అపొ స్తలుల కార్యములు

రెండవ పాఠము

Manuscript

ఆకృతి మరియు విషయ స్ూచిక

© 2021 థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ
సర్వహకుులు ప్రచుర్ణకర్త లవే. ఈ ప్రచుర్ణలోని ఏ భాగమైనను ఏ ర్ూప్ములోనైనను లేదా ఏ

సాధ్నము దావర్ానైనను ప్రచుర్ణకర్త ల ైన థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ , ఐఎనిి, 316 ల ైవ్ ఓక్సి బిఎల్వవడి,

కాస్టిల్ బెర్రీ, ఫ్లో ర్శడా 32707, నుండి వారతప్ూర్వకమన
ై అనుమతి ప ందకుండా ప్ునఃసమీలలో కుోప్త ంగా
ఉలేో ఖంప్బడుట, వాయఖ్ాయనించుట, లేదా పాండితయము సంపాదించు ఉదదేశం కొర్కు మినహా
ప్ునఃర్ముదిరంప్కూడదు.

మర్ొక విధ్ంగా సుచంప్బడితద తప్ప ఇందులోని లేఖ్న ఉలేోఖ్నములనిియు తెలుగు OV వర్షన్ నుండి
తీస్టికొనబడినవి. కాపిర్ట్
ై © ది బెైబిల్ స స్టట
ై ీ అఫ్ ఇండియా.

థర్డ్ మిలీనియెం మినిస్ట్రస్
ీ
1997లో సాాపించబడిన థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ఒక లాభాపేక్షలేని ఇవాంజల్వకల్ కస
ై త వ ప్ర్శచర్యగా
లోకమునకు ఉచతముగా బెైబిలు సంబంధ్మన
ై విదయను అందించుటకు ప్రతిషిరంప్బడింది.
బైబిలు విద్య. లోకము కొర్కు. ఉచితముగా.
ప్రప్ంచవాయప్త ముగా ప్ర్శచర్య కొర్కు తగశన తర్రీదులేని కొనిి వందల వేల మంది కస
ై తవ

నాయకులకు ఉచత కస
ై త వ విదయను అందించుట మా లక్షయమయ
ై ునిది. ఆంగో ము, అర్బిక్స, మాండర్శన్,
ర్ష్యన్, మర్శయు సాపనిష్ భాష్లలో సాటిలేని మలీరమీడియా స్టమినార్శని స్టిదధప్ర్చ, విశవవాయప్త ముగా

ప్ంచపటటరట దావర్ా మేము ఈ లక్షయమును చదధించుచునాిము. మా ప్ర్శచర్య భాగసావముల దావర్ా మా
పాఠాయంశములు ఒక డజను కంటే ఎకుువ భాష్లలో ప్రసత ుతము అనువదించబడుచునాియి. ఈ

పాఠాయంశములలో చతరములతో కూడిన వీడియోలు, ముదిరంచబడిన ఉప్దదశములు, మర్శయు ఇంటర్ిట్
వనర్మలు ఉనాియి. పాటశాలలు, సమూహములు, మర్శయు వయకుతలు ఆనన్
లో లో మర్శయు

అధ్యయనము చదయు సమాజములలో ఉప్యోగశంచుటకు అనుగుణంగా ఇవి ర్ూప ందించబడినవి.
అనేక సంవతిర్ాలుగా, అవార్మ్లు సంపాదించన అతయయతత మమైన విష్యములు మర్శయు

నాణయతగల మలీరమీడియా పాఠములను ఉతపతిత చదయుటకు తగుమాతరప్ు ఖ్ర్ముతో కూడిన ప్దధ తిని
మేము అభివృదిధ చదశాము. మా ర్చయితలు మర్శయు సంపాదకులు వేదాంతవిదయలో తర్రీదు ప ందిన

విదాయవేతతలు, మా అనువాదకులు వేదాంత పారవీణయతకల్వగశ తాము అనువదించు భాష్లలో మాతృభాషా

నైప్ుణయత కల్వగశయునివార్మ, మర్శయు మా పాఠములు లోకవాయప్త ముగా అనేక స్టమినార్రలలో బో ధించు
వందలమంది గౌర్వనీయుల ైన అధాయప్కులు మర్శయు కాప్ర్మల యొకు మళకువలను

కల్వగశయునాియి. ఇంతదగాక, మా గాీఫిక్స డిజన
ై ర్మో, ఉదాహర్ణలను ఇచుువార్మ, మర్శయు ప ర డుయసర్మో
అదుుతమైన ప్ర్శకర్ములను మర్శయు టెకి
న కో ను ఉప్యోగశంచ ఉనితమైన ప్రమాణములతో
ప్నిచదసత ార్మ.

మా డిస్టర బ
ి ీ ూయష్న్ లక్షయములను చదధించుటకు, సంఘములతో, స్టమినార్రలతో, బెైబిల్ కళాశాలలతో,

మిష్నర్రలతో, కస
ై త వ బారడాుసర ర్ోతో, శాటిల ైట్ టెల్వవిజన్ వార్శతో, మర్శయు ఇతర్ సంసా లతో థర్డ్ మిలీనియం
వూయహాతుక భాగసావమయములను కల్వగశయునిది. ఈ భాగసావమయములు ఇప్పటికే ల కులేననిి వీడియో
పాఠములను సాానిక నయాకులు, కాప్ర్మలు, మర్శయు స్టమినర్ర విదాయర్మాలకు ప్ంచుటకు
ii
వీడియోలు ,అధ్యయన మార్గ దర్శిలు ,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

కార్ణమయ
ై ాయయి. మా వబెైిటటలు కూడా డిస్టర బ
ి ీ ూయష్న్ కు మాధ్యమాలుగా ఉండి, మా పాఠములతో

పాటటగా సహాయకర్ముగా ఉండుటకు అదనప్ు వనర్మలను కూడా అందించుచునివి. ఉదాహర్ణకు, మీ
స ంత అధ్యయన సమాజమును ఆర్ంభించుటను గూర్శున వనర్మలు.

థర్డ్ మిలీనియం IRS 501(c)(3) కార్పపర్ేష్న్ గా గుర్శతంప్ుప ందినది. మేము సంఘములు,
సంసా లు, వాయపార్ములు, మర్శయు ప్రజలు వయకనతగతంగా ఇచుు టాక్సి-మినహాయింపైన కానుకల మీద

ఆధార్ప్డి ప్నిచదసత ాము. మా ప్ర్శచర్యలను గూర్శు అదనప్ు సమాచార్ము కొర్కు మర్శయు మీర్మ మాతో
కలస్టి ప్ర్శచర్య చదయు మార్గ ములను తెలుసుకొనుటకు, ఈ వబెైిటటను దర్శించండి
http://thirdmill.org.

iii
వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

విషయ స్ూచిక
ఉపో ద్ఘాతము ....................................................................................................... 1
అలెంకారిక ప్రణఘళిక ............................................................................................... 1

ప్రకటిత ఉద్దేశము ..................................................................................................... 2
చార్శతిరక కథనము ............................................................................................. 2
సువార్త సందదశము............................................................................................ 4
అధికార్ము మీద్ ఆధఘర్ప్డుట................................................................................... 5
ప్దాలు .......................................................................................................... 5
కార్ాయలు ......................................................................................................... 8

ఆకృతిక ప్ద్ధ తి......................................................................................................... 9
సంగీహ ప్రకటనలు ............................................................................................ 9

సంఘ అభివృదిధ.............................................................................................. 10

విషయ స్ూచిక .................................................................................................. 11
యెర్ూషలేము ...................................................................................................... 12
యూద్య మరియు స్మర్య ................................................................................. 13
భూద్ిగెంతముల వర్కు ........................................................................................... 14
ఫేనీకే, కుప్ర, మర్శయు అంతియొకయ ................................................................ 14
కుప్ర, ఫ్ుైగశయ మర్శయు గలతీయ ...................................................................... 15
ఆస్టియా, మాస్టిదో నియ మర్శయు అకయ ............................................................ 16
ర్పము........................................................................................................... 17

ఆధునిక అనువర్త నము ....................................................................................... 18
సాహితయ లక్షణము ................................................................................................. 18
ఎంపికచదయుట ............................................................................................... 18
ఉప్కథార్ూప్ము............................................................................................ 19

అవయకత ము ..................................................................................................... 20
విచ్దేధములు ....................................................................................................... 22

భిని కాలము ............................................................................................... 22
భిని ప్ర్శస్టా త
ి యలు ........................................................................................... 23

కొనసాగిెంప్ులు...................................................................................................... 24

ఒకే దదవుడు................................................................................................... 24
ఒకే లక్షయము ................................................................................................. 25
ఒకే సువార్త ................................................................................................... 26

ముగిెంప్ు ......................................................................................................... 26

iv
వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

అప సత లుల కార్యములు
ర్ండవ పాఠము

ఆకృతి మర్శయు విష్య సూచక

ఉపో ద్ఘాతము
ఒక ఉపాధాయయునిగా, కొనిిసార్మో ప్రప్ంచములోని అనేక దదశాలలో ప్రయాణము చదస్టే అవకాశము

నాకు వసుతంది. ప్రతి ప్రయాణమునకు ముందు, ర్ండు ముఖ్యమన
ై విష్యాలు నేను ఖ్చుతంగా అర్ాం
చదసుకుంటాను. మొదటిగా, నేను ఎకుడికన వళతతనాినో తెలుసుకుంటాము. ర్ండవదిగా, ఒక ప్రదశ
ద ము
నుండి మర్ొక ప్రదదశముకు ఎలా వళాోలో నేను తెలుసుకుంటాము. నేను విమానం ఎకాులా? బసుి
ఎకాులా? లేదా ఏ మాధ్యమము దావర్ా ప్రయాణం చదయాల్వ? అవును, అప సత లుల కార్యములను

చదివట
ే ప్ుపడు కూడా మనము ఈ విష్యములను జఞాప్కముంచుకోవాల్వ. కథ ఎకుడ ఆర్ంభమై ఎకుడ
వర్కు కొనసాగుతయంది మర్శయు మన లక్షయముకు మార్గ దర్శికముగా ఉండునటట
ో లూకా ఏ విధ్మన
ై
సాహితయ లక్షణాలు లేదా ప్రణాళికలను ఉప్యోగశంచాడు అనే విష్యాలను ఇది తెల్వయజేసత ుంది.

అప సత లుల కార్యములు అను మన పాఠయకీమములో ఇది ర్ండవ పాఠము. ఈ పాఠయకీమములో,

యిేసు ప్ర్శచర్యను కొనసాగశంచన ఆదిమ సంఘ నివేదక
ి ను మనం ప్ర్శశీలన చదసత ాము. ఈ పాఠమునకు
“ఆకృతి మర్శయు విష్య సూచక” అనే పేర్మ పటారము, ఎందుకంటే దీనిలో మనము లూకా తన

ప్ుసత కమును అమర్శున ప్దధ తిని చూసాతము, మర్శయు ఆయన బో ధించుటకు ఉదదేశంచన సందదశమును
కూడా చూసాతము.

ఆకృతి మర్శయు విష్య సూచకను గూర్శున మన ప్ర్శశీలన మూడు భాగములుగా

విభాగశంప్బడినది. మొదటిగా, ప్ుసత కము యొకు అలంకార్శక ప్రణాళికను ప్ర్శశీలన చదదే ాము, అప సత లుల
కార్యములు వారయుటకు లూకా ఉప్యోగశంచన ప్దధ తి మన అనువాదమును ఏ విధ్ముగా ప్రభావితం

చదసత ుందో చూదాేము. ర్ండవదిగా, ప్ుసత కము యొకు విష్య సూచకను ప్ర్శశీలన చదదే ాము, మర్శయు
ప్ుసత కము ఏర్ాపటట చదస్టన
ి విధానమును చూచ, మొదటి శతాబే ములో ఈ ప్ుసత కమును ఏ విధ్ముగా
అర్ాం చదసుకునాిర్ప చూదాేము. మూడవదిగా, ప్ుసత కము యొకు ఆధ్ునిక అనువర్త నము కొర్కు ఒక
నమూనాను ఇదాేము, మర్శయు లూకా యొకు పారచీన సందదశము అధికార్శకముగా నేడు ఎలా

మాటాోడుతయందో చూదాేము. మొదటిగా అప సత లుల కార్యములు యొకు అలంకార్శక ప్రణాళికను
చూదాేము.

అలెంకారిక ప్రణఘళిక
బెైబిలులో ఏదెన
ై ా ప్ుసత కమును మనము చదివినప్ుపడు, ర్చయిత తన అభిపారయాలను గూర్శు

పాఠకులకు బో ధించద విధానమును తెలుసుకోవడం చాలా అవసర్ం. మనము ఈ విధ్మైన ప్రశిలను

అడగాల్వ: ర్చయిత ఈ ప్ుసత కము ఎందుకు వారశాడు? తన వాదనను నిర్ూపించుటకు అతడు ఏ విధ్మైన
అధికార్మును ఉప్యోగశంచాడు? మర్శయు తన పాఠకులు సర్న
ై నిర్ణయమును తీసుకొనునటట
ో
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సందర్శించండి.
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ప్ుర్శకొలుపటకు తన ప్ుసత కానిి ఎలా ర్ూప ందించాడు? ఈ ప్రశిలకు సమాధానములు అనేక
మళకువలను అందిసత ాయి, వాటిని మనము ఎనిడూ విసుర్శంచకూడదు.

అప సత లుల కార్యములను మనము అధ్యయనము చదయుచుండగా, లూకా ఉప్యోగశంచన

అలంకార్శక ప్రణాళిక యొకు మూడు కోణాలను ప్ర్శశీలన చదదే ాము. మొదటిగా, అతడు ప్రకటించన
ఉదదేశమును గూర్శు మాటాోడదాము. ర్ండవదిగా, అతడు అధికార్ముపై ఆధార్ప్డుటను గూర్శు

మాటాోడదాము. మర్శయు ముడవదిగా, ప్ుసత కమంతటిలో అతడు ఉప్యోగశంచన కొనిి నిర్ాుణాతుక

ప్దధ తయలను గూర్శు మాటాోడదాము. అప సత లుల కార్యములను వారయుటకు లూకా చెపిపన ఉదదేశమును
ప్ర్శశీలన చదసత ూ ఆర్ంభించుదము.

ప్రకటిత ఉద్దేశము
ప్రజలు పారముఖ్యత గల సుదీర్మ
ఘ ైన మర్శయు సంకనోష్రమైన ర్చనలను వారస్టినప్ుపడు, సాధ్ర్ణంగా

వార్శకన అనేక ఉదదేశాలు మర్శయు లక్ష్యయలు ఉంటాయి. అలాగే లూకా, లూకా సువార్త మర్శయు అప సత లుల
కార్యములు అను ర్ండు-వాలూయంలను వారస్టినప్ుపడు కూడా ఇదద వాసత వమై ఉంది. తన ర్చన

థెయొఫిలాను మర్శయు సంఘమును అనేక విధాలుగా ప్రభావితం చదసత ుందని అతడు ఆశంచాడు. కాబటిర,
అతని ఉదదేశాలను అతి సూక్ష్ముకర్ణం చదయకుండా మనము జఞగీతత వహించాల్వ. ఏదదమైనా, లూకా తన
ర్చనను వారయడానికన ఒక ఉదదేశము ఉందని సపష్ర ము చదశాడు.

మనము చూడబో వుచునిటట
ో గా, లూకా తన ర్చనను వారయడానికన దవందవ ఉదదేశము

కల్వగశయునాిడని సపష్ర ముగా చెపాపడు. ఒకవప్
ై ు, చార్శతిక
ర ఉదదేశాలు ఉనాియని లూకా ప్రకటించాడు,
అనగా మొదటి శతాబే ములో సంఘము యొకు సతయమైన మర్శయు ఆధార్శత చార్శతిరక ర్చనను

వారయాలనే కోర్శక. మర్పవైప్ు, ముఖ్యమైన వేదాంత ఉదదేశాలు ఉనాియని ప్రకటించాడు: సతయమును

ధ్ృవీకర్శంచ ప్రకటించాలనే మర్శయు సువార్త సందదశము యొకు పారముఖ్యతను తెల్వయజేయాలనే కోర్శక.
లూకా కల్వగశయుని దవందవ ఉదదేశము యొకు ర్ండు కోణాలను ప్ర్శశీలన చదదే ాము, నిజమన
ై చార్శతిక
ర
కథనమును వారయాలనే ఆయన ఉదదేశమును ప్ర్శశీలన చదసత ూ ఆర్ంభించుదము.

చ్ఘరితిరక కథనము
లూకా 1:1-3లో లూకా వారస్టిన ప్ర్శచయ ప్లుకులలో, ఆదిమ సంఘము యొకు వాసత విక

చర్శతన
ర ు వారయుటకు కోర్శక కల్వగశయునాినని లూకా సూచంచాడు. అకుడ అతడు వారస్టిన మాటలను
వినండి:

ఆర్ెంభమునుెండి కనుులార్ చూచి వాకయస్టేవకుల న
ై వార్ు మనకు అప్పగిెంచిన

ప్రకార్ము మనమధయను నెర్వేరిన కార్యములనుగూరిే వివర్ముగ వారయుటకు

అనేకులు ప్ూనుకొనఘుర్ు గనుక నీకు ఉప్ద్దశెంప్బడిన స్ెంగతులు నిశేయముగా
జరిగినవని నీవు తెలిస్టికొనుటకు వాటిననిుటిని మొద్టనుెండి తర్చి

ప్రిష్ాార్ముగా తెలిస్టికొనియును నేనును నీ పేర్ట వాటిని గూరిే వర్ుస్గా
ర్చిెంచుట యుకత మని యెెంచితిని (లూకా 1:1-3).
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ీ ుి thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

అప సత లుల కార్యములు

ర్ండవ పాఠము: ఆకృతి మర్శయు విష్య సూచక

నిజమన
ై చర్శతన
ర ు వారయాలను లూకా కోర్శక ఈ వాకయభాగములో అనేక విధాలుగా సపష్ర ము

చదయబడింది. “మనమధ్యను నర్వేర్న
శ కార్యములు” అని చెపిపనప్ుపడు అతడు జర్శగశన చార్శతిక
ర

సంఘటనలను సూచంచాడు. అతడు నమోదు చదస్టన
ి విష్యాలను “కనుిలార్ చూచ”న వార్శని కలస్టి
తెలుసుకొని వాటిని “తర్చ ప్ర్శషాుర్ముగా” వారశానని లూకా నివేదించాడు. “వర్మసగా ర్చంచుట”కు

జఞగీతత వహించానని చెపాపడు, తదావర్ా అతడు నివేదించన సతయము ఖ్చుతముగా మర్శయు ఉనిది
ఉనిటట
ో గా ప్రకటించబడుతయంది.

కుోప్త ంగా, లూకా తన ర్ండు-వాలూయంల ర్చనను అనగా లూకా సువార్త మర్శయు అప సత లుల

కార్యములను ఒక వాసత విక చార్శతిక
ర ర్శకార్మ్ను అందించడానికన ఉదదేశంచాడు. సువార్త లో యిేసు

జీవితముతో ఆర్ంభించ, మొదటి శతాబే ప్ు ఆదిమ సంఘమును గూర్శు అప సత లుల కార్యములలో

కొనసాగశంచాడు. లూకా వాసత విక చార్శతిరక ర్శకార్మ్ను వారయడానికన ఇష్ర ప్డా్డు ఎందుకంటే బెబి
ై లులో ప్దద
ప్దద చెప్పబడిన మౌళిక సూతరమును ఆయన అర్ాం చదసుకునాిడు: దదవుడు తనుితాను వాసత విక చర్శతర,
సా లము మర్శయు కాలములో ప్రతయక్షప్ర్చుకునాిడు. ఆయన తన ర్క్షణ మర్శయు తీర్మపను
తీసుకుర్ావడానికన చర్శతర దావర్ా ప్నిచదశాడు.

దుర్దృష్ర వశాతయ
త , ఇటీవల శతాబాేలలో అనేక విమర్ినాతుక ప్ండితయలు “ర్క్షణ” మర్శయు

“తీర్మప” అను అంశాలు వాసత విక చర్శతర నుండి ప్ర్సపర్ం ప్రతయద కమన
ై వని వాదించార్మ. సాధార్ణంగా,
దదవుని యొకు అతీందియ
ర
కార్ాయలు చర్శతరలో, సా లములో మర్శయు కాలములో జర్మగవని వార్మ
చెప్త ుంటార్మ. బదులుగా, వాసత విక చర్శతర అతీందియ
ర మన
ై ది కాదుగాని సహజమన
ై దని వార్మ

విశవస్టించార్మ. తతీల్వతముగా, విమర్ినాతుక వేదాంతప్ండితయలు దదవుని కార్ాయలను గూర్శు
లేఖ్నములో చదివినప్ుపడు, ఈ వాకయభాగాలను అవాసత విక మతప్ర్మైన భావాల యొకు
వయకతతకర్ణలుగా భావిసాతర్మ, ఇది ఒక విధ్మైన “ధ్ర్ు కలపన.”

అయితద తాను ధ్ర్ుకలపన వారయడానికన ప్రయతిించుటలేదని లూకా సపష్ర ము చదశాడు; అతడు

వాసత విక చర్శతన
ర ు అందించాలను ఉదదేశము కల్వగశయునాిడు. వాసత వానికన, తన ప్రకటనలను

ధ్ృవీకర్శంచడానికన లేదా కొటిరవయ
ే డానికన సులభతర్ం చదస్టే విధ్ముగా అతడు వారశాడు. ఒక ఉదాహర్ణగా,
లూకా తన కథనాలను సుప్రస్టద
ి ధ మన
ై చార్శతిక
ర నేప్థయములో అమర్ాుడు. ఉదాహర్ణకు, అప సత లుల

కార్యములలో, 5:34లో గమలీయిేలు, 18:12లో గల్వో యోను, 23:26లో ఫేల్వకుి, 24:27లో ఫేసత ు వంటి
మనుష్యయలను గూర్శున సూచనలు మనము కనుగొంటాము, వీర్ందర్ూ పారచీన యూదుల

ప్రప్ంచములో మర్శయు ర్పమా ప్రప్ంచములో సుప్రస్టద
ి ధ మన
ై వార్మ. ఈ మనుష్యయలను గూర్శు మర్శయు
ఇతర్ చార్శతిక
ర వివర్ణలను గూర్శు ప్రసత ావించుట దావర్ా, తన ర్చనను సవతంతరంగా ప్ర్శశీలన చదస్టే

అవకాశమును లూకా పాఠకులకు కల్వపంచాడు. ఈ మనుష్యయలను గూర్శు మర్శయు అతడు నివేదించన
సంఘటనలను గూర్శు అవగాహన కల్వగశన ఇతర్మలతో వార్మ మాటాోడగలర్మ మర్శయు కొనిి

సందర్ాులలో అదద విష్యమును గూర్శున ఇతర్ ర్చనలను కూడా వార్మ చదువగలర్మ. లూకా

నివేదికలు వాసత వికమన
ై వి కాకపల తద, సంశయవాదులు వాటిని తిర్సుర్శంచుట చాలా సులభంగా ఉండదది.
ప్రతయద కంగా 19వ శతాబే ము చవర్శ నుండి, అనేకమంది ప్ండితయలు అప సత లుల కార్యములు

యొకు చార్శతిరక వాసత వికతను అనేక అదనప్ు-బెైబిలు ప్ుసత కాలు మర్శయు ఇతర్ ప్ుర్ావసుత డదటాతో
పల లుడం దావర్ా ప్ర్శశీలన చదశార్మ. ఈ అధ్యయనాలు లూకా విశవసనీయ చర్శతరకార్మడిగా ఉనాిడని
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అనేక విధాలుగా సూచసుతనాియి, కాని ర్ండు నిర్శేష్ర ఉదాహర్ణలను పేర్ొునడానికన మాతరమే
సమయము అనుకూల్వసుతంది.

మొదటిగా, అప సత లుల కార్యములు 28:7లో, లూకా నిర్శేష్ర చార్శతిరక ప్ర్శభాష్ యొకు జఞానానిి

ప్రతిబింబించాడు. అకుడ మల్వతద దీవప్ప్ు నాయకుని గూర్శు “ఆ దీవప్ములో ముఖ్ుయడు” అని అతడు

సూచంచాడు. ఈ అసాధార్ణమైన ప్ర్శభాష్ శతాబాేలుగా అనేకమంది వాయఖ్ాయతలను అబుుర్ప్ర్చంది,
కాని ఆ కాలములో ఇది వాసత వముగానే నాయకుని యొకు అధికార్శకమన
ై బిర్మదుగా ఉండదది అని
ఇటీవల ప్ుర్ావసుత ప్ర్శశోధ్న తెల్వయజేసత ుంది.

ర్ండవదిగా, అప సత లుల కార్యములు 27:21-26లో, ఓడలో పౌలు చదస్టన
ి కార్ాయలను చార్శతిక
ర

ప్ర్శశోధ్న దావర్ా ధ్ృవీకర్శంచబడిన మార్ాగలలో లూకా వివర్శంచాడు. పౌలును ర్పమాకు తీసుకువళతతని
ఓడలోని స్టిబుంది మొతత ముతో మాటాోడి, గొప్ప తయఫాను సమయములో ఆయన వార్శని పల ర తిహించ
సలహా ఇచునటట
ో గా లూకా వారశాడు. ఖ్ద
ై ీగా ఉని పౌలుకు ఈ విధ్ముగా బహిర్ంగంగా మాటాోడుట
అసాధ్యమని గతములో అనేక విమర్ినాతుక ప్ండితయలు వాదించార్మ. కాబటిర, లూకా అప సత లుని
యొకు కాలపనిక శౌర్యమన
ై చతరమును సృషిరంచాడని వాదించార్మ. అయితద, నౌకలు తీవరమన
ై

ప్రమాదములో ఉనిప్ుపడు స్టిబుందితో మాటాోడి సలహా ఇవవడానికన మొదటి-శతాబే ప్ు సముదర చటర ము
ఎవర్శకన
ై ా అనుమతినిచుంది అని ఇటీవల ప్ర్శశోధ్న తెల్వయజేసత ుంది.

చర్శతర యొకు వాసత వాలకు లూకా చూపిన విశవసనీయతను ఈ ఉదాహర్ణలు వివర్శసత ాయి.

మర్శయు వాసత విక చార్శతిక
ర సంఘటనలను వారయుటలోగల ఆయన ఉదదేశము, దదవుని యొకు నితయ

సతయము జీవితములోని వాసత వికతలకు భినింగా లేదని మనకు జఞాప్కము చదసత ుంది. బదులుగా, బెైబిలు
విశావసములో, ర్క్షణ అనునది వాసత విక చర్శతల
ర ో నుండి లేదా వాసత విక చర్శతర దావర్ా వసుతంది.
ఇందుమూలముగానే, లూకా వాసత వమైన చార్శతిరక కథనమును వారయుటకు ప్ూనుకునాిడు.

స్ువార్త స్ెంద్దశము
లూకా యొకు చార్శతిరక ఉదదేశమును మనసుిలో ఉంచుకొని, లూకా ఉదదేశములోని ర్ండవ

కోణమును చూదాేము: అప సత లుల కార్యములలో సువార్త సందదశము యొకు వాసత వికత మర్శయు శకనతని
ప్రకటించు వేదాంత ఉదదేశము. లూకా 1:3-4లోని మాటలను మర్పసార్శ వినండి:

గనుక నీకు ఉప్ద్దశెంప్బడిన స్ెంగతులు నిశేయముగా జరిగన
ి వని నీవు

తెలిస్టికొనుటకు వాటి ననిుటిని ... నేనును నీ పేర్ట వాటినిగూరిే వర్ుస్గా
ర్చిెంచుట యుకత మని యెెంచితిని (లూకా 1:3-4).
మనము ఇకుడ చూసుతనిటట
ో గా, థెయొఫిలా మర్శయు ఇతర్మలకు ఉప్దదశంచబడిన

సంగతయలను నిశుయప్ర్చడానికన లూకా అప సత లుల కార్యముల చర్శతరను వారశాడు. అప సత లుల

కార్యములు ఒక విధ్మన
ై ఉతదరేర్క లేదా ఉప్దదశ చర్శతరగా ప్ర్శగణంచబడింది అని దీని అర్ాం. అప సత లుల
కార్యములలో నివేదించబడిన చార్శతిరక సంఘటనల వేదాంత పారముఖ్యతపై కొనిి దృకపథాలను, కొనిి
వేదాంత విశావసములను, కొనిి దృకోుణాలను థెయొఫిలా మర్శయు ఇతర్ పాఠకులు కూడా
అవలంబించాలని లూకా కోర్ాడు.
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మునుప్టి పాఠంలో మనము చూస్టినటట
ో గా, లూకా కతీసత ు యొకు ప్రభుతవము మర్శయు

ర్ాజయము యొకు వలుగులో ప్రప్ంచమును మర్శయు చర్శతయ
ర ంతటినీ చూశాడు. పాత నిబంధ్న

నిర్రక్షణలు మర్శయు వాగాేనములు యిేసు మర్శయు సంఘము దావర్ా నర్వేర్ుబడుట అతడు చూశాడు.
ఆదిమ సంఘములో సంఘటనలను గూర్శున అతని నివేదక
ి ను ఈ వలుగులోనే చూడాలని, కతీసత ు,
దదవుని ఆతు దావర్ా, కతస
ీ త ులో దదవుని ర్ాజఞయనిి ఏ విధ్ముగా నిర్శుంచాడో మర్శయు ఏ విధ్ముగా

కొనసాగశసత ునాిడో థెయొఫిలా చూడాలని ఆయన కోర్ాడు. కాబటిర, మనము అప సత లుల కార్యములను
చదువునప్ుపడు, చాలాకాలం కనీతం ఏమి జర్శగశందో కేవలము తెలుసుకోవాలనే ఉదదేశముతో మాతరమే

వాసత విక సతాయలను నివేదించలేదు అని మనం జఞాప్కముంచుకోవాల్వ. బదులుగా, సంఘముకు ప్ునాదిగా
ఉని బో ధ్నలపై కూడా అతడు దృషిరపటారడు: ప్ర్శశుదాధతు దావర్ా కతస
ీ త ు యొకు నిర్ంతర్ కార్యమును
గూర్శున విశవసనీయ సాక్షయము.

అధికార్ము మీద్ ఆధఘర్ప్డుట
లూకా యొకు పేర్ొునబడిన దవందవ ఉదదేశానిి దృషిరలో ఉంచుకొని, అతని అలంకార్శక

ప్రణాళికలోని ర్ండవ కోణమును చూచుటకు స్టిదధముగా ఉనాిము: అతని అధికార్ము మీద

ఆధార్ప్డుట. లూకా తన స ంత అధికార్ం మీద కాక కతస
ీ త ు మర్శయు ఆయన అప సత లుల అధికార్ము
మీద ఆధార్ప్డి, నమోదు చదయబడిన చార్శతిరక మర్శయు వేదాంత సతాయలను నొకనుచెపాపడు. ఈ
విధ్ముగా, లూకా, సువార్త యొకు నిజమన
ై సాక్ష్ిగా ప్ని చదశాడు.

అప సత లుల కార్యములలో అబుుర్ప్ర్చద ఒక విష్యమేమిటంటే, కతస
ీ త ుకు సాక్షులుగా ప్ని

చదస్టన
ి వార్శ యొకు మాటలకు మర్శయు కార్ాయలకు ఎకుువ భాగం అంకనతము చదయబడిన విధానము.
కతీసత ు ప్ర్లోకముకు ఆర్పహణమైనప్ుపడు, ఆయన తన అప సత లులకు సాక్షులు అనే పేర్మ పటారడు
మర్శయు ఆయన మీద ఆధార్ప్డి ఆయన ర్ాజయ ప్నిని విసత ర్శంప్జేయడానికన వార్శకన అధికార్ము

ఇచాుడు. ఆయన సందదశమును ప్రకటించడానికన కీమంగా ప్రవకత లకు మర్శయు ఇతర్ ప్రముఖ్ సంఘ

నాయకులకు అధికార్ం ఇచాుడు. మర్శయు లూకా తన దృకపథములను గూర్శు థెయొఫిలాను మర్శయు
విసత ృత సంఘమును ఒపిపంచడానికన ప్రయతిించనప్ుపడు, తన స ంత దృకపథాలను వివర్శంచడానికన

మర్శయు ధ్ృవీకర్శంచడానికన తర్చుగా ఆదిమ సంఘ నాయకులను, మర్శముఖ్యముగా అప సత లులను
మర్శయు ప్రవకత లను ఉప్యోగశంచాడు.

లూకా అధికార్ము మీద ఆధార్ప్డుటను గూర్శు మర్శంత క్షుణణ ంగా ప్ర్శశీలన చదయుటకు, ర్ండు

విష్యాలఫై దృషిర పడదాము. మొదటిగా, లూకా అధికార్శకమన
ై ప్దాలను నివేదించన విధానమును
చూదాేము. ర్ండవదిగా, అధికార్శకమన
ై కార్ాయలను అతడు ఉప్యోగశంచన విధానమును చూదాేము.
సంఘములో అధికార్ము కల్వగశన ప్దాలను లూకా ఉప్యోగశంచన విధానమును చూసూ
త
మొదలుపడదాము.

ప్ద్ఘలు
మునుప్టి పాఠంలో మనము చెపపి న ర్రతిగా, లూకా అప సత లుడు కాదు. బహుశా కతీసత ు

ప్ర్లోకముకు ఆర్పహణమైన తర్మవాత అతడు విశావసములోకన వచాుడు. అతడు పౌలుతోను మర్శయు
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ఒంటర్శగాను చదస్టన
ి ప్రయాణాలలో, లూకా యిేసు మర్శయు అప సత లుల ప్ర్శచర్యలను ప్ర్శశీలన చదస్టి,
ప్రభువు ఏర్పర్చుకుని, కనుిలార్ చూచన వార్శ సాక్ష్యయలను నమోదు చదశాడు.

ఇప్ుపడు, ఒక విధ్ముగా, కతస
ీ త ు అనుచర్మలందర్ూ ఆయన సాక్షులే. కాని, సంఘము

సాాపించబడినప్ుపడు, యిేసు అప సత లులను తన యొకు అమోఘమన
ై సాక్షులుగా ఉండాలని
ఆజఞాపించాడు. ఆయన లేనప్ుపడు భూమిమీద నిర్ంతర్, అధికార్శక సాక్షులుగా ఉండునటట
ో కేవలము
వార్శని మాతరమే నియమించ వార్శకన శకనతనిచాుడు. దీనికనమించ, కొనిి సందర్ాులలో అధికార్శకముగా

సాక్షులుగా ఉండునటట
ో ప్రభువు ప్రవకత లను మర్శయు లూకా వంటి ఇతర్ అధికార్శక సంఘ నాయకులను
పిలచాడు.

ఉప్దదశములను నమోదు చదయుట లూకా అధికార్శక ప్దాలను ఉప్యోగశంచన ఒక ముఖ్యమన
ై

ప్దధ తిగా ఉనిది. కేవలము సంఘ ఉప్దదశము మీద వాయఖ్ాయనించుటకు బదులుగా, లూకా చాలాసార్మో

విసత ృతమైన ఉప్దదశములను నమోదు చదశాడు, చర్శతల
ర ో చుర్మకైన పాతరలుగా ప్రభువు యొకు అధికార్శక
ప్రతినిధ్ులు తమ ప్క్షమున తాము మాటాోడుకొను అవకాశం కల్వపంచాడు.

వాసత వానికన, అప సత లుల కార్యములలో దాదాప్ు ముపైప శాతము వాదములు, సంభాష్ణలు,

దండకమువంటి కావాయలు, ప్రసంగాలు, మర్శయు ఇతర్ మౌఖక వయకతతకర్ణములు ఉనాియి. ఇతర్
ప్ుర్ాతన కథనాలలో మనము కనుగొనిన దానికంటే ఇది చాలా ఎకుువ శాతం ఉప్దదశమును

కల్వగశయుంది ఎందుకంటే లూకా అప సత లుల అధికార్ానికన నివేదనగా ఉప్దదశములపై ఆధార్ప్డా్డు.
మొతత ంమీద, అప సత లుల కార్యములలో 24 ఉప్దదశాలు ఉనాియి: ఎనిమిది పేతయర్మవి, తొమిుది

పౌలువి, ఒకటి స్టత ఫ్నుది, ఒకటి యాకోబుది, మర్శయు కొనిి ఇతర్మలకు చెందినవి. ఈ ఉప్దదశాలలో

అధికశాతం అప సత లులు చదస్టినవి; మిగశల్వనవి ప్రవకత లు మర్శయు ప్రముఖ్ సంఘ నాయకులు చదస్టన
ి వి.
కాని, ఇది ఎందుకనంత ముఖ్యమైయునిది? అప సత లుల కార్యములలోని ఉప్దదశాలు ఆదిమ

సంఘ నాయకులు ఎవర్మ మర్శయు అనేక విష్యాలు గుర్శంచ వార్మ ఏమి ఆలోచన చదశార్మ అను

విష్యములను తెల్వయజేసత ాయి. కతస
ీ త ు కొర్కు శష్యయలు బాధ్నొందుటకన
ై ా ఎందుకు ఇష్ర ప్డార్ప ఇవి
తెల్వయజేసత ాయి. అప సత లులు కతీసత ు కొర్కు చదస్టన
ి ప్ర్శచర్యకు అవి సాక్షయముగా ఉనాియి మర్శయు

ఆయన ర్ాజయము నిర్శుంచుటకు వార్శకనయయబడిన హెచుర్శకలను నమోదు చదసత ాయి. ఆదిమ సంఘ
చర్శతప
ర ై లూకా దృకపథములను అవి నిర్ాార్శసత ాయి.

ఇప్ుపడు, ప్ంతొమిుది మర్శయు ఇర్వైయవ శతాబాేలలో అనేకమంది విమర్ినాతుక ప్ండితయలు

అప సత లుల కార్యములలో లూకా నివేదించన ఉప్దదశాలను నిజమన
ై విగా అంగరకర్శంచలేదు. వాసత వానికన,
వాసత వాల మీద ఆధార్ప్డని ఉప్దదశాల ఉదాహర్ణలు కూడా పారచీన ప్రప్ంచ చార్శతిక
ర కథనాలలో
ఉనాియని మనము ఒప్ుపకోవాల్వ.

అయితద లూకా కాలముకు ముందు లూకా కాలములో మర్శయు అటటతర్మవాత కాలములోని

చాలామంది చర్శతక
ర ార్మలు తమ చర్శతరలోని ఉప్దదశాలు నిజమైన ఉప్దదశాలకు నిజమన
ై పారతినిధ్యం
వహిసత ునాియని సూచంచడానికన చాలా కష్ర ప్డా్ర్మ అని అనేకమంది విమర్ినాతుక మర్శయు

ఇవాంజిల్వకల్ ప్ండితయలు సూచంచార్మ. వాసత వానికన, అప సత లుల కార్యములలోని ఉప్దదశాలను మనం
దగగ ర్గా ప్ర్శశీలన చదస్టినప్ుపడు, లూకా ఈ నముకమన
ై చర్శతక
ర ార్మలలో ఒకడు అని, ఆయన చదర్శున
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ఉప్దదశాలు అధికార్శకమన
ై అప సత లుల బో ధ్నలను సూచసుతనాియనుటకు మనకు ర్మజువు
కనిపిసత ుంది.

లూకా నిజమన
ై మర్శయు అధికార్శకమన
ై చర్శతర వారయుటకు ప్ర్శశుదాధతు పేర్
ర ణ ప ందాడు కాబటిర

అప సత లుల కార్యములలో ఆయన నివేదించన ఉప్దదశాలను మొదటిగా మనం నముుతాము. ఏదదమన
ై ా,
అప సత లుల కార్యములలోని ఉప్దదశాలు నిజమన
ై ఉప్దదశాలకు ఖ్చుతమైన పారతినిధాయలు అని మనము
చూచుటకు కనీసము నాలుగు మార్ాగలు ఉనాియి.

మొదటిగా, ఉప్దదశాలకు స ంత శైల్వ ఉంది. అప సత లుల కార్యములలోని ఇతర్ భాగములతో

పల ల్వుతద, అవి సహజంగా ఒక సర్ళమన
ై శైల్వలో కనిపిసత ాయి. కొనిి కఠశనమన
ై , సవచఛమన
ై గరీకు భాష్ను

ఉప్యోగశంచాయి. లూకా వార్శ ఉప్దదశాలను మర్మగుప్ర్చ, సవర్శంచ వారయకుండా ఉప్దదశకుడు చెపపి న
నిజమన
ై మాటలను వారయడానికన ఎకుువ మొగుగ చూపాడు అని ఇది మనకు చూపిసత ుంది.

ర్ండవదిగా, ఉప్దదశములు తమ తమ నేప్థాయలలో సర్శగా సర్శపల తాయి. ప్రతి ఉప్దదశము వకత

మర్శయు పేరక్షకులకు అనుగుణంగా ఉంటటంది. ఉదాహర్ణకు, అప సత లుల కార్యములు 4లో, కుంటివానిని

బాగుచదస్టన
ి తర్మవాత పేతయర్మ యూదుల నాయకులతో మాటాోడాడు. అతని ఉప్దదశము కతీసత ునందు ర్క్షణ
గూర్శు ప్రకటించనప్పటికత, లూకా కల్వపంచయుంటే ఇదద సందదశము అందదది అని మనము ఊహించవచుు,
కాని తన మాటలను ర్మజువు చదస్టక
ి ొనుటకు పేతయర్మ సవసా తను సూటిగా సూచంచాడు. అంతదకాక,
అవిశావసుల ైన యూదులు సవసా తను కనుిలార్ా చూచార్మ గనుక పేతయర్మను తిర్సుర్శంచలేదు.

అదద విధ్ంగా, పౌలు ఉప్దదశాలు కూడా తమ నేప్థాయలను ప్రతిబింబిసాతయి. ఉదాహర్ణకు

అప సత లుల కార్యములు 13లో,ఆయన ఎపికూర్రయులు సలత యికుల కంటే పిస్టిదయ
ి లోనుని
అంతియొకయలోని యూదులు మర్శయు భకనతప్ర్మలతో చాలా భినింగా మాటాోడాడు.

మూడవదిగా, ప్రతి ఉప్దదశము ఉప్దదశకుని యొకు వయకనతతావనిి ప్రతిబింబిసుతంది. సాధార్ణ

అంశాలు ఊహించతగశనవిగా ఉండగా, ప్రతి ఉప్దదశకుడు ప్రతయద క లక్షణాలను ప్రదర్శిసాతడు. ఉదాహర్ణకు,
అప సత లుల కార్యములు 20లో ఎఫస్ట్ పదే లకు పౌలు ఇచున ఉప్దదశముకు మర్శయు పౌలు ప్తిరకలకు
మధ్య అనేక అదుుతమన
ై సమాంతర్ాలు ఉనాియి. ఈ ప్తిరకల ర్చయిత నుండి మనం ఆశంచదది ఈ
విధ్మైన ఉప్దదశమే.

నాలగ వదిగా, కొనిిచపటో, ఆయన కొనిి ఉప్దదశాలను సంగీహంి చ లేదా సంకుచతంగా వారశాడని

లూకా సపష్ర ం చదశాడు. ఉదాహర్ణకు, అప సత లుల కార్యములు 2:40లో, పేతయర్మ కూడా “అనేక

విధ్ముల ైన మాటలను” మాటాోడాడని ఆయన నివేదించాడు. వార్శ వాసత విక సందర్ాులలో ఉప్దదశాలకు
సంప్ూర్ణ పారతినిధ్యం కల్వపంచుట సాధార్ణంగా లూకా యొకు లక్షయం అని నముడానికన ఇది మనలను
పేరర్ప
ే ించాల్వ.

వీటిలో మర్శయు అనేక ఇతర్ మార్ాగలలో, లూకా చార్శతిక
ర ంగా నిజమైన ఉప్దదశాలను

అందించాడని మనం ధ్ృవీకర్శంచవచుును. లూకా తన యొకు ఉదదేశాలకు అనుగుణంగా ఉప్దదశాలను
సవర్శంచుకోలేదు మర్శయు సృషిరంచుకోలేదు. బదులుగా, అప సత లుల యొకు వాసత విక అధికార్శక

సాక్షయము మీద తన స ంత వాయఖ్యలు మర్శయు కథన వివర్ణల యొకు అధికార్మును స్టిార్ప్ర్చాడు.
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అధికార్శక మాటలను నివేదించన తర్మవాత, అప సత లుల కార్యములు దావర్ా వేదాంత

సందదశముకు మదే తయగా ఆదిమ సంఘములో వయకత ప్ర్చబడిన అధికార్శక కార్ాయల కథనముల మీద
కూడా లూకా ఆధార్ప్డా్డు.

కారాయలు
ప్ర్శశుదాధతు అప సత లులను – మర్శయు కొనిిసార్మో ప్రవకత లు మర్శయు ఆదిమ సంఘములోని
ఇతర్ ప్రముఖ్ నాయకులను – తమ సువార్త సందదశములను ధ్ృవీకర్శంచు అనేక అదుుతమైన

మార్ాగలలో బలప్ర్చాడు. ఆశుర్య కార్యముల దావర్ా, అదుుతమన
ై ఆతీుయ వర్ాలు మొదలుకొని

మృతయలను లేవనతయ
త ట వర్కు, అప సత లులు కతీసత ు యొకు అధికార్శకమన
ై ప్రతినిధ్ులు అని ప్ర్శశుదాధతు
సాక్షయమిచాుడు.

అప సత లుల కార్యములు 13:7-12ని ప్ర్శశీల్వంచండి, అకుడ పౌలు యొకు ప్ర్శచర్య పాఫ్ు అధిప్తి

యిెదుట ధ్ృవీకర్శంచబడింది. అకుడ లూకా యొకు కథనమును వినండి:

ఇతడు వివేకముగలవాడెైన స్టెరి పౌలు అను అధిప్తియొద్ే నుెండెను; అతడు

బర్ుబాను సౌలును పిలిపిెంచి ద్దవుని వాకయము వినగోరను. అయతద గార్డీవాడెన
ై
ఎలుమ ... ఆ అధిప్తిని విశ్ాాస్మునుెండి తొలగిెంప్వల నని యతుముచ్దస్టి
వారిని ఎద్ిరిెంచ్ెను. అెంద్ుకు .... పౌలు అనబడిన సౌలు ప్రిశుద్ఘధతమతో
నిెండినవాడెై అతని తదరచ
ి ూచి, “... ఇద్ిగో ప్రభువు తనచ్ెయయ నీమీద్

ఎతిత యునఘుడు; నీవు కొెంతకాలము గుుడి్వాడవెై స్ూర్ుయని చూడకుెంద్ువని

చ్ెపపె ను.” వెెంటనే మబుును చీకటియు అతని కమ్మమను గనుక అతడు తిర్ుగుచు
ఎవరన
ై చ్ెయయప్టటరకొని నడిపిెంతురా అని వెద్కుచుెండెను. అెంతట ఆ అధిప్తి
జరిగినద్ఘనిని చూచి ప్రభువు బో ధకు ఆశేర్యప్డి విశాస్టిెంచ్ెను (అపొ స్త లుల
కార్యములు 13:7-12).
ఎలుమ సువార్త ను అడు్కొనుటకు ప్రయతిించుచుండగా ప్ర్శశుదాధతు అతనికన అంధ్తవం

కల్వగశంచుటకు పౌలుకు శకనతనిచెును. పౌలు యొకు సువార్త నిజమన
ై దని అధికార్శ నముునటట
ో అతని
బో ధ్న మర్శయు కనయ
ీ లు బలప్ర్చాయి.

లూకా తన అధికార్శకమన
ై మాటలను మర్శయు కార్యములను నివేదించాడు తదావర్ా అతని

పాఠకులు తన కథనాలలోని సతయమును తెలుసుకుంటార్మ. అప సత లులు ప్రభువన
ై యిేసు యొకు

అధికార్మును కల్వగశయునాిర్ని, మర్శయు అనిి ప్రదశ
ద ాలలోని మర్శయు తర్ాలలోని సంఘము కతీసత ు
మీద ఆధార్ప్డుతూ, దదవుని ర్ాజయమును నిర్శుంచుట కొనసాగశంచుచుండగా వార్శ సాక్షయమును
అనుసర్శంచు విధానమును తన పాఠకులు చూడాలని అతడు ఆశంచాడు.

ఇప్పటివర్కు మనము లూకా యొకు ప్రకటిత ఉదదేశము మర్శయు అధికార్ము మీద

ఆధార్ప్డుటను చుచాము గనుక ఇప్ుపడు లూకా అలంకార్శక ప్రణాళికలోని మూడవ కోణమును
చూచుటకు స్టిదధముగా ఉనాిము: అప సత లుల కార్యములు అంతటిలో లూకా ఉప్యోగశంచన
నిర్ాుణాతుక ప్దధ తి.
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ఆకృతిక ప్ద్ధ తి
అప సత లుల కార్యములు అనేక ఆకృతిక ప్దధ తయలను కనుప్ర్మసుతంది, కాని
సమయానుసార్ముగా అప సత లుల కార్యముల ఆకృతి యొకు ర్ండు కోణములను మాతరమే చూదాేము.
మొదటిగా, ప్ునర్ావృతం చదయబడిన సంగీహ ప్రకటనల యొకు ప్రముఖ్ ప్దధ తిని మనం ప్ర్శశీలన

చదదే ాము. ర్ండవదిగా, అప సత లుల కార్యములలో చూపించబడిన సంఘ అభివృదిధ ప్దధ తిని ప్ర్శశీలన
చదదే ాము. లూకా ఉప్యోగశంచన సంగీహ ప్రకటనలను ప్ర్శశీలన చదసత ూ మొదలుపడదాము.

స్ెంగుహ ప్రకటనలు
బెైబిలు ర్చయితలు తమ ప్రసనితను కథనాలలో వివిధ్ సాాయిలలో ప్రతయక్షప్ర్చార్మ.

కొనిిసార్మో, ఆచర్ణాతుక ప్దధ తయల కొర్కు, వార్మ తముుతాము కథ వనుక మర్మగుప్ర్చుకుంటార్మ.
మర్శ కొనిిసార్మో, కథనాలలో జర్మగుతయనివాటిపై సపష్ర మన
ై వాయఖ్యలు చదయడానికన ముందుంటార్మ. ఈ
తదుప్ర్శ ప్దధ తిని అధికార్శక వాయఖ్యలుగా మనము మాటాోడుదాము. అప సత లుల కార్యములు అంతటా

లూకా అనేక అధికార్శక వాయఖ్యలు చదశాడు. అతడు నేప్థయమును గూర్శు సమాచార్ం ఇచాుడు, పాతరల
యొకు ఉదదేశములను, సందర్ాులను మొదలగువాటిని బయలుప్ర్చాడు. తన సందదశమును

సపష్ర ముగా మర్శయు నముకముగా అందించాలనే ఉదదేశముతో అతడు ఈ విధ్ంగా చదశాడు. అతడు తన
ప్ుసత కములోని సంఘటనలపై తర్చుగా వాయఖ్ాయనించన విధానాలలో సంగీహ ప్రకటనలు ఒకటి.

యిెర్ూష్లేము నుండి భూదిగంతములవర్కు సువార్త విసత ర్ణ ఏ విధ్ంగా జర్శగశందో అప సత లుల

కార్యములు వివర్శసత ుందని అనేకమంది పాఠకులు గమనించార్మ. మర్శయు ఈ ప్రకనీయలో దశలవార్రగా,

అప్పటివర్కు జర్శగశన సంఘటనలను సంగీహించడానికన లూకా కొదిే సమయం కేటాయించాడు. లూకా తన
చర్శతల
ర ో ఆర్మ కాలముల సంగీహ ప్రకటనలను ఏ విధ్ముగా ఉప్యోగశంచాడో మనము ప్ర్శశీలన

చదదే ాము: యిెర్ూష్లేము, యూదయ మర్శయు సమర్యలో సువార్త సఫ్లీకృతమగుట; సమర్య

నుండి స్టిర్శయా అంతియొకయ వర్కు; కుప్ర, ఫ్ుైగశయ మర్శయు గలతీయలో; ఆస్టియా, మాస్టిదో నియ
మర్శయు అకయలో; మర్శయు యిెర్ూష్లేము నుండి ర్పము వర్కు.

ఉదాహర్ణకు, అప సత లుల కార్యములు 5:42 తీసుకోండి, సంఘము యొకు సఫ్లతను

మర్శయు కార్యమును ఈ మాటలలో లూకా సంగీహించాడు:

ప్రతిద్ినము ద్దవాలయములోను ఇెంటిెంటను మానక బో ధిెంచుచు, యేస్టే కరస్
ు త ని
ప్రకటిెంచుచుెండిరి (అపొ స్త లుల కార్యములు 5:42).

సువార్త సఫ్లమగుట మర్శయు సంఘ అభివృదిధ యొకు విజయవంతమన
ై దశలను

ఉదాఘటించడానికన అప సత లుల కార్యములంతటా లూకా చాలాసార్మో ఈ విధ్మైన సంగీహ ప్రకటనలను
అందించాడు. అప సత లుల 28:30-31లో అతని వాయఖ్యలను వినండి:

[పౌలు] రెండు స్ెంవతసర్ములు ప్ూరితగా తన అద్ెే యెంట కాప్ుర్ముెండి,
తనయొద్ే కు వచుేవారినెంద్రిని స్నఘమనిెంచి ఏ ఆటెంకమును లేక ప్ూర్ణ
ధెైర్యముతో ద్దవుని రాజయమునుగూరిే ప్రకటిెంచుచు, ప్రభువెన
ై యేస్ు
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కరుస్త ునుగూరిేన స్ెంగతులు బో ధిెంచుచు ఉెండెను (అపొ స్త లుల కార్యములు
28:30, 31).

ఇప్పటివర్కు మనము లూకా సంగీహ ప్రకటనల దావర్ా చర్శతల
ర ోని కొనిి లక్షణాల యిెడల

ఆసకనతని చూపించన విధానమును చూచాము గనుక ఈ సంగీహ ప్రకటనల మధ్య చపటటచదసుకొనిన సంఘ
అభివృదిధని ఇప్ుపడు మనము చూదాేము.

స్ెంఘ అభివృద్ిధ
లూకా సంఘ అభివృదిధని గూర్శు వివర్శంచనప్ుపడు, అతడు చాలాసార్మో ర్ండు జతల

కనీయాశీలకములను ప్రసత ావించాడు. ఒకవైప్ు, సంఘము లోప్ల అంతర్గ త అభివృదిధని మర్శయు
ఉదిక
ర త తలను గూర్శు వారశాడు. మర్ొక వైప్ు, సంఘము వలుప్ల బాహయ అభివృదిధని మర్శయు

వయతిర్ేకతను గూర్శు వారశాడు. ఈ ప్దధ తిని ఈ పాఠంలో తర్మవాత చూదాేము, ఇప్ుపడు దీనిని గూర్శు
మన అర్ామును మాతరం చూదాేము.

“అంతర్గ త అభివృదిధ” అను ప్దమును మనము ఉప్యోగశంచనప్ుపడు, కస
ై త వ సమాజములోని

సువార్త యొకు భావార్ాక ప్రభావములను మనము సూచసుతనాిము. ఇది గుణాతుక అభివృదిధ ర్ూప్ము
అని, వయకనతగతముగా మర్శయు సంఘమంతటిని ఆతీుయ ప్ర్శప్కవతలోకన నడిపించదది అని మనం

చెప్పవచుు. “ఉదిక
ర త త” అను ప్దమును ఉప్యోగశంచనప్ుపడు, సంఘము లోప్ల జర్శగే సమసయలు,
ప్రశిలు, వివాదాలు మర్శయు పల ర్ాటాలను మనము సూచసుతనాిము. అప సత లుల కార్యములలో,
అంతర్గ త అభివృదిధ మర్శయు ఉదిరకతతకు మధ్య అనోయనయత ఉందని లూకా చాలాసార్మో చూపించాడు.
అంతర్గ త అభివృదిధ ఉదిరకతతను కల్వగశసత ుంది, మర్శయు ఉదిరకతత అంతర్గ త అభివృదిధని కల్వగశసత ుంది.

సంఘ అభివృదిధ విష్యంలో లూకా ఆకృతిక ప్దధ తి నమూనాలో ర్ండవ జత ఏమనగా బాహయ

అభివృదిధ మర్శయు వయతిర్ేకత. “బాహయ అభివృదిధ” అను ప్దమును మనము ఉప్యోగశంచనప్ుపడు,
నూతన సభుయలను చదర్ముట దావర్ా సంఘము సంఖ్ాయప్ర్ంగా పర్శగశంది అని సూచసుతనాిము. ఈ

విధ్మైన అభివృదిధ ప్ర్శమాణాతుకమన
ై ది. “వయతిర్ేకత” అను ప్దమును మనం ఉప్యోగశంచనప్ుపడు,

అవిశావసులు సువార్త విష్యంలో అభావార్ాకంగా సపందించనప్ుపడు సంఘముకు మర్శయు అవిశావస
ప్రప్ంచముకు మధ్య జర్శగే వివాదమును సూచసుతనాిము. మర్పసార్శ, అప సత లుల కార్యములలోని ఈ
ర్ండు ఆలోచనల మధ్య కూడా అనోయనయత ఉంది. బాహయప్ర్మన
ై అభివృదిధ కొనిిసార్మో వయతిర్ేకతను
కల్వగశసత ుంది, మర్శయు కొనిిసార్మో వయతిర్ేకత బాహయ అభివృదిధని కల్వగశసత ుంది.

అంతదకాక, ఈ ర్ండు జతల మధ్య అనోయనయత ఉందని లూకా చాలాసార్మో చూపించాడు, ఒకవైప్ు

అంతర్గ త అభివృదిధకన మర్శయు ఉదిక
ర త తకు మధ్య, మర్శయు మర్పవప్
ై ు బాహయ అభివృదిధ మర్శయు

వయతిర్ేకతకు మధ్య. మర్ప మాటలో, అంతర్గ త అభివృదిధ మర్శయు ఉదిరకతత బాహయ అభివృదిధని మర్శయు
వయతిర్ేకతను కల్వగశసత ుంది, మర్శయు బాహయ అభివృదిధ మర్శయు వయతిర్ేకత అంతర్గ త అభివృదిధని
వయతిర్ేకతను కల్వగశసత ుందని లూకా చాలాసార్మో సూచంచాడు. ఈ పాఠంలో తర్మవాత మనము

చూడబో వుచునిటట
ో గా, సంఘ అభివృదిధని గూర్శున ఈ ప్దధ తి అప సత లుల కార్యములలో చాలాసార్మో
మనకు కనిపిసత ుంది, ఇది ప్ుసత కముకు ఒక విధ్మన
ై ఊహాతుక అల్వో కను లేదా అస్టిాప్ంజర్మును
ఏర్పర్మసుతంది.
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సువార్త ఆదిమ సంఘ సాక్షయము దావర్ా ప్రబలుతయండగా దాని యొకు విసత ర్ణను అప సత లుల

కార్యములలోని ప్రతి ప్రధాన విభాగం వర్శణసత ుందని లూకా తన ప్ుసత కమంతటిలో ఇచున సార్ాంశాలు
వివర్శసత ునాియి. ఈ వాయఖ్యలు థెయొఫిలా మీద మర్శయు లూకా యొకు ప్ుసత కమును చదివిన

ఇతర్మల మీద చూపిన ప్రభావమును ఒకసార్శ ఊహించండి. ఉదిక
ర త త ఎంత గొప్పదెైనా మర్శయు వయతిర్ేకత
ఎంత తీవరమన
ై ా అవి ప్రతి సా లములోని విశావసులను పల ర తిహించాయి, సంఘము యొకు బాహయ

మర్శయు అంతర్గ త అభివృదిధ కొర్కు దదవుడు ఎలో ప్ుపడు సువార్త దావర్ా ప్నిచదసత ునాిడు. చర్శతరయంతటినీ
ఈ దృకోుణములో చదవమని ఆదిమ కస
ై త వులను అవి ప్ుర్శకొలాపయి. వార్మ తమ ప్రభువు మర్శయు

ర్క్షకునికన నముకమైన సాక్షులుగా ఉంటే, అంతర్గ త మర్శయు బాహయ సమసయలునిప్పటికత వార్శ దినాలలో
కూడా సువార్త విసత ర్ణను చూసాతర్మ అని అవి వార్శకన నిశుయత కల్వగశంచాయి.

విషయ స్ూచిక
లూకా అలంకార్శక ప్రణాళిక యొకు కొనిి కేందర కోణములను మనసుిలో ఉంచుకొని, ఇప్ుపడు
మనము మన ర్ండవ అంశమును చూదాేము: అప సత లుల కార్యముల విష్య సూచక. ఈ ప్ుసత కము

యొకు విష్య సూచకను సంగీహించడానికన అనేక మార్గ ములునినూ, భూమి మీద దదవుని ర్ాజయము
యొక పాక్ష్ిక సాక్ష్యతాుర్ముగా సంఘ అభివృదిధని గూర్శు లూకా వివర్శంచన విధానమును మాతరం
చూదాేము.

లూకా ర్ండు వాలూయంల ర్చనయిెైన లూకా సువార్త మర్శయు అప సత లుల కార్యములు సువార్త

ప్రకటన దావర్ా దదవుని యొకు భూలోక ర్ాజయమును యిేసు ఎలా తీసుకువచాుడు మర్శయు ఎలా

నిర్శుంచుట ఆర్ంభించాడు అనే విష్యాలను వివర్శసత ాయి. ఆయన సువార్త లో, యిేసు తన భూలోక

ప్ర్శచర్య కాలములో ర్ాజయ ప్ునాదిని ఏ విధ్ముగా వేశాడో లూకా వివర్శంచాడు. మర్శయు అప సత లుల
కార్యములలో, యిేసు తన ర్ాజయ-నిర్ాుణ ప్నిని కొనసాగశంచుటకు సంఘము మీద అదద విధ్ముగా

అప సత లుల మీద ప్ర్శశుదాధతును కుముర్శంచ వార్శని ఎలా బలప్ర్చాడో వివర్శసత ుంది. ఈ విధ్ముగా,

దదవుని ర్ాజయం లూకా ర్ండు వాలూయంలలోనూ సర్వనవయ కథగా ఉంది. కాబటిర, అప సత లుల కార్యములు
యొకు విష్య సూచకను మనము వివర్శంచుచుండగా, అప సత లుల నాయకతవములో దదవుని ర్ాజయ
విసత ర్ణ కొనసాగశన విధ్ముపై మనము ప్రతదయక శీదధ చూప్ుదాము.

అప సత లుల కార్యములు 1:8లో యిేసు అప సత లులను ఆజఞాపించనప్ుపడు, సాక్షులుగా ఉండి,

మొదటిగా యిెర్ూష్లేములో, తదుప్ర్శ భూదిగంతముల వర్కు సువార్త ప్రకటించుమని వార్శకన చెపాపడు.
అప సత లుల కార్యములు 1:8లో అప సత లులతో యిేసు మాటాోడిన మాటలను మర్పసార్శ వినండి:
అయనను ప్రిశుద్ఘధతమ మీ మీద్ికి వచుేనప్ుపడు మీర్ు శకితన ెంద్ెద్ర్ు గనుక
మీర్ు యెర్ూషలేములోను, యూద్య స్మర్య ద్దశముల యెంద్ెంతటను

భూద్ిగెంతముల వర్కును నఘకు సాక్షుల ైయుెంద్ుర్ని వారితో చ్ెపపె ను (అపొ స్త లుల
కార్యములు 1:8).

-11వీడియోలు, అధ్యయనమార్గ దర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ిలీనియం మినిస్ట్రస
ీ ుి thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

అప సత లుల కార్యములు
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ఇకుడ యిేసు సంఘము యొకు సువార్త సాక్షయము కొర్కు ఒక భౌగపళిక ప్రణాళికను ఇచాుడు.

అప సత లులు ప్ర్శశుదాధతు శకనతని ప ందుకొని, మొదటిగా యిెర్ూష్లేములో సాక్షులుగా ఉండాల్వ,

అటటతర్మవాత సువార్త ను యూదయ మర్శయు సమర్య దదశములోని తీసుకువళాోల్వ, మర్శయు చవర్శగా
భూదిగంతముల వర్కు తీసుకువళిో , వార్మ వళిో న ప్రతి సా లములోనూ ర్ాజయమును విసత ర్శంప్జేయాల్వ.

లూకా అప సత లుల కార్యములను భౌగపళికముగా సాక్షుల ై ఉండాలని యిేసు ఇచున పిలుప్ు మీద

కేందీక
ర ర్శంచనటట
ో అనేకమంది ప్ండితయలు గమనించార్మ. ఆయన ర్చనను మనము అవలోకనము
చదయుచుండగా ఇదద విధ్మన
ై ప్దధ తిని అనుసర్శంచుదాము. అప సత లుల కార్యములు 1:1-8:4లో
యిెర్ూష్లేములో సువార్త విసత ర్ణను లూకా వివర్శంచన విధానమును మొదటిగా చూదాేము.

ర్ండవదిగా, 8:5-9:31లో యూదయ మర్శయు సమర్యలో ర్ాజయ విసత ర్ణను చూదాేము. మర్శయు
మూడవదిగా, 9:32-28:31లో సంఘము భూదిగంతముల వర్కు సువార్త ను ఏ విధ్ముగా

తీసుకువళిో నదో చూదాేము. ఈ మూడవ భాగము చాలా పదే గా ఉంది కాబటిర, మనము దీని మీద ప్రతదయక

దృషిర పడదాము, మనము ఇంతకుముందు చూచనటట
ో గా లూకా సంగీహ ప్రకటనలు అందించన నాలుగు
దశల అభివృదిధని చూదాేము: మొదటిగా, 9:32- 12:25లో ఫేనీకే, కుప్ర, అంతియొకయలో; ర్ండవదిగా,
13:1-15:35లో, కుప్ర, ఫ్ుైగశయ మర్శయు గలతీయలో; మర్శయు మూడవదిగా, 15:36-21:16లో
ఆస్టియా, మాస్టిదో నియ మర్శయు అకయలో; మర్శయు 21:17-28:31లో ర్పములో.

ఈ ప్రతి భాగమును మనము మర్శంత విప్ులంగా చూదాేము, మనము మునుప్ు చర్శుంచుకొని

అంతర్గ త అభివృదిధ మర్శయు ఉదిరకతత అదద విధ్ముగా బాహయ అభివృదిధ మర్శయు వయతిర్ేకత ప్దధ తయల మీద
దృషిర పడదాము. అప సత లుల కార్యములు 1:1-8:4లో అప సత లుల సువార్త సాక్షయము దావర్ా ర్ాజయము
యిెర్ూష్లేములో ఏ విధ్ముగా సాాపించబడినదో ప్ర్శశీలన చదసత ూ ఆర్ంభించుదము.

యెర్ూషలేము
యిెర్ూష్లేము పారచీన ఇశాీయిేలు యొకు ర్ాజధాని, పాత నిబంధ్న గీంథములో ఇది దదవుని

యొకు ప్రతదయక ర్ాజయము. పాత నిబంధ్నయంతటి దావర్ా అదద విధ్ముగా యిేసు ప్ర్శచర్యలో కేందర పాతర

పల షించన విధానమును బటిర యిెర్ూష్లేము లూకా కథనములో మొదటి బిందువుగా ఉంది. అంతదగాక,
అప సత లుల కార్యములలో ఇతర్ అనేక వచనాలలో యిెర్ూష్లేములో జర్శగన
శ సంఘటనలను గూర్శు

లూకా వారశాడు, సువార్త ను నూతన ప్రదదశాలలో విసత ర్శంచద అప సత లుల ప్ర్శచర్య వేర్మలు ఈ విశేష్మన
ై
ప్టర ణములోనే నాటటకుపల యి ఉనాియి.

యిెర్ూష్లేములో సువార్త దావర్ా ర్ాజయ విసత ర్ణను నాలుగు ప్రధాన గుంప్ులుగా లూకా

నివేదించాడు: మొదటిగా, అప సత లుల కార్యములు 1-2లో ఆతు కొర్కు వేచయుండుట మర్శయు ఆతు

కుముర్శంప్ు; ర్ండవదిగా, అప సత లుల కార్యములు 3-4లో దదవాలయములో పేతయర్మ ప్రసంగం మర్శయు

హింస; మూడవదిగా, అప సత లుల కార్యములు 5లో అననీయ సప్పర్ాను గూర్శున కథ మర్శయు హింస;
మర్శయు నాలగ వదిగా అప సత లుల కార్యములు 6:1-8:4లో పదే లను నియమించుట మర్శయు హింస.

ఉదాహర్ణగా, యిెర్ూష్లేములో చపటటచదసుకొనిన అనేక సుప్రస్టద
ి ధ సంఘటనలలో ఈ విధ్మైన

అంతర్గ త అభివృదిధ కనిపిసత ుంది:
•

అప సత లుల కార్యములు 1లో అప సత లులను నియమించుట.
-12-

వీడియోలు, అధ్యయనమార్గ దర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ిలీనియం మినిస్ట్రస
ీ ుి thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

అప సత లుల కార్యములు

•
•
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అప సత లుల కార్యములు 2లో పంతెకొసుత దినమందు ప్ర్శశుదాధతు కుముర్శంప్ు.
యిెర్ూష్లేములో అదుుతములను అనుభవించుట, ప్రతయద కముగా అప సత లుల
కార్యములు 3, 4 మర్శయు 5లో పేతయర్మ అనుభవించుట.

అదద సమయములో, కస
ై త వ సమాజములో అనేక విధ్ముల న
ై ఉదిక
ర త తలను మనం చూసాతము:
•
•
•

అప సత లుల కార్యములు 1లో ప్ండెరండవ అప సత లునిగా ఎవర్మ ఉంటార్మ అనే ప్రశి.
అప సత లుల కార్యములు 5లో ఇచున ధ్నము విష్యములో అననీయ సప్పర్ాలు
అబదధ మాడుట.

అప సత లుల కార్యములు 6లో గరీకు భాష్ మాటాోడు విధ్వర్ాండరను చనిచూప్ు
చూచుట.

అంతదకాక, యిెర్ూష్లేములోని సువార్త సాక్షయమును గూర్శున లూకా నివేదక బాహయ అభివృదిధ

మర్శయు వయతిర్ేకత ప్దధ తిని కూడా అనుసర్శసత ుంది. ఉదాహర్ణకు:
•
•
•

పంతెకొసత ను దినమందు, అప సత లుల కార్యములు 2లో సుమార్మ 3,000 మంది
సంఘములో చదర్ుబడా్ర్మ.

అప సత లుల కార్యములు 4లో యోహాను మర్శయు పేతయర్మను చెర్సాలలో వేస్టినప్ుపడు
సభుయల సంఖ్య 5,000లకు చదర్శంది, మర్శయు

అప సత లుల కార్యములు 6లో అనేక మంది యూదుల న
ై యాజకులు సంఘములో
చదర్ుబడా్ర్మ.

ఏదదమన
ై ా, మనం చూపించన ర్రతిగానే, ఈ బాహయ అభివృదిధ తర్చుగా అవిశావస ప్రప్ంచం నుండి
ఈ విధ్మన
ై తీవరమన
ై వయతిర్ేకతను కల్వగశంచంది:
•
•
•

అప సత లుల కార్యములు 5లో పేతయర్మ మర్శయు యోహానును ప్టటరకొని కొటటరట.
అప సత లుల కార్యములు 7లో స్టత ఫ్ను హతసాక్ష్ి అగుట; మర్శయు
అప సత లుల కార్యములు 8లో హింస వలన సంఘము యిెర్ూష్లేము నుండి
చెలో ాచెదుర్ై పార్శపల వుట.

అంతర్గ త ఉదిక
ర త త మర్శయు బాహయ వయతిర్ేకత యిెర్ూష్లేములోని నూతన సంఘమును

నిర్మతాిహప్ర్చాయి అని మనం ఊహించవచుు. కాని ప్ర్శశుదాధతు శకనత ఆధీనములో, వాసత వికత దీనికన
భినింగా ఉంది. సువార్త సాక్షయము దాని యొకు ప్ుర్పగమనములో ఆటంకం అనేది లేకుండా మర్శంత
శకనతవంతంగా ముందుకు సాగుతయంది.

యూద్య మరియు స్మర్య
అప సత లుల కార్యములలోని ర్ండవ ప్రధాన విభాగము అప సత లుల కార్యములు 8:5-9:31లో

యూదయ మర్శయు సమర్యలో సంఘము యొకు సువార్త సాక్షయముపై దృషిర పడుతయంది. యూదయ
మర్శయు సమర్య పారంతములు, పాత నిబంధ్న గీంథములో ఇశాీయిేలుకు ఇవవబడిన వాగాేన దదశప్ు
దక్ష్ిణ, ఉతత ర్ పారంతములకు దాదాప్ు సమానముగా ఉనాియి. యిేసు తన ఆర్పహణముకు ముందు

ప్ర్శచర్య చదస్టన
ి పారంతములు ఇవి. యూదయ మర్శయు సమర్య పారంతముల మీద లూకా దృషిర ర్ండు
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ప్రధాన కథల గుంప్ులుగా విభజించబడుతయంది: అప సత లుల కార్యములు 8:5-40లో ఫిల్వప్ుప ప్ర్శచర్య
మర్శయు అప సత లుల కార్యములు 9:1-31లో పౌలు మార్మమనసుి.

ఈ కథలు సంఘము యొకు అంతర్గ త అభివృదిధ మీద దృషిర పడతాయి. ఉదాహర్ణకు,

అప సత లుల కార్యములు 8లో కొీతత విశావసులు ప్ర్శశుదాధతుతో నింప్బడుతయండగా అంతర్గ త అభివృదిధ
కొనసాగశంది, మర్శయు అప సత లుల కార్యములు 9లో సౌలు మార్మమనసుి తర్మవాత
అప సత లుడెైయాయడు.

ఏదదమన
ై ా, ఈ సంఘటనలతో పాటటగా, సంఘము లోప్ల కూడా ఉదిరకతత కల్వగశంది. ఉదాహర్ణకు,

కొందర్మ విశావసులు ఇంకను ప్ర్శశుదాధతు ప ందలేదు గనుక అప సత లుల కార్యములు 8లో కొనిి ప్రశిలు
తల తాతయి. అప సత లుల కార్యములు 8లో గార్డమవాడెన
ై స్ట్మోను అప సత లుల నుండి ప్ర్శశుదాధతును
కొనుగపలు చదయుటకు ప్రయతిించాడు.

మర్పవైప్ు, బాహయ అభివృదిధ మర్శయు వయతిర్ేకత ప్దధ తి కొనసాగశంది. ఉదాహర్ణకు, అప సత లుల

కార్యములు 8లో ఫిల్వప్ుప సువార్త ప్ర్శచర్య దావర్ా అనేకమంది మార్మమనసుి ప ందుట మర్శయు

అప సత లుల కార్యములు 9లో పౌలు మార్మమనసుి ప ందుట వంటి సంఘటనల దావర్ా యూదయ
మర్శయు సమర్య పారంతములలో సంఖ్ాయప్ర్ంగా సంఘము విసత ర్శంచంది.

ఏదదమన
ై ా, ఈ అభివృదిధ అవిశావసుల నుండి వయతిర్ేకత లేకుండా జర్శగద
ే ి కాదు. ఉదాహర్ణకు,

అప సత లుల కార్యములు 9లో పౌలు మార్మమనసుికు ముందు విశావసులను హింస్టించాడు, మర్శయు
అప సత లుల కార్యములు 9లో సౌలు మార్మమనసుి ప ందిన తర్మవాత కొందర్మ యూదులు ఆయనను
చంప్డానికన ప్రణాళిక వేశార్మ.

మర్పసార్శ, అంతర్గ త ఉదిరకతత మర్శయు బాహయ వయతిర్ేకత తయదకు సంఘమను అడు్కొనుటలో

విఫ్లమయాయయి. బదులుగా, తదుప్ర్శ ప్ర్శప్కవత మర్శయు సంఘములో సంఖ్ాయభివృదిధ కల్వగశంచుటకు
ప్ర్శశుదాధతయుడు ఈ సవాళో ను ఉప్యోగశంచాడు.

భూద్ిగెంతముల వర్కు
అప సత లుల కార్యముల యొకు మూడవ ప్రధాన విభాగము సువార్త వాగాేన దదశప్ు

సర్శహదుేలను దాటి, ఆ దినములలో తెల్వస్టినటట
ో గా, భూదిగంతముల వర్కు ఏ విధ్ముగా విసత ర్శంచనదో
వివర్శసత ుంది. మనము ప్రసత ావించనటట
ో గా, ఈ విభాగమును మర్శంత విప్ులంగా ప్ర్శశీలన చదదే ాము,
9:32-12:25లో ఫేనీకే, కుప్ర, అంతియొకయలో సువార్త విసత ర్ణతో ఆర్ంభించుదము.

ఫేనీకే, కుప్ర, మరియు అెంతియొకయ
ఈ విభాగము సువార్త సమీప్ అనయ పారంతముల ైన ఫేనీకే, కుప్ర, మర్శయు స్టిర్య
శ ా

అంతియొకయలో ప్రబలుతయండగా మొదటిగా యూదయ మర్శయు సమర్య పారంతాల ఆవల

విసత ర్శంచన విధానము మీద దృషిర పడుతయంది. అప సత లుల కార్యములలోని ఈ భాగములో, అప సత లుల
కార్యములు 9:32-43లో లుదే మర్శయు యొపపలో పేతయర్మ ప్ర్శచర్యను, 10:1-11:18లో కస
ై ర్శయలో
అనుయడెన
ై కోర్ేిల్వకన చదస్టన
ి పేతయర్మ ప్ర్శచర్యను, 11:19-30లో స్టిర్య
శ ా అంతియొకయలో సువార్త
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విసత ర్ణను, మర్శయు 12:1-25లో యిెర్ూష్లేములో పేతయర్మ అదుుతముగా చెర్సాలలో నుండి
విమోచంచబడుటను గూర్శు మనము చదువుతాము.

నిర్ాశుర్యంగా, అంతర్గ త అభివృదిధ మర్శయు ఉదిరకతత ప్దధ తి ఇకుడ కూడా కొనసాగాయి. అంతర్గ త

అభివృదిధని గూర్శు అనేక ఉదాహర్ణలను లూకా నివేదించాడు. ఉదాహర్ణకు, అప సత లుల కార్యములు
10లో అనుయలు సంఘములో చదర్ుబడా్ర్మ మర్శయు అప సత లుల కార్యములు 12లో పేతయర్మ చెర్సాల
నుండి అదుుతంగా విడిపించబడినప్ుపడు సంఘము పల ర తిహించబడింది.
దీనితో పాటటగా ఉదిరకతతలు కూడా ఉనాియి. ఉదాహర్ణకు,

అప సత లుల కార్యములు 11లో అనేకమంది యూదులు సంప్ూర్ణ సంఘ సహవాసములో

అనుయలను చదర్ముటకు నిర్ాకర్శంచార్మ, మర్శయు అప సత లుల కార్యములు 11లో పాత నిబంధ్న ఆహార్
నియమాలను కోలోపతయనాిమని ఎదుర్మ తిర్శగార్మ.

ఈ భాగములో కూడా, లూకా బాహయ అభివృదిధని మర్శయు వయతిర్ేకత ప్దధ తిని ఉదాఘటించాడు.

ఉదాహర్ణకు, అప సత లుల కార్యములు 10లో కోర్ేిల్వ మర్శయు అనేక అనుయల మార్మమనసుి సంఘటన
దావర్ా మర్శయు అప సత లుల కార్యములు 11లో అంతియొకయలో బర్ిబా మర్శయు ఇతర్మల ప్ర్శచర్య
విజయము దావర్ా బాహయ అభివృదిధని గూర్శు ఆయన వారశాడు.

అయితద ఈ అభివృదిధ వయతిర్ేకత లేకుండా లేదు. ఈ హింసలో అప సత లుల కార్యములు 12లో

యాకోబు మర్ణము మర్శయు అప సత లుల కార్యములు 12లో పేతయర్మ చెర్ప్టర బడుట ఉనాియి.

ఉదిక
ర త త మర్శయు వయతిర్ేకత ఉనినూ, సువార్త సాక్షయము అడ్ గశంచబడలేదు. ప్ర్శశుదాధతయుడు

సంఘ సువార్త ప్రకటనను మర్శయు శష్యర్శకమును ఆశీర్వదించుట కొనసాగశంచాడు. ఆయన జఞతిప్ర్మన
ై
భినితావలను మర్శయు హింసను అధిగమించాడు, పేతయర్మను అదుుతముగా చెర్సాల నుండి

విడిపించాడు. మార్గ ములో ఎనిి అవర్పధాలు వచుననూ, సువార్త ముందుకు కొనసాగుతూనే ఉంది.

కుప్ర, ఫ్ుుగియ మరియు గలతీయ
అప సత లుల కార్యములు 13:1-15:35లో, లూకా తన నాలగ వ ప్రధాన భాగమును చర్శుంచాడు:

కుప్ర, ఫ్ుైగశయ మర్శయు గలతీయలో సువార్త విసత ర్ణ. ఈ భాగములో, సువార్త యిెర్ూష్లేము,

యూదయ మర్శయు సమర్యను దాటి చని ఆస్టియాలోని తూర్మప పారంతాలలోకన ప్రబల్వంది. అప సత లుల
కార్యములలోని ఈ భాగము ర్ండు ప్రధాన భాగాలుగా విభాగశంచబడుతయంది: అప సత లుల కార్యములు

13:1-14:28లో పౌలు యొకు మొదటి మిష్నర్ర యాతర, మర్శయు అప సత లుల కార్యములు 15:1-35లో
యిెర్ూష్లేము సభ.

ఆయన ప్రణాళికను దృషిరలో ఉంచుకొని, ఈ భాగములో కూడా లూకా అంతర్గ త అభివృదిధ

మర్శయు ఉదిక
ర త త ప్దధ తిని ప్రతిబింబించాడు. అప సత లుల కార్యములు 14లో గలతీ పారంతములోని

సంఘములను పౌలు బలప్ర్చుట, మర్శయు అప సత లుల కార్యములు 15లో కతీసత ును అంగరకర్శంచన
అనుయల నుండి సునితి ఆశంచవదే ని యిెర్ూష్లేము సభా నిర్ణయము వంటి విష్యాల దావర్ా ఆయన
అంతర్గ త అభివృదిధని సూచంచాడు.

లూకా ఈ భాగములో ప్రతదయకముగా అనుయల మార్మమనసుికు సంబంధించన ఆచర్ణాతుక

కనోష్రతలను గూర్శు వారస్టినప్ుపడు అంతర్గ త ఉదిక
ర త తను కూడా ప్రసత ావించాడు. అప సత లుల కార్యములు
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15లో సునితి మర్శయు సాంప్రదాయ యూదుల ఆహార్ నియమాల విష్యములో యూదులు మర్శయు
అనయ విశావసులకు మధ్య ఉదిక
ర త త ఏర్పడింది.

బాహయ అభివృదిధ మర్శయు వయతిర్ేకతకు సంబంధించ, అప సత లుల కార్యములు 14లో పౌలు

మొదటి మిష్నర్ర యాతర దావర్ా కల్వగశన సంఖ్ాయభివృదిధ వంటి అనేక విష్యాలను లూకా ప్రసత ావించాడు.
కాని మునుప్టివల , ఈ అభివృదిధ బలమన
ై వయతిర్ేకతతో కల్వస్టి ఉంటటంది. ఉదాహర్ణకు, అప సత లుల
కార్యములు 14లో, ప్రతదయకముగా లుసత ,ర ఈకొనియ మర్శయు అంతియొకయలో పౌలు మర్శయు

బర్ిబాను అవిశావసుల ైన యూదులు తిర్సుర్శంచార్మ. ఏదదమైనా, ప్ర్శశుదాధతయుడు సంఘమును
ముందుకు నడిపించాడు మర్శయు తన ప్రజల మార్గ ములో వచదు ఆటంకములను తొలగశంచు
శకనతనిచాుడు. అనివార్యమన
ై సువార్త దదవుని ఉదదేశాలను నర్వేర్ముటకు కొనసాగశంచబడింది.

ఆస్టియా, మాస్టిద్ో నియ మరియు అకయ
అప సత లుల కార్యముల యొకు ఐదవ ప్రధాన భాగము 15:36 నుండి 21:16 వర్కు వాయపించంది,
ఇకుడ సువార్త సాక్షయము ర్పమా ప్టర ణముల ైన ఆస్టియా, మాస్టిదో నియా మర్శయు అకయకు

వాయపించంది. అప సత లుల కార్యములు యొకు ఈ భాగము పౌలు యొకు ర్ండవ మర్శయు మూడవ
మిష్నర్ర యాతరలను చర్శుసుతంది, ఈ సమయములో పౌలు మునుప్టి వల చని ఆస్టియా యొకు

తూర్మప పారంతము నుండి ప్రయాణంచాడు, కాని అటటతర్మవాత చని ఆస్టియాలోని ప్శుమ ప్టర ణాలలోకన
వళాోడు, మర్శయు మాస్టిదో నియాలోని అనేక నగర్ాలలోకన ఏగశయన్ సముదరము గుండా వళాోడు మర్శయు
ఆధ్ునిక గరస
ీ ు దదశమైన అకయకు వళాోడు.

పౌలు యొకు ర్ండవ మిష్నర్ర యాతర అప సత లుల కార్యములు 15:36-18:22లో నమోదు

చదయబడింది, మర్శయు అప సత లుల కార్యములు 18:23-21:16లో మూడవ మిష్నర్ర యాతర నమోదు

చదయబడింది. ఇప్పటికే మనకు తెల్వస్టిన ప్దధ తిలో, ఈ అధాయయాలు అంతర్గ త అభివృదిధ మర్శయు ఉదిక
ర తత
మధ్య సంబంధ్మును ఉదాఘటిసత ాయి. ఇకుడ మనము అంతర్గ త అభివృదిధకన సంబంధించ అనేక

ఉదాహర్ణలను చూసాతము, అప సత లుల కార్యములు 18లో అకుల మర్శయు పిస్ట
ర ిులో అప లోను

హెచుర్శంచుట మర్శయు అప సత లుల కార్యములు 19లో ఎఫసు సమాజమందిర్ములో మర్శయు తయర్నుి
పాఠశాలలో పౌలు బో ధ్న చదయుట.

ఈ అంతర్గ త అభివృదిధతో పాటటగా అధిక ఉదిరకతత కూడా ఉండినది. ఉదాహర్ణకు, అప సత లుల

కార్యములు 15లో పౌలు మర్శయు బర్ిబా మార్ము విష్యములో వివాదముకు గుర్ై విడిపల యార్మ,
మర్శయు అప సత లుల కార్యములు 20లో చెడు ఉదదేశాలను కల్వగశన సంఘ నాయకుల విష్యములో
జఞగీతత వహించుమని పౌలు సంఘమును హెచుర్శంచాడు.

బాహయ అభివృదిధ మర్శయు వయతిర్ేకతను గూర్శు కూడా మనము చదువుతాము. ఉదాహర్ణకు,

పౌలు సంపాదించుకుని అనేకమంది విష్యములో మర్శయు అప సత లుల కార్యములు 15-21లో

ఆయన యొకు ర్ండవ మర్శయు మూడవ మిష్నర్ర యాతరలో సాాపించన సంఘాలలో బాహయ అభివృదిధని
మనము చూడవచుు. కాని, అప సత లుల కార్యములు 17 మర్శయు 20లో పౌలును సంహర్శంచుటకు
ప్రయతిించన కోపల దిక
ర త ుల ైన సమూహములు, మర్శయు ప్రతి ప్టర ణములో పౌలును వంబడించన

యూదుల ైన జిలేతయల సంఘటనల వంటి వాటిలో మనం వయతిర్ేకతను కూడా చూసాతము. మర్పసార్శ,
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సువార్త భూదిగంతముల వర్కు ప్రభావవంతంగా ప్రబల్వంది అని లూకా చూపించాడు. అంతర్గ త ఉదిక
ర తత
మర్శయు బాహయ వయతిర్ేకతలు తర్చూ ఉండదవే, కాని ప్ర్శశుదాధతు శకనత దావర్ా కొనసాగే సువార్త
సాక్షయమును అవి ఆప్లేకపల యాయి.

రోము
చవర్శగా, లూకా కథనములోని చవర్శ భాగము అప సత లుల కార్యములు 21:17-28:31లో
ర్పములో సువార్త సాక్షయము మీద దృషిర పడుతయంది. ఈ భాగము యిెర్ూష్లేము మొదలుకొని,

అటటతర్మవాత అతడు అప్పగశంచబడుట, చెర్ మర్శయు ర్పముకు తర్ల్వంచుటపన
ై దృషిర పడుతయంది. ఈ
సంఘటనలు నాలుగు విసత ృత భాగములుగా విభాగశంచబడతాయి: అప సత లుల కార్యములు 21:17-

23:11లో యిెర్ూష్లేములో పౌలు యొకు అంతిమ సాక్షయము, 23:12-26:32లో పౌలు చెర్, 27:1-

28:14లో ర్పముకు అతడు చదస్టన
ి కష్ర మైన ప్రయాణం, మర్శయు చవర్శగా, 28:15-31లో ర్పములో అతని
సాక్షయము.

మనము ఊహించనటట
ో గా, ఈ అధాయయములలో అంతర్గ త అభివృదిధ మర్శయు ఉదిక
ర త త ప్దధ తి

యొకు సుప్ర్శచతమన
ై నమూనా ఉంది. అంతర్గ త అభివృదిధకన సంబంధించన ఆధార్ాలు అనేకములు

ఉనాియి, అప సత లుల కార్యములు 21లో అనేకమంది అనుయలు విశావసములోకన నడిపించబడినప్ుపడు
యిెర్ూష్లేములోని యూదా విశావసులకు కల్వగశన అనందం, మర్శయు అప సత లుల కార్యములు 22లో
సువార్త విసత ర్ణ కొర్కు బాధ్కన
ై ా మర్శయు చావుకన
ై ా స్టిదధప్డిన పౌలు మర్శయు ఇతర్మలు.

అయితద, ఈ అంతర్గ త అభివృదిధ ఉదిరకతతతో కూడినదిగా మనము చూసాతము, అప సత లుల

కార్యములు 21లో తమ సాంప్రదాయమును విడిచపటటరమని పౌలు యూదుల న
ై విశావసులకు

బో ధించుచునాిడను ప్ుకార్మ, మర్శయు ప్ర్యవసానంగా అప సత లుల కార్యములు 21లో యిెర్ూష్లేము
సంఘములో అతని ప్రసనిత కల్వగశంచన ఉదిక
ర త త.

బాహయ అభివృదిధ మర్శయు వయతిర్ేకతా ప్దధ తిని కూడా మనము చూసాతము. ఈ కాలములో

సంఘము బాహయ అభివృదిధలో గొప్ప ప్రగతిని సాధించందని లూకా నివేదించాడు. ఉదాహర్ణకు,

అప సత లుల కార్యములు 23, 24, 25, 26, 28లో అనేక ఉనిత-సాాయిలో ఉని అధికార్మలకు పౌలు
సువార్త ప్రకటించగల్వగాడు మర్శయు అప సత లుల కార్యములు 28లో ర్పములో ఎటటవంటి అవర్పధ్ము

లేకుండా సువార్త ప్రకటించాడు. కాని, ఈ అభివృదిధతో పాటటగా బలమన
ై వయతిర్ేకత కూడా ఉందని లూకా
సూచంచాడు, అప సత లుల కార్యములు 24లో ర్పమా ప్రభుతవము పౌలును ప్టటరకొని నాలుగు-యిేండుో
బంధ్కములో ఉంచుట మర్శయు అప సత లుల కార్యములు 28లో ర్పములో పౌలు జల
ై ులో ఉండుట.
అప సత లుల కార్యములలోని ప్రతి ప్రధాన భాగము సువార్త యొకు నముకమన
ై సాక్షయము

విఫ్లమవవలేదు అని ర్మజువు చదసత ుంది. సువార్త ను యిెర్ూష్లేము మొదలుకొని ర్పమా సామాాజయప్ు

ర్ాజధాని వర్కు తీసుకువళలో శకనతని ప్ర్శశుదాధతయుడు సంఘముకు అనుగీహించాడు. సంఘము అంతర్గ త
మర్శయు బాహయ ఉదిక
ర త తలు అనుభవించప్పటికత, దదవుని ర్ాజయము భూదిగంతముల వర్కు

ప్రకటింప్బడుచుండగా నిర్ాటంకము కల్వగశన సువార్త సంఘములో ఆతీుయ ప్ర్శప్కవతను మర్శయు
సంఖ్ాయప్ర్మన
ై విసత ర్ణను కల్వగశంచంది.
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ఆధునిక అనువర్త నము
ఇప్పటివర్కు మనము అప సత లుల కార్యములు యొకు అలంకార్శక ప్రణాళికను మర్శయు విష్య

సూచకను ప్ర్శశీలన చదశాము గనుక, ఇప్పడు మన మూడవ అంశమును చూదాేము: ఆధ్ునిక
అనువర్త నము కొర్కు మటట
ో . అప సత లుల కార్యములలోని సతాయలను మన కాలములో

అనువర్శతంచుకొనునప్ుపడు మనము గమనించవలస్టిన కొనిి ప్రధాన అంశాలు ఏమిటి? ఈ అంశమును
విశదీకర్శంచుటకు, మొదటిగా అప సత లుల కార్యములు యొకు సాహితయ లక్షణమును చూదాేము, దాని
యొకు ప్రధాన లక్షణాలను ప్ర్శశీలన చదదే ాము. ర్ండవదిగా, ఈ ప్ుసత కము యొకు ఆధ్ునిక

అనువర్త నము మీద ప్రభావము చూపే మొదటి శతాబే ము మర్శయు మన కాలముకు మధ్య ఉని కొనిి
విచదుధ్ములను గూర్శు మాటాోడుదాము. మర్శయు మూడవదిగా, అప సత లుల కార్యముల యొకు

అర్ామును మన స ంత జీవితాలతో అనుసంధానించుటకు సహాయముగా ఉండద మొదటి శతాబే ము

మర్శయు ఆధ్ునిక కాలముకు మధ్య కొనిి కొనసాగశంప్ులను మనము ధ్ృవీకర్శంచుదము, అప సత లుల
కార్యములు యొకు సాహితయ లక్షణముతో ఆర్ంభించుదము.

సాహితయ లక్షణము
వివిధ్ ర్కాల న
ై సాహితయము వాటి యొకు భావాలను వివిధ్ మార్ాగలలో తెల్వయజేసత ుంది.

ఉదాహర్ణకు, బెైబిలులో అనేక ర్కాల న
ై సాహితాయలను మనము కనుగొంటాము. చార్శతిక
ర కథనాలు,
ప్దాయలు, ఉప్నాయసాలు, ఉప్మానాలు, సామతలు, ధ్ర్ుశాసత మ
ర ు మొదలగునవి. వీటిలో ప్రతి సాహితయ

విధానము వివిధ్ మార్ాగలలో మాటాోడుతయంది. అప సత లుల కార్యములను బాధ్యతాయుతమన
ై విధ్ముగా

అర్ాం చదసుకోవాలని మనం ఆశస్టేత , అది ఏ ర్కమన
ై సాహితయము మర్శయు అది ఏ విధ్ముగా దాని యొకు
భాగాలను తెల్వయజేసత ుంది అనే విష్యాలను మనము ప్ర్శగణలోకన తీసుకోవాల్వ.

ఒక సాహితయ కోణంలో అప సత లుల కార్యములను గూర్శు మనము అనేక విష్యాలు చెప్పవచుు,

కాని కేవలము మూడు పారముఖ్యమన
ై లక్షణాలను మాతరమే చూపించుటకు సమయము

అనుకూల్వసుతంది. మొదటిగా, లూకా తాను నివేదించన వాటిని చాలా జఞగీతతగా ఎంపిక చదసుకునాిడు.
ర్ండవదిగా, అప సత లుల కార్యములను ఉప్కథార్ూప్ముగా ర్ూప ందించాడు. మూడవదిగా, ఆయన

యొకు అనేక బో ధ్నలను అవయకత మార్ాగలలో మాటాోడాడు. అప సత లుల కార్యములలో ఎంపిక చదసుకుని
విధానమును మొదటిగా ప్ర్శశీలన చదసత ూ ఆర్ంభించుదాము.

ఎెంపికచ్దయుట
ప్రతి చర్శతరకార్మడు ఎంపిక చదస్టవ
ే ాడిగా ఉండాల్వ. ఏ మానవుడెన
ై సమగీ నివేదనను అందించడానికన

ఈ ప్రప్ంచములో అనేక వాసత వాలు, వయకుతలు మర్శయ సంఘటనలు ఉనాియి. అప సత లుల

కార్యములలోని సంఘటనలు యిేసు యొకు ఆర్పహణము మొదలుకొని ర్పములో పౌలు బంధించబడుట
వర్కు, మూడు లేదా నాలుగు దశాబాేల కాలము వర్కు ఉనాియి. ఈ కాలములో సంఘములో

ఆశుర్యకర్మైన సంఖ్యలో ముఖ్యమన
ై సంఘటనలు జర్శగాయి – ల కనుంచలేని. అయితద, లూకా కేవలము
28 చని అధాయయాలు మాతరమే వారశాడు. కాబటిర, చెప్ుపటకు వీలుగల ఒక చని భాగము మాతరమే
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నివేదించాడని మనకు తెలుసు. అయితద ఏ సంఘటనలను ప ందుప్ర్చాలో ఆయన ఎలా నిర్ణయించాడు?
వేటని
ి విడిచపటారలో ఎలా నిర్ణయించాడు? అప సత లుల దావర్ా యిేసు ప్నిని అర్ాం చదసుకొనుటలో

సంకనోష్రమన
ై చర్శతల
ర ోని కొనిి విష్యాలను ఎనుికొనడానికన ప్ర్శశుదాధతయుడు లూకాను నడిపించాడు,
మర్శయు అప సత లుల యొకు కొనిి ముఖ్యమైన బో ధ్నలను స్ట్వకర్శంచడానికన తన పాఠకులను
పేరర్ప
ే ించాడు.

కాబటిర, అప సత లుల కార్యములను ఆధ్ునిక ప్రప్ంచములో అనువర్శతంచడానికన మార్ాగలను

మనము కనుగొనుచుండగా, మనము ర్ండు ప్నులు చదయాల్వ. ఒకవైప్ు, ఈ కాలప్ు సంఘ చర్శతరను

గూర్శు మనము తెలుసుకోవాలని ఆశంచు ప్రతి విష్యమును లూకా నివేదించాడు అని ఆలోచన చదస్టే

పల ర్పాటట నుండి తొలగశపల వాల్వ. సమాధానం ఇవవని అనేక ప్రశిలు మిగశల్వపల యాయి, గనుక మన ప్రతి
ఆధ్ునిక సమసయకు సమాధానం కొర్కు అప సత లుల కార్యములలో వతకడం మానివేయాల్వ.

మర్పవైప్ు, అప సత లుల కార్యములలోని ప్రతి కథనము లూకా తన యొకు దవందవ ఉదదేశమును

నర్వేర్ముటకే వారశాడని మనం జఞాప్కముంచుకోవాల్వ. కాబటిర, లూకా యొకు లక్షయమును

కొనసాగశంచుటకు ఇది ఎలా సహాయప్డుతయంది అనే వలుగులోనే మనము ఈ ప్ుసత కమును చదవాల్వ.
మనము తర్చూ ఈ విధ్మన
ై ప్రశిలు అడగాల్వ: ఆదిమ సంఘమును గూర్శు ఇది నాకు ఏమి
చెబుతయంది? ఏ స్టిదధ ాంతమును అవలంబించమని పల ర తిహిసత ుంది?

ఉప్కథఘర్ూప్ము
ఎంపికచదయబడినదిగా మాతరమే గాక అప సత లుల కార్యముల సాహితయము ఉప్కథార్ూప్ముగా

లేక ఎపిసల డో వార్శగా కూడా ఉనిది. అనగా, అప సత లుల కార్యములు చని చని కథల మర్శయు

కథనముల స్టేకర్ణ. మనము అప సత లుల కార్యములు చదువుచునిప్ుపడు, ప్రతి వయకనతగత కథనము

లూకా యొకు ప్రణాళిక మర్శయు సందదశమంతటిలో భాగము అని మనం గమనించాల్వ. కతస
ీ త ులో దదవుని
ర్ాజయప్ు సువార్త ను గూర్శు థెయొఫిలాకు బో ధించద ఆయన ప్ని అంతటిలో ప్రతి ఒకుటీ ఏదొ క విధ్ంగా

సహాయప్డుతయంది. కాబటిర, అప సత లుల కార్యములలో మనము చదివే ప్రతి ఎపిసల డ్ కన ఈ పదే చతరము
నేప్థయముగా మర్శయు సందర్ుముగా ఉండాల్వ.

కాని ప్రతి ఎపిసల డ్ భినింగా కూడా ఉంటటంది. ప్రతి దానికన స ంత చనిచని సూచనలు

ఉనాియి, సువార్త దావర్ా కతస
ీ త ులో దదవుని ర్ాజయమును నిర్శుంచుట కొనసాగశంచుటకు సంఘము ఎలా
ఉండాలో బో ధించు స ంత వివర్ణలు ఉనాియి. అనగా మనము అప సత లుల కార్యములను

చదువుచునిప్ుపడు, ఆయన చదసత ుని వయకనతగత సూచనలను కపిపప్ుచదుంత విధ్ంగా లూకా యొకు

ఉదదేశముపై మనము ఆసకనత చూప్కూడదు. ప్రతి ఎపిసల డ్ గొప్ప లక్ష్యయనికన ఎలా దో హదప్డుతయందో అర్ాం
చదసుకుంటూ, చని మర్శయు పదే చతరం ర్ండింటీ మీద దృషిరపటారల్వ, అయితద ఆ లక్షయప్ు వివర్ాలను
నిర్వహించుటలో ప్రతి ఎపిసల డ్ ఎలా సహాయప్డుతయందో కూడా చూడాల్వ.

ఎంపిక చదయుట మర్శయు ఉప్కథార్ూప్ముతో పాటటగా, అప సత లుల కార్యములు యొకు కథన

ర్ూప్ము దాని యొకు శైల్వ మర్శయు బో ధ్నను ఎకుువగా తెల్వయజేయు ప్దధ తిలో అవయకత ంగా కూడా
ఉంటటంది.
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అవయకత ము
విసత ృతంగా చెపాపలంటే, కొీతత నిబంధ్న గీంథములో ర్ండు ప్రధాన ర్కాల ైన సాహితాయలు ఉనాియి:

వాయఖ్యన ఉప్దదశం మర్శయు తార్శుక ఉప్దదశం. తార్శుక ఉప్దదశం అనగా సంభాష్ణను సూచంచద
సాహితయము, ప్ుసత కములో ఒక వయకనత మాటాోడుట, లేదా ర్చయిత తన పాఠకులతో ప్రతయక్షంగా

మాటాోడుట. ఉదాహర్ణకు, కొీతత నిబంధ్న ప్తిరకలు ప్రప్రథమంగా తార్శుక ఉప్దదశాలు, వీటిలో పౌలు వంటి
ర్చయితలు ప్తిరక అందుకుని పాఠకులతో ప్రతయక్షంగా మాటాోడతార్మ. వాసత వానికన, కొనిి ప్తిరకలలో
కథనము యొకు తయనకలు కూడా ఉంటాయి మర్శయు అప్ుపడప్ుపడు కతర్తన లేదా సామత కూడా

కనుగొంటాము. కాని అవి ఎకుువశాతం తార్శుక ఉప్దదశముతో కూడియుంటాయి. మర్శయు ఇకుడ

తార్శుక ఉప్దదశము గూర్శు మనం చెపాపలనుకొనుచుని ప్రధాన విష్యం ఏమిటంటే, అది దాని యొకు
బో ధ్నలను ప్రతయక్షంగా మర్శయు సపష్ర ంగా తెల్వయజేసత ుంది. ఆలోచన చదయుమని లేదా ఏదెైనా

చదయుమని పౌలు తన పాఠకులకు ప్తిరక వారస్టినప్ుపడు, ఆయన ఉదదేశంచనది వార్శకన ప్రతయక్షంగా
చెపాపడు.

మర్పవైప్ు, వాయఖ్యన ఉప్దదశం అనేది నాలుగు సువార్త లలో, మర్శ ముఖ్యంగా, అప సత లుల

కార్యములలోని ఈ పాఠములలో కూడా ప్రబలమన
ై సాహితయ ర్కము. వాయఖ్యన ఉప్దదశం అనగా కథ చెపిప
కొంచెం తకుువ ప్రతయక్షంగా బో ధ్న అందించద సాహితయము. ఖ్చుతంగా, తార్శుక ఉప్దదశం ఈ ప్ుసత కాలలో
కూడా కనిపిసత ుంది, ప్రధ్మముగా కొనిి పాతరల యొకు ఉప్దదశాలలో కనిపిసత ుంది, కాని సువార్త లు
మర్శయు అప సత లుల కార్యములలో ప్రబలమన
ై సాహితయ ర్కము కథనమయ
ై ునిది. మర్శయు

విష్యాలను సపష్ర ంగా తెల్వయజేస్టే తార్శుక ఉప్దదశం వల కాకుండ, వాయఖ్యన ఉప్దదశం విష్యాలను
అవయకత ంగా తెల్వయజేసత ుంది, పాఠకులకు పాఠములను భావించద అనుమతి కల్వగశసత ుంది. కథనాలు

పాఠకులను ప్రతయక్ష హెచుర్శకల దావర్ా కాకుండా మర్శంత సూక్షు మార్ాగలలో ప్రభావితం చదసత ాయి.

పాఠకులు పాతరల యొకు వైఖ్ర్మలు, కనయ
ీ లు మర్శయు మాటల నుండి నేర్ముకొనుటకు, దదవునికన

ఇష్ర మన
ై వాటిని స్ట్వకర్శంచ మర్శయు దదవుని చతత ముకు విర్మదధ మైన వాటిని తిర్సుర్శంచాలనే ఉదదేశముతో
ఇవి ర్ూప ందించబడినవి.

దీనిని గూర్శు ఈ విధ్ంగా ఆలోచన చదయండి. చాలా వర్కు, అప సత లుల కార్యములు వంటి

కథనాలు కేవలము వాసత వాలను తెల్వయజేయుచునిటట
ో మాతరమే కనిపిసత ాయి. ఇది జర్శగశంది, అది

జర్శగశంది, అటటతర్మవాత ఇంకా ఏదో జర్శగశంది. పైకన, ఇది సంఘటనల నివేదికగా కనిపిసత ుంది. మనము
చూచనటట
ో గా, అప్ుపడప్ుపడు లూకా తన కథలలోని అంశాల యొకు పారముఖ్యతను గూర్శు సపష్ర ంగా

వాయఖ్ాయనించాడు. కాని ఎకుువశాతం, ఆయన సంఘటనలను లేదా వాసత వాలను తకుువ లేదా అసలు

వాయఖ్య లేకుండా వివర్శంచాడు. ఏదదమన
ై ా, వాసత వమేమిటంటే ఆయన కథనాలు కేవలము సంఘటనలను
నివేదించుటకు మాతరమే వారయబడలేదు. ఆయనకు ఉప్దదశ ఉదదేశములు కూడా ఉనాియి, కనుక ఈ
ఆలోచనలను అవయకత ంగా తెల్వయజేయుటకు ఆయన కథనాలను ఉప్యోగశంచాడు.

ఈ ఆలోచనను నా జీవితములో ఒక సంఘటనతో నేను ఉదహర్శసత ాను. నా కుమార్త చని

వయసుిలో ఉనిప్ుపడు, ర్ాతిర భోజనానికన ముందు చాకో ట్ తినవదే ని చెపాపను. అయితద ఒక సాయంతరం
ఆమ పదాలపై చాకో టత త బలో దగగ ర్కు వచుంది. చాకో ట్ తినాివా అని నేను అడిగాను మర్శయు కళతుపదే వి చదసత ూ ఇలా సమాధానం ఇచుంది: “నా వదే చాకో ట్ ఏమీ లేదు, నానాి.”
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తల్వో గా లేదా తండిగ
ర ా, ప్ర్శస్టా తి
ి ని ఎదుర్పుడానికన ర్ండు మార్ాగలు నా ముందు ఉనాియి. తార్శుక

ఉప్దదశం దావర్ా ఈ ప్ర్శస్టా తి
ి ని ప్రతయక్షంగా మర్శయు సపష్ర ంగా ప్ర్శష్ుర్శంచవచుు. “నీవు నిజం చెప్పలేదు.

నీ ముఖ్ంలో నాకు కనిసుతంది! నీవు ప్టటరబడిపల యావు” అని నేను చెప్పవచుు. కాని నాకు కథన మార్గ ం
కూడా ఉంది, ఇది మర్శంత ప్ర్పక్షంగా మర్శయు అవయకత ంగా ఉంటటంది. నా చని కుమార్త ను ఒడిలో

కూర్పుబెటర టకొని ఆమతో ఇలా చెప్పవచుు, “నీకొక కథ చెబుతాను. ఒకసార్శ, మంచ దుసుతలు ధ్ర్శంచ

ఆడుకోకూడదు అని ఒక చని పాప్కు చెపాపర్మ. కాని ఆ పాప్ వినకుండా మంచ దుసుతలతో ఆడుకొనింది
మర్శయు ఆ దుసుతలు ముర్శకప
ై ల యాయి. ఆ చని పాప్ ప్నులను గూర్శు నీవు ఏమి
అనుకుంటటనాివు?”

ఇటటవంటి కథన అలంకార్శక ప్రణాళిక ప్రధ్మంగా అవయకత సాాయిలలో ప్నిచదసత ుంది. “ఆ చని పాప్

మాట వినకపల వడం మంచప్ని కాదు కదా?” అని ఆమను ఆశుర్ాయనికన గుర్శచయ
ద డానికన అవకాశం

ఏర్పడుతయంది. కథనము యొకు అదుుతము మర్శయు శకనత ఏమిటంటే ఇది ఈ విధ్మన
ై ఆలోచనలను
అవయకత ంగా తెల్వయజేసత ుంది. ఇది తగశనంతం సూక్షుంగా ఉంటే, కథ వినుచునివార్శని ఆ కథ వాసత వంగా
జర్శగశన ప్ర్శస్టా త
ి యలలోకన నిమగిము చదసత ుంది. వినువార్మ తముునుతాము సమర్శాంచుకోకుండా
ఉండడానికన సహాయప్డుతయంది. ఇది వినేవార్శకన మర్శంత బో ధించదగశనదిగా ఉంటటంది.

అప సత లుల కార్యములలో సుమార్మ 70% కథన ర్ూప్ములోనే ఉనిది. ఈ ప్ుసత కములో చాలా

వర్కు, లూకా ప్రతదయకముగా పాఠకులకు ఇలా చెబుతయనాిడు, “ఆదిమ సంఘములో దదవుని కార్యమును
గూర్శు ఒక కథ చెబుతాను.” వాసత వానికన, అతడు వార్శకన చెపిపన కథ ఖ్చుతముగా నిజమైనది. వాసత విక
చార్శతిరక ప్రప్ంచములోకన ప్రవేశంచునటట
ో అతడు వార్శని ఆహావనించాడు. అయితద అతడు నమోదు చదస్టిన
వాసత వాల నుండి ముగశంప్ులను తన పాఠకులే భావించాలని అతడు ఆశంచాడు గనుక ఈ చర్శతన
ర ు ఒక

కథ ర్ూప్ములో ప్రసత ుతించాడు. కాబటిర, మనము అప సత లుల కార్యములను చదువునప్ుపడు, ఈ అవయకత
బో ధ్నలను వదకుట చాలా అవసర్ము.

వాసత వానికన, ఏదెన
ై ా బెైబిలు కథనమును ప్ర్శశీలన చదస్టి మన జీవితాలలో అనువర్శతంచుకొను

ముఖ్య మార్గ ము ఒకటి, జర్మగుతయని కార్యములకు దదవుడు ఎలా సపందిసత ునాిడో చూడడం.

అనిిటినిమించ, ఆయన మాటలు మర్శయు కార్ాయలు ఖ్చుతమన
ై వి. ఫ్ల్వతముగా, అప సత లుల

కార్యములలో దదవుడు ఆమోదించద మర్శయు ఆశీర్వదించద, అదద విధ్ంగా అమోదించని మర్శయు శపించద
విష్యాలను మనం ఎలో ప్ుపడు గమనించాల్వ. దదవుడు ఆశీర్వదించద ప్రతిదీ మంచది, మర్శయు ఆయన

ఆమోదించని, శపించద ప్రతిదీ చెడ్ది. మనము అప సత లుల కార్యములు చదువునప్ుపడు, దదవుని కనష్రమన
ై
నముకాలు, వఖ్
ై ర్మలు మర్శయు ప్రవర్త నలను అనుకర్శంచాల్వ, మర్శయు ఆయనను వయతిర్ేకనంచద వాటిని
విడిచపటారల్వ.

దీనికన మించ, ప్రముఖ్ ఆదిమ సంఘ నాయకుల దృకపథాల మీద లూకా అధికంగా ఆధార్ప్డా్డు

గనుక, లూకా యొకు అవయకత బో ధ్న మీద మనము ఆధార్ప్డద మర్ొక మార్గ ము లూకా మనకు ఇచున
ఉదాహర్ణలను ప్ర్శశీలన చదయుట. అప సత లులు, ప్రవకత లు, మర్శయు గౌర్వనీయుల ైన ఇతర్ సంఘ

నాయకుల వంటి నముకమన
ై ప్రజలు ఏదెైనా చదస్టన
ి ప్ుపడు లేదా చెపిపనప్ుపడు, మనము వార్శ యిెడల
సానుభూతిప్ర్మలుగా ఉండుటకు పిలువబడా్మని భావించాల్వ. వార్శ కార్ాయలు తగశనవి, మర్శయు వార్శ
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సాక్షయము నిజమన
ై ది. ఫ్ల్వతంగా, ఆ పిలుప్ుకు మన హృదయాలలో సపందించుట, మర్శయు వార్శ
మాదిర్గ
శ ా మన ప్రవర్త నను మర్శయు ఆలోచనలను మార్ముకొనుట మన బాధ్యతగా ఉండాల్వ.

మర్శయు విర్మదధ ము కూడా వాసత వము. అప సత లుల కార్యములలోని పాతరలు అప సత లులు లేదా

సంఘము దావర్ా ఖ్ండించబడినప్ుపడు, వార్శ కనయ
ీ లు చెడ్వనియు, వార్శ మాదిర్ని
శ మనము

అనుసర్శంచకూడదనియు మనము భావించాల్వ. ఇప్ుపడు, అప సత లుల కార్యములలో లూకా ఇచున

భావాలు కేవలము ఇవి మాతరమే కాదు. కాని ఇవి ఆధ్ునిక పాఠకులు బెైబిలు కథనముల నుండి సర్న
ై
భావనలు ఎలా చదయాలో నేర్ముకొనుటకు సాపేక్షంగా కొంత ప్టటరను ఇసాతయి.

అప సత లుల కార్యముల సాహితయ లక్షణము యొకు ఈ అవగాహనను దృషిరలో ఉంచుకొని,

అప సత లుల కార్యములను మనకు అనువర్శతంచుకొను మార్గ మును ప్రభావితం చదయు మొదటి శతాబే ము
మర్శయు ఆధ్ునిక ప్రప్ంచముకు మధ్య ఉని విచదుధ్ములను చూదాేము.

విచ్దేధములు
బెైబిలు మన కొర్కు వారయబడిననూ, తినిగా అది మనకు వారయబడలేదు అని మనము

గుర్మతంచుకోవాల్వ. వాసత విక పాఠకులు థెయొఫిలా మర్శయు కతీ.శ. మొదటి శతాబే ప్ు ప్రజలు అని

సపష్ర ముగా మనకు తెలుసు. కాబటిర, ఒక విధ్ముగా, లూకా ర్చనను మనము చదువునప్ుపడు ఆయన
వార్శకన చెపిపన మాటలను వార్శ తర్మవాత ప ందుతయనాిము. లూకా మనకు చెపిపనది మనము

వినుటలేదుగాని, తన పాఠకులకు చెపిపన విష్యములను మనము చాటటగా వినుచునాిము. కాబటిర,
అప సత లుల కార్యములలో కనీసము కొనిి బో ధ్లు థెయొఫిలాకు మర్శయు లూకా యొకు ఇతర్
వాసత విక పాఠకులకు వర్శతంచన దానికన భినింగా మనకు వర్శతసత ాయని మనం భావించాల్వ. ఈ

వయతాయసములను ప్ర్శగణలోకన తీసుకోకుండా, లేఖ్నములో చూస్టినదానిని ఉనిది ఉనిటట
ో గా
ప్ునర్ావృతం చదస్టేత, దదవుని వాకయమును చాలా సార్మో ప్రమాదకర్మన
ై మార్ాగలలో తప్ుపగా
అనువర్శతంచుకొంటాము.

లూకా ప్రప్ంచముకు మర్శయు మన ప్రప్ంచముకు మధ్యనుని ఈ విచదుధ్ములను ర్ండు

మార్గ లలో సంగీహించుదాము. మొదటిగా, వార్శకన భినిమన
ై కాలములో మనము జీవిసుతనాిము.

మర్శయు ర్ండవదిగా, మొదటి శతాబే ము నుండి ప్రప్ంచము కొంత మార్మపచెందింది, కాబటిర లూకా

యొకు మొదటి పాఠకులకు మర్శయు మనకు వేర్ేవర్మ ప్ర్శస్టా త
ి యలు, ప్ర్శసర్ాలు ఉనాియి. అప సత లుల
కార్యముల మొదటి పాఠకులకు భినిమన
ై కాలములో మనం జీవిసుతనాిము అను విష్యమును
ప్ర్శశీలన చదసత ూ ఆర్ంభిచుదాము.

భిను కాలము
ఉదాహర్ణకు, అప సత లుల కార్యములు మొదటి శతాబే ములో కతీసత ు యొకు అధికార్శక సాక్షుల ైన

అప సత లుల మీద దృషిర పడుతయంది అను విష్యమును జఞాప్కముంచుకోవడం చాలా పారముఖ్యం.

అప సత లుల దావర్ా దదవుడు చదస్టిన అనేక కార్ాయలు విమోచన చర్శతల
ర ో ఆ కాలము మర్శయు సా లముకు
ప్రతయద కమైనవి; అవి ఎనిడూ ప్ునర్ావృతం కానటటవంటి అదుుతమన
ై ప్రధానమైన నర్వేర్మపలు.

ఉదాహర్ణకు, అప సత లులు ఉనికనలో ఉండటమే ఒక విశేష్మన
ై విష్యం. తర్మవాత పాఠంలో మనము
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చూడబో వుచునిటట
ో గా, మర్ొక అప సత లుడు ఉండియుండలేడు. ఒక విధ్ంగా, అప సత లుడుగా అర్హత
ప ందాలంటే, ఆ వయకనత ప్ునర్మతాానుడెైన ప్రభువును చూస్టియుండాల్వ. మర్ొక విధ్ంగా, ఆయనను

ప్రతయక్షంగా దదవుడద నియమించాల్వ. కాబటిర, మన సంఘ నాయకులను గౌర్వించ వార్శకన విధదయత

చూపాలని అప సత లుల కార్యములు మనకు బో ధిసత ుందని చెప్పడం సహేతయకమన
ై దదగాని నేడు మన
మధ్యలో సజీవమైన అప సత లులు లేర్మ. కొీతత నిబంధ్న గీంథములో వార్మ ఇచున వారతప్ూర్వక
సాక్షయముకు కటటరబడి ఉండడమే మనము చదయగల ఉతత మమైన ప్ని.

దుర్దృష్ర వశాతూ
త , ప్రతి యుగములో ఖ్చుతముగా అనుసర్శంచద కస
ై త వ జీవన నమూనా కొర్కు

అనేక కైసతవ సమూహాలు అప సత లుల కార్యముల వప్
ై ు తిర్శగాయి. ఉదాహర్ణకు, పంతెకొసుత దినమందు
ప్ర్శశుదాధతయుడు అదుుతముగా కుీముర్శంచబడెను మర్శయు ఆయనను ప ందుకుని వార్మ అనయ

భాష్లలో సువార్త ను ప్రకటించార్ని అప సత లుల కార్యములు 2:1-4 బో ధిసత ుంది. కతీసత ు ప్ర్శచర్య కొర్కు
అప సత లులకు మర్శయు ఇతర్ ఆదిమ విశావసులకు శకనత ననుగీహించుటకు ఆతు యొకు పారర్ంభ

కుీముర్శంప్ులో జర్శగన
శ ప్రతదయక సంఘటన ఇది. ఇటటవంటి సంఘటనలు అప సత లుల కార్యములలో

అకుడకుడ జర్శగాయి, కాని కేవలము అప సత లుల యొకు ప్నికన ఫ్ల్వతముగా మాతరమే జర్శగాయి. ప్రతి
విశావస్టి తన ప్రవర్త నలో ర్ూప్ంతర్ప్ర్చబడి సాక్ష్ిగా ఉండడానికన ప్ర్శశుదాధతును ప ందుకొనుట అను
సతయమే అప సత లుల కార్యములలో స్టిార్ముమైన విష్యముగా ఉనిది. ప్ర్శశుదాధతు యొకు కొనిి

ర్కముల వయకతతకర్ణలు ఉనికన ఉండుట లేదా లేకపల వుట అప సత లుల కార్యములలో స్టిార్ముగా లేనిది.
ఏదదమన
ై ా, నేడు కూడా వివిధ్ భాష్లలో లేదా అనయభాష్లలో సువార్త ను ప్రకటించుట దావర్ా

ప్ర్శశుదాధతయుడు కుీముర్శంచబడాల్వ అని సంఘములో కొనిి శాఖ్లు బలవంతం చదసత ునాియి. బాగుగా అర్ాం చదసుకొనే కస
ై త వులు మొదటి శతాబే ముకు మర్శయు మన కాలముకు మధ్యనుని విచదుధ్ములను
అర్ాం చదసుకొనుటలో విఫ్లమన
ై ప్ుపడు, అప సత లుల కార్యములు యొకు బో ధ్లను విర్మదధ ప్దధ తిలో
అనువర్శతంచుకోడానికన ప్రయతిిసాతర్మ.

భిను ప్రిస్టి తులు
అప సత లుల కార్యముల యొకు వాసత విక శోీతలకు భిని కాలములో జీవించుటతో పాటటగా,

వేర్ేవర్మ సంసుృతయలు మర్శయు వయకనతగత ప్ర్శస్టా త
ి యలు వంటి భిని ప్ర్శస్టా త
ి యలలో కూడా మనము
జీవించుచునాిము. అప సత లుల కార్యములలోని సంఘటనలనీి మొదటి శతాబే ప్ు చార్శతిక
ర

ప్ర్శస్టా త
ి యలలో జర్శగశనవి, మర్శయు లూకా కథనములోని అనేక అంశాలు ఈ చార్శతిరక మర్శయు
సాంసుృతిక ప్ర్శస్టా త
ి యలపై ఆధార్ప్డి ఉంటాయి.

దుర్దృష్ర వశాతూ
త , అప సత లుల కార్యముల బో ధ్ల యిెడల నిజఞయితీగా ఉండు ప్రయతిములో,

శతాబాేలుగా అనేక కస
ై త వ సమూహాలు మొదటి శతాబే ప్ు సంఘము యొకు సాంసుృతిక ఆచార్ాలలోకన
తిర్శగశ వళిో పల వడానికన ప్రయతిించార్మ. ఉదాహర్ణకు, సంఘము ఇంటింట కూడుకునాిర్ని అప సత లుల
కార్యములు 5:42లో మనము చదువుతాము. దీని ఆధార్ముగా నేటి సంఘము సంఘ భవనాలలో
కాకుండా ఇండో లోనే కూడుకోవాలని కొందర్మ కస
ై త వులు ప్టటరబడుతయనాిర్మ. మర్శయు

యిెర్ూష్లేములోని సంఘము విధ్వర్ాండరకు ఆహార్ము అందిసత ుందని అప సత లుల కార్యములు 6:1లో
మనము చూసాతము. తతీల్వతముగా, ప్రతి సంఘము దాని యొకు ప్ర్శచర్యలో భాగంగా విధ్వర్ాండరకు
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ఆహర్ము పటారలని కొందర్మ కస
ై త వులు ప్టటరబడుతయనాిర్మ. వాసత వానికన, నేడు సంఘము ఇండో లో
కూడుకోవడం లేదా విధ్వర్ాండరకు ఆహార్ము పటర డంలో తప్ుపలేదు. కాని ఈ ఆచార్ాలు మొదటి-

శతాబే ప్ు ప్ర్శస్టా త
ి యల మీద ఆధార్ప్డి ఉనాియని మనము గుర్శతంచాల్వ. ఉదాహర్ణకు, హింస వలన

వార్మ ఇండో లో కూడుకునాిర్మ. హింస తకుువగా లేదా అసిలు లేకుండా ఉని ప్రదదశాలలో, సంఘము
ఇండో లో కూడుకొనే అవసర్త లేదు. మన ప్ర్శస్టా త
ి యలు వార్శ ప్ర్శస్టా త
ి యలను పల ల్వయునింత వర్కు, ఇవి
బెైబిలు సూతారల యొకు చటర బదధ మన
ై అనువర్త నాలుగా ఉండవచుు. కాని మన ప్ర్శస్టా త
ి యలు వాటికన

భినింగా ఉంటే, ఇవే బెైబిలు సూతారలను విభిని మార్ాగలలో అనువర్శతంచుకొనే బాధ్యత మనకు ఉనిది.
వాసత వానికన, అప సత లుల కార్యములలో కూడా ఒకే విధ్మన
ై సూతరము యొకు విభిని

అనువర్త నాలను మనము కనుగొంటాము. ఉదాహర్ణకు, అప సత లుల కార్యములు 2:44-45లో,

యిెర్ూష్లేములోని సంఘము దాని యొకు వనర్మలను ఉముడిగా కల్వగశయుందని లూకా వివర్శంచాడు.
అయినను, అప సత లుడెైన పౌలు సాాపించన సంఘాలు సాంఘిక జీవనమును గూర్శున ప్రసత ావన లేకుండా,
మర్శయు ఏ ఆచార్మును గూర్శున విమర్ి లేకుండా, ధ్నికుల ైన పౌర్మలు లేదా నగర్ నాయకుల

ఇండో లో కూడుకొనేవార్ని, అప సత లుల కార్యములలోనే మనము కనుగొంటాము. ఆర్ంభం నుండి కూడా,
అవే బెైబిలు సూతారలు ప్రసత ుత ప్ర్శస్టా త
ి యలకు తగశన విధ్ంగా అనువర్శతంచబడాలని సంఘము గుర్శతంచంది.
కేవలం అనుకర్ణను ఒక బాధ్యతాయుతమన
ై అనువర్త నానికన ప్రతాయమాియంగా మనము ఎనిడు
చదయకూడదు.

అప సత లుల కార్యములు యొకు సాహితయ లక్షణమును వివర్శంచుకునాిము, మర్శయు లూకా

కాలముకు మర్శయు మన కాలముకు మధ్యనుని విచదుధ్ములను విసత ృతంగా వివర్శంచాము గనుక
ఇప్ుపడు మొదటి శతాబే ముకు మర్శయు ఆధ్ునిక ప్రప్ంచముకు మధ్యనుని కొనిి పారముఖ్యమైన
కొనసాగశంప్ులను చూదాేము.

కొనసాగిెంప్ులు
తండిర, కుమార్ మర్శయు ప్ర్శశుదాధతు వయకనతతావలలో ఒకే తిరయిేక దదవుడు మనకునాిడు; కతీసత ులో

దదవుని ర్ాజయమును సాాపించాలనే ఒకే లక్షయము ఉంది; మర్శయు విశావసము, మార్మమనసుి మర్శయు
విధదయతతో మనము సపందించవలస్టిన ఒకే సువార్త , ఒకే ర్క్షణ మర్శయు విమోచన సందదశము ఉంది
అని చెప్ుపచూ ర్ండు కాలముల కైసతవుల మధ్యనుని కొనసాగశంప్ులను మనము సంగీహించవచుు.

మొదటి శతాబే ప్ు కస
ై త వులు కల్వగశయుని దదవుడద మనకును ఉనాిడు అనే విష్యానిి ప్ర్శశీలన చదసత ూ
ఆర్ంభించుదాము.

ఒకే ద్దవుడు
ర్క్షణ చర్శతన
ర ు గూర్శున లూకా నివేదన అప సత లులు మర్శయు ఆదిమ సంఘము స్టేవించన

ప్రభువన
ై యిేసు కతీసత ునే మనం స్టేవిసుతనాిము మర్శయు సాక్షయమిసుతనాిము అని మనకు జఞాప్కం

చదసత ుంది. మొదటి శతాబే ములో ఉనికనలో ఉని అదద ప్ర్శశుదాధతయుడు ప్రతి కస
ై త వుని బలప్ర్మసుతనాిడు.

మర్శయు మనము ఒకే తండిర యొకు మహిమ మర్శయు గౌర్వము కొర్కు అంతా చదసత ాము. మన తిరయిేక
దదవుడు మార్నివాడు.
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దదవుడు సువార్త దావర్ా మొదటి శతాబే ములో అదుుతమన
ై మార్ాగలలో ప్నిచదశాడు, మర్శయు

నేడు కూడా తన ప్నిని కొనసాగశంచుచునాిడు. దదవుడు నీ వయకనతగత జీవితములోనుండి, లేదా నీ సంఘ
జీవితములో నుండి లేదా డినామినేష్న్ నుండి చాలా దూర్ంగా ఉనిటట
ో అనిపిస్టేత, ప్ర్శస్టా త
ి యలు

ఉండవలస్టిన ర్రతిలో లేవు అని అర్ాం. నశంచన వార్శకన ర్క్షణను అనుగీహస
ి త ూ సంఘమును కటటరచుని
దదవుని ప్నిలో మనము ఆయనను చూడకపల తద, మన జీవితాలలో మర్శయు సంఘాలలో ఆయన

యొకు కృపా ర్క్షణ కార్యమును జర్శగశంచుట కొనసాగశంచుమని వేడుకొనుచూ విశావసము మర్శయు
మార్మమనసుితో మనము ఆయనవప్
ై ు తిర్గాల్వ.

ఒకే దదవునిని కల్వగశయుండుటతో పాటటగా, నేటి కస
ై త వులు అప సత లుల కార్యములలో సంఘము

కల్వగశయుని లక్షయమునే కల్వగశయునాిర్మ.

ఒకే లక్షయము
అప సత లుల కార్యములలో, అప సత లుల దావర్ా ఆయన ర్ాజయమును నిర్శుంచుటయిే దదవుని
యొకు ప్రణాళికయిెై యుండినది. సువార్త ప్రకటన దావర్ా సంఘ ప్ర్శమాణానిి పంచుతూ, మర్శయు
సంఘమును పల షిసత ూ ఈ లక్షయము కొర్కు వార్మ ప్నిచదశార్మ. కాని భూదిగంతములవర్కు దదవుని

ర్ాజయమును విసత ర్శంచుటకు కొనిి సంవతిర్ాల పాటట ఒక డజనుమంది కష్ర ప్డుట కంటే ఎకుువ

సభుయలు అవసర్మని వార్శకన తెలుసు, గనుక వార్శతో పాటటగా ప్నిచదయడానికన మర్శయు వార్శ మర్ణము
తర్మవాత కొనసాగశంచడానికన సంఘమును స్టిదధప్ర్చార్మ. యిేసు తన ర్ాజయమును కటటరటకు

అప సత లులను నియమించన ర్రతిగానే, అప సత లులు ఈ బాధ్యతను సంఘముకు అప్పగశంచార్మ.

వాసత వానికన, ర్ాజయమును-నిర్శుంచద ఈ బాధ్యత కతస
ీ త ు మహిమలో తిర్శగశ వచుునంతవర్కు

ముగశయదు. కాబటిర, ఆధ్ునిక సంఘము యొకు లక్షయము కతస
ీ త ులో ఆయన ర్ాజయమును నిర్శుంచాలనే
దదవుని లక్ష్యయనిి అనుసర్శంచుట, మర్శయు ప్రప్ంచమంతటినీ మర్శయు సమసత జీవులనిిటినీ ఆయన

ప్రభుతవములోకన నడిపించుటయిెైయునిది. మనము దీనిని చదస్టే ఒక మొదటి మార్గ ము ర్క్షణ, నతి
ై కత,
దెైవిక సవభావం, సంబంధ్ములు, సువార్త మర్శయు జీవితములో ప్రతి విష్యమును గూర్శున

అప సత లుల బో ధ్నపై ఆధార్ప్డుట. మనం కతస
ీ త ును గౌర్వించ ఆయనకు విధదయత చూపించాలంటే,
సంఘము అప సత లుల యొకు అధికార్శక సాక్ష్యయనికన లోబడి యుండాల్వ.

ఉదాహర్ణకు, అప సత లులు అనేక సంసుృతయలు మర్శయు ప్ర్శస్టా త
ి యలలో ర్ాజయమును విసత ర్ంశ చన

వివిధ్ మార్ాగలను లూకా జఞగీతతగా ర్శకార్మ్ చదశాడు. మర్శయు వార్శ మాదిర్ని
శ అనుసర్శంచ, మన

కాలములో ర్ాజయప్ు లక్ష్యయనిి కొనసాగశంచడానికన ఇవివధ్మన
ై మార్ాగలను ఉప్యోగశంచవచుు. అవును,
ఆధ్ునిక మర్శయు పారచీన ప్రప్ంచముల మధ్య విచదుధ్ముల వలుగులో మనము కొనిి మార్మపలు
చదయాల్వ. కాని మన స ంత లక్ష్యయనిి అనుసర్శంచుట కంటే దదవుని లక్ష్యయనికన లోబడి ఉండుటకు

చూసుతనాిము గనుక, దాని వనుక ఉని లక్షయము మర్శయు సూతారలు ప్రతి యుగములోనూ ఒకే
విధ్ంగా ఉంటాయి.

చవర్శగా, ఒకే దదవుడు మర్శయు ఒకే లక్షయమును కల్వగశయుండుటతో పాటటగా, మొదటి శతాబే ప్ు

సంఘము వల నే ఆధ్ునిక కస
ై త వులు ఒకే సువార్త ను ప్రకటించడానికన పిలువబడా్ర్మ.
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ఒకే స్ువార్త
ప్రప్ంచం ఎంత మార్శనా, ఒక విష్యం స్టిార్ంగా ఉంది: మానవులు దదవునికన వయతిర్ేకముగా

పాప్ము చదస్టి ఆయనకు దూర్ముగా ఉనాిర్మ, విమోచనా అవసర్తలో ఉనాిర్మ. మనందర్శకత ఒకే ర్క్షణ
అవసర్ం. మర్శయు ఆ ర్క్షణ కతస
ీ త ులో లభిసుతంది, ఎందుకంటే ఆయన మన పాప్ములను క్షమించ

ఆయన ర్ాజయములోకన మనలను తీసుకువసాతడు. మొదటి శతాబే ములో అప సత లులు బో ధించన సువార్త
సందదశం ఇది. ఇది అప సత లుల కార్యములలో లూకా ప్రకటించన సువార్త సందదశం. మర్శయు నేడు
మనము హతయ
త కొని లోబడవలస్టిన సువార్త ఇది.

మర్శయు ఈ సందదశం చాలా అర్ావంతంగా ఉంది. అప సత లుల కార్యములు 16:31లో ఫిల్వప్ప

చెర్సాల నాయకునికన పౌలు స్ట్లలు చెపిపనటట
ో గా:

అెంద్ుకు వార్ు ప్రభువెైన యేస్ు నెంద్ు విశ్ాాస్ముెంచుము, అప్ుపడు నీవును నీ
యెంటివార్ును ర్క్షణ పొ ెంద్ుద్ుర్ు (అపొ స్త లుల కార్యములు 16:31).

ఈ చని సందదశముకు గంభీర్మైన భావములు ఉనాియి. ఇది మన వయకనతగత మర్శయు సంఘ

జీవితముల యొకు అంశాలనిిటినీ కల్వగశయుంది, మనం మార్మపచెందాలని, ప్రప్ంచముకు సువార్త
సాక్షులుగా ఉండాలని మనలను సవాలు చదసత ుంది.

ఈ సువార్త ప్రజలందర్శకత, ప్రదదశాలనిిటిలో మర్శయు కాలములనిిటిలో ఒకే విధ్ంగా ఉంటటంది.

ప్రతి ఒకుర్మ తమ యొకు పాప్మును విడిచ కతస
ీ త ును విశవస్టించడానికన పిలువబడా్ర్మ. ప్రజలందర్ూ

ఆయన ప్రభుతవముకు లోబడి ఆయన ర్ాజయమును నిర్శుంచాల్వ. ఈ పిలుప్ు అప సత లుల కాలము నుండి
భూదిగంతములవర్కు ప్రకటించబడినటేో మన కాలములోని ప్రతి వయకనతకన చదర్ాల్వ. విధదయతగా ఉండుమని
యూదులకు మర్శయు అనుయలకు, ధ్నికులకు మర్శయు దర్శదురలకు, ప్ుర్మష్యలకు మర్శయు స్ట్త ల
ర కు,
గౌర్వనీయులకు మర్శయు తయచఛమైన వార్శకన పిలుప్ునిసుతంది. ఇది తన తండిర మహిమ కొర్కు

ప్ర్శశుదాధతు చదత అధికార్ం ప ందిన కతస
ీ త ు మాట గనుక అనిి విధ్ముల ైన ప్రతిఘటనలను మర్శయు
అవర్పధ్ములను అధిగమిసుతంది. అప సత లుల కార్యములు బో ధిసత ునిటట
ో గా, విమోచనా అభివృదిధని

మర్శయు విసత ర్ణను ఆప్డానికన ఏ విచార్ణ, ఉదిక
ర త త, ఏ వయతిర్ేకతకూ శకనత లేదు. ఇందుమూలముగానే
ఆధ్ునిక కస
ై త వులు అప సత లుల సువార్త ను ప్రకటించుటలో మర్శయు ధ్ృవీకర్శంచుటలో పారమాణకంగా

మర్శయు ధెైర్యంగా ఉండాల్వ, కతస
ీ త ుయందు విశావసము మార్మమనసుిలోకన ప్రతి ఒకుర్శనీ ఆహావనించాల్వ,
మర్శయు దదవుని ర్ాజయములో నముకమన
ై పౌర్మలుగా వార్శని చదర్ాుల్వ.

ముగిెంప్ు
ఈ పాఠంలో లూకా అప సత లుల కార్యములలో ఉప్యోగశంచన అలంకార్శక ప్రణాళికలను, విష్య

సూచకను మర్శయు ఆయన బో ధ్నను ఆధ్ునిక అనువర్త నములోకన నడిపించద మొదటి మటో ను మనము
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అప సత లుల కార్యములు

ర్ండవ పాఠము: ఆకృతి మర్శయు విష్య సూచక

చూచాము. ఈ అంశములను గూర్శున మన వివర్ణ మన కాలములో ఆయన అధికార్శక బో ధ్నలను
అర్ాం చదసుకొని, మచుుకొని మర్శయు వాటి ప్రకార్ంగా జీవించద మార్ాగనిి మనకు అందించాల్వ.

అనేక మార్ాగలలో, అప సత లుల కార్యములు కతస
ీ త ు కాలముకు మర్శయు ఆధ్ునిక సంఘప్ు

కాలముకు మధ్య ఒక దావర్ముగా ప్ని చదసత ుంది. కతీసత ు యొకు వయకనతతవము, కార్యము మర్శయు

బో ధ్నలు ఏ విధ్ముగా అర్ాం చదసుకొనబడి ఆదిమ సంఘములో అనువర్శతంచబడా్యో ఇది వివర్శసత ుంది,

మర్శయు ఆధ్ునిక కస
ై త వులమన
ై మనము వాటిని అర్ాము చదసుకొని అవే ఆలోచనలను మన జీవితాలలో
అనువర్శతంచుకొనే ప్దధ తయలను అందిసత ుంది. కాబటిర, అప సత లుల కార్యములలో లూకా ప్దధ తయలను

మర్శయు ఉదదేశాలను మనం ఎంత ఎకుువగా గుర్శతంచగలుగుతామో, మన ప్ునర్మతాాన ర్ాజును గౌర్వించ,
స్టేవ చదయుటకు మనము అంత సమర్మాలమయ
ై ుంటాము.
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