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ಪೆದುರಿನ್ ಬರಯ್ಲೆಲಿಂ ಪಯೆಲಿಂ ಪತ್ರಿ

1್ ್ 1್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚೊ್ ಅಪೊಸತಾಲ್್ ಪೆದುರಿ,್ ಪೊಂತುಸ್,್ 
ಗ್ಲ್ತ್ಯಾ,್  ಕ್ಪ್್ಪದೊ�ಸಿಯ್,್  ಆಸಿಯ್,್ 

ಬಿಥಿನಿಯ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ಗ್ಂವ್ಂನಿ್ ಶಿಂಪಡ್ಲ್ಯಾ್ ಪರಿವ್ಸಿ್ 
ಜ್ಲೆ್್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಂಕ್ ಬರೊಂವೆಚಿಂ್ ಪತ್ರಿ.

2
್ ದೆವ್ನ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್ 

ಮ್ರಿಫತ್್  ವಿಂಚುನ್್  ಕ್ಡುಂಕ್  ಚಡ್್  ಕ್ಳ್ಚ್ಯಾ್ 
ಪಯ್ೆಂಚ್್ ಯೆವ್ಣ್್ ಕೆಲೆ್ಂ.್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಕರುಂಕ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾಂಚೆಂ್ ಕ್ಮ್.್ ತುಮಿ್ ಜೆಜು್ 
ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್  ರಗ ತ್ಾಚ್ಯಾ್  ಮ್ರಿಫತ್್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಆಪ್ಣ್ಕ್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ದೆವ್ಚಿ್ ಅಪೆ�ಕ್್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಸ್ಲ್್.್  ಕುಪ್ಯಾಯ�್ ಶ್ಂತಿಯ�್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಚಡ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಲ್ಭೊಂದಿ.

ಜಿವಂತ್ ಜಾಲೊಲಿ ಭವತಾಸೊ
3

್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಜೆಜು್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್  ದೆವ್್ 
ಬ್ಪ್ಕ್ ಆಗ್ಯಾಂ್ ಜ್ಂವ್.್ ದೆ�ವ್್ ವ್ಹಡ್್ ಕ್ಕುಳಿತಾನ್್ 
ಭಲಯಾಲೊ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ತ್ಣೆಂ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಕ್ಕುಳ ತೆಾಥ್ವ್ನಾಚ್್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ನವೆಂ್ ಜವಿತ್್ ದಿಲೆಂ.್ ಮೆಲ್್ಯಾಂತೊ್್ ಉಠೊನ್್ 
ಆಯೊ್್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ತೆಂ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಏಕ್ 
ಜವಿತ್್ ಭವಯಾಸೊ್ ಹ್ಡ್ತಾ.್ 4್ ದೆ�ವ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಕ್ 
ದಿಂವ್ಚಿಯಾ್ ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್ಂನಿ್ ಆತ್ಂ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಭವಯಾಸೊ್ 
ಆಸ್.್  ತಿಂ್  ತುಮೆಚಿ�ಪ್ಸತ್್  ಸಗ್ಯಾರ್್  ದವಲ್ಯಾತ್.್ 
ತಿ್  ವಿಬ್ಡ್್  ಜ್ಯ್ನಾತ್,್  ನ್ಸ್್  ಜ್ಯ್ನಾತ್್  ಆನಿ್ 
ಸೊಭಯ್್ ಹೊಗ್್ವ್ನಾ್ ಕ್ಣೆಘನ್.

5
್ ದೆವ್ಚಿ್ ಸಕತ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ 

ತುಮ್ಕ್ಂ್  ರ್ಕ ತ್ಾ.್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಬಚ್ವ್್  ಜ್ಯೆಶೆರ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಶ್ಬಿತ್್ ಸ್ಂಬ್ಳ ತ್ಾ.್ ತಯ್ರ್್ ಆಸಿಚಿ್ ತಿ್ 
ಬಚ್ವಿ್ ಅಂತಿಮ್್ ಕ್ಳ್ರ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಲ್ಬ್ತಾಲ್.್ 6್ ಹೆಂ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಚಡ್್  ಸಂತೊಸ್್  ಹ್ಡ ತ್ಾ.್  ಪುಣ್್  ಆತ್ಂ್ 
ಥೊಡೊ್ ಕ್ಳ್್ ಸಬ್ರ್್ ಥರ್ಚೆ್ ಕಷ್ಟ್ ತುಮೆಚಿ�ಥಂಯ್್ 
ದೂಖ್್ ಹ್ಡುಂಕ್ ಪುರೊ.್ 7್ ತುಮಿಚಿ್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಪಗಯಾಟ್್ ಕರುಂಕ್ ಹೆ್ ಕಷ್ಟ್ ಘಡ್ತಾತ್.್ 
ತುಮಿಚಿ್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ಬಂಗ್ರ್ಚ್ಯಾ್ ಮೊಲ್ಚ್ಯಾಕ್�್ ಚಡ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಬಂಗ್ರ್್ ನ್ಸ್್ ಜ್ಂವೆಚಿಂ್  ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ 
ತೆಂ್ ಉಜ್ಯಾಂತ್್  ಪುಟ್ಕ್ ಘಾಲ್ನಾ್  ತ್ಚೊ್  ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಪಣ್್ ವರೊವ್ನಾ್ ಪಳೆತ್ತ್.್ ಜೆಜು್ ಪರಿತಯಾಕ್ಷ್್ ಜ್ತ್ನ್,್ 
ತುಮಿಚಿ್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚ್ಯಾ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪಣ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕ್�ತ್ಯಾ,್ 
ಮಹಿಮ್್ ಆನಿ್ ಮ್ನ್್ ಹ್ಡ್ತಾ.

8
್ ತುಮಿ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ದೆಖುಂಕ್ ನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ತ್ಚೊ್ 

ಮೊ�ಗ್್ ಕತ್ಯಾತ್.್ ಆತ್ಂ್ ತ್ಕ್್ ದೆಖ್ನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ 

ತ್ಚೆ�ಥಂಯ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವಲ್ಯಾಯಾ.್ ತುಮೆಚಿಥಂಯ್್ 
ಸ್ಂಗೊಂಕ್ ಜ್ಯ್ನಾತಿತೊ್್ ಸಂತೊಸ್್ ಭಲ್ಯಾ.್ ತೊ್ 
ಸಂತೊಸ್್ ಮಹಿಮೆನ್್ ಭಲ್ಯಾ.್ 9್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಕ್ 
ಏಕ್ ಉದೆದಾ�ಶ್್ ಆಸ್.್ ತೊ್ ಉದೆದಾ�ಶ್್ ತುಮೊಚಿ್ ಆತೊಮ್ 
ಬಚ್ವ್್ ಜ್ಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣುನ್ಚ್.್ ತುಮೊಚಿ್ ಉದ ದೆಾ�ಶ್್ 
ಜ್ಲ್್್ ಬಚ್ವಿ್ ಜೊಡ್ನಾ್ ಕ್ಣೆಘತ್ಲ್ಯಾತ್.

10
್ ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂನಿ್  ಹ್ಯಾ್  ಬಚ್ವೆ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 

ಚತ್ರಿಯೆನ್್  ಸೊಧುನ್್  ಕ್ಡ್ನಾ್  ಪರಿ�ಕ್್್  ಕರುಂಕ್ 
ಪರಿಯತನ್್  ಕೆಲೆಂ.್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಮುಖ್ರ್್ ಯೆಂವ್ಚಿಯಾ್ 
ಕುಪೆಯಾಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ತೆ್  ಉಲೆೈಲೆ.್  11

್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚೊ್ 
ಆತೊಮ್  ತ್ಂಚೆ�ಥಂಯ್್  ಆಸ್ಲೊ್.್  ತೊ್  ಆತೊಮ್ 
ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ಘಡುಂಕ್ ಜ್ಯ್್ ಜ್ಲೆ್್ ಕಷ್ಟ್ ಆನಿ್ ಕಷ್ಟಂಚ್ಯಾ್ 
ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಯೆಂವ್ಕ್್ ಆಸ್್ ಲ್್ಯಾ್ ಮಹಿಮೆಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಸ್ಂಗೊನ್್  ಆಸ್ಲೊ್.್  ತ್ಯಾ್  ಪರಿವ್ದಿಂನಿ್  ಆಪ ಣ್್ಕ್ 
ಆತ್ಯಾನ್್ ದ್ಖೊಂವೆಚಿ್ ಸಮುನ್್್ ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ ಪರಿಯತನ್್ 
ಕೆಲೆಂ.್ ತೊಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್  ಕೆದ್ಳ್್ ಘಡ ತ್ಾತ್್ ತಶೆಂಚ್್ ತ್ಯಾ್ 
ಕ್ಳ್ರ್್  ಹೊ್  ಸಂಸ್ರ್್  ಕಶೆಂ್  ಆಸ ತ್ಾಲೊ್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ 
ಸಮು್ನ್್ ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ ಪರಿಯತನ್್ ಕೆಲೆಂ.

12
್ ತ್ಯಾ್ ಪರಿವ್ದಿಂನಿ್ ಕೆಲ್್್ ಹಿ್ ಸೆವ್್ ತುಮೆಚಿ�ಪ್ಸತ್್ 

ಶಿವ್ಯ್್ ತ್ಂಚೆ�ಪ್ಸತ್್ ನ್ಹಯ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್  ತ್ಂಕ್್ 
ಪಗಯಾಟ್್  ಜ್ಲೆಂ.್  ಆತ್ಂ್  ತುಮಿ್  ಆಯಕ್ಲ್್್  ಸಂಗಿತಾ್ 
ತ್ಣಂ್  ಸಮ್ಯ ತ್ಾನ್್  ತ್ಣಂ್  ತುಮಿಚಿ್  ಸೆವ್ಚ್್ 
ಕೆಲ್.್  ಸಗ್ಯಾಥ್ವ್ನಾ್  ಧ್ಡ್ಲ್ಯಾ್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಆತ್ಯಾಚ್ಯಾ್ 
ಉಪ್ಕ್ರ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸುವ್ತ್ಯಾ್  ಪಗಯಾಟ್್ 
ಕೆಲ್್ಯಾಂನಿಚ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ತೊಯಾ್  ಸಂಗಿತಾ್  ಸ್ಂಗೊ್ಯಾ.್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್ಲ್್ಯಾ್ ಸಂಗಿತಾಂಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಸಮುನ್್್ 
ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ ದೆ�ವ್್ ದೂತ್ಯ�್ ಆತೆರಿಗ್ತಾತ್.

ಪವಿತ್ರಿ ಜಾಂವ್ಕಾ ಜಿಯ್ಂವ್ಕಾ ಆಮಂತರಿಣ್
13

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತುಮಿಚಿಂ್ ಮನ್ಂ್ ಸೆವೆಪ್ಸತ್್ ತಯ್ರ್್ 
ಕರ್.್ ತೆಚ್್ ನ್ಹಯ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ನಿಯಂತರಿಣ್ಂತ್್ ದವರ್.್ 
ಜೆಜು್  ಕ್ರಿಸ್ತಾ್  ಪರಿತಯಾಕ್ಷ್್  ಜ್ತ್ನ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಮೆಳ್ಚಿಯಾ್ 
ಕುಪೆಯಾಚ್ಯಾ್  ್  ್ ದೆಣ್ಯಾಂಚೆರ್್ ತುಮೊಚಿ್ ಸಗೊ್್ ಭವಯಾಸೊ್ 
ಆಸ್ಜಯ್.್  14

್ ತುಮಿ್  ಪಯ್ೆಂ್  ಹೊಯಾ್  ಸಂಗಿತಾಚ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಆರ್ಯಾ್  ಕರಿನ್ತ್ಲ್್ಯಾ್  ದೆಕುನ್,್  ತುಮಿ್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಖುಶೆ್ ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್ ವ್ಯ್ಟ್ ಕ್ಮ್ಂ್ ಕೆಲ್.್ 
ಪುಣ್್ ಆತ್ಂ್ ತುಮಿ್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ಂವಿಚಿ್ ದೆವ್ಚಿಭುಗಿಯಾಂ,್ 
ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಆತ್ಂ್ ಪಯ್ೆಂಚ್ಯಾ್ ಬರಿ್ ಜಯೆನ್ಕ್ತ್.್ 
15

್ ದೆ�ವ್್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ವವಿಯಾಂ್  ತುಮ್ಚಿಯಾನಡ ತೆಾಂ್ 
ಚ್ಲ್ಂತ್್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಆಸ್.್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಆಪಯ್ಲೊ್್ 
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ದೆ�ವ್ಚ್.್ 16
್ “ಹ್ಂವ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ತುಮಿ�್ 

ಪವಿತ್ರಿ್ ಜ್ಯ್ಯ್”್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ ಸ್ಂಗ್ತಾ.
17

್ ತುಮಿ್ ದೆವ್ಥಂಯ್್ ಮ್ಗೆಣ್ಂ್ ಕತ್ಯಾನ್್ ತ್ಕ್್ 
ಬ್ಪ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಪಯ ತ್ಾತ್.್ ದೆ�ವ್್ ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾಕ್ 
ತ್ಂತ್ಂಚ್ಯಾ್ ಕನ್ಯಾಯಾ್ ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್ ಝಡಿತಾ್ ಕತ್ಯಾಲೊ.್ 
ತುಮಿ್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್ ಪಯ ಣ್್ರಿ್ ಜ್ಲ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್ 
ದೆವ್ಕ್ ಭಿಯೆವ್ನಾ್ ಜಯೆಯ್.್ 18

್ ಪಯ್ೆಂ್ ತುಮಿ್ ವಯಾರ್ಯಾ್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ರಿತಿನ್್ ಜಯೆತೆಲ್ಯಾತ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂಚ್್ 
ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ ತುಮ್ಚಿಯಾಕ್�್ ಪಯ್ೆಂ್ ಜಯೆಲ್್ಯಾಂಥ್ವ್ನಾ್ 
ತಸಲೆಂ್  ಜವಿತ್್  ಶಿಕೊವ್ನಾ್  ಕ್ಣೆಘಲ್ಂ.್  ಪುಣ್್  ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸುಟ್ಕ್್  ಜ್ಲ್್್  ನ್ಸ್್ ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ 
ರುಪೆಂ್  ಭ್ಂಗ್ರ್ಥ್ವ್ನಾ್  ನ್ಹಯ್.್  19

್ ಖತ್ವಿಣ್್ 
ಜ್ಲ್್್ ಆನಿ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಜ್ಲ್್್ ಶೆಳಿ್ ಜ್ಲೊ್್ ಕ್ರಿ�ಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್ 
ಆಮೊಲ್ಕ್  ರಗ ತ್ಾಥ್ವ್ನಾ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸುಟ್ಕ್್  ಜ್ಲ್.್ 
20

್ ಸಂಸ್ರ್್ ರಸ್ಚಿಯಾ್ ಪಯ್ೆಂ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ವಿಂಚುನ್್ ಕ್ಡೆಂ್.್ 
ಪುಣ್್ ತೊ್ ತುಮೆಚಿ�ಪ್ಸತ್್ ಹ್ಯಾ್ ನಿಮ್ಣ್ಯಾ್ ದಿಸ್ಂನಿ್ 
ಪರಿತಯಾಕ್ಷ್್  ಜ್ಲೊ.್  21

್ ತುಮಿ್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್  ಮ್ರಿಫತ್್ 
ದೆವ್ಕ್ ಪ್ತೆಯಾಲ್್ಯಾತ್.್ ದೆವ್ನ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ಮೆಲ್್ಯಾಂತೊ್್ 
ಜವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಉಠಯ್ೊ.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ದೆವ್ನ್್ ತ್ಕ್್ 
ಮಹಿಮ್್ ದಿಲ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತುಮಿಚಿ್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ಆನಿ್ 
ಭವಯಾಸೊ್ ದೆವ್ಥಂಯ್್ ಆಸೊಂದಿ.

22
್ ತುಮಿ್ ಸತ್ಕ್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ 

ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಲ್ಂ.್ ಆತ್ಂ್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಭ್ವ್್  ಭಯ ಣ್್ಯಾಂಕ್  ನಿ�ಜ್್  ಜ್ವ್ನಾಯ�್ 
ಮೊ�ಗ್್ ಕರುಂಕ್ ಸಕತಾಲ್ಯಾತ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಎಕ್ಮೆಕ್್ 
ಕ್ಳ್್ಂಥ್ವ್ನಾ್ ್ a್ ಮೊ�ಗ್್ ಕರ್.್ 23

್ ತುಮಿ್ ನವ್ಯಾನ್್ 
ಜಲಮಲೆ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್  ಹೆಂ್  ನವೆಂ್  ಜವಿತ್್  ನ್ಸ್್ 
ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾಂತ್್  ಯೆ�ನ್ಶೆಂ್  ನ್ಸ್್  ಜ್ಯ್ನಾಶೆಂ್ 
ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಆಯ್ಲೆಂ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಅವಿನ್ಶ್ಯ�್ 
ಸ್ಸಿಣ್ಕಯ�್  ಜ್ಲೆ್ಂ್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಉತ್ರಿಂಚ್ಯಾ್ 
ಮ್ರಿಫತ್್ ತುಮಿ್ ನವ್ಯಾನ್್ ಜಲಮಲ್್ಯಾತ್.್ 24

್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಪುಸತಾಕ್ ಕ್ತೆಂ್ ಸ್ಂಗ್ತಾ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,

“ಸಕಕ್ಡ್್ ಲೊ�ಕ್ ತಣ್ಬರಿಆಸ್ತ್.
ತ್ಂಚಿ್ ಮಹಿಮ್್ ಸಕಕ್ಡ್್ ತಣ್ಚ್ಯಾ್ 

ಫುಲ್ಬರಿ್ ಆಸ್.
ತಣ್್ ಸುಕೊನ್್ ವೆತ್ಲೆಂ,

ಫುಲ್್ ಝಡ್ತಾಲೆಂ,
್ 25್ ಪುಣ್್ ದೆವ್ಚೆಂ್ ಉತ್ರ್್ ಕೆದಿಂಚ್್ ಜವಂತ್್ 

ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಸ್ತಾ.”
್  ಇಸ್ಯಯ್್ 40:6–8

ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಹೆಂ್ ಉತ್ರ್ಚ್್ ಪಗಯಾಟ್್ ಕೆಲೆಂ.

a 1.22 ರಾಳಾಜೆಥಾವ್ನ್ ಥೊಡ್ಯಾ್ ಪನ್ಯಾಯಾ್ ಪತ್ರಿಂನಿ್ “ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಕ್ಳಿಜ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್್ಂ.

ಜಿವಂತ್ ಜಾಲೊಲಿ ಫಾತರ್ ಆನಿ ಪವಿತ್ರಿ ರಾಷ್ಟ್ರ್

2್ ್ 1 ್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಹೆರ್್  ಲೊಕ್ಕ್  ವ್ಯ್ಟ್ 
ಕರಿನ್ಕ್ತ್,್ ಫಟ್್ ಮ್ರಿನ್ಕ್ತ್,್ ಲೊಕ್ಕ್ 

ಫಟಯ್್ ನ್ಕ್ತ್,್ ಮಸರ್್ ಕರಿನ್ಕ್ತ್,್ ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ವ್ಯ್ಟ್  ಉತ್ರಿಂ್  ಉಲೆೈನ್ಕ್ತ್.್  ಹೆ್ 
ಸಕಕ್ಡ್್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಜವಿತ್ಥ್ವ್ನಾ್  ಭ್ಯ್ರಿ್  ಘಾಲ್.್ 
2

್ ನವ್ಯಾನ್್ ಜಲಮಲ್್ಯಾ್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಬರಿ್ ಆಸ್ತ್.್ ತುಮೊಚಿ್ 
ಆತೊಮ್  ಪೊಸ್ಚಿಯಾ್  ಆಪುಟ್್  ದುದ್ಕ್  (ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ಉತ್ರಿಕ)್ ಲ್ಲೆಯ್.್ ತುಮಿ್ ತೆಂ್ ಪ್ಯೆಲ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್ 
ವ್ಡೊನ್್ ಬಚ್ವ್್ ಜ್ತಲ್ಯಾತ್.್ 3್ ತುಮಿ್ ಯೆದೊಳ್ಚ್್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಬರೆಂಪಣ್ಚಿ್ ರೂಚ್್ ಪಳೆಲ್ಯಾ.

4
್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಜೆಜುಚ್್  ಜವಂತ್್  “ಫ್ತರ್”.್  ಹ್ಯಾ್ 

ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್ ಲೊ�ಕ್ಂನಿ್ ಆಪ ಣ್್ಕ್ ತೊ್ “ಫ್ತರ್”್ 
(ಜೆಜು)್ ನ್ಕ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ ನಿಧ್ಯಾರ್್ ಕೆಲೆಂ.್ ಪುಣ್್ ತೊ್ 
ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ್  ವಿಂಚ್ಲೊ್  “ಫ್ತರ್”.್  ತೊ್  ದೆವ್ಕ್ 
ಮೊಲ್ಧಿಕ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ಸಶಿಯಾನ್್ ಯೆಯ್.್ 5

್ ತುಮಿ�್ ಸಯ್ತಾ್ ಜವಂತ್್ ಫ್ತರ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್  ಆತಿಮೀಕ್  ಸಂಬಂದ್್  ಜ್ಲೆ್್  ದೆವ್ಳ್್ 
ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ ಪ್ಸತ್್ ತುಮಿಂಚ್್ ಬ್ಂಧುಂನ್್ ಆಸ್ತ್;್ 
ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಮ್ನ ತ್ಾತಸಲ್ಂ್ ಆತಿಮೀಕ್ ಬಲ್ದ್ನ್ಂ್ 
ಜೆಜುಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್  ಮ್ರಿಫತ್್  ದೆವ್ಕ್  ಸಮಪುಯಾಂಚೆ್ 
ಪವಿತ್ರಿ್  ಯ್ಜಕ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್  6

್ ಪವಿತ್ರಿ್  ಪುಸತಾಕ್ 
ಕ್ತೆಂ್ ಸ್ಂಗ್ತಾ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,

“ಹ್ಂವೆಂ್ ಮೊಲ್ಧಿಕ್ ಮುಲ್ಯಾಫ್ತರ್್ ವಿಂಚುನ್್ 
ಕ್ಡ್್.

ಹ್ಂವ್್ ತೊ್ ಫ್ತರ್್ ಸಿಯೊನ್ಂತ್್ 
ದವತ್ಯಾಲೊಂ;

ತ್ಕ್್ ಪ್ತೆಯಾತ್ಲೊ್ ಕೆದಿಂಚ್್ ಲಜೆಕ್ ಪಡೊಚಿನ್”
್  ಇಸ್ಯಯ್್ 28:16

7
್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ಆಸ್ಲೊ್್ ಲೊ�ಕ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ತೊ್ ಫ್ತರ್್ 
(ಜೆಜು)್  ಚಡ್್ ಮೊಲ್ಧಿಕ.್  ಪುಣ್್  ಪ್ತೆಯಾನ್ತ್ಲ್್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ತ್ಣೆಂ್ ಆಶೆಂ್ ಸ್ಂಗ್್ಂ:

“ಬ್ಂಧತಾಲ್ಯಾಂನಿ್ ನ್ಕ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಸೊಡ್ಲೊ್್ 
ಫ್ತರ್ಚ್

ಮುಲ್ಯಾಫ್ತರ್್ ಜ್ಲೊ.”
್  ಕ್�ತಯಾನ್.್ 118:22

8
್ ಪ್ತೆಯಾನ್ತ್ಲ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ತ್ಣೆಂ:

“ಲೊಕ್ಕ್ ಆದ್ತ್ಲೊ್ ಫ್ತರ್ಯ�
ಲೊಕ್ಕ್ ಪಡೊಂವ್ಚಿ್ ಫ್ತರ್ಯ�್ 

ಜ್ವ್ನಾಸ್.”್ ್  ಇಸ್ಯಯ್್ 8:14

ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಉತ್ರಿಕ್ ಅವಿಧೆ�ಯ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾವವಿಯಾಂಚ್್ 
ಲೊ�ಕ್  ಆದೊ್ನ್್  ಪಡ ತ್ಾಲೆ.್  ತ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್  ಆಶೆಂ್ 
ಜ್ಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ದೆವ್ಚೆಂ್ ಯೊ�ಜನ್್ ಜ್ವ್ನಾಸೆ್ಂ.
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9
್ ತುಮಿ್  ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್  ದೆವ್ನ್್  ವಿಂಚ್ಲ್್ 

ಪಜ್ಯಾಯ�್  ರ್ಯ್ಳ್್  ಯ್ಜಕಯ�್  ವಿಂಚುನ್್ 
ಕ್ಡ್ಲೊ್ ಲೊ�ಕಯ�್ ದೆವ್ಚಿ್ ಆಪೆ್ಂಚ್್ ಪಜ್ಯಾಯ�್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್  ದೆವ್ನ್್  ಆಪುಣ್್  ಕೆಲ್್ಂ್  ವಿಚಿತ್ರಿ್ 
ಸಂಗಿತಾ್  ಸಮು್ಂಕ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಕ್ಳೊೆ ಕ್ಥ್ವ್ನಾ್ 
(ಪ್ತ್ಕ್ಂಥ್ವ್ನಾ)್  ಆಪ್್ಯಾ್  ವಿಸಿಮತ್ಕ್ಯೆಚ್ಯಾ್ 
ಉಜ್್ಡ್ಕ್ ಆಪವ್ನಾ್ ಹ್ಡೆ್ಂ.

್ 10್ ಎಕ್್ ಕ್ಳ್ರ್,್ ತುಮಿ್ ದೆವ್ಚೊ್ ಲೊ�ಕ್ 
ಜ್ವ್ನಾನ್ತ್ಲ್್ಯಾತ್.

ಪುಣ್್ ಆತ್ಂ್ ತುಮಿ್ ದೆವ್ಚೊ್ ಲೊ�ಕ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.

ಪಯೆ್ಂ್ ತುಮಿ್ ಕ್ಕುಳ್ತಾ್ ಜೊಡುಂಕ್ ನ್ತ್ಲ್್.
ಪುಣ್್ ಆತ್ಂ್ ತುಮಿ್ ದೆವ್ಚಿ್ ಕ್ಕುಳ್ತಾ್ 

ಜೊಡ್ಲೆ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.

ದೆವಾಪಾಸತ್ ಜಿಯೆರಾ
11

್ ಮೊಗ್ಚ್ಯಾ್  ಇಷ್ಟಂನೊ�,್  ತುಮಿ್  ಹ್ಯಾ್ 
ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್  ಪಯ ಣ್್ಯಯಾಬರಿ್  ಆನಿ್ 
ಪಗ್ಯಾಂವ್ಯಾಂಬರಿ್ ಆಸ್ತ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಕುಡಿಂಕ್ ಖುಶಿ್ ಜ್ಲ್್್ ವ್ಯ್ಟ್ ಸಂಗ್್ಯ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಪಯ್ಸೆ್ 
ರ್ವ್.್ ಹೆ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಆತ್ಯಾಕ್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಝುಜ್ತಾತ್.್ 12

್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ನ್ತ್ಲೆ್್ ಲೊ�ಕ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಸಗ್್ಯಾಭೊಂವತಾಣ್ ಜಯೆತ್ತ್.್ ತುಮಿ್ ಚೂಕ್ ಕತ್ಯಾತ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಣಂ್ ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ ಘಡೆಚಿಂ್ ಆಸ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ 
ಬಯ್ಯಾಜ್ವ್ನಾ್ ಜಯೆಯ್.್ ತುಮಿ್ ಕಚಿಯಾ್ ಬರಿ್ ಕ್ಮ್್ 
ತ್ಣಂ್ ಪಳೆಂವೆಚಿಂ್ ಆನಿ್ ದೆ�ವ್್ ಪರಿತಯಾಕ್ಷ್್ ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ 
ದಿಸ್್ ಆಗ್ಯಾಂ್ ದಿತ್ಲೆ.

ಆಧಿರಾರಿಂಕ್ ವಿಧೆಯ್ ಜಾರಾ
13

್ ಹ್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್  ಅಧಿಕ್ರಿಂಕ್  ವಿಧೆ�ಯ್್ 
ಜ್ಯ್.್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಪ್ಸತ್್ ಹೆಂ್ ಕರ್.್ ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್ 
ಅಧಿಕ್ರಿ್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ರ್ಯ್ಕ್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ಯ್.್ 
14

್ ರ್ಯ್ನ್್ ಧ್ಡ್ಚಿಯಾ್ ಅಧಿಕ್ರಿಂಕ್ ಖ್ಲ್್ ಜ್ಯ್.್ 
ಚೂಕ್ ಕೆಲ್್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕ್್ಲ್ಂವ್ಕ್ಯ�್ ಬರೆಂ್ ಕೆಲ್್ಯಾಂಕ್ 
ಹೊಗ್್ಪ್್  ಕರುಂಕ್  ತ್ಂಕ್್  ಧ್ಡುನ್್  ಜ್ಲ್ಂ.್ 
15

್ ತುಮಿ್ ಬರೆಂ್ ಕತ್ಯಾನ್್ ತುಮೆಚಿ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ವ್ಯ್ಟ್ 
ಉತ್ರಿಂ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್್ ಪ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ಯ್ನಾ.್ 
ದೆವ್ಚಿ್ ಅಪೆ�ಕ್್ಯ�್ ಹಿಚ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 16

್ ಸ್ತಂತ್ರಿ್ 
ಜೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾಬರಿ್  ಜಯೆಯ್.್  ಪುಣ್್  ತುಮಿ್  ಕಚಿಯಾ್ 
ವ್ಯ್ಟ್  ಕ್ಮ್್  ಲ್ಪೊಂವ್ಕ್್  ತೆಂ್  ಸ್ತಂತ್ರಿ್ 
ಉಪಯೊ�ಗ್್ ಕರಿನ್ಕ್ತ್.್ ತುಮಿ್ ದೆವ್ಚಿ್ ಸೆವ್್ 
ಕನ್ಯಾಂಚ್್ ಜಯೆಯ್.್ 17

್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಮ್ನ್್ 
ದಿಯ್.್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಕುಟ್ಮಚ್ಯಾ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಭ್ವ್ಂ್ 
ಭಯ ಣ್್ಯಾಂಚೊ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕರ್.್  ದೆವ್ಕ್ ಭಿಯೆಯ್್ 
ಆನಿ್ ರ್ಯ್ಕ್ ಮ್ನ್್ ದಿ�ಯ್.

ಕ್ರಿಸಾತಾಚಾಕ್ ಕಷಾ್ಂಚಿ ದೆೇಖ್
18

್ ಸೆವ್ಕ್ನೊ�,್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಧನ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ ಆಧಿಕ್ರ್ಕ್ 
ಮ್ನ್ಯ್.್  ಹೆಂ್  ಚಡ್್  ಮ್ಯ್ಯಾದಿನ್್  ಕರ್.್ 
ಬರೆಜ್ಲೆ್್  ಆನಿ್  ದಯ್ಳ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ಧನಿಯ್ಂಕ್ 
ಖ್ಲ್್  ಜ್ಯ್ಯ್್  ಆನಿ್  ವ್ಯ್ಟ್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್ 
ಧನ್ಯಾಂಕಯ�್  ಖ್ಲ್್  ಜ್ಯ್ಯ್.್  19

್ ಎಕ್್ಯಾನ್್ 
ಅನ್ಯಾಯ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕಷ್ಟಕ್ ಪಡ್ತಾನ್್ ದೆವ್ಪ್ಸತ್್ 
ತೆಂ್ ಸೊಸುನ್್ ಕ್ಣೆಘಲ್ಯಾರ್್ ದೆವ್ಕ್ ಮ್ನ್್ಂಕ್ 
ಸಕ್ತಾ.್ 20

್ ಪುಣ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಚೂಕ್ಪ್ಸತ್್ ತುಮಿ್ ಶಿಕ್ೆಕ್ 
ಸೊಸ್್ಯಾರ್್ ತಿ್ ಶಿಕ್್್ ತುಮಿ್ ಸೊಸ್್ಯಾಕ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಕ್ಂಯ್್ ಹೊಗ್್ಪ್್ ಯೆ�ನ್.್ ಪುಣ್್ ತುಮಿ್ ಬರೆಂ್ 
ಕೆಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಕಷ್ಟಕ್ ಪಡುನ್್ ತೆಂ್ ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯೆನ್್ 
ಸೊಸ್್ಯಾರ್್  ತೆಂ್  ದೆವ್ಕ್  ಸಂತೊಸ್್  ಹ್ಡ ತ್ಾ.್ 
21

್ ಹ್ಯಾಚ್್ ಪ್ಸತ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಅಪಯ್್ಯಾತ್.್ ತುಮಿ್ 
ಪ್ಳಿಜಯ್್  ಜ್ಲ್್್  ದೆ�ಖ್್  ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾಚ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 
ತ್ಣೆಂ್  ಕೆಲ್್ಯಾ್  ಬರಿ್  ತುಮಿ�್  ಕರ್.್  ತುಮಿ್  ಕಷ್ಟ್ 
ಸೊಸ ತ್ಾನ್್ ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯೆನ್್ ಆಸ್ಜಯ್,್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ತುಮೆಚಿ�ಪ್ಸತ್್ ಕಷ್ಟ್ ಸೊಸೊ್.

್ 22್ “ತ್ಣೆಂ್ (ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾನ್)್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ಕರುಂಕ್ ನ್.
ತ್ಚ್ಯಾ್ ತೊಂಡ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಕಸಲೆಂಯ�್ 

ಫಟ್್ ಉತ್ರ್್ ಯೆಂವ್ಕ್್ ನ್.”್ 
್  ಇಸ್ಯಯ್್ 53:9

23
್ ಲೊಕ್ನಿ್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಕ್ ಸೊವ್ಲ್್ಯಾ್ ವೆಳ್ರ್್ ತ್ಣೆಂ್ 

ತ್ಂಕ್್  ಸೊವೆ್ಂನ್.್  ತ್ಣೆಂ್  ಕಷ್ಟ್  ಸೊಸ್್ಯಾರಿ�್ 
ಲೊಕ್ಕ್  ಭೆಷ್ಟಯ್ೆಂನ್.್  ತ್ಣೆಂ್  ಆಪೆ್ಂ್  ಕ್ಮ್್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಅಧಿ�ನ್್  ದಿಲೆಂ.್  ಸಯ್್  ಜ್ಲೆ್ಂ್ 
ನಿತಿಪರಿಕ್ರ್್  ಝಡಿತಾ್  ದಿಂವ್ಚಿ್  ದೆ�ವ್್  ಎಕೊ್ಚ್.್ 
24

್ ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್್ ಆಮಿಚಿ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಕುಡಿಂತ್್ 
ವ್ವ್ನ್್  ಖುಸ್ಯಾರ್್  ಚಡೊ್.್  ಆಮಿ್  ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ 
ಪ್ಸತ್್ ಜಯೆನ್ಶೆಂ,್ ನಿತಿವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಜಯೆಜಯ್್ 
ಮ್ಹಳೊೆ್ಚ್್  ತ್ಚೊ್  ಉದ ದೆಾ�ಶ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಆಸ್ಲೊ್.್ 
ತ್ಚ್ಯಾ್  (ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ)್ ಘಾಯ್ಂವವಿಯಾಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಗೂಣ್್ ಜ್ಲೆಂ.್ 25

್ ತುಮಿ್ ವ್ಟ್್ ಚುಕ್್ಯಾ್ ಬಕ್ರಿಯಾಂಬರಿ್ 
ಆಸ್ಲ್್ಯಾತ್.್ ಪುಣ್್ ಆತ್ಂ್ ತುಮಿ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಗೊವ್್ಯಾ್ 
ಸಶಿಯಾಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತುಮೆಚಿ್ ಆತ್ಯಾಂಕ್ ರ್ಕ್ಚಿಯಾಚ್ಯಾ್ 
ಸಶಿಯಾಂ್ ಪ್ಟಂ್ ಆಯ್್ಯಾತ್.

ಘೊವ್ ಆನಿ ಬಾಯ್ಲಿ

3್ ್ 1 ್ ಸಿತ್�ಯ್ಂನೊ�,್  ಹೆಚ್್  ರಿತಿನ್್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಘೂವ್ಂಕ್ ಅಧಿ�ನ್್ ಜ್ಯ್.್ ತ್ಂಚೆ�ಥಂಯ್್ 

ಥೊಡೆ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಉತ್ರಿಕ್ ಅವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ 
2

್ ತುಮಿ್ ದೆವ್ಥಂಯ್್ ಭಕತಾ್ ಭಿರ್ಂತಿನ್್ ನಿಷಕ್ಳ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಜಯೆಂವೆಚಿಂ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಉತ್ರಿಚಿಶಿಕೊವ್ಣ್್ ನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಉತ್ರಿಚೆರ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 



3361 ಪೆದುರಿ 3:3

ಚ್ಲ್ಥ್ವ್ನಾಚ್್ ಉತೆತಾ�ಜತ್್ ಜ್ತ್ಲೆ.್ 3್ ಮ್ತ್ಯಾಚೆ್ ಕೆಸ್್ 
ಸೊಭ್ಯೆನ್್ ವಿಣ್ಲೆಂ್ ಜ್ಂವ್್ ಬಂಗ್ರ್ಚೆಂಶಿಂಗ್ರ್್ 
ಜ್ಂವ್್ ಬರೆಂ್ ವಸುತ್ರ್್ ಜ್ಂವ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಸೊಭ್ಚಿ್ 
ಹ್ತೆರ್ಂ್  ಜ್ಯ್ನಾಯೆ.್  4

್ ಸ್ಧೊಯ�್  ಶ್ಂತ್್ 
ಸ್ಭ್ವ್ಚೊಯ�್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಅಂತಸಕ್ನಯಾಂತ್ಚ್್ ತುಮಿಚಿ್ 
ಸೊಭ್ಯ್್ ಜ್ಯ್ಯ್.್ ತಿ್ ಸೊಭಯ್್ ನ್ಸ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ವಚನ್.್ ತಿ್ ದೆವ್ಕ್ ಚಡ್್ ಮೊಲ್ಧಿಕ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.

5
್ ಭೊ�ವ್್ ಕ್ಳ್ಚ್ಯಾ್ ಪಯ್ೆಂ್ ಜಯೊವ್ನಾ್ ದೆವ್ಚೊ್ 

ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕನ್ಯಾಂಚ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಸಿತ್�ಯೊ�್ ಹೆಚ್್ ರಿತಿನ್್ 
ಆಪ ಣ್್ಕ್  ನೆಟಯ ತ್ಾಲೊಯಾ.್  ತಿಂ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಘೂವ್ಂಕ್ 
ಅಧಿ�ನ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಆಸೊ್ಯಾ.್  6

್ ಹ್ಂವ್್  ಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್ 
ತಸಲ್ಯಾ್ ಸಿತ್ಯಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾ.್ ತಿ್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಘೂವ್್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಕ್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ವ್ನಾ,್ ತ್ಕ್್ 
ಆಪೊ್್ ಧನಿ್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಪೊಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗಿ್.್ ಸಿತ್ಯೊಜ್ಲೊ್ಯಾ್ 
ತುಮಿ್ ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ ಸ್ಕೆಯಾಂ್ ಜ್ಲೆ್್  ಕೆಲ್ಯಾರ್,್ ತುಮಿ್ 
ಸ್ರ್ಚಿಂ್ ನಿ�ಜ್್ ಭುಗಿಯಾಂ್ ಜ್ತಲ್ಯಾತ್.

7
್ ಘೂವ್ಂನೊ�,್  ಹೆಚ್್  ಪರಿಂ್  ತುಮಿ್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 

ಪತಿಣಂಕ್ ಆರ್ಯಾ್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘವ್ನಾ್ ತ್ಂಚೆಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಜಯೆಜಯ್.್  ತುಮಿ್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಬ್ಯ್್ಂಕ್  ಮ್ನ್್ 
ದಿ�ಜಯ್.್ ತಿಂ್ ತುಮ್ಚಿಯಾಕ್�್ ಆಸಕ್ತ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಂತ್.್ 
ಪುಣ್್  ದೆವ್ನ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ದಿಂವೆಚಿಂ್  ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್ಚ್್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಸ್ಸಿಣ್ಕ್ ಜವಿತ್್ ದಿಂವಿಚಿ್ ಕುಪ್ಯಾಚ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಪತಿಣಂಕಯ�್ ದಿತ್ಲೊ.್ ತುಮಿ್ ಆಶೆಂ್ ಜಯೆತ್ತ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಮ್ಗೆಣ್ಂ್ ಕರುಂಕ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಆಡಕ್ಳ್್ ಜ್ಂವಿಚಿ್ 
ನ್.

ಬರಾತಾನಿಮಿತಾಂ ಜಾಂವೆಚೊಂ ಕಷ್್
8

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತುಮಿ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಸಮ್ಧ್ನೆನ್್ ಜಯೆಯ್;್ ಎಕ್ಮೆಕ್್ ಆರ್ಯಾ್ ಕನ್ಯಾ್ 
ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ ಪರಿಯತನ್್ ಕರ್.್ ಎಕ್ಮೆಕ್್ ಭ್ವ್ಂಬರಿ್ 
ಮೊ�ಗ್್ ಕರ್.್ ದಯ್್ ದ್ಖೊಂವೆಚಿಯ�್ ಆನಿ್ ಖ್ಲ್್ಯ್ 
ಸ್ಭ್ವ್ಚೆ�ಯ�್  ಜ್ಯ್.್  9

್ ವ್ಯ್ಟ್  ಕತ್ಯಾಲ್ಯಾಕ್ 
ವ್ಯ್ಟ್  ಕರಿನ್ಶೆಂ,್  ಆಕ್ಮನ್್  ಕೆಲ್್ಯಾಕ್  ಆಕಮನ್್ 
ಕರಿನ್ಶೆಂ,್ ತ್ಕ್್ ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್್ ಕರಿಶೆಂ್ ದೆವ್ಲ್ಗಿಂ್ 
ಮ್ಗ ಣೆ್ಕರ್.್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್್ 
ಜೊಡುಂಕ್ ತುಮಿ್ ಆಪಯೆ್ಲೆ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ 10

್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಪುಸತಾಕ್ ಕ್ತೆಂ್ ಸ್ಂಗ್ತಾ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,

“ಹ್ಯಾ್ ಜವಿತ್ಂತ್್ ಸಂತೊಸ್್ ಪ್ವ್ನ್ಚ್
ಬರೆ್ ದಿ�ಸ್್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್ ಆಶೆತ್ಲೊ

ವ್ಯ್ಟ್ ಉತ್ರಿಂ್ ಉಚ್ರಿನ್ಯೆ;
ಫಟ್್ ಮ್ರಿನ್ಯೆ.

್ 11್ ತ್ಣೆಂ್ ವ್ಯ್ಟ್ ಕರಿನ್ಶೆಂ್ ಬರೆಂಚ್್ ಕರುಂದಿ.
ತ್ಣೆಂ್ ಸಮ್ಧ್ನ್್ ಪಳೆವ್ನಾಚ್್ ತೆಂ್ 

ಜೊಡುಂಕ್ ಪರಿಯತನ್್ ಕರುಂದಿ.
್ 12್ ನಿತಿವಂತ್ಕ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ರ್ಕ್ತಾ;

ತ್ಂಚೆಂ್ ಮ್ಗೆಣ್ಂ್ ಆಯ್ಕ್ತ್.
ಪುಣ್್ ವ್ಯ್ಟ್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ 

ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.”್ ್ ಕ್�ತಯಾನ್.್ 34:12–16

13
್ ತುಮಿ್ ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ ಬರೆಂ್ ಕರುಂಕ್ ಪರಿಯತನ್್ 

ಕತ್ಯಾತ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ಕೊಣ್ಯ�್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ವ್ಯ್ಟ್ 
ಕರಿನ್.್ 14

್ ಪುಣ್್ ಸ್ಕೆಯಾಂ್ ಜ್ಲೆ್ಂ್ ಕತ್ಯಾನ್್ ತುಮಿ್ 
ಕಷ್ಟ್ ಸೊಸಿಜಯ್್ ಪಡ ತ್ಾಲೆ.್ ಪುಣ್್ “ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕಷ್ಟ್ 
ಹ್ಡ್ಚಿಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್  ಭಿಯೆನ್ಕ್ತ್್  ಆನಿ್  ಖಂತ್್ 
ಕರಿನ್ಕ್ತ್.”್  15

್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಕ್ಳ್್ಂನಿ್  ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾಚ್್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಜ್ಂವಿದಾ.್  ತುಮೆಚಿ�ಥಂಯ್್  ಆಸ್ಲೊ್್ 
ಭವಯಾಸ್ಯಾಕ್  ಆಧ್ರ್್  ಕಸಲೊ್  ಮ್ಹಣ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ವಿಚ್ಚ್ಯಾಯಾ್  ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾಕಯ�್  ಜ್ಪ್್  ದಿಂವ್ಕ್್ 
ಕೆದ್ಳ್ಯ�್  ತಯ್ರ್್  ಜ್ಯ್.್  16

್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಸ್ಧೆಪಣ್ಂತ್್ ಮ್ನ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಪರಿ್ ತ್ಂಕ್್ ಜ್ಪ್್ 
ದಿಯ್.್ ತುಮಿ್ ಕಚೆಯಾಂ್ ಸ್ಕೆಯಾಂ್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಕೆದ್ಳ್ಯ�್  ಥಿರ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಸಮ್ಜ್ಯ್.್  ತವಳ್,್ 
ತುಮಿ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಥಂಯ್್ ಬರೆಂ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಜಯೆಂವೆಚಿಂ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ವ್ಯ್ಟ್ ಉಲೊಂವೆಚಿಂ್ ಆಪುಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್್ಯಾ್ ವ್ಯ್ಟ್ ಸಂಗಿತಾಂ್ ಪ್ಸತ್್ ಲಜೆತ್ಲೆ.

17
್ ವ್ಯ್ಟ್ ಕನ್ಯಾ್ ಕಷ್ಟ್ ಸೊಸ್ಚಿಯಾಕ್ ಬರೆಂ್ ಕನ್ಯಾ್ ಕಷ್ಟ್ 

ಸೊಸೆಚಿಂ್ ಬರೆಂ.್ ವ್ಹಯ್,್ ತೆಂ್ ದೆವ್ಚಿ್ ಅಪೆಕ್್್ ಜ್ಲ್್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ತೆಂಚ್್ ಬರೆಂ.

್ 18್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ಪ್ಸತ್್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಏಕಚ್್ 
ಪ್ವಿಟಂ

ಕಷ್ಟ್ ಸೊಸುನ್್ ಮೊನ್ಯಾ್ ಪ್ವ್್.
ನಿತಿವಂತ್್ ಜ್ಲೊ್್ ತೊ

ಆಪ್ರಿಧ್ಯಾಂ್ ಪ್ಸತ್್ ಪ್ರಿಣ್್ ದಿಲೊ.
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾಂಕ್ ದೆವ್್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಪ್ಟಂ್ 

ಹ್ಡ್ಚಿಯಾಕ್ ತ್ಣೆಂ್ ಆಶೆಂ್ ಕೆಲೆಂ.
ತ್ಚಿ್ ಕೂಡ್್ ಜವ್ಶಿ್ ಮ್ರ್ಲ್್,

ಪುಣ್್ ತೊ್ ಆತಿಮೀಕ್ ರಿತಿನ್್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ 
ಜವಂತ್್ ಜ್ಲೊ.

19
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತೊ್ ಆತಿಮೀಕ್ ರಿತಿನ್್ ವಚುನ್್ ಬಂದೆಂತ್್ 

ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್  ಆತ್ಯಾಂಕ್  ಸುವ್ತ್ಯಾ್  ಪಗಯಾಟ್್  ಕೆಲ್.್ 
20

್ ಚಡ್್  ಪಯ್ೆಂ್  ನೊಯೆಚ್ಯಾ್  ಕ್ಳ್ರ್್  ದೆವ್ಕ್ 
ಅವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ಲೆ್್ ತೆಚ್.್ ನೊಯೆನ್್ ತ್ರುಂ್ ಬ್ಂಧುನ್್ 
ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್ ವೆಳ್ರ್್ ದೆ�ವ್್ ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯೆನ್್ ರ್ಕೊನ್್ 
ರ್ವತಾಲೊ.್ ಥೊಡೆ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಆಟ್್ ಜಣ್್ ಮ್ತ್ರಿ,್ ತ್ಯಾ್ 
ತ್ವ್ಯಾರ್್ ಉದ್ಕ್ಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಬಚ್ವ್್ ಜ್ಲೆ.್ 
21

್ ತೆ್ ಉದ್ಕ್ನ್್ ಆತ್ಂ್ ಬಚ್ವ್್ ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಸ್ನಾನ್್ ಬರಿ್ ಆಸ್.್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಸ್ನಾನ್್ ಆಂಗ್ಚೊ್ ಚಿಕಲ್್ 
ಧುವ್ನಾ್ ಕ್ಡೊಚಿ್ ತಸಲೊ್ ನ್ಹಯ್.್ ತೆಂ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಕ್ಳಿಜ್್ 
ಜ್ಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿನಂತಿ್ ಕಚೆಯಾಂ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಜೆಜು್ 
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ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ಮೊನ್ಯಾಂಥ್ವ್ನಾ್ ಉಠೊನ್್ ಆಯ್ಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ 
ತೆಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಬಚ್ವ್್  ಕತ್ಯಾ.್  22

್ ಆತ್್  ಜೆಜು್ 
ಸಗ್ಯಾಕ್ ಗೆಲ್.್ ತೊ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಉಜ್್ಯಾಕ್ ಬಸುನ್್ 
ಆಸ್.್ ತೊ್ ದೆವ್ದೂತ್ಂಕಯ�್ ಅಧಿಕ್ರಿಂಕಯ�್ 
ಸಕ್್ಯಂಕಯ�್ ರ್ಜ್ಟಕ್್ ಚಲಯ್ತಾ.

ಬದಾಲಿವಣ್ ಜಾಲೆಲಿ ಜಿವಿತ್

4್ ್ 1್ ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್್ ಕುಡಿಂತ್್ ಆಸ್ತಾನ್್ ಕಷ್ಟ್ ಸೊಸೆ್.್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಥಂಯ್್ ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್ ಮನೊ�ಭ್ವ್ಸ್್ 

ತುಮಿ್  ಜೊಡ್ಲೆ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಬಳ್ಂತ್್ 
ಕರ್.್  ಶ್ರಿ�ರಿಕ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಕಷ್ಟ್  ಸೊಸೊ್್  ಮನಿಸ್್ 
ಪ್ತ್ಕ್ಂಥ್ವ್ನಾ್ ಸುಟ್ಕ್ಜ್ಲ್.್ 2

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಹ್ಯಾ್ 
ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್ ತುಮಿ್ ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್ ಅಪೆ�ಕ್ೆಕ್ ತಿತಿ್ಂ್ 
ವ್ಯ್ಟ್ ಕ್ಮ್್ ಕರಿನ್ಶೆಂ,್ ದೆವ್ನ್್ ಆಪೆ�ಕ್ಷಿಸಿಲ್್ಂ್ 
ಕ್ಮ್ಂಚ್್ ಕರುನ್ಂಚ್್ ಜಯೆಂವ್ಕ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಬಳ್ಂತ್್ 
ಕರ್.್ 3

್ ಪಯ್ೆಂ,್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ನ್ತ್ಲೆ್್ ಲೊ�ಕ್ ಕಚಿಯಾ್ 
ಕ್ಮ್್  ಕನ್ಯಾಂಚ್್ ಚಡ್್  ವೆ�ಳ್್ ಖಚುಯಾನ್್  ಸೊಡ್್.್ 
ತುಮಿ್ ಲ್ಂಯಗೆಕ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ಕತ್ಯಾತ್;್ ಖುಶಿ್ ಜ್ಲ್್್ 
ವ್ಯ್ಟ್  ಕ್ಮ್್  ಕನ್ಯಾ್  ಆಸ್ತ್;್  ಬೆಬ ದೆಾಜ್ಲ್ಯಾತ್;್ 
ಕಠೊ�ರ್್  ಜ್ಲ್ಯಾತ್;್  ಅನಿಸಕ್ಳ್್  ಜ್ಲ್್್  ವಯಾರ್ಯಾ್ 
ಸಹಮಿಲನ್ಂ್  ಆನಿ್  ಆಮಲ್್ ಪ್ಯೊವ ಣೆ್ಂ್  ಕತ್ಯಾತ್;್ 
ಮೂತಿಯಾಪುಜ್್ ಕತ್ಯಾತ್.

4
್ ತುಮಿ್  ಖೊಟೆಪಣ್ಚೆಂ್  ವಯಾರ್ಯಾ್  ಸಹಮಿಲನ್್ 

ಕರಿನ್ತ್ಲೆಂ್ ಪಳೆಲೆ್್ ಅವಿಶ್್ಸಿ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ವಿಷಯೆಂತ್್ 
ಆಜ್ಪ್್  ಪ್ವತಾಲೆ.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್ಚ್್  ತೆ್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ವ್ಯ್ಟ್  ಸಂಗಿತಾ್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾಲೆ.್  5

್ ಪುಣ್್ 
ಅವಿಶ್್ಸಿ್  ಆಪುಣ್್  ಕಚಿಯಾ್  ಕ್ಮ್ಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಅಪೆಂ್ಚ್್ ವಿವರಣ್್ ದಿ�ಜಯ್್ ಪಡ್ತಾಲೆಂ.್ ಜವಂತ್್ ಆಸ್ಲೆ್್ 
ಆನಿ್ ಮೊನ್ಯಾ್ ಪ್ವ್ಲ್್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್ ಝಡಿತಾ್  ಕರುಂಕ್ 
ತಯ್ರ್್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ತ್ಣಂ್ ವಿವರಣ್್ ದಿ�ಜಯ್್ 
ಪಡ ತ್ಾಲೆಂ.್  6

್ ಮೊನ್ಯಾ್  ಪ್ವ್ಲ್್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕಯ�್ 
ಸುವ್ತ್ಯಾ್  ಶಿಕಯ್್ಯಾ.್  ತ್ಣಂ್  ಕುಡಿಕ್  ಸಂಬಂದ್್ 
ಜ್ಲ್್್ ಮೊನ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಶಿಕ್ೆಕ್ ಫ್ವ್ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ಸಯ್ತಾ್ 
ಆತ್ಯಾ್  ಸಂಬಂದ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ದೆವ್ಬರಿ್  ಸದ್ಂಕ್ಳ್್ 
ಜಯೆಜ್ಯ್ಚ್ಚಿ್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಂಕ್್ ಶಿಕಯ್್ಂ.

ದೆವಾಚಾಕ್ ದೆಣ್ಾಕ್ಂಚಿ ರಾಮಾ ಕಚೆತಾ ಜಾವಾನ್ಸಾ
7

್ ಸಕಕ್ಡ್್  ಅಂತ್್  ಜ್ಂವ್ಚಿ್  ಕ್ಳ್್  ಲ್ಗಿಂ್  ಪ್ವ್್.್ 
ತುಮಿ್  ಬುದ್ಂತ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ತುಮ್ಕ್ಂಚ್್  ನಿಯಂತರಿಣ್್ 
ಕನ್ಯಾ್ ದವರ್.್ ತುಮಿ್ ಮ್ಗೆಣ್ಂ್ ಕರುಂಕ್ ಹೆಂ್ ಕುಮಕ್ 
ಜ್ತ್ಲೆಂ.್ 8್ ತುಮಿ್ ಎಕ್ಮೆಕ್್ ಸುಟ್ನ್ಶೆಂ್ ಮೊ�ಗ್್ 
ಕಚೆಯಾಂ್ ಚಡ್್ ಪರಿಮುಖ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಮೊ�ಗ್್ ಸಬ್ರ್್ 
ಪ್ತ್ಕ್ಂ್  ಲ್ಪೊನ್್  ದವತ್ಯಾ.್  9

್ ಪುಪುಯಾನ್ಯಾಸ ತ್ಾನ್್ 
ಸಯ್ಯಾಂಚೊ್  ಸತ್ಕ್ರ್್  ಕರ್.್  10

್ ತುಮೆಚಿ�ಥಂಯ್್ 
ಹಯೆಯಾಕೊ್ಯ�್ ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಆತಿಮೀಕ್ ದೆಣೆಂ್ ಜೊಡುನ್್ 
ಕ್ಣೆಘಲ್ಂ.್ ದೆವ್ನ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸಬ್ರ್್ ಥರ್ಂನಿ್ ಆಪ್್್ 

ಕುಪ್ಯಾ್ ದ್ಖಯ್್ಯಾ.್ ತುಮಿ್ ದೆವ್ಚಿ್ ದೆಣಂ್ ವ್ಪ್ಚಿಯಾ್ 
ಜವ್ಬ್ದಾರಿ್ ಜ್ಲೆ್್ ಸೆವಕ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಸ್ತ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ 
ಬರೆ್  ಸೆವಕ್  ಜ್ಯ್;್  ಎಕ್ಮೆಕ್್  ಸೆವ್್  ಕರುಂಕ್ 
ತುಮಿಚಿ್  ದೆಣಂ್  ಉಪಯೊ�ಗ್್  ಕರ್.್  11

್ ಶಿಕೊಂವ್ಚಿ್ 
ದೆವ್ಚಿ್  ಉತ್ರಿಂಚ್್  ಶಿಕೊಂವಿದಾತ್.್  ಸೆವ್್  ಕಚೊಯಾ್ 
ದೆವ್ನ್್ ದಿಲ್್ಯಾ್ ಸಕೆತಾನ್್ ಸೆವ್್ ಕರುಂದಿ.್ ತುಮಿ್ ಆಶೆಂ್ 
ಕೆಲ್ಯಾರ್,್  ತುಮಿ್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್  ಹಯೆಯಾಕ್ಂತ್ಯ�್  ಜೆಜು್ 
ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ದೆವ್ಕ್ ಆಗ್ಯಾಂ್ ಕತ್ಯಾಲೊ.್ 
ಅಧಕ್ರ್ಯ�್ ಮಹಿಮ್ಯ�್  ಸ್ಸ ಣ್್ಚ್ಯಾ್  ಸ್ಸ ಣ್್ಕ್ 
ತ್ಕ್್ ಸಂಬಂಧಿತ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ ಆಮೆನ್.

ಕ್ರಿಸಾತಾವಾಂಕ್ ಯೆಂವೆಚೊಂ ಕಷ್್
12

್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಇಷ್ಟನೊ�,್  ತುಮಿ್  ಆತ್ಂ್  ಸೊಸ್ಚಿಯಾ್ 
ಕಷ್ಟಂಚ್ಯಾ್  ವಿಷಯ್ಂನಿ್  ಆಜ್ಪ್್  ಪ್ವನ್ಕ್ತ್.್ 
ತಿ್ ತುಮಿಚಿ್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ಪರಿ�ಕ್ಷ್್ ಕತ್ಯಾತ್.್ ಅಪರಿಚಿತ್್ 
ಜ್ಲೆ್ಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಘಡತಾಲೆಂ್  ಮ್ಹಣ್್  ಚಿಂತಿನ್ಕ್ತ್.್ 
13

್ ಪುಣ್್ ತುಮಿ್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚೆ್ ಕಷ್ಟ್ ವ್ಂಟುನ್್ ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್ 
ವವಿಯಾಂ್ ಸಂತೊಸ್್ ಪ್ವ್.್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾನ್್ ಆಪ್್್ ಮಹಿಮ್್ 
ದ್ಖಯ ತ್ಾನ್್ ತುಮಿ್ ಸಂತೊಸ್್ ಪ್ವ ತ್ಾಲ್ಯಾತ್್ ಆನಿ್ 
ಉಲ್್ಸ ತ್ಾಲ್ಯಾತ್.್  14

್ ತುಮಿ್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚೊ್  ಪ್ಟ್್ವ್್ 
ಕೆಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಲೊ�ಕ್ ವ್ಯ್ಟ್ 
ಜ್ಲೆ್ಂ್  ಸ್ಂಗ್್ಯಾರ್್ ತುಮಿ್ ಸುಭ್ಗಿ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ 
ಮಹಿಮೆಚೊ್  ಆತೊಮ್  ತುಮೆಚಿಥಂಯ್್  ವಸಿತಾ್  ಕನ್ಯಾ್ 
ಆಸ್.್  15

್ ತುಮಿ್  ಖೊಟೆಜ್ಂವ್ಕ್್  ನ್ಹಜೊ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ 
ಖುನಿಗ್ರ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ನ್ಹಜೊ,್ ಚೊ�ರ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ನ್ಹಜೊ್ 
ಆನಿ್ ಹೆರ್ಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ದಿ�ಂವ್ಕ್್ ನ್ಹಜೊ.್ ಹೆ್ ಸಗೆ್್ ಕಚೆಯಾಂ್ 
ಕಷ್ಟಕ್  ಸ್ಂಪ್ಡ ತ್ಾಲೊ.್  ತುಮೆಚಿಥಂಯ್್  ಕೊಣ�್ 
ತ್ಯಾ್ ಥರ್ಚ್ಯಾ್ ಕಷ್ಟಕ್ ಸ್ಂಪ್ಡ್ನಾಜೊಂ.್ 16

್ ತುಮಿ್ 
ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆ್ ಜ್ಲ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್ ಕಷ್ಟ್ ಸೊಸ್್ಯಾರ್,್ ಲಜೆನ್ಹಜೊ.್ 
ತ್ಯಾ್  (ಕ್ರಿಸ ತ್ಾ)್  ನ್ಂವ್ಚ್ಯಾ್  ವವಿಯಾಂ್  ತುಮಿ್  ದೆವ್ಕ್ 
ಆಗ್ಯಾಂ್  ದಿ�ಜಯ್.್  17

್ ತುಮೊಚಿ್  ಝಡ ತೆಾಚೊ್  ಕ್ಳ್್ 
ಆಯ್್.್ ತೊ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಘರ್ಂಣ್ಯಾ್ ಥ್ವ್ನಾಚ್್ ಸುರು್ 
ಜ್ತ್ಲೊ.್  ಆಮೆಚಿ�ಥಂಯ್ಚಿ್  ತೊ್  ಸುರು್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಸುವ್ತೆಯಾಕ್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ಯ್್ ನ್ತ್ಲ್್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ಕ್ತೆಂ್ ಜ್ಯ್ತಾ?

್ 18್ “ನಿತಿವಂತ್ಚ್್ ಬಚ್ವ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಕಷ್ಟ್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್,

ದೆ�ವ್್ ಭಿರ್ಂತ್್ ನ್ತ್ಲೆ್್ ಆನಿ್ ಪ್ತ್ಕ್ಯಾಂಚಿ್ 
ಗತ್್ ಕ್ತೆಂ?”್ ್  ಮ್ಹಣೊಣ್ಯಾ.್ 11:31

19
್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಅಪೆ�ಕ್್್  ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್ 

ಕಷ್ಟ್ ಸೊಸೆಚಿ್ ಆಪೊ್್ ಜವಂತ್್ ಆತೆಮಂ್ ತ್ಕ್್ ಆಧಿ�ನ್್ 
ಕರಿಜಯ್.್ ತ್ಂಕ್್ ರಚ್ಲೆಂ್ ದೆವ್ನ್ಚ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ 
ತ್ಣಂ್ ತ್ಚೆಥಂಯ್್ ಭವಯಾಸೊ್ ದವರಿಜಯ್.್ ಆಶೆಂ್ 
ಆಸ್ತಾನ್್ ತ್ಣಂ್ ಬರೆಂ್ ಕನ್ಯಾಂಚ್್ ಆಸ್ಜಯ್.
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ದೆವಾಚೊ ಹಿಂಡ್

5್ ್ 1 ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಸಭೆಚ್ಯಾ್  ವ್ಹಡಿಲ್ಂಕ್  ಹ್ಂವೆಂ್ 
ಆತ್ಂ್ ಥೊಡಿಂ್ ಉತ್ರಿಂ್ ಸ್ಂಗ್ಜಯ್್ ಪಡ ತ್ಾ.್ 

ಹ್ಂವ್ಯ�್  ಎಕೊ್್  ವ್ಹಡಿಲ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ಹ್ಂವೆಂ್ 
ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚೆಂ್  ಕಷ್ಟ್  ದೊಳ್ಯಾಂನಿ್ ಪಳೆಲ್ಯಾತ್.್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ಪರಿತಯಾಕ್ಷ್್  ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾ್  ಪರಿಭ್ವ್ಂತ್್  ಹ್ಂವ್ಯ�್ 
ವ್ಂಟೆಲ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 2್ ತುಮಿ್ ಜವ್ಬ್ದಾರಿ್ ಕ್ಣೆಘಲ್್ಯಾ್ 
ಸಭೆಕ್  ಚರೆೈಜಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಹ್ಂವ್್  ತುಮ್ಚಿಯಾಲ್ಗಿ್ 
ಮ್ಗ ತ್ಾಂ.್ ತೆ್ ದೆವ್ಚೆ್ ಹಿಂಡ್.್ ತುಮಿ್ ತ್ಯಾ್ ಹಿಂಡ್ಕ್ 
ರ್ಕಜಯ್,್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ತಿ್  ತುಮಿಚಿ್  ಆಶ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್;್  ತೆಂ್  ಬಳ್ಂತ್ಂತ್್  ವ್ಹರಯ್ೆಂ್ ವ್ಜೆಂ್ 
ನ್ಹಯ್.್ ದೆ�ವ್್ ತೆಚ್್ ಖುಶಿ್ ವತ್ಯಾ.್ ತುಮಿ್ ತೊ್ ಹಿಂಡ್್ 
ರ್ಕೊಚಿ್  ದುಡ್್್  ವವಿಯಾಂ್  ನ್ಹಯ್,್  ದೆವ್ಚಿ್  ಸೆವ್್ 
ಕರುಂಕ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಆಸೊಚಿ್  ಸಂತೊಸ್್  ವವಿಯಾಂಚ್.್ 
3

್ ತುಮಿ್  ಜವ್ಬ ದ್ಾರ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ತ್ಯಾ್  ಹಿಂಡ್ಚೆರ್್ 
ಅಧಿಕ್ರ್್ ಚಲೆೈನ್ಕ್ತ್.್ ತುಮಿ್ ತ್ಂಕ್್ ಬರಿ್ ದೆ�ಖ್್ 
ಜ್ಯ್.್ 4್ ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್ ಗೊವಿ್್ (ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ)್ ಪರಿತಯಾಕ್ಷ್್ ಜ್ತ್ನ್,್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಮುಕುಟ್್ ಲ್ಭ್ತಾಲೊ.್ ಮಹಿಮೆಚೊ್ ಪರಿಭ್ವ್್ 
ಜೊಡ್ಲೊ್್  ತೊ್  ಮುಕುಟ್್  ಆಪೊ್್  ಸೊಭ್ಯ್್ 
ಹೊಗ್್ಂವ್ಚಿಚ್್ ನ್.

5
್ ತನ್ಯಾಯಾಟ್ಯಾನೊ�,್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂಯ�್ ಥೊಡಿ್ 

ಉತ್ರಿಂ್  ಸ್ಂಗ್ಜಯ್್ ಆಸಿ್ಂ.್  ತುಮಿ್ ವ್ಹಡಿಲ್ಂಕ್ 
ಖ್ಲ್್ ಜ್ಯ್ಯ್.್ ತುಮಿ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಎಕ್ಮೆಕ್್ ನಮ್ರಿ್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಚಲಜಯ್.

“ದೆ�ವ್್ ಹಂಕಯ್ಯಾಂಕ್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.
ಪುಣ್್ ತೊ್ ನಮರಿತೆಂತ್್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ 

ಕುಪ್ಯಾ್ ದಿತ್ಲೊ.”್ ್  ಮ್ಹಣೊಣ್ಯಾ್ 3:34

6
್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಸಕ ತೆಾವಂತ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್ 

ಹ್ತ್ಖ್ಲ್್ ನಮ್ರಿ್ ಜ್ಯ್.್ ಸ್ಕೊಯಾ್ ಕ್ಳ್್ ಲ್ಗಿಂ್ 
ಜ್ತ್ನ್್ ತೊ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ವಯ್ರಿ್ ಉಕಲ್ತಾಲೊ.್ 7್ ತೊ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಬ್ಳ್ನಾ್ ವೆಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ತುಮೊಚಿ್ ಸಗೊ್್ 
ಹುಸೊಕ್್ ತ್ಕ್್ ಅಧಿ�ನ್್ ಕರ್.

8
್ ಜ್ಗುರಿತ್್  ಜ್ಯ್್  ಆನಿ್  ಚತ್ರಿಯೆನ್್  ರ್ವ್!್ 

ಸೆೈತ್ನ್್  ತುಮೊಚಿ್  ದುಸ್ಮನ್.್  ಘರೊಜ್್  ಘಾಲ್ಚಿಯಾ್ 
ಸಿಂಹ್ಬರಿ್ ಕೊಣ್ಕ್ ಖ್ವ್ಯಾಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ಸೊಧ್ಚಿಯಾಬರಿ್ 
ತೊ್ ಮನ್ಶೆಕ್ ಸೊಧುನ್್ ಆಸ ತ್ಾ.್ 9

್ ತುಮಿಚಿ್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ 
ಥಿರ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ತ್ಕ್್  ವಿರೊ�ಧ್್  ಕರ್.್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್  ಆಸ್ಲ್್ಂ್  ತುಮಿಚಿ್  ಸಕಕ್ಡ್್ 
ಭ್ವ್ಂಭಯಣ್ಂಯ�್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಆಸೆಚಿಂ್ ವಳ್ಳ ್ೆ ಸೊಸುನ್್ 
ಆಸ್ತ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ತುಮಿ್ ಜ್ಣ್ಂತ್.

10
್ ವ್ಹಯ್,್  ತುಮಿ್  ಥೊಡೊ್  ಕ್ಳ್್  ಮ್ತ್ರಿ್  ಕಷ್ಟ್ 

ಸೊಸ್ಲ್್ಯಾತ್.್ ಪುಣ್್ ತ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ದೆ�ವ್್ ಸಕಕ್ಡ್್ 
ಸಮಕತ್ಯಾಲೊ.್ ತೊ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಬಳ್ಂತ್್ ಕತ್ಯಾಲೊ.್ 
ತುಮಿ್ ಸಕ್್್  ಪಡ್ನ್ಶೆಂ್  ತೊ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಆಧ್ರ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಸ್ತಾಲೊ.್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾಂಕ್ ಕುಪ್ಯಾ್ ದ್ಖೊಂವ್ಚಿ್ 
ದೆ�ವ್್ ತೊಚ್.್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಪರಿಭ್ವ್ಂತ್್ ವ್ಂಟೆಲ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ 
ಕ್ರಿ�ಸ ತ್ಾನ್ಚ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಆಪಯ್ೆಂ.್  ತೊ್  ಪರಿಭ್ವ್್ 
ಸ್ಸ ಣ್್ಚೊ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಆಸ್.್  11

್ ಸವ್ಯಾ್  ಆಧಿಕ್ರ್್ 
ಸದ್ಂಕ್ಳ್್ ತ್ಚೊಚ್.್ ಆಮೆನ್.

ಅಂತಿಮ್ ನಮಾನ್
12

್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಹೆಂ್ ಲ್್ಹನ್್ ಪತ್ರಿ್ ಸಿಲ್್ನ್ಚ್ಯಾ್ ಕುಮೆಕ್ನ್್ 
ಬರಯ್ೆಂ.್  ತೊ್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್  ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚೊ್  ಭ್ವ್್ 
ಮ್ಹಣುನ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಭುಜಂವ್ಕ್್  ಆನಿ್  ಉತ ತೆಾ�ಜನ್್  ಕರುಂಕ್  ಹೆಂ್  ಪತ್ರಿ್ 
ಬರಯೆ್ಂ.್ ಹಿಚ್್ ದೆವ್ಚಿ್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ಲ್್್ ಕುಪ್ಯಾ್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸಮ್ಜ್ಯ್್ ಮ್ಹಣುನ್ಚ್್ ಮ್ಹಜ್ ಅಪೆ�ಕ್್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಸಿ್.್ ತ್ಯಾ್ ಕುಪೆಯಾಂತ್್ ಥಿರ್್ ರ್ವ್.

13
್ ಬ್ಬಿಲೊನ್ಂತ್್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ಸಭಚ್ಯಾಂನಿ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 

ನಮ್ನ್್ ದಿಲ್.್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ವಿಂಚುನ್್ ಕ್ಡ್್ಯಾ್ ಬರಿಂಚ್್ 
ತ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕಯ�್ ವಿಂಚುನ್್ ಕ್ಡ್್ಂ.್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್ 
ಮ್ಹಜೊ್ ಪೂತ್್ ಮ್ಕ್ಯಾನ್ಯ�್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ನಮ್ನ್್ 
ದಿಲ್.್ 14

್ ತುಮಿ್ ಭೆಟ್್ ಕತ್ಯಾನ್್ ಎಕ್ಮೆಕ್್ ಮೊಗ್ನ್್ 
ಉಮೊ್ ದಿಯ್.
ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್  ಆಸ್ಚಿಯಾ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸಮೆಸ ತ್ಾಂಕ್ 

ಸಮ್ಧ್ನ್್ ಆಸೊಂದಿ.




