
 

 

1 పేతురు 1 Chapter - Translated from Greek - by 
Pastor. Daniel Surya. 

 

1:1-2: యేసుక్రీసుు అపొస్ులుడైన పేతురు, పొొంతు, గలతీయ, కప్పదొకియ, ఆసియ, 
బితునియ అను దేశముల యొందు చెదరిన వారిలో యాత్రికులలైన వారికి, అనగా 
తొండ్రియైన దేవుని భవిష్యద  జ్ఞానమునుబటి్ట, ఆతమవలని ప్రిశుదధత పొొందినవారై, 
యేసుక్రీసుు కు  విధేయులగుటకును మరియు ఆయన రకుమువలన ప్రోక్షొంప్బడుటకును 
ఏరపరచబడినవారికి వ్రాయునది. మీకు కృప్యు స్మాధానమును విస్ురిలుునుగాక. 

3. మన ప్రభువగు యేసుక్రీసుు తొండ్రియైన దేవుడు సుుతొంప్బడునుగాక.  

4. మృతులలోనుొండి యేసుక్రీసుు తరిగి లేపుట ద్వారా, జీవముతో కూడిన నిరీక్షణకు, 
అక్షయమైనదియు నిరమలమైన మరియు వాడబారని ప్రలోకమొందు మీకొరకు ఉొంచబడిన 
స్వాస్యమునకును, ఆయన తన విశేష్ కనికరముచొపుపన, మనలను మరల జనిమొంప్ 
జేసెను. 

5. దేవుని శకిుచేత, విశ్వాస్ము ద్వారా, కడవరి కాలమొందు బయలుప్రచబడుటకు 
సిదధముగానునన రక్షణ మీకు కలుగునట్లు కాపాడబడుచున్ననరు."  

 



6 ఇొందువలన మీరు మికిిలి ఆనొందిొంచుచున్ననరు గాని అవస్రమునుబటి్ట న్నన్న 
విధములైన శోధనలచేత, ప్రసుుతమున కొొంచెము కాలము మీకు దుుఃఖము కలుగుచుననది. 

7 నశొంచిపోవు సువరణము అగినప్రీక్షవలన శుదధప్రచబడుచుననది గద్వ? ద్వనికొంటె 
అమూలయమైన మీ విశ్వాస్ము ఈ శోధనలచేత ప్రీక్షకు నిలిచినదై, యేసుక్రీసుు 
ప్రతయక్షమైనపుపడు మీకు మెపుపను మహిమయు ఘనతయు కలుగుటకు కారణ మగును. 

8 మీరాయనను చూడకపోయినను ఆయనను ప్రేమిొంచుచున్ననరు; ఇపుపడు ఆయనను 
కనునలార చూడకయే విశాసిొంచుచు, మీ విశ్వాస్మునకు ఫలమును, 

9 అనగా ఆతమరక్షణను పొొందుచు,చెప్పనశకయమును మహిమా యుకుమునైన 
స్ొంతోష్ముగలవారై ఆనొందిొంచుచున్ననరు.   

10. మీకు కలుగు ఆ కృప్నుగూరిి ప్రవచిొంచిన ప్రవకులు ఈ రక్షణనుగూరిి ప్రిశీలిొంచుచు, 
తమయొందునన క్రీసుు ఆతమ క్రీసుు విష్యమైన శ్రమలనుగూరిియు,  

11. వాట్ట తరువాత కలుగబోవు మహిమలను గూరిియు ముొందుగా స్వక్షయమిచుినపుడు, 
ఆ ఆతమ, యే వయకిుని లేక ఎటి్ట కాల మును సూచిొంచుచువచిెనో ద్వనిని విచారిొంచి 
ప్రిశోధొంచిరి.  

12. ప్రలోకమునుొండి ప్ొంప్బడిన ప్రిశుద్వధతమవలన మీకు సువారు ప్రకట్టొంచిన 
వారిద్వారా మీకిపుపడు తెలుప్బడిన యీ స్ొంగతులవిష్యమై, తమకొరకు కాదు గాని 
మీకొరకే తాము ప్రిచరయ చేసిరను స్ొంగత వారికి బయలు ప్రచబడెను; దేవదూతలు ఈ 
కారయములను తొంగిచూడ గోరుచున్ననరు." 



13. కాబటి్ట మీ మనసుు అను నడుముకట్లికొని నిబబర మైన బుదిధగలవారై, యేసుక్రీసుు 
ప్రతయక్షమైనపుపడు మీకు తేబడు కృప్విష్యమై స్ొంపూరణ నిరీక్షణ కలిగియుొండుడి.  

14 నేను ప్రిశుదుధడనై యున్ననను గనుక మీరును ప్రిశుదుధలై యుొండుడని 
వ్రాయబడియుననది.  

15 కాగా మీరు విధేయులగు పిలులై, మీ పూరాపు అజ్ఞానదశలో మీ కుొండిన ఆశల 
ననుస్రిొంచి ప్రవరిుొంప్క,  

16 మిముమను పిలిచిన వాడు ప్రిశుదుధడైయునన ప్రకారము మీరును స్మస్ు ప్రవరునయొందు 
ప్రిశుదుధలైయుొండుడి. 

17. ప్క్షపాతము లేకుొండ క్రియలనుబటి్ట ప్రతవానిని తీరుపతీరుివాడు తొండ్రి అని 
మీరాయనను పిలుచుచున్ననరు గనుక మీరు ప్రదేశులై యుననొంతకాలము భయముతో 
గడుపుడి. 

18. పితృపారొంప్రయమైన మీ వయరథప్రవరుననుొండి వొండి బొంగారములవొంట్ట క్షయ 
వసుువులచేత మీరు విమోచిొంప్బడలేదుగాని  

19. అమూలయమైన రకుముచేత, అనగా నిరో్దష్మును నిష్ిళొంకమునగు గొఱ్ఱెపిలువొంట్ట 
క్రీసుు రకుముచేత, విమోచిొంప్బడితరని మీరెరుగుదురు గద్వ! 

 20-21. ఆయన జగతుు పున్నది వేయబడక మునుపే నియ మిొంప్బడెను గాని తనున 
మృతులలోనుొండి లేపి తనకు మహిమనిచిిన దేవునిలో తన ద్వారా విశ్వాసులైన మీ 
నిమితుము, కడవరి కాలములయొందు ఆయన ప్రతయక్ష ప్రచబడెను. కాగా మీ 
విశ్వాస్మును నిరీక్షణయు దేవుని యొందు ఉొంచబడియుననవి. 



22. మీరు స్తయమునకు విధేయులవుటచేత మీ మనసుులను ప్విత్రప్రచుకొనిన 
వారైయుొండి, నిష్ిప్టమైన స్హోదరప్రేమ కలిగి, యొకనినొకడు 
హృదయపూరాకముగాను మికిటము గాను ప్రేమిొంచుడి.   

23. ఏలయనగా, మీరు క్షయబీజమునుొండి కాక, శ్వశాతమగు జీవముగల 
దేవునివాకయమూలముగా అక్షయబీజమునుొండి పుటి్టొంప్బడినవారు.  

24. ఎొందుకొంటె, "స్రాశరీరులు గడిినిపోలినవారు, వారి అొందమొంతయు గడిిపువుావలె 
ఉననది; గడిి ఎొండును ద్వని పువుాను రాలును,  

25. అయితే ప్రభువు వాకయము ఎలుపుపడును నిలుచును." మీకు ప్రకట్టొంప్బడిన సువారు 
యీ వాకయమే. 


