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ఉపోద్వాతెం

ఈ పుసతకెం మీరు పరిశుద్వాతమ లో బాపితసమ ెం పెందడానికి, అనుభవిెంచడానికి ఉద్దదశెంచబడిెంర. మీ
విశ్వా సెం కటడ
ట ెంలో సహ్వయపడడానికి, ఈ అెంశ్ెంపై మీకు ఉెండే ట్రపశ్ే లపై సప షత
ట నివా డానికి
మ్నెం ఈ అెంశ్ెంపై క్షుణెం
ణ గా అధ్య యనెం చేస్వతెం. మీరు దీనిలోని విషయాలను జాట్రగతగా
పరిశీల్నస్తతెండగా, ట్రార ానలో విశ్వా సపుటడుగు వేసనపుప డు, మీరు కూడా పరిశుద్వాతమ లో బాపితసమ ెం
పెందుతారు.
త పెందడమే పరిశుద్వాతమ బాపితసమ ెం యొకక ఉద్దశ్
యేస్త ట్రీస్తతకు స్వక్షులుగా ఉెండడానికి శ్కిని
ద ెం.
త
మ్నెం శ్కివెంతమైన
స్వక్షులుగా ఉెండాల్న. ఈ శ్కి త ట్రపతి విశ్వా సద్వా రా సా సత
ి ను, విడుదలను,
అదుు తాలను, సూచకట్రకియలను, ఆశ్్ రయ కారాయ లను విడుదల చేస్తతెంర. ఈ పుసతకెం మీరు
పరిశుద్వాతమ లో బాపితసమ ెం పెందడానికి సహ్వయపడుతుెంర, తద్వా రా మీరు కూడా ట్రపభ్యవైన
యేస్తకు శ్కి తవెంతమైన స్వక్షులుగా ఉెండవచు్ . ఇర ఒక ఉతేతజకరమైన ట్రపయాణానికి ఆరెంభెం.
మీరు “భాషలు మాట్లలడడెంలోని అదుు త ట్రపయోజన్నలు”, “ఆతమ వరాలు” అనే మ్రో రెండు
అనుబెంధ్ పుసతకాలు పరిశుద్వాతుమ ని పని మ్రియు పరిచరయ ను గురిెంచిన సతాయ లను
తెలుస్తకోవడెంలో సహ్వయెం కోసెం చదవాలని మిమ్మ ల్నే ట్రపోత్ హిస్తతన్నే ెం. ఇవి రెండూ ఆల్
పీపుల్ చర్చ్ నుెండి ఉచితెంగా పెందడానికి అెందుబాటులో వున్నే యి.
13వ ఏట ట్రపవేశెంచక ముెంద్ద ద్దవుడు దయతో న్న జీవితానిే ముటిట ట్రపభ్యవైన యేస్తట్రీస్తతని న్న
రక్షకునిగా తెలుస్తకోడెంలోకి నడిపిెంచాడు. ఆ తరాా తి సెంవత్ రెంలో నేను పరిశుద్వాతమ లో
బాపి తసమ ెం పెంర ఇతర భాషలోల మాట్లలడడెం మొదలుపెటి,ట ఇక అపప టినుెండి మాట్లలడుతూనే
వున్నే ను. నేను న్న స్నే హితులు యవనస్తిలుగా ఉనే పుప డే, నేను వాళ్ళ తో ట్రపభ్యవైన యేస్తను
గురిెంచీ పరిశుద్వాతమ లో బాపితసమ ెం గురిెంచీ మాట్లలడడెం మొదలుపెట్లటను. వాళ్ళ లో చాలామ్ెంర
రక్షెంపబడి, పరిశుద్వాతమ బాపితసమ ెం పెంద్వరు. అపప టినుెండి, చాలామ్ెంర పరిశుద్వాతమ బాపి తసమ ెం
పెందడెం చూస్నన ఆనెందెం న్నకు కల్నగెంర. మీరూ అద్ద చేయవచు్ . పరిశుద్వాతమ లో బాపితసమ ెం
గురిెంచి ఇతర విశ్వా స్తలతో పెంచుకోడానికి మీరు ఈ పుసతకానిే వాడవచు్ . ఆవిధ్ెంగా వాళ్ళ ని ఈ
త పెందుకునేెందుకు నడిపిెంచవచు్ . తద్వా రా వాళ్ళళ యేస్తట్రీస్తతకు మ్ెంచి
అదుు తమైన శ్కిని
స్వక్షులుగా ఉెండగలరు.
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త మిస్వతడు
1. యన పరిశుద్వాతమ తో మీకు బాపిసమ

బాపి తసమ మిచ్చ్ యోహ్వను యేస్త పరిచరయ ని పరిచయెం చేసనపుప డు, ట్రపభ్యవైన యేస్త ట్రపజలకు
పరిశుద్వాతమ తోను అగే తోను బాపితసమ మిస్వతడని ట్రపకటిెంచాడు.
మ్తతయి 3:11-12
త మ మిచు్ చున్నే ను. అయితే న్న వెనుక వచు్ చునే వాడు న్నకెంటె
11 మారుమ్నస్త్ నిమితతము నేను నీళ్ లలో మీకు బాపిస
శ్కి తమ్ెంతుడు. ఆయన చ్చపుప లు మోయుటకైనను నేను ాట్రతుడను కాను. ఆయన పరిశుద్వాతమ లోను అగే తోను మీకు
త మ మిచు్ ను.
బాపిస
12 ఆయన చేట ఆయన చేతిలో ఉనే ర. ఆయన తన కళ్ లమును బాగుగా శుట్రభము చేస గోధుమ్లను కొటుటలో పోస, ఆరని
అగే తో పటుటను కాల్న్ వేయునని వారితో చ్చపెప ను.

పరిశుద్వాతమ తో అనే పదెంలో “తో” అనేద్వనిే ట్రీకు భాషలో “ఎన్” అని అెంట్లరు. అర ఒక ట్రపధ్మా
విభకి త, ద్వనిే “లో”, “బటి”ట , “యొకక ”, “కోసెం” తరతర రీతులోల తరుుమా చేయవచు్ . కాబటిట మ్నెం
“పరిశుద్వాతమ లో బాపితసమ ెం”, “పరిశుద్వాతమ తో బాపితసమ ెం” అనే పదసముద్వయానిే
పరాయ య
పద్వలుగా వాడతాెం.
ట్రపభ్యవైన యేస్త పరిశుద్వాతమ తోను అగే తోను బాపితసమ మిస్వతడని బాపితసమ మిచు్
యోహ్వను
ట్రపకటిెంచాడు. “అగే ” యోహ్వను వివరిెంచినటుటగా “పటుటని కాల్న్ వేస్తతెంర.” పటుట అనేర
దుషతా
ట ా నిే (ీర తన 1:4; ీర తన 35:5), శ్రీర సెంబెంధ్మైన ద్వనిే (యిరిమ యా 23:28) వరి ణెంచడానికి
వాడబడిెంర. విశ్వా స జీవితెంలో, అగే పటుటని కాలే్ స్తతెంర, ద్దవునికి చ్చెందనిద్వనిే , ఏర
దుషత
ట ా మో ద్వనిే కాలే్ స్తతెంర. బాపితసమ మిచు్ యోహ్వను చ్చపిప నర భకి తహీనుల చివరి, నితయ మైన
తీరుప నికూడా సూచిస్తతెంర (ట్రపకటన 20:10,15). కాబటిట “అగే ” రెంటినీ అెంటే విశ్వా స జీవితెంలో
త
పరిశుదప
ా రచడానిే , అలాగే భకిహీనుల
నితయ మైన తీరుప ని సూచిస్తతెంర.
ఇపుప డు, పరిశుద్వాతమ లో బాపితసమ ెం గురిెంచి చూస్నత, ట్రపభ్యవైన యేస్త భూమిమీద తన స్నవను
పరిశుద్వాతమ శ్కి త ద్వా రా చేశ్వడని మ్నకి తెలుస్త (లూకా 4:14,18-19; మ్తతయి 12:28; అప.కా 10:38).
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ఆయన పరిశుద్వాతమ ను గురిెంచి కూడా బోధెంచాడు. ఆయన చేసన పనుల్నే విశ్వా స్తలు కూడా
చేస్నలా బలపర్ డానికి “తెంట్రడి యొకక వాగాాన్ననిే ” పెంపుతానని భరోస్వ ఇచా్ డు (యోహ్వను 14:12;
26; 15:26; 16:7-13). అయితే, భూమి మీద తన పరిచరయ లో ఆయన ఎవరిీ పరిశుద్వాతమ తో
బాపి తసమ మివా డెం మ్నెం చూడలేదు.
తన పునరుతాినెం తరాా త, శష్యయ ల్నే కల్నస పరిశుద్వాతమ ను పెందమ్ని వారిమీద ఊద్వడు.
యోహ్వను 20:21-22
21 అపుప డు యేస్త మ్రల - మీకు సమాధానము కలుగును గాక, తెంట్రడి ననుే పెంపిన ట్రపకారము నేనును మిముమ ను
పెంపుచున్నే నని వారితో చ్చపెప ను.
22 ఆయన ఈ మాట చ్చపిప వారి మీద ఊర -పరిశుద్వాతమ ను పెందుడి.

ఈ సమ్యెంలోనే శష్యయ లు తిరిగ జనిమ ెంచారు. మేము ఇలా ఎెందుకు చ్చపుతన్నే మ్ెంటే ద్దవుడు
మ్నిషిలోకి ఊరనపుప డు తన జీవానిే , తనలోనిద్వనిే అతనికి ఇచా్ డు (ఆర 2:7). కాబటిట
అపుప డే వాళ్ళళ ఆతమ లో జనిమ ెంచారు. వాళ్ళ ఆతమ లు జీవానిే పెంద్వయి, వాళ్ళళ నూతన
జన్నెంగమ్యాయ రు.
ట్రపభ్యవైన యేస్త తనని తెంట్రడి పెంపినటుటగానే తన శష్యయ లను వెళ్ళ మ్ని ఆజాఞపిెంచిన్న, వాళ్ళళ
త పెందడానికి పరిశుద్వాతమ తో బాపితసమ ెం కోసెం యేరూషలేములోనే
తిరిగ జనిమ ెంచిన్న, పైనుెంచి శ్కిని
వేచి వుెండమ్ని ఆజాఞపిెంచాడు.
లూకా 24:48-49
48 ఈ సెంగతులకు మీరే స్వక్షులు.
49 ఇరగో న్న తెంట్రడి వాగాదనము చేసనర మీమీరకి పెంపుచున్నే ను. మీరు పై నుెండి శ్కి తపెందు వరకు పటణ
ట ములో
నిల్నచియుెండుడని వారితో చ్చపెప ను.
అప.కా. 1:4-5,8
4 ఆయన వారిని కల్నసకొని యీలాగు ఆజాఞపిెంచ్చను -మీరు యెరూషలేము నుెండి వెళ్ లక, న్న వలన వినిన తెంట్రడియొకక
వాగాదనము కొరకు కనిపెటుటడి.
త మ ము ఇచ్చ్ ను గాని కొరద రనములలోగా మీరు పరిశుద్వాతమ లో బాపిస
త మ ము పెందెదరనెను.
5 యోహ్వను నీళ్తో
ల బాపిస
8 అయినను పరిశుద్వాతమ మీ మీరకి వచు్ నపుప డు మీరు శ్కి తనెందెదరు గనుక మీరు యెరూషలేములోను, యూదయ
సమ్రయ ద్దశ్ముల యెందెంతటను భూరగెంతముల వరకును, న్నకు స్వక్షులై యుెందురని వారితో చ్చపెప ను.
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త మ ెం” అెంటే మునగడెం, ముెంచడెం, మునిగపోవడెం, పెంగపర లడెం అని అర ాెం. దీనిలో
“బాపిస
పూరి తగా కపప బడడెం, చుటుటముటబ
ట డడెం, మునిగపోవడెం అనే ఆలోచన ఉెంర.
త ఇవా డెం (ధ్రిెంపచేయడెం),
పరిశుద్వాతమ తో బాపితసమ ెం వుద్దశ్
ద ెం ఏెంటెంటే, విశ్వా స్తలకు ద్దవుని శ్కిని
తద్వా రా
వాళ్ళళ
భూరగెంతాల
వరకు
యేస్త
కోసెం
స్వక్షులుగా
ఉెంట్లరు.
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2. అప.కా. ట్రగెంథెంలోని వివరాలు

ఇపుప డు మ్నెం పరిశుద్వాతమ తో బాపితసమ ెం పెంరన వయ కుత లు లేద్వ సమూహ్వలు గురిెంచి అప.కా.లో
నమోదు చేయబడిన ఐదు ఉద్వహరణలను సవివరెంగా సమీక్షద్వదెం. ఇెంకా చాలా ఉెండి
ఉెండవచ్ ని మ్నకి తెలుస్త, కాని ఇవి మ్న అభాయ సెం, ఉపద్దశ్ెం కోసెం ట్రపతేయ కెంగా నమోదు
చేయబడా్యి. పరిశుద్వాతుమ డు మ్న కోసెం ఏెం రాయిెంచాడో చూస వాటినుెంచి లోతైన
విషయాలను తెలుస్తకుెంద్వెం.

పెెంతెకొస్తత రనము
అప.కా. 2:1-4
1 పెెంతెకొస్తత పెండుగరనము వచి్ నపుప డు అెందరు ఒక చోట కూడియుెండిరి.
2 అపుప డు వేగముగా వీచు బలమైన గాల్నవెంటి యొక ధ్ా ని ఆకాశ్ము నుెండి అకస్వమ తుతగా , వారు కూరు్ ెండియునే
యిలెం
ల తయు నిెండెను.
3 మ్రియు అగే జాా లల వెంటి న్నలుకలు విభాగెంపబడినటుటగా వారికి కనబడి, వారిలో ఒకొక కక ని మీద ట్రవాలగ
4 అెందరు పరిశుద్వాతమ తో నిెండినవారై ఆ ఆతమ వారికి వాకశ్కి త అనుట్రగహిెంచిన కొలర అనయ భాషలతో మాటలాడస్వగరి.

పెెంతుకొస్తత రన్నన 120 మ్ెంర పరిశుద్వాతమ తో బాపితసమ ెం పెంరనపుప డు అస్వధారణమైన
సెంఘటనలు జరిగాయి—ఆకాశ్ెం నుెంచి బలమైన గాల్నవీచిెంర, అగే న్నలుకలు వారిమీదకి
రగవచా్ యి, వాళ్ళ ెంతా ఇతర భాషలోల మాట్లలడారు.

ఇకక డ మ్రికొనిే విషయాలు గమ్నిెంచాల్న:
•
•

వాళ్ళళ పరిశుద్వాతమ తో బాపితసమ ెం పెంరనపుప డు (అప.కా. 1:5) వాళ్ళ ెందరూ పరిశుద్వాతమ తో
నిెంపబడా్రు కూడా (అప.కా 2:4). వాళ్ళళ పరిశుద్వాతమ ను ధ్రిెంచారు, అలాగే నిెంపబడా్రు.
వాళ్ళళ ఇతర భాషలోల మాట్లలడినటుట గమ్నిెంచాల్న, అెంటే అవి వాళ్ళ సెంత సా రాలు వాళ్ళ
సెంత సా రపేటికల ద్వా రానే వచా్ యి. పరిశుద్వాతుమ డు కాదు, వాళ్లల మాట్లలడారు. కేవలెం
భాష మాట్రతమే వాళ్ళ కి పరిశుద్వాతమ ద్వా రా ఇవా బడిెంర.
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అర కోతకాల పెండుగ. ట్రపథమ్ఫలాల పెండుగ అయిన యాభై రోజుల తరాా త పెెంతుకొస్తత పెండుగ
వస్తతెంర. ఈ పెండుగలు జరుపుకోడానికి వచి్ న ట్రపజలతో యెరూషలేము నిెండిపోయిెంర.
మేడగరలో జరిగనద్వనిే వినే జనసమూహెం వివిధ్రకాలుగా సప ెంరెంచారు. కొెంతమ్ెంర పూరి త
గెందరగోళానికి లోనయాయ రు. కొెంతమ్ెంర ఆశ్్ రయ పడా్రు. మ్రికొెంతమ్ెంర కలవరపడా్రు.
ఇతరులు హేళ్నచేస ఈ శష్యయ లు మ్దయ ెంతో నిెండి వున్నే రని అన్నే రు.
అప.కా. 2:14-18
14 అయితే పేతురు ఆ పదునకరితో కూడ లేచి నిల్నచి బిగ గరగా వారితో ఇటనె
ల ను -యూదయ మ్నుష్యయ లారా,
యెరూషలేములో కాపురమునే సమ్సత జనులారా, యిర మీకు తెల్నయుగాక, చ్చవియొగ గ న్న మాటలు వినుడి.
15 మీరు ఊహిెంచునటుట వీరు మ్తుతలు కారు, ట్రపదుదబొడిచి జామ్యిన కాలేదు.
16 యోవేలు ట్రపవక త ద్వా రా చ్చపప బడిన సెంగతి యిద్ద, ఏమ్నగా
17 -అెంతయ రనముల యెందు నేను మ్నుష్యయ లెందరి మీద న్న ఆతమ ను కుమ్మ రిెంచ్చదను. మీ కుమారులును మీ
కుమా ర తలును ట్రపవచిెంచ్చదరు. మీ యౌవనులకు దరశ నములు కలుగును. మీ వృదుాలు కలలు కెందురు.
18 ఆ రనములలో న్న ద్వస్తల మీదను న్న ద్వస్తరాెంట్రడ మీదను న్న ఆతమ ను కుమ్మ రిెంచ్చదను గనుక వారు ట్రపవచిెంచ్చదరు.

అపోసతలుడైన పేతురు పరిశుద్వాతుమ ని ట్రపేరణలో ాత నిబెంధ్నలోని యోవేలు ట్రపవక త రాసనద్వనిే
చ్చపిప (యోవేలు 2:28-32), అకక డ జరిగెంర ఆ ట్రపవచన నెరవేరేప నని వివరిెంచాడు.
మ్రోట్రపకక గమ్నిెంచవలసెంర ఏెంటెంటే, యోవేలు ట్రపవక త పరిశుద్వాతమ కుమ్మ రిెంపుతోబాటు
ట్రపవచనెం, కలలు దరశ న్నలు ఉెంట్లయని ముెందుగానే చ్చాప డు. పెెంతుకొస్తత రన్నన వీటిలోల ఏవీ
జరగలేదు. వాటి బదులు శ్బెం
ద , అగే , న్నలుకలు అకక డ కనబడా్యి. అయితే పరిశుద్వాతుమ డు
“చ్చపప బడిన సెంగతి ఇద్ద” (అప.కా. 2:16) అని పేతురు ద్వా రా సెలవిచా్ డు! ఇకక డ ాఠెం
ఏెంటెంటే పరిశుద్వాతుమ డు కదల్ననపుప డు, ట్రపతయ క్షత అనిే స్వరూల ఒకేలా ఉెండకపోవచు్ . కాని అర
ఆతమ కుమ్మ రిెంపుగానే పిలువబడిెంర, ఎెందుకెంటే అద్ద పరిశుద్వాతుమ డు అకక డ పనిచేస్తతన్నే డు!
ఆ రన్నన పేతురు ట్రపసెంగెం చేసన తరాా త మూడువేలమ్ెంర రక్షెంచబడా్రు. అభిషేకిెంచబడి
ట్రపసెంగెంచినపుప డు ఆ విధ్మైన గొపప ఆతమ ల పెంటకోసెం ఆశెంచవచు్ ! ఇర మ్ళ్ళళ మ్ళ్ళళ
జరగొచు్ !
అప.కా. 2:38-39
త మ ము పెందుడి.
38 పేతురు -మీరు మారుమ్నస్త్ పెంర, ాపక్షమాపణ నిమితతము ట్రపతివాడు యేస్తట్రీస్తత న్నమ్మున బాపిస
అపుప డు మీరు పరిశుద్వాతమ అను వరము పెందుదురు.
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39 ఈ వాగాదనము మీకును మీ పిలల
ల కును దూరస్తిలెందరికి, అనగా ట్రపభ్యవైన మ్న ద్దవుడు తన యొదదకు పిల్నచిన
వారికెందరికిని చ్చెందునని వారితో చ్చపెప ను.

మ్రుమ్నస్త్ పెందమ్ని తాను ఇచి్ న పిలుపులో భాగెంగా, పేతురు అ జనసమూహ్వనికి వాళ్ళ
ాాలు క్షమిెంచబడడమే కాదుగాని వాళ్ళళ “పరిశుదత
ా మ వరానిే ” పెందుకోవచ్ ని తెల్నాడు. ఆ
120 మ్ెంర అపుప డే వరెంగా పెంరనద్వనిే వాళ్ళళ కూడా పెందవచు్ . పరిశుద్వాతమ కుమ్మ రిెంపు
అనేర మ్నకు ఒక బహుమానెంగా ఇవా బడిెంర. మ్నెం చేయవలసనదెంతా కేవలెం విశ్వా సెంతో
ద్వనిని పెందుకోవడమే. మ్నెం పరిశుద్వాతమ వరానిే సెంారెంచలేెం.
పేతురు పేర్కక నే మ్రో ముఖ్య మైన సతయ ెం ఏెంటెంటే, ఈ “వాగాానెం” లేద్వ ఈ సెంద్దశ్ెం మీ
పిలల
ల కు (తరతరాలకు), దూరెంగా వునే వాళ్ళ ెందరిీ (ఆయా ద్దశ్వలోల ), ద్దవుడు పిల్నచిన
ట్రపజలెందరిీ (అనిే కాలాలోల ) వరి తస్తతెంర.
పేతురు ఈ వాగాానెం ట్రపభ్యవైన ద్దవుడు పిల్నచే వాళ్ లెందరి కోసమ్ని చ్చాప డు. ద్దవుడు మ్నుష్యల్నే
ఈ రోజుీ పిలుస్తతనే ెందుచేత, అప.కా 2:38లో చ్చపప బడిన పరిశుద్వాతుమ ని వరెం, రక్షణ యొకక
“వాగాానెం” ఈ రోజుీ మ్నకు అెందుబాటులోనే ఉెంర. పరిశుద్వాతుమ ని కుమ్మ రిెంపు లేద్వ
పరిశుద్వాతుమ నిలో బాపితసమ ెం సెంఘపు యుగెంలో ఉనే విశ్వా స్తలెందరిీ అెందుబాటులో వుెంర.

సమ్రయలోని విశ్వా స్తలు
అప.కా. 8లో, విశ్వా స్తలు ట్రశ్మ్ల వలన యెరూషలేములో నుెండి చుటుటపకక ల వునే ట్రగామాలోలకి,
పటణా
ట లోలకి, నగరాలోలకి చ్చరరిపోయారు. యెరుషలేములోని సెంఘెంలో వునే ఫిల్నపుప , సమ్రయ
నగరానికి వెళ్ళళ వాళ్ళ కి ట్రీస్తతని ట్రపకటిెంచాడు. మాెంట్రతికవిదయ ద్వా రా అనేకమ్ెంర ట్రపజలను
నియెంట్రతిెంచిన సీమోను అనే వానితో సహ్వ చాలామ్ెంర ట్రపభ్యవైన యేస్తని నమామ రు. ఈ కొతత
విశ్వా స్తలు నీటిలో బాపితసమ ెం పెంద్వరు.
అప.కా. 8:12-19
12 అయితే ఫిల్నపుప ద్దవుని రాజయ మును గూరి్ యు యేస్త ట్రీస్తత న్నమ్మ్ను గూరి్ యు స్తవార త ట్రపకటిెంచు చుెండగా వారతని
త ను బాపిస
త మ ము పెంరరి.
నమిమ , పురుష్యలును స్త్సీలు
13 అపుప డు సీమోను కూడ నమిమ

త మ ము పెంర ఫిల్నపుప ను ఎడబాయకుెండి, సూచక ట్రకియలను గొపప
బాపిస

అదుు తములును జరుగుట చూచి విట్రభాెంతి నెందెను.
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14 సమ్రయ వారు ద్దవుని వాకయ ము అెంీకరిెంచిరని యెరూషలేములోని అపసతలులు విని, పేతురును యోహ్వనును
వారియొదదకు పెంపిరి.
15 వీరు వచి్ వారు పరిశుద్వాతమ ను పెందవలెనని వారి కొరకు ట్రార ిన చేసరి.
త మ ము
16 అెంతకు ముెందు వారిలో ఎవని మీదను ఆయన రగయుెండలేదు, వారు ట్రపభ్యవైన యేస్త న్నమ్మును బాపిస
మాట్రతము పెంరయుెండిరి.
17 అపుప డు పేతురు యోహ్వనును వారి మీద చేతులుెంచగా వారు పరిశుద్వాతమ ను పెంరరి.
18 అపసతలులు చేతులుెంచుట వలన పరిశుద్వాతమ అనుట్రగహిెంప బడెనని సీమోను చూచి
19 వారి యెదుట ట్రదవయ ము పెటిట -నేనెవని మీద చేతులుెంచుదునో వాడు పరిశుద్వాతమ ను పెందునటుల ఈ అధకారము
న్నకియుయ డని అడిగెను.

సమ్రయలోని
ట్రపజలు
ట్రపభ్యవైన
యేస్త
ట్రీస్తతని
నమామ రని
త
యెరుషలేములోని అపోసతలులు చేసెంర ఆసకికరమైెంర.
పేతురు,
పరిశుద్వాతమ ను పెందుకొనేలా ట్రపతేయ కెంగా ట్రారి ాెంచడెం కోసెం వచా్ రు.

తెలుస్తకునే పుప డు
యోహ్వనులు వాళ్ళళ

త ెం)
ఆర సెంఘెంలో కొతత విశ్వా స్తలు పరిశుద్వాతమ ను పెందుకొనేలా (పరిశుద్వాతమ లో బాపిసమ
ట్రారి ాెంచడెం “స్వధారణ పదతి
ద ” అయినటుట అర ాెం చేస్తకోవడెం సబబే. సమ్రయలోని ఈ నూతన
విశ్వా స్తల కోసెం ట్రారి ాెంచినపుప డు సహజాతీతమైనద్దదో జరిగనటుట మ్నెం అర ాెం చేస్తకోవచు్ ,
ఎెందుకెంటే సహజాతీతమైన ద్వని చీకటి కోణెంలో ాలుపుచు్ కునే సీమోను ఇపుప డు అద్ద శ్కి తని
కొనడానికి వాళ్ళ కి డబ్బు ఇవా జూాడు. లేఖ్నభాగెంలో చ్చపప బడకపోయిన్న, పూరా ెం నమోదు
చేయబడిన పెెంతెకొస్తత రనపు సెంఘటనను ఆధారెం చేస్తకొని, సమ్రయలోని విశ్వా స్తలు
పరిశుద్వాతమ వరానిే పెంరనపుప డు వాళ్ళళ కూడా అనయ భాషలోల మాట్లలడడెం మొదలుపెటిట
ఉెంట్లరని మ్నెం అర ాెం చేస్తకోవడెంలో తపుప లేదు. ఈ సహజాతీత పరిణామ్మే మునుపు
గారడీలు చేసన సీమోనుని రట్రగాు ెంతికి గురిచేసెంర.

అపోసతలుడైన పౌలుగా మారిన సౌలు
ఎవరైతే పరిశుద్వాతమ ను పెందుకోవాలనే ట్రార ాన చేయబడిెందో ఆ గొపప వాడైన అపోసతలుడైన
పౌలుగా మారిన సౌలు గురిెంచి అప.కా. ట్రగెంథెంలో నమోదు చేయబడిన ఈ సెంఘటన. సౌలు
దమ్స్తక వెళ్లళ మార గెంలో ఉెండగా ట్రపభ్యవైన యేస్త ట్రీస్తత బలమైన దరశ నెం కల్నగెంర. అతను
గుడివా
్ డై, మూడు రోజులు అలానే ఉపవాసముెండి, ట్రారిసూ
ా త ట్రపభ్యవైన యేస్త ట్రీస్తత కోసెం వేచి
వున్నే డు. ట్రపభ్యవైన యేస్త అననీయ అనే శష్యయ డిని సౌలు వదకు
ద వెళ్ళళ అతను చూపుపెందడెం
కోసెం ట్రారి ాెంచమ్ని చ్చాప డు.
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అప.కా. 9:10-18
10 దమ్స్తక లో అననీయ అను ఒక శష్యయ డుెండెను. ట్రపభ్యవు దరశ నమ్ెందు -అననీయా, అని అతనిని పిలువగా అతడు ట్రపభ్యవా, యిరగో నేనున్నే ననెను.
11 అెందుకు ట్రపభ్యవు -నీవు లేచి, తినే నిదనబడిన వీధకి వెళ్ళ ,ల యూద్వ అనువాని యిెంట తారు్ వాడైన సౌలు అనువాని
కొరకు విచారిెంచుము. ఇరగో అతడు ట్రా ర ిన చేయుచున్నే డు.
12 అతడు అననీయ అనునక మ్నుష్యయ డు లోపల్నకి వచి్ , తాను దృషిప
ట ెందునటుల తలమీద చేతులుెంచుట
చూచియున్నే డని చ్చపెప ను.
13 అెందుకు అననీయ -ట్రపభ్యవా, యీ మ్నుష్యయ డు యెరూషలేములో నీ పరిశుదుాలకు ఎెంతో ీడు చేసయున్నే డని అతని
గూరి్ అనేకుల వలన విెంటిని.
14 ఇకక డను నీ న్నమ్మును బటిట ట్రార ినచేయు వారినెందరిని బెంధెంచుటకు అతడు ట్రపధాన యాజకుల వలన అధకారము
పెంరయున్నే డని ఉతతరమిచ్చ్ ను.
15 అెందుకు ట్రపభ్యవు -నీవు వెళ్ళలము, అనయ జనుల యెదుటను రాజుల యెదుటను ఇట్రశ్వయేలీయుల యెదుటను న్న న్నమ్ము
భరిెంచుటకు ఇతడు నేను ఏరప రచుకొనిన స్వధ్నమై యున్నే డు.
16 ఇతడు న్న న్నమ్ము కొరకు ఎనిే ట్రశ్మ్లను అనుభవిెంపవలెనో నేను ఇతనికి చూపుదునని అతనితో చ్చపెప ను.
17 అననీయ వెళ్ళ ల ఆ యిెంట ట్రపవేశెంచి, అతని మీద చేతులుెంచి -సౌలా, సహోదరుడా, నీవు వచి్ న మా ర గములో నీకు
కనబడిన ట్రపభ్యవైన యేస్త, నీవు దృషిప
ట ెంర, పరిశుద్వాతమ తో నిెంపబడునటుల ననుే పెంపియున్నే డని చ్చపెప ను.
త మ ము పెందెను. తరువాత ఆహ్వరము
18 అపుప డే అతని కనుే ల నుెండి పరలవెంటివి రాలగా దృషికట ల్నగ, లేచి బాపిస
పుచు్ కొని బలపడెను.

అననీయ ముెందు కొెంత సెంశ్యిెంచిన తరాా త వెళ్ళళ , సౌలు చూపు పెందడెం కోసమే కాక
పరిశుద్వాతమ తో నిెంపబడాలని కూడా ట్రారి ాెంచాడు. సౌలు యేస్త ట్రీస్తతలో విశ్వా సముెంచి,
ట్రపభ్యవులో మూడు రోజుల వయస్తలో వునే వాడు. ట్రపభ్యవు అననీయకు చ్చపిప న ద్వనినుెంచి,
అతని జీవితానికి గొపప పిలుపు వునే టుట చూడవచు్ . అయినపప టిీ, అతను పరిశుద్వాతమ ను
పెందడెం కోసెం ట్రారి ాెంచబడ వలస వచి్ ెంర. ఇర ఆర సెంఘెంలో కొతత విశ్వా స్తలు
పరిశుద్వాతమ ను పెందడెం కోసెం ట్రారి ాెంచడెం స్వధారణమైన విషయమ్నే మ్న అవగాహనకు
ఊతమిస్తతెంర.
అప.కా 9లో సౌలు భాషలోల మాట్లలడడెం లేద్వ అస్వధారణమైనద్దదీ జరిగనటుట ట్రపతేయ కెంగా పేర్కక నక
పోయిన్న, సౌలు (తరాా త పౌలు) భాషలోల విసతరెంగా మాట్లలడినటుట మ్నకి తెలుస్త. అతను
కొరిెంధీయులకు “నేను మీ అెందరికెంటే ఎకుక వగా భాషలోల మాటలాడుచున్నే ను; అెందుకు
ద్దవుని స్తతతిెంచ్చదను” అని రాశ్వడు. పౌలు ఆతమ వరములనిే టినీ కనుపరచినటుట, వీటిగురిెంచి
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ఇతర విశ్వా స్తలకు బోధెంచినటుట మ్నకి తెలుస్త, ఎెందుకెంటే 1కొరిెంధీ 12-14 అధాయ యాలు
రాసెంర అతడే.

కొరేే లీ, అతని ఇెంటివారు
అప.కా. ట్రగెంథెంలో పరిశుద్వాతమ లో బాపితసమ ెం పెంరనటుట నమోదైన మ్ర్కక సెందరు ెం కొరేే లీ,
అతని ఇెంటివారు. అపోసతలుడైన పేతురు కొరేే లీని కలవమ్ని ద్దవునిచేత ఆద్దశెంచబడా్డు.
అతను అకక డ యేస్త ట్రీస్తత గురిెంచి బోధెంచాడు. అనుయ లకు స్తవార త ట్రపకటిెంచడెం ఇద్ద
మొదటిస్వరి. పేతురు వాళ్ లకి ట్రీస్తతని ట్రపకటిెంచగా, వారు ఆ సెంద్దశ్వనిే నమామ రు. ద్దవుడు తన
ఆతమ ను వారిపై కుమ్మ రిెంచాడు. ఆ వెెంటనే వారు భాషలలొ మాట్లలడి ద్దవుని మ్హిమ్పరిచారు.
అప.కా. 10:44-48
44 పేతురు ఈ మాటలు ఇెంక చ్చపుప చుెండగా అతని బోధ్ వినే వారెందరి మీరకి పరిశుద్వాతమ రగెను.
45 స్తనే తి పెంరన వారిలో పేతురుతో కూడ వచి్ న విశ్వా స్తలెందరు,
46 పరిశుద్వాతమ వరము అనయ జనుల మీద సయితము కుమ్మ రిెంపబడుట చూచి విట్రభాెంతి నెంరరి. ఏలయనగా వారు
భాషలతో మాటలాడుచు ద్దవుని ఘనపరచుచుెండగా వినిరి.
త మ ము పెందకుెండ ఎవడైనను నీళ్కు
47 అెందుకు పేతురు -మ్నవలె పరిశుద్వాతమ ను పెంరన వీరు బాపిస
ల ఆటెంకము
చేయగలడా అని చ్చపిప
త మ ము పెందవలెనని ఆజాఞపిెంచ్చను. తరువాత కొనిే
48 యేస్తట్రీస్తత న్నమ్మ్ెందు వారు బాపిస

రనములు తమ్యొ దద

ఉెండుమ్ని వారతని వేడుకొనిరి.

పేతురు యెరుషలేముకు తిరిగ వచి్ నపుప డు, కొరేే లీ ఇెంటిలో జరిగనద్వనిని వివరిెంచాడు. ఇర
పెెంతుకొస్తత పెండుగ రోజున 120 మ్ెంర శష్యయ లు పరిశుద్వాతమ బాపితసమ ెం పెంరనటు వెంటిద్దనని
సప షెం
ట గా చ్చాప డు.
అప.కా. 11:15-18
15 నేను మాటలాడ న్నరెంభిెంచినపుప డు పరిశుద్వాతమ మొదట మ్న మీరకి రగన ట్రపకారము వారి మీరకిని రగెను.
త మ మిచ్చ్ ను గాని మీరు పరిశుద్వాతమ లో బాపిస
త మ ము పెందుదురని ట్రపభ్యవు చ్చపిప న మాట
16 అపుప డు -యోహ్వను నీళ్ లతో బాపిస
నేను జాఞపకము చేసకొెంటిని.
17 కాబటిట ట్రపభ్యవైన యేస్త ట్రీస్తతనెందు విశ్వా సముెంచిన మ్నకు అనుట్రగహిెంచినటుట ద్దవుడు వారికి కూడ సమానవరము
అనుట్రగహిెంచి యుెండగా, ద్దవుని అడ్గెంచుటకు నేను ఏాటవాిడనని చ్చపెప ను.

10

పరిశుద్దాత్మలో బాప్తి స్మం

18 వారు ఈ మాటలు విని మ్రేమి అడ్ము చ్చపప క -అటలయితే అనయ జనులకును ద్దవుడు జీవార ిమైన మారుమ్నస్త్
దయచేస యున్నే డని చ్చపుప కొనుచు ద్దవుని మ్హిమ్పరచిరి.

పేతురు తిరిగ యేరూషలేముకు చేరుకొనే తరవాత కోరేే లీ ఇెంటిలో జరిగన విషయాలను
వివరిసూత అకక డ జరిగన సెంఘటన, పెెంతెకోస్తత రన్నన 120 మ్ెంర శష్యయ లు పెంరన బాపితసమ ెం
ఒకక టే అని సప షెం
ట గా చ్చాప డు.
కాబటి,ట ట్రపజలు ట్రపభ్యవైన యేస్తట్రీస్తతను నమిమ న తరాా త పెెంతుకొస్తత రనెంలోలాగే పరిశుద్వాతమ లో
బాపి తసమ ెం పెంరన మ్ర్కక సెందరు ెం మ్నకి ఉెంర.

ఎఫెస్త్ లో విశ్వా స్తలు
ట్రపజలు చివరిస్వరిగా ఎఫెస్త్ లో పరిశుద్వాతమ లో బాపితసమ ెం పెంరన సనిే వేశ్ెం అప.కా. 19లో
నమోదు చేయబడిెంర. ఇకక డ అపోసతలుడైన పౌలు బాపితసమ మిచు్ యోహ్వనుచేత నీటిలో
బాపి తసమ ెం పెంరన కొెంత మ్ెంరని కల్నశ్వడు. వాళ్ళ కి యేస్త ట్రీస్తత స్నవ మొదలైనపప టినుెండి
యేమి జరిగెందో తెలీదు.
అప.కా. 19:1-7
1 అపలోల కొరిెంథులో నునే పుప డు జరిగనద్దమ్నగా, పౌలు పై ట్రపద్దశ్ములలో సెంచరిెంచుచు ఎఫెస్తనకు వచి్ కొెందరు
శష్యయ లను చూచి -మీరు విశ్ా సెంచినపుప డు పరిశుద్వాతమ ను పెంరతిరా? అని వారి నడుగగా
2 వారు -పరిశుద్వాతుమ డున్నే డనే సెంగతియే మేము వినలేదని చ్చపిప రి.
త మ ము పెంరతిరని అడుగగా వారు -యోహ్వను బాపిస
త మ మును బటియే
3 అపుప డతడు -ఆలాగైతే మీరు ద్దనిని బటిట బాపిస
ట
అని
చ్చపిప రి.
4 అెందుకు పౌలు -యోహ్వను తన వెనుక వచు్ వాని యెందు, అనగా యేస్తనెందు విశ్వా సముెంచవలెనని ట్రపజలతో
త మ మిచ్చ్ నని చ్చపెప ను.
చ్చపుప చు, మారుమ్నస్త్ విషయమైన బాపిస
త మ ము పెంరరి.
5 వారు ఆ మాటలు విని ట్రపభ్యవైన యేస్త న్నమ్మున బాపిస
6 తరువాత పౌలు వారిమీద చేతులుెంచగా పరిశుద్వాతమ వారిమీరకి వచ్చ్ ను. అపుప డు వారు భాషలతో మాటలాడుటకును
ట్రపవచిెంచుటకును మొదలుపెటిరి
ట .
7 వారెందరు ఇెంచుమిెంచు పెంట్రడెెండుగురు పురుష్యలు.

త
పౌలు మొదటి ట్రపశ్ే “మీరు నమిమ నపుప డు పరిశుద్వాతమ ను పెంద్వరా” అని అడిగెంర ఆసకికర
విషయెం. అప.కా. 19లో పౌలు చేసనటుటగా, కొతత విశ్వా స్తలు యేస్త ట్రీస్తతని నమిమ న తరాా త,
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పరిశుద్వాతమ ను పెంద్దలా వాళ్ళ కోసెం ట్రారి ాెంచడెం స్వధారణమైన విషయమ్ని మ్రోస్వరి
సూచిస్తతెంర. పౌలు యేస్త ట్రీస్తత గురిెంచి బోధెంచాడు, నీటిలో బాపితసమ మిచా్ డు. ఆ మీదట
పరిశుద్వాతమ ను పెంద్దలా, అెంటే పరిశుద్వాతమ లో బాపితసమ ెం పెంద్దలా వాళ్ళ కోసెం ట్రారి ాెంచాడు.
మ్రోస్వరి, ఇెంతకు ముెందులా, పరిశుద్వాతమ కుమ్మ రిెంపుతో లేక పరిశుద్వాతమ లో బాపితసమ ెంతోాటు
అస్వధారణమైన ట్రపతయ క్షతలు – అెంటే భాషలోల మాట్లలడడెం, ఇకక డైతే ట్రపవచిెంచడెం కూడా
జరిగెంర.

నమోదైన ఐదు సనిే వేశ్వల స్వరాెంశ్ెం
నమోదైన ఐదు సనిే వేశ్వలు మూడిెంటిలో పరిశుద్వాతమ లో బాపితసమ ెం పెంరనవాళ్ళల భాషలోల
మాట్లలడారు. ఇతర రెండు సనిే వేశ్వలోల, సమ్రయలో అస్వధారణమైనద్దదో జరిగెంర. పౌలు
విషయెంలోనైతే అతడు భాషలోల మాట్లలడాడు. కాబటి,ట
నమోదైన ఐదు సనిే వేశ్వలోలనూ
అస్వధారణమైనద్దదో జరిగనటుట చ్చపప డెం సబబే. అలానే ఐదులో న్నల్నెం
గ టిలో పరిశుద్వాతమ లో
బాపి తసమ ెం పెంరనపుప డు వాళ్ళళ భాషలోల మాట్లలడినటుట నిశ్్ యెంగా చ్చపప వచు్ .
ఐదులో మూడుస్వరుల, పరిశుద్వాతమ లో బాపితసమ ెం పెంర ఆ తరాా త నీటిలో బాపితసమ ెం పెంద్వరు.
ఐదులో రెండు స్వరుల, అెంటే సమ్రయ, ఎఫెస్తలోల, నీటిలో బాపితసమ ెం పెంర ఆ తరాా త
పరిశుద్వాతమ లో బాపితసమ ెంపెంద్వరు. కాబటిట ద్దవుడు రెండు విధాలుగానూ పనిచేయవచ్ ని చ్చపప డెం
సమ్ెంజసమే. ఈ ట్రపట్రకియలో “నిరీ ణత” దశ్లెంటూ ఏమీ లేవు.
పరిశుద్వాతమ లో బాపితసమ ెం ఉద్దశ్
ద ెం ఏెంటెంటే ఒక స్వక్షగా ఉెండడెం కోసెం శ్కి తని పెందడెం. ఆ శ్కి తని
పెందడెం బాషలోల మాట్లలడడెంలాటి అస్వధారణ ట్రపతయ క్షతల ద్వా రా తెల్నయచేయబడుతుెంర.
అద్ద ఆతమ వరమ్ని లేద్వ ఆతమ ట్రపతయ క్షత (1కొరిెంధీ 12:7-11) అని మ్నకు తెలుస్త. కాబటి,ట ఇకక డ
మ్నెం కొనిే మినహ్వయిెంపులను ఇద్వదెం:
•

మ్నెం పరిశుద్వాతమ తో బాపితసమ ెం పెంరనపుప డు మ్నకు శ్కి,త వరాలు రెండూ లభిస్వతయి.
అపప టినుెండి ఆతమ ద్దవుడు విశ్వా సని శ్కి తతో నిెంపి లేక ధ్రిెంపచేస, తొమిమ ర వరాలనిే టినీ
స్వధ్య మైనెంత వరకు విశ్వా సకి అెందుబాటులో ఉెంచుతాడు. ఇవి “ఆతమ వరాలని,” ఒక
వయ కికిత చ్చెంరన వరాలు కాదని గురుతెంచుకోవాల్న. కాబటిట ఈ వరాలు పరిశుద్వాతుమ నికి
చ్చెంరనవి, అవి విశ్వా స ద్వా రా పనిచేస్వతయి. విశ్వా స ఈ వరాలను సరిగాగ కనుపరిచేెందుకు
పరిశుద్వాతుమ నితో సహకరిసూత పనిచేయడెం నేరు్ కోవాల్న.
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•

•

మ్నకు లభిెంచే శ్కి త పరిశుద్వాతమ వరాలు కనుపరచడెం ద్వా రా బహిర గతమౌతుెంర. దీని
ఫల్నతెంగా సూచక ట్రకియలు, అదుు తాలు, ఆశ్్ రయ కారాయ లు, సా సత
ి లు, ద్దవుని అస్వధారణ
కారయ ెం జరుగుతుెంర.
సరా స్వధారణెంగా కనపడే మొదటి వరెం భాషలోల మాట్లలడడెం. ద్దవుడు ఒక ఉద్దశ్
ద ెంతో పని
చేస్తతెంట్లడు. ఈ తెల్నయని భాషలోల మాట్లలడే వరెం ఇతర ఆతమ వరాలను మ్నలోకి
ట్రపవహిెంచేలా చేస్నెందుకు సహ్వయపడుతుెంర.
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3. స్వధారణ ట్రపశ్ే లు

ఈ అధాయ యెంలో పరిశుద్వాతమ తో బాపితస్వమ నికి సెంబెంధెంచిన కొనిే
సమాధానెం కోసెం ట్రపయతే ెం చేద్వదెం.

స్వధారణ ట్రపశ్ే లకు

త నికి మ్ధ్య తేడా ఏెంటి?
లోపల నివశెంచడానికి బాపిస్వమ
ఎపుప డైతే ఒక వయ కి త ట్రపభ్యవైన యేస్త ట్రీస్తతని విశ్ా సస్వతడో అతను తిరిగ జనిమ స్వతడు. మ్నెం ఆతమ
వలన జనిమ ెంచాెం. గలతీ 4:6 చ్చపిప నటుట “మ్రియు మీరు కుమారులై యునే ెందున-న్నయన్న
తెంట్రడి, అని మొట్రరపెటుట తన కుమారుని ఆతమ ను ద్దవుడు మ్న హృదయములలోనికి పెంపెను.”
మ్నెం ఇపప టికే పరిశుద్వాతమ కు ఆలయాలెం, ఆతమ ద్దవుడు మ్నలో (మ్నతో) ఉన్నే డు.
అలాెంటపుప డు, విశ్వా స పరిశుద్వాతమ బాపితసమ ెం పెందడెం కోసెం ట్రారి ాెంచవలసన అవసరెం
ఏెంటి? కొెంతమ్ెంర ఇలా వారస్వతరు: “పరిశుద్వాతుమ డు వేరు వేరు భాగాలుగా రాడు. ఎెందుకెంటే
ఆయన ఒక వయ కి.త కాబటిట నువుా ఆయనిే కల్నగ ఉెండడెం అెంటే, ఆయనిే పూరి తగా కల్నగ ఉనే టే.ట ”
అయితే, అధాయ తిమ కమైన వాటికి, భౌతికమైన వాటికి మ్ధ్య పోల్నకలు ఉనే పప టికి, వయ తాయ స్వలు
కూడా ఉన్నే యి. అధాయ తిమ క విషయాలు మ్నెం సహజెంగా చూస్న ద్వనికన్నే చాలా భినే ెంగా
త సహజెంగా శ్రీరెంతో చూసనపుప డు నిజెంగానే, మీరు ఆ వయ కిని
త పూరి తగా
ఉెంట్లయి. ఒక వయ కిని
చూస్వతరు. ఆ వయ కి త తన శ్రీరెంలో కొెంతభాగానిే వేరే చోట విడిచిపెటలే
ట డు. అయితే, పరిశుద్వాతమ ను
త చూసనపుప డు ద్వనిలో చాలా పెదద వయ తాయ సముెంర. పరిశుద్వాతమ , మ్నవలే కాక,
ఒక వయ కిగా
అనెంతమైనవాడు. ఆయన వస్వతడు, వసూత వుెంట్లడు, ఎెందుకెంటే ఆయన అనెంతమైనవాడు.
మ్నెం ఆయనిే “ఎకుక వ” కల్నగ ఉెండవచు్ , ఎెందుకెంటే ఆయన అనెంతుడు, మ్న జీవితాలోల
ఆయన అనుభూతి ఎెంత అనేద్వనికి అెంతెం లేదు.
లేఖ్న్నలోల పరిశుద్వాతమ యొకక వేరేా రు కొలతలను మ్నెం చూస్వతెం. మ్నెం మోషే మీద వునే ఆతమ
70 మ్ెంర పెదల
ద కు పెంచి ఇవా బడడెం చూస్వతెం (సెంఖ్యయ 11:16-30). మోషేకు వునే జాఞన్నతమ లో
కొెంత యెహోష్యవకు వునే టుట మ్నెం చూస్వతెం (రా తీ 34:9). ఏల్నయా పరలోకానికి కొనిపోబడిన
తరాా త, ఎలీషా మీద రెండెంతల ఆతమ రగనటుట మ్నెం చూస్వతెం (2రాజులు 2:9-10). యేస్త మీద
కొలతలేని ఆతమ ఉనే టుట బాపితసమ మిచు్ యోహ్వను ట్రపకటిెంచాడు (యోహ్వను 3:34).
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విశ్వా స జీవితెంలో, ఆతమ ద్దవుని అెంతరెంగ పరిచరయ కు ఆతమ యొకక బాపితస్వమ నికి మ్ధ్య
వయ తాయ స్వనిే ఈ రెండు వాకయ భాగాలను చూడడెం ద్వా రా అర ాెం చేస్తకోవచు్ :
యోహ్వను 4:13-14
13 అెందుకు యేస్త -ఈ నీళ్ళల ట్రతాగు ట్రపతివాడును మ్రల దపిప గొనును.
14 నేనిచు్ నీళ్ళల ట్రతాగువాడెపుప డును దపిప గొనడు. నేను వానికిచు్ నీళ్ళల నితయ జీవమునకై వానిలో ఊరడి నీట బ్బగ గగా
ఉెండునని ఆమెతో చ్చపెప ను.

యోహ్వను 7:37-39
37 ఆ పెండుగలో మ్హ్వరనమైన అెంతయ రనమున యేస్త నిల్నచి -ఎవడైనను దపిప గొనిన యెడల న్న యొదదకు వచి్ దపిప
తీరు్ కొనవలెను.
38 న్నయెందు విశ్వా సముెంచు వాడెవడో లేఖ్నము చ్చపిప నటుట వాని కడుపులో నుెండి జీవజలనదులు ారునని బిగ గరగా
చ్చపెప ను.
39 తనయెందు విశ్వా సముెంచువారు పెందబోవు ఆతమ ను గూరి్ ఆయన ఈ మాట చ్చపెప ను. యేస్త ఇెంకను మ్హిమ్పరచ
బడలేదు గనుక ఆతమ ఇెంకను అనుట్రగహిెంపబడలేదు.

ట్రపభ్యవైన యేస్త యోహ్వను 4లో నీటి బ్బగ గ గురిెంచి చ్చాప డు, యోహ్వను 7లో నర గురిెంచి చ్చాప డు.
నీటిబ్బగ గ విశ్వా స లోపల ఉెంటుెంర, నర విశ్వా సలోనుెండి బయటికి ారుతుెంర. లోపలవునే
నీటిబ్బగ గ విశ్వా సకి నితయ జీవానిే తెస్తతెంర. విశ్వా సలో నుెండి ారే నర ఇతరుల కోసెం విశ్వా స
ద్వా రా ఇవా బడిన పరిశుద్వాతుమ ని సనిే ధ మ్రియు శ్కి త. అవే నీళ్ళళ కానీ కొలతలు వేరు ఉద్దదశ్వలు
వేరు. కాబటి,ట కారాయ నిే చేస్నర అద్ద ఆతమ కానీ కొలతలో, ఉద్దశ్
ద ెంలో వయ తాయ సెం వుెంర.

1 కొరిెంధీ 12:13 సెంగతి ఏెంటి?
1 కొరిెంథీ 12:13
ఏలాగనగా, యూదులమైనను, ట్రీస్త ద్దశ్స్తల
ి మైనను, ద్వస్తలమైనను, సా తెంట్రతులమైనను, మ్నమ్ెందరము ఒకక శ్రీరము
త మ ము పెంరతిమి. మ్నమ్ెందరము ఒకక ఆతమ ను ానము చేసన వారమైతిమి.
లోనికి ఒకక ఆతమ యెంద్ద బాపిస

కొనిే స్వరుల ట్రపజలు 1కొరిెంధీ12:13ని మ్నమ్ెంతా పరిశుద్వాతమ లో బాపితసమ ెం పెంద్వమ్ని చ్చపప డానికి
ఉపయోగస్వతరు. రక్షెంచే విశ్వా సెం ఒకటి ఉెంర (ఎఫెస 4:5), కానీ విశ్వా సకి బోధెంచవలసన, విశ్వా స
త లు ఉన్నే యి (హెట్రీ 6:2).
అనుభవిెంచే అనేకమైన బాపిస్వమ
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త ెం, అర 1కొరిెంధీ12:13లో
రక్షెంచే బాపితసమ ెం ఒకటి ఉెంర అర ఒక శ్రీరెంలోకి బాపిసమ
త ెం పెంద్వెం. ఇర రక్షణ
పేర్కక నబడిెంర. మ్నెం ట్రీస్తత శ్రీరెంలోకి పరిశుద్వాతమ చేత బాపిసమ
పెంరనపుప డు జరుగుతుెంర.
తరాా త నీటి బాపితసమ ెం ఉెంర, అకక డ మ్నెం నీటిలో బాపితసమ ెం పెందుకున్నే ెం. మ్నెం వేరే
విశ్వా సచేత నీటిలో బాపితసమ ెం ఇవా బడా్ెం. ఒక విశ్వా స నీటి బాపితస్వమ నిే యేస్త న్నమ్ెంలో
(యేస్తయొకక అధకారెంతో), తెంట్రడి, కుమార, పరిశుద్వాతమ న్నమ్ెంలో (మ్తతయి 28:18-20) ఇస్వతడు.
నీటి బాపి తసమ ెం ట్రాధ్మికెంగా మ్నెం యేస్తట్రీస్తత శష్యయ నిగా ఉెండడానిే ట్రపకటిెంచడెం, ఆయన
పేరుతో మ్నకు గురి తెంపునివా డెం. నీటి బాపితసమ ెం రక్షణ పెంరన తరాా త ఎపుప డైన్న జరుగుతుెంర.
త ెం కూడా ఉెంర. మ్నెం పరిశుద్వాతమ లో యేస్త ద్వా రా బాపిసమ
త ెం
అలాగే పరిశుద్వాతమ బాపిసమ
పెంద్వెం (మ్తతయి 3:11; అప.కా. 1:5,8). ఈ బాపితసమ ెం శ్కి త కోసెం, శుదీక
ా రణ కోసెం. ఈ పుసతకెం
అెంశ్మైన పరిశుద్వాతమ బాపితసమ ెం రక్షణ పెంరన తరాా త ఎపుప డైన్న జరగొచు్ లేద్వ అప.కా. 10లో
కొరేే లీ ఇెంటిలో జరిగనటుట రక్షణ పెంద్ద సమ్యెంలోనే జరగొచు్ .
కాబటిట ఈ మూడు బాపితస్వమ లోల, బాపితసమ ెం ఎవరు ఇచా్ రు, ద్దనిలోకి మ్నెం బాపితసమ ెం పెంద్వెం,
బాపి తసమ ెం యొకక వుద్దశ్
ద ెం అనే వాటిలోల వయ తాయ స్వలు ఉన్నే యి. కాబటి,ట 1కొరిెంధీ 12:13 ట్రీస్తత
శ్రీరెంలోకి బాపితస్వమ నిే సూచిస్తతెంర, అర పరిశుద్వాతమ లో బాపితస్వమ నికి భినే మైెంర.

భాషలు ఎెందుకు?
ద్దవుడు తెల్నయని భాషలోల మాట్లలడడెం లాెంటి ఆతమ వరానిే రూపెంరెంచినటుట ఆలోచిెంచడెం
త
చాలా ఆసకికరెంగా
ఉెంటుెంర, ఇకక డ మ్నెం ఆతమ ద్వా రా మ్నుష్యల, ద్దవదూతల భాషలోల
మాట్లలడతాెం (1 కొరిెంధీ 13:1). అలాగే ద్దవుడు దీనిని విశ్వా స పరిశుద్వాతమ బాపితసమ ెం పెంరనపుప డు
త
బయలుపరిచే మొదటి వరెంగా వాడడెం కూడా ఆసకికర
విషయమే. ద్దవుడు ఇలా ఎెందుకు
చేస్తతన్నే డు? చాలామ్ెంర ఆలోచనలకి “ఇతర భాషలోల మాట్లలడడెం” అనేర అభయ ెంతరకరెంగా
అనిపిస్తతెంర.
కాని ఈ కారణానిే బటేట మ్నెం ఇతర భాషలోల మాట్లలడడానిే హతుతకోవాల్న. మ్నెం ద్దవుని
నముమ తున్నే ెం. ఆయన జాఞన్ననిే నముమ తున్నే ెం. మ్న సెంత అవగాహనకు మిెంచి ఆయనిే
నముమ తున్నే ెం. కాబటిట మ్నెం కేవలెం ఆయన పనిచేస్న విధాన్ననిే హతుతకొని ద్వనితో వెళ్ళత న్నే ెం.
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ఇక ఇతర వరాలనిే టినీ కనుపరచడానికి, ఆయనిే
నమిమ , మ్న సెంత అవగాహనను
విడిచిపెటడా
ట నికి ఇలాటి విశ్వా సెం మ్రియు ఆమోదెం అవసరెం. అపుప డే ఆయనయొకక శ్కి త
వరముల ద్వా రా వెళ్ లడౌతుెంర.

త నికి ఋజువా?
భాషలోల మాట్లలడడెం పరిశుద్వాతమ బాపిస్వమ
భాషలోల మాట్లలడడెంలోని ట్రపయోజన్నల మీద మ్రిెంత సమాచారెం కోసెం, ఉచిత APC ట్రపచురణను
దయచేస
చూడెండి:
అెందుబాటులోవుెంర.

apcwo.org/books

లో

ఉచితెంగా

డౌన్

లోడ్

చేస్తకోడానికి

అప.కా పుసతకెంలో నమోదైన ఐదు సెంఘటనల్నే పరిగణిస్నత, ఈ ట్రపశ్ే కు సమాధానెం “అవును.”
వాళ్ళళ పరిశుద్వాతమ తో బాపితసమ ెం పెంరనపుప డు భాషలోల మాట్లలడారు. ఇర ఎదురు చూచిన
స్వధారణమైన విషయమే.
మ్రోట్రపకక , తొమిమ ర ఆతమ వరాలు ఉనే టుట మ్నకి తెలుస్త. కాబటి,ట ఒక విశ్వా స ఆతమ తో బాపి తసమ ెం
పెంరనపుప డు, పరిశుద్వాతుమ డు భాషలోల మాట్లలడడెం మినహ్వ, ఇతర వరాలోల వేటినైన్న
ఎెంచుకుెంటే ఏెంటి అనేర ఒక స్వధారణెంగా ట్రపశ్ే . మ్నెం దీనిే పూరి తగా అెంీకరిస్వతెం, అలాగే
ఇర ఖ్చి్ తెంగా స్వధ్య మేనని అర ాెం చేస్తకున్నే ెం.
ఒక విశ్వా స పరిశుద్వాతమ లో బాపితసమ ెం పెంర,
కనుపరచడెం స్వధ్య మేన్న? అవును, స్వధ్య మే.

భాషలోల

మాట్లలడకుెండా

ఇతర

వరాలను

అయితే, విశ్వా స ఆతమ వరాలు తొమిమ రటినీ పెందుకోవాలనే ద్ద మా గురి కాబటి,ట వాళ్ళళ
పరిశుద్వాతమ బాపితసమ ెం కోసెం ట్రారి ాెంచినపుప డు, భాషలోల మాట్లలడడెం ఆశెంచాలని, ఎదురు
చూడాలని విశ్వా స్తల్నే మేము ఎలపు
ల ప డూ ట్రపోత్ హిస్వతెం. తా రలోనే లేక కొెంతకాలెం తరాా తైన్న
వాళ్ళళ ఇతర భాషలోల మాట్లలడడెం మొదలుపెడతారు. మ్నెం అకక డ ఆగెం. ఆతమ వరాలు
త కోరుకోవాలని మేము వాళ్ళ ని ట్రపోత్ హిస్వతెం.
తొమిమ రెంటినీ అతాయ సకితో
ఇతర భాషలోల మాట్లలడమ్ని విశ్వా స్తలెందరినీ మ్నెం ట్రపోత్ హిెంచవచు్ , ఎెందుకెంటే
విశ్వా స్తలెందరూ అలా చేస్వతరని చ్చపూత మారుక 16:17-18లో ట్రపభ్యవైన యేస్త ఇలా అన్నే రు:
“నమిమ నవారి వలన ఈ సూచక ట్రకియలు కనపడును; ఏవనగా, న్న న్నమ్మున దయయ ములను
వెళ్ లగొటుటదురు; కొతత భాషలు మాటలాడుదురు, ాములను ఎతితపటుటకొెందురు, మ్రణకరమైనద్దర
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ట్రతాగననూ అర వారికి
సా సత
ి నెందుదురు...”

హ్వని

చేయదు,

రోగుల

మీద

చేతులుెంచినపుప డు

వారు

త ెం పెందడానికి నేను “వేచి వుెండాలా”?
పరిశుద్వాతమ తో బాపిసమ
లేదు. మ్నెం వేచి వుెండవలసన అవసరెం లేదు. అవును, మ్నెం విశ్వా సెంతో ట్రారి ాెంచి,
ఎదురుచూడాల్న. కాని మ్నెం చాలా రోజులు “వేచి వుెండనవసరెం” లేదు. మొదటి 120 మ్ెంర
విశ్వా స్తలు యెరుషలేములో పెెంతుకొస్తత రనెం వరకు వేచి ఉెండవలస రావడానికి కారణెం
ఏెంటెంటే ద్దవుడు ఆ రోజున తన ఆతమ ను కుమ్మ రిెంచడానికి నిర ణయిెంచాడు. ఆ తరాా తి
సెందరాు లోల ట్రపజలు పరిశుద్వాతమ బాపితసమ ెం కోసెం ట్రారి ాెంచారు, అలా ట్రారి ాెంచే సమ్యెంలో
పెందుకోడెం మ్నెం చూడవచు్ .

త ెం పెందడానికి న్నమీద చేతులు ఉెంచడెం అవసరమా?
పరిశుద్వాతమ లో బాపిసమ
అవసరెం లేదు. ట్రపభ్యవైన యేస్త పరిశుద్వాతమ లో మ్నకు బాపితసమ ెం ఇస్వతడని గురుతపెటుటకోవాల్న.
కాబటిట ఆయన వేర్కకరిని నీకోసెం ట్రారి ాెంచడానికి వాడుకోవచు్ లేద్వ మ్ర్కకరు నీ మీద చేతులుెంచి
త మ ెం
ట్రారి ాెంచకుెండానే ఆయన నీకోసెం దీనిే
చేయగలడు. నువుా
పరిశుద్వాతమ లో బాపిస
త
పెందడానికి నీకోసమెవా రూ ట్రారి ాెంచకుెండానే వయ కిగతెంగా
ట్రారి ాెంచి విశ్వా సెం ద్వా రా
పెందవచు్ .
పెెంతెకొస్తత
రన్నన
అలాగే
కొరేే లీ
ఇెంటివద,ద
వాళ్ లమీద
ఎవా రూ
చేతులుెంచకుెండానే పరిశుద్వాతుమ డు రగాడు.

త ెం పెందడానికి ముెందు నేను నీటిలో బాపిసమ
త ెం పెందడెం
పరిశుద్వాతమ లో బాపిసమ
అవసరమా?
అవసరెం లేదు. పౌలు మ్రియు కొరేే లీ ఇెంటి విషయెంలోనూ మ్నెం ఇపప టికే చూసనటుట, వాళ్ళళ
మొదట పరిశుద్వాతమ బాపితసమ ెం పెంర, అ తరాా త నీళ్ళ లో బాపితసమ ెం పెంద్వరు. సమ్రయలోను,
ఎఫెస్తలో విశ్వా స్తల విషయెంలోనైతే మొదటిగా నీళ్ళ లోల బాపితసమ ెం పెంర ఆ తరాా త ఆతమ లో
బాపి తసమ ెం పెంద్వరు. కాబటిట ద్దవుడు రెండు విధాలుగా పనిచేస్వతడు.

18

పరిశుద్దాత్మలో బాప్తి స్మం

భాషలు ఎలపు
ల ప డూ అర ామ్వాా లా?
అప.కా 2లో పెెంతుకొస్తత రన్నన, వాళ్ళ కి తెల్నసన భాషలోల ద్దవుని ఆశ్్ రయ కారాయ లను ట్రపజలు
వినే టుట మ్నకి తెలుస్త. అ రోజున పరిశుద్వాతమ లో బాపితసమ ెం పెంరన 120 మ్ెంర విశ్వా స్తలోల
కొెంతమ్ెంర అర ాెంకాని భాషలోల మాట్లలడి ఉెండవచు్ , వీటిలో భూసెంబెంధ్మైన, పరలోక
సెంబెంధ్మైన భాషలు ఉెండే అవకాశ్వనిే తీసవేయలేెం. 120 మ్ెందీ అకక డ ఉనే ట్రపజల
భాషలోలనే మాట్లలడారని చ్చపప డెం తపుప . లేఖ్న్నలు చ్చపిప ెంర ఏెంటెంటే అకక డ ఉనే ట్రపతి
ఒకక రూ విషయాలను తమ్ భాషలో విన్నే రు. అెందువల ల 120
మాట్లలడినపుప డు తెల్నయని వేరే భాషలు వాడిన అవకాశ్ెం లేకపోలేదు.

మ్ెంర

ఇతర

భాషలోల

అప.కా. 2:7-11
7 అెంతట అెందరు విట్రభాెంతినెంర ఆశ్్ రయ పడి -ఇరగో మాటలాడుచునే వీరెందరు గల్నలయులు కారా?
8 మ్నలో ట్రపతివాడు తాను పుటిటన ద్దశ్పు భాషతో వీరు మాటలాడుట మ్నము వినుచున్నే మే. ఇద్దమి?
9 ారీ తయులు, మాదీయులు, ఏలామీయులు, మెసపతమియ, యూదయ, కపప దొకియ, పెంతు, ఆసయ, ట్రుగయ,
పెంపుల్నయ, ఐగుపుత అను ద్దశ్ముల యెందల్నవారు,
10 కురేనే దగ గర ల్నబియ ట్రాెంతముల యెందు కాపురమునే వారు, రోమా నుెండి పరవాస్తలుగా వచి్ నవారు, యూదులు,
యూదమ్త ట్రపవిష్యటలు,
11 ట్రకేతీయులు అరీయులు మొదలైన మ్నమ్ెందరమును, వీరు మ్న భాషలతో ద్దవుని గొపప కారయ ములను వివరిెంచుట
వినుచున్నే మ్ని చ్చపుప కొనిరి.

అప.కా 10లోని,19లోని లేఖ్న్నలు, వాళ్ళళ పరిశుద్వాతమ లో బాపితసమ ెం పెంరనపుప డు, వాళ్ళ ెందరూ
అకక డ వునే వాళ్ లకి అర ామ్యేయ భాషలోల మాట్లలడారని ఖ్చి్ తెంగా చ్చపప లేదు.
మ్రోట్రపకక , మ్నెం భాషలోల మాట్లలడినపుప డు, మ్నుష్యలు లేక ద్దవదూతల భాషలోల మాట్లలడవచ్ ని
(1కొరిెంధీ 13:1) లేఖ్న్నలు చ్చపుతన్నే యి. కాబటి,ట ఎవరూ అర ాెం చేస్తకోలేని భాషలోల మ్నెం మాట్లలడ
గలమ్ని ఇర ఖ్చి్ తెంగా సూచిస్తతెంర. అెందుకే, అపోసతలుడైన పౌలు మ్నెం ఇతర భాషలోల
మాట్లలడేటపుప డు “అతనిే ఎవరూ అర ాెం చేస్తకోరు” అని సప షెం
ట గా చ్చాప డు.
1 కొరిెంథీ 13:1
మ్నుష్యయ ల భాషలతోను ద్దవదూతల భాషలతోను నేను మాటలాడినను, ట్రపేమ్లేని వాడనైతే ట్రమోగెడు కెంచును గణగణ
లాడు తాళ్మునై యుెందును.
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1 కొరిెంథీ 14:2
ఎందుకనగా భాషతో మాటలాడువాడు మనుష్యు లతో కాదు దేవునితో మాటలాడుచున్నా డు; మనుష్యు డెవడును
త్రహంపడుగాని వాడు ఆతమ వలన మర్మ ములను పలుకు చున్నా డు.

లేఖ్న్నలోల చూసనటుట, భాషలోల మాట్లలడడెం/ట్రారి ాెంచడెంలో చాలా రకాలు ఉపయోగాలు
ఉన్నే యని మ్నెం అర ాెం చేస్తకోవాల్న. వాటిలో ఇవి ఉన్నే యి:
త
1. వయ కిగత
ట్రార ాన, విజాఞపన మ్రియు బలపడడెం కోసెం భాషలు: ఇర భాషలు మాట్లలడడెంలో
వునే సరా స్వధారణ ట్రపయోజనెం; విశ్వా స భాషలోల మాట్లలడినపుప డు లేక ట్రారి ాెంచినపుప డు
అెంతరెంగ పురుష్యడు బలపరచబడడెం, ద్దవునితో నేరుగా మాట్లలడడెం, ఇతరుల కోసెం
విజాఞపన జరుగుతుెంర (1కొరిెంధీ 14:2,4; రోమా 8:26-27).
2. తరుుమా కోసెం భాషలు: ఒక సమావేశ్ెంలో ఒక విశ్వా స భాషలోల సెంద్దశ్వనిే ఇవా డానికి
నడిపిెంచ బడినపుప డు తరుుమా ఉెంటుెంర, తద్వా రా ాలొగనే వాళ్ళ ెందరూ అర ాెం
చేస్తకుెంట్లరు, బలపరచబడతారు (1కొరిెంధీ 14:5,13).
3. అవిశ్వా సకి ఒక సూచకట్రకియగా భాషలు: విశ్వా స అకక డవునే అవిశ్వా స్తలకు అర ామ్యేయ
భాషలో మాట్లలడేెందుకు ఆతమ ద్దవుడు వీలుకల్నప స్వతడు, ఫల్నతెంగా వాళ్ళళ ట్రపభ్యవుని
గురిెంచిన నిజానిే విెంట్లరు (1కొరిెంధీ 14:22; అప.కా 2:7-11).
కాబటిట ఈ ట్రపశ్ే కు సమాధానెం ఏెంటెంటే, “లేదు, భాషలు ఎలపు
ల ప డూ అర ాెం చేస్తకోవలసన
అవసరెం లేదు.”
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4. పెందడానికి సూచనలు, ట్రార ిన

పరిశుద్వాతమ లో బాపితసమ ెం పెందడెం అనేర ద్దవుని యొకక సా కారయ ెం. మ్నెం ద్వనిే తయారు
చేయలేెం లేద్వ ట్రపజలను ఇెందులోకి బలవెంతెం లాగలేెం. మ్నెం ఏమి చ్చయొయ చ్ ెంటే ద్దవుని
వాకయ ెం ఏమైతే చ్చపుతెందో ద్వనిే ట్రపజలకి నేరిప ెంచవచు్ , ఆచరిెంచగల సూచనలు కొనిే టిని
పెంచుకోవచు్ , ఆ తరాా త ట్రార ాన చ్చయొయ చు్ . ద్దవుడు తన వాకయ విషయెంలో ఎలపు
ల డూ
నమ్మ దగనవాడు, కాబటిట తన వారికి బాపితసమ ెం ఇస్వతడు. దపిప గొనిన వా ళ్ లమీద తన ఆతమ ను ఆయన
కుమ్మ రిస్వతడు (యెషయా 44:3).

త ెం ఇచే్ వాడు యేస్త కాబటిట ఆయనవైపు చూడు
పరిశుద్వాతమ లో బాపిసమ
యేస్త పరిశుద్వాతమ లో మ్నకు బాపితసమ ెం ఇస్వతడని బైబిలు చ్చపుతెంర (మ్తతయి 3:11). కాబటి,ట ఒకరు
పరిశుద్వాతమ లో బాపితసమ ెం పెందడానికి ాసరు
ట
లేక ద్దవుని స్నవకుని అవసరెం లేదు! మ్నకు
బాపి తసమ ెం ఇవా మ్ని, తన పరిశుద్వాతమ ను కుమ్మ రిెంచమ్ని, యేస్తని అడగొచు్ . ఆయన తన
ఆతమ ను కుమ్మ రిస్తతెండగా పరలోకపు భాషలు వస్వతయి. అప.కా. ట్రగెంథెంలో అద్ద జరిగెంర- ట్రపజలు
పరిశుద్వాతమ ను పెందుకునే ట్రపతిస్వరి, అస్వధారణమైనర ఏదో ఒకటి జరిగెంర. వాళ్ళళ భాషలోల
ద్దవుని ఆరాధెంచడెం మొదలుపెట్లటరు.

నువుా ఒక విశ్వా సవి, నువుా ఇతర భాషలోల మాట్లలడవచు్
నువుా ఒక విశ్వా సగా ఇతర భాషలోల మాట్లలడవచ్ ని గురుతెంచుకో. ట్రపభ్యవైన యేస్త మీరు భాషలు
మాట్లలడవచ్ ని మారుక 16:17-18 లో చ్చాప డు: “నమిమ నవారివలన ఈ సూచకట్రకియలు కనబడును;
ఏవనగా, న్న న్నమ్మున దయయ ములను వెళ్ లగొటుటదురు; ట్రకొతత భాషలు మాటలాడుదురు; ాములను
ఎతితపటుటకొెందురు, మ్రణకరమైనద్దర ట్రతాగననూ అర వారికి హ్వని చేయదు, రోగులమీద
చేతులుెంచి నపుప డు వారు సా సత
ి నెందుదురు.”
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విశ్వా సెంతో అడుగువెయియ
ఆతమ యొకక వాగాాన్ననిే మ్నెం విశ్వా సెం ద్వా రా పెందుకుెంట్లెం. ఇర ఆతమ ద్దవుని వరెం, ఈ
వాగాాన్ననిే పెందుకోడానికి నీకు కొరా
ద టి విశ్వా సెం ఉెంటే చాలు.
గలతీ 3:13-14
13 ఆతమ ను గూరి్ న వాగాదనము విశ్వా సము వలన మ్నకు లభిెంచునటుల,
14 అట్రబాహ్వము పెంరన ఆశీరా చనము ట్రీస్తత యేస్త ద్వా రా అనయ జనులకు కలుగుటకై, ట్రీస్తత మ్న కోసము శ్వపమై మ్నలను
త
ధ్రమ శ్వస్త్సము
యొకక శ్వపము నుెండి విమోచిెంచ్చను. ఇెందును గూరి్ -ట్రమానుమీద ట్రవేలాడిన ట్రపతివాడును శ్వపట్రగస్తతడు అని
ట్రవాయబడి యునే ర.

భయాలనిే టినీ ట్రతోసపుచు్
నువుా పెందుకోనునే “వేరే” ఆతమ ను గురిెంచి భయపడవదుద. నీకు పరిశుద్వాతమ లో బాపి తసమ ెం
ఇవా మ్ని ట్రపభ్యవైన యేస్తని ట్రారి ాెంచి అడిగనపుప డు, అలానే జరుగుతుెంర. లూకా 11:11-13 లో
ట్రపభ్యవైన యేస్త: “మీలో తెంట్రడియైనవాడు తన కుమారుడు చేపనడిగతే చేపకు ట్రపతిగా
ామునిచు్ న్న? గుదున
ద డిగతే తేలు నిచు్ న్న? కాబటిట మీరు చ్చడవా
్ రై యుెండియు, మీ పిలల
ల కు
మ్ెంచి యీవులనియయ నెరిగ యుెండగా పరలోకమ్ెందునే మీ తెంట్రడి తనుే అడుగువారికి
పరిశుద్వాతమ ను ఎెంతో నిశ్్ యముగా అనుట్రగహిెంచును!” అని చ్చాప డు.

ట్రపశ్వెంతెంగా ఉెండు, ద్దవుడిని ఏదో చ్చయయ మ్ని నువుా ఒతితడి చ్చయయ డెం లేదు.
పరిశుద్వాతమ వరానిే పెందుకోడానికి నువుా ద్దవుడుని అడుకోక వలసన పనిలేదు, ఆయన చేతుల్నే
వెంచవలసన పనిలేదు, గెంటలకొదీద వేచివుెండి, బతిమ్లాడి, ఏడి్ , కనీే రు పెటవ
ట లసన
అవసరెంలేదు. ద్దవుడు తన వాగాాన్ననిే నీ జీవితెంలో నెరవేర్ డానికి సదెం
ా గా ఉన్నే డు. కేవలెం
అడిగ విశ్వా సెంతో పెందుకో! నీకు ఉెండవలసనదలాల, యేస్త మారుక 11:24లో చ్చపిప నటుట: “ట్రార ాన
చేయునపుప డు మీరు అడుగుచునే వాటినెలను
ల
పెంరయున్నే మ్ని నముమ డి; అపుప డు అవి
మీకు కలుగును.” ఇపుప డు మ్రికొనిే నిమిషాలోల, నువుా ట్రారిస్తత
ా ెండగా, నువుా ఏదైతే అడుగుతావో
ద్వనిే అడిగన క్షణెంలోనే నువుా పెందుతావని నముమ .
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పరిశుద్వాతమ భాషను ఇస్వతడు, కాని నువుా మాట్లలడాల్న
అప.కా. 2:4
అెందరు పరిశుద్వాతమ తో నిెండినవారై ఆ ఆతమ వారికి వాకశ్కి త అనుట్రగహిెంచిన కొలర అనయ భాషలతో మాటలాడస్వగరి.

కిెంద ఇవా బడిన ట్రార ాన చేసన తరాా త, నీ నోటిని తెరచి ఏరవస్నత అర మాట్లలడు. నీ సా రెం నీ
సా రపేటిక పనిచేస్వతయి. పరిశుద్వాతుమ డు మాట్లలడడు. నువుా మాట్లలడడెం చేయాల్న. ఆయన
భాషను మాట్రతమే ఇస్వతడు.

ఒక భాష అెంటే శ్బాదల మేళ్విెంపు
భాష మాట్లలడడెంలో కేవలెం శ్బాదలు చేయడమే ఉెంటుెంర అని గురుతెంచుకోవాల్న. ఎపుప డైతే ఈ
శ్బాదలు అర ామ్యియ , ఒక ఖ్చి్ తమైన ట్రకమానిే ాటిస్వతయో, ఆ భాషలో నువుా ఏమి చ్చపుతన్నే వో
ద్వని అరాానిే ఇతరులు తెలుస్తకుెంట్లరు. భాషలో మ్నెం మ్నుష్యల లేక ద్దవదూతల భాషలు
మాట్లలడతాెం. కాబటిట పరిశుద్వాతమ భాషను ఇస్వతడు (శ్బాదలను అెంరస్వతడు లేద్వ ట్రపేరేపిస్వతడు);
నువుా నీ సా రానికి సెంబెంధ్ అవయవాలను వాడి శ్బాదలు చేయాల్న. ఈ శ్బాదలు నువుా నేరు్ కొనే
భాషలోనివికాదు గనుక, ఈ శ్బాదలు నీ మ్నస్తకి అర ాెం కావు. మొదట్లల నీకు ఏవో విెంతశ్బాదలు
చేస్తతనటుట అనిపిెంచవచు్ . ఇవి తెల్నయని భాషలోని మాటలు (శ్బాదలు). ముెందుకు వెళ్ళ ెండి
వాటిని వినిపిెంచెండి.
మొదలౌతుెంర.

విశ్వా సెంతో

అడుగు

వేసనపుప డు,

మ్రినిే

మాటలు

రావడెం

ఒకస్వరి ఒక భాష మాట్రతమే
నువుా ఒకేస్వరి రెండు భాషల్నే మాట్లలడలేవని గురుతపెటుటకోవాల్న. కాబటి,ట నీకు తెల్నసన సెంత
భాషలో(లోల ) ఏదీ మాట్లలడే ట్రపయతే ెం చ్చయొయ దుద. చాలా వేగెంగా “స్త్పైజ్ ద లార్చ ్” లేద్వ
“హలెలూయ” అని పద్దపద్ద చ్చపేప ట్రపయతే ెం చేయొదుద. అలా చేయవలసన అవసరెంలేదు. అవి
ఆతమ విడుదల చేయాలనుకునే భాషయొకక ట్రపవాహ్వనిే అడు్కుెంట్లయి. ద్వని బదులు, ట్రార ాన
చేశ్వవు కాబటి,ట కేవలెం విశ్వా సపుటడుగు వేస, కొతత భాషలు మాట్లలడు. నువుా మాట్లలడతావని యేస్త
చ్చాప డు కాబటి,ట నువుా మాట్లలడగలవు!
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ద్దవుడు ఆతమ యొకక మ్నస్త్ అర ాెంచేస్తకుెంట్లడు (అనిే భాషలోల )
నీ హృదయెంలోకి చూస్న ద్దవుడు, పరిశుద్వాతమ
చేస్తకుెంట్లడు.

నీ ద్వా రా విడుదల చేస్నద్వనిే

అర ాెం

రోమా 8:27
మ్రియు హృదయములను పరిశోధెంచువాడు ఆతమ యొకక మ్నస్త్ ఏదో యెరుగును. ఏలయనగా ఆయన ద్దవుని
చితతట్రపకారము పరిశుదుాల కొరకు విజాఞపనము చేయుచున్నే డు.

నువుా మాట్లలడేర నీకు అర ాెం కావడెం లేదనే ద్వని గురిెంచి చిెంతిెంచవదుద. అపోసతలుడైన పౌలు
అద్ద చ్చాప డు, ఆతమ లో ట్రారి ాెంచినపుప డు, పరిశుద్వాతమ ద్వా రా మ్న ఆతమ ట్రారిస్తత
ా ెంర, మ్నెం
అర ాెం చేస్తకోవడెం ఉెండదు: “నేను భాషతో ట్రార ాన చేసనయెడల న్న ఆతమ ట్రార ాన చేయును గాని
న్న మ్నస్త్ ఫలవెంతెంగా ఉెండదు” (1కొరిెంధీ 14:14). పరిశుద్వాతమ నీ ద్వా రా ఏదైతే విడుదల
చేస్తతన్నే డో ద్వనిే ద్దవుడు అర ాెం చేస్తకుెంట్లడు, కావాల్న్ ెంర కూడా అద్ద.

ట్రార ాన
నువుా పరిశుద్వాతమ బాపితసమ ెం అడిగ పెందడానికి ఓ చినే ట్రార ాన. ఆ తరాా త విశ్వా సెంతో ఒక
అడుగు ముెందుకి వేస పరిశుద్వాతమ నీకు ఇచి్ న భాషలోల మాట్లలడు.
ట్రపియమైన యేస్త ట్రపభ్యవా, నేను ఒక విశ్వా సని. న్నకు పరిశుద్వాతమ బాపితసమ ెం ఇవా మ్ని
త పెందుకుెంట్లను. పరలోకపు తెంట్రడీ,
అడుగుతున్నే ను, తద్వా రా నీ కోసెం స్వక్షగా ఉెండడానికి శ్కిని
చివరి రన్నలోల చేస్వతనని వాగాానెం చేసనటుట దయచేస న్న మీద నీ ఆతమ ను కుమ్మ రిెంచమ్ని యేస్త
న్నమ్మున అడుగుచున్నే ను. విశ్వా సెం ద్వా రా పరిశుద్వాతమ
కుమ్మ రిెంపుని పరిశుద్వాతమ
వరములనిే టితో కల్నపి ఇపుప డు నేను పెందుతున్నే ను. పరిశుద్వాతమ ఇపుప డు న్న మీద ఉన్నే డు,
ఆయన తన వరములనిే టితో న్నలో వసెంచుచున్నే డు. ట్రపభ్యవైన యేసూ, వెందన్నలు. నేను ఒక
విశ్వా సని కాబటి,ట ఆతమ ఇచి్ న స్వమ్ర ాయ ెం కొలర ఇపుప డు నేను కొతత భాషలోల మాట్లలడుతున్నే ను.
న్న జీవితెం ద్వా రా మిగల్నన ఆతమ వరములనీే ారతాయని నేను ఎదురుచూస్తతన్నే ను. ట్రపభ్యవైన
యేసూ, వెందన్నలు. పరిశుదతా
ా మ స్వా గతెం!
పరిశుద్వాతమ బాపితసమ ెం పెంద్వరు కాబటిట పరిశుద్వాతమ వరములనిే టి గురిెంచి మీరు మ్రిెంతగా
నేరు్ కోవాలని మేము ట్రపోత్ హిస్తతన్నే ెం. తద్వా రా ఆయన వరములనిే టినీ ట్రపతయ క్షపరిచే
నిమితతెం ఆతమ కు ఎలా లోబడాలో నేరు్ కోవచు్ . ఈ వరముల ద్వా రా ట్రపజలకు స్నవను,
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పరిచరయ ను
చేయవచు్ .
మ్హిమ్పరచబడతాడు!

నువుా

శ్కి తవెంతమైన

25

స్వక్షగా

ఉెంట్లవు.

యేస్తట్రీస్తత
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5. నిెంపుదల, అభిషేకెం, ఆతమ లో నడవడెం

విశ్వా స జీవితెంలో పరిశుద్వాతుమ ని పనికి సెంబెంధెంచి కొతత నిబెంధ్నలో వేరేా రు పద్వలను,
వయ ీ తకరణలను మ్నెం చూస్వతెం. మ్నెం ఉపయోగెంచే పదజాలెంపై సప షత
ట ను కొనస్వగెంచడెంలో
సహ్వయ పడడానికి వీటిలో కొనిే టిపై కులపత వాయ ఖ్యన్ననిే మేెం అెంరస్వతెం. ఆ పద్వలనిే టిీ ఇర
పూరి త వివరణ కాదని దయతో గమ్నిెంచెండి. మ్నెం వాటి గురిెంచి మ్రో పుసతకెం కోసెం కనిపెడద్వెం.
త ెంగా సూచిెంచబడిెంర (అప.కా
మేడగరలో 120 మ్ెంర పెంరన అనుభవెం పరిశుద్వాతమ లో బాపిసమ
1:5). వాళ్ళళ పరిశుద్వాతమ తో నిెంపబడినటుట కూడా మ్నెం గమ్నిస్తతన్నే ెం (అప.కా. 2:4). మ్రలా,
అపసతలులు సమ్రయలో విశ్వా స్తల మీదకి పరిశుద్వాతమ “రగ రావాలని” ట్రారి ాెంచారు, వాళ్ళళ
పరిశుద్వాతమ ను “పెంరరి” (అప.కా 8:16-17). అద్దవిధ్ెంగా, కొరేే లీ ఇెంటిలో సమావేశ్మైన వాళ్ళల
త ెం పెంద్వరు (ఆప.కా. 11:15-17). పరిశుద్వాతమ
కూడా పేతురు ట్రపసెంగస్తతెండగా పరిశుద్వాతమ లో బాపిసమ
వాళ్ లమీదకు “రగాడు”, “కుమ్మ రిెంప” బడా్డు అప.కా 10:44-45). కాబటి,ట విశ్వా స్తలు పరిశుద్వాతమ లో
త ెం పెంరనపుప డు, అ సమ్యెంలో వాళ్ళళ పరిశుద్వాతమ తో నిెంపబడా్రు, ఆతమ వాళ్ లమీదకు
బాపిసమ
రగ వచా్ డు, అలానే వాళ్ళ మీద కుమ్మ రిెంచబడా్డు. ఒక విశ్వా స పరిశుద్వాతమ లో బాపితసమ ెం
పెంరనపుప డు జరిగే ద్వనిని సూచిెంచడానికి ఈ వయ ీ తకరణాలనీే ఆమోరెంచదగనవే.

త ెం, అనేక నిెంపుదలలు
ఒక బాపిసమ
అప.కా. ట్రగెంథెంలో మ్నెం గమ్నిెంచేర ఏెంటెంటే, పరిశుద్వాతమ లో బాపితసమ ెం పెంరన ఆ విశ్వా స్తలే
తరచుగా ఆతమ తో నిెండినటుట లేద్వ పరిశుద్వాతమ తో నిెండినటుట నివేరెంచబడిెంర:
అప.కా. 4:8
పేతురు పరిశుద్వాతమ తో నిెండినవాడై యిటనె
ల ను -ట్రపజల అధకారులారా, పెదదలారా,
అప.కా. 4:31
వారు ట్రార ిన చేయగానే వారు కూడియునే చోటు కెంపిెంచ్చను. అపుప డు వారెందరు పరిశుద్వాతమ తో నిెండినవారై ద్దవుని
వాకయ ము ధైరయ ముగా బోధెంచిరి.
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అప.కా. 6:3
కాబటిట సహోదరులారా, ఆతమ తోను జాఞనముతోను నిెండుకొని మ్ెంచిపేరు పెంరన యేడుగురు మ్నుష్యయ లను మీలో
ఏరప రచుకొనుడి. మేము వారిని ఈ పనికి నియమిెంతము.
అప.కా. 6:5
ఈ మాట జనసమూహమ్ెంతటికి ఇషమై
ట నెందున వారు, విశ్వా సముతోను పరిశుద్వాతమ తోను నిెండుకొనిన వాడైన సెతఫను,
ఫిల్నపుప , ట్రపకొరు, నీకానోరు, తీమోను, పరమ న్నస్త, యూదుల మ్తట్రపవిష్యటడును అెంతియొకయ వాడును అగు నీకొలాస్త
అనువారిని ఏరప రచుకొని
అప.కా. 7:55
అయితే అతడు పరిశుద్వాతమ తో నిెండుకొనినవాడై ఆకాశ్ము వైపు తేరిచూచి, ద్దవుని మ్హిమ్ను యేస్త ద్దవుని
కుడిారశ ా మ్ెందు నిల్నచి యుెండుటను చూచి
అప.కా. 11:24
అతడు పరిశుద్వాతమ తోను విశ్వా సముతోను నిెండుకొనిన సతుప రుష్యడు. బహు జనులు ట్రపభ్యవు పక్షమున చేరిరి.
అప.కా. 13:9
అెందుకు పౌలు అనబడిన సౌలు పరిశుద్వాతమ తో నిెండినవాడై
అప.కా. 13:52
అయితే శష్యయ లు ఆనెందభరితులై పరిశుద్వాతమ తో నిెండినవారైరి.
అపొసతలుడైన పౌలు ఆతమ బాపితసమ ము పొందిన (లేక ఆతమ తో నిండిన) విశ్వా సులకు తన పత్ికలు రాస్తత వారిని ఆతమ తో
నింపబడమనీ, ఆతమ లో నడుచుకోమనీ, ఆతమ లో జీవించమనీ ఆజ్ఞాపించాడు.
ఎఫెసీ 5:18-21
18 మ్రియు మ్దయ ముతో మ్తుతలై యుెండకుడి, ద్వనిలో దురాా య ారము కలదు. అయితే ఆతమ పూరుణలై యుెండుడి.
19 ఒకనినకడు ీర తనలతోను సెంీతములతోను ఆతమ సెంబెంధ్మైన ాటలతోను హెచ్ రిెంచుచు, మీ హృదయములలో
ట్రపభ్యవును గూరి్ ాడుచు ీరి తెంచుచు,
20 మ్న ట్రపభ్యవైన యేస్తట్రీస్తత పేరట సమ్సతమును గూరి్
చ్చల్నెం
ల చుచు,
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గలతీ 5:16,22-25
16 నేను చ్చపుప నద్దమ్నగా ఆతామ నుస్వరముగా నడుచుకొనుడి, అపుప డు మీరు శ్రీరేచఛ ను నెరవేర్ రు.
22 అయితే అతమ

ఫలమేమ్నగా, ట్రపేమ్, సెంతోషము, సమాధానము, దీర ాశ్వెంతము, దయాళ్ళతా ము, మ్ెంచితనము,

విశ్వా సము, స్వతిా కము, ఆశ్వనిట్రగహము.
23 ఇటిటవాటికి విరోధ్మైన నియమ్మేరయు లేదు. ట్రీస్తత యేస్త సెంబెంధులు
24 శ్రీరమును ద్వని యిచఛ లతోను దురాశ్లతోను సలువవేస యున్నే రు.
25 మ్నము ఆతమ ననుసరిెంచి జీవిెంచు వారమైతిమా ఆతమ ను అనుసరిెంచి ట్రకమ్ముగా నడుచుకొెందము.

అపోసతలుడైన పౌలు ఆతమ -బాపితసమ ెం (లేద్వ ఆతమ తో-నిెంపబడిన) విశ్వా స్తలకు రాసూత వాళ్ళ ని
ఆతమ తో నిెంపబడాలని, ఆతమ లో నడవాలని, ఆతమ లో జీవిెంచాలని ఉపద్దశెంచాడు.
మ్నెం పరిశుద్వాతమ లో బాపితసమ ెం పెంరనపుప డు, ఆ క్షణెంలోనే మ్నెం నిెంపబడి
అభిషేకిెంచబడతాెం. ఆతమ తో నిెండి ఉెండడెం అనేర మ్నలో ట్రపతి ఒకక రెం విశ్వా స్తలెంగా ఎలా
జీవిెంచాలో ట్రపభావితెం చేస్న మ్నలోని పరిశుద్వాతమ యొకక పని గురిెంచి మాట్లలడుతుెంర. ఇర
మ్న నడకకు, ట్రపవర తనకు సెంబెంధెంచిెంర. అభిషేకిెంచబడడెం అనేర మ్నల్నే స్నవకోసెం
శ్కి తమ్ెంతుల్నే చేస్న, మ్న పనిని ట్రపభావితెంచేస్న పరిశుద్వాతుమ ని కారాయ నికి సెంబెంధెంచిెంర. కాబటిట
పరిశుద్వాతమ లో బాపితసమ ెం నిెంపుదలను, అభిషేకానిే ఇస్తతెంర. బాపితసమ ెం పెందడెం అెంటే
నిెంపబడడెం, అభిషేకిెంచబడడమే; అయితే ఒక విధ్ెంగా చ్చాప లెంటే మ్నెం ఈ రెంటినీ
“చురుకుగా” ఉెంచాల్న.

నిెంపబడి ఉెండడెం, ఆతమ లో నడవడెం, జీవిెంచడెం
పైన ఇవా బడిన లేఖ్న్నల నుెండి మ్నెం చూస్తతనే టుట, పరిశుద్వాతమ లో బాపితసమ ెం పెంరనపుప డు
మ్నెం నిెంపబడినపప టిీ, మ్నెం నిెంపబడుతూ ఉెండాల్న లేద్వ ఆతమ తో నిెంపబడి ఉెండాల్న.
మ్నెం నిరెంతరెం నిెంపబడుతూనే ఉెండాల్న. దీనికి కారణెం ఆతమ కు శ్రీరానికి మ్ధ్య ఉెండే
నిరెంతర సెంఘర షణ (గలతీ 5:17). నేను శ్రీరానిే పైచేయిగా ఉెండనిస్నత, నేను “తకుక వ పూర ణ”మైన
ఆతమ ను కల్నగ ఉన్నే ను, అెంటే, న్న మీద ఆతమ ట్రపభావెం ఆమేరకు క్షీణిెంచిెంర లేక తగ గెంర. కాని
నేను ఆతమ తో నిెంపబడి ఉెంటే, శ్రీరెం అణచివేయబడుతుెంర. మ్నెం అతమ తో నిెంపబడి
జీవిెంచినపుప డు, అపోసతలుడైన పౌలు బోధెంచినటుట “ఆతమ నుస్వరెంగా నడచుట” (గలతీ 5:16), లేక
“ఆతమ ననుసరిెంచి జీవిెంచుట” (గలతీ 5:25)ను మ్నెం చేస్తతనే టుట. ఆతమ తో నిెంపబడిన వయ కి త
శ్రీరెం యొకక ాపపు ఆశ్లను జయిసూత (గలతీ 5:16,24), జాఞనెం, విశ్వా సెం, కృతజత
ఞ తో నడుసూత,
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ద్దవుని స్తతతిసూత, లోబడి నడుసూత, ఆతమ ఫలాలను కూడా కనుపరుస్వతడు (గలతీ 5:22-23). ఆతమ తో
నిెంపబడడానికి, మ్న హృదయాలను మ్నెం సా చ్ ెంగా స్నా చ్ గా ఉెంచుకోవాల్న. ాానిే
ఒపుప కొని, 1 యోహ్వను 1:7,9 ట్రపకారెం ఆయన శుదీక
ా రణను వెెంటనే పెందుకో. నువుా
నచు్ కునే టుట అనిపిెంచిన వెెంటనే క్షమ్ను విడుదల చ్చయియ . నినుే నిెంపడానికి ఆతమ ద్దవుని
ఆహ్వా నిెంచు. నీ సరా స్వా నిే
ఆయనకు లోపరచు. ఆయనిే
ఆహ్వా నిెంచు. ఆయనతో
సహవాసెంలో ఉెండు. ఇర మ్నెం ఆతమ తో నిెండి ఉెండడెంలో “చురుగాగ ఉెండేలా, ఆతమ లో
జీవిెంచేలా, ఆతమ లో నడిచేలా సహ్వయపడుతుెంర.

అభిషేకిెంపబడి ఉెండడెం
మ్నెం ఆతమ లో బాపితసమ ెం పెంరనపుప డు, ఆతమ చేత అభిషేకెం కూడా పెందుతాెం.
అభిషేకిెంచబడడెం అెంటే, ద్దవుడు మ్న ద్వా రా చేయాలనుకునే ర చేయడానికి ఆతమ మ్నకు
శ్కి తనివా డెం (లూకా 4:17-19; అప.కా 10:38). మ్నెం అనిే వేళ్లా ట్రీస్తతలో సర
ి ెంగా అభిషేకిెంచబడి
ఉన్నే ము (2కొరిెంధీ 1:21). అయితే, మ్నెం అనిే వేళ్లా పనిచేయడెంలేదు కాబటి,ట అభిషేకెం
అనిే వేళ్లా “చురుగాగ” లేదు. ఎపుప డైతే పరిశుద్వాతమ మ్న మీద కదులుతూ మ్న ద్వా రా ఆయన
చేయాలనుకునే
పని కోసెం ఆయన శ్కి తని విడుదల చేస్వతడో,
ఆ సమ్యెంలో (నువుా
చేయాలనుకునే ట్రపతిద్వనిీ ద్దవుని అభిషేకెం ఉెంటుెంర), మ్నెం అభిషేకిెంచబడా్మ్ని చ్చాతెం
(అభిషేకెం చురుగాగ ఉెంర). అభిషేకెం అెంటే ఒక విశ్వా స ద్వా రా ట్రపతయ క్షమ్యేయ ఆతమ యొకక శ్కి.త
పరిశుద్వాతమ దీనిే
మొదలుపెటడా
ట నికి కొనిే
సమ్యాలు ఉెంట్లయి. ఆయన మ్నమీద
కదలాడుతాడు అపుప డు మ్నెం పనిచేయడెం మొదలుపెడతాెం. కొనిే స్వరుల మ్నెం పని
మొదలుపెడతాెం, అపుప డు అభిషేకెం ట్రపవహిెంచడెం లేద్వ పనిచేయడెం మొదలౌతుెంర.
పరిశుద్వాతమ యొకక వరాలు అనేవి ట్రపజలకు పరిచరయ చేయడానికి పరిశుద్వాతమ యొకక అభిషేకెం
(శ్కి త) కనుపరిచే స్వధ్న్నలు (ఉపకరణాలు). అభిషేకెంలో వివిధ్ రకాల అెంతస్తతలు ఉన్నే యి.
మ్నెం కొనిే స్వరుల ఇతర సమ్యాలకన్నే “ఎకుక వగా అభిషేకిెంచబడతాెం.” విడుదల చేయబడిన
శ్కి త యొకక పరిమాణెం, ఆ సమ్యెంలో చురుకుగా వునే అభిషేకానికి అనుగుణెంగా ఉెంటుెంర.
మ్నెం నిరెంతరెం ఆతమ తో నిెండి ఉెండాల్న. అద్దవిధ్ెంగా, మ్నెం స్నవ చేస్తతనే ట్రపతిస్వరీ (ద్దవుడు
మ్నల్నే పిల్నచి చేయమ్నే పనిని చేయాల్న) అభిషేకెం కిెంద కదలాల్న. అెందుచేత, ఈ కోణెంలో
చూస్నత, పరిశుద్వాతమ లో బాపితసమ ెం ఆరెంభెంలో ఉెంటుెంర, పునరావృతెం అవుతుెంర. మ్నెం
పరిశుద్వాతమ లో ఒకస్వరి బాపితసమ ెం పెందుతాెం, కాని లెకక లేననిే స్వరుల తిరిగ నిెంపబడతాెం.
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పరిశుద్దాత్మలో బాప్తి స్మం

బాహయ అభిషేకెం, అెంతరెంగ అభిషేకెం
గమ్నిెంచెండి, “ పై అభిషేకానిే ”, “ లోపటి అభిషేకానిే ” తికమ్క చ్చయొయ దుద. పై అభిషేకెం అనేర
స్నవ చేయడెం కోసెం మ్నపై ఉనే ఆతమ . లోపటి అభిషేకెం అనేర మ్నలోని ఆతమ తన
అెంతరెంగ కారాయ నిే కొనస్వగసూత మ్నల్నే ట్రీస్తత స్వరూపయ తలోకి మార్ డెం. కాబటిట 1యోహ్వను
2:20,27 విశ్వా స లోపట జరిగే ఆతమ కారాయ నిే సూచిస్తతెంర (అెంటే అెంతరెంగ అభిషేకెం).
1 యోహ్వను 2:20,27
20 అయితే మీరు పరిశుదుాని వలన అభిషేకము పెంరనవారు గనుక సమ్సతమును ఎరుగుదురు.
27 అయితే ఆయన వలన మీరు పెంరన అభిషేకము మీలో నిలుచుచునే ర గనుక ఎవడును మీకు బోధెంప నకక రలేదు,
ఆయన ఇచి్ న అభిషేకము సతయ మే గాని అబదాము కాదు, అర అనిే టిని గూరి్ మీకు బోధెంచుచునే ట్రపకారము గాను,
ఆయన మీకు బోధెంచిన ట్రపకారము గాను, ఆయనలో మీరు నిలచుచున్నే రు.

ట్రపభ్యవైన యేస్త వచి్ మ్నకు ఇచి్ న పరిశుద్వాతమ బాపితసమ ెం గురిెంచి చాలామ్ెంర విశ్వా స్తలకు
తెల్నయదు. సరైన బోధ్న లేకపోవడెం వలన కొెంతమ్ెంర విశ్వా స్తలు పరిశుద్వాతమ బాపితసమ ెం అెంటే
శ్బెం
ద , అరవడెం, కేకలు వేయడెం, ఇతర విచిట్రతమైన వయ ీ తకరణలతో నిెండిన సమావేశ్ెంగా
ట్రభమ్పడతారు. పరిశుద్వాతమ బాపితసమ ెం యొకక ఉద్దదశ్వనిే , ద్వని శ్కి తని వాళ్ళళ అర ాెం చేస్తకోరు. ఈ
స్వధారణ ద్దవుని వాకయ ధాయ నెం పరిశుద్వాతమ బాపితసమ ెం అెంటే ఏెంట్ల అర ాెం చేస్తకోడానికి, ఆ తరాా త
ద్వనిే మ్నకోసెం పెందుకోడానికి ఉద్దదశెంచబడిెంర. పరిశుద్వాతమ శ్కి తని బయలుపరిచే ఒక అదుు త
ట్రపయాణానికి ఇర ఆరెంభెం. ట్రపతి విశ్వా స పరిశుద్వాతమ లో బాపితసమ ెం పెందుకొని ఆ తరాా త ఆతమ
వరములు పెందుకొనే ట్రపయాణెం చేయాల్న; తద్వా రా ద్దవుని శ్కి త ట్రపతయ క్షమౌతుెంర, యేస్త
మ్హిమ్పరచబడతాడు!
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ఆల్ పీపుల్్ చర్చ్ తో భాగస్వా ములు కెండి
ఆల్ పీపుల్్ చర్చ్ ఒక స్వినిక సెంఘెంగా తన పరిథిని మిెంచి ఇెండియా అెంతట్ల, ముఖ్య ెంగా
ఉతతర ఇెండియా వరకు తన పరిచరయ ను జరిగస్తతనే ర. మా ట్రపతేయ క దృషి ట (ఎ) న్నయకులను
బలోపేతెం చేయడెం, (బి) సెంఘాలోలని యువతను పరిచరయ కు సదప
ా రచడెం, (స) ట్రీస్తత శ్రీరమైన
సెంఘానిే వృరప
ా రచడెం. యౌవనస్తతల కోసెం అనేక శక్షణా సెమిన్నరుల, స్త్కైసతవ న్నయకుల
కానఫ రను్ లు సెంవత్ రెం అెంతట్ల జరిగస్తతెంట్లము. అవే కాక, విశ్వా స్తలను వాకయ ెంలో, ఆతమ లో
బలోపేతెం చేయాలనే లక్షయ ెంతో వేల సెంఖ్య లో మా ట్రపచురణలు ఇెంీ లష్యలో, ఇతర భారతీయ
ట్రాెంతీయ భాషలోల ఉచితెంగా పెంపిణీ చేస్తతన్నే ము.
ఒకేస్వరి లేక ట్రపతి నెలా ట్రకమ్ెంగా కొెంత కానుక పెంపిెంచడెం ద్వా రా మాతో ఆరి ికెంగా భాగస్వా ములు
కావలసెంరగా మిమ్మ ల్నే ఆహ్వా నిస్తతన్నే ము. మ్న ద్దశ్ెంలో జరుగుతునే ఈ గొపప పరిచరయ కు
సహ్వయెంగా మీరు పెంపే కానుక ఎెంత అయిన్న కృతజత
ఞ తో సీా కరిెంచ బడుతుెంర.
మీరు మీ కానుకని చ్చకుక ద్వా రా లేక బాయ ెంక ట్రడాఫ్ ట ద్వా రా, ‘‘ఆల్ పీపుల్్ చర్చ్ , బెంగళూరు’’
పేరున మా ఆఫీస్త అట్రడస్తకు పెంపిెంచవచు్ . లేక నేరుగా బాయ ెంక ట్రట్లన్్ ఫర్చ ద్వా రా మా బాయ ెంక
ఎక్క ెంటలో జమ్ చేయవచు్ .
గమ్నిక: ఇెండియాలోని బాయ ెంక ఎక్క ెంటల ద్వా రా పెంపే కానుకలను మాట్రతమే ఆల్ పీపుల్్ చర్చ్
సీా కరిెంచగలదు. మీరు మీ కానుక పెంపేటపుప డు మీకిషమై
ట తే ఎపిస పరిచరయ లో ఏ విభాగెంలో
ద్వనిని వాడాలని మీరు కోరుతున్నే రో ద్వనిని మాకు తెల్నయజేయవచు్ . ఇతర వివరాల కోసెం
దయచేస మా వెబసైట apcwo.org/give లో చూడవచు్ .
మీకు వీలైనపుప డలాల మాకోసెం, మా పరిచరయ కోసెం ట్రారి ిెంచడెం మ్రచిపోవదుద.
మీకు

మా

కృతజత
ఞ లు,

ద్దవుడు

మిమ్మ ల్నే

దీవిెంచును

గాక!

FREE PUBLICATIONS
A Church in Revival*
A Real Place Called Heaven
A Time for Every Purpose
Ancient Landmarks*
Baptism in the Holy Spirit
Being Spiritually Minded and Earthly Wise
Biblical Attitude Towards Work
Breaking Personal and Generational
Bondages
Change*
Code of Honor
Divine Favor*
Divine Order in the Citywide Church
Don’t Compromise Your Calling*
Don’t Lose Hope
Equipping the Saints
Foundations (Track 1)
Fulfilling God’s Purpose for Your Life
Gifts of the Holy Spirit
Giving Birth to the Purposes of God*
God Is a Good God
God’s Word—The Miracle Seed
How to Help Your Pastor
Integrity
Kingdom Builders
Laying the Axe to the Root
Living Life Without Strife*
Marriage and Family
Ministering Healing and Deliverance

Offenses—Don’t Take Them
Open Heavens*
Our Redemption
Receiving God’s Guidance
Revivals, Visitations and Moves of God
Shhh! No Gossip!
Speak Your Faith *
The Conquest of the Mind
The Father’s Love
The House of God
The Kingdom of God
The Mighty Name of Jesus *
The Night Seasons of Life
The Power of Commitment*
The Presence of God
The Redemptive Heart of God
The Refiner’s Fire
The Spirit of Wisdom, Revelation and
Power*
The Wonderful Benefits of speaking in
Tongues
Timeless Principles for the Workplace
Understanding the Prophetic
Water Baptism
We Are Different*
Who We Are in Christ
Women in the Workplace
Work Its Original Design

PDF versions of all the above books are available for free download from our church website at
apcwo.org/books. Many of these books are also available in other languages. To request your free copy
of these books, please send an email to bookrequest@apcwo.org
*Available only as PDF
Also visit our church website for free Audio and Video sermons, Sermon notes (apcwo.org/sermons), and
many other resources you can use.

ఒక వారాెంతపు సూక లుకు హ్వజరు కెండి
విశ్వా స్తల్నే వారి జేవితెంలో, పరిచరయ లో కొనిే ట్రపతేయ కమైన రెంగాలోల శక్షణనిచి్ , వారిని
సెంసదుాల్నే చేయడానికి బెంగళూరులో మేము నడిపిెంచే వారాెంతపు సూక లులు
ఉద్దదశెంచబడా్యి. అెందరి సౌకరాయ ర ాెం ఇవి ట్రపతి శ్నివారెం ఉదయెం 9.00 నుెండి
స్వయెంట్రతెం 6.00 గెం.ల వరకు జరిపిెంచబడతాయి. ఈ వారాెంతపు సూ్ లులో చేరి,
శక్షణ పెందడెం ద్వా రా పరిచరయ కు సెంసదెం
ా
కావాలనే ఆసకి త ఉనే ఆ యా
డిన్నమినేషన్ లకు చ్చెంరన సెంఘాలలోని విశ్వా స్తలకు ఇవి తెరచి ఉెంచబడా్యి.
ట్రపస్తతతెం నడిపిెంచబడుతునే వారాెంతపు సూక లుల జాబితా ఈ కిెంద ఇవా బడిెంర.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ట్రపవచన పరిచరయ వారాెంతపు సూక లు
సా సత
ి , విడుదల పరిచరయ వారాెంతపు సూక లు
ఆతమ వరములు పరిచరయ వారాెంతపు సూక లు
ట్రార ిన, విజాఞపన పరిచరయ వారాెంతపు సూక లు
అెంతరెంగ పవిట్రతత గురిెంచిన వారాెంతపు సూక లు
త
జీవనశైల్న స్తవారీకరణ
గురిెంచిన వారాెంతపు సూక లు
పని చేస్తతనే ద్దవుడు గురిెంచిన వారాెంతపు సూక లు
నగర పరిచరయ లు, సెంఘ స్విపన గురిెంచిన వారాెంతపు సూక లు
స్త్కైసతవ విశ్వా స సద్వాెంత సమ్ర ాన గురిెంచిన వారాెంతపు సూక లు

వివరాల జాబితా కోసెం మా వెబ సైట apcwo.org/weekendschool లో వెదకెండి.

త న్నయకుల సదస్త్ ను ఏరాప టు చేయెండి
ఒక స్త్కైసవ
స్త్కైసతవ పరిచరయ లో నిమ్గే మైన ాసరు
ట ల, స్వినిక సెంఘ న్నయకులు, స్త్కైసతవ సెంసల
ి అధనేతలు,
ఇెంకా ఇతరులకు ఆల్ పీపుల్్ చర్చ్ ఆతామ భిషేకెంతో నిెండిన శక్షణను, వనరులను
అెంరస్తతెంర. ఆతామ భిషేకెంతో కూడిన బోధ్న, ఆతమ నడిపిెంపుతో పరిచరయ , వనరుల
సమ్కూరుప మాట్రతమే కాక, సభ్యయ లతో మా బృెంద్వలు వయ కి తగత పరిచయెం ఏరప రచుకొని,
చర్ లు స్వగస్వతయి. ఒకొక కక స్త్కైసతవ న్నయకతా సదస్త్ 2 లేక 3 రోజుల ాటు ఒక నిరిష
ద మై
ట న
అెంశ్ెంపై జరుపబడతాయి. అెందులో ాలోగనేవారెంతా నవీకరిెంచబడి, బలోపేతెం చేయబడి,
వారి పరిచరయ లో మ్రిెంత ట్రపభావ సహితెంగా, సమ్ర ావెంతెంగా పని చేయడానికి సెంసదెం
ా
చేయబడతారు. ఈ స్త్కైసతవ వాయకతా సదస్త్ లు స్వధారణెంగా ఒక స్వినిక సెంఘెం, లేక
పరిచరయ , ఒక మిషన్్ సెంస,ి లేక డిన్నమినేషన్ ట్రపధాన కారాయ లయెం ద్వా రా సెంఘాలకు,
ాసర
ట లకు వారి వారి ట్రాెంతాలోల జరిపిెంచ బడతాయి. ద్వనిని ఏరాప టు చేసన సెంస ి ఈ సదస్త్
యొకక ఖ్రు్ లను భరిెంచడెం, ాలోగనేవారిని ఆహ్వా నిెంచడెం వెంటి పనుల్నే చేస్వతయి. ఆల్
పీపుల్్ చరి్ తన పరిచరయ బృెంద్వనిే పెంపి ఆ స్త్కైసతవ న్నయకుల సదస్త్ కు హ్వజరైనవారికి
అవసరమైన శక్షణను అెంరస్తతెంర.
మా బృెంద్వలు స్వధారణెంగా శక్షణ నిచే్ కొనిే అెంశ్వలు:
•
•

ఉజీవా
ు లు, ద్దవుని దరశ న్నలు, ఆయన కదల్నకలు
ఆయన సనిే ధ, మ్హిమ్

•
•
•
•
•
•
•
•

రాజయ నిరామ ణకులు (ద్దవుని రాజయ ెం, రాజయ నిరామ ణెం)
చదును ట్రపద్దశ్ెం
ద్దవుని గృహెం
అపసతల్నక, ట్రపవచన్నతమ క పరిచరయ
సా సత
ి , విడుదలకైన పరిచరయ
ఆతమ వరాలు
వివాహెం, కుటుెంబెం
పరిశుదుాలను బలోపేతెం చేయడెం, బహిరెంగ సలా
ి లోల రూాెంతరీకరణ

మ్రిెంత సమాచారెం కోసెం, స్త్కైసతవ న్నయకతా సదస్త్ ల ఇతర అెంశ్వల కోసెం మా వెబ సైట
apcwo.org/CLC ని దరిశ ెంచెండి.
స్త్కైసతవ న్నయకతా సదస్త్ ను ఏరాప టు, ద్వని గురిెంచిన ట్రపణాళ్ళక కోసెం మా ఇమెయిల్
contact@apcwo.org కి ట్రవాయెండి.

ఆల్ పీపుల్్ చర్చ్ గురిెంచి
ఆల్ పీపుల్్ చర్చ్ (ఎపిస)లో బెంగళూరు నగరెంలో మేము ఉపుప గా, వెలుగుగా ఉెంటూ,
ఇెండియా ద్దశ్వనిీ, ఇతర ట్రపపెంచ ద్దశ్వలకూ ఒక సా రెంగా పనిచేయాలని మా దరశ నెం.
ఎపిస లో సెంపూర ణమైన, రాజీపడని ద్దవుని వాకాయ నిే పరిశుద్వాతమ అభిషేకెం, నడిపిెంపు ద్వా రా
అెంరెంచాలనే ర మా దృఢమైన తీరామ నెం. మ్ధురమైన సెంీతెం, సృజన్నతమ కమైన బోధ్న,
అతయ ెంత నైపుణయ ెంతో కూడిన వాదనలు, సమ్కాలీన పరిచరయ విధాన్నలు, అతాయ ధునిక
స్వెంకేతిక నైపుణయ ెం, ఇవేవీ దైవాభిషేకెంతో, పరిశుద్వాతమ సూచనలతో, ఆశ్్ రయ కారాయ లతో,
సూచకట్రకియలతో, పరిశుద్వితమ వరాల కుమ్మ రిెంపుతో (1కొరిెంథీ 2.4,5, హెట్రీ 2.3,4) కూడిన వాకయ
ట్రపకటనకు ట్రపతాయ మాే యాలు కానేరవని మేము నముమ తున్నే ము. మా ట్రపధాన్నెంశ్ెం యేస్త !
మా వస్తతవు ద్దవుని వాకయ ెం ! మా విధానెం పరిశుద్వాతమ శ్కి త ! మా భారెం ట్రపజలు ! మా గమ్య ెం
ట్రీస్తతలోకి పరిపకా త !
మా ట్రపధాన కారాయ లయెం బెంగళూరులో ఉెంర. ఇెండియాలోని ఇతర ట్రాెంతాలోల మా
కారాయ లయాలు ఉన్నే యి. ఆల్ పీపుల్్
చర్చ్ ట్రబాెంచిలు ఎకక డెకక డ ఉన్నే యి అనే
సమాచారెం
కోసెం
మా
వెబసైట
www.apcwo.org/locations.
చూడెండి,
లేక
contact@apcwo.org.

కి

ఒక

ఇమెయిల్

పెంపెండి.

నినుే ట్రపేమిస్తతనే ద్దవుడు నీకు తెలుస్వ?
స్తమారు 2000 సెంవత్ రాలకు ముెందు, ద్దవుడు ఈ లోకెంలోకి ఒక మ్నిషిగా వచా్ డు. ఆయన
పేరు యేస్త. ఆయన పరిపూర ణెంగా ాపరహిత జీవితానిే జీవిెంచాడు. యేస్త శ్రీరధారియైన
ద్దవుడు కాబటి,ట ఆయన చ్చపిప నవనీే , చేసనవనీే మ్నకు ద్దవుణి ణ బయలుపరిచాయి. ఆయన
మాట్లలడిన మాటలు స్వక్షాతుత ద్దవునివే. ఆయన చేసన పనులనీే ద్దవుని కారాయ లే. యేస్త
భూమిమీద అనేక అదుు తాలు చేశ్వడు. ఆయన రోగులను, ట్రశ్మ్లో ఉనే వారిని బాగుచేశ్వడు.
ఆయన గుడివా
్ రి కనుే లు తెరిచాడు, చ్చవిటివారికి వినికిడినిచా్ డు, కుెంటివారిని
నడిపిెంచాడు, ట్రపతి విధ్మైన వాయ ధని, రోగానిే సా సప
ి రచాడు. కొరద ర్కటెల
ట ను అతయ ధకెంగా చేస
ఆకల్నతో ఉనే వారిని అదుు తెంగా పోషిెంచాడు, తుానులను అణచాడు, ఇెంకా అనేక
అదుు తకారాయ లు చేశ్వడు.
ఈ కారాయ లనీే ద్దవుడు మ్ెంచి ద్దవుడనీ, ట్రపజలు బాగుెండాలని, సెంపూరుణలుగా, ఆరోగయ ెంగా,
సెంతోషెంగా ఉెండాలని కోరేవాడనీ బయలప రుస్తతన్నే యి. ద్దవుడు ట్రపజల అవసరాలు
తీరా్ లని కోరుతున్నే డు.
కాబటిట ద్దవుడు మానవునిగా మారి మ్న లోకెంలోకి రావాలని ఎెందుకు నిర ణయిెంచుకుెంట్లడు?
యేస్త ఎెందుకు వచా్ డు?
మ్నెందరమూ ాపెం చేస, మ్నల్నే సృజిెంచిన ద్దవుని యెదుట అెంీకృతెం కాని పనులు
చేశ్వము. ాానికి పరయ వస్వన్నలుెంట్లయి. ాపెం ద్దవునికి మ్నకు మ్ధ్య ద్వటలేని గొపప
గోడలాగా ఉెంర. ాపెం ద్దవుని నుెండి మ్నలను వేరుచేస్తతెంర. మ్నలను సృషిెం
ట చిన వానిని
ఎరుగకుెండా, ఆయనతో అర ివెంతమైన అనుబెంధ్ెంలో ఉెండకుెండా అడు్కుెంటుెంర ాపెం.
కాబటిట మ్నలో అనేకులు ఈ ఖ్యళ్ళని అనేకమైన వాటితో నిెంపుకోవడానికి ట్రపయతిే స్తతెంట్లెం.
మ్న ాానికి మ్ర్కక ఫల్నతెం, ద్దవుని నుెండి శ్వశ్ా తెంగా వేరుకావడెం. ద్దవుని న్నయ యస్వినెంలో
ాానికి శక్ష మ్రణెం. మ్రణెం అెంటే ద్దవునితో నితయ మూ వేరై నరకానికి వెళ్ళ డెం.
కాని శుభవార త ఏమిటెంటే, మ్నెం ాపెం నుెండి విడిపిెంచబడి ద్దవుని దగ గరకు వెళ్ళ గలెం.
‘‘ాపము వలన వచు్ జీతము మ్రణము, అయితే ద్దవుని కృావరము మ్న ట్రపభ్యవైన ట్రీస్తత
యేస్త నెందు నితయ జీవము’’ అని బైబిల్ చ్చబ్బతుెంర (రోమా 6:23). తాను సలువ మీద
మ్రణిెంచినపుప డు, సరా లోక ాపముల కోసెం యేస్త వెల చ్చల్నెం
ల చాడు. మూడురోజుల తరాా త
ఆయన తిరిగ లేచినపుప డు, తనను తాను సజీవునిగా అనేకులకు కనపరచుకొని, తిరిగ
పరలోకానికి వెళాళ డు.
ద్దవుడు ట్రపేమ్, దయగల ద్దవుడు. ఏ ఒకక రూ నరకెంలో నశెంచిపోవడానికి ఆయన ఇషప
ట డడు.
అెందుకే ఆయన వచా్ డు. మానవ జాతికెంతటిీ ాపెం నుెండి, ద్వని నితయ శక్ష నుెండి విడుదల
కోసెం మారాగనిే ఏరప రచడానికి. ఆయన ాపులను రక్షెంచడానికి వచా్ డు- నీవెంటి, న్నవెంటి
వారిని ాపము నుెండి, నితయ మ్రణెం నుెండి విడిపిెంచడానికి.

ఈ ఉచితమైన ాప క్షమాపణ పెందడానికి, మ్నెం ఒకక పనిచేస్నత చాలని బైబిల్ చ్చబ్బతుెంరట్రపభ్యవైన యేస్త ట్రీస్తత సలువపై చేసన కారాయ నిే
సీా కరిెంచి, పూర ణహృదయెంతో
ఆయనయెందు విశ్వా సముెంచడెం.
‘‘ఆయన యెందు విశ్వా సముెంచు వాడెవడో వాడు ఆయన న్నమ్ము మూలముగా ాపక్షమాపణ
పెందును’’ (అప.కా. 10:43).
‘‘యేస్త ట్రపభ్యవని నీ నోటితో ఒపుప కొని, ద్దవుడు మ్ృతులలో నుెండి ఆయనను లేపెనని నీ
హృదయమ్ెందు విశ్ా సెంచిన యెడల, నీవు రక్షెంపబడుదువు’’ (రోమా 10:9).
నీవు కూడా ట్రపభ్యవైన యేస్త ట్రీస్తతనెందు విశ్వా సముెంచితే, నీ ాపములకు క్షమాపణ, శురా
పెందవచు్ .
ట్రపభ్యవైన యేస్త ట్రీస్తతలో, ఆయన నీ కోసెం సలువపై చేసన కారయ ెంలో విశ్వా సముెంచడానికి
నిర ణయెం తీస్తకోవడానికి సహ్వయపడే చినే ట్రార ిన కిెంద ఉెంర. యేస్త నీ కోసెం చేసనద్వనిే
నీవు సీా కరిెంచినటుల ఒపుప కోవడానికి, నీ ాపక్షమాపణ, ాపశురా పెందడానికి ఈ ట్రార ిన
సహ్వయ పడుతుెంర. ఈ ట్రార ిన కేవలెం సూచన్నతమ కెం మాట్రతమే. నీ సెంత మాటలలో కూడా
నీవు ట్రారి ిెంచవచు్ .

ట్రపియమైన యేస్త ట్రపభ్యవా, నీవు సలువపై న్నకోసెం చేసన కారాయ నిే ఈ రోజు నేను అర ిెం
చేస్తకున్నే ను. నీవు న్నకోసెం మ్రణిెంచావు, నీ ట్రపశ్సతమైన రకాతనిే న్నకోసెం చిెంరెంచి, నేను
క్షమాపణ పెంద్దలా న్న ాాలకు పరిహ్వరెం చ్చల్నెం
ల చావు. నీలో విశ్వా సముెంచేవారు వారి
ాాలకు క్షమాపణ పెందుతారని బైబిల్ చ్చబ్బతుెంర.
నేడు నీలో విశ్వా సముెంచడానికి, నీవు సలువపై న్న ాాల కోసెం మ్రణిెంచి, తిరిగ లేచావని
నమిమ నినుే సీా కరిెంచడానికి నేను నిర ణయిెంచుకుెంటున్నే ను. న్న సట్రతిక యల వలల ననుే
నేను రక్షెంచు కోలేను, మ్ర్కక మానవుడెవడూ ననుే రక్షెంచలేడని నేనెరుగుదును. న్న
ాాలకు క్షమాపణ న్నకై నేను సెంారెంచుకోలేను.
ఈ రోజు నీవు న్న కోసెం మ్రణిెంచావనీ, న్న ాాలకు పరిహ్వరెం చ్చల్నెం
ల చావనీ, మ్రణెం గెల్నచి
తిరిగ లేచావనీ, న్న హృదయెంలో నమిమ , న్ననోటితో ఒపుప కుెంటున్నే ను, నీపై విశ్వా సెంతో న్న
ాాలకు క్షమాపణను, ాపశురని
ా సీా కరిస్తతన్నే ను.
యేసూ, నీకు స్తత ట్రతాలు ! నినుే ట్రపేమిెంచడానికి, నినుే మ్రిెంతగా ఎరగడానికి, నీకు
నమ్మ కస్తతనిగా
జీవిెంచడానికి
న్నకు
సహ్వయెం
చేయి,
ఆమేన్.

ఆల్ పీపుల్్ చర్చ్
బైబిల్ కాలేజీ & మినిస్త్సీ త ట్రటెయినిెంగ సెెంటర్చ

బైబిల్

కాలేజీ

&

మినిస్త్సీ ట ట్రటెయినిెంగ

సెెంటర్చ

(ఎపిసబిస),

బెంగళూరు,

ఇెండియా

ఆతామ భిషేకెంతో కూడిన ఆచరణాతమ క శక్షణను అెంరసూత, విద్వయ రుిలను పరిశుద్వితమ

యొకక

ఆతమ నిెంపుదల,
అస్వమానయ మైన

త సా చఛ మైన సద్వాెంత ట్రాతిపరకతో, మేధోపరెంగా ఉతేతజితమైన ద్దవుని వాకయ పఠనెంలో శక్షణ నిస్తతెంర. దైవ
శ్కితో,
సా భావనిరామ ణెం, లోతైన ద్దవుని వాకయ

త
బోధ్న, శ్కివెంతమైన
సూచనలు, ఆశ్్ రయ

కారాయ లు, సూచకట్రకియలు -

ఇవనీే ట్రపభ్యవుతో మ్నెం కల్నగ ఉెండే సనిే హిత సెంబెంధ్ెంలో నుెండి ట్రపవహిస్వతయని మేము నముమ తాము.
ఎపిస బైబిల్ కాలేజీలో సా చఛ మైన బోధ్న మాట్రతమే కాక ఆచరణాతమ కమైన ద్దవుని ట్రపేమ్ను, పరిశుద్వాతమ
అభిషేకెం, ఆయన సనిే ధని, ద్దవుని సహజాతీత కారాయ లను గురిెంచి నకిక చ్చపప బడతాయి. అనేకమ్ెంర యువతీ
యువకులు ఇకక డ శక్షణ పెంర, తమ్ జీవితాలలో ద్దవుని పిలుపును సెంపూరి త చేయడానికి బయటికి పెంపబడా్రు.
మేము అెంరెంచే కోరు్ లు
సరి టఫికెట ఇన్ థియాలజీ & ట్రకిసయ
ట న్ మినిస్త్సీ ట (స.టిహెచ్.) లో ఒక సెంవత్ రెం కోరు్
డిపలమా ఇన్ థియాలజీ & ట్రకిసయ
ట న్ మినిస్త్సీ ట (డి.టిహెచ్) లో రెండు సెంవత్ రాల కోరు్
బేచిలర్చ ఇన్ థియాలజీ & ట్రకిసయ
ట న్ మినిస్త్సీ ట (బి.టిహెచ్) లో మూడు సెంవత్ రాల కోరు్
వారెం అెంతా స్తమ్వారెం నుెండి శుట్రకవారెం వరకు ఉ. 9.00 నుెండి మ్. 1.00 వరకు కాలస్తలు జరుగుతాయి. స్వినికెంగా
ఉెండేవారు, వివిధ్ వృతుతలోల పనిచేస్తతనే వారు, గృహిణులు ఈ కాలస్తలకు హ్వజరై ఆ తరవాత మ్. 1.00 నుెండి తమ్
పనులకు వెళ్ లవచు్ . ఇకక డే నివాసెం ఉెండాలని కోరే యువతీ యువకులకు ట్రపతేయ కమైన హ్వసల్
ట వసతి సౌకరయ ెం
ఉెంర. వారెం రన్నలోల మ్ధాయ హే ెం 2 గెం. నుెండి 5 గెం. వరకు విద్వయ రుిలు ఫీల్్ వర్చక లో, ట్రపతేయ కమైన సెమిన్నరుల,
ట్రార ిన, ఆరాధ్న సమ్యాలోల ాలొగనేలా కారయ ట్రకమ్ెం ఉెంటుెంర. బయటి నుెండి వచే్ విద్వయ రుిలకు మ్ధాయ హే ెం
కాలస్తలు ఐచిఛ కెం. వారాెంతెంలో ట్రపతి విద్వయ రి ి ఆయా స్వినిక సెంఘాలోల పరిచరయ

చేయడానికి ట్రపోతా్ హెం

అెంరస్వతెం.
ఆన్లైన్లో దరఖ్యస్తత చేయడానిీ, కాలేజీ, కారయ ట్రకమాలు, ట్రపవేశ్ెం విధ విధాన్నలు, బోధ్న్న రుస్తము మొదలైన
వాటిని తెలుస్తకోడానిీ, దరఖ్యస్తత ఫారెం డౌన్లోడ్ చేస్తకోడానికి మా వెబసైట apcwobiblecollege.org ని
దరిశ ెంచెండి.
ఎపిస-బిస నేషన్్ అస్తసయేషన్ ఫర్చ
థియలాజికల్ ఎట్రకిడిటేషన్ (న్నట్ల)
ద్వా రా గురి తెంపు పెంరనర

