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పేతురు రాసినమొదటి పతిక
గంథకర
మొదటి వచనంలోనే ఈ పతిక రచయిత “యేసు కీసుత్

అపోసత్లుడు పేతురు” అని సూచిసుత్ నన్ది. ఇతడు తనను
అపోసత్లుడుగా చెపుప్కునాన్డు (1:1). కీసుత్ పడిన హింసల
గురించి ఇతడు పదేపదే పసాత్ వించడానిన్ బటిట్ (2:21-24; 3:18;
4:1; 5:1) హింసల పా న సేవకుడు అనే అభిపాయం అతని
మనసుస్లో గాఢ న ముద వేసిందని అరథ్ం అవుతునన్ది. ఇతడు
మారుక్ను “కుమారుడు” గా చెబుతునాన్డు (5:13). అపో. కా.
గంథంలో (2:2) లో చెపిప్న కుటుంబంతోనూ, ఈ యువకునితోనూ
ఉనన్ అనుబంధానిన్ గురు చేసుకునాన్డు. ఈ వాసత్వాలను బటిట్
సహజంగానేఅపోసత్లుడు పేతురుఈపతికరాశాడనిభావించవచుచ్.

రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ. శ. 62 - 64
5:13 లో రచయిత బబులోను సంఘం నుండి అభినందనలు

పంపుతునాన్డు.
సీవ్కర
ఆసియా నర్ ఉతత్ర పాంతాలోల్ చెదరి ఉనన్ ర్సత్వ

సమూహాలను పేతురు పసాత్ వించాడు. బహ శ, యూదులు,
యూదేతరులు కలిసి ఉనన్ పజానీకానికి పేతురు రాశాడు.

పయోజనం
ఈ పతిక తాను ఎందుకు రాసాడో పేతురు వివరించాడు.

అదేమిటంటే విశావ్సంలో బాధలు ఎదురొక్ంటునన్ వారిని
పోతస్హించడం. దేవుని కృప లభయ్మయేయ్ది ర్సత్వయ్ంలో మాతమే
అని వారికి హామీ ఇసుత్ నాన్డు. అందుచేత వారు విశావ్సం విడనాడ



పేతురు రాసినమొదటి పతిక 1:1 ii పేతురు రాసినమొదటి పతిక 1:4

కూడదు. 5:12 లో చెపిప్నటుట్ “ఇదియే సతయ్ న దేవుని కృప
అని సాకష్ ము చెపుప్చు సం పముగా వాసి నిలకడగా ఉండుడి.”
తన పతిక చదివే వారి మధయ్ ఈ హింస విసాత్ రంగా ఉనన్టుట్ ఉంది.
పేతురు మొదటి పతిక ఉతత్ర ఆసియా నర్ అంతటా ర్సత్వులకు
ఉనన్ హింసను సమ్రిసుత్ నన్ది.

ముఖాయ్ంశం
హింసకు పతి సప్ందన.

విభాగాలు
1. అభివాదం— 1:1, 2
2. దేవుని కృపను బటిట్ ఆయనకు సుత్ తి— 1:3-12
3. పవిత జీవనానికి పోతాస్హం— 1:13-5:12
4. అంతిమ శుభాకాంకష్లు— 5:13, 14

ర్సత్వులకు వాటిలేల్ హింసలు,వారి పవరన
1యేసు కీసుత్ అపొసత్లుడు అయిన పేతురు పొంతు, గలతీయ,

కపప్దొకియ, ఆసియ, బితునియ అనే పాంతాలోల్ చెదరిపోయి
పరదేశులుగా ఉంటునన్ ఎంపిక అయిన వారికి శుభమని చెపిప్
రాసుత్ నన్ సంగతులు. 2 తండి అయిన దేవుని భవిషయ్ద్ జాఞ్ నానిన్
బటిట్ , పరిశుదాధ్ తమ్ వలన పవితీకరణపొంది, యేసు కీసుత్ కు విధేయత
చూపడానికి ఆయన రక పోకష్ణకు వచిచ్న మీ కృప నిలిచి
ఉండుగాక. మీకు శాంతిసమాధానం విసత్రించు గాక.

3 మన పభు యేసు కీసుత్ తండి అయిన దేవునికి సుత్ తులు
కలుగు గాక. యేసు కీసుత్ చనిపోయిన తరువాత ఆయనను
సజీవునిగాలేపడందావ్రాదేవుడు తనమహాకనికరానిన్ బటిట్ మనకు
కొతత్ జనమ్నిచాచ్డు. ఇది మనకు ఒక సజీవ న ఆశాభావానిన్
కలిగిసుత్ నన్ది.

4దీనిమూలంగామనకు ఒకవారసతవ్ం లభించింది. ఇదినాశనం
కాదు,మరకపడదు,వాడిపోదు, ఇదిపరలోకంలోమీకోసంఎపుప్డూ
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భదంగా ఉండేది. 5 ఆఖరి రోజులోల్ వెలల్డి కావడానికి సిదధ్ంగా ఉనన్
రకష్ణ కోసం, విశావ్సం దావ్రా దేవుని బల పభావాలు మిమమ్లిన్
కాపాడుతూ ఉనాన్యి. 6 రకరకాల విషమ పరీకష్ల వలన ఇపుప్డు
మీరు విచారించవలసి వచిచ్నా దీనిన్ బటిట్ మీరు ఆనందిసుత్ నాన్రు.

7 నాశనం కాబోయే బంగారం కంటే విశావ్సం ఎంతో విలు నది.
బంగారానిన్ అగిన్తో శుదిధ్ చేసాత్ రు గదా! దాని కంటే విలు న
మీ విశావ్సం ఈ పరీకష్ల చేత పరీకష్కు నిలిచి, యేసు కీసుత్
పతయ్కష్మయేయ్టపుప్డు మీకు మెపుప్నూ మహిమనూ ఘనతనూ
తెసుత్ ంది. 8మీరాయనిన్ చూడకపోయినా ఆయనిన్ పేమిసుత్ నాన్రు.
ఇపుప్డు ఆయనిన్ చూడకుండానే విశవ్సిసూత్ మాటలోల్ చెపప్లేనంత
దివయ్ సంతోషంతో ఆనందిసుత్ నాన్రు. 9మీవిశావ్సానికి ఫలానిన్ అంటే
మీ ఆతమ్ల రకష్ణపొందుతునాన్రు.

10 మీకు కలిగే ఆ కృపను గురించి పవచించిన పవకలు ఈ
రకష్ణను గురించి ఎంతో శదధ్తో విచారించి పరిశీలించారు. 11వారు
తమలోని కీసుత్ ఆతమ్ ముందుగానే తెలియజేసిన విషయాలు అంటే
కీసుత్ పొంద యునన్బాధలు,ఆతరువాతరాబోయేగొపప్ విషయాలు
ఎపుప్డు, ఎలాజరగబోతునాన్యిఅనితెలుసుకొనేందుకు ఆలోచించి
పరిశోధించారు. 12తమ కోసం కాక మీ కోసమే తాము సేవ చేశారనే
సంగతి ఆ పవకలకు వెలల్డి అయింది. పరలోకం నుంచి దిగివచిచ్న
పరిశుదాధ్ తమ్ దావ్రా మీకు సువార పకటించినవారు ఈ విషయాలు
మీకిపుప్డు తెలియజేశారు. దేవదూతలు కూడా ఈ సంగతులు
తెలుసుకోవాలని ఎంతో ఆశపడుతునాన్రు.

13 కాబటిట్ మీ మనసు అనే నడుము కటుట్ కోండి. సిథ్ర బుదిధ్తో,
యేసు కీసుత్ పతయ్కష్ నపుప్డు మీకు కలిగే కృప సంపూరణ్ న
ఆశాభావం కలిగి ఉండండి.

14 విధేయు న పిలల్ ఉండండి. మీ పూరవ్పు అజాఞ్ న దశలో
మీకునన్ దురాశలను అనుసరించి పవరించవదుద్ .
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15 మిమమ్లిన్ పిలిచినవాడు పరిశుదుధ్ డు. అలాగే మీ పవరన
అంతటిలో పరిశుదుధ్ ఉండండి.

16ఎందుకంటే, “నేను పరిశుదుధ్ డను కాబటిట్ మీరూ పరిశుదుధ్ లుగా
ఉండండి” అని రాసి ఉంది.

17 పతి ఒకక్రి పని గురించి పకష్పాతం లేకుండా తీరుప్ తీరేచ్
దేవుణిణ్ మీరు, “తండీ”అనిపిలిచేవా తేభూమిమీదమీరు జీవించే
కాలమంతా భయభకులతో గడపండి.

18మీపూరీవ్కుల నుంచి పారంపరయ్ంగా వచిచ్న వయ్రధ్ న జీవన
విధానం నుంచి దేవుడు మిమమ్లిన్ వెల ఇచిచ్ విమోచించాడు. వెండి
బంగారాలలాంటి అశాశవ్త న వసుత్ వులతో కాదు.

19అమూలయ్ న రకంతో, అంటే ఏ లోపం, కళంకం లేని గొరెపిలల్
లాంటి కీసుత్ అమూలయ్ రకం ఇచిచ్, మిమమ్లిన్ విమోచించాడు.
20 విశవ్ం ఉనికిలోకి రాక ముందే దేవుడు కీసుత్ ని నియమించాడు.
అయితేఈచివరిరోజులోల్ నేదేవుడుఆయనిన్మీకు పతయ్కష్పరిచాడు.
21ఆయన దావ్రానే మీరు దేవుణిణ్ నముమ్తునాన్రు. దేవుడాయనను
చనిపోయిన వారిలో నుంచి సజీవంగా లేపి ఆయనకు మహిమ
ఇచాచ్డు. కాబటిట్ మీ విశావ్సం, ఆశాభావం దేవునిమీదే ఉనాన్యి.

22 సతాయ్నికి లోబడడం దావ్రా మీరు మీ మనసులను
పవితపరచుకునాన్రు. తదావ్రా యథారధ్ న సోదర పేమను
పొందారు. అందుచేత ఒకరినొకరు హృదయ పూరవ్కంగా, గాఢంగా
పేమించుకోండి. 23 మీరు నాశనమయేయ్ వితత్నం నుంచి కాదు,
ఎపప్టికీ ఉండే సజీవ దేవుని వాకుక్ దావ్రా, నాశనం కాని వితత్నం
నుంచి మళీళ్ పుటాట్ రు.
24 “ఎందుకంటేమానవులంతా గడిడ్లాంటి వారు.
వారి భవమంతా గడిడ్ పువువ్ లాంటిది.
గడిడ్ ఎండిపోతుంది. పువువ్ రాలిపోతుంది
25గానీ పభువువాకుక్ ఎపప్టికీ నిలిచి ఉంటుంది.”
ఈ సందేశమేమీకు సువారగా పకటించడం జరిగింది.
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2
1 పభువు దయగల వాడని మీరు రుచి చూశారు కాబటిట్ 2 అనిన్

రకాల దుషట్తవ్ం, మోసం, వేషధారణ, అసూయ, సమసత్ దూషణ
మాటలను మానండి. 3 కొతత్గా పుటిట్న బిడడ్లాల్ , సవ్చఛ్ న ఆతమ్
సంబంధ న పాలను ఆశించండి. దాని దావ్రా మీరు రకష్ణలో
ఎదుగుతారు.

4మనుషులు తిరసక్రించినా, దేవుడు ఎనున్కునన్దీ విలు నదీ,
సజీవ న రాయి అయిన పభువు దగగ్రికి రండి. 5 ఆధాయ్తిమ్క
గృహంగా కటట్డానికి వాడే సజీవ న రాళల్ లాగా మీరునాన్రు. దాని
వలన,యేసు కీసుత్ దావ్రాదేవునికిఅంగీకార నఆతమ్ సంబంధ న
బలులు అరిప్ంచడానికి పరిశుదధ్ యాజకులుగా ఉండగలరు.

6ఎందుకంటే లేఖనంలో ఇలారాసి ఉంది,
“నేను సీయోనులోమూల రాయివేసుత్ నాన్ను.
అది విలు నదీ ఎనిన్క అయినదీపాముఖయ్ నదీ.
ఆయనను నమేమ్వారెవరూ సిగుగ్ పడరు.”
7 కాబటిట్ విశవ్సిసుత్ నన్ మీకు ఇది గౌరవపద నది. అయితే

విశవ్సించని వారికి,
“ఇలుల్ కటేట్ వారు నిరాకరించిన రాయి, మూలకు తలరాయి

అయింది.”
8అది “అడుడ్ రాయి, అడుడ్ బండ” అయింది.
వారు వాకాయ్నికి అవిధేయు తొటుపడుతునాన్రు. దాని కోసమే
దేవుడు వారిని నియమించాడు.

విశావ్సికిఉనన్ఏడువిధాలసిథ్తినిబటీట్ ,విశావ్సికిబదులుగాకీసుత్
పడిన హింసలను బటీట్ విశావ్సి జీవితం

9 చీకటిలో నుంచి అదుభ్త న వెలుగులోకి మిమమ్లిన్ పిలిచిన
ఆయన ఉతత్మ గుణాలను మీరు పకటించాలి. అందుకోసం మీరు
ఎనిన్ న వంశంగా రాచరికయాజక బృందంగా, పరిశుదధ్ జనాంగంగా,
దేవుని ఆసిత్ అయిన పజగా ఉనాన్రు.
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10ఒకపుప్డు మీరు పజ కాదు.
కానీ ఇపుప్డు దేవుని పజ.
పూరవ్ం మీరు కనికరానికి నోచుకోలేదు.
అయితే ఇపుప్డు కనికరం పొందారు.

11 పియులారా, మీరీ లోకంలో పరదేశులుగా, బాటసారులుగా
ఉనాన్రు. కాబటిట్ మీఆతమ్కు విరోధంగాపోరాటంచేసే శరీర దురాశలు
విసరిజ్ంచాలని వేడుకుంటునాన్ను. 12 యూదేతరులు మిమమ్లిన్
దురామ్రుగ్ లని దూషిసూత్ ఉంటే, వారు మీ మంచి పనులు చూసి,
దేవుడు దరిశ్ంచేరోజునఆయననుమహిమపరచేలా,వారిమధయ్మీ
మంచి పవరన చూపించండి.

13 పతి మానవ అధికారానికీ పభువును బటిట్ లోబడి ఉండండి.
14 రాజు అందరికీ అధిపతి అనీ, అధికారులు దురామ్రుగ్ లను
శి ంచడానికీ, మంచి వారిని మెచుచ్కోడానికీ ఆయన పంపిన వారనీ
వారికి లోబడి ఉండండి. 15 ఎందుకంటే మీరు ఈ విధంగా మంచి
చేసూత్ తెలివి తకుక్వగా మాటాల్ డే బుదిధ్హీనుల నోరు మూయించడం
దేవుని చితత్ం.

16 సేవ్చఛ్ పొందిన వారుగా దురామ్రాగ్ నిన్ కపిప్ పెటట్డానికి మీ
సేవ్చఛ్ను వినియోగించక, దేవునిసేవకులుగాఉండండి. 17అందరినీ
గౌరవించండి. తోటిసోదరులను పేమించండి, దేవునికి భయపడండి,
రాజును గౌరవించండి.

18 సేవకులారా, మంచివాళ ళ్ సాతివ్కులయిన యజమానులకు
మాతమే కాక వక బుదిధ్ గల వారికి కూడా పూరి మరాయ్దతో లోబడి
ఉండండి.

19 ఎవరయినా దేవుని గురించిన మనసాస్ ని బటిట్ అనాయ్యానిన్
అనుభవిసూత్ బాధ సహిసుత్ ంటే అది గొపప్ విషయం. 20మీరు పాపం
చేసి శికష్ అనుభవిసూత్ సహిసుత్ ంటే అదేమిగొపప్? మేలు చేసిబాధలకు
గురి అయి సహిసుత్ ంటే అది దేవుని దృషిట్లో మెచుచ్కోదగినది.
21 దీనికోసమే దేవుడు మిమమ్లిన్ పిలిచాడు. కీసుత్ కూడా మీకోసం
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బాధపడి, మీరు తన అడుగు జాడలోల్ నడవాలని మీకు ఆదరాశ్నిన్
ఉంచి వెళిళ్ పోయాడు.
22ఆయన ఎలాంటిపాపం చేయలేదు.
ఆయన నోటిలో ఎలాంటి కపటమూ కనబడలేదు.
23ఆయనను దూషించినా తిరిగి దూషించ లేదు.
ఆయన బాధపడినా తిరిగి బెదిరింపక, నాయ్యంగా తీరుప్ తీరేచ్

దేవునికి తనను తాను అపప్గించుకునాన్డు.
24 మనకు పాపాలోల్ ఇక ఎలాంటి భాగమూ ఉండకుండాా నీతి

కోసం బతకడానికి సవ్యంగా ఆయనే తన దేహంలోమనపాపాలను
మాను మీద భరించాడు. ఆయన పొందిన గాయాల వలన మీరు
బాగుపడాడ్ రు. 25మీరు తపిప్పోయినగొరెలాల్ గా తిరుగుతూ ఉనాన్రు.
అయితే ఇపుప్డు మీ కాపరి, మీ ఆతమ్ల సంరకష్కుని దగగ్రికి తిరిగి
వచాచ్రు.

3
1 భారయ్లుగా ఉనన్ మీరు మీ భరలకు తపప్కుండా లోబడాలి.

అందువలన వారిలో ఎవ నా వాకాయ్నికి అవిధేయులయినా సరే,
మాటలతో కాకుండా, వారి భారయ్ల పవరనే వారిని పభువు కోసం
సంపాదిసుత్ ంది. 2ఎందుకంటేగౌరవపద నమీపవితపవరనవారు
గమనిసాత్ రు.

3 జడలు అలుల్ కోవడం, బంగారు ఆభరణాలు, ఖరీ న బటట్లు
అనే బాహయ్ అలంకారాలు మీకు వదుద్ . 4 వాటికి బదులు
హృదయంలో శాంతం, సాతివ్క సవ్భావం కలిగి ఉండండి. అలాంటి
అలంకారం నాశనం కాదు. అది దేవుని దృషిట్కి చాలా విలు నది.
5 పూరవ్కాలంలో దేవుని మీద నమమ్కం ఉంచిన పవిత సీలు ఈ
విధంగా అలంకరించుకునాన్రు. వారు తమ భరలకు లోబడి ఉంటూ
తముమ్ను తాము అలంకరించుకునాన్రు. 6 ఈ పకారమే శారా
అబాహామును యజమాని అని పిలుసూత్ అతనికి లోబడి ఉంది. ఏ
భయాలకూ లొంగకుండా,మంచి చేసూత్ ఉంటేమీరు ఆమె పిలల్లు.
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7 అలాగే భర న మీరు, జీవమనే బహ మానంలో మీ భారయ్లు
మీతో కూడా వాటాదారులని గహించి, వారు అబలలని ఎరిగి
గౌరవపూరవ్కంగావారితోకాపురంచేయండి. ఇలాచేసేత్ మీపారథ్నలకు
ఆటంకం కలగదు. 8చివరికిమీరంతామనసులు కలిసి,కారుణయ్ంతో
సోదరులాల్ పేమించుకొంటూ, సునిన్త న మనసుతో వినయంతో
ఉండండి.

9 కీడుకు బదులుగా కీడు చేయవదుద్ . అవమానానికి బదులుగా
అవమానించవదుద్ . దానికి బదులుగా దీవిసూత్ ఉండండి. ఎందుకంటే
మీరు దీవెనకు వారసులు అయేయ్ందుకే దేవుడు మిమమ్లిన్ పిలిచాడు.

10 జీవానిన్ పేమించి మంచి రోజులు చూడాలని కోరే వాడు చెడు
మాటలు పలకకుండా తన నాలుకనూమోసపుమాటలు చెపప్కుండా
తన పెదవులనూ కాచుకోవాలి. 11 అతడు చెడు మాని మేలు
చేయాలి. శాంతిని వెతికి అనుసరించాలి. 12 పభువు కళ ళ్
నీతిమంతుల మీద ఉనాన్యి. ఆయన చెవులు వారి పారథ్నలు
వింటాయి. అయితే పభువు ముఖం చెడు చేసేవారికి విరోధంగా
ఉంది.

13 మీరు మంచి పనులు చేయడానికి ఆసకి కలిగి ఉంటే మీకు
హాని చేసే వాడెవడు? 14మీరొకవేళ నీతి కోసం బాధ అనుభవించినా
మీరు ధనుయ్లే. వారు భయపడే వాటికి మీరు భయపడవదుద్ .
కలవరపడవదుద్ . 15 దానికి బదులు, మీ హృదయాలోల్ కీసుత్ ను
పభువుగా పతిషిఠ్ ంచండి. దేవునిలో మీకునన్ ఆశాభావం విషయం
అడిగే పతి వయ్కికీ సాతీవ్కంతో వినయంతో జవాబు చెపప్డానికి
ఎపుప్డూ సిదధ్ంగా ఉండండి.

16మంచి మనసాస్ కలిగి ఉండండి. అపుప్డు కీసుత్ లో మీకునన్
మంచి జీవితానిన్ అపహసించే వారు సిగుగ్ పడతారు. ఎందుకంటే
మీరు చెడడ్వారనన్టుట్ గా మీకు విరోధంగా వారు మాటాల్ డుతునాన్రు.
17 కీడు చేసి బాధ పడడం కంటే మేలు చేసి బాధ పడటం దేవుని
చితత్ తే, అదేచాలామంచిది.
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కీసుత్ ఆతమ్ నోవహ దినాలోల్ పకటించడం
18 కీసుత్ కూడా పాపాల కోసం ఒకక్సారే చనిపోయాడు. మనలను

దేవుని దగగ్రికి తీసుకు రావడానికి, దోషుల న మన కోసం
నీతిమంతు న కీసుత్ చనిపోయాడు. ఆయననుశారీరకంగాచంపారు
గానీ దేవుని ఆతమ్ ఆయనను బతికించాడు. 19 ఇపుప్డు చెరసాలోల్
ఉనన్ ఆతమ్ల దగగ్రికి, ఆయన ఆతమ్రూపిగా వెళిళ్ పకటించాడు. 20ఆ
ఆతమ్లు దేవునికి విధేయతచూపలేదు. పూరవ్ంనోవహ రోజులోల్ ఓడ
తయారవుతూ ఉంటే దేవుడు దీరఘ్శాంతంతో కనిపెటిట్న ఆ రోజులోల్ , ఆ
ఓడలో కొదిద్ మందినే, అంటే ఎనిమిదిమందినే, దేవుడు నీళళ్ దావ్రా
ర ంచాడు.

21దానికిసాదృశయ్ నబాపిత్సం ఇపుప్డుమిమమ్లిన్ ర సూత్ ఉంది.
అది ఒంటి మీద మురికి వదిలించుకునన్టుట్ కాదు, అది యేసు కీసుత్
పునరుతాథ్ నందావ్రాదేవునికిమనసాస్ తోచేసేఅభయ్రధ్నే. 22ఆయన
పరలోకానికి వెళాళ్డు. దేవుని కుడి పున ఉనాన్డు. దూతలూ,
అధికారులూ, శకులు, అనీన్ ఆయనకు లోబరచబడినాయి.

4
1 కీసుత్ శరీర హింసలు పొందాడు కాబటిట్ , మీరు కూడా అలాంటి

మనసునే ఆయుధంగా ధరించుకోండి. శరీర హింసలు పొందిన
వాడు పాపం చేయడం మానేసాత్ డు. 2ఈ వయ్కి తన శేష జీవితానిన్
ఇకమీదట మానవ కోరికలను అనుసరించక, దేవుని ఇషట్ం కోసమే
జీవిసాత్ డు. 3 యూదేతరులు చేసినటుట్ చేయడానికి గతించిన
కాలం చాలు. గతంలో మీరు ంగిక పర న అ తిక కారాయ్లూ,
చెడడ్ కోరికలు, మదయ్పానం, అలల్రి చిలల్రి వినోదాలూ, విచచ్లవిడి
విందులూ, నిషిదధ్ న విగహ పూజలూ చేశారు. 4వారితోబాటుగా
మీరూఇలాటివిపరీత నతెలివిమాలినపనులు ఇపుప్డు చేయడం
లేదని వారు మిమమ్లిన్ వింతగా చూసుత్ నాన్రు. అందుకే వారు మీ
గురించి చెడడ్గా చెబుతునాన్రు.



పేతురు రాసినమొదటి పతిక 4:5 x పేతురు రాసినమొదటి పతిక 4:17

5 బతికునన్ వారికీ చనిపోయిన వారికీ తీరుప్ తీరచ్డానికి సిదధ్ంగా
ఉనన్వాడికి వారు లెకక్ అపప్జెపాప్లి. 6అందుకే చనిపోయిన వారు
మానవ రీతిగా వారి శరీరానికి తీరుప్ జరిగినా వారి ఆతమ్ దేవునిలో
జీవించేలావారికి కూడా సువార పకటించబడింది.

7అనిన్టికీ అంతం సమీపించింది. కాబటిట్ మెలకువగా, పారథ్నలోల్
తనయ్ వంతులుగా ఉండండి. 8అనిన్టి కంటే పధానంగా ఒకరిపటల్
ఒకరు గాఢ న పేమతో ఉండండి. పేమ ఇతరుల పాపాలను
వెతికి పటుట్ కోడానికి పయతిన్ంచదు. 9 ఏమాతమూ సణుకోక్కుండా
ఒకరికొకరు అతిథి సతాక్రం చేసుకోండి. 10 దేవుని అనేక ఉచిత
వరాలకు మంచి నిరావ్హకులుగా ఉంటూ, మీలో పతి ఒకక్డూ
కృపావరంగాపొందినవాటినిఒకరికొకరికిసేవచేసుకోడానికివాడండి.
11ఎవ నాబోధిసేత్, వోకులాల్ బోధించాలి. ఎవ నాసేవ చేసేత్ దేవుడు
అనుగహించే సామరధ్ ంతో చేయాలి. దేవునికి యేసు కీసుత్ దావ్రా
అనిన్టిలోనూ మహిమ కలుగుతుంది. మహిమ, పభావం ఎపప్టికీ
ఆయనకే చెందుతాయి. ఆమేన్ .

12 పియులారా, మిమమ్లిన్ పరీ ంచడానికి మీకు వచేచ్ అగిన్లాంటి
విపతుత్ ను గురించి మీకేదో వింత సంభవిసుత్ నన్టుట్ ఆశచ్రయ్పోవదుద్ .
13 కీసుత్ మహిమ వెలల్డి అయేయ్టపుప్డు మీరు మహానందంతో
సంతోషించేలా, కీసుత్ పడిన హింసలోల్ మీరు పాలివా నటుట్
ఆనందించండి. 14 కీసుత్ నామానిన్ బటిట్ మిమమ్లిన్ ఎవ నా
అవమానిసేత్ మీరు ధనుయ్లు. ఎందుకంటే మహిమాసవ్రూపి అయిన
ఆతమ్, అంటే దేవుని ఆతమ్ మీమీద నిలిచి ఉనాన్డు.

15మీలో ఎవడూ హంతకుడుగా, దొంగగా, దురామ్రుగ్ డుగా, పరుల
జోలికి పోయేవాడుగా బాధ అనుభవించకూడదు. 16 ఎవ నా
ర్సత్వు నందుకు బాధ అనుభవించవలసి వసేత్ సిగుగ్ పడకూడదు.
ఆ పేరును బటిట్ అతడు దేవుణిణ్ మహిమ పరచాలి. 17 దేవుని
ఇంటి వారికి తీరుప్ మొదలయేయ్ సమయం వచిచ్ంది. అది
మనతోనే మొదలయితే, దేవుని సువారకు లోబడని వారి గతేంటి?



పేతురు రాసినమొదటి పతిక 4:18 xi పేతురు రాసినమొదటి పతిక 5:10

18 నీతిమంతుడే రకష్ణ పొందడం కషట్ తే ఇక భకిహీనుడు, పాపి
సంగతి ఏమిటి? 19కాబటిట్ దేవుని చితత్ పకారంబాధపడేవారుమేలు
చేసూత్ నమమ్క న సృషిట్కరకు తమ ఆతమ్లను అపప్గించుకోవాలి.

5
పధాన కాపరి తిరిగి రా యునన్ందువలల్ ర్సత్వ సేవ ఎలా

ఉండాలి
1 తోటి పెదద్నూ, కీసుత్ బాధలు చూసిన వాణిణ్ , పతయ్కష్ం కాబోయే

మహిమలో భాగసావ్మినీ అయిన నేను మీలోని పెదద్లను
హెచచ్రిసుత్ నాన్ను. 2 మీ దగగ్రునన్ దేవుని మందను కాయండి.
బలవంతంగా కాకుండా దేవుడు కోరే రీతిగా ఇషట్ పూరవ్కంగా
వారిని చూసుకోండి. చెడు లాభం ఆశించి కాకుండా ఇషట్ంగా
వారిని చూసుకోండి. 3మీ అజమాయిషీ కింద ఉనన్ వారి పెతత్నం
చేసేవారుగా ఉండక, మందకు ఆదరశ్ంగా ఉండండి. 4పధాన కాపరి
పతయ్కష్ నపుప్డు,మీకు వాడిపోనిమహిమ కిరీటం లభిసుత్ ంది.

5యువకులారా,మీరు పెదద్లకు లోబడిఉండండి. మీరంతాఒకరి
పటల్ ఒకరు వినయం కలిగి ఉండండి. దేవుడు గరివ్షుట్ లను ఎదిరించి
వినయం గలవారికి కృప చూపుతాడు. 6అందుచేత, దేవుడు తగిన
సమయంలో మిమమ్లిన్ హెచిచ్ంచేలా ఆయన బలిషఠ్ న చేతి కింద
మిమమ్లిన్ మీరే తగిగ్ంచుకోండి.

7 ఆయన మీ గురించి శదధ్ వహిసుత్ నాన్డు. కాబటిట్ మీ ఆందోళన
అంతా ఆయన మీద వేయండి. 8 నిగహంతో మెలకువగా ఉండండి.
మీ శతు న సాతాను, గరిజ్ంచే సింహంలా ఎవరిని కబళించాలా అని
వెతుకుతూ తిరుగుతునాన్డు. 9వాణిణ్ ఎదిరించండి. మీవిశావ్సంలో
సిథ్రంగా ఉండండి. లోకంలో ఉనన్ మీ సోదరులకు కూడా ఇలాంటి
బాధలే కలుగుతునాన్యి.

10 తన నితయ్ మహిమకు కీసుత్ లో మిమమ్లిన్ పిలిచిన అపార
కరుణానిధి అయిన దేవుడు కొంత కాలంమీరు బాధపడిన తరువాత,
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తానేమిమమ్లిన్ స న సిథ్తిలోకి తెచిచ్, బలపరచి,సామరథ్ ం ఇచిచ్ సిథ్ర
పరుసాత్ డు. 11ఆయనకే పభావం శాశవ్తంగా కలుగు గాక. ఆమేన్ .

12 సిలావ్ను నా నమమ్క న సోదరుడని ఎంచి, అతని సాయంతో
కుల్ పత్ంగా రాశాను. నేను రాసిందే దేవుని సతయ్ న కృప అని సాకష్ ం
చెబుతూ,మిమమ్లిన్ హెచచ్రిసుత్ నాన్ను. దీనిలో నిలకడగా ఉండండి.

13 బబులోను పటట్ణంలో ఉనన్ ఆమె (దేవుడు ఎనున్కునన్ ఆమె)
మీకు అభినందనలు చెబుతునాన్రు. నా కుమారుడు మారుక్ మీకు
అభినందనలు చెబుతునాన్డు. 14 పేమ ముదుద్ తో ఒకరికొకరు
అభినందనలు చెపుప్కోండి. కీసుత్ లో మీకందరికీ శాంతి కలుగు గాక.
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