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అపొసుత్ డు ఆతి పవులు తెసస్లోనిక
పటన్మ్ ది నమిమ్తిత్ వరిఙ్ రాసిత్ రుండి ఉతం
నెలవ్ కిబిసినిక
ఇకక్ అపొసుత్ డు ఆతి పవులు దెసలోనిక పటన్మ్ దుమహిదేవుణు

సఙమ్ ది వరిఙ్ రాసిత్ మనిన్ రుండి ఉతం. సీలాని తిమోతి ఇనికార్ 
దెసలోనికపటన్మ్ దుసొనిస్,అపొసుత్ డు ఆతిపవులురాసిత్ ఉతం సీజి
మరిజ్ వాతిత్ వెనుకయాఉతంరాసె ఆతమనాద్ ఇజి ఒడ్ఃబిజినార్ .
యాఉతమ్ దు మొదొహి ఉతమ్ దు మనిన్ దనిన్ఙ్ సమానమాతి

మాటెఙ్ మనెన్. (ఉండి దెసస్లోనిక నెలవ్ కిబిసినిక సుడ్ఃదు).
రుండి ఉతమ్ కాఙ్ , వాండు కితిత్ సువార పణిదాన్ తయారాతి మనిన్
సఙమ్ కాఙ్ వనిన్ మనుస్దు మనిన్ బాద, పవులు తోరిసినాన్ . తపుప్
బోదదిఙ్ , అబదద్ం నెసిప్సిని వరిఙ్ లొఙిజి మన్ ఎండ, గటిఙ నిలిస్
మండు ఇజి పవులు వరిఙ్ ఎతుత్ కిబిసినాన్ .
యేసుపబు మరిజ్ వాని వందిఙ్ యా ఉతమ్ దు రాసత్ మనాద్ .

(రుండి దెసస్లోనిక 1:9-10; 2:1-3). యేసుపబు సిలువాదు సాజి,
మరిజ్ నిఙితి వెనుక ఇంజు ముంజు 17-20 పంటెఙ్ డాటిత్ వెనుక
పవులు ఇకక్ రాసాత్ న్ ఇజి విజెరె ఒడ్ఃబిజినార్ దేవుణు ముసుక్
నమమ్కం ఇటిత్ వరిఙ్ వానికాలమ్ దు ఇనిక ఆనాద్ ఇజి నెసిప్సెత్ఙ్ ,మరి
వారునమకండిఃస్ ఏండగటిఙనిలిస్మండెఙ్ ఇజియాఉతంరాసాత్ న్ .

1 బుబాబ్తి దేవుణుదిఙ్ ని పబు ఆతి యేసు కీసుత్ ఙ్ సెందితి మని
దెసలోనిక పటన్మ్ ది దేవుణు సఙమ్ దిఙ్ పవులుని సిలువానుని
తిమోతి రాసిని ఉతం. 2 బుబాబ్తి దేవుణుని పబు ఆతి
యేసుకీసుత్ ,దయాదరమ్మ్ దాన్ మీరు నిపాతిదాన్ మండెఙ్ సాయం
కిపిర్ .
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3 తంబెరిఙాండె, మాపు ఎసిత్వలెబా మీ వందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ 
వందనమ్ కు వెహిస్నె మండెఙ్ వలె. అయ లెకెండ్ వెహిస్నిక, కిదెఙ్ 
మనిన్ సరి ఆతి సఙతినె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు ముసుక్ మని
మీ నమకం మరి నండొ ఆజి పిరిసినాద్. ఒరెన్ వనిన్ఙ్ మరి ఒరెన్ 
వనిన్ వెట మని పేమ మీరు విజిదెరె లొఇ మరి నండొ ఆజినాద్.
4అందెఙె మీరు, డిఃస్ ఎండ హిమెస్ఙ్ ఓరిసిని వందిఙ్, సమెఙ్ ఓరిసి
మహిఙ్ బా దేవుణు ముసుక్ మని నమకమ్ దు మీరు ఎలాగ గటిఙ
నిలిస్ మంజినిదెర్ ఇజి మహి దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ మీ వందిఙ్ మాపు
పొగ్ డిఃజి వెహిస్నాప్.

5 నీతి నిజాయిదాన్ దేవుణు తీరుప్ సిజినాన్ ఇని దనిఙ్ యాకెఙ్ 
విజు రుజుప్ ఆజినె. దేవుణు కిని ఏలుబడిఃదు మండెఙ్ మిరు
తగిన్కిదెర్ ఆజినిదెర్. దని వందిఙ్ నె యా కసట్మ్ కు విజు మీరు
ఓరిసినిదెర్. 6-8మా పబు ఆతి యేసు నేగ్ డిఃజిని సిసు కొనెఙాణిఙ్ 
వనిన్ గొపప్ సతుత్ మని దూతెఙ వెట పరలోకమ్ దాన్ తోరె ఆనివలె,
దేవుణుదిఙ్ నెస్ ఇ వరిఙ్ ని, మా పబు ఆతి యేసు సువార మాటెఙ్ 
లొఙిఇ వరిఙ్ సికస్ సీనాన్ లె. దేవుణు నీతి నిజాయిమనికాన్. అందెఙె
నసిత్వలె మిఙి సమెఙ్ కితి వరిఙ్ సమెఙ్ మర్ జి సీనాన్ లె. సమెఙ్ 
ఓరిసిత్మని మిఙిని, మఙి రొంబిసాన్న్ లె. 9 నసిత్వలె యేసుపబు
సెఇ వరిఙ్ వనిన్ ఎదుహన్, వనిన్ గొపప్ సతుత్ దాన్, వారు వనిన్
డగు మన్ ఏండ దూరం కిజి ఎలాకాలం మంజిని నాసనమ్ దాన్ సికస్
సీనాన్ లె. 10అయారోజు, వనిన్ఙ్ సెందితి వరివెట వనిన్ గొపప్ జాయ్ 
తొరె ఆదెఙ్, మరి వనిన్ఙ్ నమిమ్తిత్కార్ విజేరె బమమ్ ఆని లెకెండ్ వరి
నడిఃమి పబు వానివలె మాపు వెహి మా సాసయ్మ్ కు నమిమ్తిత్కిదెర్ 
ఆతి మీరుబా వరి వెట మంజినిదెర్ లె. 11 యాకా మా మనుస్దు
మంజి, మిఙి వాండు కూకి దనిఙ్ తగిన్కిదెర్ లెకెండ్ దేవుణు మిఙి
సుడ్ఃదెఙ్ ఇజి, మరి మీ నెగిగ్ ఉదెసమ్ కు విజు, మరి మీరు వనిన్
ముసుక్ ఇడిత్ మని నమమ్కమ్ దాన్ కిజిని విజు పణిఙ్ దేవుణు వనిన్
సతుత్ దాన్ పూరికిదెఙ్ ఇజిమాపుమీ,వందిఙ్ ఎసిత్వలెబాదేవుణుదిఙ్ 
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పారద్నం కిజినాప్. 12మా దేవుణు బాణిఙ్ ని పబు ఆతి యేసు కీసుత్
బాణిఙ్ వాతి దయాదరమ్మ్ దాన్ యేసు పబు పేరు మీ నడిఃమి గొపప్
పెరికఆదెఙ్,మరిమీరు వనిన్ వెట కూడిజ్ గొపప్ పేరుపొందితికిదెర్  ఇజి
తొరె ఆదెఙ్ ఇజిమాపుయాలెకెండ్ మీవందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ పారద్నం
కిజినాప్.

2
దేవుణుదిఙ్ పడిఃఇకాన్ 

1-2 తంబెరిఙాండె, మా పబు ఆతి యేసు కీసుత్ మరిజ్ వాని దినమ్ 
వందిఙ్ నిమాటు వనిన్ వెట కూడిజ్ మంజిని వందిఙ్ ఏలు వెహిస్నాప్.
పబు ఆతి యేసు వాత మనాన్ ఇజి ఉండి పవక మాటదానొ, మా
బాణిఙ్ వాతి లెకెండ్ ఉండి ఉతం వాతాద్ ఇజినొ, కబు వాతాదిజినొ
వెంజి గజిబిజి ఆజిమీమనుస్ సెదిస్ ఏండ, తియెల్ ఆఏండమండెఙ్ 
ఇజి మాపు మిఙి బతిమాలిజ్నాప్. 3 ఎయెర్ బా ఇని పణి కిజి మిఙి
మోసెం కిఏండ జాగర మండు. (అయ దినం ఏలు దాక రెఏదె).
లోకుర్ నండొండార్ దేవుణుదిఙ్ పడిఃఇ పణిఙ్ కిజి టంటెఙ్ ఆనారెల్.
మరిదేవుణు రూలుఙవిజుపడిఃఇ కిజినినాసనమ్ దిఙ్ తగిన్కాన్ ఆతి
సెఇకాన్ తోరె ఆనిదాక అయ రోజు రెఎద్ . 4 దేవుణు ఇజి పేరు ఇడెః
ఆతిమనివిజువనాక్ఙ్,పూజెఙ్ కిబె ఆజిని విజువనకాఙ్ పడిఃఏండ
పణిఙ్ కిజి, అయ విజు వనాక్ఙ్ ముసుక్ వనిన్ఙ్ వాండె దేవుణు ఇజి
వెహన్డె,వాండు దేవుణు గుడిఃదుబాసొనిస్ బసాన్న్.

5నానుమీవెటమహివలెయాసఙతిఙ్ మీవెటవెహిమహికమీరు
ఎతుత్ కిఇదెరా? 6 వనిన్ వందిఙ్ ఏరాప్టు కితి మని గడిఃయాదునె
వాండు తోరె ఆదెఙ్ వలె. అందెఙె, ఏలు నాసనమ్ దిఙ్ తగిన్కాన్ ఆతి
వనిన్ఙ్ అడుడ్ కిజి నిల్ సినిక ఇనికాదొ ఇజి మీరు నెసిన్దెర్. 7 దేవుణు
విజు రూలుఙ పడిఃఇ పణి కిజిని డాఃఙితి మని సతుత్ ఏలుబా పణి
కిజినాద్. గాని దనిఙ్ అడుడ్ కిజి నిల్ సి మంజినికాన్ నడిఃమిహన్ 
లాగె ఆనిదాకయా లెకెండ్ అడుడ్ కిజి మంజినాన్. 8నసిత్వలె దేవుణు
రూలుఙ పడిఃఇ పణిఙ్ కినికాన్ తోరె ఆనాన్ లె. వనిన్ఙ్ మా పబు
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ఆతియేసు వనిన్ వెయుదాన్ వాని ఊపిదాన్ సపిస్, వాండు వానివలె
మంజిని గొపప్ జాయ్ దాన్ వనిన్ఙ్ నాసనం కినాన్ లె. 9-10 దేవుణు
రూలుఙపడిఃఇపణిఙ్ కినికాన్ తోరెఆనివలెసయానువనిన్సతుత్ దాన్ 
రకరకమ్ ది బమమ్ పణిఙ్ ని గొపప్ పెరి పణిఙ్ కిజి, నాసనం ఆజి
సొని వరిఙ్ విజెరిఙ్ మోసెం కిదెఙ్ విజు సెఇ పణిఙ్ కిజి తొరిసాన్న్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ నిజమాతి దనిఙ్ పేమిసి దేవుణు వరిఙ్ రకిస్సెత్ఙ్ 
వారు ఒప్ ఎతార్. అందెఙెవారు నాసనం ఆజిసొనిస్నార్. 11అందెఙె
వారు అబదమ్ దిఙ్ నమిమ్ని లెకెండ్ మోసెం కిని సతుత్ దిఙ్ దేవుణు వరి
ముసుక్ పోకాన్న్. 12అందెఙె, నిజమాతి దనిఙ్ నమిమ్ఏండ సెఇదని
వెట సరద్ ఆతి విజెరిఙ్ దేవుణు సికస్ సీనాన్.

గటిఙనిలిస్మండు
13 గాని మీ వందిఙ్ ఎసిత్వలెబా దేవుణుదిఙ్ మాపు వందనమ్ కు

వెహిస్ మండెఙ్ వలె. యాక కిజి మంజినిక సరి ఆతి పణినె.
తంబెరిఙాండె ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు ఆతమ్, వనిన్ నెగిగ్క కిజిని
పణిదాన్,మీరు నిజమాతిదనిఙ్ నమిమ్జిదేవుణుమిఙిరకిస్సెత్ఙ్ ఇజి,
దేవుణుయాలోకంపుట్ ఎండముఙాలెమిఙిఎరిల్సత్ మహాన్ . 14మీరు
యాలెకెండ్ యేసుపబు వెటవనిన్ గొపప్ పెరిజాయ్ దుమండెఙ్ అకుక్
మనికిదెర్ ఆదెఙ్ ఇజి మాపు వెహి సువారదాన్ దేవుణు మిఙి కూక
మనాన్. 15 అందెఙె తంబెరిఙాండె, మాపుమాటాదానొ ఉతమ్ దానొ
మిఙినెసిప్తికెఙ్ డిఃస్ ఏండమీమనుస్దు ఇడిజ్ కదిల్ఏండమండు.

16-17 మఙి పేమిసి ఎలాకాలం ఎదు సుడ్ఃజి మంజిని ఆసని,
ఉసార్ మామనుస్దువనిన్దయాదరమ్మ్ దాన్ మఙిసితిమాబుబాబ్తి
దేవుణుని,మాపబుఆతియేసుకీసుత్ మీమనుస్ఙదయ్ రంవెహిస్,మీ
విజునెగిగ్ మాటాదుని,మీరు కిజిని నెగిగ్ పణిదు సతుత్ సిజి నడిఃపిసీర్.

3
పారద్నం కిజిమండు
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1 కడెఃవేరిదిమాట ఇనిక ఇహిఙ, తంబెరిఙాండె, పబు మాటెఙ్ మీ
నడిఃమి సారితి లెకెండ్ మహిబాన్ బామరి బేగి సారెద్ఙ్, గవ్ రం లొసె
ఆదెఙ్ ఇజిమీరుమావందిఙ్ పారద్నం కిజిమండు. 2విజెరిఙ్ నమకం
సిలెల్ద్ గదె, అందెఙెమాపుమూర్ కతమ్ దు మని వరిబాణిఙ్ సెఇ వరి
బాణిఙ్ తపె ఆనిలెకెండ్ బా మా వందిఙ్ పారద్నం కిదు. 3 అహిఙ
పబు నమిమ్దెఙ్ తగిన్కాన్ అందెఙె వాండు మిఙి సతుత్ సీజి సెఇ వనిన్
బాణిఙ్ వాండు కాపాడాన్న్. 4 ఇకెక్ఙ్ మీరు కిజి మండెఙ్ ఇజిమాపు
మిఙి ఆడ సితిమనికెఙ్ అయాలెకెండ్ మీరు కిజినిదెర్. మరి కిజి
మంజినిదెర్ లె ఇజి పబు పేరుదాన్ మాపు మనుస్దు ఒడ్ఃబిజినాప్.
5దేవుణు ముసుక్ మని పేమని,మరిమీరు ఎలాగ కసట్మ్ కు ఓరిసెత్ఙ్ 
ఇజియేసుకీసుత్ తోరిసిత్ లెకెండ్ ఒరిసెత్ఙ్ మీమనుస్దు రేపెఆజిమండెఙ్ 
దేవుణుమిఙిసాయం కిపిన్.

బండెఙ్ ఆదెఙ్ ఆఏద్  
6 తంబెరిఙాండె, మా బాణిఙ్ మీరు నెసిత్మని లెకెండ్ ఆఏండ

బదకమ్ దాన్ మంజిని వరిఙ్ గురు కిజి, వరి బాణిఙ్ మీరు ఏడాః
డిఃసి మండు ఇజి మా పబు ఆతి యేసుకీసుత్ పేరుదాన్ మిఙి ఆడ
సితి లెకెండ్ వెహిస్నాప్. 7మఙి సుడ్ఃజిమా లెకెండ్ ఎలాగ నడిఃదెఙ్ 
ఇజి మిరు నెసిన్దెర్ గదె. మాపు మీ వెట మహివలె బదకమ్ దాన్ 
మన్ ఏతాప్. 8మాప్ ఎయెర్ బాణిఙ్ బా సెడిడ్ఃనె తిండి ఉణ్ ఏతాప్.
ఎయెన్ ముసుక్బా ఆదారం ఆఏండమాపురెయుపొగల్ కసట్బాడ్ఃజి
పణి కిజి మహిక మీరు నెసిన్దెర్. 9మీబాన్ లొసి ఉండెఙ్ అతికారం
సిలెల్ద్ ఇజి ఆఎద్ . గాని మీరు మఙి సుడ్ఃజి నెసి అయా లెకెండ్ 
మండెఙ్ ఇజినె మాపు అయా లెకెండ్ ఇనికబా లొస్ ఎండ పణి కిజి
మహప్. 10మరి మాపు మీ నడిమి మహివలె “ఒరెన్ పణి కఏండ
మహిఙవాండు బోజనం కిదెఙ్ ఆఏద్ ”, ఇజిమిఙి రూలు సితాత్ ప్.

11 మీ లొఇ సెగొండార్ వరి సొంత పణి ఇనికబా కిఏండ,
అనవుసరమ్ దిఙ్ ఆఇవరి సఙతిఙ లొఇ బుర డుకిస్ మంజినార్ 
ఇజి మాపు వెహాప్. 12 ననికార్ వారు కిజిని అవ్ సరం సిలిల్ పణిఙ్ 
డిఃసి సిజి నిపాతి పణి కిజి, వరి తిండి వందిఙ్ గణసెత్ఙ్ ఇజిమాపబు
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ఆతి యేసుకీసుత్ పేరుదాన్ బతిమాల్ జి ఆడ సితి లెకెండ్ వెహిస్నాప్.
13మరితంబెరిఙాండెమీరు నెగిగ్కెఙ్ ఆతికెఙ్ కిదెఙ్ ఎసెఙ్ బావందిదెఙ్ 
అఏద్.

14మాపుయాఉతమ్ దు రాసిత్ పోకిమాటెఙ్ లొఙిఇ వనిన్ఙ్ గురు
కిదు. వాండు సిగు ఆని వందిఙ్ వనిన్ వెట కూడ్ఃఏండ మండు.
15 అహిఙ వనిన్ఙ్ పగాతి వనిన్ లెకెండ్ ఒడ్ఃబిఏండ తంబెరి లెకెండ్ 
ఒడ్ఃబిజి వనిన్ఙ్ బుది వెహ .

16 సమాదానమ్ దిఙ్ ప్ పబు ఆతికాన్ ఎసిత్వలెబె ఎలాగ మరి
కాలమ్ దుబామిఙి నిపాతిదాన్ మండెఙ్ సిపిన్. పబు మీ విజెరె వెట
ఎసిత్వలెబామనిన్. 17పవులుఇనినాను,నాకియుదాన్ యాకడెఃవెరి
మాటెఙ్ రాసిన. నా విజు ఉతమ్ దు యాకాదె గురు. అందెఙె నాను
ఎలాగరాసిన ఇజిమీరుపోలిసెత్ఙ్ అటిన్దెర్. 18మాపబు ఆతియేసు
కీసుత్ దయాదరమ్ంమీ విజిదెరె వెటమనిద్.
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