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10  ಅದೇನಂದ��ನಂದರೆ ಕ�ದರೆ ಕಾಲವು ಪ� ಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್�ಲವ� ಪ್ಚರ್ಸ್ - Soldiers Scriptuರಿಪ್ಚರ್ಸ್ - Soldiers Scriptu ರ್ಣವಾದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲ�ವಾದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲ�ದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳ�ಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನೂ ಭೂ & ಆತನಂದರೆ ಕ� 
ಪ್ಚರ್ಸ್ - Soldiers Scriptuರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನೂ ಭೂ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನೂ ಆತನಲ�+�ಕದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನೂ ಭೂ &ರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ �ವವ�ಗಳನಂದರೆ ಕ+- ಭೂ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನೂ ಆತನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದುಗೂಡ+ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನೂ ಭೂ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನೂ ಆತನಲ�+�ಕದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನೂ ಭೂ &ರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ �ವವ�ಗಳನಂದರೆ ಕ+- ಆತನಂದರೆ ಕಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನೂ ಭೂ & ಅ�ದರೆ ಕಾಲವು ಪ� 
ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು.��杮㹳Đ�牡摥��b�com.sun.star.ui.dialogs.XFilePicker::setDisplay0ಸ1ನಂದರೆ ಕಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನೂ ಭೂ & ಎಲ&ವನಂದರೆ ಕ�- ಒಂದುಗೂಡಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು.��杮㹳Đ�牡摥��b�com.sun.star.ui.dialogs.XFilePicker::setDisplayDirectory:@0,7:com.sun.star.ui.dialogs.XFilePi�ದ�ಗ+ಡಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು.��杮㹳Đ�牡摥��b�com.sun.star.ui.dialogs.XFilePicker::setDisplayDirectory:@0,7:com.sun.star.ui.dialogs.XFilePicker2���������������ಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್��ದಿದ6ನಂದರೆ ಕ�.

11 ಆತನಂದರೆ ಕ ಸ7ಚಿತ1ದ ಆಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನೂ ಭೂ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನೂ ಆತನಲ�+�ಚನೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ�ಗನಂದರೆ ಕ�ಸೈನಿಕರು ಸ್�ರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ವಾದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲ�ಗ ಎಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನೂ ಭೂ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನೂ ಆತನಲ�& ಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್�ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳ� ಗಳನಂದರೆ ಕ�- ಸೈನಿಕರು ಸ್�ಧಿಸ�ವ 
ಆತನಂದರೆ ಕ ಉದೇನಂದ�6�ಶದ ಮೇರೆಗೆ ಮೊದಲೇ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಾದ ನಾವು ಆತನಲ್ಲಿ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆವು.�������ರೆ ಕಾಲವು ಪ�ಗೆ 6:10-1� ಮೊದಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನೂ ಭೂ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನೂ ಆತನಲ�� ನೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ��ಮಿಸಲBಟ್ಟವರಾದ ನಾವು ಆತನಲ್ಲಿ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆವು.�����������Ę���먼漀������먤漀먌漀맰漀맔漀릔漀른漀률漀䭔熳䬼熳������瑬Dವರೆ ಕಾಲವು ಪ�ದ ನೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ�ವ� ಆತನಂದರೆ ಕಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನೂ ಭೂ & 
ಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು.��杮㹳Đ�牡摥��b�com.sun.star.ui.dialogs.XFilePicker::setDisplayDirectory:@0,7:com.sun.star.ui.dialogs.XFilePicker2��������������ಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆವು.�����������Ę���먼漀������먤漀먌漀맰漀맔漀릔漀른漀률漀䭔熳䬼熳������瑬ū��䀀ؠů傠ةꪄ漀䭔熳䬼熳������瑬ū��騀Ո글ـ踰ௌ鄴ௌ鄴ௌ��鬌Ո�்�்�்�Fತೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆವು.�����������Ę���먼漀������먤漀먌漀맰漀맔漀릔漀른漀률漀䭔熳䬼熳������瑬ū��䀀ؠů傠ةꪄ漀䭔熳䬼熳������瑬ū��騀Ո글ـ踰ௌ鄴ௌ鄴ௌ��鬌Ո�்�்�்��ꪄ漀䭔熳䬼�ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನಂದರೆ ಕ�- ಸಹ ಹೊಂದಿದೆವು.�����������Ę���먼漀������먤漀먌漀맰漀맔漀릔漀른漀률漀䭔熳䬼熳������瑬ū��䀀ؠů傠ةꪄ漀䭔熳䬼熳������瑬ū��騀Ո글ـ踰ௌ鄴ௌ鄴ௌ��鬌Ո�்�்�்��ꪄ漀䭔熳䬼熳������瑬ū������鄀்鐄்鐄்��+�ದಿದೇನಂದ�ವ�.

12  ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು.��杮㹳Đ�牡摥��b�com.sun.star.ui.dialogs.XFilePicker::setDisplay0ಸ1ನಂದರೆ ಕ ಮಹಿಮೇರೆಗೆ ಮೊದಲೇ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಾದ ನಾವು ಆತನಲ್ಲಿ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆವು.������ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳ� ಸ�1ತಿಸಲBಡುವಂತೆ ಆತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲು ನಂಬಿಕ�ವ�ತೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆವು.�����������Ę���먼漀������먤漀먌漀맰漀맔漀릔漀른漀률漀䭔熳䬼熳������瑬ū��䀀ؠů傠ةꪄ漀䭔熳䬼熳������瑬ū��騀Ո글ـ踰ௌ鄴ௌ鄴ௌ��鬌Ո�்�்�்��ꪄ漀䭔熳䬼� ಆತನಂದರೆ ಕಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನೂ ಭೂ & ನೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ�ವ� ಮೊದಲ� 
ನಂದರೆ ಕ�ಬಿಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್�ಯಿಟ್ಟೆವು.� ಮೇರೆಗೆ ಮೊದಲೇ ��°���萀犪������켼昢켠昢컸昢컌昢캨昢캈昢칰昢친昢칀昢Ⓞ昡������⨀ٖ��Dವ�.

13  ನಿಮQ ರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ಕ್ಷಣೆಯ ವಿಷಯವಾದ ಸು�ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳ ವಿಷಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳವಾದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲ�ದ ಸ�ವಾದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲ�ತೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆವು.�����������Ę���먼漀������먤漀먌漀맰漀맔漀릔漀른漀률漀䭔熳䬼熳������瑬ū��䀀ؠů傠ةꪄ漀䭔熳䬼熳������瑬ū��騀Ո글ـ踰ௌ鄴ௌ鄴ௌ��鬌Ո�்�்�்��ꪄ漀䭔熳䬼��ಯೆಂಬ ಸತ್ಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ�ಬ ಸತF ವಾದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲ�ಕFವನಂದರೆ ಕ�- ಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್��ಳ 
ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು.��杮㹳Đ�牡摥��b�com.sun.star.ui.dialogs.XFilePicker::setDisplay0ಸ1ನಂದರೆ ಕಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನೂ ಭೂ & ನಂದರೆ ಕ�ಬಿಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್�ಯಿಟ್ಟವರಾದ ನಾವು ಆತನಲ್ಲಿ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆವು.�����������Ę���먼漀������먤漀먌漀맰漀맔漀릔漀른漀률漀䭔熳䬼熳������瑬Dವರೆ ಕಾಲವು ಪ�ದ ನಿ�ವ� ಸಹ ವಾದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲ�ಗೆ 6:10-1�6ನಂದರೆ ಕ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೆಂಬ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಿರಿ.ـ��Ⰰ்⼄்⼄்����띸漀띤漀بجئ��祖ո꧈ـ肈���Ə耀łň�ӂɽڦ��⛳�㔃�Ѵ�厛�Ѧ�Ợ��厛�ї�ಡುವಂತೆ ಆತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲು ನಂಬಿಕಲBಟ್ಟವರಾದ ನಾವು ಆತನಲ್ಲಿ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆವು.�����������Ę���먼漀������먤漀먌漀맰漀맔漀릔漀른漀률漀䭔熳䬼熳������瑬D ಪ್ಚರ್ಸ್ - Soldiers Scriptuವಿತೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆವು.�����������Ę���먼漀������먤漀먌漀맰漀맔漀릔漀른漀률漀䭔熳䬼熳������瑬ū��䀀ؠů傠ةꪄ漀䭔熳䬼熳������瑬ū��騀Ո글ـ踰ௌ鄴ௌ鄴ௌ��鬌Ո�்�்�்��ꪄ漀䭔熳䬼�0ತQನೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ��ಬ 
ಮ�ದೇನಂದ�0ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನಂದರೆ ಕ�- ಹೊಂದಿದೆವು.�����������Ę���먼漀������먤漀먌漀맰漀맔漀릔漀른漀률漀䭔熳䬼熳������瑬ū��䀀ؠů傠ةꪄ漀䭔熳䬼熳������瑬ū��騀Ո글ـ踰ௌ鄴ௌ鄴ௌ��鬌Ո�்�்�்��ꪄ漀䭔熳䬼熳������瑬ū������鄀்鐄்鐄்��+�ದಿದಿರಿ.

14  ಆತನಂದರೆ ಕ ಮಹಿಮೇರೆಗೆ ಮೊದಲೇ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಾದ ನಾವು ಆತನಲ್ಲಿ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆವು.������ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳ ಸ�1ತಿಗೆ 6:10-1�+�ಸ	ರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್  ಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್�+�ಡುವಂತೆ ಆತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲು ನಂಬಿಕ�ಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್�+�ಡುವಂತೆ ಆತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲು ನಂಬಿಕ ಸೈನಿಕರು ಸ್�7ಸZ[ದವರಿಗೆ 6:10-1� 
ವಿಮೊ�ಚನೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ�ಯಾ ಗುವ ತನಕ ಆತನು (ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು) ನಮ್ಮ ಬಾಧ್ಯತೆಗೆ ಸಂಚಕಾರನಾಗಿದ್ದಾನ� ಗ�ವ ತನಂದರೆ ಕಕ ಆತನಂದರೆ ಕ� (ಪ್ಚರ್ಸ್ - Soldiers Scriptuವಿತೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆವು.�����������Ę���먼漀������먤漀먌漀맰漀맔漀릔漀른漀률漀䭔熳䬼熳������瑬ū��䀀ؠů傠ةꪄ漀䭔熳䬼熳������瑬ū��騀Ո글ـ踰ௌ鄴ௌ鄴ௌ��鬌Ո�்�்�்��ꪄ漀䭔熳䬼�0ತQನಂದರೆ ಕ�)  ನಂದರೆ ಕಮQ ಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು.��杮㹳Đ�牡摥��b�com.sun.star.ui.dialogs.XFilePicker::setDisplayDirectory:@0,7:com.sun.star.ui.dialogs.XFilePicker2��������������ಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆವು.�����������Ę���먼漀������먤漀먌漀맰漀맔漀릔漀른漀률漀䭔熳䬼熳������瑬ū��䀀ؠů傠ةꪄ漀䭔熳䬼熳������瑬ū��騀Ո글ـ踰ௌ鄴ௌ鄴ௌ��鬌Ո�்�்�்�Fತೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆವು.�����������Ę���먼漀������먤漀먌漀맰漀맔漀릔漀른漀률漀䭔熳䬼熳������瑬ū��䀀ؠů傠ةꪄ漀䭔熳䬼熳������瑬ū��騀Ո글ـ踰ௌ鄴ௌ鄴ௌ��鬌Ո�்�்�்��ꪄ漀䭔熳䬼�ಗೆ 6:10-1� 
ಸ�ಚಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್�ರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ನೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ�ಗದೇನಂದ�6ನೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ�.



15  ಹಿ�ಗರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನೂ ಭೂ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನೂ ಆತನಲ�ಗ ನೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ�ನಂದರೆ ಕ� ಸಹ ಕತ�ನೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ�ದ ಯೆಂಬ ಸತ್ಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ�ಸ� ವಿನಂದರೆ ಕಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನೂ ಭೂ &ರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ �ವ ನಿಮQ ನಂದರೆ ಕ�ಬಿಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್�ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳ 
ವಿಷಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳವಾದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲ�ಗಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳ+ ಪ್ಚರ್ಸ್ - Soldiers Scriptuರಿಶ�ದ]ರೆ ಕಾಲವು ಪ�ಲ&ರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್  ಕಡೆಗಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯೂ ಕೇಳಿ��è�㐊‴��W�com.sun.star.rdf.XRepository::createBlankNode�ಗರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ �ವ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯೂ ಕೇಳಿ��è�㐊‴��W�com.sun.star.rdf.XRepository::createBlankNode:@0,3:com.sun.st0�ತಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳ ವಿಷಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳವಾದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲ�ಗ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳ+ ಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್��ಳ

16 ನಂದರೆ ಕನಂದರೆ ಕ- ಪ್ರಾರ್ಥನೆ�0ರ್ಥನೆಗಳಲ್ಲಿ ನ�ನೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ�ಗಳಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನೂ ಭೂ & ನಿಮಗೆ 6:10-1�+�ಸ	ರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್  ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನಿಮಿತ್ತ ವಾಗಿ �ಪ್ಚರ್ಸ್ - Soldiers Scriptuನೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ� ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೆಂಬ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಿರಿ.ـ��Ⰰ்⼄்⼄்����띸漀띤漀بجئ��祖ո꧈ـ肈���Ə耀łň�ӂɽڦ��⛳�㔃�Ѵ�厛�Ѧ�Ợ��厛�ї�ಡಿ ನೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ�ನಂದರೆ ಕ� ನಿಮQ ನಿಮಿತ1 
ವಾದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲ�ಗ ಎಡೆಗಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯೂ ಕೇಳಿ��è�㐊‴��W�com.sun.star.rdf.XRepository::createBlankNode�ಬಿಡುವಂತೆ ಆತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲು ನಂಬಿಕದೇನಂದ� ದೇನಂದ��ವರಿಗೆ 6:10-1� ಸೈನಿಕರು ಸ್�+1�ತ0 ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೆಂಬ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಿರಿ.ـ��Ⰰ்⼄்⼄்����띸漀띤漀بجئ��祖ո꧈ـ肈���Ə耀łň�ӂɽڦ��⛳�㔃�Ѵ�厛�Ѧ�Ợ��厛�ї�ಡುವಂತೆ ಆತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲು ನಂಬಿಕ�ತೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆವು.�����������Ę���먼漀������먤漀먌漀맰漀맔漀릔漀른漀률漀䭔熳䬼熳������瑬ū��䀀ؠů傠ةꪄ漀䭔熳䬼熳������瑬ū��騀Ո글ـ踰ௌ鄴ௌ鄴ௌ��鬌Ո�்�்�்��ꪄ漀䭔熳䬼�1�ನೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ�.

17 ನಂದರೆ ಕಮQ ಕತ�ನೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ�ದ ಯೆಂಬ ಸತ್ಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ�ಸ� ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು.��杮㹳Đ�牡摥��b�com.sun.star.ui.dialogs.XFilePicker::setDisplay0ಸ1ನಂದರೆ ಕ ದೇನಂದ��ವರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ + ಪ್ಚರ್ಸ್ - Soldiers Scriptu0ಭಾವಪೂರ್ಣನಾದ ತಂದೆಯೂ ಆಗಿರುವಾತನು ತನ್ನ ವಿಷಯವ�ವಪ್ಚರ್ಸ್ - Soldiers Scriptu ರ್ಣವಾದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲ�ನೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ�ದ ತ�ದೇನಂದ�ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳ+ 
ಆಗರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ �ವಾದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲ�ತನಂದರೆ ಕ� ತನಂದರೆ ಕ- ವಿಷಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳವಾದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲ�ದ ತಿಳdವಳಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್�ಗನಂದರೆ ಕ�ಸೈನಿಕರು ಸ್�ರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ವಾದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲ�ಗ ಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನಿಮಿತ್ತ ವಾಗಿ �ನಂದರೆ ಕ ಪ್ಚರ್ಸ್ - Soldiers Scriptu0ಕಟ್ಟವರಾದ ನಾವು ಆತನಲ್ಲಿ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆವು.�����������Ę���먼漀������먤漀먌漀맰漀맔漀릔漀른漀률漀䭔熳䬼熳������瑬ನೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ�ಗಳ 
ಆತQ ವನಂದರೆ ಕ�- ನಿಮಗೆ 6:10-1� ಅನಂದರೆ ಕ�ಗ0ಹಿಸ�ವ�ತೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆವು.�����������Ę���먼漀������먤漀먌漀맰漀맔漀릔漀른漀률漀䭔熳䬼熳������瑬ū��䀀ؠů傠ةꪄ漀䭔熳䬼熳������瑬ū��騀Ո글ـ踰ௌ鄴ௌ鄴ௌ��鬌Ո�்�்�்��ꪄ漀䭔熳䬼�ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳ+

18  ಆತನಂದರೆ ಕ� ನಿಮQ ಮನೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ�+�ನೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ��ತ0ಗಳನಂದರೆ ಕ�- ಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು.��杮㹳Đ�牡摥��b�com.sun.star.ui.dialogs.XFilePicker::setDisplayDirectory:@0,7:com.sun.star.ui.dialogs.XFilePicker2��������������ಳಗಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ - Sold ಆತನಂದರೆ ಕ ಕರೆ ಕಾಲವು ಪ�ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳ� ವಿಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್�ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳ 
ನಿರಿ�ಕ್ಷೆಯು ಎಂಥದೆಂಬದನ್ನೂ ಪರಿಶುದ್ಧ ರಲ್ಲಿರುವ ಆತನ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯದ ಮಹಿಮಾ�ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳ� ಎ�ರ್ಥನೆಗಳಲ್ಲಿ ನದೇನಂದ��ಬದನಂದರೆ ಕ+- ಪ್ಚರ್ಸ್ - Soldiers Scriptuರಿಶ�ದ] ರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನೂ ಭೂ &ರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ �ವ ಆತನಂದರೆ ಕ ಸೈನಿಕರು ಸ್�7ಸZ[ದ 
ಮಹಿಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೆಂಬ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಿರಿ.ـ��Ⰰ்⼄்⼄்����띸漀띤漀بجئ��祖ո꧈ـ肈���Ə耀łň�ӂɽڦ��⛳�㔃�Ѵ�厛�Ѧ�Ợ��厛�ї�ತಿಶಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳವ� ಎ�ರ್ಥನೆಗಳಲ್ಲಿ ನದೇನಂದ��ಬದನಂದರೆ ಕ+-

ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು.��杮㹳Đ�牡摥��b�com.sun.star.ui.dialogs.XFilePicker::setDisplay�ತ�ನೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ�ಗಳd 91

1  ಮಹೊಂದಿದೆವು.�����������Ę���먼漀������먤漀먌漀맰漀맔漀릔漀른漀률漀䭔熳䬼熳������瑬ū��䀀ؠů傠ةꪄ漀䭔熳䬼熳������瑬ū��騀Ո글ـ踰ௌ鄴ௌ鄴ௌ��鬌Ո�்�்�்��ꪄ漀䭔熳䬼熳������瑬ū������鄀்鐄்鐄்��+�ನಂದರೆ ಕ-ತನಂದರೆ ಕ ಮರೆ ಕಾಲವು ಪ�ಯಾ ಗುವ ತನಕ ಆತನು (ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು) ನಮ್ಮ ಬಾಧ್ಯತೆಗೆ ಸಂಚಕಾರನಾಗಿದ್ದಾನ�ದ ಸZಳದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನೂ ಭೂ & ವಾದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲ�ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ - Soldಸ�ವವನಂದರೆ ಕ� ಸವ�ಶಕ1ನಂದರೆ ಕ ನೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ�ರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ಳನಂದರೆ ಕಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನೂ ಭೂ & 
ತ�ಗ�ವನಂದರೆ ಕ�.

2 ನಂದರೆ ಕನಂದರೆ ಕ- ಆಶ0ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳವ  ಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್�+�ಟ್ಟೆವು.� ಮೇರೆಗೆ ಮೊದಲೇ ��°���萀犪������켼昢켠昢컸昢컌昢캨昢캈昢칰昢친昢칀昢Ⓞ昡������⨀ٖ��ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳ+ ನೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ�ನಂದರೆ ಕ� ಭೂ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನೂ ಆತನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದುಗೂಡರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ವಸವಿಟ್ಟಿರುವ ನನ್ನ ದೇವರೂ ಎಂದು ನಾನು ಕರ್ತನDರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ �ವ ನಂದರೆ ಕನಂದರೆ ಕ- ದೇನಂದ��ವರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ + ಎ�ದ� 
ನೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ�ನಂದರೆ ಕ� ಕತ�ನಿಗೆ 6:10-1� ಹೊಂದಿದೆವು.�����������Ę���먼漀������먤漀먌漀맰漀맔漀릔漀른漀률漀䭔熳䬼熳������瑬ū��䀀ؠů傠ةꪄ漀䭔熳䬼熳������瑬ū��騀Ո글ـ踰ௌ鄴ௌ鄴ௌ��鬌Ո�்�்�்��ꪄ漀䭔熳䬼熳������瑬ū������鄀்鐄்鐄்���ಳdತೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆವು.�����������Ę���먼漀������먤漀먌漀맰漀맔漀릔漀른漀률漀䭔熳䬼熳������瑬ū��䀀ؠů傠ةꪄ漀䭔熳䬼熳������瑬ū��騀Ո글ـ踰ௌ鄴ௌ鄴ௌ��鬌Ո�்�்�்��ꪄ漀䭔熳䬼�1�ನೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ�.



3  ನಿಶ�ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳವಾದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲ�ಗ ಆತನಂದರೆ ಕ� ನಿನಂದರೆ ಕ-ನಂದರೆ ಕ�- ಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು.��杮㹳Đ�牡摥��b�com.sun.star.ui.dialogs.XFilePicker::setDisplayDirectory:@0,7:com.sun.star.ui.dialogs.XFilePicker2���������������ಡುವಂತೆ ಆತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲು ನಂಬಿಕನಂದರೆ ಕ ಉಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನೂ ಭೂ � ನಿ�ದಲ+ ಅಪ್ರಾರ್ಥನೆ�ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳದ 
ಜಾಡ್ಯದಿಂದಲೂ ಬಿಡಿಸು ವನು.�್ತೇನೆ�ದ್ಧ��狎À�����V�com.sun.s�ಡುವಂತೆ ಆತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲು ನಂಬಿಕFದಿ�ದಲ+ ಬಿಡಿಸ� ವನಂದರೆ ಕ�.

4  ತನಂದರೆ ಕ- ರೆ ಕಾಲವು ಪ�ಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್�	ಗಳ�ದ ನಿನಂದರೆ ಕ-ನಂದರೆ ಕ�- ಹೊಂದಿದೆವು.�����������Ę���먼漀������먤漀먌漀맰漀맔漀릔漀른漀률漀䭔熳䬼熳������瑬ū��䀀ؠů傠ةꪄ漀䭔熳䬼熳������瑬ū��騀Ո글ـ踰ௌ鄴ௌ鄴ௌ��鬌Ո�்�்�்��ꪄ漀䭔熳䬼熳������瑬ū������鄀்鐄்鐄்��+ದಗಸ�ವನಂದರೆ ಕ�;  ಆತನಂದರೆ ಕ ರೆ ಕಾಲವು ಪ�ಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್�	ಗಳ ಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್�ಳಗೆ 6:10-1� 
ಆಶ0ಯಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ - Soldಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್�+ಳdhವಿ; ಆತನಂದರೆ ಕ ಸತFವ� ನಿನಂದರೆ ಕ- ಖೇಡ್ಯವೂ ಡಾಲೂ ಆಗಿದೆ.�ಗಳ���Ā�����v�Specifies whether to show or hide the Styles and Formatting win��ಡುವಂತೆ ಆತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲು ನಂಬಿಕFವ  ಡೆಗಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯೂ ಕೇಳಿ��è�㐊‴��W�com.sun.star.rdf.XRepository::createBlankNode�ಲ+ ಆಗದೇನಂದ�.

5 ರೆ ಕಾಲವು ಪ�ತಿ0ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳ ಭೂ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನೂ ಆತನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳ�ಕರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ತೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆವು.�����������Ę���먼漀������먤漀먌漀맰漀맔漀릔漀른漀률漀䭔熳䬼熳������瑬ū��䀀ؠů傠ةꪄ漀䭔熳䬼熳������瑬ū��騀Ո글ـ踰ௌ鄴ௌ鄴ௌ��鬌Ո�்�்�்��ꪄ漀䭔熳䬼�ಗ+ ಹಗಲಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನೂ ಭೂ & ಹೊಂದಿದೆವು.�����������Ę���먼漀������먤漀먌漀맰漀맔漀릔漀른漀률漀䭔熳䬼熳������瑬ū��䀀ؠů傠ةꪄ漀䭔熳䬼熳������瑬ū��騀Ո글ـ踰ௌ鄴ௌ鄴ௌ��鬌Ո�்�்�்��ꪄ漀䭔熳䬼熳������瑬ū������鄀்鐄்鐄்��ರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ �ವ ಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು.��杮㹳Đ�牡摥��b�com.sun.star.ui.dialogs.XFilePicker::setDisplayDirectory:@0,7:com.sun.star.ui.dialogs.XFilePicker2��������������ರ್ಣವಾದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲಕ+	

6  ಅ�ಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆವು.�����������Ę���먼漀������먤漀먌漀맰漀맔漀릔漀른漀률漀䭔熳䬼熳������瑬ū��䀀ؠů傠ةꪄ漀䭔熳䬼熳������瑬ū��騀Ո글ـ踰ௌ鄴ௌ鄴ௌ��鬌Ո�்�்�்�ಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್�ರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನೂ ಭೂ & ನಂದರೆ ಕಡೆಗಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯೂ ಕೇಳಿ��è�㐊‴��W�com.sun.star.rdf.XRepository::createBlankNode�ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳ�ವ ಜಾಡ್ಯದಿಂದಲೂ ಬಿಡಿಸು ವನು.�್ತೇನೆ�ದ್ಧ��狎À�����V�com.sun.s�ಡುವಂತೆ ಆತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲು ನಂಬಿಕFಕ+	 ಇಲ&ವಾದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲ� ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ಹಾಳು ಮಾಡುವ ನಾಶನಕ್ಕೂ ನೀನು ಭಯ�Fಹ-ದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನೂ ಭೂ & ಹೊಂದಿದೆವು.�����������Ę���먼漀������먤漀먌漀맰漀맔漀릔漀른漀률漀䭔熳䬼熳������瑬ū��䀀ؠů傠ةꪄ漀䭔熳䬼熳������瑬ū��騀Ո글ـ踰ௌ鄴ௌ鄴ௌ��鬌Ո�்�்�்��ꪄ漀䭔熳䬼熳������瑬ū������鄀்鐄்鐄்��ಳd ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೆಂಬ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಿರಿ.ـ��Ⰰ்⼄்⼄்����띸漀띤漀بجئ��祖ո꧈ـ肈���Ə耀łň�ӂɽڦ��⛳�㔃�Ѵ�厛�Ѧ�Ợ��厛�ї�ಡುವಂತೆ ಆತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲು ನಂಬಿಕ�ವ 
ನೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ�ಶನಂದರೆ ಕಕ+	 ನಿ�ನಂದರೆ ಕ� ಭೂ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನೂ ಆತನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳಪ್ಚರ್ಸ್ - Soldiers Scriptuಡುವಂತೆ ಆತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲು ನಂಬಿಕದೇನಂದ� ಇರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ �ವಿ.

7  ನಿನಂದರೆ ಕ- ಕಡೆಗಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯೂ ಕೇಳಿ��è�㐊‴��W�com.sun.star.rdf.XRepository::createBlankNode�ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನೂ ಭೂ & ಸೈನಿಕರು ಸ್�ವಿರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್  ಜನಂದರೆ ಕರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ + ನಿನಂದರೆ ಕ- ಬಲಗಡೆಗಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯೂ ಕೇಳಿ��è�㐊‴��W�com.sun.star.rdf.XRepository::createBlankNode�ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನೂ ಭೂ & ಹತ�1 ಸೈನಿಕರು ಸ್�ವಿರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್  ಜನಂದರೆ ಕರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ + 
ಬಿದೇನಂದ�6ಗ+F ನಿನಂದರೆ ಕ- ಸವಿ�ಪ್ಚರ್ಸ್ - Soldiers Scriptuಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್�	 ಅದ� ಬರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ �ವದಿಲ&.

8  ನಿನಂದರೆ ಕ- ಕರ್ಣವಾದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲ�mಗಳ�ದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೆಂಬ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಿರಿ.ـ��Ⰰ்⼄்⼄்����띸漀띤漀بجئ��祖ո꧈ـ肈���Ə耀łň�ӂɽڦ��⛳�㔃�Ѵ�厛�Ѧ�Ợ��厛�ї�ತ0 ನಿ�ನಂದರೆ ಕ� ದnಷ್ಟಿಸಿ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಮುಯ್ಯಿಗೆ ಮುಯ್ಯಿ Dಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ - Sold ದ�ಷDರಿಗೆ 6:10-1� ಮ�ಯಿFಗೆ 6:10-1� ಮ�ಯಿF 
ಆಗ�ವದನಂದರೆ ಕ�- ನೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ�+�ಡುವಂತೆ ಆತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲು ನಂಬಿಕ�ವಿ.

9 ಮಹೊಂದಿದೆವು.�����������Ę���먼漀������먤漀먌漀맰漀맔漀릔漀른漀률漀䭔熳䬼熳������瑬ū��䀀ؠů傠ةꪄ漀䭔熳䬼熳������瑬ū��騀Ո글ـ踰ௌ鄴ௌ鄴ௌ��鬌Ո�்�்�்��ꪄ漀䭔熳䬼熳������瑬ū������鄀்鐄்鐄்��+�ನಂದರೆ ಕ-ತನೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ�ದ ಕತ�ನಂದರೆ ಕನಂದರೆ ಕ�- ನಿನಂದರೆ ಕ- ಆಶ0ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳ ವಾದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲ�ಗಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳ+ ನಿವಾದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲ�ಸಸೈನಿಕರು ಸ್�Zನಂದರೆ ಕವಾದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲ�ಗಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳ+ 
ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೆಂಬ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಿರಿ.ـ��Ⰰ்⼄்⼄்����띸漀띤漀بجئ��祖ո꧈ـ肈���Ə耀łň�ӂɽڦ��⛳�㔃�Ѵ�厛�Ѧ�Ợ��厛�ї�ಡಿಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್�+�ಡುವಂತೆ ಆತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲು ನಂಬಿಕ ದ6ರಿ�ದ

10 ಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್��ಡುವಂತೆ ಆತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲು ನಂಬಿಕ� ನಿನಂದರೆ ಕ-ನಂದರೆ ಕ�- ಮ�ಟ್ಟವರಾದ ನಾವು ಆತನಲ್ಲಿ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆವು.�����������Ę���먼漀������먤漀먌漀맰漀맔漀릔漀른漀률漀䭔熳䬼熳������瑬Dದ�; ಯಾ ಗುವ ತನಕ ಆತನು (ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು) ನಮ್ಮ ಬಾಧ್ಯತೆಗೆ ಸಂಚಕಾರನಾಗಿದ್ದಾನ�ವ ವಾದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲ�Fಧಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳ+ ನಿನಂದರೆ ಕ- ನಿವಾದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲ�ಸಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್�	 ಸವಿ�ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯೂ ಕೇಳಿ��è�㐊‴��W�com.sun.star.rdf.XRepository::createBlankNode:@0,3:com.sun.stಸದ�.

11  ನಿನಂದರೆ ಕ- ಎಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನೂ ಭೂ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನೂ ಆತನಲ�& ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೆಂಬ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಿರಿ.ـ��Ⰰ்⼄்⼄்����띸漀띤漀بجئ��祖ո꧈ـ肈���Ə耀łň�ӂɽڦ��⛳�㔃�Ѵ�厛�Ѧ�Ợ��厛�ї�ಗ�ಗಳಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನೂ ಭೂ & ನಿನಂದರೆ ಕ-ನಂದರೆ ಕ�- ಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್�ಪ್ರಾರ್ಥನೆ�ಡುವಂತೆ ಆತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲು ನಂಬಿಕ�ವದಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್�	 ಆತನಂದರೆ ಕ� ತನಂದರೆ ಕ- ದ+ತರಿಗೆ 6:10-1� 
ನಿನಂದರೆ ಕ- ವಿಷಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳವಾದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲ�ಗ ಆಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನಿಮಿತ್ತ ವಾಗಿ �ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯೂ ಕೇಳಿ��è�㐊‴��W�com.sun.star.rdf.XRepository::createBlankNode:@0,3:com.sun.stಸ�ವನಂದರೆ ಕ�.



12  ನಿನಂದರೆ ಕ- ಪ್ರಾರ್ಥನೆ�ದವ� ಕಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನೂ ಭೂ &ಗೆ 6:10-1� ತಗಲದ ಹೊಂದಿದೆವು.�����������Ę���먼漀������먤漀먌漀맰漀맔漀릔漀른漀률漀䭔熳䬼熳������瑬ū��䀀ؠů傠ةꪄ漀䭔熳䬼熳������瑬ū��騀Ո글ـ踰ௌ鄴ௌ鄴ௌ��鬌Ո�்�்�்��ꪄ漀䭔熳䬼熳������瑬ū������鄀்鐄்鐄்��ಗೆ 6:10-1� ಅವರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ � ನಿನಂದರೆ ಕ-ನಂದರೆ ಕ�- ತಮQ ಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್��ಗಳಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನೂ ಭೂ & 
ಎತಿ1ಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್�+ಳdhವರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ �.

13  ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ - Sold�ಹ ಸಪ್ಚರ್ಸ್ - Soldiers Scriptu� ಮೇರೆಗೆ ಮೊದಲೇ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಾದ ನಾವು ಆತನಲ್ಲಿ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆವು.�������ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನೂ ಭೂ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನೂ ಆತನಲ� ನಂದರೆ ಕಡೆಗಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯೂ ಕೇಳಿ��è�㐊‴��W�com.sun.star.rdf.XRepository::createBlankNode�ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳ�ವಿ;  ಯಾ ಗುವ ತನಕ ಆತನು (ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು) ನಮ್ಮ ಬಾಧ್ಯತೆಗೆ ಸಂಚಕಾರನಾಗಿದ್ದಾನpವನಂದರೆ ಕದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ - Sold�ಹವನಂದರೆ ಕ+- ಘಟ್ಟವರಾದ ನಾವು ಆತನಲ್ಲಿ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆವು.�����������Ę���먼漀������먤漀먌漀맰漀맔漀릔漀른漀률漀䭔熳䬼熳������瑬ಸಪ್ಚರ್ಸ್ - Soldiers Scriptu�ವನಂದರೆ ಕ+- 
ತ�ಳದ� ಬಿಡುವಂತೆ ಆತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲು ನಂಬಿಕ�ವಿ.

14  ಅವನಂದರೆ ಕ� ತನಂದರೆ ಕ- ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯೂ ಕೇಳಿ��è�㐊‴��W�com.sun.star.rdf.XRepository::createBlankNode:@0,3:com.sun.st0�ತಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನಂದರೆ ಕ�- ನಂದರೆ ಕನಂದರೆ ಕ- ಮೇರೆಗೆ ಮೊದಲೇ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಾದ ನಾವು ಆತನಲ್ಲಿ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆವು.�������ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನೂ ಭೂ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನೂ ಆತನಲ� ಇಟ್ಟಿರುವ ನನ್ನ ದೇವರೂ ಎಂದು ನಾನು ಕರ್ತನDದೇನಂದ�6ನೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ�;  ಆದದರಿ�ದ ಅವನಂದರೆ ಕನಂದರೆ ಕ�- 
ತಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯೂ ಕೇಳಿ��è�㐊‴��W�com.sun.star.rdf.XRepository::createBlankNode:@0,3:com.sun.stBಸ�ವಾದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲ�ನಂದರೆ ಕ�;  ಅವನಂದರೆ ಕ� ನಂದರೆ ಕನಂದರೆ ಕ- ಹೊಂದಿದೆವು.�����������Ę���먼漀������먤漀먌漀맰漀맔漀릔漀른漀률漀䭔熳䬼熳������瑬ū��䀀ؠů傠ةꪄ漀䭔熳䬼熳������瑬ū��騀Ո글ـ踰ௌ鄴ௌ鄴ௌ��鬌Ո�்�்�்��ꪄ漀䭔熳䬼熳������瑬ū������鄀்鐄்鐄்��ಸರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ನಂದರೆ ಕ�- ತಿಳದಿರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ �ವದರಿ�ದ ಅವನಂದರೆ ಕನಂದರೆ ಕ�- 
ಉನಂದರೆ ಕ-ತದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನೂ ಭೂ &ಡುವಂತೆ ಆತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲು ನಂಬಿಕ�ವಾದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲ�ನಂದರೆ ಕ�.

15  ಅವನಂದರೆ ಕ� ನಂದರೆ ಕನಂದರೆ ಕ-ನಂದರೆ ಕ�- ಕರೆ ಕಾಲವು ಪ�ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳ�ವನಂದರೆ ಕ�;  ನೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ�ನಂದರೆ ಕ� ಅವನಿಗೆ 6:10-1� ಉತ1ರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್  ಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್�+ಡುವಂತೆ ಆತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲು ನಂಬಿಕ�ವಾದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲ�ನಂದರೆ ಕ�; 
ಇಕ	ಟ್ಟಿರುವ ನನ್ನ ದೇವರೂ ಎಂದು ನಾನು ಕರ್ತನDನಂದರೆ ಕಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನೂ ಭೂ & ನೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ�ನಂದರೆ ಕ� ಅವನಂದರೆ ಕ ಸ�ಗಡುವಂತೆ ಆತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲು ನಂಬಿಕ ಇದ�6 ಅವನಂದರೆ ಕನಂದರೆ ಕ�- ತಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯೂ ಕೇಳಿ��è�㐊‴��W�com.sun.star.rdf.XRepository::createBlankNode:@0,3:com.sun.stBಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ - Sold; ಘನಂದರೆ ಕಪ್ಚರ್ಸ್ - Soldiers Scriptuಡಿಸ�ವಾದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲ�ನಂದರೆ ಕ�.

16  ದಿ�ರ್ಘಾಯು�ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳ�ಷFದಿ�ದ ಅವನಂದರೆ ಕನಂದರೆ ಕ�- ತnಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯೂ ಕೇಳಿ��è�㐊‴��W�com.sun.star.rdf.XRepository::createBlankNode:@0,3:com.sun.st1ಪ್ಚರ್ಸ್ - Soldiers Scriptuಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ - Sold ನಂದರೆ ಕನಂದರೆ ಕ- ರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ಕ್ಷಣೆಯ ವಿಷಯವಾದ ಸು�ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನಂದರೆ ಕ�- ಅವನಿಗೆ 6:10-1� 
ತೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆವು.�����������Ę���먼漀������먤漀먌漀맰漀맔漀릔漀른漀률漀䭔熳䬼熳������瑬ū��䀀ؠů傠ةꪄ漀䭔熳䬼熳������瑬ū��騀Ո글ـ踰ௌ鄴ௌ鄴ௌ��鬌Ո�்�்�்��ꪄ漀䭔熳䬼�+�ರಿಸ�ವಾದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲ�ನಂದರೆ ಕ�.

ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು.��杮㹳Đ�牡摥��b�com.sun.star.ui.dialogs.XFilePicker::setDisplay�ತ�ನೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ�ಗಳd 18

1 ನಂದರೆ ಕನಂದರೆ ಕ- ಬಲವಾದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲ�ಗರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ �ವ ಓ ಕತ�ನೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ��, ನೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ�ನಂದರೆ ಕ� ನಿನಂದರೆ ಕ-ನಂದರೆ ಕ�- ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯೂ ಕೇಳಿ��è�㐊‴��W�com.sun.star.rdf.XRepository::createBlankNode:@0,3:com.sun.st0�ತಿಸ�ತೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆವು.�����������Ę���먼漀������먤漀먌漀맰漀맔漀릔漀른漀률漀䭔熳䬼熳������瑬ū��䀀ؠů傠ةꪄ漀䭔熳䬼熳������瑬ū��騀Ո글ـ踰ௌ鄴ௌ鄴ௌ��鬌Ո�்�்�்��ꪄ漀䭔熳䬼�1�ನೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ�.

2  ಕತ�ನಂದರೆ ಕ� ನಂದರೆ ಕನಂದರೆ ಕ- ಬ�ಡೆಗಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯೂ ಕೇಳಿ��è�㐊‴��W�com.sun.star.rdf.XRepository::createBlankNode�ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳ+ ನಂದರೆ ಕನಂದರೆ ಕ- ಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್�+�ಟ್ಟೆವು.� ಮೇರೆಗೆ ಮೊದಲೇ ��°���萀犪������켼昢켠昢컸昢컌昢캨昢캈昢칰昢친昢칀昢Ⓞ昡������⨀ٖ��ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳ+ ನಂದರೆ ಕನಂದರೆ ಕ-ನಂದರೆ ಕ�- ತಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯೂ ಕೇಳಿ��è�㐊‴��W�com.sun.star.rdf.XRepository::createBlankNode:@0,3:com.sun.stBಸ� ವಾದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲ�ತನಂದರೆ ಕ+ ನಂದರೆ ಕನಂದರೆ ಕ- 
ದೇನಂದ��ವರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ + ನೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ�ನಂದರೆ ಕ� ಭೂ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನೂ ಆತನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದುಗೂಡರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ವಸವಿಡುವಂತೆ ಆತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲು ನಂಬಿಕ�ವ ನಂದರೆ ಕನಂದರೆ ಕ- ಬಲವ  ನಂದರೆ ಕನಂದರೆ ಕ- ಗ�ರೆ ಕಾಲವು ಪ�ಣಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳ+ ನಂದರೆ ಕನಂದರೆ ಕ- ರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ಕ್ಷಣೆಯ ವಿಷಯವಾದ ಸು�ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳ 
ಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್�+�ಬ+ ನಂದರೆ ಕನಂದರೆ ಕ- ಉನಂದರೆ ಕ-ತವಾದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲ�ದ ದ�ಗ�ವ  ಆಗದೇನಂದ�6ನೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ�.



3  ಸ�1ತಿಸತಕ	 ಕತ�ನಿಗೆ 6:10-1� ನೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ�ನಂದರೆ ಕ� ಮೊರೆ ಕಾಲವು ಪ�ಯಿಡುವಂತೆ ಆತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲು ನಂಬಿಕ�ತೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆವು.�����������Ę���먼漀������먤漀먌漀맰漀맔漀릔漀른漀률漀䭔熳䬼熳������瑬ū��䀀ؠů傠ةꪄ漀䭔熳䬼熳������瑬ū��騀Ո글ـ踰ௌ鄴ௌ鄴ௌ��鬌Ո�்�்�்��ꪄ漀䭔熳䬼�1�ನೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ�;  ಹಿ�ಗೆ 6:10-1� ನೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ�ನಂದರೆ ಕ� ನಂದರೆ ಕನಂದರೆ ಕ- 
ಶತ�0ಗಳೊಳಗಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೇನೆ.�ನನ್ನ�ದಿಲ್ಲ��Ø���萀犪����潲牧璆璆璆璆璆璆璆�vಳಗ�ದ ರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ಕ್ಷಿಸಲBಡುವಂತೆ ಆತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲು ನಂಬಿಕ�ತೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆವು.�����������Ę���먼漀������먤漀먌漀맰漀맔漀릔漀른漀률漀䭔熳䬼熳������瑬ū��䀀ؠů傠ةꪄ漀䭔熳䬼熳������瑬ū��騀Ո글ـ踰ௌ鄴ௌ鄴ௌ��鬌Ո�்�்�்��ꪄ漀䭔熳䬼�1�ನೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ�.

4  ಮರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ರ್ಣವಾದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲದ ದ�xಖಗಳd ನಂದರೆ ಕನಂದರೆ ಕ-ನಂದರೆ ಕ�- ಆವರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ - Soldಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್�+�ಡುವಂತೆ ಆತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲು ನಂಬಿಕವ�,  ಭೂ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನೂ ಆತನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು.��杮㹳Đ�牡摥��b�com.sun.star.ui.dialogs.XFilePicker::setDisplay1ಹಿ�ನಂದರೆ ಕರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್  ಪ್ಚರ್ಸ್ - Soldiers Scriptu0ವಾದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲ�ಹಗಳd 
ನಂದರೆ ಕನಂದರೆ ಕ-ನಂದರೆ ಕ�- ಹೊಂದಿದೆವು.�����������Ę���먼漀������먤漀먌漀맰漀맔漀릔漀른漀률漀䭔熳䬼熳������瑬ū��䀀ؠů傠ةꪄ漀䭔熳䬼熳������瑬ū��騀Ո글ـ踰ௌ鄴ௌ鄴ௌ��鬌Ո�்�்�்��ꪄ漀䭔熳䬼熳������瑬ū������鄀்鐄்鐄்��ದರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ - Soldದವ�.

5 ಪ್ರಾರ್ಥನೆ�ತೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆವು.�����������Ę���먼漀������먤漀먌漀맰漀맔漀릔漀른漀률漀䭔熳䬼熳������瑬ū��䀀ؠů傠ةꪄ漀䭔熳䬼熳������瑬ū��騀Ո글ـ踰ௌ鄴ௌ鄴ௌ��鬌Ո�்�்�்��ꪄ漀䭔熳䬼�ಳದ ದ�xಖಗಳd ನಂದರೆ ಕನಂದರೆ ಕ-ನಂದರೆ ಕ�- ಸ�ತಿ1ಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್�+�ಡುವಂತೆ ಆತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲು ನಂಬಿಕವ�; ಮರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ರ್ಣವಾದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲದ ನೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ��ರ್ಣವಾದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲ�ಗಳd ನಂದರೆ ಕನಂದರೆ ಕ-ನಂದರೆ ಕ�- 
ಸ�ತಿ1ದವ�.

6 ನಂದರೆ ಕನಂದರೆ ಕ- ಇಕ	ಟ್ಟಿರುವ ನನ್ನ ದೇವರೂ ಎಂದು ನಾನು ಕರ್ತನDನಂದರೆ ಕಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನೂ ಭೂ & ಕತ�ನಂದರೆ ಕನಂದರೆ ಕ�- ಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು.��杮㹳Đ�牡摥��b�com.sun.star.ui.dialogs.XFilePicker::setDisplayDirectory:@0,7:com.sun.star.ui.dialogs.XFilePicker2���������������ಡಿದೇನಂದ�ನಂದರೆ ಕ�; ನಂದರೆ ಕನಂದರೆ ಕ- ದೇನಂದ��ವರಿಗೆ 6:10-1� ಮೊರೆ ಕಾಲವು ಪ�ಯಿಟ್ಟೆವು.� ಮೇರೆಗೆ ಮೊದಲೇ ��°���萀犪������켼昢켠昢컸昢컌昢캨昢캈昢칰昢친昢칀昢Ⓞ昡������⨀ٖ��Dನಂದರೆ ಕ�; ಆತನಂದರೆ ಕ� 
ತನಂದರೆ ಕ- ಮ�ದಿರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ದೇನಂದ�+ಳಗ�ದ ನಂದರೆ ಕನಂದರೆ ಕ- ಸ7ರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ವನಂದರೆ ಕ�- ಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್��ಳದನಂದರೆ ಕ�;  ನಂದರೆ ಕನಂದರೆ ಕ- ಮೊರೆ ಕಾಲವು ಪ�ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳ� ಆತನಂದರೆ ಕ 
ಸನಿ-ಧಿಗ+ ಆತನಂದರೆ ಕ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು.��杮㹳Đ�牡摥��b�com.sun.star.ui.dialogs.XFilePicker::setDisplayವಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನೂ ಭೂ &ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳ+ ಮ�ಟ್ಟಿರುವ ನನ್ನ ದೇವರೂ ಎಂದು ನಾನು ಕರ್ತನDತ�.

7  ಆಗ ಆತನಂದರೆ ಕ� ಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್�+�ಪ್ಚರ್ಸ್ - Soldiers Scriptuಗೆ 6:10-1�+�ಡಿದ6ನಂದರೆ ಕ�.  ಭೂ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನೂ ಆತನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದುಗೂಡ+ಮಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳ� ಕದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನೂ ಭೂ  ಕ�ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯೂ ಕೇಳಿ��è�㐊‴��W�com.sun.star.rdf.XRepository::createBlankNode:@0,3:com.sun.stಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ - Soldತ�;  ಪ್ಚರ್ಸ್ - Soldiers Scriptuವ�ತಗಳ 
ಅಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ - Sold1ವಾದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲ�ರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ಗಳd ಸಹ ನಂದರೆ ಕಡುವಂತೆ ಆತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲು ನಂಬಿಕ�ಗ ಕದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನೂ ಭೂ ದವ�;

8  ಆತನಂದರೆ ಕ ಮ+ಗನಿ�ದ ಹೊಂದಿದೆವು.�����������Ę���먼漀������먤漀먌漀맰漀맔漀릔漀른漀률漀䭔熳䬼熳������瑬ū��䀀ؠů傠ةꪄ漀䭔熳䬼熳������瑬ū��騀Ո글ـ踰ௌ鄴ௌ鄴ௌ��鬌Ո�்�்�்��ꪄ漀䭔熳䬼熳������瑬ū������鄀்鐄்鐄்��+ಗೆ 6:10-1� ಎದ�6 ಆತನಂದರೆ ಕ ಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು.��杮㹳Đ�牡摥��b�com.sun.star.ui.dialogs.XFilePicker::setDisplayDirectory:@0,7:com.sun.star.ui.dialogs.XFilePicker2��������������ಯಿಯೊಳಗ�ದ ಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು.��杮㹳Đ�牡摥��b�com.sun.star.ui.dialogs.XFilePicker::setDisplayDirectory:@0,7:com.sun.star.ui.dialogs.XFilePicker2���������������ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು.��杮㹳Đ�牡摥��b�com.sun.star.ui.dialogs.XFilePicker::setDisplay ದಹಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ - Soldತ�; 
ಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್��ಡುವಂತೆ ಆತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲು ನಂಬಿಕಗಳd ಅದರಿ�ದ ಉರಿದವ�.

9 ಆತನಂದರೆ ಕ� ಆಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್�ಶ ಗಳನಂದರೆ ಕ�- ಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು.��杮㹳Đ�牡摥��b�com.sun.star.ui.dialogs.XFilePicker::setDisplayDirectory:@0,7:com.sun.star.ui.dialogs.XFilePicker2��������������+ಗ{ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ - Sold ಇಳದನಂದರೆ ಕ�; ಆತನಂದರೆ ಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ�ದಗಳ ಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್�ಳಗೆ 6:10-1� ಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್�ಗ�ತ1ಲ� 
ಇತ�1.

10 ಆತನಂದರೆ ಕ� ಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್�ರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ +ಬಿನಂದರೆ ಕ ಮೇರೆಗೆ ಮೊದಲೇ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಾದ ನಾವು ಆತನಲ್ಲಿ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆವು.�������ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನೂ ಭೂ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನೂ ಆತನಲ� ಕ+ತ� ಹೊಂದಿದೆವು.�����������Ę���먼漀������먤漀먌漀맰漀맔漀릔漀른漀률漀䭔熳䬼熳������瑬ū��䀀ؠů傠ةꪄ漀䭔熳䬼熳������瑬ū��騀Ո글ـ踰ௌ鄴ௌ鄴ௌ��鬌Ո�்�்�்��ꪄ漀䭔熳䬼熳������瑬ū������鄀்鐄்鐄்��ರಿದನಂದರೆ ಕ�; ಹೊಂದಿದೆವು.�����������Ę���먼漀������먤漀먌漀맰漀맔漀릔漀른漀률漀䭔熳䬼熳������瑬ū��䀀ؠů傠ةꪄ漀䭔熳䬼熳������瑬ū��騀Ո글ـ踰ௌ鄴ௌ鄴ௌ��鬌Ո�்�்�்��ꪄ漀䭔熳䬼熳������瑬ū������鄀்鐄்鐄்�pದ�, ಗೆ 6:10-1�ಳಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳ ರೆ ಕಾಲವು ಪ�ಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್�	ಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಮೊದಲೇ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಾದ ನಾವು ಆತನಲ್ಲಿ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆವು.�������ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನೂ ಭೂ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನೂ ಆತನಲ� 



ಹೊಂದಿದೆವು.�����������Ę���먼漀������먤漀먌漀맰漀맔漀릔漀른漀률漀䭔熳䬼熳������瑬ū��䀀ؠů傠ةꪄ漀䭔熳䬼熳������瑬ū��騀Ո글ـ踰ௌ鄴ௌ鄴ௌ��鬌Ո�்�்�்��ꪄ漀䭔熳䬼熳������瑬ū������鄀்鐄்鐄்��ರಿದನಂದರೆ ಕ�.

11  ಕತ1ಲನಂದರೆ ಕ�- ತನಂದರೆ ಕಗೆ 6:10-1� ಮರೆ ಕಾಲವು ಪ�ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳ ಸZಳವಾದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲ�ಗ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳ+ ಕತ1ಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನೂ ಭೂ ನಂದರೆ ಕ ನಿ�ರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ �ಗಳನಂದರೆ ಕ�- ಆಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್�ಶದ 
ಮ�ದವಾದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲ�ದ ಮೊ�ಡುವಂತೆ ಆತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲು ನಂಬಿಕಗಳನಂದರೆ ಕ�- ತನಂದರೆ ಕ- ಸ�ತ1ಲ� ಡೆಗಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯೂ ಕೇಳಿ��è�㐊‴��W�com.sun.star.rdf.XRepository::createBlankNode��ರೆ ಕಾಲವು ಪ�ಯಾ ಗುವ ತನಕ ಆತನು (ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು) ನಮ್ಮ ಬಾಧ್ಯತೆಗೆ ಸಂಚಕಾರನಾಗಿದ್ದಾನ�ಗಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳ+ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೆಂಬ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಿರಿ.ـ��Ⰰ்⼄்⼄்����띸漀띤漀بجئ��祖ո꧈ـ肈���Ə耀łň�ӂɽڦ��⛳�㔃�Ѵ�厛�Ѧ�Ợ��厛�ї�ಡಿ ದನಂದರೆ ಕ�.

12 ಆತನಂದರೆ ಕ ಮ��ದಿದ6 ಪ್ಚರ್ಸ್ - Soldiers Scriptu0ಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್�ಶದಿ�ದ ಆತನಂದರೆ ಕ ಮ�ದವಾದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲ�ದ ಮೊ�ಡುವಂತೆ ಆತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲು ನಂಬಿಕಗಳv ಕಲQಳೊಳಗಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೇನೆ.�ನನ್ನ�ದಿಲ್ಲ��Ø���萀犪����潲牧璆璆璆璆璆璆璆�ಗಳv 
ಉರಿಗೆ 6:10-1��ಡುವಂತೆ ಆತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲು ನಂಬಿಕ ಗಳv ಹೊಂದಿದೆವು.�����������Ę���먼漀������먤漀먌漀맰漀맔漀릔漀른漀률漀䭔熳䬼熳������瑬ū��䀀ؠů傠ةꪄ漀䭔熳䬼熳������瑬ū��騀Ո글ـ踰ௌ鄴ௌ鄴ௌ��鬌Ո�்�்�்��ꪄ漀䭔熳䬼熳������瑬ū������鄀்鐄்鐄்��ದ� ಹೊಂದಿದೆವು.�����������Ę���먼漀������먤漀먌漀맰漀맔漀릔漀른漀률漀䭔熳䬼熳������瑬ū��䀀ؠů傠ةꪄ漀䭔熳䬼熳������瑬ū��騀Ո글ـ踰ௌ鄴ௌ鄴ௌ��鬌Ո�்�்�்��ꪄ漀䭔熳䬼熳������瑬ū������鄀்鐄்鐄்��+�ದವ�.

13  ಕತ�ನಂದರೆ ಕ� ಆಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್�ಶಗಳಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನೂ ಭೂ & ಗ�ಡುವಂತೆ ಆತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲು ನಂಬಿಕ�ಗದನಂದರೆ ಕ�;  ಮಹೊಂದಿದೆವು.�����������Ę���먼漀������먤漀먌漀맰漀맔漀릔漀른漀률漀䭔熳䬼熳������瑬ū��䀀ؠů傠ةꪄ漀䭔熳䬼熳������瑬ū��騀Ո글ـ踰ௌ鄴ௌ鄴ௌ��鬌Ո�்�்�்��ꪄ漀䭔熳䬼熳������瑬ū������鄀்鐄்鐄்��+�ನಂದರೆ ಕ-ತನಂದರೆ ಕ� ಕಲQಳೊಳಗಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೇನೆ.�ನನ್ನ�ದಿಲ್ಲ��Ø���萀犪����潲牧璆璆璆璆璆璆璆�ಯಿ�ದಲ+ 
ಉರಿಗೆ 6:10-1��ಡುವಂತೆ ಆತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲು ನಂಬಿಕಗಳ�ದಲ+ ತನಂದರೆ ಕ- ಶಬ6ವನಂದರೆ ಕ�- ಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್�+ಟ್ಟವರಾದ ನಾವು ಆತನಲ್ಲಿ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆವು.�����������Ę���먼漀������먤漀먌漀맰漀맔漀릔漀른漀률漀䭔熳䬼熳������瑬Dನಂದರೆ ಕ�

14  ಹೊಂದಿದೆವು.�����������Ę���먼漀������먤漀먌漀맰漀맔漀릔漀른漀률漀䭔熳䬼熳������瑬ū��䀀ؠů傠ةꪄ漀䭔熳䬼熳������瑬ū��騀Ո글ـ踰ௌ鄴ௌ鄴ௌ��鬌Ո�்�்�்��ꪄ漀䭔熳䬼熳������瑬ū������鄀்鐄்鐄்�pದ�,  ತನಂದರೆ ಕ- ಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು.��杮㹳Đ�牡摥��b�com.sun.star.ui.dialogs.XFilePicker::setDisplayDirectory:@0,7:com.sun.star.ui.dialogs.XFilePicker2��������������ರ್ಣವಾದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲಗಳನಂದರೆ ಕ�- ಕಳdಹಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ - Sold ಅವರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ನಂದರೆ ಕ�- ಚದ�ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ - Soldದನಂದರೆ ಕ�; 
ಮಿ�ಚ�ಗಳನೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ�-ಸೈನಿಕರು ಸ್�ದ� ಅವರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ನಂದರೆ ಕ�- ಗಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನೂ ಭೂ ಬಿಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನೂ ಭೂ  ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೆಂಬ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಿರಿ.ـ��Ⰰ்⼄்⼄்����띸漀띤漀بجئ��祖ո꧈ـ肈���Ə耀łň�ӂɽڦ��⛳�㔃�Ѵ�厛�Ѧ�Ợ��厛�ї�ಡಿದನಂದರೆ ಕ�.

15 ಓ ಕತ�ನೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ��, ನಿನಂದರೆ ಕ- ಗದರಿಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್�ಯಿ�ದಲ+ ನಿನಂದರೆ ಕ- ಮ+ಗನಂದರೆ ಕ ಶ್ವಾಸದ ಗಾಳಿಯಿಂದಲೂ ನೀರಿನ ಕಾಲುವೆಗಳ ನೆಲೆಯು ಕಾಣಬಂ�7ಸದ ಗೆ 6:10-1�ಳಯಿ�ದಲ+ 
ನಿ�ರಿನಂದರೆ ಕ ಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್�ಲ�ವಾದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲ�ಗಳ ನೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ�ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನೂ ಭೂ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನೂ ಆತನಲ�ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳ� ಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್�ರ್ಣವಾದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲಬ�ದ� ಭೂ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನೂ ಆತನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದುಗೂಡ+ಮಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳ ಅಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ - Sold1ವಾದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲ�ರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ಗಳd ಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು.��杮㹳Đ�牡摥��b�com.sun.star.ui.dialogs.XFilePicker::setDisplayDirectory:@0,7:com.sun.star.ui.dialogs.XFilePicker2���������������ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನೂ ಭೂ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನೂ ಆತನಲ�ದವ�.

16  ಆತನಂದರೆ ಕ� ಮೇರೆಗೆ ಮೊದಲೇ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಾದ ನಾವು ಆತನಲ್ಲಿ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆವು.�������ಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನೂ ಭೂ ನಿ�ದ ಕಳdಹಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ - Sold ನಂದರೆ ಕನಂದರೆ ಕ-ನಂದರೆ ಕ�- ಹಿಡಿದ� ಬಹಳ ನಿ�ರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ �ಗಳೊಳಗಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೇನೆ.�ನನ್ನ�ದಿಲ್ಲ��Ø���萀犪����潲牧璆璆璆璆璆璆璆�vಳಗ�ದ 
ಎಳೊಳಗಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೇನೆ.�ನನ್ನ�ದಿಲ್ಲ��Ø���萀犪����潲牧璆璆璆璆璆璆璆�ದನಂದರೆ ಕ�.

17  ಆತನಂದರೆ ಕ� ನಂದರೆ ಕನಂದರೆ ಕ-ನಂದರೆ ಕ�- ಬಲವ�ಳh ಶತ�0ವಿ ನಿ�ದಲ+ ಹಗೆ 6:10-1�ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೆಂಬ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಿರಿ.ـ��Ⰰ்⼄்⼄்����띸漀띤漀بجئ��祖ո꧈ـ肈���Ə耀łň�ӂɽڦ��⛳�㔃�Ѵ�厛�Ѧ�Ợ��厛�ї�ಡಿದವನಿ�ದಲ+ 
ಬಿಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ - Soldದನಂದರೆ ಕ�; ಅವರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ � ನಂದರೆ ಕನಂದರೆ ಕಗ�ತ ಬಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನೂ ಭೂ ಷ}ರೆ ಕಾಲವು ಪ�ಗದ6ರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ �.

18  ನಂದರೆ ಕನಂದರೆ ಕ- ಆಪ್ಚರ್ಸ್ - Soldiers Scriptu ತಿ1ನಂದರೆ ಕ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನೂ ಭೂ & ನಂದರೆ ಕನಂದರೆ ಕ-ನಂದರೆ ಕ�- ಅವರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ � ಸ�ತಿ1ಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್�+�ಡುವಂತೆ ಆತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲು ನಂಬಿಕರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ �;  ಆದರೆ ಕಾಲವು ಪ� ಕತ�ನಂದರೆ ಕ� 



ನಂದರೆ ಕನಂದರೆ ಕ- ಆಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ಹಾಳು ಮಾಡುವ ನಾಶನಕ್ಕೂ ನೀನು ಭಯ�ರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ನೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ�ದನಂದರೆ ಕ�.

19  ಆತನಂದರೆ ಕ� ನಂದರೆ ಕನಂದರೆ ಕ-ನಂದರೆ ಕ�- ವಿಶ್ವಾಸದ ಗಾಳಿಯಿಂದಲೂ ನೀರಿನ ಕಾಲುವೆಗಳ ನೆಲೆಯು ಕಾಣಬಂ�ಲಸZಳಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್�	 ತ�ದ� ನಂದರೆ ಕನಂದರೆ ಕ-ನಂದರೆ ಕ�- ತಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯೂ ಕೇಳಿ��è�㐊‴��W�com.sun.star.rdf.XRepository::createBlankNode:@0,3:com.sun.stBಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ - Soldಬಿಟ್ಟವರಾದ ನಾವು ಆತನಲ್ಲಿ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆವು.�����������Ę���먼漀������먤漀먌漀맰漀맔漀릔漀른漀률漀䭔熳䬼熳������瑬Dನಂದರೆ ಕ�.  ಯಾ ಗುವ ತನಕ ಆತನು (ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು) ನಮ್ಮ ಬಾಧ್ಯತೆಗೆ ಸಂಚಕಾರನಾಗಿದ್ದಾನ�ಕ�ದರೆ ಕಾಲವು ಪ� 
ಆತನಂದರೆ ಕ� ನಂದರೆ ಕನಂದರೆ ಕ-ಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನೂ ಭೂ & ಸ�ತೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆವು.�����������Ę���먼漀������먤漀먌漀맰漀맔漀릔漀른漀률漀䭔熳䬼熳������瑬ū��䀀ؠů傠ةꪄ漀䭔熳䬼熳������瑬ū��騀Ո글ـ踰ௌ鄴ௌ鄴ௌ��鬌Ո�்�்�்��ꪄ漀䭔熳䬼�+�ಷಪ್ಚರ್ಸ್ - Soldiers Scriptuಟ್ಟವರಾದ ನಾವು ಆತನಲ್ಲಿ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆವು.�����������Ę���먼漀������먤漀먌漀맰漀맔漀릔漀른漀률漀䭔熳䬼熳������瑬Dನಂದರೆ ಕ�.

20  ಕತ�ನಂದರೆ ಕ� ನಂದರೆ ಕನಂದರೆ ಕ- ನಿ�ತಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳ ಪ್ಚರ್ಸ್ - Soldiers Scriptu0ಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್�ರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್  ನಂದರೆ ಕನಂದರೆ ಕಗೆ 6:10-1� ಪ್ಚರ್ಸ್ - Soldiers Scriptu0ತಿಫಲ ಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್�+ಟ್ಟವರಾದ ನಾವು ಆತನಲ್ಲಿ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆವು.�����������Ę���먼漀������먤漀먌漀맰漀맔漀릔漀른漀률漀䭔熳䬼熳������瑬Dನಂದರೆ ಕ�.  ನಂದರೆ ಕನಂದರೆ ಕ- ಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್��ಗಳ 
ಶ�ದ]ತ7ದ ಪ್ಚರ್ಸ್ - Soldiers Scriptu0ಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್�ರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್  ನಂದರೆ ಕನಂದರೆ ಕಗೆ 6:10-1� ಬದಲ� ಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್�+ಟ್ಟವರಾದ ನಾವು ಆತನಲ್ಲಿ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆವು.�����������Ę���먼漀������먤漀먌漀맰漀맔漀릔漀른漀률漀䭔熳䬼熳������瑬Dನಂದರೆ ಕ�.

21  ನೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ�ನಂದರೆ ಕ� ಕತ�ನಂದರೆ ಕ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೆಂಬ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಿರಿ.ـ��Ⰰ்⼄்⼄்����띸漀띤漀بجئ��祖ո꧈ـ肈���Ə耀łň�ӂɽڦ��⛳�㔃�Ѵ�厛�Ѧ�Ợ��厛�ї�ಗ�ಗಳನಂದರೆ ಕ�- ಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್��ಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್�+�ಡುವಂತೆ ಆತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲು ನಂಬಿಕ� ನಂದರೆ ಕನಂದರೆ ಕ- ದೇನಂದ��ವರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ನಂದರೆ ಕ�- ಬಿಟ್ಟವರಾದ ನಾವು ಆತನಲ್ಲಿ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆವು.�����������Ę���먼漀������먤漀먌漀맰漀맔漀릔漀른漀률漀䭔熳䬼熳������瑬�Dಹೊಂದಿದೆವು.�����������Ę���먼漀������먤漀먌漀맰漀맔漀릔漀른漀률漀䭔熳䬼熳������瑬ū��䀀ؠů傠ةꪄ漀䭔熳䬼熳������瑬ū��騀Ո글ـ踰ௌ鄴ௌ鄴ௌ��鬌Ո�்�்�்��ꪄ漀䭔熳䬼熳������瑬ū������鄀்鐄்鐄்��+�ಗ�ವ 
ದ�ಷDತ7ವನಂದರೆ ಕ�- ನೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ�ನಂದರೆ ಕ� ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೆಂಬ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಿರಿ.ـ��Ⰰ்⼄்⼄்����띸漀띤漀بجئ��祖ո꧈ـ肈���Ə耀łň�ӂɽڦ��⛳�㔃�Ѵ�厛�Ѧ�Ợ��厛�ї�ಡುವಂತೆ ಆತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲು ನಂಬಿಕಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನೂ ಭೂ ಲ&.

22  ಆತನಂದರೆ ಕ ತಿ�ಪ್ಚರ್ಸ್ - Soldiers Scriptu��ಗಳೊಳಗಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೇನೆ.�ನನ್ನ�ದಿಲ್ಲ��Ø���萀犪����潲牧璆璆璆璆璆璆璆�ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನೂ ಭೂ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನೂ ಆತನಲ�& ನಂದರೆ ಕನಂದರೆ ಕ- ಮ��ದೇನಂದ� ಇದ6ವ�;  ಆತನಂದರೆ ಕ ನೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ��ಮಗಳನಂದರೆ ಕ�- ನಂದರೆ ಕನಿ-�ದ 
ತೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆವು.�����������Ę���먼漀������먤漀먌漀맰漀맔漀릔漀른漀률漀䭔熳䬼熳������瑬ū��䀀ؠů傠ةꪄ漀䭔熳䬼熳������瑬ū��騀Ո글ـ踰ௌ鄴ௌ鄴ௌ��鬌Ո�்�்�்��ꪄ漀䭔熳䬼�+ಲಗಸ ಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನೂ ಭೂ ಲ&.

23  ಆತನಂದರೆ ಕ ಮ��ದೇನಂದ� ಸ�ಪ್ಚರ್ಸ್ - Soldiers Scriptu ರ್ಣವಾದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲ�ನೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ�ಗದ�6 ನಂದರೆ ಕನಂದರೆ ಕ- ಅಕ0ಮದಿ�ದ ನಂದರೆ ಕನಂದರೆ ಕ-ನಂದರೆ ಕ�- 
ಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್�ಪ್ರಾರ್ಥನೆ�ಡಿಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್�+�ಡೆಗಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯೂ ಕೇಳಿ��è�㐊‴��W�com.sun.star.rdf.XRepository::createBlankNode�ನಂದರೆ ಕ�.

24  ಆದದ ರಿ�ದ ಕತ�ನಂದರೆ ಕ� ನಂದರೆ ಕನಂದರೆ ಕ- ನಿ�ತಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳ ಪ್ಚರ್ಸ್ - Soldiers Scriptu0ಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್�ರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ವ  ಆತನಂದರೆ ಕ ಕಣೆಯ ವಿಷಯವಾದ ಸು�mದ�ರಿನಂದರೆ ಕಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನೂ ಭೂ & ನಂದರೆ ಕನಂದರೆ ಕ- 
ಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್��ಗಳ ಶ�ದ]ತ7ದ ಪ್ಚರ್ಸ್ - Soldiers Scriptu0ಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್�ರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ವ  ನಂದರೆ ಕನಂದರೆ ಕಗೆ 6:10-1� ಬದಲ� ಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್�+ಟ್ಟವರಾದ ನಾವು ಆತನಲ್ಲಿ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆವು.�����������Ę���먼漀������먤漀먌漀맰漀맔漀릔漀른漀률漀䭔熳䬼熳������瑬Dನಂದರೆ ಕ�.

25  ನಿ�ನಂದರೆ ಕ� ಕರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ �ಣೆಯ ವಿಷಯವಾದ ಸು�ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳ� ಳhವನಿಗೆ 6:10-1� ಕರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ �ಣೆಯ ವಿಷಯವಾದ ಸು�ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನಂದರೆ ಕ�- ತೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆವು.�����������Ę���먼漀������먤漀먌漀맰漀맔漀릔漀른漀률漀䭔熳䬼熳������瑬ū��䀀ؠů傠ةꪄ漀䭔熳䬼熳������瑬ū��騀Ո글ـ踰ௌ鄴ௌ鄴ௌ��鬌Ո�்�்�்��ꪄ漀䭔熳䬼�+�ರಿಸ�ವಿ;  ಸ�ಪ್ಚರ್ಸ್ - Soldiers Scriptu ರ್ಣವಾದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲ� ನೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ�ದ 
ಮನಂದರೆ ಕ�ಷFನಿಗೆ 6:10-1� ಸ�ಪ್ಚರ್ಸ್ - Soldiers Scriptu ರ್ಣವಾದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲ�ನೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ�ಗರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ �ವಿ.

26 ಶ�ದ] ನಿಗೆ 6:10-1� ಶ�ದ]ನೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ�ಗರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ �ವಿ; ಮ+ಖ�ನಿಗೆ 6:10-1� ಮ+ಖ�ನೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ�ಗ ರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ �ವಿ.



27  ಕ��ದಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ - Soldದ ಜನಂದರೆ ಕರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ನಂದರೆ ಕ�- ನಿ�ನಂದರೆ ಕ� ರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ಕ್ಷಿಸ�ವಿ;  ಆದರೆ ಕಾಲವು ಪ� ನಿ�ನಂದರೆ ಕ� ಗವಿ�ಷDರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್  ಕರ್ಣವಾದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲ�mಗಳನಂದರೆ ಕ�- 
ತಗ{ಸ�ವಿ.

28  ನಿ�ನಂದರೆ ಕ� ನಂದರೆ ಕನಂದರೆ ಕ- ದಿ�ಪ್ಚರ್ಸ್ - Soldiers Scriptuವನಂದರೆ ಕ�- ಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು.��杮㹳Đ�牡摥��b�com.sun.star.ui.dialogs.XFilePicker::setDisplayDirectory:@0,7:com.sun.star.ui.dialogs.XFilePicker2��������������ಳಗಸ�ವಿ;  ನಂದರೆ ಕನಂದರೆ ಕ- ದೇನಂದ��ವ ರೆ ಕಾಲವು ಪ�ದ ಕತ�ನಂದರೆ ಕ� ನಂದರೆ ಕನಂದರೆ ಕ- 
ಕತ1ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನೂ ಭೂ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನೂ ಆತನಲ�ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನಂದರೆ ಕ�- ಪ್ಚರ್ಸ್ - Soldiers Scriptu0ಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್�ಶಿಸ�ವ�ತೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆವು.�����������Ę���먼漀������먤漀먌漀맰漀맔漀릔漀른漀률漀䭔熳䬼熳������瑬ū��䀀ؠů傠ةꪄ漀䭔熳䬼熳������瑬ū��騀Ո글ـ踰ௌ鄴ௌ鄴ௌ��鬌Ո�்�்�்��ꪄ漀䭔熳䬼� ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೆಂಬ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಿರಿ.ـ��Ⰰ்⼄்⼄்����띸漀띤漀بجئ��祖ո꧈ـ肈���Ə耀łň�ӂɽڦ��⛳�㔃�Ѵ�厛�Ѧ�Ợ��厛�ї�ಡುವಂತೆ ಆತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲು ನಂಬಿಕ�ವನಂದರೆ ಕ�.

29 ನಿನಿ-�ದ ನೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ�ನಂದರೆ ಕ� ದ�ಡಿನಂದರೆ ಕ ಮೇರೆಗೆ ಮೊದಲೇ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಾದ ನಾವು ಆತನಲ್ಲಿ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆವು.�������ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನೂ ಭೂ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನೂ ಆತನಲ� ಬಿದೇನಂದ�6ನಂದರೆ ಕ�; ನಂದರೆ ಕನಂದರೆ ಕ- ದೇನಂದ��ವರಿ�ದ ಗೆ 6:10-1�+�ಡೆಗಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯೂ ಕೇಳಿ��è�㐊‴��W�com.sun.star.rdf.XRepository::createBlankNode� ನೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ�ಗೆ 6:10-1�ದೇನಂದ�ನಂದರೆ ಕ�.

30  ದೇನಂದ��ವರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್  ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೆಂಬ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಿರಿ.ـ��Ⰰ்⼄்⼄்����띸漀띤漀بجئ��祖ո꧈ـ肈���Ə耀łň�ӂɽڦ��⛳�㔃�Ѵ�厛�Ѧ�Ợ��厛�ї�ಗ�ವಾದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲ�ದರೆ ಕಾಲವು ಪ�+� ಸ�ಪ್ಚರ್ಸ್ - Soldiers Scriptu ರ್ಣವಾದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲ�ವಾದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲ�ದದ�6;  ಕತ�ನಂದರೆ ಕ ವಾದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲ�ಕFವ� ಪ್ಚರ್ಸ್ - Soldiers Scriptu�ಟ್ಟವರಾದ ನಾವು ಆತನಲ್ಲಿ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆವು.�����������Ę���먼漀������먤漀먌漀맰漀맔漀릔漀른漀률漀䭔熳䬼熳������瑬ಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್�	 
ಹೊಂದಿದೆವು.�����������Ę���먼漀������먤漀먌漀맰漀맔漀릔漀른漀률漀䭔熳䬼熳������瑬ū��䀀ؠů傠ةꪄ漀䭔熳䬼熳������瑬ū��騀Ո글ـ踰ௌ鄴ௌ鄴ௌ��鬌Ո�்�்�்��ꪄ漀䭔熳䬼熳������瑬ū������鄀்鐄்鐄்��ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು.��杮㹳Đ�牡摥��b�com.sun.star.ui.dialogs.XFilePicker::setDisplayದೇನಂದ�6ಗದೇನಂದ�; ಆತನಂದರೆ ಕ� ತನಂದರೆ ಕ-ಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನೂ ಭೂ & ಭೂ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನೂ ಆತನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದುಗೂಡರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ವಸವಿಟ್ಟವರಾದ ನಾವು ಆತನಲ್ಲಿ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆವು.�����������Ę���먼漀������먤漀먌漀맰漀맔漀릔漀른漀률漀䭔熳䬼熳������瑬Dವರೆ ಕಾಲವು ಪ�ಲ&ರಿಗೆ 6:10-1� ಗ�ರೆ ಕಾಲವು ಪ�ಣಿಯಾ ಗುವ ತನಕ ಆತನು (ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು) ನಮ್ಮ ಬಾಧ್ಯತೆಗೆ ಸಂಚಕಾರನಾಗಿದ್ದಾನ�ಗದೇನಂದ�6ನೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ�.

31  ಕತ�ನಂದರೆ ಕಲ&ದೇನಂದ� ದೇನಂದ��ವರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ � ಯಾ ಗುವ ತನಕ ಆತನು (ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು) ನಮ್ಮ ಬಾಧ್ಯತೆಗೆ ಸಂಚಕಾರನಾಗಿದ್ದಾನ�ರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ �?  ಇಲ&ವಾದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲ� ನಂದರೆ ಕಮQ ದೇನಂದ��ವರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್  ಹೊಂದಿದೆವು.�����������Ę���먼漀������먤漀먌漀맰漀맔漀릔漀른漀률漀䭔熳䬼熳������瑬ū��䀀ؠů傠ةꪄ漀䭔熳䬼熳������瑬ū��騀Ո글ـ踰ௌ鄴ௌ鄴ௌ��鬌Ո�்�்�்��ꪄ漀䭔熳䬼熳������瑬ū������鄀்鐄்鐄்��+ರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ತ� ಬ�ಡೆಗಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯೂ ಕೇಳಿ��è�㐊‴��W�com.sun.star.rdf.XRepository::createBlankNode�ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳ� 
ಯಾ ಗುವ ತನಕ ಆತನು (ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು) ನಮ್ಮ ಬಾಧ್ಯತೆಗೆ ಸಂಚಕಾರನಾಗಿದ್ದಾನ�ರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ �?

32  ಪ್ಚರ್ಸ್ - Soldiers Scriptuರೆ ಕಾಲವು ಪ� ಕ0ಮದಿ�ದ ನಂದರೆ ಕನಂದರೆ ಕ- ನಂದರೆ ಕಡುವಂತೆ ಆತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲು ನಂಬಿಕ�ವನಂದರೆ ಕ�- ಕಟ್ಟಿರುವ ನನ್ನ ದೇವರೂ ಎಂದು ನಾನು ಕರ್ತನD ನಂದರೆ ಕನಂದರೆ ಕ- ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೆಂಬ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಿರಿ.ـ��Ⰰ்⼄்⼄்����띸漀띤漀بجئ��祖ո꧈ـ肈���Ə耀łň�ӂɽڦ��⛳�㔃�Ѵ�厛�Ѧ�Ợ��厛�ї�ಗ�ವನಂದರೆ ಕ�- ಸ�ಪ್ಚರ್ಸ್ - Soldiers Scriptu ರ್ಣವಾದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲ� 
ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೆಂಬ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಿರಿ.ـ��Ⰰ்⼄்⼄்����띸漀띤漀بجئ��祖ո꧈ـ肈���Ə耀łň�ӂɽڦ��⛳�㔃�Ѵ�厛�Ѧ�Ợ��厛�ї�ಡುವಂತೆ ಆತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲು ನಂಬಿಕ�ವ ದೇನಂದ��ವರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ � ಆತನೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ��.

33  ನಂದರೆ ಕನಂದರೆ ಕ- ಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್�ಲ�ಗಳನಂದರೆ ಕ�- ಜಿಂಕೆಗಳ ಕಾಲುಗಳಂತೆ ಮಾ�ಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್�ಗಳ ಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್�ಲ�ಗಳ�ತೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆವು.�����������Ę���먼漀������먤漀먌漀맰漀맔漀릔漀른漀률漀䭔熳䬼熳������瑬ū��䀀ؠů傠ةꪄ漀䭔熳䬼熳������瑬ū��騀Ո글ـ踰ௌ鄴ௌ鄴ௌ��鬌Ո�்�்�்��ꪄ漀䭔熳䬼� ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೆಂಬ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಿರಿ.ـ��Ⰰ்⼄்⼄்����띸漀띤漀بجئ��祖ո꧈ـ肈���Ə耀łň�ӂɽڦ��⛳�㔃�Ѵ�厛�Ѧ�Ợ��厛�ї�ಡಿ ನಂದರೆ ಕನಂದರೆ ಕ- ಉನಂದರೆ ಕ-ತ ಸZಳಗಳ 
ಮೇರೆಗೆ ಮೊದಲೇ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಾದ ನಾವು ಆತನಲ್ಲಿ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆವು.������ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನೂ ಭೂ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನೂ ಆತನಲ� ನಂದರೆ ಕನಂದರೆ ಕ-ನಂದರೆ ಕ�- ನಿಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನೂ ಭೂ &ಸ�ತೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆವು.�����������Ę���먼漀������먤漀먌漀맰漀맔漀릔漀른漀률漀䭔熳䬼熳������瑬ū��䀀ؠů傠ةꪄ漀䭔熳䬼熳������瑬ū��騀Ո글ـ踰ௌ鄴ௌ鄴ௌ��鬌Ո�்�்�்��ꪄ漀䭔熳䬼�1ನೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ�.

34  ಆತನಂದರೆ ಕ� ನಂದರೆ ಕನಂದರೆ ಕ- ಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್��ಗಳಗೆ 6:10-1� ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳ�ದ]ವನಂದರೆ ಕ�- ಕಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನೂ ಭೂ ಸ�ತೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆವು.�����������Ę���먼漀������먤漀먌漀맰漀맔漀릔漀른漀률漀䭔熳䬼熳������瑬ū��䀀ؠů傠ةꪄ漀䭔熳䬼熳������瑬ū��騀Ո글ـ踰ௌ鄴ௌ鄴ௌ��鬌Ո�்�்�்��ꪄ漀䭔熳䬼�1ನೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ�;  ಹಿ�ಗೆ 6:10-1� ನಂದರೆ ಕನಂದರೆ ಕ- ತೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆವು.�����������Ę���먼漀������먤漀먌漀맰漀맔漀릔漀른漀률漀䭔熳䬼熳������瑬ū��䀀ؠů傠ةꪄ漀䭔熳䬼熳������瑬ū��騀Ո글ـ踰ௌ鄴ௌ鄴ௌ��鬌Ո�்�்�்��ꪄ漀䭔熳䬼�+�ಳdಗಳd 
ಉಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು.��杮㹳Đ�牡摥��b�com.sun.star.ui.dialogs.XFilePicker::setDisplay	ನಂದರೆ ಕ ಬಿಲ&ನಂದರೆ ಕ�- ಮ�ರಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳ�ತ1ವಾದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲ�.

35  ನಿನಂದರೆ ಕ- ರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ಕ್ಷಣೆಯ ವಿಷಯವಾದ ಸು�ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳ ಗ�ರೆ ಕಾಲವು ಪ�ಣಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನಂದರೆ ಕ�- ಸಹ ನಂದರೆ ಕನಂದರೆ ಕಗೆ 6:10-1� ನಿ�ನಂದರೆ ಕ� ಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್�+ಟ್ಟಿರುವ ನನ್ನ ದೇವರೂ ಎಂದು ನಾನು ಕರ್ತನDದಿ6�;  ನಿನಂದರೆ ಕ- ಬಲಗೆ 6:10-1�� 



ನಂದರೆ ಕನಂದರೆ ಕ-ನಂದರೆ ಕ�- ಹಿಡಿದಿದೇನಂದ�. ನಿನಂದರೆ ಕ- ಸೈನಿಕರು ಸ್�ತಿ7ಕತ7ವ� ನಂದರೆ ಕನಂದರೆ ಕ-ನಂದರೆ ಕ�- ಹೊಂದಿದೆವು.�����������Ę���먼漀������먤漀먌漀맰漀맔漀릔漀른漀률漀䭔熳䬼熳������瑬ū��䀀ؠů傠ةꪄ漀䭔熳䬼熳������瑬ū��騀Ո글ـ踰ௌ鄴ௌ鄴ௌ��鬌Ո�்�்�்��ꪄ漀䭔熳䬼熳������瑬ū������鄀்鐄்鐄்��ಚಿ�ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ - Soldಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳದೇನಂದ�.

36 ನಂದರೆ ಕನಂದರೆ ಕ- ಹೊಂದಿದೆವು.�����������Ę���먼漀������먤漀먌漀맰漀맔漀릔漀른漀률漀䭔熳䬼熳������瑬ū��䀀ؠů傠ةꪄ漀䭔熳䬼熳������瑬ū��騀Ո글ـ踰ௌ鄴ௌ鄴ௌ��鬌Ո�்�்�்��ꪄ漀䭔熳䬼熳������瑬ū������鄀்鐄்鐄்��ಜಾಡ್ಯದಿಂದಲೂ ಬಿಡಿಸು ವನು.�್ತೇನೆ�ದ್ಧ��狎À�����V�com.sun.s��ಗ ಳನಂದರೆ ಕ�- ವಿಶ್ವಾಸದ ಗಾಳಿಯಿಂದಲೂ ನೀರಿನ ಕಾಲುವೆಗಳ ನೆಲೆಯು ಕಾಣಬಂ�ಲಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೆಂಬ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಿರಿ.ـ��Ⰰ்⼄்⼄்����띸漀띤漀بجئ��祖ո꧈ـ肈���Ə耀łň�ӂɽڦ��⛳�㔃�Ѵ�厛�Ѧ�Ợ��厛�ї�ಡಿ ನಂದರೆ ಕನಂದರೆ ಕ- ಪ್ರಾರ್ಥನೆ�ದಗಳನಂದರೆ ಕ�- ಎಡುವಂತೆ ಆತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲು ನಂಬಿಕವದ�ತೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆವು.�����������Ę���먼漀������먤漀먌漀맰漀맔漀릔漀른漀률漀䭔熳䬼熳������瑬ū��䀀ؠů傠ةꪄ漀䭔熳䬼熳������瑬ū��騀Ո글ـ踰ௌ鄴ௌ鄴ௌ��鬌Ո�்�்�்��ꪄ漀䭔熳䬼� ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೆಂಬ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಿರಿ.ـ��Ⰰ்⼄்⼄்����띸漀띤漀بجئ��祖ո꧈ـ肈���Ə耀łň�ӂɽڦ��⛳�㔃�Ѵ�厛�Ѧ�Ợ��厛�ї�ಡಿದಿ6�.

37 ನಂದರೆ ಕನಂದರೆ ಕ- ಶತ�0ಗಳನಂದರೆ ಕ�- ಹಿ�ದಟ್ಟಿರುವ ನನ್ನ ದೇವರೂ ಎಂದು ನಾನು ಕರ್ತನD ಹಿಡಿದಿ ದೇನಂದ�6�ನೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ�;  ಅವರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ನಂದರೆ ಕ�- ಸ�ಹರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ - Soldಬಿಡುವಂತೆ ಆತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲು ನಂಬಿಕ�ವ ವರೆ ಕಾಲವು ಪ�ಗೆ 6:10-1� 
ನೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ�ನಂದರೆ ಕ� ಹಿ�ತಿರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ �ಗಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನೂ ಭೂ ಲ&.

38  ಅವರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ � ಏಳಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನೂ ಭೂ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನೂ ಆತನಲ�ರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ದ ಹೊಂದಿದೆವು.�����������Ę���먼漀������먤漀먌漀맰漀맔漀릔漀른漀률漀䭔熳䬼熳������瑬ū��䀀ؠů傠ةꪄ漀䭔熳䬼熳������瑬ū��騀Ո글ـ踰ௌ鄴ௌ鄴ௌ��鬌Ո�்�்�்��ꪄ漀䭔熳䬼熳������瑬ū������鄀்鐄்鐄்��ಗೆ 6:10-1� ಅವ ರಿಗೆ 6:10-1� ಗೆ 6:10-1�ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೆಂಬ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಿರಿ.ـ��Ⰰ்⼄்⼄்����띸漀띤漀بجئ��祖ո꧈ـ肈���Ə耀łň�ӂɽڦ��⛳�㔃�Ѵ�厛�Ѧ�Ợ��厛�ї�ಡಿದೇನಂದ�ನಂದರೆ ಕ�;  ಅವರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ � ನಂದರೆ ಕನಂದರೆ ಕ- 
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ�ದಗಳ ಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್�ಳಗೆ 6:10-1� ಬಿದಿ6ದೇನಂದ�6ರೆ ಕಾಲವು ಪ�.

39 ನಿ�ನಂದರೆ ಕ� ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳ�ದ]ಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್�ಗ	 ಪ್ಚರ್ಸ್ - Soldiers Scriptuರೆ ಕಾಲವು ಪ� ಕ0ಮದಿ�ದ ನಂದರೆ ಕನಂದರೆ ಕ- ನಂದರೆ ಕಡುವಂತೆ ಆತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲು ನಂಬಿಕ�ವನಂದರೆ ಕ�- ಕಟ್ಟಿರುವ ನನ್ನ ದೇವರೂ ಎಂದು ನಾನು ಕರ್ತನD ನಂದರೆ ಕನಂದರೆ ಕ- ಎದ�ರೆ ಕಾಲವು ಪ�ಳಗ 
ಳನಂದರೆ ಕ�- ಅಧಿ�ನಂದರೆ ಕ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೆಂಬ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಿರಿ.ـ��Ⰰ்⼄்⼄்����띸漀띤漀بجئ��祖ո꧈ـ肈���Ə耀łň�ӂɽڦ��⛳�㔃�Ѵ�厛�Ѧ�Ợ��厛�ї�ಡಿದಿ.

40 ನಂದರೆ ಕನಂದರೆ ಕ- ಹಗೆ 6:10-1�ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳವರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ನಂದರೆ ಕ�- ನೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ�ಶಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೆಂಬ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಿರಿ.ـ��Ⰰ்⼄்⼄்����띸漀띤漀بجئ��祖ո꧈ـ肈���Ə耀łň�ӂɽڦ��⛳�㔃�Ѵ�厛�Ѧ�Ợ��厛�ї�ಡುವಂತೆ ಆತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲು ನಂಬಿಕ�ವ�ತೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆವು.�����������Ę���먼漀������먤漀먌漀맰漀맔漀릔漀른漀률漀䭔熳䬼熳������瑬ū��䀀ؠů傠ةꪄ漀䭔熳䬼熳������瑬ū��騀Ո글ـ踰ௌ鄴ௌ鄴ௌ��鬌Ո�்�்�்��ꪄ漀䭔熳䬼� ಶತ�0ಗಳ ಕ�ತಿ1ಗೆ 6:10-1�ಗಳನಂದರೆ ಕ�- ನಿ�ನಂದರೆ ಕ� ನಂದರೆ ಕನಂದರೆ ಕಗೆ 6:10-1� 
ಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್�+ಟ್ಟಿರುವ ನನ್ನ ದೇವರೂ ಎಂದು ನಾನು ಕರ್ತನDದಿ6�.

41  ಅವರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ � ಮೊರೆ ಕಾಲವು ಪ�ಯಿಟ್ಟವರಾದ ನಾವು ಆತನಲ್ಲಿ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆವು.�����������Ę���먼漀������먤漀먌漀맰漀맔漀릔漀른漀률漀䭔熳䬼熳������瑬Dರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ �,  ಆದರೆ ಕಾಲವು ಪ� ರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ಕ್ಷಿಸ�ವವರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ � ಯಾ ಗುವ ತನಕ ಆತನು (ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು) ನಮ್ಮ ಬಾಧ್ಯತೆಗೆ ಸಂಚಕಾರನಾಗಿದ್ದಾನ�ರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ + ಇದಿ6ಲ&.  ಕತ�ನಿಗ+ 
ಮೊರೆ ಕಾಲವು ಪ� ಇಟ್ಟವರಾದ ನಾವು ಆತನಲ್ಲಿ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆವು.�����������Ę���먼漀������먤漀먌漀맰漀맔漀릔漀른漀률漀䭔熳䬼熳������瑬Dರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ �, ಆದರೆ ಕಾಲವು ಪ� ಅವರಿಗೆ 6:10-1� ಆತನಂದರೆ ಕ� ಉತ1ರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್  ಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್�+ಡುವಂತೆ ಆತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲು ನಂಬಿಕ ಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನೂ ಭೂ ಲ&.

42 ಗೆ 6:10-1�ಳಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳ ಮ��ದಿನಂದರೆ ಕ ಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆವು.�����������Ę���먼漀������먤漀먌漀맰漀맔漀릔漀른漀률漀䭔熳䬼熳������瑬ū��䀀ؠů傠ةꪄ漀䭔熳䬼熳������瑬ū��騀Ո글ـ踰ௌ鄴ௌ鄴ௌ��鬌Ո�்�்�்�+ಳನಂದರೆ ಕಹೊಂದಿದೆವು.�����������Ę���먼漀������먤漀먌漀맰漀맔漀릔漀른漀률漀䭔熳䬼熳������瑬ū��䀀ؠů傠ةꪄ漀䭔熳䬼熳������瑬ū��騀Ո글ـ踰ௌ鄴ௌ鄴ௌ��鬌Ո�்�்�்��ꪄ漀䭔熳䬼熳������瑬ū������鄀்鐄்鐄்��ಗೆ 6:10-1� ಅವ ರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ನಂದರೆ ಕ�- ಹೊಂದಿದೆವು.�����������Ę���먼漀������먤漀먌漀맰漀맔漀릔漀른漀률漀䭔熳䬼熳������瑬ū��䀀ؠů傠ةꪄ漀䭔熳䬼熳������瑬ū��騀Ո글ـ踰ௌ鄴ௌ鄴ௌ��鬌Ո�்�்�்��ꪄ漀䭔熳䬼熳������瑬ū������鄀்鐄்鐄்��+ಡೆಗಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯೂ ಕೇಳಿ��è�㐊‴��W�com.sun.star.rdf.XRepository::createBlankNode�ದ� ಪ್ಚರ್ಸ್ - Soldiers Scriptu�ಡಿಪ್ಚರ್ಸ್ - Soldiers Scriptu�ಡಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೆಂಬ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಿರಿ.ـ��Ⰰ்⼄்⼄்����띸漀띤漀بجئ��祖ո꧈ـ肈���Ə耀łň�ӂɽڦ��⛳�㔃�Ѵ�厛�Ѧ�Ợ��厛�ї�ಡಿದನಂದರೆ ಕ�; 
ಬಿ�ದಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳ ಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್�ಸರಿನಂದರೆ ಕಹೊಂದಿದೆವು.�����������Ę���먼漀������먤漀먌漀맰漀맔漀릔漀른漀률漀䭔熳䬼熳������瑬ū��䀀ؠů傠ةꪄ漀䭔熳䬼熳������瑬ū��騀Ո글ـ踰ௌ鄴ௌ鄴ௌ��鬌Ո�்�்�்��ꪄ漀䭔熳䬼熳������瑬ū������鄀்鐄்鐄்��ಗೆ 6:10-1� ಅವರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ನಂದರೆ ಕ�- ಹೊಂದಿದೆವು.�����������Ę���먼漀������먤漀먌漀맰漀맔漀릔漀른漀률漀䭔熳䬼熳������瑬ū��䀀ؠů傠ةꪄ漀䭔熳䬼熳������瑬ū��騀Ո글ـ踰ௌ鄴ௌ鄴ௌ��鬌Ո�்�்�்��ꪄ漀䭔熳䬼熳������瑬ū������鄀்鐄்鐄்��+ರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ಗೆ 6:10-1� ಚೆಲ್ಲಿಬಿಟ್ಟನು.�து.���멀Ŵ༨Ք戨ؐ������������������������������������������������������������������ಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನೂ ಭೂ &ಬಿಟ್ಟವರಾದ ನಾವು ಆತನಲ್ಲಿ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆವು.�����������Ę���먼漀������먤漀먌漀맰漀맔漀릔漀른漀률漀䭔熳䬼熳������瑬Dನಂದರೆ ಕ�.

43  ನಿ�ನಂದರೆ ಕ� ಜನಂದರೆ ಕರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್  ವಿವಾದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲ�ದಗಳ�ದ ನಂದರೆ ಕನಂದರೆ ಕ-ನಂದರೆ ಕ�- ತಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯೂ ಕೇಳಿ��è�㐊‴��W�com.sun.star.rdf.XRepository::createBlankNode:@0,3:com.sun.stBಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ - Soldದಿ6�;  ಅನಂದರೆ ಕF ಜನೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ��ಗಗಳ 
ತಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನೂ ಭೂ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನೂ ಆತನಲ�ಯಾ ಗುವ ತನಕ ಆತನು (ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು) ನಮ್ಮ ಬಾಧ್ಯತೆಗೆ ಸಂಚಕಾರನಾಗಿದ್ದಾನ�ಗ ನಂದರೆ ಕನಂದರೆ ಕ-ನಂದರೆ ಕ�- ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೆಂಬ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಿರಿ.ـ��Ⰰ்⼄்⼄்����띸漀띤漀بجئ��祖ո꧈ـ肈���Ə耀łň�ӂɽڦ��⛳�㔃�Ѵ�厛�Ѧ�Ợ��厛�ї�ಡಿದಿ6�; ನೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ�ನಂದರೆ ಕ ರಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳದ ಜನಂದರೆ ಕರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ � ನಂದರೆ ಕನಂದರೆ ಕ-ನಂದರೆ ಕ�- ಸೈನಿಕರು ಸ್��ವಿಸ�ವರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ �.



44 ನಂದರೆ ಕನಂದರೆ ಕ- ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೆಂಬ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಿರಿ.ـ��Ⰰ்⼄்⼄்����띸漀띤漀بجئ��祖ո꧈ـ肈���Ə耀łň�ӂɽڦ��⛳�㔃�Ѵ�厛�Ѧ�Ợ��厛�ї�ತನಂದರೆ ಕ�- ಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್��ಳದೇನಂದ�+ಡುವಂತೆ ಆತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲು ನಂಬಿಕನೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ� ಅವರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ � ನಂದರೆ ಕನಂದರೆ ಕಗೆ 6:10-1� ವಿಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ಹಾಳು ಮಾಡುವ ನಾಶನಕ್ಕೂ ನೀನು ಭಯ��ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳ ರೆ ಕಾಲವು ಪ�ಗ�ವರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ �.

45  ಪ್ಚರ್ಸ್ - Soldiers Scriptuರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು.��杮㹳Đ�牡摥��b�com.sun.star.ui.dialogs.XFilePicker::setDisplay�ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ � ನಂದರೆ ಕನಂದರೆ ಕಗೆ 6:10-1� ಅಧಿ�ನಂದರೆ ಕರೆ ಕಾಲವು ಪ� ಗ�ವರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ � ಮತ�1 ಅವರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ � ಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು.��杮㹳Đ�牡摥��b�com.sun.star.ui.dialogs.XFilePicker::setDisplayDirectory:@0,7:com.sun.star.ui.dialogs.XFilePicker2��������������ಡಿಹೊಂದಿದೆವು.�����������Ę���먼漀������먤漀먌漀맰漀맔漀릔漀른漀률漀䭔熳䬼熳������瑬ū��䀀ؠů傠ةꪄ漀䭔熳䬼熳������瑬ū��騀Ո글ـ踰ௌ鄴ௌ鄴ௌ��鬌Ո�்�்�்��ꪄ漀䭔熳䬼熳������瑬ū������鄀்鐄்鐄்��+�ಗ�ವರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ �; 
ತಮQ ದ�ಗ�ಗಳೊಳಗಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೇನೆ.�ನನ್ನ�ದಿಲ್ಲ��Ø���萀犪����潲牧璆璆璆璆璆璆璆�vಳಗ�ದ ನಂದರೆ ಕಡುವಂತೆ ಆತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲು ನಂಬಿಕ�ಗ�ತೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆವು.�����������Ę���먼漀������먤漀먌漀맰漀맔漀릔漀른漀률漀䭔熳䬼熳������瑬ū��䀀ؠů傠ةꪄ漀䭔熳䬼熳������瑬ū��騀Ո글ـ踰ௌ鄴ௌ鄴ௌ��鬌Ո�்�்�்��ꪄ漀䭔熳䬼�1 ಬರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ �ವರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ �.

46 ಕತ�ನಂದರೆ ಕ� ಜಿಂಕೆಗಳ ಕಾಲುಗಳಂತೆ ಮಾ�ವಿತನೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ�ಗದೇನಂದ�6ನೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ�;  ನಂದರೆ ಕನಂದರೆ ಕ- ಬ�ಡೆಗಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯೂ ಕೇಳಿ��è�㐊‴��W�com.sun.star.rdf.XRepository::createBlankNode� ಯಾ ಗುವ ತನಕ ಆತನು (ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು) ನಮ್ಮ ಬಾಧ್ಯತೆಗೆ ಸಂಚಕಾರನಾಗಿದ್ದಾನ�ದೇನಂದ�ತನಂದರೆ ಕ� ಸ�1ತಿಹೊಂದಿದೆವು.�����������Ę���먼漀������먤漀먌漀맰漀맔漀릔漀른漀률漀䭔熳䬼熳������瑬ū��䀀ؠů傠ةꪄ漀䭔熳䬼熳������瑬ū��騀Ո글ـ踰ௌ鄴ௌ鄴ௌ��鬌Ո�்�்�்��ꪄ漀䭔熳䬼熳������瑬ū������鄀்鐄்鐄்��+�ದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನೂ ಭೂ ;  ನಂದರೆ ಕನಂದರೆ ಕ- 
ರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ಕ್ಷಣೆಯ ವಿಷಯವಾದ ಸು�ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳ ದೇನಂದ��ವರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ � ಘನಂದರೆ ಕಹೊಂದಿದೆವು.�����������Ę���먼漀������먤漀먌漀맰漀맔漀릔漀른漀률漀䭔熳䬼熳������瑬ū��䀀ؠů傠ةꪄ漀䭔熳䬼熳������瑬ū��騀Ո글ـ踰ௌ鄴ௌ鄴ௌ��鬌Ո�்�்�்��ꪄ漀䭔熳䬼熳������瑬ū������鄀்鐄்鐄்��+�ದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನೂ ಭೂ .

47  ನಂದರೆ ಕನಂದರೆ ಕಗೆ 6:10-1�+�ಸ	ರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್  ಮ�ಯಿFಗೆ 6:10-1� ಮ�ಯಿFತಿ�ರಿಸ�ವಾದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲ�ತನಂದರೆ ಕ+ ಜನಂದರೆ ಕರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ನಂದರೆ ಕ�- ನಂದರೆ ಕನಂದರೆ ಕ- ಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್�ಳಗೆ 6:10-1� 
ಅಧಿ�ನಂದರೆ ಕಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೆಂಬ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಿರಿ.ـ��Ⰰ்⼄்⼄்����띸漀띤漀بجئ��祖ո꧈ـ肈���Ə耀łň�ӂɽڦ��⛳�㔃�Ѵ�厛�Ѧ�Ợ��厛�ї�ಡುವಂತೆ ಆತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲು ನಂಬಿಕ�ವಾದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲ�ತನಂದರೆ ಕ+ ದೇನಂದ��ವರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ � ತೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆವು.�����������Ę���먼漀������먤漀먌漀맰漀맔漀릔漀른漀률漀䭔熳䬼熳������瑬ū��䀀ؠů傠ةꪄ漀䭔熳䬼熳������瑬ū��騀Ո글ـ踰ௌ鄴ௌ鄴ௌ��鬌Ո�்�்�்��ꪄ漀䭔熳䬼�ನೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ��.

48  ನಂದರೆ ಕನಂದರೆ ಕ- ಶತ�0ಗಳ�ದ ನಂದರೆ ಕನಂದರೆ ಕ-ನಂದರೆ ಕ�- ತಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯೂ ಕೇಳಿ��è�㐊‴��W�com.sun.star.rdf.XRepository::createBlankNode:@0,3:com.sun.stBಸ�ವನಂದರೆ ಕ�;  ಹೊಂದಿದೆವು.�����������Ę���먼漀������먤漀먌漀맰漀맔漀릔漀른漀률漀䭔熳䬼熳������瑬ū��䀀ؠů傠ةꪄ漀䭔熳䬼熳������瑬ū��騀Ո글ـ踰ௌ鄴ௌ鄴ௌ��鬌Ո�்�்�்��ꪄ漀䭔熳䬼熳������瑬ū������鄀்鐄்鐄்�pದ�,  ನಿ�ನಂದರೆ ಕ� ನಂದರೆ ಕನಂದರೆ ಕ- 
ಎದ�ರೆ ಕಾಲವು ಪ�ಳಗಳ�ದ ತಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯೂ ಕೇಳಿ��è�㐊‴��W�com.sun.star.rdf.XRepository::createBlankNode:@0,3:com.sun.stBಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ - Sold ನಂದರೆ ಕನಂದರೆ ಕ-ನಂದರೆ ಕ�- ಮೇರೆಗೆ ಮೊದಲೇ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಾದ ನಾವು ಆತನಲ್ಲಿ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆವು.�������ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನೂ ಭೂ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನೂ ಆತನಲ� ಎತ�1ತಿ1�; ಬಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನೂ ಭೂ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನೂ ಆತನಲ�ತೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆವು.�����������Ę���먼漀������먤漀먌漀맰漀맔漀릔漀른漀률漀䭔熳䬼熳������瑬ū��䀀ؠů傠ةꪄ漀䭔熳䬼熳������瑬ū��騀Ո글ـ踰ௌ鄴ௌ鄴ௌ��鬌Ո�்�்�்��ꪄ漀䭔熳䬼�	ರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್  ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೆಂಬ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಿರಿ.ـ��Ⰰ்⼄்⼄்����띸漀띤漀بجئ��祖ո꧈ـ肈���Ə耀łň�ӂɽڦ��⛳�㔃�Ѵ�厛�Ѧ�Ợ��厛�ї�ಡುವಂತೆ ಆತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲು ನಂಬಿಕ�ವವನಿ�ದ 
ನಂದರೆ ಕನಂದರೆ ಕ-ನಂದರೆ ಕ�- ಬಿಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ - Soldದಿ6�.

49  ಆದ6ರಿ�ದ ಓ ಕತ�ನೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ��,  ಅನಂದರೆ ಕFಜನೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ��ಗ ಗಳಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನೂ ಭೂ & ನಿನಂದರೆ ಕಗೆ 6:10-1� ಉಪ್ಚರ್ಸ್ - Soldiers Scriptuಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್�ರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ಸ�1ತಿ 
ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೆಂಬ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಿರಿ.ـ��Ⰰ்⼄்⼄்����띸漀띤漀بجئ��祖ո꧈ـ肈���Ə耀łň�ӂɽڦ��⛳�㔃�Ѵ�厛�Ѧ�Ợ��厛�ї�ಡುವಂತೆ ಆತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲು ನಂಬಿಕ�ತೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆವು.�����������Ę���먼漀������먤漀먌漀맰漀맔漀릔漀른漀률漀䭔熳䬼熳������瑬ū��䀀ؠů傠ةꪄ漀䭔熳䬼熳������瑬ū��騀Ո글ـ踰ௌ鄴ௌ鄴ௌ��鬌Ո�்�்�்��ꪄ漀䭔熳䬼�1�ನೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ�. ನಿನಂದರೆ ಕ-ನಂದರೆ ಕ�- ಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್�+�ಡೆಗಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯೂ ಕೇಳಿ��è�㐊‴��W�com.sun.star.rdf.XRepository::createBlankNode�ಡಿ ನಿನಂದರೆ ಕ- ಹೊಂದಿದೆವು.�����������Ę���먼漀������먤漀먌漀맰漀맔漀릔漀른漀률漀䭔熳䬼熳������瑬ū��䀀ؠů傠ةꪄ漀䭔熳䬼熳������瑬ū��騀Ո글ـ踰ௌ鄴ௌ鄴ௌ��鬌Ո�்�்�்��ꪄ漀䭔熳䬼熳������瑬ū������鄀்鐄்鐄்��ಸರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ನಂದರೆ ಕ�- ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು.��杮㹳Đ�牡摥��b�com.sun.star.ui.dialogs.XFilePicker::setDisplay�ತಿ�ಸ�ವಾದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲ�ನಂದರೆ ಕ�.
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