
 

బాప్తీ స్మం  

 

బాప్తీస్మం గురంచిన కథ (మత్యీి 3:11, 13-17, 28:18-20) 

యేసు క్రీసుు ఆయన బోధను మరియు ప్రజలను బాగుచేయటం ప్రారంభంచకమందు బాప్తుస్మం తీసుకోవడానికి యొర్దాను 

నదియొద్ాకు వెళ్లరాు. రక్షకుడు త్వరలో ర్దబోతున్నాడు కాబట్టి మీ పాపమలను విడిచిపెటంిడి అని ప్రజలను పిలుస్తునా యోహాను 

అనే ప్రవకు అకకడ ఉన్నాడు. వారంతా ఎదురు చూసుునా ఆ రక్షకుడు యేసు క్రీస్తు.  

పశ్చాతాుపపడటానికి యేసుక్రీసుులో ఎటువంట్ట పాపమ లేదు. మనందిరికి ఒక ఉదాహరణగా ఉండటానికి, యోహాను చెబుతునా 

స్ందేశ్చనిా ఒప్పుకంటునాటాు యేసు క్రీసుు కూడా యోహాను చేత్ బాప్తుస్మం తీసుకోవాలనుకున్నారు. మొద్ట్లా దీనికి యోహాను 

ఒప్పుకోలేదు. అత్డు యేసుతో, "నేను నీచేత్ బాపిుస్మమ పంద్వలసినవాడనై యుండగా నీవు న్నయొద్కాు వచ్చా చ్చన్నావా?" అని 

అన్నాడు. యేసు త్నకంటే చాలా గొపపవాడని యోహానును తెలుసు. అయితే ఇలా చేయటమే స్రైనది అని యేసు చెపిపన త్రువాత్ 

యోహాను ఒప్పుకున్నాడు.  

యోహాను యేసుకు బాప్తుస్మం ఇచాాడు. యేసు ఆ నీట్టలో మనిగారు. ఆయన ఆ నీట్టనుండి బయటకు వచిానప్పుడు దేవుని 

స్వరం ఆకాశమ నుండి ఇలా వినిపించింది, "ఇదిగో ఈయనే న్న ప్రియ కుమారుడు, ఈయనయందు నేన్ననందించ్చ చ్చన్నాను." 

భూమిపైన ఆయన పరిచరయ చివరి ద్శలో ఉనాప్పుడు శిష్యయలకు ఇలా ఆజ్ఞాపించారు, "కాబట్టి మీరు వెళా్ల, స్మస్ు జనులను 

శిష్యయలనుగా చేయుడి; త్ండ్రియొకకయు కుమారునియొకకయు పరిశుదాాత్మయొకకయు న్నమమలోనికి వారికి బాపిుస్మ మిచ్చాచ్చ నేను 

మీకు ఏ యే స్ంగతులను ఆజ్ఞాపించితినో వాట్టననిాట్టని గైకన వలెనని వారికి బోధంచ్చడి." ఆయన ఆజ్ఞాపించినటాుగానే శిష్యయలు 

చేసారు. వారు ఎకకడికి వెళా్లన్న యేసుక్రీసుును అంగీకరించిన అంద్రికి బాప్తుస్మం ఇచాారు. 

ఈ కథను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పడం ప్రాక్టీస్ చేయండి.  

 

ప్రశ్నలు  

 

1. ఈ కథ నుండి బాప్తీస్ముం గురుంచి ఏమి నేర్చుకున్నార్చ? 

 

2. మనము విధేయత చూపుంచాల్సినదేమిటి? 

 

 

 



బాప్తీస్మం అంటే అర్ధం ఏమిటి  

బాప్తీస్ముం అన పదానికి అర్ధుం "పూరీగా నీటిలో మునగుట".  

యేసు క్రీసుీ బాప్తీస్ముం తీసుకునాట్లే, ఆయనన విశ్వసుంచే ప్రతి ఒకకరూ బాప్తీస్ముం తీసుకోవాల్స.  

మతీయి సువార్ీ చివర్లో యేసు తన శిష్యులకు ఇలా ఆజ్ఞాపుంచార్చ: 

మత్ీయి 28:19 

కాబట్టి మీరు వెళా్ల, స్మస్ు జనులను శిష్యయలనుగా చేయుడి; త్ండ్రియొకకయు కుమారునియొకకయు పరిశుదాాత్మయొకకయు 

న్నమమలోనికి వారికి బాపిుస్మ మిచ్చాడి 

అపోస్తీల కార్యములు 2:38 చదివితే ఈ వచనుం  ఇుంకా బాగా అర్ధుం అవుతుంది.  

పేతురుమీరు మారుమనసుు పంది, పాపక్షమాపణ నిమిత్ుమ ప్రతివాడు యేసుక్రీసుు న్నమమన బాపిుస్మమ పందుడి; అప్పుడు మీరు 

పరిశుదాాత్మ అను వరమ పందుదురు.  

త్ండ్రి న్నమమలో ఆతీమయమగా శుభ్రపరచబడటం 

పాప్ములు ఒప్పుకుని ప్శ్చాత్తపీ్పడటం: 

మన పాపములు ఒప్పుకుని వాటినుండి మనుం దూర్ుంగా వెళ్ళాల్స. మన పాపములు, తప్పులు దాచి పెటటకూడదు వాటిని 

దేవుని దగ్గర్ పేర్చ పేర్చన్న చెపి ఒప్పుకోవాల్స. దేవుని చిత్తీనికి వుతిరేకముగా మనుం ఏమి చేసన్న వాటిని దేవుని ఎదుట చెపాిల్స. 

వాటిని బటిట దేవుడిని క్షమాపణ అడిగి వాటిని చేయడుం మానేయాల్స. దేవుని స్హాయముతో మన ఆలోచనలు, స్వభావము ఆయన 

చిత్తీనికి అనగుణుంగా మార్చుకోవాల్స.  

యేసు క్రీసుు న్నమమలో ఆతీమయమగా శుభ్రపరచబడటం 

యేస్త క్రీస్తీ నామములో నీటి బాప్తీస్మం 

నీటి బాప్తీస్ముం అుంట్ల "తిరగి జనిముంచటుం కోస్ుం శుభ్రపర్చబడటుం" (తీతవు 3:5) 

రోమా 6:1-11 వచనుం ఇలా వివరసుీుంది.  

యేసు ఎలాగైతే పాతిపెటటబడి మృతలలోనుండి తిరగి లేచెనో, మనముకూడా నీటి బాప్తీస్ముంలో నీటిలో మునిగి నూతన జీవము పుంది 

పైకి లేస్తీము. మన ప్రాచీన స్వభావము మర్ణుంచి, మనమికన పాపమునకు దాసులము కాకుుండా ఉుంటాము. దాని అర్ధుం మన 

ఇకనుండి పాపుం చేయకకరేేదు. మనుం ఇప్పుడు కొతీ స్ృష్టట. (2 కొరుంథీయులకు 5:17). బాప్తీస్ముం లో మన పాత జీవితమున 

కపిపెటిట క్రొతీ జీవితమున ప్రార్ుంభిస్తీము. యేసు క్రీసుీ జీవన విధానము ఉదాహర్ణగా మన జీవితమున కూడా మార్చుకుుంటాుం.  

 

 

 

 



పరిశుదాాత్మ న్నమమలో ఆతీమయమగా శుభ్రపరచబడటం  

దేవుని ఆత్మను పందుకోవడం 

దేవుడు మనకు ఆయన ఆతమన ఇవావలని కోర్చకుుంటున్నార్చ. పరశుదాధతమ మనకు దేవుడు ఇచిున శ్కిీ. దేవుని చిత్తీనిా 

నెర్వేర్చుటకు, స్తత్తనన అడుుకోవడానికి ఆయన మనకు స్హాయుం చేస్తీర్చ. ప్రేమ, స్ుంతోషము, స్మాధానము, దీర్ఘశుంతము 

మొదలగు ఆతమ ఫలములు మనలో ఎదుగుటకు ఆయన స్హాయుం చేస్తీర్చ. (గ్లతీయులకు 5:22) 

మనము దేవుని ఆతమన పుందుకునాపుడు మనలో ఏదో జర్చగుతుంది. అది మన స్వభావుంలో బయటకు కూడా కనిపసుీుంది. 

(ఉదాహర్ణకు అపోసుీల కార్ుములు 19:6). మనకు ఆతీమయ వర్ములు లభిస్తీయి. (1 కొరుంథీయులకు 12:1-11 మరయు 

14:1-40).  ఈ వర్ములు ఇతర్చలు దేవుని శ్కిీని అనభవిుంచేలా, వారని శిష్యులుగా చేసేలా  మనకు స్హకరస్తీయి.  

మీ బాప్తీస్మం కోస్ం సిద్ధప్డటం: 

మీ బాప్తీస్ముం అప్పుడు మీ విశవస్మున పుండగ్లా జర్చపుకోవచ్చు.  

• మీ బాప్తీస్ముం ఎప్పుడు ఉుండాల్స?  

• ఎవరని పలవాల్స?  

• మీ బాప్తీస్ముం అప్పుడు దేవునితో మీ స్ుంబుంధుం గురుంచి, దేవుడు మిమమల్సా ఎలా కాపాడారో, ఎలా మిమమల్సా మార్చురో 

అుందరకి చెపివచ్చు.  

నిరషిట స్మయములో తుందరోే బాప్తీస్ముం తీసుకోవడానికి స్మయుం, తేదీ నిర్ణయిుంచ్చకోుండి . బాప్తీస్ముం గురుంచి ఏమైన్న ప్రశ్ాలు ఉుంట్ల 

వాటిని తుందర్గా నివృతిీ చేసుకోుండి.  

బాప్తీస్మంకి స్ంబంధంచిన ప్రశ్నలు: 

1. మీ పాపములనిా దేవుని దగ్గర్ ఒప్పుకున్నార్చ ? 

2. యేసు క్రీసుీ త్తుగ్ుం దావర్చ దేవుడు మీ పాపములనీా క్షమిుంచార్ని మీకు తెలుస్త ? 

3. మీ పాత జీవిత్తనిా వదిల్సపెటిట దేవునితో క్రొతీ జీవిత్తనిా మొదలు పెటటడానికి సదధుంగా ఉన్నార్చ?  

4. వెనతిర్గ్కుుండా  యేసున ఎలపే్పుడూ వెుంబడిస్తీనని  మీర్చ నిర్ణయిుంచ్చకున్నార్చ? 

5. మిమమల్సా తిటిటన్న, కొటిటన్న, మీ కుటుుంబుం మిమమల్సా వెల్సవేసన్న లేదా ఎటువుంటి కషటుం వచిున్న యేసు ప్రభువుని నముమతూనే 

వుుంటార్చ?  

6. మీర్చ పరశుదాధతమన పుందుకోవాలని కోర్చకుుంటున్నార్చ? 

 

 

 

 

 

ఈ పత్రమనకు ఎటువంట్ట కాప్తరైట్ లేదు. దీనిని మీ అవస్ర్దనికి త్గినటుా కాప్త చేసుకోవచ్చా మరియు వాడుకోవచ్చా (CC0). వెరషన్ 2.0 


