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1. కాబట్టి  సమసతమైన దుషి్త్వమున, సమసతమైన కపటమున, వేష్ధారణన, అసూయన, సమసత 
దూష్ణ మాటలన మాని,   

2. క్రొత్తగా జనిముంచిన శిశువులన పోలినవారై, నిరమల మైన వాకయమన పాలవలన రక్షణ విష్యములో 
ఎదుగు నిమిత్తము, ఆ పాలన అపేక్షుంచుడి -  

3.  నిజముగ ప్రభువు దయాళుడని మీరు రుచిచూచియునన యెడల.  

4. మనష్యయలచేత్ విసర్జుంపబడినన, దేవుని దృషి్టకి ఏరపరచబడినదియు అమూలయమున సజీవమునైన 
రాయియగు ప్రభువునొదదకు వచిిన వారై,  

5. యేసుక్రీసుతద్వవరా దేవునికి అనకూలములగు ఆత్మసుంబుంధమైన బలులనర్పుంచుటకు పర్శుదధయాజ 
కులుగా ఉుండునట్లు, మీరున సజీవమైన రాళ్ువలెనుండి ఆత్మ సుంబుంధమైన ముందిరముగా 
కటిబడుచున్ననరు.  

6. ఏలయనగా -  “ఇదిగో నేన ముఖ్యమున ఏరపరచబడినదియు అమూలయమునగు మూలరాతిని 
సీయోనలొ సా్థపుంచుచున్ననన; ఆయనయుందు విశ్వవసముుంచు వాడు ఏమాత్రమున సిగుుపడడు” 
అన మాట లేఖ్నముందు వ్రాయబడియుననది.  

7. కాబట్టి విశ్వసిుంచుచునన మీకు, ఆయన అమూలయమైనవాడు; “విశ్వ సిుంపనివార్కైతే ఇలుు 
కటి్లవారు ఏ రాతిని నిషేధుంచిరో అదే మూలకు త్లరాయి ఆయెన,”  



8. మర్యు “అది అడుురాయియు అడుుబుండయు ఆయెన”. వారు వాకయమునకు అవిధేయులై 
తొట్రిలుుచున్ననరు, వారు ద్వనికే  నియమిుంపబడిర్.  

9. అయితే మీరు చీకట్టలోనుండి ఆశి్రయకరమైన త్న వెలుగులోనికి మిముమన పలిచిన వాని 
గుణాతిశ్యములన ప్రచురముచేయు నిమిత్తము, ఏరపరచబడిన వుంశ్మున, రాజులైన యాజక 
సమూహమున, పర్శుదధ జనమున, దేవుని సొత్తయిన ప్రజలునై యున్ననరు.  

10. ఒకప్పపడు ప్రజగా ఉుండక యిప్పపడు దేవుని ప్రజయైతిర్; ఒకప్పపడు కనికర్ుంపబడక యిప్పపడు 
కనికర్ుంపబడినవారైతిర్.  

11.  ప్రియులారా, మీరు పరదేశులున యాత్రికులునై యున్ననరు గనక ఆత్మకు విరోధముగా పోరాడు 
శ్రీరాశ్లన విసర్జుంచమని మిముమలన బతిమాలుకొనచున్ననన.   

12. అనయజనలు మిముమన ఏ విష్యములో దురామరుులని దూష్టుంతురో, ఆ విష్యములో వారు మీ 
సత క్రియలన చూచి, వాట్టనిబట్టి దరశనదినమున దేవుని మహిమపరచునట్లు, వార్ మధయన ముంచి 
ప్రవరతనగలవారై యుుండుడి. 

13. ప్రభువు నిమిత్తము మనష్యయలు నియమిుంచు ప్రతి కటిడకున లోబడియుుండుడి - అది  
చక్రవర్తకైనన, అధపతికైనన,   

14. లేక దురామరుులకు ప్రతిదుండన చేయుటకున సన్నమరుులకు మెప్పప కలుగుటకున  పుంపబడిన 
న్నయకులుకైన.  

15. ఏలయనగా మీర్ట్లు యుకతప్రవరతన గలవారై, అజ్ఞానముగా మాటలాడు మూరుుల నోరు 
మూయుటయే దేవుని చిత్తము.  

16. సవత్ుంత్రులైన జనలుగ జీవిుంచుడి,  దుషి్త్వమున కపప పెటి్లటకు మీ స్థవత్ుంత్రయ మున 
వినియోగపరచక, దేవునికి ద్వసులమని జీవిుంచుడి.   



17. అుందర్ని సన్నమనిుంచుడి, సహోదరులన ప్రేమిుంచుడి, దేవునికి భయపడుడి, రాజున 
సన్నమనిుంచుడి.   

18. పనివారలారా, ముంచివారున స్థతివకులునైనవార్కి మాత్రము కాక ముష్కరులైన మీ 
యజమానలకున పూరణభయముతో లోబడియుుండుడి.  

19. ఎవడైనన అన్నయయ ముగా శ్రమపుందుచు, దేవునిగూర్ిన మనస్థాక్షకలిగి, దుుఃఖ్ము 
సహిుంచినయెడల అది హిత్మగున.   

20. త్పపదమునకై దెబబలు తినినప్పపడు మీరు సహిుంచినయెడల మీకేమి ఘనము? మేలుచేసి 
బాధపడునప్పపడు మీరు సహిుంచినయెడల అది దేవునికి హిత్మగున;   

21. ఇుందుకు మీరు పలువబడితిర్. ఎుందుకనగా క్రీసుతకూడ మీకొరకు బాధపడి, మీరు త్న 
అడుగుజ్ఞడలయుందు నడుచుకొననట్లు మీకు మాదిర్ యుుంచి పోయెన.   

22. ఆయన పాపము చేయలేదు; ఆయన నోటన ఏ కపటమున కనబడలేదు.  

23. ఆయన దూష్టుంప బడియు బదులు దూష్టుంపలేదు; ఆయన శ్రమపెటిబడియు బెదిర్ుంపక, 
న్నయయముగా తీరుప తీరుి దేవునికి త్నన తాన అపపగిుంచుకొనెన.  

24. మనము పాపముల విష్యమై చనిపోయి, నీతివిష్యమై జీవిుంచునట్లు, ఆయన తానే త్న 
శ్రీరముందు మన పాపములన మ్రానమీద మోసి కొనెన. ఆయన పుందిన గాయములచేత్ మీరు 
సవసాత్ నొుందితిర్.  

2:25 మీరు గొఱ్ఱలవలె ద్వర్త్పపపోతిర్ గాని యిప్పపడు మీ ఆత్మల కాపర్యు అధయక్షుడునైన ఆయన 
వైప్పనకు మళ్లుయున్ననరు. 

 


