ತೆ್ಂ.್ ಆಖೆರಿ�ಕ್ 
ಆಮಿ್  ರೊಮ್ಕ್  ಗೆಲ್ಯಾಂವ್.್  15

್ ಆಮಿ್  ಹ್ಂಗ್್ 
ಆಸೆಚಿಂ್  ರೊಮ್ಚ್ಯಾ್  ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಯಾಂಕ್  ಸಮ್ಲೆಂ.್ 
ತ್ಣಂ್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಭೆಟ್್  ಕಚ್ಯಾಯಾಕ್  “ಆಪ್್ಪಯೊಚ್ಯಾ”್ 

a 28.13ನೆೈರುತಕ್ದಕ್ಷಿಣ್್  ಆನಿ್  ಪಶಿಚಿಮೆಚ್ಯಾ್  ಮಧೆಂ್  ಆಸೊಚಿ್ 
ಜ್ಗೊ.

ಸ್ಂತೆ�ಕಟ್ಯಾಕಯ�್ b್ ಆನಿ್ “ತಿ�ನ್್ ್ ಛತ್ರಿಂ”್ c್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ 
ಜ್ಗ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ೆ.್  ಹ್ಯಾಭ್ವ್ಥ್ಯಾಯಾಂಕ್ ಪಳೆತ್ನ್್ 
ಪ್ವ್್ನ್್ ಧೆೈರ್ನ್್ ದೆವ್ಕ್ ಆಗ್ಯಾಂ್ ದಿಲ್.

ರೊಮಾಂತ್ ಪಾವ್ಲಿ
16

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಆಮಿ್ ರೊಮ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್.್ ಥಂಯ್್ 
ವಿಂಗಡ್್ ರ್ವ್ಂಕ್ ಪ್ವ್್ಕ್ ಪವಯಾಣಗೆ್ ಮೆಳಿ್.್ ಪುಣ್್ 
ಪ್ವ್್ಕ್  ರ್ಕ್ಚಿಯಾ್  ಖ್ತಿರ್್ ಏಕ್ ಶಿಪ್ಯ್್ ತ್ಚೆ�್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಸ್ಲೊ.

17
್ ತಿ�ನ್್  ದಿ�ಸ್್  ಜ್ಲ್ಯಾಂ್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಪ್ವ್್್ 

ಜುದೆವ್ಂ್  ಪೆೈಕ್್  ಮುಖೆಲ್ಂಕ್  ಆಪೊವ ಣೆ್ಂ್  ದಿಲೆಂ.್ 
ತ್ಣಂ್  ಯೆ�ವ್ನಾ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಮೆಳ ತ್ಾನ್್  ಪ್ವ್್ನ್್ 
ತ್ಂಕ್,್  “ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಜುದೆವ್್  ಭ್ವ್ಂನೊ�,್ 
ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಲೊಕ್ಕಯ�್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಪುವ್ಯಾಜ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ರಿತಿರಿವ್ಜ್ಯಾಂಕಯ�್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಮಿ್ ಕ್ತೆಂಚ್್ 
ಕರುಂಕ್  ನ್.್  ಪುಣ್್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಜೆರುಜಲೆಮ್ಂತ್್ 
ಬಂಧೆಂತ್್  ರೊಮ್ಂಚ್ಂಕ್  ಆಧಿ�ನ್್  ದಿಲೆಂ.್ 
18

್ ರೊಮ್ಂಚ್ಯಾನಿ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಸಬ್ರ್್ ಸವ್ಲ್ಂ್ ಕೆಲ್ಂ.್ 
ಪುಣ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಮೊನ್ಯಾಚಿ್  ಶಿಕ್್್  ಫ್ವ್್  ಜ್ಂವೆಚಿಂ್ 
ಕಸಲೆಂಚ್್ ಅಪ್ರಿಧ್್ ತ್ಣಂ್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಥಂಯ್್ ದೆಖೊಂವ್ಕ್್ 
ನ್.್ 19

್ ಪುಣ್್ ಥಂಯ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಜುದೆವ್ಂನಿ್ ತ್ಕ್್ 
ಆಡಕ್ಳ್್  ಕೆಲೆಂ.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್ ಮ ್್ಹಕ್್  ರೊಮ್ಂತ್್ 
ಸಿಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್ ಮುಖ್ರ್್ ತನಿಕ್್ ಜ್ಂವಿದಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಜೆ್ 
ಪಡೆ್ಂ.್ ಪುಣ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಲೊಕ್ಂನಿ್ ಕೆಲೆ್ಂ್ ಚೂಕ್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್ನ್.್ 20

್ ಹ್ಯಾಚ್್ ಕ್ರ್ಣ್್ 
ಪ್ಸತ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್ ಆನಿ್ ತುಮೆಚಿ್ 
ಸವೆಂ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್್  ಚಿಂತೆ್ಂ.್  ಇಸ್ರಿಯೆಲ್್  ಪಜೆಯಾಕ್ 
ಆಸ್್  ತಸೊ್  ಭವಯಾಸೊ್  ಹ್ಂವೆಂ್  ದವಲೆಯಾಲ್ಯಾ್ 
ವವಿಯಾಂ್  ಹ್ಯಾ್  ಖೊಡ್ಯಾಂನಿ್ ಬಂದೆಂತ್್ ಆಸ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

21
್ -್ 22

್ ಜುದೆವ್ಂನಿ್ ಪ್ವ್್ಕ,್ “ತುಜೆ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಜುದೆ�ಯ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಕಸಲ್ಂಚ್್  ಪತ್ರಿಂ್ 
ಯೆ�ಂವ್ಕ್್  ನ್ಂತ್್  ಥಂಯ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಪಯ್ಣ್್  ಕನ್ಯಾ್ 
ಆಯಲ್್ಯಾ್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಜುದೆವ್ಂ್ ಭ್ವ್ಂ್ ಪೆೈಕ್್ ಕೊಣೆಯ�್ 
ತುಜ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಖಬರ್್  ಹ್ಡುಂಕ್  ನ್್  ಆನಿ್ 
ವ್ಯ್ಟ್ ಸ್ಂಗೊಂವ್ಕ್್ ನ್.್ ತುಜ್ಯಾ್ ಮತಿಂತೆ್ಂ್ ಆಮಿ್ 
ಆಯೊಕ್ಂಕ್ ಆಶೆತ್ಂವ್;್ ಸವ್ಯಾ್ ಜ್ಗ್ಯಾಂನಿ್ ಆಸ್ಲೊ್ 
ಲೊ�ಕ್ ಹ್ಯಾ್ ಪಂಗ್್ಕ್  (ಕ್ರಿಸ ತ್ಾವ್ಂಚ್ಯಾ)್ ವಿರೊ�ಧ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಉಲೆೈತ್ತ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

23
್ ಪ್ವ್್್ ಆನಿ್ ಜುದೆವ್ಂನಿ್ ಸಭ್್ ಮೆಳೊೆಂವ್ಕ್್ ಏಕ್ 

ದಿ�ಸ್್ ನೆಮೊ್.್ ತ್ಯಾ್ ದಿಸ್್ ಆನಿಂಕ್�್ ಸಬ್ರ್್ ಜುದೆವ್್ 

b 28.15ಆಪಿ್ಪಯ್ ಸಾಂತೆೇಕಟೆಂ ರೊಮ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ 27್ ಮೆೈಲ್ಂ್ 
ಪಯ್ಸೆ್ ್ ಆಸ್.
c 28.15ತಿೇನ್ ಛತಾರಿಂ ರೊಮ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  30್  ಮೆೈಲ್ಂ್ 
ಪಯ್ಸೆ್ ್ ಆಸ್ಂ
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ಪ್ವ್ಚ್್ಯಾ್ ಘರ್್ ಸಭ್್ ಜಮೊ್ ಜ್ಲೆ.್ ಪ್ವ್ನ್್್ ಸಕ್ಳಿ್ 
ಥ್ವ್ನಾ್  ಸ್ಂಜ್್  ಪಯ್ಯಾನ್್  ತ್ಂಚ್ಯಾ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಉಲೆೈಲೊ;್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ರ್ಜ್ಯಾಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ತ್ಂಕ್್  ಸೊಡೊವ್ನಾ್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್  ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ 
ಸಂಗ್್ಯಂನಿ್ ಭ್ವ್ರ್ಯಾ್ ದವರುಂಕ್ ತ್ಂಕ್್ ಅಧಿ�ನ್್ 
ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಪರಿಯತನ್್ ಕರಿಲ್ಗೊ್.್ ಹ್ಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ತ್ಣೆಂ್ 
ಮೊಯ್ೆಚ್ಯಾ್  ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ಯ�್  ಪ್ರಿವ್ದ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ 
ಪುಸತಾಕ್ಂಯ�್ ವ್ಪ್ಲ್ಯಾಂ.್ 24

್ ಪ್ವ್್ನ್್ ಸ್ಂಗ್ಲೊಯಾ್ 
ಥೊಡೊಯಾ್  ಸಂಗಿತಾ್  ಥೊಡೆ್  ಜುದೆವ್್  ಪ್ತೆಯಾಲೆ.್  ಪುಣ್್ 
ಉಲಯಾಲೆ್ ಪ್ತೆಯಾಂವ್ಕ್್ ನ್ಂತ್.್ 25

್ ತ್ಣಂ್ ತಕಯಾ್ ಕನ್ಯಾ್ 
ಥಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಸರುಂಕ್ ತಯ್ರ್್ ಜ್ತ್ನ್್ 
ಪ್ವ್್ನ್್ ತ್ಂಕ್್ ಆಶೆಂ್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ:್ “ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತೊಮ್ 
ಇಸ್ಯಯ್್  ಪರಿವ್ದ್ಯಾ್  ಮ್ರಿಫತ್್  ಪುವಯಾಜ್ಂಕ್ 
ಸತ್್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ.್ ತ್ಣೆಂ್ ಆಶೆಂ್ ಸ್ಂಗ್್ಂ:

್ 26್ ‘ಹ್ಯಾ್ ಲೊಕ್್ ಸಶಿಯಾಂ್ ವಚುನ್್ ಆಶೆಂ್ ಸ್ಂಗ್ಂ:
ತುಂ್ ಕ್ನ್್ ದಿ�ವ್ನಾ್ ಅಯಕ್ಲ್ಯಾರಿ�

ಆರ್ಯಾ್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘನ್ಂತ್;
ದೊಳ್ಯಾಂನಿ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರಿ�

ಸಮು್ನ್್ ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ ನ್.
್ 27್ ವ್ಹಯ್,್ ಹ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಚಿ್ ಕ್ಳ್್ಂ್ ಧ್ರುಣ್್ 

ಜ್ಲ್ಯಾಂತ್.

ಹ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಕ್ನ್್ ಆಸ್್ಯಾರಿ�್ ಆಯಕ್ನ್.
ಸತ್್ ಆಸ್್ಯಾರಿ�್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್ ಚಿಂತಿನ್ಂತ್.

ನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಹೆ
ದೊಳ್ಯಾಂನಿ್ ಪಳೆವ್ನಾ,
ಕ್ನ್ಂನಿ್ ಆಯುಕ್ನ್,
ಮನ್ಂತ್್ ಚಿಂತುನ್

ಮ್ಹಜೆ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಪತಯಾತೆ್ ಆಸ್ಲೆ್;್ ಮಜೆ್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಗೂಣ್್ ಜ್ತೆಲೆ.’್ ್  ಇಸ್ಯಯ್್ 6:9–10

28
್ “ದೆವ್ನ್್  ಆಪ್್್  ಬಚ್ವಿ್  ಜುದೆಯ್ನ್ಹಯ್್ 

ಆಸ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಧ್ಡ್್ಂ.್ ತೆ್ ತ್ಕ್್ ಕ್ನ್್ ದಿತ್ಲೆ.್ 
ಜುದೆವ್್  ಜ್ಲೆ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಕಳಿತ್್  ಆಸೊಂದಿ!”್ 
29

್ ಪ್ವ್್ನ್್ ಆಶೆಂ್ ಸ್ಂಗ್್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್,್ ಜುದೆವ್್ 
ಭ್ಯ್ರಿ್ ಸಲೆಯಾ.್ ತೆ್ ಎಕ್ಮೆಕ್್ ಚಡ್್ ತಕಯಾ್ ಕನ್ಯಾ್ 
ಆಸೆ್.

30
್ ಪ್ವ್್್ ಆಪ್್ಯಾ್  ಬ್ಡ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಘರ್ಂತ್್ ದೊ�ನ್್ 

ವಸ್ಯಾಂ್ ವಸಿತಾ್ ಕನ್ಯಾ್ ಆಸೊ್.್ ಆಪ ಣ್್ಕ್ ಭೆಟ್್ ಕರುಂಕ್ 
ಆಯ್್ಯಾ್  ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್  ಲೊಕ್ಕ್  ಬಯ್ಯಾ್  ಥರ್ನ್್ 
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್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ರ್ಜಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಆಸಲ್ೊ;್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜೆಜು್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ 
ದಿತ್ಲೊ;್ ಚಡ್್ ಧೆೈರ್ನ್್ ಉಲೊವ್ನಾ್ ಆಸಲ್ೊ.್ ತ್ಕ್್ 
ಆಡಕ್ಳ್್ ಕರುಂಕ್ ಕೊಣೆಯ�್ ಪರಿಯತನ್್ ಕರುಂಕ್ ನ್.್ 




