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తెసస్లోనీకయులకు రాసినమొదటి పతిక
గంథకర
ఈ పతిక రచయితగా పౌలు రెండు సారుల్ తనను చెపుప్కునాన్డు

(1:1-2:18). పౌలు రెండవ సువార యాతలో ఈ సంఘం
ఏరప్డినపుప్డు (అపో. కా. 17:1-9) అతనితో కలిసి పయాణించిన
సీల, తిమోతి (3:2, 6) కూడా ఈ పతిక రాయడంలో ఉనాన్రు.
అకక్డినుంచి వెళిళ్పోయిన కొదిద్ నెలలకే పౌలు తన మొదటి
పతిక రాశాడు. ఇకక్డ పౌలు పరిచరయ్ కేవలం యూదులకే గాక
యూదేతరులకు కూడా వాయ్పించింది. సంఘంలో అనేకమంది
యూదేతరులు విగహ పూజను వదిలిపెటాట్ రు. ఇది ఆనాటి
యూదులకు పెదద్ సమసయ్ కాదు (1:9).

రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ. శ. 50 - 52
కొరింతి పటట్ణంలో ఉనన్పుప్డు పౌలు ఈ పతిక రాశాడు.

సీవ్కర
1:1 పకారం తెసస్లోనిక సంఘ సభుల కోసం పౌలు ఇది రాశాడు.

అయినపప్టికీ అంతటాఉనన్ ర్సత్వులందరికీ ఇది ఉపయుకం.

పయోజనం
నూతన విశావ్సులు తమ బాధలోల్ పోతాస్హం పొందడం పౌలు

ఉదేద్శం (3:3-5). భకి జీవితానికి అవసర న సూచనలు ఇందులో
ఉనాన్యి (4:1-12). అంతేకాదు, కీసుత్ రాకకు ముందే చనిపోయిన
వారి భవితవయ్ం గురించిన నిశచ్యత ఇవవ్డం కూడా (4:13-18).
ఇంకా కొనిన్ తిక ఆచరణాతమ్క అంశాల గురించిన వివరణ పౌలు
ఇచాచ్డు.
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ముఖాయ్ంశం
సంఘం గురించిన శదధ్ .

విభాగాలు
1. కృతజఞ్తలు— 1:1-10
2. అపోసత్లిక చరయ్ల గురించి సంజాయిషీ— 2:1-3:13
3. తెసస్లోనికయులకు హెచచ్రికలు— 4:1-5:22
4. ముగింపుపారథ్న, ఆశీరవ్చనం— 5:23-28

ఆదరశ్ సంఘం. ర్సత్వ జీవితం
1 తండి అయిన దేవునిలోనూ పభు యేసు కీసుత్ లోనూ ఉనన్

తెసస్లోనికసంఘానికిపౌలు,సిలావ్ను,తిమోతిరాసుత్ నన్ సంగతులు.
కృపా శాంతీమీకు కలుగు గాక!

2మీ అందరి కోసం దేవునికి ఎపుప్డూ మాపారథ్నలోల్ కృతజఞ్తలు
చెబుతూమీకోసంపారిధ్సూత్ ఉనాన్ం. 3విశావ్సంతో కూడినమీపనినీ,
పేమతోకూడినమీపయాసనూ,మనపభుయేసు కీసుత్ లోఆశాభావం
వలల్ కలిగిన మీ సహనానీన్ మన తండి అయిన దేవుని సమకష్ంలో
మేము ఎపుప్డూ జాఞ్ పకం చేసుకుంటునాన్ం.

4 దేవుడు పేమించిన సోదరులారా, దేవుడు మిమమ్లిన్ తన
పజలుగా ఎంపిక చేసుకునాన్డని మాకు తెలుసు గనక ఆయనకు
కృతజఞ్తలు చెలిల్సుత్ నాన్ము. 5 ఎందుకంటే మీకు మేము సువార
పకటించినపుప్డు అది కేవలం మాటతోమాతమే కాదు, పరిశుదాధ్ తమ్
మీమధయ్ శకివంతంగా పని చేశాడు కాబటిట్ ఆయనమిమమ్లిన్ ఎంపిక
చేసుకునాన్డని మాకు తెలిసింది. తాను అలా చేసుత్ నాన్నని మాకు
పూరి నిశచ్యత కలిగించాడు. అదే విధంగా మీకు సహాయంగా
ఉండాలనిమేముమీమధయ్ ఎలామాటాల్ డామో, ఎలా పవరించామో
మీకు తెలుసు. 6మీరు మమమ్లీన్, పభువునీ అనుకరించారు. అనేక
తీవహింసలు కలిగినా పరిశుదాధ్ తమ్ వలన కలిగే ఆనందంతోవాకాయ్నిన్
అంగీకరించారు.
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7 కాబటిట్ మాసిదోనియలో, అకయలో ఉనన్ విశావ్సులందరికీ
మీరు ఆదరశ్పాయులయాయ్రు. 8మీ దగగ్ర నుండే పభువు వాకుక్
మాసిదోనియలో అకయలో వినిపించింది. అంతమాతమే కాకుండా
పతి సథ్లంలో దేవుని పటల్ మీకునన్ విశావ్సం వెలల్డి అయింది కాబటిట్
మేము ఏమీ చెపాప్లిస్న అవసరం లేదు.

9అకక్డి వారుమా విషయ మీరు మమమ్లిన్ ఎలా సీవ్కరించారో
విగహాలనువదిలినిజదేవునికిసేవచేయడానికిమీరుఎలాతిరిగారో,
10 పరలోకం నుండి వసుత్ నన్ ఆయన కుమారుని కోసం ఎలా వేచి
ఉనాన్రో చెబుతునాన్రు. ఈయేసును దేవుడు చనిపోయిన వారిలో
నుండి సజీవంగా లేపాడు. ఈయనరానునన్ ఉగత నుండి మనలను
తపిప్సుత్ నాన్డు.

2
ఆదరశ్ సేవకుడు, అతని పతిఫలం

1సోదరులారా,మీ దగగ్రికి మేము రావడం వయ్రథ్ం కాలేదని మీకు
తెలుసు. 2 మేము ఫిలిపీప్లో ముందుగా హింసనూ అవమానానీన్
అనుభవించాం అని కూడా మీకు తెలుసు. పోరాటాల మధయ్
దేవునిలో రయ్ం తెచుచ్కుని దేవుని సువారనుమీకు ఉపదేశించాము.

3ఎందుకంటేమాఉపదేశం తపుప్ దారి పటిట్ంచేదీ అపవిత నదీ
దోహపూరిత నదీ కాదు. 4 దేవుడు మమమ్లిన్ యోగుయ్లుగా ఎంచి
సువారను మాకు అపప్గించాడు. కాబటిట్ మేము మనుషులను
సంతోషపరచడానికి కాకుండా హృదయాలను పరిశీలించే దేవుణిణ్
సంతోషపరచడానికేమాటాల్ డుతునాన్ము.

5మేముముఖసుత్ తిమాటలు ఏనాడూపలకలేదనిమీకు తెలుసు.
అలాగే అతాయ్శను కపిప్పెటేట్ వేషానిన్ ఎపుప్డూ వేసుకోలేదు. దీనికి
దేవుడే సా . 6 ఇంకా మేము యేసుకీసుత్ అపొసత్లులం కాబటిట్
ఆధికయ్తలు పదరిశ్ంచడానికి అవకాశం ఉనాన్ మీ వలల్ కానీ, ఇతరుల
వలల్ కానీ,మనుషుల వలల్ కలిగే ఏ ఘనతనూమేము ఆశించలేదు.
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7 పాలిచేచ్ తలిల్ తన పసిపిలల్లను సాకినటుట్ మేము మీతో
మృదువుగా వయ్వహరించాం. 8మీరు మాకు ఎంతో ఇషట్ నవారు
కాబటిట్ మీ పటల్ పీతితో దేవుని సువారమాతమేకాదు,మీకోసంమా
పాణాలు ఇవవ్డానికి కూడా సిదధ్ంగా ఉనాన్ం.

9 సోదరులారా, మా పయాస, కషట్ం మీకు జాఞ్ పకముంది కదా!
మీకు దేవుని సువార పకటించేటపుప్డు మేము మీలో ఎవరికీ
భారంగా ఉండకూడదని రాతింబగళ ళ్ కషట్పడి పని చేశాం.
10 విశావ్సు న మీ ముందు మేము ఎంత పవితంగా, నీతిగా,
నిందారహితంగా నడచుకునాన్మో దానికి మీరే సాకష్ులు. దేవుడు
కూడాసా .

11 తన రాజాయ్నికీ, మహిమకూ మిమమ్లిన్ పిలుసుత్ నన్ దేవునికి
తగినటుట్ గా మీరు ఉండాలనిమేముమీలో పతి ఒకక్రినీ హెచచ్రిసూత్
పోతస్హిసూత్ సాకష్ ం ఇసూత్ 12 తండి తన పిలల్లతో వయ్వహరించే
విధంగామేముమీ పటల్ వయ్వహరించామనిమీకు తెలుసు.

13మీరు మొదట మా నుండి దేవుని వాకుక్ అయిన సందేశానిన్
సీవ్కరించినపుప్డు దానిన్ మనుషుల మాటగా కాక దేవుని వాకుక్గా
అంగీకరించారు. ఆకారణంచేతమేముఎపుప్డూ దేవునికి కృతజఞ్తా
సుత్ తులు చెలిల్సుత్ నాన్ము. మీరు సీవ్కరించిన ఆ సందేశం నిజంగా
దేవుని వాకేక్. అది విశవ్సించిన మీలో పని చేసూత్ ఉంది కూడా.
14ఎలాగంటే సోదరులారా,మీరుయూదయలో కీసుత్ యేసులో ఉనన్
దేవుని సంఘాలను పోలి నడుచుకుంటునాన్రు. వారు యూదుల
వలనఅనుభవించినహింసలేఇపుప్డుమీరు కూడామీసవ్దేశీయుల
వలన అనుభవిసుత్ నాన్రు.

15 వారు పభు న యేసునూ పవకలనూ చంపారు. మమమ్లిన్
తరిమివేశారు. వారు దేవుణిణ్ సంతోషపెటేట్వారు కాదు.
మనుషులందరికీ విరోధులు. 16 యూదేతరులకు రకష్ణ కలిగించే
సువారను పకటించకుండా వారు మమమ్లిన్ అడుడ్ కునాన్రు. తమ
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పాపాలను పెంచుకుంటూ ఉనాన్రు. చివరికి దేవుని తీవ కోపం వారి
మీదికి వచిచ్ంది.

17 సోదరులారా, మేము కొంతకాలం హృదయం విషయంలో
కాకునాన్ శరీర రీతిగా దూరంగా ఉనాన్ము. అందుచేత మిమమ్లిన్
ముఖాముఖిగా చూడాలని గొపప్ ఆశతో ఉనాన్ం.

18 కాబటిట్ మేము మీ దగగ్రికి రావాలనుకునాన్ం. పౌలు
అనే నేను ఎనోన్సారుల్ రావాలనుకునాన్ను గానీ సాతాను మమమ్లిన్
ఆటంకపరిచాడు. 19 ఎందుకంటే భవిషయ్తుత్ కొర న మా ఆశా,
ఆనందమూ,మాఅతిశయకిరీటంఏది? మనపభు నయేసురాకడ
సమయంలో ఆయన సనిన్ధిలో నిలిచే మీరే కదా! 20 నిజంగా మా
మహిమాఆనందమూమీరే.

3
ఆదరశ్ సోదరుడు. విశావ్సి పవితీకరణ

1 కాబటిట్ ఇక ఆగలేక ఏతెనుస్లో మేము ఒంటరిగా నా ఉండడం
మంచిదే అని నిశచ్యించుకుని 2-3 ఈ హింసల మూలంగా
మీలో ఎవరూ చెదరిపోకుండా విశావ్సం విషయంలో మిమమ్లిన్
ఆదరించడానికీ బలపరచడానికీ మన సోదరుడూ కీసుత్ సువార
విషయంలో దేవుని సేవకుడూ అయిన తిమోతిని మీ దగగ్రికి
పంపించాం. ఈ కషాట్ లు అనుభవించాలని దేవుడే నియమించాడని
మీకు తెలుసు.

4 మేము మీ దగగ్ర ఉనన్పుప్డు “మనం హింసలు పొందాలి”
అని ముందుగానే మీతో చెపాప్ం కదా! మీకు తెలిసినటుట్ గానే
ఇపుప్డు అలా జరుగుతూ ఉంది. 5 అందుకే ఇక నేను కూడా
ఉండబటట్లేక ఒకవేళ దుషట్ పేరకుడుమిమమ్లిన్ పేరేపించాడేమోఅనీ,
మా పయాస అంతా వయ్రథ్ పోయిందేమో అనీ మీ విశావ్సం ఎలా
ఉందో తెలుసుకోడానికి తిమోతిని పంపాను.
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6 ఇపుప్డు అతడు మీ దగగ్ర నుండి తిరిగి వచిచ్ కీసుత్ పటల్
మీ విశావ్స పేమలను గురించీ, మేము మిమమ్లిన్ చూడాలని ఆశ
పడుతునన్టేట్ మీరు కూడామమమ్లిన్ చూడాలని ఆశ పడుతునాన్రనీ,
మమమ్లిన్ ఎపుప్డూ పేమతోజాఞ్ పకం చేసుకుంటునాన్రనీ మీ గురించి
సంతోషకర న వార అతడు తీసుకుని వచాచ్డు.

7 అందుచేత సోదరులారా, మీ విశావ్సం చూసి మా
ఇబబ్ందులనిన్టిలో హింసలనిన్టిలో ఆదరణ పొందాం. 8 ఎందుకంటే
మీరు పభువులో నిలకడగా ఉంటే మా జీవితం సారథ్కం అయినటేట్ .
9మీ గురించీ, దేవుని ఎదుట మీ విషయంలోమాకు కలిగే ఆనందం
గురించి దేవునికి మేము ఏమని కృతజఞ్తలు చెలిల్ంచగలం?

10మీముఖాలు చూడాలనీ,మీవిశావ్సంలోకొరతగాఉనన్వాటిని
సరిచేయాలనీ రాతింబగళ ళ్ తీవంగా పారథ్నలో వేడుకుంటునాన్ం
11మన తండి అయిన దేవుడూ, మన పభు యేసూ మమమ్లిన్ మీ
దగగ్రికి ఎలాంటి ఆటంకం లేకుండా తీసుకువసాత్ డు గాక!

12 మీ పటల్ మా పేమ ఎలా అభివృదిధ్ చెందుతూ వరిధ్లుల్ తూ
ఉనన్దో అలాగే మీరు కూడా ఒకరిపటల్ ఒకరు, ఇంకా, అందరి పటల్
కూడా పేమలో అభివృదిధ్ చెంది వరిధ్లేల్లా పభువు అనుగహించు గాక.
13మనపభు నయేసు తన పరిశుదుధ్ లందరితో కలిసి వచిచ్నపుప్డు
మన తండి అయిన దేవుని ఎదుట మీ హృదయాలు పరిశుదధ్త
విషయంలో నిందారహితంగా ఉండేలా ఆయన సిథ్రపరచు గాక!

4
ఆదరశ్పూరవ్క న నడత. విశావ్సి నిరీకష్ణ

1 చివరిగా సోదరులారా, పభు న యేసు దావ్రా మేము
మీకు ఇచిచ్న ఆదేశాలు మీకు తెలుసు. 2 మీరు దేవుణిణ్ ఎలా
సంతోషపెటాట్ లో, మీరు ఎలా నడుచుకోవాలో మేము మీకు
నేరిప్ంచాము. మీరూ ఆ పకారంగానే జీవిసూత్ ఉనాన్రు. ఈ
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విషయంలో మీరు మరింత అభివృదిధ్ పొందాలని బతిమాలుతూ
పభు యేసులో మిమమ్లిన్ వేడుకుంటునాన్ము. 3మీరు పరిశుదుధ్ లు
కావడం,జారతావ్నికి దూరంగా ఉండడం దేవుని ఉదేద్శం.

4 మీలో పతివాడూ దేవుణిణ్ ఎరగని ఇతరులాల్ గా కామవికారంతో
కాకుండా 5 పరిశుదధ్తలోనూ ఘనతలోనూ తన పాతను ఎలా
కాపాడుకోవాలో తెలుసుకుని ఉండటమే దేవుని ఉదేద్శం. 6 ఈ
విషయానిన్ ఎవరూ మీరకూడదు. తన సోదరుణిణ్ మోసం
చేయకూడదు. ఎందుకంటే మేము ఇంతకు ముందు మీకు చెపిప్
హెచచ్రించినటేట్ ఈ విషయాలోల్ పభువు తపప్క పతీకారం చేసాత్ డు.
7 పరిశుదుధ్ లుగా జీవించడానికే దేవుడు మనలను పిలిచాడు,
అపవితులుగా ఉండడానికి కాదు.

8 కాబటిట్ ఈ ఉపదేశానిన్ నిరాకరించేవాడు మనిషిని కాక, మీకు
తన పరిశుదాధ్ తమ్ను పసాదించిన దేవుణేణ్ నిరాకరిసుత్ నాన్డు. 9సోదర
పేమను గూరిచ్ ఎవరూ మీకు రాయనకక్రలేదు. ఎందుకంటే
ఒకరినొకరు పేమించుకోవాలని దేవుడే మీకు నేరిప్ంచాడు. 10అలాగే
మీరు మాసిదోనియ అంతటా ఉనన్ సోదరులను పేమిసుత్ నాన్రు. ఈ
పేమలోమీరు మరింత వృదిధ్ చెందుతూ ఉండాలనిపోతస్హిసుత్ నాన్ం.

11-12 సంఘానికి బయట ఉనన్వారి పటల్ మరాయ్దగా ఉండడం,
మీకు కొదువ ఏమీ లేకుండామేము ఆదేశించిన విధంగా పశాంతంగా
జీవించడం, ఇతరుల వయ్వహారాలోల్ జోకయ్ం చేసుకోకుండా మీ సొంత
విషయాలోల్ ఆసకి కలిగి మీ చేతులతో కషట్పడి పని చేసుకుంటూ
ఉండడం లకష్ ంగా పెటుట్ కోండి.

మరణించినవారి విషయం, కీసుత్ రాక
13 సోదరులారా, కనున్మూసిన మన సహ విశావ్సులకు ఏమి

జరుగుతుందోమీరు అపారథ్ం చేసుకోకూడదనికోరుతునాన్ము.మీరు
అవిశావ్సులాల్ గా దుఃఖపడకూడదు. చనిపోయిన వారు తిరిగి
బతుకుతారని ఆశాభావం లేనివారు చనిపోయినవారి గురించి వారు
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తీవ వేదన పడతారు. 14 యేసు చనిపోయి తిరిగి సజీవుడిగా
లేచాడని మనం నముమ్తునాన్ం కదా. అలానేయేసులో చనిపోయిన
వారిని దేవుడు ఆయనతో కూడా తీసుకుని వసాత్ డు.

15మేము పభువు మాట పకారం మీకు చెపేప్దేమిటంటే పభువు
తిరిగి వచేచ్ంత వరకూ బతికి ఉండే మనం కనున్మూసిన వారి కంటే
ముందే ఆయనను చేరుకోము. 16 ఆజాఞ్ పూరవ్క న పిలుపుతో
పధాన దూత చేసే గొపప్ శబద్ంతో దేవుని బాకా ధవ్నితో పరలోకం
నుండి పభువు తానే దిగి వసాత్ డు. కీసుత్ ను నమిమ్ చనిపోయిన
వారు మొదటగా లేసాత్ రు. 17 ఆ తరవాత బతికి ఉండే మనలను
కూడా వారితోబాటు ఆకాశమండలంలో పభువును ఎదురోక్డానికి
మేఘాల తీసుకు వెళళ్డం జరుగుతుంది. ఆ తరువాత మనం
నిరంతరం పభువుతో కూడా ఉంటాం.

18 కాబటిట్ మీరు ఈ మాటలు చెపుప్కుని ఒకరినొకరు
ఆదరించుకోండి.

5
ఆదరశ్ వంత న నడవడి.యెహోవాదినం

1 సోదరులారా, కాలాలను సమయాలను గూరిచ్ నేను మీకు
రాయనకక్రలేదు. 2 రాతి పూట దొంగ ఎలా వసాత్ డో పభువు దినం
కూడా అలానే వసుత్ ందని మీకు బాగా తెలుసు. 3 పజలు “అంతా
పశాంతంగా భదంగా ఉంది. భయమేమీ లేదు,” అని చెపుప్కుంటూ
ఉనన్పుప్డు గరభ్వతికి నొపుప్లు వచిచ్నటుట్ గా వారి మీదికి నాశనం
అకసామ్తుత్ గా వసుత్ ంది కనుక వారు ఏ విధంగానూ తపిప్ంచుకోలేరు.

4సోదరులారా, ఆ రోజు దొంగలాగామీమీదికి రావడానికి మీరేమీ
చీకటిలో ఉనన్వారు కాదు. 5 మీరంతా వెలుగు సంతానం, పగటి
సంతానం. మనం రాతి సంతానం కాదు. చీకటి సంతానమూ కాదు.
6 కాబటిట్ ఇతరులాల్ గా నిద పోకుండా, అపమతత్ంగా, మెలకువగా
ఉందాం. 7 నిదపోయే వారు రాతుళ ళ్ నిదపోతారు. తాగి
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మతెత్కేక్వారు రాతుళేళ్ మతుత్ గా ఉంటారు. 8 విశావ్సుల న మనం
పగటి వాళళ్ం కాబటిట్ మనలను మనం అదుపులో ఉంచుకుందాము.
విశావ్సం,పేమను కవచంగా, రకష్ణకొర నఆశాభావానిన్ శిరసాణంగా
ధరించుకుందాం.

9 ఎందుకంటే మన పభు న యేసు కీసుత్ దావ్రా దేవుడు రకష్ణ
పొందడానికేమనలను నియమించాడుగానీఉగతను ఎదురోక్డానికి
కాదు. 10మనం మెలకువగా ఉనాన్ నిదపోతూ ఉనాన్ తనతో కలసి
జీవించడానికే ఆయన మన కోసం చనిపోయాడు. 11 కాబటిట్ మీరు
ఇపుప్డు చేసుత్ నన్టుట్ గానే ఒకరినొకరు ఆదరించుకోండి, మాభివృదిధ్
కలగజేసుకోండి.

12 సోదరులారా, మీ మధయ్ పయాసపడుతూ పభువులో మీకు
నాయకతవ్ం వహిసూత్ మీకు బుదిధ్ చెబుతూఉనన్వారినిగౌరవించండి.
13 వారు చేసుత్ నన్ పనిని బటిట్ వారిని పేమతో ఎంతో ఘనంగా
ఎంచుకోవాలని బతిమాలుతునాన్ం. ఒకరితో మరొకరు శాంతి
భావనతో ఉండండి.

14సోదరులారా, మీకు మా ఉపదేశం ఏమిటంటే, సోమరులను
హెచచ్రించండి. రయ్ం లేక కుంగిపోయిన వారికి రయ్ం చెపప్ండి.
బలహీనులకు సహాయం చేయండి. అందరి పటాల్ సహనం కలిగి
ఉండండి. 15 ఎవరూ కీడుకు పతి కీడు ఎవరికీ చేయకుండా
చూసుకోండి.మీరు ఒకరి పటల్ మరొకరూ, ఇంకామనుషులందరి పటాల్
ఎపుప్డూ మే నదానినే చేయడానికి తీవ పయతన్ం చెయయ్ండి.

16ఎపుప్డూ సంతోషంగా ఉండండి.
17ఎపుప్డూ పారథ్న చేసూత్ ఉండండి.
18 పతి విషయంలోనూ దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్ తులు చెలిల్ంచండి.

ఇలా చేయడంయేసు కీసుత్ లో మీ విషయంలో దేవుని ఉదేద్శం.
19దేవుని ఆతమ్ను ఆరప్వదుద్ .
20పవచించడానిన్ నిరల్కష్ ం చేయవదుద్ .
21అనిన్టినీ పరిశీలించి శేషఠ్ న దానిన్ పాటించండి.
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22పతి విధ న కీడుకూ దూరంగా ఉండండి.
23 శాంతి పదాత అయిన దేవుడు మిమమ్లిన్ సంపూరణ్ంగా పవిత

పరచుగాక!మీఆతామ్పాణమూశరీరమూమనపభు నయేసుకీసుత్
రాకలో నిందారహితంగా సంపూరణ్ంగా ఉంటాయిగాక!

24మిమమ్లిన్ పిలిచినవాడు నమమ్దగినవాడు కాబటిట్ ఆయన అలా
చేసాత్ డు. 25సోదరులారా,మాకోసంపారథ్న చేయండి. 26పవిత న
ముదుద్ పెటుట్ కుని సోదరులందరికీ వందనాలు తెలియజేయండి.
27సోదరులందరికీ ఈ ఉతత్రానిన్ చదివి వినిపించాలని పభువు పేర
మీకు ఆదేశిసుత్ నాన్ను. 28మనపభు నయేసు కీసుత్ కృపమీకు తో
ఉండు గాక!
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