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ರೊಮಾರಹರಾಂಚಾಕ್ ಬರಯೆಲಿಂ ಪತ್ರಿ

1್ ್ 1್ ಜೆಜು್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚೊ್  ಸೆವ್ಕ್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ಪ್ವ್್ನ್್ 
ಬರೊಂವೆಚಿಂ್ ಪತ್ರಿ.

ದೆವ್ನ್್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಅಪೊಸತಾಲ್್  ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾಕ್ a್ 
ಆಪಯೊ್.್  ದೆವ್ಚಿ್  ಸುವ್ತ್ಯಾ್  ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್  ಲೊಕ್ಕ್ 
ಪಗಯಾಟ್್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್  ಖ್ತಿರ್್  ಹ್ಂವ್್  ವಿಂಚುನ್್ 
ಕ್ಡ್ಲೊ.್ 2್ ದೆವ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಹಿ್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ 
ದಿತಲೊ್ ಮ್ಹಣ್್ ಆದಿಂಮ್ಗ್ಂ್ ಆಪ್್ಯಾ್  ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂ್ 
ಮ್ರಿಫತ್್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್  ಭ್ಸ್ವಿಣ್್  ಕೆಲ್್.್ 
3

್ 
–4

್ ದೆವ್ಚೊ್ ಪೂತ್್ ಆಮೊಚಿ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜ್ಲೊ್್ ಜೆಜು್ 
ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾಚಿ್ ವಿಷಯಚ್್ ತಿ್ ಸುವ್ತ್ಯಾ.್ ಮನ್ಶೆಪಣ್ಚ್ಯಾ್ 
ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್ ತೊ್ ದ್ವಿದ್ಚೆ�್ ್ b್ ಸಂತತೆಂತ್್ ಜಲಮಲೊ.್್ 
ಪುಣ್್ ಜೆಜು್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ವ್ಹಡ್್ 
ಸಕ ತೆಾಚ್ಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಮೆಲ್್ಯಾಂತೊ್್ ಜವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಉಠೊನ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಆಪುಣ್ಚ್್ ದೆವ್ಚೊ್ ಪೂತ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ದ್ಕೊವ್ಣ್್ ದಿಲೊ.

5
್ ದೆವ್ನ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಅಪೊಸತಾಲ್್ 

ಮ್ಹಳೆ್ಂ್  ವಿಶೆ�ಸ್್  ಕ್ಮ್್  ದಿಲೆಂ.್  ದೆವ್್  ಥಂಯ್್ 
ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣುನಿ�್ ದೆವ್ಕ್ ವಿಧೆ�ಯ್್ 
ಜ್ಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣುನಿ�್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಪಜೆಯಾಚ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ವ್ಟೆಕ್  ಹ್ಡಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್  ದೆವ್ನ್್ ಮ ್್ಹಕ್್  ಹೆಂ್ 
ಕ್ಮ್್ ದಿಲೆಂ.್ ಹ್ಂವ್್ ಹೆಂ್ ಕ್ಮ್್ ಕ್ರಿ�ಸ ತ್ಾ್ ಖ್ತಿರ್್ 
ಕತ್ಯಾಂ.್ 6್ ರೊಮ್ಂತ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ತುಮಿ್ ಸಯ್ತಾ್ ಜೆಜು್ 
ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆಂ್ ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ಆಪಯ್ಲೆ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.

7
್ ರೊಮ್ಂತ್್  ಆಸ್ಲೆ್  ದೆವ್ಚೆಂ್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಲೊ�ಕ್ 

ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾಕ್  ದೆವ್್  ಥ್ವ್ನಾಚ್್  ಆಪಯ್ೆಯ�್  ಜ್ಲೆ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸಮೆಸ ತ್ಾಂಕ್ ಹೆಂ್ ಪತ್ರಿ್ ಬರಯ ತ್ಾಂ.್ ತುಮಿ್ 
ದೆವ್ಕ್ ಮೊಗ್ಚೆ್ ಲೊ�ಕ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.
ಆಮೊಚಿ್ ಬ್ಪ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ದೆವ್್ ಥ್ವ್ನಾಯ�್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ 

ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾ್ ಥ್ವ್ನಾಯ�್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕುಪ್ಯಾ್ 
ಆನಿ್ ಶ್ಂತಿಯ�್ ಜ್ಂವಿದಾ.

ಉಪಾಕಾರಾಚೆಂ ಮಾರೆಣ್ಂ
8

್ ಪಯ್ೆಂ್  ಜ್ವ್ನಾ,್  ಹ್ಂವ್್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಸಮೆ�ಸ ತ್ಾಂ್ 
ವಿಶೆಯಾ�ಂತ್್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಪತ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ದೆವ್ಕ್ 
ಆಗ್ಯಾಂ್ ಸಮ್ಪ್ಯಾತ್ಂ.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತುಮಿಚಿ್ 
ಪ್ತೆಯಾಣಂ್  ಸಗ್್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ರ್್ ಪರಿಖ್ಯಾತ್್  ಜ್ಲ್ಯಾ.್ 
9

್ 
–10

್ ಹ್ಂವ್್ ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್  ವೆಳ್ರ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಖಂಡಿತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಉಗ್್ಸ್್ ಕತ್ಯಾಂ.್ ಹೆಂ್ ಸತ್್ ಮ್ಹಣ್್ 

a 1.1ಅಪೊಸತಾಲ್ವಿಶೆ�ಷ್್ ಸೆವೆಖ್ತಿರ್್ ವಿಂಚುನ್್ ಕ್ಡ್ಲೊ.
b 1.3–4ದಾವಿದ್ಇಸ್ರಿಯೆಲ್ಚೊ್ ರ್ಯ್.

ದೆವ್ಕ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಪುತ್್ ವಿಶ್ಯಾಂತಿ್್ 
ಸುವ್ತ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್ ಪಗಯಾಟ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ 
ಹ್ಂವ್್  ದೆವ್ಕ್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಆತ್ಯಾಂತ್್  ಆರ್ಧನ್್ 
ಕಚೊಯಾ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಖುಶೆ್  ಪಮ್ಯಾಣೆಂ,್ 
ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆ�ಂವ್ಕ್್ ಆವ್ಕ್ಸ್್ ಮೆಳೊೆಂವಿದಾ್ 
ಮ್ಹಣುನ್್ ಮ್ಗ ತ್ಾಂ.್ 11

್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್,್ 
ಬಳ್ಂತ್್ ಕರುಂಕ,್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಆತಿಮೀಕ್ ದೆಣೆಂ್ ದಿ�ಂವ್ಕ್್ 
ಚಡ್್ ಅತೆರಿಗ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 12

್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಆಮಿ್ ಜೊಡಲ್್ಯಾ್ 
ಪ್ತೆಯಾಣೆ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಎಕ್ಮೆಕ್್ ಕುಮೊಕ್ ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಮ್ಹಜ್ ಆಪೆ�ಕ್್.್ ತುಮಿಚಿ್  ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ಮ ್್ಹಕ್್  ಕುಮಕ್ 
ಕತ್ಯಾ್ ಆನಿ್ ಮ್ಹಜ್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕುಮಕ್ ಕತ್ಯಾ.

13
್ ಭ್ವ್ಂ್ ಭಯಣ್ಂನೊ�,್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ 

ಯೆ�ಂವ್ಕ್್ ಸಬ್ರ್್ ಪ್ವಿಟಂ್ ಯೊ�ಜನ್್ ಕೆಲೆ್ಂ್ ಮ್ಹಣ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಜ್ಣ್್ ಆಸೊಂದಿ.್ ಪುಣ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ 
ಯೆ�ಂವ್ಕ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾ.್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ತುಮಿ್ ಆತಿಮೀಕ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ವ್ಡಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕುಮಕ್ ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಸ್ಲೊಂ.್ 
ಹ್ಂವ್್ ಜುದೆವ್್  ನ್ಹಯ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್  ಕೆಲ್್ಯಾ್ 
ಬರಿಂಚ್್ ತುಮ್ಕ್ಂಯ�್ ಕುಮಕ್ ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಸ್.

14
್ ಹ್ಂವ್್  ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್  ಲೊಕ್್  ಮಧೆಂ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ 

ಗೆರಿ�ಕ್  ಆನಿ್  ಗೆರಿ�ಕ್  ನ್ಹಯ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾಂಚ್ಯಾ,್  ತಶೆಂಚ್್ 
ಜ್ಣ್್ಯ್ಯಾ್ ಆನಿ್ ನೆಣ್ಯ್ಯಾಂಚಿ್ ಸೆವ್್ ಕರಿಜಯ್ಚ್ಚಿ.್ 
15

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ರೊಮ್ಂತ್್  ಆಸ್ಲ್ಯಾ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಪಗಯಾಟ್್ ಕರುಂಕ್ ಭೊ�ವ್್ ಆಶೆತ್ಂ.

16
್ ಹ್ಂವ್್  ಸುವ್ತೆಯಾಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಘಮಂಡ್್ 

ಪ್ವ್ತಾ.್ ಪ್ತೆಯಾತೆಲ್ಯಾ್ ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾಕ್ ಬಚ್ವ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ 
ಖ್ತಿರ್್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ಪಯ್ೆಂ್  ಜ್ವ್ನಾ,್  ಜುದೆವ್ಂಕ್ 
ತ್ಯಾ್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜುದೆವ್್  ನ್ಹಯ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾಂಕಯ�್ 
ಬಚ್ವ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ದೆ�ವ್್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಮ್ಹಳಿ್್ 
ಸಕತ್್ ವ್ಪತ್ಯಾ.್ 17

್ ಕಶೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ ದೆವ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಮೆಳಿಚಿ್ ನಿ�ತ್್ ತ್ಂತುನ್್ ದಿಸೊನ್್ ಯೆತ್.್ ತಿ್ ನಿ�ತ್್ 
ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚೊ್ ಫೊಳ್್ ಜ್ವ್ನಾ್  ಪ್ತೆಯಾಣಂ್  ದ್ಖಯ ತ್ಾ.್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್ ಸ್ಂಗ್್ಯಾ್ ಬರಿಂಚ್,್ “ನಿತಿವಂತ್್ 
ಮನಿಸ್್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಂತ್ಚ್್ ಜಯೆತ್.”

ಸಮೆೇಸ್ತಾ ಲೊೇಕ್ ಚೂಕ್ ಕತಾತಾತ್
18

್ ದೆವ್ಚೊ್ ರ್ಗ್್ ಸಗ್ಯಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ದಿಸೊನ್್ ಯೆತ್.್ 
ಲೊ�ಕ್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ವಿರೊ�ಧ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಕಚಿಯಾ್ ಸಕಕ್ಡ್್ 
ವ್ಯ್ಟ್  ಆನಿ್  ಖೊಟೆಪಣ್ಂಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ದೆ�ವ್್ 
ರ್ಗ್ರ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ತ್ಂಕ್್ ಸತ್್ ಸಮ್ಲ್ಂ,್ ಪುಣ್್ 
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ತೆ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಖೊಟ್ಯಾ್ ಜಣೆಯಾಯೆ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಸತ್್ ಲ್ಪಯ್ತಾತ್.್ 
19

್ ದೆ�ವ್್ ಆಪೊ್್ ರ್ಗ್್ ದ್ಖಯ್ತಾ,್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ 
ದೆವ್್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಜ್ಣ್್ ಜ್ಯ್್ ಆಸ್ಲ್್ ಹಯೆಯಾಕಯ�್ 
ತ್ಂಕ್್ ಸಮ್್್ ಸ್ಕೆಯಾಂ್ ಕರಿಜಯ್.್ ವ್ಹಯ್,್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಸಮ್ಜ್ಯ್್  ಆಸ್ಲೆಂ್  ಹಯೆಯಾಕಯ�್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಸಮ್್್ ಸ್ಕೆಯಾಂ್ ದ್ಖಯ್್ಂ.

20
್ ಲೊ�ಕ್  ದೆವ್ಚಿ್  ಸ್ಸಿಣ್ಕ್  ಸಕತ್್  ಜ್ಂವ್್ 

ತ್ಚಿ್  ದೆ�ವ್ಪಣ್್  ಜ್ಂವ್್  ಪಳೆಂವ್ಕ್್  ಸಕೆಚಿನ್ಂತ್.್ 
ಪುಣ್್ ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್ ಸುವೆಯಾರ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಯ�್ ತಿ್ ಸಂಗಿತಾ್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ಸುಲಭ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಆರ್ಯಾ್ ಜ್ತ್.್  ದೆವ್ನ್್ 
ಕೆಲ್್ಯಾ್  ರಚ ಣೆ್ಂತ್್  ತಿ್  ಸಂಗಿತಾ್  ಸ್ಪಷ್ಟ್  ಜ್ಲ್ಯಾತ್.್  ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್ ಲೊಕ್ಂನಿ್ ಆಪುಣ್್ ಕೆಲ್್ಂ್ ಖೊಟಂ್ ಕ್ಮ್್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ನಿ�ಬ್್ ಸ್ಂಗೊಂವ್ಕ್್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ನ್.

21
್ ಲೊ�ಕ್  ದೆವ್ಕ್  ಜ್ಣ್್  ಆಸ್್ಯಾರಿ�್  ದೆವ್ಕ್ 

ಮಹಿಮ್್ ದಿಂವ್ಕ್್ ನ್,್ ತ್ಕ್್ ಆಗ್ಯಾಂ್ ದಿಂವ್ಕ್್ ನ್.್ 
ಲೊಕ್ಚಿ್ ಸಮೊಣ್ಂ್ ವಯಾರ್ಯಾ್ ಜ್ಲ್.್ ತ್ಂಚೊಯಾ್ ದ್ಡೊ್ಯಾ್ 
ಮತಿ್ ಕ್ಳೊೆಕ್ಂತ್್ ಭಲೊಯಾಯಾ.್ 22

್ ಲೊ�ಕ್ ಆಪುಣ್ಚ್್ 
ಬುದ್ಂತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೊವ್ನಾ್ ಕ್ಣೆಘವ್ನಾ್ ಮೂಖ್ಯಾ್ ಜ್ಲೆ.್ 
23

್ ಸದ್ಂಕ್ಳ್್  ಜಯೊಂವ್ಚಿಯಾ್  ದೆವ್ಚಿ್  ಮಹಿಮ್್ 
ತ್ಣಂ್ ಸೊಡ್ನಾ್ ದಿ�ವ್ನಾ್ ಮನ್ಶೆಬರಿ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ,್ ಸುಕ್ಣ್ಂ್ 
ಬರಿ್ ಆಸ್ಚಿಯಾ,್ ಮೊನ್ತ್ಿಂಚ್ಯಾ್ ಆನಿ್ ಜವ್ದಾಳಿಂ್ ಬರಿ್ ರುಪ್ಣ್ಂ್ 
ಕನ್ಯಾ್ ತ್ಂಕ್್ ಆರ್ಧನ್್ ಕರುಂಕ್ ಲ್ಗೆ್.

24
್ ಪ್ತ್ಕ್ಂತ್್ ಬರೊನ್್ ಆಸ್ಲೆ್ ತೆ್ ಖೊಟೆಪಣ್ಚ್್ 

ಕರುಂಕ್ ಸಕೆ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಪ್ತ್ಕ್ಂಚ್ಯಾ್ ವ್ಟೆರ್ಚ್್ 
ವಚಜಯ್್  ಮ್ಹಣುನಿ�್  ದೆವ್ನ್್  ತ್ಂಕ್್  ಸೊಡ್ನಾ್ 
ಸೊಡ್ಂ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತೆ್ ಆಪ್ಪ್್ಯಾ್ ಭಿತರ್ಚ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಕುಡಿ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಲೆೈಂಗಿಕ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ಆದ್ಲ್ಯಾಂ.್ 25

್ ತ್ಣಂ್ 
ದೆವ್ಚೆಂ್  ಸತ್್  ಸೊಡ್ನಾ್  ಫಟ್ಚ್್ ಧಲೆಯಾಂ;್  ರಚ್ಲ್ಯಾ್ 
ವಸುತಾಂಕ್ ಆರ್ಧನ್್ ಕರುಂಕ್ ಲ್ಗೆ್;್ ತ್ಂಚಿ್ ಸೆವ್್ 
ಕರುಂಕ್ ಲ್ಗೆ್.್ ಪುಣ್್ ತೊಯಾ್ ವಸುತಾ್ ರಚಲ್ಯಾ್ ದೆವ್ಕ್ 
ತ್ಣಂ್ ಆರ್ಧನ್್ ಕರುಂಕ್ ನ್;್ ತ್ಚಿ್ ಸೆವ್್ ಕರುಂಕ್ 
ನ್.್ ದೆವ್ಕ್ ಸದ್ಂಕ್ಳ್್ ಸುತಾತಿ್ ಆಗ್ಯಾಂ್ ಫ್ವ್.್ 
ಆಮೆನ್.

26
್ ತ್ಣಂ್  ತ್ಯಾ್  ರಿತಿನ್್  ಜಯೆಲ್್ಯಾ್  ವವಿಯಾಂಚ್,್ 

ದೆವ್ನ್್ ತ್ಂಕ್್ ಲಜೆಚ್ಯಾ್ ಲೆೈಂಗಿಕ್ ಆಶೆಕ್ ಸೊಡ್ನಾ್ 
ಸೊಡೆ್ಂ.್ ತ್ಂಚೊಯಾ್ ಸಿತ್�ಯೊ್ ದ್ದ್್ಯಾ್ ಸವೆಂ್ ಮೆಳೊೆಚಿ್ 
ಖರೊ್ ಲೆೈಂಗಿಕ್ ಸಂಬಂಧ್್ ಸೊಡ್ನಾ,್ ಸಲ್ಂಗ್್ ಕ್ಮಿ್ 
ಜ್ಲೊಯಾ.್  27

್ ತೆ�ಚ್್  ರಿತಿನ್,್  ದ್ದ್್ಯಾನಿ್  ಸಿತ್�ಯ್್ 
ಸವೆಂ್ ಮೆಳೊೆಚಿ್ ಖರೊ್  ಜ್ಲೊ್್  ಲೆೈಂಗಿಕ್ ಸಂಬಂಧ್್ 
ಸೊಡ್ನಾ್ ಸಲ್ಂಗ್್ ಕ್ಮಿ್ ಜ್ಲೆ.್ ತ್ಣಂ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ವ್ಯ್ಟ್ 
ಕನ್ಯಾಯಾಂಕ್ ಫ್ವ್್ ಜ್ಲ್್್ ಶಿಕ್್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಕುಡಿಂಕ್ ಪ್ರಿಪ್ತಾ್ 
ಕೆಲ್.

28
್ ದೆವ್ಚಿ್ ಖರಿ್ ಜ್ಣ್್ಯ್್ ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ ತ್ಂಕ್್ 

ಮನ್್  ನ್ತ್ಲ್ಯಾ್  ವವಿಯಾಂ್  ದೆವ್ನ್್  ತ್ಂಕ್್ 
ಅಯೊ�ಗ್ಯಾ್  ಚಿಂತ್ನಾಯಾಂಕ್  ಸೊಡ್ನಾ್  ಸೊಡೆ್ಂ.್  ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್  ತ್ಣಂ್  ಅಪುಣ್್  ಕರುಂಕ್  ನ್ಹಯ್್  ಜ್ಲ್್ಂ್ 

ಕ್ಮ್್  ಕತ್ಯಾತ್.್  29
್ ತ್ಂಚೆ್  ಥಂಯ್್  ಹಯೆಯಾಕ್ 

ಥರ್ಚೆಂ್  ಪ್ತಕ,್ ಖೊಟೆಂಪಣ್,್  ಸ್್ರ್ಯಾ,್  ದೆ್�ಷ್,್ 
ಮಸರ್,್ ಖುನ್,್ ಝಗೆ್ಂ,್ ಫಟಕ್ರೆಂಪಣ್್ ಆನಿ್ ವ್ಯ್ಟ್ 
ಚಿಂತ್ನಾ್ ಹೆಂ್ ಸವ್ಯಾ್ ಭರೊನ್್ ಆಸ್ತ್.್ ತೆ್ ಖಬ್ರಿಳ ್ೆ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್;್ 30

್ ಎಕ್ಮೆಕ್್ ಚ್ಡಿಯೊ್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾತ್;್ 
ದೆವ್ಕ್ ದೆ್�ಷಿತ್ತ್.್ ಕಠೊರ್್ ಹಂಕ್ರಿ್ ಆನಿ್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಬಡ್ಯ್್ ಉಲೊಂವೆಚಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ ತೆ್ 
ವ್ಯ್ಟ್  ವ್ಟೊಯಾ್  ಸೊದೆಚಿಯ�್  ಆವಯ್ಬ್ಪ್ಂಯ್ಕ್್ 
ಅವಿಧೆ�ಯ್್  ಆನಿ್  ಮೂಖ್ಯಾ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್  31

್ ತೆ್ 
ಆಪುಣ್್ ದಿಲೆ್ಂ್ ಉತ್ರ್್ ಪ್ಳಿನ್ತ್ಲೆಯ�್ ಹೆರ್ಂಚೆರ್್ 
ಮೊ�ಗ್್ ಜ್ಂವ್್ ದಯ್್ ಜ್ಂವ್್ ದ್ಕಯ್್ ನ್ತ್ಲೆ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್  32

್ ಅಸಲ್ಯಾಂಕ್  ಮೊನ್ಯಾಚಿ್  ಶಿಕ್್್ 
ಜ್ಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ದೆವ್ಚೆಂ್ ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾ್ 
ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಂಕ್್ ಸಮು್ನಿ್ ಆಸ್.್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ತೆ್ ಆಸಲ್ಂ್ 
ಕ್ಮ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಉತೆತಾ�ಜನ್್ ದಿತ್ತ್.

ಜುದೆವ್ ಸಯ್ತಾ ಪಾತಿಕಾ

2್ ್ 1್ “ಹೆರ್್  ಲೊಕ್ಚಿ್  ಝಡಿತಾ್  ಕರುಂಕ್  ಸಕ ತ್ಾಂವ್”್ 
ಮ್ಹಣುನ್್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಚಿಂತಿನ್ಕ್ತ್.್ 

ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ತುಮಿ್  ಸಯ್ತಾ್  ಪ್ತ್ಕ್ಂ್  ಕನ್ಯಾ್ 
ಆಪ್ರಿಧಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ ತುಮಿ�್ ತ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ತಿ�ಪ್ಯಾ್ 
ಕತ್ಯಾತ್.್ ಪುಣ್್ ತಿಂಚ್್  ಕ್ಮ್್ ತುಮಿ�್  ಕತ್ಯಾತ್.್ 
ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತುಮಿ್ ತ್ಂಕ್್ ತಿ�ಪ್ಯಾ್ ಕತ್ಯಾನ್,್ ನಿ�ಜ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ತುಮ್ಕ್ಂಚ್್ ತಿ�ಪ್ಯಾ್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘತ್ತ್.್ 
2

್ ಅಪ್ರಿಧ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ದೆ�ವ್್ ತಿ�ಪ್ಯಾ್ ಕತ್ಯಾ.್ 
ತ್ಚೊ್ ತಿ�ಪ್ಯಾ್ ಸ್ಕೊಯಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ಅಮಿ್ ಜ್ಣ್ಂವ್.್ 3್ ತೊ್ 
ಗುನ್ಯಾಂವ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ತುಮಿ್ ಸಯ್ತಾ್ ತಿ�ಪ್ಯಾ್ 
ಕತ್ಯಾತ್.್ ಪುಣ್್ ತುಮಿಚ್್ ತೆ್ ಗುನ್ಯಾಂವ್್ ಕತ್ಯಾತ್.್ 
ಆಶೆಂ್  ಆಸ ತ್ಾನ್್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಶಿಕ್ೆ�್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಚುಕೊನ್್ 
ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ ಸ್ಧ್ಯಾಚ್್ ನ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ನಿಶಿಚಿತ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಜ್ಣ್್ ಆಸ್.್ 4

್ ದೆ�ವ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಭೊ�ವ್್  ದಯ್ಳ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್;್  ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯೆಚೊ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ತುಮಿ್ ಬದ್ಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ದೆ�ವ್್ ತುಮೆಚಿ�್ 
ಖ್ತಿರ್್  ರ್ಕೊನ್್  ಆಸ್.್  ಪುಣ್್  ತುಮಿ್  ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ದಯ್ಳ್ಯ್್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಚಿಂತಿನ್ಂತ್.್ ತುಮಿ್ ತುಮಿಚಿ್ 
ಕ್ಳ್್ಂಯ�್ ಜಣಯ�್ ಬದಿ್ಜಯ್್ ಪಡ್ತಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ದೆವ್ಚಿ್ 
ದಯ್ಳ್ಯ್್ ಆರ್ಯಾ್ ಕರಿನ್ಶೆಂ್ ಆಸ್ತ್.

5
್ ತುಮಿ್  ಕಠಿಣ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್್  ಆನಿ್  ಧ್ರುಣ್್ 

ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ ಬದು್ಂಕ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಮನ್್ ನ್.್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಯೆಂವಿಚಿ್  ಶಿಕ್್್  ತುಮಿ್ ಚಡ್್ ಆನಿ್ 
ಚಡ್್  ಕನ್ಯಾ್  ಕ್ಣೆಘತ್ತ್.್  ದೆವ್ನ್್  ಆಪೊ್್  ರ್ಗ್್ 
ದ್ಕೊಂವ್ಚಿಯಾ್  ದಿಸ್ಂನಿ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಶಿಕ್್್  ಜ್ತಲ್.್ 
ತ್ಯಾ್ ದಿಸ್್ ದೆವ್ಚಿ್ ನಿತಿಫೆೈಸಲ್್ ಲೊ�ಕ್ ಪಳೆತಲೆ.್ 
6

್ ದೆವ್ನ್್ ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾಕ್ ತ್ಂತ್ಂನಿ್ ಕೆಲ್್ಯಾಕನ್ಯಾಯಾ್ 
ಖ್ತಿರ್್ ಇನ್ಮ್್ ಜ್ಂವ್್ ಶಿಕ್್್ ಜ್ಂವ್್ ದಿತಲೊ.್ 
7

್ ಥೊಡೆ್ ಲೊ�ಕ್ ಮಹಿಮೆಖ್ತಿರ್,್ ಮ್ನ್್ ಖ್ತಿರ್್ 
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ಆನಿ್ ಅಮರ್ಪಣ್ಖ್ತಿರ್್ ಸದ್ಂಕ್ಳ್್ ಬರಿ್ ಕನೊಯಾಯಾ್ 
ಕನ್ಯಾಚ್್ ಜಯೆತಲೆ.್ ದೆ�ವ್್ ತ್ಂಕ್್ ಸ್ಸಿಣ್ಕ್ ಜವಿತ್್ 
ದಿತಲೊ.್ 8್ ಪುಣ್್ ಉಲೆಯಾ್ ಲೊ�ಕ್ ಸ್್ಥಿಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾ,್ ಸತ್್ 
ಪ್ಳಿನ್ಶೆಂ್ ಖೊಟೆಂ್ ಅನುಸರಣ್್ ಕತ್ಯಾತ್.್ ತ್ಂಚೆ�್ 
ವಯ್ರಿ್ ದೆವ್ಚಿ್ ಶಿಕ್್ಯ�್ ರ್ಗ್ಯ�್ ಯೆತ್.್ 9್ ವ್ಯ್ಟ್ 
ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಹಯೆಯಾಕ್ ಮನ್ಶೆಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಪಯ್ೆಂ್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಜುದೆವ್ಂಕ,್  ತ್ಯಾ್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಗೆರಿ�ಕ್ಂಕ್  ಸಯ್ತಾ್ 
ದೆ�ವ್್ ಕಷ್ಟ್ ಸಂಕಷ್ಟ್ ದಿತ್.್ 10

್ ಪುಣ್್ ಬರೆಂ್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ 
ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಪಯ್ೆಂ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಜುದೆವ್ಂಕ,್ 
ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಗೆರಿ�ಕ್ಂಕ್  ಸಯ್ತಾ್  ದೆ�ವ್್  ಮಹಿಮ್,್ 
ಮ್ನ್್ ಆನಿ್ ಸಮಧ್ನ್್ ದಿತಲೊ.್ 11

್ ದೆ�ವ್್ ಪಕ್ಷಪ್ತ್್ 
ಕರಿನ್ಶೆಂ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾಂಕ್ ಏಕಚ್್ ರಿತಿನ್್ ತಿ�ಪುಯಾ್ ದಿತ್.

12
್ ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ರ್್  ಜ್ಣ್್ ಆಸ್ಲೊ್  ಲೊ�ಕ್ ಆನಿ್ 

ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಯ�್  ಆಯುಕ್ನ್ಯ�್ 
ನ್ತ್ಲೆ್  ಲೊ�ಕ್  ಪ್ತ್ಕ್ ಆಧ್ತ್ಯಾನ್್  ತ್ಂಕ್್ 
ದೊ�ಗ್ಂಕಯ�್  ಕಸಲೊಚ್ಚಿ್  ಬದ್ವಣ್್  ಆಸ್ನ್.್ 
ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ಆಸ್ನ್ಶೆಂ್ ಪ್ತ್ಕ್ ಕತಯಾಲೆ್ ನ್ಸ್್ 
ಜ್ತಲೆ.್  ತೆ�ಚ್್  ರಿತಿನ್,್  ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ರ್್  ಜ್ಣ್್ 
ಆಸೊನ್್  ಪ್ತ್ಕ್  ಆಧ್ಲೆಯಾಲೆ್  ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್್ 
ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್  ತಿ�ಪ್ಯಾ್  ಜ್ತಲೆಂ.್  13

್ ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ 
ಆಯಕ್ಲ್್ಯಾ್  ವವಿಯಾಂ್  ಲೊ�ಕ್  ನಿತಿವಂತ್್  ಜ್ಯ್ನಾ.್ 
ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ರ್್  ಆಯುಕ್ನ್್  ಸ್ಂಗ್ಚಿಯಾ್  ಹಯೆಯಾಕ್ಕ್ 
ವಿಧೆ�ಯ್್  ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾ್  ಲೊ�ಕ್ಕ್  ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ 
ನಿತಿವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕತ್ಯಾ.

14
್ ಜುದೆವ್ನ್ಹಯ್್  ಜ್ಲೆ್್  ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ರ್್  ಜ್ಣ್್ 

ನ್ಂತ್.್ ಪುಣ್್ ತೆ್ ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ಸ್್ಭ್ವಿಕ್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಪ್ಳ್್ಯಾರ್,್  ತ್ಂಕ್್  ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ರ್್  ಆಸ್ನ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್  ತ್ಂಚೆ್  ಅಂತಸಕ್ನ್ಯಾಚ್್  ತ್ಂಕ್್ 
ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 15

್ ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ನಿ�ತ್್ ತ್ಕ್ದೆ್ ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್ ಖಂಯೆಚಿಂ್ ಸ್ಕೆಯಾಂ,್ ಖಂಯೆಚಿ್ 
ವ್ಯ್ಟ್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಆಪ್್ಂ್ ಕ್ಳ್್ಂ್ ಜ್ಣ್ಂತ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ 
ತ್ಣಂ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಚ್ಲ್ವವಿಯಾಂ್ ದ್ಕೊವ್ನಾ್ ದಿತ್ತ್.್ ಹೆಂ್ 
ಸತ್ಚ್್  ಮ್ಹಳೆ್ಂ್  ತ್ಂಚಿ್  ಅಂತಸಕ್ನ್ಯಾಂ್  ತ್ಂಕ್್ 
ಗುನ್ಯಾಂವ್ಕ್ರ್್ ಮ್ಹಣುನ್ಯ�್ ವ್್ ನಿಧೊ�ಯಾಷಿ್ ಮ್ಹಣುನಿ�್ 
ರುಜು್ ಕತ್ಯಾ.

16
್ ಮನ್ಶೆಚ್ಯಾ್  ಕ್ಳ್್ಂತ್್  ಆಸ್ಲ್ಯಾ್  ಗುಟ್ಯಾಚ್ಯಾ್ 

ಸಂಗ್್ಯಕ್ ದೆವ್ನ್್ ತಿ�ಪ್ಯಾ್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ದಿಸ್್ ಹೆಂ್ ಸಗೆ್ಂ್ 
ಘಡತಾಲೆಂ.್ ದೆ�ವ್್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ತಿ�ಪ್ಯಾ್  ಕತ್ಯಾಲೊ್  ಮ್ಹಣ್್  ಸುವ್ತ್ಯಾ್  ಕಳಯ ತ್ಾ.್ 
ಹ್ಂವೆಂ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಸ್ಂಗಿಚಿ್ ತಿಚ್್ ಸುವ್ತ್ಯಾ.

ಜುದೆವ್ ಆನಿ ನಿಯಮ್ಶಾಸ್ತ್ರ್
17

್ “ಹ್ಂವ್್ ಜುದೆವ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೊನ್್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ತುಜ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್  ಕ್ತೆಂ?್  ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ಂತ್್ 
ಪ್ತೆಯಾಣಂ್  ದವನ್ಯಾ್  ದೆವ್ಕ್  ಲ್ಗ್ಶೆರ್್  ಆಸ್ಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ತುಂ್ ವ್ಹಡಿ್ಕ್ ಪ್ವತಾಯ್.್ 18

್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಖುಶೆಂ್ 

ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್ ಜ್ಲ್್್  ಕ್ಮ್್ ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಶಿಕ್ಷಿತ್್  ಜ್ಲ್್  ಮ್ಹಣ್್  ತುಂ್  ಸ್ಂಗೊನ್್  ಆಸ್ಯ್.್ 
19

್ ಸ್ಕ್ಯಾ್  ವ್ಟ್್  ಜ್ಣ್್  ನ್ತ್್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್ 
ಮ್ಗಯಾದಶಯಾಕ್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ಕ್ಳೊೆಕ್ಂತ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಕ್  ಉಜ್್ಡ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್್  ಮ್ಹಣುನ್್  ತುಜ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಚಿಂತ್ಯ್.್ 20

್ ಮೂಖ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್ದ್ರ್್ 
ಮ್ಹಣುನಿ�್ ಶಿಕಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್ಚಿಯಾಂಕ್ ಮೆಸಿತ್್ ಮ್ಹಣುನಿ�್ ತುಂ್ 
ತುಜ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಚಿಂತುನ್್ ಆಸ್ಯ್.್ ತುಜೆ�್ ಥಂಯ್್ 
ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ಆಸ್,್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಹಯೆಯಾಕಯ�್ ತುಂ್ 
ಜ್ಣ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಸತ್್ ಜ್ಣ್್ ಆಸ್ಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ತುಂ್ ಚಿಂತುನ್್ ಆಸ್ಯ್.್ 21

್ ತುಂ್ ದುಸ್ರಿಯಾಂಕ್ 
ಶಿಕಯ್ತಾಯ್.್ ಆಶೆಂ್ ಆಸ್ತಾನ್್ ತುಂ್ ತುಕ್ಚ್್ ಶಿಕೊಂವ್ಕ್್ 
ಕರುಂಕ್ ನ್ಹಜೊಂಗಿ�?್  ಚೊರಿನ್ಯೆ್ ಮ್ಹಣುನಿ�್  ತುಂ್ 
ಲೊ�ಕ್ಕ್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾಯ್,್ ಪುಣ್್ ತುಂಚ್್ ಚೊತ್ಯಾಯ್.್ 
22

್ ಲೊಕ್ನಿ್ ವಯಾಭಿಚ್ರ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಪ್ತ್ಕ್ ಕರುಂಕ್ 
ನ್ಹಜೊ್  ಮ್ಹಣ್್  ತುಂ್  ಮ್ಹಣ ತ್ಾಯ್,್  ಪುಣ್್  ತುಂಚ್್ 
ಪ್ತ್ಕ್  ಆಧ್ರುನ್್  ಅಪ್ರಿಧಿ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ಯ್.್ 
ತುಂ್ ಮೂತ್ಯಾಯಾಂಕ್ ದೆ್�ಷಿತ್ಯ್,್ ಪುಣ್್ ತುವೆಂಚ್್ 
ದೆವ್ಳ್ಂ್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಚೊಲ್ಯಾಂಯ್.್  23

್ ತುಂ್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಘಮಂಡ್್ 
ಕತ್ಯಾಯ್.್ ಪುಣ್್ ತೆಂ್ ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ಮೊಡ್ನಾ್ ದೆವ್ಕ್ 
ಅವಮಯ್ಯಾದ್್  ಕತ್ಯಾಯ್.್  24

್ “ಜುದೆವ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್ 
ತುಮೆಚಿ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಜುದೆವ್ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲೆ್್ ಲೊ�ಕ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ನ್ವ್ಕ್  ವಿರೊ�ಧ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಉಲೆೈತ್ತ್”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್ ಬರಯ್್ಂ.

25
್ ತುಂ್ ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ಪ್ಳಿಶೆ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ತುವೆಂ್ 

ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಲ್್ಯಾ್ ಸುನತೆಕ್ ಆರ್ಯಾ್ ಆಸ್.್ ಪುಣ್್ ತುಂ್ 
ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ರ್್  ಮೊಡ್ನಾ್  ಚಲ್್ಯಾರ್್  ತುಕ್್  ಸುನತ್್ 
ಜ್ಯ್ನಾತ್್ಯಾಬರಿ್ ಜ್ಲೆಂ.್ 26

್ ಜುದೆವ್ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ಸುನತ್್ ಜ್ವ್ನಾ,್ ಪುಣ್್ ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ಂತ್್ 
ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ ತ್ಣಂ್ ಕತಿಯಾತ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ತ್ಂಕ್್ ಸುನತ್್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾಬರಿ್  ಜ್ಲೆಂ.್  27

್ ಜುದೆವ್ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಬರಯೆ್ಂ್ ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ಆಸ್್ ಆನಿ್ ಸುನತ್್ ಜ್ಲ್ಯಾ.್ 
ಪುಣ್್ ತುಮಿ್ ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ಮೊಡ್ನಾ್ ಚಲ ತ್ಾತ್.್ ಆಶೆಂ್ 
ಆಸ ತ್ಾನ್,್  ಕುಡಿಂತ್್  ಸುನತ್್  ಜ್ಯ್ನಾ್  ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ 
ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ಕ್  ವಿಧೆ�ಯ್್  ಜ್ಂವೆಚಿ್  ಲೊ�ಕ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಅಪರ್ಧಿ್ ಮ್ಹಣ್್ ದ್ಕಯ್ತಾತ್.

28
್ ಭ್ಯ್್ಯಾನ್್ ಮ್ತ್ರಿ್  ಕುಡಿಂತ್್  ಜುದೆವ್್ ಮ್ಹಣ್್ 

ಆಸ್ಲೊ್ ಜುದೆವ್ನ್ಹಯ್.್ ಕುಡಿಚ್ಯಾ್ ಭ್ಯ್್ಯಾನ್್ ಮ್ತ್ರಿ್ 
ಸುನತ್್  ಖರಿ್  ಸುನತ್್  ನ್ಹಯ್.್  29

್ ಅಂತಸಕ್ನ್ಯಾಂತ್್ 
ಜುದೆವ್್ ಜ್ಲೊ್್ ಮ್ತ್ರಿ್ ಖರೊ್ ಜುದೆವ್.್ ಕ್ಳ್್ಂತ್್ 
ಜ್ಲ್್್  ಸುನತ್ಚ್್ ಖರಿ್  ಸುನತ್.್  ಹಿ್  ಸುನತ್್  ಜ್ಲ್್್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾ್ ಥ್ವ್ನಾಚ್್ ಶಿವಯ್್ ಬರೊವ್ಣ್ಯಾ್ ನಿಯಮ್್ 
ಶ್ಸ್ತ್ಂಥ್ವ್ನಾ್  ನ್ಹಯ್.್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಆತ್ಯಾ್  ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಕ್ಳ್್ಂತ್್ ಸುನತ್್ ಜ್ಲೊ್್ ಮನಿಸ್್ ಹೊಗ್್ಪ್್ ಮೆಳಿಚಿ್ 
ದೆವ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಶಿವಯ್್ ಮನ್ಶೆಥ್ವ್ನಾ್ ನ್ಹಯ್.
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3್ ್ 1 ್ ಆಶೆಂ್  ಆಸ ತ್ಾನ್,್  ಜುದೆವ್ಂಚಿ್  ವಿಶೆ�ಷತ್್ 
ಕ್ತೆಂ?್ ಸುನತ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾಂತ್್ ಕ್ತೆಂ್  ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ 

ವಿಶೆ�ಷತ್್ ಆಸ್ಗಿ�?್ 2್ ವ್ಹಯ್,್ ಜುದೆವ್ಂಕ್ ಸಬ್ರ್್ 
ವಿಶೆ�ಷತ್್  ಅಸ್ತ್.್  ಸಕ್ಚ್ಕ್�್  ಚಡ್್  ಮಹತ್ಚೆಂ್ 
ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ ದೆವ್ನ್್ ಜುದೆವ್್ ಥಂಯ್್ ಭವಯಾಸೊ್ 
ದವನ್ಯಾ್ ಆಪ್್್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ತ್ಂಕ್್ ದಿಲ್.್ 3್ ಥೊಡೆ್ ಜುದೆವ್್ 
ದೆವ್ಕ್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚೆಂ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ನ್ಂತ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಸತ್.್ 
ಪುಣ್್ ದೆವ್ನ್್ ಆಪುಣ್್ ಕೆಲೆ್ಂ್ ಭ್ಸ್ವೆಣ್ಂ್ ಘಡನ್ಶೆಂ್ 
ತೆಂ್ ಕತ್ಯಾಗಿ�?್ 4

್ ನ್!್ ಹಯೆಯಾಕ್ ಮನಿಸ್್ ಫಟಕ್ರೊ್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ದೆ�ವ್್ ಸತೆವಂತ್ಚ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ ತ್ಾ.್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಪುಸತಾಕ್ ಆಶೆಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾ:

“ತುಜ್ಯಾ್ ಉತ್ರಿಂನಿ್ ತುಂ್ ನಿತಿವಂತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ರುಜು್ 
ಕನ್ಯಾ್ ದ್ಕಯ್ಯ್.

ತುಕ್್ ತಿ�ಪ್ಯಾ್ ಜ್ತ್ನ್್ ತುಂ್ ಜಯೆತಾವಂತ್್ 
ಜ್ಯ್ಯ್.”್ ್  ಕ್�ತಯಾನ್.್ 51:4

5
್ ದೆ�ವ್್  ನಿತಿವಂತ್್  ಮ್ಹಳೆ್ಂ್  ಆಮಿ್  ಕಚಿಯಾ್  ಚೂಕ್ 

ಆನಿಂಕ್�್  ಚಡ್್  ಸ್ಪಷ್ಟ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ದಿಸೊನ್್  ಯೆತ್.್ 
ಆಶೆಂ್ ಆಸ ತ್ಾನ್,್ ದೆ�ವ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಶಿಕ್್್ ಲ್ಯ ತ್ಾನ್,್ 
ತೊ್ ಆನ್ಯಾಯ್್ ಕತ್ಯಾ್ ಮ್ಹಣುಂಕ್ ಆಮಿ್ ಸ್ಂಗೊಂಕ್ 
ಸ್ಧ್ಯಾಗಿ�?್ (ಹೆರ್್ ಥೊಡೆ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಆಸ್ಜಯ್್ ಜ್ಲ್್್ 
ಆಲೊ�ಚನ್ಚ್್ ಹ್ಂವ್್ ಹ್ಂಗ್್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.)್ 6

್ ನ್!್ 
ದೆ�ವ್ನ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಶಿಕ್್್ ಲ್ಂವ್ಕ್್ ಜ್ಯ್ನಾ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ 
ದೆವ್ನ್್ ಸಂಸ್ರ್ಕ್ ತಿ�ಪುಯಾ್ ಕರುಂಕ್ ಜ್ಯ್ನಾ.

7
್ “ಹ್ಂವೆ್ ಮ್ಹಣೆಚಿಂ್ ಫಟ್ ದೆವ್ಕ್ ಸತ್್ ದ್ಖಯ ತ್ಾ್ 

ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಫಟಕ್ಯ್ಯಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ದೆವ್ಕ್ ನಿ�ಜ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ಮಹಿಮ್್ ಜ್ತ್.್ ಆಶೆಂ್ ಆಸ್ತಾನ್್ ಮ್್ಹಕ್್ 
‘ಪ್ತಿಕ್ಂ’್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ತಿ�ಪುಯಾ್ ಜ್ಂವೆಚಿಂ್ ಕ್ತ್ಯಾಕ?”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಎಕ್್ಯಾನ್್ ವಿಚಯೆಯಾಯಾತ್.್ 8

್ “ಬರೆಂ್ ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ 
ಆಮಿ್ ವ್ಯ್ಟ್ ಆಧ್ಯ್ಯಾಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಚಿಯಾಕಯ�್ 
ತಸಲ್ಯಾಕಯ�್  ಕ್ಂಯ್್  ಬದ್ವಣ್್  ನ್.್  ಸಬ್ರ್್ 
ಲೊ�ಕ್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಚುಕ್ದ್ರ್್ ಮ್ಹಣ ತ್ಾತ್್  ಆನಿ್  ಆಮಿ್ 
ತಸಲೊಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಶಿಕಯ ತ್ಾಂವ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾತ್.್ ತೆ್ 
ಲೊ�ಕ್  ಚುಕ್ದ್ರ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್  ತ್ಂಕ್್  ಶಿಕ್್್ 
ಜ್ಯ್ಯ್ಚ್.

ಸಮೆೇಸ್ತಾ ಅಪಾರಿಧಿ ಜಾವಾವಾಸಾತ್
9

್ ಆಶೆಂ್ ಆಸ್ತಾನ್,್ ಜುದೆವ್್ ಜ್ಲೆ್್ ಆಮಿ್ ಹೆರ್ಂಚ್ಯಾಕ್�್ 
ಚಡ್್  ಬರೆಗಿ�?್  ನ್!್  ಜುದೆವ್ಂಕಯ�್  ಜುದೆವ್್ 
ನ್ಹಯ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾಂಕಯ�್  ಕ್ಂಯ್ಚಿ್  ಬದ್್ವಣ್್  ನ್್ 
ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ತವಳ್್ ದ್ಖಯ್್ಂ.್  ತೆ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಅಪ್ರಿಧಿ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ 10

್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ ಆಶೆಂ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ:

“ಪ್ತ್ಕ್ ನ್ತ್ಲೊ್ ಕೊಣ್ಚ್್ ನ್.್ ನ್ಂಚ್್ ನ್!
11

್ ಆರ್ಯಾ್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಂವ್ಚಿ್ ಎಕೊ್ಯ�್ ನ್.

ದೆವ್ಥಂಯ್್ ಆಸೊಂವ್ಕ್್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಸಕತಾ್ 
ಜ್ಲೊ್್ ಎಕೊ್ಯ�್ ನ್.

್ 12್ ಸವ್ಯಾ್ ಮನಿಸ್್ ವ್ಟ್್ ಚುಕೊನ್್ ಪಡ್್ಯಾತ್.್ ಸವ್ಯಾ್ 
ಮನಿಸ್್ ನಿಫಯಾಳ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.

ಬರೆಂ್ ಆಧ್ತಯಾಲೊ್ ಎಕೊ್ಯ�್ ನ್.್ ನ್ಂಚ್್ 
ನ್!”್ ್  ಕ್�ತಯಾನ್.್ 14:1–3

್ 13್ “ಲೊಕ್ಂಚಿ್ ತೊಂಡ್ಂ್ ಉಗೊತಾ್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ 
ಫೊಂಡ್ಬರಿ್ ಆಸ್ಂತ್.

ತ್ಣಂ್ ಫಟ್್ ಸ್ಂಗೊಂವ್ಕ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಜಬೊಯಾ್ 
ವ್ಪ್ತ್ಯಾತ್.”್ ್  ಕ್�ತಯಾನ್.್ 5:9

“ತ್ಣಂ್ ಮ್ಹಣಚಿಂ್ ಸಂಗಿತಾ್ ವಿ�ಕ್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಸಪ್ಯಾಬರಿ್ 
ಆಸ್ಂತ್.”್ ್  ಕ್�ತಯಾನ್.್ 140:3

್ 14್ “ತ್ಂಚ್ಯಾ್ ತೊಂಡ್ಂನಿ್ ಸೊವೆ್ ಶಿರ್ಪ್ಯ�್ 
ಭಲ್ಯಾಂ.”್ ್  ಕ್�ತಯಾನ್.್ 10:7

್ 15್ “ದಗುದಾಂಕ್ ಆನಿ್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ರಂಕ್ ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ 
ತಯ್ರ್್ ಆಸ್ತ್.

16
್ ತೆ್  ಗೆಲ್್ಯಾ್  ಥಂಯ್್  ಸಗ್್ಯಾಂನಿ್  ನ್ಸ್್  ಆನಿ್ 

ಭಂಗಸತಾಳ್್ ಹ್ಡಯ್ತಾತ್.
್ 17್ ಲೊ�ಕ್ ಸಮ್ಧ್ನೆಚೊ್ ವ್ಟ್್ ನೆಣ್ಂತ್.”್ 

್  ಇಸ್ಯಯ್್ 59:7–8

್ 18್ “ತ್ಂಕ್್ ದೆವ್ಥಂಯ್್ ಭಿರ್ಂತ್್ ಜ್ಂವ್್ 
ಸನ್ಮನ್್ ಜ್ಂವ್್ ನ್.”್ ್  ಕ್�ತಯಾನ್.್ 36:1

19
್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ಚ್ಯಾ್ ಖ್ಲ್್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್ 

ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಚ್್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ಹಿ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಸ್ಂಗ್ತಾ.್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್  ಜುದೆವ್ಂನಿ್  ನಿ�ಬ್್  ಸ್ಂಗೊಂವ್ಕ್್  ಸ್ಧ್ಯಾ್ 
ನ್.್  ತೆಂಚ್್  ನ್ಹಯ್್  ಸಗೊ್್  ಸಂಸ್ರ್ಚ್್  ದೆವ್ಚಿ್ 
ನಿತಿಫೆೈಸಲ್ಕ್ ಒಳಗ್್ ಜ್ಲ್ಂ.್ 20

್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ 
ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ರ್್  ಅನುಸರಣ್್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್  ಮ್ರಿಫತ್್ 
ನಿತಿವಂತ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಕೊಣ್ಕಚ್್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ನ್.್ ನಿಯಮ್್ 
ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ಆಮೆಚಿಂ್ ಪ್ತ್ಕ್ ಮ್ತ್ರಿ್ ದ್ಕಯ್ತಾ.

ನಿತಿವಂತ್ ಜಾಂವೆಚೊಂ ವಿಶಾಕ್ಂತ್
21

್ ಪುಣ್್  ಆತ್ಂ್  ದೆ�ವ್್  ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ಕುಮೆಕ್ವಿಣೆಂ್ ಲೊಕ್ಕ್ ನಿತಿವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕಚಿಯಾ್ ವ್ಟ್್ 
ದ್ಖಯ ತ್ಾಲೊ.್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ಆನಿ್ ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂನಿ್ 
ಹ್ಯಾ್ ನವ್ಯಾ್ ವ್ಟೆಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್್ಂ.್ 
22

್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚ್ಯಾ್  ಮ್ರಿಫತ್್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ಜೆಜು್ 
ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚೆರ್್  ಪ್ತೆಯಾಣ್  ದವಚ್ಯಾಯಾ್  ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್  ಲೊಕ್ಕ್ 
ದೆ�ವ್್ ನಿತಿವಂತ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಕತ್ಯಾ.್  ತ್ಕ್್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ 
ಲೊ�ಕ್  ಏಕಚ್.್  23

್ ಸಕಕ್ಡಿ�್  ಪ್ತ್ಕ್  ಆಧ್ನ್ಯಾ್ 
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ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಮಹಿಮೆಂತ್್  ವ್ಂಟೆಲ್್  ಜ್ಯ್ನಾಶೆಂ್ 
ಜ್ಲ್ಯಾತ್.್  24

್ ತ್ಣಂ್  ನಿತಿವಂತ್್ ಮ್ಹಣ್್  ನಿಣಯಾಯ್್ 
ಜ್ಂವೆಚಿಂ್ ದೆವ್ಚಿ್ ಧಮ್ಯಾರ್ಯಾ್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಕುಪೆಯಾನ್ಚ್.್ 
ದೆ�ವ್್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಪ್ತ್ಕ್್ 
ಥ್ವ್ನಾ್  ಸುಟ್ಕ್್  ಕನ್ಯಾ,್  ನಿತಿವಂತ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಕತ್ಯಾ.್ 
25

್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ರಗ್ತಾಂತ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವಚ್ಯಾಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ 
ಪ್ತ್ಕ್ಂಚೆ್  ಬೊಗಸೆಣೆಂ್  ಜ್ಂವಿಚಿ್  ವ್ಟ್್  ದೆವ್ನ್್ 
ಲೊಕ್್ ಖ್ತಿರ್್ ಕೆಲ್ಯಾ.್ ದೆವ್ನ್್ ಜೆಜುಕ್ ಪ್ತ್ಕ್ಕ್ 
ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಸ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಬೆಟೊವ್ನಾ್  ಆಪ್್್  ನ್ಯಾಯ್್  ನಿ�ತ್್ 
ದ್ಖಯ್್ಯಾ.್ ದೆವ್ನ್್ ಆದ್್ಯಾ್ ಕ್ಳ್ರ್್ ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯೆನ್್ 
ಆಸೊನ್್  ಲೊಕ್ಕ್  ತ್ಂಚ್್  ಪ್ತ್ಕ್ಂ್  ಖ್ತಿರ್್ 
ಶಿಕ್್್ ಲ್ಯ್ನಾಸ ತ್ಾನ್್ ದೆ�ವ್್ ನಿತಿವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.್ 
26

್ ಆಶೆಂ್  ದೆ�ವ್್  ಆಪುಣ್ಚ್್  ನಿತಿವಂತ್್ ಮ್ಹಣ್್  ಆನಿ್ 
ಜೆಜುಚೆರ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವಚೊಯಾ್ ಕೊಣ್ಯ�್ ಜ್ಂವ್್ 
ನಿತಿವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕತ್ಯಾಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ದ್ಖಯ್ತಾ.

27
್ ಆಶೆಂ್ ಆಸ ತ್ಾನ್,್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಬಡ್ಯ್್ 

ಕರುಂಕ್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಕ್ತೆಂ್  ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್  ಕ್ರಣ್ಂ್ 
ಆಸ್ಂತ್ಗಿ�?್  ನ್!್  ಕ್ತ್ಯಾಕ?್  ಸಗಿ್್  ಬಡ್ಯ್್ 
ರ್ವ್�ಂವಿಚಿ್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚಿ್ ವ್ಟ್ಚ್್ ಶಿವ್ಯ್್ ನಿಯಮ್್ 
ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ಅನುಸರಣ್್ ಕಚಿಯಾ್ ವ್ಟ್್ ನ್ಹಯ್.್ 28

್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಎಕೊ್್ ನಿತಿವಂತ್್ ಜ್ಂವೆಚಿಂ್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚ್ಯಾ್ 
ಮ್ರಿಫತ್್  ಶಿವ್ಯ್್ ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ರ್್  ಅನುಸರಣ್್ 
ಕರುಂಕ್ ತ್ಣೆಂ್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಕ್ಮ್ವವಿಯಾಂ್ ನ್ಹಯ್.್ ಆಮಿ್ 
ಪ್ತೆಯಾಂವೆಚಿಂ್ ಹೆಂಚ್.್ 29

್ ದೆ�ವ್್ ಜುದೆವ್ಂಕ್ ಮ್ತ್ರಿ್ 
ದೆ�ವ್್ ನ್ಹಯ್.್ ತೊ್ ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾಂಕ್�್ ದೆ�ವ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 30

್ ದೆ�ವ್್ ಎಕೊ್ಚ್.್ ತೊ್ ಜುದೆವ್ಂಕಯ�್ 
ಜುದೆವ್್  ನ್ಹಯ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾಂಕಯ�್  ತ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ನಿತಿವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕತ್ಯಾ.್ 
31

್ ಆಶೆಂ್ ಆಸ ತ್ಾನ್,್ ಪ್ತೆಯಾಣಂಚಿ್ ವ್ಟ್್ ಅನುಸರಣ್್ 
ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಆಮಿ್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ಇನ್ಕ್ರ್್ 
ಕತ್ಯಾಂವ್ಗಿ�?್ ನ್!್ ಆಮಿ್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ಕ್ ಥಿರ್್ 
ಕತ್ಯಾಂವ್.

ಆಬಾರಿಹಾಮಾಚೆಂ ಉದಾಹರಣ್

4್ ್ 1್ ತಶೆಂ್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ಆಮೊಚಿ್  ಪುವಯಾಜ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್ 
ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಆಮಿ್  ಕ್ತೆಂ್ 

ಮ್ಹಣುಯ್ಂ?್  ತೊ್  ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚ್್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಕ್ತೆಂ್ 
ಶಿಕೊ್?್  2

್ ತೊ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಕನ್ಯಾಯಾಂ್  ವವಿಯಾಂ್  ನಿತಿವಂತ್್ 
ಜ್ಲೊ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್್  ಬಡ್ಯ್್  ಕರುಂಕ್  ತ್ಕ್್ 
ಕ್ರಣ್್ ಆಸೆತಾಂ.್ ಪುಣ್್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಕ್ ದೆವ್್ ಸಮೊರ್್ 
ಬಡ್ಯ್್ ಕರುಂಕ್ ಜ್ವ್ನಾ.್ 3್ “ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್್ ದೆವ್ಚೆರ್್ 
ಪ್ತೆಯಾಲೊ.್ ದೆವ್ನ್್ ಆಬ್ರಿಮ್ಚಿ್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ 
ಕೆಲ್.್ ಹೆಂ್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಕ್ ನಿತವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕೆಲೆಂ”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ.

4
್ ಕ್ಮ್್ ಕತೆಯಾಲ್ಯಾಕ್ ಮೆಳೊೆಚಿ್ ಸ್ಂಬ್ಳ್್ ಇನ್ಮ್್ 

ನ್ಹಯ್,್  ತೊ್  ತ್ಕ್್  ಮೆಳೊೆಚಿ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  5
್ ಪುಣ್್ 

ಎಕ್್ಯಾನ್್  ಆಪುಣ್್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್  ಕಸಲೆಂಯ್್  ಕ್ಮ್್ 
ಮ್ರಿಫತ್್ ಆಪ ಣ್್ಕ್ ನಿತಿವಂತ್್ ಕರುಂಕ್ ಸಕೊಚಿ್ ನ್.್ 
ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆನ್್ ದೆವ್ಚೆರ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ 
ದವರಿಜ್ಯ್ಚ್ಚಿ.್  ತವಳ್್  ದೆ�ವ್್  ತ್ಯಾ್  ಮನ್ಶೆಚಿ್ 
ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ ಕನ್ಯಾ್ ತ್ಕ್್ ನಿತಿವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಕತಯಾಲೊ.್  ದೆ�ವ್್  ಖೊಟ್ಯಾಂಕ್  ಸಯ್ತಾ್  ನಿತಿವಂತ್್ 
ಜ್ಯೆಶೆಂ್ ಕತಯಾಲೊ.್ 6

್ ದೆ�ವ್್ ಎಕ್್ಯಾಚಿ್ ಬರಿಂ್ ಕ್ಮ್್ 
ಗುಮ್ನ್್  ಕರಿನ್ಶೆಂ್  ತ್ಕ್್  ನಿತಿವಂತ್್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಮ್ನ್್ಯಾರ್್ ತೊ್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ಬ್ಗೆವಂತ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ದ್ವಿದ್ನ್್ ಸಯ್ತಾ್ ಸ್ಂಗ್್ಂ:

್  7್ “ಕೊಣ್ಂಚೆಂ್ ಗುನ್ಯಾಂವ್್ ಬೊಗಿಶೆಲ್ಯಾತ್ಗಿ�
ಕೊಣ್ಚೆಂ್ ಗುನ್ಯಾಂವ್್ ಧ್ಂಪ್್ಯಾತ್ಗಿ�
ತೆ್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ಬ್ಗೆವಂತ್!

್  8್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್್ ಕೊಣ್ಂಚಿ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ಲೆಖ್ಕ್ 
ಧರಿನ್ಂಗಿ�

ತೊ್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ಬ್ಗೆವಂತ್!”್ 
್  ಕ್�ತಯಾನ್್ 32:1–2

9
್ ಹೆಂ್ ಭ್ಗ್್ ಆಸೆಚಿಂ್ ಸುನತ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಲ್್ಯಾಂಕ್ 

(ಜುದೆವ್ಂಕ),್  ಮ್ತ್ರಿಗಿ�?್  ವ್್  ಸುನತ್್ 
ಕರಿನ್ತ್್ಯಾಂಕ್ (ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾಂಕಗಿ�)್ ಸಯ್ತಾ್ 
ಹೆಂ್ ಭ್ಗ್್ ಆಸ್ಂಗಿ�?್ ದೆವ್ನ್್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಂಚಿ್ 
ಪ್ತೆಯಾಣಂ್  ಸಿ್�ಕ್ರ್್  ಕೆಲ್್ ಮ್ಹಣ್್  ಆಮಿ್  ಎದೊಳ್ಚ್್ 
ಸ್ಂಗ್್ಂ.್ ತಿ್ ಪ್ತೆಯಾಣಂಚ್್ ತ್ಕ್್ ನಿತಿವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಕೆಲ್.್  10

್ ಪುಣ್್  ಹೆಂ್  ಕೆದ್ಳ್್  ಜ್ಲೆಂ?್  ದೆವ್ನ್್ 
ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಕ್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ ಕೆಲೆ್ಂ್ ಸುನತ್್ ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ 
ಪಯ್ೆಂಚ್ಗಿ�್  ವ್್ ಸುನತ್್  ಜ್ಲ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್ಗಿ�?್ 
ದೆವ್ನ್್ ತ್ಕ್್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ ಕೆಲೆ್ಂ್ ಸುನತ್್ ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ 
ಪಯ್ೆಂಚ್.್  11

್ ದೆವ್ನ್್  ಆಪ ಣ್್ಕ್  ಸಿ್�ಕ್ರ್್  ಕೆಲ್ಂ್ 
ಮ್ಹಳೆ್ಂ್  ದ್ಖೊಂವ್ಚಿಯಾಕ್  ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ನ್್  ತ್ಯಾ್ 
ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಸುನತ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಲೆಂ.್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ನ್್ 
ತ್ಯಾ್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಸುನತ್್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್  ಪಯ್ೆಂಚ್್ 
ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚ್ಯಾ್  ಮ್ರಿಫತ್್  ನಿತಿವಂತ್್  ಜ್ಲೊ್್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾಕ್ ತ್ಚಿ್ ಸುನತ್ಚ್್ ಆಧ್ರ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್  ಪ್ತೆಯಾಂವ್ಚಿಯಾ್  ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್  ಲೊಕ್ಕ,್  ತ್ಣಂ್ 
ಸುನತ್್  ಕನ್ಯಾ್  ಕ್ಣೆಘವ್ನಾ್  ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್  ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್್ 
ಬ್ಪ್ಯ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತ್ಣಂ್ 
ಆಪ್್ಯಾ್  ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚ್ಯಾ್  ಮ್ರಿಫತ್್  ನಿತಿವಂತ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ನಿಣಯಾಯ್್ ಜ್ತ್ಲೆ.್ 12

್ ತೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್ ಸುನತ್್ ಕನ್ಯಾ್ 
ಕ್ಣ ಗೆೆಲ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಸಯ್ತಾ್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್್ ಬ್ಪ್ಯ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಪುಣ್್ ತ್ಕ್್ ತ್ಂಚೊ್ ಬ್ಪ್ಯ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಕಚೊಯಾ್  ತ್ಂಚಿ್ ಸುನತ್್ ನ್ಹಯ್.್ ಆಮೊಚಿ್  ಬ್ಪ್ಯ್್ 
ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಕ್ ಸುನತ್್  ಕನ್ಯಾ್  ಕ್ಣೆಘಲ್್ಯಾ್  ಪಯ್ೆಂ್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ತ್ಣಂ್ ಜಯೆಲ್ಯಾರ್್ 
ಮ್ತ್ರಿ್ ತೊ್ ತ್ಂಚೊ್ ಬ್ಪ್ಯ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.
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ಪಾತೆಕ್ಣಂಚ್ ವಾಟ್
13

್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಕಯ�್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ಸಂತತೆಕ್ 
ಸಂಸ್ರ್ಚ್್ ದಿತ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ ದೆವ್ನ್್ ಭ್ಸ್ವಿಣ್್ ಕೆಲ್.್ 
ಪುಣ್್  ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ನ್್  ತಿ್  ಭ್ಸ್ವ ಣೆ್ಂ್  ಜೊಡ್ಲೆ್ಂ್ 
ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ಪ್ಳ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ನ್ಹಯ್.್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್್ 
ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ನಿತಿವಂತ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಕ್ರಣ್್ 
ತಿ್ ಭ್ಸ್ವಿಣ್್ ಜೊಡಿ್.್ 14

್ ದೆವ್ನ್್ ಭ್ಸ್ವಿಣ್್ ಕೆಲ್್್ ಲೊ�ಕ್ 
ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ರ್್  ಅನುಸರಣ್್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್  ಮ್ರಿಫತ್್ 
ಜೊಡಿತಾತ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾರ್,್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ವಯಾರ್ಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 
ತೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್ ದೆವ್ನ್್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಕ್ ಕೆಲ್್್ ಭ್ಸ್ವಿಣ್್ 
ವಯಾರ್ಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 15

್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ನಿಯಮ್್ 
ಶ್ಸ್ತ್ಕ್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ಯ್ನಾಶೆಂ್ ಆಸ್ತಾನ್,್ ನಿಯಮ್್ 
ಶ್ಸ್ತ್ರ್್  ದೆವ್ಚೊ್  ಕೊರಿ�ಧ್್  ಮ್ತ್ರಿ್  ಹ್ಡ ತ್ಾ.್  ಪುಣ್್ 
ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಅವಿ�ಧಯ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ 
ಕ್ತೆಂಚ್್ ಉಚೆಯಾಂ್ ನ್.

16
್ ತ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಲೊ�ಕ್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ 

ದೆವ್ಚಿ್  ಭ್ಸ್ವಿಣ್್  ಜೊಡತಾಲೆ.್  ಭ್ಸ್ವಿಣ್್  ಧಮ್ಯಾರ್ಯಾ್ 
ದೆಣೆಂ್ ಮ್ಹಣ್ಯ�್ ಆಶೆಂ್ ಜ್ಲೆಂ.್ ಭ್ಸ್ವಿಣ್್ ಧಮ್ಯಾರ್ಯಾ್ 
ದೆಣೆಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಚೆಂ್ ಸಗೆ್್ ಲೊ�ಕ್ ತಿ್ 
ಭ್ಸ್ವಿಣ್್ ಜೊಡತಾಲೆ.್ ಹಿ್ ಭ್ಸ್ವಿಣ್್ ಮೊಯೆ್ಚ್ಯಾ್ ನಿಯಮ್್ 
ಶ್ಸ್ತ್ಕ್  ಅಧಿ�ನ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಜಯೆಂವ್ಚಿಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್ 
ಮ್ತ್ರಿ್ ನ್ಹಯ್,್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್್ ಬರಿಂಚ್್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಂತ್್ 
ಜಯೆಂವ್ಚಿಯಾ್  ಸಮೆ�ಸ ತ್ಾಂಕ್  ದಿಲ್ಂ.್  ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಸಮೆ�ಸ ತ್ಾಂಕ್  ಬ್ಪ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 
17

್ “ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಕ್್ ಸಬ್ರ್್ ಪಜ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಪ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ನೆಮ್್ಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ಂತ್ಚ್್ ಬರಯ್್ಂ.್ 
ಹೆಂ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಸಮೊರ್್ ಸತ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಮೆಲ್್ಯಾಂಕ್ 
ಜ�ವ್್  ದಿಂವ್ಚಿ್  ಆನಿಂಕ್�್  ಘಡನ್ತ್ಲ್ಯಾ್  ಕ್ಮ್ಂ್ 
ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ದೆವ್ಕ್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್್ ಪ್ತೆಯಾಲೊ.

18
್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಕ್  ಭುಗಿಯಾಂ್  ಜ್ಂವಿಚಿ್  ಆವಕ್ಸ್ಚ್್ 

ನ್ತ್ಲೊ.್ ಪುಣ್್ ತ್ಣೆಂ್ ದೆವ್ಚೆರ್್ ಪ್ತೆಯಾವ್ನಾ್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಭವ್ಯಾಸ್ಯಾಂತ್ಚ್್  ಮುಂದವಸುಯಾಣ್್  ಗೆಲೊ.್  ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್ಚ್್ ತೊ್ ಸಬ್ರ್್ ಪಜ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಪ್್ ಜ್ಲೊ.್ 
ದೆವ್ನ್್  ತ್ಕ್,್  “ತುಂ್  ಸಬ್ರ್್  ಜನ್ಂಗ್ಂಕ್ 
ಜೊಡತಾಲೊಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಯಾಬರಿಂಚ್್ ಹೆಂ್ ಘಡೆ್ಂ.್ 
19

್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್್  ಸುಮ್ರ್್  ಶೆಂಭರ್್  ವಸ್ಯಾಂಚೊ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ತಾನ್್ ತ್ಚಿ್ ಕೂಡ್್ ದುಬಯಾಳ್್ ಜ್ವ್ನಾಸಿ್.್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್ ತ್ಕ್್ ಭುಗಿಯಾಂ್ ಜ್ಂವೆಚಿಂ್ ಭ್ಗ್್ ನ್.್ ತೆಂಚ್್ 
ನ್ಹಯ್್ ಸ್ರ್ಕಯ�್ ಭುಗಿಯಾಂ್ ಜ್ಂವೆಚಿಂ್ ಭ್ಗ್್ ನ್.್ 
ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್್  ಹ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಚಿಂತುಂಕ್  ಲ್ಗೊ್.್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ದೆವ್ಚೆರ್್ ತ್ಕ್್ ಆಸಲ್್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ಆಸಕ್ತ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ.್ 20

್ ದೆವ್ನ್್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಭ್ಸ್ವೆಣ್ಂ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ತೊ್ 
ದುಬ್ಂವ್ಕ್್ ನ್್ ಆನಿ್ ಆಪ್್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ಆಖೆ�ರ್್ ಕರುಂಕ್ 
ನ್.್ ತೊ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಂತ್್ ಬಳ್ಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ವ್ಡೊ್್ 
ಆನಿ್ ದೆವ್ಕ್ ಆಗ್ಯಾಂ್ ದಿಲ್.್ 21

್ ದೆವ್ನ್್ ಆಪುಣ್್ ಕೆಲೆ್ಂ್ 
ಭ್ಸ್ವ ಣೆ್್ ಖಂಡಿತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಜ್ಯಾರಿ್ ಕತೊಯಾಲೊ್ ಮ್ಹಣ್್ 

ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್್  ಧೃಡ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಪ್ತೆಯಾಲೊ.್  22
್ ತ್ಯಾ್ 

ದೆಕುನ್,್  “ದೆವ್ನ್್  ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಚಿ್  ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ 
ಸಿ್�ಕ್ರ್್ ಕೆಲ್.್ ತಿ್ ತ್ಕ್್ ನಿತಿವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕರಿಲ್ಗಿ್.”್ 
23

್ ತಿಂ್ ಉತ್ರಿಂ್ ಬರಯ್ಲ್ಂ್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಕ್ ಮ್ತ್ರಿ್ 
ನ್ಹಯ್.್ 24

್ ಆಮ್ಚಿಯಾಖ್ತಿರ್ಯ�್ ಬರಯ್್ಯಾಂತ್.್ ಆಮಿ್ 
ಪ್ತೆಯಾಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ದೆ�ವ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಸಯ್ತಾ್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ 
ಕತ್ಯಾ.್ ಅಮೊಚಿ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜ್ಲೊ್್  ಜೆಜು್ ಮೆಲ್್ಯಾಂ್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಜವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಉಠಯ್್ಯಾಕಡೆ್ (ದೆವ್ಥಂಯ್)್ 
ಆಮಿ್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವತ್ಯಾಂವ್.್ 25

್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ 
ವವಿಯಾಂ್ ಜೆಜುಕ್ ಮೊನ್ಯಾಕ್ ಆಧಿ�ನ್್ ಕೆಲೊ.್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ನಿತಿವಂತ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಕಚ್ಯಾಯಾಕ್  ತ್ಕ್್ ಮೆಲ್್ಯಾಂತೊ್್ 
ಜವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಉಠಯ್ೊ.

ನಿತಿನಿರತಾಯ್

5್ ್ 1 ್ ಆಶೆಂ್  ಆಸ ತ್ಾನ್,್  ಆಮಿ್  ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಂಚ್ಯಾ್ 
ಮ್ರಿಫತ್್ ನಿತಿವಂತ್್ ಜ್ಲ್ಯಾಂವ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ 

ಆಮೊಚಿ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಜೆಜು್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್  ಮ್ರಿಫತ್್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ದೆವ್ಥಂಯ್್ ಸಮ್ಧನ್್ ಆಸ್ಂ.್ 2್ ಆತ್ಂ್ 
ಆಮಿ್  ಉಲ್್ಸ್್  ಪ್ಂವ್ಚಿಯಾ್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಕುಪೆಯಾಕ್ 
ಕ್ರಿ�ಸ ತ್ಾನ್ಚ್್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚ್ಯಾ್ 
ಮ್ರಿಫತ್್ ಹ್ಡ್ಂ್.್ ದೆವ್ಚಿ್ ಮಹಿಮ್್ ಜೊಡತಾಲ್ಯಾಂವ್್ 
ಮ್ಹಳೊೆ್್  ಭವಯಾಸೊ್  ಆಮ್ಕ್್  ಆಸ್ಲ್ಯಾ್  ವವಿಯಾಂ್  ಆಮಿ್ 
ಚಡ್್  ಸಂತೊಸ್ನ್್  ಆಸ್ಂವ್.್  3

್ ತೆ�ಂಚ್್  ನ್ಹಯ್,್ 
ಆಮ್ಚಿಯಾಕಷಟಸಂಕಷ್ಟಂನಿ್  ಸಂತೊಸ್ನ್್  ಆಸ್ಂವ್.್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ ಹೆ್ ಕಷಟಸಂಕಷ್ಟ್ ಆಮೆಚಿ�್ ಥಂಯ್್ 
ಚಡ್್  ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯ್್  ಜ್ಯೆಶೆಂ್  ಕತ್ಯಾತ್.್  4

್ ಆಮಿ್ 
ಘಟುಮಟ್್ ಆಸ್ಂವ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾಕ್ ಹಿ್ ಸೊಸಿಣ್್  ಕ್ಯ್ಚ್್ 
ರುಜ್್ತ್.್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಭವಯಾಸೊ್ ದಿಂವ್ಚಿ್ ಹಿಚ್ಚಿ್ ರುಜ್್ತ್.್ 
5

್ ಆಮೊಚಿ್ ಹೊ್ ಭವಯಾಸೊ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಕೆದಿಂಚ್್ ನಿರ್ಶ್್ 
ಜ್ಯೆಶೆ್  ಕರಿನ್.್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ದೆವ್ನ್್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಇನ್ಮ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ದಿಲ್್ಯಾ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾಚ್ಯಾ್ 
ಮ್ರಿಫತ್್ ಆಪೊ್್ ಮೊ�ಗ್್ ಧ್ರ್ಳ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ವ್ತ್್.

6
್ ಆಮಿ್  ಆಸಕ್ತ್ಯ�್  ದೆವ್ಕ್  ವಿರೊ�ಧ್್  ಜ್ವ್ನಾ್ 

ಜಯೆಂವೆಚಿಂ್ ಆಸ್ತಾನ್ಂಚ್್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾನ್್ ನೆಮಲ್್ಯಾ್ ಕ್ಳ್ರ್್ 
ಆಮೆಚಿ್ ಪ್ಸತ್್ ಜ�ವ್್ ದಿಲೊ.್ 7್ ನಿತಿವಂತ್ಚೊ್ ಜ�ವ್್ 
ಬಚ್ವ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾಕ್ ಎಕ್್ಯಾನ್್ ಜ�ವ್್ ದಿಂವ್ಚಿ್ ಅಪರೂಪ್.್ 
ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಬರೊ್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಎಕ್್ಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ಜ�ವ್್ 
ದಿ�ಂವ್ಕ್್ ಎಕ್್ಯಾನ್್ ಧೆೈರ್್ ಕೆಲ್ಯಾರಿ�್ ಕಯೆಯಾತ್.್ 8

್ ಪುಣ್್ 
ಆಮಿ್ ಆನಿ�ಂಕ್�್ ಪ್ತಿಕ್್ ಆಸ್ತಾನ್ಂಚ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್್ ಆಮೆಚಿ�್ 
ಖ್ತಿರ್್ ಜ�ವ್್ ದಿಲೊ.್ ದೆವ್ಕ್ ಆಮೆಚಿ್ ವಯ್ರಿ್ ಆಸೊಚಿ್ 
ಭೊ�ವ್್ ಮೊ�ಗ್್ ಹೆಂ್ ದ್ಖೊವ್ನಾ್ ದಿತ್.

9
್ ಆಮಿ್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್ ರಗ ತ್ಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ನಿತಿವಂತ್್ 

ಜ್ಲ್ಯಾಂವ್.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ಮ್ರಿಫತ್್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ರ್ಗ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಚುಕಯ್ತಾಂವ್.್ 
10

್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್  ಆಮಿ್  ದೆವ್ಕ್  ದುಸ್ಮನ್್  ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಆಸ್ತಾನ್ಂಚ್,್ ದೆವ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಪುತ್ಚ್ಯಾ್ ಮೊನ್ಯಾಚ್್ 



219 ರೊಮಾರಾರಾಂಕ್ 6:6

ಮ್ರಿಫತ್್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಆಪೆ್್  ಈಷ್ಟ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಕನ್ಯಾ್ 
ಕ್ಣೆಘಲ್ಂ.್  ಆತ್ಂ್ ಆಮಿ್ ದೆವ್ಚೆ್ ಈಷ್ಟ್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್ 
ವವಿಯಾಂ್ ದೆವ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಪುತ್ಚ್ಯಾ್ ಜ�ವ್್ ಮ್ರಿಫತ್್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಬಚ್ವ್್  ಕಚೆಯಾಂ್  ಆನಿಂಕ್್  ಚಡ್್  ನಿಶಚಿಯ್್ 
ಜ್ಲ್ಂ.್  11

್ ಇತೆ್ಂಚ್್ ನ್ಹಯ್,್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ 
ಜೆಜು್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್  ಮ್ರಿಫತ್್  ಆಮಿ್  ದೆವ್್  ಥಂಯ್್ 
ಸಂತೊಸ್್ ಪ್ವ್ತಾಂವ್.್ ಆತ್ಂ್ ಆಮಿ್ ದೆವ್ಚೆ್ ಈಷ್ಟ್ 
ಜ್ಲೆ್್ ಜೆಜು್ ವವಿಯಾಂಚ್.

ಆದಾಂವ್ ಆನಿ ಕ್ರಿೇಸ್ತಾ
12

್ ಏಕ್  ಮನ್ಶೆನ್್  (ಆದ್ಂವ್)್  ಕೆಲ್್ಯಾ್  ಕೃತ್ಯಾಂ್ 
ಥ್ವ್ನಾ್  ಪ್ತ್ಕ್  ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್  ಆಯ್ೆಂ.್  ತ್ಯಾ್ 
ಪ್ತ್ಕ್್ ಸವೆಂ್ ಮರಣ್ಯ�್ ಆಯ್ೆಂ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್ಚ್್ 
ಸವ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಂನಿ್  ಮೊರಜ್ಯಚ್ಚಿ;್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಸವ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಂನಿ್ ಪ್ತ್ಕ್ ಆಧ್ಲ್ಯಾಂ.್ 
13

್ ಮೊಯ್ೆಚ್ಯಾ್  ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ಚ್ಯಾಕ್�್  ಪಯ್ೆಂಚ್್ 
ಪ್ತ್ಕ್  ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್  ಆಸೆ್ಂ.್  ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ 
ನ್ತ್ಲೆ್ಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ದೆ�ವ್್ ಲೊಕ್ಚಿಂ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ 
ಗುಮ್ನ್ಕ್  ಕ್ಣೆಘನ್.್  14

್ ಪುಣ್್  ಆದ್ಂವ್ಚ್ಯಾ್ 
ಕ್ಳ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಮೊಯ್ೆಚ್ಯಾ್ ಕ್ಳ್್ ಪಯ್ಯಾನ್್ ಸವ್ಯಾ್ 
ಲೊ�ಕ್ಂನಿ್  ಮೊರಜ್ಯ್್  ಪಡೆ್ಂ.್  ಆದ್ಂವ್ನ್್ 
ಪ್ತ್ಕ್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಮೆಲೊ.್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಆಜ್್ಕ್ 
ಅವಿಧೆ�ಯ್್  ಜ್ಲೆ್ಂಚ್್  ತೆಂ್  ಪ್ತ್ಕ.್  ಪುಣ್್ 
ಆದ್ಂವ್ನ್್  ಕೆಲ್್ಯಾ್  ಪ್ತ್ಕ್ಕ್  ಸಮ್ಸಮ್ಚೆಂ್ 
ಪ್ತ್ಕ್  ಆಧ್ರಿನ್ತ್್ಯಾಂನಿ್  ಸಯ್ತಾ್ ಮೊರಜ್ಯ್್ 
ಪಡೆ್ಂ.
ಆದ್ಂವ್್ ಮುಖ್್ಯಾ್  ಕ್ಳ್ರ್್ ಯೆಂವ್ಚಿಯಾ್ ಎಕ್್ಯಾಕ್ 

(ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಕ)್  ಮುಖೊ್್  ಗುತ್ಯಾ್  ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.್  15
್ ಪುಣ್್ 

ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಧಮ್ಯಾರ್ಯಾ್ ದೆಣೆಂ್ ಆದ್ಂವ್ಚ್ಯಾ್ ಪ್ತ್ಕ್್ 
ಬರಿ್ ನ್.್ ತ್ಣೆಂ್ ಎಕ್್ಯಾನ್್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ವವಿಯಾಂ್ 
ಸಬ್ರ್್ ಲೊ�ಕ್ ಮೆಲೆ.್ ಪುಣ್್ ಲೊ�ಕ್ಂನಿ್ ದೆವ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಜೊಡ್ಲ್್ ಕುಪ್ಯಾ್ ತ್ಚ್ಯಾಕ್�್ ಚಡ್್ ವ್ಹಡ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 
ಜೆಜು್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಮ್ಹಳೊೆ ್್ ಎಕ್್ಯಾ್ ದ್ದ್್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಕುಪೆಯಾಚ್ಯಾ್ 
ಮ್ರಿಫತ್್ ದೆವ್ನ್್ ಉದ್ರ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ದಿಂವ್ಚಿ್ “ಜ�ವ್”್ 
ಸಬ್ರ್್ ಜಣ್ಂನಿ್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ ಕೆಲೊ.್ 16

್ ಆದ್ಂವ್ನ್್ 
ಏಕ್ ಪ್ವಿಟಂ್ ಪ್ತ್ಕ್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ತ್ಕ್್ ಅಪ್ರಿಧಿ್ 
ಮ್ಹಣ್್  ತಿ�ಪ್ಯಾ್  ದಿ�ಜಯ್್  ಪಡೆ್ಂ.್  ಪುಣ್್  ದೆವ್ಚೆಂ್ 
ಉದ್ರ್್ ದೆಣೆಂ್ ತ್ಕ್್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಸಬ್ರ್್ 
ಪ್ತ್ಕ್್ ವವಿಯಾಂ್ ದೆವ್ಚೆಂ್ ಉದ್ರ್್ ದೆಣೆಂ್ ಆಯ್ೆಂ.್ 
ತೆಂ್ ಧಮ್ಯಾರ್ಯಾ್ ದೆಣೆಂ್ ಲೊಕ್ಕ್ ನಿತಿವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಕತ್ಯಾ.್ 17

್ ಎಕ್್ಯಾನ್್ ಪ್ತ್ಕ್ ಆಧ್ಲೆಯಾಂ,್ ತ್ಯಾ್ ಎಕ್್ಯಾ್ 
ವವಿಯಾಂ್ ಮೊನ್ಯಾನ್್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಲೊಕ್ಚೆರ್್ ರ್ಜ್ಟಕ್್ 
ಚಲಯ್.್  ಪುಣ್್  ಆತ್ಂ್  ಥೊಡೆ್  ಲೊ�ಕ್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ ಕುಪೆಯಾಕ್ ಆನಿ್ ನಿತಿವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ 
ತ್ಚ್ಯಾ್  ಧಮ್ಯಾರ್ಯಾ್  ದೆಣೆಂ್  ಸಿ್�ಕ್ರ್್  ಕತೆಯಾಲೆ.್ 
ಖಂಡಿತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ತ್ಣಂ್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ತ್ಯಾ್ 

ಎಕ್್ಯಾ್  ದ್ದ್್ಯಾ್  ಮ್ರಿಫತ್,್  ನಿ�ಜ್್  ಜ್ಲೊ್್  ಜ�ವ್್ 
ಜೊಡತಾಲೆ್ ಆನಿ್ ರ್ಜ್ಟಕ್್ ಚಲಯತಾಲೆ.

18
್ ಆಶೆಂ್ ಆಸ ತ್ಾನ್,್ ಆದ್ಂವ್ಚ್ಯಾ್ ಏಕ್ ಪ್ತ್ಕ್ 

ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಮೊನ್ಯಾಚೆಂ್ ಫಮ್ಯಾಣ್್ ಫ್ವ್್ 
ಜ್ಲೆಂ.್ ಪುಣ್್ ತೆ�ಚ್್ ರಿತಿನ್,್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾನ್್ ಕೆಲ್್್ ಏಕಚ್್ 
ಬರಿ್  ಕನಿಯಾ,್  ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್  ಲೊಕ್ಕ್  ನಿತಿವಂತ್್  ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಕತ್ಯಾ.್ ಆನಿ್ ತ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ತೆಂ್ ನಿ�ಜ್್ ಜವಿತ್್ ಲ್ಬ್ತಾ.್ 
19

್ ಎಕೊ್್  ದೆವ್ಕ್  ಅವಿಧೆ�ಯ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾನ್್  ಸಮೆಸ್ತಾ್ 
ಲೊ�ಕ್ ಪ್ತಿಕ್್ ಜ್ಲೆ.್ ಪುಣ್್ ತೆ�ಚ್್ ರಿತಿನ್,್ ಎಕ್್ಯಾನ್್ 
ದೆವ್ಕ್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾನ್್ ಸವ್ಯಾ್ ನಿತಿವಂತ್್ ಜ್ಲೆ.್ 
20

್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ಆಯ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಲೊಕ್್ ಥಂಯ್್ 
ಚಡ್್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ದಿಸೊನ್್ ಆಯ್ಂ.್ ಪುಣ್್ ಲೊ�ಕ್ ಚಡ್್ 
ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ಕತ್ಯಾನ್,್ ದೆವ್ನ್್ ತ್ಂಕ್್ ಚಡ್್ ಕುಪ್ಯಾ್ 
ಫ್ವ್್ ಕೆಲ್.್ 21

್ ಏಕ್ ಕ್ಳ್ರ್್ ಪ್ತ್ಕ್ ಮೊನ್ಯಾಚ್ಯಾ್ 
ಮ್ರಿಫತ್್ ಆಮೆಚಿರ್್ ರ್ಜ್ಟಕ್್ ಚಲಯ್.್ ಪುಣ್್ ದೆವ್ನ್್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ನಿತಿವಂತ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಪ್್್ 
ಕುಪ್ಯಾ್ ಚಡ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಫ್ವ್್ ಕೆಲ್.್ ಹಿ್ ಕುಪ್ಯಾ್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಜೆಜು್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್  ಮ್ರಿಫತ್್  ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸ್ಸಿಣ್ಕ್ ಜವಿತ್್ ಹ್ಡ್ತಾ.

ಪಾತಾಕಾಕ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆಲಿ ಕ್ರಿಸಾತಾ ಥಂಯ್ ಜಿವಂತ್

6್ ್ 1್ ತಶೆಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ತುಮಿಚಿ್ ಆಭಿಪ್ರಿಯ್್ ಕ್ತೆಂ?್ 
ದೆವ್ನ್್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಚಡ್್  ಆನಿ್  ್  ಚಡ್್  ಕುಪ್ಯಾ್ 

ದ್ಖೊಂವಿದಾ್  ಮ್ಹಣ್್  ಆಮಿ್  ಪ್ತ್ಕ್ಂತ್್ ಮುಂದರುನ್್ 
ವ್ಹರ್ಜಯ್ಗಿ�?್ 2್ ನ್!್ ಆಮಿ್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಪಯ್ೆಂಚ್ಯಾ್ ಪ್ತಿಕ್್ 
ಜವಿತ್ಕ್ ಮೊನ್ಯಾ್  ಪ್ವ್್ಯಾಂವ್.್  ಆಶೆಂ್  ಆಸ ತ್ಾನ್,್ 
ಆಮಿ್  ಪ್ತ್ಕ್ಂತ್ಚ್್  ಜಯೊಂವೆಚಿಂ್  ಕಶೆಂ?್  3

್ ಆಮಿ್ 
ಪವಿತ್ರಿ್  ಸ್ನಾನ್್  ಕನ್ಯಾ್  ಕ್ಣೆಘತ್ನ್್  ಕ್ರಿ�ಸ ತ್ಾಥಂಯ್್ 
ವ್ಂಟೆಲ್್ ಜ್ಲ್ಯಾಂವ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ತುಮಿ್ ವಿಸ್ರಿಲ್ಯಾತ್ಗಿ�?್ 
ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಸ್ನಾನ್ಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಆಮಿ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ಮೊನ್ಯಾಂತ್್  ಭ್ಗಿದ್ರ್್  ಜ್ಲ್ಯಾಂವ್.್  4

್ ಆಶೆಂ್ 
ಆಸ ತ್ಾನ್,್ ಆಮಿ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಸ್ನಾನ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘತ್ನ್,್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಕ್ರಿ�ಸ ತ್ಾ್ ಸವೆಂ್ ಸಮ್ಧ್್ ಜ್ಲ್್ ಆನಿ್ ಆಮಿ್ 
ತ್ಚ್ಯಾ್ ಮೊನ್ಯಾಂತ್್ ವ್ಂಟೆಲ್್ ಜ್ಲ್ಯಾಂವ್.್ ಆಮಿ್ 
ಜವಂತ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಉಠೊನ್್  ನವ್ಯಾ್  ಜವಿತ್ಕ್ 
ಚಲಜ್ಯ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾ್ ಸವೆಂ್ ಸಮ್ಧ್್ 
ಜ್ಲ್.್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಬ್ಪ್ಚ್ಯಾ್ ಅದುಭುತ್್ ಸಕೆತಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ 
ಮೆಲ್್ಯಾಂತೊ್್  ಜವಂತ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಉಠೊನ್್  ಆಯ್್ಯಾ್ 
ಬರಿಂಚ್್ ಆಮಿ್ ಜವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಉಠೊನ್್ ಆಯ್್ಯಾಂವ್.

5
್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್ ಮೊನ್ಯಾಕ್ ಸಮ್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಮೊನ್ಯಾ್ 

ಮ್ರಿಫತ್್ ಆಮಿ್ ಸಯ್ತಾ್ ತ್ಚೆ�್ ಥಂಯ್್ ಎಕ್ಟ್್ಯಾಂವ್.್ 
ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಮೆಲ್್ಯಾಂತೊ್್  ಜವಂತ್್  ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಉಠೊನ್್  ಆಯಲ್್ಯಾಬರಿ್  ಆಮಿ್  ಸಯ್ತಾ್  ಜವಂತ್್ 
ಉಠೊನ್್ ಯೆಂವ್ಚಿ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ತ್ಚೆ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಎಕ್ಟ್್ಂವ್.್ 6್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಪನೆಯಾಂ್ ಜವಿತ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ಥಂಯ್್ 
ಖುಸ್ಯಾಚೆರ್್ ಮೆಲ್ಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ 
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ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಪ್ತ್ಕ್ಚ್ಯಾ್ ಸಂಯ್ಬಾಕ್ ಆಮೆಚಿ�ರ್್ ಕಸಲೊಚ್್ 
ಆಧಿಕ್ರ್್ ಆಸೊಂಕ್ ನ್ಹಜೊ್ ಮ್ಹಣುನಿ�್ ಆಮಿ್ ಪ್ತ್ಕ್ಕ್ 
ಗುಲ್ಮ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ನ್ಹಜೊ್ ಮ್ಹಣುನಿ�್ ಆಶೆಂ್ ಜ್ಲೆಂ.್ 
7

್ ಪ್ತ್ಕ್ಚ್ಯಾ್  ಸವಯೆಕ್  ಮೆಲ್್ಯಾನ್್  ಪ್ತ್ಕ್ಚ್ಯಾ್ 
ಭ್ಂಧ್್ಪಸ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಸುಟ್ಕ್್ ಜೊಡ್್ಯಾ.

8
್ ಆಮಿ್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾ್  ಥಂಯ್್  ಮೆಲ್ಯಾರ್,್  ತ್ಚೆ್  ಸವೆಂ್ 

ಜಯೆತ್ಂವ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂಯ�್ ನಿಶಚಿಯ್್ ಜ್ಲ್ಂ.್ 9್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ 
ಮೆಲ್್ಯಾಂತೊ್್ ಜವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಉಠೊನ್್ ಆಯೊ್.್ ತೊ್ 
ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಮೊರೊಂಕ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ನ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಆಮ್ಕ್್ 
ಕಳಿತ್್  ಆಸ್.್  ಆತ್ಂ್  ಮೊನ್ಯಾಕ್  ತ್ಚೆ�್  ವಯ್ರಿ್ 
ಕಸಲೊಚ್್ ಆಧಿಕ್ರ್್ ನ್.್ 10

್ ವ್ಹಯ್,್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ಪ್ತ್ಕ್ಚ್ಯಾ್ 
ಸಕೆತಾಕ್ ಸಲೊ್ಂಚ್ಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ಏಕಚ್್ ಪ್ವಿಟಂ್ ಮೆಲೊ;್ 
ತೆಂ್  ಸವ್ಯಾ್  ಕ್ಳ್ಕ್  ಪುರೊ್  ಜ್ಲ್ಂ.್  ಆತ್ಂ್ 
ತ್ಚೆ�್  ಥಂಯ್್ ನವ್್ ಜ�ವ್್ ಆಸ್.್  ದೆವ್ಥಂಯ್್ 
ಜಯೆಂವೆಚಿಂಚ್್ ತೆಂ್ ನವೆಂ್ ಜವಿತ್.್ 11

್ ತೆ�ಚ್್ ರಿತಿನ್್ 
ತುಮಿ್  ಸಯ್ತಾ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಪ್ತ್ಕ್ಚ್ಯಾ್  ಸಕ ತೆಾಚ್ಯಾ್ 
ವ್ಂಟ್ಯಾಕ್ ಮೆಲ್ಯಾತ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಆನಿ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ 
ಮ್ರಿಫತ್್  ದೆವ್್  ಖ್ತಿರ್್  ಜಯೆತಲ್ಯಾತ್್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಸಮು್ನ್್ ಕ್ಣೆಘಯ್.

12
್ ಪುಣ್್  ತುಮಿ್  ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್  ಜವಿತ್ಂತ್್ 

ಪ್ತ್ಕ್ಕ್  ಆಧಿ�ನ್್  ಜ್ಯ್ನಾಕ್ತ್;್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಪ್ತ್ಕ್ಚ್ಯಾ್  ಸಂಯ್ಬಾಚ್ಯಾ್  ವ್ಡ ಣ್್ಯಾಂಕ್  ಅಧಿಕ್ರ್್ 
ಚಲೊಂವ್ಚಿಯಾಕ್ ಅಧಿ�ನ್್ ಜ್ಯ್ನಾಕ್ತ್.್ 13

್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಕುಡಿಚ್ಯಾ್ ಸ್ಂದ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ತ್ಕ್ಚ್ಯಾ್ ಸೆವೆಕ್ ಸಮಪುಯಾನ್್ 
ದಿ�ನ್ಕ್ತ್;್ ತುಮೊಚಿಯಾ್ ಕುಡಿಯೊ್ ಪ್ತ್ಕ್ಕ್ ಸಮಪುಯಾನ್್ 
ವ್ಯ್ಟ್ ಚಲೊಂವಿಚಿ್ ಹ್ತೆರ್ಂ್ ಜ್ಯ್ನಾಕ್ತ್.್ ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ಬದ್್ಕ,್ ತುಮ್ಕ್ಂಚ್್ ದೆವ್ಕ್ ಸಮಪುಯಾನ್್ ದಿಯ್;್ 
ಮೊರೊನ್್ ಆತ್ಂ್ ಜವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಉಠ್್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಬರಿ್ 
ಜಯೆಯ್;್ ಬರಿಂ್  ಕ್ಮ್್ ಕಚಿಯಾ್ ಹ್ತೆರ್ಂ್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಕುಡಿಚೆ್  ಸ್ಂದೆ್  ದೆವ್ಕ್  ಸಮಪ್ಯಾಯ್.್ 
14

್ ಪ್ತ್ಕ್ ತುಮೆಚಿಂ್ ಯೆಜಮನ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಆಸೆಚಿಂ್  ನ್.್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್  ತುಮಿ್  ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ಕ್ 
ಅಧಿ�ನ್್ ನ್ಹಯ್.್ ಆತ್ಂ್ ತುಮಿ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಕುಪೆಯಾಂತ್್ 
ಜಯೆತಲ್ಯಾತ್.

ನಿತಿಚೆ ಗುಲಾಮ್
15

್ ಆಶೆಂ್  ಆಸ ತ್ಾನ್್  ಆಮಿ್  ಕ್ತೆಂ್  ಕರಿಜಯ್?್  ಆಮಿ್ 
ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ಚ್ಯಾ್  ಹ್ತ್್  ಖ್ಲ್್  ಆಸ್ನ್ಶೆಂ್ 
ಕುಪೆಯಾಚ್ಯಾ್ ಹ್ತ್್ ಖ್ಲ್್ ಆಸ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಪ್ತ್ಕ್ 
ಆಧ್ರಿಜ್ಯ್ಗಿ�?್  ನ್!್  16

್ ತುಮಿ್  ಕೊಣ್ಕ್ 
ಗುಲ್ಮ್್ ಬರಿ್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ತ್ತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಮ್ಕ್ಂಚ್್ 
ಸಮಪುಯಾನ್್ ದಿತ್ತ್ಗಿ�್ ತ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಕ್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಗುಲ್ಮ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಸ್ತ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಖಂಡಿತ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್  ಸಮ್ಣ್  ಆಸ್.್  ತುಮಿ್  ಕೊಣ್ಕ್  ವಿಧೆ�ಯ್್ 
ಜ್ತ್ತ್ಗಿ�್ ತೊಚ್್ ತುಮೊಚಿ್ ಧನಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ತುಮಿ್ 
ಪ್ತ್ಕ್  ಅನುಸರಣ್್  ಕಯೆಯಾತ್್  ವ್  ದೆವ್ಕಯ�್ 

ವಿಧೆ�ಯ್್  ಜ್ವೆಯಾತ್.್  ಪ್ತ್ಕ್  ಆತಿಮೀಕ್  ಮರಣ್್ 
ಹ್ಡ ತ್ಾ.್ ಪುಣ್್ ತುಮಿ್ ದೆವ್ಕ್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ 
ತೆಂ್ ವಿಧೆ�ಯ್ಪಣ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ನಿತಿವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕತ್ಯಾ.್ 
17

್ ಪಯೆ್ಂಚ್ಯಾ್ ಕ್ಳ್ರ್್ ತುಮಿ್ ಪ್ತ್ಕ್ಕ್ ಗುಲ್ಮ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್  ಆಸ್್ಯಾತ್.್  ಪ್ತ್ಕ್ನ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಆಪ ಣ್್ಚ್ಯಾ್ 
ನಿಯಂತರಿಣ್ಂತ್್  ದವಲಯಾಲೆಂ.್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಶಿಕಯ್್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ತುಮಿ್  ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ವಿಧೆ�ಯ್್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ದೆವ್ಕ್ ಆಗ್ಯಾಂ್ ಜ್ಂವ್.್ 18

್ ತುಮಿ್ 
ಪ್ತ್ಕ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಸುಟ್ಕ್್  ಜೊಡ್್ಯಾ.್  ಆತ್ಂ್  ತುಮಿ್ 
ನಿತಿಕ್ ಗುಲ್ಮ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್್ಯಾತ್.್ 19

್ ಲೊಕ್ಕ್ ಜ್ಣ್್ 
ಆಸ್ಲೆಂ್ ಉದ್ಹರ್ಣ್ಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಹ್ಂವ್್ ಹೆಂ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ವಿವರಣ್್ ಕತ್ಯಾಂ.್ ಏಕ್ ಕ್ಳ್ರ್್ ತುಮಿ್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಕುಡಿಚ್ಯಾ್  ಸ್ಂದ್ಯಾಂಕ್  ಪ್ತ್ಕ್ಕಯ�್ 
ವ್ಯ್ಟಕಯ�್  ಗುಲ್ಮ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಅಧಿ�ನ್್  ಕೆಲೆ್ಂ.್ 
ತುಮಿ್ ವ್ಯ್ಟಖ್ತಿರ್್ ಮ್ತ್ರಿ್ ಜಯೆಲ್್ಯಾತ್.್ ತೆ�ಚ್್ 
ರಿತಿನ್್ ಆತ್ಂ್ ತುಮಿ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಕುಡಿಚ್ಯಾ್ ಸ್ಂದ್ಯಾಂಕ್ 
ನಿತಿಕ್ ಗುಲ್ಮ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಅಧಿ�ನ್್ ಕರಿಜಯ್.್ ಆತ್ಂ್ 
ತುಮಿ್ ದೆವ್ಖ್ತಿರ್್ ಮ್ತ್ರಿ್ ಜಯೆತ್ತ್.

20
್ ಏಕ್  ಕ್ಳ್ರ್್  ತುಮಿ್  ಪ್ತ್ಕ್ಕ್  ಗುಲ್ಮ್್ 

ಜ್ವ್ನಾಸ್್ಯಾತ್್ ಆನಿ್ ನಿತಿಚ್ಯಾ್ ನಿಯಂತರಿಣ್ಕ್ ಆಧಿ�ನ್್ 
ನ್ತ್್ಯಾತ್.್  21

್ ತುಮಿ್  ವ್ಯ್ಟ್  ಕನೊಯಾಯಾ್  ಕೆಲ್ಯಾತ್.್ 
ಆತ್ಂ್ ತುಮಿ್ ತ್ಯಾ್ ಕನ್ಯಾಯಾಂ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಲಜೆತ್ತ್.್ 
ತಿ್  ಕನೊಯಾಯಾ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಕುಮೊಕ್  ಕೆಲ್ಯಾತ್ವೆ?್  ನ್.್ 
ತಿ್  ಕನೊಯಾಯಾ್  ಆತಿಮೀಕ್  ಮರಣ್್  ಮ್ತ್ರಿ್  ಹ್ಡ ತ್ಾತ್.್ 
22

್ ಪುಣ್್  ಆತ್ಂ್  ತುಮ್ಕ್್  ಪ್ತ್ಕ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಸುಟ್ಕ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ದೆವ್ಕ್ ಗುಲ್ಮ್್ ಜ್ಲ್ಯಾತ್.್ ಹ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಜವಿತ್ಯ�್  ಸ್ಸಿಣ್ಕ್ ಜವಿತ್ಯ�್ 
ಮೆಳ ತ್ಾ.್ 23

್ ಲೊ�ಕ್ಂನಿ್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಪ್ತ್ಕ್ಕ್ ಮರಣ್ಚ್್ 
ಸ್ಂಬ್ಳ್.್ ಪುಣ್್ ದೆವ್ಚೆಂ್ ಧಮ್ಯಾರ್ಯಾ್ ದೆಣೆಂ್ ಆಮೊಚಿ್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ಜೆಜು್ ಥಂಯ್್ ಆಸೆಚಿಂ್ ಸ್ಸಿಣ್ಕ್ ಜವಿತ್.

ನಿತಿವಂತಾಂಕ್ ನಿತಿಶಾಸಾತ್ಂಚೆಂ ಹಂಗ್ ನಾ

7್ ್ 1್ ಭ್ವ್ಭಯಣ್ನೊ�,್  ತುಮಿ್  ಸಗೆ್್  ಮೊಯ್ೆಚ್ಯಾ್ 
ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ರ್್  ಆರ್ಯಾ್  ಕನ್ಯಾ್  ಎಕೊ್್  ಮನಿಸ್್ 

ಜವಂತ್್  ಆಸ್್  ಪಯ್ಯಾನ್್  ಮ್ತ್ರಿ್  ನಿಯಮ್್ 
ಶ್ಸ್ತ್ರ್್  ತ್ಯಾ್  ಮನ್ಶೆಕ್  ರ್ಜ್ಟ್್  ಕತ್ಯಾ್  ಮ್ಹಣ್್ 
ತುಮ್ಕ್್  ಸಮ್ನ್ಂಗಿ�?್  2

್ ಹ್ಂವ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಏಕ್ 
ದೃಷ್ಟಂತ್್ ದಿತ್ಂ:್ ದ್ದೊ್್ ಜ�ವ್್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ಪಯ್ಯಾನ್್ 
ಬ್ಯ್್್  ಕ್ಯ ದ್ಾಯಾ್  ಪರಿಕ್ರ್್  ತ್ಕ್್  ಬ್ಂಧ್್  ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಆಸಜಯ್.್ ಪುಣ್್ ತಿಚೊ್ ದ್ದೊ್್ ಮೊರತ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ 
ಕ್ಜ್ರ್ಚ್ಯಾ್ ಕ್ಯ ದ್ಾಯಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ತಿಕ್್ ಸುಟ್ಕ್್ ಮೆಳ ತ್ಾ.್ 
3

್ ಪುಣ್್ ಆಪೊ್್ ಘೂವ್್ ಜವಂತ್್ ಆಸ್ತಾನ್ಂಚ್್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ 
ಕಡೆ್ ಲಗ್ನಾ್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಲ್ಯಾರ್್ ತಿ್ ವಯಾಭಿಚ್ರ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ 
ಅಪ್ರಿಧ್ಕ್  ಬಲ್್  ಜ್ತ್್  ಮ್ಹಣ್್  ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ 
ಸ್ಂಗ್ತಾ.್ ಪುಣ್್ ತಿಚೊ್ ಘೂವ್್ ಮೊರತ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ತಿ್ 
ಲಗ್ನಾಚ್ಯಾ್ ಬ್ಂಧ್ಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಸುಟ್ಕ್್ ಜ್ಲ್ಯಾ.್ ಆಶೆಂ್ 
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ಆಸ್ತಾನ್,್ ಆಪೊ್್ ಘೂವ್್ ಮೊನ್ಯಾ್ ಪ್ವ್್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ದುಸ್ರಿಯಾ್ ಕಡೆ್ ಲಗ್ನಾ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ತಿ್ ವಯಾಭಿಚ್ರ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ 
ಅಪ್ರಿಧ್ಕ್ ಬಲ್್ ಜ್ಯ್ನಾ.

4
್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಭ್ವ್್  ಭಯಣ್ನೊ�,್  ಹ್ಯಾಚ್್  ರಿತಿನ್್ 

ತುಮೊಚಿ್ ಪನೊಯಾ್ ಸ್ಭ್ವ್್ ಮೊನ್ಯಾ್ ಪ್ವ್್;್  ತುಮಿ್ 
ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್ ಕುಡಿ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಸುಟ್ಕ್್  ಜ್ಲ್ಯಾತ್.್  ಆತ್ಂ್  ತುಮಿ,್  ಮೆಲ್ಯಾಂತೊ್್ 
ಜವಂತ್್  ಜ್ವ್ನಾ್ ಉಠೊನ್್ ಆಯ್್ಯಾಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾತ್.್ ಆಮಿ್ ದೆವ್ಖ್ತಿರ್್ ಫೊಳ್್ ದಿಂವ್ಚಿಯಾಕ್ 
ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಕ್  ಸಂಬಂಧಿತ್್  ಜ್ಲ್ಯಾಂವ್.್  5

್ ಪಯ್ೆಂಚ್ಯಾ್ 
ಕ್ಳ್ರ್,್ ಅಮೊಚಿ್ ಪ್ತಿಕ್್ ಸ್ಭ್ವ್್ ಆಮೆಚಿ�ರ್್ ರ್ಜ್ಟಕ್್ 
ಚಲಯತಾಲೊ.್  ಪ್ತ್ಕ್ಂಚಿ್  ಕೃತ್ಯಾಂ್  ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಳಿ್್ 
ಆಶ್್  ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ನ್್  ಆಮೆಚಿ್  ಥಂಯ್್  ಹ್ಡಿ್.್ 
ಆನಿ್ ಆಮಿ್ ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಅಸ್್ಯಾ್ ತ್ಯಾ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂಚಿ್ 
ಕೃತ್ಯಾಂ್  ಅಮ್ಚಿಯಾ್  ಕುಡಿಯೆಕ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಆಧಿ�ನ್ಂತ್್ 
ಕನ್ಯಾ್ ದವಲೊಯಾಯಾ.್ ಹ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ,್ ಆಮಿ್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಸವ್ಯಾ್ 
ಕ್ಮ್್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಆತಿಮಕ್ ಮರಣ್್ ಮ್ತ್ರಿ್  ಕನ್ಯಾ್ 
ಆಸೊ್ಯಾ.್  6

್ ಆದ್್ಯಾ್  ಕ್ಳ್ರ್,್  ನಿತಿಶ್ಸ್ತ್ರ್್  ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ಕೆೈದ್ಯಾಂ್  ಬರಿ್  ಬಂದೆಂತ್್  ಘಾಲೆ್ಂ.್  ಪುಣ್್  ಆಮೊಚಿ್ 
ಪನೊಯಾ್  ಸ್ಭ್ವ್್ ಮೊನ್ಯಾ್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ಕ್ರಣ್್  ಆಮಿ್ 
ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಸುಟ್ಕ್್ ಜ್ಲ್ಯಾಂವ್.್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್ ಆತ್ಂ್ ಆಮಿ್ ಬರೊವ ಣ್್ಯಾಚ್ಯಾ್ ನಿಯಮ್ಂವಳಿ್ 
ಪನ್ಯಾಯಾ್ ರಿತಿನ್್ ದೆವ್ಚಿ್ ಸೆವ್್ ಕರಿನ್ಶೆಂ್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಆತ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಪೆರಿ�ರಣ್್ ಖ್ಲ್್ ನವ್ಯಾ್ ರಿತಿನ್್ ದೆವ್ಚಿ್ 
ಸೆವ್್ ಕತ್ಯಾಂವ್.

ಪಾತಾಕಾಂ ಸವೆಂ ಸಂಘಷ್ತಾ
7

್ ಪ್ತ್ಕ್ ಆನಿ್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ಹೆಂ್ ದೊ�ನ್ಯ�್ 
ಏಕಚ್್ ಮ್ಹಣ್್  ಹ್ಂವೆಂ್  ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್  ತುಮಿ್ ಚಿಂತುಕ್ 
ಪುರೊ.್ ಪುಣ್್ ತೆಂ್ ನಿ�ಜ್್ ನ್ಹಯ್.್ ಪ್ತ್ಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ 
ಕ್ತೆಂ್  ಮ್ಹಣ್್  ಶಿಕೊಂವ್ಕ್್  ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ರ್್  ಏಕಚ್್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ಏಕ್ ಮ್ತ್ರಿ್ ವ್ಟ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ನಿಯಮ್್ 
ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ವ್ಯ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್್ ಕ್ತೆಂಚ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಮ್್ಹಕ್್ ಸಮ್ತೆಂ್ ನ್ತೆ್ಂ.್ “ದುಸ್ರಿಯಾಂಚೊಯಾ್ ವಸುತಾ್ ತುಮಿ್ 
ಆಶೆಂವ್ಕ್್ ನ್ಹಜೊ”್ ಮ್ಹಣ್್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ಸ್ಂಗ್್ಯಾ್ 
ವವಿಯಾಂ್ ತೆಂ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಸಮ್ಲೆಂ.್ 8

್ ಪುಣ್್ ಪ್ತ್ಕ್ ತಿ್ 
ತ್ಕ್ದ್ಚ್್ ವ್ಪರುಣ್್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಥಂಯ್್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಥರ್ಚೆ್ 
ವ್ಯ್ಟ್ ಆಶ್್ ಉಬ್ಲ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತ್ಯಾ್ ತ್ಕ್ದೆ್ 
ವವಿಯಾಂ್ ಪ್ತ್ಕ್ ಮ್ಹಜೆ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಆಯ್ೆಂ.್ ಪುಣ್್ ನಿಯಮ್್ 
ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ನ್ತ್ಲೆ್ಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ಪ್ತ್ಕ್ಕ್ ಅಧಿಕ್ರ್ಚ್್ 
ನ್.್ 9್ ಹ್ಂವ್್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ಸಮು್ಂಚ್ಯಾ್ ಪಯ್ೆಂಚ್್ 
ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ರ್್  ನ್ಶೆಂ್  ಜವಂತ್್  ಜ್ಲೊ್.್  ಪುಣ್್ 
ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ಚ್ಯಾ್  ತ್ಕ್ದ್್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಸಶಿಯಾಂ್ 
ಯೆತನ್,್  ಪ್ತ್ಕ್  ಜಯೆಂವ್ಕ್್  ಲ್ಗೆ್.್  10

್ ಹ್ಂವ್್ 
ಪ್ತ್ಕ್್  ವವಿಯಾಂ್  ಆತಿಮೀಕ್  ಜ್ವ್ನಾ್ ಮೊನ್ಯಾ್  ಪ್ವ್್.್ 
ಜ�ವ್್ ಹ್ಡಿಜಯ್್ ಜ್ಲ್್್ ತ್ಕ್ದ್ಚ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಮೊನ್ಯಾ್ 

ಹ್ಡೆಂ್.್ 11
್ ಪ್ತ್ಕ್ನ್್ ತಿ್ ತ್ಕ್ದ್್ ವ್ಪ್ರುನ್್ ಮ್್ಹಕ್್ 

ಬೆಕುಪ್್  ಕರುಂಕ,್  ಮ್ಹಜೆ್  ಥಂಯ್್  ಆತಿಮಕ್  ಮರಣ್್ 
ಹ್ಡೆ್ಂ.

12
್ ಆಶೆಂ್  ಆಸ ತ್ಾನ್್  ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ರ್್  ಪವಿತ್ರಿ್ 

ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ತ್ಕ್ದ್್ ಪವಿತ್ರಿಯ�್ ನಿ�ತ್ಯ�್ ಬರೆಂಯ�್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 13

್ ತಶೆಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ಬರೆಂಚ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ 
ಮರಣ್್ ಹ್ಡಯ್ೆಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ಆರ್ಯಾ್ ನ್ಹಯ್?್ ನ್!್ ಪುಣ್್ 
ಪ್ತ್ಕ್ನ್್  ಬರೆಂಚ್್  ವ್ಪರುನ್್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಮರಣ್್ 
ಹ್ಡೆ್ಂ.್ ಹ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ,್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಪ್ತ್ಕ್ಚೆಂ್ ನಿ�ಜ್್ 
ರೂಪ್್ ಪಳೆಲ್್ಯಾ್ ಬರಿ್ ಜ್ಲೆಂ.್ ಪ್ತ್ಕ್ ಚಡ್್ ವ್ಯ್ಟ್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಅಧಿಕ್ರ್್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜ್ಲೆಂ.

ಮನಾಶ ಥಂಯ್ ಘುಸ್ಪಡ್
14

್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ಆತಿಮೀಕ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಮಿ್ 
ಜ್ಣ್ಂವ್.್ ಪುಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ಆತಿಮೀಕ್ ನ್ಹಯ್.್ ಹ್ಂವ್್ 
ಪ್ತ್ಕ್ಕ್  ವಿಕಲೆ್ಲ್್ಯಾ್  ಗುಲ್ಮ್್  ಬರಿ್  ಪ್ತ್ಕ್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ರ್ಜ್ಟ್್ ಕತ್ಯಾ.್ 15

್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಕಚಿಯಾಂ್ ಕ್ಮ್್ 
ಮ್್ಹಕ್ಚ್್ ಆರ್ಯಾ್ ಜ್ಯ್ನಾ.್ ಹ್ಂವ್್ ಕಸಲೆಂಚ್್ ಕ್ಮ್್ 
ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಶೆಂತ್ಂಗಿ�್ ತೆಂ್ ಕ್ಮ್್ ಕರಿನ್ಶೆಂ್ 
ಹ್ಂವ್್ ಕ್ಂಟ್ಳಿಚಿಂ್ ವ್ಯ್ಟ್ ಕ್ಮ್ಂಚ್್ ಕತ್ಯಾಂ.್ 
16

್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಕಚಿಯಾಂ್ ವ್ಯ್ಟ್ ಕ್ಮ್್ ಕರುಂಕ್ ಮ್್ಹಕ್್ 
ಮನ್್ ನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ಬರೆಂ್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಹ್ಂವೆಂ್  ಮ್ನ್್ಲ್ಯಾ್  ಬರಿಂ್  ಜ್ಲೆಂ.್  17

್ ಆಶೆಂ್ 
ಆಸ್ತಾನ್್ ಹಿಂ್ ವ್ಯ್ಟ್ ಕನೊಯಾಯಾ್ ಕಚೊಯಾ್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಹ್ಂವ್್ ನ್ಹಯ್.್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಥಂಯ್್ ವಸಿತಾ್ ಕಚೆಯಾಂ್ ಪ್ತ್ಕಚ್್ 
ಹಿಂ್ ವ್ಯ್ಟ್ ಕನೊಯಾಯಾ್ ಕತ್ಯಾ.್ 18

್ ವ್ಹಯ್,್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಥಂಯ್್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಪ್ತ್ಕ್ಚ್ಯಾ್ ಸಂಯ್ಬಾಂತ್್ ಬರೆಂ್ 
ಕ್ಂಯ್ಚ್್ ವಸಿತಾ್ ಕನ್ಯಾ್ ನ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಹ್ಂವ್್ ಜ್ಣ್ಂ.್ 
ಬರೆಂ್ ಕ್ಮ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾಕ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಮನ್್ ಆಸ್್ಯಾರ್್ ತೆಂ್ 
ಕ್ಯಯಾರೂಪಕ್  ಹ್ಡುಂಕ್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಸ್ಧ್ಯಾ್  ನ್.್ 
19

್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಕರುಂಕ್ ಜ್ಯ್್ ಆಸ್ಲ್್ ಬರಿಂ್ ಕ್ಮ್್ 
ಕರಿನ್ಶೆಂ್  ವ್ಯ್ಟ್  ಕ್ಮ್ಂಚ್್  ಕತ್ಯಾ.್  20

್ ಆಶೆಂ್ 
ಆಸ್ತಾನ್,್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಕರುಂಕ್ ಮನ್್ ನ್ತಲ್ೆಂ್ ಹ್ಂವೆಂ್ 
ಕೆಲ್ಯಾರ್,್ ತೆಂ್ ಕಚೆಯಾಂ್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಹ್ಂವೆಂ್ ನ್ಹಯ್.್ 
ಮ್ಹಜೆರ್್ ವಸಿತಾ್ ಕಚೆಯಾಂ್ ಪ್ತ್ಕಚ್್ ತಿಂ್ ವ್ಯ್ಟ್ ಕ್ಮ್್ 
ಕತ್ಯಾ.

21
್ ಆಶೆಂ್  ಆಸ ತ್ಾನ್,್  ಹ್ಂವೆಂ್  ಹೆಂ್  ನಿಯಮ್್ 

ಶಿಕೊವ್ಣ್್  ಕ್ಣೆಘಲ್ಂ:್  ಹ್ಂವ್್  ಬರೆಂ್  ಕರುಂಕ್ 
ಆಸಕತಾ್ ಆಸ ತ್ಾನ್,್ ವ್ಯ್ಟ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಭಿತರ್ಚ್್ ಆಸ್.್ 
22

್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಅಂತಸಕ್ಣ್ಯಾಂತ್್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ನಿಯಮ್್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಹ್ಂವ್್  ಸಂತೊಸ್್  ಪ್ವ ತ್ಾ.್  23

್ ಪುಣ್್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಕುಡಿಂತ್್ ಆನೆಯಾ�ಕ್ ನಿಯಮ್್ ಕ್ಮ್್ ಕಚೆಯಾಂ್ 
ಹ್ಂವ್್ ಪಳೆತ್ಂ.್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಅಂತಸಕ್ಣ್ಯಾ್ ಮ್ನ್್ಂಚ್ಯಾ್ 
ನಿಯಮ್ಕ್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ತೆಂ್ ನಿಯಮ್್ ಕ್ಮ್್ 
ಕತ್ಯಾ.್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಕುಡಿಂತ್್ ಕ್ಮ್್ ಕಚೆಯಾಂ್ ತೆಂ್ ಆನೆಯಾ�ಕ್ 
ನಿಯಮ್ಚ್್ ಪ್ತ್ಕ್ಚೆಂ್ ನಿಯಮ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ತೆಂ್ 
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ನಿಯಮ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಆಪೆ್ಂ್ ಬಂದಿಖ್ನ್ಂತ್್ ಜ್ಯೆಶೆಂ್ 
ಕತ್ಯಾ.್ 24

್ ಹ್ಂವ್್ ಭಂಗೊಸ್ತಾಳ್ಕ್ ಆಧಿ�ನ್್ ಜ್ಲ್ಂ.್ 
ಮ ್್ಹಕ್್  ಮರಣ್್  ಹ್ಡ್ಚಿಯಾ್  ಹ್ಯಾ್  ಕುಡಿಂತ್್  ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಬಚ್ವ್್ ಕಚೊಯಾ್ ಕೊಣ್?್ 25

್ ದೆ�ವ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಬಚ್ವ್್ 
ಕತ್ಯಾಲೊ!್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾ್  ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ 
ಮ್ರಿಫತ್್ ತ್ಣೆಂ್ ದ್ಖೊಂವ್ಚಿಯಾ್ ಸೊಡ್ಣೆಂ್ ಖ್ತಿರ್್ 
ತ್ಕ್್ ಆಗ್ಯಾಂ್ ಜ್ಂವ್!
ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಅಂತಸಕ್ಣ್ಯಾಂತ್್  ಹ್ಂವ್್ 

ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಕ್ಯ್ದಾಯಾಕ್ ಗುಲ್ಮ್್ ಜ್ಲ್.್ ಪುಣ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ಪ್ತ್ಕ್್ ಅಧಿ�ನ್್ ಸಂಯ್ಬಾಂತ್್ ಹ್ಂವ್್ ಪ್ತ್ಕ್ಚ್ಯಾ್ 
ಕ್ಯ್ದಾಯಾಕ್ ಗುಲ್ಮ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.

ಪವಿತ್ರಿ ಆತಾಯಾಕ್ ಅಧಿೇನ್ ಜಾಲೆಲಿಂ ಜಿವಿತ್

8್ ್ 1 ್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಆತ್ಂ್  ಜೆಜು್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾ್  ಥಂಯ್್ 
ಆಸ್ಲ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್  ಅಪ್ರಿಧಿ್  ಮ್ಹಣ್್  ತಿ�ಪ್ಯಾ್ 

ಜ್ಯ್ನಾ್  2
್ ಮ ್್ಹಕ್್  ಅಪ್ರಿಧಿ್  ಮ್ಹಣ್್  ತಿ�ಪ್ಯಾ್ 

ಜ್ಯ್ನಾಶೆಂ್  ಆಸೊಂಕ್  ಕ್ರಣ್್  ಕ್ತೆಂ?್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ಜೆಜು್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್  ಆಸ್ಚಿಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್ 
ಜ�ವ್್ ಹ್ಡ್ಚಿಯಾ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾಚೊ್ ಕ್ಯೊದಾ್ ಮ್್ಹಕ್್ 
ಪ್ತ್ಕ್  ಆನಿ್ ಮರಣ್್  ಹ್ಡ್ಚಿಯಾ್  ಕ್ಯ ದ್ಾಯಾ್  ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಸುಟ್ಕ್್ ದಿಲ್.್ 3

್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ಆಸಕ್ತ್್ ಜ್ವ್ನಾಸೆ್ಂ.್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಆಮೊಚಿ್ ಪ್ತ್ಕ್ಚೊ್ ಸ್ಭ್ವ್ಚ್ಚಿ್ 
ತ್ಕ್್ ಆಸಕ್ತ್್ ಕರುಂಕ್ ಲ್ಗೊ್.್ ಆಶೆಂ್ ಆಸ ತ್ಾನ್,್ 
ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ನ್್  ಕರುಂಕ್  ಸಕನ್ತ್ಲೆಂ್ 
ದೆವ್ನ್್ ಕೆಲೆಂ.್ ದೆವ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಸ್ಂತ್್ ಪುತ್ಕಚ್್ 
ಪ್ತ್ಕ್ಚ್ಯಾ್ ಆಧಿ�ನ್್ ಆಸ್್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಚ್ಯಾ್ ಸಂಯ್ಬಾಂತ್್ 
ಪ್ತ್ಕ್ಕ್ ಬಲ್ದ್ನ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಧ್ಡೆ್ಂ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ 
ದೆವ್ನ್್ ಪ್ತ್ಕ್ಕ್ ಮೊನ್ಯಾಚೆಂ್ ಫಮ್ಯಾಣ್್ ದಿ�ಂವ್ಕ್್ 
ಮನ್ಶೆ್ ಸಂಯಬಾಚ್್ ವ್ಪ್ಲೆಯಾಂ.್ 4

್ ಆತ್ಂ್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಸಂಯ್ಬಾಪಮ್ಯಾಣೆ್ ಜಯೆನ್ಶೆಂ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾಚ್ಯಾ್ 
ಪದೆ್ಖ್ಲ್್  ಜಯೆಂವ್ಚಿಯಾ್  ಆಮೆಚಿ�ರ್್  ನಿಯಮ್್ 
ಶ್ಸ್ತ್ಚ್ಯಾ್  ಕ್ಯೆದಾ್  ಜ್ರಿ್  ಜ್ಂವಿದಾ್  ಮ್ಹಣ್್  ದೆವ್ನ್್ 
ಆಶೆಂ್ ಕೆಲೆಂ.

5
್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಪ್ತ್ಕ್ಚ್ಯಾ್ ಸಂಯ್ಬಾಪಮ್ಯಾಣೆ್ ಜಯೆಂವ್ಚಿ್ 

ಲೊ�ಕ್ ಆಪೆ್ಂ್ ಪ್ತ್ಕ್ಚೆಂ್ ಸಂಯ್ಬಾ್ ಆಶೆಂವ್ಚಿಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಮ್ತ್ರಿ್  ಚಿಂತ್ತ್.್  ಪುಣ್್  ಆತ್ಯಾಚ್್ 
ಪರಿಕ್ರ್್ ಜಯೊಂವ್ಚಿ್ ಲೊ�ಕ್ ಆಪ್ಣ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಆತ್ಯಾನ್್ 
ಆಶೆಂವ್ಚಿಯಾ್  ಕ್ಮ್ಂಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಚಿಂತ್ತ್.್ 
6

್ ಎಕ್್ಯಾಚೆಂ್ ಚಿಂತ್ಪ್್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಪ್ತ್ಕ್ಚ್ಯಾ್ ಸಂಯ್ಬಾಕ್ 
ನಿಯಂತರಿಣ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ತ್ಕ್್ ಆತಿಮೀಕ್ ಮರಣ್್ ಜ್ತ್.್ 
ಪುಣ್್  ಎಕ್್ಯಾಚೆಂ್  ಚಿಂತ್ಪ್್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಆತ್ಯಾಚ್ಯಾ್ 
ನಿಯಂತರಿಣ್ಕ್ ಅಧಿ�ನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ತ್ಚೆ�್ ಥಂಯ್್ 
ಜವಿತ್ಯ�್ ಶ್ಂತಿಯ�್ ಆಸತಾಲ್.್ 7

್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ 
ಎಕ್್ಯಾಚೆಂ್ ನಿಯ್ಳ್್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಪ್ತ್ಕ್್ ಸಂಯ್ಬಾಚ್ಯಾ್ 
ನಿಯಂತರಿಣ್ಕ್ ಅಧಿ�ನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ತೊ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ಕ್ಯ ದ್ಾಕ್  ವಿರೊ�ಧ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ತೊ್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 

ಕ್ಯ ದ್ಾಯಾಕ್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ಯ್ನಾ,್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ 
ಸ್ಧ್ಯಾ್ ನ್.್ 8

್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಪ್ತಕ್ಸಂಯ್ಬಾಚ್ಯಾ್ ರ್ಜ್ಟೆಕ್ಕ್ 
ಅಧಿ�ನ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ತ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ನ್್ ದೆವ್ಕ್ ಮೆಚೊ್ಂವ್ಕ್್ 
ಸ್ಧ್ಯಾ್ ನ್.

9
್ ಪುಣ್್  ತುಮಿ್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಪ್ತ್ಕ್್  ಸಂಯ್ಬಾಚ್ಯಾ್ 

ರ್ಜ್ಟೆಕ್ಕ್  ಅಧಿ�ನ್್  ಜ್ವ್ನಾತ್.್  ದೆವ್ಚೊ್  ಆತೊಮ್ 
ತುಮೆಚಿ�್ ಥಂಯ್್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ವಸಿತಾ್ ಕತ್ಯಾ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ 
ತುಮಿ್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಆತ್ಯಾಚ್ಯಾ್  ರ್ಜ್ಟೆಕ್ಕ್  ಅಧಿ�ನ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾತ್್  ಕೊಣ್ಚೆರ್ಯ�್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚೊ್  ಆತೊಮ್  ನ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ತೊ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ಸಂಬಂದಿತ್್ ಜ್ಲೊ್್ ನ್ಹಯ್.್ 
10

್ ತುಮಿಚಿ್ ಕೂಡ್್ ಪ್ತ್ಕ್್ ವವಿಯಾಂ್ ಸದ್ಂಕ್ಳ್್ ಮೆಲ್್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ಪುಣ್್  ಕ್ರಿಸ್ತಾ್  ತುಮೆಚಿ�್  ಥಂಯ್್ ಆಸ್್ಯಾರ್್ 
ಆತೊಮ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಜವಿತ್್ ದಿತಲೊ.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ 
ಕ್ರಿ�ಸ ತ್ಾನ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ನಿತಿವಂತ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಕೆಲ್ಂ.್ 
11

್ ಜೆಜುಕ್ ಮೆಲ್್ಯಾಂತೊ್್  ಜವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಉಠಯೊ್್ 
ದೆವ್ಚೊ್  ಆತೊಮ್  ತುಮೆಚಿ�್  ಥಂಯ್್  ವಸಿತಾ್  ಕತ್ಯಾ್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ಮೊಚ್ಯಾಯಾ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಕುಡಿಕ್ ತೊ್ ಜ�ವ್್ 
ಸಯ್ತಾ್ ದಿತ್.್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಕ್ ಮೆಲ್್ಯಾಂತೊ್್ ಜವಿತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಉಠಯೊ್್ ದೆ�ವ್ನ್ಚ್.್ ತುಮೆಚಿ�್ ಥಂಯ್್ ಜಯೆಂವ್ಚಿಯಾ್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ತೊ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಕುಡಿಂಕ್ 
ಜವಿತ್್ ದಿತ್ಲೊ.

12
್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಭ್ವ್್ ಭಯಣ್ನೊ�,್ ಆಮಿ್ 

ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಪ್ತ್ಕ್ಸಂಯ್ಬಾಚ್ಯಾ್  ರ್ಜ್ಟೆಕ್ಕ್  ಅಧಿ�ನ್್ 
ಜ್ಂವ್ಕ್್ ನ್ಹಜೊ.್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಪ್ತ್ಕ್ಸಂಯ್ಬಾಚ್ಯಾ್ ಆಶೆ್ 
ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್  ಆಮಿ್  ಜಯೊಂವ್ಕ್್  ನ್ಹಜೊ.್  13

್ ತುಮೆಚಿಂ್ 
ಪ್ತ್ಕ್ಸಂಯ್ಬಾನ್್ ಆಶೆಂವಿಚಿ್ ವ್ಯ್ಟ್ ಕೃತ್ಯಾಂ್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ 
ಖ್ತಿರ್್ ತುಮಿ್ ತುಮೆಚಿಂ್ ಜವಿತ್್ ವ್ಪ್ಲ್ಯಾಯಾರ್,್ ತುಮಿ್ 
ಆತಿಮೀಕ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಮೊತಯಾಲ್ಯಾತ್.್ ಪುಣ್್ ತುಮಿ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಕುಡಿಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ವ್ಯ್ಟ್ ಕೃತ್ಯಾಂ್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಆತ್ಯಾಚ್ಯಾ್  ಮಜತೆ್  ಥ್ವ್ನಾ್  ರ್ವಯ್್ಯಾರ್್  ನವೆಂ್ 
ಜವಿತ್್ ಜೊಡತಾಲ್ಯಾತ್.

14
್ ಕೊಣ್್  ಆಪ ಣ್್ಕ್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಆತ್ಯಾಚ್ಯಾ್ 

ಚಲೊವ ಣೆ್ಕ್  ಅಧಿ�ನ್್  ಕತ್ಯಾತ್ಗಿ�್  ತಿಂಚ್್  ದೆವ್ಚಿ್ 
ಭುಗಿಯಾಂ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ 15

್ ಆಮಿ್ ಜೊಡ್ಲೊ್ ಆತೊಮ್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಗುಲ್ಮ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕರಿನ್್ ಆನಿ್ 
ಆಮೆಚಿ�್ ಥಂಯ್್ ಭೆಂ್ ಹ್ಡೊಚಿ್ ನ್ಹಯ್.್ ಆಮಿ್ ಜೊಡೊಲ್ೊ್ 
ಪವಿತ್ರಿ್  ಆತೊಮ್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ದೆವ್ಚಿ್  ಭುಗಿಯಾಂ್  ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಕತ್ಯಾ.್ ಹ್ಯಾ್ ಆತ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಆಮಿ,್ “ಅಬ್ಬಾ್ 
ಬ್ಪ್”್  ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂವ್.್  16

್ ಆಮಿ್  ದೆವ್ಚಿ್ 
ಭುಗಿಯಾಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತೊಮಚ್್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಅಂತಸಕ್ಣ್ಯಾ್  ಸವೆಂ್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾ.್  17

್ ಆಮಿ್  ದೆವ್ಚಿಂ್ 
ಭುಗಿಯಾಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ವ್ರಿಸ ದ್ಾರ್್ ಜ್ಲ್ಯಾಂವ್.್ ವ್ಹಯ್,್ 
ದೆವ್ಕ್ ವ್ರಿಸ ದ್ಾರ್್ ಜ್ಲ್ಯಾಂವ್್ ಆನಿ್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾ್ ಸವೆಂ್ 
ವ್ರಿಸ್ದಾರ್್ ಜ್ಲ್ಯಾಂವ್.್ ಕಶೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ 
ದಗೊದಾಣೆಯಾಂತ್್ ಆಮಿ್ ವ್ಂಟೆಲ್್ ಜ್ತ್ಂವ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ 
ತ್ಚ್ಯಾ್ ಮಹಿಮೆಂತ್ಯ�್ ವ್ಂಟೆಲ್್ ಜ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
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ಭವಿಷಾಕ್ಂತ್ ಆಮಾಕಾಂ ಮೆಳ್ಚೊ ಮಹಿಮಾ
18

್ ಆತ್ಂ್  ಆಮಿ್  ಕಷ್ಟ್  ದಗದಾಣಂ್  ಸೊಸ ತ್ಾಂವ್.್  ಪುಣ್್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಮುಖ್ರ್್  ದಿಂವ್ಚಿಯಾ್  ಮಹಿಮೆಕ್  ಹೆ್  ಕಷ್ಟ್ 
ದಗದಾಣಂ್ ಸರಿ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್್ ಹಿಂ್ ಗುಮ್ನ್ಕ್ ಯೆನ್ಂತ್.್ 
19

್ ದೆವ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಕ್ ಪರಿದಶಯಾನ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ 
ಕ್ಳ್ಕ್ ದೆವ್ಚಿ್ ಸಗಿ್್ ಸೃಷಿಟ್ ಉಮೆದಿನ್್ ಮುಖ್ರ್್ 
ಪಳೆತ್.್  ತೆಂ್  ಘಡಜಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಸಗೊ್್  ಸಂಸ್ರ್್ 
ಆಶೆತ್.್ 20

್ ಸಗಿ್್ ಸೃಷಿಟ್ ನ್ಸ್್ ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾಕ್ ಅಧಿ�ನ್್ 
ಜ್ಲ್.್ ಆಶೆಂ್ ಜ್ಲೆ್ಂ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಸ್ಂತ್್ ಖುಶೆ್ ವವಿಯಾಂ್ 
ನ್ಹಯ್,್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಖುಶೆನ್ಚ್.್  ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್  ತ್ಕ್್ 
ಭವಯಾಸೊ್  ಆಸೊ್.್  ತೆಂ್  ಕ್ತೆಂ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್:್  21

್ ಸಗಿ್್ 
ಸೃಷಿಟ್ ನ್ಸ್್ ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾಂತ್್ ಸುಟ್ಕ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಚ್ಯಾ್  ಸ್್ತ್ಂತ್ರಿಯ�್  ಮಹಿಮ್ಯ�್ 
ಹೊಂದ್ತ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂಚ್.

22
್ ದೆವ್ನ್್ ರಚ್ಲೆಂ್್ ಹಯೆಯಾಕ,್ ಪರಿಸೂತ್್ ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ 

ಯೆಣ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ದುಖೆನ್್ ಆಸಲ್್ಯಾ್ ಸಿತ್�ಯೆ್ ಬರಿ್ ಹುಸ್ಕ್ರುನ್್ 
ಆಜ್್  ಪಯ್ಯಾನ್್  ರ್ಕೊನ್್  ಆಸ್್  ಮ್ಹಳೆ್ಂ್  ಆಮಿ್ 
ಜ್ಣ್ಂವ್.್  23

್ ಸಂಸ್ರ್್  ಮ್ತ್ರಿ್  ನ್ಹಯ್,್  ಆಮಿ್ 
ಸಯ್ತಾ್  ಆಮೆಚಿ�್  ಭಿತರ್ಚ್್  ದುಖಿನ್್  ವ್ಳ್ಳೊೆನ್ಚ್್ 
ರ್ಕೊನ್್  ಆಸ್ಂವ್.್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಭ್ಸ್ವ ಣೆ್ಚ್ಯಾ್ 
ಪಯೊ್್ ಭ್ಗ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್್ಯಾ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾಕ್ ಆಮಿ್ 
ಘತ್್ಯಾಂವ್.್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಆಪ್್ಂ್ ಸ್ಂತ್್ ಭುಗಿಯಾಂ್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ ದೆವ್ನ್್ ಕಚಿಯಾ್ ಕ್ಮ್್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ 
ಕಚೆಯಾಂಚ್್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಕುಡಿಕ್  ಜ್ಂವಿಚಿ್ 
ಸುಟ್ಕ್ಚ್್  ಆಮಿ್  ಮುಖ್ರ್್  ಪಳೆತ್ಂವ್.್  24

್ ಆಮಿ್ 
ಬಚ್ವ್್ ಜ್ಲ್ಯಾಂವ್್ ಆನಿ್ ಆಮ್ಕ್ಂಯ�್ ತೊ್ ಭವಯಾಸೊ್ 
ಆಸ್.್ ಆಮಿ್ ಕಸಲ್ಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ರ್ಕೊವ್ನಾ್ ಆಸ್ಂವ್ಗಿ�್ 
ತೆಂ್ ದೆಖೊಂವ್ಕ್್ ಸಕತಾತ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ತೊ್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ಲೊ್್ 
ಭವಯಾಸೊ್  ನ್ಹಯ್.್  ಲೊ�ಕ್  ಆಪುಣ್್  ಯೆದೊಳ್ಚ್್ 
ಮೆಳ್ಲೊ್್ ಕಸಲೊಚ್್ ಭವಯಾಸೊ್ ದವರಿನ್.್ 25

್ ಪುಣ್್ 
ಆಮಿ್ ಆನಿಂಕ್�್ ಮೆಳ್ನ್ಶೆಂ್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ಭವಯಾಸೊನ್ಚ್್ 
ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯೆನ್್ ತ್ಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ರ್ಕೊನ್್ ಆಸ್ಂವ್.

26
್ ಆಮಿ್  ಆಸಕ್ತ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ವವಿಯಾಂ್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 

ಆಸ್ಕ್ತೆಂತ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತೊಮ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಕುಮೊಕ್ ಕತ್ಯಾ.್ 
ಆಮಿ್ ಕಶೆಂ್ ಮ್ಗೆಣ್ಂ್ ಕರಿಜಯ್್ ಆನಿ್ ಕಸಲ್ಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ 
ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್ ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಸಮ್ನ್.್ ಪುಣ್್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತೊಮ್ ಆಪುಣ್ಚ್್ ಆಮೆ್�್ ಖ್ತಿರ್್ ದೆವ್ಥಂಯ್್ 
ಉಚ್ರುಂಕ್  ಜ್ಯ್ನಾತ್್ಯಾ್  ಅಂತಸಕ್ನ್ಯಾ್  ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಮ್ಗೆಣ್ಂ್ ಕತ್ಯಾ.್ 27

್ ಅಂತಸಕ್ನ್ಯಾ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿಯಾ್ ದೆ�ವ್ಕ್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಮನಂತ್್ ಆಸ್ಲೆಂ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಜ್ಣ್,್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಖುಶೆ್ ಪಮ್ಯಾಣೆಂಚ್್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತೊಮ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಖ್ತಿರ್್ ದೆವ್ಲ್ಗಿಂ್ 
ವಿನಂತಿ್ ಕತ್ಯಾ.

28
್ ದೆ�ವ್್ ಆಪ ಣ್್ಕ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕತಯಾಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಯ್ಯಾ್ 

ಖ್ತಿರ್್ ಹಯೆಯಾಕ್ ಕ್ಯೆಯಾಂ್ ಆದ್ಯ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕತ್ಯಾ್ 
ಮ್ಹಣ್್  ಆಮಿ್  ಜ್ಣ್ಂ್  ಆಸ್ಂವ್.್  ತ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್ 

ದೆವ್ನ್ಚ್್ ವಿಂಚುನ್್  ಕ್ಡೊ್,್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ 
ತೆಂ್ ತ್ಚೆಂ್ ಯೊ�ಜನ್್ ಜ್ವ್ನಾಸೆ್ಂ.್ 29

್ ದೆ�ವ್್ ಆಪುಣ್್ 
ಸಂಸ್ರ್್ ರಸ್ಚಿಯಾ್ ಪಯ್ೆಂಚ್್ ತ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಜ್ಣ್್ 
ಆಸ್ಲೊ್ ಆನಿ್ ತೊ್ ಲೊ�ಕ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಪುತ್ಚೆಂ್ ಸ್ದೃಶ್್ 
ಜ್ಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ನಿಧ್ಯಾರ್್ ಕೆಲೊ.್ ಆಶೆಂ್ ಆಸ ತ್ಾನ್,್ 
ಸಬ್ರ್್ ಭ್ವ್್ ಭಯ್ಣ್ಯಾ್ ಥಂಯ್್ ಜೆಜುಚ್್ ಮ್ಲಗೆಡೊ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 30

್ ತೊ್ ಲೊ�ಕ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಪುತ್ಚೆಂ್ ಸ್ದೃಶ್್ 
ಜ್ಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಯೊ�ಜನ್್ ಪರಿಕ್ರ್್ ದೆವ್ನ್್ 
ತ್ಂಕ್್ ಆಪೊವ್ನಾ,್ ನಿತಿವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕನ್ಯಾ,್ ತ್ಂಕ್್ 
ಆಪ್್್ ಮಹಿಮ್್ ದಿಲ್.

ಕ್ರಿಸಾತಾ ಥಂಯ್ ದೆವಾಚೊ ಮೇಗ್
31

್ ಆಶೆಂ್  ಆಸ ತ್ಾನ್್  ಹ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಆಮಿ್  ಕ್ತೆಂ್ 
ಮ್ಹಣ್ಯಾ?್  ದೆ�ವ್್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಆಸ ತ್ಾನ್,್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಕೊಣ್ಯ�್ ಸಲೊ್ಂವ್ಚಿ್ ನ್.್ 32

್ ದೆ�ವ್ನ್್ 
ಆಪ್್ಯಾ್  ಸ್ಂತ್್  ಪುತ್ಕಚ್್  ಉರೆೈನ್ಶೆಂ್  ಆಮ್ಂ್ 
ಸಮೆ�ಸ ತ್ಾಂ್  ಪ್ಸತ್್ ದಿಲೊ.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್ ಆತ್ಂ,್ 
ದೆವ್ನ್್  ಜೆಜು್  ಸವೆಂ್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಸವಯಾಸ್್  ನಿ�ಜ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್  ದಿತ್.್  33

್ ದೆವ್ನ್್  ವಿಂಚ್ಲ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಚೆರ್್ 
ಕೊಣ್್ ಫಿಯ್ಯಾದ್್ ಹ್ಡತಾಲೊ?್ ಕೊಣ್ಚ್್ ನ್!್ ತ್ಂಕ್್ 
ನಿತಿವಂತ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಕಚೊಯಾ್  ದೆ�ವ್ಚ್.್  34

್ ದೆವ್ಚೊ್ 
ಲೊ�ಕ್  ಗುನ್ಯಾಂವ್ಕ್ರ್್ ಮ್ಹಣ್್  ಕೊಣ್್  ಸ್ಂಗ್ತ್?್ 
ಕೊಣ್ಚ್್ ನ್!್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಜೆಜುನ್್ ಆಮೆಚಿ�್ ಖ್ತಿರ್್ ಜ�ವ್್ 
ದಿಲೊ.್ ತೆ�ಂಚ್್ ನ್ಹಯ್,್ ತೊ್ ಮೆಲ್್ಯಾಂತೊ್್ ಜವಂತ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಉಠೊನ್್  ಆಯೊ್.್  ಆತ್ಂ್  ತೊ್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ಉಜ್್ಕ್ ಆಸ್್ ಆನಿ್ ಆಮೆಚಿ�್ ಪ್ಸತ್್ ದೆವ್ಲ್ಗಿಂ್ 
ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್  ಕತ್ಯಾ.್  35

್ ಕ್ರಿ�ಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್  ಮೊ�ಗ್್  ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಕಸಲೆಂ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ವೆಗ್್ಚರ್್ ಕರುಂಕ್ ಸಕತ್?್ ಕಷ್ಟ್ 
ವ್್ ಆಡಚಿಣ್ ಜ್ಂವ್್ ದಗದಾವಿಣ್್ ಜ್ಂವ್್ ಜೆವ್ಣ್್ ನ್ಶೆಂ್ 
ಜ್ಂವ್್  ವಸುತಾರ್್  ಆಸ್ನ್ಶೆಂ್  ಜ್ಂವ್್  ಅಪ್ಯ್್ 
ಜ್ಂವ್್ ಮರಣ್್ ಜ್ಂವ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ ಮೊಗ್್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ವೆಗ್್ಚರ್್ ಕರುಂಕ್ ಸಕತ್ಗಿ�?್ ನ್!್ 36

್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್ ಆಶೆಂ್ ಬರೊವ್ಣ್್ ಆಸ್:

“ತುಜೆ�್ ಪ್ಸತ್್ ಆಮಿ್ ಸವ್ಯಾ್ ಕ್ಳ್ರ್್ 
ಮೊನ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಆಕ್ಂತ್ಂತ್್ ಆಸ್ಂವ್.

ಕ್ತುರಿಂಕ್ ವ್ಹಚ್ಯಾಯಾ್ ಬಕ್ರಿಯಾಚ್ಯಾಕ್�್ ಆಲಕ್್ಕ್ 
ಜ್ಲ್ಯಾಂವ್.”್ ್  ಕ್�ತಯಾನ್್ 44:22

37
್ ಪುಣ್್ ಆಮೆಚಿ�್ ಪ್ಸತ್್ ಆಪೊ್್ ಮೊ�ಗ್್ ದ್ಖಯ್್ಯಾ್ 

ದೆವ್್  ಮ್ರಿಫತ್್  ಹ್ಯಾ್  ಸವ್ಯಾ್  ಸಂಗಿತಾನಿ್  ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ ಜಯ್ತಾ್ ಆಸ್ಂ.್ 38

್ 
–39

್ ವ್ಹಯ್,್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ಮೊಗ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಕ್ತೆಂಯ�್ ಜ್ಂವ್್ ವೆಗ್್ಚರ್್ 
ಕಚೆಯಾಂ್ ನ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ನಿಶಚಿಯ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಜ್ಣ್ಂ.್ 
ಮರಣ್್ ಜ್ಂವ್್ ಜ�ವ್್ ಜ್ಂವ್್ ದೆ�ವ್್ ದೂತ್್ ಜ್ಂವ್್ 
ಖೊಟೊಆತೊಮ್ ಜ್ಂವ್್ ಆತ್ಂಚಿ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಜ್ಂವ್್ ಕಸಲ್್ 
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ಸಕತ್್ ಜ್ಂವ್್ ವ್ಹಯ್್ ಸಂಗಿತಾ್ ಜ್ಂವ್್ ಸಕಯ್್ ಸಂಗಿತಾ್ 
ಜ್ಂವ್್ ವ್್ ಸಗ್್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್ ಆಸ್ಲ್್ ಕಸಲ್್ ಸಂಗಿತಾ್ 
ಜ್ಂವ್್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜೆಜು್ ಥಂಯ್್ ದ್ಖೊವ್ನಾ್ 
ದಿಲ್ಯಾ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಮೊಗ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ವೆಗ್್ಚರ್್ 
ಕರುಂಕ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ನ್.

ದೆೇವ್ ಆನಿ ಜುದೆವ್

9್ ್ 1್ ಹ್ಂವ್್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಥಂಯ್್ ಆಸ್್ ಆನಿ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸತ್ಚ್್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾ.್  ಹ್ಂವ್್  ಫಟ್್  ಮ್ರಿನ್.್ 

ಮ್ಹಜ್  ಚಿಂತ್ನಾಂ್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಆತ್ಯಾಚ್ಯಾ್  ರ್ಜ್ಟೆಕ್ಕ್ 
ಅಧಿ�ನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾಂತ್.್ ಮ್ಹಜೆಂ್ ಮನ್ಚ್್ ಹ್ಕ್್ ಸ್ಕಸೆ.್ 
2

್ ಜುದೆವ್ಂಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಚಡ್್  ದೂಖ್್ 
ಆಸ್;್ ನಿರಂತರ್್ ಮನ್ಂತ್್ ದೂಖ್್ ಆಸ್.್ 3್ ತೆ್ ಮ್ಹಜೆ್ 
ಭ್ವ್್ ಭಯಣ್ಂ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಂತ್;್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್ 
ಕುಟ್ಮಚೆ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ ತ್ಂಕ್್ ಕುಮೊಕ್ ಕರುಂಕ್ 
ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾಕ್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಶಿರ್ಪ್್ ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾಕಯ�್ ತಯ್ರ್್ 
ಆಸ್.್ 4್ ತೆ್ ಇಸ್ರಿಯೆಲ್ಚೆ್ ಲೊ�ಕ.್ ತಿಂ್ ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ್ 
ವಿಂಚ್ಲ್್  ಭುಗಿಯಾಂ.್  ತ್ಣಂ್  ದೆವ್ಚಿ್ ಮಹಿಮ್್  ಆನಿ್ 
ದೆವ್ನ್್ ತ್ಂಚೆ್ ಸವೆಂ್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಲ್್ಯಾ್ ಸೊಲೆ್್ ಘವ್ನಾ್ 
ಆಸ್ತ್.್  ದೆವ್ನ್್  ತ್ಂಕ್್  ಮೊಯ್ೆಚೆಂ್  ನಿಯಮ್್ 
ಶ್ಸ್ತ್ರ್ಯ�್  ಸಮ್್  ಜ್ಲೆ್ಂ್  ಆರ್ಧನ್ಚಿ್  ರಿತಿಯ�್ 
ಆಪ್್್  ಭ್ಸ್ವ್ಣ್ಯಾಯ�್  ದಿಲೊಯಾ.್  5

್ ತ್ಣಂ್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಪುವಯಾಜ್ಂಚ್ಯಾ್  ಸಂತತೆಕ್  ಸೆವಯಾಲೆ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್;್ 
ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್  ಶ್ರಿ�ರಿಕ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಹ್ಂಚ್ಯಾ್  ಕುಳಿಯೆಂತ್ಚ್್ 
ಜಲಮಲೊ.್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾಕ್ ಧನಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ತ್ಕ್್ 
ಸದ್ಂಕ್ಳ್್ ಹೊಗ್ಪ್್ ಜ್ಂವ್!್ ಆಮೆನ್.

6
್ ವ್ಹಯ್,್  ಹ್ಂವ್್ ಜುದೆವ್ಂ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ದುಖೆನ್್ 

ಆಸ್ಂ.್ ದೆವ್ನ್್ ಆಪ್್್ ಭ್ಸ್ವಿಣ್್ ಜ್ಯಾರಿ್ ಕಚ್ಯಾಯಾಂತ್್ 
ನಿಫಯಾಳ್್ ಜ್ಲೊ್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ಸ್ಂಗ್ನ್.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ಇಸ್ರಿಯೆಲ್ಚ್ಯಾ್  ಕುಳಿಯೆಂತ್್  ಜಲಮಲೆ್್ 
ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ದೆವ್ಚಿ್ ಭುಗಿಯಾಂ್ ನ್ಹಯ್.್ 7್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಚ್ಯಾ್ 
ಸಂತತೆ್  ಪೆೈಕ್್  ಥೊಡೆ್  ಮ್ತ್ರಿ್  ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಚಿಂ್ 
ನಿ�ಜ್್  ಜ್ಲ್್ಂ್  ಭುಗಿಯಾಂ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ಂತ್.್  ದೆವ್ನ್್ 
ತ್ಕ್,್ “ಇಸ್ಕ್ ಮ್ತ್ರಿ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ನ್ಯಾಯ್್ ಜ್ಲೊ್್ 
ಪೂತ್”್  ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್  8

್ ಹ್ಚೊ್  ಆರ್ಯಾ್ 
ಕ್ತೆಂ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್  ಶ್ರಿ�ರಿಕ್  ಸಂಬಂದ್್  ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಜಲಮಲ್್ಂ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ದೆವ್ಚಿ್ ಭುಗಿಯಾಂ್ ನ್ಹಯ್.್ ಭ್ಸ್ವ ಣೆ್್ 
ಸಂಬಂದ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಜಲಮಲ್ಂ್್ ದೆವ್ಚಿ್ (ನಿ�ಜ್)್ ಭುಗಿಯಾಂ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ಂತ್.್  9

್ ದೆವ್ನ್್  ತ್ಕ್,್  “ನೆಮ್ಲ್ಯಾ್ 
ಕ್ಳ್ಂತ್್  ಹ್ಂವ್್  ಪ್ಟಂ್  ಯೆತಲೊಂ,್  ತವಳ್್ 
ಸ್ರ್ಕ್ ಎಕೊ್್ ಪೂತ್್ ಆಸತಾಲೊ”್ ಮ್ಹಳಿ್್ ಭ್ಸ್ವಿಣ್್ ಕೆಲ್.್

10
್ ತಿತೆ್ಂಚ್್ ನ್ಹಯ್,್ ರೆಬೆಕ್ಕ್ಕಯ�್ ದೊಗ್ಂ್ ಚೆಕೆಯಾ್ 

ಭುಗಿಯಾಂ್  ಆಸಿ್ಂ.್  ತ್ಂಕ್್  ದೊಗ್ಂಕಯ�್  ಎಕೊ್ಚ್್ 
ಬ್ಪ್.್ ತೊಚ್್ ಆಮೊಚಿ್ ಪುವಯಾಜ್್ ಇಸ್ಕ.್ 11

್ 
–12

್ ಪುಣ್್ 
ತೆ್  ದೊ�ಗ್್  ಚೆಕೆಯಾ್  ಭುಗೆಯಾ್  ಜಲೊಮಂವ್ಚಿಯಾ್  ಪಯ್ೆಂಚ್,್ 
ದೆವ್ನ್್  ರೆಬೆಕ್ಕ್ಕ,್  “ಮ್ಲಗೆಡೊ್  ಧ್ಕ್ಟಯಾಚಿ್  ಸೆವ್್ 

ಕತ್ಯಾಲೊ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ.್್ ತೆ್ ಭುಗೆಯಾ್ ಕಸಲೆಚ್್ 
ಬರೆ್ ಜ್ಂವ್್ ವ್ಯ್ಟ್ ಜ್ಂವ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಪಯ್ೆಂಚ್್ ಹೆಂ್ 
ಘಡೆಂ್.್ ದೆವ್ನ್್ ತ್ಯಾ್ ಚೆಕ್ಯಾಯಾಕ್ ಆಪೊ್್ ಸ್ಂತ್್ ಯೊ�ಜನೆ್ 
ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್ ವಿಂಚ್ಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ತೆ್ ಚೆಕೆಯಾ್ ಜಲೊಮಂಚ್ಯಾ್ 
ಪಯ್ೆಂಚ್್ ಆಶೆಂ್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್  ದೆವ್ನ್್ ತ್ಕ್್ 
ವಿಂಚಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ತ್ಕ್ಚ್್ ಆಪಯ್ಯ್್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಸೊ.್್ 
ಪುಣ್್ ತೆಂ್ ತ್ಯಾ್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಚ್ಯಾ್ ಕಸಲೆಂಚ್್ ಕ್ಮ್ಚೆರ್್ 
ಹೊಂದೊನ್್  ಆಸ್ನ್.್  13

್ ತಶೆಂಚ್,್  “ಹ್ಂವೆಂ್ 
ಜ್ಕೊಬ್ಸೊ್  ಮೊ�ಗ್್  ಕೆಲೊ,್  ಪುಣ್್  ಎಸ್ವ್ಕ್ 
ಧೆ್�ಷ್್ ಕೆಲೊ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ ಸ್ಂಗ್ತಾ.

14
್ ತಶೆಂ್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ಹ್ಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಕ್ತೆಂ್ 

ಮ್ಹಣ್ಯಾ?್ ದೆ�ವ್್ ಅನ್ಯಾಯ್ಗ್ರ್ಗಿ�?್ ಕೆದಿಂಚ್,್ ನ್.್ 
15

್ ದೆವ್ನ್್ ಮೊಯ್ೆಕ,್ “ಹ್ಂವ್್ ಕೊಣ್ಕ್ ಕ್ಕುಳ್ತಾ್ 
ದ್ಖೊಂವ್ಕ್್  ಆಶೆತ್ಗಿ�್  ತ್ಂಕ್್  ಕರುಣ್ಯ್್ 
ದ್ಖಯತಾಲೊಂ”್ ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ್್ಂ.್  16

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್ 
ದೆ�ವ್್  ಆಪುಣ್್  ಕೊಣ್ಕ್  ಕ್ಕುಳ್ತಾ್  ದ್ಖೊಂವ್ಕ್್ 
ಆಶೆತ್ಗಿ�್  ತ್ಕ್ಚ್್  ವಿಂಚುನ್್  ಕ್ಡ ತ್ಾ.್  ತ್ಚೆಂ್ 
ವಿಂಚೊವ ಣೆ್್  ಲೊ�ಕ್  ಕ್ತೆಂ್  ಕರುಂಕ್ ಆಶೆತ್ತ್್  ವ್್ 
ಕ್ತೆಂ್  ಕರುಂಕ್  ಪರಿಯತನ್್  ಕತ್ಯಾತ್್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾಚೆರ್್ 
ಹೊಂದೊನ್್  ಆಸ್ನ್.್  17

್ ಪವಿತ್ರಿ್  ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್ 
ದೆವ್ನ್್  ಫ್ರ್ವ್ಯಾಕ,್  “ಹ್ಂವ್್  ತುಕ್್  ಮ್ಹಜ್ 
ಸಕತ್್ ದ್ಖಯ್್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಮ್ಹಜೆಂ್ ನ್ಂವ್್ ಸಗ್್ಯಾ್ 
ಸಂಸ್ರ್ರ್್ ನ್ಂವ್ಡಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣುನಿ�್ ತುಕ್್ ರ್ಯ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್  ನೆಮ್ೊ”್  ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ್್ಂ.್  18

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್ 
ದೆ�ವ್್  ಕೊಣ್ಕ್  ಕ್ಕುಳ್ತಾ್  ದ್ಖೊಂವ್ಕ್್ ಆಶೆತ್ಗಿ�್ 
ತ್ಂಕ್್ ದಯ್್ ದ್ಖಯ ತ್ಾ.್ ದೆವ್ನ್್ ಕೊಣ್ಕಯ�್ 
ಧ್ರುಣ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕರುಂಕ್ ಆಶೆತ್ಗಿ�್ ತ್ಂಕ್್ ಧ್ರುಣ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಕತಯಾಲೊ.

19
್ “ಆಮಿ್ ಕಚಿಯಾಂ್ ಕ್ಮ್್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ನಿಯಂತರಿಣ್ಕ್ 

ಆಧಿ�ನ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಪ್ತ್ಕ್ಂ್  ವವಿಯಾಂ್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್  ದೆವ್ನ್್  ಆರೊ�ಪ್್  ಮ್ಡೊಚಿ್  ಕ್ತ್ಯಾಕ?”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ತುಮೆಚಿ್ ಥಂಯ್್ ಎಕ್್ಯಾನ್್ ವಿಚಯೆಯಾತ್.್ 20

್ ತಶೆಂ್ 
ವಿಚ್ರಿನ್ಕ್ತ್.್ ತುಮಿ್  ಕೆ�ವಲ್್ ಮನಿಸ್.್  ದೆವ್ಕ್ 
ಸವ್ಲ್್ ಕರುಂಕ್ ಮನ್ಶೆಕ್  ಕಸಲೆಂಚ್್ ಹಕಕ್್  ನ್.್ 
ಆಯ ದ್ಾನ್್ ಆಪ ಣ್್ಕ್ ತಯ್ರ್್ ಕತಯಾಲ್ಯಾಕ,್  “ತುವೆಂ್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ಹ್ಯಾ್ ರಿತಿನ್್ ತಯ್ರ್್ ಕೆಲೆ್ಂಯ್್ ಕ್ತ್ಯಾಕ”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚಯೆಯಾತ್ಗಿ�?್ 21

್ ಕುಂಬ್ರ್್ ಆಪ ಣ್್ಕ್ ಖುಶಿ್ 
ಆಸ್ಲ್ಯಾ್  ಬರಿ್  ಏಕ್ಚ್್  ಮ್ತಿಯೆ್  ಥ್ವ್ನಾ್  ವೆವೆಗಿ್ಂ್ 
ಆಯದಾನ್ಂ್ ತಯ್ರ್್ ಕಯೆಯಾತ್್ ನ್ಹಯ್ಗಿ�?್ ತೊ್ ಏಕ್ 
ವಿಶೆ�ಷ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ಉಪಯೊ�ಗ್ಕಯ�್  ಆನೆಯಾ�ಕ್ 
ಸದ್ಂಚ್ಯಾ್ ಉಪಯೊಗ್ಕಯ�್ ತಯ್ರ್್ ಕತ್ಯಾಲೊ.

22
್ ದೆವ್ನ್್  ಕೆಲೆ್ಂ್  ಸಯ್ತಾ್  ಆಶೆಂಚ್.್  ತ್ಣೆಂ್ 

ಆಪೊ್್  ರ್ಗ್್  ದ್ಖೊವ್ನಾ,್  ಆಪ್್್  ಸಕತ್್  ಲೊಕ್ಕ್ 
ನ್ವ್ಡಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಸೊ.್್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ತ್ಣೆಂ್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ರ್ಗ್ಕ್  ಬಲ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ನ್ಸ್್  ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್ 
ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯೆನ್್ ಸೊಸೆ್ಂ.್  23

್ ದೆವ್ನ್್ ಆಪ್್್  ಆಪ್ರ್್ 
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ಜ್ಲ್್್ ಮಹಿಮ್್ ದ್ಖಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯೆನ್್ 
ರ್ಕೊನ್್ ಆಸೊ.್್ ಆಪ್್್ ದಯ್್ ಮೆಳ್ಚಿಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ದೆ�ವ್್ 
ತಿ್ ಮಹಿಮ್್ ದಿ�ಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಸ್ಲೊ.್ ಆಪ್್್ ಮಹಿಮ್್ 
ಜೊಡಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ದೆವ್ನ್್ ತ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ತಯ್ರ್್ 
ಕೆಲೆಂ.್ 24

್ ಆಮಿಂಚ್್ ತೆ್ ಲೊ�ಕ.್ ದೆವ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಪಯಲ್ೆ್ 
ಲೊ�ಕ್  ಆಮಿಂಚ್.್  ದೆವ್ನ್್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಜುದೆವ್ಂ್ 
ಮಧೆಂ್ ಆನಿ್ ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಪಯ್ೆಂ.್ 
25

್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ಚ್ಯಾ್ ಹೊಸೆಯ್ಚ್ಯಾ್ ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್ ಹೆ್ 
ರಿತಿನ್್ ಬರಯ್್ಂ:

“ಮ್ಹಜೆ್ ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ
ಮ್ಹಜೆ್ ಲೊ�ಕ್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾಲೊಂ.

ಮ ್್ಹಕ್್ ಮೊ�ಗ್್ ನ್ತ್ಲ್ಯಾಂಕ
ಮ ್್ಹಕ್್ ಮೊಗ್ಚೆ್ ಮ್ಹಣುನಿ�್ ಸ್ಂಗ್ತಾಲೊ.”್ 

್  ಹೊಸೆಯ್2:23

26
್ ಆನಿ

“ಕಸಲ್ಯಾ್ ಸುವ್ತೆರ್್ ದೆವ್ನ್,
‘ತುಮಿ್ ಮ್ಹಜೆ್ ಲೊ�ಕ್ ನ್ಹಯ್’್ ಮ್ಹಣ್್ 

ಸ್ಂಗ್್ಂಗಿ�
ತ್ಯಾಚ್್ ಸುವ್ತೆರ್್ ತ್ಂಕ್್ ಜ�ವ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ 

ದೆವ್ಚಿ್ ಭುಗಿಯಾಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಪಯತಾಲೆ.”್ 
್  ಹೊಸೆಯ್್ 1:10

27
್ ಹೆಂಚ್್  ನ್ಹಯ್್  ಇಸ್ಯಯ್ನ್್  ಇಸ್ರಿಲ್ಚ್ಯಾ್ 

ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಬೊ�ಬ್್ ಮ್ನ್ಯಾ್ ಸ್ಂಗ್್ಂ:

“ದಯ್ಯಾ್ ವೆಳೆರ್್ ಆಸಲ್ೆ್ ರೆಂವೆ್ ಬರಿ್ ಇಸ್ರಿಯೆಲ್ಚೆ್ 
ಆಸಂಖ್ಯಾತ್್ ಜ್ವ್ನಾಸತಾಲೆ.

ಪುಣ್್ ತ್ಯಾ್ ಲೊಕ್್ ಥಂಯ್್ ಥೊಡೆ್ ಮ್ತ್ರಿ್ 
ಬಚ್ವ್್ ಜ್ತ್ಲೆ.

್ 28್ ವ್ಹಯ್,್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಭುಂಯ್ಚಿಯಾ್ ವಯ್ರಿ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ಚಡ್್ ವೆಗಿಂಚ್್ ಝಡಿತಾ್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಕತ್ಯಾಲೊ.”್ ್ ಇಸ್ಯಯ್10:22–23

29
್ ಇಸ್ಯಯ್ನ್್ ಸ್ಂಗ್್ಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್:

“ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಸವ್ಯಾ್ ಸಕ್ತಾವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್್ ಥಂಯ್್ 
ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಆಮೆಚಿ�್ ಖ್ತಿರ್್ ಬಚ್ವ್್ 
ಕೆಲ್ಂ.

ತ್ಣೆಂ್ ಆಶೆಂ್ ಕರಿನ್ತೆ್ಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,
ಆತ್ಂ್ ಆಮಿ್ ಸೊದೊಮ್ಬರಿಯ�
ಗೊಮೊರ್ಬರಿಯ�್ ಆಸೆತಾಲ್ಯಾಂವ್.”್ 

್  ಇಸ್ಯಯ್1:9

30
್ ಹ್ಚೊ್ ಆರ್ಯಾ್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ 

ಜ್ಲೆ್್ ನಿತಿವಂತ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಪರಿಯತನ್್ ಕತೆಯಾನ್ತ್ಲೆ.್ 
ಪುಣ್್ ತ್ಂಕ್್ ನಿತಿವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕರುನ್್ ಜ್ಲೆಂ.್ ತೆ್ 
ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಂತ್ಚ್್ ನಿತಿವಂತ್್ ಜ್ಲೆ.್ 31

್ ಇಸ್ರಿಯೆಲ್ಚೊ್ 
ಲೊ�ಕ್  ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್  ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ರ್್  ಪ್ಳ್ಚಿಯಾ್ 
ಮ್ರಿಫತ್್  ನಿತಿವಂತ್್  ಜ್ಂವ್ಕ್್  ಪರಿಯತನ್್  ಕನ್ಯಾ್ 
ನಿಫಯಾಳ್್  ಜ್ಲೆ.್  32

್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ಕನ್ಯಾಯಾ್ 
ಮ್ರಿಫತ್್ ನಿತಿವಂತ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ತ್ಣಂ್ ಪರಿಯತನ್್ 
ಕೆಲೆಂ್ ಶಿವ್ಯ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ಆಧ್ರ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕರುನ್್ 
ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ ನ್.್ ಲೊಕ್ಕ್ ಪಡೊಂವ್ಚಿಯಾ್ ಫ್ತ್ರಿಚೆರ್್ 
ತೆ್ ಪಡೆ್.್ 33

್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ ತ್ಯಾ್ ಫ್ತ್ರಿ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಆಶೆಂ್ ಸ್ಂಗ್ತಾ:

“ಆಳ ,ೆ್ ಹ್ಂವ್್ ಸಿಯೊನ್ಂತ್್ ್ a್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ಆಡಕ್ಳೊೆನ್್ ಪಡೊಂವ್ಚಿ್ ಏಕ್ ಫ್ತ್ರ್್ 
ದವತ್ಯಾ.

ಹ್ಯಾ್ ಫ್ತ್ರಿ್ ವವಿಯಾಂ್ ಲೊ�ಕ್ ಆಡಕ್ಳೊೆನ್್ 
ಪಡ್ತಾತ್.

ಪುಣ್್ ತ್ಯಾ್ ಫ್ತ್ರಿಂತ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವಚೊಯಾ್ 
ಕೆದಿಂಚ್್ ಲಜೆಕ್ ಪಡೊಚಿನ್.”್ 
್  ಇಸ್ಯಯ್8:14;28:16

10್ ್ 1್ ಭ್ವ್್ ಭಯಣ್ನೊ�,್ ಇಸ್ರಿಯೆಲ್ಚೆಯಾ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ 
ಬಚ್ವ್್ ಜ್ಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಳಿ್್ ಮ್ಹಜ್ ವ್ಹಡ್್ ಆಶ್್ 

ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ಹ್ಂವ್್  ದೆವ್ಥಂಯ್್  ತ್ಯಾ್  ಖ್ತಿರ್್ 
ಮ್ಗ ಣೆ್್ ಕತ್ಯಾ.್ 2

್ ಹ್ಂವ್್ ಜುದೆವ್ಂಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಆಶೆಂ್ ಸ್ಂಗೊಂಕ್ ಸಕತಾಲೊಂ:್ ತೆ್ ದೆವ್ಕ್ ಪ್ಟ್್ವ್್ 
ಕರುಂಕ್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ಪರಿಯತನ್್ ಕತ್ಯಾತ್.್ ಪುಣ್್ 
ತ್ಂಕ್್ ಸಮ್್ ಜ್ಲ್್್ ವ್ಟ್್ ಕಳಿತ್್ ನ್.್ 3್ ನಿತಿವಂತ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಕಚಿಯಾ್ ದೆವ್ಚಿ್ ವ್ಟ್್ ತ್ಣಂ್ ಜ್ಣ್್ ನ್ತ್ಲ್್ಯಾ್ 
ಕ್ರಣ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಸ್ಂತ್್ ವ್ಟೆಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ 
ನಿತಿವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ ಪರಿಯತ್ನಾ್ ಕರುಂಕ್ 
ಲ್ಗೆ್.್ 4

್ ಆಪ ಣ್್ಚೆರ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವಚೊಯಾ್ ಹಯೆಯಾಕೊ್್ 
ನಿತಿನಿಣಯಾಯ್್  ಜ್ಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾನ್್  ನಿಯಮ್್ 
ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ಪೂಣ್ಯಾ್ ಕೆಲೆಂ.

5
್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ ನಿತಿ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್,್ 

“ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ರ್್  ಪ್ಳ್ಚಿಯಾ್  ಮ್ರಿಫತ್್  ಜವಿತ್್ 
ಜೊಡುಂಕ್  ಪಳೆತಲೊ,್  ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ರ್್  ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ 
ಕ್ಮ್್ ಕರಿಜ್ಯಚ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಮೊಯ್ೆನ್್ ಸ್ಂಗ್್ಂ.್ 
6

್ ಪುಣ್್  ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚ್ಯಾ್  ಮ್ರಿಫತ್್  ನಿತಿನಿಣಯಾಯ್್ 
ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್,್  “(ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಕ್  ಸಕಲ್್  ಆಪೊವ್ನಾ್ 
ವನ್ಯಾ್ ಯೆ�ಂವ್ಕ್್ )್ 7್ “‘ಕೊಣ್್ ಪ್ತ್ಳ್ಕ್ ದೆಂವ್ಂಕ್ 
ಸಕತಾಲೆ’್  ಮ್ಹಣ್ಯ�್  ಮ್ಹಣನ್ಕ್ತ್”್  ಮ್ಹಣ್್  ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಪುಸತಾಕ್ ಸ್ಂಗ್ತಾ.

a 9.33 ಸ್ಯ್ನ್ ದೆವ್ಚಿ್  ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಚೆಂ್  ಶಹರ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್ 
ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್ ಆನೆಯಾ�ಕ್ ನ್ಂವ್.
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8
್ ಹೆಂ್ ಮ್ತ್ರಿ್ ನ್ಹಯ್,್ “ದೆವ್ಚೆಂ್ ಉತ್ರ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 

ಲ್ಗಿಂಚ್್  ಆಸ್.್  ತೆಂ್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ತೊಂಡ್ಂತ್ಯ�್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಕ್ಳ್್ಂತ್ಯ�್ ಆಸ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ 
ಸ್ಂಗ ತ್ಾ.್ ಆಮಿ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಪ್ತೆಯಾಣ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಪಗಯಾಟ್್  ಕಚೆಯಾಂ್  ಉತ್ರ್ಚ್್  ತೆಂ.್  9

್ “ಜೆಜುಚ್ಚಿ್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್”್  ಮ್ಹಣ್್  ತುಜ್ಯಾ್  ತೊಂಡ್್  ಮ್ರಿಫತ್್ 
ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್್  ಆನಿ್  ಜೆಜುಕ್  ಮೆಲ್್ಯಾಂತೊ್್ 
ಜವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಉಠಯ್ೊ್ ದೆ�ವ್ನ್ಚ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಂ್ 
ಕ್ಳ್್ಂತ್್ ಪ್ತೆಯಾತ್ಯ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ತುಂ್ ಬಚ್ವ್್ 
ಜ್ತಲೊಯ್.್  10

್ ವ್ಹಯ್,್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಕ್ಳ್್ಂನಿ್ 
ಪ್ತೆಯಾಂವ್ಚಿಯಾ್  ಮ್ರಿಫತ್್  ನಿತಿವಂತ್್  ಜ್ತ್ಂವ್.್ 
“ಪ್ತೆಯಾತ್ಂವ್”್  ಮ್ಹಣ್್  ತೊಂಡ್ಂತ್್  ಉಚ್ಚ್ಯಾಯಾ್ 
ಮ್ರಿಫತ್್ ಬಚ್ವ್್ ಜ್ತ್ಂವ್.

11
್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ ಆಶೆಂ್ ಮ್ಹಣ ತ್ಾ:್  “ತ್ಚೆಂ್ ಥಂಯ್್ 

ಪ್ತೆಯಾಣಂ್  ದವಚೊಯಾ್  ಕಸಲೊಯ್್  ಮನಿಸ್್  ಲಜೆಕ್ 
ಪಡೊಚಿಚ್್ ನ್.”್ 12

್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಜುದೆವ್ಂಕಯ�್ 
ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾಂಕಯ�್ ಕಸಲೊಯ�್ ಭೆ�ದ್್ 
ನ್.್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾಂಕ್ ಎಕೊಚ್್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್.್ ಆಪ್ಣ್್ ಥಂಯ್್ 
ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವಚ್ಯಾಯಾ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ 
ಸಬ್ರ್್  ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್ಂ್  ದಿತ್.್  13

್ ವ್ಹಯ್,್  ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಪುಸತಾಕ್ ಸ್ಂಗೆಚಿ�್ ಬರಿ,್ “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಥಂಯ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ 
ದವಚೊಯಾ್ ಹಯೆಯಾಕೊ್್ ಬಚ್ವ್್ ಜ್ತಲೊ.”

14
್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಥಂಯ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ನ್ಶೆಂ್ ತ್ಚೆ�್ 

ಥಂಯ್್  ಭವಯಾಸೊ್  ದವಚೊಯಾ್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್್  ಕಶೆಂ?್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಆಯಕ್ನ್ಶೆ್  ತ್ಚೆರ್್ 
ಪ್ತೆಯಾಣಂ್  ದವಚಿಯಾ್  ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್  ಕಶೆಂ?್  ದುಸ್ರಿಯಾನ್್ 
ಸ್ಂಗ್ನ್ಶೆಂ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಆಯೊಕ್ಂವೆಚಿಂ್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಕಶೆಂ?್ 15

್ ಶಿಕೊಣ್ದಾರ್ಕ್ ಧ್ಡ್್ಯಾ್ ಶಿವ್ಯ್್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಕಶೆಂ?್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್ಚ್,್ 
“ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಪಗಯಾಟ್್ ಕತಯಾಲ್ಯಾಂಚೆಂ್ ಪ್ಂಯ್್ ಸೊಭಿತ್್ 
ಆಸ್ತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್ ಬರಯ್್ಂ.

16
್ ಪುಣ್್  ಜುದೆವ್್  ಸಮೆ�ಸ ತ್ಾಂನಿ್  ತಿ್  ಸುವ್ತ್ಯಾ್ 

ಸಿ್�ಕ್ರ್್  ಕರುಂಕ್  ನ್.್  “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್  ಆಮಿ್ 
ತ್ಂಕ್್  ಸ್ಂಗ್ಲ್್  ಸಂಗಿತಾ್  ಕೊಣ್್  ಪ್ತೆಯಾಲೆ?”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಇಸ್ಯಯ್ನ್್  ಸ್ಂಗ್್ಂ.್  17

್ ಆಶೆಂ್  ಆಸ ತ್ಾನ್,್ 
ಸುವ್ತ್ಯಾ್  ಆಯೊಕ್ಂವ್ಚಿಯಾ್  ಮ್ರಿಫತ್್  ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ 
ಯೆತ್.್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಸ್ಂಗ್ಚಿಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ 
ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಪಗಯಾಟ್್ ಜ್ತ್.

18
್ ಪುಣ್,್ “ಲೊಕ್ಂನಿ್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಆಯೊಕ್ನ್ಂಗಿ�?”್ 

ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ಸವ್ಲ್್ ಕತ್ಯಾ.್ ವ್ಹಯ್,್ ತ್ಣಂ್ ಆಯಕ್ಲೆ್್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಯಾ್ ಬರಿ:

“ತ್ಂಚೊ್ ತ್ಳೊೆ್ ಸಗ್್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ರ್್ ಪರಿಸ್ರ್್ 
ಜ್ಲೊ್ಯಾ.

ತ್ಂಚಿ್ ಉತ್ರಿಂ್ ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್ ಸಗ್್ಯಾಂನಿ್ 
ಗೆಲ್ಂ.”್ ್  ಕ್�ತಯಾನ್್ 19:4

19
್ “ಇಸ್ರಿಯೆಲ್ಚ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಂನಿ್ ಆರ್ಯಾ್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ 

ನ್ಂಗಿ�?”್ ಮ್ಹಣ್್  ಹ್ಂವ್್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ವಿಚ್ತ್ಯಾಂ.್ 
ವ್ಹಯ್,್  ತ್ಣಂ್  ಆರ್ಯಾ್  ಕನ್ಯಾ್  ಕ್ಣೆಘಲೆಂ.್  ಪಯ್ೆಂ್ 
ಪ್ವಿಟಂ,್  ದೆವ್ನ್್  ಮೊಯ್ೆಚ್ಯಾ್  ಮ್ರಿಫತ್್  ಆಶೆಂ್ 
ಸ್ಂಗ್್ಂ:

“ಪಜ್ಯಾ್ ಮ್ಹಣನ್ಸ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ 
ಆಶೆಂ್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮೆಚಿ�್ ಥಂಯ್್ ಮಸರ್್ 
ಉಬ್ಯ್ತಾಲೊಂ.

ಮೂಖ್ಯಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಪಜೆಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ 
ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ರ್ಗ್ರ್್ ಉಟಯತಾಲೊ.”್ 
್  ನಿತಿಶ್ಸ್ತ್ರ್32:್ 21

20
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಇಸ್ಯಯ್ನ್್ ದೆವ್ಚಿ್ ಹಿಂ್ ಉತ್ರಿಂ್ 

ಧೆೈರ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಸ್ಂಗ್್ಯಾಂತ್:

“ಮ್್ಹಕ್್ ಸೊಧುನ್ತ್ಲೆ್ ಲೊ�ಕ
ಮ ್್ಹಕ್್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್ ಸಕೆ್.

ಮ್ಹಜೆ�್ ಖ್ತಿರ್್ ವಿಚ್ರಿನ್ಸ್ಲ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ಹ್ಂವ್್ ದಿಷಿಟ್ ಪಡೊ್ಂ.”್ ್  ಇಸ್ಯಯ್್ 65:1

21
್ ಪುಣ್್  ಇಸ್ರಿಯೆಲ್ಚ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 

ದೆವ್ನ್:

“ಹ್ಂವ್್ ತ್ಯಾ್ ಲೊಕ್್ ಖ್ತಿರ್್ ದಿ�ಸ್್ ಭರ್್ 
ರ್ಕುನ್್ ರ್ವ್್ಂ;

ಪುಣ್್ ತ್ಣಂ್ ಮ್್ಹಕ್್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ 
ನ್ಂತ್;್ ಮ್್ಹಕ್್ ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕರುಂಕ್ ನ್.್ 
ಮ್ಹಣ್ತಾ.್ ್  ಇಸ್ಯಯ್್ 65:2

ದೆವಾನ್ ಆಪಾಲಿಯ ಲೊರಾಕ್ ವಿಸೊರಿಂವ್ಕಾ ನಾ

11್ ್ 1್ ತಶೆಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ “ದೆವ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ಇನ್ಕ್ರ್್  ಕೆಲ್ಂಗಿ�?”್  ಮ್ಹಣ್್  ಹ್ಂವ್್ 

ವಿಚ್ತ್ಯಾ.್ ನ್!್ ಹ್ಂವ್ಯ�್ ಏಕ್ ಇಸ್ರಿಯೆಲ್ಗ್ರ್.್ 
ಹ್ಂವ್್  ಆಬ್ರಿಹ್ಂವ್ಚಿಯಾ್  ಕುಟ್ಮಕ್  ಸೆವಯಾಲೊ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್:್ ಬೆಜಮಚ್ಯಾ್ ಕುಳಿಯೆಚೊ.್ 2

್ ಇಸ್ರಿಯೆಲ್ಚೆ್ 
ಜಲೊಮಂಚ್ಯಾ್  ಪಯ್ೆಂಚ್್  ದೆವ್ನ್್  ತ್ಂಕ್್  ಆಪೊ್್ 
ಲೊ�ಕ್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಂಚುನ್್  ಕ್ಡೆ್ಂ.್  ತ್ಣೆಂ್  ತ್ಂಕ್್ 
ಭ್ಯ್ರಿ್  ಲೊಟುನ್್  ಘಾಲುಂಕ್  ನ್.್  ಎಲ್ಯ್ಚ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಪುಸತಾಕ್  ಕ್ತೆಂ್  ಮ್ಹಣ ತ್ಾ್  ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ ಇಸ್ರಿಯೆಲ್ಚ್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್್  ವಿರೊ�ಧ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಎಲ್ಯ್ನ್್  ದೆವ್ಕ್ 
ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಮ್ಗ ಣ್್ಯಾಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್ 
ಬರಯ್್ಂ.್ 3

್ ಎಲ್ಯ್ನ್,್ “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್ ಲೊ�ಕ್ಂನಿ್ 
ತುಜ್ಯಾ್  ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂಕ್  ಜವೆಶಿಂ್  ಮ್ಲೆಯಾ:್  ತುಜ್ 
ಬಲ್ದ್ನ್್ ಬೆಟೊಂವಿಚಿ್ ಆಲ್ತಾರ್್ ನ್ಸ್್ ಕೆಲ್.್ ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂ್ 
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ಪೆೈಕ್್ ಹ್ಂವ್್ ಎಕೊ್್ ಮ್ತ್ರಿ್ ಆನಿಂಕ್�್ ಜವಂತ್್ ಆಸ್.್ 
ಆತ್ಂ್ ಲೊ�ಕ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ರುಂಕ್ ಪರಿಯತನ್್ 
ಕತ್ಯಾತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಮ್ಗೆಣ್ಂ್ ಕರಿಲ್ಗೊ್.್ 4್ ಪುಣ್್ ದೆವ್ನ್್ 
ಎಲ್ಯ್ಕ್ ದಿಲ್್್ ಜ್ಪ್್ ಕ್ತೆಂ?್ ದೆವ್ನ್್ ಎಲ್ಯ್ಕ,್ 
“ಆನಿಂಕ್�್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಆರ್ಧನ್್ ಕಚೊಯಾ್ ಸ್ತ್್ ಹಜ್ರ್್ 
ಜಣ್ಂಕ್ ಮ್ಹಜೆ�್  ಖ್ತಿರ್್ ಉರಯ್್ಯಾತ್.್  ತ್ಂಕ್್ 
ಬ್ಳ್ಕ್ ಆರ್ಧನ್ಕ್ ದಿ�ವ್ನಾ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

5
್ ಆತ್ಂಯ�್ ತಶೆಂಚ್್ ಜ್ಲ್ಂ.್ ದೆವ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ 

ಕುಪೆಯಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ವಿಂಚುನ್್ ಕ್ಡ್ಲೆ್ ಥೊಡೆ್ ಜಣ್್ 
ಆಸ್ತ್.್ 6್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಕುಪೆಯಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ವಿಂಚುನ್್ 
ಕ್ಡ್ಲೆ್ ತೆ್ ದೆವ್ಚಿ್ ಭುಗಿಯಾಂ್ ಜ್ಲ್್ಂ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಕನ್ಯಾಯಾಂ್ 
ವವಿಯಾಂ್ ನ್ಹಯ್.್ ನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ದೆವ್ಚೆಂ್ ಕುಪೆಯಾ್ ದೆಣೆಂ್ 
ಕುಪ್ಯಾ್ ದೆಣೆಂ್ ಮ್ಹಣುಂಕ್ ಜ್ತೆಂನ್.

7
್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಘಡಿ್್ ಸಂಗತ್್ ತಿತಿಚ್್:್ ಇಸ್ರಿಯೆಲ್ಚ್ಯಾ್ 

ಲೊಕ್ನ್್ ನಿತಿವಂತ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಪರಿಯತ್ನಾ್ ಕೆಲೆಂ.್ ಪುಣ್್ 
ತ್ಂಚೆ�್ ವವಿಯಾಂ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ಲೆಂ್ ನ್.್ ಆಶೆಂ್ ಆಸ್ತಾನ್,್ 
ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ್ ವಿಂಚುನ್್ ಕ್ಡ್ಲೆ್ ಜಣ್್ ನಿತಿವಂತ್್ ಜ್ಲೆ.್ 
ಪುಣ್್ ಉಲೆಯಾ್ ಲೊ�ಕ್ ಕಠಿಣ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ದೆವ್ಕ್ ಕ್ನ್್ 
ದಿ�ವ್ನಾ.್ 8

್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್ ಬರಯ್್ಯಾಬರಿಂ್ ಹೆಂ್ 
ಘಡೆ್ಂ:

“ಲೊಕ್ಕ್ ಆರ್ಯಾ್ ಜ್ಯ್ನಾಶೆಂ್ ದೆವ್ನ್್ 
ತ್ಂಕ್್ ದ್ಡೆ್್ ಜ್ಯೆಶೆಂ್ ಕೆಲೆಂ.”್ 
್  ಇಸ್ಯಯ್್ 29:10

“ತೆ್ ಆಜ್್ ಪಯ್ಯಾನ್್ ದೊಳ ್ೆ ಆಸ್್ಯಾರಿ�್ 
ದಿಸ್ನ್ಶೆಂ

ಕ್ನ್್ ಆಸ್್ಯಾರಿ�್ ಆಯ್ಕ್ನ್ತ್ಲ್ಯಾಬರಿ್ 
ದೆವ್ನ್್ ತೆ್ ದ್ಂಪೆ್.”್ ್  ದಿ್ತಿನಿಯಮ್.್ 29:4

9
್ ದ್ವಿದ್್ ಆಶೆಂ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ:

“ತ್ಣಂ್ ಆಪೊ್ಯಾ್ ಫೆಸ್ತಾಂ್ ಜೆವ್ಣ್ಂನಿ್ ಪ್ಸೊನ್್ 
ಬಂದೆಂತ್್ ಜ್ಂವ್;

ಸ್ಂಪೊ್ನ್್ ಪಡಶೆ್ ಶಿಕ್್್ ಜ್ಂವ್.
್ 10್ ತ್ಂಚೆ್ ದೊಳ ್ೆ ಕುಡೆಯಾ್ ಜ್ಂವ್;

ಖಳನ್ಸ್ತಾನ್್ ಜಡ್ಯೆನ್್ ಪ್ಟ್್ 
ಬ್ಗೊ್ಂವಿದಾ.”್ ್  ಕ್�ತಯಾನ್.್ 69:22–23

11
್ ತಶೆಂ್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ಜುದೆವ್್ ವಯ್ರಿ್ ಉಠನ್ಶೆ್ 

ನ್ಸ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಪಡೆ್ವೆ�?್  ಕೆದಿಂಚ್್  ನ್.್  ಪುಣ್್  ತೆ್ 
ಅಪ್ರಿಧಿ್  ಜ್ಲೆ್್  ವವಿಯಾಂ್  ಜುದೆವ್್  ನ್ಹಯ್್  ಆಸ್್ಯಾಂಕ್ 
ಬಚ್ವಿ್  ಲ್ಬ್್ಯಾ್  ಬರಿ್  ಜ್ಲೆಂ.್  ಆಶೆಂ್  ಹೆರ್ಂಕ್ 
ಪಳೆವ್ನಾ್ ತೆ�ಚ್್ ಮಸರ್್ ಕರುಂಕ್ ಲ್ಗೆ.್್ 12

್ ಜುದೆವ್ಂಚೆ್ 
ಆಪ್ರಿಧ್್  ಸಂಸ್ರ್ಕ್  ಚಡ್್  ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್ಂ್ 
ತ್ಂಚಿ್ ಸಲೊ್ವಿಣ್್ ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ 

ಚಡ್್  ಜ್ಲ್್ಂ್  ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್ಂ್  ಹ್ಡುಂಕ್  ಕ್ರಣ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಖುಶೆ್  ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್  ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ 
ಜುದೆವ್್ ಬದ್ತ್ನ್್ ಸಂಸ್ರ್್ ಆನಿಂಕ್�್ ಚಡ್್ ಜ್ಲ್್್ 
ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್ಂ್ ಜೊಡೆಚಿಂ್ ನಿಶಚಿಯ್್ ನ್ಹಯ್ಗಿ�?

13
್ ಆತ್ಂ್  ಹ್ಂವ್್  ಜುದೆವ್್  ನ್ಹಯ್್  ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ 

ಲೊಕ್ಕಡೆ್  ಉಲೊವ್ನಾ್  ಆಸ್.್  ಹ್ಂವ್್  ತ್ಂಕ್್ 
ಆಪೊಸತಾಲ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಹ್ಂವ್್  ಹೆಂ್ 
ಕ್ಮ್್ ಮ್ಹಜೆ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ತ್ತಿತೆ್ಂ್ ಬಯ್ಯಾ್ 
ಥರ್ನ್ಚ್್  ಕತ್ಯಾ.್  14

್ ಹ್ಂವ್್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಸ್ಂತ್್ 
ಲೊಕ್್ ಥಂಯ್್ (ಜುದೆವ್್ ಥಂಯ್)್ ಮಸರ್್ ಕರಿಶೆಂ್ 
ತ್ಂಚೆ�್  ಥಂಯ್್  ಥೊಡೆ್  ಪುಣ�್  ಬಚ್ವ್್  ಜ್ಯೆಶೆ್ 
ಕರುಂಕ್ ಸಕತಾಲೊಂ್ ಮ್ಹಳೊೆ ್್ ಭವಯಾಸೊ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಆಸ್.್ 
15

್ ಇಸ್ರಿಯೆಲ್ಚೆ್ ಇನ್ಕ್ರ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಸಂಸ್ರ್್ 
ದೆವ್ಲ್ಗಿಂ್ ರ್ಜ್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ಯ್ತಾ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ 
ತ್ಣಂ್  ಸಿ್�ಕ್ರ್್  ಜ್ತನ್್  ಆನಿಂಕ್�್  ಕ್ತೆಂಚ್್ 
ಘಡೆಚಿಂನ್!್ ಮೆಲ್್ಯಾಂನಿ್ ಜ�ವ್್ ಕ್ಣೆಘಲ್್ಯಾಬರಿ್ ಜ್ತ್್ 
ನ್ಹಯ್ವೆ�?್ 16

್ ಉಂಡ್ಯಾಚೊ್ ಪಯೊ್್ ಕುಡೊಕ್್ ದೆವ್ಕ್ 
ಭೆಟಯ ತ್ಾನ್,್  ಸಗೊ್್  ಉಂಡೊಚ್್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಜ್ಲೊ.್ 
ರುಕ್ಚಿಂ್ ಪ್ಳ್ಂ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ತ್ಯಾ್ ರುಕ್ಚೆ್ 
ಫ್ಂಟೆ್ ಸಯ್ತಾ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.

17
್ ಹೆಂ,್ ಒಲ್ವೆತ್್ ರುಕ್ಚೆ್  ಥೊಡೆ್  ಫ್ಂಟೆ್  ಕುಡೆಕ್್ 

ಜ್ತ್ನ್,್ ರ್ನ್್ ಒಲ್ವ್್ ರುಕ್ಚೊ್ ಏಕ್ ಫ್ಂಟೊ್ 
ಪಯ್ೆಂಚ್ಯಾ್ ಒಲ್ವ್್ ರುಕ್ಕ್ ಮೆಳ್ಲ್್ಯಾ್ ಬರಿ್ ಆಸ್.್ 
ಜುದೆವ್್  ನ್ಹಯ್್  ಜ್ಲೆ್್  ತುಮಿ್  ರ್ನ್್  ಫ್ಂಟ್ಯಾಕ್ 
ಸಮ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ ಪುಣ್್ ಆತ್ಂ್ ತುಮಿ್ ಪಯ್ೆಂಚ್ಯಾ್ 
ರುಕ್ಕ್ (ಜುದೆವ್ಂಚ್ಯಾ)್ ಸಕೆತಾಂತ್ಯ�್ ಜವ್ಂತ್ಯ�್ 
ಭ್ಗ್್ ಕ್ಣೆಘಲೆ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ 18

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಕುಡೆಕ್್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ತ್ಯಾ್ ಫ್ಂಟ್ಯಾಂಕ್ ತ್ತ್ಸೆರ್್ ಕರಿನ್ಕ್ತ್.್ ತೆ್ 
ತ್ತ್ಸೆರ್್ ಕರುಂಕ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕಸಲೆಂಚ್್ ಕ್ರಣ್ಯ�್ 
ನ್.್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್  ತುಮಿ್  ಪ್ಳ್ಕ್  ಜ�ವ್್ 
ದಿಂವ್ಕ್್  ಸಕೆಚಿ್  ನ್ಂತ್.್  ಪ್ಳ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಜ�ವ್್ 
ದಿತ್.್  19

್ “ಆಮಿ್  ತ್ಯಾ್  ರುಕ್ಚ್ಯಾ್  ಫ್ಂಟ್ಯಾಂಕ್ 
ಮೆಳಜ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತೆ್ ಫ್ಂಟೆ್ ಕುಡೆಕ್್  ಜ್ಲೆ”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ತುಮಿ್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾಲ್ಯಾತ್.್ 20

್ ತೆಂ್ ಸತ್ಚ್.್ ತೆ್ ಫ್ಂಟೆಂ್ 
ಕುಡೆಕ್್ ಜ್ಲೆ.್ ತ್ಕ್್ ಬೆವಿಶ್್ಸ್ಪಣ್ಚ್್ ಕ್ರಣ್.್ ತುಮಿ್ 
ತ್ಯಾ್ ರುಕ್ಚೆ್ ಏಕ್ ಭ್ಗ್್ ಜ್ಲೆ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ 
ಥ್ವ್ನಾಚ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಗವಿಯಾ್ ಜ್ಯ್ನಾಕ್,್ ಭಿಯ್ಂತ್್ 
ಆಸ್.್ 21

್ ದೆವ್ನ್್ ಸಂಯಭುಕ್ ಫ್ಂಟೆಂಚ್್ ಉರೆೈನ್ಶೆಂ್ 
ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ತುಮಿ್ ಪ್ತೆಯಾನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ತೊ್ 
ತುಕ್್ ಉರೊಂವ್ಚಿ್ ನ್.

22
್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್ ದೆ�ವ್್ ದಯ್ಳ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್್ಯಾರಿ�್ 

ಬೊ�ವ್್  ಕಠಿಣ್ಯ�್  ಜ್ವ್ನಾಸ್್  ಮ್ಹಳೆ್ಂ್  ಗುಮ್ನ್್ 
ಕರ್.್ ದೆ�ವ್್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕರಿನ್ತ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ಶಿಕ್್್  ಲ್ಯ ತ್ಾ.್  ಪುಣ್್  ತುಂ್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ದಯೆಕ್ 
ಹೊಂದೊ್ನ್್  ಆಸ್್ಯಾರ್,್  ದೆ�ವ್್  ತುಕ್್  ದಯ್ಳ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ ತ್ಾಲೊ.್  ನ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ತುಕ್್  ರುಕ್್ 
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ಥ್ವ್ನಾ್  ಕ್ತನ್ಯಾ್ ಉಡಯ ತ್ಾಲೊ.್  23
್ ಜುದೆವ್್ ಆಪೊ್್ 

ಬೆವಿಶ್್ಸ್್  ಸ್ಂಡಿತಾತ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ದೆ�ವ್್  ತ್ಂಕ್್ 
ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ ಕತ್ಯಾಲೊ.್ ತ್ಂಚೊ್ ಪಯ್ೆಂಚೊ್ 
ಜ್ಗೊ್  ತ್ಂಕ್್  ದಿ�ಂವ್ಕ್್  ದೆವ್ಕ್  ಸಕತ್್  ಆಸ್.್ 
24

್ ಏಕ್ ಕ್ಟ್್ ಫ್ಂಟೊ್ ಬಯ್ಯಾ್ ರುಕ್ಚೊ್ ಫ್ಂಟೊ್ 
ಜ್ಂವ್ಚಿ್ ಸ್್ಭ್ವಿಕ್ ನ್ಹಯ್.್ ಪುಣ್್ ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ 
ಜ್ಲೆ್್ ತುಮಿ್ ಕ್ಟ್್ ಒಲ್ವ್್ ರುಕ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಕ್ತಲೊಯಾ್ 
ಫ್ಂಟೊ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಬಯ್ಯಾ್ ಒಲ್ವ್್ ರುಕ್ಕ್ ಜೊಡುನ್್ 
ಬ್ಂದ್ಲೆ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ ಜುದೆವ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ಬಯ್ಯಾ್ 
ಒಲ್ವ್್ ರುಕ್ಂತ್್ ವ್ಡಲ್ೆ್ ಫ್ಂಟೆ್ ಬರಿ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತೆ್ 
ಆಪ್್ಯಾ್ ಸ್ಂತ್್ ರುಕ್ಕ್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಬ್ಂಧುಂಕ್ ನಿ�ಜ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಆಸ್.

25
್ ಭ್ವ್್  ಭಯಣ್ನೊ�,್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ತುಮಿಂಚ್್ 

ಬುದ್ಂತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಲೆಖಿನ್ಶೆಂ್ ಆಜುನ್್ ಪಯ್ಯಾನ್್ ಗುಪ್ತಾ್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಸ್ಲೆಂ್ ಸತ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್ತಾ.್ ತೆಂ್ ಕ್ತೆಂ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್:್  ಇಸ್ರಿಯೆಲ್ಚ್ಯಾ್  ಲೊಕ್್  ಥಂಯ್್ ಏಕ್ 
ವ್ಂಟೆ್ ಜಣ್್ ಧ್ರುಣ್್ ಜ್ಲೆ.್ ಪುಣ್್ ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ 
ಜ್ಲೆ್್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಲೊ�ಕ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆತನ್್ 
ತ್ಂಚೆಂ್ ಧ್ರುಣ್ಪಣ್್ ಆಸ್ನ್ಶೆಂ್ ಜ್ತಲೆಂ.್ 26

್ ಆಶೆಂ್ 
ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಇಸ್ರಿಯೆಲ್ಚೆ್ ಬಚ್ವ್್ ಜ್ತಲೆ.್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್ ಆಶೆಂ್ ಬರೊವ್ಣ್್ ಆಸ್:

“ಸಿಯೊನ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಸೊಡ್ಣ್ದಾರ್್ ಯೆತಲೊ:
ತೊ್ ಜ್ಕೊಬ್ಚ್ಯಾ್ ಘರ್ಣ್ಯಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಸಕಕ್ಡ್್ 

ಖೊಟೆಪಣ್್ ನಿವ್ರ್್ ಕತಯಾಲೊ.
್ 27್ ಹ್ಂವ್್ ತ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಚಿಂ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ಬೊಗಿಸೆತನ್

ತ್ಂಚೆ್ ಸವೆಂ್ ಹೊ್ ಸೊಲೊ್್ ಕತಯಾಲೊಂ.”್ 
್  ಇಸ್ಯಯ್್ 59:20–21;್ 27:9

28
್ ಜುದೆವ್ನಿ್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ ಕರುಂಕ್ ನ್.್ 

ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತೆ್  ದೆವ್ಚೆ್  ದುಸ್ಮನ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ 
ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ ಆಸ್್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಜ್ಂವಿದಾ್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಹೆಂ್ ಜ್ಲೆಂ.್ ಪುಣ್್ ಜುದೆವ್್ ಆನಿಂಕ್�್ ದೆವ್್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ವಿಂಚ್ಲೆ್ ಲೊ�ಕ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ 
ತೊ್ ಪುವಯಾಜ್್ ಸವೆಂ್ ಆಪುಣ್್  ಕೆಲ್್ಯಾ್  ಸೊಲ್್ಯಾಚ್ಯಾ್ 
ನಿಮಿತಾಂ್  ತ್ಂಚೊ್ ಮೊ�ಗ್್  ಕತ್ಯಾ.್  29

್ ತೊ,್  ಆಪುಣ್್ 
ಆಪಯ್ೆ್ ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಯ�್ ಆಪುಣ್್ ತ್ಂಕ್್ 
ದಿಂವ್ಚಿಯಾ್  ದೆಣ್ಯಾಂ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಯ�್  ಆಪುಣ್್  ಮನ್್ 
ಬದು್ಂಚೊ್ ಚ್್ ನ್;್ ಆಪುಣ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ದಿಲೆ್ಂ್ ಆಪೊವೆಣ್ಂ್ 
ಪ್ಟಂ್  ಕ್ಡೊಚಿಚ್್  ನ್.್  30

್ ಏಕ್್  ಕ್ಳ್ರ್್  ತುಮಿ್ 
ತ್ಕ್್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ವ್ನಾತ್.್ ಆತ್ಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ತುಮಿ್ 
ಕ್ಕುಳ್ತಾ್  ಲ್ಬೆ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ 
ತ್ಣಂ್  (ಜುದೆವ್)್  ತ್ಂಕ್್  ಅವಿಧೆ�ಯ್್  ಜ್ಲೆ.್ 
31

್ ದೆವ್ನ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕ್ಕುಳ್ತಾ್ ದ್ಖಯ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ 
ಆತ್ಂ್ ಜುದೆವ್್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ಯ್ನಾಂತ್.್ ಪುಣ್್ ತ್ಣಂ್ 
ಸಯ್ತಾ್ ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಕ್ಕುಳ್ತಾ್ ಜೊಡೊಂವಿದಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಶೆಂ್ 

ಜ್ಲೆಂ.್ 32
್ ಸಕಕ್ಡ್್ ದೆವ್ಕ್ ಅವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ಲೆ.್ ದೆ�ವ್್ 

ಸಕ್್ಂಕ್ ಕ್ಕುಳ್ತಾ್ ದ್ಖಯಯ್್್ ಮ್ಹಣ್್ ಸಮೆ�ಸ ತ್ಾಂಕ್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಅವಿಧೆ�ಯತ್್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಬಂದೆಂತ್್ ಘಾಲ್ಂ.

ದೆವಾಕ್ ಆರಾತಾಂ ಜಾಂವ್
33

್ ವ್ಹಯ್,್ ದೆವ್ಚಿ್ ಸಂಪತ್್ ಕ್ತಿ್್ ಆಪ್ರ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್!್ 
ದೆವ್ಚಿ್  ಜ್ಣ್್ಯ�್  ಸಮೊ್ಣೆಯಾಕ್�್  ಆಂತ್ಚ್್  ನ್!್ 
ದೆವ್ನ್್ ನಿಶಚಿಯ್್ ಕಚಿಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್  ಕೊಣ್ಯ�್ ವಿವರಣ್್ 
ಕರುಂಕ್  ಸಕೊಚಿನ್.್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಮ್ಗ್ಯಾಂಕ್ 
ಕೊಣ್ಯ�್  ಆರ್ಯಾ್  ಕರುಂಕ್  ಸಕೊಚಿನ್.್  34

್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಯಾ್ ಬರಿ:

“ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೆ್ ಮೊನ್್ ಕೊಣ್್ ಜ್ಣ್?
ದೆವ್ಕ್ ಆಲೊ�ಚನ್್ ಕೊಣ್್ ದಿಂವ್ಕ್್ ಸಕತಾಲೊ?”್ 

್  ಇಸ್ಯಯ್್ 40:13

್ 35್ “ಪಯ್ೆಂ್ ದೆವ್ಕ್ ದಿ�ವ್ನಾ್ ಪರಿತಿಫೊಳ್್ ಜೊಡ್ಲೊ್ 
ಕೊಣ್?

ದೆ�ವ್್ ಕೊಣ್ಕಯ�್ ರಿಣ್ಕ್ರ್್ ನ್ಹಯ್.”್ 
್  ಜೊ�ಬ್್ 41:11

36
್ ವ್ಹಯ್,್ ದೆವ್ನ್್ ಸವ್ಯಾ್ ವಸುತಾ್ ರಚ್ಲ್.್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ 

ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಮ್ರಿಫತ್ಯ�್  ದೆವ್ಖ್ತಿರ್ಯ�್ 
ಮುಂದರುನ್್  ವೆತ್.್  ದೆವ್ಕ್  ಸದ್ಂಕ್ಳ್ಯ�್ 
ಆಗ್ಯಾಂ!್ ಆಮೆನ್.

ತುಮಿಚೊ ಜಿವಿತಾಂ ದೆವಾಕ್ ದರಾ

12್ ್ 1್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್ ಭ್ವ್್ ಭಯಣ್ನೊ�,್  ದೆವ್ಚಿ್ 
ವ್ಹಡ್್ ಕ್ಕುಳ್ತಾ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಉಗ್್ಸ್ಕ್ ಹ್ಡುನ್್ 

ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಪ್ರಿಥ್ಯಾನ್್  ಕತ್ಯಾ್  ಕ್ತೆಂ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ 
ತುಮ್ಕ್ಂಚ್್  ದೆವ್ಕ್  ಕ್ಡ್ನಾ್  ದವಲೆಯಾಂ,್  ಮ್ನ ತ್ಾ್ 
ತಸಲೆಂ್  ಜವೆ್  ಬಲ್ದ್ನ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಸಮಪ್ಯಾಯ್.್ 
ಹೆಂಚ್್  ತುಮಿ್  ದಿ�ಜಯ್್  ಜ್ಲೆ್ಂ್  ನಿ�ಜ್್  ಆರ್ಧನ್.್ 
2

್ ಹ್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಂಚ್ಯಾ್  ಚ್ಲ್್  ಆಧ್ರಿನ್ಶೆಂ್ 
ಅಂತಸಕ್ನ್ಯಾಂತ್್ ಬದಿ್ಲೆ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಸಗಿಯಾಂ್  ಚ್ಲ್ಚೆ್ 
ಜ್ಯ್.್ ತವಳ್್ ತುಮಿ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಖುಶೆ್ ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್ 
ಕಸಲೆಂ್ ಮ್ನ್ತಾಲೆಂ್ ಖಂಯೆಚಿಂ್ ಬರೆಂ್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಸಮು್ನ್್ 
ಘತೆಲ್ಯಾತ್.

3
್ ದೆವ್ನ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ ವಿಶೆ�ಷ್್  ಜ್ಲೆ್ಂ್  ಏಕ್  ದೆಣೆಂ್ 

ದಿಲ್ಂ.್ ತ್ಯಾ್ ಕ್ರಣ್್ ಖ್ತಿರ್ಚ್,್ ತುಮೆಚಿ�್ ಥಂಯ್್ 
ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾಕ್�್  ಹಿಂ್ ಸಂಗಿತಾ್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್  ತುಮಿ್ ತುಮಿಚಿ್ 
ನಿ�ಜ್್  ಜ್ಲ್್್  ಲೆಖ್ವತ್ಯಾಯಾಚ್ಕ್�್  ಚಡ್್  ತುಮೆಚಿ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಚಿಂತಿನ್ಕ್ತ್.್ ತುಮಿ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಕ್ತೆಂ್  ಚಿಂತ್್ಯಾರಿ�್  ತೆಂ್  ಚಿಂತ್ಪ್್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ನಿ�ಜ್್ 
ಜ್ಲೆ್ಂ್ ವಡಿ್ಕೆಕ್ ಸಮಸಮ್್ ಆಸ್ಜ್ಯ್.್ ದೆವ್ನ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕಸಲ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದಿಲ್ಯಾಗಿ�್ ತ್ಯಾ್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಕ್ 
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ಜ್ಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಬರಿ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಚಿಂತುನ್್ 
ಪಳೆಯ್.್ 4್ ಹಯೆಯಾಕ್್ಕಯ�್ ಏಕ್ ಕೂಡ್್ ಆಸ್.್ ತ್ಯಾ್ 
ಕುಡಿಕ್ ಸಬ್ರ್್ ಸ್ಂದೆ್ ಆಸ್ತ್.್ ತೆ್ ಸ್ಂದೆ್ ಏಕಚ್್ 
ಕ್ಮ್್ ಕರಿನ್ತ್.್ 5

್ ಆಶೆಂ್ ಆಮೆಚಿ�್ ಥಂಯ್್ ಸಬ್ರ್್ 
ಜಣ್್ ಆಸ್್ಯಾರಿ�್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಥಂಯ್್ ಆಮಿ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಏಕಚ್್ 
ಕೂಡ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಂವ್.್ ಆಮಿ್ ತ್ಯಾ್  ಕುಡಿಚೆ್  ಸ್ಂದೆ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ಂವ್.್ ತ್ಯಾ್  ಕುಡಿಚೊ್ ಹಯೆಯಾಕ್ ಸ್ಂದೊ್ 
ಹೆರ್್ ಸ್ಂದ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಳೊೆನ್್ ಆಸ್ತ್.

6
್ ಆಮಿ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ವಿವಿಧ್್ ದೆಣಂ್ ಜೊಡ್್ಯಾಂವ್.್ ದೆವ್ನ್್ 

ಆಮ್ಕ್ಂ್ ದಿಲ್್ಯಾ್ ಕುಪೆಯಾ್ ಥ್ವ್ನಾಂಚ್್ ಹಯೆಯಾಕ್ ದೆಣೆಂ್ 
ಆಯ್್ಂ.್ ಪರಿವ್ದನ್್ ದೆಣೆಂ್ ಆಸ್ಲೊ್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ ಆಸ್್ಯಾ್ 
ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಂ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ತೆಂ್  ದೆಣೆಂ್  ವ್ಪರಿಜಯ್.್ 
7

್ ಸೆವ್್  ಕಚೆಯಾಂ್  ದೆಣೆಂ್  ಆಸ್ಲೊ್  ಸೆವ್್  ಕರಿಜ್ಯ್.್ 
8

್ ಶಿಕೊಂವೆಚಿಂ್  ದೆಣೆಂ್  ಆಸ್ಲೊ್  ಶಿಕೊವ್ಣ್್  ಕರಿಜಯ್.್ 
ಭುಜೊವ್ನಾ್  ದಿಂವೆಚಿಂ್  ದೆಣೆಂ್  ಆಸ್ಲೊ್  ದುಸ್ರಿಯಾಂಕ್ 
ಭುಜಯ್್ಯ್.್  ದ್ನ್್  ದಿಂವೆಚಿಂ್  ದೆಣೆಂ್  ಆಸ್ಲೊ್ 
ಉದ್ರ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ದಿ�ಜಯ್.್  ಮುಖೆಲ್ಯಾಚೆಂ್  ದೆಣೆಂ್ 
ಆಸ್ಲೊ್  ಮುಖೆಲ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಆಸ ತ್ಾನ್್  ಕಷ್ಟ್  ಕ್ಡ್ನಾ್ 
ಘೂಳಜಯ್.್  ದಯ್ಳ್ಯ್್  ದ್ಖೊಂವೆಚಿಂ್  ದೆಣೆಂ್ 
ಆಸ್ಲೊ್ ಸಂತೊಸ್ನ್್ ತೆಂ್ ಕ್ಮ್್ ಕರಿಜ್ಯ್.

9
್ ತುಮೊಚಿ್ ಮೊ�ಗ್್ ನಿಷಕ್ಪಟ್  ಜ್ಯ್ಯ್.್  ವ್ಯ್ಟ್ 

ಕ್ಮ್ಂ್  ದೆ್�ಷ್್  ಕರ್.್  ಬರೆಂ್  ಕ್ಮ್್  ಮ್ತ್ರಿ್ 
ಕರಿಜಯ್.್ 10

್ ಭ್ವ್್ ಭಯಣ್ಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ಮ್ಯ್್ಪಸ್ನ್್ 
ಎಕ್ಮೆಕ್ಚೊ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕರ್.್ ತುಮಿ್ ತುಮೆಚಿ�್ ಖ್ತಿರ್್ 
ಆಶೆಂವ್ಚಿಯಾ್  ಮಯ್ಯಾದೆಚ್ಕ್�್  ಚಡ್್  ಮಯ್ಯಾದ್್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಭ್ವ್್  ಭಯ ಣ್್ಯಾಂಕ್  ದಿಯ್.್  11

್ ತುಮಿ್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಖ್ತಿರ್್ ಸೆವ್್ ಕರುಂಕ್ ಗಜ್ಯಾ್ ಆಸ್ತಾನ್್ 
ಆಳಿಶೆ್  ಜ್ಯ್ನಾಕ್ತ್.್  ಆತಿಮೀಕ್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಉಮೆದಿನ್್ 
ತ್ಚಿ್ ಸೆವ್್ ಕರ್.್ 12

್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಭವಯಾಸೊ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ 
ವವಿಯಾಂ್ ಸಂತೊಸ್ನ್್ ಆಸ್.್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕಷ್ಟ್ ಆಸ್ತಾನ್್ 
ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯೆನ್್ ಆಸ್.್ ಸದ್ಂಕ್ಳ್್ ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್ ಕರ್.್ 
13

್ ಗಜೆಯಾಂತ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಕುಮಕ್ 
ಕರ್.್ ಸತ್ಕ್ರ್ಚಿ್ ಗಜೆಯಾಂತ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಧುನ್,್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಘರ್ಂಕ್ ಸ್್ಗತ್್ ಕರ್.

14
್ ತುಮ್ಕ್ಂ್  ದಗಿದಾತಲ್ಯಾಂಕ್  ಶಿರ್ಪ್್  ಕರಿನ್ಶೆಂ್ 

ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್್  ಕರ್.್  15
್ ಸಂತೊಸ್್  ಪ್ವ ತ್ಾಲ್ಯಾಂ್ 

ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಸಂತೊಸ್್  ಪ್ವ್.್  ರಡ ತ್ಾಲ್ಯಾಂ್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್  ರಡ್.್  16

್ ತುಮಿ್  ಎಕ್ಮೆಕ್್ 
ಸಮ್ಧ್ನೆನ್್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಜಯೆಯ್.್  ಗವಿಯಾಂ್ 
ಜ್ಯ್ನಾಕ್ತ್.್ ಸಮ್ಜೆಂತ್್ ಗುಮ್ನ್್ ಕರಿನ್ತ್ಲ್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್್ ಸವೆಂ್ ಇಷ್ಟಗ್ತೆಂತ್್ ಆಸೊಂಕ್ ಪಳೆಜಯ್.್ 
ತುಮಿ್ ತುಮಿಂಚ್್ ಬುದ್ಂತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಲೆಖಿನ್ಕ್ತ್.

17
್ ಕೊಣೆಂಪಣ�್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ವ್ಯ್ಟ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್,್ ತ್ಕ್್ 

ಪ್ಟಂ್ ವ್ಯ್ಟ್ ಕರಿನ್ಕ್ತ್.್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಲೊ�ಕ್ ಬರೆಂ್ 
ಮ್ಹಣ್್  ಚಿಂತ್ಚಿ್  ಕ್ಮ್್  ಕರುಂಕ್  ಪರಿಯತ್ನಾ್  ಕರ್.್ 
18

್ ಸಮೆಸ್ತಾ್ ಲೊಕ್್ ಸವೆಂ್ ಸಮ್ಧ್ನ್ನ್್ ಜಯೆಂವ್ಕ್್ 

ತುಮೆಚಿ�್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ತ್ತಿತ್್ಯಾ್ ಪರಿಂ್ ಪರಿಯತ್ನಾ್ 
ಕರ್.್  19

್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಇಷ್ಟನೊ�,್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ವ್ಯ್ಟ್ 
ಕಚ್ಯಾಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್ ದಗುದಾಂಕ್ ಪರಿಯತ್ನಾ್ ಕರಿನ್ಕ್ತ್.್ 
ದೆ�ವ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ರ್ಗ್ನ್್  ತ್ಂಕ್್  ಶಿಕ್್್  ಕರಿಸರ್್ 
ರ್ಕೊನ್್ ಆಸ್.್ “ಹ್ಂವ್ಚ್್ ಶಿಕ್್್ ದಿಂವ್ಚಿ;್ ಹ್ಂವ್ಚ್್ 
ಲೊಕ್ಕ್  ಫ್ರಿಕ್ಪಣ್್  ದಿಂವ್ಚಿ್  ಮ್ಹಣ್್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ 
ಸ್ಂಗ ತ್ಾ”್  ಮ್ಹಣುನ್್  ಬರಯ್್ಂ.್  20

್ ತುಮಿ್  ಕ್ತೆಂ್ 
ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,

“ತುಮೊಚಿ್ ದುಸ್ಮನ್್ ಭುಕೆತ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,
ತ್ಕ್್ ಜೆವ್ಣ್್ ದಿಯ್.

ತುಮೊಚಿ್ ದುಸ್ಮನ್್ ತ್ನೆಲ್ಯಾರ್,
ತ್ಕ್್ ಪ್ಯೆಂವ್ಕ್್ ಉದ್ಕ್ ದಿಯ್.

ತುಮಿ್ ಆಶೆಂ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್,್ ತ್ಕ್್ ಲಜ್್ ಜ್ತಲ್.”್ 
್  ಮ್ಹಣೊಣ್ಯಾ್ 25:21–22

21
್ ವ್ಯ್ಟ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸಲೊ್ಂವ್ಕ್್ ಅವ್ಕ್ಸ್್ ದಿ�ನ್ಶೆಂ್ 

ಬರೆಂ್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ವ್ಯ್ಟಕ್ ಸಲ್್ಯ್.

ಸರಾತಾರಿಂಚಾಕ್ ಅಧಿರಾರಿಂಕ್ ವಿಧೆೇಯ್ ಜಾರಾ

13್ ್ 1್ ತುಮಿ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಸಕ್ಯಾರಿಂಚ್ಯಾ್ ಅಧಿಕ್ಯ್ಯಾಂಕ್ 
ಖ್ಲ್್  ಜ್ಯ್ಯ್.್  ಹಯೆಯಾಕ್  ಅಧಿಕ್ರಿಕ್ 

ಅಧಿಕ್ರ್್ ದಿಲೊ್್ ದೆ�ವ್ನ್ಚ್.್ ಆತ್್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ 
ಅಧಿಕ್ಯ್ಯಾಂಕ್ ದೆವ್ನ್ಚ್್ ಅಧಿಕ್ರ್್ ದಿಲ್.್ 2್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್  ಸಕ್ಯಾರ್ಕ್  ವಿರೊ�ಧ್್  ಜ್ಲೊ್್  ಮನಿಸ್್ 
ನಿ�ಜ್ಜ್ವ್ನಾಯ�್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ತ್ಕ್ದೆಕ್  ವಿರೊ�ಧ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಸಕ್ಯಾರ್ಕ್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ಲೊ್್ ಲೊ�ಕ್ 
ಆಪ ಣ್್್  ವಯ್ರಿ್  ಆಪುಣ್ಚ್್  ಶಿಕ್್್  ಯೆ�ಶೆಂ್  ಕತ್ಯಾತ್.್ 
3

್ ಸಮ್್ ಜ್ಲೆ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಅಧಿಕ್ಯ್ಯಾಂಚೆಂ್ 
ಭೆಂ್  ಆಸ್ನ್.್  ಪುಣ್್  ವ್ಯ್ಟ್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್ 
ಅಧಿಕ್ರಿಂಚೆಂ್  ಭೆಂ್  ಆಸ ತ್ಾ.್  ತುಮಿ್  ಅಧಿಕ್ರಿಂಕ್ 
ಭಿಯೆನ್ತಲ್ೆ್ ಜ್ಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಶೆತ್ತ್ಗಿ�?್ ತಶೆಂ್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್್  ತುಮಿ್  ಸಮ್್  ಜ್ಲೆ್ಂಚ್್  ಕರ್.್  ತವಳ್್ 
ಅಧಿಕ್ರಿ್ ತುಮ್ಕ್ಂಚ್್ ಹೊಗೊಳಿಸೆತ್ಲೆ.

4
್ ಅಧಿಕ್ರಿ್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಬಯ್ಯಾ್  ಖ್ತಿರ್್  ನೆಮ್ಲೆ್ 

ದೆವ್ಚೆ್ ಸೆವ್ಕ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಪುಣ್್ ತುಮಿ್ ವ್ಯ್ಟ್ 
ಕೆಲ್ಯಾರ್್  ಭಿಯೆಜ್ಯ್ಚಿ.್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಶಿಕ್್್  ಲ್ಂವ್ಕ್್ 
ತ್ಕ್್  ಅಧಿಕ್ರ್್  ಆಸ್.್  ತೊ್  ತ್ಚೊ್  ಅಧಿಕ್ರ್್ 
ವ್ಪತ್ಯಾಲೊ.್ ಅಧಿಕ್ರಿ್ ವ್ಯ್ಟ್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ಶಿಕ್್್ ಕಚ್ಯಾಯಾಕ್ ನೆಮಲ್ೊ್ ದೆವ್ಚೊ್ ಸೆವಕ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 
5

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತುಮಿ್ ಸರಕ್ರ್ಕ್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ಯಯ್್.್ 
ತುಮಿ್ ಶಿಕ್ೆಕ್ ಒಳಗ್್ ಜ್ತಿತ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ಕ್ರಣ್್ ಖ್ತಿರ್್ 
ಮ್ತ್ರಿ್ ನ್ಹಯ್,್ ತುಮೆಚಿಂ್ ಅಂತಸಕ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ 
ತುಮಿ್ ತ್ಂಕ್್ ಖ್ಲ್್ ಜ್ಯ್ಯ್.

6
್ ಹ್ಯಾ್  ಕ್ರಣ್್  ವವಿಯಾಂಚ್್  ತುಮಿ್  ತಿವ್ಯಾ್  ಸಯ್ತಾ್ 

ದಿತ್ತ್.್ ತೆ್ ಅಧಿಕ್ರಿ್ ದೆವ್್ ಖ್ತಿರ್್ ಕ್ಮ್್ ಕಚೆಯಾ್ 
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ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್;್ ಆಪೊ್್ ಸಗೊ್್ ವೆ�ಳ್್ ರ್ಜ್ಟಕ್್ ಚಲುಂಕ್ 
ವ್ಪತ್ಯಾತ್.್ 7್ ತುಮಿ್ ಕೊಣ್ಕೊಣ್ಕ್ ಕ್ತೆಂ್ ಸಕಕ್ಡ್್ 
ದಿ�ಜಯ್ಗಿ�್ ತೆಂ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ತ್ಂಕ್್ ದಿಯ್.್ ಕಸಲೊಯ್ 
ತಿವ್ಯಾ್  ಜ್ಂವಿದಾ್  ದಿ�ಜಯ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್್  ತೊ್  ದಿ�ವ್ನಾ್ 
ಸೊಡ್.್  ಕೊಣ್ಕ್  ಮ್ನ್್  ದಿ�ಜಯ್ಗಿ�್  ತ್ಂಕ್್ 
ಮ್ನ್್ ದಿಯ್.್ ಕೊಣ್ಕ್ ಮಯ್ಯಾದ್್ ದ್ಖಯ್ಯ್ಗಿ�್ 
ತ್ಂಕ್್ ಮಯ್ಯಾದ್್ ದ್ಖಯ್.

ಹೆರ್ ಲೊರಾಕ್ ಮೇಗ್ ಕರಿಜಯ್  
ಮಹಾಳ್ಳಾ ಏಕ್ಚ್ ತಾಕ್ದ್

8
್ ಲೊಕ್ಕ್  ಕಸಲ್ಯಾಯ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ರಿಣ್ಂತ್್ 

ರ್ವನ್ಕ್ತ್.್  ಪುಣ್್  ಎಕ್ಮೆಕ್ಚೊ್  ಮೊ�ಗ್್ 
ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಮ್ತ್ರಿ್ ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ 
ರಿಣ್ಂತ್್ ಆಸ್ತ್.್ ಹೆರ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕಚೊಯಾ್ 
ಮನಿಸ್್  ಸಗ್್ಯಾ್  ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ಕ್  ವಿಧೆ�ಯ್್ 
ಜ್ಲ್.್ 9

್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ “ವಯಾಭಿಚ್ರ್್ ಕರುಂಕ್ 
ನ್ಹಜೊ;್  ಜವಶಿಂ್  ಮ್ರುಂಕ್  ನ್ಹಜೊ;್  ಚೊರುಂಕ್ 
ನ್ಹಜೊ;್  ಹೆರ್ಂಚಿ್  ವಸುತಾಂಚಿ್  ಆಶ್್  ಕರುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ಮ್ಹಣ್ತಾ.್ ಹೆ್ ಉಪದೆಸ್್ ಪಯೆ್ಂ್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಉಲಯಾಲೆ್  ಸವ್ಯಾ್ ಉಪದೆಸ್,್  “ತುಂ್  ತುಜೊ್ 
ಮೊ�ಗ್್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಬರಿಂ್ ಹೆರ್್ ಲೊಕ್ಚೊಯ�್ ಮೊ�ಗ್್ 
ಕರ್”್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ಏಕಚ್್ ಉಪದೆಸ್ಂತ್್ ಆಟ್ಪ್್ಯಾತ್.್ 
10

್ ಮೊ�ಗ್್ ದುಸ್ರಿಯಾಂಕ್ ವ್ಯ್ಟ್ ಕರಿನ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ 
ಮೊ�ಗ್್  ಕಚ್ಯಾಯಾಂತ್ಯ�್  ಸವ್ಯಾ್  ಉಪದೆಸ್ಂಕ್ 
ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾಕಯ�್ ಬದ್್ವಣ್್ ನ್.

11
್ ಆಮಿ್ ಪರಿಮುಖ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಕ್ಳ್ರ್್ ಜಯೆತ್ಂವ್್ 

ಜ್ಲ್್ಯಾನ್್ ಹಿ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾ್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ತುಮಿ್ ಜ್ಣ್್ 
ಆಸ್ತ್.್ ವ್ಹಯ್,್ ತುಮಿ್ ನಿದೆಂತೊ್್ ಉಠೊಚಿ್ ವೆ�ಳ್್ ಹೊ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಆಮಿ್ ಬ್ವ್ಥಿಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್್ಯಾ್ ವೆಳ್ಚ್ಯಾಕ್�್ 
ಆತ್ಂ್ ಆಮಿಚಿ್ ಬಚ್ವಿ್ ಲ್ಗಿಂ್  ಜ್ಲ್ಯಾ.್  12

್ “ರ್ತ್”್ 
ಚಡ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಮುಗೊದಾನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾ.್ “ದಿ�ಸ್”್ ಚಡ್ವತ್್ 
ಆಯ್್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಕ್ಳೊೆಕ್ಕ್ ಸಂಬಂದ್್ ಜ್ಲ್್್ 
ಕ್ಮ್್  ಆನಿ್  ಮುಖ್ರ್್  ಕರಿನ್ಶೆಂ್  ಉಜ್್ಡ್ಕ್ 
ಸಂಬಂದ್್ ಜ್ಲ್್್ ಕ್ಮ್್ ಕರುಂಕ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ತಯ್ರ್್ 
ಕರಿಜಯ್.್ 13

್ ದಿಸ್ಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಬರಿ್ 
ಸಹಜ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ರಿತಿಂತ್್ ಜಯೆಯ್ಂ.್ ವ್ಯ್ಟ್ ಜ್ಲ್್್ 
ಆನಿ್ ವಯಾರ್ಯಾ್ ಜ್ಲ್್್ ಖ್ಣ್ಂ್ ಜೆವ ಣ್್ಂ್ ಆಮಿ್ ಕರುಂಕ್ 
ನ್ಹಜೊ;್ ಅಮ್ಲ್್ ಪ್ಯೆಂವ್ಕ್್ ನ್ಹಜೊ;್ ಆಮಿ್ ಲಂಯಗೆಕ್ 
ಪ್ತ್ಕ್  ಜ್ಂವ್್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಕುಡಿ್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಕಸಲೆ್ 
ಥರ್ಚೆಂ್ ಪ್ತ್ಕ್ ಜ್ಂವ್್ ಕರುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ;್ ತಕಯಾ್ 
ಜ್ಂವ್್  ಝಗೆ್ಂ್  ಜ್ಂವ್್  ಕರುಂಕ್  ನ್ಹಜೊ;್  ತೆಂಚ್್ 
ನ್ಹಯ್್ ಮೊಸರ್್ ಕರುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ.್ 14

್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜೆಜು್ 
ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಕಚ್್  ನ ್ೆಹಸೊವ್ನಾ್  ಕ್ಣೆಘಯ್.್  ತುಮೊಚಿ್  ಪ್ತಿಕ್್ 
ಸ್ಭ್ವ್್  ಕಶೆಂ್  ಧ್ದೊಶಿ್  ಕಚಿಯಾ್  ಮ್ಹಣನಿ�್  ವ್ಯ್ಟ್ 
ಕ್ಮ್್  ಕರಿಜಯ್್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್  ವ್ಡ ಣ್್ಯಾಂಕ್  ಕಶೆಂ್ 
ಭ್ಗಜ್ಯ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಚಿಂತಿನ್ಕ್ತ್.

ದುಸಾರಿಯಂಚಿ ಝಡ್ತಾ ಕರಿನಾರಾತ್

14್ ್ 1್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಂತ್್  ಆಸಕ್ತ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ಮನ್ಶೆಕ್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಜಮ್ಯಾಂತ್್  ಮೆಳಯ್.್  ತ್ಚ್ಯಾ್ 

ಖ್ಸಿಗೆ್ ಅಭಿಪ್ರಿಯೆ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ತ್ಚೆಂ್ ಸವೆಂ್ ತಕಯಾ್ 
ಕರಿನ್ಕ್ತ್.್  2

್ ಎಕೊ್್  ಖಂಯ್ಚಿ್  ಥರ್ಚೆಂ್  ಖ್ಣ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಖ್ವೆಯಾತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತ್.್ ಪುಣ್್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಂತ್್ 
ಆಸಕ್ತ್್ ಜ್ಲೊ್್ ಮನಿಸ್್ ಆಪುಣ್್ ರ್ಂದಯ್್ ಮ್ತ್ರಿ್ 
ಖ್ವೆಯಾತ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಚಿಂತ್.್  3

್ ಖಂಯ್ಚಿ್  ಥರ್ಚೆಂ್ 
ಖ್ಣ್ಯ�್  ಖ್ವೆಯಾತ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಪ್ತೆಯಾಂವ್ಚಿ್  ಮನಿಸ್್ 
ರ್ಂದಯ್್ ಮ್ತ್ರಿ್ ಖ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ ಮನ್ಶೆಚ್ಕ್�್ ಆಪುಣ್ಚ್್ 
ಊಂಚ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ.್ ತಶೆಂತ್,್ ರ್ಂದಯ್್ 
ಮ್ತ್ರಿ್  ಖ್ಂವ್ಚಿ್  ಮನಿಸ್್  ಸವ್ಯಾ್  ಥರ್ಚಿ್  ಖ್ಣ್್ 
ವಸುತಾ್ ಖ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ ಮನ್ಶೆಕ್ ಚುಕ್ದ್ರ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಫೆೈಸಲ್್ 
ಕರುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ.್ ದೆವ್ನ್್ ತ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಕಯ�್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ 
ಕೆಲ್ಂ.್  4

್ ತುವೆಂ್ ಅನೆಯಾಕ್್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಚ್ಯಾ್  ಸೆವ್ಕ್ಕ್ 
ತಿ�ಪುಯಾ್ ಕರುಂಕು್ ನ್ಹಜೊ.್ ತ್ಣೆಂ್ ಕಚೆಯಾಂ್ ಸಮ್ಗಿ�್ 
ಚೂಕಗಿ�್  ಮ್ಹಳೆ್ಂ್  ತ್ಚೊ್  ಸ್ಂತ್್  ಯಜೊಮನ್ಚ್್ 
ಫೆೈಸಲ್್  ಕತ್ಯಾಲೊ.್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೊ್  ಸೆವಕ್ 
ನಿದೊ�ಯಾಷಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತಾ,್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ 
ತ್ಕ್್ ನಿದೊ�ಯಾಷಿ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾಲೊ.

5
್ ಎಕ್್ಯಾನ್್ ಏಕ್ ದಿಸ್ಚ್ಯಾಕ್�್ ಅನೆಯಾ�ಕ್ ದಿ�ಸ್್ ಚಡ್್ 

ಪರಿಮುಖ್್ ಮ್ಹಣ್್  ಪ್ತೆಯಾತ್.್  ಪುಣ್್  ಅನೆಯಾಕೊ್್  ಸಕಕ್ಡ್್ 
ದಿ�ಸ್್ ಏಕಚ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಪ್ತೆಯಾತ್.್ ಹಯೆಯಾಕ್ ಮನಿಸ್ಯ�್ 
ಆಪೊ್್  ಸ್ಂತ್್  ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ನಿಧ್ಯಾರ್ಂತ್್ 
ಆಸ್ಜ್ಯ್.್  6

್ ಏಕ್  ದಿಸ್ಚ್ಕ್�್  ಅನೆಯಾ�ಕ್  ದಿ�ಸ್್ 
ಪರಿಮುಖ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಚಿಂತೊಚಿ್  ಮನಿಸ್್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ 
ಖ್ತಿರ್ಚ್್  ತಶೆಂ್  ಚಿಂತೊಚಿ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ತಶೆಂಚ್್ 
ಸಕಕ್ಡ್್ ಥರ್ಚೆಂ್ ಖ್ಣ್್ ಖ್ಂವ್ಚಿ್ ಮನಿಸ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ 
ಖ್ತಿರ್ಚ್್  ತೆ್  ಖ್ತ್.್  ವ್ಹಯ್,್  ತೊ್  ತ್ಯಾ್  ಖ್ಣ್್ 
ಖ್ತಿರ್್ ದೆವ್ಕ್ ಆಗ್ಯಾಂ್ ದಿತ್.

7
್ ವ್ಹಯ್,್  ಆಮಿ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಖ್ತಿರ್ಚ್್ 

ಜಯೆತ್ತೆ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ಂವ್.್  ಆಮಿ್  ಜಯೊಂವೆಚಿಂ್ 
ಜ್ಂವ್್ ಮೊಚೆಯಾಂ್  ಜ್ಂವ್್ ಆಮೆಚಿ�್  ಖ್ತಿರ್್ ನ್ಹಯ್.್ 
8

್ ಆಮಿ್ ಜಯೆತ್ಂವ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�,್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಖ್ತಿರ್್ 
ಜಯೆತ್ಂವ್;್  ಮೊಚೆಯಾಂ್  ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�,್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ 
ಖ್ತಿರ್್ ಮೊತ್ಯಾಂವ್.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಜಯೆಲ್ಯಾರಿ�್ 
ಮೆಲ್ಯಾರಿ�್  ಆಮಿ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೆಚ್.್  9

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್,್ 
ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಜಯೆಂವ್ಚಿಯಾ್ ಖ್ತಿರ್ಚ್್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಮೊರೊನ್್ 
ಸಮ್ಧೆ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಜವಂತ್್ ಉಠೊನ್್ ಆಯೊ್.್ ಮೆಲ್್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್್ ಖ್ತಿರ್ಯ�್ ಜ�ವ್್ ಆಸಲ್ಯಾ್ ಲೊಕ್್ ಖ್ತಿರ್್ 
ಆಪುಣ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಜ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಣೆಂ್ 
ಆಶೆಂ್ ಕೆಲೆಂ.

10
್ ಆಶೆಂ್  ಆಸ ತ್ಾನ್,್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾ್  ಥಂಯ್್  ತುಜ್ಯಾ್ 

ಭ್ವ್ಚಿ್ ತುವೆಂ್ ಝಡಿತಾ್ ಕಚಿಯಾ್ ಕ್ತ್ಯಾಕ?್ ತುಂ್ ತುಜ್ಯಾ್ 
ಭ್ವ್ಚ್ಕ್�್ ಚಡ್್ ಬರೊ್ ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತೆಚಿಂ್ ಕ್ತ್ಯಾಕ?್ 
ಆಮಿ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ದೆವ್್ ಸಮೊರ್್ ಉಬೆ್ ರ್ವ ತ್ಾಲ್ಯಾಂವ್,್ 
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ತವಳ್್ ತೊ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಸಮೆಸ್ತಾಂಚಿ್ ಝಡಿತಾ್ ಕತ್ಯಾಲೊ.್ 
11

್ ವ್ಹಯ್,್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್ ಆಸೆಂ್ ಬರೊವ್ಣ್್ ಆಸ್:

“‘ಹಯೆಯಾಕೊ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ದಿಂಬಿಯೆಂತ್್ ಸಪಯಾಡತಾಲೊ.
ಹಯೆಯಾಕೊ್ಯ�್ ಮ್್ಹಕ್್ ದೆ�ವ್್ ಮ್ಹಣ್್ 

ಸ್ಂಗ್ತಾಲೊ.
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಭ್ಸ್ವೆಣ್ಂ್ ಪರಿಕ್ರ್್ ಹೊಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ 

ಘಡ್ತಾಲೊಯಾ’್ ಮ್ಹಣ್ತಾ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್.”್ 
್  ಇಸ್ಯಯ್್ 45:23

12
್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಆಮೆಚಿ�್  ಥಂಯ್್  ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾನಿ�್ 

ಆಪ್ಪ್್ಯಾ್ ಜಣಯೆ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ದೆವ್ಕ್ ಲೆಖ್್ ದಿ�ಜಯ್.

ಹೆರಾಂಚಾಕ್ ಪಾತಾಕಾಕ್ ತುಮಿ ರಾರಣ್ ಜಾರಾನ್ರಾತ್
13

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್,್ ಆಮಿ್ ಎಕ್ಮೆಕ್್ ಝಡಿತಾ್ ಕಚಿಯಾ್ ಸೊಡ್ನಾ್ 
ಸೊಡಿಜಯ್.್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಭ್ವ್ಕ್  ಜ್ಂವ್್  ಭಯಣ್ಕ್ 
ಜ್ಂವ್್ ಆಸಕ್ತ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ವ್್ ಪ್ತ್ಕ್ಕ್ ಪಡೊಂವ್ಚಿಯಾ್ 
ಕಸಲೆಂಚ್್  ಜ್ಂವಿದಾ್  ಕರಿನ್ಶೆಂ್  ಆಮಿ್  ನಿಧ್ಯಾರ್್ 
ಕರಿಜಯ್.್  14

್ ಹ್ಂವ್್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಜೆಜು್  ಥಂಯ್್ 
ಆಸ್.್ ಖಂಯಚಿಯ�್ ಖ್ಂವಿಚಿವಸ್ತಾಚ್್ ಜ್ಂವ್್ ಖ್ಂವೆಚಿಂ್ 
ಚೂಕ್ ಮ್ಹಣ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ ಎಕೊ್್ ಖಂಯಚಿಯ�್ 
ಖ್ಂವಿಚಿವಸ್ತಾ್  ಖ್ಂವೆಚಿಂ್ ಚೂಕ್ ಮ್ಹಣ್್  ಪ್ತೆಯಾಲ್್ಯಾರ್,್ 
ತೆಂ್ ಖ್ಣ್್ ತ್ಕ್್ ಆಶುದ್ದಾ್ ಜ್ತ್.

15
್ ತುವೆಂ್ ಖ್ಂವೆಚಿಂ್ ಏಕ್ ಖ್ಣ್್ ವವಿಯಾಂ್ ತುಜ್ಯಾ್ 

ಭ್ವ್ಚ್ಯಾ್  ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಕ್  ತುಮಿ್ ದುಕಯ್್ಯಾರ್,್  ತುಂ್ 
ಮೊಗ್ಚಿ್ ವ್ಟ್್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಚಲನ್ಯ್.್ ಎಕ್್ಯಾನ್್ 
ಖಂಯೆಚಿಂಯ�್ ಖ್ಣ್್ ಖ್ಂವೆಚಿಂ್ ಚೂಕ್ ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತನ್,್ 
ತುವೆಂ್  ತೆಂ್  ಖ್ಣ್್  ಕೆಲ್ಯಾರ್್  ತ್ಚೊ್  ಭ್ವ್ರ್ಯಾ್ 
ನ್ಸ್್  ಜ್ತ್ಲೊ.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತುವೆಂ್  ತಶೆಂ್ 
ಕರುಂಕ್  ನ್ಹಜೊ.್  ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್  ತ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆ್  ಖ್ತಿರ್ಯ�್ 
ಮೆಲ್.್ 16

್ ತುಂ್ ಖಂಯೆಚಿಂ್ ಬರೆಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತ್ಯ್ಗಿ�್ 
ತೆಂ್  ಹೆರ್ಂ್  ಥ್ವ್ನಾ್  ವ್ಯ್ಟ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್  ನಿಂದ್ಕ್ 
ಪಡ್ನ್ಶೆಂ್ ಚತ್ರಿಯ್್ ಘ.್ 17

್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ರ್ಜ್ಯಾಂತ್್ 
ಖ್ಂವೆಚಿಂ್ ಜ್ಂವ್್ ಪ್ಯೆಂವೆಚಿಂ್ ಜ್ಂವ್್ ಪರಿಮುಖ್್ ನ್ಹಯ್.್ 
ನಿ�ತ್ಯ�್ ಸಮ್ಧ್ನ್ಯ�್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಯೆಂವ್ಚಿ್ ಸಂತೊಸ್ಯ�್ ಥಂಯ್್ ಪರಿಮುಖ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 
18

್ ಹ್ಯಾ್ ರಿತಿನ್್ ಕ್ರಿ�ಸ ತ್ಾಚಿ್ ಸೆವ್್ ಕತ್ಯಾಲೊ್ ದೆವ್ಕ್ 
ಮ್ನ್ಲೊ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಲೊ�ಕಯ�್ ತ್ಕ್್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ 
ಕತ್ಯಾಲೆ.

19
್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಸಮ್ಧ್ನ್್  ಹ್ಡಿಚಿಂ್  ಕ್ಮ್್ 

ಆಮೆಚಿ�್ ವವಿಯಾಂ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ತಿತ್್ಯಾ್ ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್ ಕರುಂಕ್ 
ಆಮಿ್  ಪರಿಯತ್ನಾ್  ಕಯ್ಯಾಂ.್  ಎಕ್ಮೆಕ್್  ಕುಮೊಕ್ 
ಜ್ಂವಿಚಿ್  ಸಂಗಿತಾಚ್್  ಕರುಂಕ್  ಪರಿಯತ್ನಾ್  ಕಯ್ಯಾಂ.್ 
ದೆವ್ಚೆಂ್ ಕ್ಮ್್ ನ್ಸ್್ ಕರುಂಕ್ ಖ್ಣ್ಕ್ ಆವಕ್ಸ್್ 
ದಿ�ನ್ಕ್ತ್.್ 20

್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಖ್ಣ್ವಸ್ತಾ್ ಶುದ್ದಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್್ 
ಆನಿ್ ಖ್ಂವ್ಕ್್ ಯೊ�ಗ್ಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಪುಣ್್ ಎಕ್್ಯಾನ್್ 
ಖ್ಂವ್ಚಿಯಾಖ್ಣ್ಂ್  ಮ್ರಿಫತ್್  ಆನೆಯಾ�ಕ್  ಮನ್ಶೆಕ್ 

ಪ್ತ್ಕ್ಂತ್್  ಪಡೆೈತ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ತ್ಣೆಂ್  ತಿ್  ವಸುತಾ್ 
ಖ್ಂವಿಚಿಚ್್ ಚೂಕ.್ 21

್ ತುವೆಂ್ ಮ್ಸ್್ ಖ್ಂವೆಚಿಂ್ ವ್್ 
ದ್ಕ್ಂರೊ�ಸ್್ ಪ್ಯೆಂವ್ಚಿ,್ ತುಜೊ್ ಭ್ವ್್ ಜ್ಂವ್್ 
ಭಯಣ್ಕ್ ಜ್ಂವ್್ ಪ್ತ್ಕ್ಕ್ ಪಡಯ್ತಾ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಮ್ಸ್್ 
ಖ್ಯ್ನಾಶೆಂ,್ ದ್ಕ್ಂರೊ�ಸ್್ ಪ್ಯೆನ್ಶೆಂ್ ರ್ಂವೆಚಿಂ್ 
ಬರೆಂ.್ ತುಜ್ಯಾ್  ಭ್ವ್ಕ್ ಜ್ಂವ್್ ಭಯಣ್ಕ್ ಜ್ಂವ್್ 
ಪ್ತ್ಕ್ಕ್ ಪಡೊಂವೆಚಿಂ್ ಕರಿನ್ಶೆಂ್ ರ್ಂವೆಚಿಂ್ ಬರೆಂ.

22
್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ತುಕ್್ ಆಸೊಚಿ್ ಭ್ವ್ರ್ಯಾ್ 

ತುಕ್ಯ�್ ದೆವ್ಕಯ�್ ಮ್ತ್ರಿ್  ಜ್ಣ್್ ಆಸೊಂದಿ.್ 
ಆಪ ಣ್್ಕ್  ಸಮ್್  ಆಸ್್  ಮ್ಹಳಿ್ಂ್  ಕ್ಮ್್  ಆಪುಣ್್ 
ಗುನ್ಯಾಂವ್ಕ್ರ್್ ಜ್ತ್್ ಮ್ಹಳೊೆ ್್ ದುಬ್ವ್್ ನ್ಸ್ತಾನ್್ 
ಕಚೊಯಾಚ್್ ಭ್ಗಿ.್ 23

್ ಪುಣ್್ ಎಕ್್ಯಾನ್್ ಆಪುಣ್್ ಖ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ 
ವಸುತಾಂತ್್  ಬ್ಧಕ್  ನ್್  ಮ್ಹಳಿ್್  ದೃಡ್್  ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ 
ನ್ಸ ತ್ಾನ್್  ಕೆಲ್ಯಾರ್,್  ತೊ್  ಆಪ ಣ್್ಕಚ್್  ಚೂಕ್ದ್ರ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಘತ್.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತೆಂ್ ನಿಧೊ�ಯಾಷಿ್ 
ಜ್ಲೆ್ಂ್  ಮ್ಹಳಿ್್  ಪ್ತೆಯಾಣಂ್  ತ್ಚೆ�್  ಥಂಯ್್  ನ್.್ 
ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಕ್  ಆಧ್ರ್್  ನ್ಸ ತ್ಾನ್್  ಕಚೆಯಾಂ್  ಸಕಕ್ಡ್್ 
ಪ್ತ್ಕಚ್.

15್ ್ 1 ್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಂತ್್  ಆಸಕ್ತ್್ 
ಜ್ಂವ್ನಾಸ್್ಯಾಂಚಿ್  ಆಸಕ್ತ್ಕ್ಯ್್  ಆಮಿ್ 

ಸೊಸಿಜಯ್.್ ಆಮಿ್ ಆಮೆಚಿಂ್ ಬರೆಪಣ್್ ಮ್ತ್ರಿ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್ 
ನ್ಹಜೊ.್  2

್ ಆಮೆಚಿ�್  ಥಂಯ್್  ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾನ್್  ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಸೆಜ್ರ್ಂಚೆಂ್  ಬರೆಪಣ್್  ಪಳೆಜಯ್.್  ಪ್ತೆಯಾನೆಯಾಂತ್್ 
ಆಸಕ್ತ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್್ಯಾಂಕ್ ಬಳ್ಂತ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಕುಮೊಕ್ 
ಕರಿಜಯ್.್  3

್ ಕ್ರಿ�ಸ ತ್ಾನ್್  ಸಯ್ತಾ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಜಣಯೆಂತ್್ 
ಆಪ ಣ್್ಂಚ್ಯಾ್  ಬರೆಂಪಣ್ಕ್  ಪರಿಯತ್ನಾ್  ಕರುಂಕ್  ನ್.್ 
“ತುಕ್್ ನಿಂದ್್  ಕೆಲೊ್್  ಲೊ�ಕ್ ಮ ್್ಹಕ್ಯ�್ ನಿಂದ್್ 
ಕರಿಲ್ಗೊ್”್  ಮ್ಹಣುನ್್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್  ಬರಯ್್ಂ.್  4

್ ಪಯ್ೆಂಚ್ಯಾ್  ಕ್ಳ್ರ್್ 
ಬರಯಲೆ್ಂ್ ಹಯೆಯಾಕಯ�್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಶಿಕೊವೆಣ್್ ಖ್ತಿರ್ಚ್್ 
ಬರಯ್್ಂ.್ ಆಮಿ್ ಭವಯಾಸ್ಯಾನ್್ ಆಸ್ಜ್ಯ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ 
ತೊಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಬರಯ್್ಯಾತ್.್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ನ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ದಿಂವ್ಚಿಯಾ್ ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯೆನಿ�್ ಸಕೆತಾನಿ�್ ಹೊ್ ಭವಯಾಸೊ್ ಮೆಳ್ತಾ.್ 
5

್ ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯ್್  ಆನಿ್  ಸಕತ್್  ದೆವ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಯೆತ್.್ 
ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾನ್್ ಆಶೆಂವಿಚಿ್ ವ್ಟ್್ ತುಮಿ್ ಸಮೆ�ಸ ತ್ಾಂನಿ್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಮೆಚೊ್ಂವ್ಕ್್ ದೆ�ವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕುಮೊಕ್ 
ಕರುಂದಿ್  ಮ್ಹಣ್್  ಮ್ಗ ತ್ಾಂ.್  6

್ ಆಶೆಂ್  ತುಮಿ್  ಸಕಕ್ಡ್್ 
ಏಕಚ್್ ಕ್ಳ್ಂ್ತ್ಯ�್ ಏಕಚ್್ ಮನ್ಂತ್ಯ�್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ ಬ್ಪ್್ ದೆವ್ಕ್ ಮಹಿಮ್್ 
ಕತ್ಯಾಲ್ಯಾತ್.್ 7

್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾನ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ ಕೆಲ್.್ 
ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತುಮಿ್ ಎಕ್ಮೆಕ್ಕ್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ ಕರಿಜಯ್.್ 
ಹೆಂ್ ದೆವ್ಕ್ ಮಹಿಮ್್ ಹ್ಡ ತ್ಾ.್ 8

್ ದೆವ್ನ್್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಪುವಯಾಜ್ಂಕ್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಭ್ಸವ್ಣ್ಯಾ್ ಸತ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್್ 
ಮ್ಹಣ್್  ದ್ಖೊಂವ್ಕ್್  ದೆ�ವ್್  ತಿಂ್  ಭ್ಸ್ವ್ಣ್ಯಾ್  ಜ್ಯಾರಿ್ 
ಕತ್ಯಾ್  ಮ್ಹಳೆ್ಂ್  ರುಜ್್ತ್್  ಕರುಂಕಯ�್  9

್ ದೆವ್ನ್್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್  ದ್ಖೊಂವ್ಚಿಯಾ್  ಕ್ಕುಳ ತೆಾ್  ಖ್ತಿರ್್  ಜುದೆವ್್ 
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ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲೆ್್ ತ್ಕ್್ ಮಹಿಮ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ 
ಜುದೆವ್ಂಚೊ್ ಸೆವಕ್ ಜ್ಲೊ.್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್ 
ಹ್ಯಾ್ ರಿತಿನ್್ ಬರಯ್್ಂ:

“ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್್ 
ಮ್ಹಧೆಂ್ ಹ್ಂವ್್ ತುಕ್್ ಆಗ್ಯಾಂ್ ದಿತಲೊ:

ಹ್ಂವ್್ ತುಜೆಂ್ ನ್ಂವ್್ ಗ್ಯ್ತಾಲೊಂ.”್ 
್  ಕ್�ತಯಾನ್.್ 18:49

10
್ ಹೆಂ್ ಮ್ತ್ರಿ್ ನ್ಹಯ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ ಆಶೆಂ್ ಸ್ಂಗ್ತಾ:

“ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ ಆಸ್ಲೆ್ ತುಮಿ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಸ್ಂತ್್ 
ಲೊಕ್್ ಸವೆಂ್ ಮೆಳೊೆವ್ನಾ್ ಸಂತೊಸ್ನ್್ 
ಆಸ್ಜಯ್.”್ ್  ದಿ್ತಿನಿಯಮ್.್ 32:43

11
್ ಆನೆಯಾ�ಕ್ ಕುಶಿನ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ ಆಶೆಂ್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ:

“ಜದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ ಆಸ್ಲೆ್ ತುಮಿ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಸವೆಸ್ಪರ್ಚಿ್ 
ಸುತಾತಿ್ ಕರ್.

ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಲೊ�ಕ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚಿ್ ಸುತಾತಿ್ 
ಕರುಂದಿ.”್ ್  ಕ್�ತಯಾನ್.117:1

12
್ ಇಸ್ಯಯ್್ ಆಶೆಂ್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ:

“ಯೆಸೆಸೆಯ್ಚ್ಯಾ್ ಕುಟ್ಮಥ್ವ್ನಾ್ ಎಕೊ್್ ಮನಿಸ್್ 
ಯೆತಲೊ.

ತೊ್ ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾಂಕ್ ರ್ಜ್ಯಾ್ 
ಕರುಂಕ್ ಯೆತಲೊ.

ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲೆ್್ ಲೊ�ಕ್ ತ್ಚೆ�್ ಥಂಯ್್ 
ಭವಯಾಸೊ್ ಜೊಡತಾಲೆ.”್ ್  ಇಸ್ಯಯ್್ 11:10

13
್ ಭವಯಾಸೊ್  ದಿಂವ್ಚಿ್  ದೆ�ವ್್  ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾ್  ಥ್ವ್ನಾ್ 

ಜ್ಂವ್ಚಿ್ ಸಂತೊಸ್ಯ�್ ಸಮ್ಧ್ನ್ಯ�್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಮೆಳೊೆಂವಿದಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ಮ್ಗೆಣ್ಂ್ 
ಕತ್ಯಾಂ.್  ತವಳ್್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಆತ್ಯಾಚ್ಯಾ್  ಸಕ ತೆಾಚ್ಯಾ್ 
ಮ್ರಿಫತ್್ ಭವಯಾಸೊ್ ತುಮೆಚಿ�್ ಥಂಯ್್ ಭನ್ಯಾ್ ಬ್ಯ್ರಿ್ 
ವ್ಮೊತಾಲೊ.

ಆಪಾಲಿಯ ಸೆವೆಚಾಕ್ ವಿಶಾಕ್ಂತ್ ಪಾವಾಲಿಚೆಂ ವಿವರಣ್
14

್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಭ್ವ್್ ಭಯಣ್ನೊ�,್ ತುಮೆಚಿ�್ ಥಂಯ್್ ಬರೆಪಣ್್ 
ಭಲ್ಯಾಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಖಂಡಿತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ 
ಗಜ್ಯಾ್ ಜ್ಯ್್ ಜ್ಲ್್್ ಜ್ಣ್್ಯ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಆಸ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಆನಿ್ ಎಕ್ಮೆಕ್್ ಬೂದ್್ ಬ್ಳ್್ ದಿತ್ತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್್ 
ಜ್ಣ್.್ 15

್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಉಗ್ಸ್್ಕ್ ದವರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ 
ಹ್ಂವೆಂ್ ಚಿಂತೊ್ಯಾ್ ಥೊಡೊಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಧೆೈರ್ನ್್ 
ಬರಯೆ್ಂ.್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಜೆಜುಚೊ್ ಸೆವಕ್ ಮ್ಹಳೊೆ ್್ ವಿ�ಶೆ�ಷ್್ 

ಜ್ಲೆ್ಂ್  ದೆಣೆಂ್  ದೆವ್ನ್್  ಮ ್್ಹಕ್್  ದಿಲ್್ಯಾ್  ವವಿಯಾಂ್ 
ಹ್ಂವೆಂ್ ಆಶೆಂ್ ಬರಯಲೆಂ್.್ 16

್ ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ದೆವ್ನ್್ ಮ್್ಹಕ್್ 
ಆಪೊ್್ ಸೆವಕ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ನೆಮ್್ಂ.್ ದೆವ್ಚಿ್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ 
ಶಿಕೊಂವ್ಚಿಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಹ್ಂವ್್ ತ್ಚಿ್ ಸೆವ್್ ಕಚೊಯಾ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ಜುದೆವ್್  ನ್ಹಯ್್  ಜ್ಲೆ್್  ಲೊ�ಕ್  ಸಯ್ತಾ್ 
ದೆವ್ಕ್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್  ಕಚಿಯಾ್  ಕ್ಣಕೆ್  ಬರಿಂ್  ಜ್ಯ್ಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ಹಿ್ ಸೆವ್್ ಕತೊಯಾಲೊ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ತೊ್ 
ಲೊ�ಕ್ ದೆವ್್ ಖ್ತಿರ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ಜ್ಲ್ಯಾತ್.

17
್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ಜೆಜು್ ಥಂಯ್್ ಹ್ಂವ್್ ದೆವ್್ 

ಖ್ತಿರ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಕ್ಮ್್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ವ್ಹಡ್ಪಣ್್ ಪ್ವ ತ್ಾ.್ 
18

್ ಹ್ಂವ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಸ್ಂತ್್  ಕ್ಮ್್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಯ�್ 
ಉಲೆೈನ್.್ ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ 
ವಿಧೆ�ಯ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್  ಖ್ತಿರ್್  ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ಮ್ರಿಫತ್್  ಉತ್ರಿಂನಿಯ�್  ಕ್ರಿಯೆಂತ್ಯ�್  ಕೆಲ್್ಂ್ 
ಕ್ಮ್್  ಸ್ಂಗೊನ್್  ಸೊಡ ತ್ಾ.್  19

್ ಖುಣ್ಂಚಿ್  ಸಕತ್್ 
ಆನಿ್ ವಿಜಮತ್ಂ್ ಪಳೆಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ 
ಸಕ ತೆಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ತೆ್  ದೆವ್ಕ್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ಲೆ.್  ಹ್ಂವ್್ 
ಜೆರುಜಲೆಮ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಇಲು್ರಿಕ್ ಪ್ರಿಂತ್್ ಪಯ್ಯಾನ್್ 
ಸುವ್ತ್ಯಾ್  ಪಗಯಾಟ್್  ಕನ್ಯಾ,್  ಮ್ಹಜೆಂ್  ತೆಂ್  ಕ್ಮ್್ 
ಸಂಪಯ್ಂ್.್ 20

್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಲೊ�ಕ್ ಕೆದಿಂಚ್್ 
ಆಯಕ್ನ್ತ್ಲ್ಯಾ್  ಜ್ಗ್ಯಾಂನಿ್  ಸುವ್ತ್ಯಾ್  ಪಗಯಾಟ್್ 
ಕರುಂಕ್ ಹ್ಂವ್್ ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ ಆಶೆತ್ಂ;್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ಆನೆಯಾ�ಕ್್ಯಾನ್್  ಎದೊಳ್ಚ್್ ಸುರು್  ಕೆಲ್್ಯಾ್ 
ಕ್ಮ್ಚೆರ್್ ಬ್ಂಧುಕ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಮನ್್ ನ್.್ 21

್ ಪುಣ್್ 
ಹೆಂ್ ಸಯ್ತಾ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್ ಬರಯ್್ಂ:

“ತ್ಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಜ್ಣ್್ ನ್ತ್ಲೊ್ ಲೊ�ಕ್ 
ತ್ಕ್್ (ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾಕ)್ ಪಳೆತಲೆ.

ತ್ಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಆಯಕ್ನ್ತ್ಲೆ್ 
ಲೊ�ಕ್ ತ್ಕ್್ ಸಮು್ನ್್ ಘತಲೆ.”್ 
್  ಇಸ್ಯಯ್್ 52:15

ರೊಮಾಕ್ ಭೆಟ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾವಾಲಿಚಿ ತರಾರಾಯ್
22

್ ಹ್ಯಾ್  ಕ್ರಣ್್  ವವಿಯಾಂಚ್,್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಸಶಿಯಾಂ್ 
ಯೆ�ನ್ಶೆಂ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಸಬ್ರ್್ ಪ್ವಿಟಂ್ ಅಡಕ್ಳ್್ ಜ್ಲ್.

23
್ ಪುಣ್್  ಆತ್ಂ್  ಹ್ಯಾ್  ಪ್ರಿಂತ್ಂನಿ್  ಹ್ಂವೆಂ್ 

ಕರಿಜ್ಯ್್ ಜ್ಲ್್್ ಸೆವ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಮುಗಿದಾಲ್ಯಾ.್ ಸಬ್ರ್್ 
ವಸ್ಯಾಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮೆಚಿ�್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆ�ಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಆಸ್ಲೊ್.್ 24

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಹ್ಂವ್್ ಸೆ್ಪ�ಯ್ನಾಕ್ 
ವೆತನ್್  ತುಮಿಚಿ್  ಭೆಟ್್  ಕತ್ಯಾಂ.್  ವ್ಹಯ್,್  ಹ್ಂವ್್ 
ಸೆಫಾ�ಯ್ನಾಕ್  ಪಯ್ಣ್್  ಕತ್ಯಾನ್್  ತುಮಿಚಿ್  ಭೆಟ್್  ಕನ್ಯಾ,್ 
ಥೊಡೊ್ ತೆ�ಂಪ್್ ತುಮೆಚಿ�್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಸಂತೊಸ್ನ್್ 
ವಸಿತಾ್  ಕತಯಾಲೊಂ್ ಮ್ಹಳೊೆ್್  ಭವಯಾಸೊ್ ಮ ್್ಹಕ್್  ಆಸ್.್ 
ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತುಮಿ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಪಯ್ಣ್ಕ್ ಕುಮಕ್ ಕಯೆಯಾತ್.
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25
್ ಆತ್ಂ್ ಹ್ಂವ್್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್ ಕುಮಕ್ 

ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್ ವೆತ್ಂ.್ 26
್ ಥಂಯ್ಚಿಯಾ್ 

ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಲೊಕ್್ ಥಂಯ್್ ಥೊಡೆ್ ದುಬಯಾಳ ್ೆ ಆಸ್ತ್.್ 
ಮ್ಸೆದೊ�ನಿಯ್್ ಆನಿ್ ಆಖ್ಯಯ್ಚ್ಯಾ್ ಭ್ವ್ಥಿಯಾ್ 
ಥಂಯ್ಚಿಯಾ್ ದುಬೊಯಾಳ್ಯಾ್ ಲೊಕ್್ ಖ್ತಿರ್್ ಸಂತೊಸ್ನ್್ 
ದುಡ್್ಚಿ್  ಕುಮಕ್  ಕೆಲ್ಯಾ.್  27

್ ಮ್ಸೆದೊ�ನಿಯ್್ 
ಆನಿ್  ಆಖ್ಯ್ಚ್ಯಾ್  ಭ್ವ್ಥಿಯಾ್  ಸ್ಂತ್್  ಖುಶೆನ್್ 
ಹೆಂ್  ಕ್ಮ್್  ಕೆಲ್ಂ.್  ತೆಂ್  ತ್ಂಚೊ್  ಖ್ಯೊದಾಯ�್ 
ವ್ಹಯ್.್ ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲೆ್್ ತ್ಣಂ್ ಜುದೆವ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ಆತಿಮಕ್ ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್ಂನಿ್ ವ್ಂಟೊ್ ಘತ್ಲ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ 
ತ್ಣಂ್ ಆಪ ಣ್್್ ಥಂಯ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ತ್ಂಕ್್ 
ಕುಮಕ್  ದಿಂವಿಚಿ್  ತ್ಂಚಿ್  ಜವ್ಬ ದ್ಾರಿ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 
28

್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಂಚ್ಯಾ್ ದುಬೊಯಾಳ್ಯಾ್ ಲೊಕ್್ ಖ್ತಿರ್್ 
ದಿಲೊ್್ ಹೊ್ ಸಗೊ್್ ದುಡು್ ಸುರಕ್ಷಿತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ತ್ಂಕ್್ 
ಪ್ವ್್ಯಾ್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಹ್ಂವ್್  ಸೆ್ಪ�ಯ್ನಾಕ್  ಭ್ಯ್ರಿ್ 
ಸತ್ಯಾಂ.
ಹ್ಂವ್್ ಸೆ್ಪ�ಯ್ನಾಕ್ ಪಯ್ಣ್್ ಕತ್ಯಾನ್್ (ರೊಮ್ಂತ್)್ 

ದೆಂವುನ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಭೆಟ್್  ಕತಯಾಲೊಂ.್  29
್ ಹ್ಂವ್್ 

ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಮಧೆಂ್ ಯೆತ್ನ್್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚೆಂ್ ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್್ 
ಭಪೂಯಾರ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಹ್ಡತಾಲೊಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಣ್.

30
್ ಭ್ವ್್ ಭಯಣ್ನೊ�,್ ತುಮಿ್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಖ್ತಿರ್್ ದೆವ್್ 

ಥಂಯ್್ ಮ್ಗ ಣೆ್್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಸೆವೆಕ್ 
ಕುಮಕ್  ಕರಿಜಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಹ್ಂವ್್  ತುಮೆಚಿಲ್ಗಿಂ್ 
ಪರತುನ್್ ಮ್ಗ ತ್ಾಂ.್  ಆಮೊಚಿ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ 
ವವಿಯಾಂ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾನ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ದಿಂವ್ಚಿಯಾ್ ಮೊ�ಗ್್ 
ವವಿಯಾಂಯ�್  ತುಮಿ್  ಮ್ಗ್.್  31

್ ಜುದೆ�ಯ್ಂತ್್ 
ಆಸ್ಲ್ಯಾ್  ಆವಿಶ್್ಸ್ಂಚ್ಯಾ್  ಹ್ತ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಹ್ಂವ್್ 
ಸುಟಯ್ಶೆಂ್ ಮ್ಗೆಣ್ಂ್ ಕರ್.್ ಹ್ಂವ್್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್ 
ಕ್ಣೆಘವ್ನಾ್  ವಚ್ಯಾಯಾ್  ಹ್ಯಾ್  ದುಡ್್ಚಿ್  ಕುಮಕ್  ಥಂಯ್್ 
ಆಸ್ಲ್ಯಾ್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಕ್  ಮೆಚ್್  ಸ್ಕೆಯಾಂ್ 
ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್  ಕರ್.್  32

್ ತ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್,್  ದೆವ್ಚಿ್ ಖುಶಿ್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆತ್ಂ.್ ಹ್ಂವ್್ 
ಸಂತೊಸ್ನ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಸೊವ್ನಾ್ 
ವಿಶೆವ್್ ಘತ್ಂ.್ 33

್ ಶ್ಂತಿ್ ದಿಂವ್ಚಿ್ ದೆ�ವ್್ ತುಮೆಚಿ�್ 
ಸವೆಂ್ ಆಸೊಂದಿ.್ ಆಮೆನ್.

ಪಾವಾಲಿಚಿ ಆಖೆರಿಚಿ ಉತಾರಿಂ

16್ ್ 1್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ಥಂಯ್್ ಆಮಿಚಿ್ ಭಯ್ಣ್್ ಫೆಬೆಕ್ ಹ್ಂವ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಶಿಫ್ರಸ್್ ಕರುಂಕ್ ಆಶೆತ್ಂ.್ ಹಿ್ 

ಖೆಂಕೆರಿಯ್ ಶಹರ್ಚ್ಯಾ್ ಸಭೆಂತ್್ ವಿಶೆ�ಸ್್ ಸಹ್ಯಕ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 2್ ತುಮಿ್ ತಿಕ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚ್ಯಾ್ ನ್ಂವ್ನ್್ 
ಸಿ್�ಕ್ರ್್ ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮೆಚಿ�್ ಲ್ಗಿಂ್ 
ವಿಚ್ತ್ಯಾಂ.್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಫ್ವ್್ ತಶೆಂ್ ತಿಕ್್ 
ಸಿ್�ಕ್ರ್್ ಕರ್.್ ತಿಕ್್ ಜ್ಯ್ಲ್್್ ಸವ್ಯಾ್ ಕುಮಕ್ ಕರ್.್ 
ತಿಣೆಂ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಚಡ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕುಮಕ್ ಕೆಲ್ಯಾ.್ ತೆಂಚ್್ 
ನ್ಹಯ್್ ಹೆರ್್ ಸಬ್ರ್್ ಜಣ್ಂಕ್ ತಿಣೆಂ್ ಕುಮಕ್ ಕೆಲ್ಯಾ.

್  3್ ಪ್ರಿಸಿಕ್ಲ್್್ ಆಕ್್ಲ್ಕಯ�್ ಮ್ಹಜೆಂ್ ನಮ್ನ್್ ದಿಯ್.್ 
ತೆ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ಥಂಯ್್ ಮ್ಹಜೆಂ್ ಸವೆಂ್ ಸೆವ್್ 
ಕತ್ಯಾತ್.್ 4್ ತ್ಣಂ್ ಮ್ಹಜೊ್ ಜ�ವ್್ ಉರೊಂವ್ಕ್್ 
ಆಪೊ್್ ಜ�ವ್ಚ್್ ಆಪ್ಯ್ಕ್ ಕನ್ಯಾ್ ಘಾಲೊ.್ 
ಹ್ಂವ್್ ತ್ಂಕ್್ ಉಪ್ಕ್ರ್್ ಬ್ವುಡ್ತಾ.್ 
ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲೆ್್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಸಭೆಚ್ಯಾನಿ�್ 
ತ್ಂಕ್್ ಉಪ್ಕ್ರ್್ ಬ್ವುಡ್ತಾತ್.

್  5್ ತೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್ ಘರ್ಂನಿ್ ಜಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಸಭೆಚ್ಂಕ್�್ ಮ್ಹಜೊ್ ನಮ್ನ್್ ದಿಯ್.್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ಮೊಗ್ಚ್ಯಾ್ ಎಫೆನೆ�ತ್ಕ್ ಮ್ಹಜೆಂ್ ನಮ್ನ್್ 
ದಿಯ್.

ಆಸಿಯ್ಂತ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾಂ್ ಪೆೈಕ್್ 
ತೊಚ್್ ಪರಿಮುಖ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.

್  6್ ಮರಿಯೆಕ್ ಮ್ಹಜೊ್ ನಮ್ನ್್ ದಿಯ್.್ ತಿಣೆಂ್ 
ತುಮೆಚಿ�್ ಖ್ತಿರ್್ ಚಡ್್ ವ್ಂವ್ಟ್ ಕ್ಡ್ನಾ್ ಕ್ಮ್್ 
ಕೆಲ್ಂ.

್  7್ ಆಂದೊರಿನಿಕ್ಕ್ ಆನಿ್ ಜೂನಿಯ್ಕ್ ಮ್ಹಜೊ್ 
ನಮ್ನ್್ ದಿಯ್.್ ತೆ್ ಮ್ಹಜೆ್ ಕುಟ್ಮಚೆ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ ತೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್ ತೆ್ ಮ್ಹಜೆ್ ಸವೆಂ್ 
ಬಂದೆಂತ್್ ಆಸ್ಲೆ್.್ ದೆವ್ಕ್ ಚಡ್್ ಪರಿಮುಖ್್ 
ಸೆವ್ಕ್್ ್ ಪೆೈಕ್್ a್ ತೆಯ�್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಮೆಳ್್ಯಾತ್.್ ತೆ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಕ್್ ಪಯ್ೆಂಚ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆ್ 
ಭ್ವ್ಥಿಯಾ್ ಜ್ಲ್ಯಾತ್.

್  8್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಥಂಯ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಮೊಗ್ಚ್ಯಾ್ ಈಷ್ಟ್ 
ಜ್ಲೊ್್ ಆಂಪ್್ಯ್ತ್ಕ್ ಮ್ಹಜೊ್ ನಮ್ನ್್ 
ದಿಯ್.್ 9್ ಉಬ್ಯಾನ್ಕ್ ಮ್ಹಜೊ್ ನಮ್ನ್್ 
ದಿಯ್.

ತೊ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ಸಹವ್ವ್ರಿಡೊ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಮೊ�ಗ್ಚ್ಯಾ್ ಇಷ್ಟ್ ಸ್ಕುಸ್ಕ್ 

ಮ್ಹಜೊ್ ನಮ್ನ್್ ದಿಯ್.್ 10
್ ಆಪೆಲೆ್ಸ್ಕ್ 

ಮ್ಹಜೊ್ ನಮ್ನ್್ ದಿಯ್.್ ತೊ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ನಿ�ಜ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ಮೊ�ಗ್್ ಕತ್ಯಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ಪರಿಕ್್್ 
ಕನ್ಯಾ್ ದ್ಖೊವ್ಣ್್ ದಿಲ್ಂ.

ಆರಿಸೊತಾಬುಲ್ಚ್ಯಾ್ ಕುಟ್ಮಂತ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ 
ಸಗ್್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಹಜೊ್ ನಮ್ನ್್ ದಿಯ್.

್ 11್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಸೆೈಯೊಯಾ್ ಹೆರೊದಿಯೊನ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕ್ 
ಸೆವಯಾಲೊ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತಾನ್್ ನ್ಖೆಯಾಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ 
ಕುಟ್ಮಚ್ಯಾ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾಂಕ್ ಮ್ಹಜೊ್ ನಮ್ನ್್ 
ದಿಯ್.್ 12

್ ತಿರಿಫೊನ್ಕಯ�್ ತಿರಿಫೊಸ್ಕಯ�್ 
ಮ್ಹಜೊ್ ನಮ್ನ್್ ದಿಯ್.

ತ್ಣಂ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಖ್ತಿರ್್ ಚಡ್್ ವ್ಂವ್ಟ್ ಕನ್ಯಾ್ 
ಸೆವ್್ ಕತ್ಯಾತ್.್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಮೊಗ್ಚಿ್ ಭಯ್ಣ್್ 
ಪೆಸಿಯಾಸ್ಕಯ�್ ಮ್ಹಜೊ್ ನಮ್ನ್್ ದಿಯ್.್ 

a 16.7ಚಡ್ ಪರಿಮುಖ್ ಸೆವಾಕ್ ಬರೊವ ಣ್್ಯಾ್  ಪರಿಕ್ರ್ಃ,್ 
“ಆಪೊಸತಾಲ್್ ಪೆೈಕ್್ ಪರಿಮುಖ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೆ.”
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ತಿಣೆಂ್ ಸಯ್ತಾ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಖ್ತಿರ್್ ಚಡ್್ ಸೆವ್್ 
ಕೆಲ್ಯಾ.

್ 13್ ರೂಫ್ಕ್ ಮ್ಹಜೊ್ ನಮ್ನ್್ ದಿಯ್.್ ತೊ್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕ್ ವಿಶೆ�ಸ್್ ಜ್ಲೊ್್ ಮನಿಸ್.್ 
ತ್ಚ್ಯಾ್ ಆವಯಕ್�್ ಮ್ಹಜೊ್ ನಮ್ನ್್ ದಿಯ್.್ 
ತಿಣೆಂ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಸ್ಂತ್್ ಪುತ್್ ಬರಿಂ್ ಚಲಯ್ೆಂ.

್ 14್ ಆಸಿಂಕ್ರಿತ್ಕಯ�್ ಫೆ್ಗೊನ್ಕಯ�್ 
ಹೆಮೊಯಾಸ್ಕಯ�್ ಪ್ತೊರಿಬ್ಕಯ�್ 
ಹೆಮೊಯಾನ್ನ್ಕಯ�್ ಆನಿ್ ತ್ಂಚೆ�್ ಸವೆಂ್ 
ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ಭ್ವ್ಂಕಯ�

್ 15್ ಫಿಲೊಲೊಗ್ಕಯ�್ ಜೂಲ್ಯ್ಕಯ�್ 
ನೆ�ಯ್ಯಾಕಯ�್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಭಯಣ್ಕಯ�್ ಆನಿ್ 
ಒಲುಂಪ್ಸ್ಕಯ�್ ಆನಿ್ ತ್ಚೆ�್ ಸವೆಂ್ 
ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಭಕ್ತಾಂಕ್ ಮ್ಹಜೊ್ ನಮ್ನ್್ 
ದಿಯ್.

್ 16್ ತುಮಿ್ ಎಕ್ಮೆಕ್್ ಭೆಟ್್ ಕತ್ಯಾನ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಜ್ಲೊ್್ ಉಮ್ಯಾನ್್ ನಮ್ನ್್ ದಿಯ್.

ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ ಸವ್ಯಾ್ ಸಭೆಚ್ಂನಿ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ನಮ್ನ್್ 
ಧ್ಡ್್ಯಾತ್.

17
್ ಭ್ವ್್ ಭಯ ಣ್್ಯಾನೊ�,್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಥಂಯ್್ ಪಂಗಡ್್ 

ಕತಯಾಲ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್ ವಿಶೆಯಾಂತ್್ ತುಮಿ್ ಚಡ್್ ಚತ್ರಿಯೆನ್್ 
ಆಸಜ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್  ಹ್ಂವ್್  ತುಮೆಚಿ�ಲ್ಗಿಂ್  ವಿನಂತಿ್ 
ಕತ್ಯಾಂ.್ ಹೆರ್ಂಚಿ್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ವ್ಯ್ಟ್ ಕತ್ಯಾಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ 
ವಿಶೆಯಾಂತ್್ ಚಡ್್ ಚತ್ರಿಯೆಂತ್್ ಆಸ್.್ ತುಮಿ್ ಶಿಕಲ್್ಯಾ್ 
ಶಿಕೊವೆಣ್ಯಾಕ್ ತ್ಣಂ್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಆಸ್ತ್.್ ತುಮಿ್ ತ್ಂಚೆ�್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಪಯ್ಸೆ್ ರ್ವ್.್ 18

್ ತಸಲ್ಯಾ್ ಲೊ�ಕ್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ್ ಸೆವ್್ ಕರಿನ್ಂತ್.್ ತೆ್ ಕೆ�ವಲ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಸುಖ್್ ಖ್ತಿರ್್ ಹಿಂ್ ಕ್ಮ್್ ಕತ್ಯಾತ್.್ ವ್ಯ್ಟಚ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ನೆಣ್್ ಆಸಲ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಚಿಂ್ ಮನ್್ ಮೊ�ಸ್್ 
ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ತೆ್ ಪುಗತ್ಯಾಯಾ್ ಉಲೊವೆಣ್್ ಉಲಯ್ತಾತ್್ 
ಆನಿ್ ತೊಂಡ್್ ಪುತೆಯಾಂ್ ಪುಗಚಿಯಾಂ್ ಉತ್ರಿಂ್ ಉಲೆೈತ್ತ್.್ 
19

್ ತುಮೆಚಿ�್ ವಿಧೆ�ಯ್ಪಣ್್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಯಾಂಕ್ ಕಳಿತ್್ 
ಆಸ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತುಮೆಚಿ�್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಹ್ಂವ್್ ಚಡ್್ 
ಸಂತೊಸ್್ ಪ್ವ ತ್ಾ.್ ಪುಣ್್ ಬಯ್ಯಾಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ತುಮಿ್ ಬುದ್ಂತ್್ ಜ್ಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆನಿ್ ಖೊಟ್ಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ 

ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಕಸಲ್ಚ್್  ಜ್ಣ್್ಯ್್  ನ್ತ್ಲ್ಯಾ್  ಬರಿಂ್ 
ಆಸ್ಜ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ಆಶೆತ್ಂ.

20
್ ಸಮ್ಧ್ನ್್  ದಿಂವ್ಚಿ್  ದೆ�ವ್್  ವೆಗಿಂಚ್್ 

ಸೆೈತ್ನ್ಕ್ ಸಲೊ್ನ್,್ ತ್ಚೆ�ರ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಆಧಿಕ್ರ್್ 
ದಿತಲೊ.
ಆಮೊಚಿ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜೆಜುಚಿ್ ಕುಪ್ಯಾ್ ತುಮೆಚಿ�್ ಸವೆಂ್ 

ಆಸೊಂ.
21

್ ಮ್ಹಜೊ್ ಸಹವ್ವ್ರಿಡಿ್ ಜ್ಲೊ್್ ತಿಮೊಥಿ್ ಆನಿ್ ಮ್ಹಜೊ್ 
ಸಂಬಂಧಿ್ ಲೂಸಿಯ್ಸ್,್ ಜೆ�ಸನ್್ ಆನಿ್ ಸೊ�ಸಿಪತೆರ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ನಮ್ನ್್ ಸ್ಂಗ್್.

22
್ ಪ್ವ್್ನ್್  ಸ್ಂಗೊಚಿಯಾ್  ಸಂಗಿತಾ್  ಬರೊಂವ್ಚಿ್ 

ತೆತಿಯಾಯ್ಸ್್ ಮ್ಹಳೊೆ ್್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ 
ಥಂಯ್್ ನಮ್ನ್್ ಕತ್ಯಾಂ.

23
್ ಗ್ಯುಸ್ನ್್ ಮ ್್ಹಕ್್  ಸತ್ಕ್ರ್್  ಕನ್ಯಾ್  ಆಸ್.್ 

ತೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್ ಸಭೆಚ್ಯಾ್  ಜಮ್ಯಾಂ್  ಖ್ತಿರ್್  ತ್ಚೆಂ್ 
ಘರ್ಚ್್ ಉಪಯೊ�ಗ್್ ಕೆಲ್ಂ.್ ತ್ಣೆಂ್ ಸಯ್ತಾ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ನಮ್ನ್್ ದಿಲ್.್ ಹ್ಯಾ್ ಶಹರ್ಚ್ಯಾ್ ಖಜನ್ದಾರ್್ ಜ್ಲೊ್್ 
ಎರ್ಸುತಾಸ್್ ಆನಿ್ ಭ್ವ್್ ಕ್್ತುಯಾಸ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ನಮ್ನ್್ 
ಕತ್ಯಾತ್.್ 24

್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜೆಜುಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ್ ಕುಪ್ಯಾ್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಸವೆಂ್ ಆಸೊಂ್ ಆಮೆನ್.

25
್ ದೆವ್ಕ್  ಮಹಿಮ್್  ಜ್ಂವ್.್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 

ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಂತ್್  ಬಳ್ಂತ್್  ಕೆಲೆ್ಂ್  ದೆವ್ನ್್  ಎಕ್್ಯಾನ್್ 
ಮ್ತ್ರಿ.್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಶಿಕಯ್್ಯಾ್ ಸುವ್ತೆಯಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ 
ದೆ�ವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಬಳ್ಂತ್್ ಕರುಂಕ್ ಸಕತಾಲೊ.್ ಹ್ಂವೆಂ್ 
ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಪಗಯಾಟ್್ ಕಚಿಯಾಚ್್ 
ತಿ್ ಸುವ್ತ್ಯಾ.್ ದೆ�ವ್ನ್್ ಕಳಿತ್್ ಕೆಲ್್್ ತಿ್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ 
ಗುಪ್ತ್್  ಜ್ಲೆ್ಂ್  ಸತ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್್  ಆನಿ್  ಆರಂಭ್್ 
ಥ್ವ್ನಾಚ್್ ಲ್ಪೊನ್್ ಆಸೆ್ಂ.್ 26

್ ಪುಣ್್ ಗುಪ್ತ್್ ಜ್ಲೆ್ಂ್ 
ಸತ್್ ಆತ್ಂ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ದ್ಖೊವ್ನಾ್ ದಿಲ್ಂ.್ ಆನಿ್ ತೆಂ್ 
ಸತ್್ ಆತ್ಂ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ದ್ಖಯ್್ಂ.್ ದೆವ್ನ್್ ಆಜ್್್ 
ಕೆಲೆ್ಂ್  ಹೆಂಚ್.್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಲೊ�ಕ್  ಪ್ತೆಯಾವ್ನಾ್  ದೆವ್ಕ್ 
ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಗುಪ್ತ್್ ಜ್ಲೆ್ಂ್ ಹೆಂ್ ಸತ್್ 
ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಕಳಿತ್್ ಕೆಲ್ಂ.್ ದೆ�ವ್್ ಸದ್ಂಕ್ಳ್್ 
ಜಯೆತ್.್ 27

್ ಎಕೊ್ಚ್್ ಸವ್ಯಾ್ ಜ್ಣ್ರ್್ ದೆವ್ಕ್ ಜೆಜು್ 
ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಸ್ಸ್ಣ್ಚ್ಯಾ್ ಸ್ಸ್ಣ್ಕ್ ಮಹಿಮ್್ 
ಜ್ಂವ್.್ ಆಮೆನ್.




