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ಆy␣GM,ಡುವ6␣7 =␣ೕವರು ನಮ?␣ 8␣ೕ?␣ 
M,ಗVದಶVನ !␣ೕಡುë,(D␣? 

7. 8␣ೂಸ ಸ¶␣ ç,iರಂv␣ಸಲು =␣ೕವರು 
!␣ಮOನು$ ಎ6␣7?␣ ಕò␣=␣ೂಯು&ë,(D␣?

ಒಂದು 8␣ೂಸ ಸ¶␣ಯನು$ 
ç,iರಂv␣ಸ6␣F␣G Å␣ೕè,ದ 
ಒಂದು ^␣ೖಟನು$ ಆy␣G 
M,ಡುವ ç,iy␣ೂೕ9␣ಕ 
ಸಲ8␣ಗಳu.
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p␣q␣ಯುವuದು: ಸತKÉ␣ೕದ$␣W 
P␣.␣ೕಯí=ಗುವu.␣ೕ ನಮ+ Ç␣ೕÉ␣ 
D=ಗೂ $␣ôa␣`ೕಯ 7␣ೕವನ$␣W ಮೂಲ 
ಆö=ರR=M␣.␣.

2 t␣à␣ೂೕí␣ 

3:14-17

6. !␣ಮO 3␣ೕವನè,G9␣ ಧಮVé,ಸÆಗಳನು$ 
ಉ=␣;ೕ|␣B␣, =␣ೕವರ ಉ=␣;ೕಶK␣ೕನು? 

7. é,ಸÆವನು$ !␣ವV™␣ಸುವ ಐದು 
_␣Ö,ನಗಳ6␣7 @,ವದು !␣ನ$ 
Å␣ಳವ©␣?␣?␣ ಅವಶ&_␣=␣?

14

r␣Cಗುಣ>␣: .␣ೖP␣ಕ L=ಯಕA␣ಂದ 
$␣ಲವu $␣ôಸ`ರ ಗುಂಪನು4 ನï␣ಸುವuದ$␣W 
ಸó␣ ಅನು4y=̀z␣, ಅವರು ಕೂ(␣ ಬಂದು 
.␣ೕವರನು4 t- ␣ ಇv␣ l=(␣ ಮತು̀ ಇತz␣ 
ಸòಳಗಳä␣Ä á␣ದುA␣ ಅನKA␣s␣ .␣ೕವರ 
ಸುR=>␣9ಯನು4 {=ರಲು 
ಸD=ಯಕí=ಗುವರು.

ಅß␣Tಸ(ಲ 

2:42-47

6. ಸ¶␣@,9␣ ಕೂN␣ ಬಂC,ಗ ಅಗತ&J,ದ 
ಚಟುವr␣F␣ಗಳu @,ವವu? 

7. !␣ಮO 8␣ೂಸ ಸ¶␣ ç,iರಂv␣ಸಲು ಉತ(ಮ 
ಸêಳ ಮತು( ಸಮಯ ಎ6␣7=␣?

!␣ಮO ತಂಡದ6␣7 ೩ 
ಅಥJ, 8␣ಚುî ಜನರು 
ಇC,;ò␣ ಅವರು 8␣ೂೕ9␣ 
8␣ೂಸ ^␣∞ ಸ¶␣ 
ç,iರಂ2␣ಸಲು B␣ದ±.

8␣ೂಸ ಸ¶␣ ಕೂಡುವ 
_␣ಷಯದ6␣7 ç,iy␣ೂೕ9␣ಕ 
_␣ಷಯಗಳ ಸಂಗiಹ.


