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ಫಿಲ್ಪಿ್ಪರಾರಾಂಕ್ ಬರಯ್ಲೆಲಿಂ ಪತ್ರಿ

1್ ್ 1್ ಜೆಜು್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚೆ್  ಸೆವ್ಕ್  ಜ್ಲೆ್್  ಪ್ವ್್್  ಆನಿ್ 
ತಿಮೊಥಿನ್್ ಫಿಲ್ಪ್್ಪಗ್ರ್ಂಕ್ ಬರಯ್ಲೆ್ಂ್ ಪತ್ರಿ.್ 

ಜೆಜು್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್  ಮ್ರಿಫತ್್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಲೊಕ್ಂಕಯ�್  ಸಮೆಸ್ತಾ್  ವ್ಹಡಿಲ್ಂಕಯ�್  ಸಭೆಚ್ಯಾ್ 
ಸೆವ್ಕ್ಂಕಯ�್ ಆಮಿ್ ಹೆಂ್ ಪತ್ರಿ್ ಬರಯ್ತಾಂವ್.

2
್ ಆಮೊಚಿ್ ಬ್ಪ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾಯ�್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ 

ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಥ್ವ್ನಾಯ�್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕುಪ್ಯಾ್ ಯ�್ ಶ್ಂತಿ್ 
ಲ್ಭೊಂವಿದಾ.

ಪಾವಾಲಿಚೆಂ ಮಾರೆಣ್ಂ
3

್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮೊಚಿ್ ಉಗ್್ಸ್್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ವೆಳ್ರ್್ 
ದೆವ್ಕ್  ಆಗ್ಯಾಂ್  ದಿತ್ಂ.್  4

್ ಹ್ಂವ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸಮೆಸ ತ್ಾಂಖ್ತಿರ್್  ಸದ್ಂಚ್್  ಸಂತೊಸ್ನ್್ 
ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್  ಕತ್ಯಾಂ.್  5

್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಸುವ್ತ್ಯಾ್  ಸೆವೆಂತ್್ 
ತುಮಿ್ ವ್ಂಟೆಲ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ದೆವ್ಕ್ ಆಗ್ಯಾಂ್ 
ದಿತ್ಂ.್  ತುಮಿ್  ಪ್ತೆಯಾಣಂ್  ದವಲ್ಯಾಯಾದಿಸ್ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಆಜ್್  ಪಯ್ಯಾನ್್ ಮ ್್ಹಕ್್  ಕುಮಕ್  ಕೆಲ್ಯಾ.್  6

್ ದೆ�ವ್್ 
ತುಮೆಚಿ�ಥಂಯ್್ ಬರೆಂ್ ಕ್ಮ್್ ಸುರು್ ಕನ್ಯಾ್ ಚಲೊನ್್ 
ಯೆತ್.್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಯೆತ್ನ್್ ದೆ�ವ್್ ತೆಂ್ 
ಕ್ಮ್್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ ಕತ್ಯಾಲೊ್ ಮ್ಹಣ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಭವಯಾಸೊ್ 
ಆಸ್.

7
್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಸಕಕ್ಡ್ಂಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಹ್ಯಾ್  ರಿತಿನ್್ 

ಚಿಂತೆಚಿಂ್  ನ್ಯಾಯ್್  ಜ್ಲೆ್ಂ್  ಮ್ಹಣ್್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಕಳಿತ್್ 
ಆಸ್.್  ತುಮಿ್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಕ್ಳ್್ಂತ್್  ಆಸ್ಲ್ಯಾವವಿಯಾಂ,್ 
ಹ್ಂವ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಚಡ್್  ಲ್ಗಿಸೆಲೊಜ್ಲ್ಮ್ಹಣುನ್್ 
ಚಿಂತ್.್  ತುಮಿ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಕುಪೆಯಾನ್್ ವ್ಂಟೆಲ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ತುಮಿ್ 
ಮ ್್ಹಕ್್  ಲ್ಗಿಸೆಲೆ್  ಜ್ಲ್ಯಾತ್.್  ಹ್ಂವ್್  ಬಂದೆಂತ್್ 
ಆಸ್ತಾನ್ಂಯ�್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಪರಿತಿವ್ದ್್ ಕತ್ಯಾನ್ಯ�್ 
ರುಜುಕತ್ಯಾನ್ಯ�್  ತುಮಿ್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಕುಪೆಯಾಂತ್್ ವ್ಂಟೆಲ್್ ಜ್ಲ್ಯಾತ್.್ 8್ ಹ್ಂವ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್ ಚಡ್್ ಲ್ಲೆತ್ಂ್ ಮ್ಹಣುನ್್ ದೆವ್ಕ್ 
ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಥ್ವ್ನಾ್ ದ್ಖೊವ್ನಾ್ ಆಯ್್ಯಾ್ 
ಮೊಗ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮೊಚಿ್ ಸಕಕ್ಡ್ಂಚೊ್ ಮೊ�ಗ್್ 
ಕತ್ಯಾ.

9
್ ತುಮೆಚಿ�್ ಖ್ತಿರ್್ ಹ್ಂವ್್ ಮ್ಗೆಣ್ಂ್ ಕತ್ಯಾಂ್ ಕ್ತೆಂ್ 

ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್:

ತುಮಿ್  ಮೊಗ್ಂತ್್  ವ್ಡೊನ್ಚ್್  ಜ್ಣ್್ಯೆಚೆ-
ಜ್ಯ್ಯ್್ ಆನಿ್ ಸಮೊ್ನೆಂಚೆ್ ಜ್ಯ್ಯ್.್ 10

್ ಉತತಾಮ್್ 

ವ್ಯ್ಟ್ ಆಸೊಚಿ್ ವಯಾತ್ಯಾಸ್್ ಸಮು್ನ್್ ಕ್ಣೆಘವ್ನಾ್ ಬರೆಂಚ್್ 
ವಿಂಚುನ್್  ಕ್ಡೆಚಿಜ್ಯ್ಯ್;್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್  ಯೆಣ್ಯಾಂತ್್ 
ತುಮಿ್  ಪವಿತ್ರಿಯ�್  ನಿರಪ್ರಿದಿ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಆಸಜಯ್.’್ 
11

್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್  ಕುಮೆಕ್ನ್್  ದೆವ್ಕ್  ಮಹಿಮ್ಯ�್ 
ಆಗ್ಯಾಂಯ�್  ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾಖ್ತಿರ್್  ತುಮಿ್  ಸಬ್ರ್್ 
ಕ್ಮ್್ ಕಚೆಯಾಜ್ವ್ನಾ್ ಆಸಜಯ್.

ಕಷಾ್ಂ ಥಾವ್ನ್ ಸುವಾತಾತಾ ಸೆವೆಕ್ ಕುಮಕ್
12

್ ಭ್ವ್್ ಭಯಣ್ನೊ�,್ ಮ್್ಹಕ್್ ಘಡೆಚಿ್ ಕಷ್ಟ್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ 
ವಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾಯಾಕ್  ಕುಮಕ್  ಜ್ತ್ಮ್ಹಣುನ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಕಳಿತ್್  ಆಸಜಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಅಪೆ�ಕ್ಷಿತ್.್  13

್ ಹ್ಂವ್್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಬಂದೆಂತ್್ ಆಸ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜ್ವ್ನಾಚ್್ 
ಆಸ್.್  ಹ್ಂವ್್  ಕ್ರಿಸ್ತಾ್  ವಿಶ್್ಸಿ್  ಜ್ಲ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್ 
ಬಂದೆಂತ್್ ಆಸ್.್ ಹ್ಂಗ್ಚ್ಯಾ್ ರ್ಕ್ಲ್ಗ್ರ್ಂಕಯ�್ 
ರ್ವೆ್ರ್ಚ್ಯಾ್ ಹೆರ್್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಲೊಕ್ಕಯ�್ ಹೆಂ್ ಕಳಿತ್್ 
ಆಸ್.್ 14

್ ಹ್ಂವ್್ ಆನಿಂಕ್�್ ಬಂದೆಂತ್್ ಆಸ್.್ ಪುಣ್್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಹ್ಯಾ್ ಸಿಥಿತೆಥ್ವ್ನಾ್ ಸಬ್ರ್್ ವಿಶ್್ಸಿ್ ಉತೆತಾ�ಜತ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್  ವಿಷಯೆಚೊ್  ಸಂದೆ�ಶ್್  ಆನಿಂಕ್್ 
ಧೆೈರ್ನ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಸ್ಂಗ್ತಾತ್.

15
್ ಥೊಡೆ್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ಮಸ್ರಿನ್ಯ�್ ಝಗ್್ಯಾಚ್ಯಾ್ 

ಮನೊ�ಭ್ವ್ನ್ಯ�್  ಅನಿ್  ಥೊಡೆ್  ಕುಮಕ್ 
ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ಉದ ದೆಾ�ಶ್ಥ್ವ್ನಾಯ�್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್ 
ವಿಷಯೆಂತ್್ ಶಿಕ್ಯ್ತಾತ್.್ 16

್ ಹೆ್ ಆಪ್ಣ್ಥಂಯ್್ ಮೊ�ಗ್್ 
ಆಸ್ಲ್ಯಾವವಿಯಾಂಚ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಶಿಕಯ್ತಾತ್.್ ಸುವ್ತೆಯಾಕ್ 
ಪರಿತಿವ್ದ್್ ಕಚೆಯಾಂ್ ಕ್ಮ್್ ದೆವ್ನ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ ದಿಲ್ಂ್ 
ಮ್ಹಣುನ್್ ಹ್ಂಕ್್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ 17

್ ದುಸೆರಿ್ ಥೊಡೆ್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಸ್್ಥ್ಯಾವವಿಯಾಂ್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್ ವಿಷಯೆಂತ್್ ಶಿಕಯ ತ್ಾತ್.್ 
ತ್ಂಚ್ಯಾ್  ಸುವ್ತ್ಯಾ್  ಸೆವೆಚೊ್ ಉದ ದೆಾ�ಶ್ಚ್್ ಚೂಕ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಬಂದೆಂತ್್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಕಷ್ಟ್ ದಿ�ಜಯ್್ 
ಮ್ಹಳಿ್ಚ್್ ತ್ಂಚಿ್ ಅಪೆ�ಕ್್.್ 18

್ ತ್ಣಂ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಕಷ್ಟ್ 
ದಿಲ್ಯಾರಿ�್  ಹ್ಂವ್್  ಚಿಂತಿನ್.್  ತ್ಂಚೊ್  ಉದ ದೆಾ�ಶ್್ 
ಪ್ರಿಮ್ಣಕ್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ಪ್ರಿಮ್ಣಕ್ ನ್ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ತೆಂ್ ಪರಿಮುಖ್್ ನ್ಹಯ್.
ತ್ಣಂ್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್  ವಿಷಯೆಂತ್್  ಲೊಕ್ಕ್ 

ಶಿಕಯ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್  ಹ್ಂವ್್  ಸಂತೊಸ್್  ಪ್ವ ತ್ಾಲೊ.್ 
ಆನಿ್  ಮುಖ್ರ್ಯ�್  ಸಂತೊಸ್್  ಪ್ವ ತ್ಾ.್  19

್ ತುಮಿ್ 
ಮ್ಹಜೆ�ಖ್ತಿರ್್ ಮ್ಗೆಣ್ಂ್ ಕತ್ಯಾತ್್ ಆನಿ್ ಜೆಜುಕ್ರಿಸ್ತಾಚೊ್ 
ಆತೊಮ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಕುಮಕ್ ಕತ್ಯಾ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಮ್್ಹಕ್್ 
ಹೆ್ ಕಷ್ಟ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಬಚ್ವ್್ ಕತ್ಯಾ್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ 
ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್  20

್ ಹ್ಂವ್್ ಕಸಲ್ಯಾ್ ವಿಷಯೆಂತ್ಯ�್ 
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ಲಜೆನ್ಶೆಂ್  ಸದ್ಂಚ್ಯಾಬರಿ್  ಆತ್ಂಯ�್  ಸಯ್ತಾ್ 
ಧೆೈರ್ನ್್  ಆಸ್.್  ಹ್ಂವ್್  ವ್ಂಚ್್ಯಾರಿ�್  ಸಯ್,್ 
ಮೆಲ್ಯಾರಿ�್  ಸಯ್್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಕುಡಿಚ್ಯಾ್  ಮ್ರಿಫತ್್ 
ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಕ್  ಮಹಿಮ್್  ಜ್ಯ್ಯ್್  ಮ್ಹಳಿ್ಚ್್  ಮ್ಹಜ್ 
ಆಶ್್  ಆನಿ್  ಭವಯಾಸೊ.್  21

್ ಮ ್್ಹಕ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರಿ್ 
ವ್ಂಚೆಚಿಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾಚ್,್ ಮೊಚೆಯಾಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ 
ಫ್ಯೊದಾಚ್.್ 22

್ ಹ್ಂವ್್ ಜ�ವ್್ ಆಸನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಫಳ್್ 
ಫೊಳ್ದಿಕ್ ಕ್ಮ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಆಸತಾಲೆಂ.್ ಪುಣ್್ ಹ್ಂವ್್ 
ಮೊರ್ಜ್ಯ್ಗಿ�?್  ವ್್  ವ್ಂಚ್ಜ್ಯ್ಗಿ�?್  ಕ್ತೆಂ್ 
ವಿಂಚುನ್್ ಕ್ಡಿಜಯ್ಗಿ�್ ಮ್್ಹಕ್್ ಕಳಿತ್್ ನ್.್ 23

್ ಹ್ಯಾ್ 
ದೊ�ನ್ಂತ್್ ಖಂಯೆಚಿಂ್ ವಿಂಚುನ್್ ಕ್ಡಿಜಯ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂಚ್್ 
ಕಷ್ಟ.್ ಹ್ಂವ್್ ಹೆಂ್ ಜವಿತ್್ ಸೊಡ್ನಾ್ ತ್ಚೆ�್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಆಸೊಂಕ್ ಆಪೆ�ಕ್ಷಿತ್ಂ.್ ತೆಂಚ್್ ಉತತಾಮ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 
24

್ ಪುಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ಹ್ಂಗ್ಚರ್್ ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್ ಕುಡಿಂತ್್ 
ಆಸೆಚಿಂ್ ತುಮ್ಕ್್ ಗಜೆಯಾಚೆಂ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 25

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ 
ಹ್ಂವ್್ ಜವಂತ್್ ಆಸೊನ್್ ತುಮೆಚಿ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಸತಾಲೊಂ್ 
ಮ್ಹಣ್್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಕಳಿತ್್  ಆಸ್.್  ತುಮಿ್  ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಂತ್್ 
ವ್ಡೊನ್್ ಸಂತೊಸ್ನ್್ ಆಸೊಂಕ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕುಮಕ್ 
ಜ್ಯ್ಯ್್  ಮ್ಹಣುನ್ಯ�್  26

್ ಹ್ಂವ್್  ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ 
ತುಮೆಚಿ�ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಸ್ತಾನ್್ ತುಮಿ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಜೆಜುಥಂಯ್್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ವಿಷಯೆಂತ್್  ವ್ಹಡಿ್ಕ್  ಪ್ವ್ಂಕ್  ಆನಿಂಕ್�್ 
ಕ್ರಣ್ಂ್ ಆಸತಾಲ್ಂ.

27
್ ತೆಂ್ ಕ್ತೆಂಯ�್ ಆಸೊಂದಿ,್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ ಸುವ್ತೆಯಾಕ್ 

ಫ್ವ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಜಯೆಯ್.್ ತವಳ್್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಸಶಿಯಾನ್್  ಆಯ್್ಯಾರಿ�್  ಸಯ್,್  ತುಮೆಚಿ�ಥ್ವ್ನಾ್  ಪಯ್ಸೆ್ 
ಆಸ್್ಯಾರಿ�್  ಸಯ್,್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ವಿಷಯೆಂತ್್  ಬಯೊಯಾಯಾ್ 
ಸಂಗಿತಾ್ ವಿಚ್ತ್ಯಾಂ.್ ತುಮಿ್ ಏಕಚ್್ ಉದ ದೆಾ�ಶ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಥಿರ್್  ಆಸ್ತ್್ ಮ್ಹಣುನಿ�್  ಸುವತ್ಯಾಥ್ವ್ನಾ್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್ 
ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಖ್ತಿರ್್ ಏಕ್ಮನ್ಂತ್್  ಕ್ಮ್್ ಕತ್ಯಾತ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಆಯುಕ್ನ್ಚ್್ ಆಸ್ತಾಂ.್ 28

್ ತೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ವಿರೊ�ಧ್್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್  ತುಮಿ್  ಭಿಯೆನ್ಂತ್.್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಬಚ್ವೆಕಯ�್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ದುಸ್ಮನ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ನ್ಸ್ಕಯ�್  ಹೆಂ್  ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ್  ಜ್ಲೆ್ಂ್  ಪರಿಮ್ಣ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 29

್ ತುಮಿ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಥಂಯ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವಲ್ಯಾ್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ದೆಣ್ಯಾಂವವಿಯಾಂಚ್.್ ತಿತೆ್ಂ್ ಮ್ತ್ರಿ್ ನ್ಹಯ್,್ 
ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಖ್ತಿರ್್ ಕಷ್ಟ್  ಕ್ಡೆಚಿ್  ಸಯ್ತಾ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್  ದೆಣೆಂ್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಮೆಳೆ್ಂ.್ ಹೆಂ್ ದೊ�ನ್ಯ�್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ಮಹಿಮ್್ 
ಹ್ಡ ತ್ಾ.್  30

್ ಹ್ಂವ್್  ತುಮೆಚಿ�್  ಮಧೆಂ್  ಆಸ ತ್ಾನ್್ 
ಸುವ್ತೆಯಾಕ್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಆಸ್ತಾನ್್ ಲೊಕ್್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಕೆಲೆ್ಂ್  ಝುಜ್್  ಪಳೆಲ್ಂ.್  ಆತ್ಂಯ�್  ಮ ್್ಹಕ್್ 
ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ಝುಜ್ಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಆಯ್ಕ್ತ್ತ್.್ ಖುದ್ದಾ್ 
ತುಮಿಂಚ್್ ಹ್ಯಾ್ ರಿತಿಚೆಂ್ ಝುಜ್್ ಜ್ಣ್ಂತ್.

ಎರಾವಾಟಾಂತ್ ಜಿಯೆರಾ

2್ ್ 1್ ತುಮೆಚಿಥಂಯ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಥ್ವ್ನಾ್ ಜ್ಲೆ್ಂ್ ಉತೆತಾ�ಜನ್,್ 
ಮೊಗ್ಚೆಂ್ ಪೆರಿ�ರಣ್,್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾಚೊ್ ಎಕ್ಟ್,್ 

ದಯ್್ ಮೊವ್ಳ್ಯ್್ ಆಸ್ಗಿ�?್ 2್ ತುಮೆಚಿಥಂಯ್್ ಹೆಂ್ 
ಆಸ್ಂ್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ತುಮಿ್ ಸಕಕ್ಡ್್  ಎಕ್ಮನ್ಂಚೆ್ 
ಜ್ತಲ್ಯಾತ್.್  ತವಳ್್ ಮ್ಹಜೊ್  ಸಂತೊಸ್್ ಭಪೂಯಾರ್್ 
ಜ್ತ್ಲೊ.್ ಎಕ್ಮೆಕ್್ ಏಕಚ್್ ಮೊ�ಗ್ಂತ್್ ಆಸ್.್ 
ಎಕ್್ಟ್ಚ್ಯಾಮನ್ಚೆ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಎಕ್ಚ್್ ಧೆಯಾ�ಯ್ಂತ್್ 
ಜಯೆಯ್.್  3

್ ತುಮಿ್ ಕ್ತೆಂಯ�್  ಕತ್ಯಾನ್,್  ಸ್್ರ್ಯಾ್ 
ಜ್ಂವ್್  ಆಹಂಕ್ರ್್  ಜ್ಂವ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ವ್ಟ್್ 
ದ್ಖಯ್ನಾಶೆಂ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಕ್ಣೆಘಯ್.್ ಖ್ಲ್್ಯ್ ಮನ್ಚೆಂ್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ತುಮ್ಚಿಯಾಕ್�್ ಚಡ್್ ಹೆರ್ಂಕ್ ಮ್ನ್್ ದಿಯ್.್ 
4

್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಬಯ್ಯಾಪಣ್ಂಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಮ್ತ್ರಿ್ 
ಚಿಂತಿನ್ಶೆಂ್ ಹೆರ್ಂಚ್ಯಾ್ ಜವಿತ್ಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಯ�್ 
ಚಿಂತ್.

ನಿಸಾವಾರ್ತಾ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ
5

್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾ್  ಜೆಜುಥಂಯ್್ ಆಸೆಚಿಂ್ ಮನ್್ ತುಮೆಚಿ�ಥಂಯ್್ 
ಆಸೊಂದಿ.

್  6್ ತೊ್ ದೆವ್ಸಂಯ್ಬಾಚೊ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್್ಯಾರಿ�್ ದೆವ್ಕ್ 
ಸಮಸಮ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್್ಯಾರಿ�

ತಿ್ ಪದಿ್್ ಸೊಡೊಚಿನ್್ ಮ್ಹಣುನ್.
್  7್ ತಿ್ ಪದಿ್್ ತ್ಣೆಂ್ ಸೊಡ್ನಾ್ ದಿ�ವ್ನಾ

ಸೆವ್ಕ್ಚ್ಯಾ್ ಸಂಯ್ಬಾಕ್ ನೆ್ಹಸೊನ್್ ಕ್ಣೆಘವ್ನಾ್ 
ಮನ್ಶೆಚ್ಯಾ್ ರುಪ್ನ್್ ಆಯೊ್.

್  8್ ತೊ್ ಮನಿಸ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಜಯೆತ್ನ್
ಆಪ್ಣ್ಕಚ್್ ಖ್ಲೊತಾ್ ಕನ್ಯಾ್ ಮರಣ್್ ಪಯ್ಯಾನ್್ 

ಲೆಖಿನ್ಶೆಂ್ ದೆವ್ಕ್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ ವಿಧೆ�ಯ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ,

ಖುಸ್ಯಾಚೆರ್್ ಪ್ರಿಣ್ಚ್್ ದಿಲೊ.
್  9್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ದೆವ್ನ್್ ತ್ಕ್್ ಅತಿಊಂಚ್್ಯಾ್ 

ಸ್ಥಿನ್ಕ್ ಉಬ್ನ್ಯಾ
ಉಲಯಾಲ್ಯಾ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ನ್ಂವ್ಂಚ್ಯಾಕ್�್ ಶೆರಿ�ಷ್ಠ್್ 

ಜ್ಲೆ್ಂ್ ನ್ಂವ್್ ತ್ಕ್್ ದಿಲ್ಂ.
್ 10್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಸಗ್ಯಾರ್ಯ�್ ಸಂಸ್ರ್ಚೆರ್ಯ�್ 

ಪ್ತ್ಳ್ಚೆರ್ಯ�್ ಆಸೆಚಿ್ ಹಯೆಯಾಕೊ್ಯ�
ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ನ್ಂವ್ಕ್ ಸಪಯಾಡೊನ್,

್ 11್ “ಜೆಜು್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾಚ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾಲೆ.
ಹ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ದೆವ್್ ಬ್ಪ್ಕ್ ಮಹಿಮ್್ 

ಜ್ತ್ಲ್.

ದೆವಾಕ್ ಮಾನೊವಾಂಚೆ ಲೊೇಕ್ ಜಾರಾ
12

್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಮೊಗ್ಚ್ಯಾ್  ಇಷ್ಟನೊ�,್  ಹ್ಂವ್್ 
ತುಮೆಚಿ�್ ಮಧೆಂ್ ಆಸ ತ್ಾನ್್ ತುಮಿ್ ಸದ್ಂಚ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ಉತ್ರಿಂ್ ಪರಿಕ್ರ್್ ಚಲ್್ಯಾತ್.್ ಆತ್ಂ್ ಹ್ಂವ್್ ಪಯ್ಸೆ್ 
ಆಸ ತ್ಾನ್ಂಯ್್ ಆನಿಂಕ್�್ ಚಡ್್ ಉಬೆಯಾಂತ್್ ಚಲ್್ಯಾತ್.್ 
ತುಮಿ್  ದೆವ್ಕ್  ಭೆಭಿರ್ಂತಿನ್್  ಆಸೊನ್್  ತುಮಿಚಿ್ 
ಬಚ್ವಿ್ ಕ್ಮ್್ ಚಲಯ್ತಾ್ ರ್ವ್.್ 13

್ ವ್ಹಯ್,್ ತ್ಕ್್ 
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ಮ್ನ್ಲ್್ಂ್ ಕ್ಮ್್ ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಅಪೆ�ಕ್್್ ತೊಚ್್ 
ತುಮೆಚಿಥಂಯ್್ ಉಬಯ್ತಾಲೊ್ ತೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್ ತೆಂ್ ಕರುಂಕ್ 
ತೊಚ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸಕತ್್ ದಿತ್ಲೊ.

14
್ ತುಮಿ್ ಕಚೆಯಾಂ್ ಹಯೆಯಾಕಯ�್ ಪುಪುಯಾನ್ಯಾಸ್ತಾಂಯ�್ 

ಗುಣುಗೆಣ್ಣ್ಸ್ತಾನ್ಂಯ�್ ಕರ್.್ 15
್ ತವಳ್್ ನಿರ್ಪ್ರಿಧಿಯ�್ 

ಪವಿತ್ರಿಯ�್  ಜ್ಲೆ್್  ನಿತಳ್್  ಜ್ಲ್್್  ದೆವ್ಚಿ್  ಭುಗಿಯಾಂ್ 
ಜ್ತಲ್ಯಾತ್.್ ಖೊಟ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್ ಮಧೆಂ್ ಜಯೆಂವೆಚಿಂ್ 
ತುಮಿ್  ಕ್ಳೊೆಂಕ್ಂತ್್ ಅಂತ್ರಿಳ್ಚೆರ್್  ಪಜಯಾಳ್ಚಿಯಾ್ 
ನೆಕೆತ್ರಿಂಬರಿ್ ಆಸ್ತ್.್ 16

್ ಜವಿತ್್ ದಿಂವೆಚಿಂ್ ಉತ್ರ್್ 
ತುಮಿ್  ತ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್  ದಿಲ್ಯಾರ್,್  ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್  ಯೆತನ್್ 
ಹ್ಂವ್್ ವ್ಹಡಿ್ಕ್ಯೆಂತ್್ ಆಸೊಂಕ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ತ್ಲೆಂ,್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಮ್ಹಜೆಂ್  ಕ್ಮ್್ ವಯಾರ್ಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾ.್ 
ಹ್ಂವ್್ ರಂಗಸಥಿಳ್ರ್್ ಧ್ಂವುನ್್ ಜಕ್್ಂ.

17
್ ತುಮಿ್ ತುಮಿಚಿ್ ಜವಿತ್ಂ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಸೆವೆಖ್ತಿರ್್ 

ಬಲ್ದ್ನ್ಂತ್್ ಭೆಟೊಂಕ್ ತುಮಿಚಿ್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಪೆರಿ�ರಣ್್ ದಿತ್.್ ಎಕ್ದ್ವೆಳ್,್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಬಲ್ದ್ನ್್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಹ್ಂವ್ಚ್್  ಸಹಭೆಟವಿಣ್್  ಭೆಟೊಂಕ್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ಸಂತೊಸ್್ ಪ್ವ್ತಾ,್ ತುಮ್ಚಿಯಾಸಕಕ್ಡ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಸಂತೊಸ್್ ಪ್ವ ತ್ಾ.್ 18

್ ತಶೆಂಚ್್ ತುಮಿ್ 
ಸಯ್ತಾ್  ಸಂತೊಸ್್  ಪ್ವ್,್  ಮ್ಹಜ್ಯಾಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಸಂತೊಸ್್ ಪ್ವ್.

ತಿಮಥಿ ಆನಿ ಎಪಾಫರಿದತ್
19

್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಸಶಿಯಾನ್್ ತಿಮೊಥಿಕ್ ಜ್ಯ್್ ತಿತೆಂ್್ ವೆಗಿಂಚ್್ 
ಧ್ಡುಂಕ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಜೆಜುಥಂಯ್್  ಭವಯಾಸ ತ್ಾಂ.್ 
ತ್ಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ತುಮೆಚಿಂ್ ಸುಖ್್ ದುಖ್್ ಸಮು್ನ್್ 
ಕ್ಣೆಘಲ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಉತ ತೆಾ�ಜನ್್  ಜ್ಯ್ತಾ.್ 
20

್ ತ್ಚೆ�ಬರಿ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ವಿಷಯೆಂತ್್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ 
ಚಿಂತೆಚಿಂ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಕೊಣ್ಚ್್ ನ್.್ 21

್ ಉಲಯಾಲೆ್ 
ಕೆ�ವಲ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಮ್ತ್ರಿ್ ಚಿಂತ್ತ್್ ಶಿವ್ಯ್್ 
ಜೆಜು್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್  ಸೆವೆ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಚಿಂತಿನ್ಂತ್.್ 
22

್ ತಿಮೊಥಿ್ ಕಸಲೊ್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ 
ಪೂತ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಬ್ಪ್ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಸೆವ್್  ಕರಿಶೆಂ್ 
ತ್ಣೆಂ್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ಚಿಯಾಂತ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಸೆವ್್ ಕೆಲ್ಯಾ.್ 23

್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಚಲ್ಚಿಯಾ್ ತನೆಕ್ಚೊ್ 
ಪಲ್ತ್ಂಶ್್ ಸಮಲ್್್ಯಾ್ ತಕ್ಷಣ್ಚ್್ ತ್ಕ್್ ತುಜೆ�್ ಸಶಿಯಾನ್್ 
ಧ್ಡ ತ್ಾ.್ 24

್ ತೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚ್ಯಾ್ ಕುಮೆಕ್ನ್್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಸಶಿಯಾನ್್  ಜ್ಯ್್ ತಿತೆ್ಂ್  ವೆಗಿಂಚ್್ ಯೆತ್್ 
ಮ್ಹಳೊೆ ್್ ಭವಯಾಸೊ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಆಸ್.

25
್ ಎಪ್ಫೊರಿದಿತ್್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್  ಮ್ಹಜೊ್  ಭ್ವ್್ 

ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್  ಸೆೈನ್ಯಾಂತ್್  ತೊ್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಕ್ಮ್್ ಕತ್ಯಾ್ ಅನಿ್ ಸೆವ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಆಸ್.್ 
ಮ ್್ಹಕ್್  ಕುಮಕ್ ಜ್ಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ವೆಳ್ರ್,್ ತುಮಿ್ 
ತ್ಕ್್  ಮ್ಹಜೆ�್  ಸಶಿಯಾನ್್  ಧ್ಡ್ನಾ್  ದಿಲ್ಂ.್  ಆತ್ಂ್ 
ಹ್ಂವ್್ ತ್ಕ್್ ತುಮೆಚಿ�್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಧ್ಡ್ಚಿಯಾರ್್ 
ಆಸ್.್ 26

್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸಕಕ್ಡ್ಂಕ್ 

ಪಳೆಂವ್ಕ್್ ಚಡ್್ ಆತುರ್ಯೆನ್್ ಆಸ್.್ ಆಪುಣ್್ ಪ್ಡೆಂತ್್ 
ಆಸ್ಲೆಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಕಳಿತ್್  ಆಸ್ಲ್ಯಾವವಿಯಾಂ್  ತ್ಕ್್ 
ಖಂತ್್ ಜ್ಲ್ಯಾ.್ 27

್ ತೊ್ ಪ್ಡೆಂತ್್ ಮೊಚ್ಯಾಯಾ್ ಸಿಥಿತೆರ್್ 
ಆಸೊ್.್  ಪುಣ್್  ದೆವ್ನ್್  ತ್ಕ್್  ದಯ್ದ್ಖಯ್;್ 
ತ್ಕ್್ ಮ್ತ್ರಿ್ ನ್ಹಯ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಸಯ್ತಾ್ ದಯ್ದ್ಖಯ್.್ 
28

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತ್ಕ್್ ತುಮೆಚಿ�್ ಸಶಿಯಾನ್್ ಧ್ಡುಂಕ್ 
ಹ್ಂವ್್ ಚಡ್್ ಆತೆರಿಗ ತ್ಾಂ.್ ತುಮಿ್ ತ್ಕ್್ ಪಳೆತ್ನ್್ 
ಸಂತೊಸ್್ ಪ್ವ ತ್ಾಲ್ಯಾತ್್ ಆನಿ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ವಿಷಯೆಂತ್್ 
ಮ ್್ಹಕ್್  ಆಸ್ಲ್್  ಖಂತ್್  ಆಖೆ�ರ್್  ಜ್ತ್.್  29

್ ಚಡ್್ 
ಸಂತೊಸ್ಂತ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಥಂಯ್್ ತ್ಕ್್ ಸ್್ಗತ್್ 
ಕರ್.್  ಎಪ್ಫೊರಿದಿತ್್  ತಸಲ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್  ಮ್ನ್್ 
ದಿ�ಯ್.್ 30

್ ತ್ಣೆಂ್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್ ಕ್ಮ್ಖ್ತಿರ್್ ಚಡ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಪೊ್್ ಜ�ವ್ಚ್್ ದಿಲ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್ ತ್ಕ್್ ಮ್ನ್್ 
ಮೆಳ್ಜ್ಯ್.್ ಮ್್ಹಕ್್ ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್ ತ್ಣೆಂ್ ಆಪೊ್್ 
ಜ�ವ್್ ರಿಸೆಕ್ರ್್ ಘಾಲೊ.್ ಹ್ಯಾ್ ರಿತಿಚಿ್ ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ನ್.

ಕ್ರಿೇಸ್ತಾಚ್ ಸಕಕಾಡಾಚಾಕ್ೇ ಪರಿಮುಖ್

3್ ್ 1್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಭ್ವ್್ ಭಯಣ್ನೊ�,್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಥಂಯ್್ 
ಸಂತೊಸ್್ ಪ್ವ್.್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಪಯೆ್ಂ್ ಬರಯೆ್ಂಚ್್ 

ಪತ್ಯಾಯಾನ್್  ಬರೊಂವ್ಕ್್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಕ್ಂಯ್್  ಬೆಜ್ರ್್ 
ನ್;್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ತೆಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಆನಿಂಕ್�್ 
ಸ್ಂಬ್ಳ್ತಾ.

2
್ ವ್ಯ್ಟ್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್  ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್  ವಿಷಯ್ಂತ್್ 

ಚತ್ರಿಯೆನ್್ ರ್ವ್.್ ತೆ್ ಸುಣ್ಯಾಂ್ ಬರಿ್ ಆಸ್ತ್.್ ಸುನತ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗುನ್್ ವಿಸೆ್ಚ್್ ಲುಂವ್ತಾಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ ವಿಷಯೆಂತ್್ 
ಚತ್ರಿಯ್್ ಕರ್.್ 3್ ಆಮಿ್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ಖರಿ್ ಜ್ಲ್್್ ಸುನತ್್ 
ಜೊಡ್ಲೆ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ಂವ್;್  ದೆವ್ಕ್  ಆತ್ಯಾಚ್ಯಾ್ 
ಮ್ರಿಫತ್್ ಆರ್ಧ್ನ್್  ಕಚೆಯಾಂ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ಂವ್.್  ್ a್ 
ಆಮಿ್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಥಂಯ್್ ಆಸೊಂಕ್ ವ್ಹಡಿ್ಕ್ ಪ್ವ್ತಾವ್.್ 
ಆಮಿ್ ಆಮೆಚಿ�ರ್್ ಜ್ಂವ್್ ಆಮಿ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಚಿಯಾ್ ವಯ್ರಿ್ 
ಜ್ಂವ್್ ಭವಯಾಸೊ್ ದವರಿನ್ಂವ್.್ 4

್ ಹ್ಂವ್್ ಮ್ಹಜೆರ್್ 
ಭವಯಾಸೊ್ ದವಚೊಯಾ್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ದವರಿನ್.್ ಆಪ್ಣ್ಚೆರ್್ 
ಭವಯಾಸೊ್ ದವರುಂಕ್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ ಆಧ್ರ್್ ಆಸ್ಮ್ಹಣುನ್್ 
ಕೊಣೆಂಯ�್ ಚಿಂತ್್ಯಾರ್,್ ಮ್ಹಜೆರ್್ ಭವಯಾಸೊ್ ದವರುಂಕ್ 
ಮ್್ಹಕ್್ ತ್ಚೆ�್ ಪ್ರಿಸ್್ ಚಡ್್ ಆಧ್ರ್್ ಆಸ್.್ 5್ ಜಲಮಲ್್ಯಾ್ 
ಆಟ್್್  ದಿಸ್್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಸುನತ್್  ಜ್ಲ್.್  ಹ್ಂವ್್ 
ಇಸ್ರಿಯೆಲ್್ ಕುಳಿಯೆಚೊ್ ಆನಿ್ ಬೆಜಮಚ್ಯಾ್ ಘರ್ಣ್ಯಾಚೊ.್ 
ಹ್ಂವ್್ ಹೆಬ್ರಿವ್ಂಚೊ್ ಆನಿ್ ಮ್ಹಜೆ್ ಆವಯ್್ ಬ್ಪ್ಯ್್ 
ಸಯ್ತಾ್  ಹೆಬ್ರಿವ್.್  ಹ್ಂವ್್  ಮೊಯ್ೆಚೊ್  ನಿಯಮ್್ 
ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ಪರಿಮುಖ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಲೆಖುನ್್ ಫ್ರಿಜೆವ್್ ಜ್ಲೊ;್ 
6

್ ಜುದೆವ್್ ಸಮೊಡೆತಾಂತ್್ ಚಡ್್ ಹುಮೆದ್್ ಆಸ್ಲೊ್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾಸಭೆಕ್ (ವಿಶ್್ಸ್ಯಾಂಕ)್ ದಗಿದಾಲೆಂ.್ ಮೊಯ್ೆಚ್ಯಾ್ 

a 3.3ಆಮಿ ಜಾಲಾಕ್ರಿೇ… ಆರಾಧನ್ ಕಚೆತಾಂ 
ಜಾವಾನ್ಸಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ ದೆವ್ಕ್ ಆತ್ಯಾಥ್ವ್ನಾ್ ಆರ್ಧನ್್ 
ಕಚೆಯಾಂ.
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ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ಕ್ ಸದ್ಂಕ್ಳ್್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಕೊಣೆಯ�್ ಮ್ಹಜೆ�್ ವಿಷಯೆಂತ್್ ಚೂಕ್ 
ಸೊದುನ್್ ಕ್ಡುಂಕ್ ಜ್ವ್ನಾ.

7
್ ಎಕ್್ ಕ್ಳ್ರ್್ ಹೆಂ್ ಸಗೆ್ಂ್ ಪರಿಮುಖ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೆಂ.್ 

ಪುಣ್್ ಆತ್ಂ್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾ್  ಪ್ಸತ್್ ತೆಂ್ ಸಗೆ್ಂ್ ಲುಕ್ಸೆಣ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ಂತ್.್ 8

್ ತೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್,್ ಮ್ಹಜೊ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ 
ಜ್ಲೊ್್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಕ್ ಜ್ಣ್್ ಜ್ಂವೆಚಿಂಚ್್ ಸಗ್್ಯಾ್ 
ಸಂಗಿತಾಚ್ಯಾಕ್್ ಚಡ್್ ಉತತಾಮ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಭೊಗ್್.್ 
ಹ್ಂವ್್  ಕಸಲೆಂ್  ಪರಿಮುಖ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಲೆಖ್್ಂಗಿ�್  ತೆಂ್ 
ಸಕಕ್ಡ್್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಕ್ ಲ್ಗುನ್್ ಹೊಗ್್ಯೆ್ಂ.್ ತೆಂ್ ಸಕಕ್ಡ್್ 
ಲುಕ್ಸೆಣ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಸಮ್ಲ್ಂ.್ 9್ ಹ್ಂವ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ 
ಜೊಡುಂಕ್ ಆನಿ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಥಂಯ್್ ಆಸೊಂಕ್ ಹೆಂ್ ಮ್್ಹಕ್್ 
ಆವಕ್ಸ್್ ಕನ್ಯಾ್ ದಿತ್.್ ಹ್ಂವ್್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ 
ನಿತಿವಂತ್್  ಜ್ಲ್.್  ತಿ್  ನಿ�ತ್,್  ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ 
ಪ್ಳ್ಲ್್ಯಾ್  ವವಿಯಾಂ್  ಮೆಳ್ನ್.್  ಹೆಂ್  ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚ್ಯಾ್ 
ಮ್ರಿಫತ್್ ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಮೆಳ್ತಾ.್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಥಂಯ್್ ಮ್್ಹಕ್್ 
ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ದೆವ್ನ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ 
ನಿತಿವಂತ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಕೆಲೆಂ.್  10

್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಕಯ�್  ಪುನರ್್ 
ಜವಂತ್ಪಣ್ಚಿ್ ಸಕತ್ಯ�್ ಸಮು್ನ್್ ಕ್ಣೆಘವ್ನಾ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ಕಷ್ಟಂತ್್  ವ್ಂಟೆಲ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ತ್ಚ್ಯಾ್ ಮೊನ್ಯಾಂತ್್ 
ತ್ಚೆ�ಬರಿ್  ಜ್ಯ್ಯ್್  ಮ್ಹಳಿ್ಚ್್  ಮ್ಹಜ್  ಅಪೆ�ಕ್್.್ 
11

್ ಆಶೆಂ್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ಹ್ಂವ್್ ಮೆಲ್್ಯಾಂತೊ್್  ಪುನರ್್ 
ಜವಂತ್್ ಜ್ತ್ಲೊಂ್ ಮ್ಹಳೊೆ ್್ ಭವಯಾಸೊ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಆಸ್.

ಶೆವಟ್ ಪಾವ್ಂಕ್ ಪರಿಯತನ್
12

್ ಇತ್್ಯಾ್ ಭಿತರ್ಚ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಹೆಂ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಸ್ಧನ್್ 
ಕನ್ಯಾ್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾತ್್ ಜೊಡ್್ಯಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ನ್.್ 
ಹ್ಂವೆಂ್ ತೊ್ ಶೆವಟ್್ ಆನಿಂಕ್�್ ಪ್ವ್ಂಕ್ ನ್.್ ಪುಣ್್ ತೊ್ 
ಶೆವಟ್್ ಪ್ವ್ನ್್ ತೊ್ ಮ್ಹಜೊಜ್ವ್ನಾ್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ 
ಪರಿಯತನ್್ ಕತ್ಯಾಂ.್ ಹಿ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ್ ಆಶ್.್ ತ್ಯಾ್ ಕ್ರಣ್ಂ್ 
ವವಿಯಾಂಚ್,್ ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಆಪ್ಣ್ಚೊ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕನ್ಯಾ್ 
ಕ್ಣೆಘಲೊ.್ 13

್ ಭ್ವ್್ ಭಯಣ್ನೊ�,್ ಹ್ಂವ್್ ಆನಿಂಕ್�್ 
ತೊ್ ಶೆವಟ್್ ಪ್ವ್ಂಕ್ ನ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂಚ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಕಳಿತ್್ 
ಆಸ್.್ ಪುಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ ಪಯ್ೆಂಚೊಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ 
ವಿಸೊರಿನ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಮುಖ್ರ್್ ಆಸೊಚಿ್ ಶೆವಟ್್ ಪ್ವ್ಂಕ್ 
ಮ್ಹಜೆ�್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಜ್ತ್್ ತಿತೆ್ಂ್ ಧ್ಂವ ತ್ಾ.್ 14

್ ದೆವ್ನ್್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಊಂಚ್್ಯಾ್ ಜವಿತ್ಕ್ 
ಆಪವ್ನಾ್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಮುಖ್ರ್್ ದವಲ್ಯಾಯಾ್  ಇನ್ಮ್ಕ್ 
ಶೆವಟ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘವ್ನಾ್ ಧ್ಂವುನ್ಚ್್ ಆಸ್.

15
್ ಆತಿಮೀಕ್  ಜವಿತ್ಂತ್್  ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್ 

ಹಂತ್ಕ್  ಆಯ್ೆಲೆ್  ಆಮಿ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಹ್ಯಾಚ್್  ರಿತಿನ್್ 
ಚಿಂತಿಜಯ್.್  ತುಮಿ್  ಹ್ಯಾ್  ಸಂಗಿತಾನಿ್  ಖಂಯೆಚಿಯ�್ 
ಮ್ನೊ್ನ್್ ಕ್ಣೆಘನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ದೆ�ವ್ಚ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ತೆಂ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕಳಿತ್್ ಕತ್ಯಾಲೊ.್ 16

್ ಪುಣ್್ ಆಮಿ್ 
ಎದೊಳ್ಚ್್ ಜೊಡ್ಲೆಂ್ ಸತ್್ ಪ್ಳ್ನಾ್ ಚಲ್ಯಾಂ.

17
್ ಭ್ವ್್ ಭ್ಯಣ್ನೊ�,್ ತುಮಿ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಬರಿ್ 

ಜಯೆಂವ್ಕ್್  ಪರಿಯತನ್್  ಕರ್.್  ಆಮಿ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ದ್ಖಯ್್ಯಾ್  ನಮುನ್ಯಾ್  ಪರಿಕ್ರ್್  ಜಯೆತಲ್ಯಾಂ್  ಬರಿ್ 
ಜಯೆಯ್.್ 18

್ ಸಬ್ರ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ ಖುಸ್ಯಾಕ್ ದುಸ್ಮನ್್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾಬರಿ್ ಜಯೆತ್ತ್.್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸಬ್ರ್್ ಪ್ವಿಟಂ್ ಸಮ್ಯ್್ಂ.್ ಆತ್ಂಯ�್ 
ರಡುನ್ಚ್್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್  19

್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್  ಚ್ಲ್್  ವವಿಯಾಂ್ 
ತ್ಂಕ್್ ನ್ಸ್ಕಡೆನ್್ ಚಲಯ ತ್ಾ.್ ತೆ್ ದೆವ್ಚಿ್ ಸೆವ್್ 
ಕರಿನ್ಂತ್.್ ತೊ್ ಲೊ�ಕ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಸಂತೊಸ್ಖ್ತಿರ್್ 
ಮ್ತ್ರಿ್ ಜಯೆತ್ತ್.್ ತ್ಣಂ್ ಲಜೆಚಿಂ್ ಕ್ಮ್್ ಕನ್ಯಾ,್ 
ತ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ವ್ಹಡಿ್ಕ್  ಕತ್ಯಾತ್.್  ತ್ಣಂ್  ಹ್ಯಾ್ 
ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್  ವಿಷಯ್ಂಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಮ್ತ್ರಿ್ 
ಚಿಂತ್ತ್.್ 20

್ ಆಮಿ್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ಸಗಿಯಾಂಚೆ್ ನ್ಗರಿಕ.್ 
ಆಮೊಚಿ್ ಸೊಡ್ಣ ದ್ಾರ್್ ಥಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾಚ್್ ಯೆಂವ್ಚಿ್ ವ್ಟ್್ 
ಪಳೆತ್ಂವ್.್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜ್ಲೊ್್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾಚ್್ ಆಮೊಚಿ್ 
ಸೊಡ್ಣ ದ್ಾರ್.್ 21

್ ತೊ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಸಕ ತೆಾನ್್ ಸವ್ಯಾ್ ರ್ಜ್ಟ್್ 
ಚಲಯ್ತಾ್ ಆನಿ್ ಆಮಿಚಿ್ ಕ್ಕೊಯಾಳ್್ ಹ್ಯಾ್ ಕುಡಿಕ್ ರುಪ್ಂತರ್್ 
ಕನ್ಯಾ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಸಚಿಂತ್್ ಮಹಿಮೆಭರಿತ್್ ಕುಡಿಬರಿ್ ಕತ್ಯಾ.

ಕರಿಜಯ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ರಾಮಾ

4್ ್ 1್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಭ್ವ್್ ಭಯಣ್ನೊ�,್  ಹ್ಂವ್್ ತುಮೊಚಿ್ 
ಮೊ�ಗ್್  ಕತ್ಯಾಂ್  ಆನಿ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಪಳೆಂವ್ಕ್್ 

ಆಶೆತ್ಂ.್ ತುಮಿ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಸಂತೊಸ್್ ಕನ್ಯಾ,್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ವಿಷಯೆಂತ್್  ಹ್ಂವ್್  ವ್ಹಡಿ್ಕ್  ಪ್ವ್ಶೆಂ್  ಕೆಲ್ಂ.್ 
ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಯಾಬರಿ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೊ್ 
ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕರ್.

2
್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಥಂಯ್್  ಏಕಚ್್  ಮನ್್  ಆಸ್ಜಯ್್ 

ಮ್ಹಣ್್  ಹ್ಂವ್್  ಎವ್ದಿಯ್ಕಯ�್  ಸಿಂತಖೆ�ಯ�್ 
ವಿಚ್ನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘತ್.್ 3

್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಇಷ್ಟ,್ ತುಂ್ ಮ್ಹಜೊ್ 
ಸಹವ್ವ್ರಿಡಿ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಥ್ವ್ನಾ್ ಸೆವ್್ ಕರುನ್್ 
ಆಸ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್ ಹ್ಯಾ್ ಸಿತ್�ಯ್ಂಕಯ�್ ತುವೆಂ್ ಕುಮಕ್ 
ಕರಿಜಯ್್  ಮ್ಹಣುನ್್  ತುಜೆ�ಲ್ಗಿಂ್  ಮ್ಗ ತ್ಾಂ.್  ಹ್ಯಾ್ 
ಸಿತ್�ಯ್ಂನಿ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಸ್ಂಗ್ತ್್ ಸುವ್ತೆಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ 
ಸೆವ್್ ಕೆಲ್ಯಾ.್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಸೆವ್್ ಕತ್ಯಾಲ್ಯಾ್ 
ಕೆ್ಮೆಂತ್್  ಆನಿ್  ಹೆರ್್  ಸೆವ್ಕ್ಂ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಹ್ಯಾ್  ಸಿತ್�ಯ್ಂನಿ್  ಸೆವ್್  ಕೆಲ್ಯಾ.್  ತ್ಂಚಿ್  ನ್ಂವ್್ 
ಜಯೆತಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್ a್ ಬರಯ್್ಯಾಂತ್.

4
್ ಸದ್ಂಚ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಥಂಯ್್ ಸಂತೊಸ್್ ಪ್ವ್;್ 

ಸಂತೊಸ್್ ಪ್ವ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ.
5

್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಭೊಳೆಪಣ್ಯ�್ ದಯ್ಳ್ಯ�್ ಸಕಕ್ಡ್್ 
ಲೊ�ಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿಯಾ್ ಬರಿ್ ಜ್ಂವಿದಾ.್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ವೆಗಿಂಚ್್ 
ಯೆತ್.್ 6್ ಕಸಲ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಯ�್ ಚಿಂತಿನ್ಕ್ತ್.್ ಪುಣ್್ 
ಮ್ಗೆಣ್ಂ್ ಕನ್ಯಾಚ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಗಜೆಯಾಂಕ್ ದೆವ್ಕಡೆ್ 
ವಿನಂತಿ್ ಕರ್.್ ತುಮಿ್ ಮ್ಗೆಣ್ಂ್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ವೆಳ್ರ್್ 

a 4.3 ಜಿಯೆತಾಲಾಕ್ಂಚಾಕ್ ಪುಸತಾರಾಂತ್ ವಿಂಚುನ್್ ಕ್ಡ್ಲ್ಯಾ್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಚೆಂ್ ನ್ಂವ್್ ಆಸೊಚಿ್ ದೆವ್ಚೊ್ 
ಪುಸತಾಕ.್ ಪಳೆಯ್:್ ಉಗ್್ಪಣ್್ 3:5;್ 21:27.
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ದೆವ್ಕ್ ಆಗ್ಯಾಂ್ ದಿಯ್.್ 7
್ ದೆವ್ಚೆಂ್ ಸಮ್ಧ್ನ್್ 

ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ಜೆಜುಥಂಯ್್ ತುಮಿಚಿ್ ಕ್ಳ್್ಂಯ�್ ಮನ್ಂಯ�್ 
ರ್ಕತಾಲೆಂ.್  ದೆವ್ನ್್ ದಿಂವಿಚಿ್ ತಿ್  ಶ್ಂತಿ್ ಆಮಿ್ ಆರ್ಯಾ್ 
ಕರುಂಕ್ ಜ್ಯ್ನಾತ್್ಯಾ್ ತಿತಿ್್ ಆಗ್ಧ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.

8
್ ಭ್ವ್್ ಭ್ಯಣ್ನೊ�,್ ಬರೆಂ್ ಜ್ಲ್ಂ್್ ಆನಿ್ ಆಗ್ಯಾಂಕ್ 

ಯೊ�ಗ್ಯಾ್ ಜ್ಲ್್್ ಸಂಗಿತಾಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಚಿಂತ್.್ ಸತ್್ 
ಜ್ಲೆಂ್,್ ಮ್ಯ್ಯಾದಿಚೆಂ,್ ನ್ಯಾಯ್್ ಜ್ಲೆಂ್,್ ನಿಮಯಾಳ್,್ 
ಸೊಭಿತ್್  ಜ್ಲೆ್ಂ್  ಆನಿ್  ಮ್ನ್ಪ್ತ್ರಿ್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್ 
ವಿಷಯ್ಂಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಗಮನ್್  ಕರ್.್  9

್ ತುಮಿ್ 
ಮ್ಹಜೆ�್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಕ್ಣೆಘಲೆ್ಂ,್ ಘತ್ಲೆಂ,್ ಆಯಕ್ಲೆ್ಂ್ 
ಆನಿ್ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ್ ಪಳೆಲೆ್ಂ್ ಕರ್.್ ತವಳ್,್ ಸಮ್ಧ್ನ್್ 
ದಿಂವ್ಚಿ್ ದೆ�ವ್್ ತುಮೆಚಿ�್ ಸವೆಂ್ ಆಸತಾಲೊ.

ಫಿಲ್ಪಿ್ಪ ಕ್ರಿಸಾತಾಂವಾಂಕ್ ಪಾವಾಲಿಚೆಂ ನಮಾನ್
10

್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ವಯ್ರಿ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಆಸೊಚಿ್ ಹುಸೊಕ್್ ತುಮಿ್ 
ಪತ್ಯಾಯಾನ್್  ದ್ಖೊಂವ್ಚಿಯಾ್  ಖ್ತಿರ್್  ಹ್ಂವ್್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಥಂಯ್್ ಚಡ್್ ಸಂತೊಸ್್ ಪ್ವ್ತಾಂ.್ ತುಮಿ್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಹುಸೊಕ್್ ಕನ್ಯಾಂಚ್್ ಆಸ್ತ್.್ ಪುಣ್್ 
ತೊ್  ದ್ಖೊಂವ್ಕ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಆವಕ್ಸ್ಸ್್  ನ್ತೊ್.್ 
11

್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಸ್ಂಗಿಚಿಂ್ ಹಿಂ್ ಉತ್ರಿಂ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ 
ಗಜೆಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ನ್ಹಯ್.್ ಮ್ಹಜೆ�ಥಂಯ್್ ಆಸ್ಚಿಯಾಂತ್್ ಆನಿ್ 
ಮ ್್ಹಕ್್  ಘಡ್ಚಿಯಾ್  ಹಯೆಯಾಕ್ಂತ್್  ಧ್ದೊಶಿ್  ಕರುಂಕ್ 
ಹ್ಂವೆಂ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಕ್ಣೆಘಲ್ಂ.್ 12

್ ಭುಕೆನ್್ ಆಸ್ತಾನ್ಯ�್ 
ಭಪೂಯಾರ್್ ಆಸ ತ್ಾನ್ಂಯ�್  ಕಶೆಂ್  ಜಯೆಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಮ ್್ಹಕ್್  ಕಳಿತ್್  ಆಸ್.್  ಕಸಲ್ಯಾ್  ವೆಳ್ರ್್  ಜ್ಂವ್್ 
ಕಸಲ್ಯಾ್ ಸಿಥಿತಿಗತಿಂತ್್ ಜ್ಂವ್್ ಸಂತೊಸ್ಂತ್್ ಆಸೊಚಿ್ 
ಗುಟ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ ಜೆಂವ್ಕ್್ ಜ್ಯ್್ ತಿತೆಂ್ಯ�್ 
ಆಸ ತ್ಾನ್ಯ�್  ನ್ತ್ಲ್್ಯಾ್  ವೆಳ್ರ್ಯ�್  ಮ ್್ಹಕ್್ 
ಗಜೆಯಾಚೆಂ್  ಆಸ ತ್ಾನ್ಯ�್  ನ್ತ್ಲ್್ಯಾ್  ವೆಳ್ರ್ಯ�್ 
ಸಂತೊಸ್ನ್್  ಆಸೊಂಕ್  ಶಿಕೊವ್ಣ್್  ಕ್ಣೆಘಲ್ಂ.್ 
13

್ ಕ್ಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್  ಮ್ರಿಫತ್್  ಹ್ಂವ್್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಕ್ಮ್್ 

ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾಲೊಂ.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತೊ್ ಮ್್ಹಕ್್ 
ಬಳ್ಂತ್್ ಕತ್ಯಾಲೊ.

14
್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ಹ್ಂವ್್ ಗಜೆಯಾಂತ್್ ಆಸ ತ್ಾನ್್ ತುಮಿ್ 

ಮ ್್ಹಕ್್  ಕುಮಕ್  ಕೆಲೆ್ಂ್  ಬರೆಂ್  ಜ್ಲೆಂ.್  15
್ ಹೆಂಚ್್ 

ನ್ಹಯ್್  ಫಿಲ್ಪ್್ಪ್  ಶಹರ್ಂಚ್ನೊ�,್  ಹ್ಂವ್್  ಪಯ್ೆಂ್ 
ತುಮೆಚಿ�ಥಂಯ್್  ಸುವ್ತ್ಯಾ್  ಪಗಯಾಟ್್  ಕನ್ಯಾ್ 
ಮೆಸೆದೊ�ನಿಯ್ಕ್  ಬ್ಯ್ರಿ್  ಸತಯಾನ್,್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಏಕಚ್್ ಸಭೆನ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಕುಮಕ್ ಕೆಲ್್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕಳಿತ್್ 
ಆಸ್.್ 16

್ ಹ್ಂವ್್ ಥೆಸಲೊ�ನಿಕ್ಂತ್್ ಆಸ್ತಾನ್್ ಮ್್ಹಕ್್ 
ಗಜ್ಯಾ್ ಜ್ಯ್ಯ್್ ಆಸ್ಲೆಂ್ ತುಮಿ್ ಸಬ್ರ್್ ಪ್ವಿಟಂ್ 
ಧ್ಡ್ನಾ್ ದಿಲ್ಂ.್ 17

್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾಯ�,್ ತುಮೆಚಿ�ಥ್ವ್ನಾ್ 
ದ್ನ್್ ದೆಣಂ್ ಕ್ಣೆಘಜಯ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಮ್ಹಜ್ ಅಪೆ�ಕ್್್ ನ್ಹಯ್.್ 
ಪುಣ್್ ದಿಂವ್ಚಿಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಮುಖ್ರ್್ ಧ್ರ್ಳ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಮೆಳಿಚಿಂ್ ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್ಂ್ ತುಮಿ್ ಜೊಡಿಜಯ್್ ಮ್ಹಳಿ್ಚ್್ 
ಮ್ಹಜ್ ಆಶ್.್ 18

್ ಎಪ್ಫೊರಿ�ದಿತ್್ ತುಮೆಚಿಂ್ ದೆಣೆಂ್ ಹ್ಡ್ನಾ್ 
ದಿಲ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್  ಜ್ಯ್ಜ್ಲೆ್ಂ್  ಸಕಕ್ಡ್್ ಮ್ಹಜೆ�ಥಂಯ್್ 
ಭಪೂಯಾರ್್ ಆಸ್.್ ತುಮೆಚಿಂ್ ದೆಣೆಂ್ ದೆವ್ಕ್ ಸಮಪುಯಾನ್್ 
ದಿಲೆ್ಂ್  ಸ್್ದಿಕ್  ಜ್ಲೆ್ಂ್  ಬಲ್ದ್ನ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 
ಹೆಂ್ ದೆವ್ಕ್ ಮ್ನ್ಲೆ್ಂಯ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 19

್ ಮ್ಹಜೊ್ 
ದೆ�ವ್್ ಜೆಜುಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಧ್ರ್ಳ್್ 
ಸಂಪತೆತಾ�್ ವವಿಯಾಂ್ ತುಮಿಚಿ್ ಹಯೆಯಾಕ್ ಗಜೊಯಾಯಾ್ ಪ್ವತಾಲೊ.್ 
20

್ ಆಮ್ಚಿಯಾದೆವ್್  ಬ್ಪ್ಕ್ ಸದ್ಂಕ್ಳ್್ ಮಹಿಮ್್ 
ಜ್ಂವ್.್ ಆಮೆನ್.

21
್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್  ದೆವ್ಲೊಕ್ಕ್  ಜೆಜುಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್ 

ಮ್ಹಜೆಂ್ ನಮ್ನ್್ ದಿಯ್.್ ಮ್ಹಜೆ�ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ 
ಭ್ವ್ಂನಿ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ನಮ್ನ್್  ದಿಲ್.್  22

್ ಸಕಕ್ಡ್್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾಭುಗ್ಯಾಯಾಂನಿ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ನಮ್ನ್್  ದಿಲ್.್ 
ಸಿ�ಜ್ರ್ಚ್ಯಾ್ ರ್ವೆ್ರ್ಂತ್್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ವಿಶ್್ಸ್ಯಾಂನಿ�್ 
ಸಯ್ತಾ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ನಮ್ನ್್ ದಿಲ್.

23
್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ್ ಕುಪ್ಯಾ್ ತುಮೆಚಿ�್ ಸವೆಂ್ 

ಆಸುಂ.




