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ఆకృతి మర్శయు విష్య సూచక 
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ిలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఉపో ద్ఘా తము 

ఒక ఉపాధాయయునిగా, కొనిిసార్మో  ప్రప్ంచములోని అనేక దదశాలలో ప్రయాణము చదస్టే అవకాశము 
నాకు వసుత ంది. ప్రతి ప్రయాణమునకు ముందు, ర్ ండు ముఖ్యమ నై విష్యాలు ననేు ఖ్చుతంగా అరా్ం 
చదసుకుంటాను. మొదటిగా, ననేు ఎకుడకిన వ ళతత నాినో తలెుసుకుంటాము. ర్ ండవదగిా, ఒక ప్రదదశము 
నుండ ిమర్ొక ప్రదదశముకు ఎలా వ ళాో లో నేను తెలుసుకుంటాము. నేను విమానం ఎకాులా? బసుి 
ఎకాులా? లేదా ఏ మాధ్యమము దావర్ా ప్రయాణం చదయాల్వ? అవును, అప సతలుల కార్యములను 
చదవిటేప్ుపడు కూడా మనము ఈ విష్యములను జఞా ప్కముంచుకోవాల్వ. కథ ఎకుడ ఆర్ంభమ  ైఎకుడ 
వర్కు కొనసాగుతయంది మర్శయు మన లక్షయముకు మార్గదర్శికముగా ఉండునటటో  లూకా ఏ విధ్మ నై 
సాహితయ లక్షణాలు లేదా ప్రణాళికలను ఉప్యోగశంచాడు అన ేవిష్యాలను ఇది తలె్వయజసేుత ంది. 

అప సతలుల కార్యములు అను మన పాఠయకీమములో ఇద ిర్ ండవ పాఠము. ఈ పాఠయకీమములో, 
యిేసు ప్ర్శచర్యను కొనసాగశంచన ఆదమి సంఘ నివదేకిను మనం ప్ర్శశీలన చదసాత ము. ఈ పాఠమునకు 
“ఆకృతి మర్శయు విష్య సూచక” అన ేపరే్మ ప టార ము, ఎందుకంటే దీనిలో మనము లూకా తన 
ప్ుసతకమును అమర్శున ప్దధతిని చూసాత ము, మర్శయు ఆయన బో ధించుటకు ఉదదేశంచన సందదశమును 
కూడా చూసాత ము. 

ఆకృతి మర్శయు విష్య సూచకను గూర్శున మన ప్ర్శశీలన మూడు భాగములుగా 
విభాగశంప్బడనిది. మొదటిగా, ప్ుసతకము యొకు అలంకార్శక ప్రణాళికను ప్ర్శశీలన చదదాే ము, అప సతలుల 
కార్యములు వరా యుటకు లూకా ఉప్యోగశంచన ప్దధతి మన అనువాదమును ఏ విధ్ముగా ప్రభావితం 
చదసుత ందో  చూదాే ము. ర్ ండవదగిా, ప్ుసతకము యొకు విష్య సూచకను ప్ర్శశీలన చదదాే ము, మర్శయు 
ప్ుసతకము ఏర్ాపటట చదస్టని విధానమును చూచ, మొదటి శతాబేములో ఈ ప్ుసతకమును ఏ విధ్ముగా 
అరా్ం చదసుకునాిర్ప చూదాే ము. మూడవదిగా, ప్ుసతకము యొకు ఆధ్ునిక అనువర్తనము కొర్కు ఒక 
నమూనాను ఇదాే ము, మర్శయు లూకా యొకు పరా చీన సందదశము అధకిార్శకముగా నడేు ఎలా 
మాటాో డుతయందో  చూదాే ము. మొదటగిా అప సతలుల కార్యములు యొకు అలంకార్శక ప్రణాళికను 
చూదాే ము. 

అలెంకారిక ప్రణఘళిక 

బెైబిలులో ఏదెనైా ప్ుసతకమును మనము చదివినప్ుపడు, ర్చయిత తన అభిపరాయాలను గూర్శు 
పాఠకులకు బో ధించద విధానమును తలెుసుకోవడం చాలా అవసర్ం. మనము ఈ విధ్మ ైన ప్రశిలను 
అడగాల్వ: ర్చయిత ఈ ప్ుసతకము ఎందుకు వరా శాడు? తన వాదనను నిర్ూపించుటకు అతడు ఏ విధ్మ ైన 
అధకిార్మును ఉప్యోగశంచాడు? మర్శయు తన పాఠకులు సర్ నై నిర్ణయమును తీసుకొనునటటో  
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ిలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్ుర్శకొలుపటకు తన ప్ుసతకానిి ఎలా ర్ూప ందించాడు? ఈ ప్రశిలకు సమాధానములు అనేక 
మ ళకువలను అందిసాత యి, వాటిని మనము ఎనిడూ విసుర్శంచకూడదు. 

అప సతలుల కార్యములను మనము అధ్యయనము చదయుచుండగా, లూకా ఉప్యోగశంచన 
అలంకార్శక ప్రణాళిక యొకు మూడు కోణాలను ప్ర్శశీలన చదదాే ము. మొదటిగా, అతడు ప్రకటించన 
ఉదదేశమును గూర్శు మాటాో డదాము. ర్ ండవదగిా, అతడు అధకిార్ముప ై ఆధార్ప్డుటను గూర్శు 
మాటాో డదాము. మర్శయు ముడవదగిా, ప్ుసతకమంతటిలో అతడు ఉప్యోగశంచన కొనిి నిర్ాుణాతుక 
ప్దధతయలను గూర్శు మాటాో డదాము. అప సతలుల కార్యములను వరా యుటకు లూకా చపెిపన ఉదదేశమును 
ప్ర్శశీలన చదసూత  ఆర్ంభించుదము. 

ప్రకటిత ఉద్దే శము 
ప్రజలు పరా ముఖ్యత గల సుదీర్ఘమ ైన మర్శయు సంకనోష్రమ ైన ర్చనలను వరా స్టనిప్ుపడు, సాధ్ర్ణంగా 

వార్శకన అనకే ఉదదేశాలు మర్శయు లక్ష్యయలు ఉంటాయి. అలాగే లూకా, లూకా సువార్త మర్శయు అప సతలుల 
కార్యములు అను ర్ ండు-వాలూయంలను వరా స్టనిప్ుపడు కూడా ఇదద వాసతవమ ై ఉంది. తన ర్చన 
థయెొఫలిాను మర్శయు సంఘమును అనేక విధాలుగా ప్రభావితం చదసుత ందని అతడు ఆశంచాడు. కాబటిర , 
అతని ఉదదేశాలను అతి సూక్ష్ముకర్ణం చదయకుండా మనము జఞగతీత  వహించాల్వ. ఏదదమ ైనా, లూకా తన 
ర్చనను వరా యడానికన ఒక ఉదదేశము ఉందని సపష్రము చదశాడు. 

మనము చూడబో వుచునిటటో గా, లూకా తన ర్చనను వరా యడానికన దవందవ ఉదదేశము 
కల్వగశయునాిడని సపష్రముగా చెపాపడు. ఒకవ పై్ు, చార్శతిరక ఉదదేశాలు ఉనాియని లూకా ప్రకటించాడు, 
అనగా మొదట ిశతాబేములో సంఘము యొకు సతయమ ైన మర్శయు ఆధార్శత చార్శతిరక ర్చనను 
వరా యాలనే కోర్శక. మర్పవ ైప్ు, ముఖ్యమ ైన వదేాంత ఉదదేశాలు ఉనాియని ప్రకటించాడు: సతయమును 
ధ్ృవీకర్శంచ ప్రకటించాలన ేమర్శయు సువార్త సందదశము యొకు పరా ముఖ్యతను తెల్వయజయేాలనే కోర్శక. 
లూకా కల్వగశయుని దవందవ ఉదదేశము యొకు ర్ ండు కోణాలను ప్ర్శశీలన చదదాే ము, నిజమ నై చార్శతిరక 
కథనమును వరా యాలన ేఆయన ఉదదేశమును ప్ర్శశీలన చదసూత  ఆర్ంభించుదము.  

చ్ఘరితిరక కథనము 
లూకా 1:1-3లో లూకా వరా స్టిన ప్ర్శచయ ప్లుకులలో, ఆదమి సంఘము యొకు వాసతవిక 

చర్శతరను వరా యుటకు కోర్శక కల్వగశయునాినని లూకా సూచంచాడు. అకుడ అతడు వరా స్టని మాటలను 
వినండి: 

ఆర్ెంభమునుెండి కనుులార్ చూచి వాకయస్టవేకుల ైనవార్ు మనకు అప్పగిెంచిన 
ప్రకార్ము మనమధయను నెర్వరేిన కార్యములనుగూరిే వివర్ముగ వార యుటకు 
అనేకులు ప్ూనుకొనఘుర్ు గనుక నీకు ఉప్ద్దశెంప్బడని స్ెంగతులు నిశేయముగా 
జరిగినవని నీవు తెలిస్టికొనుటకు వాటనినిుటనిి మొద్టనుెండ ితర్చి 
ప్రిష్ాార్ముగా తెలిస్టికొనియును ననేును నీ పేర్ట వాటిని గూరిే వర్ుస్గా 
ర్చిెంచుట యుకతమని యెెంచితిని (లూకా 1:1-3). 
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ిలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

నిజమ నై చర్శతరను వరా యాలను లూకా కోర్శక ఈ వాకయభాగములో అనేక విధాలుగా సపష్రము 
చదయబడింది. “మనమధ్యను న ర్వేర్శన కార్యములు” అని చపెిపనప్ుపడు అతడు జర్శగశన చార్శతిరక 
సంఘటనలను సూచంచాడు. అతడు నమోదు చదస్టని విష్యాలను “కనుిలార్ చూచ”న వార్శని కలస్ట ి
తెలుసుకొని వాటిని “తర్చ ప్ర్శషాుర్ముగా” వరా శానని లూకా నివదేించాడు. “వర్మసగా ర్చంచుట”కు 
జఞగతీత  వహించానని చెపాపడు, తదావర్ా అతడు నివదేించన సతయము ఖ్చుతముగా మర్శయు ఉనిది 
ఉనిటటో గా ప్రకటించబడుతయంది. 

కుో ప్త ంగా, లూకా తన ర్ ండు-వాలూయంల ర్చనను అనగా లూకా సువార్త మర్శయు అప సతలుల 
కార్యములను ఒక వాసతవిక చార్శతిరక ర్శకార్మ్ ను అందించడానికన ఉదదేశంచాడు. సువార్తలో యిసేు 
జీవితముతో ఆర్ంభించ, మొదటి శతాబేప్ు ఆదమి సంఘమును గూర్శు అప సతలుల కార్యములలో 
కొనసాగశంచాడు. లూకా వాసతవిక చార్శతిరక ర్శకార్మ్ ను వరా యడానికన ఇష్రప్డా్ డు ఎందుకంటే బెబైిలులో ప్దద 
ప్దద చపె్పబడని మౌళిక సూతరమును ఆయన అరా్ం చదసుకునాిడు: దదవుడు తనుితాను వాసతవిక చర్శతర, 
సాలము మర్శయు కాలములో ప్రతయక్షప్ర్చుకునాిడు. ఆయన తన ర్క్షణ మర్శయు తీర్మపను 
తీసుకుర్ావడానికన చర్శతర దావర్ా ప్నిచదశాడు. 

దుర్దృష్రవశాతయత , ఇటీవల శతాబాే లలో అనకే విమర్ినాతుక ప్ండతియలు “ర్క్షణ” మర్శయు 
“తీర్మప” అను అంశాలు వాసతవిక చర్శతర నుండ ిప్ర్సపర్ం ప్రతదయకమ నైవని వాదించార్మ. సాధార్ణంగా, 
దదవుని యొకు అతీందిరయ కార్ాయలు చర్శతరలో, సాలములో మర్శయు కాలములో జర్మగవని వార్మ 
చెప్ుత ంటార్మ. బదులుగా, వాసతవిక చర్శతర అతీందిరయమ నైది కాదుగాని సహజమ నైదని వార్మ 
విశవస్టించార్మ. తతీల్వతముగా, విమర్ినాతుక వదేాంతప్ండతియలు దదవుని కార్ాయలను గూర్శు 
లేఖ్నములో చదవిినప్ుపడు, ఈ వాకయభాగాలను అవాసతవిక మతప్ర్మ ైన భావాల యొకు 
వయకతతకర్ణలుగా భావిసాత ర్మ, ఇద ిఒక విధ్మ ైన “ధ్ర్ు కలపన.” 

అయితద తాను ధ్ర్ుకలపన వరా యడానికన ప్రయతిించుటలేదని లూకా సపష్రము చదశాడు; అతడు 
వాసతవిక చర్శతరను అందించాలను ఉదదేశము కల్వగశయునాిడు. వాసతవానికన, తన ప్రకటనలను 
ధ్ృవీకర్శంచడానికన లేదా కొటిరవయేడానికన సులభతర్ం చదస్ట ేవిధ్ముగా అతడు వరా శాడు. ఒక ఉదాహర్ణగా, 
లూకా తన కథనాలను సుప్రస్టదిధమ నై చార్శతిరక నేప్థయములో అమర్ాుడు. ఉదాహర్ణకు, అప సతలుల 
కార్యములలో, 5:34లో గమలీయిేలు, 18:12లో గలో్వయోను, 23:26లో ఫలే్వకుి, 24:27లో ఫేసుత  వంటి 
మనుష్యయలను గూర్శున సూచనలు మనము కనుగొంటాము, వీర్ందర్ూ పరా చీన యూదుల 
ప్రప్ంచములో మర్శయు ర్పమా ప్రప్ంచములో సుప్రస్టదిధమ నైవార్మ. ఈ మనుష్యయలను గూర్శు మర్శయు 
ఇతర్ చార్శతిరక వివర్ణలను గూర్శు ప్రసాత వించుట దావర్ా, తన ర్చనను సవతంతరంగా ప్ర్శశీలన చదస్ట ే
అవకాశమును లూకా పాఠకులకు కల్వపంచాడు. ఈ మనుష్యయలను గూర్శు మర్శయు అతడు నివదేించన 
సంఘటనలను గూర్శు అవగాహన కల్వగశన ఇతర్మలతో వార్మ మాటాో డగలర్మ మర్శయు కొనిి 
సందర్ాులలో అదద విష్యమును గూర్శున ఇతర్ ర్చనలను కూడా వార్మ చదువగలర్మ. లూకా 
నివదేికలు వాసతవికమ నైవి కాకపల తద, సంశయవాదులు వాటనిి తిర్సుర్శంచుట చాలా సులభంగా ఉండదది. 

ప్రతదయకంగా 19వ శతాబేము చవర్శ నుండి, అనకేమంది ప్ండతియలు అప సతలుల కార్యములు 
యొకు చార్శతిరక వాసతవికతను అనకే అదనప్ు-బెైబిలు ప్ుసతకాలు మర్శయు ఇతర్ ప్ుర్ావసుత  డదటాతో 
పల లుడం దావర్ా ప్ర్శశీలన చదశార్మ. ఈ అధ్యయనాలు లూకా విశవసనీయ చర్శతరకార్మడగిా ఉనాిడని 
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ిలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అనకే విధాలుగా సూచసుత నాియి, కాని ర్ ండు నిర్శేష్ర ఉదాహర్ణలను పేర్ొునడానికన మాతరమే 
సమయము అనుకూల్వసుత ంది. 

మొదటగిా, అప సతలుల కార్యములు 28:7లో, లూకా నిర్శేష్ర చార్శతిరక ప్ర్శభాష్ యొకు జఞా నానిి 
ప్రతిబింబించాడు. అకుడ మ ల్వతద దీవప్ప్ు నాయకుని గూర్శు “ఆ దీవప్ములో ముఖ్ుయడు” అని అతడు 
సూచంచాడు. ఈ అసాధార్ణమ ైన ప్ర్శభాష్ శతాబాే లుగా అనేకమంద ివాయఖ్ాయతలను అబుుర్ప్ర్చంది, 
కాని ఆ కాలములో ఇద ివాసతవముగానే నాయకుని యొకు అధకిార్శకమ నై బిర్మదుగా ఉండదది అని 
ఇటవీల ప్ుర్ావసుత  ప్ర్శశోధ్న తెల్వయజేసుత ంది. 

ర్ ండవదగిా, అప సతలుల కార్యములు 27:21-26లో, ఓడలో పౌలు చదస్టని కార్ాయలను చార్శతిరక 
ప్ర్శశోధ్న దావర్ా ధ్ృవీకర్శంచబడిన మార్ాగ లలో లూకా వివర్శంచాడు. పౌలును ర్పమాకు తీసుకువ ళతత ని 
ఓడలోని స్టబిుంది మొతతముతో మాటాో డి, గొప్ప తయఫాను సమయములో ఆయన వార్శని పల ర తిహించ 
సలహా ఇచునటటో గా లూకా వరా శాడు. ఖ్ దైీగా ఉని పౌలుకు ఈ విధ్ముగా బహిర్ంగంగా మాటాో డుట 
అసాధ్యమని గతములో అనకే విమర్ినాతుక ప్ండతియలు వాదించార్మ. కాబటిర , లూకా అప సతలుని 
యొకు కాలపనిక శౌర్యమ నై చతరమును సృషిరంచాడని వాదించార్మ. అయితద, నౌకలు తీవరమ నై 
ప్రమాదములో ఉనిప్ుపడు స్టబిుందతిో మాటాో డి సలహా ఇవవడానికన మొదటి-శతాబేప్ు సముదర చటరము 
ఎవర్శక నైా అనుమతినిచుంద ిఅని ఇటవీల ప్ర్శశోధ్న తలె్వయజేసుత ంది. 

చర్శతర యొకు వాసతవాలకు లూకా చూపని విశవసనీయతను ఈ ఉదాహర్ణలు వివర్శసాత యి. 
మర్శయు వాసతవిక చార్శతిరక సంఘటనలను వరా యుటలోగల ఆయన ఉదదేశము, దదవుని యొకు నితయ 
సతయము జీవితములోని వాసతవికతలకు భినింగా లేదని మనకు జఞా ప్కము చదసుత ంది. బదులుగా, బెైబిలు 
విశావసములో, ర్క్షణ అనునద ివాసతవిక చర్శతరలో నుండ ిలేదా వాసతవిక చర్శతర దావర్ా వసుత ంది. 
ఇందుమూలముగానే, లూకా వాసతవమ ైన చార్శతిరక కథనమును వరా యుటకు ప్ూనుకునాిడు. 

స్ువార్త  స్ెంద్దశము 
లూకా యొకు చార్శతిరక ఉదదేశమును మనసుిలో ఉంచుకొని, లూకా ఉదదేశములోని ర్ ండవ 

కోణమును చూదాే ము: అప సతలుల కార్యములలో సువార్త సందదశము యొకు వాసతవికత మర్శయు శకనతని 
ప్రకటించు వేదాంత ఉదదేశము. లూకా 1:3-4లోని మాటలను మర్పసార్శ వినండి: 

గనుక నీకు ఉప్ద్దశెంప్బడని స్ెంగతులు నిశేయముగా జరిగినవని నీవు 
తెలిస్టకిొనుటకు వాట ిననిుటిని ... నేనును నీ పేర్ట వాటినిగూరిే వర్ుస్గా 
ర్చిెంచుట యుకతమని యెెంచితిని (లూకా 1:3-4). 

మనము ఇకుడ చూసుత నిటటో గా, థయెొఫలిా మర్శయు ఇతర్మలకు ఉప్దదశంచబడిన 
సంగతయలను నిశుయప్ర్చడానికన లూకా అప సతలుల కార్యముల చర్శతరను వరా శాడు. అప సతలుల 
కార్యములు ఒక విధ్మ నై ఉతదరేర్క లేదా ఉప్దదశ చర్శతరగా ప్ర్శగణ ంచబడింది అని దీని అరా్ం. అప సతలుల 
కార్యములలో నివేదించబడని చార్శతిరక సంఘటనల వదేాంత పరా ముఖ్యతప ై కొనిి దృకపథాలను, కొనిి 
వేదాంత విశావసములను, కొనిి దృకోుణాలను థయెొఫలిా మర్శయు ఇతర్ పాఠకులు కూడా 
అవలంబించాలని లూకా కోర్ాడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ిలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మునుప్టి పాఠంలో మనము చూస్టనిటటో గా, లూకా కతీసుత  యొకు ప్రభుతవము మర్శయు 
ర్ాజయము యొకు వ లుగులో ప్రప్ంచమును మర్శయు చర్శతరయంతటినీ చూశాడు. పాత నిబంధ్న 
నిర్రక్షణలు మర్శయు వాగాే నములు యిసేు మర్శయు సంఘము దావర్ా న ర్వేర్ుబడుట అతడు చూశాడు. 
ఆదమి సంఘములో సంఘటనలను గూర్శున అతని నివేదకిను ఈ వ లుగులోనే చూడాలని, కతీసుత , 
దదవుని ఆతు దావర్ా, కతసీుత లో దదవుని ర్ాజఞయనిి ఏ విధ్ముగా నిర్శుంచాడో  మర్శయు ఏ విధ్ముగా 
కొనసాగశసుత నాిడో  థయెొఫిలా చూడాలని ఆయన కోర్ాడు. కాబటిర , మనము అప సతలుల కార్యములను 
చదువునప్ుపడు, చాలాకాలం కనీతం ఏమి జర్శగశందో కవేలము తెలుసుకోవాలనే ఉదదేశముతో మాతరమ ే
వాసతవిక సతాయలను నివేదించలేదు అని మనం జఞా ప్కముంచుకోవాల్వ. బదులుగా, సంఘముకు ప్ునాదగిా 
ఉని బో ధ్నలప ై కూడా అతడు దృషిరప టార డు: ప్ర్శశుదాధ తు దావర్ా కతసీుత  యొకు నిర్ంతర్ కార్యమును 
గూర్శున విశవసనీయ సాక్షయము. 

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

ప్రణాళికలోని ర్ ండవ కోణమును చూచుటకు స్టదిధముగా ఉనాిము: అతని అధకిార్ము మీద 
ఆధార్ప్డుట. లూకా తన స ంత అధకిార్ం మీద కాక కతసీుత  మర్శయు ఆయన అప సతలుల అధకిార్ము 
మీద ఆధార్ప్డి, నమోదు చదయబడని చార్శతిరక మర్శయు వదేాంత సతాయలను నొకనుచెపాపడు. ఈ 
విధ్ముగా, లూకా, సువార్త యొకు నిజమ నై సాక్ష్ిగా ప్ని చదశాడు. 

అప సతలుల కార్యములలో అబుుర్ప్ర్చద ఒక విష్యమేమిటంటే, కతసీుత కు సాక్షులుగా ప్ని 
చదస్టనివార్శ యొకు మాటలకు మర్శయు కార్ాయలకు ఎకుువ భాగం అంకనతము చదయబడిన విధానము. 
కతీసుత  ప్ర్లోకముకు ఆర్పహణమ ైనప్ుపడు, ఆయన తన అప సతలులకు సాక్షులు అనే పేర్మ ప టార డు 
మర్శయు ఆయన మీద ఆధార్ప్డ ిఆయన ర్ాజయ ప్నిని విసతర్శంప్జేయడానికన వార్శకన అధికార్ము 
ఇచాుడు. ఆయన సందదశమును ప్రకటించడానికన కీమంగా ప్రవకతలకు మర్శయు ఇతర్ ప్రముఖ్ సంఘ 
నాయకులకు అధికార్ం ఇచాుడు. మర్శయు లూకా తన దృకపథములను గూర్శు థయెొఫిలాను మర్శయు 
విసత ృత సంఘమును ఒపిపంచడానికన ప్రయతిించనప్ుపడు, తన స ంత దృకపథాలను వివర్శంచడానికన 
మర్శయు ధ్ృవీకర్శంచడానికన తర్చుగా ఆదిమ సంఘ నాయకులను, మర్శముఖ్యముగా అప సతలులను 
మర్శయు ప్రవకతలను ఉప్యోగశంచాడు. 

లూకా అధకిార్ము మీద ఆధార్ప్డుటను గూర్శు మర్శంత క్షుణణంగా ప్ర్శశీలన చదయుటకు, ర్ ండు 
విష్యాలఫ ై దృషిర  ప డదాము. మొదటగిా, లూకా అధకిార్శకమ నై ప్దాలను నివదేించన విధానమును 
చూదాే ము. ర్ ండవదగిా, అధికార్శకమ నై కార్ాయలను అతడు ఉప్యోగశంచన విధానమును చూదాే ము. 
సంఘములో అధికార్ము కల్వగశన ప్దాలను లూకా ఉప్యోగశంచన విధానమును చూసూత  
మొదలుప డదాము. 

ప్ద్ఘలు 
మునుప్టి పాఠంలో మనము చెపపిన ర్రతిగా, లూకా అప సతలుడు కాదు. బహుశా కతీసుత  

ప్ర్లోకముకు ఆర్పహణమ ైన తర్మవాత అతడు విశావసములోకన వచాుడు. అతడు పౌలుతోను మర్శయు 
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ిలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఒంటర్శగాను చదస్టని ప్రయాణాలలో, లూకా యిసేు మర్శయు అప సతలుల ప్ర్శచర్యలను ప్ర్శశీలన చదస్టి, 
ప్రభువు ఏర్పర్చుకుని, కనుిలార్ చూచన వార్శ సాక్ష్యయలను నమోదు చదశాడు. 

ఇప్ుపడు, ఒక విధ్ముగా, కతసీుత  అనుచర్మలందర్ూ ఆయన సాక్షులే. కాని, సంఘము 
సాా పించబడనిప్ుపడు, యిసేు అప సతలులను తన యొకు అమోఘమ నై సాక్షులుగా ఉండాలని 
ఆజఞా పించాడు. ఆయన లేనప్ుపడు భూమిమీద నిర్ంతర్, అధికార్శక సాక్షులుగా ఉండునటటో  కవేలము 
వార్శని మాతరమ ేనియమించ వార్శకన శకనతనిచాుడు. దనీికనమించ, కొనిి సందర్ాులలో అధికార్శకముగా 
సాక్షులుగా ఉండునటటో  ప్రభువు ప్రవకతలను మర్శయు లూకా వంట ిఇతర్ అధకిార్శక సంఘ నాయకులను 
పిలచాడు. 

ఉప్దదశములను నమోదు చదయుట లూకా అధకిార్శక ప్దాలను ఉప్యోగశంచన ఒక ముఖ్యమ నై 
ప్దధతిగా ఉనిది. కవేలము సంఘ ఉప్దదశము మీద వాయఖ్ాయనించుటకు బదులుగా, లూకా చాలాసార్మో  
విసత ృతమ ైన ఉప్దదశములను నమోదు చదశాడు, చర్శతరలో చుర్మక ైన పాతరలుగా ప్రభువు యొకు అధికార్శక 
ప్రతినిధ్ులు తమ ప్క్షమున తాము మాటాో డుకొను అవకాశం కల్వపంచాడు. 

వాసతవానికన, అప సతలుల కార్యములలో దాదాప్ు ముప ైప శాతము వాదములు, సంభాష్ణలు, 
దండకమువంటి కావాయలు, ప్రసంగాలు, మర్శయు ఇతర్ మౌఖక వయకతతకర్ణములు ఉనాియి. ఇతర్ 
ప్ుర్ాతన కథనాలలో మనము కనుగొనిన దానికంటే ఇద ిచాలా ఎకుువ శాతం ఉప్దదశమును 
కల్వగశయుంది ఎందుకంట ేలూకా అప సతలుల అధికార్ానికన నివదేనగా ఉప్దదశములప  ైఆధార్ప్డా్ డు. 
మొతతంమీద, అప సతలుల కార్యములలో 24 ఉప్దదశాలు ఉనాియి: ఎనిమిది పతేయర్మవి, తొమిుద ి
పౌలువి, ఒకటి స్ట తఫ్నుది, ఒకట ియాకోబుది, మర్శయు కొనిి ఇతర్మలకు చెందనివి. ఈ ఉప్దదశాలలో 
అధకిశాతం అప సతలులు చదస్టినవి; మిగశల్వనవి ప్రవకతలు మర్శయు ప్రముఖ్ సంఘ నాయకులు చదస్టనివి. 

కాని, ఇది ఎందుకనంత ముఖ్యమ ైయునిది? అప సతలుల కార్యములలోని ఉప్దదశాలు ఆదమి 
సంఘ నాయకులు ఎవర్మ మర్శయు అనేక విష్యాలు గుర్శంచ వార్మ ఏమి ఆలోచన చదశార్మ అను 
విష్యములను తలె్వయజేసాత యి. కతసీుత  కొర్కు శష్యయలు బాధ్నొందుటక నైా ఎందుకు ఇష్రప్డార్ప ఇవి 
తెల్వయజేసాత యి. అప సతలులు కతీసుత  కొర్కు చదస్టని ప్ర్శచర్యకు అవి సాక్షయముగా ఉనాియి మర్శయు 
ఆయన ర్ాజయము నిర్శుంచుటకు వార్శకనయయబడని హచెుర్శకలను నమోదు చదసాత యి. ఆదిమ సంఘ 
చర్శతరప ై లూకా దృకపథములను అవి నిర్ాా ర్శసాత యి. 

ఇప్ుపడు, ప్ంతొమిుది మర్శయు ఇర్వ ైయవ శతాబాే లలో అనకేమంద ివిమర్ినాతుక ప్ండతియలు 
అప సతలుల కార్యములలో లూకా నివదేించన ఉప్దదశాలను నిజమ నైవిగా అంగరకర్శంచలేదు. వాసతవానికన, 
వాసతవాల మీద ఆధార్ప్డని ఉప్దదశాల ఉదాహర్ణలు కూడా పరా చీన ప్రప్ంచ చార్శతిరక కథనాలలో 
ఉనాియని మనము ఒప్ుపకోవాల్వ. 

అయితద లూకా కాలముకు ముందు లూకా కాలములో మర్శయు అటటతర్మవాత కాలములోని 
చాలామంది చర్శతరకార్మలు తమ చర్శతరలోని ఉప్దదశాలు నిజమ ైన ఉప్దదశాలకు నిజమ నై పరా తినిధ్యం 
వహసిుత నాియని సూచంచడానికన చాలా కష్రప్డా్ ర్మ అని అనకేమంద ివిమర్ినాతుక మర్శయు 
ఇవాంజిల్వకల్ ప్ండితయలు సూచంచార్మ. వాసతవానికన, అప సతలుల కార్యములలోని ఉప్దదశాలను మనం 
దగగర్గా ప్ర్శశీలన చదస్టినప్ుపడు, లూకా ఈ నముకమ నై చర్శతరకార్మలలో ఒకడు అని, ఆయన చదర్శున 
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ిలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఉప్దదశాలు అధికార్శకమ నై అప సతలుల బో ధ్నలను సూచసుత నాియనుటకు మనకు ర్మజువు 
కనిపసిుత ంది. 

లూకా నిజమ నై మర్శయు అధకిార్శకమ నై చర్శతర వరా యుటకు ప్ర్శశుదాధ తు పేరర్ణ ప ందాడు కాబటిర  
అప సతలుల కార్యములలో ఆయన నివేదించన ఉప్దదశాలను మొదటిగా మనం నముుతాము. ఏదదమ నైా, 
అప సతలుల కార్యములలోని ఉప్దదశాలు నిజమ నై ఉప్దదశాలకు ఖ్చుతమ ైన పరా తినిధాయలు అని మనము 
చూచుటకు కనీసము నాలుగు మార్ాగ లు ఉనాియి. 

మొదటగిా, ఉప్దదశాలకు స ంత శ ైల్వ ఉంది. అప సతలుల కార్యములలోని ఇతర్ భాగములతో 
పల ల్వుతద, అవి సహజంగా ఒక సర్ళమ నై శ ైల్వలో కనిపిసాత యి. కొనిి కఠశనమ నై, సవచఛమ నై గరీకు భాష్ను 
ఉప్యోగశంచాయి. లూకా వార్శ ఉప్దదశాలను మ ర్మగుప్ర్చ, సవర్శంచ వరా యకుండా ఉప్దదశకుడు చెపపిన 
నిజమ నై మాటలను వరా యడానికన ఎకుువ మొగుగ  చూపాడు అని ఇద ిమనకు చూపసిుత ంది. 

ర్ ండవదగిా, ఉప్దదశములు తమ తమ నపే్థాయలలో సర్శగా సర్శపల తాయి. ప్రతి ఉప్దదశము వకత 
మర్శయు పేరక్షకులకు అనుగుణంగా ఉంటటంది. ఉదాహర్ణకు, అప సతలుల కార్యములు 4లో, కుంటివానిని 
బాగుచదస్టని తర్మవాత పేతయర్మ యూదుల నాయకులతో మాటాో డాడు. అతని ఉప్దదశము కతీసుత నందు ర్క్షణ 
గూర్శు ప్రకటించనప్పటకిత, లూకా కల్వపంచయుంట ేఇదద సందదశము అందదద ిఅని మనము ఊహించవచుు, 
కాని తన మాటలను ర్మజువు చదస్టకిొనుటకు పతేయర్మ సవసాతను సూటగిా సూచంచాడు. అంతదకాక, 
అవిశావసుల ైన యూదులు సవసాతను కనుిలార్ా చూచార్మ గనుక పతేయర్మను తిర్సుర్శంచలేదు. 

అదద విధ్ంగా, పౌలు ఉప్దదశాలు కూడా తమ నపే్థాయలను ప్రతిబింబిసాత యి. ఉదాహర్ణకు 
అప సతలుల కార్యములు 13లో,ఆయన ఎపకిూర్రయులు సలత యికుల కంటే పసి్టిదయిలోనుని 
అంతియొకయలోని యూదులు మర్శయు భకనతప్ర్మలతో చాలా భినింగా మాటాో డాడు. 

మూడవదగిా, ప్రతి ఉప్దదశము ఉప్దదశకుని యొకు వయకనతతావనిి ప్రతిబింబిసుత ంది. సాధార్ణ 
అంశాలు ఊహించతగశనవిగా ఉండగా, ప్రతి ఉప్దదశకుడు ప్రతదయక లక్షణాలను ప్రదర్శిసాత డు. ఉదాహర్ణకు, 
అప సతలుల కార్యములు 20లో ఎఫ స్ట్ ప దేలకు పౌలు ఇచున ఉప్దదశముకు మర్శయు పౌలు ప్తిరకలకు 
మధ్య అనేక అదుుతమ నై సమాంతర్ాలు ఉనాియి. ఈ ప్తిరకల ర్చయిత నుండ ిమనం ఆశంచదది ఈ 
విధ్మ ైన ఉప్దదశమే. 

నాలగవదిగా, కొనిిచపటో, ఆయన కొనిి ఉప్దదశాలను సంగీహించ లేదా సంకుచతంగా వరా శాడని 
లూకా సపష్రం చదశాడు. ఉదాహర్ణకు, అప సతలుల కార్యములు 2:40లో, పేతయర్మ కూడా “అనేక 
విధ్ముల ైన మాటలను” మాటాో డాడని ఆయన నివదేించాడు. వార్శ వాసతవిక సందర్ాులలో ఉప్దదశాలకు 
సంప్ూర్ణ పరా తినిధ్యం కల్వపంచుట సాధార్ణంగా లూకా యొకు లక్షయం అని నముడానికన ఇది మనలను 
పేరర్పేించాల్వ. 

వీటలిో మర్శయు అనకే ఇతర్ మార్ాగ లలో, లూకా చార్శతిరకంగా నిజమ ైన ఉప్దదశాలను 
అందించాడని మనం ధ్ృవీకర్శంచవచుును. లూకా తన యొకు ఉదదేశాలకు అనుగుణంగా ఉప్దదశాలను 
సవర్శంచుకోలేదు మర్శయు సృషిరంచుకోలేదు. బదులుగా, అప సతలుల యొకు వాసతవిక అధికార్శక 
సాక్షయము మీద తన స ంత వాయఖ్యలు మర్శయు కథన వివర్ణల యొకు అధికార్మును స్టిార్ప్ర్చాడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ిలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అధకిార్శక మాటలను నివదేించన తర్మవాత, అప సతలుల కార్యములు దావర్ా వేదాంత 
సందదశముకు మదేతయగా ఆదమి సంఘములో వయకతప్ర్చబడిన అధికార్శక కార్ాయల కథనముల మీద 
కూడా లూకా ఆధార్ప్డా్ డు. 

కారాయలు 
ప్ర్శశుదాధ తు అప సతలులను – మర్శయు కొనిిసార్మో  ప్రవకతలు మర్శయు ఆదమి సంఘములోని 

ఇతర్ ప్రముఖ్ నాయకులను – తమ సువార్త సందదశములను ధ్ృవీకర్శంచు అనకే అదుుతమ ైన 
మార్ాగ లలో బలప్ర్చాడు. ఆశుర్య కార్యముల దావర్ా, అదుుతమ నై ఆతీుయ వర్ాలు మొదలుకొని 
మృతయలను లేవన తయత ట వర్కు, అప సతలులు కతీసుత  యొకు అధికార్శకమ నై ప్రతినిధ్ులు అని ప్ర్శశుదాధ తు 
సాక్షయమిచాుడు. 

అప సతలుల కార్యములు 13:7-12ని ప్ర్శశీల్వంచండి, అకుడ పౌలు యొకు ప్ర్శచర్య పాఫ్ు అధపి్తి 
యిెదుట ధ్ృవీకర్శంచబడింది. అకుడ లూకా యొకు కథనమును వినండి: 

ఇతడు వివేకముగలవాడెైన స్టెరిి పౌలు అను అధిప్తియొదే్నుెండెను; అతడు 
బర్ుబాను సౌలును పిలిపిెంచి ద్దవుని వాకయము వినగోర ను. అయతద గార్డవీాడెనై 
ఎలుమ ... ఆ అధిప్తిని విశ్ాాస్మునుెండి తొలగిెంప్వల నని యతుముచ్దస్టి 
వారిని ఎద్ిరిెంచ్నెు. అెంద్ుకు .... పౌలు అనబడని సౌలు ప్రిశుద్ఘధ తమతో 
నిెండనివాడెై అతని తదరచిూచి, “... ఇద్ిగో ప్రభువు తనచ్యెయ నీమీద్ 
ఎతిత యునఘుడు; నీవు కొెంతకాలము గుు డి్ వాడవెై స్ూర్ుయని చూడకుెంద్ువని 
చ్ెపపెను.” వెెంటనే మబుును చీకటియు అతని కమ్మమను గనుక అతడు తిర్ుగుచు 
ఎవర నై చ్యెయప్టటర కొని నడిపిెంతురా అని వెద్కుచుెండనెు. అెంతట ఆ అధిప్తి 
జరిగినద్ఘనిని చూచి ప్రభువు బో ధకు ఆశేర్యప్డి విశాస్టిెంచ్నెు (అపొ స్త లుల 
కార్యములు 13:7-12). 

ఎలుమ సువార్తను అడు్ కొనుటకు ప్రయతిించుచుండగా ప్ర్శశుదాధ తు అతనికన అంధ్తవం 
కల్వగశంచుటకు పౌలుకు శకనతనిచుెను. పౌలు యొకు సువార్త నిజమ నైదని అధకిార్శ నముునటటో  అతని 
బో ధ్న మర్శయు కనయీలు బలప్ర్చాయి. 

లూకా తన అధికార్శకమ నై మాటలను మర్శయు కార్యములను నివదేించాడు తదావర్ా అతని 
పాఠకులు తన కథనాలలోని సతయమును తలెుసుకుంటార్మ. అప సతలులు ప్రభువ నై యిేసు యొకు 
అధకిార్మును కల్వగశయునాిర్ని, మర్శయు అనిి ప్రదదశాలలోని మర్శయు తర్ాలలోని సంఘము కతీసుత  
మీద ఆధార్ప్డుతూ, దదవుని ర్ాజయమును నిర్శుంచుట కొనసాగశంచుచుండగా వార్శ సాక్షయమును 
అనుసర్శంచు విధానమును తన పాఠకులు చూడాలని అతడు ఆశంచాడు. 

ఇప్పటివర్కు మనము లూకా యొకు ప్రకటతి ఉదదేశము మర్శయు అధికార్ము మీద 
ఆధార్ప్డుటను చుచాము గనుక ఇప్ుపడు లూకా అలంకార్శక ప్రణాళికలోని మూడవ కోణమును 
చూచుటకు స్టదిధముగా ఉనాిము: అప సతలుల కార్యములు అంతటిలో లూకా ఉప్యోగశంచన 
నిర్ాుణాతుక ప్దధతి. 
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ిలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఆకృతిక ప్ద్ధ తి 
అప సతలుల కార్యములు అనకే ఆకృతిక ప్దధతయలను కనుప్ర్మసుత ంది, కాని 

సమయానుసార్ముగా అప సతలుల కార్యముల ఆకృతి యొకు ర్ ండు కోణములను మాతరమ ేచూదాే ము. 
మొదటగిా, ప్ునర్ావృతం చదయబడని సంగీహ ప్రకటనల యొకు ప్రముఖ్ ప్దధతిని మనం ప్ర్శశీలన 
చదదాే ము. ర్ ండవదిగా, అప సతలుల కార్యములలో చూపించబడిన సంఘ అభివృదిధ  ప్దధతిని ప్ర్శశీలన 
చదదాే ము. లూకా ఉప్యోగశంచన సంగీహ ప్రకటనలను ప్ర్శశీలన చదసూత  మొదలుప డదాము. 

స్ెంగుహ ప్రకటనలు 
బెైబిలు ర్చయితలు తమ ప్రసనితను కథనాలలో వివిధ్ సాా యిలలో ప్రతయక్షప్ర్చార్మ. 

కొనిిసార్మో , ఆచర్ణాతుక ప్దధతయల కొర్కు, వార్మ తముుతాము కథ వ నుక మర్మగుప్ర్చుకుంటార్మ. 
మర్శ కొనిిసార్మో , కథనాలలో జర్మగుతయనివాటపి ై సపష్రమ నై వాయఖ్యలు చదయడానికన ముందుంటార్మ. ఈ 
తదుప్ర్శ ప్దధతిని అధికార్శక వాయఖ్యలుగా మనము మాటాో డుదాము. అప సతలుల కార్యములు అంతటా 
లూకా అనకే అధకిార్శక వాయఖ్యలు చదశాడు. అతడు నేప్థయమును గూర్శు సమాచార్ం ఇచాుడు, పాతరల 
యొకు ఉదదేశములను, సందర్ాులను మొదలగువాటిని బయలుప్ర్చాడు. తన సందదశమును 
సపష్రముగా మర్శయు నముకముగా అందించాలనే ఉదదేశముతో అతడు ఈ విధ్ంగా చదశాడు. అతడు తన 
ప్ుసతకములోని సంఘటనలప  ైతర్చుగా వాయఖ్ాయనించన విధానాలలో సంగహీ ప్రకటనలు ఒకటి. 

యిెర్ూష్లేము నుండి భూదగింతములవర్కు సువార్త విసతర్ణ ఏ విధ్ంగా జర్శగశందో  అప సతలుల 
కార్యములు వివర్శసుత ందని అనకేమంద ిపాఠకులు గమనించార్మ. మర్శయు ఈ ప్రకనీయలో దశలవార్రగా, 
అప్పటవిర్కు జర్శగశన సంఘటనలను సంగీహించడానికన లూకా కొదిే  సమయం కటేాయించాడు. లూకా తన 
చర్శతరలో ఆర్మ కాలముల సంగహీ ప్రకటనలను ఏ విధ్ముగా ఉప్యోగశంచాడో  మనము ప్ర్శశీలన 
చదదాే ము: యిెర్ూష్లేము, యూదయ మర్శయు సమర్యలో సువార్త సఫ్లీకృతమగుట; సమర్య 
నుండ ిస్టరి్శయా అంతియొకయ వర్కు; కుప్ర, ఫ్ుై గశయ మర్శయు గలతీయలో; ఆస్టయిా, మాస్టదిోనియ 
మర్శయు అకయలో; మర్శయు యిెర్ూష్లేము నుండి ర్పము వర్కు. 

ఉదాహర్ణకు, అప సతలుల కార్యములు 5:42 తీసుకోండి, సంఘము యొకు సఫ్లతను 
మర్శయు కార్యమును ఈ మాటలలో లూకా సంగహిీంచాడు: 

ప్రతిద్నిము ద్దవాలయములోను ఇెంటిెంటను మానక బో ధిెంచుచు, యసే్టే కరుస్త ని 
ప్రకటిెంచుచుెండిరి (అపొ స్త లుల కార్యములు 5:42). 

సువార్త సఫ్లమగుట మర్శయు సంఘ అభివృదిధ  యొకు విజయవంతమ నై దశలను 
ఉదాఘ టించడానికన అప సతలుల కార్యములంతటా లూకా చాలాసార్మో  ఈ విధ్మ ైన సంగీహ ప్రకటనలను 
అందించాడు. అప సతలుల 28:30-31లో అతని వాయఖ్యలను వినండి: 

[పౌలు] ర ెండు స్ెంవతసర్ములు ప్ూరిత గా తన అద్ెే  యెంట కాప్ుర్ముెండి, 
తనయొదే్కు వచుేవారినెంద్రనిి స్నఘమనిెంచి ఏ ఆటెంకమును లేక ప్ూర్ణ 
ధెైర్యముతో ద్దవుని రాజయమునుగూరిే ప్రకటిెంచుచు, ప్రభువెనై యసే్ు 
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ిలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కరుస్ుత నుగూరిేన స్ెంగతులు బో ధిెంచుచు ఉెండనెు (అపొ స్త లుల కార్యములు 
28:30, 31). 

ఇప్పటివర్కు మనము లూకా సంగీహ ప్రకటనల దావర్ా చర్శతరలోని కొనిి లక్షణాల యిెడల 
ఆసకనతని చూపించన విధానమును చూచాము గనుక ఈ సంగహీ ప్రకటనల మధ్య చపటటచదసుకొనిన సంఘ 
అభివృదిధని ఇప్ుపడు మనము చూదాే ము. 

స్ెంఘ అభివృద్ిధ  
లూకా సంఘ అభివృదిధని గూర్శు వివర్శంచనప్ుపడు, అతడు చాలాసార్మో  ర్ ండు జతల 

కనీయాశీలకములను ప్రసాత వించాడు. ఒకవ ైప్ు, సంఘము లోప్ల అంతర్గత అభివృదిధని మర్శయు 
ఉదిరకతతలను గూర్శు వరా శాడు. మర్ొక వ ైప్ు, సంఘము వ లుప్ల బాహయ అభివృదిధని మర్శయు 
వయతిర్కేతను గూర్శు వరా శాడు. ఈ ప్దధతిని ఈ పాఠంలో తర్మవాత చూదాే ము, ఇప్ుపడు దీనిని గూర్శు 
మన అరా్మును మాతరం చూదాే ము. 

“అంతర్గత అభివృదిధ ” అను ప్దమును మనము ఉప్యోగశంచనప్ుపడు, క ైసైతవ సమాజములోని 
సువార్త యొకు భావారా్క ప్రభావములను మనము సూచసుత నాిము. ఇద ిగుణాతుక అభివృదిధ  ర్ూప్ము 
అని, వయకనతగతముగా మర్శయు సంఘమంతటిని ఆతీుయ ప్ర్శప్కవతలోకన నడపిించదద ిఅని మనం 
చెప్పవచుు. “ఉదిరకతత” అను ప్దమును ఉప్యోగశంచనప్ుపడు, సంఘము లోప్ల జర్శగే సమసయలు, 
ప్రశిలు, వివాదాలు మర్శయు పల ర్ాటాలను మనము సూచసుత నాిము. అప సతలుల కార్యములలో, 
అంతర్గత అభివృదిధ  మర్శయు ఉదిరకతతకు మధ్య అనోయనయత ఉందని లూకా చాలాసార్మో  చూపించాడు. 
అంతర్గత అభివృదిధ  ఉదిరకతతను కల్వగశసుత ంది, మర్శయు ఉదిరకతత అంతర్గత అభివృదిధని కల్వగశసుత ంది. 

సంఘ అభివృదిధ  విష్యంలో లూకా ఆకృతిక ప్దధతి నమూనాలో ర్ ండవ జత ఏమనగా బాహయ 
అభివృదిధ  మర్శయు వయతిర్ేకత. “బాహయ అభివృదిధ ” అను ప్దమును మనము ఉప్యోగశంచనప్ుపడు, 
నూతన సభుయలను చదర్ముట దావర్ా సంఘము సంఖ్ాయప్ర్ంగా ప ర్శగశంది అని సూచసుత నాిము. ఈ 
విధ్మ ైన అభివృదిధ  ప్ర్శమాణాతుకమ నైది. “వయతిర్ేకత” అను ప్దమును మనం ఉప్యోగశంచనప్ుపడు, 
అవిశావసులు సువార్త విష్యంలో అభావారా్కంగా సపందించనప్ుపడు సంఘముకు మర్శయు అవిశావస 
ప్రప్ంచముకు మధ్య జర్శగే వివాదమును సూచసుత నాిము. మర్పసార్శ, అప సతలుల కార్యములలోని ఈ 
ర్ ండు ఆలోచనల మధ్య కూడా అనోయనయత ఉంది. బాహయప్ర్మ నై అభివృదిధ  కొనిిసార్మో  వయతిర్కేతను 
కల్వగశసుత ంది, మర్శయు కొనిిసార్మో  వయతిర్ేకత బాహయ అభివృదిధని కల్వగశసుత ంది. 

అంతదకాక, ఈ ర్ ండు జతల మధ్య అనోయనయత ఉందని లూకా చాలాసార్మో  చూపించాడు, ఒకవ ైప్ు 
అంతర్గత అభివృదిధకన మర్శయు ఉదిరకతతకు మధ్య, మర్శయు మర్పవ పై్ు బాహయ అభివృదిధ  మర్శయు 
వయతిర్కేతకు మధ్య. మర్ప మాటలో, అంతర్గత అభివృదిధ  మర్శయు ఉదిరకతత బాహయ అభివృదిధని మర్శయు 
వయతిర్కేతను కల్వగశసుత ంది, మర్శయు బాహయ అభివృదిధ  మర్శయు వయతిర్ేకత అంతర్గత అభివృదిధని 
వయతిర్కేతను కల్వగశసుత ందని లూకా చాలాసార్మో  సూచంచాడు. ఈ పాఠంలో తర్మవాత మనము 
చూడబో వుచునిటటో గా, సంఘ అభివృదిధని గూర్శున ఈ ప్దధతి అప సతలుల కార్యములలో చాలాసార్మో  
మనకు కనిపసిుత ంది, ఇది ప్ుసతకముకు ఒక విధ్మ నై ఊహాతుక అలో్వకను లేదా అస్టిాప్ంజర్మును 
ఏర్పర్మసుత ంది. 
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ిలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సువార్త ఆదిమ సంఘ సాక్షయము దావర్ా ప్రబలుతయండగా దాని యొకు విసతర్ణను అప సతలుల 
కార్యములలోని ప్రతి ప్రధాన విభాగం వర్శణసుత ందని లూకా తన ప్ుసతకమంతటిలో ఇచున సార్ాంశాలు 
వివర్శసుత నాియి. ఈ వాయఖ్యలు థయెొఫిలా మీద మర్శయు లూకా యొకు ప్ుసతకమును చదివిన 
ఇతర్మల మీద చూపని ప్రభావమును ఒకసార్శ ఊహించండి. ఉదిరకతత ఎంత గొప్పదెైనా మర్శయు వయతిర్కేత 
ఎంత తీవరమ నైా అవి ప్రతి సాలములోని విశావసులను పల ర తిహించాయి, సంఘము యొకు బాహయ 
మర్శయు అంతర్గత అభివృదిధ  కొర్కు దదవుడు ఎలోప్ుపడు సువార్త దావర్ా ప్నిచదసుత నాిడు. చర్శతరయంతటినీ 
ఈ దృకోుణములో చదవమని ఆదమి క ైసైతవులను అవి ప్ుర్శకొలాపయి. వార్మ తమ ప్రభువు మర్శయు 
ర్క్షకునికన నముకమ ైన సాక్షులుగా ఉంటే, అంతర్గత మర్శయు బాహయ సమసయలునిప్పటికత వార్శ దినాలలో 
కూడా సువార్త విసతర్ణను చూసాత ర్మ అని అవి వార్శకన నిశుయత కల్వగశంచాయి. 

విషయ స్ూచిక 

లూకా అలంకార్శక ప్రణాళిక యొకు కొనిి కేందర కోణములను మనసుిలో ఉంచుకొని, ఇప్ుపడు 
మనము మన ర్ ండవ అంశమును చూదాే ము: అప సతలుల కార్యముల విష్య సూచక. ఈ ప్ుసతకము 
యొకు విష్య సూచకను సంగీహించడానికన అనకే మార్గములునినూ, భూమి మీద దదవుని ర్ాజయము 
యొక పాక్ష్ిక సాక్ష్యతాుర్ముగా సంఘ అభివృదిధని గూర్శు లూకా వివర్శంచన విధానమును మాతరం 
చూదాే ము. 

లూకా ర్ ండు వాలూయంల ర్చనయిెైన లూకా సువార్త మర్శయు అప సతలుల కార్యములు సువార్త 
ప్రకటన దావర్ా దదవుని యొకు భూలోక ర్ాజయమును యిసేు ఎలా తీసుకువచాుడు మర్శయు ఎలా 
నిర్శుంచుట ఆర్ంభించాడు అన ేవిష్యాలను వివర్శసాత యి. ఆయన సువార్తలో, యిసేు తన భూలోక 
ప్ర్శచర్య కాలములో ర్ాజయ ప్ునాదనిి ఏ విధ్ముగా వశేాడో  లూకా వివర్శంచాడు. మర్శయు అప సతలుల 
కార్యములలో, యిసేు తన ర్ాజయ-నిర్ాుణ ప్నిని కొనసాగశంచుటకు సంఘము మీద అదద విధ్ముగా 
అప సతలుల మీద ప్ర్శశుదాధ తును కుముర్శంచ వార్శని ఎలా బలప్ర్చాడో వివర్శసుత ంది. ఈ విధ్ముగా, 
దదవుని ర్ాజయం లూకా ర్ ండు వాలూయంలలోనూ సర్వనవయ కథగా ఉంది. కాబటిర , అప సతలుల కార్యములు 
యొకు విష్య సూచకను మనము వివర్శంచుచుండగా, అప సతలుల నాయకతవములో దదవుని ర్ాజయ 
విసతర్ణ కొనసాగశన విధ్ముప ై మనము ప్రతదయక శదీధ  చూప్ుదాము. 

అప సతలుల కార్యములు 1:8లో యిసేు అప సతలులను ఆజఞా పంిచనప్ుపడు, సాక్షులుగా ఉండ,ి 
మొదటగిా యిెర్ూష్లేములో, తదుప్ర్శ భూదగింతముల వర్కు సువార్త ప్రకటించుమని వార్శకన చెపాపడు. 
అప సతలుల కార్యములు 1:8లో అప సతలులతో యిసేు మాటాో డిన మాటలను మర్పసార్శ వినండి: 

అయనను ప్రిశుద్ఘధ తమ మీ మీద్ికి వచుేనప్ుపడు మీర్ు శకితన ెంద్ెద్ర్ు గనుక 
మీర్ు యెర్ూషలేములోను, యూద్య స్మర్య ద్దశముల యెంద్ెంతటను 
భూద్ిగెంతముల వర్కును నఘకు సాక్షుల ైయుెంద్ుర్ని వారతిో చ్ెపపెను (అపొ స్త లుల 
కార్యములు 1:8). 
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ిలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఇకుడ యిేసు సంఘము యొకు సువార్త సాక్షయము కొర్కు ఒక భౌగపళిక ప్రణాళికను ఇచాుడు. 
అప సతలులు ప్ర్శశుదాధ తు శకనతని ప ందుకొని, మొదటిగా యిరె్ూష్లేములో సాక్షులుగా ఉండాల్వ, 
అటటతర్మవాత సువార్తను యూదయ మర్శయు సమర్య దదశములోని తీసుకువ ళాో ల్వ, మర్శయు చవర్శగా 
భూదగింతముల వర్కు తీసుకువ ళోి, వార్మ వ ళోిన ప్రతి సాలములోనూ ర్ాజయమును విసతర్శంప్జేయాల్వ. 

లూకా అప సతలుల కార్యములను భౌగపళికముగా సాక్షుల ై ఉండాలని యిేసు ఇచున పలిుప్ు మీద 
కేందీరకర్శంచనటటో  అనేకమంద ిప్ండతియలు గమనించార్మ. ఆయన ర్చనను మనము అవలోకనము 
చదయుచుండగా ఇదద విధ్మ నై ప్దధతిని అనుసర్శంచుదాము. అప సతలుల కార్యములు 1:1-8:4లో 
యిెర్ూష్లేములో సువార్త విసతర్ణను లూకా వివర్శంచన విధానమును మొదటిగా చూదాే ము. 
ర్ ండవదగిా, 8:5-9:31లో యూదయ మర్శయు సమర్యలో ర్ాజయ విసతర్ణను చూదాే ము. మర్శయు 
మూడవదగిా, 9:32-28:31లో సంఘము భూదిగంతముల వర్కు సువార్తను ఏ విధ్ముగా 
తీసుకువ ళోినదో  చూదాే ము. ఈ మూడవ భాగము చాలా ప దేగా ఉంద ికాబటిర , మనము దీని మీద ప్రతదయక 
దృషిర  ప డదాము, మనము ఇంతకుముందు చూచనటటో గా లూకా సంగహీ ప్రకటనలు అందంిచన నాలుగు 
దశల అభివృదిధని చూదాే ము: మొదటగిా, 9:32- 12:25లో ఫేనీకే, కుప్ర, అంతియొకయలో; ర్ ండవదిగా, 
13:1-15:35లో, కుప్ర, ఫ్ుై గశయ మర్శయు గలతీయలో; మర్శయు మూడవదగిా, 15:36-21:16లో 
ఆస్టయిా, మాస్టిదోనియ మర్శయు అకయలో; మర్శయు 21:17-28:31లో ర్పములో. 

ఈ ప్రతి భాగమును మనము మర్శంత విప్ులంగా చూదాే ము, మనము మునుప్ు చర్శుంచుకొని 
అంతర్గత అభివృదిధ  మర్శయు ఉదిరకతత అదద విధ్ముగా బాహయ అభివృదిధ  మర్శయు వయతిర్ేకత ప్దధతయల మీద 
దృషిర  ప డదాము. అప సతలుల కార్యములు 1:1-8:4లో అప సతలుల సువార్త సాక్షయము దావర్ా ర్ాజయము 
యిెర్ూష్లేములో ఏ విధ్ముగా సాా పించబడినదో  ప్ర్శశీలన చదసూత  ఆర్ంభించుదము. 

యెర్ూషలేము 
యిెర్ూష్లేము పరా చీన ఇశాీయిలేు యొకు ర్ాజధాని, పాత నిబంధ్న గీంథములో ఇద ిదదవుని 

యొకు ప్రతదయక ర్ాజయము. పాత నిబంధ్నయంతట ిదావర్ా అదద విధ్ముగా యిసేు ప్ర్శచర్యలో కేందర పాతర 
పల షించన విధానమును బటిర  యిెర్ూష్లేము లూకా కథనములో మొదటి బిందువుగా ఉంద.ి అంతదగాక, 
అప సతలుల కార్యములలో ఇతర్ అనకే వచనాలలో యిరె్ూష్లేములో జర్శగశన సంఘటనలను గూర్శు 
లూకా వరా శాడు, సువార్తను నూతన ప్రదదశాలలో విసతర్శంచద అప సతలుల ప్ర్శచర్య వరే్మలు ఈ విశషే్మ నై 
ప్టరణములోనే నాటటకుపలయి ఉనాియి. 

యిెర్ూష్లేములో సువార్త దావర్ా ర్ాజయ విసతర్ణను నాలుగు ప్రధాన గుంప్ులుగా లూకా 
నివదేించాడు: మొదటగిా, అప సతలుల కార్యములు 1-2లో ఆతు కొర్కు వేచయుండుట మర్శయు ఆతు 
కుముర్శంప్ు; ర్ ండవదిగా, అప సతలుల కార్యములు 3-4లో దదవాలయములో పతేయర్మ ప్రసంగం మర్శయు 
హింస; మూడవదిగా, అప సతలుల కార్యములు 5లో అననీయ సప్పర్ాను గూర్శున కథ మర్శయు హింస; 
మర్శయు నాలగవదిగా అప సతలుల కార్యములు 6:1-8:4లో ప దేలను నియమించుట మర్శయు హింస. 

ఉదాహర్ణగా, యిెర్ూష్లేములో చపటటచదసుకొనిన అనేక సుప్రస్టదిధ  సంఘటనలలో ఈ విధ్మ ైన 
అంతర్గత అభివృదిధ  కనిపిసుత ంద:ి 

• అప సతలుల కార్యములు 1లో అప సతలులను నియమించుట. 
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ిలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

• అప సతలుల కార్యములు 2లో ప ంతకెొసుత  దనిమందు ప్ర్శశుదాధ తు కుముర్శంప్ు. 
• యిెర్ూష్లేములో అదుుతములను అనుభవించుట, ప్రతదయకముగా అప సతలుల 

కార్యములు 3, 4 మర్శయు 5లో పతేయర్మ అనుభవించుట. 
అదద సమయములో, క ైసైతవ సమాజములో అనకే విధ్ముల ైన ఉదిరకతతలను మనం చూసాత ము: 

• అప సతలుల కార్యములు 1లో ప్ండెరండవ అప సతలునిగా ఎవర్మ ఉంటార్మ అనే ప్రశి. 
• అప సతలుల కార్యములు 5లో ఇచున ధ్నము విష్యములో అననీయ సపప్ర్ాలు 

అబదధమాడుట. 
• అప సతలుల కార్యములు 6లో గరీకు భాష్ మాటాో డు విధ్వర్ాండరను చనిచూప్ు 

చూచుట. 
అంతదకాక, యిరె్ూష్లేములోని సువార్త సాక్షయమును గూర్శున లూకా నివదేక బాహయ అభివృదిధ  

మర్శయు వయతిర్కేత ప్దధతిని కూడా అనుసర్శసుత ంది. ఉదాహర్ణకు: 
• ప ంతకెొసతను దనిమందు, అప సతలుల కార్యములు 2లో సుమార్మ 3,000 మంద ి

సంఘములో చదర్ుబడా్ ర్మ. 
• అప సతలుల కార్యములు 4లో యోహాను మర్శయు పతేయర్మను చరె్సాలలో వసే్టినప్ుపడు 

సభుయల సంఖ్య 5,000లకు చదర్శంది, మర్శయు 
• అప సతలుల కార్యములు 6లో అనకే మంది యూదుల ైన యాజకులు సంఘములో 

చదర్ుబడా్ ర్మ. 
ఏదదమ నైా, మనం చూపించన ర్రతిగానే, ఈ బాహయ అభివృదిధ  తర్చుగా అవిశావస ప్రప్ంచం నుండ ి

ఈ విధ్మ నై తీవరమ నై వయతిర్కేతను కల్వగశంచంది: 
• అప సతలుల కార్యములు 5లో పేతయర్మ మర్శయు యోహానును ప్టటర కొని కొటటర ట. 
• అప సతలుల కార్యములు 7లో స్ట తఫ్ను హతసాక్ష్ ిఅగుట; మర్శయు 
• అప సతలుల కార్యములు 8లో హింస వలన సంఘము యిరె్ూష్లేము నుండ ి

చెలాో చదెుర్ ై పార్శపల వుట. 
అంతర్గత ఉదిరకతత మర్శయు బాహయ వయతిర్కేత యిరె్ూష్లేములోని నూతన సంఘమును 

నిర్మతాిహప్ర్చాయి అని మనం ఊహించవచుు. కాని ప్ర్శశుదాధ తు శకనత ఆధనీములో, వాసతవికత దీనికన 
భినింగా ఉంది. సువార్త సాక్షయము దాని యొకు ప్ుర్పగమనములో ఆటంకం అనదేి లేకుండా మర్శంత 
శకనతవంతంగా ముందుకు సాగుతయంది. 

యూద్య మరియు స్మర్య 
అప సతలుల కార్యములలోని ర్ ండవ ప్రధాన విభాగము అప సతలుల కార్యములు 8:5-9:31లో 

యూదయ మర్శయు సమర్యలో సంఘము యొకు సువార్త సాక్షయముప  ైదృషిర ప డుతయంది. యూదయ 
మర్శయు సమర్య పరా ంతములు, పాత నిబంధ్న గీంథములో ఇశాీయిలేుకు ఇవవబడని వాగాే న దదశప్ు 
దక్ష్ణి, ఉతతర్ పరా ంతములకు దాదాప్ు సమానముగా ఉనాియి. యిసేు తన ఆర్పహణముకు ముందు 
ప్ర్శచర్య చదస్టని పరా ంతములు ఇవి. యూదయ మర్శయు సమర్య పరా ంతముల మీద లూకా దృషిర  ర్ ండు 
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ిలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్రధాన కథల గుంప్ులుగా విభజించబడుతయంది: అప సతలుల కార్యములు 8:5-40లో ఫలి్వప్ుప ప్ర్శచర్య 
మర్శయు అప సతలుల కార్యములు 9:1-31లో పౌలు మార్మమనసుి. 

ఈ కథలు సంఘము యొకు అంతర్గత అభివృదిధ  మీద దృషిర ప డతాయి. ఉదాహర్ణకు, 
అప సతలుల కార్యములు 8లో కొీతత  విశావసులు ప్ర్శశుదాధ తుతో నింప్బడుతయండగా అంతర్గత అభివృదిధ  
కొనసాగశంది, మర్శయు అప సతలుల కార్యములు 9లో సౌలు మార్మమనసుి తర్మవాత 
అప సతలుడెైయాయడు. 

ఏదదమ నైా, ఈ సంఘటనలతో పాటటగా, సంఘము లోప్ల కూడా ఉదిరకతత కల్వగశంది. ఉదాహర్ణకు, 
కొందర్మ విశావసులు ఇంకను ప్ర్శశుదాధ తు ప ందలేదు గనుక అప సతలుల కార్యములు 8లో కొనిి ప్రశిలు 
తల తాత యి. అప సతలుల కార్యములు 8లో గార్డమవాడెనై స్టమ్ోను అప సతలుల నుండి ప్ర్శశుదాధ తును 
కొనుగపలు చదయుటకు ప్రయతిించాడు. 

మర్పవ ైప్ు, బాహయ అభివృదిధ  మర్శయు వయతిర్ేకత ప్దధతి కొనసాగశంది. ఉదాహర్ణకు, అప సతలుల 
కార్యములు 8లో ఫిల్వప్ుప సువార్త ప్ర్శచర్య దావర్ా అనేకమంది మార్మమనసుి ప ందుట మర్శయు 
అప సతలుల కార్యములు 9లో పౌలు మార్మమనసుి ప ందుట వంటి సంఘటనల దావర్ా యూదయ 
మర్శయు సమర్య పరా ంతములలో సంఖ్ాయప్ర్ంగా సంఘము విసతర్శంచంది. 

ఏదదమ నైా, ఈ అభివృదిధ  అవిశావసుల నుండి వయతిర్ేకత లేకుండా జర్శగదేి కాదు. ఉదాహర్ణకు, 
అప సతలుల కార్యములు 9లో పౌలు మార్మమనసుికు ముందు విశావసులను హింస్టించాడు, మర్శయు 
అప సతలుల కార్యములు 9లో సౌలు మార్మమనసుి ప ందని తర్మవాత కొందర్మ యూదులు ఆయనను 
చంప్డానికన ప్రణాళిక వశేార్మ. 

మర్పసార్శ, అంతర్గత ఉదిరకతత మర్శయు బాహయ వయతిర్ేకత తయదకు సంఘమను అడు్ కొనుటలో 
విఫ్లమయాయయి. బదులుగా, తదుప్ర్శ ప్ర్శప్కవత మర్శయు సంఘములో సంఖ్ాయభివృదిధ  కల్వగశంచుటకు 
ప్ర్శశుదాధ తయుడు ఈ సవాళోను ఉప్యోగశంచాడు. 

భూద్ిగెంతముల వర్కు 
అప సతలుల కార్యముల యొకు మూడవ ప్రధాన విభాగము సువార్త వాగాే న దదశప్ు 

సర్శహదుే లను దాటి, ఆ దనిములలో తలె్వస్టినటటో గా, భూదగింతముల వర్కు ఏ విధ్ముగా విసతర్శంచనదో  
వివర్శసుత ంది. మనము ప్రసాత వించనటటో గా, ఈ విభాగమును మర్శంత విప్ులంగా ప్ర్శశీలన చదదాే ము, 
9:32-12:25లో ఫేనీకే, కుప్ర, అంతియొకయలో సువార్త విసతర్ణతో ఆర్ంభించుదము. 

ఫేనీక,ే కుప్ర, మరియు అెంతియొకయ 
ఈ విభాగము సువార్త సమీప్ అనయ పరా ంతముల ైన ఫనేీకే, కుప్ర, మర్శయు స్టిర్శయా 

అంతియొకయలో ప్రబలుతయండగా మొదటిగా యూదయ మర్శయు సమర్య పరా ంతాల ఆవల 
విసతర్శంచన విధానము మీద దృషిర  ప డుతయంది. అప సతలుల కార్యములలోని ఈ భాగములో, అప సతలుల 
కార్యములు 9:32-43లో లుదే మర్శయు యొప పలో పతేయర్మ ప్ర్శచర్యను, 10:1-11:18లో క సైర్శయలో 
అనుయడెనై కోర్ేిల్వకన చదస్టని పేతయర్మ ప్ర్శచర్యను, 11:19-30లో స్టిర్శయా అంతియొకయలో సువార్త 
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ిలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

విసతర్ణను, మర్శయు 12:1-25లో యిరె్ూష్లేములో పతేయర్మ అదుుతముగా చెర్సాలలో నుండి 
విమోచంచబడుటను గూర్శు మనము చదువుతాము. 

నిర్ాశుర్యంగా, అంతర్గత అభివృదిధ  మర్శయు ఉదిరకతత ప్దధతి ఇకుడ కూడా కొనసాగాయి. అంతర్గత 
అభివృదిధని గూర్శు అనేక ఉదాహర్ణలను లూకా నివదేించాడు. ఉదాహర్ణకు, అప సతలుల కార్యములు 
10లో అనుయలు సంఘములో చదర్ుబడా్ ర్మ మర్శయు అప సతలుల కార్యములు 12లో పతేయర్మ చరె్సాల 
నుండ ిఅదుుతంగా విడపిించబడినప్ుపడు సంఘము పలర తిహంిచబడింది. 

దీనితో పాటటగా ఉదిరకతతలు కూడా ఉనాియి. ఉదాహర్ణకు,  
అప సతలుల కార్యములు 11లో అనకేమంది యూదులు సంప్ూర్ణ సంఘ సహవాసములో 

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

ఈ భాగములో కూడా, లూకా బాహయ అభివృదిధని మర్శయు వయతిర్కేత ప్దధతిని ఉదాఘ టించాడు. 
ఉదాహర్ణకు, అప సతలుల కార్యములు 10లో కోర్ేిల్వ మర్శయు అనేక అనుయల మార్మమనసుి సంఘటన 
దావర్ా మర్శయు అప సతలుల కార్యములు 11లో అంతియొకయలో బర్ిబా మర్శయు ఇతర్మల ప్ర్శచర్య 
విజయము దావర్ా బాహయ అభివృదిధని గూర్శు ఆయన వరా శాడు. 

అయితద ఈ అభివృదిధ  వయతిర్కేత లేకుండా లేదు. ఈ హింసలో అప సతలుల కార్యములు 12లో 
యాకోబు మర్ణము మర్శయు అప సతలుల కార్యములు 12లో పతేయర్మ చెర్ప్టరబడుట ఉనాియి. 

ఉదిరకతత మర్శయు వయతిర్కేత ఉనినూ, సువార్త సాక్షయము అడ్గశంచబడలేదు. ప్ర్శశుదాధ తయుడు 
సంఘ సువార్త ప్రకటనను మర్శయు శష్యర్శకమును ఆశీర్వదించుట కొనసాగశంచాడు. ఆయన జఞతిప్ర్మ నై 
భినితావలను మర్శయు హింసను అధగిమించాడు, పతేయర్మను అదుుతముగా చరె్సాల నుండి 
విడపిించాడు. మార్గములో ఎనిి అవర్పధాలు వచుననూ, సువార్త ముందుకు కొనసాగుతూనే ఉంది. 

కుప్ర, ఫ్ుు గియ మరియు గలతీయ 
అప సతలుల కార్యములు 13:1-15:35లో, లూకా తన నాలగవ ప్రధాన భాగమును చర్శుంచాడు: 

కుప్ర, ఫ్ుై గశయ మర్శయు గలతీయలో సువార్త విసతర్ణ. ఈ భాగములో, సువార్త యిెర్ూష్లేము, 
యూదయ మర్శయు సమర్యను దాటి చని ఆస్టియాలోని తూర్మప పరా ంతాలలోకన ప్రబల్వంది. అప సతలుల 
కార్యములలోని ఈ భాగము ర్ ండు ప్రధాన భాగాలుగా విభాగశంచబడుతయంది: అప సతలుల కార్యములు 
13:1-14:28లో పౌలు యొకు మొదట ిమిష్నర్ర యాతర, మర్శయు అప సతలుల కార్యములు 15:1-35లో 
యిెర్ూష్లేము సభ. 

ఆయన ప్రణాళికను దృషిరలో ఉంచుకొని, ఈ భాగములో కూడా లూకా అంతర్గత అభివృదిధ  
మర్శయు ఉదిరకతత ప్దధతిని ప్రతిబింబించాడు. అప సతలుల కార్యములు 14లో గలతీ పరా ంతములోని 
సంఘములను పౌలు బలప్ర్చుట, మర్శయు అప సతలుల కార్యములు 15లో కతీసుత ను అంగరకర్శంచన 
అనుయల నుండి సునితి ఆశంచవదేని యిరె్ూష్లేము సభా నిర్ణయము వంటి విష్యాల దావర్ా ఆయన 
అంతర్గత అభివృదిధని సూచంచాడు. 

లూకా ఈ భాగములో ప్రతదయకముగా అనుయల మార్మమనసుికు సంబంధించన ఆచర్ణాతుక 
కనోష్రతలను గూర్శు వరా స్టనిప్ుపడు అంతర్గత ఉదిరకతతను కూడా ప్రసాత వించాడు. అప సతలుల కార్యములు 
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ిలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

15లో సునితి మర్శయు సాంప్రదాయ యూదుల ఆహార్ నియమాల విష్యములో యూదులు మర్శయు 
అనయ విశావసులకు మధ్య ఉదిరకతత ఏర్పడింది. 

బాహయ అభివృదిధ  మర్శయు వయతిర్కేతకు సంబంధించ, అప సతలుల కార్యములు 14లో పౌలు 
మొదట ిమిష్నర్ర యాతర దావర్ా కల్వగశన సంఖ్ాయభివృదిధ  వంట ిఅనకే విష్యాలను లూకా ప్రసాత వించాడు. 
కాని మునుప్టవిల , ఈ అభివృదిధ  బలమ నై వయతిర్కేతతో కల్వస్టి ఉంటటంది. ఉదాహర్ణకు, అప సతలుల 
కార్యములు 14లో, ప్రతదయకముగా లుసత ర, ఈకొనియ మర్శయు అంతియొకయలో పౌలు మర్శయు 
బర్ిబాను అవిశావసుల ైన యూదులు తిర్సుర్శంచార్మ. ఏదదమ ైనా, ప్ర్శశుదాధ తయుడు సంఘమును 
ముందుకు నడపిించాడు మర్శయు తన ప్రజల మార్గములో వచదు ఆటంకములను తొలగశంచు 
శకనతనిచాుడు. అనివార్యమ నై సువార్త దదవుని ఉదదేశాలను న ర్వేర్ముటకు కొనసాగశంచబడింది. 

ఆస్టియా, మాస్టిద్ో నియ మరయిు అకయ 
అప సతలుల కార్యముల యొకు ఐదవ ప్రధాన భాగము 15:36 నుండి 21:16 వర్కు వాయపించంది, 

ఇకుడ సువార్త సాక్షయము ర్పమా ప్టరణముల ైన ఆస్టయిా, మాస్టిదోనియా మర్శయు అకయకు 
వాయపించంది. అప సతలుల కార్యములు యొకు ఈ భాగము పౌలు యొకు ర్ ండవ మర్శయు మూడవ 
మిష్నర్ర యాతరలను చర్శుసుత ంది, ఈ సమయములో పౌలు మునుప్టి వల  చని ఆస్టియా యొకు 
తూర్మప పరా ంతము నుండి ప్రయాణ ంచాడు, కాని అటటతర్మవాత చని ఆస్టయిాలోని ప్శుమ ప్టరణాలలోకన 
వ ళాో డు, మర్శయు మాస్టదిోనియాలోని అనకే నగర్ాలలోకన ఏగశయన్ సముదరము గుండా వ ళాో డు మర్శయు 
ఆధ్ునిక గరసీు దదశమ ైన అకయకు వ ళాో డు. 

పౌలు యొకు ర్ ండవ మిష్నర్ర యాతర అప సతలుల కార్యములు 15:36-18:22లో నమోదు 
చదయబడింది, మర్శయు అప సతలుల కార్యములు 18:23-21:16లో మూడవ మిష్నర్ర యాతర నమోదు 
చదయబడింది. ఇప్పటకిే మనకు తలె్వస్టని ప్దధతిలో, ఈ అధాయయాలు అంతర్గత అభివృదిధ  మర్శయు ఉదిరకతత 
మధ్య సంబంధ్మును ఉదాఘ టసిాత యి. ఇకుడ మనము అంతర్గత అభివృదిధకన సంబంధించ అనేక 
ఉదాహర్ణలను చూసాత ము, అప సతలుల కార్యములు 18లో అకుల మర్శయు పిరస్టిులో అప లోను 
హెచుర్శంచుట మర్శయు అప సతలుల కార్యములు 19లో ఎఫ సు సమాజమందిర్ములో మర్శయు తయర్నుి 
పాఠశాలలో పౌలు బో ధ్న చదయుట. 

ఈ అంతర్గత అభివృదిధతో పాటటగా అధకి ఉదిరకతత కూడా ఉండనిది. ఉదాహర్ణకు, అప సతలుల 
కార్యములు 15లో పౌలు మర్శయు బర్ిబా మార్ము విష్యములో వివాదముకు గుర్ ై విడపిల యార్మ, 
మర్శయు అప సతలుల కార్యములు 20లో చడెు ఉదదేశాలను కల్వగశన సంఘ నాయకుల విష్యములో 
జఞగతీత  వహించుమని పౌలు సంఘమును హచెుర్శంచాడు. 

బాహయ అభివృదిధ  మర్శయు వయతిర్కేతను గూర్శు కూడా మనము చదువుతాము. ఉదాహర్ణకు, 
పౌలు సంపాదించుకుని అనకేమంది విష్యములో మర్శయు అప సతలుల కార్యములు 15-21లో 
ఆయన యొకు ర్ ండవ మర్శయు మూడవ మిష్నర్ర యాతరలో సాా పించన సంఘాలలో బాహయ అభివృదిధని 
మనము చూడవచుు. కాని, అప సతలుల కార్యములు 17 మర్శయు 20లో పౌలును సంహర్శంచుటకు 
ప్రయతిించన కోపల దిరకుత ల ైన సమూహములు, మర్శయు ప్రతి ప్టరణములో పౌలును వ ంబడంిచన 
యూదుల ైన జిలేతయల సంఘటనల వంటి వాటిలో మనం వయతిర్కేతను కూడా చూసాత ము. మర్పసార్శ, 
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ిలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సువార్త భూదిగంతముల వర్కు ప్రభావవంతంగా ప్రబల్వంది అని లూకా చూపించాడు. అంతర్గత ఉదిరకతత 
మర్శయు బాహయ వయతిర్ేకతలు తర్చూ ఉండదవే, కాని ప్ర్శశుదాధ తు శకనత దావర్ా కొనసాగే సువార్త 
సాక్షయమును అవి ఆప్లేకపలయాయి. 

రోము 
చవర్శగా, లూకా కథనములోని చవర్శ భాగము అప సతలుల కార్యములు 21:17-28:31లో 

ర్పములో సువార్త సాక్షయము మీద దృషిర  ప డుతయంది. ఈ భాగము యిెర్ూష్లేము మొదలుకొని, 
అటటతర్మవాత అతడు అప్పగశంచబడుట, చెర్ మర్శయు ర్పముకు తర్ల్వంచుటప నై దృషిర  ప డుతయంది. ఈ 
సంఘటనలు నాలుగు విసత ృత భాగములుగా విభాగశంచబడతాయి: అప సతలుల కార్యములు 21:17-
23:11లో యిెర్ూష్లేములో పౌలు యొకు అంతిమ సాక్షయము, 23:12-26:32లో పౌలు చెర్, 27:1-
28:14లో ర్పముకు అతడు చదస్టని కష్రమ ైన ప్రయాణం, మర్శయు చవర్శగా, 28:15-31లో ర్పములో అతని 
సాక్షయము. 

మనము ఊహించనటటో గా, ఈ అధాయయములలో అంతర్గత అభివృదిధ  మర్శయు ఉదిరకతత ప్దధతి 
యొకు సుప్ర్శచతమ నై నమూనా ఉంది. అంతర్గత అభివృదిధకన సంబంధించన ఆధార్ాలు అనకేములు 
ఉనాియి, అప సతలుల కార్యములు 21లో అనకేమంది అనుయలు విశావసములోకన నడపిించబడనిప్ుపడు 
యిెర్ూష్లేములోని యూదా విశావసులకు కల్వగశన అనందం, మర్శయు అప సతలుల కార్యములు 22లో 
సువార్త విసతర్ణ కొర్కు బాధ్క నైా మర్శయు చావుక నైా స్టదిధప్డిన పౌలు మర్శయు ఇతర్మలు. 

అయితద, ఈ అంతర్గత అభివృదిధ  ఉదిరకతతతో కూడనిదగిా మనము చూసాత ము, అప సతలుల 
కార్యములు 21లో తమ సాంప్రదాయమును విడచిప టటర మని పౌలు యూదుల ైన విశావసులకు 
బో ధించుచునాిడను ప్ుకార్మ, మర్శయు ప్ర్యవసానంగా అప సతలుల కార్యములు 21లో యిరె్ూష్లేము 
సంఘములో అతని ప్రసనిత కల్వగశంచన ఉదిరకతత. 

బాహయ అభివృదిధ  మర్శయు వయతిర్కేతా ప్దధతిని కూడా మనము చూసాత ము. ఈ కాలములో 
సంఘము బాహయ అభివృదిధలో గొప్ప ప్రగతిని సాధించందని లూకా నివదేించాడు. ఉదాహర్ణకు, 
అప సతలుల కార్యములు 23, 24, 25, 26, 28లో అనేక ఉనిత-సాా యిలో ఉని అధకిార్మలకు పౌలు 
సువార్త ప్రకటించగల్వగాడు మర్శయు అప సతలుల కార్యములు 28లో ర్పములో ఎటటవంట ిఅవర్పధ్ము 
లేకుండా సువార్త ప్రకటించాడు. కాని, ఈ అభివృదిధతో పాటటగా బలమ నై వయతిర్కేత కూడా ఉందని లూకా 
సూచంచాడు, అప సతలుల కార్యములు 24లో ర్పమా ప్రభుతవము పౌలును ప్టటర కొని నాలుగు-యిేండుో  
బంధ్కములో ఉంచుట మర్శయు అప సతలుల కార్యములు 28లో ర్పములో పౌలు జ లైులో ఉండుట. 

అప సతలుల కార్యములలోని ప్రతి ప్రధాన భాగము సువార్త యొకు నముకమ నై సాక్షయము 
విఫ్లమవవలేదు అని ర్మజువు చదసుత ంది. సువార్తను యిెర్ూష్లేము మొదలుకొని ర్పమా సామాా జయప్ు 
ర్ాజధాని వర్కు తీసుకువ ళలో  శకనతని ప్ర్శశుదాధ తయుడు సంఘముకు అనుగహిీంచాడు. సంఘము అంతర్గత 
మర్శయు బాహయ ఉదిరకతతలు అనుభవించప్పటకిత, దదవుని ర్ాజయము భూదిగంతముల వర్కు 
ప్రకటింప్బడుచుండగా నిర్ాటంకము కల్వగశన సువార్త సంఘములో ఆతీుయ ప్ర్శప్కవతను మర్శయు 
సంఖ్ాయప్ర్మ నై విసతర్ణను కల్వగశంచంది. 
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ిలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఆధునిక అనువర్త నము 

ఇప్పటివర్కు మనము అప సతలుల కార్యములు యొకు అలంకార్శక ప్రణాళికను మర్శయు విష్య 
సూచకను ప్ర్శశీలన చదశాము గనుక, ఇప్పడు మన మూడవ అంశమును చూదాే ము: ఆధ్ునిక 
అనువర్తనము కొర్కు మ టటో . అప సతలుల కార్యములలోని సతాయలను మన కాలములో 
అనువర్శతంచుకొనునప్ుపడు మనము గమనించవలస్టిన కొనిి ప్రధాన అంశాలు ఏమిటి? ఈ అంశమును 
విశదీకర్శంచుటకు, మొదటిగా అప సతలుల కార్యములు యొకు సాహితయ లక్షణమును చూదాే ము, దాని 
యొకు ప్రధాన లక్షణాలను ప్ర్శశీలన చదదాే ము. ర్ ండవదగిా, ఈ ప్ుసతకము యొకు ఆధ్ునిక 
అనువర్తనము మీద ప్రభావము చూపే మొదటి శతాబేము మర్శయు మన కాలముకు మధ్య ఉని కొనిి 
విచదుధ్ములను గూర్శు మాటాో డుదాము. మర్శయు మూడవదిగా, అప సతలుల కార్యముల యొకు 
అరా్మును మన స ంత జీవితాలతో అనుసంధానించుటకు సహాయముగా ఉండద మొదట ిశతాబేము 
మర్శయు ఆధ్ునిక కాలముకు మధ్య కొనిి కొనసాగశంప్ులను మనము ధ్ృవీకర్శంచుదము, అప సతలుల 
కార్యములు యొకు సాహతియ లక్షణముతో ఆర్ంభించుదము. 

సాహితయ లక్షణము 
వివిధ్ ర్కాల ైన సాహతియము వాటి యొకు భావాలను వివిధ్ మార్ాగ లలో తలె్వయజసేుత ంది. 

ఉదాహర్ణకు, బెైబిలులో అనకే ర్కాల ైన సాహితాయలను మనము కనుగొంటాము. చార్శతిరక కథనాలు, 
ప్దాయలు, ఉప్నాయసాలు, ఉప్మానాలు, సామ తలు, ధ్ర్ుశాసత రము మొదలగునవి. వీటిలో ప్రతి సాహతియ 
విధానము వివిధ్ మార్ాగ లలో మాటాో డుతయంది. అప సతలుల కార్యములను బాధ్యతాయుతమ నై విధ్ముగా 
అరా్ం చదసుకోవాలని మనం ఆశస్టేత , అద ిఏ ర్కమ నై సాహతియము మర్శయు అది ఏ విధ్ముగా దాని యొకు 
భాగాలను తలె్వయజసేుత ంద ిఅన ేవిష్యాలను మనము ప్ర్శగణలోకన తీసుకోవాల్వ. 

ఒక సాహతియ కోణంలో అప సతలుల కార్యములను గూర్శు మనము అనకే విష్యాలు చపె్పవచుు, 
కాని కవేలము మూడు పరా ముఖ్యమ నై లక్షణాలను మాతరమే చూపించుటకు సమయము 
అనుకూల్వసుత ంది. మొదటగిా, లూకా తాను నివదేించన వాటనిి చాలా జఞగతీతగా ఎంపిక చదసుకునాిడు. 
ర్ ండవదగిా, అప సతలుల కార్యములను ఉప్కథార్ూప్ముగా ర్ూప ందించాడు. మూడవదిగా, ఆయన 
యొకు అనేక బో ధ్నలను అవయకత మార్ాగ లలో మాటాో డాడు. అప సతలుల కార్యములలో ఎంపకి చదసుకుని 
విధానమును మొదటిగా ప్ర్శశీలన చదసూత  ఆర్ంభించుదాము. 

ఎెంపికచ్దయుట 
ప్రతి చర్శతరకార్మడు ఎంపకి చదస్టవేాడిగా ఉండాల్వ. ఏ మానవుడెనై సమగీ నివదేనను అందించడానికన 

ఈ ప్రప్ంచములో అనకే వాసతవాలు, వయకుత లు మర్శయ సంఘటనలు ఉనాియి. అప సతలుల 
కార్యములలోని సంఘటనలు యిేసు యొకు ఆర్పహణము మొదలుకొని ర్పములో పౌలు బంధించబడుట 
వర్కు, మూడు లేదా నాలుగు దశాబాే ల కాలము వర్కు ఉనాియి. ఈ కాలములో సంఘములో 
ఆశుర్యకర్మ ైన సంఖ్యలో ముఖ్యమ నై సంఘటనలు జర్శగాయి – ల కనుంచలేని. అయితద, లూకా కేవలము 
28 చని అధాయయాలు మాతరమే వరా శాడు. కాబటిర , చపె్ుపటకు వీలుగల ఒక చని భాగము మాతరమ ే
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ిలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

నివదేించాడని మనకు తలెుసు. అయితద ఏ సంఘటనలను ప ందుప్ర్చాలో ఆయన ఎలా నిర్ణయించాడు? 
వేటనిి విడచిప టార లో ఎలా నిర్ణయించాడు? అప సతలుల దావర్ా యిసేు ప్నిని అరా్ం చదసుకొనుటలో 
సంకనోష్రమ నై చర్శతరలోని కొనిి విష్యాలను ఎనుికొనడానికన ప్ర్శశుదాధ తయుడు లూకాను నడిపించాడు, 
మర్శయు అప సతలుల యొకు కొనిి ముఖ్యమ ైన బో ధ్నలను స్ట్వకర్శంచడానికన తన పాఠకులను 
పేరర్పేించాడు. 

కాబటిర , అప సతలుల కార్యములను ఆధ్ునిక ప్రప్ంచములో అనువర్శతంచడానికన మార్ాగ లను 
మనము కనుగొనుచుండగా, మనము ర్ ండు ప్నులు చదయాల్వ. ఒకవ ైప్ు, ఈ కాలప్ు సంఘ చర్శతరను 
గూర్శు మనము తలెుసుకోవాలని ఆశంచు ప్రతి విష్యమును లూకా నివదేించాడు అని ఆలోచన చదస్టే 
పల ర్పాటట నుండ ితొలగశపల వాల్వ. సమాధానం ఇవవని అనేక ప్రశిలు మిగశల్వపల యాయి, గనుక మన ప్రతి 
ఆధ్ునిక సమసయకు సమాధానం కొర్కు అప సతలుల కార్యములలో వ తకడం మానివయేాల్వ. 

మర్పవ ైప్ు, అప సతలుల కార్యములలోని ప్రతి కథనము లూకా తన యొకు దవందవ ఉదదేశమును 
న ర్వేర్ముటకే వరా శాడని మనం జఞా ప్కముంచుకోవాల్వ. కాబటిర , లూకా యొకు లక్షయమును 
కొనసాగశంచుటకు ఇది ఎలా సహాయప్డుతయంద ిఅనే వ లుగులోనే మనము ఈ ప్ుసతకమును చదవాల్వ. 
మనము తర్చూ ఈ విధ్మ నై ప్రశిలు అడగాల్వ: ఆదమి సంఘమును గూర్శు ఇద ినాకు ఏమి 
చెబుతయంది? ఏ స్టిదాధ ంతమును అవలంబించమని పలర తిహసిుత ంది? 

ఉప్కథఘర్ూప్ము 
ఎంపికచదయబడనిదగిా మాతరమే గాక అప సతలుల కార్యముల సాహితయము ఉప్కథార్ూప్ముగా 

లేక ఎపిసల డో వార్శగా కూడా ఉనిది. అనగా, అప సతలుల కార్యములు చని చని కథల మర్శయు 
కథనముల స్టకేర్ణ. మనము అప సతలుల కార్యములు చదువుచునిప్ుపడు, ప్రతి వయకనతగత కథనము 
లూకా యొకు ప్రణాళిక మర్శయు సందదశమంతటిలో భాగము అని మనం గమనించాల్వ. కతసీుత లో దదవుని 
ర్ాజయప్ు సువార్తను గూర్శు థయెొఫిలాకు బో ధించద ఆయన ప్ని అంతటలిో ప్రతి ఒకుట ీఏదొక విధ్ంగా 
సహాయప్డుతయంది. కాబటిర , అప సతలుల కార్యములలో మనము చదవిే ప్రతి ఎపిసల డ్ కన ఈ ప దే చతరము 
నేప్థయముగా మర్శయు సందర్ుముగా ఉండాల్వ. 

కాని ప్రతి ఎపిసల డ్ భినింగా కూడా ఉంటటంది. ప్రతి దానికన స ంత చనిచని సూచనలు 
ఉనాియి, సువార్త దావర్ా కతసీుత లో దదవుని ర్ాజయమును నిర్శుంచుట కొనసాగశంచుటకు సంఘము ఎలా 
ఉండాలో బో ధించు స ంత వివర్ణలు ఉనాియి. అనగా మనము అప సతలుల కార్యములను 
చదువుచునిప్ుపడు, ఆయన చదసుత ని వయకనతగత సూచనలను కపిపప్ుచదుంత విధ్ంగా లూకా యొకు 
ఉదదేశముప  ైమనము ఆసకనత చూప్కూడదు. ప్రతి ఎపిసల డ్ గొప్ప లక్ష్యయనికన ఎలా దోహదప్డుతయందో  అరా్ం 
చదసుకుంటూ, చని మర్శయు ప దే చతరం ర్ ండింటీ మీద దృషిరప టార ల్వ, అయితద ఆ లక్షయప్ు వివర్ాలను 
నిర్వహించుటలో ప్రతి ఎపిసల డ్ ఎలా సహాయప్డుతయందో  కూడా చూడాల్వ. 

ఎంపిక చదయుట మర్శయు ఉప్కథార్ూప్ముతో పాటటగా, అప సతలుల కార్యములు యొకు కథన 
ర్ూప్ము దాని యొకు శ ైల్వ మర్శయు బో ధ్నను ఎకుువగా తలె్వయజేయు ప్దధతిలో అవయకతంగా కూడా 
ఉంటటంది. 
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ిలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అవయకత ము 
విసతృతంగా చెపాపలంటే, కొీతత  నిబంధ్న గీంథములో ర్ ండు ప్రధాన ర్కాల ైన సాహతిాయలు ఉనాియి: 

వాయఖ్యన ఉప్దదశం మర్శయు తార్శుక ఉప్దదశం. తార్శుక ఉప్దదశం అనగా సంభాష్ణను సూచంచద 
సాహితయము, ప్ుసతకములో ఒక వయకనత మాటాో డుట, లేదా ర్చయిత తన పాఠకులతో ప్రతయక్షంగా 
మాటాో డుట. ఉదాహర్ణకు, కొీతత  నిబంధ్న ప్తిరకలు ప్రప్రథమంగా తార్శుక ఉప్దదశాలు, వీటిలో పౌలు వంటి 
ర్చయితలు ప్తిరక అందుకుని పాఠకులతో ప్రతయక్షంగా మాటాో డతార్మ. వాసతవానికన, కొనిి ప్తిరకలలో 
కథనము యొకు తయనకలు కూడా ఉంటాయి మర్శయు అప్ుపడప్ుపడు కతర్తన లేదా సామ త కూడా 
కనుగొంటాము. కాని అవి ఎకుువశాతం తార్శుక ఉప్దదశముతో కూడయిుంటాయి. మర్శయు ఇకుడ 
తార్శుక ఉప్దదశము గూర్శు మనం చెపాపలనుకొనుచుని ప్రధాన విష్యం ఏమిటంటే, అద ిదాని యొకు 
బో ధ్నలను ప్రతయక్షంగా మర్శయు సపష్రంగా తెల్వయజేసుత ంద.ి ఆలోచన చదయుమని లేదా ఏదెైనా 
చదయుమని పౌలు తన పాఠకులకు ప్తిరక వరా స్టనిప్ుపడు, ఆయన ఉదదేశంచనది వార్శకన ప్రతయక్షంగా 
చెపాపడు. 

మర్పవ ైప్ు, వాయఖ్యన ఉప్దదశం అనదేి నాలుగు సువార్తలలో, మర్శ ముఖ్యంగా, అప సతలుల 
కార్యములలోని ఈ పాఠములలో కూడా ప్రబలమ నై సాహితయ ర్కము. వాయఖ్యన ఉప్దదశం అనగా కథ చపెిప 
కొంచెం తకుువ ప్రతయక్షంగా బో ధ్న అందించద సాహతియము. ఖ్చుతంగా, తార్శుక ఉప్దదశం ఈ ప్ుసతకాలలో 
కూడా కనిపసిుత ంది, ప్రధ్మముగా కొనిి పాతరల యొకు ఉప్దదశాలలో కనిపిసుత ంది, కాని సువార్తలు 
మర్శయు అప సతలుల కార్యములలో ప్రబలమ నై సాహితయ ర్కము కథనమ యైునిది. మర్శయు 
విష్యాలను సపష్రంగా తలె్వయజేస్ట ేతార్శుక ఉప్దదశం వల  కాకుండ, వాయఖ్యన ఉప్దదశం విష్యాలను 
అవయకతంగా తెల్వయజసేుత ంది, పాఠకులకు పాఠములను భావించద అనుమతి కల్వగశసుత ంది. కథనాలు 
పాఠకులను ప్రతయక్ష హెచుర్శకల దావర్ా కాకుండా మర్శంత సూక్షు మార్ాగ లలో ప్రభావితం చదసాత యి. 
పాఠకులు పాతరల యొకు వ ైఖ్ర్మలు, కనయీలు మర్శయు మాటల నుండి నరే్ముకొనుటకు, దదవునికన 
ఇష్రమ నైవాటిని స్ట్వకర్శంచ మర్శయు దదవుని చతతముకు విర్మదధమ ైన వాటిని తిర్సుర్శంచాలనే ఉదదేశముతో 
ఇవి ర్ూప ందించబడనివి. 

దీనిని గూర్శు ఈ విధ్ంగా ఆలోచన చదయండి. చాలా వర్కు, అప సతలుల కార్యములు వంటి 
కథనాలు కవేలము వాసతవాలను తెల్వయజేయుచునిటటో  మాతరమే కనిపిసాత యి. ఇది జర్శగశంది, అద ి
జర్శగశంది, అటటతర్మవాత ఇంకా ఏదో  జర్శగశంది. ప ైకన, ఇది సంఘటనల నివదేికగా కనిపిసుత ంది. మనము 
చూచనటటో గా, అప్ుపడప్ుపడు లూకా తన కథలలోని అంశాల యొకు పరా ముఖ్యతను గూర్శు సపష్రంగా 
వాయఖ్ాయనించాడు. కాని ఎకుువశాతం, ఆయన సంఘటనలను లేదా వాసతవాలను తకుువ లేదా అసలు 
వాయఖ్య లేకుండా వివర్శంచాడు. ఏదదమ నైా, వాసతవమేమిటంటే ఆయన కథనాలు కవేలము సంఘటనలను 
నివదేించుటకు మాతరమే వరా యబడలేదు. ఆయనకు ఉప్దదశ ఉదదేశములు కూడా ఉనాియి, కనుక ఈ 
ఆలోచనలను అవయకతంగా తెల్వయజయేుటకు ఆయన కథనాలను ఉప్యోగశంచాడు. 

ఈ ఆలోచనను నా జీవితములో ఒక సంఘటనతో ననేు ఉదహర్శసాత ను. నా కుమార్ త చని 
వయసుిలో ఉనిప్ుపడు, ర్ాతిర భోజనానికన ముందు చాక ోట్ తినవదేని చెపాపను. అయితద ఒక సాయంతరం 
ఆమ  ప దాలప ై చాక ోటతత  బలో దగగర్కు వచుంది. చాక ోట్ తినాివా అని ననేు అడగిాను మర్శయు కళతు-
ప దేవి చదసూత  ఇలా సమాధానం ఇచుంది: “నా వదే చాక ోట్ ఏమీ లేదు, నానాి.” 
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ిలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

తలో్వగా లేదా తండిరగా, ప్ర్శస్టిాతిని ఎదుర్పుడానికన ర్ ండు మార్ాగ లు నా ముందు ఉనాియి. తార్శుక 
ఉప్దదశం దావర్ా ఈ ప్ర్శస్టిాతిని ప్రతయక్షంగా మర్శయు సపష్రంగా ప్ర్శష్ుర్శంచవచుు. “నీవు నిజం చపె్పలేదు. 
నీ ముఖ్ంలో నాకు కనిసుత ంద!ి నీవు ప్టటర బడిపల యావు” అని ననేు చపె్పవచుు. కాని నాకు కథన మార్గం 
కూడా ఉంది, ఇది మర్శంత ప్ర్పక్షంగా మర్శయు అవయకతంగా ఉంటటంది. నా చని కుమార్ తను ఒడలిో 
కూర్పుబటెటర కొని ఆమ తో ఇలా చెప్పవచుు, “నీకొక కథ చబెుతాను. ఒకసార్శ, మంచ దుసుత లు ధ్ర్శంచ 
ఆడుకోకూడదు అని ఒక చని పాప్కు చెపాపర్మ. కాని ఆ పాప్ వినకుండా మంచ దుసుత లతో ఆడుకొనింది 
మర్శయు ఆ దుసుత లు ముర్శక పైల యాయి. ఆ చని పాప్ ప్నులను గూర్శు నీవు ఏమి 
అనుకుంటటనాివు?” 

ఇటటవంట ికథన అలంకార్శక ప్రణాళిక ప్రధ్మంగా అవయకత సాా యిలలో ప్నిచదసుత ంది. “ఆ చని పాప్ 
మాట వినకపల వడం మంచప్ని కాదు కదా?” అని ఆమ ను ఆశుర్ాయనికన గుర్శచదయడానికన అవకాశం 
ఏర్పడుతయంది. కథనము యొకు అదుుతము మర్శయు శకనత ఏమిటంటే ఇద ిఈ విధ్మ నై ఆలోచనలను 
అవయకతంగా తెల్వయజసేుత ంది. ఇది తగశనంతం సూక్షుంగా ఉంటే, కథ వినుచునివార్శని ఆ కథ వాసతవంగా 
జర్శగశన ప్ర్శస్టిాతయలలోకన నిమగిము చదసుత ంది. వినువార్మ తముునుతాము సమర్శాంచుకోకుండా 
ఉండడానికన సహాయప్డుతయంది. ఇద ివినవేార్శకన మర్శంత బో ధించదగశనదిగా ఉంటటంది. 

అప సతలుల కార్యములలో సుమార్మ 70% కథన ర్ూప్ములోనే ఉనిది. ఈ ప్ుసతకములో చాలా 
వర్కు, లూకా ప్రతదయకముగా పాఠకులకు ఇలా చబెుతయనాిడు, “ఆదమి సంఘములో దదవుని కార్యమును 
గూర్శు ఒక కథ చబెుతాను.” వాసతవానికన, అతడు వార్శకన చపెిపన కథ ఖ్చుతముగా నిజమ ైనది. వాసతవిక 
చార్శతిరక ప్రప్ంచములోకన ప్రవేశంచునటటో  అతడు వార్శని ఆహావనించాడు. అయితద అతడు నమోదు చదస్టిన 
వాసతవాల నుండి ముగశంప్ులను తన పాఠకులే భావించాలని అతడు ఆశంచాడు గనుక ఈ చర్శతరను ఒక 
కథ ర్ూప్ములో ప్రసుత తించాడు. కాబటిర , మనము అప సతలుల కార్యములను చదువునప్ుపడు, ఈ అవయకత 
బో ధ్నలను వ దకుట చాలా అవసర్ము. 

వాసతవానికన, ఏదెనైా బెైబిలు కథనమును ప్ర్శశీలన చదస్ట ిమన జీవితాలలో అనువర్శతంచుకొను 
ముఖ్య మార్గము ఒకటి, జర్మగుతయని కార్యములకు దదవుడు ఎలా సపందిసుత నాిడో  చూడడం. 
అనిిటినిమించ, ఆయన మాటలు మర్శయు కార్ాయలు ఖ్చుతమ నైవి. ఫ్ల్వతముగా, అప సతలుల 
కార్యములలో దదవుడు ఆమోదంిచద మర్శయు ఆశీర్వదించద, అదద విధ్ంగా అమోదించని మర్శయు శపించద 
విష్యాలను మనం ఎలోప్ుపడు గమనించాల్వ. దదవుడు ఆశీర్వదించద ప్రతిదీ మంచద,ి మర్శయు ఆయన 
ఆమోదించని, శపించద ప్రతిదీ చడ్ెది. మనము అప సతలుల కార్యములు చదువునప్ుపడు, దదవుని కనష్రమ నై 
నముకాలు, వ ఖై్ర్మలు మర్శయు ప్రవర్తనలను అనుకర్శంచాల్వ, మర్శయు ఆయనను వయతిర్కేనంచద వాటిని 
విడచిప టార ల్వ. 

దీనికన మించ, ప్రముఖ్ ఆదిమ సంఘ నాయకుల దృకపథాల మీద లూకా అధికంగా ఆధార్ప్డా్ డు 
గనుక, లూకా యొకు అవయకత బో ధ్న మీద మనము ఆధార్ప్డద మర్ొక మార్గము లూకా మనకు ఇచున 
ఉదాహర్ణలను ప్ర్శశీలన చదయుట. అప సతలులు, ప్రవకతలు, మర్శయు గౌర్వనీయుల ైన ఇతర్ సంఘ 
నాయకుల వంటి నముకమ నై ప్రజలు ఏదెైనా చదస్టనిప్ుపడు లేదా చపెిపనప్ుపడు, మనము వార్శ యిెడల 
సానుభూతిప్ర్మలుగా ఉండుటకు పలిువబడా్ మని భావించాల్వ. వార్శ కార్ాయలు తగశనవి, మర్శయు వార్శ 
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ిలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సాక్షయము నిజమ నైది. ఫ్ల్వతంగా, ఆ పలిుప్ుకు మన హృదయాలలో సపందించుట, మర్శయు వార్శ 
మాదిర్శగా మన ప్రవర్తనను మర్శయు ఆలోచనలను మార్ముకొనుట మన బాధ్యతగా ఉండాల్వ. 

మర్శయు విర్మదధము కూడా వాసతవము. అప సతలుల కార్యములలోని పాతరలు అప సతలులు లేదా 
సంఘము దావర్ా ఖ్ండించబడనిప్ుపడు, వార్శ కనయీలు చడ్ెవనియు, వార్శ మాదిర్శని మనము 
అనుసర్శంచకూడదనియు మనము భావించాల్వ. ఇప్ుపడు, అప సతలుల కార్యములలో లూకా ఇచున 
భావాలు కవేలము ఇవి మాతరమే కాదు. కాని ఇవి ఆధ్ునిక పాఠకులు బెైబిలు కథనముల నుండ ిసర్ నై 
భావనలు ఎలా చదయాలో నరే్ముకొనుటకు సాపకే్షంగా కొంత ప్టటర ను ఇసాత యి. 

అప సతలుల కార్యముల సాహతియ లక్షణము యొకు ఈ అవగాహనను దృషిరలో ఉంచుకొని, 
అప సతలుల కార్యములను మనకు అనువర్శతంచుకొను మార్గమును ప్రభావితం చదయు మొదట ిశతాబేము 
మర్శయు ఆధ్ునిక ప్రప్ంచముకు మధ్య ఉని విచదుధ్ములను చూదాే ము. 

విచ్దేధములు 
బెైబిలు మన కొర్కు వరా యబడనినూ, తినిగా అద ిమనకు వరా యబడలేదు అని మనము 

గుర్మత ంచుకోవాల్వ. వాసతవిక పాఠకులు థయెొఫలిా మర్శయు కతీ.శ. మొదటి శతాబేప్ు ప్రజలు అని 
సపష్రముగా మనకు తలెుసు. కాబటిర , ఒక విధ్ముగా, లూకా ర్చనను మనము చదువునప్ుపడు ఆయన 
వార్శకన చపెిపన మాటలను వార్శ తర్మవాత ప ందుతయనాిము. లూకా మనకు చపెిపనది మనము 
వినుటలేదుగాని, తన పాఠకులకు చపెిపన విష్యములను మనము చాటటగా వినుచునాిము. కాబటిర , 
అప సతలుల కార్యములలో కనీసము కొనిి బో ధ్లు థెయొఫలిాకు మర్శయు లూకా యొకు ఇతర్ 
వాసతవిక పాఠకులకు వర్శతంచన దానికన భినింగా మనకు వర్శతసాత యని మనం భావించాల్వ. ఈ 
వయతాయసములను ప్ర్శగణలోకన తీసుకోకుండా, లేఖ్నములో చూస్టనిదానిని ఉనిది ఉనిటటో గా 
ప్ునర్ావృతం చదస్టేత , దదవుని వాకయమును చాలా సార్మో  ప్రమాదకర్మ నై మార్ాగ లలో తప్ుపగా 
అనువర్శతంచుకొంటాము. 

లూకా ప్రప్ంచముకు మర్శయు మన ప్రప్ంచముకు మధ్యనుని ఈ విచదుధ్ములను ర్ ండు 
మార్గలలో సంగీహించుదాము. మొదటగిా, వార్శకన భినిమ నై కాలములో మనము జీవిసుత నాిము. 
మర్శయు ర్ ండవదిగా, మొదట ిశతాబేము నుండి ప్రప్ంచము కొంత మార్మపచెందింది, కాబటిర  లూకా 
యొకు మొదటి పాఠకులకు మర్శయు మనకు వరే్ేవర్మ ప్ర్శస్టిాతయలు, ప్ర్శసర్ాలు ఉనాియి. అప సతలుల 
కార్యముల మొదట ిపాఠకులకు భినిమ నై కాలములో మనం జీవిసుత నాిము అను విష్యమును 
ప్ర్శశీలన చదసూత  ఆర్ంభిచుదాము. 

భిను కాలము 
ఉదాహర్ణకు, అప సతలుల కార్యములు మొదటి శతాబేములో కతీసుత  యొకు అధకిార్శక సాక్షుల ైన 

అప సతలుల మీద దృషిర ప డుతయంది అను విష్యమును జఞా ప్కముంచుకోవడం చాలా పరా ముఖ్యం. 
అప సతలుల దావర్ా దదవుడు చదస్టిన అనేక కార్ాయలు విమోచన చర్శతరలో ఆ కాలము మర్శయు సాలముకు 
ప్రతదయకమ ైనవి; అవి ఎనిడూ ప్ునర్ావృతం కానటటవంట ిఅదుుతమ నై ప్రధానమ ైన న ర్వరే్మపలు. 
ఉదాహర్ణకు, అప సతలులు ఉనికనలో ఉండటమే ఒక విశషే్మ నై విష్యం. తర్మవాత పాఠంలో మనము 
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ిలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

చూడబో వుచునిటటో గా, మర్ొక అప సతలుడు ఉండయిుండలేడు. ఒక విధ్ంగా, అప సతలుడుగా అర్హత 
ప ందాలంటే, ఆ వయకనత ప్ునర్మతాా నుడెైన ప్రభువును చూస్టయిుండాల్వ. మర్ొక విధ్ంగా, ఆయనను 
ప్రతయక్షంగా దదవుడద నియమించాల్వ. కాబటిర , మన సంఘ నాయకులను గౌర్వించ వార్శకన విధదయత 
చూపాలని అప సతలుల కార్యములు మనకు బో ధసిుత ందని చెప్పడం సహతేయకమ నైదదగాని నడేు మన 
మధ్యలో సజీవమ ైన అప సతలులు లేర్మ. కొీతత  నిబంధ్న గీంథములో వార్మ ఇచున వరా తప్ూర్వక 
సాక్షయముకు కటటర బడ ిఉండడమే మనము చదయగల ఉతతమమ ైన ప్ని. 

దుర్దృష్రవశాతూత , ప్రతి యుగములో ఖ్చుతముగా అనుసర్శంచద క ైసైతవ జీవన నమూనా కొర్కు 
అనకే క ైైసతవ సమూహాలు అప సతలుల కార్యముల వ పై్ు తిర్శగాయి. ఉదాహర్ణకు, ప ంతకెొసుత  దనిమందు 
ప్ర్శశుదాధ తయుడు అదుుతముగా కుీముర్శంచబడనెు మర్శయు ఆయనను ప ందుకుని వార్మ అనయ 
భాష్లలో సువార్తను ప్రకటించార్ని అప సతలుల కార్యములు 2:1-4 బో ధసిుత ంది. కతీసుత  ప్ర్శచర్య కొర్కు 
అప సతలులకు మర్శయు ఇతర్ ఆదమి విశావసులకు శకనత ననుగీహించుటకు ఆతు యొకు పరా ర్ంభ 
కుీముర్శంప్ులో జర్శగశన ప్రతదయక సంఘటన ఇది. ఇటటవంటి సంఘటనలు అప సతలుల కార్యములలో 
అకుడకుడ జర్శగాయి, కాని కవేలము అప సతలుల యొకు ప్నికన ఫ్ల్వతముగా మాతరమే జర్శగాయి. ప్రతి 
విశావస్టి తన ప్రవర్తనలో ర్ూప్ంతర్ప్ర్చబడి సాక్ష్ిగా ఉండడానికన ప్ర్శశుదాధ తును ప ందుకొనుట అను 
సతయమే అప సతలుల కార్యములలో స్టిార్ముమ ైన విష్యముగా ఉనిది. ప్ర్శశుదాధ తు యొకు కొనిి 
ర్కముల వయకతతకర్ణలు ఉనికన ఉండుట లేదా లేకపల వుట అప సతలుల కార్యములలో స్టిార్ముగా లేనిది. 
ఏదదమ నైా, నడేు కూడా వివిధ్ భాష్లలో లేదా అనయభాష్లలో సువార్తను ప్రకటించుట దావర్ా 
ప్ర్శశుదాధ తయుడు కుీముర్శంచబడాల్వ అని సంఘములో కొనిి శాఖ్లు బలవంతం చదసుత నాియి. బాగుగా - 
అరా్ం చదసుకొన ేక ైసైతవులు మొదట ిశతాబేముకు మర్శయు మన కాలముకు మధ్యనుని విచదుధ్ములను 
అరా్ం చదసుకొనుటలో విఫ్లమ నైప్ుపడు, అప సతలుల కార్యములు యొకు బో ధ్లను విర్మదధ  ప్దధతిలో 
అనువర్శతంచుకోడానికన ప్రయతిిసాత ర్మ. 

భిను ప్రిస్టిి తులు 
అప సతలుల కార్యముల యొకు వాసతవిక శోీతలకు భిని కాలములో జీవించుటతో పాటటగా, 

వేర్ేవర్మ సంసుృతయలు మర్శయు వయకనతగత ప్ర్శస్టిాతయలు వంటి భిని ప్ర్శస్టిాతయలలో కూడా మనము 
జీవించుచునాిము. అప సతలుల కార్యములలోని సంఘటనలనీి మొదటి శతాబేప్ు చార్శతిరక 
ప్ర్శస్టిాతయలలో జర్శగశనవి, మర్శయు లూకా కథనములోని అనేక అంశాలు ఈ చార్శతిరక మర్శయు 
సాంసుృతిక ప్ర్శస్టిాతయలప  ైఆధార్ప్డి ఉంటాయి. 

దుర్దృష్రవశాతూత , అప సతలుల కార్యముల బో ధ్ల యిెడల నిజఞయితీగా ఉండు ప్రయతిములో, 
శతాబాే లుగా అనేక క ైసైతవ సమూహాలు మొదటి శతాబేప్ు సంఘము యొకు సాంసుృతిక ఆచార్ాలలోకన 
తిర్శగశ వ ళోిపల వడానికన ప్రయతిించార్మ. ఉదాహర్ణకు, సంఘము ఇంటింట కూడుకునాిర్ని అప సతలుల 
కార్యములు 5:42లో మనము చదువుతాము. దీని ఆధార్ముగా నటేి సంఘము సంఘ భవనాలలో 
కాకుండా ఇండోలోన ేకూడుకోవాలని కొందర్మ క ైసైతవులు ప్టటర బడుతయనాిర్మ. మర్శయు 
యిెర్ూష్లేములోని సంఘము విధ్వర్ాండరకు ఆహార్ము అందిసుత ందని అప సతలుల కార్యములు 6:1లో 
మనము చూసాత ము. తతీల్వతముగా, ప్రతి సంఘము దాని యొకు ప్ర్శచర్యలో భాగంగా విధ్వర్ాండరకు 
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ిలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఆహర్ము ప టార లని కొందర్మ క ైసైతవులు ప్టటర బడుతయనాిర్మ. వాసతవానికన, నడేు సంఘము ఇండోలో 
కూడుకోవడం లేదా విధ్వర్ాండరకు ఆహార్ము ప టరడంలో తప్ుపలేదు. కాని ఈ ఆచార్ాలు మొదట-ి
శతాబేప్ు ప్ర్శస్టిాతయల మీద ఆధార్ప్డి ఉనాియని మనము గుర్శతంచాల్వ. ఉదాహర్ణకు, హింస వలన 
వార్మ ఇండోలో కూడుకునాిర్మ. హింస తకుువగా లేదా అసిలు లేకుండా ఉని ప్రదదశాలలో, సంఘము 
ఇండోలో కూడుకొనే అవసర్త లేదు. మన ప్ర్శస్టిాతయలు వార్శ ప్ర్శస్టిాతయలను పల ల్వయునింత వర్కు, ఇవి 
బెైబిలు సూతరా ల యొకు చటరబదధమ నై అనువర్తనాలుగా ఉండవచుు. కాని మన ప్ర్శస్టిాతయలు వాటికన 
భినింగా ఉంటే, ఇవే బెైబిలు సూతరా లను విభిని మార్ాగ లలో అనువర్శతంచుకొనే బాధ్యత మనకు ఉనిది. 

వాసతవానికన, అప సతలుల కార్యములలో కూడా ఒకే విధ్మ నై సూతరము యొకు విభిని 
అనువర్తనాలను మనము కనుగొంటాము. ఉదాహర్ణకు, అప సతలుల కార్యములు 2:44-45లో, 
యిెర్ూష్లేములోని సంఘము దాని యొకు వనర్మలను ఉముడగిా కల్వగశయుందని లూకా వివర్శంచాడు. 
అయినను, అప సతలుడెైన పౌలు సాా పించన సంఘాలు సాంఘకి జీవనమును గూర్శున ప్రసాత వన లేకుండా, 
మర్శయు ఏ ఆచార్మును గూర్శున విమర్ి లేకుండా, ధ్నికుల ైన పౌర్మలు లేదా నగర్ నాయకుల 
ఇండోలో కూడుకొనవేార్ని, అప సతలుల కార్యములలోనే మనము కనుగొంటాము. ఆర్ంభం నుండ ికూడా, 
అవ ేబెైబిలు సూతరా లు ప్రసుత త ప్ర్శస్టిాతయలకు తగశన విధ్ంగా అనువర్శతంచబడాలని సంఘము గుర్శతంచంది. 
కేవలం అనుకర్ణను ఒక బాధ్యతాయుతమ నై అనువర్తనానికన ప్రతాయమాియంగా మనము ఎనిడు 
చదయకూడదు. 

అప సతలుల కార్యములు యొకు సాహితయ లక్షణమును వివర్శంచుకునాిము, మర్శయు లూకా 
కాలముకు మర్శయు మన కాలముకు మధ్యనుని విచదుధ్ములను విసత ృతంగా వివర్శంచాము గనుక 
ఇప్ుపడు మొదటి శతాబేముకు మర్శయు ఆధ్ునిక ప్రప్ంచముకు మధ్యనుని కొనిి పరా ముఖ్యమ ైన 
కొనసాగశంప్ులను చూదాే ము. 

కొనసాగిెంప్ులు 
తండిర, కుమార్ మర్శయు ప్ర్శశుదాధ తు వయకనతతావలలో ఒకే తిరయిేక దదవుడు మనకునాిడు; కతీసుత లో 

దదవుని ర్ాజయమును సాా పించాలన ేఒకే లక్షయము ఉంది; మర్శయు విశావసము, మార్మమనసుి మర్శయు 
విధదయతతో మనము సపందించవలస్టని ఒకే సువార్త, ఒక ేర్క్షణ మర్శయు విమోచన సందదశము ఉంది 
అని చెప్ుపచూ ర్ ండు కాలముల క ైైసతవుల మధ్యనుని కొనసాగశంప్ులను మనము సంగహిీంచవచుు. 
మొదట ిశతాబేప్ు క ైసైతవులు కల్వగశయుని దదవుడద మనకును ఉనాిడు అనే విష్యానిి ప్ర్శశీలన చదసూత  
ఆర్ంభించుదాము. 

ఒకే ద్దవుడు 
ర్క్షణ చర్శతరను గూర్శున లూకా నివదేన అప సతలులు మర్శయు ఆదిమ సంఘము స్టవేించన 

ప్రభువ నై యిసేు కతీసుత నే మనం స్టవేిసుత నాిము మర్శయు సాక్షయమిసుత నాిము అని మనకు జఞా ప్కం 
చదసుత ంది. మొదట ిశతాబేములో ఉనికనలో ఉని అదద ప్ర్శశుదాధ తయుడు ప్రతి క ైసైతవుని బలప్ర్మసుత నాిడు. 
మర్శయు మనము ఒక ేతండిర యొకు మహమి మర్శయు గౌర్వము కొర్కు అంతా చదసాత ము. మన తిరయిేక 
దదవుడు మార్నివాడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ిలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

దదవుడు సువార్త దావర్ా మొదటి శతాబేములో అదుుతమ నై మార్ాగ లలో ప్నిచదశాడు, మర్శయు 
నేడు కూడా తన ప్నిని కొనసాగశంచుచునాిడు. దదవుడు నీ వయకనతగత జీవితములోనుండి, లేదా నీ సంఘ 
జీవితములో నుండి లేదా డనిామినషే్న్ నుండ ిచాలా దూర్ంగా ఉనిటటో  అనిపసి్టేత , ప్ర్శస్టిాతయలు 
ఉండవలస్టని ర్రతిలో లేవు అని అరా్ం. నశంచన వార్శకన ర్క్షణను అనుగీహిసూత  సంఘమును కటటర చుని 
దదవుని ప్నిలో మనము ఆయనను చూడకపల తద, మన జీవితాలలో మర్శయు సంఘాలలో ఆయన 
యొకు కృపా ర్క్షణ కార్యమును జర్శగశంచుట కొనసాగశంచుమని వడేుకొనుచూ విశావసము మర్శయు 
మార్మమనసుితో మనము ఆయనవ పై్ు తిర్గాల్వ. 

ఒక ేదదవునిని కల్వగశయుండుటతో పాటటగా, నటేి క ైసైతవులు అప సతలుల కార్యములలో సంఘము 
కల్వగశయుని లక్షయమునే కల్వగశయునాిర్మ. 

ఒకే లక్షయము 
అప సతలుల కార్యములలో, అప సతలుల దావర్ా ఆయన ర్ాజయమును నిర్శుంచుటయిే దదవుని 

యొకు ప్రణాళికయిె ైయుండనిది. సువార్త ప్రకటన దావర్ా సంఘ ప్ర్శమాణానిి ప ంచుతూ, మర్శయు 
సంఘమును పల షసిూత  ఈ లక్షయము కొర్కు వార్మ ప్నిచదశార్మ. కాని భూదిగంతములవర్కు దదవుని 
ర్ాజయమును విసతర్శంచుటకు కొనిి సంవతిర్ాల పాటట ఒక డజనుమంద ికష్రప్డుట కంట ేఎకుువ 
సభుయలు అవసర్మని వార్శకన తెలుసు, గనుక వార్శతో పాటటగా ప్నిచదయడానికన మర్శయు వార్శ మర్ణము 
తర్మవాత కొనసాగశంచడానికన సంఘమును స్టిదధప్ర్చార్మ. యిసేు తన ర్ాజయమును కటటర టకు 
అప సతలులను నియమించన ర్రతిగానే, అప సతలులు ఈ బాధ్యతను సంఘముకు అప్పగశంచార్మ. 

వాసతవానికన, ర్ాజయమును-నిర్శుంచద ఈ బాధ్యత కతసీుత  మహిమలో తిర్శగశ వచుునంతవర్కు 
ముగశయదు. కాబటిర , ఆధ్ునిక సంఘము యొకు లక్షయము కతసీుత లో ఆయన ర్ాజయమును నిర్శుంచాలనే 
దదవుని లక్ష్యయనిి అనుసర్శంచుట, మర్శయు ప్రప్ంచమంతటినీ మర్శయు సమసత జీవులనిిటనిీ ఆయన 
ప్రభుతవములోకన నడపిించుటయిెైయునిది. మనము దీనిని చదస్టే ఒక మొదటి మార్గము ర్క్షణ, న తైికత, 
దెైవిక సవభావం, సంబంధ్ములు, సువార్త మర్శయు జీవితములో ప్రతి విష్యమును గూర్శున 
అప సతలుల బో ధ్నప ై ఆధార్ప్డుట. మనం కతసీుత ను గౌర్వించ ఆయనకు విధదయత చూపించాలంటే, 
సంఘము అప సతలుల యొకు అధికార్శక సాక్ష్యయనికన లోబడి యుండాల్వ. 

ఉదాహర్ణకు, అప సతలులు అనేక సంసుృతయలు మర్శయు ప్ర్శస్టిాతయలలో ర్ాజయమును విసతర్శంచన 
వివిధ్ మార్ాగ లను లూకా జఞగతీతగా ర్శకార్మ్  చదశాడు. మర్శయు వార్శ మాదిర్శని అనుసర్శంచ, మన 
కాలములో ర్ాజయప్ు లక్ష్యయనిి కొనసాగశంచడానికన ఇవివధ్మ నై మార్ాగ లను ఉప్యోగశంచవచుు. అవును, 
ఆధ్ునిక మర్శయు పరా చీన ప్రప్ంచముల మధ్య విచదుధ్ముల వ లుగులో మనము కొనిి మార్మపలు 
చదయాల్వ. కాని మన స ంత లక్ష్యయనిి అనుసర్శంచుట కంటే దదవుని లక్ష్యయనికన లోబడ ిఉండుటకు 
చూసుత నాిము గనుక, దాని వ నుక ఉని లక్షయము మర్శయు సూతరా లు ప్రతి యుగములోనూ ఒకే 
విధ్ంగా ఉంటాయి. 

చవర్శగా, ఒకే దదవుడు మర్శయు ఒకే లక్షయమును కల్వగశయుండుటతో పాటటగా, మొదట ిశతాబేప్ు 
సంఘము వల నే ఆధ్ునిక క ైసైతవులు ఒకే సువార్తను ప్రకటించడానికన పిలువబడా్ ర్మ. 
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ిలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఒకే స్ువార్త 
ప్రప్ంచం ఎంత మార్శనా, ఒక విష్యం స్టిార్ంగా ఉంది: మానవులు దదవునికన వయతిర్కేముగా 

పాప్ము చదస్ట ిఆయనకు దూర్ముగా ఉనాిర్మ, విమోచనా అవసర్తలో ఉనాిర్మ. మనందర్శకత ఒకే ర్క్షణ 
అవసర్ం. మర్శయు ఆ ర్క్షణ కతసీుత లో లభిసుత ంది, ఎందుకంటే ఆయన మన పాప్ములను క్షమించ 
ఆయన ర్ాజయములోకన మనలను తీసుకువసాత డు. మొదటి శతాబేములో అప సతలులు బో ధంిచన సువార్త 
సందదశం ఇది. ఇది అప సతలుల కార్యములలో లూకా ప్రకటించన సువార్త సందదశం. మర్శయు నేడు 
మనము హతయత కొని లోబడవలస్టిన సువార్త ఇది. 

మర్శయు ఈ సందదశం చాలా అరా్వంతంగా ఉంది. అప సతలుల కార్యములు 16:31లో ఫిల్వప్ప 
చెర్సాల నాయకునికన పౌలు స్టల్లు చపెిపనటటో గా: 

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

ఈ చని సందదశముకు గంభీర్మ ైన భావములు ఉనాియి. ఇద ిమన వయకనతగత మర్శయు సంఘ 
జీవితముల యొకు అంశాలనిిటినీ కల్వగశయుంది, మనం మార్మపచెందాలని, ప్రప్ంచముకు సువార్త 
సాక్షులుగా ఉండాలని మనలను సవాలు చదసుత ంది. 

ఈ సువార్త ప్రజలందర్శకత, ప్రదదశాలనిిటలిో మర్శయు కాలములనిిటలిో ఒకే విధ్ంగా ఉంటటంది. 
ప్రతి ఒకుర్మ తమ యొకు పాప్మును విడిచ కతసీుత ను విశవస్టించడానికన పలిువబడా్ ర్మ. ప్రజలందర్ూ 
ఆయన ప్రభుతవముకు లోబడ ిఆయన ర్ాజయమును నిర్శుంచాల్వ. ఈ పలిుప్ు అప సతలుల కాలము నుండి 
భూదగింతములవర్కు ప్రకటించబడనిటేో  మన కాలములోని ప్రతి వయకనతకన చదర్ాల్వ. విధదయతగా ఉండుమని 
యూదులకు మర్శయు అనుయలకు, ధ్నికులకు మర్శయు దర్శదుర లకు, ప్ుర్మష్యలకు మర్శయు స్ట్త రలకు, 
గౌర్వనీయులకు మర్శయు తయచఛమ ైన వార్శకన పిలుప్ునిసుత ంది. ఇద ితన తండిర మహిమ కొర్కు 
ప్ర్శశుదాధ తు చదత అధకిార్ం ప ందిన కతసీుత  మాట గనుక అనిి విధ్ముల ైన ప్రతిఘటనలను మర్శయు 
అవర్పధ్ములను అధిగమిసుత ంది. అప సతలుల కార్యములు బో ధిసుత నిటటో గా, విమోచనా అభివృదిధని 
మర్శయు విసతర్ణను ఆప్డానికన ఏ విచార్ణ, ఉదిరకతత, ఏ వయతిర్కేతకూ శకనత లేదు. ఇందుమూలముగానే 
ఆధ్ునిక క ైసైతవులు అప సతలుల సువార్తను ప్రకటించుటలో మర్శయు ధ్ృవీకర్శంచుటలో పరా మాణ కంగా 
మర్శయు ధెైర్యంగా ఉండాల్వ, కతసీుత యందు విశావసము మార్మమనసుిలోకన ప్రతి ఒకుర్శనీ ఆహావనించాల్వ, 
మర్శయు దదవుని ర్ాజయములో నముకమ నై పౌర్మలుగా వార్శని చదర్ాుల్వ. 

ముగిెంప్ు 

ఈ పాఠంలో లూకా అప సతలుల కార్యములలో ఉప్యోగశంచన అలంకార్శక ప్రణాళికలను, విష్య 
సూచకను మర్శయు ఆయన బో ధ్నను ఆధ్ునిక అనువర్తనములోకన నడపిించద మొదటి మ టోను మనము 
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ిలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

చూచాము. ఈ అంశములను గూర్శున మన వివర్ణ మన కాలములో ఆయన అధకిార్శక బో ధ్నలను 
అరా్ం చదసుకొని, మ చుుకొని మర్శయు వాటి ప్రకార్ంగా జీవించద మార్ాగ నిి మనకు అందించాల్వ. 

అనకే మార్ాగ లలో, అప సతలుల కార్యములు కతసీుత  కాలముకు మర్శయు ఆధ్ునిక సంఘప్ు 
కాలముకు మధ్య ఒక దావర్ముగా ప్ని చదసుత ంది. కతీసుత  యొకు వయకనతతవము, కార్యము మర్శయు 
బో ధ్నలు ఏ విధ్ముగా అరా్ం చదసుకొనబడి ఆదమి సంఘములో అనువర్శతంచబడా్ యో ఇది వివర్శసుత ంది, 
మర్శయు ఆధ్ునిక క ైసైతవులమ నై మనము వాటిని అరా్ము చదసుకొని అవే ఆలోచనలను మన జీవితాలలో 
అనువర్శతంచుకొనే ప్దధతయలను అందసిుత ంది. కాబటిర , అప సతలుల కార్యములలో లూకా ప్దధతయలను 
మర్శయు ఉదదేశాలను మనం ఎంత ఎకుువగా గుర్శతంచగలుగుతామో, మన ప్ునర్మతాా న ర్ాజును గౌర్వించ, 
స్టేవ చదయుటకు మనము అంత సమర్మా లమ యైుంటాము. 
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