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Baptism Into Christ 
You are encouraged to study your Bible to prove the 

truth presented in these lessons or any other lesson. The 

comments presented herein are those of the authors and 

the compiler. You should verify their comments and 

opinions and teachings by others; e.g., a pastor, 

preacher, priest, rabbi, commentator, or publisher as it 

is YOUR responsibility to seek, know and do God's 

will.  

In verifying to read different Bible translations, refer to 

Bible dictionaries and lexicons for meaning of words or 

phrases you do not know. Be careful with dictionary 

definitions as dictionaries give meaning of words and 

phrases from original language through current usage. 

The meaning of words and phrases change over time. 

Also, several Greek words may be translated into one 

word in English and may distort the original meaning. 

For instance, the Greek words de and kai” were 

translated as “and” in English. De is used to separate 

two nouns whereas kai connects two nouns. 

Let God speak to you from His Holy Word as 

recorded in the Bible.  
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క్రీస్తులోకి బాప్టజిం 

 
క్రీస్తు లోక్ ిబాప్టిజం ఈ పాఠాలు లేదా మరదే నైా పాఠంలో అంద ంచిన 
స్త్ాాన్ని న్నరూప్టంచడాన్నక్ ిమీ బ ైబిల నత అధ్ాయనం చయేమన్న 
మీరు పర ో త్సహ ంచబడాా రు. ఇక్కడ అంద ంచిన వ్ాాఖ్ాలు రచయిత్లు 
మరియు క్ంప్ లైర లవి. మీరు ఇత్రులచే వ్ారి వ్ాాఖ్ాలు మరియు 
అభిపాోయాలు మరియు బో ధ్నలనత ధ్ృవీక్రించాలి; ఉదా., ఒక్ 
పాసి్ర, బో ధ్క్ుడు, పూజారి, రబ్బీ, వ్ాాఖ్ాాత్ లేదా పచోతరణక్రు 
దేవున్న చిత్ాు న్ని వ్తె్క్డం, త్ లుస్తక్ోవడం మరియు చేయడం మీ 
బాధ్ాత్. వ్ేరేేరు బ ైబిల అనతవ్ాదాలనత చదవడాన్నక్ ి
ధ్ృవీక్రించడంలో, మీక్ు త్ లియన్న పదాలు లేదా పదబంధాల అరథం 
క్ోస్ం బ ైబిల న్నఘంటువులనత మరియు న్నఘంటువులనత చూడండి. 
డిక్షనర ీన్నరేచనాలత్ో జాగ్తీ్ుగా ఉండండి, ఎందతక్ంట ేడకి్షనరలీు 
అస్లు భాష నతండి పదాలు మరియు పదబంధాలక్ు పోస్తు త్ 
వ్ాడుక్ దాేరా అరాథ న్ని ఇస్ాు యి. పదాలు మరియు పదబంధాల 
అరథం క్ాలక్మీేణా మారుత్ ంద . అలాగే, అనకే్ గీకీ్ు పదాలు 
ఆంగ్లంలో ఒక్ పదంలోక్ ిఅనతవద ంచబడవచతు మరియు అస్లు 
అరాథ న్ని వక్రకీ్రించవచతు. ఉదాహరణక్ు, గీకీ్ు పదాలు డి మరయిు 
క్ ై" ఆంగ్లంలో "మరయిు" అన్న అనతవద ంచబడాా యి. ర ండు 
నామవ్ాచక్ాలనత వ్రేు చయేడాన్నక్ి De ఉపయోగించబడుత్ ంద , 
అయిత్ే క్ ై ర ండు నామవ్ాచక్ాలనత క్లుపుత్ ంద . బ ైబిలోల  నమోదత 
చేయబడినటుల గా దవేుడు త్న పవిత్ో వ్ాక్ాం నతండి మీత్ో 
మాటాల డన్నవేండి. 
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Baptism Into Christ 
 

WHAT BLESSINGS DOES A PERSON RECEIVE 

WHEN HE IS BAPTIZED BIBLICALLY? 

 

Lesson 1 

A person is saved when he is scripturally baptized. There 

are several aspects or ways of expressing this gift of 

salvation in the New Testament: 

 

1. Salvation — Mark 16:15-16 

“And He said to them, “Go into all the world and preach 

the gospel to all creation. He who has believed and has 

been baptized shall be saved; but he who has disbelieved 

shall be condemned.” 

 

2. Forgiveness of sins — Acts 2:38 

“And Peter said to them, “Repent, and let each of you be 

baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness 

of your sins; and you shall receive the gift of the Holy 

Spirit.” 

 

3. Receive the gift of the Holy Spirit — Acts 2:38 above 

 

4. Sins washed away — Acts 22:16 

“And now why do you delay? Arise and be baptized, and 

wash away your sins, calling on His name.” 

    

5.  Cleansing – Eph. 5:25-27 

“... Christ also loved the church and gave Himself for her, 

that He might sanctify her, having cleansed her by the 

washing of water with the word, that He might present to 

Himself the church in all her glory, having no spot or 

wrinkle or any such thing; but that she should be holy and 

blameless.” 

    

6.  Sanctification — Eph. 5:26 above 

 

7. A good conscience — 1 Peter 3:21 

“And corresponding to that, baptism now saves you—not 

the removal of dirt from the flesh, but an appeal to God 

for a good conscience—through the resurrection of Jesus 

Christ.” 

 

8. Puts off the body of sin — Col. 2:11, 12 

“In Him you were also circumcised with a circumcision 

made without hands, in the removal of the body of the 

flesh by the circumcision of Christ; having been buried 

with Him in baptism in which you were also raised up 

with Him through faith in the working of God, who 

raised Him from the dead.” 

 

9. Raised with Christ — Col. 2:12 above 

   

10. Born again — John 3:3-5 

క్రీస్తులోకి బాప్టజిం 
 

ఒక వ్య కి ు బైబిల్ పరంగా బాప్టజిం తీస్తకున్న ప్పు డు 

ఏ ఆశీర్వా దాలు పందుతాడు? 

 

పాఠము 1 

ఒక వ్య కి ు లేఖనాల క్రపకారం బాప్టుస్మ ం 

తీస్తకున్న ప్పు డు రక్షంపబడతాడు. కొత్ు 

నిబంధన్లో ఈ మోక్ష బహుమతిని వ్య ీ ుకరంచడానికి 

అనేక అంశాలు లేదా మారా్వలు ఉనాన యి: 

 

2. మోక్షం - మార్కు  16:15-16 

"మరియు ఆయన వారితో ఇలా అనా్న డు, 

"ప్రరంచమంతటికీ వెళ్ల,ి సమసత సృష్టకిి సువార్త 

ప్రకటించండి. నమ్మి  బాప్తతసి ము పందినవాడు 

ర్క్షంరబడును; కానీ అవిశా్వ సం చేసినవాడు 

శిక్షంచబడతాడు. 

 

2. పాప క్షమాపణ -అపసతలుల కార్య ములు 2:38 

"మరియు పేతుర్క వారితో ఇలా అనా్న డు: 

“రశా్వ తాతరరడి, మీలో ప్రతి ఒకు రూ మీ పార క్షమారణ 

కోసం యేసుప్కీసుత న్నమంలో బాప్తతసి ం పందండి; 

మరియు మీర్క రరిశుదా్ధతి  బహుమతిని 

అందుకంటార్క." 

 

3. పరశుదాాత్మ  బహుమతిని పందండి -అపసతలుల 

కార్య ములు 2:38 పైన 

 

4. పాపాలు కడిగివేయబడాాయి -అపసతలుల 

కార్య ములు 22:16 

"మరి ఇప్పు డు ఎందుక ఆలసయ ం చేసుతనా్న ర్క? లేచి 

బాప్తతసి ము పంది, ఆయన న్నమమునుబటి ి మీ 

పారములను కడుక్కు నుము.” 

  

5. క్రపక్షాళన్ -Eph. 5:25-27 

“... ప్కీసుత కూడా చరాి ని ప్పేమ్మంచాడు మరియు ఆమె 

కోసం తనను తాను సమరిు ంచుకనా్న డు, అతను 

ఆమెను రవిప్తం చేయడానికి, రదం ద్ధా రా నీటిని 

కడగడం ద్ధా రా ఆమెను శుది ా చేసి, చరాి ని తన 

అంతటి మహిమతో, ఎటువంటి మచా  లేకండా 

తనక సమరిు ంచుకంటాడు. ముడతలు లేద్ధ 

అలాంటి ఏదైన్న; కానీ ఆమె రవిప్తంగా మరియు 

నిర్దోష్టగా ఉండాలి. 

  

6. పవిక్రతీకరణ -Eph. 5:26 పైన 

 

7. ఎమంచి మన్స్సా క్ష -1 పేతుర్క 3:21 

"మరియు ద్ధనికి అనుగుణంగా, బాప్తజిం ఇప్పు డు 

మ్మమి లిా  ర్క్షసుతంది-శరీర్ం నుండి మురికిని 

 



“Jesus answered and said to him, ‘Truly, truly, I say to 

you, unless one is born again, he cannot see the kingdom 

of God.’ Nicodemus said to Him, ‘How can a man be born 

when he is old? He cannot enter a second time into his 

mother’s womb and be born, can he?’ Jesus answered, 

‘Truly, truly, I say to you, unless one is born of water 

and the Spirit, he cannot enter into the kingdom of 

God.’” 

 

11. Baptized into the death of Christ - Romans 6:3-6 

“Or do you not know that all of us who have been 

baptized into Christ Jesus have been baptized into his 

death? Therefore we have been buried with Him through 

baptism into death, in order that as Christ was raised from 

the dead through the glory of the Father, so we too might 

walk in newness of life. For if we have been become 

united with Him in the likeness of His death, certainly we 

shall be also in the likeness of His resurrection, knowing 

this, that our old self was crucified with Him, that our 

body of sin might be done away with, that we should no 

longer be slaves to sin.” 

    

12. Become a child of God — Gal. 3:26, 27 

“For you are all sons of God through faith in Christ 

Jesus.  For all of you who were baptized into Christ 

have clothed yourselves with Christ.” 

 

13. Be clothed with Christ — Gal. 3:27 above 

 

14. Enter into Christ — Gal. 3:27 and Romans 6:3 above 

 

NOTE 1 - The phrase “in Christ” or “into Christ” is very 

significant! When we enter into Christ, we then are found “in 

Christ” and it is “in Christ” that all spiritual blessings are 

given to us   (Eph. 1:3, “Blessed be the God and Father of 

our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every 

spiritual blessing in the heavenly places in Christ”). 

 

Rom. 3:24 — “being justified as a gift by His grace through 

the redemption which is in Christ Jesus.” 

 

Rom. 6:11— “Even so consider yourselves to be dead to sin, 

but alive to God in Christ Jesus.” 

 

Rom. 6:23 — “For the wages of sin is death, but the free gift 

of God is eternal life in Christ Jesus our Lord.” 

 

Rom. 8:1 — “There is therefore now no condemnation for 

those who are in Christ Jesus.” 

 

Rom. 12:5 — “So we, who are many, are one body in Christ, 

and individually members one of one another.” 

 

2 Cor. 5:17 — “...Therefore if any man is in Christ, he is a 

new creature; the old things passed away; behold, new 

things have come.” 

తొలగంచడం కాదు, కానీ మంచి మనస్సా క్ష కోసం 

దేవునికి విజఞప్తత-యేసుప్కీసుత ప్పనర్కతాానం ద్ధా రా." 

 

8. పాపం యొకక  శరీర్వనిన  తొలగిస్తుంది -క్కలొ. 2:11, 12 

“ప్కీసుత సునా తి ద్ధా రా శరీరానిా  తొలగంచడంలో 

చేతులు లేకండా చేసిన సునా తితో ఆయనలో మీర్క 

కూడా సునా తి పంద్ధర్క; బాప్తజింలో ఆయనతో 

సమాధి చేయబడి, మృతులలో నుండి ఆయనను 

లేప్తన దేవుని రనిలో విశా్వ సం ద్ధా రా మీర్క కూడా 

ఆయనతో పాటు లేరబడాార్క. 

 

9. క్రీస్తుతో పెరగాడు -క్కలొ. 2:12 పైన 

  

10. మళ్ల ీప్పట్ిండి -యోహాను 3:3-5 

"యేసు అతనికి జవాబిచాా డు, 'నిజంగా, నిజంగా, 

నేను మీతో చెప్పతనా్న ను, ఒకడు మళ్ల ిజనిి ంచకపోతే, 

అతను దేవుని రాజ్యయ నాి  చూడలేడు.' నికోదేమస్ 

అతనితో ఇలా అనా్న డు: “మనిష్ట వృదాుడైనప్పు డు 

ఎలా ప్పడతాడు? అతను తన తలి ి గర్భ ంలోకి 

రండవస్సరి ప్రవేశించి ప్పట్లిేడు కద్ధ?' యేసు, 

'నిజంగా, నిశా యంగా, నేను మీతో చెప్పతనా్న ను, నీర్క 

మరియు ఆతి  ద్ధా రా జనిి ంచకపోతే, అతను దేవుని 

రాజయ ంలో ప్రవేశించలేడు. 

 

11. క్రీస్తు మరణానికి బాప్టజిం- ర్దమనిు 6: 3-6 

“లేద్ధ ప్కీసుతయేసులోనికి బాప్తతసి ం పందిన 

మనమందర్ం ఆయన మర్ణానికి బాప్తతసి ం 

తీసుకనా్న మని మీక తెలియద్ధ? కావున మనము 

మర్ణములోనికి బాప్తతసి ము ద్ధా రా ఆయనతో సమాధి 

చేయబడితిమ్మ, తద్ధా రా ప్కీసుత మృతులలోనుండి 

తంప్డి మహిమ ద్ధా రా లేచినట్ల,ి మనము కూడా 

నూతన జీవితములో నడవగలము. మనము ఆయన 

మర్ణ స్సరూరయ ములో ఆయనతో ఐకయ మై యునా  

యెడల, నిశా యముగా మనము ఆయన ప్పనర్కతాాన 

స్సరూరయ ములో కూడా ఉంటాము, మన పాత 

సా యము ఆయనతో సిలువ 

వేయబడియునా దనియు, మన పార శరీర్ము 

అంతమందించుట్కై , మనం ఇకపై పాపానికి 

బానిసలుగా ఉండకూడదు. 

  

12. దేవుని బిడాగా అవా్ ండి -గాల్. 3:26, 27 

"మీర్ందర్క ప్కీసుత యేసునందు విశా్వ సముంచుట్ 

ద్ధా రా దేవుని కమార్కలు. ప్కీసుతలోనికి బాప్తతసి ం 

పందిన మీర్ందరూ ప్కీసుతను ధరించుకన్నా ర్క. 

 

13. క్రీస్తును ధరంచండి -గాల్. 3:27 పైన 

 

14. క్రీస్తులోనికి క్రపవేశంచండి -గాల్ 3:27 మరియు 

ర్దమనిు 6:3 పైన 

 



 

2 Cor. 5:21 — “He made Him who knew no sin to be sin on 

our behalf, that we might become the righteousness of God 

in Him.” 

 

Gal. 3:28 — “There is neither Jew nor Greek, there is neither 

slave nor free man, there is neither male nor female; for you 

are all one in Christ Jesus.” 

 

Eph. 1:7 — “In Him we have redemption through His blood, 

the forgiveness of our trespasses, according to the riches of 

His grace.” 

 

Eph. 1:11 — “In Him also we have obtained an inheritance.” 

 

Eph. 2:6 — “and raised us up with Him, and seated us with 

Him in the heavenly places in Christ Jesus.” 

 

Eph. 2:7 — “in order that in the ages to come He might show 

the surpassing riches of His grace in kindness toward us in 

Christ Jesus.” 

 

Eph. 2:13 — “but now in Christ Jesus you who formerly 

were far off have been brought near by the blood of Christ.” 

 

Eph. 3:6 — “that the Gentiles are fellow heirs and fellow 

members of the body, and fellow partakers of the promise in 

Christ Jesus through the gospel.” 

 

Eph. 3:12 — “in whom we have boldness and confident 

access through faith in Him.” 

Phil. 3:9 — “and may be found in Him, not having a 

righteousness of my own derived from the Law, but that 

which is through faith in Christ, the righteousness which 

comes from God on the basis of faith.” 

 

Col. 2:10 — “and in Him you have been made complete, and 

He is the head over all rule and authority.” 

 

1 Thess. 4:16 — “...For the Lord Himself will descend from 

heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with 

the trumpet of God; and the dead in Christ will rise first.” 

 

2 Tim. 1:1 — “Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of 

God, according to the promise of life in Christ Jesus.” 

 

2 Tim 1:9 — “who has saved us and called us with a holy 

calling, not according to our works, but according to His own 

purpose and grace which was given us in Christ Jesus from 

all eternity.” 

2 Tim 2:10 — “For this reason I endure all things for the sake 

of those who are chosen, that they also may obtain the 

salvation which is in Christ Jesus and with it eternal 

glory.” 

 

గమనిక 1- "ప్కీసుతలో" లేద్ధ "ప్కీసుతలోకి" అనే రదబంధం 

చాలా ముఖ్య మైనది! మనము ప్కీసుతలోనికి 

ప్రవేశించినప్పు డు, మనము "ప్కీసుతలో" కనుగొనబడతాము 

మరియు "ప్కీసుతలో" మనక అనిా  ఆధ్యయ తిి క 

ఆశీరాా ద్ధలు ఇవా బడతాయి (Eph. 1:3, "ప్కీసుతనందు 

రర్లోక ప్రదేశ్వలలో ప్రతి ఆధ్యయ తిి క ఆశీరాా దంతో 

మనలను ఆశీరా్ దించిన మన ప్రభువైన యేసుప్కీసుత 

యొకు  దేవుడు మరియు తంప్డి స్తసుతతించబడాలి"). 

 

రొమ్. 3:24 — “ప్కీసుత యేసులో ఉనా  విమోచన ద్ధా రా 

ఆయన కృర ద్ధా రా బహుమతిగా సమరింాచబడడం.” 

 

రొమ్. 6:11— “అలాగైతే మీర్క పారమునక 

చనిపోయార్ని, అయితే ప్కీసుతయేసునందు దేవునికి 

సజీవులమని భావించుక్కనుడి.” 

 

రొమ్. 6:23 — “పారం యొకు  జీతం మర్ణం, కానీ దేవుని 

ఉచిత బహుమతి మన ప్రభువైన ప్కీసుత యేసులో 

నితయ జీవం.” 

 

రొమ్. 8:1 — “కాబటి ిఇప్పు డు ప్కీసుతయేసులో ఉనా వారికి 

ఎలాంటి శిక్ష లేదు.” 

 

రొమ్. 12:5 — “కాబటి ిఅనేకలమైన మనము ప్కీసుతనందు 

ఒకే శరీర్మై యునా్న ము మరియు వయ కి తగతంగా 

ఒకరిక్కకర్క అవయవములై యునా్న ము.” 

 

2 క్కరి. 5:17 — “...కాబటి ి ఎవడైనను ప్కీసుతనందునా  

యెడల అతడు ప్క్కతత జీవి; పాత విషయాలు 

గడిచిపోయాయి; ఇదిగో క్కతతవి వచాా యి.” 

 

2 క్కరి. 5:21 — “మనం ఆయనలో దేవుని నీతిగా ఉండేలా 

పారం తెలియని వాడిని మన రక్షాన పారంగా చేశ్వడు.” 

 

గాల్. 3:28 — “యూదుడు లేద్ధ ప్ీకవాడు లేడు, బానిస 

లేద్ధ స్వా చాా  ప్పర్కషుడు లేడు, మగ లేద్ధ ఆడ అనే 

వాడు లేడు; ఎందుకంట్ల మీర్ందరూ ప్కీసుతయేసులో 

ఒకు ట్ల.” 

 

Eph. 1:7 — “ఆయనలో మనక ఆయన ర్క తం ద్ధా రా 

విమోచన ఉంది, ఆయన కృర యొకు  ఐశా ర్య ం ప్రకార్ం 

మన అరరాధ్యల క్షమారణ.” 

 

Eph. 1:11 — “ఆయనలో కూడా మనం వార్సతాా నిా  

పంద్ధము.” 

 

Eph. 2:6 — "మరియు ఆయనతో మనలను లేపార్క 

మరియు ప్కీసుత యేసులో ఆయనతో పాటు రర్లోక 

ప్రదేశ్వలలో మనలను కూర్దా బెటిార్క." 

 



1 John 3:5 — “And you know that He appeared in order to 

take away sins; and in Him there is no sin.” 

1 John 5:11 — “And the witness is this, that God has given 

us eternal life, and this life is in His Son.” 

NOTE 2.   This question are often asked: “Do I have to be 

baptized in order to be saved?”  It might be easier to reply if 

we asked: 

“Do I have to be born of the water and the Spirit in order 

to be saved?” 

“Do I have to have my sins washed away in order to be 

saved?” 

“Do I have to be a child of God in order to be saved?” 

“Do I have to be ‘in Christ’ to be saved?” 

The answer to all these questions is the same – (“yes!”) - 

Since it is in Christ that all these blessings are bestowed and 

we are “baptized into Christ”; that is, we come into Christ in 

the act of being baptized. Baptism is obviously necessary for 

a sinner to be saved! It is good to remember that the act of 

baptism is not a work man does whereby he earns salvation. 

Instead it is, as we will see in the next section of this study, 

“an appeal to God for a good conscience – through the 

resurrection of Jesus Christ.”  

Questions 

1. Who are those that will be condemned? 

a. ____ No one as Jesus saves everybody 

b. ____ Those who disbelieve, do not obey, the 

Gospel 

 

2. Who will not see the Kingdom of God? 

a. ____ Jews 

b. ____ Blind 

c. ____ Those who are not born again 

 

3. The penitent believer who is baptized into Christ 

Jesus has been baptized into His death. 

True ____  False ____ 

 

4. All in Christ have been blessed with all spiritual 

blessings 

True ____  False ____ 

 

5. What does one have to do to be saved 

a. ____  be baptized into Christ death 

b. ____  be born of the water and the Spirit  

c. ____  have their sins washed away  

d. ____  be a child of God  

e. ____  be in Christ  

f. ____  all the above  

g. ____  b, c, d and e 

SHOULD A PERSON UNDERSTAND THAT HIS 

SINS ARE BEING FORGIVEN WHEN HE IS 

BAPTIZED? 

Eph. 2:7 — “రాబోవు యుగాలలో ఆయన 

ప్కీసుతయేసునందు మనయెడల దయతో తన కృర 

యొకు  మ్మంచిన ఐశా ర్య మును చూరగలడు.” 

 

Eph. 2:13 — “అయితే ఇప్పు డు ప్కీసుత యేసునందు 

మునుప్ప దూర్ముగా ఉనా  మీర్క ప్కీసుత ర్క తముచేత 

సమీప్తంరబడియున్నా ర్క.” 

 

Eph. 3:6 — “అనయ జనులు తోటి వార్సులు మరియు సహ 

శరీర్ అవయవాలు మరియు సువార్త ద్ధా రా ప్కీసుత 

యేసులో వాగోాన్ననికి తోటి భాగసా్స ములు.” 

 

Eph. 3:12 — "ఆయనలో విశా్వ సం ద్ధా రా మనక ధైర్య ం 

మరియు విశా్వ సం ఉంది." 

ఫిల్. 3:9 — “మరియు అతనిలో కనుగొనబడవచుా , 

ధరి్ శ్వస్తసతం నుండి న్న సా ంత నీతి పందలేదు, కానీ 

ప్కీసుతపై విశా్వ సం ద్ధా రా, విశా్వ సం ఆధ్యర్ంగా దేవుని 

నుండి వచిా న నీతి.” 

 

క్కలొ. 2:10 — "మరియు ఆయనయందు మీర్క 

సంపూర్కులుగా చేయబడాార్క, మరియు ఆయన సమసత 

పాలన మరియు అధికార్ముపై అధిరతి." 

 

1 థెసా . 4:16 — “...ఎందుకంట్ల ప్రభువు సా ర్ గం నుండి 

అర్కప్పతో, ప్రధ్యన దేవదూత సా ర్ంతో మరియు దేవుని 

బాకాతో దిగ వస్సతడు; మరియు ప్కీసుతలో చనిపోయినవార్క 

మదట్ లేస్సతర్క. 

 

2 తిమో. 1:1 — “ప్కీసుత యేసులో జీవిస్సతనని వాగోానం చేసిన 

ప్రకార్ం, దేవుని చితాతనుస్సర్ం యేసుప్కీసుత అపసతలుడైన 

పాల్.” 

 

2 తిమో 1:9 — “మన ప్కియల ప్రకార్ము కాక, 

ప్కీసుతయేసునందు నితయ ము మనక అనుప్గహింరబడిన 

తన సా ంత ఉదోేశయ ము మరియు కృర ప్రకార్ము 

మనలను ర్క్షంచి, రరిశుదమాైన ప్తలుప్పతో మనలను 

ప్తలిచియునా్న డు.” 

2 తిమో 2:10 — “ఈ కార్ణానాి బటి,ి ఎనాు కోబడిన వారి 

నిమ్మతతము నేను సమసతమును సహించుచునా్న ను, వార్క 

కూడా ప్కీసుతయేసునందలి ర్క్షణను మరియు ద్ధనితో 

నితయ  మహిమను పందుదుర్క.” 

 

1 యోహాను 3:5 — “మరియు పారములను 

తీసివేయుట్క ఆయన ప్రతయ క్షమయాయ డని మీక 

తెలుసు; మరియు ఆయనలో పారము లేదు.” 

1 యోహాను 5:11 — “దేవుడు మనక నితయ జీవము 

అనుప్గహించెను మరియు ఈ జీవము ఆయన 

కమార్కనియందునా దని స్సక్షయ ము ఇదే.” 



I believe the answer is yes, he does. These are the 

reasons why: 

Lesson 2 

1. In Baptism A Sinner Cries Out To God To Save Him 

a. Acts 22: 16 — “And now why do you delay? Arise 

and be baptized, and wash away your sins, calling 

on His name.” This passage shows that we are 

baptized to have our sins washed away and in that 

action of being baptized, we are calling on the name of 

the Lord. To call on the name of the Lord means to 

invoke Him to action.  (See Call on the name of the 

Lord page13.) 

Question: In baptism, what are we calling on the Lord 

to do? 

Answer: To save us! To wash away our sins! 

 

But what if we don’t feel the need to be saved, because 

we don’t think Jesus saves or we don’t think we are 

lost or we don’t really know what we’re doing or 

because we think we are already saved?   

 

In this case, how could we be calling on the Lord to 

save us in baptism? If we didn’t feel the need to be 

saved, we couldn’t be calling on the Lord to save us! 

True, scriptural, baptism is an act in which we are 

asking the Lord to save us from our sins! 

 

This is not to say that for a person’s baptism to be 

valid, he must say aloud words like: “Lord save me 

from my sins”. Rather, it means that we are being 

baptized for that purpose.  

 

b.  1 Peter 3: 21 — “Corresponding to that (eight souls 

saved by water in Noah’s ark), baptism now saves 

you — not the removal of dirt from the flesh, but 

an appeal to god for a good conscience — through 

the resurrection of Jesus Christ.”  

 

Baptism, according to Peter, is not an outer cleansing 

of dirt from the physical body. Rather, the baptism that 

saves us is an “appeal to God for a good conscience.” 

It is a prayer (an appeal, a petition, a request) to God 

for Him to cleanse our guilty soul of the guilt of sin. 

This is the very same thought expressed in Acts 22:16 

above. 

 Notice how various translators render this phrase in 1 

Peter 3:21:  “Baptism is... 

• an appeal to God for a good conscience” –  

NASB   

• an appeal to God for a good conscience”  –  

RSV, NRSV  

• an appeal to God for a good conscience” –   ESV  

గమనిక 2.ఈ ప్రశా  తర్చుగా అడిగేది: 

"ర్క్షంరబడాలంట్ల నేను బాప్తజిం తీసుకోవాలా?" మేము 

అడిగతే ప్రతుయ తతర్ం ఇవా డం సులభం కావచుా : 

"నేను ర్క్షంచబడటానికి నీర్క మరియు ఆతి  నుండి 

ప్పటిాలా?" 

"ర్క్షంరబడాలంట్ల న్న పాపాలు కడుకోు వాలా?" 

"ర్క్షంరబడాలంట్ల నేను దేవుని బిడగాా ఉండాలా?" 

"ర్క్షంరబడాలంట్ల నేను 'ప్కీస్తసుతలో' ఉండాలా?" 

ఈ ప్రశా లనిా ంటికీ సమాధ్యనం ఒకట్ల – (“అవును!”) - ఈ 

ఆశీరాా ద్ధలనాీ  ప్కీసుతలోనే ఇవా బడాాయి మరియు మనం 

“ప్కీసుతలోకి బాప్తజిం” పంద్ధము కాబటి;ి అనగా 

బాప్తతసి ము పందుట్లో మనము ప్కీసుతలోనికి వస్సతము. 

పాప్త ర్క్షంచబడాలంట్ల బాప్తజిం అవసర్ం! బాప్తజిం 

అనేది మనిష్ట మోక్షానిా  సంపాదించడానికి చేస్వ రని 

కాదని గుర్కతంచుకోవడం మంచిది. బదులుగా, ఈ 

అధయ యనం యొకు  తదురరి విభాగంలో మనం 

చూడబోతునా టిుగా, “యేసుప్కీసుత ప్పనర్కతాానం ద్ధా రా 

మంచి మనస్సా క్ష కోసం దేవునికి విజఞప్తత.” 

ప్రశా లు 

6. ఖ్ండించబడే వార్క ఎవర్క? 

a. ____ యేసు వలె ఎవరూ అందరినీ 

ర్క్షంచర్క 

b. ____ నమి ని వార్క, సువార్తను 

పాటించర్క 

 

7. దేవుని రాజ్యయ నిా  ఎవర్క చూడలేర్క? 

a. ____ యూదులు 

b. ____ అంధుడు 

c. ____ మళ్ల ిప్పట్నిి వార్క 

 

8. ప్కీసుత యేసులోనికి బాప్తతసి ం తీసుకనా  

రశా్వ తాతర విశా్వ సి అతని మర్ణంలోకి బాప్తజిం 

పంద్ధడు. 

ఒప్పు  తప్పు  ____ 

 

9. ప్కీసుతలోని అందరూ అనిా  ఆధ్యయ తిి క 

ఆశీరాా ద్ధలతో ఆశీరా్ దించబడాార్క 

ఒప్పు  తప్పు  ____ 

 

10. ర్క్షంరబడాలంట్ల ఏమ్మ చేయాలి 

a. ____ప్కీసుత మర్ణం లోకి బాప్తజిం 

పందండి 

b. ____నీర్క మరియు ఆతి  నుండి ప్పట్ంిడి 

c. ____వారి పాపాలను కడిగవేయండి 

d. ____దేవుని బిడగాా ఉండండి 

e. ____ ప్కీసుతలో ఉండండి 

f. ____అనిా  పైన 

g. ____బి, సి, డి మరియు ఇ 



• making you free from the sense of sin before 

God” – Basic English 

• the prayer for a clean conscience before God” –  

Moffatt (1935) 

• an appeal to God from [or for] a clean 

conscience” – New Living Translation  

• [the] demand as before God of a good 

conscience” – Darby  

• the craving of a good conscience after God” –  

Weymouth  

• the asking of a good conscience in God” –  

Wycliffe New Testament  

• the question of a good conscience in regard to 

God” –  Young’s Literal  

• the interrogation of a good conscience toward 

God” –   ASV 

• [providing you with] the answer of a good and 

clear conscience (inward cleanness and peace) 

before God” –  Amplified Bible  

• asking God for a pure heart” –  Easy To Read 

Version 

• making you free from the sense of sin before 

God” –  Bible in Basic English 

•  the request unto God for a good conscience” –   

Rotherham  (1897) 

•  the prayer for a good conscience toward God” –  

Montgomery  (1924)   

•  the craving for a conscience right with God” –  

Goodspeed  (1935) 

 

Some other translations or paraphrases render this 

phrase differently: 

•  the answer of a good conscience toward God.  

NKJV,   KJV 

•  the pledge (or response) of a good conscience 

toward God. NIV  

•  It means turning to God with a clear conscience. 

Contemporary   

 English Version  

•  It means we are saved from the punishment of 

sin and go to God in  

 prayer with a heart that says we are right.  New 

Life Version  

 

In the New International Version it is “the pledge of a 

good conscience toward God,” as if it were because we 

are already saved and having a good conscience, 

instead of being “for” or “unto” remission of sins in 

order to have a good conscience.  

But it is rendered by most other translations as an 

appeal to God for “cleansing” in order to “have ... no 

more consciousness of sins” (Hebrews 10:2), in accord 

with Acts 2:38, which speaks of it as “for the remission 

of sins.” This would make baptism an overt prayer for 

 

h.  

ఒక వ్య కి ు బాప్టజిం పందిన్ప్పు డు అత్ని పాపాలు 

క్షమంచబడుతునాన యని అరథం చేస్తకోవాలా? 

స్మాధాన్ం అవును అని నేను న్ముమ తునాన ను, 

అత్ను చేస్సు డు. ఇవే కారణాలు: 

పాఠం 2 

1. బాప్టజింలో ఒక పాపాతుమ డు త్న్ను రక్షంచమని 

దేవునికి మొరపెడతాడు 

c. అపస్ులుల కారయ ములు 22:16 — “ఇప్పు డు 

ఎందుకు ఆలస్య ం చేస్తునాన వు? లేచి 

బాప్టుస్మ ము పంది, ఆయన్ నామమునుబటి్ట మీ 

పాపములను కడుకొక నుము.”మన పాపాలు 

కడిగవేయబడటానికి మనం బాప్తతసి ం 

తీసుకనా్న మని మరియు బాప్తజిం పందే ఆ 

చర్య లో, మనం ప్రభువు న్నమానిా  ప్తలుసుతనా్న మని 

ఈ భాగం చూప్తసుతంది. భగవంతుని న్నమానిా  

ప్తలవడం అంట్ల ఆయనను చర్య క ప్పారింాచడం. 

(ప్రభువు పేర్కపై ప్తలుప్ప పేజీ13 చూడండి.) 

ప్రశా : బాప్తజింలో, మనం ఏమ్మ చేయమని 

ప్రభువును ప్తలుసుతనా్న ము? 

సమాధ్యనం: మమి లాి  ర్క్షంచడానికి! మన 

పాపాలను కడగడానికి! 

 

అయితే మనం ర్క్షంరబడవలసిన అవసర్ం 

లేకంట్ల ఏమ్మ చేయాలి, ఎందుకంట్ల యేసు 

ర్క్షస్సత డని మనం అనుకోము లేద్ధ మనం 

పోగొటిుకనా్న మని అనుకోము లేద్ధ మనం ఏమ్మ 

చేసుతనా్న మో మనక నిజంగా తెలియదు లేద్ధ 

మనం ఇరు టికే ఉనా్న మని భావిసుతనా్న ము 

ర్క్షంచబడింద్ధ? 

 

ఈ సందర్భ ంలో,బాప్తజింలో మనలను 

ర్క్షంచమని మనం ప్రభువును ఎలా ప్తలుస్సతము? 

ర్క్షంరబడాలని మనక అనిప్తంచకపోతే, 

మనలను ర్క్షంచమని ప్రభువును 

ప్తలుచుకోలేము!నిజమే, లేఖ్న్నధ్యర్మైన, బాప్తజిం 

అనేది మన పాపాల నుండి మనలను ర్క్షంచమని 

ప్రభువును కోరే చర్య ! 

 

ఒక వయ కి త యొకు  బాప్తజిం చెలిుబాటు కావాలంట్ల, 

"ప్రభువు ననాు  న్న పాపాల నుండి ర్క్షంచు" వంటి 

బిగ గర్గా రద్ధలు చెపాు లి అని దీని అర్ంా కాదు. 

బదులుగా, మనం ఆ ప్రయోజనం కోసం బాప్తతసి ం 

తీసుకంటునా్న మని అర్ంా. 

 



pardon, without which surely baptism itself would be 

of no avail.  

 

This seems to not be the easiest phrase to translate. 

Beasley-Murray makes this comment: “...the disputed 

phrase can be rendered either as a ‘prayer to God for a 

good conscience’ or a ‘pledge to God to maintain a 

good conscience. 

On the first interpretation baptism is declared to be an 

appeal to God on the part of the baptized, which appeal 

is answered through the saving act of the risen Christ; 

this personal dealing between the believer and His Lord 

makes [baptism] what it is.” 

 

Theological Dictionary of the New Testament (edited 

by Kittel in Germany, 1935; translated by Bromily in 

America, 1964): “Prayer to God for a good conscience” 

(Vol. II, p.688), with the following comment:  

“In view of v.21 we should expect alla to be 

followed by a cleansing in the spiritual sense. 

Thus the request for a good conscience is to be 

construed as a prayer for the remission of sins.  ... 

Remission of sins is closely related to baptism 

from the very outset (Mk.1:4 and par.; Acts 2:38.) 

This makes a number of other passages fall 

beautifully into place. For one thing, a “good 

conscience” (Acts 23:1) is a “conscience void of 

offence toward God and men” Acts 24:16).  For 

another thing, it harmonizes with what Ananias, 

sent by the Lord to the believing and penitent Saul 

of Tarsus, told him yet to do:  “arise, and be 

baptized, and wash away thy sins, calling on the 

name of the Lord” (Acts 22:16, King James 

Version; or “calling on his name,” American 

Standard Version).” 

It is said: “For there is no distinction between the Jew 

and the Greek:  for the same Lord is Lord of all, and is 

rich unto all that call upon him: for, whosoever shall 

call upon the name of the Lord shall be saved” 

(Romans 10:12-13). “Calling upon the name of the 

Lord” or “calling upon him” or praying to him as 

Stephen did while being stoned, was “calling upon the 

Lord, saying, “Lord Jesus, receive my spirit” (Acts 

7:59). 

Saul of Tarsus was to “be baptized,” “calling upon the 

name of the Lord,” in order to have his “sins washed 

away” and thus have a “good conscience toward God.” 

His baptism itself, being “for” or “unto the remission of 

sins,” was an overt request for pardon in order to have 

a “good conscience.” 

The Greek word under consideration in 1 Peter 3:21 is 

the noun eperotema, the verb form of which is 

eperotao, meaning to ask; also, according to Thayer, 

“by a usage foreign to the Greeks, to address one with 

a request or demand; to ask of or demand of one”, citing 

Matthew 16:1.  Arndt & Gingrich likewise cite 

d. 1 పీట్ర్ 3: 21 — “దీనికి అనుగుణంగా (నోహ్ 

ఓడలోని నీట్ట దాా ర్వ ఎనిమది మంది ఆత్మ లు 

రక్షంచబడాాయి), బాప్టజిం ఇప్పు డు మమమ ల్నన  

రక్షస్తుంది - మాంస్ం నుండి మురకిని 

తొలగించడం కాదు, మంచి మన్స్సా క్ష కోస్ం 

దేవునికి విజఞప్టు - యేస్త ప్పన్రుతాథన్ం దాా ర్వ 

క్రీస్తు.”  

 

బాప్తజిం, పీట్ర్ ప్రకార్ం, భౌతిక శరీర్ం నుండి 

మురికిని బయటి శుప్భరర్చడం కాదు. బదులుగా, 

మనలిా  ర్క్షంచే బాప్తతసి ం “మంచి మనస్సా క్ష 

కోసం దేవునికి విజఞప్తత.” ఇది పారం యొకు  

అరరాధం నుండి మన అరరాధ ఆతి ను శుది ా

చేయమని దేవునికి ప్పార్నా (అపీు ల్, ప్తటిషన్, 

అభయ ర్నా). పైన అపసతలుల కార్య ములు 22:16లో 

వయ కీ తకరించబడిన ఆలోచన ఇదే. 

1 పేతుర్క 3:21లో వివిధ అనువాదకలు ఈ 

రదబంధ్యనిా  ఎలా అనువదించార్ద గమనించండి: 

“బాప్తజిం అంట్ల... 

• మంచి మనస్సా క్ష కోసం దేవునికి విజఞప్తత” - 

NASB 

• మంచి మనస్సా క్ష కోసం దేవునికి విజఞప్తత” - 

RSV, NRSV 

• మంచి మనస్సా క్ష కోసం దేవునికి విజఞప్తత” - ESV 

• మమమ ల్నన  స్ా త్ంక్రతులను చేస్ు ందిదేవుని 

ముందు పారం యొకు  భావం నుండి” - 

ప్పాథమ్మక ఇంీషి్ 

• క్రపారథన్దేవుని ముందు సా చా మైన మనస్సా క్ష 

కోసం" - మోఫాట్ (1935) 

• సా చా మైన మనస్సా క్ష నుండి [లేద్ధ] దేవునికి 

ఒక విజఞప్తత” - నూయ  లివింగ్ అనువాదం 

• మంచి మనస్సా క్ష దేవుని ముందు [ది] 

డిమాండ్” - డారీీ  

• దేవుని తరాా త మంచి మనస్సా క్ష యొకు  

కోరిక" - వేమౌత్ 

• దేవునిలో మంచి మనస్సా క్షని కోర్డం” - వికిఫి్ 

క్కతత నిబంధన 

• దేవునికి సంబంధించి మంచి మనస్సా క్ష 

ప్రశా ” – యంగ్ా  లిట్ర్ల్ 

• దేవుని రట్ ిమంచి మనస్సా క్షని ప్రశాి ంచడం” 

- ASV 

• దేవుని ముందు మంచి మరియు సు షమిైన 

మనస్సా క్ష (అంతర్గత రరిశుప్భత మరియు 

శ్వంతి) సమాధ్యన్ననిా  [మీక అందించడం]” - 

యాంప్తఫిైడ్ బైబిల్ 

• అని అడుగుతునాన రుసా చా మైన 

హృదయం కోసం దేవుడు” – ఈజీ టు రీడ్ 

వెర్షన్ 



Matthew 16:1 as an example of meaning to ask 

someone for something.” Kittel-Bromily trace the 

change of the word’s meaning to include (in koine 

Greek of New Testament times) the last mentioned 

sense, which was taking place at the time of the LXX 

(about 250 B.C.)  Accordingly, Arndt & Gingrich 

define eperotema as: “1. question; 2. request, appeal, 

and cite as an example ‘an appeal to God for a clear 

conscience 1 Peter 2:21’, in harmony with the goodly 

number of versions cited above, and Kittel.” 

Even many scholars who do not wish to concede 

baptism as being “for,” or “unto remission of sins,” 

acknowledge that “answer” is not a satisfactory 

rendering the Greek verb.  But, if not, then the above 

must be its most likely meaning.  It is to me the most 

satisfactory from every significant angle. 

The word “appeal” as used by the NASB, RSV, and 

others seems to make more sense, meaning that we ask 

God for a good conscience in the act of baptism. This 

appears obvious when we read “baptism now saves us.” 

There is no way for sinners to have a good conscience 

before being saved. That is what it really means to be 

saved – to be forgiven of our sins. We are not saved 

when we “pledge to God to maintain a good 

conscience.” That would more closely define 

repentance. On the other hand, when we, in baptism, 

appeal to God to cleanse our conscience, he does just 

that - He saves us! 

 

It is not the sinner saying “I promise to never sin again!” 

that saves him. Rather it is the sinner crying out in the 

act of baptism “Lord, please, save me!” that saves him. 

That is the meaning of baptism. 

 

That “appeal” is the better translation and is re-enforced 

by comparing Hebrews 9:13, 14; Romans 6:3-6; Acts 

22:16 and 1 Peter 3:21.  

 

Hebrews 9:13, 14  “For if the blood of goats and bulls 

and the ashes of a heifer sprinkling those who have been 

defiled, sanctify for the cleansing of the flesh, how 

much more will the blood of Christ, who through the 

eternal Spirit offered Himself without blemish to God, 

cleanse your conscience from dead works to serve 

the living God?” 

Romans 6:3 “Or do you not know that all of us who 

have been baptized into Christ Jesus have been 

baptized into his death?” 

 

Acts 22:16 “Arise and be baptized, and wash away your 

sins, calling on His name.” 

 

1 Peter 3: 21 “… baptism now saves you — not the 

removal of dirt from the flesh, but an appeal to God for 

a good conscience — through the resurrection of Jesus 

Christ.” 

• మమమ ల్నన  విముకి ు చేస్తుందిదేవుని ముందు 

పారప్ప భావం” – ప్పాథమ్మక ఆంగంిలో బైబిల్ 

• మంచి మనస్సా క్ష కోసం దేవునికి వినా రం"–

ర్దథర్స్తహామ్ (1897) 

• దేవుని రట్ ిమంచి మనస్సా క్ష కోసం ప్పార్నా"–

మోంట్స్తగోమేరీ (1924) 

• కోస్ం కోరకదేవునికి తగన మనస్సా క్ష”–

గుడ్స్తస్పు డ్ (1935) 

 

క్కనిా  ఇతర్ అనువాద్ధలు లేద్ధ పారాప్ేజస్తలు ఈ 

రదబంధ్యనిా  విభినా ంగా సూచిస్సతయి: 

• దేవుని రట్ ిమంచి మనస్సా క్ష యొకు  

సమాధ్యనం. NKJV, KJV 

• దేవుని రట్ ిమంచి మనస్సా క్ష యొకు  ప్రతిజఞ 

(లేద్ధ ప్రతిసు ందన). NIV 

• సు షమిైన మనస్సా క్షతో దేవుని వైప్ప తిర్గడం 

అంట్ల. సమకాలీన 

ఆంగ ిభాషంతర్ము 

• అంట్ల మనం పార శిక్ష నుండి ర్క్షంరబడాాము 

మరియు దేవుని వదకో వెళ్తతము 

మేము సరైనవని చెపేు  హృదయంతో ప్పార్నా. 

క్కతత లైఫ్ వెర్షన్ 

 

నూయ  ఇంట్రేా షనల్ వెర్షన్స్తలో ఇది "దేవుని రట్ ి

మంచి మనస్సా క్ష యొకు  ప్రతిజఞ", ఎందుకంట్ల 

మనం ఇరు టికే ర్క్షంచబడాాము మరియు మంచి 

మనస్సా క్షని కలిగ ఉనా్న ము, బదులుగా పాపాలను 

"కోసం" లేద్ధ "విశా్వ సం కోసం" చేయడానికి 

బదులుగా మంచి మనస్సా క్ష. 

కానీ చాలా ఇతర్ అనువాద్ధల ద్ధా రా ఇది 

"పాపాలను గురించి మరింత సు ృహ కలిగ 

ఉండదు" (హెప్ీయులు 10:2), ద్ధని గురించి 

మాటిాడే అపసతలుల 2:38 ప్రకార్ం, "శుప్భరర్చడం" 

కోసం దేవునికి విజఞప్తతగా అనా యించబడింది. "పార 

విముకి త క్కర్క." ఇది బాప్తజింను క్షమారణ కోసం 

బహిర్ంగ ప్పార్నాగా చేసుతంది, అది లేకండా 

ఖ్చిా తంగా బాప్తజిం ఫలించదు. 

 

ఇది అనువదించడానికి సులభమైన రదబంధం 

కాదు. ీస్ప-ిముప్రే ఈ వాయ ఖ్య ను చేస్సడు: 

“...వివాద్ధసు ద రదబంధ్యనిా  'మంచి మనస్సా క్ష 

కోసం దేవునికి ప్పార్నా' లేద్ధ 'మంచి మనస్సా క్షని 

కాపాడుకోవడానికి దేవునికి ప్రతిజఞ'గా 

అనా యించవచుా . 

మదటి వివర్ణలో బాప్తజిం అనేది బాప్తజిం 

పందినవారి రక్షాన దేవునికి ఒక విజఞప్తతగా 

ప్రకటించబడింది, ఇది ప్పనర్కతాానమైన ప్కీసుత 

యొకు  ర్క్షణ చర్య  ద్ధా రా సమాధ్యనం 

ఇవా బడుతుంది; విశా్వ సి మరియు అతని ప్రభువు 

http://bible.gospelcom.net/bible?Hebrews+9:13-14


 

From these we see that our conscience is cleansed by the 

blood of Christ, in baptism we contact his blood (death) 

and in baptism we call on the Lord to save us. These 

three statements fit together perfectly. Salvation is given 

to us in baptism because it is in baptism that we are 

appealing (imploring, asking) God to cleanse our 

conscience by the blood of Christ. 

 

If the person being baptized is unaware of or unbelieving 

in the truth that God is forgiving his sins (washing away 

his sins, remitting his sins, cleansing his conscience) in 

his baptism, then certainly he could not be asking for or 

appealing for forgiveness of his sins.  Such lack of 

understanding makes his baptism not the baptism 

referred to in 1 Peter 3:21, which baptism “saves” him. 

  

The conclusion is: Salvation (forgiveness of sins), which 

comes from being united with God in Christ, is given 

when our trusting hearts appeal to God for a good 

conscience. We do this when we are baptized. Baptism 

is faith crying out to God to save, based on the death of 

Christ on the cross. Baptism is the biblical “sinner’s 

prayer”, not necessarily spoken but understood and acted 

out. 

 

c.   Colossians 2:12 — “buried with Him in baptism, in 

which you were also raised up with Him through 

faith in the working of God, who raised Him from the 

dead.” 

 

The raising to a new life happens in, through or by means 

of (Greek dia) our faith in God’s operation or working.  

We, in effect, are trusting in God to save us in that act of 

baptism. Note that in baptism it is faith in God’s 

working. Baptism is God’s work, not ours.  

 

When we are baptized, we believe (trust) that God is 

working. It is through our faith in His working that He 

works! For our baptism to be effective we must believe 

that God is working to raise us to a new life (save us). 

 

Again, that’s what baptism is: crying out to God to 

save us and trusting that He will, based on the 

cleansing power of Christ’s blood. 

 

Call On The Name Of The Lord 

Word study 

 

To call on the name of the lord means to invoke Him to 

action. Read each verse in its own context and you will 

notice how calling on the name of the Lord means to call 

out to God to save, help, bless, protect, act, etc.  

 

1 Kings 18:24 — “Then you call on the name of your 

gods, and I will call on the name of the LORD; and the 

మధయ  ఈ వయ కి తగత వయ వహార్మే [బాప్తజిం] అది 

ఏమ్మటో చేసుతంది." 

 

థియోలాజికల్ డిక్షనరీ ఆఫ్ ది నూయ  టెసమిెంట్ 

(జర్ి నీలో కిటెలి్ చే సవరించబడింది, 1935; 

అమెరికాలో ప్బోమ్మలీ అనువదించబడింది, 1964): 

“మంచి మనస్సా క్ష కోసం దేవునికి ప్పార్నా” 

(వాల్య ం. II, p.688), కింది వాయ ఖ్య తో: 

“V.21 దృష్టలిో మనం అలిాను ఆధ్యయ తిి క 

కోణంలో శుది ా చేయాలని ఆశించాలి. కాబటి ి

మంచి మనస్సా క్ష కోసం అభయ ర్నా పాపాల 

విముకి త కోసం ప్పార్నాగా భావించబడుతుంది. ... 

పాపాల విముకి త అనేది బాప్తజింతో చాలా 

మదటి నుండి దగ గరి సంబంధం కలిగ 

ఉంటుంది (Mk.1:4 మరియు పార్.; చటిాలు 

2:38.) ఇది అనేక ఇతర్ భాగాలను అందంగా 

ఉంచుతుంది. ఒక విషయం ఏమ్మట్ంట్ల, 

"మంచి మనస్సా క్ష" (అపసతలుల కార్య ములు 

23:1) అనేది "దేవుని రట్ ిమరియు మనుషుయ ల 

రట్ ి నేర్ం లేని మనస్సా క్ష" చటిాలు 24:16). 

మరొక విషయం ఏమ్మట్ంట్ల, నమ్మి న మరియు 

రశా్వ తాతరరడుతునా  టారా్ స్స్తక ప్రభువు 

రంప్తన అననియాస్ ఇంకా చేయవలసిందిగా 

అతనితో చెప్తు న ద్ధనికి ఇది స్సమర్సయ ంగా 

ఉంది: "లేచి, బాప్తజిం పందండి మరియు 

ప్రభువు న్నమానిా  ప్పారిసాూత  మీ పాపాలను 

కడుకోు ండి" (అపసతలుల కార్య ములు 22:16, 

కింగ్ జేమా్  వెర్షన్; లేద్ధ "అతని పేర్క మీద 

ప్తలవడం," అమెరికన్ స్తసి్సండర్ ావెర్షన్)." 

ఇలా చెరు బడింది: “యూదులక మరియు 

ప్ీకలక మధయ  ఎటువంటి భేదం లేదు: ఒకే ప్రభువు 

అందరికీ ప్రభువు మరియు తనను ప్తలిచే 

వార్ందరికీ ధనవంతుడు: ఎందుకంట్ల, ప్రభువు 

న్నమానిా  ప్పారింాచే ప్రతి ఒకు రూ ర్క్షంరబడతార్క. ” 

(ర్దమనిు 10:12-13). రాళ్తిో క్కట్బిడినప్పు డు స్తస్పనిన్ 

చేసినటిుగా “ప్రభువు న్నమానిా  ప్పారింాచడం” లేద్ధ 

“ఆయనను ప్తలవడం” లేద్ధ ప్పారింాచడం 

“ప్రభువైన యేసు, న్న ఆతి ను స్పా కరించుము” 

(అపసతలుల కార్య ములు 7:59). 

తారా్ స్స్తక చెందిన సౌలు తన “పాపాలు 

కడిగవేయబడడానికి” “దేవుని యెడల మంచి 

మనస్సా క్షని” కలిగ ఉండేందుక “బాప్తతసి ం 

పంద్ధలి,” “ప్రభువు న్నమానిా  ప్పారింాచాలి”. అతని 

బాప్తతసి మే, “మంచి మనస్సా క్షని” కలిగ ఉండటానికి 

క్షమారణ కోసం “కోసము” లేద్ధ “పార విముకి త క్కర్క” 

ఒక బహిర్ంగ అభయ ర్నా. 

1 పీట్ర్ 3:21లో రరిశీలనలో ఉనా  ప్ీక రదం 

ఎపెర్దటెమా అనే న్నమవాచకం, దీని ప్కియ రూరం 

ఎపెర్దటావో, దీని అర్ంా అడగడం; అలాగే, థాయర్ 



God who answers by fire, He is God.” And all the 

people answered and said, “That is a good idea.” 

 

2 Kings 5:11 But Naaman went away angry and said, 

“I thought that he would surely come out to me and 

stand and call on the name of the LORD his God, wave 

his hand over the spot and cure me of my leprosy. 

 

Psalm 105:1 — “Oh, give thanks to the LORD! Call 

upon His name; Make known His deeds among the 

peoples.” 

 

Psalm 116:3-4 — “The cords of death entangled me, 

the anguish of the grave came over me; I was 

overcome by distress and sorrow.  Then I called upon 

the name of the LORD: ‘O LORD, I beseech Thee, 

save my life!” 

 

Psalm 116:13 — (NKJV) “I will take up the cup of 

salvation, And call upon the name of the LORD.” 

 

Psalm 116:17 — (NKJV) “I will offer to You the 

sacrifice of thanksgiving, And will call upon the name 

of the LORD.” 

 

Isaiah 12:4 —   “And in that day you will say, ‘give 

thanks to the Lord, call on His name. Make known His 

deeds among the peoples; Make them remember that 

His name is exalted.” 

Isaiah 64:7 — “And there is no one who calls on Thy 

name, who arouses himself to take hold of Thee; for 

thou hast hidden Thy face from us, and hast delivered 

us into the power of our iniquities.” 

 

Lamentations 3:55 — “I called on Thy name, O Lord, 

out of the lowest pit.” 

 

Joel 2:32 — “And it will come about that whoever 

calls on the name of the LORD will be delivered; For 

on Mount Zion and in Jerusalem there will be those 

who escape.”  

 

Zephaniah 3:9 — “For then I will give to the peoples 

purified lips, that all of them may call on the name of 

the LORD, to serve Him shoulder to shoulder.” 

 

Zechariah 13:9  — “And I will bring the third part 

through the fire, refine them as silver is refined, and 

test them as gold is tested. They will call on My name, 

and I will answer them. I will say, ‘They are My 

people,’   And they will say, 'The LORD is my God.'” 

 

Acts 2:21 — “And it shall come to pass that whoever 

calls on the name of the LORD shall be saved.” 

 

ప్రకార్ం, “ప్ీకలక విదేశీ వాడుక ద్ధా రా, అభయ ర్నా 

లేద్ధ డిమాండ్స్తతో ఒకరిని రరిషు రించడానికి; 

మాథ్యయ  16:1ని ఉట్ంకిసూత  ఒకరిని అడగడం లేద్ధ 

డిమాండ్ చేయడం. Arndt & Gingrich అదే విధంగా 

మాథ్యయ  16:1ని ఒకరిని ఏదైన్న అడగడం అనే 

అరాానికి ఉద్ధహర్ణగా ఉదహరించార్క. Kittel-

Bromily LXX (సుమార్క 250 BC) సమయంలో 

జరిగన చివరిగా పేరొు నా  అరాానాి  (క్కయిన్ ప్ీక్ ఆఫ్ 

నూయ  టెసమిెంట్ టైమా్ స్తలో) చేరా్ డానికి రదం 

యొకు  అర్ంా మార్కు ను గురితంచింది, దీని ప్రకార్ం, 

అరా్ ట్ & గంప్గచ్ ఎపెర్దటెమాను ఇలా 

నిరా్ చించార్క: "1. ప్రశా ; 2. అభయ ర్నా, విజఞప్తత 

మరియు ఉద్ధహర్ణగా ఉదహరించండి 'సు షమిైన 

మనస్సా క్ష కోసం దేవునికి విజఞప్తత 1 పీట్ర్ 2:21', పైన 

ఉదహరించిన మంచి సంఖ్య లో వెర్షన్స్తలు మరియు 

కిటెలి్స్తక అనుగుణంగా.” 

బాప్తజిం "కోసం" లేద్ధ "పాపాలను రరిహరించడం" 

అని అంీకరించని అనేకమంది విద్ధా ంసులు 

కూడా "సమాధ్యనం" ప్ీక ప్కియను అందించడం 

సంతృప్తతకర్ంగా లేదని అంీకరిసుతనా్న ర్క. కానీ, 

కాకపోతే, పైన పేరొు నా ది తరు నిసరిగా ద్ధని అర్ంా 

అయి ఉండాలి. ప్రతి ముఖ్య మైన కోణం నుండి ఇది 

న్నక చాలా సంతృప్తతకర్ంగా ఉంది. 

NASB, RSV మరియు ఇతర్కలు ఉరయోగంచిన 

"అపీు ల్" అనే రదం మరింత అర్వాంతంగా 

ఉనా టిు అనిప్తసుతంది, అంట్ల బాప్తజిం చర్య లో 

మనం మంచి మనస్సా క్ష కోసం దేవుడిని 

అడుగుతాము. “బాప్తజిం ఇప్పు డు మనలిా  

ర్క్షసుతంది” అని చదివినప్పు డు ఇది సు షంిగా 

కనిప్తసుతంది. పాప్పలు ర్క్షంరబడటానికి ముందు 

మంచి మనస్సా క్షని కలిగ ఉండటానికి మార్గం లేదు. 

ర్క్షంరబడడం అంట్ల – మన పాపాలను 

క్షమ్మంచడం అంట్ల అదే. మనం “మంచి 

మనస్సా క్షని కాపాడుకంటానని దేవునికి ప్రతిజఞ 

చేసినప్పు డు” మనం ర్క్షంచబడము. అది 

రశా్వ తాతపానాి  మరింత దగ గర్గా నిరా్ చిసుతంది. 

మర్దవైప్ప, మనం, బాప్తజింలో, మన మనస్సా క్షని 

శుప్భరర్చమని దేవునికి విజఞప్తత చేసినప్పు డు, 

ఆయన ఆ రని చేస్సతడు - ఆయన మనలను 

ర్క్షస్సతడు! 

 

“ఇంకెప్పు డూ పారం చేయనని వాగోానం 

చేసుతనా్న ను!” అని పాప్త చెరు డం కాదు. అది 

అతనిా  కాపాడుతుంది. ద్ధనికి బదులు పార 

ఏడుప్పబాప్తజిం చర్య లో "ప్రభూ, దయచేసి ననాు  

ర్క్షంచండి!" అది అతనిా  కాపాడుతుంది. అది 

బాప్తజిం యొకు  అర్ంా. 

 



Acts 9:14 — “And here he has authority from the chief 

priests to bind all who call on Thy name.” 

 

Acts 9:21 — “...Is this not he who in Jerusalem 

destroyed those who called on this name, and who had 

come here for the purpose of bringing them bound 

before the chief priests?” 

 

Acts 22:16 — “And now why do you delay? Arise, and 

be baptized, and wash away your sins, calling on His 

name.” 

 

Romans 10:13 — “for, Everyone who calls on the 

name of the Lord will be saved.” 

 

1 Corinthians 1:2  — “to the church of God which is 

at Corinth, to those who have been sanctified in Christ 

Jesus, saints by calling, with all who in every place call 

upon the name of our Lord Jesus Christ, their Lord and 

ours.” 

Questions 

1. Through the act of baptism one realizes he is a 

sinful man, recognizes Jesus is Lord and savior 

and pleads to God to wash away his sin by the 

blood of Christ. 

True ____  False ____ 

 

2. Baptism only washes away the dirt from the body 

True ____  False ____ 

 

3. Baptism is just a tradition as one is saved when 

they believe Jesus is the Christ 

True ____  False ____ 

 

4. One’s conscience is cleansed when God answers 

their appeal for forgiveness through their act of 

baptism. 

True ____  False ____ 

 

5. Salvation comes from being united with God in 

Christ.  

True ____  False ____ 

 

6. To call on the name of the Lord means to invoke 

Him to some type of action. 

True ____  False ____ 

 

 

DOCTRINE OF JUSTIFICATION 

 

Lesson 3 

The doctrine of justification by faith demands that a person 

understand and believe that his sins are being forgiven when 

he is baptized. It is important, therefore, for us to know what 

justification means. 

ఆ “అపీు ల్” అనేది మంచి అనువాదం మరియు 

హెప్ీయులు 9:13, 14 పోలా డం ద్ధా రా మళ్ల ి

అమలు చేయబడింది; ర్దమనిు 6: 3-6; చటిాలు 

22:16 మరియు 1 పేతుర్క 3:21. 

 

హెప్ీయులు 9:13, 14 “ఎందుకంట్ల, మేకలు 

మరియు ఎదోుల ర్క తం మరియు కోడె బూడిదను 

అరవిప్తం చేసిన వారి శరీరానిా  శుది ా చేయడం 

కోసం రరిశుదరార్చినట్యిితే, శ్వశా తమైన ఆతి  

ద్ధా రా దేవునికి నిర్దోష్టగా తనను తాను 

అరిు ంచుకనా  ప్కీసుత ర్క తం ఎంత ఎకు వగా 

ఉంటుంది. , సజీవుడైన దేవుణ్ణు స్వవించడానికి 

చనిపోయిన రనుల నుండి నీ మనస్సా క్షని శుది ా

చేసుకో?” 

ర్దమీయులు 6:3"లేద్ధ ప్కీసుతయేసులోనికి బాప్తతసి ం 

తీసుకనా  మనమందర్ం ఆయన మర్ణానికి 

బాప్తతసి ం తీసుకనా్న మని మీక తెలియద్ధ?" 

 

అపసతలుల కార్య ములు 22:16"లేచి బాప్తతసి ము 

పంది, ఆయన న్నమమునుబటి ి మీ పారములను 

కడుక్కు నుము." 

 

1 పేతుర్క 3:21"... బాప్తజిం ఇప్పు డు మ్మమి లిా  

ర్క్షసుతంది - శరీర్ం నుండి మురికిని తొలగంచడం 

కాదు, మంచి మనస్సా క్ష కోసం దేవునికి విజఞప్తత -

యేసుప్కీసుత ప్పనర్కతాానం ద్ధా రా.” 

 

వీటి నుండి మన మనస్సా క్ష ప్కీసుత ర్క తం ద్ధా రా శుది ా

చేయబడిందని మనం చూస్సతము, బాప్తజింలో మనం 

అతని ర్కాతనాి  (మర్ణం) సంప్రదిస్సతము మరియు 

బాప్తజింలో మనలను ర్క్షంచమని ప్రభువును 

ప్తలుస్సతము. ఈ మూడు ప్రకట్నలు సరిగాగ  

సరిపోతాయి. బాప్తజింలో మనక మోక్షం 

ఇవా బడుతుంది, ఎందుకంట్ల ప్కీసుత ర్క తం ద్ధా రా 

మన మనస్సా క్షని శుది ాచేయమని మనం దేవునికి 

విజఞప్తత చేసుతనా్న ము (ప్పారింాచడం, అడగడం). 

 

బాప్తతసి ం తీసుకనా  వయ కి త తన బాప్తజింలో తన 

పాపాలను (తన పాపాలను కడుకోు వడం, అతని 

పాపాలను రరిహరించడం, తన మనస్సా క్షని శుది ా

చేయడం) అనే సతయ ం గురించి తెలియకపోయిన్న 

లేద్ధ నమి కపోయిన్న, అతను ఖ్చిా తంగా 

క్షమ్మంచమని అడగలేడు లేద్ధ విజఞప్తత చేయలేడు. 

అతని పాపాలు. అలాంటి అవగాహన లేకపోవడం 

అతని బాప్తజిం 1 పేతుర్క 3:21 లో సూచించబడిన 

బాప్తజిం కాదు, ఇది బాప్తజిం అతనిా  "ర్క్షసుతంది". 

  

ముగంప్ప ఏమ్మట్ంట్ల: మన విశా్వ స హృదయాలు 

మంచి మనస్సా క్ష కోసం దేవునికి విజఞప్తత చేసినప్పు డు 

http://bible.gospelcom.net/bible?Hebrews+9:13-14


 

To help us understand this word, think about the super-

religious, do-gooder, self-righteous hypocrite, pillar of the 

church and the dirty, rotten, no-good, traitorous, wicked, 

extortioner, sinner at his side. 

“And He also told this parable to certain ones who trusted 

in themselves that they were righteous, and viewed others 

with contempt:   ‘Two men went up into the temple to pray, 

one a Pharisee, and the other a tax-gatherer. The Pharisee 

stood and was praying thus to himself, “God, I thank Thee 

that I am not like other people; swindlers, unjust, adulterers, 

or even like this tax-gatherer. I fast twice a week; I pay tithes 

of all that I get.”  But the tax-gatherer, standing some 

distance away, was even unwilling to lift up his eyes to 

heaven, but was beating his breast, saying, “God, be merciful 

to me, the sinner!”  ‘I tell you, this man went down to his 

house justified rather than the other; for everyone who 

exalts himself shall be humbled, but he who humbles himself 

shall be exalted.’”  (Luke 18:9-14) 

a.   What does it mean to be justified? What is 

justification? 

 

Justification is a legal term. Justification, defined in 

Young's Analytical Concordance, means “A judicial 

sentence, declaration of right, to make or declare right.” 

Vine's Dictionary of New Testament Words says that 

justify “denotes the act of pronouncing righteous, 

justification, acquittal.” 

 

The person who is justified is declared or pronounced 

to be righteous. (The same Greek word translated “just” 

33 times in the New Testament is translated “righteous” 

41 times). Declaring a person justified is the same thing 

as pronouncing a man righteous. 

 

Perhaps knowing that “just” and “righteous” are two 

ways to translate the very same Greek word will help 

us understand that to be justified does not mean to be 

made “just-as-if-I” had never sinned. Just having no sin 

does not make us acceptable in God’s eyes. We must have 

our sins “subtracted” and also Christ’s righteousness 

“added”. Justification is when the criminal is not only 

declared innocent of the crimes he committed but also 

declared to be a righteous person. 

 

There is a difference between “being righteous” and 

“being declared righteous”. We are declared to be 

righteous the moment we are saved. We spend our lives 

becoming righteous as we grow spiritually into the image 

of Christ. Justification is exclusively a work of God in 

which He imputes to us the righteousness of Christ. 

 

There are two kinds of righteousness: imputed 

(attributed, ascribed or reckoned) righteousness and 

earned righteousness. Consider Philippians 3:3-9: “for we 

ప్కీసుతలో దేవునితో ఐకయ ం కావడం వల ివచేా  మోక్షం 

(పార క్షమారణ) ఇవా బడుతుంది. మనం బాప్తతసి ం 

తీసుకనా ప్పు డు ఇలా చేస్తస్సత ం. బాప్తజిం అనేది ప్కీసుత 

సిలువ మర్ణం ఆధ్యర్ంగా ర్క్షంచమని దేవునికి 

మర్పెట్ల ి విశా్వ సం. బాప్తజిం అనేది బైబిల్ "పాప్త 

ప్పార్నా", ఇది తరు నిసరిగా మాటిాడాలిా న అవసర్ం 

లేదు కానీ అర్ంా చేసుకని మరియు రని చేసుతంది. 

 

సి. కొలొస్ా యులు 2:12 — “బాప్టజింలో ఆయన్తో 

స్మాధి చేయబడి, మృతులలోనుండి ఆయన్ను 

లేప్టన్ దేవుని పనిలో విశాా స్ం దాా ర్వ మీరు 

కూడా ఆయన్తో పాటు లేపబడాారు.” 

 

ఒక క్కతత జీవితానికి ఎదగడం అనేది (ప్ీక డయా) 

ద్ధా రా లేద్ధ దేవుని ఆరరేషన్ లేద్ధ రనిపై మన 

విశా్వ సం ద్ధా రా జర్కగుతుంది. నిజ్యనికి, ఆ బాప్తజిం 

చర్య లో మనలిా  ర్క్షంచడానికి మనం దేవుణ్ణు 

నముి తునా్న ం. బాప్తజింలో అది దేవుని రనిలో 

విశా్వ సం అని గమనించండి. బాప్తజిం అనేది దేవుని 

రని, మనది కాదు. 

 

మనం బాప్తతసి ం తీసుకనా ప్పు డు, దేవుడు రని 

చేసుతనా్న డని నముి తాము (నమి కం).ఆయన రని 

మీద మన విశా్వ సం ద్ధా రానే ఆయన రని చేస్సతడు! 

మన బాప్తజిం ప్రభావవంతంగా ఉండాలంట్ల, దేవుడు 

మనలిా  క్కతతగా పెంచడానికి కృష్ట చేసుతనా్న డని 

మనం నమిా లి జీవితం (మమి లిా  ర్క్షంచండి). 

 

మళ్లీ , బాప్టజిం అంటే ఏమట్ట: మన్లను 

రక్షంచమని దేవునికి మొరపెట్ిడం మరయు 

క్రీస్తు రక ుం యొకక  క్రపక్షాళన్ శకి ు ఆధారంగా 

ఆయన్ చేస్సు డని విశా సించడం. 

 

క్రపభువు నామమును ప్టలుచుము 

రద అధయ యనం 

 

యొకక  పేరు మీద కాల్ చేయడానికిప్రభువు అంట్ల 

ఆయనను చర్య క ఆవాహన చేయడం. ప్రతి 

వచన్ననిా  ద్ధని సా ంత సందర్భ ంలో చదవండి 

మరియు ప్రభువు న్నమానిా  ప్తలవడం అంట్ల 

ర్క్షంచడం, సహాయం చేయడం, ఆశీరా్ దించడం, 

ర్క్షంచడం, చర్య  చేయడం మదలైనవాటిని 

దేవుడిని ప్తలవడం ఎలా అని మీర్క గమనించవచాు . 

 

1 రాజులు 18:24— “అప్పు డు మీర్క మీ దేవతల 

పేర్కను ప్పారింాచండి, నేను యెహోవా న్నమానిా  

ప్పారిసా్సతను; మరియు అగా  ద్ధా రా సమాధ్యనమ్మచాే  

దేవుడు, ఆయన దేవుడు. మరియు ప్రజలందరూ, 

"ఇది మంచి ఆలోచన" అని సమాధ్యనం ఇచాా ర్క. 

 



are the true circumcision, who worship in the Spirit of 

God and glory in Christ Jesus and put no confidence in 

the flesh, although I myself might have confidence even 

in the flesh. If anyone else has a mind to put confidence 

in the flesh, I far more: circumcised the eighth day, of the 

nation of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of 

Hebrews; as to the Law, a Pharisee; as to zeal, a 

persecutor of the church; as to the righteousness which is 

in the Law, found blameless. But whatever things were 

gain to me, those things I have counted as loss for the sake 

of Christ. More than that, I count all things to be loss in 

view of the surpassing value of knowing Christ Jesus my 

Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and 

count them but rubbish so that I may gain Christ, and may 

be found in Him, not having a righteousness of my own 

derived from the Law, but that which is through faith 

in Christ, the righteousness which comes from God on 

the basis of faith, (This is imputed righteousness).   

 

b. We are justified (saved, counted as righteous) by faith. 

 

“For we maintain that a man is justified by faith apart 

from works of the Law.”  (Romans 3:28) 

 

“knowing that a man is not justified by the works of 

Law but through faith in Christ Jesus, even we have 

believed in Christ Jesus, that we may be justified by faith 

in Christ, and not by the works of the Law; since by the 

works of the Law shall  no flesh be justified.” (Galatians 

2:16) 

 

“Now that no one is justified by the Law before God is 

evident for, ‘The Righteous Man Shall Live By Faith.’” 

(Galatians 3:11) 

 

“For we also once were foolish ourselves, disobedient, 

deceived, enslaved to various lusts and pleasures, 

spending our life in malice and envy, hateful, hating one 

another. But when the kindness of God our Savior and 

His love for mankind appeared, He saved us, not on the 

basis of deeds which we have done in righteousness, 

but according to His mercy, by the washing of 

regeneration and renewing by the Holy Spirit, whom 

He poured out upon us richly through Jesus Christ our 

Savior, that being justified by His grace we might be 

made heirs according to the hope of eternal life.” (Titus 

3:3-7) 

 

“But God, being rich in mercy, because of His great love 

with which He loved us, even when we were dead in our 

transgressions, made us alive together with Christ (by 

grace you have been saved), and raised us up with Him, 

and seated us with Him in the heavenly places, in Christ 

Jesus, in order that in the ages to come He might show the 

surpassing riches of His grace in kindness toward us in 

Christ Jesus. For by grace you have been saved through 

2 రాజులు 5:11అయితే నయమాను కోరంగా వెళ్ల ి

ఇలా అనా్న డు: “అతను తరు కండా న్న దగ గరికి 

వచిా  నిలబడి తన దేవుడైన యెహోవా న్నమానిా  

ప్పారిసా్సత డని, ఆ స్తసలాంపై చేయి ఊప్త న్న 

కషుుర్దగానాి  నయం చేస్సతడని అనుకనా్న ను. 

 

కీర్ తన 105:1- “ఓ, యెహోవాక కృతజఞతలు 

చెరు ండి! అతని పేర్క మీద ప్తలవండి; ప్రజల 

మధయ  ఆయన కారాయ లను తెలియజేయండి.” 

 

కీర్ తన 116:3-4-"మృతుయ వు ప్తాడులు ననాు  

చికు కపోయాయి, సమాధి యొకు  వేదన న్న 

మీదికి వచిా ంది; నేను బాధ మరియు దుుఃఖ్ంతో 

అధిగమ్మంచాను.అప్పు డు నేను యెహోవా 

న్నమానిా  ప్పారింాచాను: 'ఓ ప్రభూ, న్న ప్పాణానాి  

ర్క్షంచమని నేను నినాు  వేడుకంటునా్న ను!" 

 

కీర్ తన 116:13- (NKJV) "నేను ర్క్షణ కప్పు ను 

తీసుకంటాను, మరియు యెహోవా న్నమానిా  

ప్పారిసా్సతను." 

 

కీర్ తన 116:17- (NKJV) "నేను నీక కృతజఞతాబలిని 

అరిు స్సతను మరియు యెహోవా న్నమానాి  

ప్పారిసా్తస్సతను." 

 

యెషయా 12:4— “మరియు ఆ ర్దజున మీర్క ఇలా 

అంటార్క, ‘ప్రభువుక కృతజఞతలు చెరు ండి, 

ఆయన న్నమానిా  ప్పారింాచండి. ప్రజల మధయ  

అతని రనులను తెలియజేయండి; ఆయన 

న్నమము ప్ేషుమైనదని వార్క 

స్తజ్యఞ రకముంచుక్కనుము.” 

యెషయా 64:7- “మరియు నీ పేర్కను ప్తలిచేవాడు, 

నినాు  రటిుకోవడానికి తనను తాను 

ప్పేరేప్తంచేవాడు ఎవరూ లేర్క; నీవు నీ ముఖ్మును 

మా నుండి ద్ధచితివి మరియు మా దోషములక 

మముి లను అరు గంచితివి." 

 

విలారవాకయ ములు 3:55- "ఓ ప్రభూ, అతయ లు  గొయియ  

నుండి నేను నీ న్నమానిా  ప్తలిచాను." 

 

జోయెల్ 2:32— “మరియు యెహోవా 

న్నమమునుబటి ి ప్పార్నా చేయువాడు 

విమోచించబడును; స్పయోను రరా్ తం మీద 

మరియు యెరూషలేములో తప్తు ంచుకనే వార్క 

ఉంటార్క. 

 

జెఫన్నయ  3:9- "అప్పు డు నేను ప్రజలందరికీ శుది ా

చేయబడిన పెదవులను ఇస్సతను, వార్ందరూ 

యెహోవా న్నమానిా  ప్పారింాచేలా, భుజం భుజం 

కలిప్త ఆయనను స్వవిస్సతర్క." 



faith; and that not of yourselves, it is the gift of God; 

not as a result of works, that no one should boast.  For 

we are His workmanship, created in Christ Jesus for good 

works, which God prepared beforehand, that we should 

walk in them.” (Ephesians 2:4-10) 

 

c.   Some conclusions based on these passages: 

• God’s motive for saving us is His mercy, kindness, 

love and grace 

• Our actions did not move God to grace. God’s grace 

moved us to take a step toward Him.  

• God saves sinners who do not deserve to be saved. 

Grace is unmerited and unearned favor. 

• We are saved by grace through faith. 

• Salvation is by Christ’s meritorious work, not ours.  

• Wrath was owed but grace was bestowed. 

• We do not save ourselves from our sins, rather God 

saves us. 

• Salvation is a gift from God. 

• Salvation is through faith. 

• Living (obedient) faith is the means by which we receive 

God’s grace.  

• Human response is required for salvation. To be saved 

we must trust in Jesus as our sin sacrifice. 

• All our righteous deeds are excluded as the means to 

salvation. 

• Christ's perfect obedience merited the salvation that is 

given to us. 

• We are not saved because we are good enough but on the 

merits of Christ’s work. 

• Saving faith trusts in and depends upon God’s saving 

work in Christ. 

 

Baptism, which now saves us (1 Peter 3:21), to be 

effective, must be classified as faith. It must be an 

expression of our faith in Christ as our sin - sacrifice! 

Otherwise, being saved by baptism would mean that we 

are justified by works of law and not by faith.  

 

Questions 

1. God declares a person righteous following their 

resurrection from the cleansing waters of 

baptism that leads to eternal life 

True ____  False ____ 

 

2. Man earns righteousness by doing good things 

for others. 

True ____  False ____ 

 

3. Being righteous and being declared righteous 

are the same. 

True ____  False ____ 

 

4. Man is justified 

 

జెకరాయ  13:9- “మరియు నేను మూడవ భాగానాి  

అగా లోంచి తీసుకవస్సతను, వెండి శుది ా

చేయబడినటిుగా వాటిని శుది ా చేస్సతను మరియు 

బంగార్ం రరీక్షంచబడినటిుగా వాటిని రరీక్షస్సతను. 

వార్క న్న పేర్క మీద ప్పారిసా్సత ర్క, నేను వారికి 

జవాబిస్సతను. 'వార్క న్న ప్రజలు' అని నేను 

చెబుతాను, మరియు వార్క 'యెహోవా న్న దేవుడు' 

అని చెబుతార్క. 

 

అపసతలుల కార్య ములు 2:21- "మరియు యెహోవా 

న్నమమునుబటి ి ప్పార్నా చేయువాడు 

ర్క్షంరబడును." 

 

అపసతలుల కార్య ములు 9:14- "మరియు ఇకు డ 

అతను ప్రధ్యన యాజకల నుండి నీ పేర్క మీద 

ప్పార్నా చేస్వ వార్ందరినీ బంధించడానికి 

అధికార్ం కలిగ ఉనా్న డు." 

 

అపసతలుల కార్య ములు 9:21— “... 

యెరూషలేములో ఈ పేర్క పెటిుక్కని ప్తలిచేవారిని 

న్నశనం చేసినవాడు, మరియు వారిని ప్రధ్యన 

యాజకల ముందు బంధించటానికి ఇకు డక 

వచిా నవాడు కాద్ధ?” 

 

అపసతలుల కార్య ములు 22:16- "ఇప్పు డు మీర్క 

ఎందుక ఆలసయ ం చేసుతనా్న ర్క? లేచి, బాప్తతసి ము 

పంది, ఆయన న్నమమునుబటి ి ప్పార్నా చేసి మీ 

పారములను కడుక్కు నుము.” 

 

ర్దమీయులు 10:13- "ఎందుకంట్ల, ప్రభువు 

న్నమానిా  ప్పారింాచే ప్రతి ఒకు రూ 

ర్క్షంరబడతార్క." 

 

1 క్కరింథీయులు 1:2-"క్కరింథులో ఉనా  దేవుని 

సంఘానికి, ప్కీసుతయేసునందు రరిశుదరార్చబడిన 

వారికి, ప్తలవడం ద్ధా రా రరిశుదాులక, ప్రతి చోటా 

మన ప్రభువైన మరియు మన ప్రభువైన మన 

ప్రభువైన యేసుప్కీసుత న్నమానిా  ప్పారింాచే 

వార్ందరికీ." 

ప్రశా లు 

1. బాప్తజిం చర్య  ద్ధా రా అతను పాపాతుి డని 

తెలుసుకని, యేసు ప్రభువు మరియు 

ర్క్షకడని గురితంచి, ప్కీసుత ర్క తం ద్ధా రా తన 

పాపానిా  కడుకోు వాలని దేవుడిని 

వేడుకనా్న డు. 

ఒప్పు  తప్పు  ____ 

 



a. ____ on the basis of deeds which we 

have done in righteousness,  

b. _____ according to God’s mercy, by the 

washing of regeneration and renewing 

by the Holy Spirit. 

 

5. For by grace you have been saved through faith; 

and that not of yourselves, it is the gift of God; 

not as a result of works. 

True ____  False ____ 

  

 

 

BAPTISM AND JUSTIFICATION BY FAITH 

 

Lesson 4 

“Baptized into Christ” must be considered as faith and not 

be understood as some arbitrary command of God to test our 

willingness to obey Him. Only when baptism is understood 

to be faith can it agree with Paul’s purpose of proving that 

justification is by faith in Christ. Specifically, baptism needs 

to be seen as having the meaning of trust in Christ as Savior. 

 

a.   Paul wrote Galatians to prove that we are sons of God 

through faith in Christ and not by law - contrary to the 

legalists who advocated justification by law keeping. 

Notice how he so strongly emphasized this truth. 

2:16 — nevertheless knowing that a man is not justified 

by the works of the Law but through faith in Christ 

Jesus, even we have believed in Christ Jesus, that we may 

be justified by faith in Christ and not by the works of 

the Law; since by the works of the Law shall no flesh 

justified.  

 

2:21 — “I do not nullify the grace of God, for if 

righteousness comes through law, then Christ died 

needlessly. 

 

3:6-9 — “Even so Abraham believed God and it was 

reckoned to him as righteousness. Therefore, be sure that 

it is those who are of faith who are sons of Abraham. 

The Scripture, foreseeing that God would justify the 

Gentiles by faith, preached the gospel beforehand to 

Abraham saying, “all nations shall be blessed in you. So, 

then those who are of faith are blessed with Abraham, 

the believer.”  

3:26 — For you are all sons of God through faith in 

Christ Jesus. 

  

3:27-9 — For all of you who were baptized into Christ 

have clothed yourselves with Christ.  There is neither 

Jew nor Greek, there is neither slave nor free man, there is 

neither male nor female; for you are all one in Christ Jesus. 

And if you belong to Christ, then you are Abraham's 

offspring, heirs according to promise. 

 

2. బాప్తజిం శరీర్ం నుండి మురికిని మాప్తమే 

కడుగుతుంది 

ఒప్పు  తప్పు  ____ 

 

3. బాప్తజిం అనేది ఒక సంప్రద్ధయం, ఎందుకంట్ల 

యేస్వ ప్కీసుత అని వార్క నమ్మి నప్పు డు ఒకర్క 

ర్క్షంచబడతార్క 

ఒప్పు  తప్పు  ____ 

 

4. వారి బాప్తజిం చర్య  ద్ధా రా క్షమారణ కోసం వారి 

విజఞప్తతకి దేవుడు సమాధ్యనం ఇచిా నప్పు డు 

ఒకరి మనస్సా క్ష శుప్భరర్చబడుతుంది. 

ఒప్పు  తప్పు  ____ 

 

5. ప్కీసుతలో దేవునితో ఐకయ ం కావడం వల ి ర్క్షణ 

లభిసుతంది.  

ఒప్పు  తప్పు  ____ 

 

6. భగవంతుని న్నమానిా  ప్తలవడం అంట్ల ఏదో 

ఒక ర్కమైన చర్య క ఆయనను ప్పారింాచడం. 

ఒప్పు  తప్పు  ____ 

 

 

జసిఫిికేషన్ యొకక  సిదాాంత్ం 

 

పాఠం 3 

విశా్వ సం ద్ధా రా సమరింాచబడే సిదా్ధంతం ఒక వయ కి త 

బాప్తజిం పందినప్పు డు అతని పాపాలు 

క్షమ్మంచబడుతునా్న యని అర్ంా చేసుకోవాలని మరియు 

విశా సించాలని కోర్కతుంది. కాబటి,ి సమరింాచడం 

అంట్ల ఏమ్మటో తెలుసుకోవడం మాక చాలా ముఖ్య ం. 

 

ఈ రద్ధనిా  అర్ంా చేసుకోవడంలో మాక 

సహాయరడటానికి, అతి-మత, మంచి-మంచి, సా్ప య-

నీతిమంతుడైన కరట్, చరాి  యొకు  స్తసతంభం మరియు 

అతని వైప్ప ఉనా  మురికి, కళి్ల న, మంచి-ఏం-మంచి, 

దేశప్దోహి, దురిా ర్కగడు, దోప్తడీద్ధర్కడు, పాప్త గురించి 

ఆలోచించండి. 

“తాము నీతిమంతులమని తమను తాము విశా సించి, 

ఇతర్కలను అవమానంగా చూస్వ క్కంతమందికి ఆయన 

ఈ ఉరమాన్ననిా  కూడా చెపాు డు: ‘ఇదరో్క మనుషుయ లు 

ప్పార్నా చేయడానికి ఆలయంలోకి వెళి్తర్క, ఒకర్క 

రరిసయుయ డు, మరొకర్క రనాు  వసూలు చేస్వవార్క. 

రరిసయుయ డు నిలబడి ఇలా ప్పారిసాుతనా్న డు, “దేవా, నేను 

ఇతర్కలలా లేనందుక నీక కృతజఞతలు; మోసగాళి్ల, 

అన్నయ యం చేస్వవార్క, వయ భిచార్కలు లేద్ధ ఈ రనాు  

వసూలు చేస్వ వారిలా కూడా ఉంటార్క. నేను వారానికి 

రండుస్సరి్క ఉరవాసం ఉంటాను; నేను సంపాదించిన 

ద్ధనిలో దశమభాగాలు చెలిసి్సతను. కానీ రనాు  వసూలు 



b.  Galatians 3:27 was not given as a treatise on baptism. 

He was discussing justification by faith. The only way we 

can understand his meaning in verse 27 is within the context 

in which it was written. Why did Paul mention baptism? 

How does it fit into his main theme (Gal. 2:16)?  It is in the 

context of justification by faith in Christ that the apostle 

wrote: “For all of you who were baptized into Christ have 

clothed yourselves with Christ” (3:27). But this statement 

is preceded by “For you are all sons of God through faith 

in Christ Jesus” (verse 26). If the meaning of baptism were 

not classified as faith in Christ, it would be irrelevant to 

Paul's argument. If verse 27 is not to be equated with verse 

26 then Paul’s reference to baptism is both irrelevant and 

confusing because then he would be introducing a condition 

of justification in addition to the principle of faith. But, the 

apostle in verse 27 is still teaching justification by faith in 

Christ as opposed to salvation by law keeping.  

 

So what does baptism mean? It means more than simply 

immersion in water. It means faith in Christ. It is not just that 

baptism is to be preceded by belief that Jesus is the Son of 

God. Baptism is faith in Jesus who offered himself as the 

sacrifice for our sins.  

 

If baptism were only a command of God chosen to test our 

willingness to obey, and not seen as trust in Christ as savior; 

if it were to be submitted to just because Jesus commanded 

it, that would be legalism (making baptism a work of 

righteousness we do). But, when we see baptism to be the 

God ordained embodiment of faith by which we are united 

with Christ, then it becomes consistent with Galatians’ 

theme of justification by faith.  

 

If the so-called “plan of salvation” means a set of arbitrary 

commands given by one in authority, and the one who obeys 

it is rewarded with salvation, then those commands become 

pure legalism.  

c.   Baptism must not be separated from faith in Christ to 

save us. To make it a command or ordinance based solely 

upon the authority of Christ to test man's willingness to obey 

him is a return to legalism. Baptism considered as the 

embodiment of faith in Christ as our sin offering does not 

constitute a work of legalism. The only way to properly 

defend baptism as a prerequisite to salvation is to understand 

it as faith; that is, reliance upon Christ as sin offering.  

 

One being baptized should have his eyes on the cross, not 

merely on the act of being immersed in water. We have to be 

very careful to not transmit the idea that faith leads to 

repentance and repentance leads to baptism and that baptism 

as an act of obedience is separate and apart from faith. That 

thinking would be legalism.  

 

d.   In baptism we are clothed with Christ. “In Christ” and 

“into Christ” signify union with Christ. To try to be justified 

by law (by merit or by doing righteous deeds) is to be 

చేస్వ వయ కి త, క్కంత దూర్ంలో నిలబడి, సా ర్ గం వైప్ప తన 

కళి్ల  ఎతతడానికి కూడా ఇషరిడలేదు, కానీ అతని 

రొముి ను క్కటిాడు, "దేవా, పాపాతుి డైన ననాు  

కర్కణ్ణంచు!" 'నేను మీతో చెప్పతనా్న ను, ఇతడు 

నీతిమంతునిగా తన ఇంటికి వెళి్త డు; తనను తాను 

హెచిా ంచుక్కను ప్రతివాడును తగ గంచబడును గాని 

తనాు తాను తగ గంచుక్కనువాడు హెచాి ంరబడును.” 

(ల్కా 18:9-14) 

a. స్మరథంచబడడం అంటే ఏమట్ట? స్మరథన్ అంటే 

ఏమట్ట? 

 

జసిఫిికేషన్ అనేది చట్పిరమైన్ పదం.జసిఫిికేషన్, 

యంగ్ా  అనలిటికల్ కాన్స్తకారనాా్ స్తలో 

నిరా్ చించబడింది, అంట్ల “న్నయ యరర్మైన వాకయ ం, 

హకు ను ప్రకటించడం, హకు గా మారా్ డం లేద్ధ 

ప్రకటించడం.” వైనా్  డిక్షనరీ ఆఫ్ నూయ  టెసమిెంట్ 

వర్ాా , "జసిఫిై అనేది నీతి, సమర్నా, నిర్దషో్టగా 

ప్రకటించే చర్య ను సూచిసుతంది" అని చెప్తు ంది. 

 

స్మరథంచబడిన్ వ్య కి ు నీతిమంతుడిగా 

క్రపకట్టంచబడతాడు లేదా 

ఉచఛ రంచబడతాడు.(ప్క్కతత నిబంధనలో "కేవలం" 

అని 33 స్సరి్క అనువదించబడిన అదే ప్ీక రదం 

"నీతిమంతమైనది" అని 41 స్సరి్క 

అనువదించబడింది). ఒక వయ కి తని నీతిమంతునిగా 

ప్రకటించడం ఒక వయ కి తని నీతిమంతుడిగా 

ప్రకటించడం లాంటిదే. 

 

ఒకే క్రీకు పదానిన  అనువ్దించడానికి “నాయ యం” 

మరయు “నీతిమంతుడు” అని రండు మారా్వలు 

అని తెలుస్తకోవ్డం, అది స్మరథంచబడాలని 

అరథం చేస్తకోవ్డంలో మాకు 

స్హాయపడుతుంది.అంట్ల "నేను-ఇప్పు డే-నేను-

ఎప్పు డూ పారం చేయలేదని" తయార్క 

చేయబడాలని అర్ంా కాదు. పారం లేనిదే మనం 

దేవుని దృష్టలిో అంీకార్యోగయ ం కాదు. మనం మన 

పాపాలను "తగ గంచాలి" మరియు ప్కీసుత నీతిని కూడా 

"జోడించాలి". నేర్సాుడిని తాను చేసిన నేరాలక 

నిర్దోష్టగా ప్రకటించడమే కాకండా నీతిమంతుడిగా 

ప్రకటించడానిా  సమరింాచడం. 

 

"నీతిమంతులుగా ఉండట్ం" మరయు 

"నీతిమంతులుగా క్రపకట్టంచబడట్ం" మధయ  

వ్య తాయ స్ం ఉంది.మనం ర్క్షంచబడిన క్షణంలోనే 

మనం నీతిమంతులమని ప్రకటించబడాాము. మనం 

ఆధ్యయ తిి కంగా ప్కీసుత సా రూరంలోకి 

ఎదుగుతునా ప్పు డు మన జీవితాలను 

నీతిమంతులుగా గడుప్పతాము. జసిఫిికేషన్ అనేది 



“severed from Christ” (Galatians 5:4), but to be justified by 

faith (embodied in baptism) means union with Christ. This 

is the apostle's argument in Galatians 3:26, 27. Baptism can’t 

be understood apart from faith in Christ as sin offering. 

Simply to quote Galatians 3:27 to prove the necessity of 

baptism is to fail to consider it in its proper context. Galatians 

3:26, 27 shows baptism to be faith embodied, expressed or 

pictured. Through our faith in Christ as the sacrifice for our 

sins, baptism results in us coming into Christ and being 

clothed with Christ. Clothed with Christ, covered by Christ’s 

righteousness and not our own, entering into Christ, coming 

into a saving relationship with Christ – all this happens by or 

through our faith in him when we are baptized.  

 

e.   Conclusion:  

Being baptized just to obey some command of God and not 

for the purpose of receiving forgiveness and thus salvation 

through the meritorious death of Christ on the cross turns 

baptism into a work and therefore a form of legalism. We are 

not saved by any of our own works of righteousness but by 

faith in Christ. 

 

The Lord gave many commands. For example, “give to him 

who asks you and do not turn away he who would borrow 

from you”. This is a command. To think that by obeying this 

command one may unknowingly be saved, would negate 

Eph. 2:8-9: “For by grace you have been saved through 

faith, and that not of yourselves; it is the gift of God, not as 

a result of works, so that no one may boast." It would also 

negate Titus 3:5: “He saved us, not on the basis of deeds 

which we have done in righteousness, but according to His 

mercy by the washing of regeneration and renewing by the 

Holy Spirit.” This would be obedience to a command but not 

directly connected to faith in Christ to save nor the death, 

burial and resurrection of Jesus from the dead. The latter is 

the baptism the New Testament writers said was necessary 

to be saved. 

 

Questions 

1. Baptism is an arbitrary command of God to test our 

willingness to obey Him 

True ____ False ____  

 

2. Man is justified thereby saved by his works that 

please God 

True ____ False ____  

 

3. Baptism is an act of faith in Jesus who offered 

himself as the sacrifice that cleanses sins from man. 

True ____ False ____  

 

4. Baptism is an act of obedience and is separate and 

apart from faith. 

True ____ False ____  

 

ప్రతేయ కంగా దేవుని రని, దీనిలో అతను ప్కీసుత యొకు  

నీతిని మనక ఆపాదించాడు. 

 

ధరమ ం రండు రకాలు: ఆపాదించబడిన 

(ఆపాదించబడిన, ఆపాదించబడిన లేద్ధ 

లెకిు ంచబడిన) ధరి్ ం మరియు సంపాదించిన 

ధరి్ ం. ఫిలిపీు యులు 3:3-9ని రరిశీలించండి: 

“మనమే నిజమైన సునా తి, దేవుని ఆతి తోనూ, 

ప్కీసుతయేసునందు మహిమతోనూ ఆరాధించి, శరీరానాి  

విశా సించకండా ఉంటాము, అయినరు టికీ నేను 

శరీరానిా  నముి తాను. ఎవరైన్న శరీరానిా  విశా సించే 

మనసాు  కలిగ ఉంట్ల, నేను చాలా ఎకు వ: ఎనిమ్మదవ 

ర్దజు సునా తి పంద్ధను, ఇప్జ్యయెల్ దేశం, బెంజమ్మన్ 

తెగ, హెప్ీయుల హీప్బూ; చట్ంి విషయానిక్కస్వత, ఒక 

రరిసయుయ డు; ఉతాా హంగా, చరాి  యొకు  

వేధించేవాడు; ధరి్ శ్వస్తసతంలో ఉనా  నీతి విషయానికి 

వస్వత, నిర్దోష్టగా గురితంచబడింది. అయితే ఏవి న్నక 

లాభమైనవో, వాటిని నేను ప్కీసుత నిమ్మతతము నషమిుగా 

ఎంచుచునా్న ను. అంతకంట్ల ఎకు వగా, న్న ప్రభువైన 

ప్కీసుత యేసును తెలుసుకోవడం యొకు  అధిక 

విలువను దృష్టలిో ఉంచుకని, నేను అనిా టినీ 

నషరిరిచాను. 

 

బి. మేము స్మరథంచబడాామువిశా్వ సం ద్ధా రా (ర్క్షణ, 

నీతిమంతులుగా రరిగణ్ణంచబడుతుంది). 

 

"ఒక వయ కి త ధరి్ శ్వస్తసతం యొకు  ప్కియలు కాకండా 

విశా్వ సం ద్ధా రా నీతిమంతుడని మేము 

నిలబెటిుకంటాము." (ర్దమనిు 3:28) 

 

“ఒక మనుషుయ డు ధరి్ శ్వస్తసత ప్కియలచేత 

నీతిమంతుడని తెలిసిక్కని, ప్కీసుతయేసునందు 

విశా్వ సముంచుట్వలన, మనము కూడా 

ప్కీసుతయేసునందు విశా్వ సముంచితిమ్మ, ధరి్ శ్వస్తసత 

ప్కియల ద్ధా రా కాదుగాని ప్కీసుతనందు విశా్వ సముంచి 

నీతిమంతులుగా తీరా్ బడుదుము; ధరి్ శ్వస్తసతం 

యొకు  ప్కియల ద్ధా రా ఏ దేహమూ నీతిమంతులుగా 

రరిగణ్ణంచబడదు." (గలతీయులు 2:16) 

 

"ఇప్పు డు దేవుని యెదుట్ ధరి్ శ్వస్తసతముచేత ఎవా రూ 

సమరింాచబడనందున, 'నీతిమంతుడు 

విశా్వ సమువలన జీవించును' అని సు షమివుతుంది." 

(గలతీయులు 3:11) 

 

“ఎందుకంట్ల మనం కూడా ఒకప్పు డు మనలిా  మనం 

మూర్కులం, అవిధేయులం, మోసం చేసుకన్నా ం, 

ర్కర్కాల కోరికలు మరియు ఆనంద్ధలక బానిసలమై, 

దాే షపూరితంగా, ఒకరినొకర్క దాే ష్టసూత  మా జీవితానిా  

దురిా ర్గంగా మరియు అసూయతో గడిపాము. అయితే 



5. Through our faith and trust in Christ as the sacrifice 

for our sins, baptism results in 

a. ____ being clothed with Christ. 

b. ____being covered by Christ’s 

righteousness and not our own 

c. ____ entering into Christ 

d. ____  coming into a saving relationship with 

Christ 

e. ____  all the above.  

 

 

 

ARE THERE PREREQUISITES THAT MUST BE 

MET IN ORDER FOR SOMEONE TO BE 

BAPTIZED? 

 

Lesson 5 

Yes, there are prerequisites for baptism. This is obvious from 

the account of Philip and the Ethiopian treasurer in Acts 8. 

After being taught Jesus, beginning from Isaiah 53, the 

eunuch asked, “Look, here is water, why can’t I be 

baptized?” Philip’s answer showed a prerequisite: “If you 

believe with all your heart, you may.” It is logical that if he 

did not believe, he could not be baptized. 

The “great-commission” recorded in Matthew 28:19 also 

makes it obvious that there are prerequisites for baptism: 

“Go and make disciples of all nations, baptizing them in the 

name of the Father, the Son and the Holy Spirit”. Who are 

we to baptize? We are to only baptize disciples – those 

people who decide to follow Jesus and learn from Him. 

Those who do not decide to follow Jesus (repent) are not to 

be baptized.  

The simplest and most concise way to express the 

prerequisites for baptism might be simply that we must 

believe and repent in order to baptized; that is, if we 

understand what these mean. However, in that simplicity, it 

may be easy to get the cart before the horse and in doing so 

we could ignore (or fail to emphasize) the centrality of the 

gospel of Jesus Christ. 

There is an important, even essential, connection between 

the Cross of Christ, faith (as trust and belief), repentance, 

discipleship, the Lordship of Jesus, baptism and redemption. 

Consider the following: 

1. In Order To Be Baptized, One Must Recognize That 

He Is A Sinner Who Needs A Savior. 

1 Timothy 1:15 “It is a trustworthy statement, deserving 

full acceptance, that Christ Jesus came into the world to 

save sinners, among whom I am foremost of all.”  

Many people do not feel the need for a savior because 

they do not feel lost. Whether it comes through hearing a 

moving sermon; maybe a friend who shares with you the 

truth; maybe by reading a tract; whichever, in some way 

one must come to understood that "all have sinned and 

fall short of the glory of God" (Romans 3:23). As the 

prophet Isaiah had said, long ago: our sins have hidden 

God's face from us so that He will not hear." (Isaiah 59:2). 

మన ర్క్షకడైన దేవుని దయ మరియు మానవజ్యతి 

రట్ ిఆయనకనా  ప్పేమ కనిప్తంచినప్పు డు, ఆయన 

మనలిా  ర్క్షంచాడు, మనం నీతితో చేసిన రనుల 

ఆధ్యర్ంగా కాదు, కానీ ఆయన దయ ప్రకార్ం, 

ప్పనర్కతు తిత మరియు రరిశుదా్ధతి  ద్ధా రా 

ప్పనర్కదరాించడం దా్ధ రా, మన ర్క్షకడైన 

యేసుప్కీసుత ద్ధా రా ఆయన మనపై సమృదిగాా 

కమి రించాడు, ఆయన కృర ద్ధా రా మనం 

నీతిమంతులుగా తీరా్ బడి, నితయ జీవ నిరీక్షణ ప్రకార్ం 

వార్సులమవుతాము. (తీతు 3:3-7) 

 

“అయితే దేవుడు దయతో ధనవంతుడై, ఆయన 

మనలను ప్పేమ్మంచిన తన గొరు  ప్పేమను బటి,ి మనం 

మన అతిప్కమణలలో చనిపోయినప్పు డు కూడా, 

ప్కీసుతతో కలిసి మమి లాి  ప్బతికించాడు (కృరచేత 

మీర్క ర్క్షంచబడాార్క), మరియు ఆయనతో 

మముి లను లేపార్క. , మరియు ప్కీసుతయేసునందు 

మనలను రర్లోక ప్రదేశ్వలలో ఆయనతో 

కూర్దా బెటిాడు, తద్ధా రా రాబోయే యుగాలలో ప్కీసుత 

యేసులో మన రట్ ిదయతో ఆయన తన కృర యొకు  

మ్మంచిన ఐశా రాయ నాి  చూప్తంచగలడు. విశా్వ సం 

ద్ధా రా మీర్క కృరచేత ర్క్షంరబడాార్క; మరియు అది 

మీ సా ంతమైనది కాదు, అది దేవుని బహుమతి; 

ఎవా రూ గొరు లు చెప్పు కోకూడని రనుల వల ికాదు. 

మనము ఆయన రనితనము, సప్తిు యల క్కర్క 

ప్కీసుతయేసునందు సృజింరబడియునా్న ము, మనము 

వాటిలో నడుచుక్కనుట్క దేవుడు ముందుగా 

సిదరార్చియునా్న ము. (ఎనస్పయులు 2:4-10) 

 

సి. ఈ భాగాల ఆధారంగా కొనిన  తీర్వమ నాలు: 

• మనలను ర్క్షంచడానికి దేవుని ఉదోేశయ ం ఆయన 

దయ, దయ, ప్పేమ మరియు దయ 

• మన చర్య లు భగవంతుని దయక తర్లించలేదు. 

దేవుని దయ ఆయన వైప్ప ఒక అడుగు వేయడానికి 

మనలిా  ప్పేరేప్తంచింది. 

• ర్క్షంచబడటానికి అర్హత లేని పాప్పలను దేవుడు 

ర్క్షస్సతడు. దయ అనేది యోగయ త లేనిది మరియు 

పందలేని దయ. 

• విశా్వ సం ద్ధా రా కృర ద్ధా రా మనం 

ర్క్షంరబడాాము. 

• మోక్షం ప్కీసుత యొకు  యోగయ తతో కూడిన రని, 

మనది కాదు. 

• ఆప్గహానికి లోనయాయ డు కానీ అనుప్గహం 

లభించింది. 

• మన పాపాల నుండి మనలిా  మనం 

ర్క్షంచుకోలేము, దేవుడు మనలను ర్క్షస్సతడు. 

• మోక్షం భగవంతుడిచిా న వర్ం. 

• విశా్వ సం ద్ధా రా ర్క్షణ లభిసుతంది. 



Our own sin separates us from God!  “The wages of sin 

is death” we read in Romans 6:23. This is a spiritual 

death, which is a separation from God for those who are 

lost.  

"But what about my good works?" someone may say.  

The answer returns: "For by grace you have been saved 

through faith, and that not of yourselves; it is the gift of 

God, not of works, lest anyone should boast" (Ephesians 

2:8, 9). "But my sins are small" others say, but "For 

whoever shall keep the whole law, and yet stumble in one 

point, he is guilty of all" (James 2:10).  

Human pride and self-sufficiency are the greatest barriers 

against salvation. He who refuses to admit that he is a 

sinner in need of forgiveness is lost and cannot be 

baptized in order to be saved. Sinners need salvation.  

2. In Order To Be Baptized, One Must Recognize That 

Jesus Is The Only Hope Of Salvation.   

 

There is no other way. By his death on the cross, Jesus 

is able to save, set free, and ransom sinners. In John 14:6, 

Jesus declared: says, "I am the way, the truth, and the 

life: No man comes to the Father except through Me." 

The only way we can get to God is through Christ. We 

also read in Acts 4:12, "Nor is there salvation in any 

other, for there is no other name under heaven given 

among men by which we must be saved." We cannot be 

saved by relying on Mohammed, Buddha, Judaism, 

Hindu gods or any other religion. Neither can we devise 

our own system of "Christianity" as is being done today 

and expect it to save us. Only Jesus Christ can specify 

the conditions for our salvation because He paid our 

price and is our only savior. There is no other way. What 

Jesus did for sinners was necessary to bring divine mercy 

to condemned sinners.  

3. What Was It, Then, That Jesus Did To Save Sinners? 

a. Jesus became a man. Before Jesus came, He was God 

(John 1:1) and was on equality with God (Phil. 2: 6). But 

man's Savior must be human as well as divine; otherwise 

he could not bear man's sins. He emptied himself … 

coming in the likeness of men." (Phil. 2:7).  

b. Christ became our sin bearer. “But he was pierced 

for our transgressions, he was crushed for our 

iniquities; the punishment that brought us peace was 

upon him, and by his wounds we are healed ... and the 

Lord has laid on him the iniquity of us all” (Isaiah. 

53:5, 6). “He made Him who knew no sin to be sin for 

us." (II Cor. 5:21). "Who Himself bore our sins in His 

own body on the tree" (1Pet. 2:24). None other could 

be man's sin bearer. 

c. Christ became our sin offering. "God presented him 

as a sacrifice of atonement, through faith in his blood" 

(Rom. 3:25). "Christ died for our sins” (I Cor. 15:3). 

“Who gave himself for our sins" (Galatians. 1:4). 

• సజీవ (విధేయత) విశా్వ సమే మనం భగవంతుని 

అనుప్గహానాి  పందే స్సధనం. 

• మోక్షానికి మానవ సు ందన అవసర్ం. 

ర్క్షంరబడాలంట్ల మన పారబలిగా యేసును 

విశా సించాలి. 

• మన ధరి్  ప్కియలనాీ  మోక్షానికి స్సధనంగా 

మ్మనహాయించబడాాయి. 

• ప్కీసుత రరిపూర్ు విధేయత మనక ఇవా బడిన 

మోక్షానికి అర్హమైనది. 

• మనము తగనంత మంచివార్ము కావున మనము 

ర్క్షంరబడలేదు కాని ప్కీసుత యొకు  రని యొకు  

యోగయ తపై. 

• విశా్వ స్సనిా  ర్క్షంచడం అనేది ప్కీసుతలో దేవుని 

ర్క్షంచే రనిపై ఆధ్యర్రడుతుంది మరియు 

ఆధ్యర్రడి ఉంటుంది. 

 

ఇప్పు డు మన్లను రక్షంచే బాప్టజిం (1 పేతురు 3:21), 

క్రపభావ్వ్ంత్ంగా ఉండాలంటే, విశాా స్ంగా 

వ్రీకారంచబడాల్న. ఇది మన్ పాపం - తాయ గం అని 

క్రీస్తుపై మన్ విశాా స్సనికి వ్య ీ ుకరణగా ఉండాల్న! 

లేకపోతే, బాప్టజిం దాా ర్వ రక్షంపబడడం అంటే 

మన్ం ధరమ శాస్తస్ుం దాా ర్వ స్మరథంచబడతాము 

మరయు విశాా స్ం దాా ర్వ కాదు. 

 

ప్రశా లు 

6. నితయ జీవానికి ద్ధరితీస్వ బాప్తజిం యొకు  

శుదీకార్ణ జలాల నుండి ప్పనర్కతాానం 

చేయబడిన తరాా త దేవుడు ఒక వయ కి తని 

నీతిమంతుడిగా ప్రకటిస్సతడు 

ఒప్పు  తప్పు  ____ 

 

7. మనిష్ట ఇతర్కలక మంచి రనులు చేయడం 

ద్ధా రా ధరిా నిా  సంపాదిస్సతడు. 

ఒప్పు  తప్పు  ____ 

 

8. నీతిమంతులుగా ఉండుట్ మరియు 

నీతిమంతులుగా ప్రకటించబడుట్ ఒకట్ల. 

ఒప్పు  తప్పు  ____ 

 

9. మనిష్ట సమరింాచబడాాడు 

a. ____ మనం ధరి్ ంగా చేసిన రనుల 

ఆధ్యర్ంగా, 

b. _____ దేవుని దయ ప్రకార్ం, 

ప్పనర్కతు తిత కడగడం మరియు 

రవిప్తాతి  ద్ధా రా ప్పనర్కదరాించడం 

ద్ధా రా. 

 

10. విశా్వ సం ద్ధా రా మీర్క కృరచేత 

ర్క్షంరబడాార్క; మరియు అది మీ 



d. He was raised for us. “But now hath Christ been 

raised from the dead, the first fruits of them that sleep. 

For since by man came, death by man (Christ in the 

flesh) came also the resurrection of the dead. For as in 

Adam all die, so also in Christ shall all be made alive." 

(I Cor. 15. 20-22). “He was "raised for our justification." 

(Rom. 4: 25) 

e. He is at the right hand of God interceding for us.  

“Therefore he is able to save completely those who come 

to God through him, because he always lives to intercede 

for them" (Hebrews 7:25). "We have one who speaks to 

the Father in our defense–Jesus Christ, the Righteous 

One” (1 John 2:1). “Christ Jesus, who died–more than 

that, who was raised to life–is at the right hand of God 

and is also interceding for us (Romans 8:24). 

f. Christ did many other things for the benefit of man, 

but it was by means of his death that he redeemed us. 

For example, he left us the incomparable Sermon on the 

Mount, but this teaching is not redemptive. The gospel 

that saves is the good news of Christ's death for our sins 

(I Cor. 15:3, 4). The source of our salvation is the blood 

of Christ. 

g. What Jesus did for us is called “the gospel”, 

meaning “good news!” In Mark 16:15, 16 Jesus said 

“go and preach the gospel to every creature. He who 

believes [this gospel] and is baptized will be saved but 

he who does not believe [this gospel] will be 

condemned” We must believe this gospel and be 

baptized to be saved. If we do not believe [this] gospel 

we will not want to nor can be baptized.  

Questions 

1. Who offers forgiveness of sins and eternal lie? 

a. ____  God of Mohammad 

b. ____  God of Hindu 

c. ____  Buddha 

d. ____  The Grace of God - Jesus Christ 

e. ____  God of Jews by law of Moses 

 

2. A person drowning in sin cannot be saved unless he 

is willing to take hold of the saving rope of 

salvation. 

True ____ False____ 

 

3. What is the Gospel – the Good News of Jesus? 

a. ____ God became man- Jesus of Nazareth 

b. ____  Christ became our sin bearer 

c. ____  Christ became our sin offering by 

His death 

d. ____  God raised Christ from the grave for 

us 

e. ____  Christ returned to Heaven to 

intercede for us 

f. ____  All the above 

g. ____  None of the above  

 

సా ంతమైనది కాదు, అది దేవుని బహుమతి; 

రనుల ఫలితంగా కాదు. 

ఒప్పు  తప్పు  ____ 

  

 

 

విశాా స్ం దాా ర్వ బాప్టజిం మరయు స్మరథన్ 

 

పాఠం 4 

"ప్కీసుతలోకి బాప్తజిం" అనేది విశా్వ సంగా రరిగణ్ణంచబడాలి 

మరియు ఆయనక విధేయత చూరడానికి మన 

సుముఖ్తను రరీక్షంచడానికి దేవుని యొకు  క్కనిా  

ఏకరక్ష ఆజఞగా అర్ంా చేసుకోకూడదు. బాప్తజిం అనేది 

విశా్వ సం అని అర్ంా చేసుకనా ప్పు డు మాప్తమే అది 

ప్కీసుతపై విశా్వ సం దా్ధ రా సమస్తరింాచబడుతుందని 

నిరూప్తంచే పౌలు ఉదోేశయ ంతో ఏకీభవిసుతంది. ప్రతేయ కించి, 

బాప్తజిం అనేది ర్క్షకనిగా ప్కీసుతను విశా సించడం అనే 

అరాానాి  కలిగ ఉనా టిు చూడాలి. 

 

a. పౌలు గలతీయులకు క్రవాశాడు, మన్ం క్రీస్తుపై 

విశాా స్ం దాా ర్వ దేవుని కుమారులమని 

నిరూప్టంచడానికి మరయు చట్ిం దాా ర్వ కాదు - 

చటి్టనిన  పాట్టంచడం దాా ర్వ స్మరథంచడానిన  

స్మరథంచే నాయ యవాదులకు విరుదాంగా.అతను ఈ 

సతాయ నిా  ఎలా గటిగిా నొకిు చెపాు డో గమనించండి. 

2:16 — ఏది ఏమైనరు టికీ, ఒక వయ కి త ధరి్ శ్వస్తసత ప్కియల 

ద్ధా రా కాదుగానీ, ప్కీసుతయేసునందు విశా్వ సముంచడం 

ద్ధా రా నీతిమంతులుగా తీరా్ బడతాడని తెలిసి కూడా, 

మనం కూడా ప్కీసుతయేసును విశా సించాము, తదా్ధ రా 

మనం ధరి్ శ్వస్తసత ప్కియల ద్ధా రా కాకండా ప్కీసుతపై 

ఉనా  విశా్వ సం ద్ధా రా నీతిమంతులం అవుతాము. ; 

ధరి్ శ్వస్తసతము యొకు  ప్కియల ద్ధా రా ఏ దేహము 

నీతిమంతుడవు. 

 

2:21 — “నేను దేవుని దయను ర్దోు చేయను, 

ఎందుకంట్ల నీతి చట్ంి ద్ధా రా వచిా నట్యిితే, 

అప్పు డు ప్కీసుత అనవసర్ంగా మర్ణ్ణంచాడు. 

 

3:6-9 — “అలాగే అప్బాహాము దేవుణ్ణు నమిా డు మరియు 

అది అతనికి నీతిగా రరిగణ్ణంచబడింది. కావున 

విశా్వ సముగల వారే అప్బాహాము కమార్కలని 

నిరాారించుకోండి. విశా్వ సం ద్ధా రా దేవుడు 

అనయ జనులను సమరిసా్సత డని లేఖ్నము ముందుగానే 

అప్బాహాముక సువార్తను ప్రకటించి, “అనిా  జనములు 

నీలో ఆశీరా్ దించబడును. కాబటి,ి విశా్వ సం ఉనా వార్క 

విశా్వ సి అయిన అప్బాహాముతో ఆశీరా్ దించబడతార్క. 

3:26 — ప్కీసుతయేసునందు విశా్వ సముంచుట్ ద్ధా రా 

మీర్ందర్క దేవుని కమార్కలు. 

  



4. One shows their belief that the crucified Jesus 

Christ is their Lord and Savior by their 

commitment to Him 

True ____ False ____ 

 

5. Repentance  

a. ____  Is feeling really sorry 

b. ____  Leads to salvation  

c. ____  Causes one to change from a selfish 

sinful life to God’s way of life 

d. ____  Salvation 

e. ____  a and b  

f. ____  b and c 

 

WHAT A LOST PERSON MUST DO TO BE SAVED 

RELATES TO WHAT JESUS DID TO SAVE HIM. 

Lesson 6 

The conditions of salvation are not merely acts 

commanded by one in authority that become the ground 

of our redemption. “Christ crucified” is himself the 

Savior. “He offered himself.” (Hebrews 7:27). “He gave 

himself" (Galatians1:4). The idea that conditions have 

been arbitrarily chosen ignores the cross. Nothing 

nullifies the cross more than to preach the conditions of 

salvation without relating them to the atoning work of the 

Savior. 

What Jesus did to save us determines, therefore, what we 

must do to be saved. Nothing that is required of sinners 

can possibly be for the remission of sins unless it relates 

to the blood of Christ. Faith, for example, possesses no 

redemptive power; but the blood of Christ is redemptive. 

So faith is a condition of salvation because it means trust 

in, or reliance upon the blood of Christ. (See John 3:16 

and Romans 3:25.)  

It Is Required That One Believe In The Crucified Son Of 

God.  

John 3:16 teaches this. “God so loved the world that he 

gave his only begotten son that whosoever believes on 

him shall be saved.” It was his Son that God gave. But the 

Son must be lifted up on the cross. The Son died for our 

sins. Hence, it is not enough merely to believe that Jesus 

is the Son of God. The sinner must also believe in the Son 

crucified for his sins. The faith that saves must be in the 

Son who died to save. “Whom God set forth to be a 

propitiation, through faith in his blood" (Romans 3:25). 

Christ is our propitiation because he shed his blood (His 

sacrifice) for us and we respond to him through faith. We 

must have faith in his blood (trust in his blood) or faith in 

him who shed his blood.  

But what is it to believe in Christ crucified? It is the belief 

that he died for our sins and as well as trust or reliance 

upon him as our sin offering. 

Jesus died to redeem man so one must depend upon or 

trust in his death for salvation. This dependence on Christ 

crucified is faith. This faith is more than confidence in the 

3:27-9 — ప్కీసుతలోనికి బాప్తతసి ం పందిన మీర్ందరూ 

ప్కీసుతను ధరించుకన్నా ర్క. అకు డ యూదుడు లేద్ధ 

ప్ీకవాడు లేడు, బానిస లేద్ధ స్వా చాా  ప్పర్కషుడు 

లేడు, మగ లేద్ధ స్తస్పత అని ఎవరూ లేర్క; ఎందుకంట్ల 

మీర్ందరూ ప్కీసుత యేసులో ఒకు ట్ల. మరియు మీర్క 

ప్కీసుతక చెందినవారైతే, మీర్క అప్బాహాము సంతానం, 

వాగోానం ప్రకార్ం వార్సులు. 

 

బి. గలతీయులు 3:27 బాప్టజింపై క్రగంథంగా 

ఇవ్ా బడలేదు.అతను విశా్వ సం ద్ధా రా సమరింాచడం 

గురించి చరాి సుతనా్న డు. 27వ వచనంలో అతని భావానిా  

మనం అర్ంా చేసుకోగల ఏకైక మార్గం అది ప్వాయబడిన 

సందర్భ ంలోనే. పౌలు బాప్తజిం గురించి ఎందుక 

ప్రస్సతవించాడు? ఇది అతని ప్రధ్యన ఇతివృతాతనికి ఎలా 

సరిపోతుంది (గల. 2:16)? ప్కీసుతలో విశా్వ సం ద్ధా రా 

సమరింాచబడే సందర్భ ంలో అపసతలుడు ఇలా ప్వాశ్వడు: 

"ప్కీసుతలోకి బాప్తజిం పందిన మీర్ందరూ ప్కీసుతను 

ధరించార్క" (3:27). కానీ ఈ ప్రకట్నక ముందు "ప్కీసుత 

యేసునందు విశా్వ సముంచుట్ ద్ధా రా మీర్ందర్క 

దేవుని కమార్కలు" (వచనం 26) అని ప్వాయబడింది. 

బాప్తజిం యొకు  అర్ంా ప్కీసుతపై విశా్వ సం అని 

వరీగకరించబడకపోతే, అది పాల్ వాదనక అసంబదంా 

అవుతుంది. 27వ వచన్ననిా  26వ వచనంతో సమం 

చేయకూడదనుకంట్ల, బాప్తజిం గురించి పౌలు చేసిన 

సూచన అసంబదంా మరియు గందర్గోళ్ంగా ఉంటుంది, 

ఎందుకంట్ల అప్పు డు అతను విశా్వ స సూప్తానికి 

అదనంగా సమర్నా యొకు  షర్తును ప్రవేశపెడతాడు. 

కానీ, 27వ వచనంలోని అపసతలుడు ఇరు టికీ చటిానాి  

పాటించడం ద్ధా రా ర్క్షణక విర్కదంాగా ప్కీసుతపై విశా్వ సం 

ద్ధా రా సమరింాచడానాి  బోధిసుతనా్న డు. 

 

కాబటి ి బాప్తజిం అంట్ల ఏమ్మటి? ఇది కేవలం నీటిలో 

ముంచడం కంట్ల ఎకు వ అని అర్ంా. అంట్ల ప్కీసుతపై 

విశా్వ సం. బాప్తజిం ముందు యేసు దేవుని కమార్కడని 

నమి డం మాప్తమే కాదు. బాప్తజిం అనేది మన పాపాలక 

తనను తాను తాయ గం చేసిన యేసుపై విశా్వ సం. 

 

బాప్తజిం అనేది మన విధేయతను రరీక్షంచడానికి 

ఎంచుకనా  దేవుని ఆజఞ మాప్తమే అయితే, ప్కీసుతను 

ర్క్షకనిగా విశా సించడం కాదు; యేసు 

ఆజ్యఞ ప్తంచినందున ద్ధనిని సమరిు ంచినట్యిితే, అది 

చట్బిదతా అవుతుంది (బాప్తజిం మనం చేస్వ నీతి రనిగా 

మారా్ డం). కానీ, బాప్తజిం అనేది దేవుడు నిరేశోించిన 

విశా్వ స సా రూరంగా భావించినప్పు డు, ద్ధని ద్ధా రా 

మనం ప్కీసుతతో ఐకయ ంగా ఉనా్న ము, అప్పు డు అది 

విశా్వ సం ద్ధా రా సమస్తరింాచబడాలనే గలతీయుల 

నేరథాయ నికి అనుగుణంగా ఉంటుంది. 

 



integrity of Jesus to fulfill his promise to save upon 

certain conditions. The conditions themselves mean trust 

in his death for salvation. Faith looks to the cross, to the 

blood. Jesus did not die merely to induce one to recognize 

him as Lord or king, that is, as one having the right to rule 

over us. He died to save sinners. Hence, faith that saves 

must mean dependence upon his blood. Without trust in 

the blood as an element of faith there is no satisfactory 

response to Christ as a sin offering. Faith that saves must 

have Jesus Christ and him crucified" as its object. This 

faith looks to the cross. Any other notion of faith removes 

Jesus from the cross and makes him no more than a 

teacher or lawgiver. Jesus is Savior. One does not rely, 

therefore, on the conditions, but upon Christ.  

1. One Must Repent Of His Sins In Order To Be Baptized 

And, Thus, Saved.  

Jesus says in Luke 13:3, "... unless you repent, you will 

all likewise perish." It is either repent or perish; the choice 

is ours. Acts 17:30 says, "Truly these times of ignorance 

God overlooked, but now commands all men everywhere 

to repent." All people everywhere are commanded of God 

to repent. Repent of what? Repent of our sins. Repent of 

not fully serving and following all that God says. God is 

pleading with us to repent. He greatly desires that we turn 

to him. He tells us in 2 Peter 3:9, "The Lord is not slack 

concerning His promise, as some men count slackness; 

but is longsuffering toward us, not willing that any should 

perish but that all should come to repentance." God wants 

us to repent so we can be saved.  

Repentance is not just being sorry. 2 Corinthians 7:10 

says, "For Godly sorrow produces repentance leading to 

salvation, not to be regretted; but the sorrow of the world 

produces death." Repentance is a change of heart and a 

change of mind. We must make up our mind to stop living 

life our way and start living it God’s way. It is making up 

our minds that we are going to serve God with all our 

might and do everything.  

Romans 2:4 says, "The goodness of God leads you to 

repentance." God has been so good to us, and this should 

cause us to want to please Him in every way. God, 

because of His love for us, has done so much for us, and 

because of this we read in I John 4:19, "We love Him, 

because He first loved us." This should cause us to want 

to repent and do all the things that He has asked us to do, 

otherwise we do not love God. Jesus said in John 14:24, 

"He who does not love Me does not keep my words."  

2. To Repent Is Basically Synonymous With Becoming A 

Disciple As Well As Confessing Jesus Christ As Lord. 

We not only confess that Jesus is the Christ, the Son of 

the Living God, as Peter did in Matthew 16:18; we also 

confess Him as our Lord. “... if you confess with your 

mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God 

has raised Him from the dead, you will be saved...” 

Romans 10:9. We name Him as our leader, owner, ruler, 

chief, boss, the one who has total authority over our lives. 

Someday everyone will make this confession (" …that at 

"మోక్షం యొకు  ప్రణాళ్లక" అని ప్తలవబడేది అధికార్ంలో 

ఉనా  వయ కి త ఇచిా న ఏకరక్ష ఆదేశ్వల సమ్మతి అని అర్ంా, 

మరియు ద్ధనిని పాటించే వయ కి త మోక్షంతో బహుమతి 

పందినట్యిితే, ఆ ఆదేశ్వలు సా చా మైన చట్బిదతాగా 

మార్కతాయి. 

సి. బాప్టజిం మన్లను రక్షంచడానికి క్రీస్తుపై 

విశాా స్ం నుండి వేరు చేయకూడదు.అతనికి 

విధేయత చూరడానికి మనిష్ట యొకు  సుముఖ్తను 

రరీక్షంచడానికి ప్కీసుత యొకు  అధికార్ంపై ఆధ్యర్రడిన 

ద్ధనిని ఒక ఆజఞ లేద్ధ శ్వసనం చేయడం చట్బిదతాక 

తిరిగ రావడమే. మన పారరరిహారార్ంా ప్కీసుతలో విశా్వ సం 

యొకు  సా రూప్పలుగా రరిగణ్ణంచబడే బాప్తజిం 

చట్బిదతా యొకు  రనిని కలిగ ఉండదు. మోక్షానికి 

ముందసుతగా బాప్తజింను సరిగాగ  ర్క్షంచడానికి ఏకైక 

మార్గం విశా్వ సంగా అర్ంా చేసుకోవడం; అనగా 

పారరరిహారార్మాుగా ప్కీసుతపై ఆధ్యర్రడుట్. 

 

బాప్తతసి ం పందిన వయ కి త కేవలం నీటిలో ముంచబడే 

చర్య పై కాకండా, సిలువపై తన కనాు లను కలిగ 

ఉండాలి. విశా్వ సం రశా్వ తాతపానికి ద్ధరితీసుతందని 

మరియు రశా్వ తాతరం బాప్తజింక ద్ధరితీసుతందనే 

ఆలోచనను ప్రస్సర్ం చేయకండా మనం చాలా 

జ్యప్గతతగా ఉండాలి మరియు విధేయత యొకు  చర్య గా 

బాప్తజిం వేర్క మరియు విశా్వ స్సనికి భినా ంగా ఉంటుంది. 

ఆ ఆలోచన చట్బిదతా అవుతుంది. 

 

డి. బాప్టజింలో మన్ం క్రీస్తుతో ధరంచి ఉనాన ము. 

"ప్కీసుతలో" మరియు "ప్కీసుతలోకి" ప్కీసుతతో ఐకయ తను 

సూచిసుతంది. చట్ంి ద్ధా రా (యోగయ త ద్ధా రా లేద్ధ నీతి 

ప్కియలు చేయడం ద్ధా రా) సమరింాచబడటానికి 

ప్రయతిా ంచడం అంట్ల "ప్కీసుత నుండి 

వేర్కచేయబడట్ం" (గలతీయులు 5:4), కానీ విశా్వ సం 

ద్ధా రా సమరింాచబడట్ం (బాప్తజింలో 

మూరీతభవించడం) అంట్ల ప్కీసుతతో ఐకయ త. గలతీయులక 

3:26, 27లోని అపసతలుడి వాదన ఇది. బాప్తజిం అనేది 

పారరరిహారార్ంాగా ప్కీసుతపై విశా్వ సం కాకండా అర్ంా 

చేసుకోలేము. బాప్తజిం యొకు  ఆవశయ కతను 

నిరూప్తంచడానికి గలతీయులక 3:27ని ఉట్ంకించడం 

అంట్ల ద్ధనిని సరైన సందర్భ ంలో రరిగణ్ణంచడంలో 

విఫలమవడమే. గలతీయులు 3:26, 27 బాప్తజిం అనేది 

విశా్వ సం మూరీతభవించిన, వయ కీ తకరించబడిన లేద్ధ 

చిప్తించబడిందని చూప్తసుతంది. మన పాపాలక బలిగా 

ప్కీసుతపై మన విశా్వ సం దా్ధ రా, బాప్తజిం ఫలితంగా మనం 

ప్కీసుతలోనికి వచిా  ప్కీసుతను ధరించడం జర్కగుతుంది. 

ప్కీసుతను ధరించి, ప్కీసుత నీతితో కరు బడి, మన సా ంతం 

కాదు, ప్కీసుతలోకి ప్రవేశించడం, 

 

ఇ. ముగింప్ప: 



the name of Jesus every knee should bow, of those in 

heaven, and of those on earth, and of those under the 

earth, and that every tongue should confess that Jesus 

Christ is Lord, to the glory of God the Father." 

Philippians 2:10-11) but for some it will be too late. 

Since baptism is the embodiment of faith and a sinner’s 

appeal to God for forgiveness, it is obvious that without 

faith in Christ as one’s sacrifice and without surrounding 

to Jesus as Lord. There can be no baptism, and thus no 

salvation.  

 

3. So What Must One Do To Be Saved? 

Repentance is “in the name of Jesus Christ." Jesus as the 

Christ is man’s sin offering. Hence, repentance must be 

"in the name of" the crucified Christ. The phrase "in the 

name of Jesus Christ" signifies not only the authority of 

Jesus, but reliance upon him as sin offering. Hence, 

repentance is not merely turning away from sin, but it is 

related to turning to Jesus as sin offering. Such repentance 

is inseparable from faith that means trust in Jesus Christ. 

Peter spent much time on Pentecost leading his hearers to 

repentance. But it was not a mere turning from sin that he 

sought, but such a turning from sin as would lead to a full 

acceptance of the Lord and Savior. The rejection of Christ 

through unbelief was also a sin that called for repentance. 

When one repents of the rejection of Jesus as Savior he 

accepts him as the Savior. Faith, therefore, must be 

accompanied by repentance, and repentance must be 

associated with trust before one has responded to Christ 

as his sin offering.  

4. It Is Required That Penitent Believers Be Baptized In 

The Name Of Jesus Christ" (Acts 2:38).  

The relation of baptism to faith in the scriptures is easily 

revealed as the expression or the embodiment of faith. 

What is signified by trust in Christ crucified is outwardly 

expressed or embodied by baptism which is a burial in 

and a resurrection from the water "in the name of Jesus 

Christ." Baptism, therefore, signifies trust in Christ. It is 

not something different from faith added to faith and 

repentance, but an expression of both. Hence, Peter 

commanded his hearers to repent and be baptized.....in the 

name of Jesus Christ for the remission of sins" (Acts 

2:38). Baptism, like faith, looks to Calvary, to Christ as 

sin offering. It has, therefore, the meaning of faith. God 

has joined baptism to faith and repentance, and he expects 

every one of us "to be baptized in the name of the Lord" 

(Acts 10:48).  

Conclusion:  

The conditions of salvation are responses to Christ as sin 

offering. They are meaningless, therefore, apart from the 

cross. It is senseless and pointless to reach the conditions 

without first having reached Jesus as a sin offering. The 

conditions are not a few commands arbitrarily given by one 

in authority to test man's willingness to obey, but natural 

responses to one who is man's sin offering. He must make 

Christ crucified his plea before God and expect salvation 

క్షమారణ పందడం కోసం కాకండా దేవుని ఆజఞను 

పాటించడం కోసం బాప్తజిం పందడం మరియు 

సిలువపై ప్కీసుత యొకు  మెరిటోరియస్ మర్ణం ద్ధా రా 

మోక్షం పందడం అనేది బాప్తజింను ఒక రనిగా 

మార్కసుతంది మరియు అందువల ిచట్బిదతా యొకు  ఒక 

రూరం. మనము మన సా ంత నీతి ప్కియలచేత 

ర్క్షంచబడము గాని ప్కీసుతనందు విశా్వ సముతో 

ర్క్షంరబడాాము. 

 

ప్రభువు అనేక ఆజఞలు ఇచాా డు. ఉద్ధహర్ణక, "నినాు  

అడిగేవాడికి ఇవా ండి మరియు మీ నుండి ర్కణం 

తీసుకనే వారిని తిర్సు రించవదోు". ఇది ఒక ఆదేశం. ఈ 

ఆజఞను పాటించడం ద్ధా రా తెలియకండానే 

ర్క్షంరబడవచా ని భావించడం, Ephని తిర్సు రించడం. 

2:8-9: “కృరచేత మీర్క విశా్వ సము ద్ధా రా ర్క్షంరబడాార్క, 

అది మీవలన కాదు; అది దేవుని బహుమానం, ఎవా రూ 

గొరు లు చెప్పు కోకూడదని, ప్కియల ఫలితంగా కాదు." ఇది 

తీతు 3:5ని కూడా తిర్సు రించింది: “ఆయన మనలిా  

ర్క్షంచాడు, మనం నీతితో చేసిన రనుల ఆధ్యర్ంగా 

కాదు. ప్పనర్కతు తిత మరియు రరిశుదా్ధతి  ద్ధా రా 

ప్పనర్కదరాించడం ద్ధా రా అతని దయ ప్రకార్ం. ఇది ఒక 

ఆజఞక విధేయతగా ఉంటుంది, కానీ యేసును 

ర్క్షంచడానికి లేద్ధ మర్ణం, ఖ్ననం మరియు 

ప్పనర్కతాానం కోసం ప్కీసుతపై విశా్వ సంతో నేర్కగా 

అనుసంధ్యనించబడదు.రండోది బాప్తజిం అని క్కతత 

నిబంధన ర్చయితలు ర్క్షంరబడాలని చెపాు ర్క. 

 

ప్రశా లు 

6. బాప్తజిం అనేది ఒకఆయనక విధేయత 

చూరడానికి మన సుముఖ్తను రరీక్షంచడానికి 

దేవుని ఏకరక్ష ఆదేశం 

ఒప్పు  తప్పు  ____  

 

7. మానవుడు దేవుని సంతోషపెట్ల ి తన రనుల 

ద్ధా రా ర్క్షంరబడతాడు 

ఒప్పు  తప్పు  ____  

 

8. బాప్తజిం అనేది మనిష్ట నుండి పాపాలను 

శుప్భరరిచే తాయ గంగా తనను తాను 

సమరిు ంచుకనా  యేసుపై విశా్వ సం యొకు  

చర్య . 

ఒప్పు  తప్పు  ____  

 

9. బాప్తజిం అనేది విధేయతతో కూడిన చర్య  

మరియు విశా్వ సం నుండి వేర్కగా మరియు 

వేర్కగా ఉంటుంది. 

ఒప్పు  తప్పు  ____  

 



because of Jesus’ death on man's behalf. The sinner is being 

called, not merely to confess Jesus as his Lord but as Savior.  

Questions 

1. Whoever is committed to the only begotten son shall 

be saved because he desires to please God by doing 

His will. 

True ____ False ____ 

 

2. To believe in the crucified Christ is to   

a. ____  believe Christ died as our sin sacrifice 

b. ____  put trust and reliance upon Him as sin 

offering 

c. ____  a and b 

 

3. Why is it necessary for a person to repent  

a. ____  It is not necessary  

b. ____  To obey a command 

c. ____ Repenting is an act of change in attitude 

and life  and may include a verbal statement 

of such action.  

 

4. Expressing one’s belief that Jesus is Lord and Savior 

is totally unnecessary. 

      True ____ False____ 

 

5. Is there any benefit in appealing to God for 

forgiveness if you do not have faith that he can or 

are unwilling to put your trust in Him? 

     Yes ____ No ____  

 

SHOULD BABIES BE BAPTIZED? 

 

I believe that babies should not and cannot be baptized and 

here are the reasons why not.  

 

Lesson 7 

1.  Infant Baptism Is Unbiblical 

a.   Since baptism is the embodiment of faith and a 

sinner’s appeal to God for forgiveness, it is obvious that 

without faith in Christ as one’s sin sacrifice, there can be 

no baptism. 

 

Acts 22:16 — An infant is incapable of calling on the name 

of the Lord. 

 

1 Peter 3:21 — An infant is incapable of appealing to God 

for a good conscience. 

Colossians 2:12 — An infant is incapable of having faith in 

the working of God. 

 

b. The scriptures describe those who are to be baptized 

and the description excludes infants. 

Matthew 28:19 — “make disciples of all the nations, 

baptizing them (Those who became 

disciples).” 

10. మన పాపాలక తాయ గంగా ప్కీసుతపై మన విశా్వ సం 

మరియు విశా్వ సం ద్ధా రా, బాప్తజిం వసుతంది 

a. ____ ప్కీసుతతో ధరించడం. 

b. ____ఉండట్ంప్కీసుత యొకు  నీతితో 

కరు బడి ఉంటుంది మరియు మన 

సా ంతది కాదు 

c. ____ ప్కీసుతలోకి ప్రవేశించడం 

d. ____ ప్కీసుతతో పదుప్ప సంబంధంలోకి 

రావడం 

e. ____ అనిా  పైన. 

 

ఎవ్రైనా బాప్టుస్మ ం తీస్తకోవాలంటే త్పు నిస్రగా 

తీరచ వ్లసిన్ అవ్స్ర్వలు ఉనాన యా? 

 

పాఠం 5 

అవును, బాప్తజిం కోసం ముందసుత అవసరాలు 

ఉన్నా యి. అపసతలుల కార్య ములు 8లోని ఫిలిప్ 

మరియు ఇథియోప్తయన్ కోశ్వధికారి యొకు  వృతాత ంతం 

నుండి ఇది సు షంిగా కనిప్తసుతంది. యెషయా 53 నుండి 

ప్పార్ంభించి, యేసుక బోధించబడిన తరాా త, 

నప్పంసకడు, “ఇదిగో, ఇకు డ నీర్క ఉంది, నేను 

ఎందుక బాప్తతసి ం తీసుకోలేను?” అని అడిగాడు. ఫిలిప్ 

యొకు  సమాధ్యనం ఒక ముందసుత ఆవశయ కతను 

చూప్తంది: "మీర్క మీ హృదయంతో విశా సిస్వత, మీర్క 

నమి వచుా ." అతను నమి కపోతే, అతను బాప్తజిం 

పందలేడని తారిు కం. 

మతతయి 28:19లో నమోదు చేయబడిన “గొరు -కమ్మషన్” 

బాప్తజిం కోసం ముందసుత అవసరాలు ఉన్నా యని కూడా 

సు షంిగా తెలియజేసుతంది: “వెళ్ల ి అనాి  దేశ్వలను 

శిషుయ లనుగా చేయండి, తంప్డి, కమార్కడు మరియు 

రరిశుదా్ధతి  న్నమంలో వారికి బాప్తతసి ం ఇవా ండి”. 

బాప్తతసి ం తీసుకోవడానికి మనం ఎవర్క? మనం 

శిషుయ లక మాప్తమే బాప్తజిం ఇవాా లి - యేసును 

అనుసరించాలని మరియు ఆయన నుండి 

నేర్కా కోవాలని నిర్ుయించుకనా  వయ కతలు. యేసును 

అనుసరించాలని నిర్ుయించుకోని వార్క 

(రశా్వ తాతరరడండి) బాప్తజిం పందకూడదు. 

బాప్తజిం కోసం ముందసుత అవసరాలను 

వయ కీ తకరించడానికి సర్ళ్మైన మరియు అతయ ంత సంక్షరత 

మార్గం ఏమ్మట్ంట్ల, బాప్తజిం పందడానికి మనం 

విశా సించాలి మరియు రశా్వ తాతరరడాలి; అంట్ల, వీటి 

అర్ంా ఏమ్మటో మనం అర్ంా చేసుకంట్ల. అయితే, ఆ 

సర్ళ్తలో, గుప్ర్ం ముందు బండిని పందడం సులభం 

కావచుా  మరియు అలా చేయడం ద్ధా రా మనం 

యేసుప్కీసుత సువార్త యొకు  కేంప్ద్ధనాి  విసి రించవచుా  

(లేద్ధ నొకిు చెరు డంలో విఫలం కావచుా ). 

ప్కీసుత శిలువ, విశా్వ సం (నమి కం మరియు నమి కంగా), 

రశా్వ తాతరం, శిషయ తా ం, యేసు ప్రభువు, బాప్తజిం మరియు 



 

Mark 16:16 — “He who has believed and has been baptized 

shall be saved.” 

 

Acts 2:41 — “Then those who had received his word were 

baptized.” 

 

Acts 8:12 — “...when they believed ... they were baptized, 

men and women alike.” 

 

Acts 8:36-37 — “What prevents me from being baptized?”  

“...if you believe with all your heart, you 

may.” 

 

c.   Simply stated, it was not practiced in the New 

Testament. The earliest historical references to infant 

baptism came 150 years (Origen) to 200 years (Irenaeus) 

after Pentecost. This prolonged silence makes it obvious that 

infant baptism was an innovation to what the apostolic 

church practiced. Even those who defend the practice of 

infant baptism have to admit this is so. Consider, for 

example, L. Berkhof in his Systematic Theology under the 

heading, “the Scriptural basis for infant baptism.” He writes: 

“It may be said at the outset that there is no explicit command 

in the Bible to baptize children, and that there is not a single 

instance in which we are plainly told that children were 

baptized. But this does not necessarily make infant baptism 

unbiblical” (p. 632). 

 

2.  Some Arguments Given By Those Who Believe In 

Infant Baptism  

 

a.  Martin Luther in his “Large Catechism Part Fourth: 

i. “That the Baptism of infants is pleasing to Christ is 

sufficiently proved from His own work, namely, that God 

sanctifies many of them who have been thus baptized, and 

has given them the Holy Ghost; and that there are yet many 

even today in whom we perceive that they have the Holy 

Ghost both because of their doctrine and life ... This is 

indeed the best and strongest proof for the simple-minded 

and unlearned.”  

ii. “Further, we say that we are not so much concerned to 

know whether the person baptized believes or not; for on 

that account Baptism does not become invalid; but 

everything depends upon the Word and command of God. 

When the Word is added to the water, Baptism is valid, 

even though faith be wanting... For even though a Jew 

should today come dishonestly and with evil purpose, and 

we should baptize him in all good faith, we must say that 

his baptism is nevertheless genuine. For here is the water 

together with the Word of God, even though he does not 

receive it as he should.” 

iii. “Therefore they are presumptuous, clumsy minds that 

draw such inferences and conclusions as these: Where 

there is not the true faith, there also can be no true Baptism. 

విమోచన మధయ  ముఖ్య మైన, ముఖ్య మైన, సంబంధం 

ఉంది. కింది వాటిని రరిగణ్ణంచండి: 

3. బాప్టజిం పందేందుకు,ఓne అత్ను ఒక రక్షకుని 

అవ్స్రం ఒక పాప్ట అని గురుంచాల్న. 

1 తిమోతి 1:15 "ప్కీసుత యేసు పాప్పలను ర్క్షంచడానికి 

ఈ లోకానికి వచాా డని నమి దగనది, పూరిత 

అంీకారానికి అర్హమైనది, వారిలో నేను అందరికంట్ల 

ముందునా్న ను." 

చాలా మందికి ర్క్షకని అవసర్ం లేదు, ఎందుకంట్ల 

వార్క కోలోు యినటిు అనిప్తంచదు. కదిలే ఉరన్నయ సం 

వినడం ద్ధా రా వచిా న్న; బహుశ్వ మీతో సతాయ నిా  

రంచుకనే సా్వ హితుడు కావచుా ; బహుశ్వ ఒక 

కర్రప్తానిా  చదవడం దా్ధ రా; ఏది ఏమైన్న, "అందరూ 

పారం చేసి దేవుని మహిమక దూర్మయాయ ర్క" 

(ర్దమనిు 3:23) అని ఏదో ఒక విధంగా అర్ంా 

చేసుకోవాలి. యెషయా ప్రవక త చాలా కాలం ప్కితం 

చెప్తు నటిుగా: మన పాపాలు దేవుని ముఖానిా  మనక 

ద్ధచిపెటిాయి, కాబటి ిఅతను వినలేడు." (యెషయా 

59:2) మన సా ంత పారం మనలిా  దేవుని నుండి వేర్క 

చేసుతంది! "పాపానికి జీతం మర్ణం" మనం ర్దమనిు 

6:23 లో చదవండి. ఇది ఒక ఆధ్యయ తిి క మర్ణం, ఇది 

కోలోు యిన వారికి దేవుని నుండి వేర్కచేయడం. 

"అయితే న్న మంచి రనుల సంగతేంటి?" ఎవరైన్న 

చెరు వచాు . సమాధ్యనం తిరిగ వసుతంది: "కృరచేత 

మీర్క విశా్వ సం ద్ధా రా ర్క్షంరబడాార్క, మరియు అది 

మీ వల ి కాదు; ఇది దేవుని బహుమానం, ఎవరైన్న 

గొరు లు చెప్పు కోకండా ఉండేందుక ఇది ప్కియల 

ద్ధా రా కాదు" (ఎనస్పయులక 2:8, 9). "అయితే న్న 

పాపాలు చాలా చినా వి" అని ఇతర్కలు అంటార్క, కానీ 

"ఎవరైతే మతతం ధరి్ శ్వస్తస్సత నాి  పాటిస్సత ర్ద, మరియు 

ఒక విషయంలో పర్పాటిు చేస్వత, అతను అనిా ంటికీ 

దోష్టగా ఉంటాడు" (యాకోబు 2:10). 

మానవ అహంకార్ం మరియు సా యం సమృది ా

మోక్షానికి వయ తిరేకంగా ఉనా  గొరు  అడంాకలు. 

క్షమారణ అవసర్మయేయ  పాప్త అని అంీకరించడానికి 

నిరాకరించినవాడు తప్తు పోతాడు మరియు 

ర్క్షంచబడటానికి బాప్తజిం పందలేడు.పాప్పలక 

మోక్షం కావాలి. 

4. బాప్టజిం పందేందుకు,ఒకట్టయేస్త మాక్రత్మే 

మోక్షానికి నిరీక్షణ అని గురుంచాల్న. 

 

వేరే మార్గం లేదు. శిలువపై తన మర్ణం ద్ధా రా, 

యేసు పాప్పలను ర్క్షంచగలడు, విడిప్తంచగలడు 

మరియు విమోచన ప్కయధనం చేయగలడు. 

యోహాను 14:6లో, యేసు ఇలా ప్రకటించాడు: "నేనే 

మార్గమును, సతయ మును, జీవమును: న్న ద్ధా రా తరు  

మనుషుయ డు తంప్డియొదకో రాడు." మనం దేవునిని 

చేర్కకోగల ఏకైక మార్గం ప్కీసుత ద్ధా రానే. మనము 



Just as if I would infer: If I do not believe, then Christ is 

nothing; or thus: If I am not obedient, then father, mother, 

and government are nothing. Gold is none the less gold 

though a harlot wear it in sin and shame.” 

b.   Catholic:  

i. “Some people mistakenly contend that the phrase 

“Repent and be baptized” and “Believe and be 

baptized” demonstrate that only those old enough to 

repent can be baptized. But, consider 2 Thessalonians 

3:10, “If anyone was unwilling to work, neither should 

that one eat.” It says anyone. Does that mean that we 

should starve our babies since they don’t work? Of, 

course not. The verbs “to repent”, “to believe”, and “to 

work” apply only to the extent that a person is capable 

of doing so.” 

ii. “Infants moved by God’s grace can receive His Gift of 

faith. When Mary brought Jesus to St. Elizabeth and St. 

John the Baptist. Elizabeth replied, “The infant in my 

womb leaped for joy.” 

a. Calvin justified infant baptism on the grounds that there 

is a seed of faith which is implanted in the children of 

believing parents because of the covenant promise of 

God. Thus the Reformed evangelical position: 1) While 

there is no explicit command, infant baptism is based on 

the essential unity and continuity of the covenant of 

grace, 2) The covenant of grace is a single, spiritual 

covenant made initially with Abraham and fulfilled in 

Christ, 3) No faith is necessary, 4) Because of 

covenantal unity, the sign of the new covenant can be 

given to the children of believers in the NT, just as 

Abraham gave the sign of the covenant God made with 

him to his infant sons in the OT, and 5) The sign of the 

new covenant is baptism which replaces the old 

covenant sign of circumcision. This accounts for things 

like “household baptisms,” in which it is assumed that 

infants were baptized, “covenant children” instead of 

“privileged children” in 1 Corinthians 7:14, and the 

“inclusion” of little children in the kingdom of God as 

opposed to the “likeness” of little children to kingdom 

citizens in Mark 10:14-16. 

 

A Rebuttal 

Nowhere does the Bible mention a single, spiritual 

“covenant of grace” that somehow spans the ages and 

connects Abraham to Christ.  

While their physical relationship to Abraham entitled them 

to temporal, physical blessings under the Abrahamic 

covenant, it did not entitle his descendants to any eternal, 

spiritual blessings unless they were spiritually like their 

father Abraham (i.e. they were looking in faith to God). God 

has never promised spiritual blessings to anyone, at any time, 

on any other basis than grace. And grace by its very 

definition not only excludes all human merit; it also excludes 

అపసతలుల కార్య ములు 4:12 లో కూడా 

చదువుతాము, "ఇతర్వాటిలో ర్క్షణ లేదు, 

ఎందుకంట్ల మనము ర్క్షంరబడవలసిన 

మనుషుయ లలో ఆకాశము ప్కింద మరే ఇతర్ న్నమము 

ఇవా బడలేదు." మహమి ద్, బుదాుడు, జుడాయిజం, 

హిందూ దేవుళి్ల లేద్ధ మరే ఇతర్ మతంపై 

ఆధ్యర్రడట్ం ద్ధా రా మనం ర్క్షంచబడలేము. ఈ 

ర్దజు జర్కగుతునా టిుగా మనం మన సా ంత "స్తకైసతవ 

మతం" వయ వసనాు రూపందించుకోలేము మరియు 

అది మనలను కాపాడుతుందని ఆశించలేము. 

యేసుప్కీసుత మాప్తమే మన ర్క్షణ క్కర్క 

రరిసితాులను పేరొు నగలడు ఎందుకంట్ల ఆయన 

మన మూలాయ నాి  చెలింిచాడు మరియు మన ఏకైక 

ర్క్షకడు. వేరే మార్గం లేదు.శిక్షంచబడిన పాప్పలక 

దైవిక దయను తీసుకరావడానికి యేసు పాప్పల కోసం 

ఏమ్మ చేస్సడు. 

3.పాప్పలను రక్షంచడానికి యేస్త ఏమ చేస్సడు? 

a. యేస్త మనిషి అయాయ డు. యేసు రాకముందు, 

ఆయన దేవుడు (యోహాను 1:1) మరియు దేవునితో 

సమానతా ంలో ఉనా్న డు (ఫిలి. 2:6). కానీ మనిష్ట 

యొకు  ర్క్షకడు మానవుడు మరియు దైవంగా 

ఉండాలి; లేకంట్ల మనిష్ట పాపాలను భరించలేడు. 

అతను తనను తాను ఖాళ్ల చేసుకనా్న డు ... 

మనుషుయ ల పోలికలో వచాా డు." (ఫిలి. 2:7). 

బి. క్రీస్తు మన్ పాపానిన  మోసేవాడు అయాయ డు. 

“అయితే ఆయన మన అతిప్కమాల నిమ్మతతము 

గుచా బడెను, మన దోషములనుబటి ి

నలిగంచబడెను; మనక శ్వంతిని కలిగంచిన శిక్ష 

అతని మీద రడింది, మరియు అతని గాయాల 

ద్ధా రా మనం సా సతా పంద్ధము ... మరియు 

ప్రభువు మనందరి దోషనిా  అతనిపై మోపాడు 

”(యెషయా. 53: 5, 6). "పారము తెలియని వానిని 

మన క్కర్క పారముగా చేస్సడు." (II క్కరిం. 5:21) 

"చెటిుపై తన సా ంత శరీర్ములో మన పారములను 

భరించినవాడు" (1పేతు. 2:24). మనిష్ట పారం 

మోస్వవాడు. 

సి.ప్కీసుత మన పారరరిహారార్ ా బలి అయాయ డు. 

"దేవుడు అతని ర్క తములో విశా్వ సముంచుట్ ద్ధా రా 

అతనిని ప్పాయశాి తత బలిగా సమరిు ంచెను" (ర్దమా. 

3:25). "ప్కీసుత మన పాపాల క్కర్క చనిపోయాడు" (I 

క్కరిం. 15:3). 

డి.అతను మా కోసం పెరిగాడు. “అయితే ఇప్పు డు 

ప్కీసుత మృతులలోనుండి లేచాడు, నిప్దిసుతనా  వారి 

మదటి ఫలం. మనిష్ట దా్ధ రా వచిా నందున, మనిష్ట 

ద్ధా రా మర్ణం (శరీర్ంలో ఉనా  ప్కీసుత) మృతుల 

ప్పనర్కతాానం కూడా వచిా ంది. ఎందుకంట్ల 



physical and natural descent. This is true in both the Old and 

New Testaments no matter what the covenant. 

The children of believers are in a very privileged position. 

They are the subjects of their parents' prayers, they are 

exposed to the Word of God and to the testimonies of their 

parents and other Christians, and they are urged to seek the 

Lord while he may be found and call upon him while he is 

near. But nowhere in the NT are we told to baptize them until 

they give evidence that they come to personal faith in God 

through Christ Jesus the savior.  

Just because they are children of believers does not mean 

they have been chosen by God, nor that they have any share 

in the new covenant. To baptize them as if they did, or in the 

hope that they will, is unbiblical. To baptize them as a sign 

that they are “covenant children” who need to respond to the 

gracious overtures of God, is to go back to the types and 

shadows of the OT, to the days of Abraham and Moses when 

God was preparing Israel and the world for the emergence of 

a new nation and people who would all know him, love him, 

and serve him.  

That circumcision was a prophetic type of baptism is seen in 

Colossians 2:11, 12: “In Him you were also circumcised with 

the circumcision made without hands, by putting off the 

body of the sins of the flesh, by the circumcision of Christ, 

buried with Him in baptism, in which you also were raised 

with Him through faith in the working of God, who raised 

Him from the dead.”  The language cannot apply to infants: 

an infant has no sins to be put off and an infant has no faith 

in the working of God. 

Baptism of unknowing, unbelieving infants is as unbiblical 

and ineffective to accomplish the biblical purposes for 

baptism as it is for adults. 

 

E. When Is A Child Old Enough To Be Baptized? 

 

This is an important question, especially for parents and 

grandparents. There is not really a clear, concise answer in 

the scriptures for this question. This may imply that it is the 

wrong question. If so, what should the question then be? A 

more useful question might be: “What must a child (or any 

person) know and understand in order to be baptized?  

Maturity and capacity for understanding spiritual matters 

does not always depend exactly on the age of the person. 

 

The answer to this question (“What must a person know and 

understand in order to be baptized?) has answers in the 

scriptures. These answers can be put in the form of questions 

that you can ask the child to answer. Here are some questions 

that a person must be able to answer in order to be ready to 

be baptized: 

1. Who is God? 

2. What is sin? 

3. What is the result when a person sins? 

4. What does it mean to be lost? 

ఆద్ధములో అందరూ చనిపోతార్క, అలాగే ప్కీసుతలో 

కూడా అందరూ ప్బతికించబడతార్క." (I క్కరిం. 15. 20-

22) "అతను "మన సమర్నా క్కర్క లేరబడాాడు." 

(ర్దమా. 4:25) 

ఇ. ఆయన్ దేవుని కుడిపార్ ా మున్ మన్ కొరకు 

విజ్ఞఞ పన్ చేయుచునాన డు."కాబటి ి అతను తన 

ద్ధా రా దేవుని దగ గర్క వచేా వారిని పూరితగా 

ర్క్షంచగలడు, ఎందుకంట్ల అతను ఎలపి్పు డూ వారి 

కోసం మధయ వరి తతా ం వహించడానికి జీవిస్సతడు" 

(హెప్ీయులు 7:25). ఒకటి” (1 యోహాను 2:1). 

“చనిపోయిన యేసుప్కీసుత, ద్ధనికంట్ల ఎకు వగా, 

జీవానికి లేరబడాాడు-దేవుని కడిపార్్ ా ంలో 

ఉనా్న డు మరియు మన కోసం విజ్యఞరన చేసుతనా్న డు 

(ర్దమనిు 8:24). 

f. క్రీస్తు మాన్వుని క్రపయోజన్ం కోస్ం అనేక ఇత్ర 

పనులను చేశాడు, కానీ అత్ని మరణం దాా ర్వ 

అత్ను మన్లను విమోచించాడు.ఉద్ధహర్ణక, 

అతను మనక క్కండపై స్సటిలేని ఉరన్నయ సం 

మ్మగలాా డు, కానీ ఈ బోధన విమోచన కాదు. ర్క్షంచే 

సువార్త మన పాపాల క్కర్క ప్కీసుత మర్ణానికి 

సంబంధించిన శుభవార్త (I క్కరిం. 15:3, 4). మన 

ర్క్షణక మూలం ప్కీసుత ర్క తమే. 

g. యేస్త మన్ కొరకు చేసిన్ దానిని "స్తవారు" అని 

ప్టలుస్సు రు, అంటే "శుభవారు!" మార్కు  16:15, 16లో 

యేసు ఇలా అనా్న డు: “వెళ్ల ి ప్రతి ప్పాణ్ణకి సువార్త 

ప్రకటించు. [ఈ సువార్తను] విశా సించి బాప్తతసి ము 

పందినవాడు ర్క్షంరబడును గాని [ఈ సువార్తను] 

విశా సించని వాడు ఖ్ండించబడును” మనము ఈ 

సువార్తను నమ్మి  ర్క్షంరబడుట్క బాప్తతసి ము 

పంద్ధలి. మనము [ఈ] సువార్తను 

విశా సించనట్యిితే మనము బాప్తతసి ము 

పందుట్క ఇషరిడము లేద్ధ పందలేము. 

ప్రశా లు 

6. పార క్షమారణ మరియు శ్వశా తమైన అబదా్ధనాి  

ఎవర్క అందిస్సతర్క? 

a. ____మహమి ద్ దేవుడు 

b. ____హిందువుల దేవుడు 

c. ____బుదాుడు 

d. ____ దేవుని దయ -యేసుప్కీసుత 

e. ____మోషే చట్ంి ప్రకార్ం యూదుల 

దేవుడు 

 

7. పారంలో మునిగపోతునా  వయ కి త మోక్షం అనే 

తాడును రటిుకోవడానికి ఇషరిడకపోతే అతను 

ర్క్షంచబడడు. 

ఒప్పు  తప్పు ____ 

 

8. సువార్త అంట్ల ఏమ్మటి - యేసు యొకు  శుభవార్త? 



5. What does it mean to be saved? 

6. Who is Jesus? 

7. Why was Jesus crucified or why did Jesus have to 

die? 

8. What does God promise to do for a person in 

baptism? 

9. What does it mean when we say that our sins are 

washed away by the blood of Jesus? 

10. What does it mean to say that Jesus died for you? 

 

In addition, these questions of a personal nature may be 

asked: 

1.   Are you lost? 

2. Why do you feel guilty before God? 

3. Why do you want to be baptized? 

4. Have you repented of your sins? What does that 

mean? 

5. Do you believe in Jesus? What does that mean? What 

does believing in Jesus have to do with his death on 

the cross? 

6. Are you ready to commit yourself and your life to 

Jesus Christ and confess Him as your Lord? What 

does it mean for Jesus to be the Lord? 

 

NOTES: 

1. These questions are all to be answered, not with a 

simple yes or no, but with expressions of the child’s 

own understanding. 

2. A child (or adult) may not have to understand 

theological words like “justification, atonement, 

reconciliation, propitiation, redemption, regeneration, 

etc. but they can answer these questions in their own 

vocabulary in simple terms. 

3. Be careful of children who are mainly motivated by a 

desire to please adults. 

4. Regular participation is Bible reading and prayer, 

worship, listening to sermons and classes are 

important to gauge spiritual awareness. 

5. The child must be able to make a commitment to the 

Lord in terms of obedience. 

 

Questions  

1. Baptism is 

a. ____  Another’s, not your, decision based on their 

belief  

b. ____  A personal decision based on faith and trust 

 

2. What does the Bible say about baptism? 

a. ____  make disciples of all the nations, baptizing 

them  

b. ____ he who has believed and has been baptized shall 

be saved. 

c. ____  those who had received his word were baptized. 

d. ____ be baptized for a gravely ill or deceased family 

member or friend 

a. ____ దేవుడు మానవుడయాయ డు- 

నజరేయుడైన యేసు 

b. ____ ప్కీసుత మన పాపానిా  మోస్వవాడు 

అయాయ డు 

c. ____ ప్కీసుత తన మర్ణం ద్ధా రా మన 

పారరరిహారార్ ాబలి అయాయ డు 

d. ____ దేవుడు మన క్కర్క ప్కీసుతను సమాధి 

నుండి లేపాడు 

e. ____ ప్కీసుత మన కోసం మధయ వరి తతా ం 

వహించడానికి సా రాగనికి తిరిగ వచాా డు 

f. ____పైవనీా  

g. ____పైవేవీ కాదు 

 

9. సిలువ వేయబడిన యేసుప్కీసుత తమ ప్రభువు 

మరియు ర్క్షకడని వారి నమి కానిా  ఆయన 

రట్ ితమకనా  నిబదతా ద్ధా రా ఒకర్క 

చూప్పతార్క 

నిజమే____ తప్పు డు ____ 

 

10. రశా్వ తాతరం 

a. ____నిజంగా జ్యలి వేస్తంది 

b. ____ముకి తకి ద్ధరి తీసుతంది 

c. ____ ఒకటి నుండి c కి 

కార్ణమవుతుందిసా్స ర్పాూరిత పారప్ప 

జీవితం నుండి దేవుని జీవన విధ్యన్ననికి 

తొంగచూడండి 

d. ____మోక్షం 

e. ____ a మరియు b 

f. ____ బి మరియు సి 

 

 

త్ప్టు పోయిన్ వ్య కి ు రక్షంపబడట్టనికి ఏమ చేయాల్న 

అనేది అత్నిని రక్షంచడానికి యేస్త చేసిన్ దానికి 

స్ంబంధించిన్ది. 

పాఠం 6 

మోక్షం యొకు  రరిసితాులు కేవలం అధికార్ంలో 

ఉనా  వయ కి తచే ఆజ్యఞ ప్తంచబడిన చర్య లు కాదు, అది 

మన విమోచన్ననికి కార్ణం. "సిలువ వేయబడిన 

ప్కీసుత" సా యంగా ర్క్షకడు. "అతను తనను తాను 

సమరిు ంచుకనా్న డు." (హెప్ీయులు 7:27). "అతను 

తనను తాను ఇచాు కనా్న డు" (గలతీయులక 1: 4) 

రరిసితాులు ఏకరక్షంగా ఎంప్తక చేయబడాాయి అనే 

ఆలోచన సిలువను విసి రిసుతంది. ర్క్షకని 

ప్పాయశాి తత రనికి సంబంధం లేకండా మోక్షానికి 

సంబంధించిన షర్తులను బోధించడం కంట్ల ఏదీ 

సిలువను ర్దోు చేయదు. 

మనలను ర్క్షంచడానికి యేసు ఏమ్మ చేస్సడో 

నిర్ుయిసుతంది, కాబటి ిమనం ర్క్షంచబడటానికి ఏమ్మ 

చేయాలి. పాప్పల నుండి కోర్బడేది ఏదీ ప్కీసుత ర్కాతనికి 



e. ____  all the above 

f. ____  a, b and c 

 

3. Baptism is valid, even though faith is wanting. 

True ____ False ____ 

 

4. In the New Covenant baptism is the circumcision of the 

putting off the body of sins  

             True ____ False ____ 

 

5. Everyone must be baptized even though they do not 

believe they have sinned 

       True ____ False ____ 

 

MUST BAPTISM BE DONE BY IMMERSING A 

PERSON IN WATER INSTEAD OF JUST 

SPRINKLING OR POURING WATER ON THEM? 

I think the answer is yes and these are some reasons why. 

Lesson 8 

 The Greek word translated “baptize” means immerse. 

Baptism is from the Greek baptizo which always means to 

“dip”, “immerse”, or “submerge. Modern English 

dictionaries may give other definitions but this only reflects 

modern usage. This does not necessarily show what the word 

means in the language of the Bible. Greek dictionaries of 

Bible words show “baptize” means to immerse: 

Thayer's Lexicon on baptizo says: “to dip, immerge, 

submerge.”  

Strong’s Concordance defines baptizo, “to make whelmed 

i.e.: fully wet.”    

Lydell and Scott define it as “To dip, dip under.”  

Exponents of sprinkling overlook an important factor. The 

original New Testament text and the spoken language of that 

day was Greek. The authors of the New Testament knew the 

Greek word baptizo meant to immerse. They also knew the 

Greek word rantizo meant to sprinkle and the Greek word 

cheo meant to pour. These often used words were never 

interchangeable, having separate meanings. If God had 

intended for baptism to be sprinkling, the Greek word 

rantizo, or pouring, the Greek word cheo, He would have 

been employed them rather than immersion, the Greek word 

baptizo.  

 

2.  The Bible Evidence   

The best way to understand a Bible command is to study the 

passages that refer to it in context comparing them to other 

passages on the subject. This is how we learn the meaning of 

words.  Notice what baptism requires and consider what 

action fits what the Bible says: 

a.   Baptism requires water 

సంబంధించినది కాకపోతే పార విముకి త కోసం కాదు. 

విశా్వ సం, ఉద్ధహర్ణక, విమోచన శకి తని కలిగ 

ఉండదు; కాని ప్కీస్తసుత ర్క తము విమోచనము. కాబటి ి

విశా్వ సం అనేది మోక్షానికి సంబంధించిన ఒక షర్తు, 

ఎందుకంట్ల ప్కీసుత ర్క తంపై నమి కం లేద్ధ 

ఆధ్యర్రడట్ం. (జ్యన్ 3:16 మరియు ర్దమనిు 3:25 

చూడండి.) 

సిలువ్ వేయబడిన్ దేవుని కుమారుని విశా సించడం 

అవ్స్రం.  

యోహాను 3:16 దీనిని బోధిసుతంది. "దేవుడు 

ప్రరంచానిా  ఎంతగానో ప్పేమ్మంచాడు, అతను తన 

ఏకైక కమార్కడిని ఇచాా డు, అతనిని విశా సించే ప్రతి 

ఒకు రూ ర్క్షంరబడతార్క." దేవుడు ఇచిా నది అతని 

కమార్కడే. అయితే కమార్కడు సిలువపై ఎతతబడాలి. 

క్కడుక మన పాపాల కోసం చనిపోయాడు. కాబటి,ి 

యేసు దేవుని కమార్కడని నమి డం మాప్తమే 

సరిపోదు. పాపాతుి డు తన పాపాల కోసం సిలువ 

వేయబడిన కమార్కడిని కూడా నమిా లి. ర్క్షంచే 

విశా్వ సం ర్క్షంచడానికి మర్ణ్ణంచిన కమార్కనిలో 

ఉండాలి. "దేవుడు తన ర్క తములో విశా్వ సము దా్ధ రా 

ప్పాయశాి తతము చేయుట్క ఎవరిని నిరేశోించెను" 

(ర్దమనిు 3:25) ప్కీస్తసుత మన క్కర్క తన ర్క తమును 

(ఆయన తాయ గమును) చిందించినందున మరియు 

మనము విశా్వ సము ద్ధా రా అతనికి 

ప్రతిసు ందించుట్ వలన మనక ప్పాయశాి తతము. 

మనక విశా్వ సము ఉండాలి. అతని ర్క తంలో (అతని 

ర్క తంపై నమి కం) లేద్ధ అతని ర్కాతనాి  చిందించిన 

అతనిపై విశా్వ సం. 

అయితే సిలువ వేయబడిన ప్కీసుతను విశా సించడం 

ఏమ్మటి? అతను మన పాపాల కోసం చనిపోయాడని 

నమి కం మరియు అలాగే మన పారరరిహారార్ంా 

అతనిపై నమి కం లేద్ధ ఆధ్యర్రడట్ం. 

మనిష్టని విమోచించడానికి యేసు మర్ణ్ణంచాడు 

కాబటి ిమోక్షం కోసం అతని మర్ణంపై ఆధ్యర్రడాలి 

లేద్ధ విశా సించాలి. సిలువ వేయబడిన ప్కీసుతపై ఈ 

ఆధ్యర్రడట్ం విశా్వ సం. ఈ విశా్వ సం క్కనిా  

షర్తులపై ఆద్ధ చేస్సతనని ఇచిా న వాగోాన్ననాి  

నెర్వేరా్ డానికి యేసు యొకు  సమప్గతపై విశా్వ సం 

కంట్ల ఎకు వ. రరిసితాులు అంట్ల మోక్షం కోసం 

అతని మర్ణంపై నమి కం. విశా్వ సం సిలువ వైప్ప, 

ర్క తం వైప్ప చూసుతంది. యేసు తనను ప్రభువుగా లేద్ధ 

రాజుగా, అంట్ల మనలిా  రరిపాలించే హకు  ఉనా  

వయ కి తగా గురితంచేలా ప్పేరేప్తంచడానికే చనిపోలేదు. 

పాప్పలను ర్క్షంచడానికి ఆయన మర్ణ్ణంచాడు. 

కాబటి,ి ర్క్షంచే విశా్వ సం అతని ర్క తంపై ఆధ్యర్రడాలి. 

విశా్వ సం యొకు  మూలకం వలె ర్క తంపై నమి కం 

లేకండా పారరరిహారార్ ా బలిగా ప్కీసుతక 

సంతృప్తతకర్మైన ప్రతిసు ందన ఉండదు. ర్క్షంచే 



The element or substance used is not inherent in the word 

“baptize.” The substance, though, used in the baptism that 

Jesus commanded everyone, is water. 

• Acts 10:47-48 — “Surely no one can refuse the water 

for these to be baptized...”  

b.   Baptism requires much water  

• John 3:23 states, “And John also was baptizing in 

Aenon near to Salim, because there was much water 

there...”  “Much water” is not needed if one is merely 

being sprinkled or poured, but it is necessary for 

immersion.  

 

c.   In baptism people came to water.  

• Acts 8:36 — “They came to some water.” 

 

• Matthew 3:5-6 — “Then Jerusalem was going out to 

him, and all Judea, and all the district around the 

Jordan; and they were being baptized by him in the 

Jordan River, as they confessed their sins.” 

Some people think the eunuch pulled out a bottle of water 

and Philip used some of it to baptize him. Not so! The 

water used to baptize the eunuch was a body of water they 

came to as they traveled. When people receive sprinkling 

or pouring, do they need to go to the water? No, the water 

can come to them, because not much is required, but when 

people are immersed, do they go to the water.  

d. Baptism involves going down into and coming up out of 

the water.  

• Mark 1:9-10 — “It came to pass in those days that 

Jesus came from Nazareth of Galilee, and was 

baptized by John in the Jordan. And immediately, 

coming up out of the water, He saw the heavens 

opening, and the Spirit descending upon Him” 

(NKJV reads ‘like a dove). 

 

• Acts 8:38-39 reads, “...and they both went down into 

the water, Philip as well as the eunuch; and he 

baptized him. And when they came up out of the 

water...” 

 

Here the obvious reference is to immersion. Does 

sprinkling or pouring require going down into the water? 

No, but baptism does.  

 

e. Baptism is a burial and a resurrection.  

• Colossians 2:12 — “... buried with Him in baptism, in 

which you were also raised with Him through faith in 

the working of God, who raised Him from the dead.” 

 

• Romans 6:4-5 — “Therefore we have been buried with 

Him through baptism into death, in order that as Christ 

was raised from the dead through the glory of the Father 

so we too might walk in newness of life. For if we have 

become united with Him in the likeness of His death, 

విశా్వ సం తరు నిసరిగా యేసుప్కీసుతను మరియు 

ఆయనను సిలువ వేయవలసి ఉంటుంది". ఈ 

విశా్వ సం సిలువ వైప్ప చూసుతంది. విశా్వ సం యొకు  

ఏదైన్న ఇతర్ భావన యేసును శిలువ నుండి 

తొలగసుతంది మరియు అతనిని బోధకనిగా లేద్ధ 

చటిానాి  ఇచేా  వయ కి తగా చేసుతంది. యేసు ర్క్షకడు. ఒక 

వయ కి త రరిసితాులపై ఆధ్యర్రడడు, కానీ ప్కీసుతపై. 

1. బాప్టుస్మ ం తీస్తకోవ్డానికి మరయు ఆ విధంగా 

రక్షంచబడట్టనికి ఒకరు త్న్ పాపాల గురంచి 

పశాచ తాు పపడాల్న.  

ల్కా 13:3లో యేసు చెపాు డు, "... మీర్క 

రశా్వ తాతరరడకపోతే, మీర్ందరూ అలాగే 

నశించిపోతార్క." ఇది రశా్వ తాతరం లేద్ధ నశించు; 

ఎంప్తక మాది. అపసతలుల కార్య ములు 17:30 ఇలా 

చెబుతోంది, "నిజంగా ఈ అజ్యఞన కాలాలను దేవుడు 

రటింిచుకోలేదు, కానీ ఇప్పు డు ప్రతిచోటా ఉనా  

మనుషులందరూ రశా్వ తాతరరడమని ఆజ్యఞ ప్తంచాడు." 

ప్రతిచోటా ఉనా  ప్రజలందరూ రశా్వ తాతరరడాలని 

దేవుడు ఆదేశించాడు. దేనికి రశా్వ తాతరం? మా 

పాపాలక రశా్వ తాతరరడండి. భగవంతుడు 

చెప్తు నదంతా పూరితగా స్వవించడం మరియు 

అనుసరించడం లేదని రశా్వ తాతరరడండి. 

రశా్వ తాతరరడమని దేవుడు మనతో 

వేడుకంటునా్న డు. మనం అతని వైప్ప తిర్గాలని 

ఆయన చాలా కోర్కకంటాడు. అతను 2 పేతుర్క 3:9 

లో మనక ఇలా చెపాు డు, "క్కందర్క మందబుది ా

గలవారైనటిు ప్రభువు తన వాగోానమును గూరాి  

ఆలసయ ము చేయక, మనయెడల దీర్ఘశ్వంతము 

చూప్పచునా్న డు, ఎవడును నశింరవలెను గాని 

అందర్క రశా్వ తాతరరడవలెను." మనం 

రశా్వ తాతరరడాలని దేవుడు కోర్కకంటునా్న డు, 

తద్ధా రా మనం ర్క్షంచబడతాము. 

రశా్వ తాతరం అంట్ల కేవలం క్షమ్మంచడం కాదు. 2 

క్కరింథీయులు 7:10 ఇలా చెబుతోంది, "దేవుని 

సంబంధమైన దుుఃఖ్ం రశా్వ తాతపానాి  కలిగసుతంది, 

మోక్షానికి ద్ధరి తీసుతంది, రశా్వ తాతరరడదు; కానీ 

ప్రరంచంలోని దుుఃఖ్ం మర్ణానిా  ఉతు తిత చేసుతంది." 

రశా్వ తాతరం అంట్ల మనసు మార్కా కోవడం, మనసు 

మార్కా కోవడం. జీవితానిా  మన మార్గంలో జీవించడం 

మానేసి, ద్ధనిని దేవుని మార్గంలో జీవించడం 

ప్పార్ంభించాలని మనం మన మనసాు ను 

ఏర్ు ర్చుకోవాలి. మన పూర్ుశకి తతో దేవుణ్ణు 

స్వవించబోతునా్న మని మరియు ప్రతిదీ చేయాలని 

మన మనసాు లో ఉంది. 

ర్దమనిు 2:4 ఇలా చెబుతోంది, "దేవుని మంచితనం 

మ్మమి లిా  రశా్వ తాతపానికి ద్ధరి తీసుతంది." దేవుడు 

మనరట్ ి చాలా మంచిగా ఉనా్న డు, మరియు ఇది 

మనం అనిా  విధ్యలుగా ఆయనను సంతోషపెటిాలని 

కోర్కకనేలా చేయాలి. దేవుడు, మన రట్ ి



certainly we shall be also in the likeness of His 

resurrection.” 

 

In baptism we are buried with Jesus and raised with Him. 

As He was buried in the earth, we are buried in baptism. 

 

Some say baptism is “just a symbol” of Jesus' burial, so it 

does not matter how it is done. There is a symbolic 

element in baptism, but how does that prove that the 

action does not matter? 

 

Do the passages say Jesus was buried, but it doesn't matter 

whether or not we are buried? It says we are buried and 

we are raised in baptism. The one to be baptized is to be 

buried and raised.  

 

Actually, symbols are important, especially, when it was 

God Himself who selected the symbols. Who would 

presume to change what God wanted? 

 

Obviously, death, burial and resurrection in baptism is 

something that God wants us to know and be reminded of 

by the symbolic action that He chose for us to do. See 

Romans 6:1 — 12 and see how important and practical it 

is for the Christian to be reminded that he died with Christ 

in baptism. 

“What shall we say then? Shall we continue in sin that 

grace might increase? May it never be! How shall we who 

died to sin live in it? Or do you not know that all of us 

who have been baptized into Christ Jesus have been 

baptized into His death? Therefore we have been buried 

with Him through baptism into death, in order that as 

Christ was raised from the dead through the glory of the 

Father so too might walk in newness of life. For if we 

have become united with Him in the likeness of His death, 

certainly we shall be also in the likeness of His 

resurrection, knowing this, that our old self was crucified 

with Him, that our body of sin might be done away with, 

that we should no longer be slaves of sin. For he who has 

died has been freed from sin. Now if we have died with 

Christ, we believe that we shall also live with Him, 

knowing that Christ, having been raised from the dead, is 

to never die again; death no longer is master over Him. 

For the death that He died, He died to sin, once for all; but 

the life that He lives, He lives to God.  Even so consider 

yourselves to be dead to sin, but alive to God in Christ 

Jesus. Therefore do not let sin reign in your mortal body, 

that you should obey its lusts.” (Romans 6:1-12) 

Is There A Certain Formula Of Words That Must Be 

Spoken When One Is Baptized? 

 

I do not believe there is such a formula and here are the 

reasons why: 

• Some say: “I baptize you in the name of the Father, the 

Son and the Holy Spirit” 

ఆయనకనా  ప్పేమ కార్ణంగా, మన కోసం చాలా 

చేస్సడు మరియు దీని కార్ణంగా మనం I యోహాను 

4:19 లో చదువుతాము, "మనము ఆయనను 

ప్పేమ్మసుతనా్న ము, ఎందుకంట్ల ఆయన మదట్ 

మనలను ప్పేమ్మంచాడు." ఇది మనం 

రశా్వ తాతరరడాలని మరియు ఆయన మనలను 

చేయమని కోరిన అనాి  రనులను చేయాలని 

కోర్కకనేలా చేయాలి, లేకంట్ల మనం దేవుణ్ణు 

ప్పేమ్మంచము. యోహాను 14:24లో యేసు చెపాు డు, 

"ననాు  ప్పేమ్మంచనివాడు న్న మాట్లను గైక్కనుడు." 

2. పశాచ తాు పం క్రపాథమకంగా శష్యయ డిగా మారడానికి 

పర్వయ యపదంగా ఉంటుంది అలాగే 

యేస్తక్రీస్తును క్రపభువుగా అంీకరంచడం. 

మతతయి 16:18లో పేతుర్క చేసినటిుగా, యేసు ప్కీసుత, 

సజీవ దేవుని కమార్కడని మనం ఒప్పు కోవడమే కాదు; 

మేము కూడా ఆయనను మన ప్రభువుగా 

ఒప్పు కంటాము."... యేసు ప్రభువని నీ నోటితో 

ఒప్పు క్కని, దేవుడు ఆయనను మృతులలోనుండి 

లేపాడని నీ హృదయములో విశా సించినయెడల, 

నీవు ర్క్షంరబడతావు..."ర్దమనిు 10:9. మేము అతనిని 

మా న్నయకడు, యజమాని, పాలకడు, చీఫ్, బాస్, 

మన జీవితాలపై పూరిత అధికార్ం కలిగ ఉనా  వయ కి త అని 

పేర్క పెటిాము. ఏదో ఒకర్దజు ప్రతి ఒకు రూ ఈ 

ఒప్పు కోలు చేస్సతర్క ("...రర్లోకంలో ఉనా వార్క, 

భూమ్మపై ఉనా వార్క మరియు భూమ్మ ప్కింద ఉనా వార్క 

యేసు న్నమమున ప్రతి మోకాలి నమసు రించాలి 

మరియు ప్రతి న్నలుక యేసుప్కీసుత ప్రభువు అని 

ఒప్పు కోవాలి, తంప్డియైన దేవుని మహిమ క్కర్క." 

ఫిలిపీు యులు 2:10-11) కానీ క్కందరికి ఇది చాలా 

ఆలసయ ం అవుతుంది. 

బాప్తజిం విశా్వ సం యొకు  సా రూరం మరియు 

క్షమారణ కోసం దేవునికి పాప్పల విజఞప్తత కాబటి,ి ప్కీసుతలో 

విశా్వ సం లేకండా ఒకరి తాయ గం మరియు యేసును 

ప్రభువుగా చుటిుముట్కిండా ఉండట్ం సు షంిగా 

కనిప్తసుతంది. బాప్తజిం ఉండదు, తద్ధా రా మోక్షం 

ఉండదు. 

 

3. కాబటి్ట రక్షంపబడాలంటే ఏమ చేయాల్న? 

యేసును ర్క్షకనిగా తిర్సు రించినందుక ఒకర్క 

రశా్వ తాతరరడినప్పు డు ఆయనను ర్క్షకనిగా 

అంీకరిస్సతడు. కాబటి ివిశా్వ సం, రశా్వ తాతరంతో కూడి 

ఉండాలి మరియు రశా్వ తాతరం ప్కీసుతక తన 

పారరరిహారాస్తర్ ాబలిగా ప్రతిసు ందించడానికి ముందు 

నమి కంతో ముడిరడి ఉండాలి. 

4. పశాచ తాు పపడిన్ విశాా స్తలు యేస్తక్రీస్తు నామంలో 

బాప్టుస్మ ం పందడం అవ్స్రం" (చటి్టలు 2:38).  

ప్గంథాలలో విశా్వ స్సనికి బాప్తజిం యొకు  సంబంధం 

వయ కీ తకర్ణ లేద్ధ విశా్వ సం యొకు  సా రూప్పలుగా 

సులభంగా వెలడిి చేయబడుతుంది. సిలువ 



• Some say: “I baptize you in the name of Jesus.” 

• Some add to these: “for the remission of sins” or “for 

the remission of sins and to receive the gift of the Holy 

Spirit.” 

• Some even baptize the person three times, once “in the 

name of the Father”, again “in the name of the Son” 

and finally “in the name of the Holy Spirit.” 

• Some do not believe that it is required to say anything 

special, as long as the person being baptized 

understands what they are doing and why they are 

being baptized. 

 

1. Does doing something in the name of another require 

the repeating a formula using that person’s name? 

• The apostles could not cast out demons, heal the sick 

or do other miracles except in the name of Jesus but 

Peter sometimes omitted saying this formula (Acts 

9:40). 

• Christians pray in the name of Jesus but did not always 

repeat this formula (Acts 4:23-30). 

• Preaching is done in the name of Jesus (Luke 24:46, 

47) but this doesn’t mean that these words always have 

to be repeated for the preaching to be valid. 

• All we do, we do in Jesus’ name (Colossians 3:17) but 

this doesn’t mean the words must always be repeated. 

• Actually, the scriptures do not teach that a certain 

formula of words must be said when one is baptized.  

 

2.  No single identical formula was given in examples of 

Bible baptisms: 

• Matthew 28:19 —  “in (eis into) the name of the Father 

and of the Son and of the Holy Spirit”  

• Acts 2:38 —  “in (epi  upon ) the name of Jesus Christ”   

• Acts 8:16 —  “in (eis into)  the name of the Lord Jesus”  

• Acts 10:48 —  “in (en  in) the name of the Lord”  

• Acts 19:5 —  “in (eis into)  the name of the Lord Jesus”   

 

3.  Some ideas about what “in the name of” means: 

• Thayer: “by one’s command and authority, acting on 

his behalf, promoting his cause.” 

• Pulpit Commentary: “into the power ... influence ... 

faith ... family of” 

• International Critical Commentary: “by way of 

consecration to” 

• W  F. Flemington: “into the ownership of”  

 

4.  Jesus Only Doctrine  

There is a “Jesus only Doctrine” that is taught by Oneness 

Pentecostals. 

“Doctrines are taught that a person cannot be saved unless 

this person first forsakes his belief in the Trinity and is re-

baptized ‘in the Name of Jesus only’, according to an 

interpretation of several scriptures, most notably Acts 

2:38. Conversely, the baptismal formula accepted by 

వేయబడిన ప్కీసుతపై విశా్వ సం ద్ధా రా 

సూచించబడినది బాప్తజిం ద్ధా రా బాహయ ంగా 

వయ కీ తకరించబడింది లేద్ధ మూరీతభవించబడింది, ఇది 

"యేసుప్కీసుత న్నమంలో" సమాధి మరియు నీటి నుండి 

ప్పనర్కతాానం. కాబటి ి బాప్తజిం ప్కీసుతపై నమి కానాి  

సూచిసుతంది. ఇది విశా్వ సం మరియు రశా్వ తాతపానికి 

జోడించిన విశా్వ సం నుండి భినా మైనది కాదు, కానీ 

రండింటి యొకు  వయ కీ తకర్ణ. అందుకే, పేతుర్క తన 

వినేవారికి రశా్వ తాతరరడి బాప్తతసి ం తీసుకోమని 

ఆజ్యఞ ప్తంచాడు.....పార విముకి త క్కర్క యేసుప్కీసుత 

న్నమంలో బాప్తతసి ం తీసుకంటాడు" (అపసతలుల 

కార్య ములు 2:38) బాప్తజిం విశా్వ సం వలె కలా రి వైప్ప, 

పారరరిహారార్ంా ప్కీసుత వైప్ప చూసుతంది. ఇది విశా్వ సం 

యొకు  అరాానాి  కలిగ ఉంది, దేవుడు విశా్వ సం 

మరియు రశా్వ తాతరంతో బాప్తజింను చేరాా డు 

మరియు మనలో ప్రతి ఒకు రూ "ప్రభువు న్నమంలో 

బాప్తతసి ం పంద్ధలని" ఆయన ఆశిస్తసుతనా్న డు (చటిాలు 

10:48). 

ముగింప్ప: 

మోక్షానికి స్ంబంధించిన్ పరసిథతులు 

పాపపరహార్వరథంగా క్రీస్తుకు క్రపతిస్ు ందన్లు. అవి 

అరథరహిత్మైన్వి, అందువ్ల,ీ సిలువ్ నుండి వేరుగా 

ఉంట్టయి. పాపపరహార్వరథ బల్నగా యేస్తను 

ముందుగా చేరుకోకుండా పరసిథతులను చేరుకోవ్డం 

అరంాలేనిది మరయు అరంాలేనిది.షర్తులు మనిష్ట 

యొకు  విధేయతను రరీక్షంచడానికి అధికార్ంలో ఉనా  

వయ కి త ఏకరక్షంగా ఇచిా న క్కనిా  ఆదేశ్వలు కాదు, కానీ 

మనిష్ట యొకు  పారరరిహారార్ ాబలి అయిన వయ కి తకి సహజ 

ప్రతిసు ందనలు. అతను దేవుని ముందు ప్కీసుతను సిలువ 

వేయాలి మరియు మానవుని తర్ప్పన యేసు మర్ణం 

కార్ణంగా మోక్షానిా  ఆశించాలి. యేసును తన ప్రభువుగా 

ఒప్పు కోవడానికే కాకండా ర్క్షకనిగా పాప్తని 

ప్తలుసుతనా్న ర్క. 

ప్రశా లు 

1. ఎవరైతే అదాి తీయ కమార్కనికి కటిుబడి 

ఉంటార్ద వార్క ర్క్షంరబడతార్క, ఎందుకంట్ల 

అతను తన చితాతనాి  చేయడం ద్ధా రా దేవుణ్ణు 

సంతోషపెటిాలని కోర్కకంటాడు. 

ఒప్పు  తప్పు  ____ 

 

2. సిలువ వేయబడిన ప్కీసుతను విశా సించడం  

d. ____ ప్కీసుత మన పార బలిగా మర్ణ్ణంచాడని 

నముి తునా్న ను 

e. ____ పారరరిహారార్ంా ఆయనపై నమి కం 

మరియు ఆధ్యర్రడట్ం 

f. ____ a మరియు b 

 

3. ఒక వయ కి తకి రశా్వ తాతరం ఎందుక అవసర్ం 

a. ____ అవసర్ం లేదు 
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most Christians is found in Matthew 28:19” (ref. 

Wikipedia Free Encyclopedia).  

 

Following are comments on this doctrine from the web 

site of the United Pentecostal Church International 

(http://www.upci.org). 

 

“The Formula for Baptism”:  “Jesus commanded His 

disciples to “teach all nations, baptizing them in the name 

of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost” 

(Matthew 28:19). He did not command them to use these 

words as a formula, but He commanded them to baptize 

in “the name.” The word name is used here in the 

singular, and it is the focal point of the baptismal 

command. The titles Father, Son, and Holy Ghost 

describe God's relationships to humanity and are not the 

supreme, saving name described here, which is Jesus. 

“...there is salvation in no one else; for there is no other 

name under heaven that has been given among men, by 

which we must be saved (Acts 4:12).” 

 

Jesus is the name in which the roles of Father, Son, and 

Holy Ghost are revealed. The angel of the Lord instructed 

Joseph, “She will bear a Son; and you shall call his name 

JESUS: for it is he who will save His people from their 

sins” (Matthew 1:21). Jesus said, “I have come in my 

Father's name,” and, “The Helper, the Holy Spirit, whom 

the Father will send in my name, (John 5:43; 14:26).”  

Thus by baptizing in the name of Jesus, we honor the 

Godhead.  “For in Him all the fullness of Deity dwells in 

bodily form” (Colossians 2:9). 

 

Luke 24:47 describes the commission that Jesus gave: 

“and that repentance for forgiveness of sins should be 

proclaimed [preached] in His name to all the nations 

[Jews and Gentiles], beginning from Jerusalem.” Peter, 

[ten days later, preached] “Repent, and let each of you be 

baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness 

of your sins; and you shall receive the gift of the Holy 

Spirit” (Acts 2:38). Cornelius and his household were 

Gentiles, yet there again Peter “commanded them to be 

baptized in the name of the Lord” (Acts 10:48). (Most 

translations actually say, “In the name of Jesus Christ”).  

 

The Samaritans, who were not Jews, were also baptized 

in the name of Jesus. “And Philip went down to the city 

of Samaria, and began proclaiming Christ to them....” 

“But when they believed Philip preaching the good news 

about the kingdom of God, and the name of Jesus Christ, 

they were being baptized, both men and women...”. 

“...They had simply been baptized in the name of the Lord 

Jesus” (Acts 8:5, 12, 16). 

 

Paul went to Ephesus many years after the Day of 

Pentecost and found some disciples of John the Baptist 

there. “He said to them, ‘Did you receive the Holy Spirit 

b. ____ ఆజఞను పాటించడం 

c. ____ రశా్వ తాతరం అనేది వైఖ్రి మరియు 

జీవితంలో మార్కు  యొకు  చర్య  మరియు 

అటువంటి చర్య  యొకు  మౌఖిక 

ప్రకట్నను కలిగ ఉండవచుా . 

 

4. యేసు ప్రభువు మరియు ర్క్షకడని ఒకరి 

నమి కానిా  వయ క తం చేయడం పూరితగా అనవసర్ం. 

ఒప్పు  తప్పు ____ 

 

5. దేవుడు చేయగలడనే విశా్వ సం మీక లేకంట్ల 

లేద్ధ ఆయనపై మీ నమి కానిా  ఉంచడానికి 

ఇషరిడకపోతే, క్షమారణ కోసం దేవునికి విజఞప్తత 

చేయడం వల ిఏదైన్న ప్రయోజనం ఉంద్ధ? 

అవును కాదు ____ 

 

శశువులకు బాప్టజిం ఇవాా లా? 

 

ప్తలలిు బాప్తతసి ం తీసుకోకూడదని మరియు బాప్తజిం 

పందకూడదని నేను నముి తునా్న ను మరియు 

ఎందుక చేయకూడదో ఇకు డ ఉనా్న యి. 

 

పాఠం 7 

1. శశు బాప్టజిం బైబిల్ విరుదాం 

a. బాప్టజిం విశాా స్ం యొకక  స్ా రూపం మరయు 

క్షమాపణ కోస్ం దేవునికి పాప్పల విజఞప్టు కాబటి్ట, ఒక 

పాప తాయ గంగా క్రీస్తుపై విశాా స్ం లేకుండా, బాప్టజిం 

ఉండదని స్ు షంిగా తెలుస్తుంది. 

 

అపోసతలులకార్య ములు 22:16 — రసిపార ప్రభువు 

న్నమమును ప్తలుచుట్క అసమరా్కడు. 

 

1 పేతుర్క 3:21 — ఒక శిశువు మంచి మనస్సా క్ష కోసం 

దేవునికి విజఞప్తత చేయలేడు. 

క్కలొసా యులు 2:12 — రసికందు దేవుని రనిలో 

విశా్వ సముంచలేడు. 

 

బి. క్రసిక పచ రా్  బాప్టజిం పందవ్లసిన్ వారని 

వివ్రస్సు యి మరయు వివ్రణ శశువులను 

మన్హాయించింది. 

మతతయి 28:19 - "అనిా  దేశ్వలను శిషుయ లనుగా చేయండి, 

వారికి బాప్తతసి ం ఇవా ండి (శిషుయ లుగా 

మారిన వారికి)." 

 

మార్కు  16:16 — “విశా సించి బాప్తతసి ము పందినవాడు 

ర్క్షంరబడును.” 
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when you believed?’ And they said to him, ‘No, we have 

not even heard whether there is a Holy Spirit.’ And he 

said, ‘Into what then were you baptized?’ and they said, 

‘Into John’s baptism.’ And Paul said, ‘John baptized with 

the baptism of repentance, telling the people to believe in 

Him who was coming after him, that is, in Jesus.’ And 

when they heard this they were baptized in the name of 

the Lord Jesus.” (Acts 19:2-5) Although these disciples 

had already been baptized, the name of Jesus was so 

important as to cause them to be re-baptized in His name. 

 

The apostles not only preached baptism in Jesus' name, 

but they practiced it. Nowhere can we find that they 

baptized using the words “in the name of the Father, and 

of the Son, and of the Holy Ghost.” Instead, we find them 

baptizing in the name of the Lord Jesus Christ. In 

baptizing in Jesus' name, they fulfilled the command of 

the Lord in Matthew 28:19. 

 

History tells us that it was not until many years after the 

apostles that the mode and formula of baptism in the name 

of Jesus Christ were changed. (See Hastings' Dictionary 

of the Bible, vol. 1, p.241.) 

 

It seems obvious that the reason for this group’s debate 

concerning the words that must be said in baptism is not 

really the insistence upon a formula, but rather an 

objection to the doctrine of the triune nature of God – are 

there really three persons in the Godhead? This must be 

the subject of another study. 

 

Questions 

1. Baptism means to: 

a. ___ Immerse in water  

b.    ___ Pour water over  

c. ___ Sprinkle water on   

 

2. Baptism (immersion) requires 

a. ____ water 

b. ____ much water 

c. ____ people coming to water 

d. ____ a going down into water and a coming up 

out of water 

e. ____ a burial and a resurrection 

f. ____ all of the above 

 

3. After one is baptized into Christ God resurrects him 

into a newness of life. 

True ____ False ____ 

 

4. One is united with Christ when he 

a. ____ Believes that Jesus is the Christ 

b. ____ Repents 

c. ____ Buried into Christ death and is resurrected 

by God 

  

అపసతలుల కార్య ములు 2:41 — “ఆయన మాట్ను 

అంీకరించినవార్క బాప్తతసి ము పందిరి.” 

 

అపసతలుల కార్య ములు 8:12 — “...వార్క 

విశా సించినప్పు డు ... వార్క బాప్తతసి ము 

పంద్ధర్క, ప్పర్కషులు మరియు స్తస్పతలు 

సమానంగా ఉనా్న ర్క.” 

 

అపసతలుల కార్య ములు 8:36-37 — “బాప్తతసి ం 

తీసుకోకండా ననాు  ఏది 

అడుాకంటుంది?” "... మీర్క మీ 

హృదయంతో విశా సిస్వత, మీర్క 

చేయగలర్క." 

 

సి.స్రళంగా చెపాు లంటే, ఇది కొత్ు నిబంధన్లో 

ఆచరంచబడలేదు.శిశు బాప్తజిం గురించిన తొలి 

చారిప్తక సూచనలు పెంతెకోస్ ి తరాా త 150 

సంవతా రాల (ఆరిజెన్) నుండి 200 సంవతా రాల 

(ఇరేనియస్) వర్క వచాా యి. ఈ సుదీర్ఘ నిశ్ బంో శిశు 

బాప్తజిం అపోసి్లిక్ చరాి  ఆచరించినద్ధనికి ఒక 

ఆవిషు ర్ణ అని సు షంిగా తెలియజేసుతంది. శిశు బాప్తజిం 

యొకు  అభాయ స్సనిా  సమరింాచే వార్క కూడా ఇది అలా 

అని అంీకరించాలి. ఉద్ధహర్ణక, ఎల్. బెర్స్తఖోఫ్ తన 

సిసమిాటిక్ థియాలజీలో “శిశువుల బాప్తజిం కోసం 

ప్సిు రా ర్ల్ ఆధ్యర్ం” అనే శీరి షక ప్కింద రరిగణ్ణంచండి. 

అతను ఇలా ప్వాశ్వడు: “ప్తలలిక బాప్తజిం ఇవా మని 

బైబిల్స్తలో సు షమిైన ఆదేశం లేదని మరియు ప్తలలిు 

బాప్తతసి ం తీసుకన్నా ర్ని మనక సు షంిగా చెరు బడిన 

ఒకు  సందర్భ ం కూడా లేదని ప్పార్ంభంలోనే 

చెరు వచాు . అయితే ఇది శిశువుల బాస్తప్తజింను బైబిల్స్తక 

విర్కదంాగా చేయదు” (పే. 632). 

 

2. శశు బాప్టజింలో న్మమ కం ఉన్న వారు ఇచిచ న్ 

కొనిన  వాదన్లు 

 

a. మారని్ లూథర్అతని "లార్ ్కాట్లచిజం పార్ ిఫోర్త: 

i. “శిశువుల బాప్తజిం ప్కీసుతక సంతోషద్ధయకమని 

అతని సా ంత రని నుండి తగనంతగా ర్కజువు 

చేయబడింది, అంట్ల, ఈ విధంగా బాప్తజిం పందిన 

వారిలో చాలా మందిని దేవుడు రవిప్తం చేస్సతడు 

మరియు వారికి రరిశుదా్ధతి ను ఇచాా డు; మరియు వారి 

సిదా్ధంతం మరియు జీవితం రండింటి కార్ణంగా 

రరిశుదా్ధతి ను కలిగ ఉనా్న ర్ని మనం ప్గహించిన వార్క 

ఈన్నటికీ ఇంకా చాలా మంది ఉన్నా ర్క ... ఇది 

సర్ళ్మైన మరియు నేర్కా కోని వారికి నిజంగా 

ఉతతమమైన మరియు బలమైన ర్కజువు. 

ii. “అంతేకాదు, బాప్తతసి ం తీసుకనా  వయ కి త నముి తాడా 

లేద్ధ అని తెలుసుకోవడంలో మాక అంతగా ప్శదా 



5. One who has died to sin and buried into Christ death 

is freed from sin becoming alive into God in Christ. 

True ____ False____ 

 

6. What words or formula must be spoken for a persons 

baptism to be acceptable to God. 

a. ____ In the name of Jesus only 

b. ____ In the name of the Father, Son and Holy 

Spirit 

c.   ____ It is not words or formulas but in the name / 

authority of Jesus 

 

HOW MANY BAPTISMS ARE THERE? 

 

I believe that today there is only one literal baptism usually 

referred to as Christian baptism or “baptism into Christ.” 

 

Lesson 9. 

1.  Ephesians 4: 4-6 — “There is one body and one Spirit, 

just as you were called in one hope of your calling; one Lord, 

one faith, one baptism; one God and Father of all, who is 

above all, and through all, and in you all.” 

 

The question is asked: “If there is only one baptism, why 

does the writer of Hebrews refer to “baptisms”?  Hebrews 

6:1, 2 — “Therefore, leaving the discussion of the 

elementary principles of Christ, let us go on to perfection, 

not laying again the foundation of repentance from dead 

works and of faith toward God, of the doctrine of 

baptisms, of laying on of hands, of resurrection of the 

dead, and of eternal judgment” (NKJV). 

 

There are several baptisms mentioned in the Bible, but 

discounting those that were only symbolic and those that 

were temporary, there remains only one baptism practiced in 

the church today. It is immersion in water in the name of 

Jesus Christ for the remission of the sins of those who come 

to Jesus, repentant of their sins and trusting in His death on 

the cross to take away their sins. 

 

2. Various Baptisms In The Bible 

 

a. Baptism of John  

Mark 1:4 — “John the Baptist appeared in the wilderness 

preaching a baptism of repentance for the forgiveness of 

sins.” 

 

Acts 18:25 — “This man had been instructed in the way 

of the Lord; and being fervent in spirit, he was speaking 

and teaching accurately the things concerning Jesus, 

being acquainted only with the baptism of John.” 

 

Acts 19:4 — “And Paul said, ‘John baptized with the 

baptism of repentance, telling the people to believe in 

Him who was coming after him, that is, in Jesus.’” 

 

లేదని మేము చెబుతునా్న ము; ఆ ఖాతాలో బాప్తజిం 

చెలదిు; కానీ ప్రతిదీ దేవుని వాకయ ం మరియు ఆజఞపై 

ఆధ్యర్రడి ఉంటుంది. నీళ్లిో వాకయ ం 

చేరా్ బడినప్పు డు, బాప్తజిం చెలిుతుంది, విశా్వ సం 

కోర్కకనా రు టికీ ... ఒక యూదుడు ఈ ర్దజు 

నిజ్యయితీగా మరియు చెడు ఉదోేశయ ంతో వచిా నరు టికీ, 

మరియు మనం అతనికి మంచి విశా్వ సంతో బాప్తజిం 

ఇవాా లి, మనం అతని బాప్తజిం అయితే నిజమైనది. 

దేవుని వాకయ ముతో కూడియునా  నీర్క ఇకు డ ఉనా ది, 

అతడు ద్ధనిని స్పా కరించనరు టికి." 

iii. "అందుకే వార్క అహంకార్పూరితమైన, వికృతమైన 

మనసాు లు కలిగ ఉంటార్క, వార్క అటువంటి 

అనుమ్మతులు మరియు ముగంప్పలను తీసుకంటార్క: 

నిజమైన విశా్వ సం లేని చోట్, నిజమైన బాప్తజిం కూడా 

ఉండదు. నేను ఊహించినటిుగానే: నేను నమి కపోతే, 

ప్కీసుత శూనయ ం; లేద్ధ ఆ విధంగా: నేను విధేయుడిగా 

లేకంట్ల, తంప్డి, తలి ిమరియు ప్రభుతా ం ఏమీ కాదు. 

బంగారానిా  వేశయ  పారం మరియు అవమానంతో 

ధరించినరు టికీ బంగార్ం తకు వ కాదు. 

బి. కాథల్నక్: 

i. “రశా్వ తాతరరడి బాప్తజిం పందండి” మరియు “నమ్మి  

బాప్తజిం పందండి” అనే రదబంధ్యలు 

రశా్వ తాతరరడేంత వయసాు  ఉనా వార్క మాప్తమే 

బాప్తజిం పందగలర్ని క్కందర్క తప్పు గా 

వాదించార్క. కానీ, 2 థెసా లొనీకయులు 3:10ని 

రరిశీలించండి, “ఎవరైన్న రని చేయడానికి 

ఇషరిడకపోతే, అతను కూడా తినకూడదు.” ఇది 

ఎవరైన్న చెబుతుంది. అంట్ల మన ప్తలలిు రని 

చేయకపోవడంతో ఆకలితో అలమటించాలా? 

అసా లు కానే కాదు. “రశా్వ తాతరం చెందడం”, 

“నమి డం” మరియు “రనిచేయడం” అనే ప్కియలు 

ఒక వయ కి త చేయగల స్సమర్ాయ ం మేర్క మాప్తమే 

వరితస్సతయి.” 

ii. “దేవుని దయతో చలించిన శిశువులు ఆయన 

విశా్వ సం యొకు  బహుమతిని పందవచాు . మేరీ 

యేసును సెయింట్ ఎలిజబెత్ మరియు సెయింట్ 

జ్యన్ ది బాప్తసి్ ి వదకో తీసుకవచిా నప్పు డు. 

ఎలిజబెత్, "న్న కడుప్పలో ఉనా  శిశువు ఆనందంతో 

గంతులు వేసింది" అని జవాబిచిా ంది. 

b. కాల్నా న్దేవుని ఒడంబడిక వాగోానం కార్ణంగా 

నమ్మి న తలిదింప్డుల ప్తలలిలో విశా్వ సం యొకు  

వితతనం న్నట్బడిందనే కార్ణంతో శిశు బాప్తజిం 

సమరింాచబడింది. ఈ విధంగా సంసు రించబడిన 

సువార్త స్తసా్సనం: 1) సు షమిైన ఆదేశం లేనరు టికీ, శిశు 

బాప్తజిం అనేది కృర యొకు  ఒడంబడిక యొకు  

ఆవశయ క ఐకయ త మరియు క్కనస్సగంప్పపై ఆధ్యర్రడి 

ఉంటుంది, 2) కృర యొకు  ఒడంబడిక అనేది 



The baptism of John was temporary and no longer to be 

practiced after Christ gave his life on the cross. 

b. Baptism in Fire 

Matthew 3:7-12 — “But when he saw many of the 

Pharisees and Sadducees coming for baptism, he said to 

them, ‘You brood of vipers, who warned you to flee from 

the wrath to come? Therefore bring forth fruit in keeping 

with repentance; and do not suppose that you can say to 

yourselves, ‘We have Abraham for our father’; for I say 

to you that God is able from these stones to raise up 

children to Abraham. And the axe is already laid at the 

root of the trees; every tree therefore that does not bear 

good fruit is cut down and thrown into the fire. As for me, 

I baptize you with water for repentance, but He who is 

coming after me is mightier than I, and I am not fit to 

remove His sandals; He will baptize you with the Holy 

Spirit and fire. And His winnowing fork is in His hand, 

and He will thoroughly clear His threshing floor; and He 

will gather His wheat into the barn, but He will burn up 

the chaff with unquenchable fire.”  

 

The baptism in fire is symbolic of God’s judgment on the 

unrepentant.  

 

c. Baptism into Moses 

1 Corinthians 10:1-2 — “For I do not want you to be 

unaware, brethren, that our fathers were all under the 

cloud, and all passed through the sea; and all were 

baptized into Moses in the cloud and in the sea.” 

 

When Israel left Egypt, crossing the Red Sea, they were 

encompassed by water – the cloud over them and the Red 

Sea around them. This is a symbolic use of the word 

“baptism” in several details, not only them being 

surrounded by water (though passing on dry land). It is 

indeed a prophetic type of our experience. As they were 

freed from their slavery and came into the relationship 

with Moses as their leader, so we, in baptism, are freed 

from the bondage of sin and come into a relationship with 

Jesus as our Lord.  

 

d.  Baptism of Suffering 

Matthew 20:20-23 — “Then the mother of the sons of 

Zebedee came to Him with her sons, bowing down, and 

making a request of Him. And he said to her, ‘What do 

you wish?’ She said to him ‘Command that in Your 

kingdom these two sons of mine may sit, one on Your 

right and one on Your left.’ But Jesus answered and said, 

‘You do not know what you are asking for. Are you able 

to drink the cup that I am about to drink?’ They said to 

Him, ‘We are able.’ He said to them, ‘My cup you shall 

drink; but to sit on My right and on My left, this is not 

Mine to give, but it is for those for whom it has been 

prepared by My Father.’” 

 

అప్బహంతో మదట్గా చేసిన మరియు నెర్వేరిన 

ఏకైక, ఆధ్యయ తిి క ఒడంబడిక. ప్కీసుత, 3) విశా్వ సం 

అవసర్ం లేదు, 4) ఒడంబడిక ఐకయ త కార్ణంగా, 

అప్బహం తన శిశువుక దేవుడు తనతో చేసిన 

ఒడంబడిక యొకు  చిహాా నిా  ఇచాి నట్ల,ి NTలోని 

విశా్వ సుల ప్తలలిక క్కతత ఒడంబడిక యొకు  

చిహాా నాి  ఇవా వచాు . OTలోని కమార్కలు, 

మరియు 5) క్కతత ఒడంబడిక యొకు  సంకేతం 

బాప్తజిం, ఇది సునీత యొకు  పాత ఒడంబడిక గుర్కతను 

భరీత చేసుతంది. ఇది “గృహ బాప్తజిం, 

 

ఒక ఖండన్ 

బైబిల్ ఎకు డా ఒకు , ఆధ్యయ తిి క "దయ యొకు  

ఒడంబడిక" గురించి ప్రస్సతవించలేదు, అది ఏదో 

ఒకవిధంగా యుగాలను విసతరించి, అప్బహామును ప్కీసుతతో 

కలుప్పతుంది. 

అప్బహాముతో వారి శ్వరీర్క సంబంధం వారికి అప్బహామ్మక్ 

ఒడంబడిక ప్కింద తాతాు లికమైన, భౌతికమైన 

ఆశీరాా ద్ధలక అర్హమైనది అయితే, అది వారి తంప్డి 

అప్బహం (అంట్ల వార్క దేవుని రట్ ి విశా్వ సంతో 

చూసుతనా్న ర్క) ఆతీి యంగా ఉంట్ల తరు  ఎటువంటి 

శ్వశా తమైన, ఆధ్యయ తిి క ఆశీరాా ద్ధలక అర్కహలు కాదు. 

దేవుడు ఎవరికీ, ఏ సమయంలోనైన్న, దయ తరు  మరే 

ఇతర్ ప్పాతిరదికన ఆధ్యయ తిి క ఆశీరాా ద్ధలను వాగోానం 

చేయలేదు. మరియు దయ ద్ధని నిరా్ చనం ప్రకార్ం 

అనిా  మానవ యోగయ తలను మ్మనహాయించడమే కాదు; 

ఇది భౌతిక మరియు సహజ సంతతిని కూడా 

మ్మనహాయిసుతంది. ఒడంబడిక ఎలా ఉన్నా  పాత మరియు 

క్కతత నిబంధనలలో ఇది నిజం. 

విశా్వ సుల ప్తలలిు చాలా విేషమైన స్తసితాిలో ఉనా్న ర్క. 

వార్క వారి తలిదింప్డుల ప్పార్నాలక 

సంబంధించినవార్క, వార్క దేవుని వాకాయ నికి మరియు 

వారి తలిదింప్డులు మరియు ఇతర్ స్తకైసతవుల స్సక్షాయ లక 

గుర్వుతార్క, మరియు ప్రభువు కనుగొనబడినప్పు డు 

ఆయనను వెతకమని మరియు ఆయన సమీరంలో 

ఉనా ప్పు డు ఆయనను ప్తలవమని వారిని 

ప్పోతా హించార్క. . అయితే ర్క్షకడైన ప్కీసుతయేసు ద్ధా రా 

దేవునిపై వయ కి తగత విశా్వ స్సనికి వచాా ర్ని ర్కజువు ఇచేా  

వర్క వారికి బాప్తజిం ఇవా మని NTలో ఎకు డా 

చెరు బడలేదు. 

వార్క విశా్వ సుల ప్తలలిైనందున వార్క దేవునిచే 

ఎనాు కోబడాార్ని లేద్ధ క్కతత ఒడంబడికలో వారికి 

భాగసా్స మయ ం ఉందని కాదు. వార్క బాప్తతసి ం 

తీసుకనా టిుగా లేద్ధ వార్క చేస్సత ర్నే ఆశతో వారికి 

బాప్తజిం ఇవా డం బైబిల్ విర్కదంా. వార్క దేవుని దయగల 

ప్రస్సతవనలక ప్రతిసు ందించాలిా న "ఒడంబడిక 

ప్తలలిు" అనే సంకేతంగా వారికి బాప్తతసి ం ఇవా డం 



In Matt. 26:39 — He prays to the Father to “let this cup 

pass from me; yet not as I will, but as thou wilt.” In John 

18:11: “the cup which the Father has given me, shall I not 

drink it?” The “cup” and “baptism” Jesus spoke of here 

was a symbolic way of talking about the terrible things he 

would soon suffer as he offered himself as our sin 

sacrifice. It is symbolic language. 

 

e. Baptism into Christ 

Mark 16:16 — “He who has believed and has been 

baptized shall be saved; but he who has disbelieved shall 

be condemned.” 

 

Gal. 3:27 — “For all of you who were baptized into Christ 

have clothed yourselves with Christ.” 

 

Romans 6: 3 — “Or do you not know that all of us who 

have been baptized into Christ Jesus have been baptized 

into His death?” 

 

f. Baptism with (in-ASV) the Holy Spirit [also see 

Appendix II below] 

In Matthew 3:11, John refers to Jesus: “He will baptize 

you with the Holy Spirit.” 

 

In Acts 1:5, Jesus said to them “For John baptized with 

water; but you shall be baptized with the Holy Spirit not 

many days from now.”  

 

The baptism in the Holy Spirit was what Jesus did with 

the Spirit on the day of Pentecost.  

John 15:26 — “But when the Helper comes, whom I will 

send to you from the Father, that is the Spirit of truth, who 

proceeds from the Father, He will bear witness of Me.” 

 

On the day of Pentecost, Jesus poured the Spirit out on 

“all flesh” (see Acts 2:17). The baptism in the Holy Spirit 

was a once for all time historical event. The effects 

remain but the Spirit has already been poured out on all 

humanity. 

 

Conclusion: 

There is now one baptism. All the others are either symbolic 

uses of the word meaning “immersion” or historical events 

that do not need to be repeated. 

Questions 

1. John the Baptist preached a baptism of 

a. ____ Repentance 

b. ____ Salvation 

c. ____ Moses 

 

2. The Baptism of Fire is symbolic of God’s judgment on 

the unrepentant 

True ____ false ____ 

అంట్ల, OT యొకు  ర్కాలు మరియు నీడలు, దేవుడు 

ఇప్జ్యయెల్స్తను సిదంా చేసుతనా ప్పు డు అప్బహం మరియు 

మోసెస్ ర్దజులక తిరిగ వెళ్డిం మరియు ఒక క్కతత దేశం 

యొకు  ఆవిరాభ వం కోసం ప్రరంచం మరియు అతనిని 

అందరూ తెలుసుకనే, అతనిా  ప్పేమ్మంచే మరియు 

అతనికి స్వవ చేస్వ వయ కతలు. 

ఆ సునా తి అనేది ఒక ప్రవచన్నతి కమైన బాప్తజిం 

క్కలొసా యులు 2:11, 12లో కనిప్తసుతంది: “ప్కీసుత సునా తి 

ద్ధా రా శరీర్ పాపాల శరీరానిా  విసరిం్చడం ద్ధా రా 

చేతులు లేకండా చేసిన సునా తితో మీర్క కూడా 

అతనిలో సునా తి పంద్ధర్క. బాప్తజింలో ఆయనతో 

పాటు పాతిపెటిార్క, అందులో మీర్క కూడా ఆయనను 

మృతులలో నుండి లేప్తన దేవుని రనిలో విశా్వ సం 

ఉంచడం ద్ధా రా ఆయనతో పాటు లేచార్క. శిశువులక 

భాష వరితంచదు: శిశువుక పాపాలు లేవు మరియు 

శిశువుక దేవుని రనిపై విశా్వ సం లేదు. 

తెలియక, అవిశా్వ స శిశువుల బాప్తజిం బైబిల్ 

విర్కదమాైనది మరియు పెదలోక బాప్తజిం కోసం బైబిల్ 

ప్రయోజన్నలను నెర్వేరా్ డానికి అసమర్మాైనది. 

 

E. బాప్టజిం పందేంత్ వ్యస్తా  ఉన్న  ప్టలవీాడు 

ఎప్పు డు? 

 

ఇది ఒక ముఖ్య మైన ప్రశా , ముఖ్య ంగా తలిదింప్డులు 

మరియు తాతామామల కోసం. ఈ ప్రశా క లేఖ్న్నలిో 

సు షమిైన, సంక్షరత సమాధ్యనం నిజంగా లేదు. ఇది తప్పు  

ప్రశా  అని అర్ంా చేసుకోవచుా . అలా అయితే, ప్రశా  ఎలా 

ఉండాలి? మరింత ఉరయోగకర్మైన ప్రశా  ఇలా 

ఉండవచుా : “బాప్తతసి ం తీసుకోవడానికి ప్తలవిాడు (లేద్ధ 

ఎవరైన్న) ఏమ్మ తెలుసుకోవాలి మరియు అర్ంా 

చేసుకోవాలి? రరిరకా త మరియు ఆధ్యయ తిి క 

విషయాలను అర్ంా చేసుకనే స్సమర్ాయ ం ఎలపి్పు డూ వయ కి త 

వయసాు పై ఖ్చిా తంగా ఆధ్యర్రడి ఉండదు. 

 

ఈ ప్రశా క సమాధ్యనం (“బాప్తజిం పంద్ధలంట్ల ఒక వయ కి త 

ఏమ్మ తెలుసుకోవాలి మరియు అర్ంా చేసుకోవాలి?) 

లేఖ్న్నలిో సమాధ్యన్నలు ఉన్నా యి. ఈ సమాధ్యన్నలను 

ప్రశా ల రూరంలో ఉంచవచుా , మీర్క సమాధ్యనం 

చెరు మని ప్తలలిను అడగవచుా . బాప్తతసి ం 

తీసుకోవడానికి సిదంాగా ఉండటానికి ఒక వయ కి త 

తరు నిసరిగా సమాధ్యనం ఇవా గల క్కనిా  ప్రశా లు 

ఇకు డ ఉన్నా యి: 

11. దేవుడు ఎవర్క? 

12. పారం అంట్ల ఏమ్మటి? 

13. ఒక వయ కి త పారం చేస్వత ఫలితం ఏమ్మటి? 

14. పోగొటిుకోవడం అంట్ల ఏమ్మటి? 

15. ర్క్షంరబడడం అంట్ల ఏమ్మటి? 

16. యేసు ఎవర్క? 



3. Passing though the waters of the Red Sea delivered the 

Israelites from bondage of the Egyptians whereas 

Christ’s baptism delivers one from the bondage of sin 

True ____ false ____ 

 

4. The baptism into Christ is the calling on God to 

forgive thereby cleansing one of their sins. 

True ____ false ____ 

 

5. The Baptism of the Holy Spirit is what Jesus did with 

the Spirit on the day of Pentecost. 

True ____ false ____ 

 

BAPTISM WITH THE HOLY SPIRIT. 

Lesson 10 

One of the Bible subjects most confused and misunderstood 

in people’s minds is the baptism with the Holy Spirit.  A large 

part of the confusion is resolved with a proper biblical 

definition - exactly what is the baptism with the Holy Spirit? 

This lesson tries to do just that. When this is understood, then 

many of the other subjects become clear, such as:   

1. When is somebody baptized with the Spirit?  

 

2. How can somebody know if they have been baptized with 

the Spirit or not?  

3. Is speaking in tongues the sign that somebody was 

baptized with the Spirit?  

 

4. What happened in the house of Cornelius in Acts 10?  

 

5. Is baptism "with" or "in the" Spirit the same thing of 

baptism "for" or "of” the Spirit?  

 

6. Was Jesus speaking of the baptism with the Spirit when 

said to the Apostles: "you will receive power when the 

Holy Spirit descends on you" (Acts 1:8)?  

 

7. If there is a baptism with the Holy Spirit and a baptism in 

water, can we say that there is "only one baptism? 

 

The Baptism With The Holy Spirit Was Done By Jesus, 

Exclusively 

A. Matthew 3:11 "I indeed baptize you with water unto 

repentance, but He who is coming after me is mightier 

than I, whose sandals I am not worthy to carry. He will 

baptize you with the Holy Spirit and fire. 

Mark 1:8 "I indeed baptized you with water, but He will 

baptize you with the Holy Spirit." 

Luke 3:16  John answered, saying to all, "I indeed baptize 

you with water; but One mightier than I is coming; whose 

sandal strap I am not worthy to loose. He will baptize you 

with the Holy Spirit and fire.          

John 1:33  "I did not know Him, but He who sent me to 

baptize with water said to me, 'Upon whom you see the 

17. యేసు ఎందుక సిలువ వేయబడాాడు లేద్ధ యేసు 

ఎందుక చనిపోవాలి? 

18. బాప్తజింలో ఒక వయ కి త కోసం దేవుడు ఏమ్మ చేస్సతనని 

వాగోానం చేశ్వడు? 

19. యేసు ర్క తం ద్ధా రా మన పాపాలు 

కడిగవేయబడతాయి అని చెప్తు నప్పు డు ద్ధని 

అర్ంా ఏమ్మటి? 

20. యేసు మీ క్కర్క చనిపోయాడని చెరు డం అంట్ల 

ఏమ్మటి? 

 

అదనంగా, వయ కి తగత సా భావం యొకు  ఈ ప్రశా లు 

అడగవచుా : 

1. మీర్క ఓడిపోయారా? 

7. మీర్క దేవుని ముందు ఎందుక నేరానాి  

అనుభవిసుతనా్న ర్క? 

8. మీర్క ఎందుక బాప్తజిం 

పంద్ధలనుకంటున్నా ర్క? 

9. మీర్క మీ పాపాలక రశా్వ తాతరరడాారా? అంట్ల 

ఏమ్మటి? 

10. మీర్క యేసును నముి తున్నా రా? అంట్ల ఏమ్మటి? 

యేసును నమి డానికి ఆయన శిలువ మర్ణానికి 

ఏమ్మ సంబంధం? 

11. మ్మమి లిా  మరియు మీ జీవితానిా  యేసుప్కీసుతక 

అరు గంచడానికి మరియు ఆయనను మీ 

ప్రభువుగా ఒప్పు కోవడానికి మీర్క సిదంాగా 

ఉన్నా రా? యేసు ప్రభువు కావడం అంట్ల ఏమ్మటి? 

 

గమనికలు: 

6. ఈ ప్రశా లనిా ంటికీ సమాధ్యనం ఇవాా లి, స్సధ్యర్ణ 

అవును లేద్ధ కాదు, కానీ ప్తలలి సా ంత అవగాహన 

యొకు  వయ కీ తకర్ణలతో. 

7. ఒక ప్తలవిాడు (లేద్ధ పెదలోు) "సమర్నా, 

ప్పాయశాి తతం, సయోధయ , ప్పాయశాి తతం, విముకి త, 

ప్పనర్కతు తిత మదలైన వేద్ధంత రద్ధలను అర్ంా 

చేసుకోనవసర్ం లేదు. కానీ వార్క ఈ ప్రశా లక వారి 

సా ంత రదజ్యలంలో సర్ళ్ంగా సమాధ్యనం 

ఇవా గలర్క. 

8. పెదలోను సంతోషపెటిాలనే కోరికతో ప్రధ్యనంగా 

ప్పేరేప్తంచబడిన ప్తలలి రట్ ిజ్యప్గతతగా ఉండండి. 

9. ప్కమం తరు కండా పాలొగనడం అనేది బైబిల్ 

రఠనం మరియు ప్పార్నా, ఆరాధన, ఉరన్నయ స్సలు 

మరియు తర్గతులు వినడం ఆధ్యయ తిి క 

అవగాహనను అంచన్న వేయడానికి ముఖ్య మైనవి. 

10. ప్తలవిాడు విధేయత విషయంలో భగవంతుని రట్ ి

నిబదతాను కలిగ ఉండాలి. 

 

ప్రశా లు 

6. బాప్తజిం అనేది 



Spirit descending, and remaining on Him, this is He who 

baptizes with the Holy Spirit.’”  

Note: it was not something done by men nor something done 

by the Holy Spirit, but by Jesus. 

1. John (who immersed) is preaching to his listeners to 

repent of their sins to be saved.  

 

2. He informs them that someone greater than he was 

coming; therefore the time to make their decision to 

repent was limited.  

 

3. John is not talking about dates or chronologies 

(neither the order nor when it would happen); but 

only about the greatness of Jesus.  

 

4. His authority would be seen in that He could baptize 

with the Holy Spirit and with fire.  

a. Jesus has power over the two.  

b. Not that the two are the same thing.  

 

5.   Baptism with the Holy Spirit did not involve fire.   

a. The "tongues of fire" that rested on the apostles in 

Acts 2 were not an immersion in fire.  

b. These two baptisms have two different purposes.  

 

6.  The baptism with fire.  

a. Matthew 3:12; "His winnowing fan is in His hand, 

and He will thoroughly purge His threshing floor, 

and gather His wheat into the barn; but He will burn 

up the chaff with unquenchable fire.”  

i. John knew that among his hearers were two 

groups of people, the ones who would accept his 

message (the wheat), and the ones that they 

would reject it (the chaff).  

ii. The ones who would accept it and repent would 

receive the blessing of the baptism with the 

Spirit.  

iii. The ones who rejected it would receive the 

punishment of the baptism with fire.  

(a) This did happen with these listeners in year 

70 A.D. when the Romans destroyed 

Jerusalem.  

(b) This event is not mentioned in the gospel of 

John, probably because John was written 

after 70 A.D. 

iv. Malachi 4:1-6 is a parallel to Matthew 3:10-12.  

B. Acts 2:33; “Therefore being exalted to the right hand of 

God, and having received from the Father the promise of the 

Holy Spirit, He poured out this which you now see and hear.”  

C. Nobody (neither men nor the Spirit) would baptize with 

the Spirit. Only Jesus would do that. Men baptized in water 

and the Spirit gave gifts and power to be able but neither 

baptized with the Spirit. When we read in the Bible of a man 

acting or the Spirit doing something, we can know that such 

a thing does not refer to the baptism with the Holy Spirit. 

a. ____ మరొకరిది, మీది కాదు, వారి నమి కం 

ఆధ్యర్ంగా నిర్ుయం 

b. ____ విశా్వ సం మరియు నమి కంపై ఆధ్యర్రడిన 

వయ కి తగత నిర్ుయం 

 

7. బాప్తజిం గురించి బైబిల్ ఏమ్మ చెబుతుంది? 

a. ____ అనాి  దేశ్వలను శిషుయ లను చేయండి, వారికి 

బాప్తతసి ం ఇవా ండి 

b. ____ విశా సించి బాప్తతసి ం తీసుకనా వాడు 

ర్క్షంరబడతాడు. 

c. ____ అతని మాట్ను స్పా కరించిన వార్క బాప్తతసి ం 

తీసుకన్నా ర్క. 

d. ____ తీప్వ అన్నర్దగయ ంతో లేద్ధ మర్ణ్ణంచిన 

కటుంబ సభుయ డు లేద్ధ సా్వ హితుని కోసం 

బాప్తజిం పందండి 

e. ____ పైవనీా  

f. ____ ఎ, బి మరియు సి 

 

8. విశా్వ సం కోర్కకనా రు టికీ బాప్తజిం చెలిుతుంది. 

ఒప్పు  తప్పు  ____ 

 

9. క్కతత ఒడంబడికలో బాప్తజిం అనేది పాపాల శరీరానిా  

తొలగంచే సునీత 

ఒప్పు  తప్పు  ____ 

 

10. తాము పారం చేశ్వమని నమి కపోయిన్న అందరూ 

బాప్తతసి ం తీసుకోవాలి 

ఒప్పు  తప్పు  ____ 

 

ఒక వ్య కి ుని నీట్టలో ముంచడం దాా ర్వ బాప్టజిం 

చేయాలా? 

నేను సమాధ్యనం అవును అని అనుకంటునా్న ను 

మరియు ఇవి క్కనిా  కార్ణాలు. 

పాఠం 8 

“బాప్తతసి ం” అని అనువదించబడిన ప్ీక రద్ధనికి 

ముంచడం అని అర్ంా. 

బాప్తజిం అనేది ప్ీక బాప్తజిో నుండి వచిా ంది, దీని అర్ంా 

ఎలపి్పు డూ "ముంచుట్", "మునిగపోవుట్" లేద్ధ 

"మునిగపోవుట్". ఆధునిక ఆంగ ి నిఘంటువులు ఇతర్ 

నిరా్ చన్నలను ఇవా వచాు  కానీ ఇది ఆధునిక వాడుకను 

మాప్తమే ప్రతిబింబిసుతంది. బైబిల్ భాషలో ఈ రద్ధనికి 

అర్ంా ఏమ్మటో ఇది తరు నిసరిగా చూప్తంచదు. బైబిల్ 

రద్ధల ప్ీక డిక్షనరీలు “బాప్తజిం” అంట్ల ముంచడం 

అంట్ల: 

థాయరా్  లెకిా కాన్ఆన్ బాప్తజిో ఇలా చెప్తు ంది: 

"ముంచుట్, ముంచుట్, మునిగపోవుట్." 



The Baptism With The Holy Spirit Was Something 

Done With The Spirit And Not Done By The Spirit. 

A. Matthew 3:11 Jesus …"baptizes with (or in) the Spirit."  

B. The Bible does not speak of the baptism "by the" Spirit 

but the baptism "with" the Spirit.  

1. It was not something that the Spirit did (to fill, to seal, 

to give  power, to give gifts) but something that Jesus 

did with the Spirit.  

2. It is not the gift of speaking in languages (that is 

something that the Holy Spirit did and not Jesus (1 

Corinthians 12:11).  

3. Simply, it was not something that the Spirit does, but 

something done with the Spirit.  

 

The Baptism With The Holy Spirit Happened On The 

Day Of Pentecost And Not Before. 

A. Matthew 3:11 - It had not happened yet when Jesus was 

baptized by John.  

B. John 7:39 11 and 12:16, 23 - It would only happen after 

Jesus was glorified (after his resurrection). Acts 1:4-5 – 

Here, in the hour of the ascension of Jesus, they had still 

not received the promise from the Father (v. 4), which 

was the baptism with the Holy Spirit (v. 5).  

C. Acts 2:16-17 - On the day of Pentecost, in his sermon, 

Peter identifies the events of that day as being the 

fulfillment of the prophecy of the baptism with the Holy 

Spirit made by Joel the prophet.  

D. The Spirit had been present, acting, moving, empowering, 

etc. since the creation of the world but nothing that He did 

or that was done with Him before the day of Pentecost is 

called "the baptism with the Spirit". Before Pentecost, 

people had been full of the Spirit and had received power 

from the Spirit, but none of this was called "baptism with 

the Spirit."  

E. Therefore, It is not...  

1.  the power to do miracles (many had done miracles 

before Pentecost).  

 

2.  the gift of inspiration (many had been inspired 

before Pentecost). 

 

3.  to be full of the Spirit (many had been before 

Pentecost).  

a. John (Luke 1:15).  

b. Isabel (Luke 1:41).  

c. Zachariah (Luke 1:67).  

 

4.  to be clothed by the Spirit since people in the Old 

Testament (before Pentecost) had been clothed with 

the Spirit (see Judges 6:34; 1 Chronicles 12:18; 2 

Chronicles 24:20).  

 

The Baptism With The Holy Spirit Is Called The 

“Promise Of The Father” 

స్తసి్సంగ్ యొకు  సమనా యంబాప్తజిోను నిరా్ చిసుతంది, 

"వెల్ి ట చేయడానికి అంట్ల: పూరితగా తడి."  

లిడెల్ మరియు స్సు ట్దీనిని "ముంచుట్, కింద 

ముంచుట్" అని నిరా్ చించండి. 

చిలకరించడం యొకు  ఘాతాంకాలు ఒక ముఖ్య మైన 

కార్కానిా  విసి రిస్సతయి. అసలు క్కతత నిబంధన ప్గంథం 

మరియు ఆ ర్దజు మాటిాడే భాష ప్ీక. క్కతత నిబంధన 

ర్చయితలక బాప్తజిో అనే ప్ీక రదం ముంచడం అనే 

అర్ంా తెలుసు. ప్ీక రదం రాంటిజో అంట్ల 

చిలకరించడం మరియు చియో అనే ప్ీక రదం 

పోయడం కూడా వారికి తెలుసు. ఈ తర్చుగా 

ఉరయోగంచే రద్ధలు ఎప్పు డూ రర్సు ర్ం 

మార్కా కోలేవు, ప్రతేయ క అరాాలను కలిగ ఉంటాయి. 

బాప్తజిం అనేది ప్ీక రదమైన రాంటిజో లేద్ధ పోయడం 

అనే ప్ీక రద్ధనాి  చిలకరించాలని దేవుడు ఉదోేశించి 

ఉంట్ల, ప్ీక రదమైన బాప్తజిో అనే ప్ీక రదం ఇమి ర్ షన్ 

కాకండా వారిని నియమ్మంచి ఉండేవాడు. 

 

2. బైబిల్ స్సక్షయ ం  

బైబిల్ ఆజఞను అర్ంా చేసుకోవడానికి ఉతతమ మార్గం 

ఏమ్మట్ంట్ల, ద్ధనిని సూచించే భాగాలను ఈ అంశంపై 

ఇతర్ భాగాలతో పోలా డం. ఈ విధంగా మనం రద్ధల 

అరాానాి  నేర్కా కంటాము. బాప్తతసి్స నికి ఏమ్మ అవసర్మో 

గమనించండి మరియు బైబిలు చెపేు ద్ధనికి ఏ చర్య  

సరిపోతుందో రరిశీలించండి: 

a. బాప్తజిం నీర్క అవసర్ం 

ఉరయోగంచిన మూలకం లేద్ధ రద్ధర్ంా "బాప్తజిం" 

అనే రదంలో అంతరీనింగా లేదు. అయితే, యేసు 

అందరికీ ఆజ్యఞ ప్తంచిన బాప్తజింలో ఉరయోగంచిన 

రద్ధర్ంా నీర్క. 

• అపసతలుల కార్య ములు 10:47-48 — “ఇవి 

బాప్తతసి ం తీసుకోవడానికి నిశా యంగా ఎవరూ 

నీటిని తిర్సు రించలేర్క...” 

బి. బాప్తజిం చాలా నీర్క అవసర్ం 

• జ్యన్ 3:23 ఇలా చెబుతోంది, “మరియు జ్యన్ కూడా 

సలీమ్స్తక సమీరంలో ఉనా  ఐన్నన్స్తలో బాప్తతసి ం 

తీసుకనా్న డు, ఎందుకంట్ల అకు డ చాలా నీర్క 

ఉంది...” ఒక వయ కి త కేవలం చిలకరించడం లేద్ధ 

పోయడం వల ి“చాలా నీర్క” అవసర్ం లేదు, కానీ 

అది నిమజన్ం కోసం అవసర్ం. . 

 

సి. బాప్తజింలో ప్రజలు నీటి వదకో వచాా ర్క. 

• అపసతలుల కార్య ములు 8:36 — “వార్క క్కంత నీటి 

వదకో వచాా ర్క.” 

 

• మతతయి 3:5-6 — “అప్పు డు యెరూషలేము అతని 

దగ గర్క, యూదయ అంతటా, జోరాాన్ 



A. Jesus had already spoken about the promise of the Father 

to his disciples. The Father promised to send the Spirit in 

the name of Jesus after Jesus returned to heaven. 

1. John 14:16,17,26   "And I will pray the Father, and 

He will give you another Helper, that He may abide 

with you forever;  "the Spirit of truth, whom the 

world cannot receive, because it neither sees Him 

nor knows Him; but you know Him, for He dwells 

with you and will be in you.  ...   "But the Helper, 

the Holy Spirit, whom the Father will send in My 

name, He will teach you all things, and bring to your 

remembrance all things that I said to you. 

2. John 15:26 "But when the Helper comes, whom I 

shall send to you from the Father, the Spirit of truth 

who proceeds from the Father, He will testify of Me. 

3. John 16:7    "Nevertheless I tell you the truth. It is to 

your advantage that I go away; for if I do not go 

away, the Helper will not come to you; but if I 

depart, I will send Him to you. 

4. Acts 1:4,5  And being assembled together with 

them, He commanded them not to depart from 

Jerusalem, but to wait for the Promise of the Father, 

"which," He said, "you have heard from Me; for 

John truly baptized with water, but you shall be 

baptized with the Holy Spirit not many days from 

now." 

B. On the day of Pentecost, Jesus poured out the Spirit on all 

flesh. This event was what Joel (and Isaiah) has 

prophesied centuries before:  

1. Isaiah 32:15 Until the Spirit is poured upon us from 

on high and the wilderness becomes a fruitful field 

and the fruitful field is counted as a forest. 

2. Isaiah 44:3 For I will pour water on him who is 

thirsty and floods on the dry ground; I will pour My 

Spirit on your descendants. 

3. Joel 2:28 (Acts 2:17) "And it shall come to pass 

afterward that I will pour out My Spirit on all flesh. 

C. On the day of Pentecost, the Father fulfilled His promise 

and Jesus poured out the Spirit - Acts 2:33 “Therefore 

being exalted to the right hand of God, and having 

received from the Father the promise of the Holy Spirit, 

He poured out this which you now see and hear.” 

Note:  Baptism with the Spirit was always a promise and 

never a command.  

A Definition Of “Baptism With the Holy Spirit” 

The Baptism with the Holy Spirit is what Jesus did with the 

Spirit on the day of Pentecost in fulfillment of the promise 

of the Father - Jesus poured out the Spirit on all flesh. The 

Spirit since then became available to all saved people, 

independent of race (Jewish or heathen) or role in the 

government of God (priest, prophet, etc.).  

Some Implications: 

A. This means that the Spirit was made available for all 

of humanity.  Those who receive the benefit are those 

who become Christians.  

చుటిురకు ల ఉనా  జిలిా అంతటా 

బయలుదేరింది. మరియు వార్క తమ పాపాలను 

ఒప్పు కనా ందున వార్క జోరాాన్ నదిలో అతనిచే 

బాప్తతసి ం పందుతున్నా ర్క. 

క్కంతమంది నప్పంసకడు నీటి బాటిల్స్తను బయట్క 

తీశ్వడని మరియు ఫిలిప్ అతనికి బాప్తజిం ఇవా డానికి 

ద్ధనిలో క్కంత భాగానిా  ఉరయోగంచాడని 

అనుకంటార్క. అలా కాదు! నప్పంసకడికి బాప్తతసి ం 

ఇవా డానికి ఉరయోగంచే నీర్క వార్క 

ప్రయాణ్ణసుతనా ప్పు డు వచిా న నీటి శరీర్ం. ప్రజలు 

చిలకరించడం లేద్ధ పోయడం స్పా కరించినప్పు డు, 

వార్క నీటి వదకో వెళి్తలాి న అవసర్ం ఉంద్ధ? లేదు, 

నీర్క వారికి రావచుా , ఎందుకంట్ల ఎకు వ అవసర్ం 

లేదు, కానీ ప్రజలు నిమజన్ం చేసినప్పు డు, వార్క 

నీటికి వెళ్తతర్క. 

డి. బాప్తజిం అనేది నీటిలోకి దిగడం మరియు పైకి 

రావడం. 

• మార్కు  1:9-10 — “ఆ ర్దజులిో యేసు గలిలయలోని 

నజరేతు నుండి వచాి  జోరాానులో యోహానుచేత 

బాప్తతసి ం తీసుకనా్న డు. మరియు వెంట్నే, నీటి 

నుండి పైకి వసుతనా ప్పు డు, అతను సా ర్ గం 

తెర్కచుకోవడం మరియు ఆతి  అతనిపైకి దిగడం 

చూశ్వడు" (NKJV 'పావుర్ం లాగా చదువుతుంది). 

 

• అపసతలుల కార్య ములు 8:38-39 చదువుతుంది, 

“... మరియు ఫిలిప్ మరియు నప్పంసకడు ఇదరోూ 

నీటిలోకి దిగార్క; మరియు అతను అతనికి 

బాప్తజిం ఇచాా డు. మరియు వార్క నీటి నుండి పైకి 

వచిా నప్పు డు ... " 

 

ఇకు డ సు షమిైన సూచన ఇమి ర్ షన్.చిలకరించడం 

లేద్ధ పోయడం నీటిలోకి దిగడం అవసర్మా? లేదు, 

కానీ బాప్తజిం చేసుతంది. 

 

ఇ. బాప్తజిం ఒక ఖ్ననం మరియు ప్పనర్కతాానం. 

• క్కలొసా యులు 2:12 — “... బాప్తజింలో ఆయనతో 

పాటు పాతిపెట్బిడాార్క, అందులో మీర్క కూడా 

మృతులలో నుండి ఆయనను లేప్తన దేవుని రనిలో 

విశా్వ సం ఉంచడం ద్ధా రా ఆయనతో పాటు 

లేచార్క.” 

 

• ర్దమీయులు 6:4-5 — “కాబటి ి మనము 

మర్ణములోనికి బాప్తతసి ము పంది ఆయనతో 

సమాధి చేయబడితిమ్మ, తద్ధా రా ప్కీసుత తంప్డి 

మహిమ ద్ధా రా మృతులలోనుండి లేరబడాాము 

కాబటి ి మనము కూడా నూతన జీవితములో 

నడవగలము. మనము ఆయన మర్ణ 

స్సరూరయ ములో ఆయనతో ఐకయ మైనట్యిితే, 



B. The baptism with the Spirit occurred once in history. 

He, the Spirit, was poured out once for all.  

1. In the same way that Jesus died once for all, the 

Spirit was poured out once for all. These two 

historical events never need to be repeated. 

 

2. Even Acts 10:45 reflects this truth. In the house of 

Cornelius, the Holy Spirit fell on the Gentiles who 

heard the gospel. They started speaking in 

languages. This event convinced the Jews that the 

Holy Spirit had been poured out on the Gentiles as 

well as the Jews.  

 

3. But when had He been poured out on the Gentiles? 

It was on the day of Pentecost. The perfect tense of 

the verb in Acts shows this. It indicates an act 

completed in the past with effects continuing in the 

present. Once He was poured out, the Holy Spirit 

began to do His works, but nothing that He does is 

called "the baptism."  

 

4. The baptism with the Holy Spirit is what Jesus did 

with the Spirit on the day of Pentecost. The effect of 

the baptism with the Holy Spirit is the same as the 

death of Christ. Although He died for all, only the 

ones that believe, repent and are baptized in water 

receive the benefit. Although poured out on all flesh, 

only the ones that believe, repent and are baptized in 

water receive the benefit. 

 

5. Once He was poured out, the Spirit began to do His 

works, but nothing He did or does is referred to as 

the baptism with the Spirit. The baptism is what 

Jesus did with the Spirit on the day of Pentecost. 

 

6. In practice, the effect of the baptism with the Spirit 

is the same as the death of Christ. Even though he 

died for all people of all ages, only those who 

believe, repent and are baptized in water receive the 

benefit. Even though the Spirit was poured out on all 

humanity, only those who believe, repent and are 

baptized in water receive the benefit.  

 

C. All people of all ages were baptized with the Spirit 

potentially and all the saved in Christ of all ages are 

baptized effectively in the Spirit.  

This was the promise of the Father (Acts 1:4,5). Jesus 

received the promise of the Father (Acts 2:33). Peter, in Acts 

2:39, explained that the promise was for “you others” - those 

Jews present on Pentecost, “for your children” - the Jews of 

future generations, and “for all who are far off” – the 

Gentiles (See Ephesians 2:13), for as many as the Lord our 

God shall call - all Christians in all ages.  

D. Today, if you are in Christ, you have been effectively 

baptized in the Spirit.  

నిశా యముగా ఆయన ప్పనర్కతాాన స్సరూరయ ములో 

కూడా ఉంటాము. 

 

బాప్తజింలో మనం యేసుతో సమాధి చేయబడతాము 

మరియు ఆయనతో పెరిగాము. ఆయన భూమ్మలో 

పాతిపెట్బిడినటిుగా, మనము బాప్తజింలో 

పాతిపెట్బిడాాము. 

 

బాప్తజిం అనేది యేసు సమాధికి “చిహా మే” అని 

క్కందర్క అంటార్క, కాబటి ి అది ఎలా 

చేయబడుతుందనేది రటింిప్ప లేదు. బాప్తజింలో 

సింబాలిక్ ఎలిమెంట్ ఉంది, అయితే ఆ చర్య  రటింిప్ప 

లేదని అది ఎలా ర్కజువు చేసుతంది? 

 

గద్ధయ లై యేసును సమాధి చేశ్వడని చెబుతునా్న , 

మనం పాతిపెట్బిడాామా లేద్ధ అనా ది ముఖ్య ం కాద్ధ? 

మనం పాతిపెట్బిడాాము మరియు బాప్తజింలో 

పెరిగాము అని చెబుతుంది. బాప్తతసి ము 

పందవలసిన వయ కి తని పాతిపెటి ిపెంచబడాలి. 

 

వాసతవానికి, చిహాా లు ముఖ్య మైనవి, ప్రతేయ కించి, 

చిహాా లను ఎంచుకనా ది దేవుడే. దేవుడు కోర్కకనా  

ద్ధనిని మారా్ డానికి ఎవర్క ముందుక్కస్సతర్క? 

 

సహజంగానే, బాప్తజింలో మర్ణం, ఖ్ననం మరియు 

ప్పనర్కతాానం అనేది మనం తెలుసుకోవాలని మరియు 

ఆయన మన కోసం ఎంచుకనా  ప్రతీకాతి క చర్య  

ద్ధా రా గుర్కతచేయాలని దేవుడు కోర్కకంటునా్న డు. 

ర్దమనిు 6: 1 — 12 చూడండి మరియు స్తకైసతవుడు 

బాప్తజింలో ప్కీసుతతో మర్ణ్ణంచాడని గుర్కత చేయడం 

ఎంత ముఖ్య మైనది మరియు ఆచర్ణాతి కమైనదో 

చూడండి. 

“అప్పు డు మనం ఏం చెపాు లి? కృర పెర్గడానికి 

మనం పారంలో క్కనస్సగాలా? అది ఎరు టికీ 

ఉండకూడదు! పాపానికి చనిపోయిన మనం అందులో 

ఎలా జీవిస్సత ం? లేక ప్కీసుతయేసులోనికి బాప్తతసి ము 

పందిన మనమందర్ం ఆయన మర్ణములోనికి 

బాప్తతసి ము పంద్ధమని మీక తెలియద్ధ? కావున 

మనము మర్ణములోనికి బాప్తతసి ము ద్ధా రా 

ఆయనతో సమాధి చేయబడితిమ్మ, తద్ధా రా ప్కీసుత 

తంప్డి మహిమ ద్ధా రా మృతులలోనుండి 

లేరబడాాడు, అలాగే జీవం యొకు  నూతనతా ంలో 

కూడా నడవడానికి. మనము ఆయన మర్ణ 

స్సరూరయ ములో ఆయనతో ఐకయ మైనట్యిితే, 

నిశా యముగా మనము ఆయన ప్పనర్కతాాన 

స్సరూరయ ములో కూడా ఉంటాము, మన పాత 

సా యము ఆయనతో పాటు సిలువ వేయబడిందని, 

మన పార శరీర్ము తొలగపోవునని తెలిసిక్కని, మనం 

ఇకపై పాపానికి బానిసలుగా ఉండకూడదు. 



But when? On the day of Pentecost. But how? In the same 

way Jesus died for you 2,000 years ago. You received the 

benefit of the death of Christ when you became a Christian. 

The Spirit was poured out on all flesh 2,000 years ago. You 

received the benefit of this outpouring when you became a 

Christian.  

Baptism With The Spirit Does Not Mean “Receive 

Miraculous Power From The Spirit”. 

A. Luke 24:49 "Behold, I send the Promise of My Father 

upon you; but tarry in the city of Jerusalem until you are 

endued with power from on high." does not say that the 

promise of the Father is the same thing as “receive 

power”. He said that both things would so they should 

stay in Jerusalem. The Spirit gave power before Pentecost 

but the baptism with the Spirit did not happen before 

Pentecost.  

B. Jesus gave the Spirit and the Spirit gave power but the 

baptism is what Jesus did and not what the Spirit did.  

C. Not all Christians did miracles but all Christians received 

the Spirit.  

D. Since the baptism with the Spirit is a unique historical 

event, it doesn’t make sense to talk about “receiving Holy 

Spirit baptism”. The Bible never uses that type of phrase. 

How can you receive a past historical event? We can 

receive the Spirit or we can receive a gift from the Spirit 

but we cannot receive the “baptism of the Spirit”.  

We Need To Distinguish Between The “Baptism With 

The Spirit” Which Was A Work Of Jesus, And Giving 

Power, Which Is A Work Of The Spirit. 

A. This is the most common mistake in the mind of many 

people - confusing what Jesus did with the Spirit 

(Baptized or poured out) and what the Spirit did once He 

was poured out or made available.  

B. For example, the Spirit gave miraculous powers to people 

to speak in other languages and heal the sick.  

C. He seals believers in Christ, dwells in the redeemed, 

inspired the apostles and prophets, comforts and guides, 

etc. but none of this is called “the baptism.”  

D. The baptism is what Jesus did with the Spirit on the day 

of Pentecost - He poured Him out on all flesh.  

E. In the Bible, when the Spirit descended on someone, came 

on someone or fell on someone, that person received 

divine power  

 

1. He descended on Jesus and he did miracles  

    Matthew 3:16  

    Luke 3:22          

Luke 4:18            

Mark 1:10               

John 1:32        

2. Luke 2:25-27 - Simeon prophesied  

3. Luke 1:35 - Mary conceived Jesus  

4. Acts 1:8 - the apostles received power  

5. Acts 2:3, 4 - They spoke in languages 

6. Acts 8:16 - They performed signs 

7. Acts 10:44, 45 - They spoke in languages 

ఎందుకంట్ల చనిపోయిన వయ కి త పారం నుండి విముకి త 

పంద్ధడు. ఇప్పు డు మనము ప్కీసుతతో 

మర్ణ్ణంచినట్యిితే, ప్కీసుతను తెలుసుక్కని ఆయనతో 

కూడా జీవిస్సతము అని నముి తునా్న ము. 

మృతులలోనుండి లేరబడినందున, మర్ల ఎనా టికి 

మర్ణము లేదు; మర్ణం ఇకపై అతనిపై యజమాని 

కాదు. అతను మర్ణ్ణంచిన మర్ణానికి, అతను 

పాపానికి మర్ణ్ణంచాడు, ఒకు స్సరిగా; కానీ అతను 

జీవించే జీవితం, అతను దేవునికి జీవిస్సతడు. అలాగని 

మీర్క పాపానికి చనిపోయిన వార్ని, అయితే 

ప్కీసుతయేసులో దేవునికి సజీవంగా ఉన్నా ర్ని 

భావించండి. కావున నీ మర్తయ శరీర్ములో పారము 

రాజయ ము చేయకము, ద్ధని కోరికలక లోబడవలెను.” 

(ర్దమనిు 6:1-12) 

బాప్టుస్మ ం తీస్తకున్న ప్పు డు త్పు నిస్రగా 

మాటీ్టడవ్లసిన్ నిరషి ిపదాల ఫారుమ లా ఉందా? 

 

Iఅటువంటి ఫారి్క లా ఉందని నమి వదోు మరియు 

ఇకు డ కార్ణాలు ఉన్నా యి: 

• క్కందర్క ఇలా అంటార్క: “నేను మీక తంప్డి, 

కమార్కడు మరియు రరిశుదా్ధతి  పేరిట్ బాప్తతసి ం 

ఇస్సతను” 

• క్కందర్క ఇలా అంటార్క: “నేను మీక యేసు 

న్నమంలో బాప్తతసి ం ఇస్సతను.” 

• క్కందర్క వీటికి జతచేస్సతర్క: “పార విమోచనం కోసం” 

లేద్ధ “పార విముకి త కోసం మరియు రరిశుదా్ధతి  

బహుమతిని పందడం కోసం.” 

• క్కందర్క వయ కి తకి మూడుస్సరి్క బాప్తజిం కూడా ఇస్సతర్క, 

ఒకస్సరి "తంప్డి పేర్కలో", మర్దస్సరి "కమార్కని 

పేర్కలో" మరియు చివర్క "రరిశుదా్ధతి  న్నమంలో." 

• బాప్తజిం పందిన వయ కి త వార్క ఏమ్మ చేసుతనా్న ర్ద 

మరియు వార్క ఎందుక బాప్తతసి ం 

తీసుకంటున్నా ర్ద అర్ంా చేసుకనా ంత వర్క 

ప్రతేయ కంగా ఏదైన్న చెపాు లిా న అవసర్ం ఉందని 

క్కందర్క నమి ర్క. 

 

3. మరొకర పేరుతో ఏదైనా చేయడం కోస్ం ఆ వ్య కి ు 

పేరును ఉపయోగించి ఫారుమ లాను 

ప్పన్ర్వవ్ృత్ం చేయాలా్న న్ అవ్స్రం ఉందా? 

• అపసతలులు యేసు న్నమంలో తరు  దయాయ లను 

వెళ్గిొట్లిేర్క, ర్దగులను సా సరార్చలేర్క లేద్ధ 

ఇతర్ అదుభ తాలు చేయలేర్క, కానీ పేతుర్క 

క్కనాి స్సరి్క ఈ సూప్తానాి  చెరు డం మానేశ్వడు 

(చటిాలు 9:40). 

• స్తకైసతవులు యేసు న్నమంలో ప్పారిసా్సత ర్క కానీ 

ఎలపి్పు డూ ఈ సూప్తానాి  ప్పనరావృతం చేయర్క 

(చటిాలు 4:23-30). 

• బోధించడం యేసు న్నమంలో జర్కగుతుంది (ల్కా 

24:46, 47) కానీ బోధన చెలిుబాటు కావడానికి ఈ 



8. Acts 19:6 - They spoke in languages and prophesied 

 

Note: In Acts 8, the apostles were men especially chosen to 

witness the resurrection of Jesus. They had qualifications: 

Luke 24:48; Acts 1:8; 1;  John 1:1-2  and credentials: 2 

Corinthians 12:12; 1 Corinthians 9:1; Acts 1:21,22; Acts 

8:18. They and only they had the power to make the Spirit 

fall on someone by the laying on of hands (and so to give 

power) .  

Compare The Baptism With The Spirit To Baptism In 

Water To See Which Of The Two Is The "One 

Baptism" Of Ephesians 4:5. 

Baptism In Water (In The Name Of Jesus)  

A. Done by men  

Matthew 28:1 

Acts 8:38      

1 Corinthians 1:14-16  

 

B. Done with water  

Acts 8:38-39 

Acts 10:47   

 

C. Happened many times (with each conversion)  

 

D. Is a commandment and not a promise  

Acts 2:38 

Acts 22:16 

 

E. A Definition: Christian baptism is immersion in water in 

the name of Jesus (by the authority of Jesus) for remission 

of sins. It is always preceded by faith and repentance.  

 

F. Some teachings:  

• Baptism in water is necessary (Mark 16:16; Acts 

2:38; 22:16) 

• Baptism is only permitted for someone who believes 

(Acts 8:37,38)         

• Baptism symbolizes a burial (Romans 6:3-6). It is 

by immersion. 

• In baptism, we enter into Christ  (Galatians 3:26, 27) 

 

Ephesians 4:5 says that there is “only one baptism”. This 

baptism is baptism in water, because the baptism in the Spirit 

already happened and does not need to be repeated. Baptism 

in water in the name of Jesus, though, continues being done 

whenever someone becomes a Christian.  

Some Say That "Holy Spirit Baptism" Was Promised 

Only To The Apostles. 

The "baptism of the Spirit" for these people is when 

somebody receives the power from the Spirit as inspiration, 

revelations, miracles, etc. But problems with this idea exist.  

 

First, the expression "baptism of the Spirit" does not exist in 

the Bible. All the translations have "baptism with the Spirit" 

or "baptism in the Spirit." It is not a baptism that the Spirit 

does, but rather, it is a baptism where the Spirit is used. In 

రద్ధలను ఎలపి్పు డూ ప్పనరావృతం చేయాలని 

దీని అర్ంా కాదు. 

• మనం చేస్వదంతా యేసు న్నమంలో చేస్సత ం 

(క్కలస్పా  3:17) కానీ రద్ధలు ఎలపి్పు డూ 

ప్పనరావృతం కావాలని దీని అర్ంా కాదు. 

• నిజ్యనికి, ఒక వయ కి త బాప్తతసి ం తీసుకనా ప్పు డు ఒక 

నిరిసో్తష ిరద్ధల సూప్తానాి  తరు నిసరిగా చెపాు లని 

లేఖ్న్నలు బోధించవు. 

 

2. బైబిల్ బాప్టజిం ఉదాహరణలలో ఏ ఒకక  స్సరూపయ  

సూక్రత్ం ఇవ్ా బడలేదు: 

• మతతయి 28:19 — “తంప్డి మరియు కమార్కడు 

మరియు రరిశుదా్ధతి  న్నమములోనికి” 

• అపసతలుల కార్య ములు 2:38 — “యేసు ప్కీసుత 

పేర్కలో (ఎప్తపై)” 

• అపసతలుల కార్య ములు 8:16 — “ప్రభువైన యేసు 

న్నమములోనికి” 

• అపసతలుల కార్య ములు 10:48 — “ప్రభువు 

న్నమములో” 

• అపసతలుల కార్య ములు 19:5 — “ప్రభువైన యేసు 

న్నమములోనికి” 

 

3. "ఇన్ ది నేమ్" అంటే ఏమట్ట అనే దాని గురంచి 

కొనిన  ఆలోచన్లు: 

• థాయర్: "ఒకరి ఆదేశం మరియు అధికార్ం ద్ధా రా, 

అతని తర్ప్పన రని చేయడం, అతని కార్ణానాి  

ప్రచార్ం చేయడం." 

• రలిు ట్ వాయ ఖాయ నం: "అధికార్ంలోకి ... ప్రభావం ... 

విశా్వ సం ... కటుంబం యొకు " 

• అంతర్ాతీయ విమర్్ న్నతి క వాయ ఖాయ నం: 

"రవిప్తం ద్ధా రా" 

• W F. స్తనమి్మంగని్: "యాజమానయ ంలోకి"  

 

4. యేస్త మాక్రత్మే సిదాాంత్ం 

ఏకతా ం పెంటెకోసుతలు బోధించే "యేసు మాప్తమే 

సిదా్ధంతం" ఉంది. 

"ఈ వయ కి త మదట్ తన నమి కానిా  విడిచిపెట్కిపోతే, 

ఒక వయ కి త ర్క్షంచబడలేడని సిదా్ధంతాలు 

బోధించబడాాయిప్టినిటీమరియు అనేక ప్గంథాల 

వివర్ణ ప్రకార్ం, ముఖ్య ంగా చటిాలు 2:38 ప్రకార్ం, 

'యేసు న్నమంలో మాప్తమే' తిరిగ బాప్తజిం పంద్ధర్క. 

దీనికి విర్కదంాగా, బాప్తజిం సూప్తానిా  చాలా మంది 

అంీకరించార్కస్తకైసతవులుమాథ్యయ  28:19లో 

కనుగొనబడింది” (రిఫరన్ా  వికీపీడియా ప్ీ 

ఎన్స్తసైకిోపీడియా). 

 

యునైటెడ్ పెంటెకోసలి్ చరా్  ఇంట్రేా షనల్ 

వెబస్తసైట్ నుండి ఈ సిదా్ధంతంపై వాయ ఖ్య లు ప్కింది 

విధంగా ఉన్నా యి (http://www.upci.org) 
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the promises of the Old Testament, it is the Spirit that would 

be poured out and this would be evident by the miraculous 

gifts that the Spirit would give. It has to be kept in mind what 

it is that was poured out – it was not gifts, but rather, the 

Spirit. The promise was the Spirit and not the gifts that the 

Spirit would distribute after being poured out. Miracles and 

gifts already had been given well before this baptism, but 

what was promised only occurred on that day and not before. 

Until that day, the Spirit never was poured out for all people, 

but since that day all can receive the Spirit. The words of 

Jesus in Acts 1:4- 5 shows that the promise of the Father and 

the baptism with the Spirit were the same thing. When the 

apostles received the Spirit in Acts 2, Peter said in v.16 that 

the prophecy of Joel (the promise of the Father) was being 

fulfilled. This agrees with the words of Jesus in 1:4,5. In 

2:33, Peter agrees with John 7:39 and he says clearly that the 

promise was the pouring out of the Holy Spirit. When Peter 

says: "this which you see and hear", he is using the 

manifestations of the Spirit to illustrate that the Spirit, in fact, 

was poured out. Jesus poured out the Spirit as was promised 

since the Old Testament.  

 

Some of those who say that the promise of the baptism with 

the Spirit was only made to the apostles affirm that in the 

passages where Jesus speaks about this, only the apostles 

were present (for example, Acts 1:4-5). But when Jesus 

spoke to the apostles, this did not necessarily limit the 

promise. Actually, when we look at all the passages that 

speak about this baptism, we see that this was not so. When 

John the Baptist spoke, he was not only speaking to the 

apostles but to the multitude of Jews who went to be baptized 

by him (Matthew 3:1-12 and Luke 3:15, 16). When the 

apostle John spoke about the promise (that it, is the baptism 

with the Spirit) in John 7:39, it was not only limited to the 

apostles. The promise of Acts is not limited to only some, 

but is a promise for all the saved. One reason that some think 

that it was limited is because they do not understand that the 

baptism with the Spirit is not the distribution of gifts (ex. 

languages) nor a miraculous thing.  

 

What About The Case Of Cornelius? (Acts 10-11) 

 

In Acts 10: 44-45 Peter was called to preach to the Gentiles. 

While he was preaching, the Spirit fell on the Gentiles and 

they started to speak in languages. Does this mean that the 

Gentiles received the Spirit before they became Christians? 

Not at all. Certainly the Spirit already acted in some people 

before Acts 2. Saul in the Old Testament is an example. In 1 

Samuel 10:10, the Spirit of the Lord possessed Saul and he 

prophesied (also see 1 Samuel 11:6). In 1 Samuel 16:14 it is 

said that the Spirit of the Lord was removed, but in 1 Samuel 

the 19:23 Spirit came upon Saul again and he prophesied. 

The Spirit can come upon somebody, make him prophesy (or 

do something else) and then remove Himself. Somebody 

being influenced by the Spirit, even to the point of 

 

"ది ఫారుమ లా ఫర్ బాప్టజిం":"యేసు తన శిషుయ లక 

"అనిా  దేశ్వలక బోధించమని ఆజ్యఞ ప్తంచాడు, తంప్డి 

మరియు కమార్కడు మరియు రరిశుదా్ధతి  న్నమంలో 

వారికి బాప్తతసి ం ఇవా ండి" (మతతయి 28:19). ఈ 

రద్ధలను ఫార్కి లాగా ఉరయోగంచమని ఆయన 

వారికి ఆజ్యఞ ప్తంచలేదు, కానీ "పేర్కతో" 

బాప్తతసి మ్మవా మని వారికి ఆజ్యఞ ప్తంచాడు. పేర్క అనే 

రదం ఇకు డ ఏకవచనంలో ఉరయోగంచబడింది 

మరియు ఇది బాప్తజిం ఆదేశం యొకు  కేంప్ద 

బిందువు. తంప్డి, కమార్కడు మరియు రరిశుదా్ధతి  

అనే బిర్కదులు దేవునికి మానవాళ్లకి గల 

సంబంధ్యలను వివరిస్సతయి మరియు ఇకు డ 

వివరించబడిన అతుయ నా తమైన, ర్క్షంచే పేర్క కాదు, 

అది యేసు. “...ఎవరిలోనూ మోక్షం లేదు; మనుషుయ ల 

మధయ  ఇవా బడిన మరొక పేర్క ఆకాశము ప్కింద లేదు, 

ద్ధని ద్ధా రా మనం ర్క్షంచబడాలి (అపసతలుల 

కార్య ములు 4:12). 

 

యేసు అనేది తంప్డి, కమార్కడు మరియు 

రరిశుదా్ధతి  పాప్తలు బహిర్గతం చేయబడిన పేర్క. 

ప్రభువు దూత యోస్వప్పక ఇలా చెపాు డు, “ఆమె ఒక 

కమార్కని కంటుంది; మరియు మీర్క అతనికి యేసు 

అని పేర్క పెటిాలి, ఎందుకంట్ల ఆయన తన ప్రజలను 

వారి పాపాల నుండి ర్క్షంచేవాడు ”(మతతయి 1:21). 

యేసు, "నేను న్న తంప్డి పేర్క మీద వచాా ను," 

మరియు, "సహాయకడు, రరిశుదా్ధతి , తంప్డి న్న పేర్క 

మీద రంపేవాడు, (యోహాను 5:43; 14:26)" అని 

చెపాు డు. ఆ విధంగా యేసు న్నమంలో బాప్తతసి ం 

తీసుకోవడం ద్ధా రా మనం భగవంతుడిని 

గౌర్విస్సతము. "దేవత యొకు  సంపూర్ుత అంతా 

అతనిలో శరీర్ రూరంలో నివసిసుతంది" (క్కలస్పా  2:9). 

 

ల్కా 24:47 యేసు ఇచిా న ఆజఞను వరిుసుతంది: 

“మరియు పార క్షమారణ క్కర్క రశా్వ తాతపానాి  

యెరూషలేము మదలుక్కని సమసత జనములక 

[యూదులక మరియు అనుయ లక] ఆయన 

న్నమములో ప్రకటించబడవలెను.” పీట్ర్, [రది 

ర్దజుల తరాా త, బోధించాడు] “రశా్వ తాతరరడండి, 

మరియు మీలో ప్రతి ఒకు రూ మీ పాపాల క్షమారణ 

కోసం యేసుప్కీస్తసుత న్నమంలో బాప్తతసి ం తీసుకోండి; 

మరియు మీర్క రరిశుదా్ధతి  వర్మును పందుదుర్క” 

(అపసతలుల కార్య ములు 2:38). క్కరేా లియస్ మరియు 

అతని ఇంటివార్క అనయ జనులు, అయితే అకు డ మళ్ల ి

పేతుర్క "ప్రభువు న్నమంలో బాప్తతసి ం తీసుకోవాలని 

వారికి ఆజ్యఞ ప్తంచాడు" (అపసతలుల కార్య ములు 10:48). 

(చాలా అనువాద్ధలు వాసతవానికి, "యేసుప్కీసుత 

న్నమంలో" అని చెపాతర్క). 

 



prophesying, does not necessarily mean that the Spirit dwells 

in that person as was promised in the Old Testament.  

In Acts, we learn about the promise of the Spirit through the 

preaching of Peter in chapter 2. When somebody is called by 

God through the gospel and becomes a Christian, this person 

receives the gift of the Spirit. This is possible because the 

Spirit was poured out on all flesh. In Acts 10, God wanted to 

show that this included the Gentiles, just as would be later 

preached: "He does not make a distinction". The Spirit fell 

on them before they had become Christians, showing that 

God accepted the Gentiles as well as the Jews who believed 

in Jesus as the Christ. When Peter and the others saw this, 

they recognized that when the Spirit was poured out, back in 

Acts 2 (the verb is in the perfect tense), He had been poured 

out on the Gentiles also. Then, without hesitation, the 

Gentiles were baptized, without circumcision, and, 

according to promise, received the Holy Spirit. 

 

Questions 

1. The baptism with the Holy Spirit was done by Jesus 

exclusively 

True ____  False____ 

 

2. The baptism with the Holy Spirit is something done 

with the Holy Spirit not something done by the Holy 

Spirit. 

True ____  False____ 
 

3. The baptism with the Holy Spirit happened on 

Pentecost Day not before. 

True ____  False____ 

 

4. God, the Father, promised to send the Holy Spirit in 

the name of Jesus after Jesus returned to heaven. 

True ____  False____ 

 

5. The baptism of the Holy Spirit occurs annually 

around Christmas 

True ____  False____ 

 

6. Today those in Christ have been effectively baptized 

in the Spirit as the Holy Spirit was poured out on all 

men on Pentecost Day. 

True ____  False____ 

 

7. One baptized with the Holy Spirit receives 

miraculous powers. 

True ____  False____ 

 

8. Which of the following happened when the Holy 

Spirit descended on them? 

a. ____ Mary conceived 

b. ____ Simeon prophesied 

c. ____ Jesus did miracles 

d. ____ Judas betrayed Jesus 

e. ____ All the above 

f. ____ a, b, and c 

యూదులు కాని సమర్యులు కూడా యేసు న్నమంలో 

బాప్తతసి ం తీసుకన్నా ర్క. "మరియు ఫిలిప్పు  

సమర్య రట్ణిానికి వెళ్ల,ి వారికి ప్కీసుతను 

ప్రకటించడం ప్పార్ంభించాడు...." "అయితే ఫిలిప్పు  

దేవుని రాజ్యయ నిా  మరియు యేసుప్కీసుత పేర్కను 

గురించి సువార్త ప్రకటిసుతనా్న డని వార్క 

నమ్మి నప్పు డు, వార్క బాప్తతసి ం పంద్ధర్క. ప్పర్కషులు 

మరియు మహిళ్లు ఇదరోూ...”. "...వార్క కేవలం 

ప్రభువైన యేసు న్నమమున బాప్తతసి ము పందిరి" 

(అపసతలుల కార్య ములు 8:5, 12, 16). 

 

పెంతెక్కసుత దినం తరాా త చాలా సంవతా రాల 

తరాా త పౌలు ఎనసుక వెళ్ల ిఅకు డ బాప్తసి్ ియోహాను 

శిషుయ లను కనుగొనా్న డు. "అతను వారితో, 'మీర్క 

విశా సించినప్పు డు మీర్క రరిశుదా్ధతి ను పంద్ధరా?' 

మరియు వార్క అతనితో, 'లేదు, రరిశుదా్ధతి  ఉనా ద్ధ 

అని మేము కూడా వినలేదు. మరియు అతను, 

'అయితే మీర్క దేనిలో బాప్తతసి ం తీసుకన్నా ర్క?' 

మరియు వార్క, 'జ్యన్ బాప్తజింలోకి' అన్నా ర్క. మరియు 

పౌలు, 'యోహాను రశా్వ తాతర బాప్తతసి ముతో బాప్తతసి ము 

పంది, తన తర్కవాత వసుతనా  ఆయనను అనగా 

యేసును నమి మని ప్రజలక చెపెు ను' అని 

చెపాు డు. వార్క అది విని ప్రభువైన యేసు న్నమమున 

బాప్తతసి ము పందిరి.” (అపసతలుల కార్య ములు 19:2-

5) ఈ శిషుయ లు అరు టికే బాప్తతసి ం తీసుకనా రు టికీ, 

యేసు పేర్క చాలా ముఖ్య మైనది, వార్క ఆయన 

న్నమంలో తిరిగ బాప్తతసి ం తీసుకనేలా చేశ్వర్క. 

 

అపసతలులు యేసు న్నమంలో బాప్తజిం బోధించడమే 

కాదు, ద్ధనిని ఆచరించార్క. వార్క “తంప్డి, కమార్కడు 

మరియు రరిశుదా్ధతి  న్నమమున” అనే రద్ధలను 

ఉరయోగంచి బాప్తతసి ం తీసుకనా టిు మనం ఎకు డా 

కనుగొనలేము. బదులుగా, వార్క ప్రభువైన యేసుప్కీసుత 

న్నమంలో బాప్తతసి ం తీసుకోవడం మనక కనిప్తసుతంది. 

యేసు న్నమంలో బాప్తతసి ం తీసుకోవడంలో, వార్క 

మతతయి 28:19లోని ప్రభువు ఆజఞను నెర్వేరాా ర్క. 

 

అపసతలుల తరాా త చాలా సంవతా రాల వర్క 

యేసుప్కీసుత న్నమంలో బాప్తజిం యొకు  విధ్యనం 

మరియు సూప్తం మారా్ బడలేదని చరిప్త 

చెబుతుంది. (హేసింిగ్ా  డిక్షనరీ ఆఫ్ ది బైబిల్, 

వాల్య ం. 1, పేజి.241 చూడండి.) 

 

బాప్తజింలో చెరు వలసిన రద్ధల గురించి ఈ 

సమూహం యొకు  చరా్ క కార్ణం నిజంగా సూప్తంపై 

రటిుబట్డిం కాదని, భగవంతుని యొకు  ప్తిగుణాతి క 

సా రూరం యొకు  సిదా్ధంతానికి అభయ ంతర్ం అని 

సు షంిగా తెలుస్తంది - భగవంతునిలో నిజంగా 



 

9. Baptism in Jesus name, by the authority of Jesus, is 

a. ____ Done by men 

b. ____ Done in water 

c. ____ A command not a promise 

d. ____ Always preceded by faith and repentance 

e. ____ All the above 

f. ____ None of the above 

g. ____ a and b 

 

10. What does the Bible say about Holy Spirit baptism 

a. ____ “baptism of the Holy Spirit” 

b. ____ “baptism with the Holy Spirit” 

c. ____ baptism by the Holy Spirit 

d. ____ a and b 

 

11. What was poured out on Pentecost Day? 

a. ____  Gifts of miracles 

b. ____  Promised Holy Spirit 

 

12. The promise of the Holy Spirit and the baptism with 

the Holy Spirit are the same. 

True ____  False ____ 

 

 

 

 

ముగుగర్క వయ కతలు ఉనా్న రా? ? ఇది తరు నిసరిగా 

మరొక అధయ యన్ననికి సంబంధించిన అంశం. 

 

ప్రశా లు 

1. బాప్తజిం అంట్ల: 

d. ___ నీటిలో ముంచండి 

e. ___ నీర్క పోయాలి 

f. ___ నీర్క చలంిడి 

 

2. బాప్తజిం (ఇమి ర్ షన్) అవసర్ం 

g. ____ నీటి 

h. ____ చాలా నీర్క 

i. ____ ప్రజలు నీటికి వసుతనా్న ర్క 

j. ____ నీటిలోకి దిగడం మరియు నీటి నుండి 

పైకి రావడం 

k. ____ ఖ్ననం మరియు ప్పనర్కతాానం 

l. ____ పైన ఉనా వనీా  

 

3. ఒకడు ప్కీసుతలోనికి బాప్తతసి ము పందిన తర్కవాత 

దేవుడు అతనిని నూతన జీవితములోనికి 

ప్పనర్కతాానము చేయును. 

ఒప్పు  తప్పు  ____ 

 

4. ఒకడు ప్కీసుతతో ఐకయ మైనప్పు డు 

d. ____ యేసు ప్కీసుత అని నముి తాడు 

e. ____ రశా్వ తాతరరడుతుంది 

f. ____ ప్కీసుత మర్ణంలో పాతిపెట్బిడాాడు 

మరియు దేవునిచే ప్పనర్కతాానం చేయబడాాడు 

  

5. పాపానికి చనిపోయి, ప్కీసుత మర్ణంలో 

పాతిపెట్బిడిన వయ కి త పారం నుండి విముకి త పంది 

ప్కీసుతలో దేవునిలోకి జీవిస్సతడు. 

ఒప్పు  తప్పు ____ 

 

6. ఒక వయ కి త బాప్తజిం దేవునికి ఆమోదయోగయ ంగా 

ఉండాలంట్ల ఏ రద్ధలు లేద్ధ సూప్తాలు 

మాటిాడాలి. 

a. ____ యేసు న్నమంలో మాప్తమే 

b. ____ తంప్డి, కమార్కడు మరియు రరిశుదా్ధతి  

పేరిట్ 

సి. ____ ఇది రద్ధలు లేద్ధ సూప్తాలు కాదు కానీ 

యేసు పేర్క / అధికార్ం 

 

 

 

ఎనిన  బాప్టజింలు ఉనాన యి? 

 

నేడు స్సధ్యర్ణంగా స్తకైసతవ బాప్తజిం లేద్ధ "ప్కీసుతలోకి 

బాప్తజిం" అని సూచించబడే ఒకే ఒకు  అక్షరార్ ాబాప్తజిం 

ఉందని నేను నముి తునా్న ను. 



 

పాఠం 9. 

1. ఎఫెసీయులు 4: 4-6 —“ఒకే శరీర్ం మరియు ఒక ఆతి  

ఉంది, మీర్క మీ ప్తలుప్ప గురించి ఒకే ఆశతో 

ప్తలువబడాార్క; ఒక ప్రభువు, ఒక విశా్వ సం, ఒక బాప్తజిం; 

అందరికి ఒక దేవుడు మరియు తంప్డి, అతను 

అందరికంట్ల, మరియు అందరి ద్ధా రా మరియు మీ 

అందరిలో ఉనా్న డు. 

 

ప్రశా  అడగబడింది: “ఒకే బాప్తజిం ఉంట్ల, హెప్ీ 

ర్చయితలు “బాప్తజిం” అని ఎందుక సూచిస్సతర్క? 

హెప్ీయులు 6:1, 2 — “కాబటి,ి ప్కీసుత ప్పాథమ్మక సూప్తాల 

చరా్ ను విడిచిపెటి,ి మృత ప్కియల నుండి రశా్వ తాతరం 

మరియు దేవుని రట్ ి విశా్వ సం, బాప్తజిం సిదా్ధంతం 

నుండి రశా్వ తాతపానికి మళ్ల ి ప్పన్నది వేయకండా 

రరిపూర్ుతక వెళో్తం. చేతులు వేయడం, 

చనిపోయినవారి ప్పనర్కతాానం మరియు శ్వశా తమైన 

తీర్కు ” (NKJV). 

 

బైబిల్స్తలో అనేక బాప్తజింలు ప్రస్సతవించబడాాయి, అయితే 

కేవలం సింబాలిక్స్తగా ఉండేవి మరియు తాతాు లికమైనవి 

మాప్తమే కాకండా, చరాి లో ఒకే ఒకు  బాప్తజిం మాప్తమే 

ఉంది. యేసు వదకో వచిా న వారి పాపాల కోసం 

రశా్వ తాతరరడి, వారి పాపాలను పోగొట్డిానికి ఆయన 

సిలువ మర్ణానిా  విశా సిసూత  పార క్షమారణ కోసం 

యేసుప్కీసుత న్నమంలో నీటిలో నిమజన్ం చేయడం. 

 

2. బైబిల్ లో వివిధ బాప్టజిం 

 

g. జ్ఞన్ యొకక  బాప్టజిం  

మార్కు  1:4 — “బాప్తసి్ ిజ్యన్ అర్ణయ ంలో పార క్షమారణ 

కోసం రశా్వ తాతరం యొకు  బాప్తజిం గురించి బోధిసూత  

కనిప్తంచాడు.” 

 

అపసతలుల కార్య ములు 18:25 — “ఈ వయ కి త ప్రభువు 

మార్గంలో బోధించబడాాడు; మరియు అతను ఆతి లో 

ఉతాా హంతో, యోహాను బాప్తతసి ం గురించి మాప్తమే 

తెలుసుకని, యేసును గురించిన విషయాలను 

ఖ్చిా తంగా మాటిాడాడు మరియు బోధించాడు. 

 

అపసతలుల కార్య ములు 19:4 — “మరియు పౌలు ఇలా 

అనా్న డు, 'యోహాను రశా్వ తాతర బాప్తతసి ముతో 

బాప్తతసి ము పంది, తన తరాా త వసుతనా  ఆయనను 

అనగా యేసును విశా సించమని ప్రజలక చెపాు డు. 

 

జ్యన్ యొకు  బాప్తజిం తాతాు లికమైనది మరియు ప్కీసుత 

శిలువపై తన జీవితానాి  ఇచిా న తరాా త ఇకపై 

ఆచరించకూడదు. 

h. అగిన లో బాప్టజిం 



మతతయి 3:7-12 — “అయితే చాలా మంది 

రరిసయుయ లు మరియు సదోూకయుయ లు బాప్తతసి ం 

తీసుకోవడానికి రావడం చూసి, ఆయన వాళ్తిో ఇలా 

అనా్న డు: ‘సరాు ల సంతానం, రాబోయే కోరం నుండి 

పారిపోవాలని మ్మమి లిా  ఎవర్క హెచా రించార్క? 

అందుచేత రశా్వ తాతపానికి తగనటిుగా ఫలాలు 

ఇవా ండి; మరియు 'మా తంప్డికి అప్బాహాము 

ఉనా్న డు' అని మీలో మీర్క చెప్పు కోవచా ని 

అనుకోకండి; దేవుడు ఈ రాళ్ ినుండి అప్బాహాముక 

ప్తలలిను ప్పటింిచగలడని నేను మీతో చెప్పతనా్న ను. 

మరియు గొడలాి ఇరు టికే చెట్ ి మూలంలో 

వేయబడింది; కాబటి ి మంచి ఫలాలు ఇవా ని ప్రతి 

చెటిును నరికి అగా లో రడవేస్సతర్క. న్న విషయానిక్కస్వత, 

నేను నీక బాప్తతసి మ్మసుతనా్న నురశా్వ తాతరం కోసం 

నీటితో, కానీ న్న తరాా త వసుతనా  అతను న్న కంట్ల 

శకి తవంతమైనవాడు మరియు అతని చెప్పు లు 

తీసివేయడానికి నేను సరిపోను; అతను మీక 

బాప్తతసి ం ఇస్సతడురరిశుదా్ధతి  మరియు అగా తో. 

మరియు అతని వినాో యింగ్ ఫోర్ు  అతని చేతిలో 

ఉంది, మరియు అతను తన నూరిు డి నేలను పూరితగా 

స్తకియిర్ చేస్సతడు; మరియు అతను తన గోధుమలను 

దొడిలాో పోగు చేస్సతడు, కాని అతను ఆరిపోని అగా తో 

గడినాి కాలిా వేస్సతడు. 

 

అగా లో బాప్తజిం రశా్వ తాతరరడని వారిపై దేవుని 

తీర్కు క ప్రతీక. 

 

i. మోషేలోకి బాప్టజిం 

1 క్కరింథీయులు 10:1-2 — “సహోదర్కలారా, మన 

తంప్డులందరూ మేఘం ప్కింద ఉన్నా ర్ని, అందరూ 

సముప్దం గుండా వెళి్తర్ని మీక తెలియదని నేను 

కోర్కకోవడం లేదు. మరియు అందరూ మేఘంలో 

మరియు సముప్దంలో మోషేలో బాప్తతసి ం 

తీసుకన్నా ర్క. 

 

ఇప్జ్యయెల్ ఈజిపి్పను విడిచిపెటి,ి ఎప్ర్ సముప్దం 

ద్ధటినప్పు డు, వార్క నీటితో చుటిుముటిార్క - వాటిపై 

మేఘం మరియు వారి చుటి్ట ఎప్ర్ సముప్దం. ఇది 

అనేక వివరాలలో "బాప్తజిం" అనే రదం యొకు  

ప్రతీకాతి క ఉరయోగం, వాటిని నీటితో 

చుటిుముట్డిమే కాకండా (పడి నేలపై 

ప్రయాణ్ణసుతనా రు టికీ). ఇది నిజంగా మన 

అనుభవానికి సంబంధించిన ప్రవచన్నతి క ర్కం. 

వార్క తమ బానిసతా ం నుండి విముకి త పంది, వారి 

న్నయకడిగా మోషేతో సంబంధంలోకి వచిా నందున, 

బాప్తజింలో మనం పారప్ప బానిసతా ం నుండి విముకి త 

పంద్ధము మరియు మన ప్రభువుగా యేసుతో 

సంబంధంలోకి వచాా ము. 

 



j. బాధ యొకక  బాప్టజిం 

మతతయి 20:20-23 — “అప్పు డు జెబెదయి కమార్కల 

తలి ితన కమార్కలతో కలిసి ఆయనయొదకో వచాి  

నమసు రించి, ఆయనను వేడుక్కనెను. మరియు 

అతను ఆమెతో, 'నీక ఏమ్మ కావాలి?' ఆమె అతనితో 'నీ 

రాజయ ంలో ఈ న్న ఇదరో్క క్కడుకలు కూర్దా వాలని 

ఆజ్యఞ ప్తంచండి, ఒకర్క నీ కడి వైప్పన మరియు 

మరొకర్క నీ ఎడమ వైప్పన కూర్దా వాలి' అని చెప్తు ంది. 

అయితే యేసు, 'మీర్క ఏమ్మ అడుగుతునా్న ర్ద మీక 

తెలియదు. నేను తాగబోయే కప్పు  నువుా  తాగగలవా?' 

వార్క ఆయనతో, 'మేము సమరా్కలము' అనా్న ర్క. 

అతడు వారితో, 'న్న గనెా  మీర్క ప్తాగాలి; కానీ న్న కడి 

వైప్పన మరియు న్న ఎడమ వైప్పన కూరా్ద వడం, ఇది 

ఇవా డం న్నది కాదు, కానీ ఇది న్న తంప్డి ఎవరి కోసం 

సిదంా చేసిందో వారి కోసం. 

 

మాట్ లో. 26:39 — అతను తంప్డిని ప్పారిసాుతనా్న డు, 

“ఈ కప్పు  న్న నుండి వెళ్ి నివా ండి; అయిన్న నేను 

కోరినటిు కాదు, నీ ఇషంి వచిా నటిు.” జ్యన్ 18:11 లో: 

"తంప్డి న్నక ఇచాి న గనెా , నేను ప్తాగకూడద్ధ?" 

యేసు ఇకు డ మాటిాడిన “కప్పు ” మరియు “బాప్తజిం” 

మన పార బలిగా తనను తాను అరిు ంచుకనా ప్పు డు 

అతను తా ర్లో అనుభవించబోయే భయంకర్మైన 

విషయాల గురించి మాటిాడే సూచన్నర్కా మార్గం. ఇది 

ప్రతీకాతి క భాష. 

 

k. క్రీస్తులోకి బాప్టజిం 

మార్కు  16:16 — “విశా సించి బాప్తతసి ము 

పందినవాడు ర్క్షంరబడును; కానీ అవిశా్వ సం 

చేసినవాడు శిక్షంచబడతాడు. 

 

గాల్. 3:27 — “ప్కీసుతలోనికి బాప్తతసి ము పందిన 

మీర్ందర్క ప్కీసుతను ధరించుక్కనియున్నా ర్క.” 

 

ర్దమనిు 6: 3 - "లేద్ధ ప్కీసుత యేసులోనికి బాప్తతసి ం 

తీసుకనా  మనమందర్ం ఆయన మర్ణానికి 

బాప్తతసి ం తీసుకనా్న మని మీక తెలియద్ధ?" 

 

l. (ఇన్-ASV) పవిక్రతాత్మ తో బాప్టజిం [దిగువ 

అనుబంధం IIని కూడా చూడండి] 

మతతయి 3:11లో, యోహాను యేసును సూచిసుతనా్న డు: 

"ఆయన మీక రరిశుదా్ధతి తో బాప్తతసి మ్మచాు ను." 

 

అపసతలుల కార్య ములు 1:5 లో, యేసు వారితో ఇలా 

అనా్న డు: “యోహాను నీళ్తిో బాప్తతసి ం తీసుకనా్న డు; 

అయితే మీర్క చాలా ర్దజుల తరాా త రరిశుదా్ధతి తో 

బాప్తతసి ం తీసుకంటార్క. 

 

పెంతెకోసుత ర్దజున యేసు ఆతి తో చేసినది 

రరిశుదా్ధతి లో బాప్తజిం. 



యోహాను 15:26 — “అయితే తంప్డి నుండి నేను మీ 

దగ గర్క రంరబోయే సహాయకడు వచిా నప్పు డు, 

ఆయన తంప్డి నుండి బయలుదేరే సతయ ప్ప ఆతి , 

అతను ననాు  గురించి స్సక్షయ మ్మస్సతడు.” 

 

పెంతెక్కసుత ర్దజున, యేసు "అనాి  శరీర్ములపై" 

ఆతి ను కమి రించాడు (చటిాలు 2:17 చూడండి). 

రవిప్తాతి లో బాప్తజిం అనేది ఒకరు టి చారిప్తక 

సంఘట్న. ప్రభావాలు మ్మగలి ఉన్నా యి కానీ ఆతి  

ఇరు టికే మతతం మానవాళ్లపై కరిప్తంచింది. 

 

ముగింప్ప: 

ఇప్పు డు ఒక బాప్తజిం ఉంది. మ్మగతావనీా  "ఇమి ర్ షన్" 

అనే రద్ధనికి ప్రతీకాతి క ఉరయోగాలు లేద్ధ 

ప్పనరావృతం చేయవలసిన అవసర్ం లేని చారిప్తక 

సంఘట్నలు. 

ప్రశా లు 

5. జ్యన్ బాప్తసి్ ిఒక బాప్తజిం బోధించాడు 

d. ____ రశా్వ తాతరం 

e. ____ మోక్షం 

f. ____ మోసెస్ 

 

6. అగా  బాప్తజిం రశా్వ తాతరరడని వారిపై దేవుని 

తీర్కు క ప్రతీక 

ఒప్పు  తప్పు  ____ 

7. ఎప్ర్ సముప్దప్ప జలాలు ఇప్శ్వయేలీయులను 

ఈజిప్తషయన ిబానిసతా ం నుండి విడిప్తంచినరు టికీ, 

ప్కీసుత బాప్తజిం పారం యొకు  బానిసతా ం నుండి 

ఒకరిని విడిప్తసుతంది 

ఒప్పు  తప్పు  ____ 

 

8. ప్కీసుతలోనికి బాప్తజిం అనేది వారి పాపాలలో 

ఒకద్ధనిని క్షమ్మంచమని దేవునికి ప్తలుప్పనిసుతంది. 

ఒప్పు  తప్పు  ____ 

 

6. పెంతెకోసుత ర్దజున యేసు ఆతి తో చేసినది 

రరిశుదా్ధతి  బాప్తజిం. 

ఒప్పు  తప్పు  ____ 

 

 

 

పరశుదాాత్మ తో బాప్టజిం. 

పాఠం 10 

ప్రజల మనసాు లలో చాలా గందర్గోళ్ంగా మరియు 

తప్పు గా అర్ంా చేసుకనా  బైబిల్ విషయాలలో ఒకటి 

రవిప్తాతి తో బాప్తజిం. గందర్గోళ్ంలో ఎకు వ భాగం 

సరైన బైబిల్ నిరా్ చనంతో రరిషు రించబడుతుంది - 

రవిప్తాతి తో బాప్తజిం అంట్ల ఏమ్మటి? ఈ పాఠం అలా 



చేయడానికి ప్రయతాి సుతంది. దీనిా  అర్ంా 

చేసుకనా ప్పు డు, అనేక ఇతర్ విషయాలు సు షంిగా 

కనిప్తస్సతయి, ఉద్ధహర్ణక: 

1. ఎవరైన్న ఆతి తో ఎప్పు డు బాప్తతసి ం తీసుకంటార్క? 

 

2. వార్క ఆతి తో బాప్తతసి ం తీసుకన్నా రా లేద్ధ అని 

ఎవరైన్న ఎలా తెలుసుకోగలర్క? 

3. ఎవరైన్న ఆతి తో బాప్తతసి ం తీసుకనా్న ర్నడానికి 

మాతృభాషలో మాటిాడట్ం సంకేతమా? 

 

4. అపసతలుల కార్య ములు 10లో క్కరేా లియస్ ఇంటిో 

ఏమ్మ జరిగంది? 

 

5. బాప్తజిం "తో" లేద్ధ "ఆతి లో" బాప్తజిం అనేది ఆతి  

"కోసం" లేద్ధ "యొకు " బాప్తజిం ఒకట్లన్న? 

 

6. అపసతలులతో చెప్తు నప్పు డు యేసు ఆతి తో బాప్తజిం 

గురించి మాటిాడుతునా్న డా: "రరిశుదా్ధతి  మీపైకి 

దిగనప్పు డు మీర్క శకి తని పందుతార్క" (అపసతలుల 

కార్య ములు 1:8)? 

 

7. రరిశుదా్ధతి తో బాప్తజిం మరియు నీటిలో బాప్తజిం 

ఉంట్ల, "ఒకే బాప్తజిం" అని మనం చెరు గలమా? 

 

పవిక్రతాత్మ తో బాప్టజిం యేస్త దాా ర్వ జరగింది, 

క్రపతేయ కంగా 

A. మతతయి 3:11 "నేను రశా్వ తాతరము క్కర్క నీళ్తిో మీక 

బాప్తతసి మ్మచాు చునా్న ను, అయితే న్న వెనుక 

వచుా వాడు న్నకంటె బలవంతుడు, అతని చెప్పు లు 

మోయుట్క నేను అర్కహడను కాను, అతడు 

రరిశుదా్ధతి తోను అగా తోను నీక బాప్తతసి మ్మచాు ను. 

మార్కు  1:8 "నేను నీళ్తిో నీక బాప్తతసి మ్మచాా ను, 

అయితే ఆయన నీక రరిశుదా్ధతి తో బాప్తతసి ం 

ఇస్సతడు." 

ల్కా 3:16 యోహాను అందరితో ఇట్నిెను, “నేను మీక 

నీళ్తిో బాప్తతసి మ్మచాు ను; అయితే న్నకంటె 

బలవంతుడు వసుతనా్న డు; అతని చెప్పు ల రటీ ి

విప్పు ట్క నేను అర్కహడను కాను, అతడు 

రరిశుదా్ధతి తోను అగా తోను మీక బాప్తతసి మ్మచాు ను. 

యోహాను 1:33 "నేను ఆయనను ఎర్కగను, అయితే 

నీళ్తిో బాప్తతసి మ్మచాు ట్కై ననాు  రంప్తనవాడు, 'ఆతి  

దిగవచిా  ఆయనపై నిలిచియుండుట్ను నీవు 

చూసుతనా్న వో, అతడు రరిశుదా్ధతి తో 

బాప్తతసి మ్మచాు వాడు' అని న్నతో చెపెు ను." 

గమనిక: ఇది మనుషుయ లు చేసినది కాదు లేద్ధ 

రరిశుదా్ధతి  చేసినది కాదు, యేసు ద్ధా రా జరిగంది. 

5. జ్యన్ (మునిగపోయిన) తన ప్ోతలక తమ పాపాల 

గురించి రశా్వ తాతరరడమని బోధిసుతనా్న డు. 

 



6. అతను తన కంట్ల గొరు వాడు వసుతనా్న డని వారికి 

తెలియజేస్సతడు; అందువల ిరశా్వ తాతరరడాలనే 

వారి నిర్ుయం తీసుకనే సమయం రరిమ్మతం 

చేయబడింది. 

 

7. జ్యన్ తేదీలు లేద్ధ కాలప్కమాల గురించి 

మాటిాడట్ం లేదు (ప్కమం లేద్ధ అది ఎప్పు డు 

జర్కగుతుందో కాదు); కానీ యేసు గొరు తనం 

గురించి మాప్తమే. 

 

8. ఆయన రరిశుదా్ధతి తో మరియు అగా తో 

బాప్తతసి మ్మవా డంలో అతని అధికార్ం 

కనిప్తసుతంది. 

a. ఈ రండింటిపై యేసుక అధికార్ం ఉంది. 

బి. రండూ ఒకట్ల అని కాదు. 

 

5. రరిశుదా్ధతి తో బాప్తజిం అగా  ప్రమేయం లేదు. 

a. అపసతలుల కార్య ములు 2లో ఉనా  "అగా  

భాషలు" అగా లో ముంచడం కాదు. 

బి. ఈ రండు బాప్తజింలు రండు వేరేా ర్క 

ప్రయోజన్నలను కలిగ ఉన్నా యి. 

 

6. అగా తో బాప్తజిం. 

a. మతతయి 3:12; "అతని వినాో యింగ్ ఫాయ న్ 

అతని చేతిలో ఉంది, మరియు అతను తన 

నూరిు డి నేలను పూరితగా ప్రక్షాళ్న చేస్సతడు, 

మరియు తన గోధుమలను గాదెలో పోగు 

చేస్సతడు; కానీ అతను ఆరిపోని అగా తో గడినాి 

కాలాే స్సతడు." 

i. యోహానుక తెలుసు, తన సందేశ్వనిా  

(గోధుమలు) అంీకరించే వార్క మరియు 

ద్ధనిని తిర్సు రించే వార్క (పటిు) అనే 

రండు సమూహాలు ప్రజలు ఉన్నా ర్ని జ్యన్స్తక 

తెలుసు. 

ii. ద్ధనిని అంీకరించి రశా్వ తాతరరడే వార్క 

ఆతి తో బాప్తజిం యొకు  ఆశీరాా ద్ధనిా  

పందుతార్క. 

iii. ద్ధనిని తిర్సు రించిన వార్క అగా తో బాప్తజిం 

యొకు  శిక్షను పందుతార్క. 

(ఎ) ర్దమనిు యెరూషలేమును న్నశనం 

చేసినప్పు డు 70 ADలో ఈ ప్ోతలతో ఇది 

జరిగంది. 

(బి) ఈ సంఘట్న జ్యన్ సువార్తలో 

ప్రస్సతవించబడలేదు, బహుశ్వ జ్యన్ 70 AD 

తరాా త ప్వాయబడినందున 

iv. మలాకీ 4:1-6 మతతయి 3:10-12కి 

సమాంతర్ంగా ఉంది. 

బి. అపసతలుల కార్య ములు 2:33; "కాబటి ిదేవుని కడి 

పార్్ ా మునక హెచిా ంచబడి, తంప్డి నుండి 



రరిశుదా్ధతి  వాగోానమును పంది, మీర్క ఇప్పు డు 

చూసుతనా  మరియు వింటునా  ద్ధనిని కమి రించాడు." 

C. ఎవరూ (ప్పర్కషులు లేద్ధ ఆతి ) ఆతి తో బాప్తజిం 

ఇవా ర్క. యేసు మాప్తమే అలా చేస్సతడు. మనుషుయ లు 

నీటిలో బాప్తజిం పంద్ధర్క మరియు ఆతి  బహుమతులు 

మరియు శకి తని అందించింది కానీ ఆతి తో బాప్తజిం 

పందలేదు. మనం బైబిల్స్తలో ఒక వయ కి త నటించడం లేద్ధ 

ఆతి  ఏదైన్న చేయడం గురించి చదివినప్పు డు, అలాంటి 

విషయం రరిశుదా్ధతి తో బాప్తజింను సూచించదని మనం 

తెలుసుకోవచుా . 

పరశుదాాత్మ తో బాప్టజిం అనేది ఏదో ఆత్మ తో 

జరగింది మరయు ఆత్మ  దాా ర్వ చేయలేదు. 

A. మతతయి 3:11 యేసు …"ఆతి తో (లేద్ధ) బాప్తతసి ం 

తీసుకంటాడు." 

B. బైబిల్ "ఆతి " ద్ధా రా బాప్తజిం గురించి మాటిాడలేదు 

కానీ ఆతి తో "బాప్తజిం" గురించి మాటిాడుతుంది. 

1. ఇది ఆతి  చేసినది కాదు (నింరడం, ముప్ద 

వేయడం, శకి తని ఇవా డం, బహుమతులు ఇవా డం) 

యేసు ఆతి తో చేసినది. 

2. ఇది భాషలలో మాటిాడే బహుమానం కాదు (అది 

రరిశుదా్ధతి  చేసింది మరియు యేసు కాదు (1 

క్కరింథీయులు 12:11). 

3. కేవలం, అది ఆతి  చేస్వది కాదు, ఆతి తో చేసినది. 

 

పవిక్రతాత్మ తో బాప్టజిం పెంతెకోస్ట ిరోజున్ జరగింది 

మరయు అంత్కు ముందు కాదు. 

ఎ. మతతయి 3:11 – యోహానుచేత యేసు బాప్తతసి ము 

పందినప్పు డు అది ఇంకా జర్గలేదు. 

B. జ్యన్ 7:39 11 మరియు 12:16, 23 - ఇది యేసు 

మహిమరర్చబడిన తరాా త (అతని ప్పనర్కతాానం 

తరాా త) మాప్తమే జర్కగుతుంది. చటిాలు 1:4-5 – 

ఇకు డ, యేసు ఆర్దహణ సమయంలో, వార్క ఇంకా 

తంప్డి నుండి వాస్తగోాన్ననాి  పందలేదు (వ. 4), ఇది 

రరిశుదా్ధతి తో బాప్తజిం (వ. 5). 

సి. అపసతలుల కార్య ములు 2:16-17 - పెంతెక్కసుత ర్దజున, 

తన ఉరన్నయ సంలో, జోయెల్ ప్రవక త చేసిన 

రవిప్తాతి తో బాప్తజిం యొకు  ప్రవచన నెర్వేర్కు గా ఆ 

ర్దజు జరిగన సంఘట్నలను పేతుర్క గురితంచాడు. 

D. ప్రరంచానిా  సృష్టంిచినరు టి నుండి ఆతి  ఉనికిలో 

ఉంది, నటించింది, కదిలిసుతంది, శకి తనిసుతంది, కానీ 

పెంతెక్కసుత ర్దజుకి ముందు అతను చేసిన లేద్ధ 

అతనితో చేసిన ఏదీ "ఆతి తో బాప్తజిం" అని 

ప్తలువబడుతుంది. పెంతెక్కసుతక ముందు, ప్రజలు 

ఆతి తో నిండి ఉన్నా ర్క మరియు ఆతి  నుండి శకి తని 

పంద్ధర్క, అయితే వీటిలో ఏదీ "ఆతి తో బాప్తజిం" 

అని ప్తలువబడలేదు. 

E. కాబటి,ి ఇది కాదు... 

1. అదుభ తాలు చేస్వ శకి త (పెంతెకోసుతక ముందు చాలా 

మంది అదుభ తాలు చేస్సర్క). 



 

4. ప్పేర్ణ బహుమతి (చాలా మంది పెంతెకోసుతక 

ముందు ప్పేర్ణ పంద్ధర్క). 

 

3. ఆతి తో నిండి ఉండడం (చాలామంది 

పెంతెక్కసుతక ముందు ఉన్నా ర్క). 

a. జ్యన్ (ల్కా 1:15). 

బి. ఇస్సబెల్ (ల్కా 1:41). 

సి. జకరియా (ల్కా 1:67). 

 

4. పాత నిబంధనలో (పెంతెకోసుతక ముందు) ప్రజలు 

ఆతి తో ధరించార్క కాబటి ిఆతి  చేత ధరించాలి 

(న్నయ యాధిరతులు 6:34; 1 ప్కానికలా్  12:18; 2 

ప్కానికల్ా  24:20 చూడండి). 

 

పరశుదాాత్మ తో బాప్టజిం "త్ంక్రడి వాగిాన్ం" అని 

ప్టలుస్సు రు. 

ఎ. యేసు తన శిషుయ లక తంప్డి చేసిన వాగోాన్ననాి  

గురించి ముందే చెపాు డు. యేసు సా రాగనికి తిరిగ 

వచిా న తరాా త యేసు న్నమంలో ఆతి ను 

రంప్పతానని తంప్డి వాగోానం చేశ్వడు. 

5. జ్యన్ 14: 16, 17, 26 "మరియు నేను తంప్డిని 

ప్పారిసా్సతను, మరియు అతను మీక మరొక 

సహాయకడిని ఇస్సతడు, అతను మీతో శ్వశా తంగా 

ఉండేలా చేస్సతడు; "సతయ ం యొకు  ఆతి , 

ప్రరంచం అతనిని చూడదు లేద్ధ చూడదు. 

అతనికి తెలుసు; కానీ మీర్క ఆయనను 

ఎర్కగుదుర్క, ఎందుకంట్ల ఆయన మీతో 

నివసిస్సతర్క మరియు మీలో ఉంటార్క. ... "అయితే 

న్న పేర్క మీద తంప్డి రంరబోయే సహాయకడు, 

రరిశుదా్ధతి , అతను మీక అనిా  విషయాలు 

బోధిస్సతడు మరియు నేను మీతో చెప్తు నవనీా  

మీక స్తజ్యఞ రకం చేస్సతడు. 

6. యోహాను 15:26 "అయితే తంప్డి నుండి నేను మీ 

దగ గర్క రంరబోయే సహాయకడు, అంట్ల తంప్డి 

నుండి బయలుదేరే సతయ ప్ప ఆతి  వచిా నప్పు డు, 

అతను ననాు  గురించి స్సక్షయ మ్మస్సతడు. 

7. యోహాను 16:7 "అయినరు టికీ నేను మీతో నిజం 

చెప్పు చునా్న ను, నేను వెళ్లపిోవుట్ వలన నీక 

మేలు కలుగును; నేను వెళ్కిపోతే, సహాయకడు 

నీ యొదకో రాడు; నేను వెళ్లని యెడల, నేను 

ఆయనను మీయొదకో రంప్పదును. 

8. అపోసతలులకార్య ములు 1:4,5 మరియు వారితో 

కూడి, యెరూషలేమును విడిచి వెళ్విదనోి, తంప్డి 

వాగోానము క్కర్క వేచియుండవలెనని వారికి 

ఆజ్యఞ ప్తంచెను, "ఇది మీర్క న్న నుండి వినా్న ర్క; 

యోహాను నిజముగా బాప్తతసి ము ఇచాె ను. నీళ్తిో, 

అయితే చాలా ర్దజుల తరాా త మీర్క 

రరిశుదా్ధతి తో బాప్తతసి ం తీసుకంటార్క." 



B. పెంతెక్కసుత ర్దజున, యేసు అనిా  శరీరాలపై ఆతి ను 

కమి రించాడు. ఈ సంఘట్న జోయెల్ (మరియు 

యెషయా) శతాబోాల ప్కితం ప్రవచించాడు: 

4. యెషయా 32:15 పైనుండి ఆతి  మనపై 

కమి రింరబడి, అర్ణయ ము ఫలవంతమైన 

పలముగాను, ఫలవంతమైన పలము 

అర్ణయ ముగాను ఎంచబడువర్క. 

5. యెషయా 44:3 నేను ద్ధహంతో ఉనా  వాని మీద 

నీళ్లి  కమి రిస్సతను; నీ సంతతిపై న్న ఆతి ను 

కమి రిస్సతను. 

6. జోయెల్ 2:28 (అపసతలుల కార్య ములు 2:17) 

"మరియు తర్కవాత నేను న్న ఆతి ను అందరిపై 

కమి రిస్సతను. 

సి. పెంతెక్కసుత ర్దజున, తంప్డి తన వాగోాన్ననాి  

నెర్వేరాా డు మరియు యేసు ఆతి ను కమి రించాడు 

- అపోసతలుల కార్య ములు 2:33 “అందువలన దేవుని 

కడిపార్్ ా మునక హెచిా ంచబడి, తంప్డి నుండి 

రరిశుదా్ధతి  వాగోానమును పంది, కమి రించెను. 

మీర్క ఇప్పు డు చూసుతనా  మరియు వింటునా  దీని 

నుండి. 

గమనిక: ఆతి తో బాప్తజిం అనేది ఎలపి్పు డూ వాగోానం 

మరియు ఆజఞ కాదు. 

"పరశుదాాత్మ తో బాప్టజిం" యొకక  నిరా చన్ం 

రరిశుదా్ధతి తో బాప్తజిం అనేది తంప్డి వాగోాన్ననాి  

నెర్వేరా్ డానికి పెంతెకోసుత ర్దజున యేసు ఆతి తో ఏమ్మ 

చేస్సడు - యేసు అనిా  శరీరాలపై ఆతి ను 

కమి రించాడు. అరు టి నుండి ఆతి  ర్క్షంచబడిన 

ప్రజలందరికీ, జ్యతి (యూదు లేద్ధ అనయ జనులు) లేద్ధ 

దేవుని ప్రభుతా ంలో (పూజ్యరి, ప్రవక త మదలైనవి) పాప్త 

లేకండా అందుబాటులోకి వచిా ంది. 

కొనిన  చికుక లు: 

ఎ. మానవాళ్ల అందరికీ ఆతి  అందుబాటులో 

ఉంచబడిందని దీని అర్ంా. ప్రయోజనం పందిన 

వార్క స్తకైసతవులుగా మార్తార్క. 

B. ఆతి తో బాప్తజిం చరిప్తలో ఒకస్సరి జరిగంది. అతను, 

ఆతి , అందరి కోసం ఒకస్సరి కమి రించబడాాడు. 

7. యేసు అందరి కోసం ఒకస్సరి మర్ణ్ణంచిన 

విధంగానే, ఆతి  అందరి కోసం ఒకస్సరి 

కమి రించబడింది. ఈ రండు చారిప్తక 

సంఘట్నలు ప్పనరావృతం కానవసర్ం లేదు. 

 

8. చటిాలు 10:45 కూడా ఈ సతాయ నిా  

ప్రతిబింబిసుతంది. క్కరేా లియస్ ఇంటిో, సువార్త 

వినా  అనయ జనులపై రరిశుదా్ధతి  రడింది. వార్క 

భాషలలో మాటిాడట్ం ప్పార్ంభించార్క. ఈ 

సంఘట్న యూదులతోపాటు అనుయ లపై కూడా 

రవిప్తాతి  కమి రించబడిందని యూదులను 

ఒప్తు ంచింది. 



 

9. అయితే ఆయన అనుయ ల మీద ఎప్పు డు 

కమి రించబడాాడు? అది పెంతెక్కసుత ర్దజున. 

చటిాలలోని ప్కియ యొకు  ఖ్చిా తమైన కాలం 

దీనిని చూప్పతుంది. ఇది ప్రసుతతం 

క్కనస్సగుతునా  ప్రభావాలతో గతంలో పూర్తయిన 

చర్య ను సూచిసుతంది. అతను కమి రించబడిన 

తరాా త, రరిశుదా్ధతి  అతని రనులను చేయడం 

ప్పార్ంభించాడు, కానీ అతను చేస్వ ఏదీ 

"బాప్తజిం" అని ప్తలువబడుతుంది. 

 

10. పెంతెకోసుత ర్దజున యేసు ఆతి తో చేసినది 

రరిశుదా్ధతి తో బాప్తజిం. రరిశుదా్ధతి తో బాప్తజిం 

యొకు  ప్రభావం ప్కీసుత మర్ణంతో సమానంగా 

ఉంటుంది. ఆయన అందరి కోసం 

మర్ణ్ణంచినరు టికీ, విశా సించి, రశా్వ తాతరరడి, 

నీటిలో బాప్తతసి ం తీసుకనా  వారికి మాప్తమే 

ప్రయోజనం లభిసుతంది. అనిా  శరీరాల మీద 

కమి రించబడినరు టికీ, విశా సించి, 

రశా్వ తాతరరడి, నీటిలో బాప్తజిం పందిన వార్క 

మాప్తమే ప్రయోజనం పందుతార్క. 

 

11. అతను కమి రించబడిన తరాా త, ఆతి  అతని 

రనులను చేయడం ప్పార్ంభించింది, కానీ 

అతను చేసిన లేద్ధ చేస్వది ఏదీ ఆతి తో బాప్తజిం 

అని సూచించబడుతుంది. పెంతెక్కసుత ర్దజున 

యేసు ఆతి తో చేసినది బాప్తజిం. 

 

12. ఆచర్ణలో, ఆతి తో బాప్తజిం యొకు  ప్రభావం 

ప్కీసుత మర్ణంతో సమానంగా ఉంటుంది. అతను 

అనిా  వయసాు ల ప్రజల కోసం 

మర్ణ్ణంచినరు టికీ, విశా సించి, రశా్వ తాతరరడి, 

నీటిలో బాప్తజిం పందిన వారికి మాప్తమే 

ప్రయోజనం లభిసుతంది. మతతం మానవాళ్లపై 

ఆతి  కమి రించబడినరు టికీ, విశా సించి, 

రశా్వ తాతరరడి, నీటిలో బాప్తతసి ం తీసుకనా  వార్క 

మాప్తమే ప్రయోజనం పందుతార్క. 

 

C. అనిా  వయసాు ల ప్రజలందరూ శకి తతో ఆతి తో 

బాప్తజిం పంద్ధర్క మరియు అనిా  వయసుల ప్కీసుతలో 

ర్క్షంచబడిన వార్ందరూ ఆతి లో సమర్వాంతంగా 

బాప్తజిం పంద్ధర్క. 

ఇది తంప్డి వాగోానం (చటిాలు 1:4,5). యేసు తంప్డి 

వాగోాన్ననాి  పంద్ధడు (అపసతలుల కార్య ములు 2:33). 

పీట్ర్, అపసతలుల కార్య ములు 2:39 లో, వాగోానం "మీక 

ఇతర్కలక" అని వివరించాడు - పెంతెక్కసుతలో ఉనా  

యూదులు, "మీ ప్తలలి కోసం" - భవిషయ త్ తరాల 

యూదులు మరియు "దూర్ంగా ఉనా  వార్ందరికీ" - 

అనుయ ల ( ఎనస్పయులు 2:13 చూడండి), ఎందుకంట్ల 



మన దేవుడైన ప్రభువు ఎంతమందిని ప్తలుస్సత ర్ద - అనిా  

వయసుల స్తకైసతవులందరూ. 

D. నేడు, మీరు క్రీస్తులో ఉన్న ట్యీితే, మీరు ఆత్మ లో 

స్మరథవ్ంత్ంగా బాప్టజిం పందారు. 

కానీ ఎప్పు డు? పెంతెక్కసుత ర్దజున. కానీ ఎలా? అదే విధంగా 

2,000 సంవతా రాల ప్కితం యేసు మీ కోసం 

చనిపోయాడు. మీర్క స్తకైసతవులుగా మారినప్పు డు ప్కీసుత 

మర్ణం యొకు  ప్రయోజన్ననిా  మీర్క పంద్ధర్క. 2,000 

సంవతా రాల ప్కితమే ఆతి  అందరిపై 

కమి రించబడింది. మీర్క స్తకైసతవులుగా మారినప్పు డు ఈ 

ప్రవహించే ప్రయోజన్ననాి  మీర్క పంద్ధర్క. 

ఆత్మ తో బాప్టజిం అంటే "ఆత్మ  నుండి అదుు త్ 

శకి ుని పందండి" అని కాదు. 

A. ల్కా 24:49 "ఇదిగో, నేను న్న తంప్డి వాగోాన్ననాి  మీపైకి 

రంప్పతునా్న ను, అయితే మీర్క పై నుండి శకి తని పందే 

వర్క జెరూసలేం నగర్ంలో ఉండండి." తంప్డి 

వాగోానము "అధికార్ము పందుము" అని చెరు లేదు. 

రండు విషయాలు కాబటి ి వార్క యెరూషలేములో 

ఉండాలని చెపాు డు. పెంతెక్కసుతక ముందు ఆతి  

శకి తని ఇచిా ంది కానీ ఆతి తో బాప్తజిం పెంతెక్కసుతక 

ముందు జర్గలేదు. 

B. యేసు ఆతి ను ఇచాా డు మరియు ఆతి  శకి తని 

ఇచాా డు కానీ బాప్తజిం అనేది యేసు చేసింది 

మరియు ఆతి  చేసింది కాదు. 

C. స్తకైసతవులందరూ అదుభ తాలు చేయలేదు కానీ 

స్తకైసతవులందరూ ఆతి ను పంద్ధర్క. 

D. ఆతి తో బాప్తజిం అనేది ఒక ప్రతేయ కమైన చారిప్తక 

సంఘట్న కాబటి,ి “రవిప్తాతి  బాప్తజిం 

స్పా కరించడం” గురించి మాటిాడట్ం సమంజసం 

కాదు. బైబిల్ ఎప్పు డూ అలాంటి రదబంధ్యనాి  

ఉరయోగంచదు. గత చారిప్తక సంఘట్నను మీర్క 

ఎలా స్పా కరించగలర్క? మనము ఆతి ను 

పందగలము లేద్ధ ఆతి  నుండి బహుమతిని 

పందగలము కాని "ఆతి  యొకు  బాప్తజిం" 

పందలేము. 

యేస్త యొకక  పని అయిన్ "ఆత్మ తో బాప్టజిం" 

మరయు ఆత్మ  యొకక  పని అయిన్ శకి ుని ఇవ్ా డం 

మధయ  మన్ం తేడాను గురుంచాల్న. 

A. ఇది చాలా మంది వయ కతల మనసాు లో చాలా 

స్సధ్యర్ణమైన తప్పు  - యేసు ఆతి తో ఏమ్మ చేస్సడో 

(బాప్తతసి ం తీసుకనా్న డు లేద్ధ కరిప్తంచబడాాడు) 

మరియు ఆతి  కమి రించబడినప్పు డు లేద్ధ 

అందుబాటులో ఉంచబడినప్పు డు ఏమ్మ చేస్సడో 

గందర్గోళ్ంగా ఉంది. 

బి. ఉద్ధహర్ణక, ఇతర్ భాషలలో మాటిాడటానికి 

మరియు ర్దగులను సా సరార్చడానికి ఆతి  ప్రజలక 

అదుభ త శకతలను ఇచిా ంది. 

C. అతను ప్కీసుతను విశా సించేవారిని ముప్దిస్సతడు, 

విమోచించబడినవారిలో నివసిసుతనా్న డు, 



అపసతలులు మరియు ప్రవక తలను ప్పేరేప్తంచాడు, 

సౌకరాయ లు మరియు మార్గదర్్ కలు 

మదలైనవాటిలో ఏదీ "బాప్తజిం" అని ప్తలువబడదు. 

D. బాప్తజిం అనేది పెంతెకోసుత ర్దజున యేసు ఆతి తో ఏమ్మ 

చేస్సడు - అతను అతనిని అనిా  శరీరాలపై 

కమి రించాడు. 

E. బైబిల్స్తలో, ఆతి  ఒకరిపైకి దిగనప్పు డు, ఒకరిపైకి 

వచిా నప్పు డు లేద్ధ ఒకరిపై రడినప్పు డు, ఆ వయ కి త 

దైవిక శకి తని పంద్ధడు 

 

2. అతను యేసుపైకి దిగ అదుభ తాలు చేశ్వడు 

మతతయి 3:16 

ల్కా 3:22 

ల్కా 4:18 

మార్కు  1:10  

యోహాను 1:32 

2. ల్కా 2:25-27 - సిమ్మయోను ప్రవచించాడు 

3. ల్కా 1:35 - మరియ యేసును గర్భ ం ధరించింది 

4. అపసతలుల కార్య ములు 1:8 - అపసతలులు 

అధికారానిా  పంద్ధర్క 

5. అపసతలుల కార్య ములు 2:3, 4 - వార్క భాషలలో 

మాటిాడేవార్క 

6. అపసతలుల కార్య ములు 8:16 - వార్క సంకేతాలను 

ప్రదర్ి ంచార్క 

7. అపసతలుల కార్య ములు 10:44, 45 - వార్క భాషలలో 

మాటిాడేవార్క 

8. అపసతలుల కార్య ములు 19:6 – వార్క భాషలలో 

మాటిాడి ప్రవచించార్క 

 

గమనిక: అపసతలుల కార్య ములు 8లో, అపసతలులు 

యేసు ప్పనర్కతాాన్ననికి స్సక్షయ మ్మవా డానికి ప్రతేయ కంగా 

ఎంప్తక చేయబడిన ప్పర్కషులు. వారికి అర్హతలు 

ఉన్నా యి: ల్కా 24:48; అపసతలుల కార్య ములు 1:8; 1; 

జ్యన్ 1:1-2 మరియు ఆధ్యరాలు: 2 క్కరింథీయులు 12:12; 1 

క్కరింథీయులు 9:1; అపసతలుల కార్య ములు 1:21,22; 

అపసతలుల కార్య ములు 8:18. చేతులు వేయడం ద్ధా రా 

(అందువలన శకి తని ఇవా డం ద్ధా రా) ఆతి  ఎవరిపైనైన్న 

రడేలా చేయగల శకి త వారికి మరియు వారికి మాప్తమే 

ఉంది. 

బాప్టజింను ఆత్మ తో నీట్టలో బాప్టజింతో పోలచ ండి, 

ఈ రండింట్టలో ఏది ఎఫెసీయులు 4:5 యొకక  "ఒకే 

బాప్టజిం" అని చూడడానికి. 

నీటిలో బాప్తజిం (యేసు న్నమంలో) 

A. ప్పర్కషులచే చేయబడుతుంది 

మతతయి 28:1 

అపసతలుల కార్య ములు 8:38 

1 క్కరింథీయులు 1:14-16 

 

బి. నీటితో పూర్తయింది 



అపసతలుల కార్య ములు 8:38-39 

అపసతలుల కార్య ములు 10:47 

 

సి. చాలా స్సరి్క జరిగంది (ప్రతి మారిు డితో) 

 

D. ఒక ఆజఞ మరియు వాగోానం కాదు 

అపసతలుల కార్య ములు 2:38 

అపసతలుల కార్య ములు 22:16 

 

E. ఎ నిరా్ చనం: స్తకైసతవ బాప్తజిం అంట్ల పార విముకి త 

కోసం యేసు న్నమంలో (యేసు యొకు  అధికార్ం 

ద్ధా రా) నీటిలో ముంచడం. ఇది ఎలపి్పు డూ విశా్వ సం 

మరియు రశా్వ తాతరంతో ముందు ఉంటుంది. 

 

F. క్కనిా  బోధనలు: 

• నీటిలో బాప్తజిం అవసర్ం (మార్కు  16:16; 

చటిాలు 2:38; 22:16) 

• నమేి  వయ కి తకి మాప్తమే బాప్తజిం 

అనుమతించబడుతుంది (చటిాలు 8:37,38) 

• బాప్తజిం సమాధిని సూచిసుతంది (ర్దమనిు 6:3-6). 

ఇది ఇమి ర్ షన్ ద్ధా రా. 

• బాప్తజింలో, మనం ప్కీసుతలోకి ప్రవేశిస్సతము 

(గలతీయులు 3:26, 27) 

 

ఎనస్పయులు 4:5లో “ఒకే బాప్తజిం” ఉంది. ఈ బాప్తజిం 

నీటిలో బాప్తజిం, ఎందుకంట్ల ఆతి లో బాప్తజిం ఇరు టికే 

జరిగంది మరియు ప్పనరావృతం చేయవలసిన 

అవసర్ం లేదు. అయితే, ఎవరైన్న స్తకైసతవులుగా 

మారినప్పు డలిా యేసు న్నమంలో నీటిలో బాప్తజిం 

చేయడం క్కనస్సగుతుంది. 

"పరశుదాాత్మ  బాప్టజిం" అపస్ులులకు మాక్రత్మే 

వాగిాన్ం చేయబడిందని కొందరు అంట్టరు. 

ఈ వయ కతలక "సిు రిట్ యొకు  బాప్తజిం" అంట్ల ఎవరైన్న 

ఆతి  నుండి ప్పేర్ణ, వెలడిి, అదుభ తాలు 

మదలైనవాటిని స్పా కరించినప్పు డు. కానీ ఈ ఆలోచనతో 

సమసయ లు ఉన్నా యి. 

 

మదటిది, "ఆతి  యొకు  బాప్తజిం" అనే వయ కీ తకర్ణ 

బైబిలిో లేదు. అనాి  అనువాద్ధలలో "ఆతి తో బాప్తజిం" 

లేద్ధ "ఆతి లో బాప్తజిం" ఉన్నా యి. ఇది ఆతి  చేస్వ 

బాప్తజిం కాదు, బదులుగా, ఇది ఆతి ను ఉరయోగంచే 

బాప్తజిం. పాత నిబంధన వాగోాన్నలలో, ఆతి  

కమి రించబడుతుంది మరియు ఆతి  ఇచాే  అదుభ త 

బహుమతుల ద్ధా రా ఇది సు షమివుతుంది. 

కరిప్తంచబడినది ఏమ్మటో గుర్కతంచుకోవాలి - ఇది 

బహుమతులు కాదు, బదులుగా, ఆతి . వాగోానం ఆతి  

మరియు ఆతి  కమి రించబడిన తరాా త రంప్తణీ చేస్వ 

బహుమతులు కాదు. ఈ బాప్తజిం ముందు అదుభ తాలు 

మరియు బహుమతులు ఇరు టికే ఇవా బడాాయి, కానీ 



వాగోానం చేయబడినది ఆ ర్దజున మాప్తమే జరిగంది 

మరియు అంతక ముందు కాదు. ఆ ర్దజు వర్క, 

ప్రజలందరి కోసం ఆతి  ఎప్పు డూ కమి రించబడలేదు, 

కాని ఆ ర్దజు నుండి అందరూ ఆతి ను పందగలర్క. 

అపసతలుల కార్య ములు 1:4-5లోని యేసు మాట్లు 

తంప్డి వాగోానము మరియు ఆతి తో బాప్తతసి ము ఒకట్ల 

అని చూప్పచునా ది. అపసతలులు చటిాలు 2లో ఆతి ను 

పందినప్పు డు, జోయెల్ (తంప్డి వాగోానం) యొకు  

ప్రవచనం నెర్వేర్కతోందని పీట్ర్ v.16లో చెపాు డు. ఇది 

1:4,5లోని యేసు మాట్లతో ఏకీభవిసుతంది. 2:33లో, 

పేతుర్క యోహాను 7:39తో ఏకీభవించాడు మరియు 

వాగోానము రరిశుదా్ధతి ను కమి రించడమే అని 

సు షంిగా చెపాు డు. పీట్ర్ ఇలా చెప్తు నప్పు డు: "మీర్క 

చూస్వది మరియు వినేది", అతను ఆతి  యొకు  

వయ కీ తకర్ణలను ఉరయోగంచి, వాసతవానికి, ఆతి  

కమి రించబడిందని వివరించాడు. పాత నిబంధన 

నుండి వాగోానం చేయబడినటిుగా యేసు ఆతి ను 

కమి రించాడు. అపసతలులు చటిాలు 2లో ఆతి ను 

పందినప్పు డు, జోయెల్ (తంప్డి వాగోానం) యొకు  

ప్రవచనం నెర్వేర్కతోందని పీట్ర్ v.16లో చెపాు డు. ఇది 

1:4,5లోని యేసు మాట్లతో ఏకీభవిసుతంది. 2:33లో, 

పేతుర్క యోహాను 7:39తో ఏకీభవించాడు మరియు 

వాగోానము రరిశుదా్ధతి ను కమి రించడమే అని 

సు షంిగా చెపాు డు. పేతుర్క ఇలా చెప్తు నప్పు డు: "మీర్క 

చూస్వది మరియు వినా ది", అతను ఆతి  యొకు  

వయ కీ తకర్ణలను ఉరయోగంచి, వాసతవానికి, ఆతి  

కమి రించబడిందని వివరించాడు. పాత నిబంధన 

నుండి వాగోానం చేయబడినటిుగా యేసు ఆతి ను 

కమి రించాడు. అపసతలులు చటిాలు 2లో ఆతి ను 

పందినప్పు డు, జోయెల్ (తంప్డి వాగోానం) యొకు  

ప్రవచనం నెర్వేర్కతోందని పీట్ర్ v.16లో చెపాు డు. ఇది 

1:4,5లోని యేసు మాట్లతో ఏకీభవిసుతంది. 2:33లో, 

పేతుర్క యోహాను 7:39తో ఏకీభవించాడు మరియు 

వాగోానము రరిశుదా్ధతి ను కమి రించడమే అని 

సు షంిగా చెపాు డు. పేతుర్క ఇలా చెప్తు నప్పు డు: "మీర్క 

చూస్వది మరియు వినా ది", అతను ఆతి  యొకు  

వయ కీ తకర్ణలను ఉరయోగంచి, వాసతవానికి, ఆతి  

కమి రించబడిందని వివరించాడు. పాత నిబంధన 

నుండి వాగోానం చేయబడినటిుగా యేసు ఆతి ను 

కమి రించాడు. 

 

ఆతి తో బాప్తజిం యొకు  వాగోానం అపసతలులక 

మాప్తమే చేయబడిందని చెపేు  వారిలో క్కందర్క, యేసు 

దీని గురించి మాటిాడే భాగాలలో, అపసతలులు మాప్తమే 

ఉన్నా ర్ని ధృవీకరిసుతనా్న ర్క (ఉద్ధహర్ణక, చటిాలు 

1:4-5). కానీ యేసు అపసతలులతో మాటిాడినప్పు డు, ఇది 

తరు నిసరిగా వాగోాన్ననాి  రరిమ్మతం చేయలేదు. 

వాసతవానికి, ఈ బాప్తజిం గురించి మాటిాడే అనాి  భాగాలను 

చూసినప్పు డు, ఇది అలా కాదని మనం చూస్సతము. బాప్తసి్ ి



యోహాను మాటిాడినప్పు డు, అతను అపసతలులతో 

మాప్తమే కాకండా అతని ద్ధా రా బాప్తతసి ం 

తీసుకోవడానికి వెళి్ల న యూదుల సమూహంతో 

మాటిాడుతునా్న డు (మతతయి 3:1-12 మరియు ల్కా 3:15, 

16). అపసతలుడైన యోహాను యోహాను 7:39లో వాగోానము 

(ఇది ఆతి తో బాప్తతసి ము అని) గురించి 

మాటిాడినప్పు డు, అది అపసతలులక మాప్తమే 

రరిమ్మతం కాలేదు. చటిాల వాగోానం క్కందరికి మాప్తమే 

రరిమ్మతం కాదు, ర్క్షంచబడిన వార్ందరికీ వాగోానం. 

 

కారన ల్నయస్ట కేస్త గురంచి ఏమట్ట? (చటి్టలు 10-11) 

 

అపసతలుల కార్య ములు 10: 44-45లో అనయ జనులక 

బోధించడానికి పేతుర్క ప్తలువబడాాడు. ఆయన 

బోధించుచుండగా ఆతి  అనయ జనులమీద రడి వార్క 

భాషలలో మాటిాడుట్ ప్పార్ంభించార్క. అనయ జనులు 

స్తకైసతవులు కాకముందే ఆతి ను పంద్ధర్ని దీని అర్ంా? 

అసా లు కదర్దు. అపసతలుల కార్య ములు 2కి ముందు 

నిశా యంగా ఆతి  ఇరు టికే క్కంతమందిలో రనిచేసింది. 

పాత నిబంధనలోని సౌలు ఒక ఉద్ధహర్ణ. 1 

సమూయేలు 10:10లో, ప్రభువు ఆతి  సౌలును 

సా్స ధీనరర్చుకంది మరియు అతడు ప్రవచించాడు (1 

సమూయేలు 11:6 కూడా చూడండి). 1 సమూయేలు 

16:14లో ప్రభువు ఆతి  తీసివేయబడిందని చెరు బడింది, 

అయితే 1 సమూయేలు 19:23లో ఆతి  సౌలుపైకి మళ్ల ి

వచిా  ప్రవచించాడు. ఆతి  ఒకరిపైకి రావచుా , అతనిని 

ప్రవచించేలా చేసుతంది (లేద్ధ వేరే ఏదైన్న చేయండి) ఆపై 

తనను తాను తొలగంచుకోవచుా . ప్రవచించేంత వర్క 

కూడా ఎవరైన్న ఆతి చేత ప్రభావితమై, 

అపోసతలుల కారాయ లలో, 2వ అధ్యయ యంలోని పేతుర్క 

బోధ ద్ధా రా ఆతి  యొకు  వాగోాన్ననాి  గురించి మనం 

తెలుసుకంటాము. ఎవరైన్న దేవుడు సువార్త ద్ధా రా 

ప్తలిచి స్తకైసతవుడిగా మారినప్పు డు, ఈ వయ కి త ఆతి  యొకు  

బహుమతిని పందుతాడు. ఆతి  అనిా  శరీరాలపై 

కమి రించబడినందున ఇది స్సధయ మైంది. అపసతలుల 

కార్య ములు 10లో, దేవుడు ఇందులో అనుయ లు కూడా 

ఉన్నా ర్ని చూప్తంచాలనుకనా్న డు, ఆ తరాా త 

బోధించబడినటిుగానే: "అతను భేదం చూరడు". వార్క 

స్తకైసతవులు కాకముందే ఆతి  వారిపై రడింది, దేవుడు 

అనయ జనులను అలాగే యేసును ప్కీసుతగా విశా సించిన 

యూదులను అంీకరించాడని చూప్తసుతంది. పేతుర్క 

మరియు ఇతర్కలు దీనిని చూసినప్పు డు, అపసతలుల 

కార్య ములు 2లో తిరిగ ఆతి  కమి రించబడినప్పు డు 

(ప్కియారదము రరిపూర్ు కాలములో ఉనా ది) 

అనయ జనులపై కూడా కమి రించబడిందని వార్క 

గురితంచార్క. అప్పు డు, సంకోచం లేకండా, అనయ జనులు 

బాప్తజిం పంద్ధర్క, సునా తి లేకండా, మరియు, 

 

ప్రశా లు 



1. రరిశుదా్ధతి తో బాప్తజిం యేసు ద్ధా రా ప్రతేయ కంగా 

జరిగంది 

ఒప్పు  తప్పు ____ 

 

2. రరిశుదా్ధతి తో బాప్తజిం అనేది రరిశుదా్ధతి  ద్ధా రా 

చేయబడినది కాదు. 

ఒప్పు  తప్పు ____ 
 

3. రరిశుదా్ధతి తో బాప్తజిం పెంతెకోసుత ర్దజున 

జర్గలేదు. 

ఒప్పు  తప్పు ____ 

 

4. యేసు సా రాగనికి తిరిగ వచిా న తరాా త యేసు 

న్నమంలో రరిశుదా్ధతి ను రంప్పతానని తంప్డి 

అయిన దేవుడు వాగోానం చేశ్వడు. 

ఒప్పు  తప్పు ____ 

 

5. రవిప్త ఆతి  యొకు  బాప్తజిం ప్కిసి స్ చుటి్ట ప్రతి 

సంవతా ర్ం జర్కగుతుంది 

ఒప్పు  తప్పు ____ 

 

6. పెంతెకోసుత ర్దజున మనుషులందరిపై రవిప్తాతి  

కమి రించబడినందున నేడు ప్కీసుతలో ఉనా వార్క 

ఆతి లో బాప్తజిం పంద్ధర్క. 

ఒప్పు  తప్పు ____ 

 

7. రరిశుదా్ధతి తో బాప్తతసి ం తీసుకనా  వయ కి త అదుభ త 

శకతలను పందుతాడు. 

ఒప్పు  తప్పు ____ 

 

8. రరిశుదా్ధతి  వారిపై దిగనప్పు డు కింది వాటిలో ఏది 

జరిగంది? 

a. ____ మేరీ గర్భ ం ద్ధలిా ంది 

b. ____ సిమ్మయన్ ప్రవచించాడు 

c. ____ యేసు అదుభ తాలు చేశ్వడు 

d. ____ జుడాస్ యేసుక ప్దోహం చేశ్వడు 

e. ____ పైవనీా  

f. ____ ఎ, బి మరియు సి 

 

9. యేసు యొకు  అధికార్ం ద్ధా రా యేసు న్నమంలో 

బాప్తజిం 

a. ____ ప్పర్కషులచే చేయబడుతుంది 

b. ____ నీటిలో పూర్తయింది 

c. ____ ఆదేశం వాగోానం కాదు 

d. ____ ఎలపి్పు డూ విశా్వ సం మరియు 

రశా్వ తాతరం ముందు ఉంటుంది 

e. ____ పైవనీా  

f. ____ పైవేవీ కాదు 

g. ____ a మరియు b 

 



10. రవిప్తాతి  బాప్తజిం గురించి బైబిల్ ఏమ్మ 

చెబుతుంది 

a. ____ "రరిశుదా్ధతి  యొకు  బాప్తజిం" 

b. ____ "రరిశుదా్ధతి తో బాప్తజిం" 

c. ____ రరిశుదా్ధతి  ద్ధా రా బాప్తజిం 

d. ____ a మరియు b 

 

11. పెంతెక్కసుత ర్దజున ఏమ్మ పోయబడింది? 

a. ____ అదుభ తాల బహుమతులు 

b. ____ వాగోానం చేసిన రవిప్తాతి  

 

12. రరిశుదా్ధతి  వాగోానం మరియు రరిశుదా్ధతి తో 

బాప్తజిం ఒకట్ల. 

ఒప్పు  తప్పు  ____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



International Bible Knowledge Institute – ఇంటరేిషనల బ ైబిల నాలెడ్్జ ఇన్నటటియాట్ - 
Electives Studies - ఐచిిక్ అధ్ాయనాలు - 

Mortal Man From Life to Death - మరుయ మన్నషట జీవిత్ం నతండి మరణం వరక్ు - 
Planned Redemption – పణోాళిక్ాబదధమ ైన విముక్ిు - 

     Creation before Genesis - ఆద క్ాండము ముందత స్ృషటి  - 
What Shall We Do? మనం ఏంచదేాద ం? 

End of Time on Earth - భూమిప్ ై స్మయం ముగింపు - 
Marriage and Divorce - వివ్ాహం మరయిు విడాక్ులు - 
Silence of the Scriptures - గ్ీంథాల న్నశ్శబదం - 
Daniel  - డేన్నయల 

First Principles of Christ - క్రీస్తు  మొదట ిస్ూత్ాోలు - 
Holy Spirit - పరిశుదధ ఆత్మ - 
Types and Metaphors - రక్ాలు మరయిు రూపక్ాలు - 

Additional Studies - అదనపు అధ్ాయనాలు - 
Today's Church Practices - నేటి చరిు పదధత్ లు - 
Compiling and Translating the Bible - బ ైబిల క్ంప్ ైలింగ్ మరియు అనతవ్ాదం - 
Shadows, Types and Prophecies - షాడోస్, రక్ాలు మరియు పవోచనాలు 
Teachings & Practices after AD 100 - AD 100 త్రాేత్ బో ధ్నలు & అభాాస్ాలు 
God's Sabbath - దేవున్న స్బాీత్ - 
Promises Now and For Evermore - ఇపుుడు మరయిు ఎపుటిక్ర వ్ాగాద నాలు - 
God's Rebuilding Process - దేవున్న పునరిిరామణ పోక్ియీ - 
Living The Maximum Life - గ్రిషి జీవిత్ాన్ని గ్డపడం - 
Real Men are Godly Men - న్నజమ నై పురుష లు ద వైభక్ిు గ్ల పురుష లు - 
Living For One Another - ఒక్ర ిక్ోస్ం ఒక్రు జీవించడం - 
Greatest Questions Ever Asked - ఇపుటివరక్ు అడిగే గొపు పోశ్ిలు - 
Wonderful Words Of Life - జీవిత్ం యొక్క అదతుత్మ ైన పదాలు - 
Lessons From The Cross - సటలువ నతండి పాఠాలు - 
Jehovah's Witnesses church - యిెహో వ్ాస్ాక్షుల చరిు 

Interesting but not required for BKS award - BKS అవ్ారా క్ోస్ం ఆస్క్ిుక్రమ నై క్ానీ అవస్రం లేదత - 
Outlined Bible - వివరించిన బ ైబిల - 
Summarized - స్ారాంశ్ం - 

LESSONS AND SERVICES PROVIDED BY INTERNATIONAL BIBLE KNOWLEDGE INSTITUTE ARE FREE OF CHARGE. 

YOU WILL NEVER BE ASK FOR TUITION OR ANY OTHER FEE. IBKI IS NOT AN ACCREDITED INSTITUTION. 

ఇంటరేిషనల బ ైబిల నాలెడ్్జ ఇన్నటిటయాట్ అంద ంచే పాఠాలు మరియు సేవలు ఉచిత్ం. మీరు టయాషన్ లేదా మరదే నైా ఫజీు క్ోస్ం 
ఎపుటకి్ర అడగ్రు. IBKI ఒక్ గ్ురిుంపు ప ంద న స్ంస్థ  క్ాదత. 
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ఇంట్రేా షనల్ బైబిల్ న్నలెడ్ ్ఇనాి ్ట్టయ ట్ 
S.M.Vinay Kumar,  

IBKI India Director 

దేవుడు మరయు ఆయన్ స్ంకలు ం గురంచి మరంత్ తెలుస్తకోవాలనే ఆస్కి ు ఉన్న  ఎవ్రకైనా బైబిల్ పాఠాలను అందుబాటులో 

ఉంచడం ఇనిా ిట్యయ ట్ యొకక  లక్షయ ం పాఠాలను క్రప్టంట్ చేయడానికి డౌన్్లోడ్ చేస్తకోవ్చుచ , ఆన్్లైన్్లో అధయ యన్ం 

చేయవ్చుచ  లేదా వ్య కుులు లేదా చరచ ల దాా ర్వ ఇమెయిల్ మంక్రతితా్  శాఖలో ఉపయోగించవ్చుచ . ఇంట్ర్నన షన్ల్ బైబిల్ నాలెడ్ ్

ఇనిా ిట్యయ ట్ (IBKI) నుండి డిపీమా స్ంపాదించడానికి ఒక విదాయ రథ త్పు నిస్రగా నాలుగు అవ్స్రమైన్ కోరుా లు మరయు 7 ఎంప్టక 

పాఠాలను పూరు చేసి ఉండాల్న. అడాా నా్ ్డ్ ్స్సిస్ట "BKS" (బైబిల్ నాలెడ్ ్స్సక లర్) అవారాును అందుకోవ్డానికి, ఒక విదాయ రథ డిపీమా 

స్ంపాదించడంతో పాటు అనిన  ఎలకివి్ పాఠాలు మరయు 7 అదన్ప్ప అధయ యనాలను పూరు చేసి ఉండాల్న.  

Course One - The Message | మొదట్ట కోరుా  “మరమ ము  

How Did Everything Get Here? | ఇకు డ ప్రతిదీ ఎలా వచిా ంది?  

The Man Who Was God | దేవుడు అయిన మనిష్ట 

Christ, The Mystery of God |  ప్కీసుత - దేవుని ర్హసయ ం  

Myths About God |  దేవుని గురించిన అపోహలు  

Course Two - Obedience To The Message |  కోరుా  రండు - అత్ని స్ందేశానికి విధేయత్ 

Time Before Christ   ప్కీసుతక ముందు సమయం 

Time Christ On Earth  భూమ్మపై ప్కీసుత సమయం  

Time After Christ   ప్కీసుత తరాా త సమయం  

Time To Decide    నిర్ుయించే సమయం  

From Death Through The Cross to Life   మర్ణం నుండి సిలువ జీవితానికి  

Course Threee - A New Spiritual Being  | కోరుా  మూడు -క్రీస్తులో కొత్ు ఆధాయ తిమ క జీవిత్ం  

Baptism into Christ   |  ప్కీసుతలోకి బాప్తజిం  

Life to Death - The Mortal Life 

A Kingdom Not Made With Hands  |  చేతులతో చేయని రాజయ ం 

Servants In The Kingdom   | రాజయ ంలో స్వవకలు 

Message From The Epistles   |   ఎప్తసలాి్  నుండి సందేశం 

Worship God In Spiritand In Truth  |  ఆతి  మరియు సతయ ంతో దేవుణ్ణు ఆరాధించండి/a> 

Course Four - Maturing In Christ  | కోరుా  నాలుగు - క్రీస్తులో పరపకా త్ 

Jesus Of Nazareth | నజరేయుడైన యేసు 

Life Of Christ |  ప్కీసుత జీవితం 

United In Christ   ప్కీసుతలో ఐకయ ం 

Spiritual Milk |  ఆధ్యయ తిి క పాలు 

Living Liberated |  లివింగ్ లిబరేటెడ్ 

Revelation Of Jesus Christ To His Apostle John |  యేసు ప్కీసుత యొకు  ప్రతయ క్షత 

Body, Soul and Spirit - Where Do They Go When You Die? |  శరీర్ం, ఆతి , ఆతి  - మీర్క చనిపోయినప్పు డు వార్క 

ఎకు డికి వెళ్తార్క?         
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