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అపొసుత్ డు ఆతి పవులు తెసస్లోణిక
పటన్మ్ ది దేవుణు సఙమ్ ఙ్ రాసిత్ మొదోహి

ఉతం

నెలవ్ కిబిసినిక

ఇకక్ అపొసుత్ డు ఆతి పవులు దెసలోనిక పటన్మ్ దు మని
దేవుణు సఙమ్ ది వరిఙ్ రాసిత్ మొదొహి ఉతం. పవులు కొరింతు
పటన్మ్ దు మహివలెబాణిఙ్ యాఉతం రసత్పోకాన్ ఇజి నండొండార్ 
ఒడ్ఃబిజినార్ . తిమోతి, సిల ఇనికార్ యా ఉతం ఒతత్ సితాత్ ర్ ఇజి
నండొండార్ ఒడ్ఃబిజినార్ . పవులుని వనిన్ వెట సువార పణి కినికార్ 
కూడ్ఃజి దెసలోనిక పటన్మ్ దు సొనిస్ సువార సాటిసి దేవుణు సఙం
మొదోల్ సత్ మనాద్ . (అపొసుత్ రు కితిత్ పణిఙ్ 17:1-9). యూదురు
మీటిఙ్ కిని ఇలాక్ఙ్ వాండు సువార సాటిసెత్ఙ్ మొదోల్ సాత్ న్ . బకి
మనికార్ ఆతి యూదురు ఆఇకార్ బా నండొండార్ బాన్ కూడిజ్
వాజి దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డిఃజి మాడిసి మహార్ . అందెఙె దెసలోనిక
పటన్మ్ దుమని సెగొండార్ యూదురునియూదురు ఆఇకార్ , పవులు
సాటిసిత్మనిసువారనమిమ్తార్ .యూదురిఙ్ ఇంకయూదురుఆఇకార్ 
నండొండార్ సువార నమిమ్తార్ . ఇంజుముంజు మూండి వారమ్ కు
బాన్ మహండె వాండు బాణిఙ్ సోత సొహన్ . కొతాత్ న్ దేవుణుదిఙ్ 
నమిమ్తి వరిఙ్ హిమ్ సెఙ్ కినార్ లెసు ఇజి వరిఙ్ దయ్ రం వెహెఙ్ ఇజి
బాన్ తిమోతిఙ్ పోకాన్ .మరివెనుకదేవుణుసఙమ్ దివరిఙ్ దయ్ రం
వెహెఙ్ ఇజి, మరి దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తికార్ దేవుణుదిఙ్ తియోలాజి
ఎలాగబతిక్దెఙ్ ,మరిబండెఙ్ ఆఏండ,మహికార్ గవ్ రం సీనిలెకెండ్ 
ఎలాగ బతిక్దెఙ్ ఇజి నెసిప్సెత్ఙ్ ఇజి యా ఉతం వరిఙ్ రాసాత్ న్ .
నండొండార్ యేసుపబు మరిజ్వాని దనిన్ వందిఙ్ అనుమానమాతార్ .
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దనిన్ వందిఙ్ వరిఙ్ నెసిప్సెత్ఙ్ ఇజి యా ఉతం రాసాత్ న్ . యేసుపబు
మరిజ్వాని వందిఙ్ విజుఅదయ్యమ్ కు రాసత్ మనాద్ .*

1 బుబాబ్తి దేవుణుదిఙ్ దేవుణుదిఙ్ ని, పబు ఆతి యేసుకీసుత్ ఙ్ 
సెందితిమనిన్, తెసస్లొనిక పటన్మ్ దు మని దేవుణు సఙమ్ ది వరిఙ్,
పవులుని సిలువాను తిమోతి ఇనికార్ రాసిని ఉతం. దేవుణు
దయాదరమ్మ్ దాన్ మీరు నిపాతిదాన్ మండెఙ్ సయం కిపిన్ .
తెసస్లొనికాదివరి నమకం వందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ సమదనమ్ కు!

2 ఎసిత్వలెబా మా పారద్నమ్ దు మిఙి ఎతుత్ కిజి, మీరు విజిదెరె
వందిఙ్ మాపుదేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్నాప్. 3మిఙి దేవుణు
ముసుక్ మని నమమ్కమ్ దాన్ మీరు కితి పణిఙ వందిఙ్, మహి వరి
వందిఙ్ పేమదాన్ మీరు కసట్బాడ్ఃజినిదనిన్ వందిఙ్,పబు ఆతియేసు
కీసుత్ ముసుక్ మని ఆసదాన్ ఎదు సుడ్ఃజి డిస్ ఏండ ఓరిసిని ఓరుప్
వందిఙ్ మాపుఎసిత్వలెబామాబుబాతి దేవుణు ముందాల ఎతుత్ కిజి
మంజినాప్.

4 తంబెరిఙాండె, దేవుణు మిఙి పేమిసాత్ ండె ఎరిల్సత్ మనాన్ ఇజి
మాపు నెసాన్ప్. 5ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మాపుమిఙి వెహి సువార, వహి
మాటెఙాణిఙ్ నె ఆఏండ, దేవుణు సతుత్ దాన్, దేవుణు ఆతమ్దాన్ మరి
మా మనుస్దు పూరి నమమ్కమ్ దాన్ మిఙి నెసిప్సాత్ ప్. మీ వందిఙ్ 
మాపు మీ వెట కూడ్ఃజి ఎలాగ బతిక్తాప్ ఇజి మీరు నెసినిదెర్.
6గొపప్ పెరి కసట్మ్ దు మీరు పబుఙ్ ని మఙిపోలిసి నడిఃతిదెర్. గొపప్
పెరి కసట్మ్ కు మిఙి వాతె. గాని దేవుణు ఆతమ్ మిఙి సితి సరద్దాన్ 
మీరు యా సువారదిఙ్ డగు కితిదెర్. 7 అందెఙె అయాలెకెండ్ 
నమిమ్తిత్కిదెర్ ఎలాగ మండెఙ్ ఇజి నెసెత్ఙ్ మాసిదోణియని అకాయ
ఇని పాంతమ్ కాఙ్ నమిమ్తిత్ వరిఙ్ విజేరిఙ్ మీరు ఉండి గురు లెకెండ్ 
ఆతిదెర్. 8మాసిదోణియనిఅకాయపాంతమ్ కాఙ్ నె ఆఏండ దేవుణు
సువారమీబాణిఙ్ విజుబాన్ సాటెఆతాద్. అకాక్దె ఆఏండ దేవుణు

* 0: 1:0 1:8-10; 2:19-20; 3:13-18; 5:23-24
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ముసుక్మిఙిమనినమకం విజేరె నెసాత్ ర్. అందెఙెదనివందిఙ్ మాపు
ఇనికబా వెహెఙ్ అకర్ సిలెల్ద్ .

9-10ఎందనిఙ్ ఇహిఙమీరు ఎలాగమఙిడగు కితిదెర్ ఇజివారె
వెహిస్నార్. బొమెమ్ఙ మాడిఃసిన్క డిఃసి,సిజి బతిక్జిని నిజమాతి
దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డిఃజి మాడిఃసెత్ఙ్ మీరు ఎలాగ దేవుణు దరోటు
మహిదెర్ ఇజి వారె వెహిస్నార్. బతిక్జిని నిజమాతి దేవుణుదిఙ్ 
నమిమ్జిని వందిఙ్, దేవుణు బాణిఙ్ వాని కోపమ్ దాన్ మఙి
తపిసినికాన్ నాతి,సాతివరిబాణిఙ్ దేవుణు నికిమని వనిన్మరిన్ 
ఆతి యేసు, దేవుణు పరలోకమ్ దాన్ డిగ్ జి వానాన్ లె ఇజి వనిన్
వందిఙ్ ఆసదాన్ ఎదు సుడ్ఃజిమంజినిదేర్.

2
దెసలొనిక పటన్మ్ దు పవులు కితి సువార పణి

1తంబెరిఙాండె,మాపుమీడగువాతిక పణిదిఙ్ రెఎండ ఆఏతాద్,
ఇజి మీరె నెసినిదెర్. 2ముఙాల పిలిపియా పటన్మ్ దు మఙి ఎసొ
కసట్మ్ కు వాతె, మరి ఎసోనొ సిగు కితాత్ ర్  ఇజి మీరు నెసినిదెర్.
గాని గొపప్ గటిదాన్ అడుడ్ ఙ్ వాతిఙ్ బాగాని దేవుణు మఙి సితి
దయ్ రమ్ దాన్ సువార మాపు మిఙి వెహప్ ఇజి మీరు నెసినిదెర్.
3మామనుస్దు ఇనికాదొ సెఇ ఉదేసమ్ దానొ, మఙి ఇనికాదొ లాబం
దొహ్ కెఙ్ ఇజినొ, మిఙిమోసెం కిదెఙ్ ఇజినోమాపుయాసువారమిఙి
వెహ్ ఏతాప్ . 4 గాని అకక్దె ఆఏండ మాపు తగిన్కాప్ ఇజి దేవుణు
మఙి సుడ్ఃజి సువార వెహెఙ్ ఇజి ఒపజెపిత్ వందిఙ్ మాపువరిగ్జినాప్.
అందెఙెమాపులోకురిఙ్ సరద్ కిబిసిన్కార్ అఏండ,మామనుస్ఙ పరీకస్
కిజిని దేవుణుదిఙ్ నె సరద్ కిబిసిన్కార్ ఆదెఙ్ ఇజి సుడ్ఃజినాప్. 5మాపు
మిఙివెహికెఙ్ ఇనికెఙ్ బాపొఙిజినిమాటెఙ్ ఆఉఇజిమీరు నెసినిదెర్.
మరి మఙి డబుబ్ వందిఙ్ నండొ ఆస మనాద్ ఇజి మీరు నెస్ ఎండ,
మీబాణిఙ్ ఇనికబా గణసెత్ఙ్ ఇజి మాపు ఇనికబా డాఃపిస్ వరిగ్ఏతాప్ 
ఇనిదనిన్ఙ్ దేవుణునె సాకిస్. 6లోకుర్ మఙి పొగ్ డిఃదెఙ్ ఇజి మాపు
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కోర్ ఏతాప్. మీరు గాని మహికార్ ఎయెర్ బాగాని మఙి పొగ్ డిఃదెఙ్ 
ఇజిమాపు కోర్ ఏతాప్. మాపు కీసుత్ వందిఙ్ అపొసుత్ రు ఆతికాప్ ఇజి
మీబాణిఙ్ లొసెఆదెఙ్ అకుక్ మనిన్కాప్ .

7గాని అయాలెకెండ్ కిఎండ, ఉండి అయ్ సి దని కొడొఃరిఙ్ ఎలాగ
సుడ్ఃజినాదొ, అయలెకెండ్ నె మాపు మీ నడిఃమి తగె ఆత మహప్.
8మీరు మఙి నండొ ఇసట్ం ఆతికిదెర్. అందెఙెమాపు గొపప్ సరాద్ దాన్ 
మీ వెట దేవుణు సువార వెహిన్కదె అఏండ, మరి మీ వందిఙ్ మా
బతుక్దాన్ ఇనిక కిదెఙ్ అటాన్పొ అకెక్ఙ్ కిదెఙ్ బా తయార్ ఆత
మహప్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ మీరు మఙి నసొ డగుహికిదెర్ ఆతిదెర్.
9 తంబెరిఙాండె, మీ నడిఃమి సువార వెహిస్ మహివలె, మాపు మీ
ముసుక్ ఆదారం ఆఏండ, రెయు పొగొల్ కసట్బాడిజ్ పణి కిజి మహప్.
మాపు కసట్బాడిజ్ పణికితిక మరి మా కసట్మ్ కు విజు మీరు తప్ ఏండ
ఎతుత్ కిజిమంజినిదెర్ ఇజిమాపునెసినాప్.

10 దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్కిదెర్ ఆతి మీ నడిఃమి, మాపు ఎసొ
బకిదాన్, నీతి నిజాయితిదాన్, నిందెఙ్ సిలెల్ండ ఎలాగ బతిక్తాప్ ఇని
దనిఙ్ మిరె సాకిస్, దేవుణుబా సాకిస్. 11-12 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ. వనిన్
గొపప్ జాయ్ దుని, వనిన్ ఏలుబడిఃదు మండెఙ్ ఇజి మిఙి కూకి మని
దేవుణుదిఙ్ తగితి లెకెండ్ మీరు బతిక్దెఙ్ ఇజి మిఙి ఒరెన్ అపొప్సి
వనిన్ కొడొఃర్ వెట ఎలాగ వెహిస్ నెగిగ్ సరుద్ నడిపిసినండొ,అయలెకెండె
మీలొఇ పతి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఉసార్ కిజి, దయ్ రం వెహిస్, బతిమాల్ జి
మాపుమీవెటమహప్ ఇజిబామీరు నెసిన్దెర్.

13మాపు దేవుణుదిఙ్ ఎసిత్వలెబా డిఃస్ ఏండ వందనమ్ కు కిజినె
మంజినాప్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙమాబాణిఙ్ మీరు వెహిమని దేవుణు
మాట, అకక్ లోకుర్ బాణిఙ్ వాతిమాట లెకెండ్ ఆఏండ, అక నిజం
మని లెకెండ్ నె, దేవుణు బాణిఙ్ వాతి దేవుణు మాట లెకెండెన్ మీరు
డగు కితిదెర్. అందెఙె దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్కిదెర్ ఆతి మీ మనుస్దు
అకక్ నెగిగ్ పణి కిజినాద్. 14తంబెరిఙాండెమీరుయూదయదేసమ్ దు
మని కీసుత్ యేసుఙ్ నమిమ్తిత్ మని దేవుణు సఙమ్ కాణి వరిఙ్ పోలిసి
నడిఃసినిదెర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వారు వరి సొంత లోకుర్ ఆతి



1దెసస్ 2:15 v 1దెసస్ 3:3

యూదురు బాణిఙ్ సమెఙ్ ఓరిసిత్ మహి లెకెండ్ మీరుబా మీ సొంత
లోకుర్ బాణిఙ్ సమెఙ్ ఒరిసిత్దెర్. 15యూదురు ఆతికార్ పబు ఆతి
యేసుఙ్ ని దేవుణు పవకరుఙ సపాత్ ర్. వారు మఙిబా డిఃస్ ఏండ
హిమెస్ఙ్ కితాత్ ర్ . యూదురు ఆఇకార్ సువార వీంజి దేవుణు వరిఙ్ 
రకిస్సెత్ఙ్ ఆఎద్  ఇజి మాపు వరి వెట వరిగ్ఏండ మఙి అడు కిజి
దేవుణుదిఙ్ పడిఃఇ పణిఙ్ కిజి వారు లోకుర్ విజెరిఙ్ పగాతికార్ 
ఆజినార్. 16యాలెకెండ్ వారు వరిపాపమ్ కుముసుక్మరి కుడుఃపిస్
పూరి కిజినార్. అందెఙె కడిఃవేరిదు దేవుణు కోపం వరి ముసుక్
మనాద్.
తెసస్లొనికది వరిఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ పవులుఙ్ మనిగొపప్ ఆస

17 తంబెరిఙాండె, మాపు సెగం కాలం మీ బాణిఙ్ దూరం ఆతి
మనిఙ్ (మా ఒడొఃల్ నె దూరం ఆతాద్ గాని మా మనుస్ దూరం
ఆఏతాద్ ) మర్ జి మీ డగు వాజి మిఙి సుడ్ఃదెఙ్ ఇజి నండొ ఆస
ఆజి నండొ పణి కితాప్. 18 నిజమె, మీ డగు వాదెఙ్ ఇజి గొపప్ ఆస
ఆతాప్ గాని సయ్ తాను దనిఙ్ అడుడ్ కితాత్ న్ . పవులు ఇని నాను మరి
మరిమీడగువాదెఙ్ ఇజిసుడ్ఃత. 19మాపుఎయెర్ వందిఙ్ దేవుణు
ఎదు ఆసదాన్ ఎదు సుడ్ఃజినాప్ ? మఙి సరద్ కిబిసిన్కార్ ఎయెర్?
సిలిల్ఙ ఎసిత్వలెబామాపుయేసుకీసుత్ ఎదు పొగిడిఃజి, మఙి గొపప్ సరద్
కలిగ్ సిని ఉండి టోపి లెకెండ్ మనికార్ ఎయెర్ ? మాపబు ఆతియేసు
కీసుత్ వాని వలె వనిన్ ఎదు మంజిని మీరెగదె?. 20నిజమెమీరె మఙి
నెగిగ్ పేరు తపిసినికిదేర్. మఙిసరద్ కిబిసినికిదెర్ మీరె.

3
1మిఙి సుడ్ఃదెఙ్ ఇజి మఙి మని ఆస బరిసెత్ఙ్ అట్ ఏండాతిఙ్,

మాపు ఏదెనుస్ ఇని పటన్మ్ దు మంజినిక నెగిగ్క ఇజి ఒడిఃబిజినె,
2యేసుకీసుత్ ముసుక్మీరు ఇడిత్ నమకమ్ దు కదిల్ఎండమిఙిదయ్ రం
వెహిస్, సతుత్ మని వరి లెకెండ్ ముఙాల నడిఃపిసెత్ఙ్ ఇజి యేసుకీసుత్
వందిఙ్ సువార సాటిసెత్ఙ్ మా వెట కూడిజ్ దేవుణు పణి కినికానాతి
మా తంబెరి ఆతి తిమోతిఙ్, మీ డగు పోకాప్. 3 అందెఙె మీ లొఇ
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ఎయెన్ బా యా కసట్మ్ కాఙ్ సుడ్ఃజి వెనుక సొన్ ఎండ, యేసుకీసుత్
ముసుక్మనినమకమ్ దు గటిఙనిలిస్మండెఙ్ వలె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ
మాటు యాకెఙ్ ఓరిసెత్ఙ్ వలె ఇజి మీరు నెసినిదెర్. 4 నిజమె,
మాపు మీ వెట మహివలెనె మఙి హిమెస్ఙ్ వానె ఇజి మిఙి వెహిస్
మహప్. యాకెఙ్ మాపువెహితిలెకెండ్ నెజరిగ్తె ఇజిమీరు నెసినిదెర్.
5ఎలాగబాసయానుసెఇపణిఙ్ కిదెఙ్ ఇజిమీమనుస్దు ఆసపుటిసి,
మీనడిఃమిమాపుకితిపణిఙ్ విజుఉండివేలపణిదిఙ్ రెఏండకితాత్ ను
ఇజినాను తియెలాత. అందెఙెదనిన్ వందిఙ్ ఎతుత్ కిజి,యాకఓరిసెత్ఙ్ 
అట్ ఏండమీనమకం వందిఙ్ నెసెత్ఙ్ ఇజినాను తిమోతిఙ్ పోక.

తిమోతితతినెగిగ్ కబు
6గాని తిమోతిమీబాణిఙ్ ఏలెమా డగు వాతాన్. మిఙి దేవుణు

ముసుక్ మని నమకం వందిఙ్, మీ పేమ వందిఙ్ నెగిగ్ కబు తతాన్.
మాపుమిఙి సుడ్ఃదెఙ్ ఆస ఆజిని లెకెండ్, మీరుబా మఙి సుడ్ఃదెఙ్ 
ఆస ఆజినిదెర్ ఇజి వాండు వెహాన్ . మరి మా వందిఙ్ ఎసిత్వలెబా
సరాద్ దాన్ ఎతుత్ కిజినిదెర్ గె. 7అందెఙెతంబెరిఙాండె,మాపుమఙివాతి
దుకమ్ దాన్ మహివలె, మఙి హిమెస్ఙ్ వాతివలె మీ నమకం వందిఙ్ 
విహపె ఉసార్ కిబె ఆతాప్. 8మీరు పబు ముసుక్ మని నమకమ్ దు
గటిఙనిలిస్మంజినిదెర్,అందెఙెదేవుణుముసుక్మిఙిమనినమకం
మాబతుక్ లెకెండ్ నెమఙివిలువాతిక ఆజినాద్. 9దేవుణుముందాల
మీ వందిఙ్ మనిన్ విజు సరద్ వందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు ఎసొ
వెహిఙ సరి ఆనాద్ ? ఎసొస్మాపు వెహిఙ్ బాఅకక్ తకుక్నె మంజినె.
10మాపు మిఙి మరి ఉండి సుటు సుడ్ఃజి దేవుణు ముసుక్ మని
మీ నమకమ్ దు మిఙి తకు మనిక పూరి కిదెఙ్ ఇజి ఉండి సుటు
అవ్ కాసం దొహ్ కికెఙ్ ఇజి రెయు పొకల్ దేవుణు వెట పారద్నమ్ దు
నండొ బతిమాలిజినాప్.

11మాబుబాబ్తి దేవుణునిమాపబువాతియేసుమీడగువాదెఙ్,
మఙి ఇని అడుడ్ సిలెల్ండ సరి తొరిసిన్. 12మాపు మిఙి పేరెమిసిని
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లెకెండ్ మీరు ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వెట పేమిసెత్ఙ్, మరి మీ లొఇ మని
పేమనండొఅజిపొగిజిని లెకెండ్ పబుమిఙిసాయం కిపిన్.

13మాపబువాతియేసు వనిన్ నీతి నిజాయితిమని వరి వెటవాని
వలె, మా బుబాబ్తి దేవుణు ఎదు మీరు ఇని కరయి సిలెల్ండ, నీతి
నిజాయి తిదాన్ మండెఙ్,మీమనుస్దు దేవుణుమిఙి సతుత్ సిపిన్.

4
దేవుణుదిఙ్ ఇసట్మాతిలెకెండ్ బతిక్ని వందిఙ్ 

1తంబెరిఙాండె, దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం ఆతివజ ఎలాగ బతిక్దెఙ్ ఇజి
మాపుమిఙి నెసిప్సత్ మనాప్. మీరు అయాలెకెండ్ నె కిజినిదెర్. గాని
అకక్ర్ దిఙ్, మాపు మిఙి యేసుపబు పేరుదాన్ గటిఙ సారిసి సారిసి
వెహిస్నిక ఇనిక ఇహిఙ మీరు అయ లెకెండ్ మరి ఒదె నెగెణ్ కిజి
మండు. 2యేసుపబు బాణిఙ్ మఙి దొహ్ కి అతికారమ్ దాన్ మాపు
మిఙినెసిప్సిత్కెఙ్ ఇనికెఙ్ ఇజిమీరు నెసినిదెర్.

3మీరు దేవుణు వందిఙ్ ఒపప్జెపిస్ వనిన్ వందిఙ్ కేట ఆతికార్ ఆజి
మండెఙ్ ఇజినె దేవుణు ఇసట్మాజినాన్. మీరు రంకు బూలానిక ఆఎద్  
ఇజినె దేవుణు కోరిజినాన్. 4అకాక్దె ఆఏండ దేవుణుమీఒడొఃల్ దిఙ్ 
మనిఆసదిఙ్ సరి సిఏండ, ఒరెన్ సొంత ఒడొఃల్ దిఙ్ ఇనిపాపమ్ దిఙ్ 
సొన్ ఏండ ఎలాగ తగితి లెకెండ్ దేవుణుదిఙ్ ఇసట్మాతి వజ అడిదెఙ్ 
ఇజి మీరు ఒరెన్ ఒరెన్ నెసెత్ఙ్ వలె. 5 మీరు, దేవుణుదిఙ్ నెస్ ఇ,
దేవుణుదిఙ్ నమిమ్ఇ వరిలెకెండ్ , ఉత్ పుత్ ఆజి మండెఙ్ ఆఏద్ .
6 ఎయెన్ బా, ఉత్ పుత్ ఆజి, వనిన్ వెట మనిన్ నమిమ్తిత్కానాతి ఒరెన్ 
తంబెరి ఆలిస్ వెట, కూడ్ జిమంజి, వనిన్ఙ్ మొసెం కిదెఙ్ ఆఏద్ .యా
లెకెండ్ కిని వరిఙ్ దేవుణు సికస్ సీనాన్. దినిన్ వందిఙ్  మాపుముఙాల
మీ వెట కసితం వెహా మహప్. 7 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ. రంకు బూలాజి
బతిక్దెఙ్ ఇజి దేవుణు మఙి కూకెఙ్ సిలెల్న్ , గాని పాపం సిలి నెగిగ్
బతుక్ బతిక్దెఙ్ ఇజినె కూక మనాన్. 8అందెఙెయా బోదదిఙ్ నెకిస్
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పొకిన్కాన్,లోకుదిఙ్ నెకిస్పొక్ ఏన్ గానిదేవుణు ఆతమ్దిఙ్ మిఙిసీజిని
దేవుణుదిఙ్ నె నెకిస్ పొకిన్కాన్ ఆజినాన్.

9 తంబెరిఙ నడిఃమి, ఒరెన్ వనిన్ఙ్ మరి ఒరెన్ వనిన్ వెట మనిన్
పేమఎలాగమండెఙ్ ఇజి,మాపుమిఙిఏలు రాసెత్ఙ్ అవ్ సరం సిలెల్ద్ .
ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఎలాగ పేమిసి మండెఙ్ ఇజి దేవుణునె
మిఙి నెసిప్సత్ మనాన్. 10 నిజమె మాసిదొనియ పాంతమ్ దు మనిక
తంబెరిఙ విజేరిఙ్ మీరు పేమిసినిదేర్. గాని మీరు మరి ఒదె పేమిసి
మండెఙ్ ఇజిమాపుసారిసి సారిసి వెహిస్నాప్. 11మాపుముఙాల్ లె
మిఙి ఆడ సితిత్మహి లెకెండ్ సారిల్దాన్ బతిక్దెఙ్ ఆస ఆజి మండు.
మరి మీ కికాణిఙ్ మీ వందిఙ్ పణి కిజి మండు మహివరి సఙతిఙ
లొఇ బుర డుఃత్ ఏండ, మీ పణిఙ్ సుడ్ఃజి మండు. 12 నసిత్వలె మీ
బతుక్ సడ్ఃజినమిమ్ఇకార్ మిఙిగవ్ రం సీనార్. మరిమీరు,మహివరి
ముసుక్ ఇనిదని వందిఙ్ బాఆదారం ఆఏండమంజినిదెర్.

పబుమర్ జివానివందిఙ్ 
13తంబెరిఙాండె, దేవుణు ముసుక్ నమకం ఇటిత్ సాతివరిఙ్ ఇనికా

జరిగ్నాద్ లె ఇజి మీరునెసి మండెఙ్ ఇజిమాపు కోరిజినాప్. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ దేవుణు ఎదు ఇని ఆస సిలి నమిమ్ఇ వరి లెకెండ్ మీరు
దుకం ఆఏండ మండెఙ్ వలె ఇజి మాపు కోరిజినాప్. 14యేసుపబు
సాతండె మర్ జి నిఙితాన్ ఇజి మాటు నమిమ్జినాట్. అయలెకెండ్ నె
యేసుపబు ముసుక్ నమమ్కం ఇడ్ఃజి సాతివరిఙ్ బా దేవుణు యేసు
వెట కూకన్ తనాన్. 15అందెఙెపబుఆతియేసువెహిమనిమాటఅసి
మాపు మిఙి దయ్ రమ్ దాన్ వెహిస్నిక ఇనిక ఇహిఙ, ఏలు బతిక్జిని
మాటు, యేసు పబు మర్ జి వాని రోజు బతిక్జి మహిఙ్ బా, పబు
ముసుక్ నమకంఇడ్ఃజిసాతివరిఙ్ ఇంకముఙాలవనిన్డగుసొండెఙ్ 
అట్ ఏట్. వారె ముఙాల సొనారెల్. 16 పబువాతి యేసుకీసుత్ వనిన్
గొపప్ పెరి జాటుదాన్ ఆడ సీజి, విజు దాతారి ముసుక్ నెయిక్ ఆతి
దూతజాటుదాన్ ని,దేవుణుదిగొపప్ పెరిజోడుఃబంగఊకిన్జాటుదాన్ 
పరలోకమ్ దాన్ డిఃగిజ్ వానివలె, యేసుపబు ముసుక్ నమకం ఇడ్ఃజి
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సాతికార్ ముఙాల నిఙ్ నార్ లె. 17నసిత్వలె బూమిముసుక్ బతిక్జిని
మాటు యేసుపబుఙ్ దసుల్ ఆదెఙ్ ఆకాసమ్ దు మని మొసొపుదు
వరివెట పెరె ఆనాటెల్ . అయాలెకెండ్ మాటు పబు వెట ఎలాకాలం
మంజినాటెల్ . 18 అందెఙె మీరు యామాటెఙాణిఙ్ ఒరెన్ మరి ఒరెన్ 
వనిన్ వెట దయ్ రం వెహిస్మండు.

5
1తంబెరిఙాండె, ఎసిత్వలె అకెక్ఙ్ విజు జరిగ్నాద్ లె ఇజి, ఆ గడిఃయ

వందిఙ్ నొ, ఆకెఙ్ ఎలాగ జరిగ్నె ఇని వందిఙ్ నొ మాపు మిఙి రాసెత్ఙ్ 
అవ్ సరం సిలెల్ద్ .

2ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, ఎయెర్ బాఒడ్ఃబిఎండ మనివలె రెయక్, డొఙ
కిదెఙ్ డొఃఙారి ఎలాగ వానాండొ, అయాలెకెండ్ నె పబు వాని దినంబా
మంజినాద్ ఇజి మీరు బాగ నెసినిదెర్. 3 “సమదనమ్ దాన్ మనాప్,
మఙి ఇని తియెల్ సిలెల్”, ఇజిలోకుర్ వరిగ్జి మంజిని వలెనె,పొటాదు
మనిన్ బోదెలిదిఙ్ ఎలాగ ఏరు ఈబాని నొపిప్ వానాదొ, అయలెకెండ్ నె
వెటనెనాసనం వరిముసుక్వానాద్ లె. అందెఙె ఎయెర్ బాతపెఆదెఙ్ 
అట్ ఏర్.

4 తంబెరిఙాండె, ఇనికబా ఒడ్ఃబిఎండ మనివలె, ఒరెన్ డొఙారి
లెకెండ్ అయా దినం మీ ముసుక్ వాతిఙ్ బా మీరు బమమ్ ఆఇదెర్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మీరు దిని వందిఙ్ నెస్ ఏండ సీకటిదు బతిక్ని
కిదెర్ ఆఇదెర్. 5 మీరు విజిదెరె జాయ్ దు పుటిత్ నని వరి లెకెండ్ 
మనిదెర్, వెడెదిఙ్ పుటిత్ నని వరి లెకెండ్ మనిన్దెర్. మాటు రెయుదిఙ్ 
పుటిత్ నని వరి లెకండ్ ఆఎట్. 6 అందెఙె మాటు మహి వరి లెకెండ్ 
నిద కిజి మన్ ఏండ మా మనుస్దిఙ్ అడిఃజి తెలిదాన్ మంజినాట్.
7 నిద కినికార్ రెయు నిద కిజినార్. ఉణిజి సోసిన్కార్ రెయక్ సోసి
మంజినార్. 8 మాటు వేలెదిఙ్ పుటిత్ నని వరి లెకెండ్ మనికాట్.
అందెఙె మాటు మా మనుస్దిఙ్ అడిడ్ఃజి, దేవుణు ముసుక్ మని
నమకమ్ ని పేమ, మఙి గుండెదిఙ్ అడు కిని ఉండి ఇనుము సొక
లెకెండ్ తొడుఃగినాట్. మరి దేవుణు మఙి రకిస్సాన్న్ లె ఇజి వనిన్
వందిఙ్ ఆసదాన్ ఎదు సుడ్ఃజి మంజినిక, మఙి బురాదిఙ్ అడు కిని
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ఇనుము టోపి లెకెండ్ తొడిఃగిజిమంజినాట్. 9ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,మా
పబువాతి యేసుకీసుత్ మఙి రకిస్సెత్ఙ్ ఇజినె దేవుణు మఙి ఏర్ పాటు
కితాత్ న్ . గానివనిన్బాణిఙ్ వానిసికస్వందిఙ్ అఏద్. 10మాటుబతిక్తి
మహిఙ్ బా,సాతిమహిఙ్ బా,వాండు మర్ జివానివలె వనిన్వెటమఙి
బతిక్సెత్ఙ్ నెయేసుకీసుత్ మా వందిఙ్ సాతాన్. 11అందెఙె మీరు ఏలు
కిజిని లెకెండ్ నె ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ వెట దయ్ రం వెహిస్, ఒరెన్ 
వనిన్ఙ్ దేవుణుముసుక్మనినమమ్కమ్ దు పిరిని లెకెండ్ సాయం కిజి
మండు.

12తంబెరిఙాండె,యేసుపబు బాణిఙ్ మనిన్ అతికారమ్ దాన్ మిఙి
నెసిప్సి, బుది వెహిస్, మీనడిఃమి కసట్బాడిఃజి దేవుణు పణి కిని వరిఙ్ 
గవ్ రం సీదు ఇజిమిఙి బతిమాల్ జినాప్. 13వారు కిజిని పణి వందిఙ్ 
వరిఙ్ నండొ పేమిసి గవ్ రం సీజిమండు. ఒరెన్ మరిఒరెన్ వనిన్ వెట
నిపాతిదాన్ బతిక్జిమండు. 14తంబెరిఙాండె,మాపుమిఙివెహిస్నిక
ఇనిక ఇహిఙ, బదకమ్ దాన్ మని వరిఙ్ మీరు బుదిద్ వెహ . విసారం
అసిత్ మనివరిఙ్ దయ్ రం వెహిస్ మండు. దేవుణు ముసుక్ మని
నమకమ్ దు పిరిదెఙ్ అట్ ఇ వరిఙ్ సాయం కిజి మండు. విజేరె వెట
ఓరిసిమండు. 15ఎయెన్ బావనిన్ వెటమరి ఒరెన్ కితి సెఇ పణిదిఙ్ 
మరిజ్ సెఇ పణిఙ్ కిఏండ సుడ్ఃదు. ఎసిత్వలెబా ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్
వెట కనికారమ్ దాన్ మండు. లోకుర్ విజెరె వెటబా కనికారమ్ దాన్ 
మండు.

16ఎసిత్వలెబాసరద్దాన్ మండు. 17డిస్ ఏండపారద్నం కిజిమండు.
18ఎలాగమరిసమయమ్ దుబావిజుదనిఙ్ దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు
వెహిస్మండు. యేసుకీసుత్ ఙ్ నమిమ్తిత్ మనిమీరుయాలెకెండ్ మండెఙ్ 
ఇజినె దేవుణు కొరిజినాన్.

19మీ లొఇ మని దేవుణు ఆతమ్దిఙ్ నపామ్ట్. 20 దేవుణు బాణిఙ్ 
వాతి దేవుణు పవకరు వెహిమాటెఙ నెకిస్ పొకామ్ట్. 21విజు వనకాఙ్ 
పరిస కిజి నెగిగ్ దనిఙ్ డగు కిదు. 22సెఇ విజు వనాక్ఙ్ దూరం కిదు.

23 నిపాతిదిఙ్ పబువాతి దేవుణునె మిఙి పూరి నెగిగ్కార్ కిపిన్.
మాపబువాతియేసుకీసుత్ వానిదాక వనిన్ ఎదు మీ దేవుణు ఆతామ్ని,



1దెసస్ 5:24 xi 1దెసస్ 5:28

మీ పాణం, ఒడొఃల్ విజు ఇని నిందెఙ్ సిలెల్ండ దేవుణు కాపాడ్ఃజి
మనీన్ ఇజి నాను పారద్నం కిజిన. 24 మిఙి కూకి మని దేవుణు
నమమ్కమాతికాన్ . అందెఙెవాండు వెహి లెకెండ్ నె కినాన్.

25 తంబెరిఙాండె, మా వందిఙ్ పారద్నం కిదు. 26 పూరి నెగిగ్
మనుస్దాన్ పొంపిజి ముదుద్ కిజి తంబెరిఙ్ విజెరిఙ్ వందనమ్ కు
వెహ . 27 తంబెరిఙ్ విజేరిఙ్ యా ఉతం సద్ వీజి వెన్ పిసెత్ఙ్ 
ఇజి పబువాతి యేసుకీసుత్ పేరుదాన్ మిఙి బతిమాలిజిన. 28 మా
పబువాతియేసుకీసుత్ దయాదరమ్ంమీ వెటమనీద్.
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