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ఉపో ద్ఘా తము 

గొప్ప జర్ున్ సవర్కర్తయి నై లుడివగ్ వాన్ బీతొవ న్ తన అందమ ైన మర్శయు న పై్ుణయంతో కూడని 
ర్చనలను బటిర ప్రప్ంచవాయప్తంగా ఇప్పటికర జఞా ప్కం ఉనాిడు. అయితద ఆయన సంగరతము అదుుతంగా 
ఆకటటర కునిర్రతిగానే, బీతొవ న్ యువకుడగిా ఉనిప్ుపడు నిదానముగా ఆర్ంభమ నై వినికనడి లోప్మును 
అనుభవించాడని జఞా ప్కము చదసుకునప్ుపడు అతని ర్చనలు మనలను మర్శంత ఆకటటర కుంటాయి. 
వాసతవానికన, బీతొవ న్ చవెిటివాడిగా ఉనిప్ుపడద చాలా గొప్ప ర్చనలు వరా శాడని గీహ ంచడం ఆశుర్యం. 
బీతొవ న్ జీవిత నపే్థాయనిి తలెుసుకుంటే ఆయన సంగరతము మర్శంత ప్రభావవంతముగా ఉంటటంది. 

ముఖ్యమ ైన మార్ాగ లోో , లేఖ్నాలను మ చుుకోవడం అంటే బీతొవ న్ ను మ చుుకోవడముతో 
సమానం. బెైబిలులోని వివిధ్ ప్ుసతకాలు దదవుని ప్రతయక్షతను ఎంత శకనతతో మర్శయు సపష్రతతో 
ప్రకటిసాత యో చూడటం అంత కష్రమమేీ కాదు. కానీ బెైబిలు ర్చయితల నేప్థయము, ప్రప్ంచము, వార్శ 
జీవితాలు మర్శయు ఉదదేశాలు గుర్శంచ మనం నేర్ముకునిప్ుపడు, లేఖ్నముల ప్టో మన అవగాహన 
మర్శయు మ ప్ుప మర్శంత లోతయగా ఉంటాయి. 

అప సతలుల కార్యములు అను మన పాఠయకీమములో ఇద ిమొదట ిపాఠము. ఈ పాఠయకమీములో 
కొీతత  నిబంధ్న యొకు ఐదవ ప్ుసతకానిి మనము అనేవషిసాత ము, దీనిని తర్చుగా అప సతలుల 
కార్యములు అని పిలుసాత ర్మ. ఈ పాఠానికన “అప సతలుల కార్యములు యొకు నేప్థయము” అనే పేర్మ 
ప టార ము మర్శయు ఈ ప్ుసతకం యొకు బో ధ్నలను మర్శంత లోతయగా, సపష్రంగా అరా్ం చదసుకోవడానికన 
మర్శయు అభినందించడానికన మనకు సహాయప్డద అనకే పరా థమిక విష్యములను మనము 
ప్ర్శశీల్వదాే ము. 

మన పాఠమ ైన అప సతలుల కార్యములు యొకు నపే్థయం మూడు కరలకమ నై అంశాలను 
చర్శుసుత ంది. మొదటగిా, ప్ుసతకము యొకు గీంథకర్తృతవమును ప్ర్శశీల్వదాే ము. ర్ ండవదిగా, దాని యొకు 
చార్శతిరక నేప్థయమును ప్ర్శశీల్వదాే ము. మర్శయు మూడవదగిా, దాని యొకు వదేాంత నేప్థయమును 
ప్ర్శశీల్వదాే ము. అప సతలుల కార్యములు గీంథకర్తృతవముతో ఆర్ంభించుదాము. 

గ్రంథ్కర్త ృతవము 

లేఖ్నమంతటి మాదరి్శగానే, అప సతలుల కార్యములు కూడా ప్ర్శశుదాధ తుచద పేరర్ణ ప ందింది. కానీ 
దాని యొకు దెైవావశేము మానవ ర్చయితల ప్టో మన దృషిరని తగశగంచడానికన దార్శతీయకూడదు. 
ప్ర్శశుదాధ తయుడు లేఖ్నము యొకు వాసతవిక ర్చనలను తప్ుపలు లేకుండా ఉంచనప్పటకిన కూడా ఆయన 
మానవ ర్చయితల యొకు వయకనతతావలు, నేప్థాయలు మర్శయు ఉదదేశాలను ఉప్యోగశంచుకునాిడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ీలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అప సతలుల కార్యములు సాంప్రదాయకంగా మూడవ సువార్త ర్చయితయి నై లూకాకు 
ఆపాదించబడింది. కానీ మూడవ సువార్త లేదా అప సతలుల కార్యములు ర్చయిత యొకు పరే్మను మాతరం 
ప్రతదయకంగా ప్రసాత వించలేదు. కాబటిర , లూకా గీంథకర్తృతవమును గూర్శున సాంప్రదాయ అభిపరాయమును 
ధ్ృవీకర్శంచడానికనగల కార్ణాలను మనం చూడాల్వ. 

మనము అప సతలుల కార్యములు గీంథకర్తృతవమును మూడు కోణాల నుండి ప్ర్శశీల్వదాే ము. 
మొదటగిా, అప సతలుల కార్యములను లూకా సువార్తతో పల లుుదాము. ర్ ండవదిగా, లూకా 
గీంథకర్తృతవముకు సంబంధించ ఆదిమ సంఘ చర్శతర మర్శయు దాని సాక్షయమును చూదాే ము. మర్శయు 
మూడవదగిా, లూకా ఈ ప్ుసతకాలు వరా స్టనిటటో  సూచంచద కొీతత  నిబంధ్నలోని ఇతర్ అంశాలను కుో ప్త ంగా 
ప్ర్శశీల్వదాే ము. మొదటగిా లూకా సువార్త దావర్ా అప సతలుల కార్యములు ర్చయిత గుర్శంచ మనం 
నేర్ముకోగల విష్యాలను చూదాే ము. 

లూకా స్ువార్త 
అప సతలుల కార్యములను మూడవ సువార్తతో పల ల్వు చూచనప్ుపడు, ఒకే వయకనత ర్ ండు 

ప్ుసతకాలను వరా స్టినటటో  గటిరగా సూచంచద ర్ ండు ర్కాల సాక్షయములు వ లువడతాయి. ఒక వ పై్ు, ఈ దశిను 
సూచంచద సపష్రమ నై సమాచార్ం ర్ ండు ప్ుసతకాలలో నేర్మగా పేర్ొునిబడింది. మర్పవ పై్ు, ఈ ప్ుసతకాల 
శ ైల్వ మర్శయు విష్య సూచక నుండ ివ లువడద అంతర్గత ఆధార్ము కూడా ఉంది. ర్ ండు ప్ుసతకాలను ఒకే 
ర్చయిత వరా శాడని సూచంచు సపష్రమ నై ఆధార్ాముతో పరా ర్ంభిదాే ము. 

స్పషర మ ైన ఆధఘర్ము 
అప సతలుల కార్యములు 1:1లోని, అప సతలుల కార్యములు యొకు ప్ర్శచయ ప్లుకులోో  మనము 

ఈ మాటలు చదువుతాము: 

ఓ థెయొఫిలా, యసే్ు ఆయన చేయుటకును బో ధించుటకు ఆర్ంభంచిన 
వాటనినిిటనిి గ్ూరిి నఘ మొదట ిగ్రంథ్మును ర్చించిత్రని (అపొ స్త లుల 
కార్యములు 1:1). 

ఇకుడ ర్చయిత తన “మొదట ిగీంథము” గుర్శంచ మాటాో డాడు, అంట ేఅప సతలుల కార్యములు 
కనీసము ర్ ండు వాలుయములోో  ఒకటిగా ఉంది. ఈ ప్ుసతకము థయెొఫలిా అను వయకనతకన వరా శానని కూడా 
ఆయన సూచంచాడు. ఇప్ుపడు లూకా 1:1-4లో ఇదద విధ్మ నై ప్ర్శచయ ప్లుకులు వినండ.ి 

ఆర్ంభమునుండి కనుిలార్ చూచి వాకయస్టవేకుల ైనవార్ు మనకు అపపగించిన 
పికార్ము మనమధయను నెర్వరేిన కార్యములనుగ్ూరిి వివర్ముగ్ వాి యుటకు 
అనేకులు పూనుకొనఘిర్ు గ్నుక నీకు ఉపద్ేశంపబడని స్ంగ్తులు నిశ్ియముగా 
జ్రిగినవని నీవు తెలిస్టికొనుటకు వాటనినిిటనిి మొదటనుండ ితర్చి 
పరిష్ాార్ముగా తెలిస్టికొనియుని ననేును నీ పేర్ట వాటినిగ్ూరిి వర్ుస్గా 
ర్చించుట యుకత మని య ంచిత్రని (లూకా 1:1-4). 
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ీలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మర్పసార్శ, ఈ వాకయభాగం థయెొఫిలా అన ేవయకనతనే సూచసుత ంది. కానీ మొదట ిప్ుసతకము గూర్శు 
ఎటటవంటి సూచనా లేదు. 

అప సతలుల కార్యములు మర్శయు మూడవ సువార్త ర్ ండూ థయెొఫలిాకు అంకనతం 
చదయబడా్ యి, మర్శయు అప సతలుల కార్యములు “మొదటి గీంథమును” సూచసుత ంది. ఈ ప్ుసతకాల 
ర్చయిత కనీసం ర్ ండు వాలూయంలను వరా శాడని ఈ వాసతవాలు బలమ ైన సాక్షయమును అందసిుత నాియి, 
లూకా సువార్త మొదటి వాలూయం మర్శయు అప సతలుల కార్యములు ర్ ండవ వాలూయం. వాసతవానికన, ఒక 
ర్చయిత ర్ ండు- వాలూయమోను వరా స్టనిప్ుపడు ఈ ర్ ండు ప్ర్శచయ ప్లుకుల మధ్య సంబంధ్ం పరా చీన 
సాహ తయ ఆచార్మును ప్రతిబింబిసుత ంది. ఉదాహర్ణకు, జోస్టఫిస్, ఎగ న స్ర అపయిన్ అను ర్ ండు-
వాలూయముో  వరా శాడు, ఆ ర్ ండు వాలూయమోలోనూ ఒకే విధ్మ నై ప్ర్శచయ ప్లుకులు ఉనాియి. 

ఈ సపష్రమ నై ఆధార్ాలకు మించ, ఒకే ర్చయిత వరా శాడను సూచంచద ప్ర్సపర్ సంబంధాలు 
అప సతలుల కార్యములు మర్శయు మూడవ సువార్త మధ్య ఉనాియి. అనేక కొీతత  నిబంధ్న ప్ండతియలు 
ఈ ర్ ండు ప్ుసతకాల మధ్య సార్ూప్యతలను ఎతిత  చూపార్మ. వీటిని కుో ప్త ంగా ప్రసాత వించడానికన మాతరమ ే
సమయం సర్శపల తయంది, అయితద ఒక ేర్చయిత వరా శాడని సూచంచు ముఖ్యమ నై అంతర్గత ఆధార్మును 
అవి మనకు అందిసాత యి. 

అంతర్గ త ఆధఘర్ము 
ఇంతకు మునుపే చూస్టనిటటో గా, ర్చయిత వివిధ్ ర్కాల వనర్మలను ప్ర్శశరధించ, వర్మసగా ర్చంచ 

థయెొఫలిాకు అంకనతము చదశాడని లూకా 1:1-4 పేర్ొుంది. కాబటిర , లూకా సువార్త మర్శయు అప సతలుల 
కార్యములోని కథనాలు ఒకే కమీము మర్శయు ఆకృతిలో ఉనాియని చాలామంద ిప్ండతియలు 
గుర్శతంచడం ఆశుర్యకర్ం కాదు. ప్ుసతకాలు కూర్మప చదయబడని ప్దధతిలో కూడా అనకే సార్ూప్యతలు 
ఉనాియి. ప్ుసతకాలు ర్ ండూ ఉపాఖ్ాయన శ ైల్వలో కొనసాగుతాయి, మర్శయు దాదాప్ు ఒకే ప్ర్శమాణం 
గలవి, ప్రతి ఒకుటి పరా మాణకి-ప్ర్శమాణ జఞబితాను కల్వగశనవిగా ఉనాియి. 

దీనికన మించ, ప్రతి ప్ుసతకంలో ఒక ేవిధ్మ నై కాలకమీానుసార్ం ఉంది. లూకా సువార్త మర్శయు 
అప సతలుల కార్యములు ర్ ండూ దాదాప్ు ఒకే కాలవయవధిని కల్వగశయునాియి. మర్శయు ప్ుసతకాల మధ్య 
సమాంతర్ అంశాలు కూడా ఉనాియి. ఒక ఉదాహర్ణగా, యూదా మతముకు ర్ాజధాని మర్శయు 
యూదుల ర్ాజ సామరా్యముకు పఠ్ముగా ఉని యి ర్ూష్లేములో యిసేు అప్పగశంచబడుట, విచార్ణ, 
బాధ్లు, మర్ణం మర్శయు విజయముతో సువార్త ముగశంచబడింది. దీనికన అనుగుణంగా, అప సతలుల 
కార్యములు అప సతలుడెైన పౌలు యొకు ర్పమా ప్రయాణము, అర్ సుర , విచార్ణ మర్శయు శమీ 
మొదలుకొని, ప్రప్ంచము యొకు సార్వభౌమ అధకిార్ప్ు ర్ాజఞధాని నగర్ములో కరీసుత  సువార్తను 
విజయవంతంగా ప్రకటించుటతో ముగశంచబడింది. 

అంతదకాక, ప్ుసతకాలు ర్ ండూ ఒక ేకథకు చెందినవి గనుక వాటి మధ్య సార్ూప్యతలు ఉనాియి. 
లూకా సువార్తలో కొనిి ఆకాంక్షలు అప సతలుల కార్యములో న ర్వేర్ుబడనివను వాసతవమును మనము 
ఇకుడ గమనించాల్వ. ఉదాహర్ణకు, లూకా సువార్త పరా ర్ంభంలో, యిసేు అనయజనులకు 
వ లుగ ైయునాిడని నముకమ నై సుమ యోను ప్రకటించాడు. లూకా 2:30-32లో ఆయన మాటలను 
వినండి: 
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ీలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అనయజ్నులకు నినుి బయలుపర్చుటకు వెలుగ్ుగాను నీ పిజ్ల ైన ఇశ్రా యేలుకు 
మహమిగాను నీవు స్కల పిజ్లయ దుట స్టదిధ పర్చిన నీ ర్క్షణ నేను కనుిలార్ 
చూచిత్రని (లూకా 2:30-32). 

లూకా సువార్తలోని యిేసు ప్ర్శచర్య దదవుని ర్క్షణ మర్శయు ఇశాీయిలేుకు ఇవవబడిన వాగాే నానిి 
వివర్శసుత ంది. అయితద దదవుని ర్క్షణ అనయజనులకు వ లుగుగా ముఖ్యమ ైన మార్ాగ లోో  బయలుప్ర్చబడుట 
అప సతలుల కార్యములలో మాతరమే మనం చూసాత ము. ఇవి మర్శయు ఇతర్ సార్ూప్యతలు ర్ ండు ర్చనల 
మధ్య ఒకే సాధార్ణ విమోచన-చార్శతిరక దృషిరని అదద విధ్ముగా ఉదదేశమును మర్శయు నముకమును 
కూడా సూచసాత యి. మర్శయు ఒక ేర్చయిత వరా స్టని ర్చనలను చూసుత నాిమని కూడా ఈ సార్ూప్యతలు 
సూచసుత నాియి. 

ఆద్ిమ స్ంఘము 
ఇప్పటివర్కు మనము అప సతలుల కార్యములు మర్శయు లూకా సువార్తను ఒకే వయకనత వరా శాడను 

సూచంచు కొనిి ఆధార్ాలను చూశాము గనుక, ఇప్ుపడు ఆదిమ సంఘ చర్శతర అందించు ఆధార్మును 
చూచుటకు స్టదిధముగా ఉనాిము. కరీ. శ. ర్ ండవ శతాబేము మొదలుకొని నాలగవ శతాబేము వర్కు, పౌలు 
ప్రయాణ సహచర్మడెైన లూకా అప సతలుల కార్యములు మర్శయు లూకా సువార్త ర్ ండింటకిర ర్చయితగా 
ఉనాిడని ఆదమి సంఘము సాక్షయమిచుంది. ఈ సాక్ష్యయనిి కుో ప్త ంగా ర్ ండు విధాలుగా ప్ర్శశీల్వదాే ము. 
మొదటగిా, బెైబిలు యొకు మర్శయు బెైబిలును గూర్శున ఆర్ంభ వరా తప్రతయలను చూదాే ము. ర్ ండవదిగా, 
ఆదమి సంఘ నాయకులు లూకా గీంథకర్తృతవము గుర్శంచ ఏమి వరా శార్ప చూదాే ము. కొనిి ప్ుర్ాతన 
వరా తప్రతయల సాక్ష్యయలతో పరా ర్ంభిదాే ము. 

పితులు 
ప్పరి్స్ 75గా పిలువబడద అతయంత ప్ుర్ాతన వరా తప్రతయ, 1952లో ఐగుప్ుత లో కనుగొనబడింది. 

ఇద ికాగశతము మీద వరా యబడింద ిమర్శయు కొనిి ఆర్ంభ కొీతత  నిబంధ్న ప్రతయల ఆధార్మును కల్వగశ 
ఉంది. ఇది బహుశా కరీ.శ. 175 నుండి 200 మధ్య కాలములో కాప ్చదయబడింది మర్శయు ఇందులో 
లూకా సువార్త మర్శయు యోహాను సువార్తలోని కొనిి భాగాలు ఉనాియి. ర్ ండు సువార్తల మధ్య వాటి 
విష్యసూచక గుర్శంచ ర్ ండు వివర్ణలు వరా యబడా్ యి. లూకా సువార్త ముగశంప్ు తర్మవాత, 
వరా తప్రతయలో “యువాంగశల్వయోన్ కాటా లొకన్” లేదా “లూకా వరా స్టిన సువార్త” అన ేప్దాలు ఉనాియి. 
మర్శయు ఈ ప్దాల వ ంటనే “యువాంగశల్వయోన్ కాటా యువనాిన్,” లేదా “యోహాను వరా స్టిన సువార్త” 
అను వయకరతకర్ణం ఉంది. సువార్తకు ముందు ఉని “లూకా వరా స్టిన సువార్త” అను ముందుమాట లూకా 
సువార్తగా గుర్శతంచబడిందని ఈ గమనికలు సూచసాత యి. మూడవ సువార్తను లూకా వరా స్టినటటో  ఆది 
నుండద అంగరకర్శంచబడిందని ఈ వరా తప్రతయ ఆధార్ము సూచసుత ంది. అంతమాతరమ ేగాక, అప సతలుల 
కార్యములు వరా స్టనిది కూడా లూకానే అని సూచసుత ంది. 

ర్ ండవదగిా, సుమార్మ కరీ.శ. 170 నుండి 180 కాలప్ు ముర్టోర్శయన్ ఫ్రా గ ుంట్, ఆదమి 
సంఘము పరా మాణకిముగా అంగరకర్శంచన కొీతత  నిబంధ్న ప్ుసతకాల జఞబితాను అందించన మొటరమొదటి 
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ీలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్రతయగా ప్ర్శగణించబడింది. లూకా సువార్తను లూకా వరా శాడని ధ్ృవీకర్శంచన తర్మవాత, అప సతలుల 
కార్యములు కూడా లూకానే వరా శాడని ఇద ిసపష్రంగా సూచసుత ంది. 34 నుండ ి36 వర్మసలలో మనము 
ఈ మాటలు చదువుతాము: 

అంతేకాక, అపొ స్త లులు చసే్టని కార్యములనిి ఒక పుస్త కంలో వాి యబడఘ్ య…. 
ఆయన స్మక్షంలో జ్రిగిన వయకతత గ్త స్ంఘటనలను లూకా స్ంకలనం చేశ్ాడు. 

ర్ ండవ శతాబేములో, అప సతలుల కార్యములు వరా స్టనిది లూకానే అని మర్శయు అందులో 
వివర్శంచబడని కనీసము కొనిి సంఘటనలకు ప్రతయక్ష సాక్ష్గిా ఉనాిడని అనేకులు అంగరకర్శంచనటటో  ఈ 
ప్రకటన తెల్వయజేసుత ంది. 

మూడవదగిా, యాంట ీమార్శియోన టై్ పల ర లాగ్ అని పిలవబడద, మూడవ సువార్త ప్ర్శచయం, 
సుమార్మ కరీ.శ. 160 నుండి 180 మధ్యలో వరా యబడింది, ఇద ిలూకా మర్శయు అప సతలుల కార్యములు 
గీంథకర్తృతవము గుర్శంచ ఈ విధ్ముగా వివర్శసుత ంది: 

లూకా, పరిశుద్ఘధ తమతో నింపబడి, ఈ స్ువార్త  అంతటినీ స్ంకలనం చసే్టి... 
అటుతర్ువాత ఆ లూకానే అపొ స్త లుల కార్యములు కూడఘ వాి శ్ాడు. 

ఈ ఆర్ంభ వరా తప్రతయ ఆధార్ముకు మించ, లూకా మూడవ సువార్త మర్శయు అప సతలుల 
కార్యములు ర్ ండింటనిి వరా శాడని సూచంచు ఆదిమ సంఘ నాయకుల సాక్షయము కూడా మనకు ఉంది. 

ఆద్ిమ స్ంఘ నఘయకులు 
కరీ.శ. 130 నుండి 202 వర్కు నివస్టించన సంఘ పతిర్మడెైన ఐర్ేనియస్, మూడవ సువార్త లూకా 

వరా శాడని విశవస్టించాడు. తన ర్చనయి నై, ఎన గ స్ర హరె్ స్టసి్, ప్ుసతకము 3, అధాయయము 1 భాగము 1లో 
ఇలా వరా శాడు: 

పౌలు స్హచర్ుడెనై లూకా కూడఘ, ఆయన బో ధించిన స్ువార్త ను ఒక పుస్త కంలో 
నమోదు చశే్ాడు. 

ఇకుడ పౌలు ప్రకటించన సువార్తను నమోదు చదస్టని ప్ుసతకము అప సతలుల కార్యములు అని 
ఐర్ేనియస్ సూచంచాడు. అప సతలుల కార్యములను లూకా వరా శాడని సూచంచు ప్రతయక్ష ఆధార్ం 
ఐర్ేనియస్ కు అందుబాటటలో ఉనిదని ఒక మంచ చార్శతిరక ఆధార్ము సూచసుత ంది గనుక ఆయన 
మాటలు పరా ముఖ్యమ నైవి. 

సుమార్మ కరీ.శ 150 నుండి 215 వర్కు నివస్టించన అల గాజ ండిరయ వాడెైన క ోమ ంట్ కూడా 
అప సతలుల కార్యములు ర్చయిత లూకా అని పరే్ొునాిడు. తన ర్చనయి నై సలర ీమాటా లేక ఇతర్తరా  
విష్యాలు, ప్ుసతకం 5, అధాయయం 12లో ఈ మాటలు వరా శాడు: 

“ఏథెనుు వార్లారా, మీర్ు స్మస్త  విషయములలో అత్ర ద్వేతఘభకతత గ్లవార ై 
యునిటుర  నఘకు కనబడుచునిద్ి” అని పౌలు చపెిపనటుు  అపొ స్త లుల 
కార్యములలో లూకా వివరించఘడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ీలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మర్శయు కరీ.శ. 155 నుండి 230 వర్కు నివస్టించన తరె్మత ళలో , తన ర్చనయి నై ఎన గ స్ర మార్శషయన్, 
ప్ుసతకము 4, అధాయయము 2లో ఈ మాటలు వరా శాడు: 

కాబటిర , అపొ స్త లులందరిలో, యోహాను మరియు మతత య మనలో విశ్ావస్ము 
మొదట నఘటార్ు... అటుతర్ువాత లూకా మరియు మార్ుా ద్ఘనిని నవీకరించఘర్ు. 

ఇకుడ, తెర్మత ళలో  ప్రతదయకముగా మూడవ సువార్తను లూకాకు ఆపాదించాడు. 
చవర్గా, గొప్ప సంఘ చర్శతరకార్మడెనై యుస్టేబియస్, కరీ.శ. 323లో వరా సూత , తన ర్చనయి నై 

ఎకరోస్టయిాస్టిరకల్ హ సరర్ర, ప్ుసతకము 1, అధాయయము 5, భాగము 3లో, అప సతలుల కార్యములు ర్చయిత 
లూకా అని వరా శాడు. ఆయన అకుడ ఏమి వరా శాడో  వినండి: 

లూకా… అపొ స్త లుల కార్యములలో జ్నఘభా ల కాల గ్ురించి పిసాత వించఘడు. 

ఈ విధ్మ నై ధ్ృవీకర్ణ ప్రకటనలతో పాటట, లూకా అప సతలుడుగా నియమించబడనప్పటికర, 
ఆయన తప్ప మర్ వర్ూ మూడవ సువార్త మర్శయు అప సతలుల కార్యములు వరా స్టనిటటో  ఆదమి సంఘ 
సాహ తయంలో ఒక సూచన కూడా లేదని సపష్రంగా తలెుసుత ంది. ఇటటవంట ిఆధార్ముల కార్ణంగా, ఆదమి 
సంఘము లూకా గీంథకర్తృతవమును కొీతతగా సృషిరంచలేదు, కానీ అది సతయముగా ప ందుకుని దానిని 
ఆమోదించంది: లూకా ఈ ర్ ండు ప్ుసతకాలను వరా శాడు. 

కరొ తత  నిబంధన 
అప సతలుల కార్యములు మర్శయు మూడవ సువార్త లూకా వరా శాడని ధ్ృవీకర్శంచడానికన ఒక 

మంచ కార్ణం ఉందని మర్శయు ఈ ర్చయిత లూకాయిే అని ఆదిమ సంఘము సాక్షయమిచుందని 
ఇప్పటివర్కు మనము చూశాము. కాబటిర  లూకా గుర్శంచ కొీతత  నిబంధ్నలోని ఇతర్ వాకయభాగాల నుండ ి
మనం ఏ విధ్మ నై అనుమితయలను తీసుకోవచపు ఇప్ుపడు చూదాే ము. 

ఈ ఆధార్మును ర్ ండు విధాలుగా ప్ర్శశీల్వదాే ము. మొదటిగా, అనామధదయ ర్చయితను గూర్శు 
కొీతత  నిబంధ్నలో నుండ ివ లువడు కొనిి ఆధార్ాలు గమనించుదాము. మర్శయు ర్ ండవదగిా, ఈ 
ఆధార్ాలను లూకా గూర్శు మనకు ఉని సమాచార్ముతో పల లుుదాము. ర్చయితను గూర్శున 
ఆధార్ాలను చూచుటతో ఆర్ంభించుదాము. 

ఆధఘరాలు 
మనము ఇంతకు ముందు చపెిపనటటో గా, అప సతలుల కార్యములు ర్చయిత తనుితాను పేర్మతో 

గుర్శతంచుకోలేదు. సపష్రంగా, ఆయన పరా ప్కుడెనై థయెొఫిలా కొర్కు తన పరే్మను ప్రసాత వించవలస్టని 
అవసర్ం లేదని భావించాడు. లూకా 1:3లో, “ర్చంచుట యుకతమని యి ంచతిని” అని, మర్శయు 
అప సతలుల కార్యములు 1:1లో “నా మొదట ిగీంథమును ర్చంచతిని” అని చెపాపడు. తాను ఎవర్ప తన 
పరా ప్కుడికన తలెుసు అని ర్చయిత భావించాడు. ఇది థయెొఫిలాకు సమసయగా లేనప్పటికర, ఆధ్ునిక 
పాఠకులలో మాతరం అనేక ప్రశిలను లేవన తయత తయంది. 
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ీలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అదద సమయంలో, మన ర్చయితను గూర్శు కొీతత  నిబంధ్న అనేక విష్యాలు తలె్వయజసేుత ంది. 
మొదటగిా, ఆయన అప సతలుడు కాదు. వాసతవానికన, యిసేు ప్ర్లోకానికన ఆర్పహణమ నై తర్మవాతద ఆయన 
విశావసంలోకన వచాుడు. లూకా 1:1-2లో ఈ వివర్ాలను వినండి: 

ఆర్ంభమునుండి కనుిలార్ చూచి వాకయస్టవేకుల ైనవార్ు మనకు అపపగించిన 
పికార్ము మనమధయను నెర్వరేిన కార్యములనుగ్ూరిి వివర్ముగ్ వాి యుటకు 
అనేకులు పూనుకొనఘిర్ు గ్నుక (లూకా 1:1-2) 

యిేసు జీవిత సంఘటనలు మనకు అప్పగశంచబడా్ యని ర్చయిత చపెిపనప్ుపడు, తాను యిేసు 
జీవితానికన ప్రతయక్ష సాక్ష్ి కాడని సూచంచాడు. 

ర్ ండవదగిా, అప సతలుల కార్యములు మర్శయు లూకా సువార్త యొకు గరీకు శ లై్వ ర్చయిత 
విదాయవంతయడు అని సూచసుత ంది. కొీతత  నిబంధ్న గీంథములో చాలా ప్ుసతకాలు సాధార్ణంగా సపష్రమ నై 
గరీకు భాషా శ లై్వలో వరా యబడనివి. అయితద లూకా సువార్త మర్శయు అప సతలుల కార్యములు భాష్ 
ఉప్యోగములో మర్శంత లౌకనకత చూప్ుతాయి. 

మూడవదగిా, ర్చయిత పౌలుతో కలస్ట ిప్రయాణం చదశాడని అప సతలుల కార్యములు యొకు 
ర్ ండవ భాగం సూచసుత ంది. అప సతలుల కార్యములు ఆర్ంభ అధాయయాలలో, కథనాలు ప్రథమ ప్ుర్మష్లో 
ఉనాియి. కాని అప సతలుల కార్యములు 16 ఆర్ంభము మొదలుకొని, కథనములు తర్చూ “మేము” 
మర్శయు “మనము” వంటి ఉతతమ ప్ుర్మష్ దృకోుణమును ఉప్యోగశసాత యి. ఈ విధ్మ ైన భాష్ను 
అప సతలుల కార్యములు 16:10-17; 20:5-15; 21:1-18; మర్శయు 27:1-28:16లో మనము 
చూసాత ము. పౌలు యొకు తర్మవాత మిష్నర్ర ప్రయాణములో మర్శయు క సైర్శయ నుండ ిర్పముకు చదస్టిన 
ప్ర్యటనలో ర్చయిత పౌలుతో కల్వస్టి ఉనిటటో  ఈ వాకయభాగాలు సూచసుత నాియి. 

ఇప్పటివర్కు మనము మన ర్చయిత గుర్శంచ కొనిి ఆధార్ాలు తలెుసుకునాిము, గనుక 
లూకా గూర్శు మనకు తలె్వస్టని విష్యాలకు ఈ వివర్ాలు ఎంతవర్కు సర్శపల తాయో చూచుటకు 
స్టిదధముగా ఉనాిము. 

లూకా 
లూకా సువార్త మర్శయు అప సతలుల కార్యముల యొకు ర్చయిత గుర్శంచ మనకు తెల్వస్టని 

విష్యాలను మర్పసార్శ చూదాే ం: ఆయన అప సతలుడు కాడు. ఆయన విదాయవంతయడుగా కనిపిసుత నాిడు. 
మర్శయు ఆయన పౌలు ప్రయాణ సహచర్మడు. లూకా గుర్శంచ మనకు తెల్వస్టని వాటితో ఈ వివర్ాలు ఎలా 
సర్శపల తాయి? 

మంచది, మొదటిగా, లూకా అప సతలుడు కాదు. అప సతలులు సంఘముకు ప్ునాదిగా 
ప్నిచదశార్మ, సంఘము సాా పించ లోపాలు మర్శయు తపిపదముల నుండి దానిని కాపాడటానికన కరీసుత  
తర్ప్ున ప్రతదయకమ ైన అధికార్ానిి ఉప్యోగశంచార్మ. మర్శయు అప సతలుల కార్యములు 1:21-22 ప్రకార్ం, 
అప సతలులకు యిేసు సవయంగా శిక్షణ ఇచాుడు. కానీ లూకా యిసేును వయకనతగతంగా ఎప్ుపడూ 
కలవలేదు మర్శయు అప సతలులకు చెందని అధికార్ానిి ప ందానని ఎప్ుపడు చపె్పలేదు. బదులుగా, 
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ీలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఆయన పౌలు మిష్నర్ర యాతరలోో  నముకమ నై సహాయకుడుగా ఉనాిడు. ఆయన అప సతలుడ ిస్టవేకుడు, 
లేదా పౌలు ఫిలేమోను 24వ వచనంలో వివర్శంచనటటో గా, అప సతలుడ ియొకు “జతప్నివాడు.” 

ర్ ండవదగిా, లూకా విదాయవంతయడు అనునద ివాసతవం. కొలసియులు 4:14లో దీనిని మనం 
ప్ర్పక్షంగా చూడవచుు, అకుడ పౌలు లూకాను వ దైుయనిగా గుర్శతంచాడు. కొీతత  నిబంధ్న కాలములో 
వ ైదయము అనదేి నేటవిల  ఒక కమీబదధమ నై శిక్షణగా లేనప్పటకిర, న పై్ుణయత మర్శయు ప్రతిభ కల్వగశన 
వయకుత లను మాతరమే వ దైుయలుగా భావించదవార్మ 

మూడవదగిా, లూకా పౌలు ప్రయాణ సహచర్మడు. లూకా తనతో ప్రయాణం చదశాడని 
అప సతలుడెనై పౌలు కొలొసియులు 4:14; 2 తిమోతి 4:11; మర్శయు ఫలిేమోను 24లో పేర్ొునాిడు. 

అప సతలుల కార్యముల యొకు గీంథకర్తృతవమును గూర్శున అంశమును ఈ విధ్ముగా 
సంకలనం చదయవచుు. అప సతలుల కార్యములు లూకా వరా శాడని సూచంచు అనకే చార్శతిరక ఆధార్ాలు 
ఉనాియి. లూకా మర్శయు అప సుత లుల కార్యములకు ఒక ేర్చయిత ఉనాిడు. ఆదిమ సంఘ సాక్షయం 
గీంథకర్తృతవమును ఎలోప్ుపడు లూకాకు ఆపాదసిుత ంది. మర్శయు బెైబిలు ఈ ఆలోచనకు అనుగుణంగా 
ఉంది. ఈ ఆధార్ాల వ లుగులో, మూడవ సువార్త మర్శయు అప సతలుల కార్యములు ర్ ండింటనిీ లూకా 
వరా శాడని నముడానికన మంచ కార్ణం ఉంది. మర్శయు లూకా తాను వివర్శంచన విష్యాలకు 
అదుుతమ ైన పరా ప్యత మర్శయు సామీప్యతను కల్వగశయునాిడని మనం ఎలోప్ుపడూ గుర్మత ంచుకోవాల్వ. 

చఘరిత్రిక స్ందర్భము 

ఇప్పటివర్కు మనము లూకా గీంథకర్తృతవమును చూశాము గనుక, అప సతలుల కార్యముల 
యొకు చార్శతిరక సందర్ుమును చూచుటకు స్టదిధముగా ఉనాిము. లూకా ఎప్ుపడు వరా శాడు? మర్శయు 
ఎవర్శకన వరా శాడు? 

అప సతలుల కార్యములు చార్శతరక సందర్ుమును మనము ప్ర్శశీల్వసుత ండగా, మూడు అంశాలు 
చూదాే ము. మొదటగిా, అప సతలుల కార్యములు కూర్మప చదయబడని కాలమును, అనగా అప సతలుల 
కార్యములను లూకా ఎప్ుపడు వరా శాడు అనే ప్రశిను చూదాే ము. ర్ ండవదగిా, వాసతవిక శరీతలను 
ప్ర్శశీలన చదదాే ము. మర్శయు మూడవదగిా, శరీతల యొకు సాంఘ క సందర్ుమును చూదాే ము. ఈ 
విష్యాలను ప్ర్శశీల్వస్టేత , వివర్శంచబడని సంఘటనలకు లూకా దగగర్గా ఉనాిడని మర్శంత సపష్రం 
చదయడానికన సహాయప్డుతయంది. కరీ.శ. మొదట ిశతాబేంలో సువార్త చూపని ప్రభావమును మర్శంత 
లోతయగా మర్శయు ప్ూర్శతగా అరా్ం చదసుకోవడానికన కూడా ఇద ిమనకు సహాయప్డుతయంది. ప్ుసతకము 
వరా యబడని కాలముతో ఆర్ంభించుదాము. 

కాలము 
అప సతలుల కార్యములు వరా యబడని కాలమును గూర్శు అనకే భినిమ నై అభిపరాయములు 

ఉనిప్పటికర, కొీతత  నిబంధ్న ప్ండితయల అభిపరా యములను సాధార్ణంగా ర్ ండు మౌళిక ధోర్ణులలో 
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ీలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

విభజంచవచుు. ఒక వ పై్ు, కరీ.శ. 70లో యి ర్ూష్లేము దదవాలయము నాశనము చదయబడని తర్మవాత 
లూకా వరా శాడని కొందర్మ వాదంిచార్మ. మర్పవ ైప్ు, కరీ.శ. 70లో యి ర్ూష్లేము దదవాలయము నాశనము 
చదయబడక మునుపే లూకా వరా శాడని మర్శకొందర్మ వాదించార్మ. కరీ.శ. 70లో జర్శగశన విషాద సంఘటనలు 
యూదుల చర్శతరలో కరలకమ నైవి, కాబటిర  ఈ విష్యాలప ై అభిపరా యములను గూర్శు ఆలోచన చదయుట 
సహాయకర్ంగా ఉంటటంది. మనము ఈ ప్రతి దృకపథమును ప్ర్శశీల్వదాే ము, లూకా కరీ.శ. 70 తర్మవాత 
వరా శాడను అభిపరాయముతో మొదలుప డదాము.  

కరర.శ్. 70 తర్ువాత 
అప సతలుల కార్యములు కరీ.శ 70 తర్మవాత వరా యబడింది అను అభిపరాయము కల్వగశ ఉని 

ప్ండతియలు, తమ అభిపరా యమును అనేక ప్ర్శశీలనలప  ైఆధార్శతము చదసాత ర్మ ఉదాహర్ణకు, అప సతలుల 
కార్యములు యొకు ఆశావాదం కరీ.శ. 80 నుండి 90 మధ్య వరా యబడని కాలమును సూచసుత ందని చాలా 
మంది పరే్ొునాిర్మ. ఈ దృకోుణములో, అప సతలుల కార్యములు ఆదమి సంఘమును గూర్శు చాల 
సానుకూలంగా ఉంది. బదులుగా, ఇద ిఆదిమ సంఘప్ు గత సుృతయలను జఞా ప్కం చదసుత ంది మర్శయు 
సంఘటనల నుండి అనకే సంవతిర్ముల దూర్మును సూచసుత ంది. అప సతలుల కార్యములు సంఘము 
లోప్ల మర్శయు వ లుప్ల ఉనిటటవంటి వివిధ్ సమసయలను సమాధానకార్ముగా చర్శుంచు 
విష్యమును ఇది విసుర్శసుత ంది. 

చాలా వర్కు, అప సతలుల కార్యములలో కొంత భాగము యూదుల చర్శతరకార్మడెనై జోస్టఫిస్ 
ర్చనల మీద ఆధార్శతమ నైది గనుక అప సతలుల కార్యములు కరీ.శ. 70 తర్మవాత వరా యబడంిదని కొందర్మ 
నముుతార్మ. 

జోస్టిఫస్ యొకు సంబంధతి ర్చనలు కరీ.శ. 79 కంటే ముందు వరా యబడలేదు, మర్శయు కరీ.శ. 
85 కంట ేముందు విసత ృతంగా అందుబాటటలో కూడా లేవు. కాబటిర , అప సతలుల కార్యములు జోస్టిఫస్ 
ర్చనల మీద ఆధార్శతమ నైదని చపెేపవార్మ, అప సతలుల కార్యములు కరీ.శ. 79 కంటే ముందు 
వరా యబడలేదు కాని బహుశా కరీ.శ. 85 తర్మవాత వరా యబడ ిఉండవచుు అని చబెుతార్మ. 

ఈ అభిపరాయము కల్వగశనవార్మ అప సతలుల కార్యములు మర్శయు జోస్టఫిస్ ర్చనలకు మధ్య 
అనకే సంబంధ్ములను గుర్శతంచనప్పటకిర, కవేలము నాలుగు సంబంధ్ములను మాతరమే మనము 
చూదాే ము. 

మొదటగిా, అప సతలుల కార్యములు 5:36 యూదా విపో్వకార్మడెనై థూదాను సూచసుత ంద,ి 
ఈయనను గూర్శు జోస్టఫిస్ ర్చనయి నై యాంటికనవటసీ్ ప్ుసతకము 20, భాగము 97 కూడా ప్రసాత విసుత ంది. 
ర్ ండవదగిా, అప సతలుల కార్యములు 5:37 విపో్వకార్మడును గల్వలయుడెైన యూదాను గూర్శు 
ప్రసాత విసుత ంది, ఈయనను గూర్శు జోస్టఫిస్ ర్చనల ైన యాంటకినవటీస్ ప్ుసతకము 18, భాగములు 1 నుండి 
8 వర్కు అదద విధ్ంగా జ్యయవిష్ వార్డి ప్ుసతకము 2, భాగము 117 మర్శయు 118లో ప్రసాత వించబడింది. 
మూడవదగిా, అప సతలుల కార్యములు 21:38 ఐగుప్తయుడుగా పలిువబడని విపో్వకార్మని గుర్శంచ 
ప్రసాత విసుత ంది, ఈయనను గూర్శు జోస్టఫిస్ ర్చనల ైన జ్యయవిష్ వార్డి ప్ుసతకము 2, భాగము 261 నుండ ి
263 వర్కు, అదద విధ్ంగా యాంటికనవటీస్ ప్ుసతకము 20, భాగము 171లో కూడా ప్రసాత వించబడింది. 
మర్శయు నాలగవదిగా, అప సతలుల కార్యములు 12:19-23లో హేర్పదు మర్ణమును గూర్శున వివర్ణ, 
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ీలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

జోస్టిఫస్ ర్చనయి నై యాంటికనవటీస్ ప్ుసతకము 19, భాగములు 343 నుండి 352 మీద ఆధార్శతమ నైదని 
అనకే అనువాదికులు వాదించార్మ. 

ఈ తార్శుక విధానాలను అనుసర్శంచద అనకేమంది వాయఖ్ాయతలు ఉనిప్పటకిర, అప సతలుల 
కార్యములు మర్శయు జోస్టిఫస్ ర్చనల మధ్య సమాంతర్ాలు, అప సతలుల కార్యములు జోస్టఫిస్ 
ర్చనలప  ైఆధార్శతమ ైనదని ర్మజువు చదయలేవు అను విష్యానిి మనము ఉదాా టించాల్వ. వాసతవానికన, 
అప సతలుల కార్యములలోని సంఘటనల వర్ణన జోస్టిఫస్ వర్ణనలకు భినింగా ఉంటటంది. కాబటిర , 
అప సతలుల కార్యములు మర్శయు జోస్టఫిస్ ర్చనలు సుప్రస్టదిధ  చార్శతిరక సంఘటనలను విడవిిడగిా 
వరా శాయి లేదా ఒక ేవనర్మను ఉప్యోగశంచాయి అని చెప్పవచుు. ఇకుడ పరే్ొునబడని వయకుత లు 
సాపకే్షంగా ప్రస్టదిిధ  చెందని చార్శతిరక వయకుత లు కాబటిర వార్శని గూర్శు ఒకట ికంటే ఎకుువ చార్శతిరక ర్శకార్మ్ లు 
నమోదు చదశాయని గుర్శతంచుట ఆశుర్యము కాదు. మర్శయు అంతకంటే ఎకుువగా, థూదా విష్యంలో 
మనము ఒక సాధార్ణ పేర్మను గూర్శు చర్శుంచుచునాిము. ఇకుడ ఒక ేపరే్మ కల్వగశన ఇదేర్మ వేర్ేవర్మ 
వయకుత లు దృషిరలో ఉనాిర్మ అని చపె్పవచుు. 

కరర.శ్. 70 ముందు 
అప సతలుల కార్యములు వరా యబడని కాలమును గూర్శున ర్ ండవ ప్రధాన అభిపరాయం ఏమనగా 

ఇద ిదదవాలయము నాశనము చదయబడక మునుప్ు వరా యబడింది. ఈ మునుప్టి కాలముకు 
అనుకూలంగా చాలా ఆధార్ాలు ఉనాియి, కాని మన ఉదదేశాల కొర్కు అప సతలుల కార్యములు చవర్శ 
సనిివశేం దావర్ా మనం నిర్ాా ర్శంచగల విష్యముప ై దృషిర  ప డతాము. 

అప సతలుల కార్యములు 28:30-31లోని చవర్శ ర్ ండు వచనాలు వినండి. అకుడ లూకా పౌలు 
గుర్శంచ ఈ మాటలు వరా శాడు: 

పౌలు ర ండు స్ంవతుర్ములు పూరిత గా తన సొ ంత అద్ెె  యంట కాపుర్ముండి, 
తనయొదెకు వచుివారినందరనిి స్నఘమనించి, ఏ ఆటంకమును లేక పూర్ణ  
ధెైర్యముతో ద్ేవుని రాజ్యమును గ్ూరిి పికటించుచు, పిభువెనై యేస్ు కరరస్ుత ను 
గ్ూరిిన స్ంగ్తులు బో ధించుచు ఉండనెు (అపొ స్త లుల కార్యములు 28:30-31). 

పౌలు ర్పములో గృహ నిర్బంధ్ంలో క ైసైతవ సువార్తను ధెైర్యంగా ప్రకటసిుత ని అంశముతో 
అప సతలుల కార్యములు ముగుసుత ంది. ఈ ముగశంప్ు అప సతలుల కార్యములు కరీ.శ. 70కు మునుపే 
వరా యబడిందని సూచంచు పరా ముఖ్యమ ైన ఆధార్మును అందిసుత ంది. 

మొదటగిా, పౌలు ప్ర్శచర్యను గూర్శు లూకా ఇచున వివర్ణ కరీ.శ. 64లో జర్శగశన ఒక కరలకమ ైన 
సంఘటనను ప్రసాత వించలేదు. కరీ.శ. 64లో, నీర్ప ర్పములో జర్శగశన అగశిప్రమాదముకు క ైసైతవులను 
నిందించ వార్శని హ ంస్టించుట ఆర్ంభించాడు. లూకా అప సతలుల కార్యములు వరా స్టే సమయానికన ఈ 
ఘటన జర్శగశ ఉంటే ఇంత ప దే ఘటనను గూర్శు ప్రసాత వించకపల వడం చాలా వింతగా ఉంటటంద.ి 

ర్ ండవదగిా, నీర్ప సంఘమును హ ంస్టించుచుని సమయములో, బహుశా కరీ.శ. 65లో లేదా 
అటట తర్మవాత కొంతకాలానికన, పౌలు హతసాక్ష్ి అయాయడని సాధార్ణంగా భావిసాత ర్మ. అప సతలుల 
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ీలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కార్యములు ఈ సంఘటన తర్మవాత వరా యబడియుంటే, ప్ుసతకములో ఒక పరా ముఖ్యమ నై పాతర కల్వగశన 
పౌలు హతసాక్ష్ ిఅగుటకు గూర్శు ఖ్చుతముగా ప్రసాత వించబడదది. 

మూడవదగిా, కరీ.శ. 70లో యి ర్ూష్లేములోని యూదుల దదవాలయము నాశనము 
చదయబడినప్ుపడు, ఇది సంఘములోని యూదులు మర్శయు అనుయలకు మధ్య సంబంధ్ములను 
ప్రభావితం చదస్టింది. అప సతలుల కార్యములు చాలా చపటో ఈ సంబంధాలను ఉదాా టసిుత ంది. కాబటిర , 
అప సతలుల కార్యములు దదవాలయ నాశనమును గూర్శు ఉపేక్ష్ించద అవకాశం లేదు.  

ఇటటవంట ివాసతవాల దృషార య, లూకా అప సతలుల కార్యములను కరీ.శ. 60 నుండి 62 మధ్య 
ర్పములో జర్శగశన పౌలు గృహ నిర్ుంధ్ము మర్శయు ప్ర్శచర్య సమయములో ముగశంచనటటో గా చపె్పడం 
మంచది, ఇవి ప్ుసతకములో నమోదు చదయబడిన చవర్శ చార్శతిరక వివర్ణలుగా ఉనాియి. 

వాస్త విక శ్రర తలు 
అప సతలుల కార్యములు మునుప్ట ికాలములో వరా యబడిందను అభిపరా యమును మనసుిలో 

ఉంచుకొని, అప సతలుల కార్యముల చార్శతిరక సందర్ుము యొకు ర్ ండవ లక్షణమును చూదాే ము: లూకా 
ర్చన యొకు వాసతవిక శరీతలు. లూకా అప సతలుల కార్యములను వరా స్టని వాసతవిక శరీతలను గూర్శున 
అవగాహన ఆయన ర్చనను అరా్ం చదసుకొనుటకు చాలా ఆవశయకమ నైదిగా ఉంది. 

అప సతలుల కార్యముల యొకు వాసతవిక శరీతలను ర్ ండు దశలోో  ప్ర్శశీల్వదాే ము. మొదటిగా, 
ప్ుసతకము ప్రతదయకముగా థయెొఫిలాకు అంకనతము చదయబడని విష్యమును చూదాే ము. మర్శయు 
ర్ ండవదగిా, ప్ుసతకము విసత ృత శరీతలకు కూడా వర్శతసుత ందను సంభావయతను కూడా ప్ర్శశీల్వదాే ము. లూకా 
యొకు మొదటి పాఠకుడిగా థయెొఫిలాతో ఆర్ంభించుదము. 

థెయొఫిలా 
లూకా యొకు ప్ర్శచయ ప్లుకులు, థయెొఫలిా తన పరా ప్కుడు అని, తన ర్చన అంకనతము 

చదయబడిన వయకనత అని సూచసాత యి. మనము చూచనటటో గా, లూకా 1:3 మర్శయు అప సతలుల కార్యములు 
1:1లో, లూకా తన ర్చనను థయెొఫిలాకు అంకనతము చదశాడు. దీనికన మించ, లూకా 1:3లో, లూకా 
థయెొఫలిాను ఘనతవహ ంచన థయెొఫలిా అని పలిచాడు. లూకా గౌర్వారా్ంగా “ఘనతవహ ంచన 
థయెొఫలిా” (లేదా గరీకులో కటీసిలర స్) అను ప్దసమూహము ఉప్యోగశంచాడు. ఈ ప్దము థయెొఫలిా 
ఒక సంప్ని పరా ప్కుడు అని అనకేులకు నముకం కల్వగశంచంది. 

అయితద, లూకా మర్శయు థయెొఫిలాకు మధ్య సంబంధ్ము కవేలము ఒక పరా ప్కునితో ఉండద 
సంబంధ్ము కంటే మర్శంత సంకనోష్రమ ైనది. లూకా సువార్త మర్శయు అప సతలుల కార్యములు చదువుటతో, 
థయెొఫలిా లూకా యొకు విదాయర్శా అయాయడు. లూకా సువార్త యొకు ప్ర్శచయ ప్లుకులోో  లూకాతో 
థయెొఫలిా కల్వగశయుని సంబంధ్మును మనం చూడవచుు. 

లూకా 1:3-4లో ఈ మాటలు మనము చదువుతాము: 

గ్నుక నీకు ఉపద్ేశంపబడని స్ంగ్తులు నిశ్ియముగా జ్రిగినవని నీవు 
తెలిస్టకిొనుటకు వాట ిననిిటిని మొదటనుండి తర్చి పరిష్ాార్ముగా 
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ీలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

తెలిస్టకిొనియుని ననేును నీ పేర్ట వాటనిిగ్ూరిి వర్ుస్గా ర్చించుట యుకత మని 
య ంచిత్రని (లూకా 1:3-4). 

మర్శయు ఈ వాకయభాగము సూచసుత నిటటో గా, ఒక విధ్ముగా చెపాపలంట ేలూకా ర్చన 
థయెొఫలిాకు బో ధించబడిన విష్యాల యొకు ఖ్చుతతవమును ఆయనకు తలె్వయజయేడానికన 
వరా యబడింది. సులభంగా చెబితద, లూకా థయెొఫలిాను హచెుర్శంచడానికన వరా శాడు. 

థయెొఫలిా తన మొదటి పాఠకుడని లూకా సపష్రంగా వరా యుట ప్ర్శశీల్వంచన తర్మవాత, మర్శంత 
విసత ృత కోణములో లూకా యొకు వాసతవిక శరీతలను ప్ర్శశీలన చదయుట సహాయకర్ముగా ఉంటటంది. 

విస్త ృత శ్రర తలు 
మొదట ిశతాబేప్ు సంఘము అప సతలుల కార్యములలో లూకా చర్శుంచన అనకే సమసయలతో 

పల ర్ాడింది అని కొీతత  నిబంధ్నలోని ఇతర్ వాకయభాగాలోో  మనం చదువవచుు. యూదులు మర్శయు 
అనుయల ైన విశావసులకు మధ్య సంఘర్షణను, మర్శయు నాయకతవము విష్యంలో వివిధ్ అప సతలులకు 
బో ధ్కులకు మధ్య విభదేాలను గూర్శు లూకా చర్శతర నమోదు చదసుత ంది. అబదధ బో ధ్కుల దావర్ా 
ప్ర్శచయము చదయబడని స్ట దైాధ ంతిక తప్ుపలను అతడు వరా స్టని ప్ుసతకము చర్శుసుత ంది. అప సతలుల 
కార్యములు సంఘము మర్శయు పౌర్ ప్రభుతవముకు మధ్య సంఘర్షణను కూడా చర్శుసుత ంది. స్ట్త లీు 
మర్శయు బీదలు ఎదుర్ొునే సమసయలను ఉదాా టసిుత ంది. హ ంసలు, బాధ్లు మర్శయు నిర్ుంధ్మును 
గూర్శు నమోదు చదసుత ంది. సంఘము దాని యొకు ఆర్ంభ దశాబాే లలో ఈ విధ్మ నై సమసయలను 
ఎదుర్ొునిద ిగనుక అప సతలుల కార్యములు ఈ విధ్మ నై స్ట దైాధ ంతిక, న తైిక మర్శయు ఆచర్ణాతుక 
కనోష్రతలను చర్శుసుత ంది. 

లూకా అనకే విసత ృతమ ైన సమసయలకు ప్ర్శషాుర్ముగా అప సతలుల కార్యములు వరా శాడు గనుక, 
అనకేమంది విశావసులు తన ప్ుసతకమును చదవాలని ఆయన ఆశించనటటో గా భావించుట మంచది. 
థయెొఫలిాకు అదద విధ్ముగా ఆదమి సంఘము ఎదుర్ొునుచుని అనకే సవాళోలో 
సహాయముకర్ముగా ఉండుటకు ఆయన దీనిని వరా శాడు. 

సాంఘిక స్ందర్భము 
అప సతలుల కార్యములు యొకు కాలము మర్శయు వాసతవిక శరీతలను ప్ర్శశీల్వంచాము గనుక, 

మూడవ విష్యానిి చర్శుంచడానికన ఇప్ుపడు స్టదిధముగా ఉనాిము: లూకా ర్చన యొకు సాధార్ణ 
సాంఘ క సందర్ుము, అప సతలుల కార్యములు వరా యబడని ప్రప్ంచము. లూకా దనిాలోో  ప్నిచదసుత ని 
సాంఘ క ఆచార్ాలను ఎంత అరా్ము చదసుకుంటే, ఆయన ప్ుసతకములోని అనకే లక్షణాలను అవగాహన 
చదసుకోవడం అంత సులభంగా ఉంటటంది. 

మొదట ిశతాబేప్ు ఆదిమ సంఘములోని ర్ ండు కేందరమ ైన లక్షణాలను ప్ర్శశీల్వసూత  అప సతలుల 
కార్యములు యొకు సాంఘ క సందర్ుమును చూదాే ము. మొదటగిా ర్పమా సామాా జయమును చూదాే ము. 
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ీలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

రోమా సామాా జ్యము 
లూకా అప సతలుల కార్యములు వరా స్టని నాటికన, ర్పమా సామాా జయము మధ్యధ్ర్ా ప్రప్ంచమంతటిని 

జయించ, నియంతిరంచ, నేట ిబిరటన్, ఉతతర్ ఆఫిరకా మర్శయు ఆస్టియాలోని కొనిి భాగాలలో విసతర్శంచంది. 
సంఘము యొకు ఆర్ంభ దనిాలలో, సామాాజయము ఇంకనూ అభివృదిధ  చెందుతూ ఉంది, మర్శయు 
మర్శంతమంద ిప్రజలను మర్శయు భూభాగములను దాని అధికార్ములోకన చదర్ముకొనింది. ఆ కమీములో, 
ర్పమా సామాా జయము దాని యొకు ర్పమా విలువలు, లక్ష్యయలు మర్శయు నముకాలతో సమాజములోని 
అనిి కోణాలను లోతయగా ప్రభావితం చదస్టింది. 

నిసిందదహంగా, జయించన భూభాగములప  ైర్పమా చూపించన గొప్ప ప్రభావములు ర్ాజకరయ 
మర్శయు ఆర్శధక సంబంధ్మ నైవి. ర్పమా సామాా జయము యొకు ముఖ్య ర్ాజకరయ ఆందోళన ఏమనగా 
పరా ంతీయ అధికార్ాలను బలవంతముగా నియంతిరంచ శాంతిని మర్శయు నిజఞయితీని నిర్ాా ర్శంచడం. 

జయించబడని ర్ాజఞయలకు కొంత సవయం ప్రతిప్తిత  ఇవవబడింది, కాని సాా నిక ప్రభుతావలు 
ప్ునర్శిర్శుంచబడి ఎలోప్ుపడు ర్పమా సల పానకీమ ఆధనీములో ఉండదవి. ఉదాహర్ణకు, క సైర్య నుండ ి
యూదా పరా ంతమంతటిని ప్ర్శపాల్వంచన ఫలే్వకుి మర్శయు ఫసేుత  అనబడని ఇదేర్మ క సైర్య ర్పమా 
గవర్ిరో్ను అప సతలుల కార్యములు నమోదు చదసుత ంది. ప్నుిల ప్ర్యవేక్షణతో పాటటగా, ర్పమా 
సామాా జయములోని తమ పరా ంతములో శాంతి మర్శయు కీమమును కాపాడుకోవలస్టని బాధ్యత కూడా వార్శ 
మీద ఉండదది. 

ఈ సామాా జయం జయించన ర్ాజఞయలోో ని జనాభాలో ర్పమా పౌర్మలను ఏకరకృతం చదసూత  సాంసుృతిక 
మర్శయు ర్ాజకరయ ప్రభావం కూడా చూపించంది.  

చాలాసార్మో , ర్పము కొీతతగా జయించన భూభాగాలోో  ప్దవీవిర్మణ ప ందని మిలటర్ర వార్శకన 
కొంతభూమిని ఇచుంది. ఈ ఆచార్ము సామాాజయమంతటా నముకమ ైన ర్పమా పౌర్మల సాా వర్ాలను 
ఏర్ాపటట చదస్టింది, మర్శయు అధికార్శక మర్శయు సామాజక సందర్ాులోో  ర్పము విలువలను మర్శయు 
కటటర బాటోను పల ర తిహ ంచంది. ఇందుమూలముగా, అప సతలుల కార్యములు ప్దద ప్దద ర్పమా పరా ంతప్ు 
ప్రజలను ప్రసాత విసుత ంది. ప ంతెకొసుత  నాటికన, “ర్పమా నుండ ిప్ర్వాసులు” (యూదులు మర్శయు 
యూదులుగా మార్శనవార్మ) వచునటటో  అప సతలుల కార్యములు 2:10-11లో మనము చదువుతాము. 
మర్లా, అప సతలుల కార్యములు 10లో దదవునికన భయప్డు ర్పమా శతాధపి్తియి ైన కొర్ేి ల్వ ఉనాిడు, 
అప సతలుల కార్యములలో ఈయన సువార్త ప్రకటించుటలో పరా ముఖ్యమ నై పాతర పల షించాడు. 

దీనికన మించ, ర్పడుో , ప దే ప దే భవనాలు మర్శయు బహ ర్ంగ సమావేశ సాలాల వంటి ర్పమీయుల 
బహ ర్ంగ కార్యకలాపాల దావర్ా సాా నిక సంసుృతయలు ప్రభావితం చదయబడా్ యి. పౌలు మర్శయు ఇతర్మలు 
తమ ప్ర్శచర్య ప్రయతాిలలో ఎంత సులభంగా ప్రయాణించగల్వగార్ప ర్పమా పాలనలోని ఈ కోణము 
వివర్శసుత ంది. అప సతలులు సువార్త ప్రకటించుటకు ఒక పరా ంతం నుండి మర్ొక పరా ంతముకు 
ప్రయాణించుచుండగా ఈ బహ ర్ంగ వదేికలను ఉప్యోగశంచార్మ. 

ఆదమి సంఘము ప్టో ర్పమా సామాా జయము యొకు అతి ముఖ్యమ నై లక్షణము ఏమనగా 
జయించన ప్రజల మతాలప ై దాని యొకు ప్రభావం. 

లూకా వరా స్టిన కాలములో, ర్పమా సామాా జయమంతటకిన కేందరముగా ఒక వయకనత నిలబడా్ డు: క ైసర్మ. 
చకవీర్శత లేదా క ైసర్మ తన ప్రజలకు లేదా ర్ాజఞయనికన ప్రభువుగా మాతరమ ేకాకుండా, ప్రజల స టెర్డ లేదా 
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ీలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ర్క్షకుడిగా ఉండదవాడు. ర్పమా ప్రచార్ం ప్రకార్ం, ప్రజలను శూనయం మర్శయు అంధ్కార్ం నుండి 
విడపిించంది క ైసర్ే. ర్పమా సామాా జయప్ు విస్ట్తర్ణత ఆయన అందించు భదరతకు విస్ట్త ర్ణతగా ప్రసుత తించబడింది, 
ఇద ిప్రజలను వార్శ సాా నిక ర్ాజుల దౌర్జనయం నుండి విడపిించ, ప్రతి ఒకుర్శనీ ర్పము యొకు దయగల 
పాలనలోకన తెచుంది. 

అనకే ప్రదదశాలోో , జయించన ప్రజలు తమ స ంత మతప్ర్మ నై ఆచార్ాలను కొనసాగశంచడానికన 
అనుమతి ప ందార్మ, కాని క సైర్మ ఆదిప్తయమును అదద విధ్ముగా సాంప్రదాయ ర్పమా దదవతల 
ఆధపి్తయమును అంగరకర్శంచాల్విన అవసర్త ఏర్పడింది. ఇప్ుపడు, అనకే సందర్ాులోో , మొదట ిశతాబేప్ు 
క ైైసతవులు మర్శయు అనేకమంది యూదులు ర్పము ఆధనీములో ఉనాిర్మ, కాని నముకమ నై యూదులు 
మర్శయు క ైైసతవులు ర్పమా మతము యొకు ఆధపి్తయమును తిర్సుర్శంచార్మ. ర్పమా సామాా జయము 
యూదుల విశావసమును ర్ ల్వజయో ల్వస్టిట లేదా “చటరబదధమ నై మతము,”గా చదస్టింది మర్శయు ఇది ర్ ండు 
వర్ాగ లను అణచవేస్టనిప్పటికర క ైసైతవ విశావసానిి సాధ్యమ ైనంత వర్కు సహ ంచంది. 

ర్పము ప్రభుతవమును, జనాభాను, ప్రజఞ ప్నులను మర్శయు మతమును నియంతిరంచుచు, దాని 
యొకు ప్రభావమును వాయపిత  చదయడానికన ప్రయతిించంది. 

ర్పమా సామాా జయముకు సంబంధించ అప సతలుల కార్యములు యొకు సాంఘ క సందర్ుమును 
ఇప్పటివర్కు మనము చూశాము గనుక, లూకా వరా స్టిన మర్ొక కనోష్రమ నై సాంఘ క ప్ర్శస్టిాతిని ప్ర్శశీలన 
చదయుటకు స్టదిధముగా ఉనాిము: అవిశావసుల ైన యూదులు మర్శయు ఆదిమ క ైసైతవ సంఘము. 

యూదులు 
యూదులకు మర్శయు ఆదిమ సంఘముకు మధ్య ఉని సనిిహ త సంబంధ్మును మొదటగిా 

చూదాే ము, అటట తర్మవాత వాటి యొకు పరా థమిక భినితావలను ప్ర్శశీలన చదదాే ము. ఈ ర్ ండు వర్ాగ ల 
మధ్య సంబంధ్మును చూచుటతో ఆర్ంభించుదాము. 

ఆదమి సంఘము యూదా జనాంగముతో ఒక ేవార్సతవము ప్ంచుకొనినది. సపష్రముగా 
చెప్పబడనిటేో , యిేసు మర్శయు అప సతలులు అందర్మ యూదులనియు, అదద విధ్ముగా, సంఘములో 
మొదటగిా మార్మమనసుి ప ందిన యూదులే ఉనాిర్ను విష్యానిి ఈ ఆధ్ునిక ప్రప్ంచములో 
మనము జఞా ప్కం చదసుకోవాల్వ. కాబటిర , ఆదిమ సంఘము యొకు మనసుిలో, వాగాే నము చదయబడిన 
యూదా మ స్ట్ియకు నముకముగా ఉండుట అంటే యూదా మతముకు నముకముగా ఉండుట అని 
చెప్పడంలో ఆశుర్యం లేదు. 

అప సతలుల కార్యములు ప్రకార్ం, ఆదమి సంఘములో అనేకులు దదవాలయప్ు ఆర్ాధ్నలో 
పాలుప ందదవార్మ, లేఖ్నాలు వినడానికన సమాజ మందరి్ాలోో  కూడుకొనవేార్మ, మర్శయు అనకే యూదుల 
ఆచార్ాలను మ చుుకొనవేార్మ. ఉదాహర్ణకు, అప సతలుల కార్యములు 13:32-33లో పౌలు మాటలు 
వినండి: 

ద్ేవుడు యసే్ును లేపి, పితర్ులకు చేస్టని వాగాె నమును మన పిలు లకు 
నెర్వేరిియునఘిడని మేమును మీకు స్ువార్త  పికటించుచునఘిము (అపొ స్త లుల 
కార్యములు 13:32-33). 
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ీలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

పౌలు మర్శయు ఆయనతో కూడా ప్రయాణము చదస్టనివార్మ సమాజ మందరి్ములో ఉని 
యూదులతో తముుతాము గుర్శతంచుకునాిర్మ, పతిర్మలను గూర్శు “మన పతిర్మలు” అని మర్శయు 
క ైైసతవులను మమేు, మన పలోిలు అని సంబో ధించాడు. 

అంతదకాక, ఆదిమ సంఘము మర్శయు యూదా సమాజము ర్ ండూ కూడా ఒక ేలేఖ్నమును 
ఆశయీించదవిగా ఉండనివి. అప సతలుల కార్యములలో, క ైసైతవులు యూదా నపే్థాయలోో  సువార్త 
ప్రకటించునప్ుపడు తర్చూ లేఖ్నాలను ఉప్యోగశంచార్మ. 

పౌలు కరసీుత ను గూర్శు యూదులకు ప్రకటించదడప్ుపడు లేఖ్నాలను ఉప్యోగశంచాడు అని 
అప సతలుల కార్యములు 17:1-3 నమోదు చదసుత ంది. అకుడ లూకా మాటాో డిన మాటలు వినండి: 

వార్ు థసె్ులొనీకకు వచిిర,ి అకాడ యూదుల స్మాజ్ మంద్రి్మొకటి 
యుండనెు. గ్నుక పౌలు తన వాడుక చ ొపుపన స్మాజ్పు వార ియొదెకు వళె్లు  కరరస్ుత  
శ్రమపడి మృతులలోనుండి లేచుట ఆవశ్యకమనియు, ననేు మీకు 
పిచుర్ముచేయు యేస్టే కరరస్త యయునఘిడనియు లేఖనములలోనుండి 
దృష్ార ంతములనెత్రత  విపపి చపెుపచు, వారతిో మూడు విశ్రా ంత్ర ద్నిములు 
తరిాంచుచుండనెు (అపొ స్త లుల కార్యములు 17:1-3). 

అంతదకాక, క ైసైతవయము మర్శయు యూదా మతము మధ్యనుని లోతెైన సంబంధ్ము వలన 
యూదా అధిప్తయలకు మర్శయు ఆదమి సంఘముకు మధ్య సంఘర్షణలు ఏర్పడా్ యి. 

అప సతలుల కార్యములు ప్రకార్ం, కరీసుత  సువార్త ప్రకటించుటయందు ఆదిమ సంఘము చూపని 
ధెైర్యమును బటిర  యూదా అధకిార్మలతో విభదేము యిేర్పడింది. అయితద సాధ్యమ ైనంతవర్కు, ఆదిమ 
సంఘము యూదా నాయకులను గుర్శతంచంద ిమర్శయు దదవుని ఆజాలను ధకిుర్శంచుమని 
ఆదదశించనప్ుపడు మాతరమే వార్శని ప్రతిఘటించంది. 

యూదా ప్రజలకు మర్శయు ఆదిమ సంఘముకు మధ్య లోతెనై సంబంధ్ము ఉనిప్పటికన కూడా 
పరా థమిక భినితావలు ఉనాియి. 

మొదటగిా మర్శయు అతయంత పరా థమికంగా, క ైసైతవులు మర్శయు అవిశావసుల ైన యూదులు 
యిేసు వయకనతతవము మర్శయు కార్యము విష్యములో విభదేంిచార్మ. యిేసు మృతిని జయించన మ స్ట్ియ 
అని, ఆయన తన స ంత ప్ునర్మతాా నము మొదలుకొని సృషిరయంతటిని ప్ునర్మదధర్శంచువాడు అని 
సంఘము ప్రకటించంది. అయితద నేర్సుత డుగా స్టలిువవయేబడిన వాడు వాగాే నం చదయబడని మ స్ట్ియ 
అగుట అవిశావసుల ైన యూదులకు అసాధ్యంగా అనిపించంది. ఈ వయతాయసం క ైసైతవులకు మర్శయు 
క ైైసతవతేర్మల ైన యూదులకు మధ్య విభదేము కల్వగశంచంది. 

ర్ ండవదగిా, ఆదిమ సంఘము మర్శయు యూదా నాయకులు హెబీర బెైబిలు విష్యములో 
సముతించనప్పటికర, హెబీర లేఖ్నాల వాయఖ్ాయనంప ై, మర్శ ప్రతదయకముగా యిసేు విష్యంలో తీవరంగా 
వయతిర్కేనంచార్మ. ర్ానుని మ స్ట్ి యను గూర్శున హెబీర లేఖ్నాల ఆశలు యిసేులో న ర్వేర్ుబడినవి అని 
ఆదమి సంఘము నమిుంది, కాని అవిశావసుల ైన యూదులు మాతరం దీనిని వయతిర్ేకనంచార్మ. 
యూదామతములోనే విసత ృతమ ైన అభిపరాయాలు కల్వగశన అనేక పార్రరలు ఉనాియి, అయితద వార్శలో 
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ీలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

చాలామంది యిసేు పాత నిబంధ్న మ స్ట్ియ వాగాే నాలను నరే్ావరే్ాుడనే అభిపరాయానిి అంగరకర్శంచుట 
అసాధ్యంగా భావించార్మ. 

మూడవదగిా, మొదటి శతాబేప్ు ఆదమి సంఘము మర్శయు యూదులు అనుయలను దృషిరంచు 
విష్యంలో విభేదించార్మ. ఎకుువగా, యూదులు అనుయలతో సాంగతయం చదస్టవేార్మ కాదు. మర్ప ప్రకు, 
సునితిలేని అనుయలు యూదా మతము యొకు నముకాలకు మర్శయు న ైతిక బో ధ్లకు 
ఆకర్శషతయల ైయాయర్మ మర్శయు వీర్మ దదవునికన-భయప్డువార్మగా పలిువబడా్ ర్మ. ఇతర్ అనుయల కంట ేఈ 
దదవునికన-భయప్డువార్శని సమాజములో ఎకుువగా గౌర్వించదవార్మ, కాని వీర్మ యూదా సమాజములో 
ప్ర్శప్ూర్ణ సభుయలు కార్మ. అనుయలు యూదా మతానిి స్ట్వకర్శంచదవార్మ, అయితద ఈ ప్రకనీయలో 
బాపితసుము, సునితి మర్శయు యూదుల సాంప్రదాయములను ఆచర్శంచవలస్టియుండదది. 

ఆర్ంభ యూదా క ైసైతవులు అనుయలను ఈ విధ్ంగాన ేదృషిరంచనప్పటికర, అయితద కరసీుత ను 
అనుసర్శంచద క ైసైతవులకు క ైసైతవ సంఘములో ప్ూర్శత సాా యి ఇవవబడుతయందని కమీంగా అరా్ం 
చదసుకునాిర్మ. ప్ర్శశుదాధ తు ప్రతయక్షతా వ లుగులో, క ైైసతవ సంఘంలో సభయతవం ప ందాలంటే కరీసుత యందు 
విశావసముంచ, ఒప్ుపకొని మార్మమనసుి ప ందతిద సర్శపల తయందని ఆదిమ సంఘము నిర్ణయించంది. 
కాబటిర , యూదులకు మర్శయు అనుయలకు కరీసుత  యొకు సార్వతిరక ప్రభుతవమును గూర్శున సువార్త 
ప్రకటించుట ఒక అలవాటటగా మార్ముకునాిర్మ, సంఘము ప ర్మగుతయని కొదీే  ఇర్మ వర్ాగ ల తాలంతయలను 
మర్శయు ప్ర్శచర్యను అంగరకర్శంచార్మ. పాత నిబంధ్న గీంథములో ఆయన తన ప్రజలకు అందించన 
ర్ాజయప్ు నిర్రక్షణను న ర్వేర్ుడానికన దదవుడు అనుయలను ఉప్యోగశంచుకునాిడు అని వార్మ అరా్ం 
చదసుకునాిర్మ. ఇద ిఅవిశావసుల ైన యూదులకు మర్శయు ఆది క ైైసతవులకు మదయ అనకే విభేదాలకు 
దార్శతీస్టింది. 

మనము అప సతలుల కార్యములను అధ్యయనము చదయుచుండగా, లూకా వరా స్టని కాలము, 
వాసతవిక శరీతలు మర్శయు సాంఘ క సందర్ుము గూర్శు కొంత వివర్ణ ప ందుట సహాయకర్ముగా 
ఉంటటంది. లూకా చర్శుంచన సమసయలను, ఆయన ఇచున ప్ర్శషాుర్ాలను అరా్ం చదసుకొని వాటిని మన 
అనుదని జీవితాలోో  అనువర్శతంచుకోడానికన మనము మర్శంత స్టిదధప్డతాము. 

వేద్ఘంత నేపథ్యము 

ఇప్పటివర్కు మనము అప సతలుల కార్యముల యొకు గీంథకర్తృతవమును మర్శయు చార్శతిరక 
సందర్ుమును చూశాము, ఈ పాఠములో మన మూడవ ప్రధాన అంశమ నై అప సతలుల కార్యముల 
వేదాంత నపే్థయమును విశదకీర్శంచుటకు ఇప్ుపడు స్టదిధముగా ఉనాిము. 

మనము అప సతలుల కార్యములు ప్ుసతకము చదువుచుండగా, అనేక వదేాంత ప్రశిలు 
మనసుికు వసాత యి. లూకా తన వేదాంత దృకోుణాలను ఎకుడ నేర్ముకునాిడు? తన ప్ుసతకములో 
ఏమి ఉంచాలో మర్శయు ఏమి తీస్టవియేాలో ఎలా నిర్ణయించాడు? తన ర్చనను ఏ విధ్మ నై సూతరా లు 
మార్గనిర్ేేశం చదశాయి? మంచద,ి వీటికన సమాధానం లూకా యొకు వదేాంత నేప్థయములో కనిపసిుత ంది. 
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ీలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అప సతలుల కార్యములు వేదాంత నేప్థయముప ై మన చర్ు మూడు భాగములుగా 
విభజంచబడుతయంది. మొదటగిా, పాత నిబంధ్నలో లూకా వదేాంతము యొకు ప్ునాదులను చూదాే ము. 
ర్ ండవదగిా, మ స్ట్ియతవ దదవుని ర్ాజయముప ై తాను కల్వగశయుండిన నముకముల దావర్ా తన 
వేదాంతశాసత ంీ ఏ విధ్ముగా ప్రభావితమ ైనదో  చూదాే ము. మర్శయు మూడవదగిా, లూకా ర్చనలలోని 
మొదట సంప్ుటియి నై, లూకా సువార్త, అప సతలుల కార్యములు సందదశమును అరా్ము చదసుకొనుటలో 
ఎలా సహాయప్డుతయందో  చూదాే ము. అప సతలుల కార్యములు ప్ుసతకప్ు పాత నిబంధ్న ప్ునాదులతో 
ఆర్ంభించుదము. 

పాత నిబంధన 
లూకా ర్చనను పాత నిబంధ్న గీంథము కనీసము ర్ ండు విధాలుగా ప్రభావితం చదస్టింది. 

మొదటగిా, చర్శతర యి డల పాత నిబంధ్న దృకోుణము లూకాను సాధార్ణంగా ప్రభావితం చదస్టింది. 
మర్శయు ర్ ండవదిగా, ఇశాీయిలేు చర్శతర యి డల పాత నిబంధ్న దృకోుణము ఆయనను ప్రతదయకముగా 
ప్రభావితం చదస్టింది. చర్శతర యి డల పాత నిబంధ్న దృకోుణము లూకా వదేాంతమును ఎలా ప్రభావితం 
చదస్టిందో  మొదట చూదాే ము. 

చరితి 
17వ శతాబేప్ు క ైసైతవ తతవవేతతయి ైన బెోయిస్టే ప్సుల్, తన గొప్ప ర్చనయి నై ప నీిస్ లో 

చర్శతరయంతటిలో మానవుడు గుర్శతంచన మూడు గొప్ప సతాయలను గుర్శతంచాడు. మొదటిగా, దదవుడు 
అనిిటిని మంచగా చదశాడు గనుక ఆయన సృషిర యొకు మహ మను మర్శయు అందమును, విశవం 
అంతటా వాయపించన అదుుతమును అతడు సూచంచాడు. ర్ ండవదగిా, సృషిర యొకు ఆర్ంభ కరర్శతకన 
మర్శయు ప్రసుత త దుర్వసా, దుర్రితికన మధ్య ఉని సంఘర్షణను గూర్శు మాటాో డాడు. మర్శయు 
మూడవదగిా, విమోచన అనగా ఈ సంఘర్షణకు ప్ర్శషాుర్ం ఉంటటందను నిర్రక్షణను గూర్శు ప్సుల్ 
మాటాో డాడు. 

ప్సుల్ అధ్యయనం పాత నిబంధ్న ప్రప్ంచ చర్శతరను మూడు ప్రధాన భాగాలుగా విభజసుత ందను 
దానితో సమాంతర్ంగా ఉంది: సృషిర , పాప్ములో ప్డిపల వుట మర్శయు విమోచన. మర్శయు అప సతలుల 
కార్యములలో, చర్శతరప  ైఈ తిరకోణమును ప్రతిబింబించు ర్రతిలో లూకా ఆదిమ సంఘము గుర్శంచ వరా శాడు. 

సృషిర  కాలమును గమనించండ.ి ఆదకిాండము 1లో, ప్రప్ంచము ప్ర్లోక ర్ాజయము యొకు 
విస్ట్తర్ణతగా ఉండాలని దదవుడు స్టిదధప్ర్చాడు. ఆయన విశవమును కీమప్ర్చాడు; ఏదెనులో ప్ర్దెసైును 
ర్ూపించాడు; ఆ ప్ర్దెైసులో తన ర్ాజర్శక ర్ూప్మ ైన మానవులను ప టార డు; ఏదనెు మొదలుకొని 
భూదగింతముల వర్కు భూమిని నింప ియిలేుమని ఆజఞా పించాడు. కుో ప్త ంగా, దదవుడు ఆయన 
ర్ాజఞయభివృదిధ  కొర్కు భూమిప  ైవేదకిను ఏర్ాపటట చదశాడు. 

అప సతలుల కార్యములలో ఈ పాత నిబంధ్న ముఖ్య ఆలోచన ప్టో లూకా అవగాహన అనకేచపటో 
కనిపసిుత ంది. ఉదాహర్ణకు, 4:24-30లో, సృషిర అనదేి భూమిప ై దదవుని యొకు ర్ాజఞయధపి్తయముకు 
ర్మజువు అని పతేయర్మ యోహానులు మాటాో డార్మ. 14:15-17లో, సృషిర  అనదేి ర్ాజఞయలప  ైదదవుని యొకు 
పాలనకు ఆధార్ము అని పౌలు మర్శయు బర్ిబా మాటాో డార్మ. 7:49లో, దదవుడు ఆయన 
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ీలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

పాదప్ఠముగా ఉండుటకు లోకమును సృజంచాడని స్ట తఫను చపెాపడు. అప సతలుల కార్యములు 17:24-
27లో, ఏథనెుిలో పౌలు మాటాో డిన మాటలు వినండి: 

జ్గ్తుత ను అందలి స్మస్త మును నిరిమంచిన ద్ేవుడు తఘనే ఆకాశ్మునకును 
భూమికతని పిభువెైయునిందున... మరియు యావదూభమిమీద కాపుర్ 
ముండుటకు ఆయన యొకనినుండి పిత్ర జ్ాత్రమనుషుయలను స్ృషిర ంచి... తనుి 
వెదకునిమితత ము నిర్ణ యకాలమును వార ినివాస్స్థ లముయొకా పొ లిమేర్లను 
ఏర్పర్చనెు. ఆయన మనలో ఎవనికతని దూర్ముగా ఉండువాడు కాడు 
(అపొ స్త లుల కార్యములు 17:24-27). 

ఈ వాకయభాగం ప్రకార్ం, పౌలు సువార్త ప్ర్శచర్య యొకు నపే్థయం సృషిరతో ఆర్ంభమ ైంది. జగతయత ను 
అందల్వ సమసతమును నిర్శుంచన దదవుడు తానే ప్రభువ ైయునాిడు. మనుష్యయలు ఆయనను తడవులాడి, 
వ దకన కనుగొను నిమితతము ఆయన లోకమును ఏర్పర్చాడు. పౌలు చదస్టని సువార్త ప్ర్శచర్య దదవుడు 
సృషిరలో స్టిార్ప్ర్చన ఆయన ఉదదేశాల నుండి వ లువడింది. ఈ వివర్ాలను ప్ుసతకములో చదర్ముట దావర్ా, 
సృషిర  అను అంశము ఆదిమ సంఘము యి డల ఆయనకుని అవగాహనకు చాలా పరా ముఖ్యమ ైనదని 
లూకా సూచంచాడు. 

అదద విధ్ముగా, మానవులు పాప్ములో ప్డిపల వుటను గూర్శు లూకా కల్వగశయుండిన అవగాహన 
కూడా అప సతలుల కార్యములలో కనిపసిుత ంది. మనకు తలె్వస్టనిటటో గానే, దదవుడు మానవులను సృజంచన 
తర్మవాత ఆదాము హవవలు ఆయన మీద తిర్మగుబాటట చదశార్ని ఆదకిాండము 3 బో ధిసుత ంది. మర్శయు 
దీని ప్రభావం చాలా తీవరంగా ఉంది. పాత నిబంధ్న ప్రకార్ం, ప్రప్ంచములో మానవులకు కేందర సాా నము 
ఉంద ిగనుక వార్శ పాప్ము మానవులందర్శకర మర్ణమును తచెుంద ిమర్శయు సృషిరయంతటనిి 
భరష్యర ప్టిరంచంది. 

పాప్ము యొకు దుర్వసాను గూర్శు లూకా అప సతలుల కార్యములంతటిలోనూ వరా శాడు. 
అప సతలుల కార్యములు 2:38 మర్శయు 3:19లో పతేయర్మ చదస్టని ప్రసంగములో, 5:29-32లో మహాసభ 
యి దుట అప సతలుల సమాధానములో, 20:18-35లో ఎఫ స్ట ్ప దేలతో మాటాో డిన పౌలు మాటలోో , 
మర్శయు 26:20లో ర్ాజ నై అగశీప్ప యి దుట పౌలు ప్రసంగములో ఈ ప్తనము గూర్శు మనము 
చదువుతాము. 

సృషిరలో ప్రతిదీ – భౌతిక ప్రప్ంచము, మన ఆర్శధక ఆకృతి, మన ర్ాజకరయ వయవసా, మర్శయు 
సంఘము కూడా – మానవుల పాప్ము వలన మూలుగ తయంద.ి 

సంతోష్ంగా, సృషిర  మర్శయు ప్తనమును గూర్శున పాత నిబంధ్న బో ధ్నను విశవస్టించడమేగాక 
విమోచనను గూర్శున పాత నిబంధ్న బో ధ్నను కూడా ఆయన విశవస్టించాడని అప సతలుల కార్యములలో 
లూకా చర్శతర సూచసుత ంది. పాప్ం మానవాళిని మర్శయు సృషిరని భరష్యర ప్టిరంచనప్పటికర, దదవుడు 
లోకమును నిర్రక్షణ లేనిదగిా విడచిప టరలేదని లూకాకు తెలుసు. 

పాప్ము లోకములో ప్రవేశించనద ిమొదలుకొని దదవుడు ప్రజలను పాప్ము నుండ ి
ర్క్ష్సిుత నాిడని లేదా విమోచసుత నాిడని పాత నిబంధ్న బో ధసిుత ంది. దనీికన మించ, ఈ సృషిర  నుండ ి
పాప్ము మర్శయు దాని యొకు శాప్ము ప్ూర్శతగా తొలగశపలయిే దినము గూర్శు కూడా పాత నిబంధ్న 
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ీలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్రవకతలు బో ధించార్మ. లూకా అప సతలుల కార్యములు వరా సుత ండగా, ఈ విమోచన కార్యము కరసీుత  ర్క్షణ 
కార్యములో లోకముకు వచునదను విశావసమును ఆయన చాలాసార్మో  వయకతప్ర్చాడు. ఈ అంశము 
అప సతలుల కార్యములంతటా కనిపసిుత ంది. 

కొనిింటిని పరే్ొునాలంటే, విమోచనను గూర్శున ఈ అంశాలను మనము ఈ కనీంది వచనాలలో 
చూసాత ము: 2:21-40లో పేతయర్మ ప్రసంగములో; 5:29-32లో మహా సభ యి దుట అప సతలుల 
సమాధానములో; 11:14లో కొర్ేిల్వతో దూత మాటాో డని మాటలోో ; 13:23లో పసి్టిదయిలోనుని 
అంతియొకయలో సమాజ మందిర్ములో పౌలు చదస్టిన ప్రసంగములో; 15:7-11లో యి ర్ూష్లేము 
మహాసభలో పేతయర్మ వాదనలో, మర్శయు 16:30-31లో ఫలి్వప్ప చరె్సాల నాయకుడతిో పౌలు మర్శయు 
స్ట్ల మాటాో డని మాటలోో  కనిపసిుత ంది. 

మనము అప సతలుల కార్యములు చదువుచుండగా, లూకా ఈ ప్ుసతకము వరా సుత నిప్ుపడు 
ప్రప్ంచ చర్శతర యొకు పాత నిబంధ్న దృకపథముతో బహుగా ప్రభావితమయాయడని ఎలోప్ుపడు 
గుర్మత ంచుకోవాల్వ. ఇందుమూలముగానే, సృషిర  మొదలుకొని, మానవులు పాప్ములో ప్డిపల వుట, కరసీుత లో 
విమోచన వర్కు జర్శగశన క్షణాలను ప్రతిబింబించు ర్రతిలో ఆదిమ శతాబేప్ు సంఘటనలను ఆయన 
నమోదు చదశాడు. 

ఇప్పటివర్కు మనము పాత నిబంధ్న చర్శతరను చూశాము గనుక ఇప్ుపడు ఇశాీయిలేు చర్శతరను 
ప్రతదయకముగా చూచుటకు, మర్శయు అప సతలుల కార్యములలో లూకా నమోదు చదస్టిన విష్యాలు ఈ 
ప్రతదయక జనాంగము యొకు చర్శతరప ై ఆధార్శతమ నై విధానానిి చూచుటకు స్టదిధముగా ఉనాిము. 

ఇశ్రా యేలు 
లూకా అప సతలుల కార్యములు వరా యుచుండగా ఇశాీయిేలు చర్శతర మీద ఆధార్ప్డా్ డు అని 

చెప్పడానికన అనేక మార్ాగ లు ఉనాియి. ఉదాహర్ణ కొర్కు, ఇశాీయిలేు చర్శతరలోని మూడు సంఘటనలక ే
మన చర్ును ప్ర్శమితం చదదాే ము: దదవుడు అబరా హామును ఎనుికొనుట, మోషే ఆధ్వర్యంలో నిర్గమము, 
మర్శయు దావీదు సామాా జయ సాా ప్న. మొదటగిా, దదవుడు అబరా హామును ఏర్ాపటట చదస్టిన సంఘటన లూకా 
చర్శతరను ఎలా ప్రభావితం చదస్టిందో  చూదాే ము. 

ఆదకిాండము 12:1-3 దదవుడు అబరా హామును ఒక ప్రతదయక జనముకు తండిరగా నియమించన 
సంఘటనను నివదేసిుత ంది. అకుడ మనము ఈ మాటలను చదువుతాము: 

య హో వా – “నీవు లేచి నీ ద్ేశ్మునుండియు నీ బంధువుల యొదెనుండయిు నీ 
తండిి యంటినుండయిు బయలుద్ేర ిననేు నీకు చూపించు ద్శే్మునకు వళె్లు ము. 
నినుి గొపప జ్నముగా చేస్టి నినుి ఆశీర్వద్ించి నీ నఘమమును గొపప 
చేయుదును, నీవు ఆశీరావదముగా నుందువు. నినుి ఆశీర్వద్ించువారిని 
ఆశీర్వద్ించదెను; నినుి దూషంిచువాని శ్పించదెను; భూమియొకా 
స్మస్త వంశ్ములు నీయందు ఆశీర్వద్ించబడునని అబాి ముతో అననెు” 
(ఆద్ికాండము 12:1-3). 
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ీలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఈ వచనాల ప్రకార్ం, ర్ ండు ప్రధాన ఉదదేశాల కొర్కు దదవుడు అబరా హామును వాగాే న దదశముకు 
వ ళలో మని చెపాపడు. 

ఒకప్రకు, అబరా హాము గొప్ప ర్ాజఞయనికన తండిరగా ఉంటాడు, కరర్శత ప ందుతాడు, మర్శయు ఆతీుయ 
భౌతిక ఆశీర్ావదాలు ప ందుతాడు. అబరా హాము మర్శయు ఆయన వార్సులకు దదవుడు వాగాే నము చదస్టని 
ఆశీర్ావదాలు ప్తనమ నై ఈ ప్రప్ంచములో కూడా దదవుని ర్క్షణలో నిర్రక్షణ ఉందని చపె్పడానికన 
సంకతేాలుగా ఉనాియి. 

అయితద మర్పప్రకు, దదవుని పలిుప్ు కవేలము అబరా హాము మర్శయు ఆయన వార్సులు 
ప ందుకునే దానికంట ేమించనదిగా ఉంది. అబరా హాము దావర్ా, భూమియొకు సమసత  వంశములు 
ఆశీర్వదించబడతాయి. అబరా హాము మర్శయు ఆయన వార్సులు భూమియొకు సమసత  వంశములు 
ప ందుకొనే దెవైాశీర్ావదాలకు మార్గంగా ఉంటార్మ. 

దదవుడు అబరా హామును ఎనుికొనుటలో గల ఈ ర్ ండు ఉదదేశాలు అప సతలుల కార్యములలో 
లూకా ఆలోచనను ప్రభావితం చదశాయి. ఒకప్రకు, కరసీుత లో ర్క్షణాశీర్ావదము పతిర్మనికన వాగాే నము 
చదయబడిన దదవుని ఆశీర్ావదముల న ర్వేర్మపగా అబరా హాము వార్సుల ైన యూదులకు ఏ విధ్ముగా 
వచుందో లూకా తర్చుగా నివదేించాడు. 

అయితద మర్పప్రకు, యూదా క ైసైతవులు అనుయలకు సువార్తను ఎలా తెచాుర్ప కూడా లూకా 
ఉదాా టించాడు. అప సతలుల కార్యములలో ప్దద ప్దద, ఫలి్వప్ుప, పతేయర్మ, పౌలు మర్శయు బర్ిబా వంటి 
యూదులు అనయ ప్రప్ంచానికన సువార్తను ఏ విధ్ముగా తీసుకువ ళాో ర్ప లూకా నివదేించాడు. ఇద ికూడా 
దదవుడు అబరా హాముతో చదస్టని వాగాే నముకు న ర్వరే్మపగా ఉంది.  

ర్ ండవదగిా, మోష ేమర్శయు ఆదమి సంఘము మధ్య ఉని సంబంధ్ముప ై లూకా అవగాహనను 
అప సతలుల కార్యములలో లూకా యొకు దృకపథం తలె్వయజసేుత ంది. దదవుడు నియమించన 
విమోచకునిగా, మోష ేఇశాీయిలేును ఐగుప్ుత  బానిసతవం నుండి విడపిించాడు, దదవుని ధ్ర్ుశాసతమీును 
ఇచాుడు, మర్శయు ధ్ర్ుశాసతమీుకు విధదయత చూపించాలని చెపాపడు. మర్శయు అదద ధ్ర్ుశాసతమీులో, 
పాప్మనే బానిసతవం నుండ ితన ప్రజలను విమోచంచుటకు దదవుడు తనలాట ిమర్ొక ప్రవకతను 
ప్ంప్ుతాడని మోషే ప్రవచంచాడు. మర్శయు అప సతలుల కార్యములలో సూచంచబడనిటటో గా, మోషే వంటి 
ఈ ప్రవకత యిసేుగా వచాుడు. లూకా అప సతలుల కార్యములు 7:37-39లో నమోదు చదస్టని స్ట తఫను 
మాటలు వినండి: 

నఘవంటి యొక పివకతను ద్వేుడు మీ స్హో దర్ులలో మీకు పుటిర ంచును అని 
ఇశ్రా యేలీయులతో చపెపిన మోషే యతడే. స్టన్ఘయ పర్వతముమీద తనతో 
మాటలాడిన ద్ేవదూతతోను మన పితర్ులతోను అర్ణయములోని స్ంఘమందు 
ఉండి మనకతచుిటకు జీవవాకయములను తీస్టికొనినవాడితడే. ఇతనికత మన 
పితర్ులు లోబడనొలు క యతనిని తోి స్టివసే్టి, తమ హృదయములలో ఐగ్ుపుత నకు 
పో గోరిన వార ైరి (అపొ స్త లుల కార్యములు 7:37-39).  
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ీలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

స్ట తఫను దృకోుణములో, మోషే ప్రవచంచన ప్రవకత యిసేు. కాబటిర , యిేసును తిర్సుర్శంచడమంటే 
పరా చీన ఇశాీయిేలీయులు చదస్టనిటటో గా మోషనేు మర్శయు ధ్ర్ుశాసతమీును తిర్సుర్శంచనటేో . మోషే 
మర్శయు ధ్ర్ుశాసతమీుకు విధదయులగుట అనగా కరసీుత ను హతయత కొనుటయిే. 

అప సతలుల కార్యములు 28:23లో యూదా నాయకులతో పౌలు మాటాో డని మాటలను లూకా ఏ 
విధ్ముగా సంగీహ ంచాడో  చూడండి: 

ఉదయమునుండి సాయం కాలమువర్కు అతడు ద్ేవుని రాజ్యమునుగ్ూరిి 
పూరిత గా సాక్షయమిచుిచు, మోష ేధర్మశ్ాస్త రములో నుండియు పివకత లలోనుండియు 
స్ంగ్తుల త్రత  యసే్ునుగ్ూరిి వివర్ముగా బో ధించుచు వారనిి ఒపపించుచుండనెు 
(అపొ స్త లుల కార్యములు 28:23). 

పౌలు మర్శయు ఆదిమ సంఘముకు, మోషే మర్శయు ధ్ర్ుశాసతమీును అంగరకర్శంచుట 
కరీసుత యందు విశావసముకు ప్ునాది. మర్శయు ఈ నముకము అప సతలుల కార్యములలో లూకా వరా స్టిన 
మాటలను ప్రభావితం చదస్టింది. 

మూడవదగిా, పాత నిబంధ్నలోని దావీదు సామాా జయం లూకాను ప్రభావితం చదస్టింది. 
ఇశాీయిలేును పాల్వంచు శాశవతమ నై దావీదు సామాా జయమును నియమించుట అను అంశము కాకుండా ఏ 
ఇతర్ పాత నిబంధ్న అంశము కూడా లూకాకు అతి ముఖ్యముగా అనిపించలేదు అని భావించుట 
కష్రమేమీ కాదు. 

పాత నిబంధ్న గీంథములో ఇశాీయిలేు ఒక గొప్ప ర్ాజయముగా ఎదుగుచుండగా, ఆయన ప్రజలను 
చర్కాలము నడపిించుటకు దదవుడు దావీదు కుటటంబమును ఏర్ాపటట చదసుకునాిడు. కాని దదవుని 
ర్ాజయము దావీదు కుటటంబము దావర్ా ఇశాీయిలేు నుండ ిభూదిగంతముల వర్కు వాయపించు దనిము 
కొర్కు పాత నిబంధ్న వేచ చూస్టింది. 

కరర్తనలు 72:8, 17లో మనము ఈ విధ్ముగా చదువుతాము: 

స్ముదిమునుండి స్ముదిమువర్కు యూఫి్టీస్ునద్ి మొదలుకొని 
భూద్ిగ్ంతములవర్కు అతడు రాజ్యము చేయును... అతనినిబటిర  మనుషుయలు 
ద్ీవింపబడుదుర్ు అనయజ్నులందర్ును అతడు ధనుయడని చపెుపకొందుర్ు (కరర్త నలు 
72:8, 17). 

ఈ వచనాలు తలె్వయజేయుచునిటటో గా, ఆయన వార్సుడెనై దావీదు దావర్ా అబరా హాము 
ప్రప్ంచానికన ఆశీర్ావదముగా ఉంటాడు. అయితద దావీదు దీనిని స ంతముగా చదయలేడు. కాబటిర , దయగల, 
శాంతియుత పాలనను యావత్ ప్రప్ంచానికన అందించడానికన ఆయన వార్సులలో ఒకడు ర్ాజు 
అవుతాడు. 

అప సతలుల కార్యములలో, దావీదు కుటటంబముప ై ఈ నిర్రక్షణ దావర్ా లూకా లోతయగా 
ప్రభావితయడయాయడు. యిసేు దావీదు కుమార్మడు, అనగా సంఘము దావర్ా యి ర్ూష్లేము మొదలుకొని 
భూదగింతముల వర్కు దదవుని ర్ాజఞయనిి విసతర్శంచు ర్ాజు అని ఆయన అరా్ం చదసుకునాిడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ీలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఉదాహర్ణకు, అప సతలుల కార్యములు 15:14-18లో యి ర్ూష్లేము మహాసభలో యాకోబు 
మాటలు వినండి: 

అనయజ్నులలోనుండి ద్వేుడు తన నఘమముకొర్కు ఒక జ్నమును 
ఏర్పర్చుకొనుటకు వారిని ఏలాగ్ు మొదట కటాక్ించెనో స్ుమ యోను వివరించి 
యునఘిడు. ఇందుకు పివకత ల వాకయములు స్రపిడయిునివి; ఎటు నగా “ఆ 
తర్ువాత ననేు త్రరిగి వచెిదను; మనుషుయలలో కడమవార్ును నఘ నఘమము 
ఎవరికత పెటర బడెనొ ఆ స్మస్త మ ైన అనయజ్నులును పిభువును వెదకునటుు  
పడిపో యన ద్ఘవీదు గ్ుడఘర్మును త్రరిగి కటటర దను ద్ఘని పాడెనైవాటిని త్రరిగి కటిర  
ద్ఘనిని నిలువబ టటర దనని అనఘద్ికాలమునుండి ఈ స్ంగ్తులను తెలియపర్చిన 
పిభువు స్టెలవిచుిచునఘిడు” అని వాి యబడియునిద్ి (అపొ స్త లుల కార్యములు 
15:14-18). 

ఇకుడ యాకోబు ఆమోసు 9:11-12 సూచసుత నాిడు, ఇకుడ దదవుడు దావీదు గుడార్మును 
మర్ల కటిర , ఆయన పాలనను అనయజనులందర్శకన విసతర్శసాత డని ఆమోసు ప్రవచంచాడని చపె్పబడింది. 
ఆయన ఇకుడ సూచంచనటటో గా, అనయజనులలో సువార్త ప్రకటన పాత నిబంధ్న నిర్రక్షణకు న ర్వేర్మప 
అని యాకోబు నమాుడు. 

యిేసును అబరా హాము వాగాే నములకు వార్సుడుగా, మోష ేవంట ిప్రవకతగా, మర్శయు చవర్శ 
దావీదు వంశప్ు ర్ాజుగా తన పాఠకులు గుర్శతంచాలని లూకా ఆశించాడు. యిసేు తన స్టింహాసనము 
మీదకిన ఆర్పహణమయాయడు మర్శయు సువార్త ప్రకటన మర్శయు సంఘ అభివృదిే  దావర్ా, పాత నిబంధ్న 
ప్రవచంచన విధ్ంగా ర్క్షణ ర్ాజయమును యి ర్ూష్లేము నుండ ిభూదిగంతముల వర్కు విసతర్శంప్జయేుట 
దావర్ా లోకమును జయించాడు. 

ద్ేవుని రాజ్యము 
ఇప్పటి వర్కు లూకా పాత నిబంధ్న మీద ఆధార్ప్డా్ డు అని మనము చూశాము గనుక, 

ఇప్ుపడు మ స్ట్ియతవ దదవుని ర్ాజయము అప సతలుల కార్యముల వేదాంత నపే్థయముకు ఏ విధ్ముగా 
సహాయప్డిందో  చూచుటకు స్టదిధముగా ఉనాిము. 

దదవుని ర్ాజయముప ై మన చర్ు మూడు భాగములుగా విభజంచబడుతయంది. మొదటిగా, మొదట ి
శతాబేములో ప్రబల్వతమ నై యూదుల మ స్ట్ియతవ వేదాంతమును చూదాే ము. ర్ ండవదగిా, 
బాపితసుమిచుు యోహాను వదేాంతమును ఉదాా టించుదము. మర్శయు మూడవదగిా, ఈ అభిపరా యాలను 
లూకా ఆమోదించన క ైసైతవ మ స్ట్ియతవ వదేాంతముతో సర్శపల ల్వు చూదాే ము. యూదుల వదేాంత 
దృషిరకోణములతో ఆర్ంభించుదాము. 

యూదుల వేద్ఘంతము 
కరీ.శ. ఐదవ శతాబేములో పాత నిబంధ్న చవర్శ ప్ుసతకాలు వరా యబడని తర్మవాత ఇశాీయిలేు 

ఆతీుయ అంధ్కార్ యుగములోకన ప్రవేశించంది. వందల సంవతిర్ాలుగా, ఇశాీయిలేీయులు అనకేులు 
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ీలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వాగాే న దదశము వ లుప్ల నివాసము చదశార్మ, మర్శయు దదశములో నివాసము చదస్టిన వార్మ అనయ 
పాలకుల దౌర్జనాయనికన గుర్ యైాయర్మ. మొదటిగా బబులోనీయులు, తదుప్ర్శ మాదయీులు, అటట తర్మవాత 
పార్స్టక్ులు, గేీకులు చవర్శగా ర్పమీయులు. ఈ సుదరీ్ా బాధా చర్శతర ఫల్వతంగా, ఇశాీయిలేును 
విమోచంచుటకు దదవుడు మ స్ట్ి యతవ విమోచకుడిని ప్ంప్ుతాడను నిర్రక్షణ యూదా వదేాంతము 
యొకు అతయంత ములాంశాలలో ఒకటిగా మార్శంది. 

యూదా మ స్ట్ియతవ నిర్రక్షణలు వివిధ్ ర్ూప్ములు తీసుకునాియి. ఉదాహర్ణకు, ర్పమా 
అధకిార్మలకు వయతిర్కేముగా తిర్మగుబాటట చదయుట దావర్ా దదవుడు మ స్ట్ియ దనిమందు ప్రరవేశించుటను 
కోర్ాడని జలేతయలు విశవస్టించార్మ. దదవుడు ఆయన శతయర వులను నాశనము చదస్టి, ప్రజలను 
విడపిించుటకు అతీందిరయంగా జోకయం చదసుకుంటాడని వివిధ్ అప కల్వపిరక్స సమూహాలు నమాుయి. 
ఇశాీయిలేు ధ్ర్ుశాసతమీును గ కైొనేవర్కు దదవుడు జోకయం చదసుకోడని విశవస్టించు ప్ర్శసయుయలు మర్శయు 
సదూే కయుయలు వంట ినామిసులు కూడా ఉనాిర్మ. అప సతలుల కార్యములలో వివిధ్ చపటో, మ స్ట్ియ 
ర్ాజయము ప్టో క ైసైతవులకు ఉని దృకపథమును అనకేమంది యూదులు తిర్సుర్శంచార్ని లూకా 
చెపాపడు. 

మ స్ట్ియ ప్టో యూదులకు వివిధ్ ర్కాల ైన నముకాలు ఉనిప్పటికర, బాపితసుమిచుు యోహాను 
ప్ర్శచర్య దావర్ా యూదా వదేాంతములో ఒక పరా ముఖ్యమ నై మార్మప జర్మగుటను లూకా గమనించాడు. 

బాపిత స్మమిచుి యోహాను 
బాపితసుమిచుు యోహాను నిజమ ైన మార్మమనసుిను గూర్శు ప్రజలకు పలిుప్ునిచాుడని, 

దదవుని ర్ాజయమును మ స్ట్ియ భువికన తెసాత డను సువార్తను ప్రకటించాడని లూకా సువార్త మర్శయు 
అప సతలుల కార్యములు ర్ ండూ సూచసాత యి. దనీికన మించ, యోహాను యిసేును మ స్ట్ియగా 
గుర్శతంచాడు. లూకా 3:16-17లో బాపితసుమిచుు యోహాను మాటలు వినండి: 

యోహాను – “నేను నీళ్ు లో మీకు బాపిత స్మమిచుిచునఘిను; అయతే నఘకంటట శ్కతత  
మంతుడొ కడు వచుిచునఘిడు; ఆయన చపెుపల వార్ును విపుపటకు నేను 
పాతుి డను కాను; ఆయన పరిశుద్ఘధ తమ లోను అగిితోను మీకు బాపిత స్మమిచుిను; 
ఆయన చేట ఆయన చతే్రలోనునిద్ి; ఆయన తన కళ్ు మును బాగ్ుగా 
శుభిముచసే్టి, తన కొటుర లో గోధుమలుపో స్టి, ఆర్ని అగిితో పొ టుర  కాలిి వేయునని 
అందరితో చెపపెను” (లూకా 3:16-17). 

తీర్మపతో సహా ప్ర్శశుదాధ తు యొకు ఆశీర్ావదమును మర్శయు శుదీధకర్ణను మ స్ట్ియ 
తీసుకువసాత డని యోహాను ఇకుడ ప్రకటించాడు. అయితద, మ స్ట్ియ ఈ ప్నిని ఒకేసార్శ చదసాత డు అని 
తప్ుపగా అరా్ం చదసుకునాిడు. 

మ స్ట్ియ ఈ లోకములో ర్క్షణను మర్శయు తీర్మపను దశల వార్రగా తెసాత డని యోహాను 
ముందుగా గీహ ంచలేదు. తర్మవాత, యూదా వదేాంతప్ండితయలు మ స్ట్ియ చదయాలని ఆశించనవనీి 
యిేసు ఇంకా న ర్వరే్ునందున అతడు కలత చెందాడు. కాబటిర  యిేసు నిజముగా మ స్ట్ియా కాదా అను 
నిర్ాధ ర్ణ కొర్కు యోహాను తన శిష్యయలను ప్ంపించాడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ీలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

లూకా 7:20-23లో వార్శ ప్రశిను మర్శయు యిేసు సమాధానమును లూకా ఎలా వివర్శంచాడో  
చూడండి: 

ఆ మనుషుయలు ఆయనయొదెకు వచిి, “రాబో వువాడవు నీవేనఘ? లేక 
మరియొకనికొర్కు మేము కనిపెటర వల నఘ? అని అడుగ్ుటకు బాపిత స్మమిచుి 
యోహాను మముమను నీయొదెకు పంపనెని చెపపిర.ి అపుపడఘయన- మీర్ు వెళ్లు , 
కనివాటిని విని వాటిని యోహానుకు తెలుపుడి. గ్ుర డి్ వార్ు 
చూపుపొ ందుచునఘిర్ు, కుంటివార్ు నడుచుచునఘిర్ు, కుషఠ  రోగ్ులు 
శుదుధ లగ్ుచునఘిర్ు, చవెిట ివార్ు వినుచునఘిర్ు, చనిపో యనవార్ు 
లేపబడుచునఘిర్ు, బీదలకు స్ువార్త  పికటింపబడుచునిద్ి. నఘ విషయమ ై 
అభయంతర్పడని వాడు ధనుయడనివారికత ఉతత ర్మిచెి ను (లూకా 7:20-23). 

బాపితసుమిచుు యోహానుకు ఇచున సమాధానములో, యి ష్యా గీంథములోని అనకే మ స్ట్ియ 
ప్రవచనాలను యిసేు ఉలేో ఖంచాడు. పాత నిబంధ్న యొకు అనేక మ స్ట్ియ ప్రవచనాలనిిటనిి ఆయన 
న ర్వేర్ునప్పటకిర న ర్వరే్ేు ప్రకనయీలో ఉనాినని యోహానుకు ధ్ృవీకర్శంచుటకు ఆయన ఇలా 
సమాధానమిచాుడు. ఆయన మ స్ట్ియతవ కార్యము ప్రతయక్షప్ర్చబడుతయని విధానమును బటిర  
చంతించవదేని యిసేు యోహానును హచెుర్శంచాడు. 

కుో ప్త ంగా, యిసేు యొకు మ స్ట్ి యతవ ప్ర్శచర్య ఊహ ంచన దానికంట ేభినింగా ఉంది. యూదుల 
యొకు మ స్ట్ియతవ నిర్రక్షణలు, శతాబాే ల కనీతం దావీదు పాల్వంచన ర్ాజయముకు మాదరి్శగానే 
భూసంబంధ్మ ైన ర్ాజకరయ ర్ాజయము కొర్కు ఎదుర్మ చూశాయి. అయితద యిసేు ఆయన భూలోక 
ప్ర్శచర్య కాలములో ఈ విధ్మ నై ర్ాజఞయనిి సాా పించడానికన ప్ూనుకోలేదు. 

యూదుల మ స్ట్ియతవ వదేాంతము మర్శయు బాపితసుమిచుు యోహాను దృకపథము యి డల 
మనము కల్వగశయుని ఈ అవగాహనతో, మ స్ట్ియ మర్శయు దదవుని ర్ాజయముఫ  ైఆదిమ క ైసైతవ 
సంఘము యొకు వదేాంతమును చర్శుంచుటకు స్టిదధముగా ఉనాిము. 

క ైైస్త వ వేద్ఘంతము 
 కొీతత  నిబంధ్న యొకు మిగతా ప్ుసతకాల వల నే, లూకా ర్చనలోో , క ైసైతవ మ స్ట్ియతవ 

వేదాంతముకు మర్శయు క ైైసతవ సువార్త లేదా సువార్తకు మధ్య లోతెనై సంబంధ్ం ఉంది. కొీతత  నిబంధ్న 
సువార్త సందదశమును మనము ఈ విధ్ముగా సంగహీ ంచవచుు: 

స్ువార్త  అనగా యసే్ు, మ స్ట్ుయ వయకతత తవము మరయిు కార్యము ద్ఘవరా ద్వేుని 
రాజ్యము భువికత వచిింద్ి, మరియు యసే్ును మ స్ట్ుయగా అంగీకరించినవారకిత 
ద్ేవుడు ర్క్షణను అనుగ్రహిస్ుత ండగా రాజ్యము ముగింపుకు విస్త రించుచునిద్ి అని 
పికటించుట. 

సువార్త సందదశము ర్ ండు ముఖ్యమ నై విష్యాలను ప్రకటసిుత నిటటో గా మీర్మ గమనించవచుు. 
ఒక ప్రకు, క ైసైతవ సువార్త యొకు కర్ాునుగుణయమును మనము చూసాత ము. యిసేు వయకనతతవము మర్శయు 
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ీలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కార్యము దావర్ా దదవుని ర్ాజయము భూమికన వచుంది. మ స్ట్ియగా, యిసేు భూమిప ై దదవుని ర్ాజయప్ు 
చవర్శ దశను ఆర్ంభించాడు మర్శయు ఒక దనిమున ఆయన ఆర్ంభించన దానిని ముగశంచడానికన 
వసాత డని లూకా విశవస్టించాడు. 

మర్పప్రకు, కొీతత  నిబంధ్న సువార్త సందదశముకు కర్ాత నుగుణయమును కూడా మనము చూసాత ము. 
యిేసును మ స్ట్ియగా అంగరకర్శంచ, ఆయనను నమిునవార్శకన దదవుడు ర్క్షణను అనుగీహ సుత ండగా దదవుని 
ర్ాజయము ముగశంప్ుకు వసుత ందని ఇది ప్రకటసిుత ంది. ఈ లోకములో దదవుని పాలన సువార్త నమిునవార్శ 
హృదయాలను తాకుతూ, యిసేు న ర్వరే్శున ర్క్షణను వార్శకన అందసిూత  ముందుకు కొనసాగుతయంది. 

అప సతలుల కార్యములలో, సువార్త యొకు ఈ ర్ ండు దృకోుణాలను లూకా చర్శుంచాడు. 
కర్ాునుగుణయము కరీసుత లో దదవుని గొప్ప ర్క్షణ కార్యప్ు వాసతవాలను ఉదాా టసిుత ందని ఆయన 
ఉదాా టించాడు. యిసేు ప్రజల పాప్ముల నిమితతమ  ైచనిపలయాడు, మృతయలలో నుండి లేచాడు, తండిర 
కుడి పార్ివమందు ఆస్ట్నుడెయైాయడు మర్శయు మహ మతో తిర్శగశ వసాత డను సంఘ ప్రకటనను ఆయన 
నమోదు చదశాడు. 

ఉదాహర్ణకు, అప సతలుల కార్యములు 2:22-24లో లూకా నివేదించన ప ంతకెొసతను దినమందు 
పేతయర్మ ప్రసంగమును వినండి: 

ద్ేవుడు నజ్రేయుడగ్ు యసే్ుచేత అదుభతములను మహతఘార్యములను 
స్ూచకకతరయలను మీ మధయను చయేంచి, ఆయనను తనవలన 
మ పుపపొ ంద్నివానిగా మీకు కనబర్చనెు... మీర్ు దుషుర లచతే స్టిలువ వయేంచి 
చంపతి్రర.ి ద్వేుడు మర్ణవదేనలు తొలగించి ఆయనను లేపెను (అపొ స్త లుల 
కార్యములు 2:22-24). 

పేతయర్మ చదస్టని సువార్త ప్రకటనలో మ స్ట్ియ యొకు జీవము, మర్ణము మర్శయు 
ప్ునర్మతాా నమను కర్ాునుగుణయ వాసతవాలు ఉనాియని గమనించండి. 

అయితద సువార్త యొకు కర్ాత నుగుణయమును కూడా లూకా ఉదాా టించాడు. కరసీుత ను వయకనతగతముగా 
హతయత కొనుట దావర్ా జీవితాలను మార్ముకుని వయకుత ల యొకు పరా ముఖ్యతను అనేక ప్ర్ాయయములు 
ఆయన ఉదాా టించాడు. 

ఉదాహర్ణకు, అప సతలుల కార్యములు 2:37-38లో పేతయర్మ యొకు ప ంతెకొసుత  ప్రసంగమును 
గూర్శున లూకా నివదేకిలో కూడా ఈ మాటలు ఉనాియి. 

వార్ు ఈ మాట విని హృదయములో నొచుికొని స్హో దర్ులారా, మేమేమి 
చేతుమని... అడుగ్గా పేతుర్ు- “మీర్ు మార్ుమనస్ుు పొ ంద్ి, పాపక్షమాపణ 
నిమితత ము పిత్రవాడు యసే్ుకరరస్ుత  నఘమమున బాపిత స్మము పొ ందుడి; అపుపడు 
మీర్ు పరిశుద్ఘధ తమ అను వర్ము పొ ందుదుర్ు” (అపొ స్త లుల కార్యములు 2:37-
38). 

క ైైసతవ సువార్తను వినిన వార్శ హృదయాలను అద ినొచుుతయంది. ఇద ికవేలము వాసతవాలను 
అంగరకర్శంచుట మాతరమే కాదుగాని, హృదయానిి మార్ుే ర్రతిలో ర్క్షకుని హతయత కోవడం. 
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ీలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మనము చపెిపన ర్రతిగానే, ర్ాజకరయ ర్ాజయమును మ స్ట్ియ ఒకేసార్శ సాా పిసాత డు అని మొదటి -
శతాబేప్ు యూదుల వదేాంతము విశవస్టించంది. అయితద మ స్ట్ియ ర్ాజయము సంఘ విసతర్ణ మర్శయు 
ప్రజల యొకు వయకనతగత మార్మప దావర్ా నిదానముగా ప ర్మగుతయందని యిసేు మర్శయు ఆయన 
అప సతలులు బో ధించార్మ.  

సువార్త ప్రకటన దావర్ా అవిశావసులు మార్మమనసుి ప ందుతార్ను విష్యముప ై లూకా దృషిర  
ప టరడానికన ఇదొక కార్ణం. మ స్ట్ి యతవ ర్ాజయము లోకమంతటా వాయపించడానికన ఇదొక దావర్ము అని 
ఆయనకు తలెుసు. 

పాత నిబంధ్న దృకోుణము యొకు విసత ృత ఆకృతయలను మనసుిలో ఉంచుకొని, అప సతలుల 
కార్యములు యొకు మూడవ కోణమును ప్ర్శశీల్వదాే ము: లూకా సువార్తలో దాని యొకు ప్ునాది. 

లూకా స్ువార్త 
మనము అప సతలుల కార్యములు చదువుతయండగా, లూకా థయెొఫిలాకు వరా స్టని ర్ ండు 

వాలూయంలలో ఇదొకటి అని మనము ఎలోప్ుపడు జఞా ప్కం ఉంచుకోవాల్వ. ఈ ర్ ండు ప్ుసతకాలను ఎలోప్ుపడు 
కల్వపి చదవాలని లూకా ఉదదేశించాడు. సువార్త కథలోని మొదట ిభాగముగా ఉంట ేఅప సతలుల 
కార్యములు ర్ ండవ భాగముగా ఉంది. కాబటిర , అప సతలుల కార్యములను సర్శగా చదవాలంట,ే సువార్తలో 
ఆర్ంభించన కథను ఇది ఏ విధ్ముగా కొనసాగశసుత ందో  మనము తెలుసుకోవాల్వ. 

అప సతలుల కార్యముల సందదశమును అరా్ం చదసుకోడానికన లూకా సువార్త మనలను అనేక 
విధాలుగా స్టదిధప్ర్మసుత ంది. కాని మన ఉదదేశాల కొర్కు ర్ ండు వాలూయంలలో ఉనిటటవంటి దదవుని 
ర్ాజయము అను అంశమును మాతరం ప్ర్శశీల్వదాే ము. లూకా సువార్తలో, యిసేు దదవుని ర్ాజయప్ు 
నమూనాను మర్శయు లక్షయమును సాా పించ, ఆర్పహణము తర్మవాత ఆయన ప్నిని కొనసాగశంచాలని 
అప సతలులను స్టిదధప్ర్చాడు. అప సతలుల కార్యములలో, ప్ర్శశుదాధ తు సహాయముతో సువార్త ప్రకటించుట 
దావర్ా ఆయన ర్ాజయమును కొనసాగశంచు బాధ్యతను అప సతలులకు అప్పగశంచ, ఆయన ప్ర్లోకమునకు 
ఆర్పహణమయాయడు. 

అప సతలుల కార్యములలో అప సతలుల యొకు ర్ాజయ-నిర్ాుణ ప్ని కొర్కు లూకా సువార్త 
స్టిదధప్ర్చన ర్ ండు మార్ాగ లను మనము చూదాే ము. మొదటగిా, యిసేు దదవుని ర్ాజయమును 
తీసుకువచాుడు అను విష్యమును ప్ర్శశీలన చదదాే ము. మర్శయు ర్ ండవదగిా, యిేసు ఆర్పహణమ నై 
తర్మవాత దదవుని ర్ాజయ విసతర్ణను కొనసాగశంచన అప సతలుల పాతరను ప్ర్శశీలన చదదాే ము. యిేసు దదవుని 
ర్ాజయమును తీసుకువచాుడు అను విష్యమును ప్ర్శశీలన చదయుటతో ఆర్ంభించుదాము. 

యేస్ు 
లూకా తన సువార్తయంతటలిో, యిసేు దదవుని ర్ాజయ ఆగమనమును ప్రకటించు ప్రవకతయని 

మర్శయు స్టింహాసనమును అధిర్పహ ంచుట దావర్ా ర్ాజఞయధకిార్ము తచెుు ర్ాజు అని వర్శణంచాడు. ఈ 
ర్ ండు భావాలను యిసేు అనేక వాకయభాగాలోో  మాటాో డాడు. అయితద ఉదాహర్ణ కొర్కు, ఆయన తన 
బహ ర్ంగ ప్ర్శచర్యలో వీటిని ప్రసాత వించన ర్ ండు సందర్ాులను మాతరం చూదాే ము. 

ఒక ప్రకు, లూకా 4:43లో, బహ ర్ంగ ప్ర్శచర్య ఆర్ంభములో యిేసు ఈ మాటలు ప్ల్వకాడు: 
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ీలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

నేనితర్ పటర ణములలోను ద్వేుని రాజ్యస్ువార్త ను పికటింపవల ను; ఇందు 
నిమితత మే ననేు పంపబడతి్రని (లూకా 4:43). 

మర్ప ప్రకు, బహ ర్ంగ ప్ర్శచర్య ముగశంప్ులో, ర్ాజుగా ప్రకటించబడుటకు యి ర్ూష్లేములో 
ప్రవశేించుటకు ముందు లూకా 19:12-27లో యిసేు ప్ది మీనాల ఉప్మానము చెపాపడు. ఈ 
ఉప్మానములో, దదవుని ర్ాజయము న ముదగిా ఎలా వసుత ందో  వివర్శంచాడు. ఆ కాలములో అనేకమంద ి
యూదులు ర్ాజయము ప్ూర్శతగా వ ంటనే అగుప్డుతయందని ఆశించార్మ. అయితద ర్ాజయము నిదానముగా 
మర్శయు దశల వార్రగా వసుత ందని యిసేు బో ధించాడు. యిసేు ర్ాజయమును ఆర్ంభించాడు, కాని సుదీర్ ా
కాలం ప్టార భిషేక ర్ాజుగా ఉండుటకు వ ళాో డు, మర్శయు ఆయన తిర్శగశ వచుునంత వర్కు ర్ాజయము 
ముగశంచబడదు. 

లూకా 19:11-12లో ప్ద ిమీనాల ఉప్మానము ఎలా ఆర్ంభమౌతయందో  వినండి: 

తఘను య ర్ూషలేమునకు స్మీపమున ఉండుటవలనను, ద్వేుని రాజ్యము 
వెంటనే అగ్ుపడునని వార్ు తలంచుటవలనను, ఆయన మరయిొక ఉపమానము 
చెపపెను. ఏమనగా, “రాజ్ కుమార్ుడొ క రాజ్యము స్ంపాద్ించుకొని మర్ల 
రావల నని దూర్ద్ేశ్మునకు పియాణమ ైయాయడు” (లూకా 19:11-12). 

ఇకుడ ఏమి జర్శగశందో  చూడండి. యిేసు యి ర్ూష్లేముకు ప్రవేశించ ర్ాజుగా 
ప్రకటింప్బడన ైయునాిడు, కాని ఈ సమయములో తననుతాను భూసంబంధ్మ నై ర్ాజుగా 
సాా పించుకొంటటనటటో  ప్రజలు భావించకూడదని ఆశించాడు. బదులుగా, తన ర్ాజఞయధకిార్ం ప ందుటకు 
మర్శయు భవిష్యతయత లో భూలోక ర్ాజయమును పాల్వంచుటకు తిర్శగశర్ావడానికన సుదీర్ా కాలము పాటట 
వ ళలో చునిటటో  భావించాలని ఆశించాడు. 

మర్శయు ఖ్చుతముగా ఇదద జర్శగశంది. యి ర్ూష్లేములో, యిేసు బంధింప్బడి 
స్టిలువవయేబడా్ డు. తదుప్ర్శ తిర్శగశలేచ ప్ర్లోకముకు ఆర్పహణమ ై, తండిర నుండి తన ర్ాజఞయధికార్ము 
ప ందుకునాిడు. మర్శయు తన ర్ాజయమును ముగశంచడానికన తిర్శగశ ర్ాబో వుతయనాిడు. 

దదవుని ర్ాజయమును తీసుకువచదుది యిేసు అని లూకా సువార్త తెల్వయప్ర్చన ఈ విష్యమును 
మనసుిలో ఉంచుకొని, సువార్తలో సాా పించబడని ర్ ండవ విష్యమును చూదాే ము: సువార్త దావర్ా 
దదవుని ర్ాజయమును కొనసాగశంచుటలో అప సతలులు పల షించన పాతర. 

అపొ స్త లులు 
యిేసు స్టలిువవయేబడుటకు ముందు ర్ాతిర, ఆయన ర్ాజయ విసతర్ణను కొనసాగశంచు ప్నిని 

అప సతలులకు అప్పగశంచాడు. 
లూకా 22:29-30లో ఆయన వార్శతో మాటాో డిన మాటలు వినండి: 

గ్నుక నఘతండిి నఘకు రాజ్యమును నియమించినటుర గా నఘ రాజ్యములో నఘ 
బలు యొదె అనిపానములు పుచుికొని, స్టింహాస్నముల మీద కూర్ుిండి 
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ీలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఇశ్రా యేలు పండెిండు గోతిములవారికత మీర్ు తీర్ుపతీర్ుిటక ై, నేనును మీకు 
రాజ్యమును నియమించుచునఘిను (లూకా 22:29-30). 

యిేసు తన అప సతలులను తన ర్ాజయములో నాయకులుగా మర్శయు తీర్పర్మలుగా 
నియమించాడు. వార్శ ప్నేమిటంటే, ప్ర్శశుదాధ తు మీద ఆధార్ప్డ ిఆయన విడచిప టిరనదానిని 
కొనసాగశంచడం, ర్ాజయ సువార్త ప్రకటించడం మర్శయు ర్ాజయమును ప్రప్ంచమంతటా విసతర్శంప్జేయడం. 

కాబటిర , దదవుని ర్ాజయమును ఆర్ంభించుట యిేసు యొకు పరా ధ్మిక ప్ని అని మర్శయు ఆయన 
ప్ర్లోకముకు ఆర్పహణమ ైన తర్మవాత ఆ ప్నిని కొనసాగశంచడానికన అప సతలులను నియమించాడని 
లూకా సువార్త తలె్వయజయేడం మనం చూసాత ము. 

మర్శయు లూకా సువార్త ముగశంచబడని చపట అప సతలుల కార్యములు ఆర్ంభించబడుతయంది. 
యిేసు తిర్శగశ లేచన తర్మవాత ప్ర్లోకముకు ఆర్పహణమ ైయిేయ ముందు అప సతలులకు బో ధసిూత  సమయం 
గడిపాడను లూకా వివర్ణతో ఇద ిఆర్ంభమౌతయంది. 

అప సతలుల కార్యములు 1:3-8లో లూకా కథనము వినండి: 

నలువద్ి ద్ినములవర్కు వార ికగ్పడుచు, ద్వేుని రాజ్య విషయములనుగ్ూరిి 
బో ధించుచు... ఆయన వారిని కలిస్టికొని యీలాగ్ు ఆజ్ాా పించనెు: “మీర్ు 
య ర్ూషలేమునుండి వళె్ు క, నఘవలన వినిన తండిియొకా వాగాె నముకొర్కు 
కనిపెటుర డి... కొద్ిె  ద్ినములలోగా మీర్ు పరిశుద్ఘధ తమలో బాపిత స్మము 
పొ ంద్ెదర్ననెు.”... పిభువా, యీ కాలమందు ఇశ్రా యేలునకు రాజ్యమును మర్ల 
అనుగ్రహించదెవా? అని ఆయనను అడుగ్గా ఆయన- “కాలములను 
స్మయములను తండిి తన సావధీనమందుంచుకొని యునఘిడు; వాటనిి 
తెలిస్టకిొనుట మీ పనికాదు. అయనను పరిశుద్ఘధ తమ మీ మీద్కిత వచుినపుపడు 
మీర్ు శ్కతత నొంద్ెదర్ు గ్నుక మీర్ు య ర్ూషలేములోను, యూదయ స్మర్య 
ద్ేశ్ముల యందంతటను భూద్ిగ్ంతముల వర్కును నఘకు సాక్షుల ైయుందుర్ని 
వారతిో చపెపెను (అపొ స్త లుల కార్యములు 1:3-8). 

ర్ాజయము యొకు తవర్శత ముగశంప్ును ఆశించకూడదని యిసేు తన అనుచర్మలను మర్లా 
పల ర తిహ ంచాడు. బదులుగా, సువార్తను భుదగింతముల వర్కు ప్రకటించుచు తన ప్నిని 
కొనసాగశంచవలస్టని బాధ్యత అప సతలులదదనని ఆయన ధ్ృవీకర్శంచాడు.  

అప సతలుల కార్యములలో అప సతలులు చదస్టని ప్ని కూడా ఇదద. దదవుని ర్ాజయము యొకు ప్రసుత త 
ర్ూప్ముగా సంఘమును నిర్శుంచార్మ. కొీతత  ప్రజలకు మర్శయు ప్రదదశాలకు దదవుని ర్ాజయ సువార్తను 
అందించార్మ, మర్శయు ర్ాజయమును యి ర్ూష్లేము, యూదయ, సమర్య, భుదిగంతముల వర్కు 
విసతర్శంప్జశేార్మ. 

28:30-31లో అప సతలుల కార్యములను లూకా ఏ విధ్ముగా ముగశంచాడో  వినండి: 

పౌలు ర ండు స్ంవతుర్ములు పూరిత గా తన అద్ెె  యంట కాపుర్ముండి, 
తనయొదెకు వచుివారినందరనిి స్నఘమనించి ధెైర్యంగా మరియు ఎటువంటి 
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ీలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఆటంకం లేకుండఘ ఆయన ద్వేుని రాజ్ాయనిి బో ధించఘడు మరయిు పిభువెనై 
యసే్ుకరరస్ుత ను గ్ూరిి బో ధించఘడు (అపొ స్త లుల కార్యములు 28:30-31). 

పౌలు “సువార్త” ప్రకటించాడని చెప్పకుండా దదవుని ర్ాజయమును గూర్శు ప్రకటించాడని లూకా 
చెపపిన విధానము గమనించండి. అప సతలుల కార్యములు ఆర్ంభించబడని విధ్ంగానే ముగశంచబడింది, 
సువార్త ప్రకటన దావర్ా దదవుని ర్ాజయమును భూమి మీద విసతర్శంప్జేస్టని అప సతలుల పాతరను ఇది 
ఉదాా టసిుత ంది. 

మనము అప సతలుల కార్యములను సమీపించునప్ుపడు, లూకా తన పాత నిబంధ్న 
నేప్థయముతో మర్శయు కరసీుత లో దదవుని ర్ాజయమును గూర్శున మొదట ిశతాబేప్ు నముకాల నేప్థయముతో 
వరా స్టిన విష్యాలను మన మనసుిలో ఉంచుకోవాల్వ. మర్శయు కరీసుత  ప్ర్శచర్య దావర్ా దదవుని ర్ాజయము ఏ 
విధ్ముగా ఆర్ంభించబడిందో  మర్శయు ప్ర్శశుదాధ తు మీద ఆధార్ప్డి అప సతలులు మర్శయు ఆదిమ 
సంఘము దానిని ఏ విధ్ముగా కొనసాగశంచార్ప నివదేసిూత  అప సతలుల కార్యములు లూకా సువార్తను 
అనుసర్శసుత ంది.  

ముగింపు 

ఈ పాఠంలో, అప సతలుల కార్యములు యొకు గీంథకర్తృతవమును, దాని యొకు చార్శతరక 
సందర్ుమును, మర్శయు దాని యొకు వదేాంత సందర్ుమును మనము ప్ర్శశీల్వంచాము. కాబటిర 
అప సతలుల కార్యములు చదువుచుండగా ఈ వివర్ాలను మనసుిలో ఉంచుకొంటే దాని యొకు వాసతవిక 
అరా్మును తలెుసుకొని మన జీవితాలోో  సర్శగా అనువర్శతంచుకోడానికన ఇవి సహాయప్డతాయి. 

ఈ పాఠయకమీములో మనము కొనసాగుచుండగా, అప సతలుల కార్యముల యొకు నపే్థయము ఈ 
అదుుతమ ైన ప్ుసతకమును చదవడానికన అనకే కనటికరలను ఎలా తరె్మసుత ందో  చూదాే ము. లూకా వరా స్టని 
ఆదమి సంఘము యొకు ర్శకార్మ్  థయెొఫిలాను మర్శయు ఆదిమ సంఘమును కరీసుత లో నముకమ ైన 
ప్ర్శచర్యలోకన ఎలా నడపిించందో  మనము ప్ర్శశీల్వదాే ము. మర్శయు సంఘము దదవుని ర్ాజయ సువార్తను 
ప్రప్ంచానికన చాటి చెప్ుపచుండగా అప సతలుల కార్యములు నడేు ఒక ముఖ్యమ నై మార్గదర్ికతవమును 
ఎలా అందసిుత ందో  కూడా చూదాే ము. 
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