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ಎಫೆಜ್ರಾರಾಂಕ್ ಬರಯ್ಲೆಲಿಂ ಪತ್ರಿ

1್ ್ 1್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚೊ್ ಅಪೊಸತಾಲ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಪ್ವ್್ನ್್ 
ಬರಯ್ೆಂ್  ಪತ್ರಿ.್  ಹ್ಂವ್್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಖುಶೆ್ 

ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್  ಆಪೊಸತಾಲ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ಎಫೆಜ್್ 
ಶಹರ್ಂತ್್  ವಸಿತಾ್  ಕಚೊಯಾ್  ಆನಿ್  ಜೆಜುಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್ 
ಪ್ತೆಯಾಣಂ್  ದವಚ್ಯಾಯಾ್  ಪವಿತ್ರಿ್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್ 
ಹ್ಂವ್್ ಹೆಂ್ ಪತ್ರಿ್ ಬರಯ್ತಾಂ.

2
್ ಆಮೊಚಿ್ ದೆ�ವ್್ ಬ್ಪ್್ ಆನಿ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜ್ಲೊ್್ ಜೆಜು್ 

ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕುಪ್ಯಾಯ�್ ಸಮ್ಧ್ನ್ಯ�್ ದಿಂವಿದಾ.

ಕ್ರಿಸಾತಾಥಂಯ್ ಆತಿಮೀಕ್ ಆಶಿೇವಾತಾದಾಂ
3

್ ಆಮೊಚಿ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಜ್ಲೊ್್  ಜೆಜು್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್ 
ದೆವ್ಕಯ�್ ಬ್ಪ್ಯ�್ ಜ್ಲ್್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಯಾಂ್ ಜ್ಂವ್.್ 
ಸಗ್ಯಾರ್್ ಆಸಿಚಿಂ್ ಹಯೆಯಾಕ್ ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್ಂ್ ದೆವ್ನ್್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್ ಲ್ಭಯ್್ಯಾಂತ್.್ 4

್ ಸಂಸ್ರ್್ 
ರಸ್ಚಿಯಾ್  ಪಯ್ೆಂಚ್್  ದೆವ್ನ್್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್ 
ವಿಂಚುನ್್ ಕ್ಡೆ್ಂ.್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಸಮೊರ್್ ಆಮಿ್ ಪವಿತ್ರಿಯ�್ 
ನಿಧೊಯಾಷ್ಯ�್ ಜ್ಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ ತ್ಚೊ್ ಉದೆದಾ�ಶ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸೊ್ .್  5

್ ಅಮ್ಚಿಯಾವಯ್ರಿ್  ಮೊ�ಗ್ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಜೆಜುಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಆಪ್್ಂ್ ಸ್ಂತ್್ 
ಭುಗಿಯಾಂ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ ತ್ಣೆಂ್ ತವಳ್ಚ್್ 
ನಿಧ್ಯಾರ್್ ಕೆಲೊ.್ ತಿ್ ತ್ಚಿ್ ಖುಶಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸಿ್್ ಆನಿ್ ತ್ಕ್್ 
ಮೆಚೊ್ಂವಿಚಿ್  ಜ್ವ್ನಾಸಿ್.್  6

್ ದೆವ್ಚಿ್ ಆಧುಬಾತ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ 
ಕುಪೆಯಾಥ್ವ್ನಾ್ ಹೊ್ ನಿಧ್ಯಾರ್್ ತ್ಕ್್ ಆಗ್ಯಾಂ್ ದಿತ್ಂ.್ 
ದೆವ್ನ್್ ತಿ್ ಕುಪ್ಯಾ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಮೊಗ್ಚ್ಯಾ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಥಂಯ್್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ದಮ್ಯಾರ್ಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಲ್ಭಯ್್ಯಾಂತ್.

7
್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ ರಗ್ತಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಸೊಡ್ಣ್್ 

ಲ್ಭಿ್ಲ.್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ವ್ಹಡ್್ಯಾ್ ಕುಪೆಯಾಥ್ವ್ನಾ್ ಆಮಿಚಿ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ 
ಭೊಗಸೆಲ್ಂ.್ 8್ ದೆವ್ನ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ತಿ್ ಕುಪ್ಯಾ್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ 
ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ದಮ್ಯಾರ್ಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ದ್ಖಯ್.್ ದೆವ್ನ್್ 
ಆಪ್್್ ಗುಪ್ತ್್ ಜ್ಲ್್್ ಯೆವ್ಣೊಯಾ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಸಮ್ಯ್್ಯಾ್ 
ಮ್ರಿಫತ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ ಜ್ಲ್್್ ಜ್ಣ್್ಯ�್ 
ಸಮ್ನಿ�್ ದಿಲ್.್ 9್ ಹಿ್ ದೆವ್ಚಿ್ ಖುಶಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸಿ್.್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ 
ಮ್ರಿಫತ್್ ಹೆಂ್ ರುಜುಕರುಂಕ್ ತ್ಣೆಂ್ ಯೆವ್ಣ್್ ಕೆಲೆಂ.್ 
10

್ ಕ್ಳ್್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ ಜ್ತ್ನ್್ ಭುಮಿಸಗ್ಯಾರ್್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ 
ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್ ಎಕ್ಟೊನ್್ ತ್ಕ್್ ಆಧಿ�ನ್್ 
ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂಚ್್ ದೆವ್ಚಿ್ ಯೆವ್ಣ್್ ಜ್ವ್ನಾಸಿ್.

11
್ ಆಮಿ್  ದೆವ್ಚಿ್  ಭುಗಿಯಾಂ್  ಜ್ಯ್ಯ್್  ಮ್ಹಣುನ್್ 

ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ವಿಂಚುನ್್  ಕ್ಡೆ್ಂ.್  ಆಮಿ್ 
ದೆವ್ಚಿ್ ಭುಗಿಯಾಂ್ ಜ್ಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ ದೆವ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಖುಶೆ್ ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್ ಪಯ್ೆಂಚ್್ ಯೆವ್ಣ್್ ಕೆಲೆ್ಂ.್ ಆಪೊ್್ 

ನಿಧ್ಯಾರ್್ ಆನಿ್ ಖುಶೆಪಮ್ಯಾಣೆಂ್ ಹಯೆಯಾಕ್ ಚಲೊವ್ನಾ್ 
ವಚೆಯಾಂ್  ದೆವ್ನ್ಚ್.್  12

್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಕ್  ಭವ್ಯಾಸ್ಯಾನ್್ 
ಆಸ್್ಯಾಥಂಯ್್  ಆಮಿಂಚ್್  ಪಯ್ೆ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ಂವ್.್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಮಹಿಮೆಕ್ ಆಗ್ಯಾಂ್ ಜ್ಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣುನ್ಚ್್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ವಿಂಚುನ್್ ಕ್ಡೆ್ಂ.್ 13

್ ಹೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಲ್ಗು್ 
ಜ್ತ್.್ ತುಮಿ್ ಸತ್ಚ್ಯಾ್ ಶಿಕೊವ ಣ್್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತುಮಿಚಿ್ ಬಚ್ವೆಚ್ಯಾವಿಷಯೆಚಿ್ ಸುವ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಆಯಕ್ತ್ನ್್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್  ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ 
ದವಲ್ಯಾ.್ ದೆವ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಭ್ಸ್ವೆಣ್್ ಪರಿಕ್ರ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತೊಮ್ ದಿಂವ್ಚಿಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ತುಮೆಚಿ್ ವಯ್ರಿ್ 
ಆಪ್್್ ವಿಶೆ�ಷ್್ ಜ್ಲ್್್ ಮೊರ್್ ಘಾಲ್.್ 14

್ ದೆವ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ಕೆಲ್್್ ಭ್ಸ್ವಿಣ್್ ಆಮಿ್ ಜೊಡ್ತಾಂವ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾಕ್ 
ತೊ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತೊಮಚ್್ ಖ್ತಿರಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ದೆವ್ನ್್ 
ಜೊಡ್್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್ ಹೆಂ್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ ಸುಟ್ಕ್್ ದಿತ್.್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಮಹಿಮೆಕ್ ಆಗ್ಯಾಂ್ ಜ್ಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂಚ್್ 
ಹ್ಯಾ್ ಸಕಕ್ಡ್ಚೊ್ ಉದೆದಾ�ಶ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.

ಪಾವಾಲಿಚೆಂ ಮಾರೆಣ್ಂ
15

್ -್ 16
್ ತ್ಯಾಚ್್ ಕ್ರಣ್್ ಖ್ತಿರ್ಚ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಮಗ್ಣ್ಯಾಂನಿ್ 

ಹ್ಂವ್್ ತುಮೊಚಿ್ ಉಗ್್ಸ್್ ಕನ್ಯಾ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ವಿಷಯೆಂತ್್ 
ದೆವ್ಕ್ ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ ಅಗ್ಯಾಂ್ ದಿತ್ಂ.್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ 
ಜೆಜುಥಂಯ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಆಸ್ಚಿಯಾ್  ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಆನಿ್  ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಚೆರ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ಮೊ�ಗ್ಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಆಯಕ್ಲ್್ಯಾ್ 
ದಿಸ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ವಿಷಯೆಂತ್್ ದೆವ್ಕ್ 
ಆಗ್ಯಾಂ್ ದಿತ್ಂ.್ 17

್ ಆಮೊಚಿ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೊ್ 
ದೆ�ವ್ಯ�್  ಮಹಿಮೆವಂತ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ಬ್ಪ್ಕಯ�್ 
ಹ್ಂವ್್ ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್ ಕತ್ಯಾಂ.್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ಜ್ಣ್್ಯೆನ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತ್ಣೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸಮಯ್ಲ್್ಯಾ್ 
ಜ್ಣ್ಯೆಥ್ವ್ನಾ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಚತುರ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ 
ಆತ್ಯಾಕ್ ತೊ್ ದಿ�ಂವ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಹ್ಂವ್್ ಮ್ಗ್ತಾಂ.

18
್ ತುಮಿ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಕ್ಳ್ಂ್ತ್್ ಆನಿಂಕ್�್ ಚಡ್್ ಸಮನ್ಿ್ 

ಜೊಡುಂದಿ್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಮ್ಗ್ತಾಂ.್ ಆಮಿ್ ಕಸಲೊ್ ಭವಯಾಸೊ್ 
ಜೊಡಿಜೆ್  ಮ್ಹಣುನ್್  ದೆವ್ನ್್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ವಿಂಚುನ್್ 
ಕ್ಡ್್ಂ್ ಮ್ಹಣುನ್್ ತವಳ್್ ತುಮಿ್ ಜ್ಣ್್ ಜ್ತಲ್ಯಾತ್;್ 
ತ್ಣೆಂ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಭ್ಸ್ವೆಣ್ಂಚಿಂ್ 
ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್ಂ್  ಕ್ತಿ್್  ಮಹಿಮ್ಭರಿತ್್  ಜ್ಲ್ಯಾಂತ್್ 
ಮ್ಹಣುನ್್ ಜ್ಣ್್ ಜ್ತಲ್ಯಾತ್.್ 19

್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವಚ್ಯಾಯಾ್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್  ದೆವ್ಚಿ್  ಸಕತ್್  ಕ್ತಿ್್  ಗಜೆಯಾಚಿ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್್ 
ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ತವಳ್್ ತುಮಿ್ ಜ್ಣ್ಜ್ತಲ್ಯಾತ್.್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಕ್ 
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ಮೊನ್ಯಾಥ್ವ್ನಾ್  ಜವಂತ್್  ಉಠೊಂಕ್  ದೆವ್ನ್್ 
ಉಪಯೊ�ಗ್್  ಕೆಲ್್್  ವ್ಹಡ್್  ಸಕತ್್  ತಿಚ್.್  20

್ ದೆವ್ನ್್ 
ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಕ್  ಸಗ್ಯಾರ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಉಜ್್ಯಾಕ್  ಬಸಯ್ೆಂ.್ 
21

್ ದೆವ್ನ್್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಕ್  ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್  ಅಧಿಪತಿಂಚ್ಯಾಕ್�್ 
ಅಧಿಕ್ಯ್ಯಾಂಚ್ಕ್�್  ಸಕ ತೆಾಚ್ಯಾಕ್�್  ರ್ಜ್ಯಾಂಚ್ಕ್�್ 
ಪರಿಮುಖ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಕೆಲೆಂ.್  22

್ ದೆವ್ನ್್  ಹಯೆಯಾಕ್ 
ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ ಆಧಿಕ್ರ್ಕ್ ಕೆಲೆಂ.್ ಸಭೆ್ ಖ್ತಿರ್್ ದೆವ್ನ್್ 
ತ್ಕ್್ ಹಯೆಯಾಕ್ಚ್ಯಾ್ ವಯ್ರಿ್ ಮಸತಾಕ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ನೆಮ್್ಂ.್ 
23

್ ಸಭ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ್ ಕೂಡ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಸಭ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಥ್ವ್ನಾ್ 
ಭಲ್ಯಾಯಾ.್  ತೊ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಹಯೆಯಾಕ್  ವಿಷಯೆಂತ್ಯ�್ 
ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ ಕತ್ಯಾಲೊ.

ಮನಾತಾಥಾವ್ನ್ ಜಿವಿತಾಕ್

2್ ್ 1್ ಪಯ್ೆಂ್  ತುಮಿಚಿ್  ಆತಿಮೀಕ್ ಜವಿತ್ಂ,್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಪ್ತ್ಕ್ಂಚ್ಯಾ್  ಆನಿ್  ತುಮಿ್  ದೆವ್ಕ್  ವಿರೊ�ಧ್್ 

ಜ್ವ್ನಾ್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಖೊಟ್ಯಾ್ ಕ್ಮ್ಚ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಮೊನ್ಯಾ್ 
ಪ್ವ್ಲ್್ಂ.್ 2

್ ವ್ಹಯ್,್ ಪಯ್ೆಂ್ ತುಮಿ್ ತಿಂ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂಚ್್ 
ಕನ್ಯಾ್  ಆಸ್್ಯಾತ್.್  ಹ್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್  ವ್ಟ್ಯಾಂಕ್ 
ಲ್ಗುನ್್  ತುಮಿ್  ಜಯೆಲ್್ಯಾತ್.್  ಅಂತರಿಳ್್  ವಯ್ರಿ್ 
ಆಸ್ಚಿಯಾ್  ಖೊಟ್ಯಾಸಕ ತೆಾಚ್ಯಾ್  ಅಧಿಪತಿಕ್  ತುಮಿ್  ಖ್ಲ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್  ಚಲತಾಲ್ಯಾತ್.್  ದೆವ್ಕ್  ಅವಿಧೆ�ಯ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಥಂಯ್್  ಆತ್ಂ್  ಕ್ಮ್್  ಕಚೊಯಾ್  ತೊಚ್್ 
ಆತೊಮ.್  3

್ ಪಯ್ೆಂ್  ಆಮಿ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ತ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಬರಿ್ 
ಜಯೆತ್ಲ್ಯಾಂವ್.್  ಕುಡಿಚ್ಯಾ್  ಸಂಯ್ಬಾಚ್ಯಾ್ 
ವಿಸ್್ಯಾಂಕ್  ಧ್ದೊಶಿ್  ಕಚೆ�ಯಾ್  ಖ್ತಿರ್್  ಆಮಿ್ 
ಪರಿಯತನ್್ ಕತ್ಯಾಲ್ಯಾಂವ್.್ ಆಮಿಚಿ್ ಕೂಡ್,್ ಮೊನ್ಂ್ 
ಆತೆರಿಗೆಚಿಂ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಆಮಿ್  ಕೆಲೆಂ.್ ಆಮಿ್ ಖೊಟೆಮನಿಸ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್್ಯಾಂವ್.್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ತ್ಯಾ್ ಜವಿತ್್ ವವಿಯಾಂ್ ಆಮಿ್ 
ತವಳ್ಚ್್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ರ್ಗ್ಕ್ ಬಲ್ಜ್ಯ್್ ಆಸ್ಲೆ್ಂ.್ 
ಆಮ್ಕ್ಂಯ�್ ಹೆರ್್ ಲೊಕ್ಕಯ�್ ಕಸಲೆಂಚ್್ ವಯಾತ್ಯಾಸ್್ 
ನ್ತ್ಲೆಂ.

4
್ ಪುಣ್್  ಆಪ್ರ್್  ಕ್ಕುಳಿತಾನ್್  ಭಲಯಾಲ್ಯಾ್  ದೆ�ವ್ನ್್ 

ಆಮೊಚಿ್ ಚಡ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕೆಲ್.್ 5್ ಆಮಿ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ವಿರೊ�ಧ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಕೆಲ್್ಯಾ್  ಕ್ಮ್್  ವವಿಯಾಂ್ ಮೊನ್ಯಾ್ 
ಪ್ವ್್ಂವ್.್ ಪುಣ್್ ಆಮ್ಕ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಜವಂತ್್ 
ಕೆಲೆಂ.್  ತುಮಿ್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಕುಪೆಯಾಥ್ವ್ನಾ್  ಬಚ್ವ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾತ್.್ 6್ ದೆವ್ನ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಸವೆಂ್ ಉಠೊವ್ನಾ್ 
ತ್ಚೆಸ್ಂಗ್ತ್್ ಸಗ್ಯಾರ್್ ಶಿಯ್ಸಣ್ರ್್ ಬಸಯ್್ಂ.್ 
ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ಥಂಯ್್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ಆಮೆಚಿ�್ ಖ್ತಿರ್್ ದೆವ್ನ್್ 
ಹೆಂ್ ಕೆಲೆಂ.್ 7

್ ದೆವ್ನ್್ ಆಪ್್್ ಆದುಭುತ್್ ಜ್ಲ್್್ ಕುಪ್ಯಾ್ 
ಮುಖ್್ಯಾ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಕ್ಳ್ರ್್  ದ್ಖಯ್ಯ್್  ಮ್ಹಣುನ್್ 
ಆಶೆಂ್ ಕೆಲೆಂ.್ ದೆ�ವ್ನ್್ ಹಿ್ ಕುಪ್ಯಾ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಕ್ಕುಳ ತೆಾಚ್ಯಾ್ 
ಮ್ರಿಫತ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ಜೆಜುಥಂಯ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ದ್ಖಯ್ತಾ.

8
್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತುಮಿ್  ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚ್ಯಾ್  ಮ್ರಿಫತ್್ 

ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಕುಪೆಯಾನ್ಚ್್ ಬಚ್ವಿ್ ಜೊಡ್ಲೆ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ 
ತಿ್ ಬಚ್ವಿ್ ತುಮೆಚಿ್ ವವಿಯಾಂ್ ಜ್ಲ್್್ ನ್ಹಯ್,್ ತೆಂ್ ದೆವ್ಚೆಂ್ 

ದೆಣೆಂ.್ 9್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಬಚ್ವಿ್ ಲ್ಬ್ಲ್್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಬಯ್ಯಾ್ 
ಕ್ಮ್ವವಿಯಾಂ್  ನ್ಹಯ್.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಆಪ ಣ್್ಕಚ್್ 
ಆಪುಣ್್ ಬಚ್ವ್್ ಕೆಲ್ಂ್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಕೊಣೆಯ�್ ಬಡ್ಯ್ 
ಕರುಂಕ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ನ್.್ 10

್ ಆಮಿ್ ದೆವ್ಚಿ್ ರಚ್ನಾಂ.್ ಆಮಿ್ 
ಬರಿಂ್ ಕ್ಮ್್ ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ ದೆವ್ನ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ಜೆಜುಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್  ನವ್್  ಲೊ�ಕ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಕೆಲೆಂ.್ 
ದೆವ್ನ್್ ಆಮೆಚಿ�್ ಖ್ತಿರ್್ ತಿಂ್ ಬರಿ್ ಕ್ಮ್್ ಪಯೆ್ಂಚ್್ 
ಯೆವ್ಣ್್  ಕೆಲ್ಯಾಂತ್.್  ಆಮಿ್  ಬರಿ್  ಕ್ಮ್್  ಕರುನ್ಚ್್ 
ಜಯೆಜಯ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ ದೆವ್ಚೆಂ್ ಯೆವ್ಣ್್ ಜ್ವ್ನಾಸೆ್ಂ.

ಕ್ರಿಸಾತಾಚಾಕ್ ಮಾರಿಫತ್ ಎಕವಾಟ್
11

್ ತುಮಿ್ ಜಲ್ಮಥ್ವ್ನಾಚ್್ ಹೆರ್್ ಜ್ತಿಚೆ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್್ಯಾತ್.್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್  “ಸುನತ್್  ಜ್ಯ್ನಾತ್ಲೆ”್  ಮ್ಹಣ್್  ಜುದೆವ್್ 
ಆಪಯ ತ್ಾತ್.್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  “ಸುನತ್್  ಜ್ಯ್ನಾತ್ಲೆ”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಆಪೊವೆಚಿಂ್ ಜುದೆವ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ “ಸುನತ್್ 
ಜ್ಲೆಲ್ೆ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾತ್.್ (ತ್ಂಚಿ್ ಸುನತ್್ ಕುಡಿಂತ್್ 
ಹ್ತ್ಂನಿ್ ಕೆಲೆ್ಲ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.)್ 12

್ ಫುಡ್್ಯಾ್ ಕ್ಳ್ರ್್ 
ತುಮಿ್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ನ್ತ್ಲೆ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೆ್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಉಗ್್ಸ್್ 
ದವರ್.್  ತುಮಿ್  ಇಸ್ರಿಯೆಲ್ಚಿ್  ಪಜ್ಯಾ್  ಜ್ಂವ್ಕ್್ 
ನ್ತ್ಲ್ಯಾತ್.್  ದೆವ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಸವೆಂ್  ಕನ್ಯಾ್ 
ಕ್ಣೆಘಲ್್ಯಾ್  ಭ್ಸ್ವ ಣೆ್ಯಾಂಕ್  ಸಂಬಂದ್್  ಜ್ಲೆ್್  ಸೊಲೆ್್ 
ತುಮಿ್ ಜೊಡುಂಕ್ ನ್.್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಭವಯಾಸೊ್ ನ್ತ್ಲೊ್ 
ಆನಿ್  ತುಮಿ್  ದೆವ್ಕ್  ನೆಣ್್  ಆಸೆ್.್  13

್ ವ್ಹಯ್,್  ಎಕ್್ 
ಕ್ಳ್ರ್್ ತುಮಿ್ ದೆವ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಪಯ್ಸೆ್ ಆಸ್್ಯಾತ್.್ ಪುಣ್್ 
ಆತ್ಂ್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್  ರಗ ತ್ಾಚ್ಯಾ್  ಮ್ರಿಫತ್್  ದೆವ್ಕ್ 
ಲ್ಗಿಸೆಲೆ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.

14
್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥ್ವ್ನಾ್  ಆತ್ಂ್  ಸಮ್ಧ್ನ್್  ಲ್ಬ್್ಂ.್ 

ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್್ ಜುದೆವ್ಂಕಯ�್ ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾಂಕ್ 
ಏಕಚ್್ ಪಜ್ಯಾ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಕೆಲ್ಯಾತ್.್ ಜುದೆವ್ಂಕಯ�್ 
ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಮಧೆಂ್ ಏಕ್ ಆಡ್್ 
ಪ್ಗೊರ್್ ಆಸ್ಗಿ�್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾಬರಿ್ ವೆಗ್್ಸ್ರ್್ ಜ್ವ್ನಾಸೆ.್್ 
ತ್ಣಂ್  ಎಕ್ಮೆಕ್ಚಿ್  ದುಸ್ಮನ್ಕ್ಯ್್  ಕೆಲ್.್  ಪುಣ್್ 
ಕ್ರಿಸ ತ್ಾನ್್ ಆಪ್್್  ಕೂಡ್ಚ್್ ಸಮಪುಯಾಂಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ 
ದುಸ್ಮನ್ಕ್ಯ್್ ಮ್ಹಳೊೆ ್್ ತೊ್ ಪ್ಗೊರ್್ ನ್ಸ್್ ಕೆಲೊ.್ 
15

್ ಜುದೆವ್ಂಚೆಂ್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ಸಬ್ರ್್ ವಿಧಿ್ ಆನಿ್ 
ನಿಯಮ್ಂ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೆಂ.್ ಪುಣ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್್ ತೆಂ್ ನಿಯಮ್್ 
ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ರದ್ಧ್್ ಕೆಲೆಂ.್ ಜುದೆವ್ಂಕ್ ಆನಿ್ ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಣ್ಥಂಯ್್ ಏಕ್ ಪಜ್ಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕನ್ಯಾ್ 
ಸಮ್ಧ್ನ್್ ಸ್ಥಿಪನ್್ ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಳೊೆ ್ಚ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೊ್ 
ಉದೆದಾ�ಶ್್ ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.್ 16

್ ಹ್ಯಾ್ ದೊ�ನ್್ ಪಜ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ 
ಮಧೆಂ್  ಆಸ್ಲೊ್  ದೆ್�ಷ್್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾನ್್  ಖುಸ್ಯಾಚ್ಯಾ್ 
ಮ್ರಿಫತ್್ ಆಖೆ�ರ್್ ಕೆಲೊ.್ ಹಿ್ ಪಜ್ಯಾ್ ಏಕಚ್್ ಕೂಡ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತ್ಂಕ್್ ದೆವ್್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಚಲಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣುನ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ್ ಖುಶಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸಿ್.್ ಖುಸ್ಯಾಚೆರ್್ ಪ್ರಿಣ್್ 
ದಿಂವ್ಚಿಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್್ ಆಪ್್್ ಇಚ್ಛ್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ 
ಕೆಲ್.್ 17

್ ದೆವ್ಕ್ ಪಯ್ಸೆ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ತುಮೆಚಿ�್ ಸಶಿಯಾನ್ಯ�್ 
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ಲ್ಗ್ಶೆರ್್  ಆಸ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್  ಸಶಿಯಾನ್ಯ�್  ಕ್ರಿ�ಸ ತ್ಾನ್್ 
ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಶ್ಂತಿಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಶಿಕಯ್ೆಂ.್ 18

್ ವ್ಹಯ್,್ 
ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಆಮಿ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಎಕ್್ ಆತ್ಯಾಥ್ವ್ನಾ್ 
ಆಮೊಚಿ್ ಬ್ಪ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾನ್್ ಯೆ�ಂವ್ಕ್್ 
ಸಕ್ತಾಂವ್.

19
್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲೆ್್ ತುಮಿ್ ಆತ್ಂ್ 

ಪಕ್ಯಾ್  ನ್ಹಯ್್  ಆನಿ್  ಪದೆ�ಯಾಶಿಯ�್  ನ್ಹಯ್.್  ಆತ್ಂ್ 
ತುಮಿ್  ದೆವ್ಚಿ್ ಪವಿತ್ರಿ್  ಲೊಕ್ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಪಜ್ಯಾ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ ತುಮಿ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಘರ್ಣ್ಯಾಚೆಂ್ ಸ್ಂದೆ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್  20

್ ವಿಶ್್ಸಿ್  ಜ್ಲೆ್್  ತುಮಿ್  ದೆವ್ಚಿ್ 
ಸ್ಂತ್್  ಬ್ಂಧಿ್ಪ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್  ಆಪೊಸತಾಲ್ಯ�್ 
ಪರಿವ್ದಿ�್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್  ಬುನ್ಯಾದಿಚೆರ್್  ತೆಂ್  ಬ್ಂಧ್ಪ್್ 
ಬ್ಂಧ್್ಂ.್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾಚ್್ ತ್ಯಾ್ ಬ್ಂಧ್್ಪಕ್ ಮುಲ್ಯಾಫ್ತರ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 21

್ ಸಗೆ್ಂ್ ಬ್ಂಧಪ್್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್ ಏಕ್ 
ಜ್ವ್ನಾ್  ಮೆಳ್್ಂ.್  ಕ್ರಿ�ಸ ತ್ಾನ್ಚ್್  ತೆಂ್  ವ್ಡೊನ್್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಥಂಯ್್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಜ್ಲೆ್ಂ್  ದೆವ್ಚೆಂ್ 
ಮಂದಿರ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕತ್ಯಾ.್ 22

್ ತುಮಿ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಥಂಯ್್ ಹೆರ್್ 
ಲೊಕ್ಸ್ಂಗ್ತ್(ಜುದೆವ್್ ಸ್ಂಗ್ತ್)್ ಬ್ಂಧುನ್್ 
ಆಸ್ತ್.್ ದೆವ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಆತ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ವಸಿತಾ್ 
ಕರುಂಕ್ ಸಕೆಚಿಂ್ ಬಿಡ್ರ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ನಿಮ್ಯಾಣ್್ ಜ್ತ್ತ್.

ಹೆರ್ ಜಾತಿಂಚಾಕ್ ಲೊರಾಖಾತಿರ್ ಪಾವಾಲಿಚಿ ಸೆವಾ

3್ ್ 1್ ಹ್ಂವ್್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೊ್ ಕೆೈದಿ.್ ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ 
ಆಸ್್ಯಾ್ ತುಮೆಚಿ�್ ಖ್ತಿರ್್ ಹ್ಂವ್್ ಕೆೈದಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 

2
್ ದೆವ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಕುಪೆಯಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಹೆಂ್ 

ಕ್ಮ್್ ದಿಲ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಖಂಡಿತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕಳಿತ್್ 
ಆಸ್.್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕುಮಕ್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ದೆವ್ನ್್ 
ಹೆಂ್ ಕ್ಮ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ದಿಲೆಂ.್ 3್ ದೆವ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಗುಪ್ತ್್ 
ಜ್ಲ್್್ ಯೆವ್ಣ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಸಮ್ಯ್ೆಂ್ ಆನಿ್ ದ್ಖಯ್ೆಂ.್ 
ಹ್ಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಹ್ಂವ್್  ತವಳ್ಚ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಇಲೆಶ್ೆಂ್ ಬರಯ್ಂ್.್ 4್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಬರಯ್್ ಹಿ್ ಸಂಗಿತಾ್ ತುಮಿ್ 
ವ್ಚ್್ಯಾರ್್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚೆಂ್ ಗುಪ್ತ್್ ಜ್ಲೆ್ಂ್ ಸತ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ 
ಖಂಡಿತ್್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ಆರ್ಯಾ್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಲ್ಂ್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂಚ್್ ಕಳಿತ್್ ಜ್ತ್.್ 5್ ಆದ್್ಯಾ್ ಕ್ಳ್ರ್್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ತೆಂ್ ಗುಪ್ತ್್ ಸತ್್ ತ್ಣೆಂ್ ಕಳಿತ್್ ಕರುಂಕ್ 
ನ್.್ ಆತ್ಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ದೆವ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾಆತ್ಯಾಚ್ಯಾ್ 
ಮ್ರಿಫತ್್  ತೆಂ್  ಗುಪ್ತ್್  ಜ್ಲೆ್ಂ್  ಆಪೆ್ಂ್  ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಅಪೊಸತಾಲ್ಂಕಯ�್  ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂಕ್  ದ್ಖಯ್್ಂ.್ 
6

್ ಹೆಂ್  ತೆಂ್  ಗುಪ್ತ್್  ಸತ್:್  ಜುದೆವ್್  ನ್ಹಯ್್  ಜ್ಲೆ್್ 
ಸುವ್ತೆಯಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಜೆಜುಥಂಯ್್ ಆಸೊನ್್ 
ಜುದೆವ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ವ್ರಿಸ ದ್ಾರಿ�್ ಏಕಚ್್ ಕುಡಿಕ್ 
ಸೆವಯಾಲೆ್ಯ�್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಕ್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಭ್ಸ್ವ ಣೆ್ಂತ್್ 
ಭ್ಗಿದ್ರ್ಯ�್ ಜ್ಲ್ಯಾತ್.

7
್ ದೆವ್ನ್್ ದಿಲ್್್ ವಿಶೆ�ಷ್್ ಜ್ಲ್್್ ಕುಪೆಯಾಚ್ಯಾ್ ದೆಣ್ಯಾಥ್ವ್ನಾ್ 

ಹ್ಂವ್್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಪಗಯಾಟ್್ ಕರುಂಕ್ ಸೆವಕ್ ಜ್ಲೊ.್ 
ದೆವ್ನ್್ ಆಪ್್್ ಸಕತ್್ ಉಪಯೊ�ಗ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಮ್್ಹಕ್್ ತಿ್ 

ಕುಪೆಯಾಚೆಂ್ ದೆಣೆಂ್ ದಿಲೆಂ.್ 8
್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಥಂಯ್್ 

ಹ್ಂವ್ಚ್್ ಕನಿಷ್ಠ್.್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್ ಸಂಪತೆಚ್ಯಾ್ ವಿಷಯೆಚಿ್ 
ಸುವ್ತ್ಯಾ್  ಹ್ಂವೆಂ್  ಜುದೆವ್್  ನ್ಹಯ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾಂಕ್ 
ಸಮ್ಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ದೆವ್ನ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಹೆಂ್ ಕುಪೆಯಾಚೆಂ್ 
ದೆಣೆಂ್ ದಿಲೆಂ.್ ತಿ್ ಸಂಪತ್್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಆರ್ಯಾ್ 
ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ನ್.್ 9

್ ಗುಪ್ತ್್ ಜ್ಲ್್್ ಆಪ್್್ 
ಯೆವ್ಣ್್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಲೊಕ್ಕ್  ಸಮ್ಜ್ಯ್್  ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ 
ಕ್ಮ್್ ದೆವ್ನ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ದಿಲೆಂ.್ ಆರಂಭ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ತೆಂ್ 
ದೆವ್ಥಂಯ್್ ಲ್ಪೊನ್್ ಆಸೆ್ಂ.್ ಹಯೆಯಾಕಯ�್ ರಚ್ಲೆಂ್ 
ದೆ�ವ್ನ್ಚ್.್ 10

್ ಆಪ್್ಯಾ್ ವಿವಿಧ್್ ರುಪ್ಂಚಿ್ ಜ್ಣ್್ಯ್್ 
ಅಂತ್ರಿಳ್ಂತ್್  ಆಸ್ಚಿಯಾ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಪರಿಭುತ್್ಂಕಯ�್ 
ಅಧಿಕ್ರಿಂಕಯ�್ ಆತ್ಂ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ್ ಮುಖ್ಂತ್ರಿ್ ಕಳಿತ್್ 
ಜ್ಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್ಚ್್ ದೆವ್ಚೊ್ ಇರ್ದೊ್ ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.್ 
11

್ ಆದ್್ಯಾಕ್ಳ್ಥ್ವ್ನಾಯ�್ ಹೊಚ್್ ದೆವ್ಚೊ್ ಇರ್ದೊ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.್  ದೆವ್ನ್್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಜೆಜು್ 
ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಯೆವ್ಣೆಂ್ ಪರಿಕ್ರ್್ ಕೆಲೆಂ.್ 
12

್ ಆಮಿ್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್  ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚ್ಯಾ್  ಮ್ರಿಫತ್್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾನ್್ ಸ್ತಂತ್ರಿ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಆನಿ್ ಧೆೈರ್ನ್್ 
ವಚುಂಕ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ಲೆಂ.್ 13

್ ಆಶೆಂ್ ಆಸ್ತಾನ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ 
ತುಮೆಚಿ�್ ಖ್ತಿರ್್ ಸೊಸೆಚಿಂ್ ಕಷ್ಟ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ನಿರುತ್ಸೆಹಿತ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಧೆೈರ್್ ಸ್ಂಡಿನ್ಕ್ತ್.್ ಮ್ಹಜೆ್ ಕಷ್ಟ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಮಯ್ಯಾದ್್ ಹ್ಡ್ತಾ.

ಕ್ರಿಸಾತಾಚೊ ಮೇಗ್
14ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಬ್ಪ್ಚ್ಯಾ್ ಮುಖ್ರ್್ ದಿಂಬಿಯೆರ್್ 
ಸಪಯಾಡುನ್್ ಮ್ಗ ಣೆ್ಂಕತ್ಯಾ.್  ಆಪೆ್ಂ್  ನಿ�ಜ್್  ನ್ಂವ್್ 
ಕ್ಣೆಘತ್.15ಸಗ್ಯಾಸಂಸ್ರ್ಂತ್್  ಆಸೆಚಿಂಹಯೆಯಾಕ್ 
ಕುಟ್ಮ್್  ತ್ಚೆ�್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಆಪೆ್ಂನಿ�ಜ್್  ನ್ಂವ್್ 
ಕ್ಣೆಘತ್.್  16ತುಮಿ್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಆತ್ಯಾಂನಿ್ 
ಬಳ್ಂತ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಆಸೊಂಕ್ ಗಜೆಯಾಚಿ್ ಸಕತ್್ ಆಪೆ್�್ 
ಮಹಿಮಭರಿತೆಚ್ಯಾ್  ಪರಿಕ್ರ್್  ದಿ�ಜಯ್್  ಮ್ಹಣುನ್್ 
ಬ್ಪ್್ ಕಡೆ್ ವಿಚ್ರುನ್್ ಕ್ಣೆಘತ್ಂ.್ ತ್ಣೆಂ್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಆತ್ಯಾಂಚ್್ ಮ್ರಿಫತ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ತಿ್ ಸಕತ್್ ದಿತ್.್ 
17ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಕ್ಳ್್ಂನಿ್  ಬಿಡ್ರ್್  ಕರಿಜಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಮ್ಗ ತ್ಾಂ.್ 
ತುಮೆಚಿ�್ ಜವಿತ್್ ಮೊಗ್ಂತ್್ ಬಳ್ಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಪ್ಳ್ಂ್ 
ರೊಂಬ್ಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆನಿ್ ಮೊಗ್ಚೆರ್್ ಬ್ಂಧಿಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಮ್ಗ ತ್ಾಂ.್  18ತುಮಿ್ ಆನಿ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಸಕಕ್ಡ್್  ಲೊಕ್ಕ್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್  ಮೊಗ್ಚೊ್  ಮಹತ್್್ 
ಆರ್ಯಾ್  ಕನ್ಯಾ್  ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್  ಜ್ಯ್್  ಜ್ಲ್್್  ಸಕತ್್ 
ಜೊಡೆ್ಲೆ್ ಜ್ಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಮ್ಗ ತ್ಾಂ.್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್ 
ಮೊಗ್ಚಿ್ ರುಂದ್ಯ್್ ಲ್ಂಬ್ಯ್್ ಆನಿ್ ಗುಂಡ್ಯ್್ 
ಉಬ್ರ್ಯ್್  ತುಮಿ್  ಆರ್ಯಾ್  ಕನ್ಯಾ್  ಕ್ಣೆಘಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣುನ್್  ಮ್ಗ ತ್ಾಂ.್  19ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್  ಮೊ�ಗ್ಕ್ 
ಮನ್ಶೆನ್್ ಸಮು್ನ್್  ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್  ಸ್ಧ್ಯಾ್  ನ್.್ ಪುಣ್್ 
ತ್ಯಾ್ ಮೊಗ್ಕ್ ತುಮಿ್ ಸಮು್ನ್್ ಕ್ಣೆಘಜಯ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ 
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ಮ್ಗ್ತಾಂ.್ ತವಳ್್ ತುಮಿ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾತೆಂತ್್ 
ಭರೊನ್್ ಆಸೊಂಕ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ತ್.

20
್ ಆಮೆಚಿ�ಥಂಯ್್ ಕ್ಮ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಸಕೆತಾಥ್ವ್ನಾ್ 

ಆಮಿ್ ಆಯೊಕ್ಂವ್ಚಿಯಾಕ್�್ ಚಿಂತ್ಚಿಯಾಕ್�್ ಕ್ತಿ್ಯ�್ ಚಡ್್ ಆನಿ್ 
ಚಡ್್ ದೆ�ವ್್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾಲೊ.್ 21

್ ತ್ಕ್್ ಸಭೆಂತ್ಯ�್ 
ಕ್ರಿಸ ತ್ಾ್  ಜೆಜುಥಂಯ್ಯ�್  ಸಂತತೆ�್  ಪಯ್ಯಾನ್ಯ�್ 
ಸ್ಸ್ಣ್ಚ್ಯಾ್ ಸ್ಸ್ಣ್ಕಯ�್ ಆಗ್ಯಾಂ್ ಜ್ಂವ್್ ಆಮೆನ್.

ಕುಡ್ಚೊ ಎಕವಾಟ್

4್ ್ 1್ ಹ್ಂವ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕ್ ಸೆವಯಾಲೊಜ್್ಲ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್ 
ಬಂದೆಂತ್್ ಆಸ್.್ ತುಮಿ್ ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಪಯೆ್ಲೆ್ 

ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಆಪೊವ ಣ್್ಯಾಕ್ 
ಫ್ವ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾಕ್  ಯೊ�ಗ್ಯಾ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಜಯೆಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣುನ್್  ತುಮೆಚಿ�ಲ್ಗಿ್  ಮ್ಗ ತ್ಾಂ.್  2

್ ಸದ್ಂಚ್್ 
ಲ ್್ಹನಿ್ಕ್ಯೆಂತ್,್ ಭೊಳಿ್ ಆನಿ್ ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯೆನ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಎಕ್ಮೆಕ್್  ಮೊ�ಗ್ನ್್  ಸೊಸುನ್್  ಚಲ್.್  3

್ ತುಮಿ್ 
ಆತ್ಯಾಚ್ಯಾ್  ಮ್ರಿಫತ್್  ಸಮ್ಧ್ನ್್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ 
ಬಂದಡೆಂತ್್ ಏಕ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ ಹ್ಯಾ್ ರಿತಿನ್್ ಜಯೆಂವ್ಕ್್ 
ತುಮೆಚಿ�ಥ್ವ್ನಾ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ತ್ತಿತೆ್ಂ್ ಪರಿಯತನ್್ ಕರ್.್ 
ಸಮ್ಧ್ನ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸಕಕ್ಡ್ಂಕ್  ಎಕ್ಟ್ಂತ್್ 
ಹ್ಡುಂದಿ.್ 4್ ಕೂಡ್್ ಏಕಚ್್ ಆನಿ್ ಆತೊಮಯ�್ ಎಕಚ್.್ 
ತುಮಿ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಏಕಚ್್ ಭವ್ಯಾಸ್ಯಾಂತ್್ ಆಸ್ಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣುನ್್  ದೆವ್ನ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಆಪಯ್ೆಂ.್  5

್ ಏಕಚ್್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್ ಏಕಚ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ,್ ಏಕಚ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಸ್ನಾನ್.್ 
6

್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾಂಕ್ ಬ್ಪ್್ ಜ್ಲೊ್್ ದೆ�ವ್್ ಎಕೊ್ಚ್.್ ತೊ್ 
ಸಗೆ್ಂಯ�್ ರ್ಜ್ಟ್್ ಚಲಯ್ತಾ.್ ತೊ್ ಸವ್ಯಾ್ ಪದೆ್ದ್ರ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್್ ಆನಿ್ ಸಮೆಸ್ತಾಥಂಯ್್ ಜಯೆತ್.

7
್ ಕ್ರಿ�ಸ ತ್ಾನ್್  ಆಮೆಚಿ�ಥಂಯ್್  ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾಕಯ�್ 

ವಿಶೆ�ಷ್್  ಜ್ಲೆ್ಂ್  ದೆಣೆಂ್  ದಿಲ್ಂ.್  ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾನ್್ 
ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್ ಖುಶೆಪಮ್ಯಾಣೆಂ್ ದೆಣೆಂ್ ಜೊಡ್್ಂ.್ 8

್ ತ್ಯಾ್ 
ಕ್ರಣ್ಖ್ತಿರ್ಚ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್ ಹ್ಯಾ್ ರಿತಿನ್್ 
ಬರಯ್್ಂ:್ 

“ತೊ್ ಅಂತ್ರಿಳ್ಚ್ಯಾ್ ಊಂಚ್್ಯಾಜ್ಗ್ಯಾಕ್ ಚಡುನ್್ 
ವೆತ್ನ್,

ದುಸ್ಮನ್ಂಕ್ ಕೆೈದಿ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಪವ್ನಾ್ ವ್ಹನ್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ದೆಣಂ್ ದಿಲ್ಂ.”್ ್  ಕ್�ತಯಾನ್.್ 68:18

9
್ “ತೊ್  ಊಂಚ್್  ಜ್ಗ್ಯಾಕ್  ಚಡುನ್್  ಗೆಲೊ”್ 

ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಭುಂಯ್ಕ್್ ದೆಂವುನ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್ 10
್ ಭುಂಯ್ಚಿಯಾ್ 

ಪ್ತ್ಳ್ಕ್  ದೆಂವುನ್್  ವಚುನ್,್  ಥಂಯ್್  ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಅಂತರಿಳ್ಚ್ಯಾ್  ಊಂಚ್್ಯಾ್  ಜ್ಗ್ಯಾಕ್  ಚಡುನ್್ 
ಗೆಲೊ್  ಮ್ಹಣ್್  ಆರ್ಯಾ.್  ಸವ್ಯಾಂತ್್  ಆಪುಣ್ಚ್್ 
ಭರೊನ್್ ಆಸ್ಜ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾನ್್ ತಶೆಂ್ ಕೆಲೆಂ.್ 
11

್ ತ್ಣೆಂ್  ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್  ಅಪೊಸತಾಲ್್  ಜ್ವ್ನಾಯ�್ 
ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್  ಪರಿವ್ದಿಂ್  ಜ್ವ್ನಾಯ�್  ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ 

ಸುವ್ತೆಯಾಗ್ರ್್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಸಭ್ಂಚೆಂ್ 
ಗೊವಿ್್  ಜ್ವ್ನಾಯ�್  ಆನಿ್  ಶಿಕ್ಷಕ್  ಜ್ವ್ನಾಯ�್  ನೆಮೆ್ಂ.್ 
12

್ ಸಭೆಚ್ಯಾ್ ಸೆವೆಖ್ತಿರ್್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ತಯ್ರ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ತ್ಣೆಂ್ ತ್ಂಕ್್ ನೆಮೆ್ಂ.್ 
13

್ ಆಮಿಸಕಕ್ಡ್್ ಏಕಚ್್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಂತ್ಯ�್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ಪುತ್ಚಿ್ ವಿಷಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ಜ್ಣ್ಯೆನ್ಯ�್ ಎಕ್ಟ್್ 
ಜ್ಯೆಶೆರ್್ ಹಿ್ ಸೆವ್್ ಮುಂದರುನ್್ ವಚಜಯ್.್ ಆಮಿ್ 
ಪರಿಪೂಣ್ಯಾ್ ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ ಪಯ್ಯಾನ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ 
ಪರಿಪೂಣಯಾತೆಕ್ ಪ್ವ್ಚಿಯಾ್ ಪಯ್ಯಾನ್್ ವ್ಡಜಯ್.

14
್ ಆಮಿ್ ಆನಿ್ ಮುಖ್ರ್್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಬರಿ್ ಆಸೊಂಕ್ 

ನ್ಹಜೊ.್  ದಯ್ಯಾಚ್ಯಾ್  ಲ ್್ಹರ್ಂಥ್ವ್ನಾ್  ಹೆಣೆಂ್  ತೆಣೆಂ್ 
ಚಲ್ಚಿಯಾ್ ತ್ವ್ಯಾಬರಿ್ ಗುಸ್ಪಡ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ನ್ಹಜೊ.್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ವಂಚನ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾಕ್ ಲೊಕ್ನ್್ ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ ಕಸಲ್್ ನವಿ್ 
ಶಿಕೊವೆಣ್ಂ್ ವವಿಯಾಂ್ ಜ್ಂವ್್ ಆಮಿ್ ಗುಸ್ಪಡೊಂಕ್ ನ್ಹಜೊ.್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ವಂಚನ್್ ಕನ್ಯಾ್ ವ್ಯ್ಟ್ ವ್ಟೆಕ್ ಚಲಜಯ್್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್  ಉದ ದೆಾ�ಶ್ಥ್ವ್ನಾ್  ತೆ್  ಫಟಕ್ರೆ್  ಶಿಕೊವ ಣ್್ದರ್್ 
ವಿವಿಧ್್  ರಿತಿಚೊಯಾ್  ಕುಯುಕ್ತಾ್  ಕತ್ಯಾತ್.್  15

್ ಆಮಿ್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ಸತ್್ ಮೊಗ್ಂತ್್ ಸ್ಂಗ್ಜಯ್;್ ಸಕಕ್ಡ್್ 
ವಿಷಯ್ಂನಿಯ�್  ವ್ಡೊನ್್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಬರಿ್  ಜ್ಂವ್ಕ್್ 
ಪರಿಯತ್ನಾ್ ಕರಿಜಯ್.್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಮಸತಾಕ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್್ ಆನಿ್ 
ಆಮಿ್ ಕೂಡ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಂವ್.್ 16

್ ಸಗಿ್್ ಕೂಡ್್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಕ್ 
ಹೊಂದೊ್ವ್ನಾ್ ಆಸ್.್ ಕುಡಿಚ್ಯಾ್ ಏಕ್ ಏಕಯ�್ ಸ್ಂದೆ್ 
ಎಕ್ಮೆಕ್್ ಬ್ಂಧತ್್ ಆಸ್ತ್.್ ಹಯೆಯಾಕ್ ಸ್ಂದೊ್ 
ಆಪ್್ಚ್್  ಜ್ಲೆ್್  ಕ್ಮ್್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್  ವವಿಯಾಂ್  ಸಗಿ್್  ಕೂಡ್್ 
ವ್ಡೊನ್್ ಮೊಗ್ಂತ್್ ಬಳ್ಂತ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಆಸೊಂಕ್ 
ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ತ್.

ತುಮಿ ಜಿಯೆಜಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ರಿೇತ್
17

್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಖ್ತಿರ್್  ಹ್ಂವ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಹೆಂ್ 
ಸ್ಂಗ ತ್ಾ್ ಆನಿ್ ಚತ್ರಿಯ್್ ದಿತ್ಂ.್ ಅವಿಶ್್ಸ್ಯಾಂಬರಿ್ 
ಆನಿ್  ಮುಖ್ರ್್  ಜಯೆನ್ಕ್ತ್.್  ತ್ಂಚಿ್  ಚಿಂತ್ನಾಂ್ 
ಪರಿಯೊ�ಜನ್್  ನ್ತೆ್ಲ್ಂ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ಂತ್.್  18

್ ತ್ಣಂ್ 
ಆರ್ಯಾ್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘನ್ಂತ್.್ ತ್ಣಂ್ ಕ್ನ್್ ದಿ�ನ್ತಲ್್ಯಾ್ 
ಕ್ರಣ್್ ತ್ಂಕ್್ ಕ್ಂಯ್ಚ್್ ಕಳಿತ್್ ನ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ 
ದೆವ್ನ್್ ದಿಂವೆಚಿಂ್ ಜವಿತ್್ ಜೊಡುಂಕ್ ತ್ಂಕ್್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ 
ನ್.್ 19

್ ತ್ಂಕ್್ ಲಜ್ಚ್್ ನ್.್ ತ್ಣಂ್ ಆಪ್್ಂ್ ಜವಿತ್ಂ್ 
ಖೊಟ್ಯಾ್ ಕ್ಮ್ಂಕ್ ಉಪಯೊ�ಗ್್ ಕತ್ಯಾತ್;್ ಸಕಕ್ಡ್್ 
ರಿತಿಚ್ಯಾ್ ವ್ಯ್ಟ್ ಕ್ಮ್ಂ್ ಆನಿಂಕ್�್ ಚಡ್್ ಆನಿ್ ಚಡ್್ 
ಕರುಂಕ್  ಪಳೆತ್ತ್.್  20

್ ಪುಣ್್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥ್ವ್ನಾ್  ತುಮಿ್ 
ಶಿಕೊವ್ಣ್್  ಕ್ಣೆಘಲೆ್ಂ್  ತೊಯಾ್ ನ್ಹಯ್.್  21

್ ತುಮಿ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ವಿಷಯೆಂತ್್ ಆಯುಕ್ನ್್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ್ ಮ್ಹಣ್್ ಮ್್ಹಕ್್ 
ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ ತುಮಿ್ ತ್ಚೆ�ಥಂಯ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾವವಿಯಾಂ್ 
ಸತ್್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಕ್ಣೆಘಲ್ಯಾತ್.್ ವ್ಹಯ್,್ ಸತ್್ ಜೆಜುಥಂಯ್್ 
ಆಸ್ಂ.್ 22

್ ತುಮಿ್ ತುಮಿಚಿ್ ಆದಿ್್ ಖೊಟ್ ಚ್ಲ್್ ಸೊಡ್ನಾ್ 
ಸೊಡಿಜಯ್್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ತುಮೆಚಿಂ್  ಪನೆಯಾಂ್  ಸಂಯ್ಬಾ್ 
ಸೊಡ್ನಾ್  ಸೊಡಿಜಯ್್  ಮ್ಹಳೆ್ಂ್  ಶಿಕೊನ್್  ಕ್ಣೆಘಲ್ಂ.್ 
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ಲೊ�ಕ್  ಆಪುಣ್್  ಕರುಂಕ್  ಪಳೆಂವ್ಚಿಯಾ್  ಖೊಟ್ಯಾ್ 
ಕ್ಮ್ಂಥ್ವ್ನಾ್ ವಂಚಿತ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ತೆಂ್ ಪನೆಯಾಂ್ 
ಸಂಯ್ಬಾ್ ದಿ�ಸ್ನ್್ ದಿ�ಸ್್ ಆನಿಂಕ್�್ ಚಡ್್ ಪ್ಡ್್ ಜ್ತ್.್ 
23

್ ಪುಣ್್ ಅಂತಸಕ್ನ್ಯಾಂತ್್ ನವೆಂ್ ಸಂಯ್ಬಾ್ ಜೊಡಿಜಯ್್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ರಿತಿನ್್ ತುಮಿ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್  ಕ್ಣೆಘಲ್ಂ.್ 24

್ ತೆಂ್ 
ಸಂಯ್ಬಾ್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಪರಿತಿರೂಪ್ಚೆರ್್  ಸತ್್  ಜ್ಲೆ್ಂ್ 
ನಿತಿವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ರಚ್ಲೆ್ಂ.

25
್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತುಮಿ್  ಫಟ್್  ಸ್ಂಗ್ನ್ಶೆಂ್ 

ಎಕ್ಮೆಕ್್  ಕೆದ್ಳ್ಯ�್  ಸತ್ಚ್್  ಸ್ಂಗ್ಜಯ್.್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ಆಮಿ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಏಕಚ್್  ಕುಡಿಚೆ್ 
ಸ್ಂದೆ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ಂವ್.್  26

್ ರ್ಗ್್  ಕೆಲ್ಯಾರಿ�್ 
ಪ್ತ್ಕ್ ಕರಿನ್ಕ್ತ್್ ಆನಿ್ ಸಗೊ್್ ದಿ�ಸ್್ ರ್ಗ್ರ್್ 
ಆಸ್ನ್ಕ್ತ್.್ 27

್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸಲೊ್ಂವ್ಕ್್ ಸೆೈತ್ನ್ಕ್ 
ಆವಕ್ಸ್್  ದಿ�ನ್ಕ್ತ್.್  28

್ ಚೊ�ರ್ನ್್  ಚೊಚೆಯಾಂ್ 
ರ್ವ್ನ್್  ಆಪುಣ್ಚ್್  ವ್ಂವ್ಟ್  ಕ್ಡ್ನಾ್  ಜೊಡುಂದಿ;್ 
ತೊ್ ಆಪೆ್್ ಹ್ತ್್ ಬರೆಂ್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ವ್ಪರುಂದಿ.್ 
ತವಳ್್ ದುಬೊಯಾಳ್ಯಾಂಕ್  ಕುಮಕ್  ಕರುಂಕ್  ತ್ಕ್್ 
ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ತ್ಲೆಂ.

29
್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ತೊಂಡ್ಥ್ವ್ನಾ್  ವ್ಯ್ಟ್  ಉತ್ರಿಂ್ 

ಯೆ�ನ್್ ಜ್ಂವ್.್ ಭಕತಾ್ ವ್ಡೊಂವಿಚಿ್ ಬರಿಂ್ ಉತ್ರಿಂ್ 
ಆಸ್್ಯಾರ್್  ಆಯೊಕ್ಂವ್ಚಿಯಾಂಕ್  ಬಯ್ಯಾ್  ಖ್ತಿರ್್  ತೆಂ್ 
ಉಲಯ್.್  30

್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾಂಕ್ ದುಖಯ್ನಾಕ್ತ್.್ 
ತುಮಿ್ ದೆವ್ಕ್ ಸೆವಯಾಲೆ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾಕ್ ತೊಚ್್ ದೆವ್ಚೊ್ 
ಪರಿಮ್ಣ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಸಯ್್ ವೆಳ್ರ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸುಟ್ಕ್್ 
ಕತ್ಯಾ್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್  ದ್ಖೊಂವ್ಚಿಯಾ್  ಖ್ತಿರ್ಚ್್  ದೆವ್ನ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ತ್ಕ್್ ದಿಲೊ.್ 31

್ ಸಕಕ್ಡ್್ ದುಸ್ಮನ್ಕ್ಯ್,್ 
ರ್ಗ್,್  ಕೊರಿ�ಧ್,್  ಹಂಕ್ರ್,್  ನಿಷುಕ್ಚ್ರ್್  ಹೆಂ್ 
ಸಕಕ್ಡ್್  ರಿತಿಚ್ಯಾ್  ಖೊಟೆಂ್  ತುಮೆಚಿ�ಥ್ವ್ನಾ್  ಪಯ್ಸೆ್ 
ಕರ್.್  32

್ ಎಕ್ಮೆಕ್್  ್  ದಯ್ಳ್ಯ್್  ್  ದ್ಖಯ್.್ ್ 
ಎಕ್ಮೆಕ್ಚೊ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕರ್.್ ದೆವ್ನ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಥಂಯ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಬೊಗಿಸೆಲ್ಯಾಬರಿ್  ತುಮಿಯ�್  ಎಕ್ಮೆಕ್್ 
ಬೊಗಿಸೆಯ್.

5್ ್ 1 ್ ತುಮಿ್  ದೆವ್ಚಿ್  ಮೊಗ್ಳ್್  ಭುಗಿಯಾಂ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್;್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತುಮಿ್  ತ್ಚ್ಯಾ್ 

ಸ್ಕ್ಯಾಯಾಬರಿ್  ಜ್ಯ್ಯ್.್  2
್ ಮೊಗ್ನ್್  ಜಯೆಯ್.್ 

ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್್ ಆಮೊಚಿ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕೆಲ್್ಯಾಬರಿಂಚ್್ ತುಮಿ್ ಹೆರ್ಂಚೊ್ 
ಮೊ�ಗ್್ ಕರ್.್ ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ಆಪ್ಣ್ಕಚ್್ 
ಸುವ್ಸಿಕ್  ಕ್ಣಕ್  ಜ್ವ್ನಾಯ�್  ಬಲ್ಜ್ವ್ನಾಯ�್ 
ದೆವ್ಕ್ ಸಮಪುಯಾನ್್ ದಿಲೊ.

3
್ ಪುಣ್್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಮಧೆಂ್  ಲ್ಂಯಗೆಕ್  ಪ್ತ್ಕ್ 

ಆಸೊಂಕ್ ನ್ಹಜೊ.್ ಕಸಲ್ಯಾ್ ಥರ್ಚಿ್ ಖೊಟೆಪಣ್್ ಜ್ಂವ್್ 
ಸ್್ರ್ಯಾ್ ಜ್ಂವ್್ ಆಸೊಂಕ್ ನ್ಹಜೊ.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ 
ತೆಂ್  ದೆವ್ಚಿ್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಲೊಕ್ಕ್  ಯೊ�ಗ್ಯಾ್  ಜ್ಲೆ್ಂ್ 
ನ್ಹಯ್.್  4

್ ತೆಂಚ್್  ನ್ಹಯ್್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಮಧೆಂ್  ಖೊಟಂ್ 
ಉತ್ರಿಂ್ ಆಸೊಂಕ್ ನ್ಹಜೊ.್ ತುಮಿ್ ಪ್ಶೆಪಣ್ಂಥ್ವ್ನಾ್ 
ಉಲೊಂವ್ಕ್್  ನ್ಹಜೊ್  ಆನಿ್  ಹಲ್ಕ್ಂ್  ಜ್ಲ್್ಂ್  ಸದಿಳ್್ 

ಉತ್ರಿಂ್  ಸ್ಂಗೊಂಕ್  ನ್ಹಜೊ.್  ಹೆಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಯೊ�ಗ್ಯಾ್  ನ್ಹಯ್.್  ಪುಣ್್  ತುಮಿ್  ದೆವ್ಕ್  ಆಗ್ಯಾಂ್ 
ದಿಂವೆಚಿಂ್  ಜ್ಯ್ಯ್.್  5

್ ಹೆಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸಮ್ಕನ್ಯಾ್ 
ಜ್ಣ್್ ಆಸೊಂದಿ:್ ಲ್ಂಯಗೆಕ್ ಪ್ತ್ಕ್ ಕಚ್ಯಾಯಾಂಕ,್ 
ಖೊಟಕೃತ್ಯಾಂ್ ಕಚ್ಯಾಯಾಂಕ,್ ಸ್್ಥ್ಯಾಯಾಂಕ,್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ 
ಆನಿ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ರ್ಜ್ಯಾಂತ್್ ಜ್ಗೊಚ್್ ನ್.್ ಸ್್ರ್ಯಾ್ 
ಮೂತಿಯಾಪುಜ್ಕ್ ಸಮ್ಜ್ವ್ನಾಸ್.

6
್ ಫಟಕ್ರಿಂಜ್ಲ್್್  ಸಂಗಿತಾ್  ಸ್ಂಗೊನ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 

ಫಟೊಂವ್ಚಿಯಾಂಕ್ ಕೊಣ್ಕಯ�್ ಆವಕ್ಸ್್ ದಿ�ನ್ಕ್ತ್.್ 
ತಿ್  ಖೊಟ್ಯಾ್  ಸಂಗಿತಾಚ್ಯಾ್  ವವಿಯಾಂ್  ದೆವ್ಚೊ್  ಕೊರಿ�ಧ್್ 
ತ್ಕ್್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ಯ್ನಾತ್ಲ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಚೆರ್್ ಯೆತ್.್ 
7

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತುಮಿ್  ತಸಲ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಭ್ಗಿದ್ರ್್ ಜ್ಯ್ನಾಕ್ತ್.್ 8್ ಫುಡ್್ಯಾ್ ಕ್ಳ್ರ್್ ತುಮಿ್ 
ಕ್ಳೊೆಕ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲ್್ಯಾತ್.್ ಆತ್ಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ತುಮಿ್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಥಂಯ್್ ಪೂಣ್ಯಾ್ ಉಜ್್ಡ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ 
ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಉಜ್್ಡ್ಕ್ ಸೆವ್ಯಾಲ್್ಯಾ್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಬರಿ್ 
ಜಯೆಯ್.್ 9್ ಉಜ್್ಡ್ಚೊ್ ಫೊಳ್್ ಉಪ್ಕ್ರ್ಂತ್ಯ�್ 
ನಿತಿವಂತ್ಂತ್ಯ�್ ಸತ್ಂತ್ಯ�್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್ ಮೆಳ ತ್ಾ.್ 
10

್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕ್ ಕಸಲೆಂ್ ಮ್ನ್ಲೆಂ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಸಮುನ್್್ 
ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ ಪರಿಯತನ್್ ಕರ್.್ 11

್ ಕ್ಳೊೆಕ್ಂತ್್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಂನಿ್ ಕಚಿಯಾಂ್ ಕ್ಮ್ಂ್ ಕರಿನ್ಕ್ತ್.್ ತ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ 
ಬರೆಂ್ ಕ್ಂಯ್್ ಜ್ಯ್ನಾ.್ ಪುಣ್್ ಕ್ಳೊೆಕ್ಂತ್್ ಚಲ್ಚಿಂ್ 
ಕ್ಮ್್ ಚೂಕ್ ಮ್ಹಣ್್ ದ್ಖೊಂವ್ಕ್್ ಬರಿಂ್ ಕ್ಮ್್ ಕರ್.್ 
12

್ ತ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಂನಿ್ ಕ್ಳೊೆಕ್ಂತ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಕ್ಮ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಉಲೊಂವ್ಕ್ಯ�್  ಲಜ್್  ದಿಸ ತ್ಾ.್  13

್ ಪುಣ್್ 
ತಿಂ್  ಕ್ಮ್ಂ್  ಚೂಕ್  ಮ್ಹಣ್್  ಆಮಿ್  ದ್ಖಯ ತ್ಾನ್್ 
ಉಜ್್ಡ್ಥ್ವ್ನಾ್ ತಿಂ್ ಕ್ಮ್್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ದಿಸ್ತಾತ್.್ 
14

್ ಹಯೆಯಾಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ದ್ಖೊಂವೆಚಿಂಚ್್ ಉಜ್್ಡ್.್ 
ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್ಚ್್ ಆಶೆಂ್ ಬರಯ್್ಂ:

“ನಿದೊನ್್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ,್ ಜ್ಗೊ್ ಜ್!
ಮೆಲ್್ಯಾಂಕ್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಊಠ್,

ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ತುಜೆರ್್ ಪಜಯಾಳತಾಲೊ.”

15
್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತುಮಿ್ ಕಶೆಂ್ ಜಯೆತ್ತ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ 

ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಚಡ್್  ಚತ್ರಿಯೆನ್್  ಆಸ್.್  ಬೂದ್್ 
ನ್ತ್ಲ್ಯಾಬರಿ್  ಜಯೆನ್ಶೆಂ್  ಬೂದ್್  ಆಸ್ಲ್ಯಾಬರಿಂ್ 
ಜಯೆಯ್.್ 16

್ ಹೆ್ ದಿ�ಸ್್ ಖೊಟೆ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಆಸೆಚಿ್ ಹಯೆಯಾಕ್ ಆವ್ಕ್ಸ್್ ಬಯ್ಯಾ್ 
ಖ್ತಿರ್್ ಉಪಯೊ�ಗ್್ ಕರ್.್ 17

್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಜವಿತ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಪ್ಶೆಬರಿ್  ಜ್ಯ್ನಾಶೆಂ್  ದೆವ್ಚಿ್  ಖುಶಿ್ 
ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಣ್್ ಜ್ಯ್.್  18

್ ಸೊರೊ್ ಪ್ಯೆವ್ನಾ್ 
ಬೆಬ ದೆಾ್  ಜ್ಯ್ನಾಕ್ತ್,್  ತೆಂ್  ಪ್ತ್ಕ್ಂಚ್ಯಾ್  ಕೃತ್ಯಾಂಕ್ 
ಚಲಯ್ತಾ,್ ಪುಣ್್ ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾನ್್ ಭರ್.್ 
19

್ ಕ್�ತ್ಯಾನ್ಂನಿ್ ಗಿ�ತ್ಂನಿ್ ಆತಿಮೀಕ್ ಗ್ಯ್ನ್ಂನಿ್ 
ಎಕ್ಮೆಕ್್  ಉಲಯ್.್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಕ್ಳ್್ಂನಿ್ 
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ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕ್ ಗ್ಯ್ನ್ಂ್ ವ್ಜೊನ್್ ಸುತಾತಿ್ ಕರ್.್ 
20

್ ಹಯೆಯಾಕ್ ವಿಷಯ್ಂನಿಯ�್ ದೆವ್ಬ್ಪ್ಕ್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಜೆಜುಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್  ನ್ಂವ್ನ್್  ಸದ್ಂಚ್್ 
ಆಗ್ಯಾಂ್ ದಿಯ್.

ಘೊವ್ ಬಾರಾಲಿಂ
21

್ ತುಮಿ್ ಎಕ್ಮೆಕ್್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ಯ್ಯ್.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತುಮಿ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಥಂಯ್್ ಭೆಂ್ ಭಿರ್ಂತಿನ್್ ಆಸೆಚಿಂ್ 
ಜ್ಯ್ಯ್.

22
್ ಸಿತ್�ಯ್ನೊ�,್  ತುಮಿ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕ್  ಆಧಿ�ನ್್ 

ಜ್ಲ್್ಯಾಬರಿ್ ತುಮಿ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಪತಿಂಕ್ ಆಧಿ�ನ್್ ಜ್ಯ್.್ 
23

್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಸಭೆಕ್ ಮಸತಾಕ್ ಆಸ್್ಯಾ್ ಬರಿ್ ಪತಿ್ ಪತಿಣಕ್ 
ಮಸತಾಕ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಸಭ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ್ ಕೂಡ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 
ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ತ್ಯಾ್ ಕುಡಿಚೊ್ ಸೊಡ್ಣ್ದಾರ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 24

್ ಸಭ್್ 
ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ ಆಧಿ�ನ್್ ಆಸ್.್ ಹೆಂಚ್್ ನಿಯಮ್್ ಸಿತ್�ಯ್ಂಕ್ 
ಲ್ಗು್ ಜ್ತ್.್ ಹಯೆಯಾಕ್ ವಿಷಯ್ಂತ್ಯ�್ ಸಿತ್ಯ್ಂನಿ್ 
ಆಪ್್ಯಾ್ ದ್ದ್್ಯಾಂಕ್ ಆಧಿ�ನ್್ ಜ್ಯ್ಯ್.

25
್ ದ್ದ್್ಯಾನೊ�,್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾನ್್  ಸಭೆಚೊ್  ಮೊ�ಗ್್ 

ಕೆಲ್್ಯಾಬರಿ್  ತುಮಿ್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಪತಿಣಚೊ್  ಮೊ�ಗ್್ 
ಕರಿಜಯ್.್ 26

್ ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್್ ಸಭ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ 
ಜ�ವ್್ ದಿಲೊ.್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಪಗಯಾಟ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ 
ಉದ್ಕ್ನ್್ ಸ್ನಾನ್್ ಕನ್ಯಾ್ ತ್ಣೆಂ್ ಸಭ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಕೆಲ್.್ 
27

್ ಮಹಿಮೆಭರಿತ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ಆಂಕ್್ರಿ�್  ಬರಿ್  ಆಸ್ಚಿಯಾ್ 
ಸಭೆಕ್ ಆಪ ಣ್್ಕಚ್್ ದಿ�ಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್  ತ್ಣೆಂ್  ಪ್ರಿಣ್್ 
ದಿಲೊ.್ ಸಭ್್ ಖತ್ವಿಣ್್ ಪವಿತ್ರಿ್  ಜ್ಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಆನಿ್  ಖೊಟೆಂಜ್ಂವ್ಯ�್  ಪ್ತ್ಕ್  ಜ್ಂವ್್  ವ್್ 
ದುಸೆರಿಂ್ ಕಸಲೆಯ�್ ಚೂಕ್ ಜ್ಂವಿದಾ್ ಸಭೆಂತ್್ ಆಸೊಂಕ್ 
ನ್ಹಜೊಮ್ಹಣ್್ ತ್ಣೆಂ್ ಪ್ರಿಣ್್ ದಿಲೊ.

28
್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಪತಿನೊ�್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಸ್ಂತ್್ ಕುಡಿಚೊ್ 

ಮೊ�ಗ್್  ಕೆಲ್್ಯಾ್  ಬರಿ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಪತಿಣಂಚೊ್  ಮೊ�ಗ್್ 
ಕರಿಜಯ್.್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಪತಿಣಂಚೊ್  ಮೊ�ಗ್್  ಕಚೊಯಾ್ 
ಆಪ ಣ್್ಕಚ್್ ಮೊ�ಗ್್ ಕಚೊಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 29

್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ಕೊಣ್ಯ�್  ಆಪ್್್  ಕೂಡ್್  ದೆ್�ಷ್್  ಕರಿನ್.್ 
ಹಯೆಯಾಕೊ್್  ಆಪ್್್  ಕೂಡ್್  ಪೊಸುನ್್  ಚತ್ರಿಯೆನ್್ 
ಪಳೆವ್ನಾ್  ಕ್ಣೆಘತ್.್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾನ್್  ಸಭೆಖ್ತಿರ್್  ಕಚೆಯಾಂ್ 
ತೆಂಚ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  30

್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ಆಮಿ್ 
ತ್ಚ್ಯಾ್ ಕುಡಿಚೆ್ ಸ್ಂದೆ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಂವ್.್ 31

್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಪುಸತಾಕ್  ಸ್ಂಗ್ಚಿಯಾಬರಿ,್  “ದ್ದೊ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಆವಯ್್ 
ಬ್ಪ್ಯ್ಕ್್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಪತಿಣಕ್ ಎಕ್ಟ್ತಾಲೊ್ ಆನಿ್ 
ತೆ್ ದೊ�ಗ್ಯ�್ ಏಕಚ್್ ಕೂಡ್್ ಜ್ತ್ತ್.”್ 32

್ ಹ್ಂವ್್ 
ಕ್ರಿಸ್ತಾಕಯ�್ ಸಭೆಕಯ�್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ಸಂಬಂದ್್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಉಲೆೈತ್.್  ಗುಪ್ತ್್  ಜ್ಲೆ್ಂ್  ಹೆಂ್  ಸತ್್  ಭೊ�ವ್್ 
ಮುಖ್ಯಾಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 33

್ ಪುಣ್್ ತುಮೆಚಿ�ಥಂಯ್್ ಹಯೆಯಾಕ್ 
ದ್ದ್್ಯಾನ್್  ಆಪ ಣ್್ಚೊ್  ಮೊ�ಗ್್  ಕೆಲ್್ಯಾಬರಿ್  ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಪತಿಣಚೊ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕರಿಜಯ್್ ಆನಿ್ ಸಿತ್�ಯೆನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಘೂವ್ಕ್ ಭೆಂಭಿರ್ಂತಿನ್್ ಆಸ್ಜಯ್.

ಭುಗಿತಾಂ ಆನಿ ಆವಯ್ ಬಾಪುಯ್

6್ ್ 1 ್ ಭು ಗ್ಯಾಯಾ ಂ ನೊ� , ್  ಸ ವೆಯಾ ಸ್ಪ ರ್ ಚ್ಯಾ್ 
ಖುಶೆಪಮ್ಯಾಣೆಂ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಆವಯ್್ ಬ್ಪ್ಯ್ಕ್್ 

ಖ್ಲ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಚಲ್.್ ತೆಂ್ ನ್ಯಾಯ್್ ಜ್ಲೆ್ಂ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 
2

್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಉಪ್ದೆಸ್ಂತ್್ ಸ್ಂಗ್ಚಿಯಾಬರಿ,್ “ತುಮಿ್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಆವಯ್್  ಬ್ಪ್ಯ್ಕ್್  ಮ್ನ್್  ದಿ�ಜಯ್.”್ 
ಹೆಂ್ ಪಯ್್ಯಾ್ ಉಪದೆಸ್ಚೆಂ್ ಭ್ಸ್ವ ಣೆ್ಂ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 
3

್ ತೆಂ್ ಭ್ಸ್ವ ಣೆ್ಂ್ ಆಶೆಂ್ ಆಸ್:್  “ತವಳ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಬರೆಂ್ ಜ್ತ್ಲೆಂ್ ಆನಿ್ ತುಮಿ್ ಭುಂಯೆಚಿರ್್ ಚಡ್್ ಕ್ಳ್್ 
ಜಯೆತ್ಲ್ಯಾತ್.”

4
್ ಬ್ಪಯ್ಂನೊ�,್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಕ್ ರ್ಗ್ರ್್ 

ಉಠೆೈನ್ಶೆಂ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚ್ಯಾ್  ಉಪದೆಸ್ಂನಿಯ�್ 
ಭುಗ್ಯಾಯಾಪಣ್ಚ್ಯಾ್ ಶಿಕ್ೆನ್ಯ�್ ವ್ಡ್ಯ್.

ಸೆವಾಕ್ ಆನಿ ಯೆಜೊ್ಮನ್
5

್ ಸೆವ್ಕ್ನೊ�,್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್  ಧನ್ಯಾಕ್ 
ಭಿಯ್ನ್ಯ�್ ಮ್ನ್್ ದಿ�ವ್ನಾಯ�್  ಖ್ಲ್್  ಜ್ಯ್.್ 
ತುಮಿ್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಕ್  ಖ್ಲ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾಬರಿ್  ಉಗ್್ಯ್ 
ಕ್ಳ್್ಥ್ವ್ನಾ್  ಖ್ಲ್್  ಜ್ಯ್.್  6

್ ತ್ಂಚಿ್  ಹೊಗಿ್ಕ್ 
ಜೊಡ್ಚಿಯಾಖ್ತಿರ್್  ತೆ್  ಪಳೆತ್ನ್್  ಮ್ತ್ರಿ್  ಸೆವ್್ 
ಕರಿನ್ಶೆಂ್  ತುಮಿ್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಕ್  ಖ್ಲ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾಬರಿ್ 
ತ್ಂಕ್್ ಖ್ಲ್್ ಜ್ಯ್ಯ್.್ ದೆವ್ಕ್ ಮ್ನೊ್ಂಚೆಂ್ 
ತಸಲೆಂ್ ತುಮಿ್ ಸಗ್್ಯಾಕ್ಳ್್ಥ್ವ್ನಾ್ ಕರಿಜಯ್.್ 7್ ತುಮಿ್ 
ಕರಿಜಯ್್ ಜ್ಲೆಂ್್ ಕ್ಮ್್ ಸಂತೊಸ್ನ್್ ಕರ್.್ ಬಗ್ರ್್ 
ಮನ್ಶೆಂಚಿ್ ಸೆವ್್ ಕೆಲ್್ಯಾಬರಿ್ ಕರಿನ್ಶೆಂ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚಿ್ 
ಸೆವ್್ ಕೆಲ್್ಯಾಬರಿ್ ಕರ್.್ 8್ ಬರೆಂ್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾಕ್ 
ದೆ�ವ್್  ಪರಿತಿಫೊಳ್್  ದಿತ್್  ಮ್ಹಳೆ್ಂ್  ಉಗ್್ಸ್ಂತ್್ 
ದವರ್.್ ಹಯೆಯಾಕ್ ಮನಿಸ್್ ತೊ್ ಸೆವ್ಕ್ ಜ್ಂವ್್ ವ್್ 
ಸ್ತಂತ್ರಿ್ ಜ್ಂವ್್ ಆಪುಣ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಬಯ್ಯಾ್ ಕ್ಮ್ಂಕ್ 
ಪರಿತಿಫೊಳ್್ ಜೊಡತಾಲೊ.

9
್ ಯೆಜೊಮನ್ಯಾನೊ�,್  ತೆಚ್್  ಬರಿ್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 

ಸೆವ್ಕ್ಂಕ್ ಬರೆಜ್ವ್ನಾ್ ಆಸ್.್ ತ್ಂಕ್್ ಭೆಷ್ಟಂವೆಚಿಂ್ 
ತಸಲ್ಂ್  ಉತ್ರಿಂ್  ಉಲೆೈನ್ಕ್ತ್.್  ತುಮ್ಕ್ಂಯ�್ 
ತ್ಂಕ್ಯ�್ ಧನಿ್ ಜ್ಲೊ್್ ಸಗ್ಯಾರ್್ ಆಸ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ 
ತುಮಿ್  ಜ್ಣ್ಂತ್.್  ತೊ್  ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾಕ್  ಪಕ್ಷಪ್ತ್್ 
ಕರಿನ್ಶೆಂ್ ಝಡಿತಾ್ ಕತ್ಯಾಲೊ.

ದೆವಾಚಿಂ ಸಗಿಳಾಂ ರಕ್ಾ ಕವಚ್ ನೆಹಾಸೊನ್ ರಾಣ್ೆಘಾರಾ
10

್ ನಿಮ್ಣೆಂ್  ಉತ್ರ್್  ಕ್ತೆಂ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಸವೆಂಯ�್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ಪದೆ್ದ್ರ್್ 
ಸಕ ತೆಾನ್ಯ�್  ಬಳ್ಂತ್್  ಜ್ಯ್.್  11

್ ದೆವ್ಚಿಂ್ 
ಸಗಿ್ಂ್  ರಕ್್ಕವ್ಚ್ಂ್  ನ ್ೆಹಸೊನ್್  ಕ್ಣೆಘಯ್.್ 
ತವಳ್್  ಸೆೈತ್ನ್ಚ್ಯಾ್  ಕುತಂತ್ರಿಂ್  ವಿರೊ�ಧ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಝುಜೊಂಕ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸ್ಧ್ಯಾ್  ಜ್ತ್ಲೆಂ.್ 
12

್ ಆಮೆಚಿಂ್ ಝುಜ್್ ಲೊಕ್ಚೆ್ ವಿರೊ�ಧ್್ ನ್ಹಯ್.್ ಆಮಿ್ 
ಅಂದ್ಕ್ಯ್ಯಾಚ್ಯಾಅಧಿಪತಿಂಕಯ�್ ಅಧಿಕ್ರಿಂಕಯ�್ 
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ಆನಿ್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್ ಕ್ಳೊೆಕ್ಚ್ಯಾ್ ಸಕೆತಾಂಕಯ�್ 
ಅಂತರಿಳ್ಚ್ಯಾ್ ಖೊಟ್ಯಾಸಕೆತಾಂಕಯ�್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಝುಜ ತ್ಾಂವ್.್  13

್ ತ್ಯಾಚ್್  ಕ್ರಣ್ಂವವಿಯಾಂ್  ತುಮಿ್ 
ದೆವ್ಚಿಂ್ ಸಗಿ್ಂ್ ರಕ್ಷಕವಚ್ಂ್ ನ ್ೆಹಸೊನ್್ ಕ್ಣೆಘಜಯ್.್ 
ತವಳ್್ ಝುಜ್ಚ್ಯಾ್ ದಿಸ್ಂತ್ಯ�್ ಝುಜ್್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ 
ಜ್ವ್ನಾ್  ಮುಗದಾಲ್ಯಾ್  ಉಪ್ರಿಂತ್ಯ�್  ಥಿರ್್  ಜ್ವ್ನಾ್ 
ರ್ವ್ಂಕ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ತ್ಲೆಂ.

14
್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್ ಸತ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್  ಕಮರ್್ ಬ್ಂಧುನ್್ 

ನಿ�ತ್್  ಮ್ಹಳಿ್್  ಹದ್ಯಾಯಾಕವಚ್್  ಹದ್ಯಾಯಾಕ್  ಬ್ಂಧುನ್್ 
15

್ ಸಮ್ಧ್ನ್ಚಿ್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಮ್ಹಳಿ್್  ಪ್ಂಯ್ಂಚೆ್ 
ಮೊಚೆ್ ಘಾಲ್ನಾ್ ಥಿರ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ರ್ವ್.್ 16

್ ತೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್ 
ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ಮ್ಹಳಿ್್ ಢ್ಲ್್ ದನ್ಯಾ್ ಘಯ್.್ ದುಸ್ಮನ್ಚೆ್ 
ಸಕಕ್ಡ್್ ಉಜ್ಯಾಭ್ಲೆ್ ಆಡ್ಂವ್ಕ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಹ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ 
ಸ್ಧ್ಯಾ್  ಜ್ತ್ಲೆಂ.್  17

್ ದೆವ್ಚಿ್  ಬಚ್ವಿ್  ಶಿರಸ್ತ್ಣ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ನೆ್ಹಸೊನ್್ ಕ್ಣೆಘಯ್.್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾಚಿ್ ತಲ್್ರ್್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ದೆವ್ಚೆಂ್ ಉತ್ರ್್ ಕ್ಣೆಘಯ್.್ 18

್ ತುಮಿ್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ ಉಪ್ಕ್ರ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ 
ದೆವ್ಥಂಯ್್ ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್  ಕನ್ಯಾಂಚ್್  ಸವ್ಯಾ್  ಥರ್ಚಿಂ್ 
ವಿನಂತಿ್ ಕರ್್ ಆನಿ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಗಜ್ಯಾ್ ಆಸಲ್್ಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ 
ಮ್ಗ್.್ ಹ್ಚೆ�ಖ್ತಿರ್್ ಸದ್ಂಕ್ಳ್್ ತಯ್ರ್್ ರ್ವ್.್ 
ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್  ಕಚೆಯಾಂ್  ಸೊಡ್ನಾ್  ಸೊಡಿನ್ಕ್ತ್.್  ಸಕಕ್ಡ್್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಖ್ತಿರ್್ ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ ಮ್ಗೆಣ್ಂ್ ಕರ್.

19
್ ತೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಖ್ತಿರ್್ ಮ್ಗ್.್ ಹ್ಂವ್್ 

ಉಲೆೈತ್ನ್್ ಸುವ್ತೆಯಾಚೊ್ ಗುಪ್ತ್್ ಸತ್್ ಧೆೈರ್ನ್್ 
ಸ್ಂಗೊಂಕ್ ಜ್ಯ್ಲೆ್ಂ್ ಉತ್ರ್್ ದೆವ್ನ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ 
ದಿಂವ್ಚಿಯಾಖ್ತಿರ್್  ಮ್ಗ್.್  20

್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್  ಪಗಯಾಟ್್ 
ಕಚೆಯಾಂಚ್್  ಮ್ಹಜೆಂ್  ಕ್ಮ್.್  ಆತ್ಂ್  ಬಂದೆಂತ್ಯ�್ 
ಹ್ಂವ್್ ತೆಂ್ ಕ್ಮ್್ ಕತ್ಯಾಂ.್ ಹ್ಂವ್್ ಕಸಲ್ಯಾ್ ರಿತಿನ್್ 
ಉಲೆೈಜ್ಗಿ�್  ತೆ�ಚ್್  ರಿತಿನ್್  ಧೆೈರ್ನ್್ ಉಲೊಂವ್ಕ್್ 
ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ಯೆಶೆಂ್ ಮ್ಗೆಣ್ಂ್ ಕರ್.

ನಮಾನ್
21

್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಮೊಗ್ಚ್ಯಾ್ ಭ್ವ್್ ತುಖಿಕ್ಕ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಸಶಿಯಾಂ್  ಧ್ಡ ತ್ಾ.್  ತೊ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚ್ಯಾ್  ಸೆವೆಂತ್್ 
ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚೊ್ ಸೆವ್ಕ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಹ್ಂಗ್ಚಿ್ ಸಕಕ್ಡ್್ 
ಸಂಗಿತಾ್ ತೊ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಶಿಕಯ್ತಾಲೊ.್ ಹ್ಂವ್್ ಹ್ಂಗ್್ 
ಕಸೊ್  ಆಸ್್  ಆನಿ್  ಕ್ತೆಂ್  ಕತ್ಯಾ್  ಮ್ಹಳೆ್ಂ್  ತವಳ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕಳಿತ್್ ಜ್ತ್ಲೆಂ.್ 22

್ ಆಮಿಚಿ್ ಸಿಥಿತಿ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಕಳಿತ್್ ಆಸ್ಜ್ಯ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಮ್ಹಜ್ ಖುಶಿ.್ ತೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್ 
ತೊ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಉತೆತಾ�ಜತ್್ ಕತ್ಯಾಲೊ.

23
್ ದೆ�ವ್್  ಬ್ಪ್ಥ್ವ್ನಾಯ�್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಜೆಜು್ 

ಕ್ರಿಸ್ತಾಥ್ವ್ನಾಯ�್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಶ್ಂತಿಯ�್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಂತ್್ 
ಆಸ್ಲೊ್್ ಮೊ�ಗ್್ ಉಬೊ್ಂದಿ.್ 24

್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ 
ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ಅಮರ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಮೊಗ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಮೊ�ಗ್್ 
ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಸಮೆ�ಸ ತ್ಾಂಚೆರ್್ ದೆವ್ಚಿ್ ಕುಪ್ಯಾ್ 
ಆಸೊಂದಿ.




